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 نقاش وتصحيح، مقتبس من مقدمة األستاذ مروان سوار*1*

 ـ)36سورة البقرة، آية (} وال تقربا هذه الشجرة{: قوله تعاىل: 1 رقم تنبيه*2*

. ذكر العلماء أقواال كثرية يف تعيني هذه الشجرة، معظمها مقتبسة من اإلسرائيليات واألحاديث الضعيفة: تنبيه[ـ@

 .تعيينهاإشارة إىل عدم أمهية " أو غريمها"وهي احلنطة أو الكرم أو غريمها، ويف قوله : لذلك مل يعينها املؤلف بل قال

واملستفاد من هذه اآلية أن الشجرة ابتالء وامتحان من اهللا تعاىل آلدم . فينبه القارئ أن اهللا قد أم تعيني هذه الشجرة
 ـ"]خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال"ـ: وزوجه، كما هو شأن حياتنا الدنيا

 73 البقرة آية سورة} فقلنا اضربوه ببعضها{: قوله تعاىل: 2 رقم تنبيه*2*

مل يرد يف األخبار الصحيحة تعيني العضو الذي ضرب به القتيل ليحيا، وظاهر اآلية أن أي عضو من أعضاء : تنبيه[ـ@
 ـ.]البقرة ضرب به القتيل أعاد احلياة إليه، وأعرب عن قاتله

 102 البقرة آية سورة} ...واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان {: قوله تعاىل: 3 رقم تنبيه*2*

وقد زعموا أن سليمان هو الذي مجع كتب السحر من الناس : قال الشيخ أمحد مصطفى املراغي يف تفسريه: تنبيه[ـ@
 .ودفنها حتت كرسيه، مث استخرجها الناس وتناقلوها، وهذا من مفتريات أهل األهواء فنسبوها إليه كذبا وتانا

، فنقله كما قيل، ومل يعتمده ومل يرده بل ترك األمر للقارىء ليمحص هو، والسيوطي رمحه اهللا نقل كالما قيل قبله
والشيخ كان على معرفة كاملة بصحة ما قيل، أو بعدم صحته، ولكن العلماء كانت هلم أساليبهم، فرمبا نقلوا اخلرب دون 

ئعة، وال جيوز حبال الطعن تعليق ورمبا علقوا عليه حبسب ما يرون من احلاجة، ويف كل ذلك كانت مقاصدهم عظيمة ورا
 ـ.]فيهم، والنقص من قدرهم، رمحهم اهللا ورضي عنهم، فإم على سلم فضلهم صعد اخللف

 .124سورة البقرة آية } وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن{: قوله تعاىل: 4 رقم تنبيه*2*

له، ألن القرآن مل يعينها، ومن مث تعددت اآلراء اختلف العلماء يف الكلمات اليت ابتلى اهللا ا ابراهيم خلي: تنبيه[ـ@
واملضمضة . فيها، والظاهر أا أوامر الدين ونواهيه، فكل ما كلف به ابراهيم عليه السالم من أمر وي قام به أمت قيام

 ـ.]واالستنشاق وغريمها من خصال الفطرة اليت ذكرها اإلمام السيوطي وغريه بعض من هذه األوامر

 .248سورة البقرة آية } ...وقال هلم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت {: قوله تعاىل: 5قم  رتنبيه*2*

ما ذكره الشيخ السيوطي هنا هو ما ذكر عامة املفسرين عند هذه اآلية ولكن الشيء الذي يلفت النظر، هو : تنبيه[ـ@
وصاف هي غاية يف الغرابة يف كيفية صنيعه، بأ) األخرى(أن التابوت كما قال الشيخ املراغي وصف يف بعض الكتب 

 .ومجال منظره، وما حتلى به من الذهب ودخل يف تركيبه من اخلشب الثمينة



 
 

 

3 

 ـ.]واألوىل يف هذا كله أن يترك لفظ التابوت على إطالقه ما مل يرد نص يعتمد عليه فعندها تعني ماهيته

سرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ترتل كل الطعام كان حال لبين إ{: قوله تعاىل: 6 رقم تنبيه*2*
 .93سورة آل عمران آية } التوراة

ما ذكره الشيخ السيوطي هنا ذكره كذلك عامة املفسرين، وقد روى الطربي بسنده عن ابن عباس أن : تنبيه[ـ@
 إسرائيل على نفسه من قبل أن يا أبا القاسم، أخربنا أي الطعام حرم: فقالوا) ص(عصابة من اليهود حضرت رسول اهللا 

أنشدكم باهللا الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض ): ص(ترتل التوراة، فقال رسول اهللا 
مرضا شديدا، فطال سقمه منه، فنذر هللا نذرا، لئن عافاه اهللا من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب 

 ـ.]اللهم نعم: إلبل، وأحب الشراب إليه ألباا فقالواالطعام إليه حلم ا

سورة األعراف آية } ...وكتبنا له يف األلواح من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء{: قوله تعاىل: 7 رقم تنبيه*2*
145. 

 ما ذكره املؤلف هنا من وصف األلواح بأا كانت من سدر اجلنة، أو ذبرجد، ال يستخلص منه حكم: تنبيه[ـ@

قال اإلمام . شرعي، ولذلك تساهل يف ذكر هذه األوصاف املبنية على أحاديث ضعيفة، وذلك مقبول يف التفسري والوعظ
فنريد رجاال "يتساهلون يف األسانيد، أما يف احلالل واحلرام، ) أي األمور املتعلقة باألخالق(أمحد بن حنبل أم يف الرقائق 

 .، وقبض بيده إشارة إىل القوة"هكذا

أما يف األمور اليت يبىن عليها استنتاج األحكام الشرعية، فإن العلماء واملفسرون، ومنهم السيوطي واحمللي، ال يأخذون إال 
 .باآلثار الصحيحة

وقد سها عن هذا التفصيل وعن هذه القاعدة الكثري من الكتاب واملعلقني، فبالغوا يف التهويل على من تساهل يف أسانيد 
 ـ.]ييز حول موضوع التفسري ونوعهالتفسري، بدون مت

 .24سورة يوسف آية } ولقد مهت به وهم ا لوال أن رأى برهان ربه{: قوله تعاىل: 8 رقم تنبيه*2*

 .أمجع املفسرون على أن يوسف عليه السالم مل يفعل املنكر، ألنه رأى برهان ربه فاقتنع: تنبيه[ـ@

وقد أنكره الكثريون، ومنهم الفخر . اهللا، فقد قال به كثري من املفسرينأما اهلم على املعىن الذي ذكره السيوطي رمحه 
 ـ"):عصمة األنبياء"يف (الرازي الذي قال 

إن يوسف عليه السالم كان بريئا من العمل الباطل، واهلم احملرم، وهذا قول احملققني من املفسرين واملتكلمني، وبه نقول، ((
وأما ما روي عن ابن عباس أنه جلس فيها ... مة األنبياء عليهم الصالة والسالموعنه نذب، فإن الدالئل قد دلت على عص

جملس اخلائن فحاشا ابن عباس أن يقول مثل هذا عن يوسف عليه الصالة والسالم، ولعل بعض أصحاب القصص 
صحيح، وأصحاب األخبار وضعوه على ابن عباس، وكذلك ما روي عن جماهد وغريه أيضا فإنه ال يكاد يصح بسند 

 )).وبطل ذلك كله، وثبت ما بيناه من براءة يوسف عليه الصالة والسالم

: وعلى كل حال، فاهلم مهان. هذا كله كان قبل نبوته: هم بضرا ودفعها، وقيل: وقد فسر مهه بزجرها ووعظها، وقيل

ه، وهم عارض، وهو اخلطرة هم ثابت، وهو ما كان معه عزم وقصد وعقيدة ورضا مثل هم امرأة العزيز، فالعبد مأخوذ ب
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يف القلب، وحديث النفس من غري اختيار وال عزم، مثل هم يوسف عليه الصالة والسالم، فالعبد غري مأخوذ به مامل 
 ـ.]يتكلم أو يعمل به، ولو كان مهه كهمها ملا مدحه اهللا تعاىل بأنه من عباده املخلصني

 .53سورة يوسف آية } ...السوءوما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة ب{:9 رقم تنبيه*2*

ما ذكره اإلمام السيوطي هنا هو أحد قولني للمفسرين، وهو أنه من كالم يوسف عليه السالم، وقد بني : تنبيه[ـ@
وما {: فكان يف قوله} فال تزكوا أنفسكم{السيوطي رمحه اهللا تعاىل أنه قاله تواضعا هللا، ألنه ما أراد أن يزكي نفسه 

نفس، وإنكسار وتواضع هللا عز وجل، فإن تربئة النفس يف مقام العصمة والتزكية ذنب عظيم فأراد هضم لل} أبرئ نفسي
 .إزالة ذلك عن نفسه فإن حسنات األبرار سيئات املقربني

اجلنس أي النفوس من حيث هي تأمر بالسوء ال النفوس } إن النفس{واإلمام السيوطي بني أن املراد من النفس يف قوله 
الية كنفوس األنبياء عليهم الصالة والسالم والقول الثاين للمفسرين أنه من كالم امرأة العزيز، وعلى هذا يكون الشريفة الع

 ـ.]املعىن، وما أبرئ نفسي من مراوديت يوسف عن نفسه وكذيب عليه

 74سورة الكهف آية } حىت إذا لقيا غالما فقتله{: قوله تعاىل: 10 رقم تنبيه*2*

الل الدين احمللي هنا من وصف اآللة واهليئة اليت قتل ا وعليها الغالم حيتاج إىل نص يصلح ما ذكر اإلمام ج[ـ@
 ـ.]لإلعتماد، مث ال حاجة إىل معرفة ذلك، واملهم أن صاحب موسى قتل الغالم، والسالم

 52سورة احلج آية } ...وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب{: قوله سبحانه: 11 رقم تنبيه*2*

وما ذكره املفسر من قصة الغرانيق ورواية عامة املفسرين الظاهريني، قال : ذكر اإلمام الصاوي يف حاشيته ما نصه[ـ@
هذه الرواية باطلة موضوعة، واحتجوا على البطالن بالقرآن والسنة واملعقول، أما : أما أهل التحقيق فقد قالوا: الرازي

 علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمني مث لقطعنا منه الوتني فما منكم من ولو تقول{:أحدمها قوله تعاىل: القرآن فبوجوه
قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب {ثانيهما } أحد عنه حاجزين
ا السنة فمنها ما روي عن حممد وأم} وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى{: ثالثهما قوله تعاىل} عذاب يوم عظيم

هذه القصة غري ثابته من جهة النقل، فقد : هي من وضع الزنادقة، وقال البيهقي: بن خزمية أنه سئل عن هذه القصة، فقال
قرأ سورة النجم وسجد املسلمون والكفار واإلنس واجلن، وليس فيه حديث الغرانيق ) ص(روى البخاري يف صحيحه أنه 

تعظيما لألوثان فقد كفر، ثانيهما لو كان اإللقاء على ) ص(أحدمها أنه من جوز على النيب . ن أوجهوأما املعقول فم
الرسول مث اإلزالة عنه لكانت عصمته من أول األمر أوىل، وهو الذي جيب علينا اعتقاده يف كل نيب، ثالثهما وهو أقوى 

زي وقد عرفنا أن هذه القصة موضوعة، وخرب الواحد ال األوجه أنا لوجوزنا ذلك الرتفع األمان عن شرعه، مث قال الرا
وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب، وإن أطنب ابن حجر : يعارض الدالئل العقلية والنقلية املتواترة، قال اخلطيب، مث قال

 ـ).إنتهى(العسقالين يف صحتها 

شبها وختيالت يف قلوب األمم، بأن يقول هلم أي تالوته . ألقى الشيطان يف أمنيته: ويكون معىن اآلية على هذا التحقيق
هذا سحر وكهانة، فينسخ اهللا تلك الشبه من قلوب من أراد هلم اهلدى، وحيكم اهللا آياته يف قلوم، واهللا عليم : الشيطان

 ـ) .]إنتهى(مبا ألقاه الشيطان يف قلوم، حكيم يف تسليطه عليهم، ليميز املفسد من املصلح 
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 .198سورة الشعراء آية } ...فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة{: قوله تعاىل: 12 رقم تنبيه*2*

حدثين يزيد ... حدثين احلارث: ما ذكره املفسر هنا هو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما، فقد قال حممد بن جرير[ـ@
وحرا شديدا، فأخذ بعث اهللا عليهم رعدة : قال} فأخذهم عذاب يوم الظلة{الباهلي، سألت ابن عباس عن هذه اآلية 

بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هرابا، إىل الربية، فبعث اهللا عليهم سحاب فأظلتهم من الشمس فوجدوا هلا بردا ولذة، 
فذلك عذاب يوم الظلة، إنه كان : قال ابن عباس. فنادى بعضهم بعضا، حىت إذا اجتمعوا حتتها أرسل اهللا عليهم نارا

 ـ.]عذاب يوم عظيم

 .23سورة النمل آية } وهلا عرش عظيم{: قوله تعاىل: 13  رقمتنبيه*2*

ما وصف به اإلمام احمللي هذا السرير مل يرد به دليل صحيح يعتمد عليه، والواصفون له أخذوا هذه األوصاف من [ـ@
: عاىلفقد وصفه اهللا بالعظم، فمهما بالغوا يف وصفه، فإنه متوافق مع قوله ت} وهلا عرش عظيم{: فهمهم لقوله تعاىل

 ـ.]واألوىل الوقوف عند ما ذكر القرآن دون التخيل ألوصاف مل يرد يها تفصيل، وحسبنا أنه عرش عظيم} عظيم{

 .35سورة النمل اآلية } وإين مرسلة إليهم دية فناظرة مب يرجع املرسلون{: قوله تعاىل: 14 رقم تنبيه*2*

 يرد به ما يعتمد عليه وحسبنا أا أرسلت إليه دية تليق وكذلك ما وصفه املفسرون هلذه اآلية، وما ذكره هنا مل[ـ@
ذكر غري واحد من املفسرين من : سأبعث إليه دية تليق مبثله، وأنظر ماذا يكون جوابه، وقال أيضا: وقد قال ابن كثري. به

ت إليه بلنب من أرسل: السلف وغريهم أا بعثت إليه دية عظيمة من ذهب وجواهر وآلىلء وغري ذلك وقال بعضهم
وأكثره : فأجرى أي سليمان اخليل حىت عرقت إىل أن قال: ذهب والصحيح أا أرسلت إليه بآنية من ذهب إىل أن قال

مأخوذ من اإلسرائيليات والظاهر أن سليمان مل ينظر إىل ما جاؤوا به بالكلية، وال اعتىن به، بل أعرض عنه، وقال منكرا 
 ـ...".]أمتدونن مبال"

 .44سورة النمل رقم } ...قيل هلا ادخلي الصرح{: قوله تعاىل: 15 رقم يهتنب*2*

ما ذكره املفسر هنا هو ما ذكره عامة املفسرين، وهذا كأمثاله حيتاج إىل سند صحيح، واهللا أعلم بصحة ذلك، غري [ـ@
 من صنعت له احلمامات أول): "ص(قال رسول اهللا : أن البخاري أخرج يف تارخيه والعقيلي عن أيب موسى األشعري قال

 ـ".]سليمان

 .37سورة األحزاب اآلية } ...وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه{: قوله تعاىل: 16 رقم تنبيه*2*

كان خيفي يف نفسه حمبتها مردود وغري الئق جبناب النيب صلوات اهللا وسالمه عليه ) ص(ما ذكره املفسر هنا من أنه [ـ@
وهذا القول : يف نفسه امرأة هي على عصمة رجل آخر وحاشاه من ذلك فقد قال اإلمام الصاويإذ ال يعقل أن تقع 

إن الذي أخفاه يف نفسه هو ما أخربه اهللا به من أا ستصري : مردود ملا تقدم أنه يرته عنه رسول اهللا والصواب أنه يقول
 ـ.]إحدى زوجاته بعد طالق زيد هلا

 .67سورة األحزاب اآلية } ...ن آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوايا أيها الذي{: 17 رقم تنبيه*2*

أخرج عبد الرزاق : ما ذكره املفسر هنا جاء يف حديث صحيح، فقد قال اإلمام السيوطي يف تفسريه الدر املنثور[ـ@
يه من طرق عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وأمحد وعبد بن محيد والبخاري والترمذي وابن جرير وابن أيب حامت وابن مردو
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إن موسى عليه السالم كان رجال حييا ستريا، ال يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من ) ص(قال قال رسول اهللا 
ه ما يستتر هذا الستر إال من عيب جبلده، إما برص، وإما أدرة، وإما آفة، وإن اهللا أراد أن يربأ: آذاه من بين إسرائيل وقالوا

مما قالوا، وإن موسى عليه السالم خال يوما وحده فوضع ثيابه على حجر مث اغتسل، فلما فرغ أقبل إىل ثيابه ليأخذها، وإن 
ثويب حجر، ثويب حجر، حىت انتهى إىل : احلجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عليه السالم عصاه، وطلب احلجر، فجعل يقول

خلق اهللا، وأبرأه اهللا مما يقولون، وقام احلجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق باحلجر مأل من بين إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما 
 ـ.]ثالثا أو أربعا أو مخسا: ضربا بعصاه، فواهللا إن باحلجر لندبا من أثر ضربه

 و 23 و 22 و 21سورة ص اآليات } ...وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب{: قوله تعاىل: 18 رقم تنبيه*2*
24. 

مشى املفسر على أن داود سأل أوريا طالق زوجته، مث : "ال الصاوي يف حاشيته على اجلاللني عند هذا الكالمق[ـ@
ليذهب للجهاد " أوريا"بعد وفاء عدا تزوجها داود ودخل ا، وهو أحد أقوال ثالثة، والثاين أن داود ملا تعلق قلبه ا أمر 

مل يكن متزوجا ا، وإمنا خطبها فقط، " أوريا"تزوجها داود، والثالث أن ليقتل فيتزوجها، ففعل، فلما قتل يف اجلهاد 
وكان ذلك كله جائزا يف شرعه، وإمنا عاتبه اهللا لرفعة قدره، وللسيد : فخطبها داود على خطبته وتزوجها مث قال الصاوي

 ) .إنتهى" (حسنات األبرار سيئات املقربني"أن يعاقب عبده على ما يقع منه، وإن كان جائزا من باب 

أعلم أن من خصه اهللا بنبوته، : "ولكن قال يف اخلازن عند تفسري هذه اآلية أو عند ذكر هذه القصة اليت ذكرها املفسر
وأكرمه برسالته، وشرفه على كثري من خلقه ال يليق أن ينسب إليه ما لو نسب إىل آحاد الناس الستنكف أن حيدث عن 

 : أعالم األنبياء، والصفوة األمناء ذلك، وقد روي عن علت بن أيب طالب أنه قالنفسه، فكيف جيوز أن ينسب إىل بعض

وقال القاضي ". من حدثكم حبديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستني جلده، وهو حد الفرية على األنبياء"
وا ونقله بعض املفسرين ومل ينص ال جيوز أن يلتفت إىل ما سطره االخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغري: "عياض

اهللا تعاىل على شيء من ذلك، وال ورد يف حديث صحيح، وليس يف قصة داود وأوريا خرب ثابت، وال يظن بنيب حمبة قتل 
حاصل القصة يرجع اىل السعي : "وقال اإلمام فخر الدين الرازي" مسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يقول عليه من أمر داود

لم بغري حق، وإىل الطمع يف زوجته، وكالمها منكر عظيم فال يليق بعاقل أن يظن بداود عليه الصالة يف قتل رجل مس
إن اهللا تعاىل أثىن على داود قبل القصة وبعدها، وذلك يدل على استحالة ما نقلوه من القصة، : "وقال غريه". والسالم هذا

أنت يف : عض الناس يف كالمه الستهجنه العقالء، ولقالوافكيف يتوهم عاقل أن يقع بني مدحني ذم، ولو جرى ذلك من ب
 .مدح شخص فكيف جتري ذمه أثناء مدحك، واهللا تعاىل مرته عن مثل ذلك

هلك يف احلرب فلما بلغ داود قتله مل جيزع عليه كما " أوريا"له، فاتفق أن " أوريا"إن داود متىن أن تكون امرأة : وقد قيل
وج امرأته فعاتبه اهللا على ذلك ألن ذنوب األنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند اهللا تعاىل جزع على غريه من جنده، مث تز

أما ابن كثري فلم . كالم اخلازن ببعض تصرف) إنتهى(} ...وظن داود أمنا فتناه فاستغفر ربه{: فهذه هي الفتنة يف قوله
سرائيليات ومل يثبت فيها عن املعصوم حديث قد ذكر املفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من اإل: "يذكر القصة بل قال

 ـ.]جيب اتباعه

 .33سورة ص اآلية } ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واألعناق{: قوله تعاىل: 19 رقم تنبيه*2*
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إن الذي ذكرهه املفسر هو قول ابن عباس وأكثر املفسرين وكان ذلك مباحا له ألن نيب اهللا سليمان مل يكن ليقدم [ـ@
بل التفسري : مل يكن ليتوب عن ذنب وهو ترك الصالة بذنب آخر، وهو عقر اخليل، وقال اإلمام فخر الدينعلى حمرم، و

إن رباط اخليل كان مندوبا إليه يف دينهم، كما أنه كذلك يف ديننا، مث إن سليمان : "احلق املطابق أللفاظ القرآن أن نقول
ر اخليل، وأمر بإجرائها، وذكر أين ال أحبها ألجل الدنيا ونصيب عليه الصالة والسالم احتاج إىل غزو فجلس وأمر بإحضا

ردوها {: النفس، وقد أمر بإعدائها وإجرائها حىت توارت باحلجاب أي توارت عن بصره، مث أمر برد اخليل إليه وهوقوله
كوا أعظم األعوان تشريفا هلا ل: فلما عادت إليه طفق ميسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك املسح أمور، األول} علي

يف دفع العدو، والثاين أنه أراد أن يظهر أنه من ضبط السياسة واململكة يبلغ إىل أن يباشر األمور بنفسه، الثالث أنه كان 
أعلم بأحوال اخليل وأمراضها وعيوا من غريه فكان ميسح سوقها وأعناقها حىت يعلم هل فيها ما يدل على املرض، فهذا 

رناه ينطبق عليه لفظ القرآن، وال يلزمنا شيء من تلك املنكرات واحملظورات،والعجب من الناس كيف التفسري الذي ذك
 ـ.]ملخصا من تفسري اخلازن) إنتهى(قبلوا هذه الوجوه السخيفة 

 .34سورة ص اآلية } ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب{: قوله تعاىل: 20 رقم تنبيه*2*

ال يصح ما نقله األخباريون : شية الصاوي عند كالم املفسر هذا، قال القاضي عياض وغريه من احملققنيجاء يف حا[ـ@
من تشبه الشيطان بسليمان وتسلطه على ملكه، وتصرفه يف أمته باجلور يف حكمه، وإن الشياطني ال يتسلطون على مثل 

 احملققون أن سبب فتنته ما أوحاه ما جاء يف الصحيحني هذا، وقد عصم اهللا تعاىل األنبياء من مثل هذا، والذي ذهب إليه
ألطوفن اللبلة على تسعني امرأة، ويف : قال سليمان): ص(قال رسول اهللا : من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال

إن شاء اهللا، :  يقلقل إن شاء اهللا، فلم: فقال له صاحبه: رواية على مائة امرأة كلهن يأيت بفارس جياهد يف سبيل اهللا تعاىل
إن شاء اهللا : فطاف عليهن مجيعا، فلم حتمل منهن إال امراة واحدة، جاءت بشق رجل، و أمي اهللا الذي نفسي بيده، لو قال

والشق هو اجلسد الذي ألقي على كرسيه وفتنته من نسيان املشيئة : "قال العلماء" جلاهدوا يف سبيل اهللا فرسانا أمجعون
 ـ.]رجعفامتحن ذا فتاب و

 .22سورة الربوج اآلية } يف لوح حمفوظ{: قوله تعاىل: 21 رقم تنبيه*2*

ما ذكره املفسرون من وصف اللوح حيتاج إىل نص يصح اإلعتماد عليه، وال حاجة إىل وصف اللوح بأوصاف مل [ـ@
لوح احملفوظ شيء أخربنا وال: ، وقد قال الشيخ املراغي يف تفسريه)ص(ترد يف كتاب اهللا ومل تصح عن سيدنا رسول اهللا 

اهللا به، وأنه أودعه كتابه، ولكن مل يعرفنا حقيقته، فعلينا أن نؤمن به، وليس علينا أن نبحث فيما وراء ذلك مما مل يأت به 
 ـ.]خرب من املعصوم صلوات اهللا عليه وسالمه

أما تفسري سورة الكهف إىل آخر (تفسري اإلمام جالل الدين السيوطي من أول سورة البقرة إىل آخر سورة اإلسراء *1*
 ـ)القرآن، فهو لإلمام جالل الدين احمللي
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 سورة الفاحتة-1*2*

صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال {مكية ، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها ، والسابعة [@
إياك "ليكون ما قبل " قولوا"در يف أوهلا ويق} غري املغضوب عليهم وال الضالني{: وإن مل تكن منها ، فالسابعة } الضالني

 ـ]مناسباً له بكوا من مقول العباد" نعبد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم- 1

مجلة خربية قصد ا الثناء على اهللا مبضموا على أنه تعاىل مالك جلميع احلمد من اخللق أو مستحق ألن ) احلمد هللا (- 2
أي مالك مجيع اخللق من اإلنس واجلن واملالئكة والدواب وغريهم ) رب العاملني(حيمدوه ، واهللا علم على املعبود حبق 

وكل منها يطلق عليه عامل ، يقال عامل اإلنس وعامل اجلن إىل غري ذلك ، وغلب يف مجعه بالياء والنون أويل العلم على 
 غريهم وهو من العالمة ألنه عالمة على موجده

 وهي إرادة اخلري ألهلهأي ذي الرمحة ) الرمحن الرحيم (- 3

ملن {أي اجلزاء وهو يوم القيامة ، وخص بالذكر ألنه ال ملك ظاهراً فيه ألحد إال هللا تعاىل بدليل ) مِلِك يوم الدين (- 4
} كغافر الذنب{فمعناه مالك األمر كله يف يوم القيامة أو هو موصوف بذلك دائماً } مالك{ومن قرأ } امللك اليوم هللا

  صفة ملعرفةفصح وقوعه

 أي خنصك بالعبادة من توحيد وغريه ونطلب املعونة على العبادة وغريها) إياك نعبد وإياك نستعني (- 5

 أي أرشدنا إليه) اهدنا الصراط املستقيم (- 6

 )وال(وهم اليهود ) غري املغضوب عليهم(باهلداية ويبدل من الذين بصلته ) صراط الذين أنعمت عليهم: ( ويبدل منه - 7

وهم النصارى ، ونكتة البدل إفادة أن املهتدين ليسوا يهوداً وال نصارى واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع ) الضالني(غري 
واملآب ، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً دائماً أبداً ، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وال 

وعن الشيخ حممود الرنكوسي تفسري ألطف ورد يف خمتصر تفسري ابن كثري مفاده أن . [العظيم حول وال قوة إال باهللا العلي 
 ]دار احلديث. املغضوب عليهم هم الذين عرفوا احلق وخالفوه أما الضالني فلم يهتدوا إىل احلق أصالً 
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 سورة البقرة -2*2*

 ] آية287 أو 286مدنية [

 اهللا أعلم مبراده بذلك) امل (- 1

أنه من عند اهللا ، ومجلة النفي خرب مبتدؤه ذلك ) فيه(ال شك ) ال ريب(الذي يقرؤه حممد ) الكتاب(أي هذا ) ذلك( - 2
الصائرين إىل التقوى بامتثال األوامر واجتناب النواهي التقائهم ) للمتقني(خرب ثان أي هاد ) هدى(واإلشارة به للتعظيم 

 بذلك النار

أي يأتون ا حبقوقها ) ويقيمون الصالة(مبا غاب عنهم من البعث واجلنة والنار ) لغيببا(يصدقون ) الذين يؤمنون (- 3
 يف طاعة اهللا) ينفقون(أعطيناهم ) ومما رزقناهم(

) وباآلخرة هم يوقنون(أي التوراة واإلجنيل وغريمها ) وما أنزل من قبلك(أي القرآن ) والذين يؤمنون مبا أنزل إليك (- 4

 يعلمون

 الفائزون باجلنة الناجون من النار) على هدى من رم وأولئك هم املفلحون( املوصوفون مبا ذكر )أولئك (- 5

بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها ) سواء عليهم أأنذرم(كأيب جهل وأيب هلب وحنومها ) إن الذين كفروا (- 6
لعلم اهللا منهم ذلك فال تطمع يف إميام ، واإلنذار ) هم ال يؤمنونأم مل تنذر(وإدخال ألف بني املُسهلَة واألخرى وتركه 

 إعالم مع ختويف

أي مواضعه فال ينتفعون مبا يسمعونه من ) وعلى مسعهم(طبع عليها واستوثق فال يدخلها خري ) ختم اهللا على قلوم (- 7
 دائمقوي ) وهلم عذاب عظيم(غطاء فال يبصرون احلق ) وعلى أبصارهم غشاوة(احلق 

) وما هم مبؤمنني(أي يوم القيامة ألنه آخر األيام ) ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر: ( ونزل يف املنافقني - 8

 روعي فيه معىن من ، ويف ضمري يقول لفظها

ا خيادعون إال وم(بإظهار خالف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية ) خيادعون اهللا والذين آمنوا (- 9
وما (ألن وبال خداعهم راجع إليهم فيفتضحون يف الدنيا بإطالع اهللا نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون يف اآلخرة ) أنفسهم
يعلمون أن خداعهم ألنفسهم واملخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص وذكر اهللا فيها حتسني ، ويف قراءة وما ) يشعرون
 خيدعون

مبا أنزله من القرآن لكفرهم به ) فزادهم اهللا مرضا(ك ونفاق فهو ميرض قلوم أي يضعفها ش) يف قلوم مرض (- 10
 بالتشديد أي نيب اهللا ، وبالتخفيف أي قوهلم آمنا) مبا كانوا يكذبون(مؤمل ) وهلم عذاب أليم(

وليس ما ) ا إمنا حنن مصلحونقالو(بالكفر والتعويق عن اإلميان ) ال تفسدوا يف األرض(أي هلؤالء ) وإذا قيل هلم (- 11
 . حنن فيه بفساد

 بذلك) إم هم املفسدون ولكن ال يشعرون (تنبيهلل) أال: ( قال اهللا تعاىل رداً عليهم - 12
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اجلهال ) قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء (صلى اهللا عليه وسلمأصحاب النيب ) وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس (-13
 ذلك) أال إم هم السفهاء ولكن ال يعلمون: (ل تعاىل ردا عليهمأي ال نفعل كفعلهم قا

الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا (أصله لقيوا حذفت الضمة لالستثقال مث الياء اللتقائها ساكنة مع الواو ) وإذا لقوا (- 14
 م بإظهار اإلميان) نإمنا حنن مستهزئو(يف الدين ) قالوا إنا معكم(رؤسائهم ) إىل شياطينهم(منهم ورجعوا ) خلوا

) يعمهون(بتجاوزهم احلد يف الكفر ) يف طغيام(ميهلهم ) وميدهم(جيازيهم باستهزائهم ) اهللا يستهزئ م (- 15

 يترددون حتريا حال

أي ما رحبوا فيها بل خسروا ملصريهم ) فما رحبت جتارم(أي استبدلوها به ) أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى (- 16
 فيما فعلوا) وما كانوا مهتدين( النار املؤبدة عليهم إىل

فأبصر ) ما حوله(أنارت ) فلما أضاءت(يف ظلمة ) ناراً(أوقد ) كمثل الذي استوقد(صفتهم يف نفاقهم ) مثلهم (- 17
ما ) بصرونوتركهم يف ظلمات ال ي(أطفأه ، وجمع الضمري مراعاة ملعىن الذي ) ذهب اهللا بنورهم(واستدفأ وأمن ممن خيافه 

 حوهلم متحريين عن الطريق خائفني فكذلك هؤالء أمنوا بإظهار كلمة اإلميان فإذا ماتوا جاءهم اخلوف والعذاب

عن طريق اهلدى فال ) عمي(خرس عن اخلري فال يقولونه ) بكم(عن احلق فال يسمعونه مساع قبول ) صم( هم - 18
 عن الضاللة) فهم ال يرجعون(يرونه 

السحاب ) من السماء(أي كأصحاب مطر ، وأصله صيوب من صاب يصوب أي يرتل ) كصيب(مثلهم ) أو (- 19
ملعان صوته الذي يزجره به ) وبرق(هو امللك املوكل به وقيل صوته ) ورعد(متكاثفة ) ظلمات(أي السحاب ) فيه(
 شدة صوت الرعد لئال يسمعوها )الصواعق(أجل ) يف آذام من(أي أناملها ) أصابعهم(أي أصحاب الصيب ) جيعلون(
من مساعها ، كذلك هؤالء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر املشبه بالظلمات والوعيد عليه املشبه ) املوت(خوف ) حذر(

واهللا (بالرعد واحلجج والبينة املشبهة بالربق ، يسدون آذام لئال يسمعوه فيميلوا إىل اإلميان وترك دينهم وهو عندهم موت 
 علما وقدرة فال يفوتونه) بالكافرينحميط 

وإذا أظلم عليهم (أي يف ضوئه ) كلما أضاء هلم مشوا فيه(يأخذها بسرعة ) الربق خيطف أبصارهم(يقرب ) يكاد (- 20
ولو (وقفوا ، متثيل إلزعاج ما يف القرآن من احلجج قلوم وتصديقهم ملا مسعوا فيه مما حيبون ووقوفهم عما يكرهون ) قاموا
) قدير(شاءه ) إن اهللا على كل شيء(الظاهرة كما ذهب بالباطنة ) وأبصارهم(مبعىن أمساعهم ) اهللا لذهب بسمعهمشاء 

 ومثله إذهاب ما ذكر

الذين من (خلق ) و(أنشأكم ومل تكونوا شيئا ) ربكم الذي خلقكم(وحدوا ) اعبدوا(أي أهل مكة ) يا أيها الناس (- 21
 با ، ولعل يف األصل للترجي ، ويف كالمه تعاىل للتحقيقبعبادته عقا) قبلكم لعلكم تتقون

حال بساطا يفترش ال غاية يف الصالبة أو الليونة فال ميكن االستقرار عليها ) لكم األرض فراشا(خلق ) الذي جعل (- 22
شركاء يف ) داداًالثمرات رزقا لكم فال جتعلوا هللا أن(أنواع ) وأنزل من السماء ماء فأخرج به من(سقفا ) والسماء بناء(

 أنه اخلالق وال ختلقون ، وال يكون إهلا إال من خيلق) وأنتم تعلمون(العبادة 

أي املرتل ) فأتوا بسورة من مثله(حممد من القرآن أنه من عند اهللا ) مما نزلنا على عبدنا(شك ) وإن كنتم يف ريب (- 23
 والسورة قطعة هلا أول وآخر أقلها ثالث آيات -. ن الغيب ومن للبيان أي هي مثله يف البالغة وحسن النظم واإلخبار ع
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يف أن حممدا قاله من عند ) إن كنتم صادقني(أي غريه لتعينكم ) من دون اهللا(آهلتكم اليت تعبدوا ) وادعوا شهداءكم (-
 نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاَء مثله

 -ذلك أبداً لظهور إعجازه ) ولن تفعلوا(ما ذُكر لعجزكم ) فإن مل تفعلوا( وملا عجزوا عن ذلك قال تعاىل - 24

كأصنامهم منها ، ) واحلجارة(الكفار ) النار اليت وقودها الناس(باإلميان باهللا وأنه ليس من كالم البشر ) فاتقوا (-اعتراض 
يعذبون ا ، مجلة ) فرينللكا(هيئت ) أعدت(يعين مفرطة احلرارة تتقد مبا ذكر ، ال كنار الدنيا تتقد باحلطب وحنوه 

 مستأنفة أو حال الزمة

) هلم جنات(أي بأن ) أن(من الفروض والنوافل ) وعملوا الصاحلات(صدقوا باهللا ) الذين آمنوا(أخرب ) وبشر (- 25

أي املياه فيها ، والنهر هو املوضع ) األار(أي حتت أشجارها وقصورها ) جتري من حتتها(حدائق ذات شجر ومساكن 
من مثرة رزقاً (أطعموا من تلك اجلنات ) كلما رزقوا منها( جيري فيه املاء ينهره أي حيفره وإسناد اجلري إليه مجاز الذي

) متشااً(أي جيئوا بالرزق ) وأتوا به(أي قبله يف اجلنة لتشابه مثارها بقرينه ) رزقنا من قبل(أي مثل ما ) قالوا هذا الذي

وهم فيها (من احليض وكل قذر ) مطهرة(من احلور وغريها ) وهلم فيها أزواج(عماً يشبه بعضه بعضاً لوناً وخيتلف ط
وإن يسلبهم {: ونزل رداً لقول اليهود ملَّا ضرب اهللا املثل بالذباب يف قوله. ماكثون أبداً ال يفنون وال خيرجون ) خالدون

 : ذكر هذه األشياء اخلسيسة فأنزل اهللا ما أراد اهللا ب} كمثل العنكبوت{: والعنكبوت يف قوله } الذباب شيئا

نكرة موصوفة مبا بعدها مفعول ثان أي مثل كان ) ما(مفعول أول ) مثالً(جيعل ) إن اهللا ال يستحيي أن يضرب (- 26
أي أكرب منها أي ال ) فما فوقها(مفرد البعوض وهو صغار البق ) بعوضةً(أو زائدة لتأكيد اخلسة فما بعدها املفعول الثاين 

من رم وأما الذين (الثابت الواقع موقعه ) احلق(أي املثل ) فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه(ترك بيانه ملا فيه من احلكم ي
: متييز أي ذا املثل ، وما استفهام إنكار مبتدأ ، وذا مبعىن الذي بصلته خربه أي) كفروا فيقولون ماذا أراد اهللا ذا مثال

من املؤمنني ) ويهدي به كثريا(عن احلق لكفرهم به ) كثريا(أي ذا املثل ) يضل به( جوام أي فائدة فيه قال تعاىل يف
 اخلارجني عن طاعته) وما يضل به إال الفاسقني(لتصديقهم به 

من بعد  (صلى اهللا عليه وسلمما عهده إليهم يف الكتب من اإلميان مبحمد ) ينقضون عهد اهللا(نعت ) الذين (- 27
من اإلميان بالنيب والرحم وغري ذلك وأن بدل من ضمري به ) ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل(يده عليهم توك) ميثاقه

ملصريهم إىل النار ) هم اخلاسرون(املوصوفون مبا ذكر ) أولئك(باملعاصي والتعويق عن اإلميان ) ويفسدون يف األرض(
 املؤبدة عليهم

يف األرحام والدنيا بنفخ ) فأحياكم(نطفا يف األصالب ) كنتم أمواتا(د ق) باهللا و(يا أهل مكة ) كيف تكفرون (- 28
) مث حيييكم(عند انتهاء آجالكم ) مث مييتكم(الروح فيكم ، واالستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام الربهان أو للتوبيخ 

 :ملا أنكروهوقال دليال على البعث . تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم ) مث إليه ترجعون(بالبعث 

بعد خلق األرض ) مث استوى(لتنتفعوا به وتعتربوا ) مجيعا(أي األرض وما فيها ) هو الذي خلق لكم ما يف األرض (- 29
أي صريها كما يف آية أخرى : الضمري يرجع إىل السماء ألا يف معىن اجلملة اآليلة إليه ) إىل السماء فسواهن(أي قصد 

جممالً ومفصالً ، أفال تعتربون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو ) بكل شيء عليمسبع مساوات وهو (} فقضاهن{
 أعظم منكم قادر على إعادتكم
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خيلفين يف تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم ) إذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة(اذكر يا حممد ) و (- 30
يريقها بالقتل كما فعل بنو اجلان وكانوا فيها فلما أفسدوا )  الدماءويسفك(باملعاصي ) قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها(

أي نقول سبحان اهللا وحبمده ) حبمدك(متلبسني ) وحنن نسبح(أرسل اهللا عليهم املالئكة فطردوهم إىل اجلزائر واجلبال 
إين أعلم ما ال (تعاىل ) قال(نرتهك عما ال يليق بك فالالم زائدة واجلملة حال أي فنحن أحق باالستحالف ) ونقدس لك(

من املصلحة يف استخالف آدم وأن ذريته فيهم املطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم ، فقالوا لن خيلق ربنا خلقا ) تعلمون
أكرم عليه منا وال أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما مل يره فخلق اهللا تعاىل آدم من أدمي األرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة 

 اا وعجنت باملياه املختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيواناً حساساً بعد أن كان مجاداًمن مجيع ألو

أي املسميات وفيه تغليب ) مث عرضهم(بأن ألقى يف قلبه علمها ) كلها(أي أمساء املسميات ) وعلم آدم األمساء (- 31
يف أين ال أخلق ) إن كنتم صادقني(املسميات ) ء هؤالءبأمسا(أخربوين ) أنبئوين(هلم تبكيتا ) على املالئكة فقال(العقالء 

 أعلم منكم أو أنكم أحق باخلالفة ، وجواب الشرط دل عليه ما قبله

العليم (تأكيد للكاف ) إنك أنت(إياه ) ال علم لنا إال ما علمتنا(ترتيهاً لك عن االعتراض عليك ) قالوا سبحانك (- 32
 كمتهالذي ال خيرج شيء عن علمه وح) احلكيم

املسميات فسمى كل شيء بامسه وذكر حكمته اليت خلق هلا ) بأمسائهم(أي املالئكة ) يا آدم أنبئهم(تعاىل ) قال (- 33
وأعلم ما (ما غاب فيهما ) أمل أقل لكم إين أعلم غيب السماوات واألرض(تعاىل هلم موخباً ) فلما أنبأهم بأمسائهم قال(

 تِسرون من قولكم لن خيلق أكرم عليه منا وال أعلم) وما كنتم تكتمون(يها اخل ما تظهرون من قولكم أجتعل ف) تبدون

هو أبو اجلن كان بني املالئكة ) فسجدوا إال إبليس(سجود حتيٍة باالحنناء ) إذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم(اذكر ) و(- 34
 يف علم اهللا) من الكافرينوكان (أنا خري منه : تكبر عنه وقال ) واستكرب(امتنع عن السجود ) أىب(

حواء باملد وكان خلقها من ضلعه األيسر ) وزوجك(تأكيد للضمري املستتر ليعطف عليه ) وقلنا يا آدم اسكن أنت (- 35
باألكل منها وهي احلنطة أو ) حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة(واسعاً ال حجر فيه ) رغداً(أكالً ) اجلنة وكال منها(

املُرجح عند الشيخ حممود الرنكوسي أن اجلنة اليت كانا فيها . [العاصني ) من الظاملني(فتصريا ) فتكونا(الكرم أو غريمها 
 ]كانت على األرض وليست هي جنة اخللد ، دار احلديث

أدلكما هل : أي اجلنة بأن قال هلما ) عنها(حنَّامها } فأزاهلما{إبليس أي أذهبهما ، ويف قراءة ) فأزلَّهما الشيطان (- 36
إىل ) وقلنا اهبطوا(من النعيم ) فأخرجهما مما كانا فيه(على شجرة اخللد وقامسهما باهللا أنه هلما ملن الناصحني فأكال منها 

ولكم يف (من ظلم بعضكم بعضا ) لبعض عدو(بعض الذرية ) بعضكم(األرض أي أنتما مبا اشتملتما عليه من ذريتكما 
 وقت انقضاء آجالكم) إىل حني(ا تتمتعون به من نباا مم) ومتاع(موضع قرار ) األرض مستقر

ربنا ظلمنا {أهلمه إياها ، ويف قراءة بنصب آدم ورفع كلمات ، أي جاءه وهي ) فتلقى آدم من ربه كلماٍت (- 37
 م) الرحيم(على عباده ) إنه هو التواب(قبل توبته ) فتاب عليه( فدعا ا -اآلية } أنفسنا

يأتينكم (فيه إدغام نون إنْ الشرطية يف ما الزائدة ) فإما(كرره ليعطف عليه ) مجيعا(من اجلنة ) ا منهاقلنا اهبطو (- 38
يف اآلخرة أن ) فال خوف عليهم وال هم حيزنون(فآمن يب وعمل بطاعيت ) فمن تبع هداي(كتاب ورسول ) مين هدى

 يدخلوا اجلنة
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 ماكثون أبدا ال يفنون وال خيرجون) ك أصحاب النار هم فيها خالدونأولئ(كتبنا ) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا (- 39

أي على آبائكم من اإلجناء من فرعون و فلق ) اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم(أوالد يعقوب ) يا بين إسرائيل (- 40
أوف (ميان مبحمد الذي عهدته إليكم من اإل) وأوفوا بعهدي(البحر و تظليل الغمام و غري ذلك بأن تشكروها بطاعيت 

 خافون يف ترك الوفاء به دون غريي) وإياي فارهبون(الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول اجلنة ) بعهدكم

وال تكونوا أول كافر (من التوراة مبوافقته له يف التوحيد والنبوة ) مصدقا ملا معكم(من القرآن ) وآمنوا مبا أنزلت (- 41
اليت يف كتابكم من نعت حممد ) بآيايت(تستبدلوا ) وال تشتروا( تبع لكم فإمثهم عليكم من أهل الكتاب ألن خلفكم) به

وإياي (عرضا يسريا من الدنيا أي ال تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سلفتكم ) مثنا قليال (صلى اهللا عليه وسلم
 خافون يف ذلك دون غريي) فاتقون

وأنتم (نعت حممد ) وتكتموا احلق(الذي تفترونه وال ) بالباطل( عليكم الذي أنزلت) احلق(ختلطوا ) وال تلبسوا (- 42
 أنه احلق) تعلمون

صلّوا مع املصلني حممد وأصحابه ، ونزل يف علمائهم وكانوا ) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني (- 43
 يقولون ألقربائهم املسلمني اثبتوا على دين حممد فإنه حق

التوراة ) وأنتم تتلون الكتاب(تتركوا فال تأمروا به ) وتنسون أنفسكم(باإلميان مبحمد ) رون الناس بالربأتأم (- 44
 سوَء فعِلكم فترجعون ، فجملة النسيان حمل االستفهام اإلنكاري) أفال تعقلون(وفيها الوعيد على خمالفة القول العمل 

أفردها بالذكر تعظيما ) والصالة(احلبس للنفس على ما تكره ) الصربب(اطلبوا املعونة على أموركم ) واستعينوا (- 45
وقيل اخلطاب لليهود ملا عاقهم عن اإلميان "  إذا حزبه أمر بادر إىل الصالةصلى اهللا عليه وسلمكان "لشأا ويف احلديث

أي ) وإا(شوع وتنفي الكرب الشره وحب الرياسة فأمروا بالصرب وهو الصوم ألنه يكسر الشهوة ، والصالة ألا تورث اخل
 الساكنني إىل الطاعة) إال على اخلاشعني(ثقيلة ) لكبرية(الصالة 

 يف اآلخرة فيجازيهم) وأم إليه راجعون(بالبعث ) أم مالقوا رم(يوقنون ) الذين يظنون (- 46

على (أي آباءكم )  فضلتكموأين(بالشكر عليها بطاعيت ) يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم (- 47
علماء : "وعن الشيخ حممود الرنكوسي أن تفضيلهم على العاملني بكثرة األنبياء فيهم ويف احلديث [عاملي زمام ) العاملني

 ]أي يف الكثرة" أميت كأنبياء بين إسرائيل

) منها شفاعة(بالتاء والياء ) يقبلوال (وهو يوم القيامة ) نفس عن نفس شيئاً(فيه ) يوما ال جتزي(خافوا ) واتقوا (- 48

 مينعون من عذاب اهللا) وال هم ينصرون(فداٌء ) وال يؤخذ منها عدلٌ(} فما لنا من شافعني{أي ليس هلا شفاعة فتقبل 

أي آباءكم ، واخلطاب به ومبا بعده للموجودين يف زمن نبينا مبا أنعم اهللا على آبائهم ) إذ جنيناكم(اذكروا ) و (- 49
أشده واجلملة حال من ضمري ) سوء العذاب(يذيقونكم ) من آل فرعون يسومونكم( هلم بنعمة اهللا تعاىل ليؤمنوا تذكرياً

لقول بعض الكهنة له إن مولوداً يولد ) نساءكم(يستبقون ) ويستحيون(املولودين ) أبناءكم(بيان ملا قبله ) يذحبون(جنيناكم 
 )من ربكم عظيم(ابتالء أو إنعام ) بالء(العذاب أو اإلجناء ) ذلكمويف (يف بين إسرائيل يكون سبباً لذهاب ملكك 

من الغرق ) فأجنيناكم(حىت دخلتموه هاربني من عدوكم ) البحر(بسببكم ) بكم(فلقنا ) إذ فرقنا(اذكروا ) و (- 50
 إىل انطباق البحر عليهم) وأنتم تنظرون(قومه معه ) وأغرقنا آل فرعون(
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الذي ) مث اختذمت العجل(نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا ا ) موسى أربعني ليلة(وا بألف ود) وإذ واعدنا (- 51
 باختاذه لوضعكم العبادة يف غري حملها) وأنتم ظاملون(أي بعد ذهابه إىل ميعادنا ) من بعده(صاغه لكم السامري إهلا 

 نعمتنا عليكم) م تشكرونلعلك(االختاذ ) من بعد ذلك(حمونا ذنوبكم ) مث عفونا عنكم (- 52

لعلكم (عطف تفسري أي الفارق بني احلق والباطل واحلالل واحلرام ) والفرقان(التوراة ) وإذ آتينا موسى الكتاب (- 53
 به من الضالل) تدون

فتوبوا إىل (إهلا ) يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل(الذين عبدوا العجل ) وإذ قال موسى لقومه (- 54
فوفقكم ) خري لكم عند بارئكم(القتل ) ذلكم(أي ليقتل الربيء منكم ارم ) فاقتلوا أنفسكم(خالقكم من عبادته ) ارئكمب

) فتاب عليكم(لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئال يبصر بعضكم بعضا فريمحه حىت قتل منكم حنو سبعني ألفا 

 )إنه هو التواب الرحيم(قبل توبتكم 

يا موسى لن نؤمن لك حىت (وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إىل اهللا من عبادة العجل ومسعتم كالمه ) قلتموإذ  (- 55
 ما حل بكم) وأنتم تنظرون(الصيحة فَمتم ) فأخذتكم الصاعقة(عيانا ) نرى اهللا جهرة

 نعمتنا بذلك) من بعد موتكم لعلكم تشكرون(أحييناكم ) مث بعثناكم (- 56

مها ) املن والسلوى(فيه ) وأنزلنا عليكم(سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس يف التيه ) ليكم الغماموظللنا ع (- 57
وال تدخروا فكفروا النعمة وادخروا ) كلوا من طيبات ما رزقناكم: (الترجنبني والطري السماين بتخفيف امليم والقصر وقلنا 

 ألن وباله عليهم) يظلمونولكن كانوا أنفسهم (بذلك ) وما ظلمونا(فقطع عنهم 

) فكلوا منها حيث شئتم رغداً(بيت املقدس أو أرحيا ) ادخلوا هذه القرية(هلم بعد خروجهم من التيه ) وإذ قلنا (- 58

) نغفر(أي أن حتط عنا خطايانا ) ِحطَّة(مسألتنا ) وقولوا(منحنني ) سجدا(أي باا ) وادخلوا الباب(واسعاً ال حجر فيه 

 بالطاعة ثوابا) لكم خطاياكم وسرتيد احملسنني(الياء والتاء مبينا للمفعول فيهما ويف قراءة ب

فأنزلنا (حبة يف شعرة ودخلوا يزحفون على أستاههم : فقالوا ) قوال غري الذي قيل هلم(منهم ) فبدل الذين ظلموا (- 59
من السماء مبا كانوا (عذابا طاعونا ) ارجز(فيه وضع الظاهر موضع املضمر مبالغة يف تقبيح شأم ) على الذين ظلموا

 بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك منهم يف ساعة سبعون ألفا أو أقل) يفسقون

وهو ) فقلنا اضرب بعصاك احلجر(وقد عطشوا يف التيه ) لقومه(أي طلب السقيا ) وإذ استسقى موسى(اذكر ) و (- 60
بعدد ) منه اثنتا عشرة عينا(انشقت وسالت ) فانفجرت(أو كذان فضربه الذي فر بثوبه ، خفيف مربع كرأس الرجل رخام 

كلوا واشربوا من (وقلنا هلم . موضع شرم فال يشركهم فيه غريهم ) مشرم(سبط منهم ) قد علم كل أناس(األسباط 
 حال مؤكدة لعاملها من عِثى بكسر املثلثة أفسد) رزق اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين

شيئا ) فادع لنا ربك خيرج لنا(وهو املن والسلوى ) واحد(أي نوع منه )  قلتم يا موسى لن نصرب على طعاموإذ (- 61
أتستبدلون الذي هو (هلم موسى ) وعدسها وبصلها قال(حنطتها ) بقلها وقثائها وفومها(للبيان ) مما تنبت األرض من(

انزلوا ) اهبطوا(إلنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا اهللا تعاىل أشرف أتأخذونه بدله ، واهلمزة ل) بالذي هو خري(أخس ) أدىن
أي ) واملسكنة(الذل واهلوان ) عليهم الذلة(جعلت ) وضربت(من النبات ) ما سألتم(فيه ) فإن لكم(من األمصار ) مصرا(

بغضب ( رجعوا )وباؤوا(أثر الفقر من السكون واخلزي فهي الزمة هلم ، وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم املضروب لسكته 
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بغري (كزكريا وحيىي ) كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني(أي بسبب أم ) بأم(أي الضرب والغضب ) من اهللا ذلك
 يتجاوزون احلد يف املعاصي وكرره للتأكيد) ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون(أي ظلما ) احلق

طائفة من اليهود أو النصارى ) والنصارى والصابئني(هم اليهود ) واوالذين هاد(باألنبياء من قبل ) إن الذين آمنوا (- 62
عند رم وال (أي ثواب أعماهلم ) فلهم أجرهم(بشريعته ) وعمل صاحلا(يف زمن نبينا ) باهللا واليوم اآلخر(منهم ) من آمن(

 روعي يف ضمري آمن وعمل لفظ من وفيما بعد معناها) خوف عليهم وال هم حيزنون

اجلبل اقتلعناه من أصله ) رفعنا فوقكم الطور(قد ) و(عهدكم بالعمل مبا يف التوراة ) إذ أخذنا ميثاقكم(كر اذ) و (- 63
النار أو ) لعلكم تتقون(بالعمل به ) واذكروا ما فيه(جبد واجتهاد ) خذوا ما آتيناكم بقوة(عليكم ملا أبيتم قبوهلا وقلنا 

 املعاصي

لكم بالتوبة أو تأخري ) فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته(امليثاق عن الطاعة ) كمن بعد ذل(أعرضتم ) مث توليتم (- 64
 اهلالكني) لكنتم من اخلاسرين(العذاب 

بصيد السمك وقد يناهم عنه ) منكم يف السبت(جتاوزوا احلد ) الذين اعتدوا(عرفتم ) علمتم(الم قسم ) ولقد (- 65
 مبعدين فكانوا وهلكوا بعد ثالثة أيام) فقلنا هلم كونوا قردة خاسئني(وهم أهل إيلة 

أي األمم ) ملا بني يديها وما خلفها(عربة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا ) نكاال(أي تلك العقوبة ) فجعلناها (- 66
 اهللا وخصوا بالذكر ألم املنتفعون خبالف غريهم) وموعظة للمتقني(اليت يف زماا أو بعدها 

إن اهللا (وقد قتل هلم قتيل ال يدرى قاتله وسألوه أن يدعو اهللا أن يبينه هلم فدعاه ) ى لقومهإذ قال موس(اذكر ) و (- 67
باهللا أن أكون من (أمتنع ) قال أعوذ(مهزوءاً بنا حيث جتيبنا مبثل ذلك ) يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا

 املستهزئني) اجلاهلني

يقول إا بقرة (أي اهللا ) إنه(موسى ) قال(أي ما سنها ؟ ) نا ربك يبني لنا ما هيقالوا ادع ل( فلما علموا أنه عزم - 68
 به من ذحبها) فافعلوا ما تؤمرون(املذكور من السنني ) بني ذلك(نصف ) عوان(صغرية ) وال بكر(مسنة ) ال فارض

إليها ) تسر الناظرين(شديد الصفرة ، ) لواقالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما لوا قال إنه يقول إا بقرة صفراء فاقع  (- 69
 حبسنها أي تعجبهم

لكثرته ) تشابه علينا(أي جنسه املنعوت مبا ذكر ) إن البقر(أسائمة أم عاملة ) قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي (- 70
 "ا بينت هلم آلخر األبدلو مل يستثنوا مل" إليها ، ويف احلديث) وإنا إن شاء اهللا ملهتدون(فلم تد إىل املقصودة 

تقلبها للزراعة ، واجلملة صفة ذلول داخلة يف ) تثري األرض(غري مذللة بالعمل ) قال إنه يقول إا بقرة ال ذلول (- 71
قالوا (غري لوا ) فيها(لون ) ال شية(من العيوب وآثار العمل ) مسلَّمة(األرض املهيأة للزراعة ) وال تسقي احلرث(النهي 

فذحبوها وما (نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفىت البار بأمه فاشتروها مبلء مسكها ذهباً ) ن جئت باحلقاآل
 "لو ذحبوا أي بقرة كانت ألجزأم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم: "لغالء مثنها ويف احلديث ) كادوا يفعلون

ما كنتم (مظهر ) فيها واهللا خمرج(إدغام الدال يف التاء أي ختاصمتم وتدافعتم فيه ) وإذ قتلتم نفسا فادارأمت (- 72
 من أمرها ، وهذا اعتراض وهو أول القصة) تكتمون
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قتلين فالن وفالن البين عمه : فضرب بلساا أو عجب ذنبها فحيي وقال ) ببعضها(أي القتيل ) فقلنا اضربوه (- 73
) لعلكم تعقلون(دالئل قدرته ) حييي اهللا املوتى ويريكم آياته(اإلحياء ) كذلك: (عاىل ومات فحرما املرياث وقُتال ، قال ت

 تتدبرون فتعلموا أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثرية فتؤمنون

ه من اآليات املذكور من إحياء القتيل وما قبل) من بعد ذلك(أيها اليهود صلبت عن قبول احلق ) مث قست قلوبكم (- 74
فيه إدغام ) وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األار وإن منها ملا يشقَّق(منها ) أو أشد قسوة(يف القسوة ) فهي كاحلجارة(

وقلوبكم ال تتأثروا ) من خشية اهللا(يرتل من علو إىل أسفل ) فيخرج منه املاء وإن منها ملا يهبط(التاء يف األصل يف الشني 
 وإمنا يؤخركم لوقتكم ويف قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن اخلطاب) وما اهللا بغافل عما تعملون(ع وال تلني وال ختش

يسمعون كالم (أحبارهم ) منهم(طائفة ) وقد كان فريق(أي اليهود ) أن يؤمنوا لكم(أيها املؤمنون ) أفتطمعون (- 75
أم مفترون واهلمزة لإلنكار أي ال تطعموا ) وهم يعلمون(موه فه) من بعد ما عقلوه(يغريونه ) مث حيرفونه(يف التوراة ) اهللا

 فلهم سابقة بالكفر

 نيب وهو املبشر به يف كتابنا صلى اهللا عليه وسلمبأن حممد ) الذين آمنوا قالوا آمنا(أي منافقو اليهود ) وإذا لقوا (- 76
مبا فتح اهللا (أي املؤمنني ) أحتدثوم(ملن نافق أي رؤساؤهم الذين مل ينافقوا ) بعضهم إىل بعض قالوا(رجع ) وإذا خال(

به عند (ليخاصموكم والالم للصريورة ) ليحاجوكم (صلى اهللا عليه وسلمأي عرفكم يف التوراة من نعت حممد ) عليكم
م أم حياجونكم إذا حدثتموه) أفال تعقلون(يف اآلخرة ويقيموا عليكم احلجة يف ترك اتباعه مع علمكم بصدقه ) ربكم
 فتنبهوا

أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون ( االستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف ) أوال يعلمون: ( قال تعاىل- 77
 ما خيفون وما يظهرون من ذلك وغريه فريعووا عن ذلك) ومنهم

أكاذيب تلَقَّوها من رؤسائهم ) أماينَّ(لكن ) إال(التوراة ) ال يعلمون الكتاب(عوام ) أميون(أي اليهود ) ومنهم (- 78
 ظنا وال علم هلم) إال يظنون(يف جحد نبوة النيب وغريه مما خيتلقونه ) هم(ما ) وإن(فاعتمدوها 

مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروا به (أي خمتلقا من عندهم ) للذين يكتبون الكتاب بأيديهم(شدة عذاب ) فويل (- 79
فويل هلم مما (اليهود غريوا صفة النيب يف التوراة وآية الرجم وغريمها وكتبوها على خالف ما أنزل من الدنيا وهم ) مثنا قليال

 من الرشا مجع رشوة) وويل هلم مما يكسبون(من املختلق ) كتبت أيديهم

دة عبادة آبائهم العجل قليلة أربعني يوما م) النار إال أياما معدودة(تصيبنا ) لن متسنا(ملا وعدهم النيب النار ) وقالوا (- 80
) عند اهللا عهدا(حذفت منه مهزة الوصل استغناء مزة االستفهام ) أختذمت(هلم يا حممد ) قل(مث تزول ] وقيل أربعة أيام[

 )تقولون على اهللا ما ال تعلمون(بل ) أم(به ، ال ) فلن خيلف اهللا عهده(ميثاقا منه بذلك 

باإلفراد وباجلمع أي استولت عليه ) وأحاطت به خطيئته(شركاً ) سيئةًمن كسب (متسكم وختلدون فيها ) بلى (- 81
 روعي فيه معىن من) فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا 

 )والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون (- 82

خرب مبعىن النهي ، ) إال اهللا(بالتاء والياء ) ال تعبدون(يف التوراة وقلنا ) سرائيلإذ أخذنا ميثاق بين إ(اذكر ) و (- 83
واليتامى واملساكني (القرابة عطف على الوالدين ) وذي القرىب(برا ) بالوالدين إحسانا(أحسنوا ) و(} ال تعبدوا{: وقرئ
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لصدق يف شأن حممد والرفق م ، ويف قراءة بضم من األمر باملعروف والنهي عن املنكر وا) حسنا(قوالً ) وقولوا للناس
أعرضتم عن الوفاء به ) مث توليتم(فقبلتم ذلك ) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة(احلاء وسكون السني مصدر وصف فيه مبالغة 

 عنه كآبائكم) إال قليال منكم وأنتم معرضون(، فيه التفات عن الغيبة واملراد آباؤهم 

) وال خترجون أنفسكم من دياركم(تريقوا بقتل بعضكم بعضا ) ال تسفكون دماءكم(وقلنا ) كموإذ أخذنا ميثاق (- 84

 على أنفسكم) وأنتم تشهدون(قبلتم ذلك امليثاق ) مث أقررمت(ال خيرج بعضكم بعضاً من داره 

فيه إدغام ) اهرونوخترجون فريقا منكم من ديارهم تظَّ(بقتل بعضكم بعضا ) هؤالء تقتلون أنفسكم(يا ) مث أنتم (- 85
وإن . (الظلم ) والعدوان(باملعصية ) عليهم باإلمث(التاء يف األصل يف الظاء ، ويف قراءة التخفيف على حذفها تتعاونون 

تنقذوم من األسر باملال أو غريه وهو مما عهد إليهم } تفادوهم{: ويف قراءة) تفدوهم(ويف قراءة أسرى ) يأتوكم أسارى
أي كما حرم ترك الفداء، : متصل بقوله وخترجون واجلملة بينهما اعتراض ) حمرم عليكم إخراجهم(أي الشأن ) وهو(

وكانت قريظة حالفوا األوس ، والنضري اخلزرج ، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه وخيرب ديارهم وخيرجهم فإذا أسروا 
داء فيقال فلم تقاتلوم ؟ فيقولون حياء أن تستذل فدوهم ، وكانوا إذا سئلوا مل تقاتلوم وتفدوم ؟ قالوا أمرنا بالف

فما (وهو ترك القتل واإلخراج واملظاهرة ) وتكفرون ببعض(وهو الفداء ) أفتؤمنون ببعض الكتاب: (قال تعاىل . حلفاؤنا 
الشام وضرب وقد خزوا بقتل قريظة ونفِي النضري إىل ) يف احلياة الدنيا(هوان وذل ) جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي

 بالياء والتاء) ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهللا بغافل عما تعملون(اجلزية 

 مينعون منه) فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينصرون(بأن آثروها عليها ) أولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة (- 86

وآتينا عيسى ابن (أي أتبعناهم رسوالً يف إثر رسول ) بعده بالرسلوقفينا من (التوراة ) ولقد آتينا موسى الكتاب (- 87
من إضافة املوصوف إىل ) بروح القدس(قويناه ) وأيدناه(املعجزات كإحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص ) مرمي البينات

حتب ) ل مبا ال وىأفكلما جاءكم رسو(الصفة أي الروح املقدسة جربيل لطهارته يسري معه حيث سار فلم تستقيموا 
منهم ) ففريقا(تكربمت عن اتباعه جواب كلما وهو حمل االستفهام ، واملراد به التوبيخ ) استكربمت(من احلق ) أنفسكم(
 أي قتلتم كزكريا وحيىي: املضارع حلكاية احلال املاضية) وفريقا تقتلون(كعيسى ) كذبتم(

لإلضراب ) بل: (لف أي مغشاة بأغطية فال تعي ما تقول قال تعاىلمجع أغ) قلوبنا غلف(للنيب استهزاء ) وقالوا (- 88
ما ) فقليال ما يؤمنون(وليس عدم قبوهلم خللل يف قلوم ) بكفرهم(أبعدهم من رمحته وخذهلم عن القبول ) لعنهم اهللا(

 إميام قليل جدا: زائدة لتأكيد القلة أي

) يستفتحون(قبل جميئه ) وكانوا من قبل(من التوراة هو القرآن ) وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم (- 89

من احلق ) فلما جاءهم ما عرفوا(يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنيب املبعوث آخر الزمان ) على الذين كفروا(يستنصرون 
 )لعنة اهللا على الكافرينف(حسدا وخوفا على الرياسة وجواب ملا األوىل ذل عليه جواب الثانية ) كفروا به(وهو بعثة النيب 

نكرة مبعىن شيئا متييز لفاعل بئس واملخصوص : أي حظها من الثواب ، وما ) به أنفسهم(باعوا ) بئسما اشتروا (- 90
) أن يرتل اهللا(أي حسدا على : مفعول له ليكفروا ) بغيا(من القرآن ) مبا أنزل اهللا(أي كفرهم ) أن يكفروا(بالذم 

من اهللا بكفرهم مبا ) بغضب(رجعوا ) من عباده فباؤوا(للرسالة ) على من يشاء(الوحي )  فضلهمن(بالتخفيف والتشديد 
 ذو إهانة) وللكافرين عذاب مهني(استحقوه من قبل بتصنيع التوراة والكفر بعيسى ) على غضب(أنزل والتنكري للتعظيم 
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الواو ) ويكفرون: (أي التوراة قال تعاىل ) مبا أنزل عليناقالوا نؤمن (القرآن وغريه ) وإذا قيل هلم آمنوا مبا أنزل اهللا (- 91
) فلم تقتلون(هلم ) ملا معهم قل(حال ثانية مؤكدة ) مصدقا(حال ) وهو احلق(سواه أو بعده من القرآن ) مبا وراءه(للحال 

موجودين من زمن نبينا مبا بالتوراة وقد يتم فيها عن قتلهم ، واخلطاب لل) أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني(أي قتلتم 
 فعل آباؤهم لرضاهم به

من بعد ) من بعده(إهلا ) مث اختذمت العجل(باملعجزات كالعصا واليد وفلق البحر ) ولقد جاءكم موسى بالبينات (- 92
 باختاذه) وأنتم ظاملون(ذهابه إىل امليقات ، 

اجلبل حني امتنعتم من قبوهلا ليسقط ) نا فوقكم الطوررفع(قد ) و(على العمل مبا يف التوراة ) وإذ أخذنا ميثاقكم (- 93
أمرك ) وعصينا(قولك ) قالوا مسعنا(ما تؤمرون به مساع قبول ) وامسعوا(جبد واجتهاد ) خذوا ما آتيناكم بقوة(عليكم وقلنا 

يأمركم به (شيئا ) بئسما(هلم ) بكفرهم ، قل(أي خالط حبه قلوم كما خيالط الشراب ) وأشربوا يف قلوم العجل(
املعىن لستم مبؤمنني ألن اإلميان ال يأمر بعبادة العجل ، . ا كما زعمتم) إن كنتم مؤمنني(بالتوراة عبادة العجل ) إميانكم

 أي فكذلك أنتم لستم مبؤمنني بالتوراة وقد كذبتم حممداً ، واإلميان ا ال يأمر بتكذيبه: واملراد آباؤهم

فتمنوا (كما زعمتم ) من دون الناس(خاصة ) عند اهللا خالصة(أي اجلنة ) لدار اآلخرةإن كانت لكم ا(هلم ) قل (- 94
تعلق بتمنوا الشرطان على أن األول قيد يف الثاين أي أن صدقتم يف زعمكم أا لكم ومن كانت ) املوت إن كنتم صادقني

 له يؤثرها واملوصل إليها املوت فتمنوه

 الكافرين فيجازيهم) واهللا عليم بالظاملني(من كفرهم بالنيب املستلزم لكذم ) يهمولن يتمنوه أبدا مبا قدمت أيد (- 95

املنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن ) من الذين أشركوا(أحرص ) أحرص الناس على حياة و(الم قسم ) ولتِجدنهم (- 96
لو مصدرية مبعىن أن وهي بصلتها يف ) ةأحدهم لو يعمر ألف سن(يتمىن ) يود(مصريهم النار دون املشركني إلنكارهم له 

فاعل مزحزحه أي تعمريه ) أن يعمر(النار ) من العذاب(مبعده ) مبزحزحه(أي أحدهم ) وما هو(تأويل مصدر مفعول يود 
جربيل وسأل ابن صوريا النيب أو عمر عمن يأيت بالوحي من املالئكة فقال . بالياء والتاء فيجازيهم ) واهللا بصري مبا يعملون(

 :فقال هو عدونا يأيت بالعذاب ولو كان ميكائيل آلمنا ألنه يأيت باخلصب والسلم فرتل 

اهللا مصدقا ملا بني (بأمر ) على قلبك بإذن(أي القرآن ) فإنه نزله(فليمت غيظا ) من كان عدوا جلربيل(هلم ) قل (- 97
 )للمؤمنني(باجلنة ) وبشرى(من الضاللة ) وهدى(قبله من الكتب ) يديه

عطف على ) وميكال(بكسر اجليم وفتحها بال مهز وبه بياء ودوا ) من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل (- 98
أوقعه موقع ) فإن اهللا عدو للكافرين(املالئكة من عطف اخلاص على العام ويف قراءة ميكائيل مزة وياء ويف أخرى بال ياء 

 هلم بيانا حلاهلم

وما (أي واضحات حال ، رد لقول ابن صوريا للنيب ما جئتنا بشيء ) آيات بينات(يا حممد ) ليكولقد أنزلنا إ (- 99
 كفروا ا) يكفر ا إال الفاسقون

طرحه ) نبذه(على اإلميان بالنيب إن خرج ، أو النيب أن ال يعاونوا عليه املشركني ) عهداً(اهللا ) أو كلما عاهدوا (- 100
 )أكثرهم ال يؤمنون(لالنتقال ) بل(كلما وهو حمل االستفهام اإلنكاري بنقضه ، جواب ) فريق منهم(
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مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب  (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) وملا جاءهم رسول من عند اهللا (- 101
ما فيها من أنه ) أم ال يعلمونك(أي مل يعملوا مبا فيها من اإلميان بالرسول وغريه ) وراء ظهورهم(أي التوراة ) كتاب اهللا

 نيب حق أو أا كتاب اهللا

من السحر وكانت دفنته ) ملْك سليمان(عهد ) الشياطني على(أي تلت ) ما تتلوا(عطف على نبذ ) واتبعوا (- 102
وشاع أن حتت كرسيه ملا نزع ملكه أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إىل الكهنة فيدونونه وفشا ذلك 

اجلن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما مات دلت الشياطني عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر 
قال تعاىل تربئة لسليمان ورداً على اليهود يف قوهلم انظروا إىل حممد . فقالوا إمنا ملككم ذا فتعلموه فرفضوا كتب أنبيائهم

بالتشديد ) ولكن(أي مل يعمل السحر ألنه كفر ) وما كفر سليمان: (وما كان إال ساحراً يذكر سليمان يف األنبياء 
أي ) ما أنزل على املَلَكني(يعلموم ) و(اجلملة حال من ضمري كفروا ) الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر(والتخفيف 

بدل أو عطف بيان للملكني ) هاروت وماروت(راق بلد يف سواد الع) ببابل(أهلماه من السحر وقرئ بكسر الالم الكائنني 
زائدة ) وما يعلمان من(مها ساحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان أنزال لتعليمه ابتالء من اهللا للناس : ، قال ابن عباس 

تركه فهو مؤمن بلية من اهللا إىل الناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه كفر ومن ) إمنا حنن فتنة(له نصحاً ) أحد حىت يقوال(
وما (بأن يبغض كال إىل اآلخر ) فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه(بتعلمه فإن أىب إال التعلم علماه ) فال تكفر(

وال (يف اآلخرة ) ويتعلمون ما يضرهم(بإرادته ) أحد إال بإذن اهللا(زائدة ) من(بالسحر ) بضارين به(أي السحرة ) هم
اختاره أو ) اشتراه(الم ابتداء معلقة ملا قبلها ومن موصولة ) ملن(أي اليهود ) علموا(الم قسم ) ولقد(ر وهو السح) ينفعهم

أي الشارين ) به أنفسهم(باعوا ) شروا(شيئا ) ولبئس ما(نصيب يف اجلنة ) ما له يف اآلخرة من خالق(استبدله بكتاب اهللا 
 حقيقة ما يصريون إليه من العذاب ما تعلموه) لو كانوا يعلمون(ر أي حظها من اآلخرة إن تعلموه حيث أوجب هلم النا: 

: عقاب اهللا بترك معاصيه كالسحر ، وجواب لو حمذوف) واتقَوا(بالنيب والقرآن ) آمنوا(أي اليهود ) ولو أم (- 103

لو كانوا (ا شروا به أنفسهم خربه مم) من عند اهللا خري(ثواب ، وهو مبتدأ والالم فيه للقسم ) ملثوبة(أي ألثيبوا دل عليه 
 أنه خري ملا آثروه عليه) يعلمون

أمر من املراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من ) راِعنا(للنيب ) يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا (- 104
ما تؤمرون به ) وامسعوا(ظر إلينا أي ان) انظرنا(بدهلا ) وقولوا(الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا ا النيب فنهى املؤمنون عنها 

 مؤمل هو النار) وللكافرين عذاب أليم(مساع قبول 

أن (من العرب عطف على أهل الكتاب ، وِمن للبيان ) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني (- 105
 )ن يشاء واهللا ذو الفضل العظيمم(نبوته ) واهللا خيتص برمحته(حسدا لكم ) من ربكم(وحي ) خري(زائدة ) يرتل عليكم من

ننسخ من (شرطية ) ما: ( وملا طمع الكفار يف النسخ وقالوا إن حممدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا نزل- 106
نؤخرها ) أو ننسأها(أي نأمرك أو جربيل بنسخها : ويف قراءة بضم النون من أنسخ. إما مع لفظها أو ال: نزل حكمها) آية

أي ننسكها ، أي : }ننِسها{نرتل حكمها ونرفع تالوا أو نؤخرها يف اللوح احملفوظ ويف قراءة بال مهز يف النسيان فال 
يف التكليف والثواب ) أو مثلها(أنفع للعباد يف السهولة أو كثرة األجر ) نأت خبري منها(منحها من قلبك وجواب الشرط 

  النسخ والتبديل ، واالستفهام للتقريرومنه) أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير(
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) ويل(زائدة ) من(من غريه ) وما لكم من دون اهللا(يفعل ما يشاء ) أمل تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض (- 107

 مينع عذابه إن أتاكم ، ونزل ملا سأله أهل مكة أن يوسعها وجيعل الصفا ذهباً) وال نصري(حيفظكم 

أِرنا اهللا جهرة : من قوهلم ) من قبل(أي سأله قومه ) ن أن تسألوا رسولكم كما سئل موسىتريدو(بل أ) أم (- 108
فقد ضل سواء (أي يأخذه بدله بترك النظر يف اآليات البينات واقتراح غريها ) ومن يتبدل الكفر باإلميان(وغري ذلك 

 أخطأ الطريق احلق والسواء يف األصل الوسط) السبيل

من عند (مفعول له كائناً ) يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا(مصدرية ) ل الكتاب لوود كثري من أه (- 109
عنهم أي اتركوهم ) فاعفوا(يف شأن النيب ) احلق(يف التوراة ) من بعد ما تبني هلم(أي محلتهم عليه أنفسهم اخلبيثة ) أنفسهم

 )إن اهللا على كل شيء قدير(قتال فيهم من ال) حىت يأيت اهللا بأمره(أعرضوا فال جتازوهم ) واصفحوا(

عند اهللا إن (أي ثوابه ) جتدوه(طاعة كصلة وصدقة ) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خري (- 110
 فيجازيكم به) اهللا مبا تعملون بصري

نة ونصارى جنران ملا قال ذلك يهود املدي) أو نصارى(مجع هائد ) وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا (- 111
 أي قال اليهود لن يدخلها إال اليهود وقال النصارى لن يدخلها إال النصارى صلى اهللا عليه وسلمتناظروا بني يدي النيب 

 فيه) إن كنتم صادقني(حججكم على ذلك ) هاتوا برهانكم(هلم ) قل(شهوام الباطلة ) أمانيهم(القولة ) تلك(

أي انقاد ألمره وخص الوجه ألنه أشرف األعضاء فغريه أوىل ) من أسلم وجهه هللا(هم يدخل اجلنة غري) بلى (- 112
 يف اآلخرة) وال خوف عليهم وال هم حيزنون(أي ثواب عمله اجلنة ) فله أجره عند ربه(موحد ) وهو حمسن(

) اليهود على شيءوقالت النصارى ليست (معتد به وكفرت بعيسى ) وقالت اليهود ليست النصارى على شيء (- 113

املرتل عليهم ، ويف كتاب اليهود تصديق عيسى ، ويف كتاب ) يتلون الكتاب(أي الفريقان ) وهم(معتد به وكفرت مبوسى 
أي املشركون من العرب وغريهم ) قال الذين ال يعلمون(كما قال هؤالء ) كذلك(النصارى تصديق موسى واجلملة حال 

فاهللا حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه (الوا لكل ذي دين ليسوا على شيء أي ق: بيان ملعىن ذلك) مثل قوهلم(
 من أمر الدين فيدِخل احملق اجلنةَ واملبطل النار) خيتلفون

) وسعى يف خراا(بالصالة والتسبيح ) ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه(أي ال أحد أظلم ) ومن أظلم (- 114

 صلى اهللا عليه وسلم ، نزلت إخباراً عن الروم الذين خربوا بيت املقدس أو يف املشركني ملا صدوا النيب باهلدم أو التعطيل

خرب مبعىن األمر أي أخيفوهم باجلهاد فال يدخلها أحد ) أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خائفني(عام احلديبية عن البيت 
 هو النار) وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم( واجلزية هوان بالقتل والسيب) هلم يف الدنيا خزي (0آمناً

وهللا املشرق ( ونزل ملا طعن اليهود يف نسخ القبلة أو يف صالة النافلة على الراحلة يف السفر حيثما توجهت - 115
اليت قبلته ) وجه اهللا(هناك ) فثم(وجوهكم يف الصالة بأمره ) فأين ما تولوا(أي األرض كلها ألما ناحيتاها ) واملغرب
 بتدبري خلقه) عليم(يسع فضله كل شيء ) إن اهللا واسع(رضيها 

) سبحانه(قال تعاىل ) اختذ اهللا ولداً(بواو وبدوا اليهود والنصارى ومن زعم أن املالئكة بنات اهللا ) وقالوا (- 116

كل له (دة وعرب مبا تغليباً ملا ال يعقل ملكاً وخلقاً وعبيداً وامللكية تنايف الوال) بل له ما يف السماوات واألرض(ترتيها له عنه 
 مطيعون كل مبا يراد منه وفيه تغليب العاقل) قانتون
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فإمنا يقول له كن (أي إجياده ) أمراً(أراد ) وإذا قضى(موجدهم ال على مثال سبق ) بديع السماوات واألرض (- 117
 أي فهو يكون ، ويف قراءة بالنصب جواباً لألمر) فيكون

أو تأتينا (أنك رسوله ) يكلمنا اهللا(هال ) لوال (صلى اهللا عليه وسلمأي كفار مكة للنيب ) الذين ال يعلمونوقال  (- 118
مثل (من كفار األمم املاضية ألنبيائهم ) قال الذين من قبلهم(كما قال هؤالء ) كذلك(مما اقترحناه على صدقك ) آية

قد بينا اآليات  (صلى اهللا عليه وسلمكفر والعناد ، فيه تسلية للنيب يف ال) تشات قلوم(من التعنت وطلب اآليات ) قوهلم
 يعلمون أا آيات فيؤمنون فاقتراح آيٍة معها تعنت) لقوم يوقنون

وال تسأَلُ (من مل جيب إليه بالنار ) ونذيراً(من أجاب إليه باجلنة ) بشرياً(باهلدى ) باحلق(يا حممد ) إنا أرسلناك (- 119
 النار ، أي الكفار ما هلم مل يؤمنوا إمنا عليك البالغ ، ويف قراءة جبزم تسألْ ياً) اجلحيمعن أصحاب 

وما ) هو اهلدى(أي اإلسالم ) قل إن هدى اهللا(دينهم ) ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم (- 120
ما (الوحي من اهللا ) بعد الذي جاءك من العلم( اليت يدعونك إليها فرضاً) اتبعت أهواءهم(الم قسم ) ولئن(عداه ضالل 

 مينعك منه) وال نصري(حيفظك ) لك من اهللا من ويل

أي يقرؤونه كما أنزل ، واجلملة حال وحق نصب على ) يتلونه حق تالوته(مبتدأ ) الذين آتيناهم الكتاب (- 121
أي بالكتاب املؤتى بأن حيرفه ) ومن يكفر به(وأسلموا نزلت يف مجاعة قدموا من احلبشة ) أولئك يؤمنون به(املصدر واخلرب 

 ملصريهم إىل النار املؤبدة عليهم) فأولئك هم اخلاسرون(

 تقدم مثله) يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني (-122

وال تنفعها شفاعة وال (فداء )  يقبل منها عدلشيئا وال(فيه ) نفس عن نفس(تغين ) يوما ال جتزي(خافوا ) واتقوا (-123
 مينعون من عذاب اهللا) هم ينصرون

بأوامر ونواه كلفه ا ، قيل هي مناسك ) ربه بكلمات(ويف قراءة إبراهام ) إبراهيم(اخترب ) إذ ابتلى(اذكر ) و (- 124
ظفار ونتف اإلبط وحلق العانة واخلتان احلج ، وقيل املضمضة واالستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم األ

أوالدي ) قال ومن ذرييت(قدوة يف الدين ) إين جاعلك للناس إماما(تعاىل له ) قال(أداهن تامات ) فأمتهن(واالستنجاء 
 الكافرين منهم دل على أنه ينال غري الظامل) الظاملني(باإلمامة ) قال ال ينال عهدي(اجعل أئمة 

مأمنا هلم من الظلم ) وأمنا(مرجعا يثوبون إليه من كل جانب ) مثابة للناس(الكعبة ) توإذ جعلنا البي (- 125
هو احلجر ) من مقام إبراهيم(أيها الناس ) واِختذوا(واإلغارات الواقعة يف غريه ، كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فال يهيجه 

وعهدنا (فه ركعيت الطواف ، ويف قراءة بفتح اخلاء خرب مكان صالة بأن تصلوا خل) مصلَّى(الذي قام عليه عند بناء البيت 
) والركع السجود(املقيمني فيه ) للطائفني والعاكفني(من األوثان ) طهرا بييت(أي بأن ) أن(أمرنامها ) إىل إبراهيم وإمساعيل

 مجع راكع وساجد املصلني

وقد أجاب اهللا دعاءه فجعله حرما ال يسفك فيه ذا أمن ، ) بلداً آمناً(املكان ) وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا (- 126
وقد فعل بنقل الطائف من الشام ) وارزق أهله من الثمرات(دم إنسان وال يظلم فيه أحد وال يصاد صيده وال خيتلى خاله 

قوله ال بدل من أهله وخصهم بالدعاء هلم موافقة ل) من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر(إليه وكان أقفر ال زرع فيه وال ماء 
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مث (مدة حياته ) قليالً(بالتشديد والتخفيف يف الدنيا بالرزق ) من كفر فأمتعه(أرزق ) و(تعاىل ) قال(ينال عهدي الظاملني 
 املرجع هي) وبئس املصري(فال جيد عنها حميصا ) إىل عذاب النار(أِجلئه يف اآلخرة ) أضطره

عطف على ) وإمساعيل(يبنيه ، متعلق بريفع ) من البيت( اجلدر األسس أو) إذ يرفع إبراهيم القواعد(اذكر ) و (-127
 بالفعل) العليم(للقول ) إنك أنت السميع(بناءنا ) ربنا تقبل منا(إبراهيم ، يقوالن 

ومن للتبعيض ، ) مسلمة لك(مجاعة ) أمة(أوالدنا ) من ذريتنا(اجعل ) لك و(منقادين ) ربنا واجعلنا مسلمني (- 128
وتب علينا إنك أنت التواب (شرائع عبادتنا أو حجنا ) مناسكنا(علمنا ) وأرنا(وله ال ينال عهدي الظاملني وأتى به لتقدم ق

 سأاله التوبة مع عصمتهما تواضعاً وتعليماً لذريتهما) الرحيم

يه صلى اهللا علمن أنفسهم ، وقد أجاب اهللا دعاءه مبحمد ) رسوالً منهم(أي أهل البيت ) ربنا وابعث فيهم (- 129
يطهرهم من ) ويزكيهم(أي ما فيه من األحكام ) واحلكمة(القرآن ) ويعلمهم الكتاب(القرآن ) يتلو عليهم آياتك (وسلم

 يف صنعه) احلكيم(الغالب ) إنك أنت العزيز(الشرك 

ته أو جهل أا خملوقة هللا جيب عليها عباد) إال من سفه نفسه(فيتركها ) يرغب عن ملة إبراهيم(أي ال ) ومن (- 130
الذين هلم ) وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني(بالرسالة واخللة ) يف الدنيا(اخترناه ) ولقد اصطفيناه(استخف ا وامتهنها 

 الدرجات العلى

 )قال أسلمت لرب العاملني(انقد هللا وأخلص له دينك ) إذ قال له ربه أسلم( واذكر -131

دين ) يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين: (بنيه قال) براهيم بنيه ويعقوبإ(بامللة ) ا(ويف قراءة أوصى ) ووصى (- 132
 ى عن ترك اإلسالم وأمر بالثبات عليه إىل مصادفة املوت) فال متوتن إال وأنتم مسلمون(اإلسالم 

إذ (حضورا ) أم كنتم شهداء: ( وملا قال اليهود للنيب ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية نزل- 133
قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم (بعد مويت ) قال لبنيه ما تعبدون من بعدي(بدل من إذ قبله ) حضر يعقوب املوت إذ

) وحنن له مسلمون(بدل من إهلك ) إهلا واحدا(عد إمساعيلَ من اآلباء تغليب ، وألن العم مبرتلة األب ) وإمساعيل وإسحاق

 ر أي مل حتضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما ال يليق بهوأم مبعىن مهزة اإلنكا

) هلا ما كسبت(سلفت ) أمة قد خلت(مبتدأ واإلشارة إىل إبراهيم ويعقوب وبنيهما وأُنث لتأنيث خربه ) تلك (- 134

ألون عن كما ال يس) ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون(اخلطاب لليهود ) ولكم(من العمل أي جزاؤه استئناف 
 عملكم واجلملة تأكيد ملا قبلها

) بل(هلم ) قل(أو للتفصيل وقائل األول يهود املدينة والثاين نصارى جنران ) وقالوا كونوا هودا أو نصارى تدوا (- 135

 وما كان من املشركني(حال من إبراهيم مائالً عن األديان كلها إىل الدين القيم ) ملة إبراهيم حنيفا(نتبع 

من الصحف العشر ) وما أنزل إىل إبراهيم(من القرآن ) آمنا باهللا وما أنزل إلينا(خطاب للمؤمنني ) قولوا( - 136
وما أويت النبيون من (من اإلجنيل ) وعيسى(من التوراة ) وما أويت موسى(أوالده ) وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط(

 )وحنن له مسلمون(ن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى فنؤم) ال نفرق بني أحد منهم(من الكتب واآليات ) رم
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عن اإلميان به ) ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا(مثل ، والباء زائدة ) مبثل(أي اليهود والنصارى ) فإن آمنوا (- 137
بأحواهلم ، وقد ) العليم(ألقواهلم ) وهو السميع(يا حممد شقاقهم ) فسيكفيكهم اهللا(خالف معكم ) فإمنا هم يف شقاق(

 كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النضري وضرب اجلزية عليهم

مصدر مؤكد آلمنا ونصبه بفعل مقدر ، أي صبغنا اهللا واملراد ا دينه الذي فطر الناس عليه لظهور ) صبغةَ اهللا (- 138
قال اليهود ) له عابدونوحنن (متييز ) أحسن من اهللا صبغة(أي ال أحد ) ومن(أثره على صاحبه كالصبغ يف الثوب 

 :حنن أهل الكتاب األول وقبلتنا أقدم ومل تكن األنبياء من العرب ولو كان حممد نبيا لكان منا فرتل: للمسلمني

فله أن يصطفي من يشاء ) وهو ربنا وربكم(أن اصطفى نبيا من العرب ) يف اهللا(ختاصمونا ) أحتاجوننا(هلم ) قل (- 139
وحنن له (جتازون ا فال يبعد أن يكون يف أعمالنا ما نستحق به اإلكرام ) ولكم أعمالكم(ا جنازى ) ولنا أعمالنا(

 الدين والعمل دونكم فنحن أوىل باإلصطفاء واهلمزة لإلنكار واجلمل الثالث أحوال) خملصون

)  هودا أو نصارى قلإن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا(بالتاء والياء ) تقولون(بل أ) أم (- 140

واملذكورون معه } ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا{أي اهللا أعلم ، وقد برأ منها إبراهيم بقوله ) أأنتم أعلم أم اهللا(هلم 
أي ال أحد أظلم منه وهم اليهود كتموا ) من اهللا(كائنة ) شهادة عنده(أخفى عن الناس ) ومن أظلم ممن كتم(تبع له 

 ديد هلم) وما اهللا بغافل عما تعملون(التوراة إلبراهيم باحلنيفية شهادة اهللا يف 

 تقدم مثله) تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون (- 141

 مصلى اهللا عليه وسلأي شيء صرف النيب ) ما والهم(اليهود واملشركني ) من الناس(اجلهال ) سيقول السفهاء (- 142
على استقباهلا يف الصالة وهي بيت املقدس ، واإلتيان بالسني الدالة على االستقبال ) عن قبلتهم اليت كانوا عليها(واملؤمنني 

يهدي من (أي اجلهات كلها فيأمر بالتوجه إىل أي جهة شاء ال اعتراض عليه ) قل هللا املشرق واملغرب(من اإلخبار بالغيب 
 :دين اإلسالم أي ومنهم أنتم دل على هذا) مستقيم(ق طري) إىل صراط(هدايته ) يشاء

يوم ) لتكونوا شهداء على الناس(خياراً عدوالً ) أمة وسطا(يا أمة حممد ) جعلناكم(كما هديناكم إليه ) وكذلك (- 143
اليت كنت (هة لك اآلن اجل) القبلة(صرينا ) وما جعلنا(أنه بلغكم ) ويكون الرسول عليكم شهيدا(القيامة أن رسلهم بلغتهم 

 يصلي إليها فلما هاجر أمر باستقبال بيت املقدس تألفا لليهود فصلى صلى اهللا عليه وسلمأوال وهي الكعبة وكان ) عليها
أي يرجع ) ممن ينقلب على عقبيه(فيصدقه ) من يتبع الرسول(علم ظهور ) إال لنعلم(إليه ستة أو سبعة عشر شهرا مث حول 

خمففة من ) وإن( يف حرية من أمره وقد ارتد لذلك مجاعة صلى اهللا عليه وسلمنا أن النيب إىل الكفر شكا يف الدين وظ
وما (منهم ) إال على الذين هدى اهللا(شاقة على الناس ) لكبرية(أي التولية إليها ) كانت(وإا : الثقيلة وامسها حمذوف أي

ليه ألن سبب نزوهلا السؤال عمن مات قبل التحويل أي صالتكم إىل بيت املقدس بل يثيبكم ع) كان اهللا ليضيع إميانكم
 يف عدم إضاعة أعماهلم ، والرأفة شدة الرمحة وقدم األبلغ للفاصلة) لرؤوف رحيم(املؤمنني ) إن اهللا بالناس(

متطلعاً إىل الوحي ومتشوقا لألمر باستقبال ) السماء(جهة ) وجهك يف(تصرف ) نرى تقلب(للتحقيق ) قد (- 144
فول (حتبها ) قبلة ترضاها(حنولنك ) فلنولينك(ن يود ذلك ألا قبلة إبراهيم وألنه أدعى إىل إسالم العرب الكعبة وكا

يف ) فولوا وجوهكم(خطاب لألمة ) وحيث ما كنتم(أي الكعبة ) املسجد احلرام(حنو ) شطر(استقبل يف الصالة ) وجهك
ملا يف كتبهم من نعت ) من رم(الثابت ) احلق(تويل إىل الكعبة أي ال) شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه(الصالة 
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بالتاء أيها املؤمنون من امتثال أمره وبالياء أي ) وما اهللا بغافل عما تعملون( من أنه يتحول إليها صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
 اليهود من إنكار أمر القبلة

أي ال يتبعون ) ما تبعوا(على صدقك يف أمر القبلة ) ل آيةأتيت الذين أوتوا الكتاب بك(الم القسم ) ولئن (- 145
أي ) وما بعضهم بتابع قبلة بعض(قطع لطمعه يف إسالمهم وطمعهم يف عوده إليها ) وما أنت بتابع قبلتهم(عناداً ) قبلتك(

) إنك إذا( الوحي )من بعد ما جاءك من العلم(اليت يدعونك إليها ) ولئن اتبعت أهواءهم(اليهود قبلة النصارى وبالعكس 

 )ملن الظاملني(إن اتبعتهم فرضا 

لقد عرفته حني : بنعته يف كتبهم قال ابن سالم) كما يعرفون أبناءهم(أي حممدا ) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه (- 146
  عليههذا الذي أنت) وهم يعلمون(نعته ) وإن فريقا منهم ليكتمون احلق(رأيته كما أعرف ابين ومعرفيت حملمد أشد 

147 -) رين(كائن ) احلقالشاكني فيه أي من هذا النوع فهو أبلغ من ال متتر) من ربك فال تكونن من املمت 

بادروا إىل ) فاستبقوا اخلريات(وجهه يف صالته ، ويف قراءة موالها ) هو مولِّيها(قبلة ) وجهة(من األمم ) ولكل (- 148
إن اهللا على كل شيء (جيمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم )  اهللا مجيعا إنأينما تكونوا يأت بكم(الطاعات وقبوهلا 

 )قدير

) فول وجهك شطر املسجد احلرام وإنه للحق من ربك وما اهللا بغافل عما تعملون(لسفر ) ومن حيث خرجت (- 149

 بالتاء والياء تقدم مثله ، وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغريه

كرره للتأكيد )  فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهومن حيث خرجت (- 150
أي جمادلة يف التويل إىل غريه لتنتفي جمادلتهم لكم من قول اليهود ) عليكم حجة(اليهود أو املشركني ) لئال يكون للناس(

بالعناد فإم يقولون ما ) إال الذين ظلموا منهم (جيحد ديننا ويتبع قبلتنا ، وقول املشركني يدعي ملة إبراهيم وخيالف قبلته
) فال ختشوهم(ال يكون ألحد عليكم كالم إال كالم هؤالء : حتول إليها إال ميال إىل دين آبائه واالستثناء متصل واملعىن

داية إىل معامل باهل) نعميت عليكم(عطف على لئال يكون ) وألمت(بامتثال أمري ) واخشوين(ختافوا جداهلم يف التويل إليها 
 إىل احلق) ولعلكم تدون(دينكم 

يتلو  (صلى اهللا عليه وسلمحممدا ) فيكم رسوال منكم(متعلق بأمت أي إمتاما كإمتامها بإرسالنا ) كما أرسلنا (- 151
ما فيه من األحكام ) واحلكمة(القرآن ) ويعلمكم الكتاب(يطهركم من الشرك ) ويزكيكم(القرآن ) عليكم آياتنا

 )لمكم ما مل تكونوا تعلمونويع(

من ذكرين يف نفسه "قيل معناه أجازيكم ، ويف احلديث عن اهللا ) أذكركم(بالصالة والتسبيح وحنوه ) فاذكروين (- 152
 باملعصية) وال تكفرون(نعميت بالطاعة ) واشكروا يل" (ذكرته يف نفسي ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خٍري من ملئه

خصها بالذكر لتكررها ) والصالة(على الطاعة والبالء ) بالصرب(على اآلخرة ) ذين آمنوا استعينوايا أيها ال (- 153
 بالعون) إن اهللا مع الصابرين(وعظمها 

أرواحهم يف حواصل طيور خضر تسرح يف ) أحياء(هم ) أموات بل(هم ) وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا (- 154
 تعلمون ما هم فيه)  ال تشعرونولكن(اجلنة حيث شاءت حلديث بذلك 
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بالقتل واملوت ) واألنفس(باهلالك ) ونقص من األموال(القحط ) واجلوع(للعدو ) ولنبلونكم بشيء من اخلوف (- 155
 على البالء باجلنة) وبشر الصابرين(باجلوائح ، أي لنختربنكم فننظر أتصربون أم ال ) والثمرات(واألمراض 

يف اآلخرة ) وإنا إليه راجعون(ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء ) قالوا إنا هللا(بالء ) هم مصيبةالذين إذا أصابت( وهم - 156
صلى اهللا عليه وفيه أن مصباح النيب " من استرجع عند املصيبة آجره اهللا فيها وأخلف اهللا عليه خريا"فيجازينا ، ويف احلديث 

 رواه أبو داود يف مراسيله" كل ما أساء املؤمن فهو مصيبة": إمنا هذا مصباح فقال:  طفئ فاسترجع فقالت عائشةوسلم

 إىل الصواب) وأولئك هم املهتدون(نعمة ) من رم ورمحة(مغفرة ) أولئك عليهم صلوات (- 157

أي تلبس ) فمن حج البيت أو اعتمر(أعالم دينه مجع شعرية ) من شعائر اهللا(جبالن مبكة ) إن الصفا واملروة (- 158
فيه إدغام التاء يف األصل يف الطاء ) أن يطَّوف(إمث عليه ) فال جناح عليه(عمرة ، وأصلهما القصد والزيارة باحلج أو ال

بأن يسعى بينهما سبعا ، نزلت ملا كره املسلمون ذلك ألن أهل اجلاهلية كانوا يطوفون ما وعليهما صنمان ) ما(
صلى ه رفع اإلمث من التخيري وقال الشافعي وغريه ركن ، وبني ميسحوما ، وعن ابن عباس أن السعي غري فرض ملا أفاد

. يعين الصفا" ابدؤوا مبا بدأ اهللا به"رواه البيهقي وغريه وقال " إن اهللا كتب عليكم السعي" فريضته بقوله اهللا عليه وسلم

أي خبري ، أي ) خريا(} وعيطَّ{ويف قراءة بالتحتية وتشديد الطاء جمزوما وفيه إدغام التاء فيها) ومن تطوع(رواه مسلم 
 به) عليم(لعمله باإلثابة عليه ) فإن اهللا شاكر(عمل ما مل جيب عليه من طواف وغريه 

صلى اهللا كآية الرجم ونعت حممد ) ما أنزلنا من البينات واهلدى(الناس ) إن الذين يكتمون: ( ونزل يف اليهود- 159
املالئكة ) ويلعنهم الالعنون(يبعدهم من رمحته ) أولئك يلعنهم اهللا(التوراة ) من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب (عليه وسلم

 واملؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة

وأنا (أقبل توبتهم ) فأولئك أتوب عليهم(ما كتموا ) وبينوا(عملهم ) وأصلحوا(رجعوا عن ذلك ) إال الذين تابوا (- 160
 باملؤمنني) التواب الرحيم

أي هم مستحقون ) أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني(حال ) ن الذين كفروا وماتوا وهم كفارإ (- 161
 املؤمنون: وقيل. عام: والناس قيل. ذلك يف الدنيا واآلخرة

هلون مي) وال هم ينظرون(طرفة عني ) ال خيفف عنهم العذاب(أي اللعنة والنار املدلول ا عليها ) خالدين فيها (- 162
 لتوبة أو ملعذرة

ال (ال نظري له يف ذاته وال يف صفاته ) إله واحد(املستحق للعبادة منكم ) وإهلكم: ( ونزل ملا قالوا صف لنا ربك- 163
 :وطلبوا آية على ذلك فرتل) الرمحن الرحيم(هو ) إله إال هو

بالذهاب وايء والزيادة )  والنهارواختالف الليل(وما فيهما من العجائب ) إن يف خلق السماوات واألرض (- 164
وما أنزل اهللا (من التجارات واحلمل ) مبا ينفع الناس(وال ترسب موقرة ) اليت جتري يف البحر(السفن ) والفلك(والنقصان 

ألم ) فيها من كل دابة(فرق ونشر به ) وبث(يبسها ) بعد موا(بالنبات ) فأحيا به األرض(مطر ) من السماء من ماء
املذلل بأمر ) املسخر(الغيم ) والسحاب(تقليبها جنوبا ومشاال حارة وباردة ) وتصريف الرياح(ون باخلصب الكائن عنه ينم

) لقوم يعقلون(داالت على وحدانيته تعاىل ) آليات(بال عالقة ) بني السماء واألرض(اهللا تعاىل يسري إىل حيث شاء اهللا 

 يتدبرون
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أي ) كحب اهللا(بالتعظيم واخلضوع ) حيبوم(أصناما ) أندادا(أي غريه )  اهللاومن الناس من يتخذ من دون (- 165
. من حبهم لألنداد ألم ال يعدلون عنه حبال ما ، والكفار يعدلون يف الشدة إىل اهللا) والذين آمنوا أشد حبا هللا(كحبهم له 

لرأيت أمرا ) العذاب(ناء للفاعل واملفعول يبصرون بالب) إذ يرون(باختاذ األنداد ) الذين ظلموا(تبصر يا حممد ) ولو ترى(
} يرى{ويف قراءة ) وأن اهللا شديد العذاب(حال ) هللا مجيعا(القدرة والغلبة ) القوة(أي ألن ) أن(عظيما وإذ مبعىن إذا 

ف والفاعل ضمري السامع ، وقيل الذين ظلموا فهي مبعىن يعلم وأن وما بعدها سدت مسد املفعولني وجواب لو حمذو
 واملعىن لو علموا يف الدنيا شدة عذاب اهللا وأن القدرة هللا وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة ملا اختذوا من دونه أندادا

رأَوا (قد ) و(أي أنكروا إضالهلم وقد ) من الذين اتبعوا(أي الرؤساء ) تربأ الذين اتِبعوا(بدل من إذ قبله ) إذ (- 166
 الوصل اليت كانت بينهم يف الدنيا من األرحام واملودة) األسباب(عنهم ) م( على تربأ عطف) العذاب وتقطعت

اليوم ولو للتمين ) كما تربؤوا منا(أي املتبوعني ) فنتربأ منهم(رجعة إىل الدنيا ) وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة (- 167
حال ) حسرات(السيئة ) يريهم اهللا أعماهلم(من بعض أي كما أراهم شدة عذابه وتربأ بعضهم ) كذلك(ونتربأ جوابه 

 بعد دخوهلا) عليهم وما هم خبارجني من النار(ندامات 

صفة مؤكدة أي ) طيباً(حال ) يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالالً: ( ونزل فيمن حرم السوائب وحنوها- 168
 بني العداوة) كم عدو مبنيإنه ل(أي تزيينه ) الشيطان(طرق ) وال تتبعوا خطوات(مستلذاً 

من حترمي ما مل حيرم ) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون(القبيح شرعا ) والفحشاء(اإلمث ) إمنا يأمركم بالسوء (- 169
 وغريه

ا وجدن) بل نتبع ما ألفينا(ال ) قالوا(من التوحيد وحتليل الطيبات ) اتبعوا ما أنزل اهللا(أي الكفار ) وإذا قيل هلم (- 170
من ) ولو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا(يتبعوم ) أ: (قال تعاىل. من عبادة األصنام وحترمي السوائب والبحائر) عليه آباءنا(

 إىل احلق واهلمزة لإلنكار) وال يهتدون(أمر الدين 

) دعاء ونداءمبا ال يسمع إال (يصوت ) كمثل الذي ينعق(ومن يدعوهم إىل اهلدى ) الذين كفروا(صفة ) ومثل (- 171

صم بكم (أي صوتا وال يفهم معناه أي يف مساع املوعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها وال تفهمه ، هم 
 املوعظة) عمي فهم ال يعقلون

إن كنتم إياه (على ما أحل لكم ) ما رزقناكم واشكروا هللا(حالالت ) يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات (- 172
 تعبدون

أي أكلها إذ الكالم فيه وكذا ما بعدها وهي ما مل يذك شرعا ، وأحلق ا بالسنة ما أبني ) إمنا حرم عليكم امليتة (- 173
خص اللحم ألنه معظم املقصود ) وحلم اخلرتير(أي املسفوح كما يف األنعام ) والدم(من حي وخص منها السمك واجلراد 

فمن (بح على اسم غريه واإلهالل رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح آلهلتهم أي ذ) وما أهل به لغري اهللا(وغريه تبع له 
متعد عليهم بقطع ) وال عاد(خارج على املسلمني ) غري باغ(أي أجلأته الضرورة إىل أكل شيء مما ذكر فأكله ) اضطر

 هلم يف ذلك ، وخرج الباغي بأهل طاعته حيث وسع) رحيم(ألوليائه ) إن اهللا غفور(يف أكله ) فال إمث عليه(الطريق 
 والعادي ويلحق ما كل عاص بسفره كاآلبق واملكَّاس فال حيل هلم أكل شيء من ذلك ما مل يتوبوا وعليه الشافعي
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 وهم اليهود صلى اهللا عليه وسلماملشتمل على نعت حممد ) إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب (- 174
أولئك ما يأكلون يف بطوم (دنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فال يظهرونه خوف فوته عليهم من ال) ويشترون به مثنا قليال(

وهلم عذاب (يطهرهم من دنس الذنوب ) وال يزكيهم(غضبا عليهم ) وال يكلمهم اهللا يوم القيامة(ألا مآهلم ) إال النار
 مؤمل هو النار) أليم

املعدة هلم يف اآلخرة لو مل ) والعذاب باملغفرة(ذوها بدله يف الدنيا أخ) أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى (- 175
أي ما أشد صربهم ، وهو تعجيب للمؤمنني من ارتكام موجبام من غري مباالة وإال ) فما أصربهم على النار(يكتموا 

 فأي صٍرب هلم

متعلق برتل فاختلفوا فيه )  الكتاب باحلقاهللا نزل(بسبب أن ) بأن(الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده ) ذلك (- 176
بذلك وهم اليهود وقيل املشركون يف القرآن ) وإن الذين اختلفوا يف الكتاب(حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه 

 عن احلق) بعيد(خالف ) لفي شقاق(حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة 

نزل رداً على اليهود والنصارى حيث زعموا ) قبل املشرق واملغرب(لصالة يف ا) ليس الرب أن تولوا وجوهكم (- 177
والنبيني (أي الكتب ) من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب(أي ذا الرب وقرئ بفتح الباء أي البار ) ولكن الرب(ذلك 

) ويف(الطالبني ) والسائلني(املسافر ) بن السبيلواليتامى واملساكني وا(القرابة ) ذوي القرىب(له ) حبه(مع ) وآتى املال على

) واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا(املفروضة وما قبله يف التطوع ) وأقام الصالة وآتى الزكاة(املكاتبني واألسرى ) الرقاب(فك 

شدة القتال يف وقت ) وحني البأس(املرض ) والضراء(شدة الفقر ) يف البأساء(نصب على املدح ) والصابرين(اهللا أو الناس 
 اهللا) وأولئك هم املتقون(يف إميام أو ادعاء الرب ) الذين صدقوا(املوصوفون مبا ذكر ) أولئك(سبيل اهللا 

وال ) باحلر(يقتل ) احلُر(وصفاً وفعالً ) يف القتلى(املماثلة ) عليكم القصاص(فرض ) يا أيها الذين آمنوا كتب (- 178
وبينت السنة أن الذكر يقتل ا وأنه تعترب املماثلة يف الدين فال يقتل مسلم ولو ) نثى باألنثىوالعبد بالعبد واأل(يقتل بالعبد 

بأن ترك القصاص منه ، وتنكري شيء يفيد ) شيء(املقتول ) أخيه(دم ) من(من القاتلني ) فمن عفي له(عبدا بكافر ولو حرا 
أخيه تعطف داع إىل العفو وإيذان بأن القتل ال يقطع سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة ، ويف ذكر 

بأن يطالبه بالدية بال ) باملعروف(أي فعلى العايف اتباع للقاتل ) فاتباع(أخوة اإلميان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة واخلرب 
قصاص والدية بدل عنف ، وترتيب االتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدمها وهو أحد قويل الشافعي والثاين الواجب ال

بال مطل وال ) بإحسان(أي العايف وهو الوارث ) إليه(الدية ) أداء(على القاتل )و(عنه فلو عفا ومل يسمها فال شيء ورجح 
بكم ) ورمحة(عليكم ) من ربكم(تسهيل ) ختفيف(احلكم املذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية ) ذلك(جنس 

ظلم القاتل ) فمن اعتدى(دا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية حيث وسع يف ذلك ومل حيتم واح
 مؤمل يف اآلخرة بالنار أو يف الدنيا بالقتل) فله عذاب أليم(أي العفو ) بعد ذلك(بأن قتله 

يقتل ارتدع ذوي العقول ألن القاتل إذا علم أنه ) يا أويل األلباب(أي بقاء عظيم ) ولكم يف القصاص حياة (- 179
 القتل خمافة القود) لعلكم تتقون(فأحيا نفسه ومن أراد قتله فشرع 

مرفوع بكتب ومتعلق ) الوصية(ماال ) إن ترك خرياً(أي أسبابه ) عليكم إذا حضر أحدكم املوت(فرض ) كُتب (- 180
بالعدل بأن ) واألقربني باملعروفللوالدين (بإذا إن كانت ظرفية ودال على جواا إن كانت شرطية وجواب إن أي فليوص 
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وهذا منسوخ بآية املرياث . اهللا) على املتقني(مصدر مؤكد ملضمون اجلملة قبله ) حقاً(ال يزيد على الثلث وال يفضل الغين 
 رواه الترمذي" ال وصية لوارث: "وحبديث

على الذين (ي اإليصاء املبدل أ) فإمنا إمثه(علمه ) بعد ما مسعه(أي اإليصاء من شاهد ووصي ) فمن بدله (- 181
 بفعل الوصي فمجاز عليه) عليم(لقول املوصي ) إن اهللا مسيع(فيه إقامة الظاهر مقام املضمر ) يبدلونه

بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو ) أو إمثا(ميال عن احلق خطأ ) جنفا(خمففا ومثقال ) فمن خاف من موٍص (- 182
 )إن اهللا غفور رحيم(يف ذلك ) فال إمث عليه(بني املوصي واملوصى له باألمر بالعدل ) همفأصلح بين(ختصيص غين مثال 

) لعلكم تتقون(من األمم ) عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم(فرض ) يا أيها الذين آمنوا كُتب (- 183

 املعاصي فإنه يكسر الشهوة اليت هي مبدؤها

أي قالئل أو مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأيت ) معدودات(وموا مقدرا نصب بالصيام أو يص) أياماً (- 184
أي مسافر سفر القصر وأجهده الصوم ) مريضاً أو على سفر(حني شهوده ) فمن كان منكم(، وقلّله تسهيال على املكلفني 

لكرب أو ) يطيقونه(ال ) وعلى الذين (يصومها بدله يصومها بدله) من أيام أخر(فعليه عدة ما أفطر ) فعدة(يف احلالني فأفطر 
أي قدر ما يأكله يف يومه وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم ، ويف ) طعام مسكني(هي ) فدية(مرض ال يرجى برؤه 

 قراءة بإضافة فدية وهي للبيان وقيل ال غري مقدرة وكانوا خمريين يف صدر اإلسالم بني الصوم والفدية مث نسخ بتعيني الصوم

إال احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإا باقية بال نسخ : بقوله من شهد منكم الشهر فليصمه ، قال ابن عباس
مبتدأ خربه ) خري له ، وأن تصوموا(أي التطوع ) فهو(بالزيادة على القدر املذكور يف الفدية ) فمن تطوع خريا(يف حقهما 

 أنه خري لكم فافعلوه)  كنتم تعلمونإن(من اإلفطار والفدية ) خري لكم(

) هدى(من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر ، منه ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن( تلك األيام - 185

) الفرقان(من ) و(مما يهدي إىل احلق من األحكام ) من اهلدى(آيات واضحات ) للناس وبينات(حال هاديا من الضاللة 

) منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر(حضر ) فمن شهد(رق بني احلق والباطل مبا يف

ولذا أباح لكم الفطر يف ) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر(تقدم مثله وكرر لئال يتوهم نسخه بتعميم من شهد 
أي ) العدة(بالتخفيف والتشديد ) ولتكِْملوا(صوم عطف عليه املرض والسفر ولكون ذلك يف معىن العلة أيضا لألمر بال

 اهللا على ذلك) ولعلكم تشكرون(أرشدكم ملعامل دينه ) على ما هداكم(عند إكماهلا ) ولتكربوا اهللا(عدة صوم رمضان 

 عبادي عين فإين وإذا سألك: (أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ، فرتل: صلى اهللا عليه وسلم وسأل مجاعة النيب - 186
دعائي بالطاعة ) فليستجيبوا يل(بإنالته ما سأل ) أجيب دعوة الداع إذا دعان(منهم بعلمي فأخربهم بذلك ) قريب

 يهتدون) يب لعلهم يرشدون(يداوموا على اإلميان ) وليؤمنوا(

ا كان يف صدر اإلسالم على باجلماع ، نزل نسخا مل) إىل نسائكم(مبعىن اإلفضاء ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث (- 187
كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إىل ) هن لباس لكم وأنتم لباس هلن(حترميه وحترمي األكل والشرب بعد العشاء 

باجلماع ليلة الصيام ، وقع ذلك لعمر وغريه واعتذروا إىل النيب ) أنفسكم(ختونون ) علم اهللا أنكم كنتم ختتانون(صاحبه 
اطلبوا ) وابتغوا. (جامعوهن) باشروهن(إذ أحل لكم ) وعفا عنكم فاآلن(قبل توبتكم ) فتاب عليكم (ه وسلمصلى اهللا علي

لكم اخليط (يظهر ) حىت يتبني(الليل كله ) وكلوا واشربوا(أي أباحه من اجلماع أو قدره من الولد ) ما كتب اهللا لكم(
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خيط األبيض وبيان األسود حمذوف أي من الليل شبه ما يبدو من أي الصادق بيان لل) األبيض من اخليط األسود من الفجر
أي إىل دخوله ) إىل الليل(من الفجر ) مث أمتوا الصيام(البياض وما ميتد معه من الغبش خبيطني أبيض وأسود يف االمتداد 

علق بعاكفون ، مت) يف املساجد(مقيمون بنية االعتكاف ) وأنتم عاكفون(أي نساءكم ) وال تباشروهن(بغروب الشمس 
حدها لعباده ليقفوا عندها ) حدود اهللا(األحكام املذكورة ) تلك(ي ملن كان خيرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود 

يبني اهللا آياته للناس لعلهم (كما بني لكم ما ذكر ) كذلك(أبلغ من ال تعتدوها املعرب به يف آية أخرى ) فال تقربوها(
 حمارمه) يتقون

ال ) و(احلرام شرعا كالسرقة والغصب وال ) بالباطل(أي يأكل بعضكم مال بعض ) تأكلوا أموالكم بينكموال  (- 188
) من أموال الناس(طائفة ) فريقا(بالتحاكم ) إىل احلكام لتأكلوا(أي حبكومتها أو باألموال رشوة ) ا(تلقوا ) تدلوا(

 أنكم مبطلون) باإلمث وأنتم تعلمون(متلبسني 

مجع هالل ، مل تبدو دقيقة مث تزيد حىت متتلئ نورا مث تعود كما بدت وال تكون ) عن األهلة(يا حممد ) نكيسألو (- 189
يعلمون ا أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد ) للناس(مجع ميقات ) هي مواقيت(هلم ) قل(على حالة واحدة كالشمس 
وليس (ه فلو استمرت على حالة مل يعرف ذلك عطف على الناس أي يعلم ا وقت) واحلج(نسائهم وصيامهم وإفطارهم 

يف اإلحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وخترجون وتتركوا الباب وكانوا يفعلون ) الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها
واتقوا اهللا  (يف اإلحرام) وأتوا البيوت من أبواا(اهللا بترك خمالفته ) من اتقى(أي ذا الرب ) ولكن الرب(ذلك ويزعمونه برا 

 تفوزون) لعلكم تفلحون

190 - دعن البيت عام احلديبية وصاحل الكفار على أن يعود العام القابل وخيلوا له مكة صلى اهللا عليه وسلم وملا ص 
رام ثالثة أيام وجتهز لعمرة القضاء وخافوا أن ال تفي قريش ويقاتلوهم وكره املسلمون قتاهلم يف احلرم واإلحرام والشهر احل

إن اهللا ال حيب (عليهم باالبتداء بالقتال ) وال تعتدوا(الكفار ) الذين يقاتلونكم(أي إلعالء دينه ) وقاتلوا يف سبيل اهللا(نزل 
 :املتجاوزين ما حد هلم ، وهذا منسوخ بآية براءة أوبقوله) املعتدين

من مكة وقد فعل م ذلك عام أي ) وأخرجوهم من حيث أخرجوكم(وجدمتوهم ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم (- 191
وال تقاتلوهم عند (هلم يف احلرم أو اإلحرام الذي استعظمتموه ) من القتل(أعظم ) أشد(الشرك منهم ) والفتنة(الفتح 

فيه ، ويف قراءة بال ألف يف األفعال الثالثة ) فاقتلوهم(فيه ) حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم(أي يف احلرم ) املسجد احلرام
 )جزاء الكافرين( القتل واإلخراج )كذلك(

 م) رحيم(هلم ) فإن اهللا غفور(عن الكفر وأسلموا ) فإن انتهوا (- 192

عن ) فإن انتهوا(وحده ال يعبد سواه ) هللا(العبادة ) ويكون الدين(شرك ) فتنة(توجد ) وقاتلوهم حىت ال تكون (- 193
ومن انتهى فليس بظامل فال ) إال على الظاملني(اء بقتل أو غريه اعتد) فال عدوان(الشرك فال تعتدوا عليهم دل على هذا 

 عدوان عليه

فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم يف مثله رد الستعظام املسلمني ذلك ) بالشهر احلرام(احملرم مقابل ) الشهر احلرام (- 194
بالقتال يف احلرم أو ) اعتدى عليكمفمن (أي يقتص مبثلها إذا انتكهت ) قصاص(مجع حرمة ما جيب احترامه ) واحلُرمات(
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واتقوا (مسى مقابلته اعتداء لشبهها باملقابل به يف الصورة ) فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم(اإلحرام أو الشهر احلرام 
 بالعون والنصر) واعلموا أن اهللا مع املتقني(يف االنتصار وترك االعتداء ) اهللا

اهلالك ) إىل التهلكة(أي أنفسكم والباء زائدة ) وال تلقوا بأيديكم(ه باجلهاد وغريه طاعت) وأنفقوا يف سبيل اهللا (- 195
أي ) إن اهللا حيب احملسنني(بالنفقة وغريها ) وأحسنوا(باإلمساك عن النفقة يف اجلهاد أو تركه ألنه يقوي العدو عليكم 

 يثيبهم

) من اهلدي(تيسر ) فما استيسر(منعتم عن إمتامها بعدو ) متفإن أُحِصر(أدومها حبقوقهما ) وأمتوا احلج والعمرة هللا (- 196

حيث حيل ذحبه وهو مكان ) حمله(املذكور ) حىت يبلغ اهلدي(أي ال تتحللوا ) وال حتلقوا رؤوسكم(عليكم وهو شاة 
 مريضاً أو به فمن كان منكم(اإلحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفَرق على مساكينه وحيلق وبه حيصل التحلل 

بثالثة آصع من غالب ) أو صدقة(الثالثة أيام ) من صيام(عليه ) ففدية(كقمل وصداع فحلق يف اإلحرام ) أذى من رأسه
أي ذبح شاة وأو للتخيري وأحلق به من حلق لغري عذر ألنه أوىل بالكفارة ، وكذا ) أو نسك(قوت البلد على ستة مساكني 

استمتع ) فمن متتع(العدو بأن ذهب أو مل يكن ) فإذا أمنتم(واللبس والدهن لعذر أو غريه من استمتع بغري اخللق كالطيب 
فما (أي إىل اإلحرام به بأن يكون أحرم ا يف أشهره ) إىل احلج(أي بسبب فراغه منها مبحظورات اإلحرام ) بالعمرة(

اهلدي لفقده أو فقد مثنه ) فمن مل جيد(يوم النحر عليه وهو شاة يذحبها بعد اإلحرام به واألفضل ) من اهلدي(تيسر ) استيسر
أي يف حال اإلحرام به فيجب حينئذ أن حيرم قبل السابع من ذي احلجة ) ثالثة أيام يف احلج(أي فعليه صيام ) فصيام(

) موسبعة إذا رجعت(واألفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة وال جيوز صومها أيام التشريق على أصح قويل الشافعي 

. مجلة تأكيد ملا قبلها) تلك عشرة كاملة(إىل وطنكم مكة أو غريها وقيل إذا فرغتم من أعمال احلج وفيه التفات عن الغيبة 

بأن مل يكونوا ) ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام(احلكم املذكور من وجوب اهلدي أو الصيام على من متتع ) ذلك(
ويف ذكر األهل إشعار باشتراط . لشافعي فإن كان فال دم عليه وال صيام وإن متتععلى دون مرحلتني من احلرم عند ا

االستيطان ، فلو أقام قبل أشهر احلج ومل يستوطن أو متتع فعليه ذلك وهو أحد وجهني عند الشافعي والثاين ال ، واألهل 
ة واحلج معا أو يدخل احلج عليها قبل كناية عن النفس وأحلق باملتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمر

 ملن خالفه) واعلموا أن اهللا شديد العقاب(فيما يأمركم به وينهاكم عنه ) واتقوا اهللا(الطواف 

على نفسه ) فمن فرض(شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي احلجة وقيل كله ) أشهر معلومات(وقته ) احلج (- 197
ويف قراءة بفتح األولَني ) يف احلج(خصام ) وال جدالَ(معاٍص ) وال فسوق( مجاع فيه )فال رفثٌ(باإلحرام به ) فيهن احلج(

فيجازيكم به ، ونزل يف أهل اليمن وكانوا حيجون بال ) يعلمه اهللا(كصدقة ) وما تفعلوا من خري(، واملراد يف الثالثة النهي 
ما يتقي به سؤال الناس وغريه ) إن خري الزاد التقوىف(ما يبلغكم لسفركم ) وتزودوا: (زاد فيكونون كَالً على الناس

 ذوي العقول) واتقون يا أويل األلباب(

بالتجارة يف احلج نزل رداً لكراهتهم ذلك ) من ربكم(رزقا ) فضالً(تطلبوا ) أن تبتغوا(يف ) ليس عليكم جناح (- 198
عند املشعر (املبيت مبزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء بعد ) فاذكروا اهللا(بعد الوقوف ا ) من عرفات(دفعتم ) فإذا أفضتم(

 وقف به يذكر اهللا ويدعو حىت أسفر صلى اهللا عليه وسلمهو جبل يف آخر املزدلفة يقال له قُزح ويف احلديث أنه ) احلرام



 
 

 

31 

قبل ) من قبلهكنتم (خمففة ) وإن(ملعامل دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل ) واذكروه كما هداكم(رواه مسلم . جدا
 )ملن الضالني(هداه 

أي من عرفة بأن تقفوا ا معهم وكانوا يقفون باملزدلفة ترفعا عن ) من حيث أفاض الناس(يا قريش ) مث أفيضوا (- 199
 م) رحيم(للمؤمنني ) إن اهللا غفور(من ذنوبكم ) واستغفروا اهللا(الوقوف معهم ومث للترتيب يف الذكر 

) فاذكروا اهللا(عبادات حجكم بأن رميتم مجرة العقبة وطفتم واستقررمت مبىن ) مناسككم(يتم أد) فإذا قضيتم (- 200

من ذكركم إياهم ، ) أو أشد ذكراً(كما كنتم تذكروم عند فراغ حجكم باملفاخرة ) كذكركم آباءكم(بالتكبري والثناء 
نصيباً ) فمن الناس من يقول ربنا آتنا(فة له ونصب أشد على احلال من ذكر املنصوب باذكروا إذ لو تأخر عنه لكان ص

 نصيب) وما له يف اآلخرة من خالق(فيؤتاه فيها ) يف الدنيا(

بعدم دخوهلا ) وقنا عذاب النار(هي اجلنة ) ويف اآلخرة حسنة(نعمة ) ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة (- 201
 :القصد به احلث على طلب خري الدارين كما وعد بالثواب عليه بقولهوهذا بيان ملا كان عليه املشركون وحلال املؤمنني و

حياسب ) واهللا سريع احلساب(عملوا من احلج والدعاء ) ما كسبوا(ن أجل ) مـ(ثواب ) أولئك هلم نصيب (- 202
 اخللق كلهم يف قدر نصف ار من أيام الدنيا حلديٍث بذلك

أي ) فمن تعجل(أي أيام التشريق الثالثة ) يف أيام معدودات(رات بالتكبري عند رمي اجلم) واذكروا اهللا (- 203
ا حىت ) ومن تأخر(بالتعجيل ) فال إمث عليه(أي يف ثاين أيام التشريق بعد رمي مجاره ) يف يومني(استعجل بالنفر من ِمىن 

اهللا يف حجه ألنه احلاج )  اتقىملن(بذلك أي هم خمريون يف ذلك ونفي اإلمث ) فال إمث عليه(بات ليلة الثالث ورمى مجاره 
 يف اآلخرة فيجازيكم بأعمالكم) واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه حتشرون(يف احلقيقة 

ويشهد اهللا على ما يف (وال يعجبك يف اآلخرة ملخالفته العتقاده ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا (- 204
شديد اخلصومة لك وألتباعك لعداوته لك وهو األخنس بن شريق كان منافقاً ) وهو ألد اخلصام(أنه موافق لقوله ) قلبه

 حيلف أنه مؤمن وحمب له فيدىن جملسه فأكذبه اهللا يف ذلك ومر بزرٍع وحمٍر لبعض صلى اهللا عليه وسلمحلو الكالم للنيب 
 :املسلمني فأحرقه وعقرها ليالً كما قال تعاىل

واهللا (من مجلة الفساد ) يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل(مشى ) سعى(انصرف عنك ) وإذا توىل (- 205
 أي ال يرضى به) ال حيب الفساد

) فحسبه(الذي أمر باتقائه ) باإلمث(محلته األنفة واحلمية على العمل ) أخذته العزة(يف فعلك ) وإذا قيل له اتق اهللا (- 206

 الفراش هي) جهنم ولبئس املهاد(كافيه 

رضاه ، وهو صهيب ) مرضات اهللا(طلب ) ابتغاء(أي يبذهلا يف طاعة اهللا ) نفسه(يبيع ) ومن الناس من يشري (- 207
 حيث أرشدهم ملا فيه رضاه) واهللا رؤوف بالعباد(ملا آذاه املشركون هاجر إىل املدينة وترك هلم ماله 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف (ا اإلبل بعد اإلسالم  ونزل يف عبد اهللا بن سالم وأصحابه ملا عظَّموا السبت وكرهو- 208
) الشيطان(طرق ) وال تتبعوا خطوات(حال من السلم أي يف مجيع شرائعه ) كافة(بفتح السني وكسرها اإلسالم ) السلم

 بني العداوة) إنه لكم عدو مبني(أي تزيينه بالتفريق 
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فاعلموا أن (احلجج الظاهرة على أنه حق )  ما جاءتكم البيناتمن بعد(ملتم عن الدخول يف مجيعه ) فإن زللتم (- 209
 يف صنعه) حكيم(ال يعجزه شيء عن انتقامه منكم ) اهللا عزيز

أي أمره كقوله أو يأيت أمر ربك ) إال أن يأتيهم اهللا(ينتظر التاركون الدخول فيه الدخول فيه ) ينظرون(ما ) هل (- 210
) وإىل اهللا ترِجع األمور(مت أمر هالكهم ) واملالئكة وقضي األمر(السحاب ) ماممن الغ(مجع ظلة ) يف ظلل(أي عذابه 

 بالبناء للمفعول والفاعل يف اآلخرة فيجازي كال بعمله

كم استفهامية معلقة سل عن املفعول الثاين وهي ثاين مفعول ) كم آتيناهم(تبكيتاً ) بين إسرائيل(يا حممد ) سل (- 211
أي ما أنعم به ) ومن يبدل نعمة اهللا(ظاهرة كفلق البحر وإنزال املن والسلوى فبدلوها كفرا )  بينةمن آية(آتينا ومميزها 

 له) فإن اهللا شديد العقاب(كفراً ) من بعد ما جاءته(عليه من اآليات ألا سبب اهلداية 

لفقرهم ) ون من الذين آمنوايسخر(هم ) و(بالتمويه فأحبوها ) احلياة الدنيا(من أهل مكة ) زين للذين كفروا (- 212
فوقهم يوم القيامة واهللا (الشرك وهم هؤالء ) والذين اتقوا(كبالل وعمار وصهيب أي يستهزئون م ويتعالون عليهم باملال 

 أي رزقاً واسعاً يف اآلخرة أو الدنيا بأن ميلك املسخور منهم أموال الساخرين ورقام) يرزق من يشاء بغري حساب

من ) مبشرين(إليهم ) فبعث اهللا النبيني(على اإلميان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض ) ناس أمة واحدةكان ال (- 213
بني الناس (به ) ليحكم(متعلق بأنزل ) باحلق(مبعىن الكتب ) وأنزل معهم الكتاب(من كفر بالنار ) ومنذرين(آمن باجلنة 

من بعد ما (أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض ) إال الذين أوتوه(أي الدين ) وما اختلف فيه(من الدين ) فيما اختلفوا فيه
احلجج الظاهرة على التوحيد ، وِمن متعلقة بـ اختلف وهي وما بعدها مقدم على االستثناء يف املعىن ) جاءم البينات

) واهللا يهدي من يشاء(رادته بإ) احلق بإذنه(للبيان ) بينهم فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من(من الكافرين ) بغياً(

 طريق احلق) إىل صراط مستقيم(هدايته 

الذين خلوا (شبه ما أتى ) يأتكم مثل(مل ) حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا(بل أ ) أم( ونزل يف جهد أصاب املسلمني - 214
شدة الفقر ) البأساء(ا مجلة مستأنفة مبينة ما قبله) مستهم(من املؤمنني من اِملحن فتصربوا كما صربوا ) من قبلكم

) الرسول والذين آمنوا معه(بالنصب والرفع أي قال ) حىت يقولَ(أزعجوا بأنواع البالء ) وزلزلوا(املرض ) والضراء(

 إتيانه) أال إن نصر اهللا قريب(الذي وِعدناه فأُجيبوا من قبل اهللا ) نصر اهللا(يأيت ) مىت(استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم 

أي الذي ينفقونه ، والسائل عمرو بن اجلموح وكان شيخا ذا مال فسأل ) ماذا ينفقون(يا حممد ) يسألونك (- 215
بيانٌ ملا شامل للقليل والكثري وفيه بيان املنفق ) ما أنفقتم من خري(هلم ) قل( عما ينفق وعلى من ينفق صلى اهللا عليه وسلم

فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني : ( الشق اآلخر بقولهالذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن املصرف الذي هو
 فمجاز عليه) فإن اهللا به عليم(إنفاق أو غريه ) وما تفعلوا من خري(أي هم أوىل به ) وابن السبيل

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري (طبعا ملشقته ) لكم(مكروه ) وهو كره(للكفار ) عليكم القتال(فرض ) كتب (- 216
مليل النفس إىل الشهوات املوجبة ونفورها عن التكليفات املوجبة لسعادا فلعل ) عسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكملكم و

لكم يف القتال وإن كرهتموه خرياً ألن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة واألجر ويف تركه وإن أحببتموه شرا ألن فيه الذل 
 ذلك فبادروا إىل ما يأمركم به) وأنتم ال تعلمون(هو خري لكم ما ) واهللا يعلم(والفقر وحرمان األجر 
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 أول سراياه وعليها عبد اهللا بن جحش فقاتلوا املشركني وقتلوا ابن احلضرمي صلى اهللا عليه وسلم وأرسل النيب - 217
املُحرم ) حلراميسألونك عن الشهر ا: (آخر يوم من مجادى اآلخرة والتبس عليهم برجب فعريهم الكفار باستحالله فرتل

دينه ) عن سبيل اهللا(مبتدأ منع للناس ) وصد(عظيم وزرا مبتدأ وخرب ) قتال فيه كبري(هلم ) قل(بدل اشتمال ) قتال فيه(
 واملؤمنون صلى اهللا عليه وسلموهم النيب ) وإخراج أهله منه(أي مكة ) املسجد احلرام(صد عن ) و(باهللا ) وكفر به(

أي ) وال يزالون(لكم فيه ) أكرب من القتل(الشرك منكم ) والفتنة(من القتال فيه ) عند اهللا(م وزرا أعظ) أكرب(وخرب املبتدأ 
إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه (إىل الكفر ) يردوكم عن دينكم(كي ) حىت(أيها املؤمنون ) يقاتلونكم(الكفار 

فال اعتداد ا وال ثواب عليها والتقيد ) نيا واآلخرةيف الد(الصاحلة ) أعماهلم(بطلت ) فيمت وهو كافر فأولئك حبطت
وأولئك (باملوت عليه يفيد أنه لو رجع إىل اإلسالم مل يبطل عمله فيثاب عليه وال يعيده كاحلج مثال وعليه الشافعي 

 )أصحاب النار هم فيها خالدون

فارقوا أوطام ) لذين آمنوا والذين هاجرواإن ا( وملا ظن السرية أم إن سلموا من اإلمث فال حيصل هلم أجر نزل - 218
 م) رحيم(للمؤمنني ) واهللا غفور(ثوابه ) أولئك يرجون رمحة اهللا(إلعالء دينه ) وجاهدوا يف سبيل اهللا(

عظيم ، ويف ) إمث كبري(أي يف تعاطيهما ) فيهما(هلم ) قل(القمار ما حكمهما ) يسألونك عن اخلمر وامليسر (- 219
باللذة والفرح يف اخلمر ) ومنافع للناس(ملا حيصل بسببهما من املخاصمة واملشامتة وقول الفحش } كثري{ة قراءة باملثلث

وملا نزلت شرا قوم ) من نفعهما(أعظم ) أكرب(أي ما ينشأ عنهم من املفاسد ) وإمثهما(وإصابة املال بال كد يف امليسر 
أي الفاضل عن ) العفو(أنفقوا ) قل(أي ما قدره ) ألونك ماذا ينفقونويس(وامتنع عنها آخرون إىل أن حرمتها آية املائدة 

أي كما بني لكم ما ذكر ) كذلك(احلاجة وال تنفقوا ما حتتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم ، ويف قراءة بالرفع بتقدير هو 
 )يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون(

وما يلقونه من احلرج يف شأم ) ويسألونك عن اليتامى(لكم فيهما فتأخذون باألصلح ) الدنيا واآلخرة(أمر ) يف (- 220
يف أمواهلم بتنميتها ) قل إصالح هلم(فإن واكلوهم يأمثوا وإن عزلوا ما هلم من أمواهلم وصنعوا هلم طعاما وحدهم فحرج 

خوانكم يف الدين ومن أي فهم إ) فإخوانكم(أي ختلطوا نفقتكم بنقتهم ) وإن ختالطوهم(من ترك ذلك ) خري(ومداخلتكم 
ولو (ا فيجازي كال منهما ) من املصلح(ألمواهلم مبخالطته ) واهللا يعلم املفسد(شأن األخ أن خيالط أخاه أي فلكم ذلك 

 يف صنعه) حكيم(غالب على أمره ) إن اهللا عزيز(لضيق عليكم بتحرمي املخالطة ) شاء اهللا ألعنتكم

حرة ) حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة(أي الكافرات ) املشركات(سلمون تتزوجوا أيها امل) وال تنِكحوا (- 221
جلماهلا وماهلا وهذا خمصوص ) ولو أعجبتكم(ألن سبب نزوهلا العيب على من تزوج أمة وترغيبه يف نكاح حرة مشركة 

حىت (أي الكفار املؤمنات ) شركنيامل(تزوجوا ) وال تنِكحوا(} واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب{بغري الكتابيات بآية 
بدعائهم إىل ) يدعون إىل النار(أي أهل الشرك ) أولئك(ملاله ومجاله ) يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم

) بإذنه(أي العمل املوجب هلما ) إىل اجلنة واملغفرة(على لسان رسله ) واهللا يدعو(العمل املوجب هلا فال تليق مناكحتهم 

 يتعظون) ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون( فتجب إجابته بتزويج أوليائه بإرادته

) فاعتزلوا النساء(قذر أو حمله ) قل هو أذى(أي احليض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه ) ويسألونك عن احمليض (- 222

بسكون الطاء وتشديدها واهلاء وفيه ) حىت يطَّهرن(باجلماع ) وال تقربوهن(أي وقته أو مكانه ) يف احمليض(اتركوا وطأهن 
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بتجنبه يف ) من حيث أمركم اهللا(باجلماع ) فإذا تطهرن فأتوهن(إدغام التاء يف األصل يف الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه 
 من األقذار) وحيب املتطهرين(من الذنوب ) التوابني(يثيب ويكرم ) إن اهللا حيب(احليض وهو القبل وال تعدوه إىل غريه 

من قيام ) شئتم(كيف ) أنى(أي حمله وهو القبل ) فأتوا حرثكم(أي حمل زرعكم الولد ) نساؤكم حرث لكم (- 223
من أتى امرأته يف قبلها أي من جهة دبرها جاء الولد أحول : وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار ونزل ردا لقول اليهود

بالبعث ) واعلموا أنكم مالقوه(يف أمره ويه ) تقوا اهللاوا(العمل الصاحل كالتسمية عند اجلماع ) وقدموا ألنفسكم(
 الذين اتقوه باجلنة) وبشر املؤمنني(فيجازيكم بأعمالكم 

تربوا (ال ) أن(أي نصباً هلا بأن تكثروا احللف به ) ألميانكم(علة مانعة ) عرضة(أي احللف به ) وال جتعلوا اهللا (- 224
) وتصلحوا بني الناس( احلنث ويكفِّر خبالفها على فعل الرب وحنوه فهي طاعة فتكره اليمني على ذلك ويسن فيه) وتتقوا

واهللا (املعىن ال متتنعوا من فعل ما ذكر من الرب وحنوه إذا حلفتم عليه بل ائتوه وكفروا ألن سبب نزوهلا االمتناع من ذلك 
 بأحوالكم) عليم(ألقوالكم ) مسيع

وهو ما يسبق إليه اللسان من غري قصد احللف حنو واهللا ، وبلى ) يف أميانكم(الكائن ) ال يؤاخذكم اهللا باللغو (- 225
ملا كان ) واهللا غفور(أي قصدته من اإلميان إذا حنثتم ) ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم(واهللا ، فال إمث عليه وال كفارة 

 بتأخري العقوبة عن مستحقها) حليم(من اللغو 

رجعوا فيها أو ) أربعة أشهر فإن فاؤوا(انتظار ) تربص(ي حيلفون أن ال جيامعوهن أ) للذين يؤلون من نسائهم (- 226
 م) رحيم(هلم ما أتوه من ضرر املرأة باحللف ) فإن اهللا غفور(بعدها عن اليمني إىل الوطء 

 املعىن ليس هلم بعد بعزمهم) عليم(لقوهلم ) فإن اهللا مسيع(أي عليه بأن مل يفيئوا فليوِقعوه ) وإن عزموا الطالق (- 227
 تربص ما ذكر إال الفيئة أو الطالق

متضي من حني الطالق ، مجع قَرء بفتح ) ثالثة قروء(عن النكاح ) بأنفسهن(أي لينتظرن ) واملطلقات يتربصن (- 228
}  عدةفما لكم عليهن من{القاف وهو الطهر أو احليض قوالن وهذا يف املدخول ن أما غريهن فال عدة عليهن لقوله 

ويف غري اآليسة والصغرية فعدن ثالثة أشهر واحلوامل فعدن أن يضعن محلهن كما يف سورة الطالق واإلماء فعدن 
إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر (من الولد واحليض ) وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن(قَرءان بالسنة 

بينهما ال ) إن أرادوا إصالحا(أي يف زمن التربص ) يف ذلك(هن ولو أَبني مبراجعت) أحق بردهن(أزواجهن ) وبعولتهن
إضرار املرأة ، وهو حتريض على قصده ال شرط جلواز الرجعة وهذا يف الطالق وأحق ال تفضيل فيه إذ ال حق لغريهم من 

عا من حسن العشرة وترك شر) باملعروف(من احلقوق ) عليهن(هلم ) مثل الذي(على األزواج ) وهلن(نكاحهن يف العدة 
واهللا (فضيلة يف احلق من وجوب طاعتهن هلم ملا ساقوه من املهر واإلنفاق ) وللرجال عليهن درجة(اإلضرار وحنو ذلك 

 فيما دبره خللقه) حكيم(يف ملكه ) عزيز

 بأن تراجعوهن أي فعليكم إمساكهن بعده) فإمساك(أي اثنتان ) مرتان(أي التطليق الذي يراجع بعده ) الطالق (- 229
من ) أن تأخذوا مما آتيتموهن(أيها األزواج ) بإحسان وال حيل لكم(أي إرسال هلن ) أو تسريح(من غري ضرار ) مبعروف(

أي أن ال يأتيا مبا حده هلما من احلقوق ) ال يقيما حدود اهللا(ن ) أ(أي الزوجان ) إال أن خيافا(إذا طلقتموهن ) شيئا(املهور 
ن ) فإن خفتم أ(بالبناء للمفعول فأن ال يقيما بدل اشتمال من الضمري فيه وقرئ بالفوقانية يف الفعلني } يخافا{ويف قراءة 
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نفسهما من املال ليطلقها أي ال حرج على الزوج يف أخذه وال ) فيما افتدت به) (ال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما(
 )فال تعتدوها ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملونحدود اهللا (األحكام املذكورة ) تلك(الزوجة يف بذله 

) زوجا غريه(تتزوج ) حىت تنكح(أي بعد الطلقة الثالثة ) فال حتل له من بعد(الزوج بعد الثنتني ) فإن طلقها (- 230

أن (األول أي الزوجة والزوج ) فال جناح عليهما(أي الزوج الثاين ) فإن طلقها(ويطأَها كما يف احلديث رواه الشيخان 
) حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون(املذكورات ) إن ظنا أن يقيما حدود اهللا وتلك(إىل النكاح بعد انقضاء العدة ) يتراجعا

 يتدبرون

من غري ضرر ) مبعروف(بأن تراجعوهن ) فأمسكوهن(قاربن انقضاء عدن ) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن (- 231
عليهن ) لتعتدوا(مفعول ألجله ) ضراراً(بالرجعة ) وال متسكوهن( حىت تنتهي عدن اتركوهن) أو سرحوهن مبعروف(

وال تتخذوا آيات (بتعريضها إىل عذاب اهللا ) ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه(باإلجلاء إىل االفتداء والتطليق وتطويل احلبس 
ما ) واحلكمة(القرآن ) وما أنزل عليكم من الكتاب (باإلسالم) واذكروا نعمة اهللا عليكم(مهزوءاً ا مبخالفتها ) اهللا هزواً

 وال خيفى عليه شيء) واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم(بأن تشكروها بالعمل به ) يعظكم به(فيه من األحكام 

كحن أن ين(خطاب لألولياء أي متنعوهن من ) فال تعضلوهن(انقضت عدن ) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن (- 232
املطلقني هلن ألن سبب نزوهلا أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار ) أزواجهن

يوعظ به من كان (النهي عن العضل ) ذلك(شرعا ) بينهم باملعروف(أي األزواج والنساء ) إذا تراضوا(كما رواه احلاكم 
لكم وهلم ملا خيشى على ) لكم وأطهر(خري ) أزكى(أي ترك العضل ) ذلكم(تفع به ألنه املن) منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر

 ذلك فاتبعوا أوامره) وأنتم ال تعلمون(ما فيه املصلحة ) واهللا يعلم(الزوجني من الريبة بسبب العالقة بينهما 

ملن أراد أن يتم (صفة مؤكدة ، ذلك ) كاملني(عامني ) أوالدهن حولني(أي لريضعن ) والوالدات يرضعن (- 233
على اإلرضاع إذا كن ) وكسون(إطعام الوالدات ) رزقهن(أي األب ) وعلى املولود له(وال زيادة عليه ) الرضاعة

أي بسببه بأن تكره على ) ال تضار والدة بولدها(طاقتها ) ال تكلف نفس إال وسعها(بقدر طاقته ) باملعروف(مطلقات 
أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إىل كل منهما يف ) لود له بولدهمو(يضار ) وال(إرضاعه إذا امتنعت 

الذي على األب ) مثل ذلك(أي وارث األب وهو الصيب أي على ولِّيه يف ماله ) وعلى الوارث(املوضعني لالستعطاف 
منهما (اتفاق ) عن تراض(ا فطاما له قبل احلولني صادر) فصاال(أي الوالدان ) فإن أرادا(للوالدة من الرزق والكسوة 

أن تسترضعوا (خطاب لآلباء ) وإن أردمت(يف ذلك ) فال جناح عليهما(بينهما لتظهر مصلحة الصيب فيه ) وتشاور
أي أردمت إيتاءه هلن من األجرة ) ما آتيتم(إليهن ) إذا سلمتم(فيه ) فال جناح عليكم(مراضع غري الوالدات ) أوالدكم

 ال خيفى عليه شيء منه) واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مبا تعملون بصري(النفس باجلميل كطيب ) باملعروف(

بعدهم عن النكاح ) بأنفسهن(أي ليتربصن ) أزواجاً يتربصن(يتركون ) منكم ويذرون(ميوتون ) والذين يتوفون (- 234
لهن بآية الطالق واألمة على من الليايل وهذا يف غري احلوامل وأما احلوامل فعدن أن يضعن مح) أربعة أشهر وعشرا(

) فيما فعلن يف أنفسهن(أيها األولياء ) فال جناح عليكم(انقضت مدة تربصهن ) فإذا بلغن أجلهن(النصف من ذلك بالسنة 

 عامل بباطنه كظاهره) واهللا مبا تعملون خبري(شرعا ) باملعروف(من التزين والتعرض للخطاب 
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املتوىف عنهن أزواجهن يف العدة كقول اإلنسان ) به من خطبة النساء(لوحتم ) وال جناح عليكم فيما عرضتم (- 235
علم اهللا (من قصد نكاحهن ) يف أنفسكم(أضمرمت ) أو أكننتم(إنك جلميلة ، ومن جيد مثلك ، ورب راغب فيك : مثال

أن (لكن ) إال(كاحا أي ن) ولكن ال تواعدوهن سرا(باخلطبة وال تصربون عنهن فأباح لكم التعريض ) أنكم ستذكرون
حىت يبلغ (أي على عقده ) وال تعزموا عقدة النكاح(أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك ) تقولوا قوال معروفا

أن ) فاحذروه(من العزم وغريه ) واعلموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم(بأن تنتهي ) أجله(أي املكتوب من العدة ) الكتاب
 بتأخري العقوبة عن مستحقها) حليم(ملن حيذره )  أن اهللا غفورواعلموا(يعاقبكم إذا عزمتم 

تفرضوا هلن (مل ) أو(أي جتامعوهن } تماسوهن{ويف قراءة ) ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل تمسوهن (- 236
 وال مهر فطلقوهن  بإمث- يف الطالق زمن عدم املسيس والفرض -مهرا ، وما مصدرية ظرفية أي ال تبعة عليكم ) فريضة

يفيد أنه ال نظر إىل ) قدره(الضيق الرزق ) قَدره وعلى املُقِْتر(الغين منكم ) على املُوِسع(أعطوهن ما يتمتعن به ) ومتعوهن(
 املطيعني) على احملسنني(صفة ثانية أو مصدر مؤكدة ) حقاً(شرعاً صفة متاعاً ) باملعروف(متتيعاً ) متاعاً(قدر الزوجة 

جيب هلن ويرجع لكم النصف ) إن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتمو (- 237
وهو الزوج فيترك هلا الكل ، وعن ابن ) أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح(أي الزوجات فيتركنه ) أن يعفون(لكن ) إال(

أي أن ) أقرب للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم(خربه مبتدأ ) وأن تعفوا(الويل إذا كانت حمجورة فال حرج يف ذلك : عباس
 فيجازيكم به) إن اهللا مبا تعملون بصري(يتفضل بعضكم على بعض 

هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غريها ) والصالة الوسطى(اخلمس بأدائها يف أوقاا ) حافظوا على الصلوات (- 238
كل قنوت يف : "صلى اهللا عليه وسلمقيل مطيعني لقوله ) قانتني(صالة يف ال) وقوموا هللا(أقوال وأفردها بالذكر لفضلها 

كنا نتكلم يف الصالة حىت نزلت فأمرنا : رواه أمحد وغريه ، وقيل ساكتني حلديث زيد بن أرقم" القرآن فهو طاعة
 بالسكوت وينا عن الكالم ، رواه الشيخان

مجع راكب أي كيف ) أو ركبانا( راجل أي مشاة صلوا مجع) فرجاالً(من عدو أو سيل أو سبع ) فإن خفتم (- 239
كما علمكم (أي صلوا ) فاذكروا اهللا(من اخلوف ) فإذا أمنتم(أمكن مستقبلي القبلة أو غريها ويومئ بالركوع والسجود 

 قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف مبعىن مثل وما مصدرية أو موصولة) ما مل تكونوا تعلمون

وليعطوهن ) ألزواجهم(ويف قراءة بالرفع أي عليهم ) وصيةً(فليوصوا )  يتوفون منكم ويذرون أزواجاًوالذين (- 240
حال أي غري ) غري إخراج(من موم الواجب عليهن تربصه ) احلول(متام ) إىل(ما يتمتعن به من النفقة والكسوة ) متاعاً(

) يف ما فعلن يف أنفسهن من معروف( أولياء امليت يا) فال جناح عليكم(بأنفسهن ) فإن خرجن(خمرجات من مسكنهن 

يف صنعه ، والوصية املذكورة منسوخة بآية ) حكيم(يف ملكه ) واهللا عزيز(شرعا كالتزين وترك اإلحداد وقطع النفقة عنها 
 فعي رمحه اهللاملرياث وتربص احلول بآية أربعة أشهٍر وعشراً السابقة املتأخرة يف الرتول ، والسكىن ثابتة هلا عند الشا

اهللا تعاىل كرره ) على املتقني(نصب بفعله املقدر ) حقا(بقدر اإلمكان ) باملعروف(يعطينه ) وللمطلقات متاع (- 241
 ليعم املمسوسة أيضا إذ اآلية السابقة يف غريها

 تتدبرون) يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون(كما يبني لكم ما ذكر ) كذلك (- 242
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إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ( استفهام تعجب وتشويق إىل استماع ما بعده أي ينته علمك )أمل تر (- 243
مفعول له وهم قوم من بين إسرائيل وقع ) حذر املوت(أربعة أومثانية أو عشرة أو ثالثون أو أربعون أو سبعون ألفا ) ألوف

بعد مثانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم ِحزقيل بكسر املهملة ) مث أحياهم(فماتوا ) فقال هلم اهللا موتوا(الطاعون ببالدهم ففروا 
فعاشوا دهرا عليهم أثر املوت ال يلبسون ثوبا إال عاد كالكفن ] وهو نيب اهللا ذي الكفل[والقاف وسكون الزاي 
)  يشكرونال(وهم الكفار ) ولكن أكثر الناس(ومنه إحياء هؤالء ) إن اهللا لذو فضل على الناس(واستمرت يف أسباطهم 

 والقصد من ذكر خرب هؤالء تشجيع املؤمنني على القتال ولذا عطف عليه

 بأحوالكم فمجازيكم) عليم(ألقوالكم ) واعلموا أن اهللا مسيع(أي إلعالء دينه ) وقاتلوا يف سبيل اهللا (- 244

عز وجل عن طيب قلب بأن ينفقه هللا ) قرضاً حسناً(بإنفاق ماله يف سبيل اهللا ) من ذا الذي يقرض اهللا (- 245
) واهللا يقبض(من عشر إىل أكثر من سبعمائة كما سيأيت ) له أضعافا كثرية(بالتشديد } فيضعفه{ويف قراءة ) فيضاعفَه(

 يف اآلخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم) وإليه ترجعون(يوسعه ملن يشاء امتحانا ) ويبسط(ميسك الرزق عمن يشاء ابتالء 

) إذ قالوا لنيب هلم(أي إىل قصتهم وخربهم ) موسى(موت ) من بين إسرائيل من بعد(اجلماعة ) ألأمل تر إىل امل (- 246

) هل عسيتم(النيب هلم ) قال(تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه ) يف سبيل اهللا(معه ) لنا مِلكا نقاتل(أقم ) ابعث(هو مشويل 

ال (ن ) قالوا وما لنا أ(سى واالستفهام لتقرير التوقيع ا خرب ع) ال تقاتلوا(ن ) إن كتب عليكم القتال أ(بالفتح والكسر 
بسببهم وقتلهم وقد فعل م ذلك قوم جالوت أي ال مانع منه مع ) نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

ن عربوا النهر مع وهم الذي) إال قليال منهم(عنه وجبنوا ) فلما كتب عليهم القتال تولوا: (وجود مقتضيه ، قال تعاىل
 فمجازيهم وسأل النيب إرسالَ ملٍك فأجابه إىل إرسال طالوت) واهللا عليم بالظاملني(طالوت كما سيأيت 

) يكون له امللك علينا وحنن أحق بامللك منه(كيف ) وقال هلم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت مِلكاً قالوا أىن (- 247

) قال(يستعني ا على إقامة امللك ) ومل يؤت سعة من املال(وة وكان دباغا أو راعيا ألنه ليس من سبط اململكة وال النب

وكان أعلم بين إسرائيل يومئذ ) يف العلم واجلسم(سعة ) عليكم وزاده بسطة(اختاره للملك ) إن اهللا اصطفاه(النيب هلم 
 مبن هو أهل له) عليم(فضله ) واهللا واسع(إيتاءه ال اعتراض عليه ) واهللا يؤيت ملكه من يشاء(وأمجلهم وأمتهم خلقا 

الصندوق كان فيه صور األنبياء ) إن آية ملِْكه أن يأتيكم التابوت(ملا طلبوا منه آية على ملكه ) وقال هلم نبيهم (- 248
قتال أنزله اهللا على آدم واستمر إليهم فغلبهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه يف ال

وهي نعال ) من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون(طمأنينة لقلوبكم ) فيه سكينة(ويسكنون إليه كما قال تعاىل 
حال من فاعل ) حتمله املالئكة(موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من املن الذي كان يرتل عليهم ورضاض من األلواح 

فحملته املالئكة بني السماء واألرض وهم ينظرون إليه حىت ) كنتم مؤمننيإن (على ملكه ) إن يف ذلك آلية لكم(يأتيكم 
 وضعته عند طالوت فأقروا مبلكه وتسارعوا إىل اجلهاد فاختار من شبام سبعني ألفا

) قال إن اهللا مبتليكم(من بيت املقدس وكان احلر شديدا وطلبوا منه املاء ) طالوت باجلنود(خرج ) فلما فصل (- 249

أي من ) فليس مين(أي من ماءه ) فمن شرب منه(ليظهر املطيع منكم والعاصي وهو بني األردن وفلسطني ) بنهر(م خمتربك
فاكتفى ا ومل يزد عليها فإنه مين ) بيده(بالفتح والضم ) فإنه مين إال من اغترف غُرفة(يذقه ) ومن مل يطعمه(أتباعي 

فاقتصروا على الغرفة روي أا كفتهم لشرم ودوام وكانوا ثالمثائة ) همإال قليالً من(فلما وافوه بكثرة ) فشربوا منه(
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) ال طاقة(أي الذين شربوا ) قالوا(وهم الذين اقتصروا على الغرفة ) فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه(وبضعة عشر رجالً 

بالبعث وهم ) أم مالقوا اهللا(يوقنون ) نقال الذين يظنو(أي بقتاهلم وجبنوا ومل جياوزوه ) لنا اليوم جبالوت وجنوده(قوة 
بالعون ) واهللا مع الصابرين(بإرادته ) قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا(مجاعة ) من فئة(خربية مبعىن كثري ) كم(الذين جاوزوه 

 والنصر

) ا وثبت أقدامناعلينا صرب(أصبب ) قالوا ربنا أفرغ(أي ظهروا لقتاهلم وتصافوا ) وملا برزوا جلالوت وجنوده (- 250

 )وانصرنا على القوم الكافرين(بتقوية قلوبنا على اجلهاد 

اهللا (أي داود ) جالوت وآتاه(وكان يف عسكر طالوت ) وقتل داود(بإرادته ) بإذن اهللا(كسروهم ) فهزموهم (- 251
كصنعة الدروع ) لمه مما يشاءوع(النبوة بعد موت مشويل وطالوت ومل جيتمعا ألحد قبله ) واحلكمة(يف بين إسرائيل ) امللك

بغلبة املشركني وقتل املسلمني ) ببعض لفسدت األرض(بدل بعض من الناس ) ولوال دفع اهللا الناس بعضهم(ومنطق الطري 
 فدفع بعضهم ببعض) ولكن اهللا ذو فضل على العاملني(وختريب املساجد 

التأكيد بإن ) وإنك ملن املرسلني(بالصدق ) باحلق(مد يا حم) عليك(نقصها ) آيات اهللا نتلوها(هذه اآليات ) تلك (- 252
 وغريها رداً لقول الكفار له لست مرسال

منهم من كلم (بتخصيصه مبنقبة ليست بغريه ) فضلنا بعضهم على بعض(صفة أو خرب ) الرسل(مبتدأ ) تلك (- 253
 بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل على غريه) درجات (صلى اهللا عليه وسلمأي حممداً ) ورفع بعضهم(كموسى ) اُهللا

بروح (قويناه ) وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه(أمته على سائر األمم واملعجزات املتكاثرة واخلصائص العديدة 
بعد الرسل أي أممهم ) ما اقتتل الذين من بعدهم(هلدى الناس مجيعا ) ولو شاء اهللا(جربيل يسري معه حيث سار ) القُدس

ثبت على ) فمنهم من آمن(ملشيئته ذلك ) ولكن اختلفوا(الختالفهم وتضليل بعضهم بعضا ) بعد ما جاءم البيناتمن (
من توفيق من شاء ) ولكن اهللا يفعل ما يريد(تأكيد ) ولو شاء اهللا ما اقتتلوا(كالنصارى بعد املسيح ) ومنهم من كفر(إميانه 

 وخذالن من شاء

وال (صداقة تنفع ) فيه وال خلَّةَ(فداء ) من قبل أن يأيت يوم ال بيع(زكاته )  أنفقوا مما رزقناكميا أيها الذين آمنوا (- 254
لوضعهم ) هم الظاملون(باهللا أو مبا فرض عليهم ) والكافرون(بغري إذنه وهو يوم القيامة ، ويف قراءة برفع الثالثة ) شفاعةَ

 أمر اهللا يف غري حمله

ال (املبالغ يف القيام بتدبري خلقه ) القيوم(الدائم بالبقاء ) إال هو احلي( معبود حبق يف الوجود أي ال) اهللا ال إله (- 255
يشفع (أي ال أحد ) من ذا الذي(ملكا وخلقا وعبيدا ) وال نوم له ما يف السماوات وما يف األرض(نعاس ) تأخذه ِسنةٌ

وال حييطون بشيء من (أي من أمر الدنيا واآلخرة ) ا خلفهموم(أي اخللق ) يعلم ما بني أيديهم(له فيها ) عنده إال بإذنه
) وسع كرسيه السماواِت واألرض(أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل ) إال مبا شاء(أي ال يعلمون شيئا من معلوماته ) علمه

سي إال كدراهم ما السماوات السبع يف الكر: "قيل أحاط علمه ما وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته ، حلديث
) العظيم(فوق خلقه بالقهر ) وهو العلي(أي السماوات واألرض ) حفظهما(يثقله ) وال يؤوده". (سبعة ألقيت يف ترس

 الكبري
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أي ظهر باآليات البينات أن اإلميان رشد والكفر ) قد تبني الرشد من الغي(على الدخول فيه ) ال إكراه يف الدين (- 256
الشيطان أو األصنام وهو ) فمن يكفر بالطاغوت( األنصار أوالد أراد أن يكرههم على اإلسالم غي نزلت فيمن كان له من

هلا واهللا (انقطاع ) ال انفصام(بالعقد احملكم ) بالعروة الوثقى(متسك ) ويؤمن باهللا فقد استمسك(يطلق على املفرد واجلمع 
 مبا يفعل) عليم(مبا يقال ) مسيع

والذين كفروا أولياؤهم (اإلميان ) إىل النور(الكفر ) ين آمنوا خيرجهم من الظلماتالذ(ناصر ) اهللا ويل (- 257
أو يف كل من أمن } خيرجهم من الظلمات{ذكر اإلخراج إما يف مقابلة قوله ) الطاغوت خيرجوم من النور إىل الظلمات

 )أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(بالنيب قبل بعثته من اليهود مث كفر به 

258 -) أي محله بطره بنعمة اهللا على ذلك وهو ) أن آتاه اهللا امللك(لـ ) إبراهيم يف ربه(جادل ) أمل تر إىل الذي حاج
أي خيلق احلياة ) ريب الذي حييي ومييت(ملا قال له من ربك الذي تدعونا إليه ، ) قال إبراهيم(بدل من حاج ) إذ(منرود 

بالقتل والعفو عنه ودعا برجلني فقتل أحدمها وترك اآلخر ، فلما رآه )  أحيي وأميتأنا(هو ) قال(واملوت يف األجساد 
من املغرب فبهت الذي (أنت ) فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت ا(منتقال إىل حجة أوضح منها ) قال إبراهيم(غبياً 
 اجبالكفر إىل حمجة االحتج) واهللا ال يهدي القوم الظاملني(حتري ودهش ) كفر

هي بيت املقدس راكبا على محار ومعه سلة تني وقدح عصري ) مر على قرية(الكاف زائدة ) كالذي(رأيت ) أو (- 259
) حييي هذه اهللا بعد موا(كيف ) قال أىن(سقوطها ملا خرا بختنصر ) على عروشها(ساقطة ) وهي خاوية(وهو عزير 

مكثت هنا ) كم لبثت(تعاىل له ) قال(أحياه لرييه كيفية ذلك ) مائة عام مث بعثه(ثه وألب) فأماته اهللا(استعظاماً لقدرته تعاىل 
قال بل لبثت مائة عام (ألنه نام أول النهار فقبض وأُحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم ) قال لبثت يوماً أو بعض يوم(

 الزمان ، واهلاء قيل أصل من سات وقيل مل يتغري مع طول) مل يتسنه(العصري ) وشرابك(التني ) فانظر إىل طعامك
فعلنا ذلك لتعلم ! كيف هو فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح) وانظر إىل محارك(للسكت من سانيت ويف قراءة حبذفها 

حنييها بضم النون وقرئ بفتحها من ) كيف ننشزها(من محارك ) للناس وانظر إىل العظام(على البعث ) ولنجعلك آية(
فنظر إليها وقد تركبت وكسيت حلما ) مث نكسوها حلماً(بالراء حنركها ونرفعها } ننشرها{ان ويف قراءة أنشز ونشز لغت

ويف قراءة ) أن اهللا على كل شيء قدير(علم مشاهدة ) قال أعلم(ذلك باملشاهدة ) فلما تبني له(ونفخ فيه الروح وق 
}لَمأمر من اهللا له} اع 

بقدريت على اإلحياء ، سأله ) أومل تؤمن(تعاىل له )  رب أرين كيف حتيي املوتى قالإذ قال إبراهيم(اذكر ) و (- 260
) قليب(يسكن ) ليطمئن(سألتك ) ولكن(آمنت ) قال بلى(مع علمه بإميانه بذلك ليجيبه مبا أجاب فيعلم السامعون غرضه 

ر الصاد وضمها ، أملهن إليك وقطعهن بكس) قال فخذ أربعة من الطري فِصرهن إليك(باملعاينة املضمومة إىل االستدالل 
سريعا ) يأتينك سعيا(إليك ) منهن جزءاً مث ادعهن(من جبال أرضك ) مث اجعل على كل جبل(واخلط حلمهن وريشهن 

يف صنعه فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل ن ما ذكر وأمسك ) حكيم(ال يعجزه شيء ) واعلم أن اهللا عزيز(
 تطايرت األجزاء إىل بعضها حىت تكاملت مث أقبلت إىل رؤوسهارؤوسهن عنده ودعاهن ف
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كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة (أي طاعته ) الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا(صفة نفقات ) مثل (- 261
) عليم(ه فضل) ملن يشاء واهللا واسع(أكثر من ذلك ) واهللا يضاعف(فكذلك نفقام تضاعفت لسبعمائة ضعف ) مائة حبة

 مبن يستحق املضاعفة

قد أحسنت إليه : على املنفق عليه بقوهلم مثال) الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا (- 262
عند رم وال (ثواب إنفاقهم ) هلم أجرهم(له بذكر ذلك إىل من ال حيب وقوفه عليه وحنوه ) وال أذى(وجربت حاله 

 يف اآلخرة) ال هم حيزنونخوف عليهم و

باملن ) خري من صدقة يتبعها أذى(له يف إحلاحه ) ومغفرة(كالم حسن ورد على السائل مجيل ) قول معروف (- 263
 بتأخري العقوبة عن املان واملؤذي) حليم(عن صدقة العباد ) واهللا غين(وتعيري له بالسؤال 

أي كإبطال نفقة الذي ) كالذي(إبطاالً ) باملن واألذى( أجورها أي) يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم (- 264
عليه تراب (حجر أملس ) فمثله كمثل صفوان(هو املنافق ) وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر(مرائياً هلم ) ينفق ماله رئاء الناس(

ان مثل املنافق املنفق رئاء الناس استئناف لبي) ال يقدرون(صلباً أملس ال شيء عليه ) فتركه صلداً(مطر شديد ) فأصابه وابل
عملوا أي ال جيدون له ثوابا يف اآلخرة كما ال يوجد على ) على شيء مما كسبوا(ومجع الضمري باعتبار معىن الذي 

 )واهللا ال يهدي القوم الكافرين(الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه إلذهاب املطر له 

أي حتقيقا للثواب عليه ) مرضات اهللا وتثبيتا من أنفسهم(طلب ) هلم ابتغاءالذين ينفقون أموا(نفقات ) ومثل (- 265
بضم الراء وفتحها مكان مرتفع ) بربوة(بستان ) كمثل جنة(خبالف املنافقني الذين ال يرجونه إلنكارهم له ومن ابتدائية 

فإن (مثلي ما يثمر غريها ) ضعفني(بضم الكاف وسكوا مثرها ) أكْلها(أعطت ) فآتت] (مطر غزير) [أصاا وابل(مستو 
تثمر وتزكو كثر املطر أم قل فكذلك نفقات من : مطر خفيف يصيبها ويكفيها الرتفاعها ، املعىن) مل يصبها وابل فطلٌّ

 فيجازيكم به) واهللا مبا تعملون بصري(ذكر تزكو عند اهللا كثرت أم قلت 

من كل (مثر ) يل وأعناب جتري من حتتها األار له فيهامن خن(بستان ) أحدكم أن تكون له جنة(أحيب ) أيود (- 266
فأصاا (أوالد صغار ال يقدرون عليه ) وله ذرية ضعفاء(فضعف من الكرب عن الكسب ) أصابه الكرب(قد ) الثمرات و

 وهذا ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو وأوالده عجزة متحريين ال حيلة هلم) فيه نار فاحترقت(ريح شديدة ) إعصار
متثيل لنفقة املرائي واملان يف ذهاا وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها يف اآلخرة واالستفهام مبعىن النفي ، وعن ابن عباس 

يبني اهللا (كما بني ما ذكر ) كذلك(هو الرجل عمل بالطاعات مث بعث له الشيطان فعمل باملعاصي حىت أحرق أعماله 
 ونفتعترب) لكم اآليات لعلكم تتفكرون

ما أخرجنا (ـن طيبات ) ومـ(من املال ) ما كسبتم(جياد ) من طيبات(أي زكوا ) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا (- 267
ـه يف الزكاة ) تنفقونـ(أي املذكور ) منه(الرديء ) اخلبيث(تقصدوا ) وال تيمموا(من احلبوب والثمار ) لكم من األرض

بالتساهل وغض ) إال أن تغمضوا فيه(خلبيث لو أعطيتموه يف حقوقكم أي ا) ولستم بآخذيه(، حال من ضمري تيمموا 
 حممود على كل حال) محيد(عن نفقاتكم ) واعلموا أن اهللا غين(البصر فكيف تؤدون منه حق اهللا 

واهللا (البخل ومنع الزكاة ) ويأمركم بالفحشاء(خيوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا ) الشيطان يعدكم الفقر (- 268
 باملنفق) عليم(فضله ) واهللا واسع(رزقا خلفا منه ) وفضال(لذنوبكم ) مغفرة منه(ى اإلنفاق عل) يعدكم
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ملصريه إىل ) من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا(أي العلم النافع املؤدي إىل العمل ) يؤيت احلكمة (- 269
 أصحاب العقول) إال أولوا األلباب( يتعظ فيه إدغام التاء يف األصل يف الذال) وما يذَّكر(السعادة األبدية 

فيجازيكم عليه ) فإن اهللا يعلمه(فوفيتم به ) أو نذرمت من نذر(أديتم من زكاة أو صدقة ) وما أنفقتم من نفقة (- 270
 مانعني هلم من عذابه) من أنصار(مبنع الزكاة والنذر أو بوضع اإلنفاق يف غري حمله من معاصي اهللا ) وما للظاملني(

وتؤتوها (تسروها ) وإن ختفوها(أي نعم شيئا إبداؤها ) فنعما هي(أي النوافل ) الصدقات(تظهروا ) إن تبدوا (- 271
من إبدائها وإيتائها األغنياء أما صدقة الفرض فاألفضل إظهارها ليقتدى به ولئال يتهم وإيتاؤها ) الفقراء فهو خري لكم

سيئاتكم (بعض ) عنكم من( جمزوما بالعطف على حمل فهو ومرفوعا على االستئناف بالياء والنون) ويكَفِّر(الفقراء متعني 
 عامل بباطنه كظاهره ال خيفى عليه شيء منه) واهللا مبا تعملون خبري

أي الناس إىل ) ليس عليك هداهم: ( من التصدق على املشركني ليسلموا نزلصلى اهللا عليه وسلم وملا منع - 272
مال ) وما تنفقوا من خري(هدايته إىل الدخول فيه ) ولكن اهللا يهدي من يشاء(ا عليك البالغ الدخول يف اإلسالم إمن

وما تنفقوا (أي ثوابه ال غريه من أعراض الدنيا خرب مبعىن النهي ) وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا(ألن ثوابه هلا ) فألنفسكم(
  شيئا واجلملتان تأكيد لألوىلتنقصون منه) وأنتم ال تظلمون(جزاؤه ) من خري يوف إليكم

أي حبسوا أنفسهم على اجلهاد ، ) الذين أحصروا يف سبيل اهللا(خرب مبتدأ حمذوف أي الصدقات ) للفقراء (- 273
سفراً ) ال يستطيعون ضربا(نزلت يف أهل الصفة وهم أربعمائة من املهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن واخلروج مع السرايا 

أي لتعففهم عن السؤال ) أغنياء من التعفف(حباهلم ) حيسبهم اجلاهل(واملعاش لشغلهم عنه باجلهاد للتجارة ) يف األرض(
أي ال ) إحلافا(شيئاً فيلحفون ) ال يسألون الناس(عالمتهم من التواضع وأثر اجلهد ) بسيماهم(يا خماطب ) تعرفهم(وتركه 

 فمجاز عليه) ا من خري فإن اهللا به عليموما تنفقو(سؤال هلم أصال فال يقع منهم إحلاف وهو اإلحلاح 

 )الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراً وعالنية فلهم أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم حيزنون (- 274

) ال يقومون(أي يأخذونه وهو الزيادة يف املعاملة بالنقود واملطعومات يف القدر أو األجل ) الذين يأكلون الربا (- 275

الذي نزل ) ذلك(اجلنون ، متعلق بيقومون ) الشيطان من املَس(يصرعه ) كما يقوم الذي يتخبطه(قياما ) إال( قبورهم من
وأحل (يف اجلواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة فقال تعاىل ردا عليهم ) قالوا إمنا البيع مثل الربا(بسبب أم ) بأم(م 

قبل النهي أي ال يسترد منه ) فله ما سلف(عن أكله ) من ربه فانتهى(وعظ ) موعظة(لغه ب) اهللا البيع وحرم الربا فمن جاءه
 )فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(إىل أكله مشبها له بالبيع يف احلل ) إىل اهللا ومن عاد(يف العفو عنه ) وأمره(

واهللا ال حيب كل (ميها ويضاعف ثواا يزيدها وين) ويريب الصدقات(ينقصه ويذهب بركته ) ميحق اهللا الربا (- 276
 فاجر بأكله أي يعاقبه) أثيم(بتحليل الربا ) كفار

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم  (- 277
 )حيزنون

صادقني يف إميانكم فإن من شأن )  من الربا إن كنتم مؤمننيما بقي(اتركوا ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا (- 278
 املؤمن امتثال أمر اهللا تعاىل ، نزلت ملا طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان هلم من قبل



 
 

 

42 

لكم فيه ديد شديد هلم وملا نزلت قالوا ال ) حبرب من اهللا ورسوله(اعلموا ) فأذنوا(ما أمرمت به ) فإن مل تفعلوا (- 279
 بنقص) وال تظلَمون(بزيادة ) أموالكم ال تظِلمون(أصول ) فلكم رؤوس(رجعتم عنه ) وإن تبتم(يد لنا حبربه 

بفتح السني وضمها أي وقت يسر ) إىل ميسرة(له أي عليكم تأخريه ) ذو عسرة فنِظرة(وقع غرمي ) وإن كان (- 280
لصاد وبالتخفيف على حذفها أي تتصدقوا على املعسر باإلبراء بالتشديد على إدغام التاء يف األصل يف ا) وأن تصدقوا(
من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله اهللا يف ظله يوم ال ظل إال "أنه خري فافعلوه ويف احلديث ) خري لكم إن كنتم تعلمون(

 رواه مسلم" ظله

كل (فيه ) مث توىف(هو يوم القيامة ) اهللافيه إىل (بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تسريون ) واتقوا يوما ترجعون (- 281
 بنقص حسنة أو زيادة سيئة) وهم ال يظلمون(عملت من خري وشر ) ما كسبت(جزاء ) نفس

استيثاقا ودفعا ) فاكتبوه(معلوم ) إىل أجل مسمى(كسلم وقرض ) بدين(تعاملتم ) يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم (- 282
ميتنع ) وال يأب(باحلق يف كتابته ال يزيد يف املال واألجل وال ينقص ) نكم كاتب بالعدلبي(كتاب الدين ) وليكتب(للرتاع 

) فليكتب(أي فضله بالكتابة فال يبخل ا ، والكاف متعلقة بيأب ) كما علمه اهللا(إذ دعي إليها ) أن يكتب(من ) كاتب(

وال (يف إمالئه ) وليتق اهللا ربه(يه فيقر ليعلم ما عليه الدين ألنه املشهود عل) الذي عليه احلق(ميل الكاتب ) وليملل(تأكيد 
أو ال (عن اإلمالء لصغر أو كرب ) أو ضعيفا(مبذراً ) شيئا فإن كان الذي عليه احلق سفيها(أي احلق ) منه(ينقص ) يبخس

بالعدل (ترجم متويل أمره من والد ووصي وقيم وم) فليملل وليه(خلرس أو جهل باللغة أو حنو ذلك ) يستطيع أن ميل هو
أي ) فإن مل يكونا(أي بالغي املسلمني األحرار ) من رجالكم(شاهدين ) شهيدين(أشهدوا على الدين ) واستشهدوا
تنسى ) أن تضل(لدينه وعدالته وتعدد النساء ألجل ) ممن ترضون من الشهداء(يشهدون ) رجلني فرجل وامرأتان(الشهيدان 

الناسية ، ومجلة ) األخرى(الذاكرة ) إحدامها(بالتخفيف والتشديد ) فتذكِّر(الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن ) إحدامها(
شرطية ورفع تذكر } إن{اإلذكار حمل العلة أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضالل ألنه سببه ويف قراءة بكسر 

أي ) أن تكتبوه(متلوا من ) وال تسأموا(إىل حتمل الشهادة وأدائها ) دعوا(زائدة ) وال يأب الشهداء إذا ما(استئناف جوابه 
وقت حلوله حال من اهلاء ) إىل أجله(قليال أو كثريا ) أو كبريا(كان ) صغريا(ما شهدمت عليه من احلق لكثرة وقوع ذلك 

أقرب ) وأدىن(أي أعون على إقامتها ألنه يذكرها ) عند اهللا وأقوم للشهادة(أعدل ) أقسط(أي الكتب ) ذلكم(يف تكتبوه 
ويف قراءة بالنصب فتكون ناقصة ) جتارةٌ حاضرةٌ(تقع ) إال أن تكون(تشكوا يف قدر احلق واألجل )  ترتابواال(ن ) أ(إىل 

واملراد ا ) ال تكتبوها(ن ) أ(يف ) فليس عليكم جناح(أي تقبضوا وال أجل فيها ) تديروا بينكم(وامسها ضمري التجارة 
صاحب ) وال يضار كاتب وال شهيد(دفع لالختالف وهذا وما قبله أمر ندب عليه فإنه أ) وأشهدوا إذا تبايعتم(املتجر فيه 

احلق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة وال يضرمها صاحب احلق بتكليفهما ما ال يليق يف الكتابة 
) ويعلمكم اهللا( يف أمره ويه )بكم واتقوا اهللا(خروج عن الطاعة ال حق ) فإنه فسوق(ما يتم عنه ) وإن تفعلوا(والشهادة 

 )واهللا بكل شيء عليم(مصاحل أموركم حال مقدرة أو مستأنف 

) مقبوضة(مجع رهن } فِرهان{ويف قراءة ) ومل جتدوا كاتبا فرهن(أي مسافرين وتداينتم ) وإن كنتم على سفر (- 283

تقيد مبا ذكر ألن التوثيق فيه أشد وأفاد قوله تستوثقون ا ، وبينت السنة جواز الرهن يف احلضر ووجود الكاتب فال
أي الدائن املدين على حقه فلم ) فإن أمن بعضكم بعضا(مقبوضة اشتراط القبض يف الرهن واالكتفاء به من املرن ووكيله 
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ومن (يتم إلقامتها إذا دع) وال تكتموا الشهادة(يف أدائه ) وليتق اهللا ربه(دينه ) أمانته(أي املدين ) فليؤد الذي اؤمتن(يرن 
واهللا مبا تعملون (خص بالذكر ألنه حمل الشهادة وألنه إذا أمث تبعه غريه فيعاقب عليه معاقبة اآلمثني ) يكتمها فإنه آمث قلبه

 ال خيفى عليه شيء منه) عليم

) أو ختفوه(من السوء والعزم عليه ) ما يف أنفسكم(تظهروا ) هللا ما يف السماوات وما يف األرض وإن تبدوا (- 284

تعذيبه والفعالن باجلزم ) ويعذب من يشاء(املغفرة له ) فيغفر ملن يشاء(يوم القيامة ) به اهللا(خيربكم ) حياسبكم(تسروه 
 ومنه حماسبتكم وجزاؤكم) واهللا على كل شيء قدير(عطف على جواب الشرط والرفع أي فهو 

عطف عليه ) واملؤمنون(من القرآن ) أنزل إليه من ربهمبا  (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) الرسول(صدق ) آمن (- 285
ال نفرق بني أحد من (يقولون ) ورسله(باجلمع واإلفراد ) آمن باهللا ومالئكته وكتبه(تنوينه عوض عن املضاف إليه ) كلٌ(

نسألك ) ناوأطع(أي ما أمرنا به مساع قبول ) وقالوا مسعنا(فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى ) رسله
املرجع بالبعث ، وملا نزلت اآلية اليت قبلها شكا املؤمنون من الوسوسة وشق عليهم احملاسبة ا ) غفرانك ربنا وإليك املصري(

 :فرتل

) وعليها ما اكتسبت(من اخلري أي ثوابه ) هلا ما كسبت(أي ما تسعه قدرا ) ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها (- 286

بالعقاب ) ربنا ال تؤاخذنا( يؤاخذ أحد بذنب أحد وال مبا مل يكسبه مما وسوست به نفسه ، قولوا من الشر أي وزره وال
تركنا الصواب ال عن عمد كما آخذت به من قبلنا وقد رفع اهللا ذلك عن هذه األمة كما ورد يف ) إن نسينا أو أخطأنا(

أي ) كما محلته على الذين من قبلنا(مرا يثقل علينا محله أ) ربنا وال حتمل علينا إصرا(احلديث فسؤاله اعتراف بنعمة اهللا 
قوة ) ربنا وال حتملنا ما ال طاقة(بين إسرائيل من قتل النفس يف التوبة وإخراج ربع املال يف الزكاة وقرض موضع النجاسة 

سيدنا ) أنت موالنا(ى املغفرة يف الرمحة زيادة عل) واغفر لنا وارمحنا(امح ذنوبنا ) واعف عنا(من التكاليف والبالء ) لنا به(
بإقامة احلجة والغلبة يف قتاهلم فإن من شأن املوىل أن ينصر مواليه على ) فانصرنا على القوم الكافرين(ومتويل أمورنا 

 ". قيل له عقب كل كلمة قد فعلتصلى اهللا عليه وسلمملا نزلت هذا اآلية فقرأها "األعداء ، ويف احلديث 

  سورة آل عمران-3*2*

 ] آية ، نزلت بعد األنفال200 أو 199مدنية وآياا  [

 اهللا أعلم مبراده بذلك) امل (- 1

 )اهللا ال إله إال هو احلي القيوم (- 2

قبله من الكتب ) مصدقا ملا بني يديه(بالصدق يف أخباره ) باحلق(القرآن ملتبسا ) الكتاب(يا حممد ) نزل عليك (- 3
 )وأنزل التوراة واإلجنيل(

ممن تبعهما ، وعبر فيهما بأنزل ويف القرآن ) للناس(حال مبعىن هادين من الضاللة ) هدى(أي قبل ترتيله ) من قبل (- 4
مبعىن الكتب الفارقة بني احلق والباطل وذكره بعد ) وأنزل الفرقان(برتّل املقتضي للتكرير ألما أنزال دفعة واحدة خبالفه 
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غالب على أمره فال ) هلم عذاب شديد واهللا عزيز(القرآن وغريه ) ين كفروا بآيات اهللاإن الذ(ذكر الثالثة ليعم ما عداها 
 عقوبة شديدة ممن عصاه ال يقدر على مثلها أحد) ذو انتقام(مينعه شيء من إجناز وعده ووعيده 

 وجزئي وخصهما لعلمه مبا يقع يف العامل من كلي) يف األرض وال يف السماء(كائن ) إن اهللا ال خيفى عليه شيء (- 5
 بالذكر ألن احلس ال يتجاوزمها

يف ) ال إله إال هو العزيز(من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغري ذلك ) هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء (- 6
 يف صنعه) احلكيم(ملكه 

مد عليه يف أصله املعت) هن أم الكتاب(واضحات الداللة ) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات (- 7
مبعىن أيه ليس فيه } أحكمت آياته{ال تفهم معانيها كأوائل السور وجعله كله حمكما يف قوله ) وأخر متشاات(األحكام 

ميل ) فأما الذين يف قلوم زيغ(مبعىن أنه يشبه بعضه بعضا يف احلسن والصدق } كتابا متشاا{عيب ، ومتشاا يف قوله 
وما (تفسريه ) وابتغاء تأويله(جلهاهلم بوقوعهم يف الشبهات واللبس ) الفتنة(طلب )  منه ابتغاءفيتبعون ما تشابه(عن احلق 

أي باملتشابه ) يقولون آمنا به(مبتدأ خربه ) يف العلم(الثابتون املتمكنون ) والراسخون(وحده ) إال اهللا(تفسريه ) يعلم تأويله
بإدغام التاء يف األصل يف الذال أي ) من عند ربنا وما يذَّكر(ملتشابه من احملكم وا) كل(أنه من عند اهللا وال نعلم معناه 

 :أصحاب العقول ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه) إال أولوا األلباب(يتعظ 

أرشدتنا ) بعد إذ هديتنا(متلها عن احلق بابتغاء تأويله الذي ال يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك ) ربنا ال تزغ قلوبنا (- 8
 )إنك أنت الوهاب(تثبيتا ) رمحة(من عندك ) وهب لنا من لدنك (إليه

هو يوم القيامة فتجازيهم بأعماهلم ) فيه(ال شك ) ال ريب(أي يف يوم ) ليوم(جتمعهم ) ربنا إنك جامع الناس( يا - 9
 كالمه تعاىل موعده بالبعث فيه التفات عن اخلطاب وحيتمل أن يكون من) إن اهللا ال خيلف امليعاد(كما وعدت بذلك 

والغرض من الدعاء بذلك بيان أن مههم أمر اآلخرة ولذلك سألوا الثبات على اهلداية لينالوا ثواا ، روى الشيخان عن 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات {:  هذه اآليةصلى اهللا عليه وسلمتال رسول اهللا : "عائشة رضي اهللا عنها قالت

وروى الطرباين يف " ا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهمإىل آخرها ، وقال فإذ} حمكمات
ما أخاف على أميت إال ثالث خالل وذكر منها : " يقولصلى اهللا عليه وسلمالكبري عن أيب موسى األشعري أنه مسع النيب 

 اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند أن يفتح هلم الكتاب فيأخذه املؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إال
 احلديث" ربنا وما يذكر إىل أولوا األلباب

بفتح ) شيئا وأولئك هم وقود النار(أي عذابه ) عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا(تدفع ) إن الذين كفروا لن تغين (- 10
 الواو ما توقد به

أهلكهم ) كذبوا بآياتنا فأخذهم اهللا(من األمم كعاد ومثود ) الذين من قبلهمآل فرعون و(كعادة ) كدأب( دأم - 11
 اليهود باإلسالم بعد صلى اهللا عليه وسلمونزل ملا أمر النيب ) واهللا شديد العقاب(واجلملة مفسرة ملا قبلها ) بذنوم(

 :قتالمرجعه من بدر فقالوا له ال يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش أغمارا ال يعرفون ال

بالتاء والياء يف الدنيا بالقتل واألسر وضرب اجلزية وقد وقع ) ستغلبون(من اليهود ) للذين كفروا(يا حممد ) قل (- 12
 الفراش هي) وبئس املهاد(فتدخلوا ) إىل جهنم(بالوجهني يف اآلخرة ) وحتشرون(ذلك 
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أي ) فئة تقاتل يف سبيل اهللا(يوم بدر للقتال ) التقتا(فرقتني ) يف فئتني(عربة وذكر الفعل للفصل ) قد كان لكم آية (- 13
طاعته وهم النيب وأصحابه وكانوا ثلثمائة وثالثة عشر رجال معهم فرسان وست أدرع ومثانية سيوف وأكثرهم رجال 

رة أي رؤية ظاه) رأي العني(أي املسلمني أي أكثر منهم وكانوا حنو ألف ) مثليهم(أي الكفار ) وأخرى كافرة يروم(
لذوي ) لعربة ألويل األبصار(املذكور ) بنصره من يشاء إن يف ذلك(يقوي ) واهللا يؤيد(معاينة وقد نصرهم اهللا مع قلتهم 
 البصائر أفال تعتربون بذلك فتؤمنوا

من النساء والبنني (ما تشتهيه النفس وتدعو إليه ، زينها اهللا ابتالء أو الشيطان ) زين للناس حب الشهوات (- 14
أي اإلبل والبقر ) واألنعام(احلسان ) من الذهب والفضة واخليل املسومة(امعة ) املقنطرة(األموال الكثرية ) ناطريوالق

املرجع وهو ) واهللا عنده حسن املآب(يتمتع به فيها مث يفىن ) متاع احلياة الدنيا(املذكور ) ذلك(الزرع ) واحلرث(والغنم 
 اجلنة فينبغي الرغبة فيه دون غريه

) للذين اتقوا(املذكور من الشهوات استفهام تقرير ) خبري من ذلكم(أخربكم ) أؤنبئكم(يا حممد لقومك ) قل (- 15

وأزواج (إذا دخلوها ) فيها(أي مقدرين اخللود ) جنات جتري من حتتها األار خالدين(خرب مبتدؤه ) عند رم(الشرك 
عامل ) من اهللا واهللا بصري( أوله وضمه لغتان أي رضاً كثرياً بكسر) وِرضوان(من احليض وغريه مما يستقذر ) مطهرة

 فيجازي كال منهم بعمله) بالعباد(

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب (صدقنا بك وبرسولك ) ربنا إننا آمنا(يا ) يقولون(نعت أو بدل من الذين قبله ) الذين (- 16
 )النار

املتصدقني ) واملنفقني(املطيعني هللا ) والقانتني(يف اإلميان ) صادقنيوال(على الطاعة وعن املعصية نعت ) الصابرين (- 17
 أواخر الليل خصت بالذكر ألا وقت الغفلة ولذة النوم) باألسحار(اهللا بأن يقولوا اللهم اغفر لنا ) واملستغفرين(

) املالئكة(شهد بذلك ) إال هو و(أي ال معبود يف الوجود حبق ) أنه ال إله(بني خللقه بالدالئل واآليات ) شهد اهللا (- 18

بتدبري مصنوعاته ونصبه على احلال والعامل فيها معىن ) قائما(من األنبياء واملؤمنني باإلعتقاد واللفظ ) وأولوا العلم(باإلقرار 
 يف صنعه) احلكيم(يف ملكه ) العزيز(كرره تأكيدا ) ال إله إال هو(بالعدل ) بالقسط(أي تفرد 

} أن{أي الشرع املبعوث به الرسل املبين على التوحيد ويف قراءة بفتح ) اإلسالم(هو ) عند اهللا(رضي امل) إن الدين (- 19

إال (اليهود والنصارى يف الدين بأن وحد بعض وكفر بعض ) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب(بدل من أنه اخل بدل اشتمال 
 أي اازاة له) هم ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساببين(من الكافرين ) بغيا(بالتوحيد ) من بعد ما جاءهم العلم

) ومن اتبعن(انقدت له أنا ) أسلمت وجهي هللا(هلم ) فقل(خاصمك الكفار يا حممد يف الدين ) فإن حاجوك (- 20

) أأسلمتم (مشركي العرب) واألميني(اليهود والنصارى ) وقل للذين أوتوا الكتاب(وخص الوجه بالذكر لشرفه فغريه أوىل 

واهللا بصري (التبليغ للرسالة ) فإمنا عليك البالغ(عن اإلسالم ) وإن تولوا(من الضالل ) فإن أسلموا فقد اهتدوا(أي أسلموا 
 فيجازيهم بأعماهلم وهذا قبل األمر بالقتال) بالعباد

) يقتلون الذين يأمرون بالقسطالنبيني بغري حق و(} يقاتلون{ويف قراءة ) إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون (- 21

وهم اليهود روي أم قتلوا ثالثة وأربعني نبيا فنهاهم مائة وسبعون من عبادهم فقتلوهم من يومهم ) من الناس(بالعدل 
 مؤمل وذكر البشارة كم م ودخلت الفاء يف خرب إن لشبه امسهما املوصول بالشرط) بعذاب أليم(أعلمهم ) فبشرهم(
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فال اعتداد ا ) يف الدنيا واآلخرة(ما عملوا من خري كصدقة وصلة رحم ) أعماهلم(بطلت ) ذين حبطتأولئك ال (- 22
 مانعني من العذاب) وما هلم من ناصرين(لعدم شرطها 

إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم مث (حال ) يدعون(التوراة ) من الكتاب(حظا ) إىل الذين أوتوا نصيبا(تنظر ) أمل تر (- 23
 صلى اهللا عليه وسلمعن قبول حكمه نزل يف اليهود زىن منهم اثنان فتحاكموا إىل النيب ) يق منهم وهم معرضونيتوىل فر

 فحكم عليهما بالرجم فأبوا فجيء بالتوراة فوجد فيها فرمجا فغضبوا

ني يوما مدة عبادة أربع) لن متسنا النار إال أياما معدودات(أي بسبب قوهلم ) بأم قالوا(التويل واإلعراض ) ذلك (- 24
 من قوهلم ذلك) ما كانوا يفترون(متعلق بقوله ) وغرهم يف دينهم(آبائهم العجل مث تزول عنهم 

من ) ووفيت كل نفس(هو يوم القيامة ) فيه(ال شك ) ال ريب(أي يف يوم ) إذا مجعناهم ليوم(حاهلم ) فكيف (- 25
 بنقص حسنة أو زيادة سيئة) ال يظلمون(أي الناس ) همو(عملت من خري وشر ) ما كسبت(أهل الكتاب وغريهم جزاء 

مالك (يا اهللا ) قل اللهم: ( أمته ملك فارس والروم فقال املنافقون هيهاتصلى اهللا عليه وسلم ونزلت ملا وعد - 26
رتعه منه ب) وتذل من تشاء(بإيتائه ) وترتع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء(من خلقك ) امللك من تشاء(تعطي ) امللك تؤيت

 )إنك على كل شيء قدير(أي والشر ) اخلري(بقدرتك ) بيدك(

وخترج احلي (فيزيد كل منهما مبا نقص من اآلخر ) يف الليل(تدخله ) الليل يف النهار وتوجل النهار(تدخل ) توجل (- 27
) ترزق من تشاء بغري حسابمن احلي و(كالنطفة والبيضة ) وخترج امليت(كاإلنسان والطائر من النطفة والبيضة ) من امليت

 أي رزقا واسعا

) فليس من(أي يواليهم ) املؤمنني ومن يفعل ذلك(أي غري ) من دون(يوالوم ) ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء (- 28

 عزة مصدر تقيته أي ختافوا خمافة فلكم مواالم باللسان دون القلب وهذا قبل) اهللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة(دين 
وإىل اهللا (أن يغضب عليكم إن واليتموهم ) اهللا نفسه(خيوفكم ) وحيذركم(اإلسالم وجيري فيمن هو يف بلد ليس قويا فيها 

 املرجع فيجازيكم) املصري

يعلم ما يف (هو ) يعلمه اهللا و(تظهروه ) أو تبدوه(قلوبكم من مواالم ) إن ختفوا ما يف صدوركم(هلم ) قل (- 29
 ومنه تعذيب من واالهم)  يف األرض واهللا على كل شيء قديرالسماوات وما

تود لو أن (مبتدأ خربه ) من سوء(ـه ) من خري حمضراً وما عملتـ(ـه ) يوم جتد كل نفس ما عملتـ( اذكر - 30
 )العبادواهللا رؤوف ب(كرر للتأكيد ) وحيذركم اهللا نفسه(غاية يف اية البعد فال يصل إليها ) بينها وبينه أمدا بعيدا

) إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا(هلم يا حممد ) قل( ونزل ملا قالوا ما نعبد األصنام إال حبا هللا ليقربونا إليه - 31

 به) رحيم(ملن اتبعين ما سلف منه قبل ذلك ) ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور(مبعىن أن يثيبكم 

فإن اهللا ال حيب (أعرضوا عن الطاعة ) فإن تولوا(يأمركم به من التوحيد فيما ) أطيعوا اهللا والرسول(هلم ) قل (- 32
 فيه إقامة الظاهر مقام املضمر أي ال حيبهم مبعىن أنه يعاقبهم) الكافرين

جبعل األنبياء من ) على العاملني(مبعىن أنفسهما ) آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران(اختار ) إن اهللا اصطفى (- 33
 نسلهم

 )واهللا مسيع عليم(منهم ) بعض(ولد ) رية بعضها منذ (- 34
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أن ) رب إين نذرت(حنة ملا أسنت واشتاقت للولد فدعت اهللا وأحست باحلمل يا ) إذ قالت امرأة عمران( اذكر - 35
اء للدع) فتقبل مين إنك أنت السميع(عتيقاً خالصاً من شواغل الدنيا خلدمة بيتك املقدس ) لك ما يف بطين حمرراً(أجعل 

 بالنيات ، وهلك عمران وهي حامل) العليم(

رب (معتذرة يا ) قالت(ولدا جارية وكانت ترجو أن يكون غالما إذ مل يكن حيرر إال الغلمان ) فلما وضعتها (- 36
) وليس الذكر(مجلة اعتراض من كالمه تعاىل ويف قراءة بضم التاء ) مبا وضعت(أي عامل ) إين وضعتها أنثى واهللا أعلم

وإين (اليت وهبت ألنه يقصد للخدمة وهي ال تصلح لضعفها وعورا وما يعتريها من احليض وحنوه ) كاألنثى(لذي طلبت ا
ما من مولود يولد إال مسه "املطرود يف احلديث ) من الشيطان الرجيم(أوالدها ) مسيتها مرمي وإين أعيذها بك وذريتها

 رواه الشيخان" نهاالشيطان حني يولد فيستهل صارخا إال مرمي واب

أنشأها خبلق حسن فكانت تنبت يف اليوم ) بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا(أي قبل مرمي من أمها ) فتقبلها را (- 37
دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها ألا بنت : كما ينبت املولود يف العام وأتت ا أمها األحبار سدنة بيت املقدس فقالت

ا أنا أحق ا ألن خالتها عندي فقالوا ال حىت نقترع فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إىل ر األردن وألقوا إمامهم فقال زكري
أقالمهم على أن من ثبت قلمه يف املاء وصعد أوىل ا فثبت قلم زكريا فأخذها وبىن هلا غرفة يف املسجد بسلم ال يصعد 

ندها فاكهة الصيف يف الشتاء وفاكهة الشتاء يف الصيف كما قال إليها غريه وكان يأتيها بأكلها وشرا ودهنها فيجد ع
كلما دخل عليها (ضمها إليه ويف قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدودا ومقصورا والفاعل اهللا ) وكفَلَها زكرياُء(تعاىل 

هو (وهي صغرية ) لتلك هذا قا(من أين ) وجد عندها رزقا قال يا مرمي أىن(الغرفة وهي أشرف االس ) زكريا احملراب
 رزقا واسعا بال تبعة) إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب(يأتيين به من اجلنة ) من عند اهللا

أي ملا رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على اإلتيان بالشيء يف غري حينه قادر على اإلتيان بالولد على ) هنالك (- 38
من ) قال رب هب يل من لدنك(ا دخل احملراب للصالة جوف الليل مل) دعا زكريا ربه(الكرب وكان أهل بيته انقرضوا 

 )الدعاء(جميب ) إنك مسيع(ولدا صاحلا ) ذرية طيبة(عندك 

أي بأن ويف قراءة بالكسر بتقدير القول ) أن(أي املسجد ) وهو قائم يصلي يف احملراب(أي جربيل ) فنادته املالئكة (- 39
أي بعيسى أنه روح اهللا ومسي كلمة ألنه خلق بكلمة ) من اهللا(كائنة ) ىي مصدقا بكلمةبيح(مثقال وخمففا ) اهللا يبشرك(

 روي أنه مل يعمل خطيئة ومل يهم ا) ونبيا من الصاحلني(ممنوعا من النساء ) وحصورا(متبوعا ) وسيدا(كن 

وامرأيت (ائة وعشرين سنة أي بلغت اية السن م) وقد بلغين الكرب(ولد ) يكون يل غالم(كيف ) قال رب أىن (- 40
ال يعجزه عنه شيء ) اهللا يفعل ما يشاء(من خلق اهللا غالما منكما ) كذلك(األمر ) قال(بلغت مثان وتسعني سنة ) عاقر

 وإلظهار هذه القدرة العظيمة أهلمه السؤال ليجاب ا وملا تاقت نفسه إىل سرعة املبشر به

أي متتنع من كالمهم ) ال تكلم الناس(ن ) أ(عليه ) قال آيتك(ل امرأيت أي عالمة على مح) قال رب اجعل يل آية (- 41
أواخر ) بالعشي واإلبكار(صل ) واذكر ربك كثريا وسبح(إشارة ) إال رمزا(أي بلياليها ) ثالثة أيام(خبالف ذكر اهللا تعاىل 

 النهار وأوائله

من مسيس الرجال ) وطهرك(اختارك ) فاكيا مرمي إن اهللا اصط(أي جربيل ) إذ قالت املالئكة(اذكر ) و (- 42
 أي أهل زمانك) واصطفاك على نساء العاملني(
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 أي صلي مع املصلني) واسجدي واركعي مع الراكعني(أطيعيه ) يا مرمي اقنيت لربك (- 43

 وما كنت(يا حممد ) نوحيه إليك(أخبار ما غاب عنك ) من أنباء الغيب(املذكور من أمر زكريا ومرمي ) ذلك (- 44

يف كفالتها ) مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون(يربي ) أيهم يكفل(يف املاء يقترعون ليظهر هلم ) لديهم إذ يلقون أقالمهم
 فتعرف ذلك فتخرب به وإمنا عرفته من جهة الوحي

خاطبها ) امسه املسيح عيسى ابن مرمي(أي ولد ) يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه(أي جربيل ) إذ قالت املالئكة (- 45
) واآلخرة(بالنبوة ) يف الدنيا(ذا جاه ) وجيهاً(بنسبته إليها تنبيها على أا تلده بال أب إذ عادة الرجال نسبتهم إىل آبائهم 

 عند اهللا) ومن املقربني(بالشفاعة والدرجات العال 

 )وكهالً ومن الصاحلني(أي طفال قبل وقت الكالم ) ويكلم الناس يف املهد (- 46

من خلق ولد منك ) كذلك(األمر ) قال(بتزوج وال غريه ) يكون يل ولد ومل ميسسين بشر(كيف ) قالت رب أنى( - 47
 أي فهو يكون) فإمنا يقول له كن فيكون(أراد خلقه ) اهللا خيلق ما يشاء إذا قضى أمراً(بال أب 

 )واحلكمة والتوراة واإلجنيل(اخلط ) الكتاب(بالنون والياء ) ونعلِّمه (- 48

يف الصبا أو بعد البلوغ فنفخ جربيل يف جيب درعها فحملت ، وكان من ) رسوالً إىل بين إسرائيل(جنعله ) و (- 49
) قد جئتكم بآية(أي بأين ) أين(إين رسول اهللا إليكم : أمرها ما ذكر يف سورة مرمي فلما بعثه اهللا إىل بين إسرائيل قال هلم

فالكاف ) لكم من الطني كهيئة الطري(أصور ) أخلق( قراءة بالكسر استئنافا ويف) أين(هي ) من ربكم(عالمة على صدقي 
بإرادته فخلق هلم اخلفاش ألنه أكمل ) بإذن اهللا(ويف قراءة طائر ) فيكون طرياً(الضمري للكاف ) فأنفخ فيه(اسم مفعول 

لوق من فعل اخلالق وهو اهللا تعاىل الطري خلقا فكان يطري وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل املخ
وخصا بالذكر ألما داءا إعياء وكان بعثه يف ) واألبرص(الذي ولد أعمى ) األكمه(أشفى ) وأبرئ(وليعلم أن الكمال هللا 

يا كرره لنفي توهم األلوهية فيه فأح) وأحيي املوتى بإذن اهللا(زمن الطب فأبرأ يف يوم مخسني ألفا بالدعاء بشرط اإلميان 
وأنبئكم مبا تأكلون وما (عازر صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد هلم ، وسام بن نوح ومات يف احلال 

آلية لكم إن (املذكور ) إن يف ذلك(مما مل أعاينه فكان خيرب الشخص مبا أكل ومبا يأكل بعد ) يف بيوتكم(ختبئون ) تدخرون
 )كنتم مؤمنني

فيها فأحل هلم من ) من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم(قبلي )  ملا بني يديمصدقا(جئتكم ) و (- 50
كرره تأكيداً وليبين عليه ) وجئتكم بآية من ربكم(السمك والطري ما ال صيصة له وقيل أحل اجلميع فبعض مبعىن كل 

 فيما آمركم به من توحيد اهللا وطاعته) فاتقوا اهللا وأطيعون(

 فكذبوه ومل يؤمنوا به) مستقيم(طريق ) صراط(الذي آمركم به )  وربكم فاعبدوه هذاإن اهللا ريب (- 51

قال (ألنصر دينه ) إىل اهللا(أعواين ذاهباً ) قال من أنصاري(وأرادوا قتله ) عيسى منهم الكفر(علم ) فلما أحس (- 52
وا اثين عشر رجال من احلور وهو البياض أعوان دينه وهم أصفياء عيسى أول من آمن به وكان) احلواريون حنن أنصار اهللا

 )بأنا مسلمون(يا عيسى ) باهللا واشهد(صدقنا ) آمنا(اخلالص وقيل كانوا قصارين حيورون الثياب أي يبيضوا 

لك بالوحدانية ولرسولك ) فاكتبنا مع الشاهدين(عيسى ) واتبعنا الرسول(من اإلجنيل ) ربنا آمنا مبا أنزلت (- 53
 بالصدق
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م بأن ألقى شبه ) ومكر اهللا(أي كفار بين إسرائيل بعيسى إذ وكّلوا به من يقتله غيلة ) ومكروا: (ال تعاىل ق- 54
 أعلمهم به) واهللا خري املاكرين(عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى إىل السماء 

مبعدك ) ومطهرك( من غري موت إيل من الدنيا) ورافعك إيل(قابضك ) إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك( اذكر - 55
بك وهم اليهود ) فوق الذين كفروا(صدقوا بنبوتك من املسلمني والنصارى ) من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك(

 من أمر الدين) إىل يوم القيامة مث إيل مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون(يعلوم باحلجة والسيف 

) وما هلم من ناصرين(بالنار ) واآلخرة(بالقتل والسيب واجلزية ) عذم عذاباً شديداً يف الدنيافأما الذين كفروا فأ (- 56

 مانعني منه

أي يعاقبهم ، روي أن ) أجورهم واهللا ال حيب الظاملني(بالياء والنون ) وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفِّيهم (- 57
 به أمه وبكت فقال هلا إن القيامة جتمعنا وكان ذلك ليلة القدر ببيت املقدس اهللا تعاىل أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت

أنه يرتل قرب الساعة وحيكم بشريعة نبينا "وله ثالث وثالثون سنة ، وعاشت أمه بعده ست سنني وروى الشيخان حديث 
ويف حديث عن أيب داود ويف حديث مسلم أنه ميكث سبع سنني " ويقتل الدجال واخلرتير ويكسر الصليب ويضع اجلزية

 الطيالسي أربعني سنة ويتوىف ويصلى عليه فيحتمل أن املراد جمموع لبثه يف األرض قبل الرفع وبعده

حال من اهلاء يف نتلوه وعامله ما يف ) من اآليات(يا حممد ) عليك(نقصه ) نتلوه(املذكور من أمر عيسى ) ذلك (- 58
 كم أي القرآناحمل) والذكر احلكيم(ذلك من معىن اإلشارة 

كشأنه يف خلقه من غري أم وال أب وهو من تشبيه الغريب ) عند اهللا كمثل آدم(شأنه الغريب ) إن مثل عيسى (- 59
أي فكان وكذلك عيسى ) فيكون(بشراً ) خلقه من تراب مث قال له كن(باألغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع يف النفس 

 قال له كن من غري أب فكان

 الشاكني فيه) فال تكن من املمترين(خرب مبتدأ حمذوف أي أمر عيسى )  ربكاحلق من (- 60

تعالَوا ندع أبناءنا (هلم ) فقل(بأمره ) فيه من بعد ما جاءك من العلم(جادلك من النصارى ) فمن حاجك (- 61
)  اهللا على الكاذبنيفنجعل لعنة(نتضرع يف الدعاء ) مث نبتهل(فنجمعهم ) وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم

حىت :  وفد جنران لذلك ملا حاجوه به فقالواصلى اهللا عليه وسلماللهم العن الكاذب يف شأن عيسى وقد دعا : بأن نقول
لقد عرفتم نبوته وأنه ما باهل قوم نبيا إال هلكوا فوادعوا الرجل وانصرفوا فأتوا : ننظر يف أمرنا مث نأتيك فقال ذو رأيهم

إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن يالعنوا :  وقد خرج ومعه احلسن واحلسني وفاطمة وعلي وقال هلم عليه وسلمصلى اهللالرسول 
لو خرج الذين يباهلون لرجعوا ال جيدون ماال وال أهال ، : وصاحلوه على اجلزية رواه أبو نعيم ، وعن ابن عباس قال

 لو خرجوا الحترقوا: وروي

يف ملكه ) وما من إله إال اهللا وإن اهللا هلو العزيز(الذي ال شك فيه ) احلق(اخلرب ) قصصهلو ال(املذكور ) إن هذا (- 62
 يف صنعه) احلكيم(

 فيجازيهم وفيه وضع الظاهر موضع املضمر) فإن اهللا عليم باملفسدين(أعرضوا عن اإلميان ) فإن تولوا (- 63
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ن ) أ(هي ) بيننا وبينكم(مصدر مبعىن مستو أمرها )  سواٍءتعالَوا إىل كلمٍة(اليهود والنصارى ) قل يا أهل الكتاب (- 64
) فإن تولوا(كما اختذمت األحبار والرهبان ) ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا(

 موحدون) اشهدوا بأنا مسلمون(أنتم هلم ) فقولوا(أعرضوا عن التوحيد 

) يا أهل الكتاب مل حتاجون: (إبراهيم يهودي وحنن على دينه ، وقالت النصارى كذلك: هود ونزل ملا قال الي- 65

بزمن طويل وبعد نزوهلما ) وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده(بزعمكم أنه على دينكم ) يف إبراهيم(ختاصمون 
 بطالن قولكم) أفال تعقلون(حدثت اليهودية والنصرانية 

من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم ) حاججتم فيما لكم به علم(واخلرب ) هؤالء(مبتدأ يا ) أنتم (هتنبيلل) ها (- 66
قال تعاىل تربئة ) وأنتم ال تعلمون(شأنه ) واهللا يعلم(من شأن إبراهيم ) فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم(من دينهما 

 :إلبراهيم

موحداً ) مسلماً(مائالً عن األديان كلها إىل الدين القيم )  كان حنيفاًما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً ولكن (- 67
 )وما كان من املشركني(

والذين (حممد ملوافقته له يف أكثر شرعه ) وهذا النيب(يف زمانه ) بإبراهيم للذين اتبعوه(أحقهم ) إن أوىل الناس (- 68
 ناصرهم وحافظهم) واهللا ويل املؤمنني( أنتم من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا حنن على دينه ال) آمنوا

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلُّونكم وما يضلُّون إال : ( ونزل ملا دعا اليهود معاذاً وحذيفةَ وعماراً إىل دينهم- 69
 بذلك) وما يشعرون(ألن إمث إضالهلم عليهم واملؤمنون ال يطيعوم فيه ) أنفسهم

) وأنتم تشهدون (صلى اهللا عليه وسلمالقرآن املشتمل على نعت حممد ) تكفرون بآيات اهللايا أهل الكتاب مل  (- 70

 تعلمون أنه حق

وأنتم (أي نعت النيب ) وتكتمون احلق(بالتحريف والتزوير ) احلق بالباطل(ختلطون ) يا أهل الكتاب مل تلبسون (- 71
 أنه حق) تعلمون

) وجه النهار(أي القرآن ) آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا(لبعضهم اليهود ) وقالت طائفة من أهل الكتاب (- 72

عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤالء عنه بعد دخوهلم فيه وهم ) يرجعون(أي املؤمنني ) آخره لعلهم(به ) واكفروا(أوله 
 أولو علم إال لعلمهم بطالنه

إن اهلدى (هلم يا حممد ) قل: (قال تعاىل) دينكم(وافق ) تبع(ة الالم زائد) إال ملن(تصدقوا ) وال تؤمنوا( وقالوا أيضا - 73
من الكتاب ) يؤتى أحد مثل ما أوتيتم(أي بأن ) أن(الذي هو اإلسالم وما عداه ضالل ، واجلملة إعتراض ) هدى اهللا

ن أحدا يؤتى ذلك إال ملن ال تقروا بأ: واحلكمة والفضائل ، وأن مفعول تؤمنوا ، واملستثىن منه أحد قدم عليه املستثىن املعىن
أأن مزة : يوم القيامة ألنكم أصح دينا ، ويف قراءة) عند ربكم(أي املؤمنون يغلبوكم ) حياجوكم(بأن ) أو(اتبع دينكم 

فمن أين لكم أنه ال يؤتى أحد مثل ) قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء: (التوبيخ أي إيتاء أحد مثله تقرون به قال تعاىل
 مبن هو أهله) عليم(كثري الفضل ) واهللا واسع(يتم ما أوت

 )خيتص برمحته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم (- 74
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ألمانته كعبد اهللا بن سالم أودعه رجل ألفا ) يؤده إليك(أي مبال كثري ) ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار (- 75
ال تفارقه فمىت ) إال ما دمت عليه قائما(خليانته ) نار ال يؤده إليكومنهم من إن تأمنه بدي(ومائيت أوقية ذهباً فأداها إليه 

ليس (بسبب قوهلم ) بأم قالوا(أي ترك األداء ) ذلك(فارقته أنكره ككعب بن األشرف استودعه قرشي ديناراً فجحده 
ويقولون ( ، قال تعاىل أي إمث الستحالهلم ظلم من خالف دينهم ونسبوه إليه تعاىل) سبيل(أي العرب ) علينا يف األميني
 )وهم يعلمون(يف نسبة ذلك إليه ) على اهللا الكذب

اهللا بترك ) واتقى(الذي عاهد عليه أو بعهد اهللا إليه من أداء األمانة وغريه ) من أوىف بعهده(عليهم فيه سبيل ) بلى (- 76
 ي حيبهم مبعىن يثيبهمفيه وضع الظاهر موضع املضمر أ) فإن اهللا حيب املتقني(املعاصي وعمل الطاعات 

 وعهد اهللا إليهم يف التوراة وفيمن حلف كاذباً يف دعوى صلى اهللا عليه وسلم ونزل يف اليهود ملا بدلوا نعت النيب - 77
حلفهم به تعاىل ) وأميام(إليهم يف اإلميان بالنيب وأداء األمانة ) بعهد اهللا(يستبدلون ) إن الذين يشترون: (أو يف بيع سلعة

يرمحهم ) وال ينظر إليهم(غضبا ) هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللا(نصيب ) أولئك ال خالق(من الدنيا ) مثنا قليال( كاذبني
 مؤمل) وهلم عذاب أليم(يطهرهم ) يوم القيامة وال يزكيهم(

ا بقراءته أي يعطفو) يلوون ألسنتهم بالكتاب(طائفة ككعب بن األشرف ) لفريقاً(أي أهل الكتاب ) وإن منهم (- 78
الذي أنزله اهللا ) من الكتاب(أي احملرف ) لتحسبوه( وحنوه صلى اهللا عليه وسلمعن املرتل إىل ما حرفوه من نعت النيب 

 أم كاذبون) وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهللا وما هو من عند اهللا ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون(

صلى اهللا عليه ان إن عيسى أمرهم أن يتخذوه رباً وملا طلب بعض املسلمني السجود له  ونزل ملا قال نصارى جنر- 79
والنبوة مث يقول للناس كونوا عباداً يل من (أي الفهم للشريعة ) لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم(ينبغي ) ما كان (وسلم

) مبا كنتم تعلَمون(ب بزيادة ألف ونون تفخيما علماء عاملني منسوبني إىل الر) كونوا ربانيني(يقول ) دون اهللا ولكن

 أي بسبب ذلك فإن فائدته أن تعملوا) الكتاب ومبا كنتم تدرسون(بالتخفيف والتشديد 

) أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا(بالرفع استئنافا أي اهللا ، والنصب عطفاً على يقول أي البشر ) وال يأمركم (- 80

 ال ينبغي له هذا) أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون(الئكة واليهود عزيراً والنصارى عيسى كما اختذت الصابئة امل

بفتح الالم لالبتداء وتوكيد معىن القسم الذي يف أخذ ) لَما(عهدهم ) أخذ اهللا ميثاق النبيني(حني ) إذ(اذكر ) و (- 81
من كتاب (} آتيناكم{إياه ، ويف قراءٍة ) آتيتكم (امليثاق وكسرها متعلقة بأخذ وما موصولة على الوجهني أي للذي

) لتؤمنن به ولتنصرنه (صلى اهللا عليه وسلممن الكتاب واحلكمة وهو حممد ) وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم

) على ذلكم إصري(قبلتم ) وأخذمت(بذلك ) أأقررمت(تعاىل هلم ) قال(جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبع هلم يف ذلك 

 عليكم وعليهم) وأنا معكم من الشاهدين(على أنفسكم وأتباعكم بذلك ) قالوا أقررنا قال فاشهدوا(عهدي 

 )فأولئك هم الفاسقون(امليثاق ) بعد ذلك(أعرض ) فمن توىل (- 82

ال إباء ب) من يف السماوات واألرض طوعاً(انقاد ) وله أسلم(بالياء والتاء أي املتولون ) أفغري دين اهللا يبغون (- 83
 بالتاء والياء واهلمزة يف أول اآلية لإلنكار) وإليه ترجعون(بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه ) وكرهاً(
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أوالده ) آمنا باهللا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط(هلم يا حممد ) قل (- 84
خملصون يف ) وحنن له مسلمون(بالتصديق والتكذيب ) فرق بني أحد منهموما أويت موسى وعيسى والنبيون من رم ال ن(

 :ونزل فيمن ارتد وحلق بالكفار. العبادة

 ملصريه إىل النار املؤيدة عليه) ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين (- 85

) جاءهم البينات(قد ) أن الرسول حق و(أي شهادم ) وشهدوايهدي اهللا قوماً كفروا بعد إميام (أي ال ) كيف (- 86

 أي الكافرين) واهللا ال يهدي القوم الظاملني(احلجج الظاهرات على صدق النيب 

 )أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني (- 87

 ميهلون) نهم العذاب وال هم ينظرونال خيفف ع(أي اللعنة أو النار املدلول ا عليها ) خالدين فيها (- 88

 م) رحيم(هلم ) فإن اهللا غفور(عملهم ) إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا (- 89

إذا ) لن تقبل توبتهم(مبحمد ) مث ازدادوا كفراً(مبوسى ) بعد إميام(بعيسى ) إن الذين كفروا( ونزل يف اليهود - 90
 )ضالونوأولئك هم ال(غرغروا أو ماتوا كفارا 

) ذهباً ولو افتدى به(مقدار ما ميلؤها ) إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء األرض (- 91

مؤمل ) أولئك هلم عذاب أليم(أدخل الفاء يف خرب إن لشبه الذين بالشرط وإيذاناً بتسبب عدم القبول عن املوت على الكفر 
 مانعني منه) وما هلم من ناصرين(

وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به (من أموالكم ) مما حتبون(تصدقوا ) حىت تنفقوا(أي ثوابه وهو اجلنة ) لن تنالوا الرب (- 92
 فيجازي عليه) عليم

) كلُّ الطعام كان ِحالً: ( ونزل ملا قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان ال يأكل حلوم اإلبل وألباا- 93

وهو اإلبل ملا حصل له عرق النسا بالفتح والقصر فنذر إن ) على نفسه(يعقوب ) ين إسرائيل إال ما حرم إسرائيللب(حالالً 
هلم ) قل(وذلك بعد إبراهيم ومل تكن على عهده حراما كما زعموا ) من قبل أن ترتل التوراة(شفي ال يأكلها فحرم عليه 

 :فيه فبهتوا ومل يأتوا ا قال تعاىل) إن كنتم صادقني(ليتبني صدق قولكم ) فأتوا بالتوراة فاتلوها(

أي ظهور احلجة بأن التحرمي إمنا كان من جهة يعقوب ال على عهد ) فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك (- 94
 املتجاوزون احلق إىل الباطل) فأولئك هم الظاملون(إبراهيم 

مائالً عن كل دين إىل ) حنيفاً(اليت أنا عليها ) بعوا ملة إبراهيمفات(يف هذا كجميع ما أخرب به ) قل صدق اهللا(-95
 )وما كان من املشركني(اإلسالم 

بالباء لغة يف مكة ) للذي ببكة(يف األرض ) للناس(متعبداً ) إن أول بيت وضع( ونزل ملا قالوا قبلتنا قبل قبلتكم - 96
 بناه املالئكة قبل خلق آدم ووضع بعده األقصى وبينهما أربعون سنة كما مسيت بذلك ألا تبك أعناق اجلبابرة أي تدقها ،

أنه أول ما ظهر على وجه املاء عند خلق السماوات واألرض زبدة بيضاء فدحيت " يف حديث الصحيحني ويف حديث
 ألنه قبلتهم) وهدى للعاملني(حال من الذي أي ذا بركة ) مباركاً" (األرض من حتته

أي احلجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إىل اآلن مع ) مقام إبراهيم(منها ) يناتفيه آيات ب (- 97
ال يتعرض إليه ) ومن دخله كان آمنا(تطاول الزمان وتداول األيدي عليه ومنها تضعيف احلسنات فيه وأن الطري ال يعلوه 
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 واجب بكسر احلاء وفتحها لغتان يف مصدر حج قصد ويبدل من )وهللا على الناس ِحج البيت(بقتل أو ظلم أو غري ذلك 
باهللا أو مبا ) ومن كفر( بالزاد والراحلة رواه احلاكم وغريه صلى اهللا عليه وسلمطريقاً فسره ) من استطاع إليه سبيالً(الناس 

 اإلنس واجلن واملالئكة وعن عبادم) فإن اهللا غين عن العاملني(فرضه من احلج 

 فيجازيكم عليه) واهللا شهيد على ما تعملون(القرآن ) ل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللاق (- 98

) تبغوا(بتكذيبكم النيب وكتم نعمته ) من آمن(أي دينه ) عن سبيل اهللا(تصرفون ) قل يا أهل الكتاب مل تصدون (- 99

عاملون بأن الدين املرضي القيم دين ) وأنتم شهداء(مصدر مبعىن معوجة أي مائلة عن احلق ) ِعوجاً(أي تطلبون السبيل 
 من الكفر والتكذيب وإمنا يؤخركم إىل وقتكم ليجازيكم) وما اهللا بغافل عما تعملون(اإلسالم كما يف كتابكم 

 ونزل ملا مر بعض اليهود على األوس واخلزرج وغاظهم تألفهم فذكروهم مبا كان بينهم يف اجلاهلية من الفنت - 100
 )يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين: (روا وكادوا يقتتلونفتشاج

يتمسك ) وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم(استفهام تعجب وتوبيخ ) وكيف تكفرون (- 101
 )باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم(

بأن يطاع فال يعصى ويشكر فال يكفر ويذكر فال ينسى فقالوا يا رسول ) آمنوا اتقوا اهللا حق تقاتهيا أيها الذين  (- 102
 موحدون) وال متوتن إال وأنتم مسلمون(} فاتقوا اهللا ما استطعتم{اهللا و من يقوى على هذا فنسخ بقوله تعاىل 

يا ) عليكم(إنعامه ) واذكروا نعمة اهللا(د اإلسالم بع) مجيعا وال تفرقوا(أي دينه ) حببل اهللا(متسكوا ) واعتصموا (- 103
بنعمته (فصرمت ) فأصبحتم(باإلسالم ) بني قلوبكم(مجع ) أعداًء فألف(قبل اإلسالم ) إذ كنتم(معشر األوس واخلزرج 

 كفاراً ليس بينكم وبني الوقوع فيها إال أن متوتوا) حفرة من النار(طرف ) وكنتم على شفا(يف الدين والوالية ) إخواناً
 )يبني اهللا لكم آياته لعلكم تدون(كما بني لكم ما ذكر ) كذلك(باإلميان ) فأنقذكم منها(

الداعون اآلمرون ) ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك(اإلسالم ) ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري (- 104
. رض كفاية ال يلزم كل األمة وال يليق بكل أحد كاجلاهلالفائزون ، ومن للتبعيض ألن ما ذكر ف) هم املفلحون(الناهون 

 .وقيل زائدة أي لتكونوا أمة

وهم اليهود والنصارى ) من بعد ما جاءهم البينات(فيه ) واختلفوا(عن دينهم ) وال تكونوا كالذين تفرقوا (- 105
 )وأولئك هلم عذاب عظيم(

وهم الكافرون فيلقون يف النار ) ما الذين اسودت وجوههمفأ(أي يوم القيامة ) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه (- 106
 )فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون(يوم أخذ امليثاق ) أكفرمت بعد إميانكم(ويقال هلم توبيخا 

 )هم فيها خالدون(أي جنته ) ففي رمحة اهللا(وهم املؤمنون ) وأما الذين ابيضت وجوههم (- 107

بأن يأخذهم بغري ) باحلق وما اهللا يريد ظلما للعاملني(يا حممد ) اهللا نتلوها عليكآيات (أي هذه اآليات ) تلك (- 108
 جرم

 )األمور(تصري ) وإىل اهللا ترجع(ملكاً وخلقاً وعبيداً ) وهللا ما يف السماوات وما يف األرض (- 109
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باملعروف وتنهون عن املنكر للناس تأمرون (أظهرت ) خري أمة أخرجت(يا أمة حممد يف علم اهللا تعاىل ) كنتم (- 110
كعبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه وأصحابه ) خرياً هلم منهم املؤمنون(اإلميان ) وتؤمنون باهللا ولو آمن أهل الكتاب لكان

 الكافرون) وأكثرهم الفاسقون(

وكم يولوكم وإن يقاتل(باللسان من سب ووعيد ) إال أذى(أي اليهود يا معشر املسلمني بشيء ) لن يضروكم (- 111
 عليكم بل لكم النصر عليهم) مث ال ينصرون(منهزمني ) األدبار

حببل من اهللا وحبل من (كائنني ) إال(حيثما وجدوا فال عز هلم وال اعتصام ) ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا (- 112
بغضب من اهللا (رجعوا ) باؤواو(املؤمنني وهو عهدهم إليهم باألمان على أداء اجلزية أي ال عصمة هلم غري ذلك ) الناس

مبا (تأكيد ) كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون األنبياء بغري حق ذلك(أي بسبب أم ) وضربت عليهم املسكنة ذلك بأم
 يتجاوزون احلالل إىل احلرام) وكانوا يعتدون(أمر اهللا ) عصوا

مستقيمة ثابتة على احلق كعبد اهللا بن ) قائمةمن أهل الكتاب أمة (مستوين ) سواء(أي أهل الكتاب ) ليسوا (- 113
 .يصلون ، حال) وهم يسجدون(أي يف ساعاته ) يتلون آيات اهللا آناء الليل(سالم رضي اهللا عنه وعن أصحابه 

املوصوفون مبا ) يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولئك (- 114
 ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصاحلني) من الصاحلني( ذكر اهللا

بالوجهني أي يعدموا ثوابه بل ) من خري فلن تكفروه(بالتاء أيتها األمة والياء أي األمة القائمة ) وما تفعلوا (- 115
 )واهللا عليم باملتقني(جيازون عليه 

وخصهما بالذكر ألن ) شيئاً(أي من عذابه ) دهم من اهللاعنهم أمواهلم وال أوال(تدفع ) إن الذين كفروا لن تغين (- 116
 )وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(اإلنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء املال وتارة باالستعانة باألوالد 

ا كمثل ريح فيه(يف عداوة النيب من صدقة وحنوها ) يف هذه احلياة الدنيا(أي الكفار ) ما ينفقون(صفة ) مثل (- 117
فلم ينتفعوا به فكذلك ) فأهلكته(بالكفر واملعصية ) قوم ظلموا أنفسهم(زرع ) أصابت حرث(حر أو برد شديد ) ِصر

 بالكفر املوجب لضياعها) ولكن أنفسهم يظلمون(بضياع نفقام ) وما ظلمهم اهللا(نفقام ذاهبة ال ينتفعون ا 

أي غريكم من اليهود ) من دونكم(فياء تطلعوم على سركم أص) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا ِبطانة (- 118
أي ) ما عنتم(متنوا ) ودوا(نصب برتع اخلافض أي ال يقصرون لكم يف الفساد ) ال يألونكم خباال(والنصارى واملنافقني 

املشركني على بالوقيعة فيكم وإطالع ) من أفواههم(العداوة لكم ) البغضاء(ظهرت ) قد بدت(عنتكم وهو شدة الضرر 
 ذلك فال توالوهم) إن كنتم تعقلون(على عداوم ) أكرب قد بينا لكم اآليات(من العداوة ) وما ختفي صدورهم(سركم 

ملخالفتهم لكم يف ) وال حيبونكم(لقرابتهم منكم وصداقتهم ) حتبوم(املؤمنني ) أوالء(يا ) أنتم (تنبيهلل) ها (- 119
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم (أي بالكتب كلها وال يؤمنون بكتابكم ) وتؤمنون بالكتاب كله(الدين 
شدة الغضب ملا يرون من ائتالفكم ، ويعرب عن شدة الغضب بعض األنامل جمازا وإن ) من الغيظ(أطراف األصابع ) األنامل

مبا يف ) إن اهللا عليم بذات الصدور(كم أي ابقوا عليه إىل املوت فلن تروا ما يسر) قل موتوا بغيظكم(مل يكن مث عض 
 القلوب ومنه ما يضمره هؤالء
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كهزمية وجدب ) وإن تصبكم سيئة(حتزم ) تسؤهم(نعمة كنصر وغنيمة ) حسنة(تصبكم ) إن متسسكم (- 120
وهم ومجلة الشرط متصلة بالشرط قبل وما بينهما اعتراض واملعىن أم متناهون يف عداوتكم فلم توال) يفرحوا ا(

بكسر الضاد وسكون الراء وضمها ) ال يِضركم(اهللا يف مواالم وغريها ) وتتقوا(على أذاهم ) وإن تصربوا(فاجتنبوهم 
 عامل فيجازيهم به) حميط(بالياء والتاء ) كيدهم شيئا إن اهللا مبا يعملون(وتشديدها 

للقتال (مراكز يقفون فيها ) املؤمنني مقاعد(ترتل ) تبوئ(من املدينة ) إذ غدوت من أهلك(اذكر يا حممد ) و (- 121
 بألف أو إال مخسني رجالً صلى اهللا عليه وسلمبأحوالكم ، وهو يوم أُحد خرج النيب ) عليم(ألقوالكم ) واهللا مسيع

واملشركون ثالثة آالف ونزل بالشعب يوم السبت سابع شوال سنة ثالثة من اهلجرة وجعل ظهره وعسكره إىل أحد 
أنضحوا عنا بالنبل ال يأتوا من :  وأجلس جيشاً من الرماة وأمر عليهم عبد اهللا بن جبري بسفح اجلبل وقالوسوى صفوفهم

 ورائنا وال تربحوا غلبنا أو نصرنا

جتبنا عن القتال ) طائفتان منكم أن تفشال(بنو سِلمة وبنو حارثة جناحا العسكر ) مهت(بدل من إذ قبله ) إذ (- 122
عالم نقتل أنفسنا وأوالدنا وقال أليب جابر السلمي القائل له : اهللا بن أيب املنافق وأصحابه وقالوترجعا ملا رجع عبد 

وعلى اهللا فليتوكل (ناصرمها ) واهللا وليهما(لو نعلم قتاال التبعناكم فثبتهما اهللا ومل ينصرفا : أنشدكم اهللا يف نبيكم وأنفسكم
 ليثقوا به دون غريه) املؤمنون

بقلة العدد ) وأنتم أذلة(موضع بني مكة واملدينة ) ولقد نصركم اهللا ببدر: (هزموا تذكرياً هلم بنعمة اهللا ونزل ملا - 123
 نعمه) فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون(والسالح 

ربكم بثالثة آالف من (يعينكم ) ألن يكفيكم أن ميدكم(توعدهم تطمينا ) تقول للمؤمنني(ظرف لنصركم ) إذ (- 124
زنبالتخفيف والتشديد) لنياملالئكة م 

يكفيكم ذلك ، ويف األنفال بألْف ألنه أمدهم أوال ا مث صارت ثالثة مث صارت مخسة كما قال تعاىل ) بلى (- 125
هذا ميددكم ربكم (وقتهم ) من فورهم(أي املشركون ) ويأتوكم(اهللا يف املخالفة ) وتتقوا(على لقاء العدو ) إن تصربوا(

بكسر الواو وفتحها أي معلَّمني وقد صربوا وأجنز اهللا وعده بأن قاتلت معهم املالئكة ) كة مسومنيخبمسة آالف من املالئ
 على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بني أكتافهم

فال جتزع من كثرة العدو ) قلوبكم به(تسكن ) ولتطمئن(بالنصر ) إال بشرى لكم(أي اإلمداد ) وما جعله اهللا (- 126
 يؤتيه من يشاء وليس بكثرة اجلند) وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم(تكم وقل

) فينقلبوا(يذهلم باهلزمية ) أو يكبتهم(بالقتل واألسر ) طرفاً من الذين كفروا(متعلق بنصركم أي ليهلك ) ليقطع (- 127

 مل ينالوا ما راموه) خائبني(يرجعوا 

كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم : " وشج وجهه يوم أحد وقال عليه وسلمصلى اهللا وملا كسرت رباعيته - 128
أو يعذم فإم (باإلسالم ) يتوب عليهم(مبعىن إىل أن ) أو(بل األمر هللا فاصرب ) ليس لك من األمر شيء: (نزلت" بالدم

 بالكفر) ظاملون

تعذيبه ) ويعذب من يشاء(املغفرة له ) غفر ملن يشاءي(ملكاً وخلقاً وعبيداً ) وهللا ما يف السماوات وما يف األرض (- 129
 بأهل طاعته) رحيم(ألوليائه ) واهللا غفور(
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بألف و دوا بأن تزيدوا يف املال عند حلول األجل ) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة (- 130
 تفوزون) لعلكم تفلحون(بتركه ) واتقوا اهللا(وتؤخروا الطلب 

 أن تعذبوا ا) واتقوا النار اليت أعدت للكافرين (- 131

 )وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون(-132

أي كعرضهما لو وصلت ) إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض(بواو ودوا ) وسارعوا(-133
 ياهللا بعمل الطاعات وترك املعاص) أعدت للمتقني(إحدامها باألخرى ، والعرض السعة 

الكافني عن إمضائه مع ) والكاظمني الغيظ(اليسر والعسر ) يف السراء والضراء(يف طاعة اهللا ) الذين ينفقون(-134
 ذه األفعال ، أي يثيبهم) واهللا حيب احملسنني(ممن ظلمهم أي التاركني عقوبتهم ) والعافني عن الناس(القدرة 

أي وعيده ) ذكروا اهللا(مبا دونه كالقبلة ) أو ظلموا أنفسهم(زنا ذنباً قبيحاً كال) والذين إذا فعلوا فاحشة (- 135
) وهم يعلمون(بل أقلعوا عنه ) على ما فعلوا(يداوموا ) يغفر الذنوب إال اهللا ومل يصروا(أي ال ) فاستغفروا لذنوم ومن(

 أن الذي أتوه معصية

حال مقدرة ، أي مقدرين اخللود ) دين فيهاأولئك جزاؤهم مغفرة من رم وجنات جتري من حتتها األار خال(-136
 بالطاعة هذا األجر) ونعم أجر العاملني(فيها إذا دخلوها 

أيها ) فسريوا(طرائق يف الكفار بإمهاهلم مث أخذهم ) من قبلكم سنن(مضت ) قد خلت: ( ونزل يف هزمية أحد- 137
ر أمرهم من اهلالك فال حتزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم الرسل أي آخ) يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني(املؤمنون 

 لوقتهم

 منهم) وموعظة للمتقني(من الضاللة ) وهدى(كلهم ) بيان للناس(القرآن ) هذا(-138

إن كنتم (بالغلبة عليهم ) وأنتم األعلون(على ما أصابكم بأحد ) وال حتزنوا(تضعفوا عن قتال الكفار ) وال نوا(-139
 ابه دل عليه جمموع ما قبلهحقاً وجو) مؤمنني

قرح (الكفار ) فقد مس القوم(جهد من جرح وحنوه : بفتح القاف وضمها) قَرح(يصبكم بأُحد ) إن ميسسكم (- 140
الذين (علم ظهور ) وليعلم اهللا(يوما لفرقة ويوما ألخرى ليتعظوا ) بني الناس(نصرفها ) وتلك األيام نداوهلا(ببدر ) مثله
الكافرين أي يعاقبهم ) واهللا ال حيب الظاملني(يكرمهم بالشهادة ) ويتخذ منكم شهداء(إميام من غريهم أخلصوا يف ) آمنوا

 وما ينعم به عليهم استدراج

 )الكافرين(يهلك ) وميحق(يطهرهم من الذنوب مبا يصيبهم ) وليمحص اهللا الذين آمنوا(-141

يف ) ويعلم الصابرين(علم ظهور ) اهللا الذين جاهدوا منكميعلم (مل ) حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا(بل أ ) أم(-142
 الشدائد

ليت لنا يوما كيوم : حيث قلتم) املوت من قبل أن تلقوه(فيه حذف إحدى التاءين يف األصل ) ولقد كنتم متنون (- 143
ال كيف هي فلم ازمتم ؟ أي بصراء تتأملون احل) وأنتم تنظرون(أي سببه احلرب ) فقد رأيتموه(بدر لننال ما نال شهداؤه 

 :ونزل يف هزميتهم ملا أشيع أن النيب قتل وقال هلم املنافقون إن كان قتل فارجعوا إىل دينكم
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رجعتم إىل ) انقلبتم على أعقابكم(كغريه ) وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل (- 144
) ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا(ري أي ما كان معبودا فترجعوا الكفر ، واجلملة األخرية حمل االستفهام اإلنكا

 نعمه بالثبات) وسيجزي اهللا الشاكرين(وإمنا يضر نفسه 

مؤقتاً ال يتقدم وال ) مؤجالً(كتب اهللا ذلك : مصدر أي) كتاباً(بقضائه ) وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا (- 145
نؤته (أي جزاءه منها ) ثواب الدنيا(بعمله ) ومن يرد( ال تدفع املوت والثبات ال يقطع احلياة واهلزمية! يتأخر فلم ازمتم

 )وسنجزي الشاكرين(أي من ثواا ) ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها(ما قسم له والحظ له يف اآلخرة ) منها

مجوع كثرية ) ِربيون كثري( مبتدؤه خرب) معه(والفاعل ضمريه } قتل{ويف قراءة ) من نيب قاتل(كم ) وكأين (- 146
) وما استكانوا(عن اجلهاد ) وما ضعفوا(من اجلراد وقتل أنبيائهم وأصحام ) ملا أصام يف سبيل اهللا(جبنوا ) فما وهنوا(

 على البالء أي يثيبهم) واهللا حيب الصابرين(خضعوا لعدوهم كما فعلتم حني قيل قتل النيب 

يف (جتاوزنا احلد ) إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا(ند قتل نبيهم مع ثبام وصربهم ع) وما كان قوهلم (- 147
وانصرنا على القوم (بالقوة على اجلهاد ) وثبت أقدامنا(إيذاناً بأن ما أصام لسوء فعلهم وهضماً ألنفسهم ) أمرنا

 )الكافرين

أي اجلنة ، وحسنه التفضيل فوق االستحقاق ) حسن ثواب اآلخرةو(النصر والغنيمة ) فآتاهم اهللا ثواب الدنيا(-148
 )واهللا حيب احملسنني(

على أعقابكم فتنقلبوا (إىل الكفر ) يردوكم(فيما يأمرونكم به ) يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا(-149
 )خاسرين

 فأطيعوه دوم) وهو خري الناصرين(ناصركم ) بل اهللا موالكم(-150

بسكون العني وضمها اخلوف ، وقد عزموا بعد ارحتاهلم من أحد على ) سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب(-151
حجة على عبادته ) باهللا ما مل يرتل به سلطانا(بسبب إشراكهم ) مبا أشركوا(العود واستئصال املسلمني فرعبوا ومل يرجعوا 

 الكافرين هي) نيالظامل(مأوى ) ومأواهم النار وبئس مثوى(وهو األصنام 

جبنتم عن القتال ) حىت إذا فشلتم(بإرادته ) بإذنه(تقتلوم ) إذ حتسوم(إياكم بالنصر ) ولقد صدقكم اهللا وعده (- 152
نذهب فقد :  باملقام يف سفح اجلبل للرمي فقال بعضكمصلى اهللا عليه وسلمأي أمر النيب ) يف األمر(اختلفتم ) وتنازعتم(

من بعد (أمره فتركتم املركز لطلب الغنيمة ) وعصيتم (صلى اهللا عليه وسلمال خنالف أمر النيب : ضكمنصر أصحابنا ، وبع
فترك املركز ) منكم من يريد الدنيا(من النصر وجواب إذا دل عليه ما قبله أي منعكم نصره ) ما حتبون(اهللا ) ما أراكم
عطف على جواب إذا املقدر ) مث صرفكم( بن جبري وأصحابه فثبت به حىت قتل كعبد اهللا) ومنكم من يريد اآلخرة(للغنيمة 

واهللا (ما ارتكبتموه ) ولقد عفا عنكم(ليمتحنكم فيظهر املخلص من غريه ) ليبتليكم(أي الكفار ) عنهم(، ردكم باهلزمية 
 بالعفو) ذو فضل على املؤمنني

على أحد والرسول يدعوكم يف (رجون تع) وال تلوون(تبعدون يف األرض هاربني ) إذ تصعدون( اذكروا - 153
بسبب غمكم للرسول باملخالفة ) بغم(باهلزمية ) غما(فجازاكم ) فأثابكم(إيلَّ عباد اهللا : أي من ورائكم يقول) أخراكم
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من ) حتزنوا على ما فاتكم(متعلق بعفا أو بأثابكم ) لكيال(وقيل الباء مبعىن على ، أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة 
 )واهللا خبري مبا تعملون(من القتل واهلزمية ) وال ما أصابكم(يمة الغن

وهم املؤمنون فكانوا ) طائفةً منكم(بالياء والتاء ) يغشى(بدل ) نعاساً(أمناً ) مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنةً (- 154
 فال رغبة هلم إال جناا دون أي محلتهم على اهلم) وطائفةٌ قد أمهتهم أنفسهم(مييدون حتت احلجف وتسقط السيوف منهم 

حيث اعتقدوا أن ) اجلاهلية(أي كظن ) احلق ظن(الظن ) غري(ظناً ) يظنون باهللا(النيب وأصحابه فلم يناموا وهم املنافقون 
) إن األمر كله(هلم ) شيء قل(زائدة ) من(أي النصر الذي وعدناه ) لنا من األمر(ما ) يقولون هل(النيب قتل أو ال ينصر 

لك (يظهرون ) خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون(أي القضاء له يفعل ما يشاء ) هللا(صب توكيداً والرفع مبتدأ وخربه بالن
أي لو كان االختيار إلينا مل خنرج فلم نقتل لكن أخرجنا ) لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ههنا(بيان ملا قبله ) يقولون
منكم ) عليهم القتل(قضي ) الذين كتب(خرج ) لربز( من كتب اهللا عليه القتل وفيكم) لوكنتم يف بيوتكم(هلم ) قل(كرها 

خيترب ) ليبتلي(فعل ما فعل بأحد ) و(مصارعهم فيقتلوا ومل ينجهم قعودهم ألن قضاءه تعاىل كائن ال حمالة ) اىل مضاجعهم(
مبا يف ) واهللا عليم بذات الصدورما يف قلوبكم (مييز ) وليمحص(قلوبكم من اإلخالص والنفاق ) اهللا ما يف صدوركم(

 القلوب ال خيفى عليه شيء وإمنا يبتلي ليظهر للناس

مجع املسلمني ومجع الكفار بأحد وهم املسلمون إال اثىن ) يوم التقى اجلمعان(عن القتال ) إن الذين تولوا منكم (- 155
ولقد عفا اهللا ( الذنوب وهو خمالفة أمر النيب من) ببعض ما كسبوا(بوسوسته ) الشيطان(أزهلم ) إمنا استزهلم(عشر رجالً 

 ال يعجل على العصاة) حليم(للمؤمنني ) عنهم إن اهللا غفور

سافروا ) إذا ضربوا(أي يف شأم ) وقالوا إلخوام(أي املنافقني ) يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا (- 156
ليجعل (أي ال تقولوا كقوهلم ) لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا(، فقتلوا مجع غاز ) أو كانوا غُزى(فماتوا ) يف األرض(

بالتاء ) واهللا مبا تعملون(فال مينع عن املوت قعود ) حسرة يف قلوم واهللا حييي ومييت(القول يف عاقبة أمرهم ) اهللا ذلك
 فيجازيكم به) بصري(والياء 

بضم امليم وكسرها من مات ميوت أتاكم املوت فيه ) أو متم( اجلهاد أي) قتلتم يف سبيل اهللا(الم قسم ) ولئن (- 157
منه لكم على ذلك والالم ومدخوهلا جواب القسم وهي موضع الفعل مبتدأ ) ورمحة(لذنوبكم ) من اهللا(كائنة ) ملغفرة(

 من الدنيا بالتاء والياء) خري مما جتمعون(خربه 

يف اآلخرة ) حتشرون(ال إىل غريه ) إلىل اهللا(يف اجلهاد وغريه ) تمأو قتل(بالوجهني ) متم(الم قسم ) ولئن(-158
 فيجازيكم

غليظ (سيء األخالق ) ولو كنت فظاً(أي سهلت أخالقك إذ خالفوك ) هلم(يا حممد ) فبما رمحة من اهللا لنت (- 159
ذنبهم حىت أغفر ) ستغفر هلموا(ما أتوه ) عنهم(جتاوز ) من حولك فاعف(تفرقوا ) النفضوا(جافيا فأغلظت هلم ) القلب

صلى اهللا عليه أي شأنك من احلرب وغريه تطييبا لقلوم وليسنت بك وكان ) يف األمر(استخرج آراءهم ) وشاورهم(هلم 
إن اهللا حيب (ثق بعد املشاورة ) فتوكل على اهللا(على إمضاء ما تريد بعد املشاورة ) فإذا عزمت( كثري املشاورة هلم وسلم

 ليهع) املتوكلني
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فمن ذا (يترك نصركم كيوم أحد ) فال غالب لكم وإن خيذلكم(يعنكم على عدوكم كيوم بدر ) إن ينصركم اهللا(-160
 )املؤمنون(ليثق ) فليتوكل(ال غريه ) وعلى اهللا(أي بعد خذالنه أي ال ناصر لكم ) الذي ينصركم من بعده

) لنيب أن يغل(ما ينبغي ) وما كان( لعل النيب أخذها : ونزلت ملا فقدت قطيفة محراء يوم أحد فقال بعض الناس- 161

) ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة(خيون يف الغنيمة فال تظنوا به ذلك ، ويف قراءة بالبناء للمفعول أن ينسب إىل الغلول 

 شيئا) وهم ال يظلمون(عملت ) ما كسبت(الغال وغريه جزاء ) مث توىف كل نفس(حامالً له على عنقه 

ومأواه جهنم وبئس (ملعصيته وغلوله ) بسخط من اهللا(رجع ) كمن باء(فأطاع ومل يغل ) أفمن اتبع رضوان اهللا(-162
 ال:  أي املرجع ؟ واجلواب) املصري

أي خمتلفو املنازل فلمن اتبع رضوانه الثواب وملن باء بسخطه ) عند اهللا(أي أصحاب درجات ) هم درجات(-163
 فيجازيهم به) يعملونواهللا بصري مبا (العقاب 

أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به ال ملكاً وال ) لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم(- 164
) وإن(السنة ) واحلكمة(القرآن ) ويعلمهم الكتاب(يطهرهم من الذنوب ) ويزكيهم(القرآن ) يتلو عليهم آياته(أعجمياً 

 بين) لفي ضالل مبني(أي قبل بعثه ) كانوا من قبل(خمففة أي إم 

) قلتم(ببدر بقتل سبعني وأسر سبعني منهم ) قد أصبتم مثليها(بأحد بقتل سبعني منكم ) أو ملا أصابتكم مصيبة (- 165

) قل(نكاري اخلذالن وحنن مسلمون ورسول اهللا فينا ، اجلملة األخرية حمل االستفهام اإل) هذا(من أين لنا ) أىن(متعجبني 

ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم ) إن اهللا على كل شيء قدير(ألنكم تركتم املركز فخذلتم ) هو من عند أنفسكم(هلم 
 خبالفكم

 حقاً) املؤمنني(اهللا علم ظهور ) وليعلم(بإرادته ) فبإذن اهللا(بأحد ) وما أصابكم يوم التقى اجلمعان(-166

تعالوا قاتلوا يف (ملا انصرفوا عن القتال وهم عبد اهللا بن أيب وأصحابه ) قيل هلم(ن الذي) وليعلم الذين نافقوا و (- 167
قال تعاىل ) قتاالً التبعناكم(حنسن ) قالوا لو نعلم(عنا القوم بتكثري سوادكم إن مل تقاتلوا ) أو ادفعوا(أعداءه ) سبيل اهللا

من خذالم للمؤمنني وكانوا قبل أقرب إىل اإلميان من حيث مبا أظهروا ) هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان: (تكذيبا هلم
 من النفاق) واهللا أعلم مبا يكتمون(ولو علموا قتاالً مل يتبعوكم ) يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوم(الظاهر 

أي شهداء ) نالو أطاعو(عن اجلهاد ) قعدوا(قد ) و(يف الدين ) قالوا إلخوام(بدل من الذين قبله أو نعت ) الذين(-168
يف أن القعود ينجي ) عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني(ادفعوا ) فادرؤوا(هلم ) ما قتلوا قل(أحد أو إخواننا يف القعود 

 منه

هم ) أمواتاً بل(أي ألجل دينه ) يف سبيل اهللا(بالتخفيف والتشديد ) وال حتسنب الذين قتلوا: ( ونزل يف الشهداء- 169
يأكلون ) يرزقون(واحهم يف حواصل طيور خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت كما ورد يف احلديث أر) أحياء عند رم(

 من مثار اجلنة

بالذين مل يلحقوا م (يفرحون ) ويستبشرون(هم ) مبا آتاهم اهللا من فضله و(حال من ضمري يرزقون ) فرحني(-170
وال هم (أي الذين مل يلحقوا م ) الخوف عليهم(ن أي بأن ) أ(من إخوام املؤمنني ويبدل من الذين ) من خلفهم

 يف اآلخرة املعىن يفرحون بأمنهم وفرحهم) حيزنون
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اهللا ال (بالفتح عطفا على نعمة وبالكسر استئنافا ) وأن(زيادة عليه ) من اهللا وفضل(ثواب ) يستبشرون بنعمة(-171
 بل يأجرهم) يضيع أجر املؤمنني

دعاءه باخلروج للقتال ملا أراد أبو سفيان وأصحابه العود وتواعدوا مع )  والرسولاستجابوا هللا(مبتدأ ) الذين (- 172
بأحد وخرب املبتدأ ) من بعد ما أصام القرح( وأصحابه سوق بدر العام املقبل من يوم أحد صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

 هو اجلنة) أجر عظيم(خمالفته ) واتقوا(بطاعته ) للذين أحسنوا منهم(

أبا سفيان ) إن الناس(أي نعيم بن مسعود األشجعي ) قال هلم الناس(بدل من الذين قبله أو نعت ) الذين (- 173
تصديقاً باهللا ويقيناً ) إمياناً(ذلك القول ) فزادهم(وال تأتوهم ) فاخشوهم(اجلموع ليستأصلوكم ) قد مجعوا لكم(وأصحابه 

 فوافوا صلى اهللا عليه وسلمفوض إليه األمر هو ، وخرجوا مع النيب امل) ونعم الوكيل(كافينا أمرهم ) وقالوا حسبنا اهللا(
 :سوق بدر وألقى اهللا الرعب يف قلب أيب سفيان وأصحابه فلم يأتوا وكان معهم جتارات فباعوا ورحبوا قال اهللا تعاىل

واتبعوا ( جرح من قتل أو) مل ميسسهم سوء(بسالمة وربح ) بنعمة من اهللا وفضل(رجعوا من بدر ) فانقلبوا(-174
 على أهل طاعته) واهللا ذو فضل عظيم(بطاعته وطاعة رسوله يف اخلروج ) رضوان اهللا

يف ترك ) فال ختافوهم وخافون(الكفار ) أولياءه(ـكم ) الشيطان خيوفِّـ(أي القائل لكم إن الناس اخل ) إمنا ذلكم(-175
 حقا) إن كنتم مؤمنني(أمري 

الذين يسارعون يف (كسر الزاي و بفتحها و ضم الزاي من حزنه لغة يف أحزنه بضم الياء و) وال يحِزنك (- 176
بفعلهم وإمنا ) إم لن يضروا اهللا شيئا(يقعون فيه سريعاً بنصرته وهم أهل مكة أو املنافقون أي ال تم لكفرهم ) الكفر

 يف النار) وهلم عذاب عظيم(لك خذهلم اهللا أي اجلنة فلذ) يف اآلخرة(نصيباً ) يريد اهللا أال جيعل هلم حظاً(يضرون أنفسهم 

 مؤمل) شيئا وهلم عذاب أليم(بكفرهم ) لن يضروا اهللا(أي أخذوه بدله ) إن الذين اشتروا الكفر باإلميان(-177

) خري ألنفسهم(بتطويل األعمار وتأخريهم ) هلم(أي إمالءنا ) الذين كفروا أمنا منلي(بالياء والتاء ) وال حيسنب (- 178

بكثرة ) هلم ليزدادوا إمثا(منهل ) إمنا منلي(ومعموالها سدت مسد املفعولني يف قراءة التحتانية ومسد الثاين يف األخرى وأن 
 ذو إهانة يف اآلخرة) وهلم عذاب مهني(املعاصي 

) مييزحىت (من اختالط املخلص بغريه ) عليه(أيها الناس ) املؤمنني على ما أنتم(ليترك ) ما كان اهللا ليذر (- 179

وما (املؤمن بالتكاليف الشاقة املبينة لذلك ففعل ذلك يوم أحد ) من الطيب(املنافق ) اخلبيث(بالتخفيف والتشديد يفصل 
فيطلعه ) من رسله من يشاء(خيتار ) ولكن اهللا جيتيب(فتعرفوا املنافق من غريه قبل التمييز ) كان اهللا ليطلعكم على الغيب

فلكم (النفاق ) فآمنوا باهللا ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا( على حال املنافقني  اهللا عليه وسلمصلىعلى غيبه كما أطلع النيب 
 )أجر عظيم

مفعول ) خرياً هلم(أي خبلهم ) هو(أي بزكاته ) الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله(بالياء والتاء ) وال حيسنب (- 180
بل هو شر هلم (ل على الفوقانية وقبل الضمري على التحتانية ثان والضمري للفصل واألول خبلهم مقدراً قبل املوصو

وهللا مرياث (بأن جيعل حية يف عنقه تنهشه كما ورد يف احلديث ) يوم القيامة(أي بزكاته من املال ) سيطوقون ما خبلوا به
 بهفيجازيكم ) خبري(بالتاء والياء ) واهللا مبا تعملون(يرثهما بعد فناء أهلهما ) السماوات واألرض
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من ذا الذي يقرض اهللا قرضا {وهم اليهود قالوه ملا نزل ) لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء (- 181
يف صحائف أعماهلم ليجازوا عليه ، ويف قراءٍة ) ما قالوا(نأمر بكتب ) سنكتب(لو كان غنيا ما استقرضنا : وقالوا} حسنا

بالنون والياء أي اهللا هلم يف ) األنبياء بغري حق ونقول(بالنصب والرفع ) قتلَهم(نكتب ) و(عول بالياء مبنياً للمف} سيكْتب{
 النار) ذوقوا عذاب احلريق(اآلخرة على لسان املالئكة 

عرب ا عن اإلنسان ألن أكثر األفعال تزاول ا ) مبا قدمت أيديكم(العذاب ) ذلك: ( ويقال هلم إذا ألقوا فيها-182
 فيعذم بغري ذنب) للعبيد(أي بذي ظلم )  ليس بظالموأن اهللا(

حىت يأتينا (نصدقه ) أال نؤمن لرسول(يف التوراة ) عهد إلينا(قد ) إن اهللا(حملمد ) قالوا(نعت للذين قبله ) الذين (- 183
ل جاءت نار بيضاء من فال نؤمن لك حىت يأتينا به وهو ما يتقرب به إىل اهللا من نعم وغريها فإن قب) بقربان تأكله النار

قد (هلم توبيخا ) قل: (السماء فأحرقته وإال بقي مكانه ، وعهد إىل بين إسرائيل ذلك إال يف املسيح وحممد قال تعاىل
كزكريا وحيىي فقتلتموهم واخلطاب ملن يف زمن نبينا حممد ) وبالذي قلتم(باملعجزات ) جاءكم رسل من قبلي بالبينات

يف أنكم تؤمنون عند اإلتيان ) فلم قتلتموهم إن كنتم صادقني(كان الفعل ألجدادهم لرضاهم به  وإن صلى اهللا عليه وسلم
 به

ويف ) والكتاب(كصحف إبراهيم ) والزبر(املعجزات ) فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات (- 184
 ا صربواالواضح هو التوراة واإلجنيل فاصرب كم) املنري(قراءة بإثبات الباء فيهما 

عن النار وأدخل (بعد ) يوم القيامة فمن زحزح(جزاء أعمالكم ) كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم(-185
 الباطل يتمتع به قليال مث يفىن) إال متاع الغرور(أي العيش فيها ) وما احلياة الدنيا(نال غاية مطلوبة ) اجلنة فقد فاز

) يف أموالكم(وايل النونات والواو ضمري اجلمع اللتقاء الساكنني ، لتختربن حذف منه نون الرفع لت) لتبلون (- 186

اليهود والنصارى ) ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم(بالعبادات والبالء ) وأنفسكم(بالفرائض فيها واجلوائح 
اهللا ) وتتقوا(على ذلك ) تصربواوإن (من السب والطعن والتشبيب بنسائكم ) أذى كثريا(من العرب ) ومن الذين أشركوا(
 أي من معزوماا اليت يعزم عليها لوجوا) فإن ذلك من عزم األمور(

للناس وال (أي الكتاب ) ليبيننه(أي العهد عليهم يف التوراة ) إذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب(اذكر ) و (- 187
أخذوا بدله ) واشتروا به(فلم يعملوا به ) وراء ظهورهم(طرحوا امليثاق ) فنبذوه(أي الكتاب بالياء والتاء بالفعلني ) يكتمونه

 شراؤهم هذا) فبئس ما يشترون(من الدنيا من سفلتهم برياستهم يف العلم فكتموه خوف فوته عليهم ) مثنا قليال(

من ) مدوا مبا مل يفعلواوحيبون أن حي(فعلوا يف إضالل الناس ) الذين يفرحون مبا أتوا(بالتاء والياء ) ال حتسنب (- 188
من اآلخرة بل ) من العذاب(مبكان ينجون فيه ) مبفازة(بالوجهني تأكيد ) فال حتسبنهم(التمسك باحلق وهم على ضالل 

مؤمل فيها ، ومفعوال حيسب األوىل دل عليهما مفعوال الثانية على ) وهلم عذاب أليم(هم يف مكان يعذبون فيه وهو جهنم 
 ى الفوقانية حذف الثاين فقطقراءة التحتانية وعل

ومنه تعذيب ) واهللا على كل شيء قدير(خزائن املطر والرزق والنبات وغريها ) وهللا ملك السماوات واألرض (- 189
 الكافرين وإجناء املؤمنني
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بايء والذهاب والزيادة ) واختالف الليل والنهار(وما فيهما يف العجائب ) إن يف خلق السماوات واألرض(-190
 لذوي العقول) ألويل األلباب(دالالت على قدرته تعاىل ) آليات(والنقصان 

مضطجعني أي يف كل حال ، وعن ابن ) يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم(نعت ملا قبله أو بدل ) الذين (- 191
نعهما يقولون ليستدلوا به على قدرة صا) ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض(عباس يصلون كذلك حسب الطاقة 

ترتيها لك عن العبث ) سبحانك(حال ، عبثاً بل دليالً على كمال قدرتك ) باطالً(اخللق الذي نراه ) ربنا ما خلقت هذا(
 )فقنا عذاب النار(

الكافرين ، فيه وضع الظاهر موضع ) وما للظاملني(أهنته ) فقد أخزيته(للخلود فيها ) ربنا إنك من تدخل النار(-192
 مينعوم من عذاب اهللا تعاىل) أنصار(زائدة ) من(ارا بتخصيص اخلزي م املضمر إشع

) آمنوا بربكم فآمنا(أي بأن ) أن(أي إليه وهو حممد أو القرآن ) لإلميان(يدعو الناس ) ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي(-193

يف مجلة ) مع(اقبض أرواحنا ) وتوفنا(ها فال تظهرها بالعقاب علي) عنا سيئاتنا(غطِّ ) ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر(به 
 األنبياء الصاحلني) األبرار(

من الرمحة والفضل ، وسؤاهلم ذلك وإن كان وعده ) رسلك(ألسنة ) على(به ) ما وعدتنا(أعطنا ) ربنا وآتنا (- 194
وال ختزنا يوم (ة يف التضرع تعاىل ال خيلف سؤال أن جيعلهم من مستحقيه ألم مل يتيقنوا استحقاقهم له وتكرير ربنا مبالغ

 الوعد بالبعث واجلزاء) القيامة إنك ال ختلف امليعاد

من (كائن ) ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم(أي بأين ) أين(دعاءهم ) فاستجاب هلم رم (- 195
اة باألعمال وترك تضييعها ، أي الذكور من االناث وبالعكس ، واجلملة مؤكدة ملا قبلها أي هم سواء يف ااز) بعض

من مكة إىل املدينة ) فالذين هاجروا(يا رسول اهللا إين ال أمسع ذكر النساء باهلجرة بشيء : نزلت ملا قالت أم سلمة
ألكفرن (بالتخفيف والتشديد ، ويف قراءة بتقدميه ) وقتلوا(الكفار ) وقاتلوا(ديين ) وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبيلي(

من (مصدر من معىن ألكفرن مؤكد له ) وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األار ثواباً(أسترها باملغفرة ) معنهم سيئا
 اجلزاء) واهللا عنده حسن الثواب(فيه التفات عن التكلم ) عند اهللا

تصرفهم ) رواال يغرنك تقلب الذين كف: (أعداء اهللا فيما نرى من اخلري وحنن يف اجلهد:  ونزل ملا قال املسلمون-196
 بالتجارة والكسب) يف البالد(

 الفراش هي) مث مأواهم جهنم وبئس املهاد(يتمتعون به يسرياً يف الدنيا ويفىن ) متاع قليل( هو - 197

وهو ما يعد ) فيها نزالً(أي مقدرين باخللود ) لكن الذين اتقوا رم هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين(-198
من ) خري لألبرار(من الثواب ) من عند اهللا وما عند اهللا( على احلال من جنات والعامل فيها معىن الظرف للضيف ، ونصبه

 متاع الدنيا

أي القرآن ) وما أنزل إليكم(كعبد اهللا بن سالم وأصحابه والنجاشي ) وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا (- 199
هللا ال يشترون (متواضعني : حال من ضمري يؤمن مراعى فيه معىن من أي) خاشعني(أي التوراة واإلجنيل ) وما أنزل إليهم(

من الدنيا بأن يكتموها خوفا ) مثنا قليال (صلى اهللا عليه وسلماليت عندهم يف التوراة واإلجنيل من بعث النيب ) بآيات اهللا
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إن (ؤتونه مرتني كما يف القصص ي) عند رم(ثواب أعماهلم ) أولئك هلم أجرهم(على الرياسة كفعل غريهم من اليهود 
 حياسب اخللق يف قدر نصف ار من أيام الدنيا) اهللا سريع احلساب

الكفار فال يكونوا أشد صربا منكم ) وصابروا(على الطاعات واملصائب وعن املعاصي ) يا أيها الذين آمنوا اصربوا(-200
 تفوزون باجلنة وتنجون من النار) لعلكم تفلحون(يف مجيع أحوالكم ) واتقوا اهللا(أقيموا على اجلهاد ) ورابطوا(

  سورة النساء -4*2*

 ] نزلت بعد املمتحنة177 أو 176مدنية وآياا [

وخلق منها (آدم ) الذي خلقكم من نفس واحدة(أي عقابه بأن تطيعوه ) اتقوا ربكم(أي أهل مكة ) يا أيها الناس (- 1
كثرية ) رجاالً كثرياً ونساء(من آدم وحواء ) منهما(فرق ونشر ) وبث(حواء باملد من ضلع من أضالعه اليسرى ) زوجها

فيما بينكم ) به(فيه إدغام التاء يف األصل يف السني ، ويف قراءة بالتخفيف حبذفها أي تتساءلون ) واتقوا اهللا الذي تساءلون(
عوها ، ويف قراءة باجلر عطفا على أن تقط) األرحام(اتقوا ) و(أسألك باهللا وأنشدك باهللا : حيث يقول بعضكم لبعض

حافظا ألعمالكم فيجازيكم ا ، أي مل يزل متصفا ) إن اهللا كان عليكم رقيبا(الضمري يف به وكانوا يتناشدون بالرحم 
 بذلك

ا وال تتبدلو(إذا بلغوا ) أمواهلم(الصغار الذين ال أب هلم ) وآتوا اليتامى: ( ونزل يف يتيم طلب من وليه ماله فمنعه- 2
احلالل أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ اجليد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم ) بالطيب(احلرام ) اخلبيث
 عظيماً) كبرياً(ذنباً ) كان حوباً(أي أكلها ) إىل أموالكم إنه(مضمومةً ) وال تأكلوا أموالَهم(مكانه 

وإن : (ن حتته العشر أو الثمان من األزواج فال يعدل بينهن فرتل وملا نزلت حترجوا من والية اليتامى وكان فيهم م- 3
فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن ال تعدلوا بني النساء إذا نكحتموهن ) يف اليتامى(تعدلوا ) ال تقسطوا(ن ) خفتم أ

ثالثا ثالثا وأربعا أربعا وال أي اثنتني اثنتني و) طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع(مبعىن من ) ما(تزوجوا ) فانكحوا(
ما ملكت (اقتصروا على ) أو(انكحوها ) فواحدة(فيهن بالنفقة والقسم ) ال تعدلوا(ن ) فإن خفتم أ(تزيدوا على ذلك 

أقرب ) أدىن(أي نكاح األربع فقط أو الواحدة أو التسري ) ذلك(من اإلماء إذ ليس هلم من احلقوق ما للزوجات ) أميانكم
 جتوروا) واأال تعول(إىل 

فإن طنب لكم عن (مصدر ، عطية عن طيب نفس ) ِنحلةً(مجع صدقة ،  مهورهن ) النساء صدقان(أعطوا ) وآتوا (- 4
طيباً ) فكلوه هنيئاً(متييز حمول عن الفاعل ، أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الِصداق فوهبنه لكم ) شيء منه نفساً

  عليكم يف اآلخرة ، نزلت رداً على من كره ذلكحممود العاقبة ال ضرر فيه) مريئاً(

اليت (أي أمواهلم اليت يف أيديكم ) أموالكم(املبذرين من الرجال والنساء والصبيان ) السفهاء(أيها األولياء ) وال تؤتوا (- 5
مجع } ِقيماً{ءة مصدر قام ، أي تقوم مبعاشكم وصالح أوالدكم فيضعوها يف غري وجهها ، ويف قرا) جعل اهللا لكم قياماً

عدوهم ِعدة مجيلة ) واكسوهم وقولوا هلم قوالً معروفاً(أطعموهم منها ) وارزقوهم فيها(قيمة ، ما تقَوم به األمتعة 
 بإعطائهم أمواهلم إذا رشدوا



 
 

 

64 

روا أهالً له أي صا) حىت إذا بلغوا النكاح(قبل البلوغ يف دينهم وتصرفهم يف أحواهلم ) اليتامى(اختربوا ) وابتلوا (- 6
صالحاً يف دينهم ) منهم رشداً(أبصرمت ) فإن آنستم(باالحتالم أو السن وهو استكمال مخسة عشر سنة عند الشافعي 

أن (أي مبادرين إىل إنفاقها خمافة ) وبداراً(بغري حق حال ) إسرافا(أيها األولياء ) فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها(وماهلم 
أي يعف عن مال اليتيم وميتنع من أكله ) غنياً فليستعفف(من األولياء ) ومن كان(زمكم تسليمها إليهم رشداء فيل) يكربوا

) أمواهلم فأشهدوا عليهم(أي إىل اليتامى ) فإذا دفعتم إليهم(بقدر أجرة عمله ) باملعروف(منه ) ومن كان فقرياً فليأكل(

حافظاً ) حسيباً(الباء زائدة ) وكفى باهللا(بينة ، وهذا األمر إرشاد أم تسلموها وبرئتم لئال يقع اختالف فترجعوا إىل ال
 ألعمال خلقه وحماسبهم

مما ترك (حظٌ ) نصيب(األوالد واألقرباء ) للرجال: ( ونزل رداً ملا كان عليه اجلاهلية من عدم توريث النساء والصغار- 7
نصيباً (جعله اهللا ) أو كثر(أي املال ) ان واألقربون مما قل منهوللنساء نصيب مما ترك الوالد(املتوفون ) الوالدان واألقربون

 مقطوعاً بتسليمه إليهم) مفروضاً

شيئاً قبل ) واليتامى واملساكني فارزقوهم منه(ذوو القرابة ممن ال يرث ) أولوا القرىب(للمرياث ) وإذا حضر القسمة (- 8
مجيالً بأن تعتذروا إليهم أنكم ال متلكونه وأنه ) قوالً معروفاً(غاراً إذا كان الورثة ص) هلم(أيها األولياء ) وقولوا(القسمة 

 للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقيل ال ولكن اون الناس يف تركه وعليه فهو ندب ، وعن ابن عباس واجب

) ريةً ضعافاًذ(أي بعد موم ) من خلفهم(أي قاربوا أن يتركوا ) الذين لو تركوا(أي ليخف على اليتامى ) وليخش (- 9

يف أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما حيبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم ) فليتقوا اهللا(الضياع ) خافوا عليهم(أوالداً صغاراً 
 صواباً بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته وال يتركهم عالة) قوالً سديداً(ملن حضرته الوفاة ) وليقولوا(

ألنه يؤول إليها ) ناراً(أي مألها ) إمنا يأكلون يف بطوم(بغري حق )  يأكلون أموال اليتامى ظلماًإن الذين (- 10
 نارا شديدة حيترقون فيها) سعريا(بالبناء للفاعل واملفعول يدخلون ) وسيصلَون(

إذا اجتمعتا معه ) ثينياألن(نصيب ) مثل حظ(منهم ) للذكر(مبا يذكر ) أوالدكم(شأن ) اهللا يف(يأمركم ) يوصيكم (- 11
) نساًء(أي األوالد ) فإن كن(فله نصف املال وهلما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز املال 

فهما أوىل وألن البنت } فلهما الثلثان مما ترك{امليت وكذا االثنتان ألنه لألختني بقوله ) فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك(فقط 
قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد ملا فهم استحقاق } وفوق{ستحق الثلث مع الذكر فمع األنثى أوىل ت

فلها النصف (ويف قراءة بالرفع فكان تامة ) واحدةً(املولودة ) وإن كانت(البنتني الثلثني من جعل الثلث للواحدة مع الذكر 
ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أما )  واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدلكل(أي امليت ويبدل منهما ) وألبويه

بضم ) فألمه(فقط أو مع زوج ) فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه(ال يشتركان فيه وأحلق بالولد ولد االبن وباألب اجلد 
أي ثلث املال أو ما يبقى بعد الزوج ) لُثالث(اهلمزة وكسرها فرارا من االنتقال من ضمة إىل كسرة لثقله يف املوضعني 

والباقي لألب وال شيء لألخوة وإرث ) فألمه السدس(أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا ) فإن كان له إخوة(والباقي لألب 
 عليه وتقدمي الوصية على) دين(قضاء ) ا أو(بالبناء للفاعل واملفعول ) وصية يوصي(تنفيذ ) من بعد(من ذكر ما ذكر 

يف ) ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا(مبتدأ خربه ) آباؤكم وأبناؤكم(الدين وإن كانت مؤخرة عنه يف الوفاء لالهتمام ا 
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الدنيا واآلخرة فظانٌّ أن ابنه أنفع له فيعطيه املرياث فيكون األب أنفع وبالعكس وإمنا العامل بذلك هو اهللا ففرض لكم 
 فيما دبره هلم أي مل يزل متصفا بذلك) حكيما(خبلقه ) ن عليمافريضة من اهللا إن اهللا كا(املرياث 

فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن (منكم أو من غريكم ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد (- 12
الربع مما ( ال أي الزوجات تعددن أو) وهلن(وأحلق بالولد يف ذلك ولد االبن باالمجاع ) من بعد وصية يوصني ا أو دين

فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ا أو (منهن أو من غريهن ) تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد
) أو امرأة(أي ال والد له وال ولد ) كاللة(صفة واخلرب ) وإن كان رجل يورث(وولد االبن يف ذلك كالولد إمجاعا ) دين

) فلكل واحد منهما السدس(أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغريه ) أخ أو أخت(اللة أي للمورث ك) وله(تورث كاللة 

يستوي فيه ) فهم شركاء يف الثلث(أي من واحد ) أكثر من ذلك(أي اإلخوة واألخوات من األم ) فإن كانوا(مما ترك 
خل الضرر على الورثة حال من ضمري يوصى أي غري مد) من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار(ذكرهم وأنثاهم 

بتأخري ) حليم(مبا دبره خللقه من الفرائض ) من اهللا واهللا عليم(مصدر مؤكد ليوصيكم ) وصية(بأن يوصي بأكثر من الثلث 
 العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر مبن ليس فيه مانع من قتل أو اختالف دين أو رق

شرائعه اليت حدها لعباده ليعملوا ا وال يتعدوها ) حدود اهللا(تامى وما بعده األحكام املذكورة من أمر الي) تلك (- 13
جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك (بالياء والنون التفاتاً ) يدخله(فيما حكم به ) ومن يطع اهللا ورسوله(

 )الفوز العظيم

ذو إهانة روعي ) عذاب مهني(فيها ) اً خالداً فيها ولهنار(بالوجهني ) ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله (- 14
 معناها} خالدين{ويف } من{يف الضمائر يف اآليتني لفظ 

وعن الشيخ حممود الرنكوسي أن املراد ا السحاق ألن اآليات الواردة يف عقوبة [الزنا ) والاليت يأتني الفاحشة (- 15
فإن (أي من رجالكم املسلمني ) ئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكممن نسا] (دار احلديث. الزنا أتت يف سورة النور

أي مالئكته ) حىت يتوفاهن املوت(وامنعوهن من خمالطة الناس ) يف البيوت(احبسوهن ) فأمسكوهن(عليهن ا ) شهدوا
 سبيالً جبلد البكر مائة طريقاً إىل اخلروج منها ، أمروا بذلك أول اإلسالم مث جعل هلن) جيعل اهللا هلن سبيالً(إىل أن ) أو(

 رواه مسلم" خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال: " وتغريبها عاما ورجم احملصنة ، ويف احلديث ملا بين احلد قال

بالسب ) فآذومها(أي الرجال ) منكم(أي الفاحشة الزنا أو اللواط ) يأتياا(بتخفيف النون وتشديدها ) واللّذان (- 16
على من تاب ) إن اهللا كان توابا(وال تؤذومها ) فأعرضوا عنهما(العمل ) وأصلحا(منها )  تابافإن(والضرب بالنعال 

به ، وهذا منسوخ باحلد إن أريد ا الزنا وكذا إن أريد ا اللواط عند الشافعي لكن املفعول به ال يرجم عنده ) رحيما(
 الضمري واألول قال أراد الزاين والزانية ويرده تبيينهما مبن وإن كان حمصنا بل جيلد ويغرب وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية

 املتصلة بضمري الرجال واشتراكهما يف األذى والتوبة واإلعراض وهو خمصوص بالرجال ملا تقدم يف النساء من احلبس

حال أي ) هالةجب(املعصية ) للذين يعملون السوء(أي اليت كتب على نفسه قبوهلا بفضله ) إمنا التوبة على اهللا (- 17
وكان اهللا (يقبل توبتهم ) فأولئك يتوب اهللا عليهم(قبل أن يغرغروا ) قريب(زمن ) مث يتوبون من(جاهلني إذ عصوا رم 

 يف صنعه م) حكيماً(خبلقه ) عليماً
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عند ) قال(وأخذ يف الرتع ) حىت إذا حضر أحدهم املوت(الذنوب ) وليست التوبة للذين يعملون السيئات (- 18
إذا تابوا يف اآلخرة عند ) وال الذين ميوتون وهم كفار(فال ينفعه ذلك وال يقبل منه ) إين تبت اآلن(مشاهدة ما هو فيه 

 مؤملا) هلم عذابا أليما(أعددنا ) أولئك أعتدنا(معاينة العذاب ال تقبل منهم 

الفتح والضم لغتان ، أي مكرهيهن على ذلك ب) كَرها(أي ذان ) يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء (- 19
كانوا يف اجلاهلية يرثون نساء أقربائهم فإن شاءوا تزوجوهن بال صداق أو زوجوها وأخذوا صداقها أو عضلوها حىت 

أي متنعوا أزواجكم عن نكاح غريكم بإمساكهن ) تعضلوهن(أن ) وال(تفتدي مبا ورثته أو متوت فريثوها فنهوا عن ذلك 
بفتح الياء وكسرها ، أي ) إال أن يأتني بفاحشة مبينة(من املهر ) لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن( لكم فيهن ضراراً وال رغبة

أي باإلمجال ) وعاشروهن باملعروف(ِبينت أو هي بينة ، أي زنا أو نشوز فلكم أن تضاروهن حىت يفتدين منكم وخيتلعن 
ولعله جيعل فيهن ) فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا( فاصربوا )فإن كرهتموهن(يف القول والنفقة واملبيت 

 ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صاحلا

أي الزوجات ) آتيتم إحداهن(قد ) و(أي أخذ بدهلا بأن طلقتموها ) وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج (- 20
 بينا ، ونصبهما على احلال) وإمثا مبينا(ظلما )  تانافال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه(ماال كثريا صداقا ) قنطارا(

) بعضكم إىل بعض(وصل ) وقد أفضى(أي بأي وجه ) وكيف تأخذونه: ( واالستفهام للتوبيخ ولإلنكار يف قوله- 21

هن شديدا وهو ما أمر اهللا به من إمساكهن مبعروف أو تسرحي) غليظا(عهدا ) وأخذن منكم ميثاقا(باجلماع املقرر للمهر 
 بإحسان

) إنه(من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه ) ما قد سلف(لكن ) نكح آباؤكم من النساء إال(مبعىن من ) وال تنكحوا ما (- 22

 طريقاً ذلك) سبيالً(بئس ) وساء(سببا للمقت من اهللا وهو أشد البغض ) ومقتا(قبيحا ) كان فاحشة(أي نكاحهن 

ومشلت األوالد وإن ) وبناتكم(ن ومشلت اجلدات من قبل األب أو األم أن تنكحوه) حرمت عليكم أمهاتكم (- 23
أي أخوات أمهاتكم ) وخاالتكم(أي أخوات آبائكم وأجدادكم ) وعماتكم(من جهة األب أو األم ) وأخواتكم(سفلن 

لني مخس قبل استكمال احلو) وأمهاتكم الاليت أرضعنكم(ويدخل فيهن أوالدهم ) وبنات األخ وبنات األخت(وجداتكم 
ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطوأته ) وأخواتكم من الرضاعة(رضعات كما بينه احلديث 

رواه البخاري ". حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: "والعمات واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت منها حلديث
تربوا صفة موافقة ) الاليت يف حجوركم(لزوجة من غريه مجع ربيبة وهي بنت ا) وأمهات نسائكم وربائبكم. (ومسلم

يف ) فإن مل تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم(أي جامعتموهن ) من نسائكم الاليت دخلتم ن(للغالب فال مفهوم هلا 
حالئلهم خبالف من تبنيتموهم فلكم نكاح ) أبنائكم الذين من أصالبكم(أزواج ) وحالئل(نكاح بنان إذا فارقتموهن 

من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق ما بالسنة بينها وبني عمتها أو خالتها وجيوز نكاح كل ) وأن جتمعوا بني األختني(
يف اجلاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فال جناح ) ما قد سلف(لكن ) إال(واحدة على االنفراد وملكهما معاً ويطأ واحدة 

 بكم يف ذلك) رحيما( سلف منكم قبل النهي ملا) إن اهللا كان غفوراً(عليكم فيه 

أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر ) من النساء(أي ذوات األزواج ) احملصنات(حرمت عليكم )و (- 24
من اإلماء بالسيب فلكم وطؤهن وإن كان هلن أزواج يف دار احلرب بعد ) إال ما ملكت أميانكم(مسلمات كن أو ال 
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أي ) لكم ما وراء ذلكم(بالبناء للفاعل واملفعول ) عليكم وأحل(نصب على املصدر أي كتب ذلك ) كتاب اهللا(االسترباء 
) غري مسافحني(متزوجني ) حمصنني(بصداق أو مثن ) بأموالكم(تطلبوا النساء ) أن تبتغوا(سوى ما حرم عليكم من النساء 

فريضة (مهورهن اليت فرضتم هلن ) فآتوهن أجورهن(ممن تزوجتم بالوطء ) به منهن(متتعتم ) استمتعتم(فمن ) فما(زانني 
) إن اهللا كان عليما(من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ) به من بعد الفريضة(أنتم وهن ) وال جناح عليكم فيما تراضيتم

 فيما دبره هلم) حكيما(خبلقه 

هو جري على الغالب فال مفهوم له ) تاملؤمنا(احلرائر ) أن ينكح احملصنات(أي غىن ) ومن مل يستطع منكم طوال (- 25
فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العامل ) من فتياتكم املؤمنات واهللا أعلم بإميانكم(ينكح ) فمن ما ملكت أميانكم(

أي أنتم وهن سواء يف الدين فال تستنكفوا من ) بعضكم من(بتفضيلها ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح اإلماء 
من غري مطل ونقص ) باملعروف(مهورهن ) أجورهن(أعطوهن ) وآتوهن(مواليهن  ) فانكحوهن بإذن أهلهن(نكاحهن 

زوجن ) فإذا أُحصن(أخالء يزنون ن سراً ) وال متخذات أخدان(زانيات جهراً ) غري مسافحات(عفائف حال ) حمصنات(
احلرائر األبكار إذا ) فعليهن نصف ما على احملصنات(زنا ) فاحشةفإن أتني ب(بالبناء للفاعل تزوجن } أحصن{ويف قراءة 

احلد فيجلدن مخسني ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ومل جيعل اإلحصان شرطا لوجوب احلد ) من العذاب(زنني 
 ، وأصله الزنا) العنت(خاف ) ملن خشي(أي نكاح اململوكات عند عدم الطول ) ذلك(إلفادة أنه ال رجم عليهن أصال 

خبالف من ال خيافه من األحرار فال حيل له ) منكم(املشقة ، مسي به الزنا ألنه سببها باحلد يف الدنيا والعقوبة يف اآلخرة 
الكافرات ، فال حيل له : }من فتياتكم املؤمناِت{نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله 

) واهللا غفور رحيم(لئال يصري الولد رقيقا ) خري لكم( عن نكاح اململوكات ) اوأن تصربو(نكاحها ولو عدم وخاف 

 بالتوسعة يف ذلك

من األنبياء يف ) الذين من قبلكم(طرائق ) ويهديكم سنن(شرائع دينكم ومصاحل أمركم ) يريد اهللا ليبني لكم (- 26
) حكيم(بكم ) واهللا عليم(كنتم عليها إىل طاعته يرجع بكم عن معصيته اليت ) ويتوب عليكم(التحليل والتحرمي فتتبعوهم 

 فيما دبره لكم

اليهود والنصارى أو اوس أو الزناة ) ويريد الذين يتبعون الشهوات(كرره ليبين عليه ) واهللا يريد أن يتوب عليكم (- 27
 تعدلوا عن احلق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم) أن متيلوا ميال عظيما(

 ال يصرب عن النساء والشهوات) وخلق اإلنسان ضعيفا(يسهل عليكم أحكام الشرع ) اهللا أن خيفف عنكميريد  (- 28

) أن تكون(لكن ) إال(باحلرام يف الشرع كالربا والغصب ) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (- 29

وطيب نفس فلكم أن تأكلوها ) عن تراض منكم(ارة صادرة ويف قراءة بالنصب ، أن تكون األموال أموال جت) جتارةٌ(تقع 
يف منعه ) إن اهللا كان بكم رحيما(بارتكاب ما يؤدي إىل هالكها أيا كان يف الدنيا أو اآلخرة بقرينة ) وال تقتلوا أنفسكم(

 لكم من ذلك

) نارا(ندخله ) نصليهفسوف (تأكيد ) وظلما(جتاوزا للحالل حال ) عدوانا(أي ما ي عنه ) ومن يفعل ذلك (- 30

 هينا) وكان ذلك على اهللا يسريا(حيترق فيها 
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هي إىل : "وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة ، وعن ابن عباس) إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه (- 31
ي إدخاال أو موضعا بضم امليم وفتحها أ) وندخلكم مدخال(الصغائر بالطاعات ) نكفر عنكم سيئاتكم". (السبعمائة أقرب

 هو اجلنة) كرميا(

من جهة الدنيا أو الدين لئال يؤدي إىل التحاسد والتباغض ) وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض (- 32
من طاعة أزواجهن ) وللنساء نصيب مما اكتسنب(بسبب ما عملوا من اجلهاد وغريه ) مما اكتسبوا(ثواب ) للرجال نصيب(

مزة ودوا ) واسألوا(ليتنا كنا رجاال فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال : زلت ملا قالت أم سلمةوحفظ فروجهن ، ن
 ومنه حمل الفضل وسؤالكم) إن اهللا كان بكل شيء عليما(ما احتجتم إليه يعطكم ) اهللا من فضله(

والذين (هلم من املال ) قربونمما ترك الوالدان واأل(عصبة يعطون ) جعلنا موايل(من الرجال والنساء ) ولكل (- 33
مجع ميني مبعىن القسم أو اليد احللفاء الذين عاهدمتوهم يف اجلاهلية على النصرة واإلرث ) أميانكم(بألف ودوا ) عاقدت

مطلعا ومنه حالكم ، ) إن اهللا كان على كل شيء شهيدا(حظوظهم من املرياث وهو السدس ) نصيبهم(اآلن ) فآتوهم(
 }وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض{له وهذا منسوخ بقو

أي ) مبا فضل اهللا بعضهم على بعض(يؤدبون ويأخذون على أيديهن ) على النساء(مسلطون ) الرجال قوامون (- 34
) قانتات(منهن ) من أمواهلم فالصاحلات(عليهن ) ومبا أنفقوا(بتفضيله هلم عليهن بالعلم والعقل والوالية وغري ذلك 

حيث أوصى عليهن ) اهللا(هلن ) مبا حفظ(أي لفروجهن وغريها يف غيبة أزواجهن ) حافظات للغيب(هن مطيعات ألزواج
) واهجروهن يف املضاجع(فخوفوهن اهللا ) فعظوهن(عصيان لكم بأن ظهرت أمارته ) والاليت ختافون نشوزهن(األزواج 

فيما يراد ) فإن أطعنكم( مل يرجعن باهلجران ضربا غري مربح إن) واضربوهن(اعتزلوا إىل فراش آخر إن أظهرن النشوز 
 فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتوهن) إن اهللا كان عليا كبريا(طريقا إىل ضرن ظلما ) عليهن سبيال(تطلبوا ) فال تبغوا(منهن 

إليهما ) فابعثوا(بني الزوجني ، واإلضافة لالتساع أي شقاقا بينهما ) بينهما(خالف ) شقاق(علمتم ) وإن خفتم (- 35
ويوكل الزوج حكمه يف طالق وقبول عوض عليه ) وحكما من أهلها(أقاربه ) من أهله(رجال عدال ) حكما(برضامها 

أي ) إن يريدا: (وتوكل هي حكمها يف االختالع فيجتهدان ويأمران الظامل بالرجوع أو يفرقان إن رأياه ، قال تعاىل
) إن اهللا كان عليما(ني أي يقدرمها على ما هو الطاعة من إصالح أو فراق بني الزوج) إصالحا يوفق اهللا بينهما(احلكمان 

 بالبواطن كالظواهر) خبريا(بكل شيء 

القرابة ) وبذي القرىب(برا ولني جانب ) بالوالدين إحسانا(أحسنوا ) وال تشركوا به شيئا و(وحده ) واعبدوا اهللا (- 36
البعيد عنك يف اجلوار أو النسب ) واجلار اجلنب( منك يف اجلوار أو النسب القريب) واليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب(
من ) وما ملكت أميانكم(املنقطع يف سفره ) وابن السبيل(الرفيق يف سفر أو صناعة وقيل الزوجة ) والصاحب باجلنب(

 على الناس مبا أويت) فخورا(متكربا ) إن اهللا ال حيب من كان خمتاال(األرقاء 

من العلم ) ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله(به ) ويأمرون الناس بالبخل(مبا جيب عليهم ) يبخلون(مبتدأ ) نالذي (- 37
 ذا إهانة) عذابا مهينا(بذلك وبغريه ) وأعتدنا للكافرين(واملال وهم اليهود ، وخرب املبتدأ هلم وعيد شديد 

) وال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر(مرائني هلم ) ناسينفقون أمواهلم رئاء ال(عطف على الذين قبله ) والذين (- 38

 هو) قرينا(بئس ) فساء(صاحبا يعمل بأمره كهؤالء ) ومن يكن الشيطان له قرينا(كاملنافقني وأهل مكة 
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كار أي أي ضرر عليهم يف ذلك واالستفهام لإلن) وماذا عليهم لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم اهللا (- 39
 فيجازيهم مبا عملوا) وكان اهللا م عليما(ولو مصدرية أي ال ضرر فيه وإمنا الضرر فيما هم عليه 

) وإن تك(أصغر منلة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها يف سيئاته ) ذرة(وزن ) مثقال(أحدا ) إن اهللا ال يظلم (- 40

} يضعفها{من عشر إىل أكثر من سبعمائة ويف قراءة ) عفهايضا(من مؤمن ، ويف قراءة بالرفع فكان تامة ) حسنةً(الذرة 

 ال يقدره أحد) أجرا عظيما(من عنده مع املضاعفة ) ويؤت من لدنه(بالتشديد 

على هؤالء (يا حممد ) وجئنا بك(يشهد عليها وهو نبيها ) إذا جئنا من كل أمة بشهيد(حال الكفار ) فكيف (- 41
 )شهيدا

بالبناء للمفعول والفاعل مع حذف ) تسوى(أي أن ) يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو(يوم ايء ) يومئذ (- 42
بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هوله ) م األرض(أي تتسوى }تسوى{إحدى التاءين يف األصل ، ومع إدغامها يف السني 

عما عملوه ويف وقت آخر يكتمونه )  اهللا حديثاوال يكتمون(} ويقول الكافرين يا ليتين كنت ترابا{: كما يف آية أخرى
 ويقولون واهللا ربنا ما كنا مشركني

من الشراب ألن سبب نزوهلا صالة مجاعة يف ) وأنتم سكارى(أي ال تصلُّوا ) يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة (- 43
ل ، ونصبه على احلال وهو يطلق على املفرد بإيالج أو إنزا) وال جنبا(بأن تصحوا ) حىت تعلموا ما تقولون(حالة سكر 

فلكم أن تصلوا واستثناء املسافر ألن له حكما آخر ) حىت تغتسلوا(طريق أي مسافرين ) سبيل(جمتازي ) إال عابري(وغريه 
مرضاً ) وإن كنتم مرضى(سيأيت ، وقيل املراد النهي عن قربان مواضع الصالة أي املساجد إىل عبورها من غري مكث 

هو املكان املعد لقضاء ) أو جاء أحد منكم من الغائط(أي مسافرين وأنتم جنب أو حمدثون ) أو على سفر( املاء يضره
بال ألف وكالمها مبعىن اللمس هو اجلس باليد ، قاله ابن عمر } ملستم{ويف قراءة ) أو المستم النساء(احلاجة أي أحدث 

تتطهرون به للصالة بعد الطلب ) فلم جتدوا ماء( ابن عباس هو اجلماع وعليه الشافعي وأحلق به اجلس بباقي البشرة ، وعن
ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتني ) صعيدا طيبا(اقصدوا بعد دخول الوقت ) فتيمموا(والتفتيش وهو راجع إىل ماعدا املرضى 

 )ان عفوا غفوراإن اهللا ك(مع املرفقني منه ، ومسح يتعدى بنفسه وباحلرف ) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم(

ويريدون أن تضلوا (باهلدى ) يشترون الضاللة(وهم اليهود ) من الكتاب(حظا ) أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا (- 44
 ختطئوا الطريق لتكونوا مثلهم) السبيل

) صرياوكفى باهللا ن(حافظا لكم منهم ) وكفى باهللا وليا(منكم فيخربكم م لتجتنبوهم ) واهللا أعلم بأعدائكم (- 45

 مانعا لكم من كيدهم

 صلى اهللا عليه وسلمالذي أنزل اهللا يف التوراة من نعت حممد ) الكلم(يغريون ) حيرفون(قوم ) من الذين هادوا (- 46

أمرك ) وعصينا(قولك ) مسعنا( إذا أمرهم بشيء صلى اهللا عليه وسلمللنيب ) ويقولون(اليت وضع عليها ) عن مواضعه(
وقد ى عن خطابه ا وهي كلمة سب بلغتهم ) راعنا(يقولون له ) و( مبعىن الدعاء أي ال مسعت حال) وامسع غري مسمع(
) وانظرنا(فقط ) وامسع(بدل وعصينا ) ولو أم قالوا مسعنا وأطعنا(اإلسالم ) يف الدين(قدحا ) بألسنتهم وطعنا(حتريفا ) ليا(

بكفرهم فال (أبعدهم عن رمحته ) ولكن لعنهم اهللا(أعدل منه ) قوموأ(مما قالوه ) لكان خريا هلم(انظر إلينا بدل راعنا 
 منهم كعبد اهللا بن سالم وأصحابه) يؤمنون إال قليال
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) من قبل أن نطمس وجوها(من التوراة ) مصدقا ملا معكم(من القرآن ) يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا (- 47

منسخهم قردة ) أو نلعنهم(فنجعلها كاألقفاء لوحا واحدا ) فنردها على أدبارها (منحو ما فيها من العني واألنف واحلاجب
وملا نزلت أسلم عبد اهللا بن سالم فقيل كان ) مفعوال(قضاؤه ) وكان أمر اهللا(منهم ) أصحاب السبت(مسحنا ) كما لعنا(

 وعيدا بشرط فلما أسلم بعضهم رفع وقيل يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة

املغفرة له بأن ) ملن يشاء(من الذنوب ) ذلك(سوى ) به ويغفر ما دون(أي اإلشراك )  اهللا ال يغفر أن يشركإن (- 48
) عظيما(ذنبا ) ومن يشرك باهللا فقد افترى إمثا(يدخله اجلنة بال عذاب ومن شاء عذبه من املؤمنني بذنوبه مث يدخله اجلنة 

 كبريا

م اليهود حيث قالوا حنن أبناء اهللا وأحباؤه أي ليس األمر بتزكيتهم أنفسهم وه) أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم (- 49
 قدر قشرة النواة) فتيال(ينقصون من أعماهلم ) وال يظلمون(باإلميان ) من يشاء(يطهر ) بل اهللا يزكي(

 بينا) وكفى به إمثا مبينا(بذلك ) كيف يفترون على اهللا الكذب(متعجبا ) انظر (- 50

كعب بن األشرف وحنوه من علماء اليهود ملا قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر وحرضوا املشركني على  ونزل يف - 51
) أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت (صلى اهللا عليه وسلماألخذ بثأرهم وحماربة النيب 

وا هلم أحنن أهدى سبيال وحنن والة نسقي احلاج أيب سفيان وأصحابه حني قال) ويقولون للذين كفروا(ضمان لقريش 
أهدى من (أي أنتم ) هؤالء(ونقري الضيف ونفك العاين ونفعل أم حممد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق احلرم 

 أقوم طريقا) الذين آمنوا سبيالً

 مانعا من عذابه) أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصرياً (- 52

أي شيئا تافها قدر ) فإذا ال يؤتون الناس نقريا(أي ليس هلم شيء منه ولو كان ) هلم نصيب من امللك(بل أ) أم (- 53
 النقرة يف ظهر النواة لفرط خبلهم

من النبوة وكثرة النساء أي ) على ما آتاهم اهللا من فضله (صلى اهللا عليه وسلمأي النيب ) حيسدون الناس(بل ) أم (- 54
الكتاب (جده كموسى وداود وسليمان ) فقد آتينا آل إبراهيم( زواله عنه ويقولون لو كان نبيا الشتغل عن النساء يتمنون

 فكان لداود تسع وتسعون امرأة ولسليمان ألف ما بني حرة وسرية) وآتيناهم ملكاً عظيماً(والنبوة ) واحلكمة

) وكفى جبهنم سعريا(فلم يؤمن ) عنه(أعرض )  من صدومنهم (صلى اهللا عليه وسلممبحمد ) فمنهم من آمن به (- 55

 عذاباً ملن ال يؤمن

جلودهم (فيها احترقت ) كلما نضجت(حيترقون فيها ) نارا(تدخلهم ) إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم (- 56
ال يعجزه )  اهللا كان عزيزاإن(ليقاسوا شدته ) ليذوقوا العذاب(بأن تعاد إىل حاهلا األول غري حمترقة ) بدلناهم جلودا غريها

 يف خلقه) حكيما(شيء 

) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا هلم فيها أزواج مطهرة (- 57

 دائما ال تنسخه مشس وهو ظل اجلنة) وندخلهم ظالً ظليالً(من احليض وكل قذر 

نزلت ملا أخذ علي رضي اهللا عنه ) إىل أهلها(أي ما ائتمن عليه من احلقوق ) األماناتإن اهللا يأمركم أن تؤدوا  (- 58
لو :  مكة عام الفتح ومنعه وقالصلى اهللا عليه وسلممفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة احلجيب سادا قسرا ملا قدم النيب 
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فعجب من ذلك . هاك خالدة تالدة: ده إليه وقال برصلى اهللا عليه وسلمعلمت أنه رسول اهللا مل أمنعه فأمر رسول اهللا 
فقرأ له علي اآلية فأسلم وأعطاه عند موته ألخيه شيبة فبقي يف ولده ، واآلية وإن وردت على سبب خاص فعمومها معترب 

لنكرة املوصوفة فيه إدغام ميم نعم يف ما ا) أن حتكموا بالعدل إن اهللا نعما(يأمركم ) وإذا حكمتم بني الناس(بقرينة اجلمع 
 مبا يفعل) بصريا(ملا يقال ) إن اهللا كان مسيعا(تأدية األمانة واحلكم بالعدل ) يعظكم به(أي نعم شيئاً 

إذا أمروكم بطاعة اهللا ) منكم(أو الوالة ) األمر(وأصحاب ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل (- 59
مدة حياته وبعده إىل سنته أي اكشفوا ) والرسول(أي إىل كتابه ) يف شيء فردوه إىل اهللا(اختلفتم ) فإن تنازعتم(ورسوله 

وأحسن (لكم من التنازع والقول بالرأي ) خري(أي الرد إليهما ) إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك(عليه منهما 
 مآال) تأويال

صلى اهللا  بن األشرف ليحكم بينهما ودعا اليهودي إىل النيب  ونزل ملا اختصم يهودي ومنافق فدعا املنافق إىل كعب- 60
 فأتياه فقضى لليهودي فلم يرض املنافق ، وأتيا عمر فذكر اليهودي ذلك فقال للمنافق أكذلك قال نعم فقتله عليه وسلم

الكثري الطغيان ) طاغوتأمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل ال(
 عن احلق) ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا(وال يوالوه ) وقد أمروا أن يكفروا به(وهو كعب بن األشرف 

) رأيت املنافقني يصدون(ليحكم بينكم ) وإىل الرسول(يف القرآن من احلكم ) وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا (- 61

 )صدودا(إىل غريك ) عنك(يعرضون 

من الكفر واملعاصي أي أيقدرون على اإلعراض ) مبا قدمت أيديهم(عقوبة ) إذا أصابتهم مصيبة(يصنعون ) فكيف (- 62
صلحا ) إال إحسانا(باحملاكمة إىل غريك ) أردنا(ما ) حيلفون باهللا إن(معطوف على يصدون ) مث جاؤوك(والفرار منها ال 

 ب يف احلكم دون احلمل على مر احلقتأليفا بني اخلصمني بالتقري) وتوفيقا(

خوفهم ) وعظهم(بالصفح ) فأعرض عنهم(من النفاق وكذم يف عذرهم ) أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوم (- 63
 مؤثرا فيهم ، أي ازجرهم لريجعوا عن كفرهم) أنفسهم قوال بليغا(شأن ) وقل هلم يف(اهللا 

ولو أم إذ ظلموا (بأمره ال ليعصى وخيالف ) بإذن اهللا( فيما يأمر به وحيكم )وما أرسلنا من رسول إال ليطاع (- 64
فيه التفات عن اخلطاب تفخيما ) فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول(تائبني ) جاؤوك(بتحاكمهم إىل الطاغوت ) أنفسهم
 م) رحيما(عليهم ) لوجدوا اهللا توابا(لشأنه 

مما (ضيقا أو شكا ) بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا(اختلط ) كِّموك فيما شجرفال وربك ال يؤمنون حىت حي (- 65
 من غري معارضة) تسليما(ينقادوا حلكمك ) ويسلموا(به ) قضيت

) ما فعلوه(كما كتبنا على بين إسرائيل ) اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم(مفسرة ) ولو أنا كتبنا عليهم أن (- 66

من طاعة ) منهم ولو أم فعلوا ما يوعظون به(بالرفع على البدل والنصب على االستثناء ) إال قليلٌ (أي املكتوب عليهم
 حتقيقا إلميام) لكان خريا هلم وأشد تثبيتا (صلى اهللا عليه وسلمالرسول 

 هو اجلنة) أجرا عظيما(من عندنا ) آلتيناهم من لدنا(أي لو تثبتوا ) وإذاً (- 67

 كيف نراك يف اجلنة وأنت يف الدرجات صلى اهللا عليه وسلمقال بعض الصحابة للنيب ) صراطا مستقيماوهلديناهم  (- 68
 العلى وحنن أسفل منك فرتل
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أفاضل أصحاب ) فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني(فيما أمر به ) ومن يطع اهللا والرسول (- 69
) وحسن أولئك رفيقا(غري من ذكر ) والصاحلني(القتلى يف سبيل اهللا ) والشهداء(يق األنبياء ملبالغتهم يف الصدق والتصد

 رفقاء يف اجلنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارم واحلضور معهم وإن كان مقرهم يف الدرجات العالية بالنسبة إىل غريهم

وكفى باهللا (هم ال أم نالوه بطاعام تفضل به علي) الفضل من اهللا(أي كوم مع من ذكر مبتدأ خربه ) ذلك (- 70
 }وال ينبئك مثل خبري{بثواب اآلخرة ، أي فثقوا مبا أخربكم به ) عليما

) ثبات(اضوا إىل قتاله ) فانفروا(من عدوكم ، أي احترزوا منه وتيقظوا له ) يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم (- 71

 معنيجمت) أو انفروا مجيعا(متفرقني سرية بعد أخرى 

ليتأخرن عن القتال كعبد اهللا بن أيب املنافق وأصحابه وجعله منهم من حيث الظاهر والالم ) وإن منكم ملن ليبطئن (- 72
 حاضراً فأصاب) قال قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن معهم شهيدا(كقتل وهزمية ) فإن أصابتكم مصيبة(يف الفعل للقسم 

مل (خمففة وامسها حمذوف أي كأنه ) كأن(نادماً ) ليقولَّن(كفتح وغنيمة ) أصابكم فضل من اهللا(الم قسم ) ولئن (- 73
معرفة وصداقة وهذا راجع إىل قوله قد أنعم اهللا علي اعترض به بني القول ومقوله ) بينكم وبينه مودة(بالياء والتاء ) تكن
 يمةآخذ حظا وافرا من الغن) ليتين كنت معهم فأفوز فوزا عظيما (تنبيهلل) يا(وهو 

احلياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل يف سبيل اهللا (يبيعون ) الذين يشرون(إلعالء دينه ) فليقاتل يف سبيل اهللا: ( قال تعاىل- 74
 ثوابا جزيال) فسوف نؤتيه أجرا عظيما(يظفر بعدوه ) أو يغلب(يستشهد ) فيقتل

املستضعفني من (يف ختليص ) يف سبيل اهللا و(تال استفهام توبيخ ، أي ال مانع لكم من الق) وما لكم ال تقاتلون (- 75
. كنت أنا وأمي منهم: الذين حبسهم الكفار عن اهلجرة وآذوهم ، قال ابن عباس رضي اهللا عنه) الرجال والنساء والولدان

ندك من ع) واجعل لنا من لدنك(بالكفر ) الظامل أهلها(مكة ) ربنا أخرجنا من هذه القرية(داعني يا ) الذين يقولون(
مينعنا منهم ، وقد استجاب اهللا دعاءهم فيسر لبعضهم اخلروج وبقي ) واجعل لنا من لدنك نصريا(يتوىل أمورنا ) وليا(

  عتاب بن أسيد فأنصف مظلومهم من ظاملهمصلى اهللا عليه وسلمبعضهم إىل أن فتحت مكة وولَّى 

) فقاتلوا أولياء الشيطان(الشيطان ) يف سبيل الطاغوتالذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون  (- 76

 واهيا ال يقاوم كيد اهللا بالكافرين) كان ضعيفا(باملؤمنني ) إن كيد الشيطان(أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم باهللا 

ن الصحابة عن قتال الكفار ملا طلبوه مبكة ألذى الكفار هلم وهم مجاعة م) أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم (- 77
الكفار أي عذام ) الناس(خيافون ) عليهم القتال إذا فريق منهم خيشون(فرض ) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب(

دل عليه إذا وما ) ملا(من خشيتهم له ، ونصب أشد على احلال وجواب ) اهللا أو أشد خشية(هم عذاب ) كخشية(بالقتل 
هلم ) أخرتنا إىل أجل قريب قل(هال ) ربنا مل كتبت علينا القتال لوال( جزعا من املوت )وقالوا(بعدها أي فاجأم اخلشية 

عقاب اهللا بترك ) خري ملن اتقى(أي اجلنة ) واآلخرة(آيل إىل الفناء ) قليل(ما يتمتع به فيها أو االستمتاع ا ) متاع الدنيا(
 قدر قشرة النواة فجاهدوا) تيالف(بالتاء والياء ، تنقصون من أعمالكم ) وال تظلمون(معصيته 

وإن (مرتفعة فال ختشوا القتال خوف املوت ) مشيدة(حصون ) أين ما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج (- 78
جدب وبالء كما حصل هلم عند ) يقولوا هذه من عند اهللا وإن تصبهم سيئة(خصب وسعة ) حسنة(أي اليهود ) تصبهم

من احلسنة والسيئة ) كل(هلم ) قل(يا حممد أي بشؤمك ) يقولوا هذه من عندك( املدينة  وسلمصلى اهللا عليهقدوم النيب 
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يلقى إليهم ، وما استفهام ) حديثا(أي يقاربون أن يفهموا ) فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون(من قبله ) من عند اهللا(
 تعجيب من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه

) فمن نفسك(بلية ) وما أصابك من سيئة(أتتك فضالً منه ) فمن اهللا(خري ) من حسنة(أيها اإلنسان ) ابكما أص (- 79

على ) وكفى باهللا شهيدا(حال مؤكدة ) للناس رسوال(يا حممد ) وأرسلناك(أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب 
 رسالتك

حافظا ) فما أرسلناك عليهم حفيظا( طاعتك فال يهمنك أعرض عن) من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل (- 80
 ألعماهلم بل نذيرا وإلينا أمرهم فنجازيهم وهذا قبل األمر بالقتال

بإدغام ) من عندك بيت طائفة منهم(خرجوا ) فإذا برزوا(لك ) طاعة(أي املنافقون إذا جاؤوك أمرنا ) ويقولون (- 81
يأمر بكتب ) واهللا يكتب(لك يف حضورك من الطاعة أي عصيانك ) الذي تقولغري (التاء يف الطاء وتركه أي أضمرت 

) وكفى باهللا وكيال(ثق به فإنه كافيك ) وتوكل على اهللا(بالصفح ) فأعرض عنهم(يف صحائفهم ليجازوا عليه ) ما يبيتون(

 مفوضا إليه

) ان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثرياولو ك(وما فيه من املعاين البديعة ) القرآن(يتأملون ) أفال يتدبرون (- 82

 تناقضا يف معانيه وتباين يف نظمه

باهلزمية ) أو اخلوف(بالنصر ) من األمن( مبا حصل هلم صلى اهللا عليه وسلمعن سرايا النيب ) وإذا جاءهم أمر (- 83
علون ذلك فتضعف قلوب املؤمنني ويتأذى أفشوه نزل يف مجاعة من املنافقني أو يف ضعفاء املؤمنني كانوا يف) أذاعوا به(

أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة ، أي لو سكتوا عنه ) إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم(أي اخلرب ) ولو ردوه(النيب 
ن م) منهم(يتبعونه ويطلبون علمه وهم املذيعون ) الذين يستنبطونه(هل هو مما ينبغي أي يذاع أو ال ) لعلمه(حىت خيربوا به 

فيما يأمركم به من ) التبعتم الشيطان(لكم بالقرآن ) ورمحته(باإلسالم ) ولوال فضل اهللا عليكم(الرسول وأويل األمر 
 )إال قليال(الفواحش 

قاتل ولو وحدك فإنك : فال تم بتخلفهم عنك ، املعىن) يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك(يا حممد ) فقاتل (- 84
الذين كفروا واهللا أشد (حرب ) عسى اهللا أن يكف بأس(حثهم على القتال ورغبهم فيه ) مننيوحرض املؤ(موعود بالنصر 

" والذي نفسي بيده ألخرجن ولو وحدي: "صلى اهللا عليه وسلمتعذيبا منهم فقال رسول اهللا ) وأشد تنكيال(منهم ) بأسا

 قلوم ومنع أيب سفيان عن اخلروج كما فخرج بسبعني راكبا إىل بدر الصغرى فكف اهللا بأس الكفار بإلقاء الرعب يف
 تقدم يف آل عمران

ومن يشفع (بسببها ) منها(من األجر ) يكن له نصيب(موافقة للشرع ) شفاعة حسنة(بني الناس ) من يشفع (- 85
ي مقتدرا فيجاز) وكان اهللا على كل شيء مقيتا(بسببها ) منها(نصيب من الوزر ) يكن له كفل(خمالفة له ) شفاعة سيئة

 كل أحد مبا عمل

عليك السالم ورمحة : بأن تقولوا له) بأحسن منها(احمليي ) فحيوا(كأن قيل لكم سالم عليكم ) وإذا حييتم بتحية (- 86
) إن اهللا كان على كل شيء حسيبا(بأن تقولوا له كما قال أي الواجب أحدمها واألول أفضل ) أو ردوها(اهللا وبركاته 
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د السالم ، وخصت السنة الكافر واملبتدع والفاسق واملُسلِّم على قاضي احلاجة ومن يف احلمام حماسبا فيجازي عليه ومنه ر
 وعليك: واآلكل فال جيب الرد عليهم بل يكره يف غري األخري ويقال للكافر

ي ال أحد أ) فيه ومن(ال شك ) يوم القيامة ال ريب(يف ) إىل(من قبوركم ) ليجمعنكم(واهللا ) اهللا ال إله إال هو (- 87
 قوال) أصدق من اهللا حديثا(

يف (شأنكم صرمت ) فما لكم( وملا رجع ناس من أحد اختلف الناس فيهم فقال فريق نقتلهم وقال فريق ال فرتل - 88
) اهللا(ـه ) أتريدون أن دوا من أضلـ(من الكفر واملعاصي ) مبا كسبوا(ردهم ) واهللا أركسهم(فرقتني ) املنافقني فئتني

طريقا إىل ) اهللا فلن جتد له سبيال(ـه ) ومن يضللـ(م من مجلة املهتدين ، واالستفهام يف املوضعني لإلنكار أي تعدوه
 اهلدى

توالوم وإن ) فال تتخذوا منهم أولياء(يف الكفر ) سواء(أنتم وهم ) لو تكفرون كما كفروا فتكونون(متنوا ) ودوا (- 89
) فخذوهم(وأقاموا على ما هم عليه ) فإن تولوا(هجرة صحيحة حتقق إميام ) حىت يهاجروا يف سبيل اهللا(أظهروا اإلميان 

 تنتصرون به على عدوكم) وال نصريا(توالونه ) واقتلوهم حيث وجدمتوهم وال تتخذوا منهم وليا(باألسر 

صلى ما عاهد النيب عهد باألمان هلم وملن وصل إليهم ك) إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق(يلجؤون ) إال الذين يصلون (- 90
مع ) أن يقاتلوكم(عن ) صدورهم(ضاقت ) حصرت(وقد ) جاؤوكم(الذين ) أو( هالل بن عومير األسلمي اهللا عليه وسلم

معكم أي ممسكني عن قتالكم فال تتعرضوا إليهم بأخذ وال قتل ، وهذا وما بعده منسوخ بآية ) أو يقاتلوا قومهم(قومهم 
ولكنه مل يشأه فألقى يف قلوم ) فلقاتلوكم(بأن يقوي قلوم ) لسلطهم عليكم( عليكم تسليطهم) ولو شاء اهللا(السيف 
طريقا ) فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال(الصلح أي انقادوا ) فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم(الرعب 

 باألخذ والقتل

بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد ) ويأمنوا قومهم(دكم بإظهار اإلميان عن) ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم (- 91
مل )و(بترك قتالكم ) فيها فإن مل يعتزلوكم(وقعوا أشد وقوع ) الفتنة أركسوا(دعوا إىل الشرك ) كل ما ردوا إىل(وغطفان 

 وأولئكم ثقفتموهم(وجدمتوهم ) فخذوهم واقتلوهم حيث(باألسر ) أيديهم(عنكم ) يكفوا(مل ) يلقوا إليكم السلم و(
 برهانا بينا ظاهرا على قتلهم وسبيهم لغدرهم) جعلنا لكم عليهم سلطانا

ومن (خمطئا يف قتله من غري قصد ) إال خطأ(أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له ) وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا (- 92
نسمة ) رقبة(عتق ) فتحرير(با بأن قصد رمي غريه كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه مبا ال يقتل غال) قتل مؤمنا خطأ

يتصدقوا عليه ا بأن يعفوا عنها ، وبينت ) إال أن يصدقوا(أي ورثة املقتول ) إىل أهله(مؤداة ) ودية مسلمة(عليه ) مؤمنة(
السنة أا مئة من اإلبل عشرون بنت خماض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وأا على عاقلة القاتل وهم 

ألصل والفرع موزعة عليهم على ثالث سنني على الغين منهم نصف دينار واملتوسط ربع كل سنة فإن مل يفوا عصبته يف ا
على ) لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة(حرب ) من قوم عدو(املقتول ) فإن كان(فمن بيت املال فإن تعذر فعلى اجلاين 

له ) فدية(عهد كأهل الذمة ) من قوم بينكم وبينهم ميثاق(ملقتول ا) وإن كان(قاتله كفارة وال دية تسلم إىل أهله حلرابتهم 
على ) وحترير رقبة مؤمنة(وهي ثلث دية املؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلثا عشرها إن كان جموسيا ) مسلمة إىل أهله(

 ومل يذكر اهللا تعاىل االنتقال إىل عليه كفارة ،) فصيام شهرين متتابعني(الرقبة بأن فقدها وما حيصلها به ) فمن مل جيد(قاتله 
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خبلقه ) وكان اهللا عليما(مصدر منصوب بفعله املقدر ) توبة من اهللا(الطعام كالظهار وبه أخذ الشافعي يف أصح قوليه 
 فيما دبره هلم) حكيما(

) ب اهللا عليه ولعنهفجزاؤه جهنم خالدا فيها وغض(بأن يقصد قتله مبا يقتل غالبا بإميانه ) ومن يقتل مؤمنا متعمدا (- 93

يف النار وهذا مؤول مبن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي ، وال بدع يف ) وأعد له عذابا عظيما(أبعده من رمحته 
وعلى ابن عباس أا على ظاهرها وأا ناسخة لغريها من آيات } ويغفر ما دون ذلك مل يشاء{خلف الوعيد لقوله 

ل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه وسبق قدرها ، وبينت السنة أن بني العمد املغفرة وبينت آية البقرة أن قات
واخلطأ قتال يسمى شبه العمد وهو أن يقتله مبا ال يقتل غالبا فال قصاص فيه بل دية كالعمد يف الصفة واخلطأ يف التأجيل 

 واحلمل وهو والعمد أوىل بالكفارة من اخلطأ

من الصحابة برجل من بين سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إال تقية ،  ونزل ملا مر نفر - 94
يف املوضعني } فتثبتوا{ويف قراءة ) يف سبيل اهللا فتبينوا(سافرمت للجهاد ) يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم(فقتلوه واستاقوا غنمه 

ي التحية أو االنقياد بكلمة الشهادة اليت هي أمارة على اإلسالم بألف أو دوا أ) وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم(
متاعها من الغنيمة ) عرض احلياة الدنيا(تطلبون لذلك ) تبتغون(وأمنا قلت هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه ) لست مؤمنا(
لكم مبجرد قولكم الشهادة تعصم دماؤكم وأموا) كذلك كنتم من قبل(تغنيكم عن قتل مثله ملاله ) فعند اهللا مغامن كثرية(
إن اهللا (أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل يف اإلسالم كما فعل بكم ) فتبينوا(باالشتهار باإلميان واالستقامة ) فمن اهللا عليكم(

 فيجازيكم به) كان مبا تعملون خبريا

لنصب استثناء من زمانة أو عمى بالرفع صفة وا) غري أويل الضرر(عن اجلهاد ) ال يستوي القاعدون من املؤمنني (- 95
) درجة(لضرر ) وااهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللا ااهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين(وحنوه 

وفضل اهللا ااهدين (اجلنة ) وعد اهللا احلسىن(من الفريقني ) وكال(فضيلة الستوائهما يف النية وزيادة ااهدين باملباشرة 
 )أجرا عظيما(لغري ضرر ) على القاعدين

) وكان اهللا غفورا(منصوبان بفعلهما املقدر ) ومغفرة ورمحة(منازل بعضها فوق بعض من الكرامة ) درجات منه (- 96

 بأهل طاعته ونزل يف مجاعة أسلموا ومل يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار) رحيما(ألوليائه 

أي شيء ) فيم كنتم(هلم موخبني ) قالوا(باملقام مع الكفار وترك اهلجرة )  ظاملي أنفسهمإن الذين توفاهم املالئكة (- 97
هلم توبيخا ) قالوا(أرض مكة ) يف األرض(عاجزين عن إقامة الدين ) كنا مستضعفني(معتذرين ) قالوا(كنتم يف أمر دينكم 

فأولئك مأواهم (ما فعل غريكم قال اهللا تعاىل من أرض الكفر إىل بلد آخر ك) أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها(
 هي) جهنم وساءت مصريا

وال (ال قوة هلم على اهلجرة وال نفقة ) ال يستطيعون حيلة(الذين ) إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان (- 98
 طريقا إىل أرض اهلجرة) يهتدون سبيال

 )وا غفورافأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكان اهللا عف (- 99
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ومن خيرج من بيته مهاجرا (يف الرزق ) كثريا وسعة(مهاجرا ) ومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف األرض مراغما (- 100
أجره على اهللا وكان اهللا (ثبت ) فقد وقع(يف الطريق كما وقع جلندع بن ضمرة الليثي ) إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت

 )غفورا رحيما

بأن تردوها من أربع إىل ) أن تقصروا من الصالة(يف ) يف األرض فليس عليكم جناح( سافرمت )وإذا ضربتم (- 101
بيان للواقع ، وبينت السنة أن املراد بالسفر الطويل وهو ) الذين كفروا(أي ينالكم مبكروه ) إن خفتم أن يفتنكم(اثنتني 

إن الكافرين كانوا (ة ال واجب وعليه الشافعي أنه رخص} فليس عليكم جناح{أربعة برد وهي مرحلتان ويؤخذ من قوله 
 بيين العداوة) لكم عدوا مبينا

وهذا جري على عادة القرآن يف ) فأقمت هلم الصالة(وأنتم ختافون العدو ) فيهم(يا حممد حاضرا ) وإذا كنت (- 102
) فإذا سجدوا(معهم ) أسلحتهم(أي الطائفة اليت قامت معك ) وليأخذوا(وتتأخر طائفة ) فلتقم طائفة منهم معك(اخلطاب 

ولتأت (حيرسون إىل أن تقضوا الصالة وتذهب هذه الطائفة حترس ) من ورائكم(أي الطائفة األخرى ) فليكونوا(أي صلوا 
صلى اهللا معهم إىل أن تقضوا الصالة ، وقد فعل النيب ) طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

عن أسلحتكم وأمتعتكم (إذا قمتم إىل الصالة ) ود الذين كفروا لو تغفلون(بطن خنل رواه الشيخان  كذلك بعليه وسلم
وال جناح عليكم إن كان بكم (بأن حيملوا عليكم فيأخذوكم وهذا علة األمر بأخذ السالح ) فيميلون عليكم ميلة واحدة

يد إجياب محلها عند عدم العذر وهو أحد قولني فال حتملوها وهذا يف) أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم
إن اهللا أعد للكافرين عذابا (من العدو أي احتزروا منه ما استطعتم ) وخذوا حذركم(للشافعي والثاين أنه سنة ورجح 

 ذا إهانة) مهينا

مضطجعني أي ) وبكمقياما وقعودا وعلى جن(بالتهليل والتسبيح ) فاذكروا اهللا(فرغتم منها ) فإذا قضيتم الصالة (- 103
مكتوبا أي ) إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا(أدوها حبقوقها ) فأقيموا الصالة(أمنتم ) فإذا اطمأننتم(يف كل حال 

 طائفة يف طلب أيب سفيان وأصحابه صلى اهللا عليه وسلمأي مقدرا وقتها فال تؤخر عنه ونزل ملا بعث ) موقوتا(مفروضا 
 اجلراحاتملا رجعوا من أحد فشكوا 

فإم (جتدون أمل اجلراح ) إن تكونوا تأملون(الكفار لتقاتلوهم ) القوم(طلب ) يف ابتغاء(تضعفوا ) وال نوا (- 104
هم ) ما ال يرجون(من النصر والثواب عليه ) من اهللا(أنتم ) وترجون(أي مثلكم وال جيبنون على قتالكم ) يأملون كما تأملون

 يف صنعه) حكيما(بكل شيء ) وكان اهللا عليما(ينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه فأنتم تزيدون عليهم بذلك ف

 وسرق طعمة بن أبريق درعاً وخبأها عند يهودي فوجدت عنده فرماه طعمة ا وحلف أنه ما سرقها فسأل - 105
لتحكم (متعلق بأنزل ) باحلق(القرآن ) إنا أنزلنا إليك الكتاب( أن جيادل عنه ويربئه فرتل صلى اهللا عليه وسلمقومه النيب 

 خماصما عنهم) خصيما(كطعمة ) وال تكن للخائنني(فيه ) اهللا(أعلمك ) بني الناس مبا أراك

 )إن اهللا كان غفورا رحيما(مما مهمت به ) واستغفر اهللا (- 106

هللا ال حيب من كان إن ا(خيونوا باملعاصي ألن وبال خيانتهم عليهم ) وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم (- 107
 أي يعاقبه) أثيما(كثري اخليانة ) خوانا
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يضمرون ) إذ يبيتون(بعلمه ) من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم(أي طعمة وقومه حياء ) يستخفون (- 108
 علما) وكان اهللا مبا يعملون حميطا(من عزمهم على احللف على نفي السرقة ورمي اليهودي ا ) ما ال يرضى من القول(

يف (} عنه{أي عن طعمة وذويه وقرئ ) عنهم(خاصمتم ) جادلتم(خطاب لقوم طعمة ) هؤالء(يا ) ها أنتم (- 109
يتوىل أمرهم ويذب عنهم أي ال أحد ) أم من يكون عليهم وكيال(إذا عذم ) احلياة الدنيا فمن جيادل اهللا عنهم يوم القيامة

 يفعل ذلك

مث يستغفر (يعمل ذنبا قاصرا عليه ) أو يظلم نفسه(ء به غريه كرمي طعمة اليهودي ذنبا يسو) ومن يعمل سوء (- 110
 به) رحيما(له ) جيد اهللا غفورا(منه أي يتب ) اهللا

يف ) وكان اهللا عليما حكيما(ألن وباله عليها وال يضر غريه ) فإمنا يكسبه على نفسه(ذنبا ) ومن يكسب إمثا (- 111
 صنعه

وإمثا (برميه ) تانا(حتمل ) فقد احتمل(منه ) مث يرم به بريئا(ذنبا كبريا ) أو إمثا( ذنبا صغريا )ومن يكسب خطيئة (- 112
 بينا يكسبه) مبينا

) أن يضلوك(من قوم طعمة ) طائفة منهم(أضمرت ) هلمت(بالعصمة ) ورمحته(يا حممد ) ولوال فضل اهللا عليك (- 113

وأنزل اهللا (ألن وبال إضالهلم عليهم ) ال أنفسهم وما يضرونك من شيءوما يضلون إ(عن القضاء باحلق بتلبيسهم عليك 
وكان فضل اهللا (من األحكام والغيب ) وعلمك ما مل تكن تعلم(ما فيه من األحكام ) واحلكمة(القرآن ) عليك الكتاب

 )عظيما(بذلك وغريه ) عليك

) من أمر بصدقة أو معروف(جنوى ) إال(حدثون أي الناس أي ما يتناجون فيه ويت) ال خري يف كثري من جنواهم (- 114

فسوف (ال غريه من أمور الدنيا ) مرضات اهللا(طلب ) ابتغاء(املذكور ) أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك(عمل بر 
 )أجرا عظيما(بالنون والياء أي اهللا ) نؤتيه

ظهر له احلق باملعجزات ) له اهلدىمن بعد ما تبني (فيما جاء به من احلق ) الرسول(خيالف ) ومن يشاقق (- 115
جنعله واليا ملا تواله من ) نوله ما توىل(أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر ) غري سبيل املؤمنني(طريقا ) ويتبع(

 مرجعا هي) وساءت مصريا(فيحترق فيها ) جهنم(ندخله يف اآلخرة ) ونصله(الضالل بأن خنلي بينه وبينه يف الدنيا 

 عن احلق) إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا( - 116

أصناما مؤنثه كالالت والعزى ومناة ) إال إناثا(أي اهللا ، أي غريه ) من دونه(يعبد املشركون ) يدعون(ما ) إن (- 117
 خارجا عن الطاعة لطاعتهم له فيها وهو إبليس) إال شيطانا مريدا(يعبدون بعبادا ) يدعون(ما ) وإن(

مقطوعا ) من عبادك نصيبا مفروضا(ألجعلن يل ) ألختذن(أي الشيطان ) وقال(أبعده عن رمحته ) لعنه اهللا (- 118
 أدعوهم إىل طاعيت

مرم وآل(ألقي يف قلوم طول احلياة أن ال بعث وال حساب ) وألمنينهم(عن احلق بالوسوسة ) وألضلنهم (- 119
دينه بالكفر وإحالل ما حرم اهللا ) وآلمرم فليغرين خلق اهللا(وقد فعل ذلك بالبحائر ) آذان األنعام(يقطعن ) فليبتكن

بيناً ملصريه إىل ) فقد خسر خسرانا مبينا(أي غريه ) من دون اهللا(يتواله ويطيعه ) ومن يتخذ الشيطان وليا(وحترمي ما أحل 
 النار املؤبدة عليه



 
 

 

78 

إال (بذلك ) وما يعدهم الشيطان(نيل اآلمال يف الدنيا وأن ال بعث وال جزاء ) ومينيهم(طول العمر ) يعدهم (- 120
 باطال) غرورا

 معدال) أولئك مأواهم جهنم وال جيدون عنها حميصا (- 121

أي ) عد اهللا حقاوالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا و (- 122
 أي قوال) أصدق من اهللا قيال(أي ال أحد ) ومن(وعدهم اهللا ذلك وحقه حقا 

بل بالعمل الصاحل ) بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب(األمر منوطا ) ليس( ونزل ملا افتخر املسلمون وأهل الكتاب - 123
أي غريه ) وال جيد له من دون اهللا( ورد يف احلديث إما يف اآلخرة أو الدنيا بالبالء واحملن كما) من يعمل سوء جيز به(
 مينعه منه) وال نصريا(حيفظه ) وليا(

اجلنة (بالبناء للمفعول والفاعل ) من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون(شيئا ) ومن يعمل (- 124
 قدر نقرة النواة) وال يظلمون نقريا

واتبع ملة (موحد ) هللا وهو حمسن(أي انقاد واخلص عمله ) ن أسلم وجههأحسن دينا مم(أي ال أحد ) ومن (- 125
صفيا ) واختذ اهللا إبراهيم خليال(حال أي مائال عن األديان كلها إىل الدين القيم ) حنيفا(املوافقة مللة اإلسالم ) إبراهيم

 خالص احملبة له

علما وقدرة أي مل يزل ) وكان اهللا بكل شيء حميطا(ملكا وخلقا وعبيدا ) وهللا ما يف السماوات وما يف األرض (- 126
 متصفا بذلك

اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف (هلم ) قل(ومرياثهن ) النساء(شأن ) يف(يطلبون منك الفتوى ) ويستفتونك (- 127
من املرياث ) هلن(فرض ) يف يتامى النساء الاليت ال تؤتون ما كتب(القرآن من آية املرياث ويفتيكم أيضا ) الكتاب

لدمامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا يف مرياثهن أي يفتيكم أن ال تفعلوا ) أن تنكحوهن(أيها األولياءعن ) وترغبون(
بالعدل يف ) وأن تقوموا لليتامى بالقسط(أن تعطوهم حقوقهم ويأمركم ) من الولدان(الصغار ) واملستضعفني(ذلك ويف 

 فيجازيكم به)  خري فإن اهللا كان به عليماوما تفعلوا من(املرياث واملهر 

ترفعا عنها بترك مضاجعتها ) نشوزا(زوجها ) من بعلها(توقعت ) خافت(مرفوع بفعل يفسره ) وإن امرأة (- 128
فيه إدغام ) فال جناح عليهما أن يصاحلا(عنها بوجهه ) أو إعراضا(والتقصري يف نفقتها لبغضها وطموح عينه إىل أمجل منها 

يف القسم والنفقة بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء ) بينهما صلحا(من أصلح } يصِلحا{ء يف األصل يف الصاد ويف قراءة التا
من الفرقة والنشوز واإلعراض قال ) والصلح خري(الصحبة فإن رضيت بذلك وإال فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها 

شدة البخل أي جبلت عليه فكأا حاضرته ال تغيب عنه ، ) األنفس الشحوأحضرت (تعاىل يف بيان ما جبل عليه اإلنسان 
عشرة ) وإن حتسنوا(املعىن أن املرأة ال تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل ال يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غريها 

 فيجازيكم به) فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا(اجلور عليهن ) وتتقوا(النساء 

إىل اليت ) فال متيلوا كل امليل(على ذلك ) ولو حرصتم(يف احملبة ) بني النساء(تسووا ) ن تستطيعوا أن تعدلواول (- 129
) وإن تصلحوا(اليت ال هي أمي وال هي ذات بعل ) كاملعلقة(أي تتركوا املمال عنها ) فتذروها(حتبوا يف القسم والنفقة 

 بكم يف ذلك) رحيما(ملا يف قلبكم من امليل ) غفورافإن اهللا كان (اجلور ) وتتقوا(بالعدل بالقسم 
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أي فضله بأن يرزقها زوجا غريه ) من سعته(عن صاحبه ) يغن اهللا كال(أي الزوجان بالطالق ) وإن يتفرقا (- 130
 فيما دبر هلم) حكيما(خللقه يف الفضل ) وكان اهللا واسعا(ويرزقه غريها 

أي اليهود ) من قبلكم(مبعىن الكتب ) ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابوهللا ما يف السماوات وما يف األرض  (- 131
مبا ) إن تكفروا(قلنا هلم ولكم ) و(خافوا عقابه بأن تطيعوه ) اتقوا اهللا(أي بأن ) أن(يا أهل القرآن ) وإياكم(والنصارى 
عن خلقه ) وكان اهللا غنيا(م خلقا وملكا وعبيدا فال يضره كفرك) فإن هللا ما يف السماوات وما يف األرض(وصيتم به 
 يف صنعه م) محيدا(وعبادم 

شهيدا بأن ما ) وكفى باهللا وكيال(كرره تأكيدا لتقرير موجب التقوى ) وهللا ما يف السماوات وما يف األرض (- 132
 فيهما له

 )وكان اهللا على ذلك قديرا(بدلكم ) أيها الناس ويأت بآخرين(يا ) إن يشأ يذهبكم (- 133

ملن أراده ال عند غريه فلم يطلب أحدكم ) ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة(بعمله ) من كان يريد (- 134
 )وكان اهللا مسيعا بصريا(األخس وهال طلب األعلى باخالص له حيث كان مطلبه ال يوجد إال عنده 

على (كانت الشهادة ) هللا ولو(باحلق ) داءشه(بالعدل ) بالقسط(قائمني ) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني (- 135
غنيا أو فقريا (املشهود عليه ) الوالدين واألقربني إن يكن(على ) أو(فاشهدوا عليها بأن تقروا باحلق وال تكتموه ) أنفسكم

ال ) أن(ة له يف شهادتكم بأن حتابوا الغين لرضاه أو الفقري رمح) فال تتبعوا اهلوى(منكم وأعلم مبصاحلهما ) فاهللا أوىل ما
عن أدائها ) أو تعرضوا(حبذف الواو األوىل ختفيفا } تلُوا{حترفوا الشهادة ، ويف قراءة ) وإن تلووا(متيلوا عن احلق ) تعدلوا(
 فيجازيكم به) فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا(

صلى اهللا حممد ) ي نزل على رسولهباهللا ورسوله والكتاب الذ(داوموا على اإلميان ) يا أيها الذين آمنوا آِمنوا (- 136
على الرسل مبعىن الكتب ، ويف قراءة بالبناء للفاعل يف الفعلني ) والكتاب الذي أنزل من قبل( وهو القرآن عليه وسلم

 عن احلق) ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا(

مث ازدادوا (بعيسى ) مث كفروا(بعده ) مث آمنوا(بعبادم العجل ) مث كفروا (مبوسى وهم اليهود) إن الذين آمنوا (- 137
 طريقا إىل احلق) وال ليهديهم سبيال(ما أقاموا عليه ) مل يكن اهللا ليغفر هلم(مبحمد ) كفرا

 مؤملا هو عذاب النار) املنافقني بأن هلم عذابا أليما(أخرب يا حممد ) بشر (- 138

) أيبتغون(ملا يتومهون فيهم من القوة ) يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني(نعت املنافقني بدل أو ) الذين (- 139

 يف الدنيا واآلخرة وال يناهلا إال أولياؤه) فإن العزة هللا مجيعا(استفهام إنكار ، أي ال جيدون عندهم ) عندهم العزة(يطلبون 

خمففة وامسها حمذوف أي ) أن(القرآن يف سورة األنعام ) كم يف الكتابعلي(بالبناء للفاعل واملفعول ) وقد نزل (- 140
حىت خيوضوا يف (أي الكافرين واملستهزئني ) يكفر ا ويستهزأ ا فال تقعدوا معهم(القرآن ) إذا مسعتم آيات اهللا(أنه 

كما اجتمعوا يف ) رين يف جهنم مجيعاإن اهللا جامع املنافقني والكاف(يف اإلمث ) مثلهم(إن قعدمت معهم ) حديث غريه إنكم إذا
 الدنيا على الكفر واالستهزاء

) من اهللا قالوا(ظفر وغنيمة ) فإن كان لكم فتح(الدوائر ) بكم(ينتظرون ) يتربصون(بدل من الذين قبله ) الذين (- 141

أمل (هلم ) قالوا(فر عليكم من الظ) وإن كان للكافرين نصيب(يف الدين واجلهاد فأعطونا من الغنيمة ) أمل نكن معكم(لكم 
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أن يظفروا بكم ) مننعكم من املؤمنني(أمل ) و(ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم ) عليكم(نستول ) نستحوذ
بأن يدخلكم اجلنة ) يوم القيامة(وبينهم ) فاهللا حيكم بينكم(بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم املنة ، قال تعاىل 

 طريقا باالستئصال) ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال(ويدخلهم النار 

) وهو خادعهم(بإظهار خالف ما أبطنوه من الكفر فيدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية ) إن املنافقني خيادعون اهللا (- 142

مع ) وإذا قاموا إىل الصالة(جمازيهم على خداعهم فيفتضحون يف الدنيا بإطالع اهللا نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون يف اآلخرة 
 رياء) إال قليال(يصلون ) وال يذكرون اهللا(بصالم ) يراؤون الناس(متثاقلني ) قاموا كساىل(املؤمنني 

أي ) وال إىل هؤالء(أي الكفار ) إىل هؤالء(منسوبني ) ال(الكفر واإلميان ) بني ذلك(مترددين ) مذبذبني (- 143
 طريقا إىل اهلدى) فلن جتد له سبيالاهللا (ـه ) ومن يضللـ(املؤمنني 

سلطانا (مبواالم ) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني أتريدون أن جتعلوا هللا عليكم (- 144
 برهاناً بيناً على نفاقكم) مبينا

 مانعا من العذاب) هلم نصرياولن جتد (وهو قعرها ) األسفل من النار(املكان ) إن املنافقني يف الدرك (- 145

فأولئك (من الرياء ) باهللا وأخلصوا دينهم هللا(وثقوا ) واعتصموا(عملهم ) وأصلحوا(من النفاق ) إال الذين تابوا (- 146
 يف اآلخرة وهو اجلنة) وسوف يؤت اهللا املؤمنني أجرا عظيما(فيما يؤتونه ) مع املؤمنني

) وكان اهللا شاكرا(به واالستفهام مبعىن النفي أي ال يعذبكم ) وآمنتم( نعمه )ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت (- 147

 خبلقه) عليما(ألعمال املؤمنني باإلثابة 

فال يؤاخذه باجلهر به بأن خيرب عن ) إال من ظلم(من أحد أي يعاقبه عليه ) ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول (- 148
 مبا يفعل) عليما(ملا يقال ) عاوكان اهللا مسي(ظلم ظامله ويدعو عليه 

فإن اهللا كان عفوا (ظلم ) أو تعفوا عن سوء(تعملون سرا ) أو ختفوه(من أعمال الرب ) خريا(تظهروا ) إن تبدوا (- 149
 )قديرا

) ويقولون نؤمن ببعض(بأن يؤمنوا به دوم ) إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله (- 150

 طريقا يذهبون إليه) سبيال(الكفر واإلميان ) ويريدون أن يتخذوا بني ذلك(منهم ) ونكفر ببعض( الرسل من

ذا إهانة وهو ) وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا(مصدر مؤكد ملضمون اجلملة قبله ) أولئك هم الكافرون حقا (- 151
 عذاب النار

) أجورهم(بالياء والنون ) ا بني أحد منهم أولئك سوف يؤتيهمومل يفرقو(كلهم ) والذين آمنوا باهللا ورسله (- 152

 بأهل طاعته) رحيما(ألوليائه ) وكان اهللا غفورا(ثواب أعماهلم 

مجلة كما أنزل على موسى تعنتا فإن ) أن ترتل عليهم كتابا من السماء(اليهود ) أهل الكتاب(يا حممد ) يسألك (- 153
) فأخذم الصاعقة(عيانا ) من ذلك فقالوا أرنا اهللا جهرة(أعظم ) موسى أكرب(أي آبائهم ) فقد سألوا(استكربت ذلك 

املعجزات على ) من بعد ما جاءم البينات(إهلا ) مث اختذوا العجل(حيث تعنتوا يف السؤال ) بظلمهم(املوت عقابا هلم 
بينا ظاهرا عليهم حيث أمرهم بقتل تسلطا ) وآتينا موسى سلطانا مبينا(ومل نستأصلهم ) فعفونا عن ذلك(وحدانية اهللا 

 أنفسهم توبة فأطاعوه
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وهو مِظلٌّ عليهم ) وقلنا هلم(بسبب أخذ امليثاق عليهم ليخافوا فقبلوه ) مبيثاقهم(اجلبل ) ورفعنا فوقهم الطور (- 154
يد الدال وفيه إدغام التاء ويف قراءة بفتح العني وتشد) وقلنا هلم ال تعدوا(سجود احنناء ) سجدا(باب القرية ) ادخلوا الباب(

على ذلك ) وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً(باصطياد احليتان فيه ) يف السبت(أي ال تتعدوا } تعدوا{يف األصل يف الدال 
 فنقضوه

ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا (ما زائدة والباء للسببية متعلقة مبحذوف ، أي لعناهم بسبب نقضهم ) فبما نقضهم (- 155
اهللا عليها (ختم ) بل طبع(ال تعي كالمك ) قلوبنا غلف (صلى اهللا عليه وسلمللنيب ) األنبياء بغري حق وقوهلموقتلهم 
 منهم كعبد اهللا بن سالم وأصحابه) فال يؤمنون إال قليال(فال تعي وعظا ) بكفرهم

حيث ) رمي تانا عظيماوقوهلم على م(ثانيا بعيسى وكرر الباء للفصل بينه وبني ما عطف عليه ) وبكفرهم (- 156
 رموها بالزنا

يف زعمهم ، أي مبجموع ذلك عذبناهم قال ) إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا(مفتخرين ) وقوهلم (- 157
املقتول واملصلوب وهو صاحبهم بعيسى ، أي ألقى اهللا ) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم(تعاىل تكذيبا هلم يف قتله 

من قتله حيث قال بعضهم ملا رأوا املقتول ) لفي شك منه(أي يف عيسى ) وإن الذين اختلفوا فيه( فظنوه إياه عليه شبهه
) من علم إال اتباع الظن(بقتله ) ما هلم به(الوجه وجه عيسى واجلسد ليس جبسده فليس به وقال آخرون بل هو هو 

 حال مؤكدة لنفي القتل)  قتلوه يقيناوما(استثناء منقطع ، أي لكن يتبعون فيه الظن الذي ختيلوه 

 يف صنعه) حكيما(يف ملكه ) بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا (- 158

أي الكتايب حني يعاين مالئكة املوت فال ) قبل موته(بعيسى ) إال ليؤمنن به(أحد ) من أهل الكتاب(ما ) وإن (- 159
مبا ) عليهم شهيدا(عيسى ) ويوم القيامة يكون(كما ورد يف حديث ينفعه إميانه أو قبل موت عيسى ملا يرتل قرب الساعة 

 فعلوه ملا بعث إليهم

: هي اليت يف قوله تعاىل) حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم(هم اليهود ) من الذين هادوا(أي فبسبب ظلم ) فبظلم (- 160

 )كثريا(دينه صدا ) عن سبيل اهللا(الناس ) وبصدهم(اآلية } حرمنا كل ذي ظفر{

وأعتدنا للكافرين منهم (بالرشا يف احلكم ) وأكلهم أموال الناس بالباطل(يف التوراة ) وأخذهم الربا وقد وا عنه (- 161
 مؤملا) عذابا أليما

يؤمنون مبا أنزل (املهاجرون واألنصار ) واملؤمنون(كعبد اهللا بن سالم ) يف العلم منهم(الثابتون ) لكن الراسخون (- 162
واملؤتون الزكاة واملؤمنون باهللا (نصب على املدح وقرئ بالرفع ) واملقيمني الصالة(من الكتب ) ل من قبلكإليك وما أنز

 هو اجلنة) أجرا عظيما(بالنون والياء ) واليوم اآلخر أولئك سنؤتيهم

ابنيه )  وإسحاقوأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل(وكما ) إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده (- 163
بالفتح ) داود زبورا(أباه ) وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا(أوالده ) واألسباط(ابن إسحاق ) ويعقوب(

 اسم للكتاب املؤتى ، وبالضم مصدر مبعىن مزبورا أي مكتوبا

عث مثانية آالف نيب روي أنه تعاىل ب) ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك( وأرسلنا - 164
 )تكليما(بال واسطة ) وكلم اهللا موسى(أربعة آالف من إسرائيل وأربعة آالف من سائر الناس قاله الشيخ يف سورة غافر 
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لئال يكون (بالعقاب من كفر أرسلناهم ) ومنذرين(بالثواب من آمن ) مبشرين(بدل من رسال قبله ) رسال (- 165
ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك ونكون من {: إليهم فيقولوا) الرسل( إرسال )بعد(تقال ) للناس على اهللا حجة

 يف صنعه) حكيما(يف ملكه ) وكان اهللا عزيزا(فبعثناهم لقطع عذرهم } املؤمنني

 من )مبا أنزل إليك(يبني نبوتك ) لكن اهللا يشهد( فأنكروه صلى اهللا عليه وسلم ونزل ملا سئل اليهود عن نبوته - 166
على ) وكفى باهللا شهيدا(لك أيضا ) واملالئكة يشهدون(أي عاملا به أو وفيه علمه ) بعلمه(ملتبسا ) أنزله(القرآن املعجز 

 ذلك

 صلى اهللا عليه وسلمدين اإلسالم بكتمهم نعت حممد ) عن سبيل اهللا(الناس ) وصدوا(باهللا ) إن الذين كفروا (- 167

 عن احلق) قد ضلوا ضالال بعيدا(وهم اليهود 

 من الطرق) مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم طريقا(نبيه بكتمان نعته ) وظلموا(باهللا ) إن الذين كفروا (- 168

أبدا وكان ذلك على (إذا دخلوها ) فيها(مقدرين اخللود ) خالدين(أي الطريق املؤدي إليها ) إال طريق جهنم (- 169
 هنيا) اهللا يسريا

به ) باحلق من ربكم فآمنوا (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) قد جاءكم الرسول(أي أهل مكة ) اسيا أيها الن (- 170
ملكا وخلقا وعبيدا فال يضره ) فإن هللا ما يف السماوات واألرض(به ) وإن تكفروا(مما أنتم فيه ) خريا لكم(واقصدوا 
 يف صنعه م) حكيما(خبلقه ) وكان اهللا عليما(كفركم 

من ترتيهه ) احلق(القول ) يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال(تتجاوزوا احلد ) ال تغلوا(اإلجنيل ) كتابيا أهل ال (- 171
أي ذو روح ) إىل مرمي وروٍح(أوصلها اهللا ) إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها(عن الشريك والولد 

اهللا أو إهلا معه أو ثالث ثالثة ألن ذا الروح مركب واإلله مرته أضيف إليه تعاىل تشريفا له وليس كما زعمتم ابن ) منه(
عن ذلك وأتوا ) انتهوا(اهللا وعيسى وأمه ) ثالثة(اآلهلة ) فآمنوا باهللا ورسله وال تقولوا(عن التركيب وعن نسبة املركب إليه 

ه ولد له ما يف السماوات وما يف أن يكون ل(ترتيها له عن ) إمنا اهللا إله واحد سبحانه(منه وهو التوحيد ) خريا لكم(
 شهيدا على ذلك) وكفى باهللا وكيال(خلقا وملكا وعبيدا وامللكية تنايف النبوة ) األرض

عند اهللا ) أن يكون عبداً  هللا وال املالئكة املقربون(الذي زعمتم أنه إله عن ) املسيح(يتكرب ويأنف ) لن يستنكف (- 172
 من أحسن االستطراد ذكر للرد على من زعم أا آهلة أو بنات اهللا كما رد مبا قبله ال يستنكفون أن يكونوا عبيدا وهذا

 يف اآلخرة) ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا(على النصارى الزاعمني ذلك املقصود خطام 

ما ال عني رأت وال )  من فضلهويزيدهم(ثواب أعماهلم ) فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم (- 173
مؤملا هو عذاب ) فيعذم عذابا أليما(عن عبادته ) وأما الذين استنكفوا واستكربوا(أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

 مينعهم منه) وال نصريا(يدفعه عنهم ) وليا(أي غريه ) وال جيدون هلم من دون اهللا(النار 

وأنزلنا إليكم نورا  (صلى اهللا عليه وسلمعليكم وهو النيب ) من ربكم(جة ح) يا أيها الناس قد جاءكم برهان (- 174
 بينا وهو القرآن) مبينا

طريقا ) باهللا واعتصموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا(بالقرآن ) فأما الذين آمنوا (- 175
 هو دين اإلسالم) مستقيما(
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) ليس له ولد(مات ) هلك(مرفوع بفعل يفسره )  يفتيكم يف الكاللة إن امرؤقل اهللا(يف الكاللة ) يستفتونك (- 176

مجيع ما ) يرثها(أي األخ كذلك ) فلها نصف ما ترك وهو(من أبوين أو أب ) وله أخت(أي وال والد وهو الكاللة 
 كانت األخت أو األخ فإن كان هلا ولد ذكر فال شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو) إن مل يكن هلا ولد(تركت 

أي فصاعدا ألا نزلت يف جابر وقد مات ) اثنتني(أي األختان ) فإن كانتا(من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة 
مثل حظ األنثيني يبني (منهم ) إخوة رجاال ونساء فللذكر(أي الورثة ) وإن كانوا(األخ ) فلهما الثلثان مما ترك(عن أخوات 

ومنه املرياث ، روى الشيخان عن الرباء أا آخر آية ) تضلوا واهللا بكل شيء عليم(ال ) أن(دينكم لـ شرائع ) اهللا لكم
 نزلت أي من الفرائض

  سورة املائدة-5*2*

 ] آية نزلت بعد الفتح123 أو 122 أو 120مدنية وآياا  [

اإلبل والبقر ) أحلت لكم يمة األنعام( اهللا والناس العهود املؤكدة اليت بينكم وبني) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (- 1
اآلية ، فاالستثناء منقطع وجيوز أن يكون } حرمت عليكم امليتة{حترميه يف ) إال ما يتلى عليكم(والغنم أكالً بعد الذبح 

ال من ضمري أي محِرمون ونصب غري على احل) غري حملي الصيد وأنتم حرم(متصالً والتحرمي ملا عرض من املوت وحنوه 
 من التحليل وغريه ال اعتراض عليه) إن اهللا حيكم ما يريد(لكم 

بالقتال فيه ) وال الشهر احلرام(مجع شعرية ، أي معامل دينه بالصيد يف اإلحرام ) يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا (- 2
مجع قالدة وهي ما كان يقلد به من شجر احلرم ليأمن ) وال القالئد(ما أهدي إىل احلرم من النعم بالتعرض له ) وال اهلدي(

) من رم(رزقا ) يبتغون فضال(بأن تقاتلوهم ) البيت احلرام(قاصدين ) آمني(حتلوا ) وال(أي فال تتعرضوا هلا وال ألصحاا 

أمر ) اصطادواف(من اإلحرام ) وإذا حللتم(منه بقصده بزعمهم الفاسد ، وهذا منسوخ بآية براءة ) ورضوانا(بالتجارة 
أن صدوكم عن املسجد احلرام أن (ألجل ) قوم(بفتح النون وسكوا ، بغض ) شنآن(يكسبنكم ) وال جيرمنكم(إباحة 
فيه حذف ) وال تعاونوا(بترك ما يتم عنه ) والتقوى(بفعل ما أُمرمت به ) وتعاونوا على الرب(عليهم بالقتل وغريه ) تعتدوا

إن (خافوا عقابه بأن تطيعوه ) واتقوا اهللا(التعدي يف حدود اهللا ) والعدوان(املعاصي ) اإلمثعلى (إحدى التاءين يف األصل 
 ملن خالفه) اهللا شديد العقاب

بأن ذبح ) وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به(أي املسفوح كما يف األنعام ) والدم(أي أكلها ) حرمت عليكم امليتة (- 3
) والنطيحة(الساقطة من علو إىل أسفل فماتت ) واملتردية(املقتولة ضرباً ) واملوقوذة(ة خنقاً امليت) واملنخنقة(على اسم غريه 

وما ذبح (أي أدركتم فيه الروح من هذه األشياء فذحبتموه ) إال ما ذكيتم(منه ) وما أكل السبع(املقتولة بنطح أخرى هلا 
مجع زلَم بفتح الزاي ) باألزالم(وا القسم واحلكم تطلب) وأن تستقسموا(مجع نصاب وهي األصنام ) النصب(اسم ) على

وضمها مع فتح الالم ، ِقدح بكسر القاف صغري ال ريش له وال نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعالم وكانوا 
اليوم  (:خروج عن الطاعة ، ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع) ذلكم فسق(حيكموا فإن أمرم ائتمروا وإن تهم انتهوا 

فال ختشوهم واخشون اليوم أكملت (أن ترتدوا عنه بعد طمعهم يف ذلك ملا رأوا من قوته ) يئس الذين كفروا من دينكم
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بإكماله وقيل بدخول مكة آمنني ) وأمتمت عليكم نعميت(أحكامه وفرائضه فلم يرتل بعدها حالل وال حرام ) لكم دينكم
غري (جماعة إىل أي أكل شيء مما حرم عليه فأكله ) ن اضطر يف خممصةلكم اإلسالم ديناً فم(أي اخترت ) ورضيت(

به يف إباحته خبالف املائل إلمث أي املتلبس به كقاطع ) رحيم(له ما أكل ) فإن اهللا غفور(معصية ) إلمث(مائل ) متجانف
 الطريق والباغي مثال فال حيل له األكل

ما علمتم من (صيد ) و(املستلذات ) قل أحل لكم الطيبات(من الطعام ) ماذا أحل هلم(يا حممد ) يسألونك (- 4
حال من كلَّبت الكلب بالتشديد أي أرسلته على الصيد ) مكلِّبني(الكواسب من الكالب والسباع والطري ) اجلوارح

 قتلنه وإن) فكلوا مما أمسكن عليكم(من آداب الصيد ) مما علمكم اهللا(حال من ضمري مكلبني أي تؤدبون ) تعلمون(
إن مل يأكلن منه خبالف غري املعلمة فال حيل صيدها وعالمتها أن تسترسل إذا أرسلت وترتجر إذا زجرت ومتسك الصيد 

وال تأكل منه وأقل ما يعرف به ثالث مرات فإن أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبهن فال حيل أكله كما يف حديث 
عند ) واذكروا اسم اهللا عليه(اسم اهللا عليه كصيد املعلم من اجلوارح الصحيحني وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر 

 )واتقوا اهللا إن اهللا سريع احلساب(إرساله 

لكم (حالل ) حل(أي ذبائح اليهود والنصارى ) وطعام الذين أوتوا الكتاب(املستلذات ) اليوم أحل لكم الطيبات (- 5
حل لكم أن ) من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم(احلرائر ) واحملصناتحل هلم واحملصنات من املؤمنات (إياهم ) وطعامكم

) وال متخذي أخدان(معلنني بالزنا ن ) غري مسافحني(متزوجني ) حمصنني(مهورهن ) إذا آتيتموهن أجورهن(تنكحوهن 

وهو (ه وال يثاب عليه الصاحل قبل ذلك فال يعتد ب) فقد حبط عمله(أي يرتد ) ومن يكفر باإلميان(منهن تسرون بالزنا ن 
 إذا مات عليه) يف اآلخرة من اخلاسرين

) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق(وأنتم حمدثون ) إىل الصالة(أي أردمت القيام ) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم (- 6

الة ماء وهو اسم جنس الباء لإللصاق أي ألصقوا املسح ا من غري إس) وامسحوا برؤوسكم(أي معها كما بينته السنة 
بالنصب عطفا على أيديكم وباجلر على ) وأرجلكم(فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض الشعر وعليه الشافعي 

أي معهما كما بينته السنة ومها العظمان الناتئان يف كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بني ) إىل الكعبني(اجلوار 
لرأس املمسوح يفيد وجوب الترتيب يف طهارة هذه األعضاء وعليه الشافعي ويؤخذ من السنة األيدي واألرجل املغسولة با

أو على (مرضاً يضره املاء ) وإن كنتم مرضى(فاغتسلوا ) وإن كنتم جنبا فاطَّهروا(وجوب النية فيه كغريه من العبادات 
فلم جتدوا (سبق مثله يف آية النساء ) لنساءأو المستم ا(أي أحدث ) أو جاء أحد منكم من الغائط(أي مسافرين ) سفر
بضربتني ) منه(مع املرفقني ) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم(ترابا طاهرا ) صعيدا طيبا(اقصدوا ) فتيمموا(بعد طلبه ) ماء

 ضيق مبا فرض) ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج(والباء لإللصاق ، وبينت السنة أن املراد استيعاب العضوين باملسح 

باإلسالم ببيان ) وليتم نعمته عليكم(من األحداث والذنوب ) ولكن يريد ليطهركم(عليكم من الوضوء والغسل والتيمم 
 نعمه) لعلكم تشكرون(شرائع الدين 

صلى اهللا عليه للنيب ) إذ قلتم(عاهدكم عليه ) الذي واثقكم به(عهده ) وميثاقه(باإلسالم ) واذكروا نعمة اهللا عليكم (- 7
إن اهللا (يف ميثاقه أن تنقضوه ) واتقوا اهللا(يف كل ما تأمر به وتنهى مما حنب ونكره ) مسعنا وأطعنا(حني بايعتموه  وسلم

 مبا يف القلوب فبغريها أوىل) عليم بذات الصدور
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) شنآن(حيملنكم ) وال جيرمنكم(بالعدل ) شهداء بالقسط(حبقوقه ) هللا(قائمني ) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني (- 8

أقرب للتقوى (أي العدل ) هو(يف العدو والويل ) اعدلوا(فتنالوا منهم لعداوم ) على أال تعدلوا(أي الكفار ) قوم(بغض 
 فيجازيكم به) واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون

 هو اجلنة) هلم مغفرة وأجر عظيم(وعداً حسناً ) وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات (- 9

 )والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم (- 10

ليفتكوا بكم ) إليكم أيديهم(ميدوا ) أن يبسطوا(هم قريش ) يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم (- 11
 )واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون(وعصمكم مما أرادوا بكم ) فكف أيديهم عنكم(

من كل ) منهم اثين عشر نقيباً(فيه التفات عن الغيبة أقمنا ) وبعثنا(مبا يذكر بعد ) د أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيلولق (- 12
الم قسم ) لئن(بالعون والنصرة ) اهللا إين معكم(هلم ) وقال(سبط نقيب يكون كفيال على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم 

ألكفرن (باإلنفاق يف سبيله ) وأقرضتم اهللا قرضاً حسناً(نصرمتوهم ) رسلي وعزرمتوهمأقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم ب(
أخطأ ) منكم فقد ضلَّ سواء السبيل(امليثاق ) عنكم سيئاتكم وألدخلنكم جنات جتري من حتتها األار فمن كفر بعد ذلك

 طريق احلق والسواء يف األصل الوسط

ال ) وجعلنا قلوم قاسية(أبعدناهم عن رمحتنا ) ميثاقهم لعناهم(ما زائدة ) ما نقضهمفب: ( فنقضوا امليثاق قال تعاىل- 13
اليت وضعه ) عن مواضعه( وغريه صلى اهللا عليه وسلمالذي يف التوراة من نعت حممد ) حيرفون الكلم(تلني لقبول اإلميان 

خطاب ) وال تزال(يف التوراة من اتباع حممد ) به(أمروا ) مما ذكروا(نصيبا ) حظا(تركوا ) ونسوا(اهللا عليها أي يبدلونه 
ممن أسلم ) إال قليال منهم(بنقض العهد وغريه ) منهم(أي خيانة ) على خائنة(تظهر ) تطلع (صلى اهللا عليه وسلمللنيب 

 وهذا منسوخ بآية السيف) فاعف عنهم واصفح إن اهللا حيب احملسنني(

فنسوا حظا مما (كما أخذنا على بين إسرائيل اليهود ) أخذنا ميثاقهم(له متعلق بقو) ومن الذين قالوا إنا نصارى (- 14
بتفرقهم ) بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة(أوقعنا ) فأغرينا(يف اإلجنيل من اإلميان وغريه ونقضوا امليثاق ) ذكروا به

 فيجازيهم عليه)  كانوا يصنعونمبا(يف اآلخرة ) وسوف ينبئهم اهللا(واختالف أهوائهم فكل فرقة تكفر األخرى 

من (تكتمون ) يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون(حممد ) قد جاءكم رسولنا(اليهود والنصارى ) يا أهل الكتاب (- 15
من ذلك فال يبينه إذا مل يكن فيه مصلحة إال افتضاحكم ) ويعفو عن كثري(التوراة واإلجنيل كآية الرجم وصفته ) الكتاب

 بني ظاهر) مبني(قرآن ) وكتاب (صلى اهللا عليه وسلمهو النيب )  نورقد جاءكم من اهللا(

) وخيرجهم من الظلمات(طرق السالمة ) سبل السالم(بأن آمن ) اهللا من اتبع رضوانه(أي بالكتاب ) يهدي به (- 16

 دين اإلسالم) ويهديهم إىل صراط مستقيم(بإرادته ) بإذنه(اإلميان ) إىل النور(الكفر 

قل فمن (حيث جعلوه إهلاً وهم اليعقوبية فرقة من النصارى )  كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرميلقد (- 17
أي ال أحد ميلك ) اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا(عذاب ) من(أي يدفع ) ميلك

شاءه ) وات واألرض وما بينهما خيلق ما يشاء واهللا على كل شيءوهللا ملك السما(ذلك ولو كان املسيح إهلاً لقدر عليه 
 )قدير(
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أي كأبنائه يف القرب واملرتلة وهو كأبينا يف الرمحة ) حنن أبناء اهللا(أي كل منهما ) وقالت اليهود والنصارى (- 18
 ولده وال احلبيب حبيبه إن صدقتم يف ذلك وال يعذب األب) فلم يعذبكم بذنوبكم(هلم يا حممد ) وأحباؤه قل(والشفقة 

يغفر ملن (من البشر لكم ما هلم وعليكم ما عليهم ) خلق(من مجلة من ) بل أنتم بشر ممن(وقد عذبكم فأنتم كاذبون 
 املرجع) وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري(تعذيبه ال اعتراض عليه ) ويعذب من يشاء(املغفرة له ) يشاء

اذ مل يكن ) من الرسل(انقطاع ) على فترة(شرائع الدين ) يبني لكم(حممد ) تاب قد جاءكم رسولنايا أهل الك (- 19
بشري (زائدة ) ما جاءنا من(إذا عذبتم ) تقولوا(ال ) أن(بينه وبني عيسى رسول ومدة ذلك مخسماية وتسع وستون سنة لـ 

 ومنه تعذيبكم إن مل تتبعوه)  شيء قديرواهللا على كل(فال عذر لكم إذا ) وال نذير فقد جاءكم بشري ونذير

) أنبياء وجعلكم ملوكا(أي منكم ) إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم(اذكر ) و (- 20

 من املن والسلوى وفلق البحر وغري ذلك) وآتاكم ما مل يؤت أحدا من العاملني(أصحاب خدم وحشم 

وال ترتدوا على (أمركم بدخوهلا وهي الشام ) اليت كتب اهللا لكم(املطهرة ) املقدسةيا قوم ادخلوا األرض  (- 21
 يف سعيكم) فتنقلبوا خاسرين(تنهزموا خوف العدو ) أدباركم

وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فإن خيرجوا (من بقايا عاد طواالً ذي قوة ) قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين (- 22
 هلا) لونمنها فإنا داخ

خمالفة أمر اهللا ومها يوشع وكالب من النقباء الذين بعثهم موسى يف كشف ) رجالن من الذين خيافون(هلم ) قال (- 23
بالعصمة فكتما ما اطلعا عليه من حاهلم إال عن موسى خبالف بقية النقباء فأفشوه فجبنوا ) أنعم اهللا عليهما(أحوال اجلبابرة 

قاال ذلك تيقناً بنصر ) فإذا دخلتموه فإنكم غالبون(القرية وال ختشوهم فإم أجساد بال قلوب باب ) ادخلوا عليهم الباب(
 )وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني(اهللا وإجناز وعده 

عن ) إنا هاهنا قاعدون قال(هم ) قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال (- 24
 القتال

) فافرق(وال أملك غريمها فأجربهم على الطاعة ) أخي(إال ) رب إين ال أملك إال نفسي و(موسى حينئذ ) قال (- 25

 )بيننا وبني القوم الفاسقني(فافصل 

) يف األرض(يتحريون ) أربعني سنة يتيهون(أن يدخلوها ) حمرمة عليهم(أي األرض املقدسة ) فإا(تعاىل له ) قال (- 26

روي أم كانوا يسريون جادين فاذا أصبحوا إذا ) على القوم الفاسقني(حتزن ) فال تأس(خ قاله ابن عباس وهي تسعة فراس
هم يف املوضع الذي ابتدؤوا منه ويسريون النهار كذلك حىت انقرضوا كلهم إال من مل يبلغ العشرين ، قيل وكانوا ستمائة 

با ألولئك وسأل موسى ربه عند موته أن يدنيه من األرض ألف ومات هارون وموسى يف التيه وكان هلما رمحة وعذا
املقدسة رمية حبجر فأدناه كما يف احلديث ونبئ يوشع بعد األربعني وأمر بقتال اجلبارين فسار مبن بقي معه وقاتلهم وكان 

على بشر إن الشمس مل حتبس "يوم اجلمعة ووقفت له الشمس ساعة حىت فرغ من قتاهلم ، وروى أمحد يف مسنده حديث 
 "إال ليوشع ليايل سار إىل بيت املقدس

إىل ) إذ قربا قربانا(متعلق بـ اتل ) باحلق(هابيل وقابيل ) ابين آدم(خرب ) نبأ(على قومك ) عليهم(يا حممد ) واتل (- 27
 يتقبل من ومل(وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ) فتقبل من أحدمها(اهللا وهو كبش هلابيل وزرع لقابيل 
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لتقبل قربانك دوين : مل ؟ قال: قال) ألقتلنك(له ) قال(وهو قابيل فغضب وأضمر احلسد يف نفسه إىل أن حج آدم ) اآلخر
 )قال إمنا يتقبل اهللا من املتقني(

) نيإيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يِدي إليك ألقتلك إين أخاف اهللا رب العامل(مددت ) بسطت(الم القسم ) لئن (- 28

 يف قتلك

وال أريد أن ) فتكون من أصحاب النار(الذي ارتكبته من قبل ) وإمثك(بإمث قتلي ) بإمثي(ترجع ) إين أريد أن تبوء (- 29
 )وذلك جزاء الظاملني(أبوء بإمثك إذا قتلتك فأكون منهم ، قال تعاىل 

بقتله ومل يدر ما يصنع به ألنه أول ميت ) من اخلاسرين(فصار ) له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح(زينت ) فطوعت (- 30
 على وجه األرض من بين آدم فحمله على ظهره

لرييه كيف (ينبش التراب مبنقاره وبرجليه ويثريه على غراب ميت حىت واراه ) فبعث اهللا غرابا يبحث يف األرض (- 31
غراب فأواري سوأة أخي فأصبح من أن أكون مثل هذا ال(عن ) أخيه قال يا ويلىت أعجزت(جيفة ) سوأة(يستر ) يواري

 على محله وحفر له وواراه) النادمني

بغري ) أو(قتلها ) من قتل نفسا بغري نفس(أي الشأن ) كتبنا على بين إسرائيل أنه(الذي فعله قابيل ) من أجل ذلك (- 32
بأن امتنع عن قتلها ) من أحياهافكأمنا قتل الناس مجيعا و(من كفر أو زنا أو قطع طريق أو حنوه ) يف األرض(أتاه ) فساد(
رسلنا (أي بين إسرائيل ) ولقد جاءم(ِمن حيثُ انتهاِك حرمتها وصوا : قال ابن عباس) فكأمنا أحيا الناس مجيعا(

 جماوزون احلد بالكفر والقتل وغري ذلك) مث إن كثريا منهم بعد ذلك يف األرض ملسرفون(املعجزات ) بالبينات

33 -رني ملا قدموا املدينة وهم مرضى فأذن هلم النيب  ونزل يف العأن خيرجوا إىل اإلبل ويشربوا من صلى اهللا عليه وسلمِني 
) إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله( واستاقوا اإلبل صلى اهللا عليه وسلمأبواهلا وألباا فلما صحوا قتلوا راعي النيب 

) أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف(بقطع الطرق ) ويسعون يف األرض فسادا(مبحاربة املسلمني 

أو لترتيب األحوال فالقتل ملن قتل فقط والصلب ملن قتل وأخذ ) أو ينفوا من األرض(أي أيديهم اليمىن وأرجلهم اليسرى 
عي وأصح قوليه أن الصلب ثالثا املال والقطع ملن أخذ املال ومل يقتل والنفي ملن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشاف

يف (ذل ) هلم خزي(اجلزاء املذكور ) ذلك(بعد القتل وقيل قبله قليال ويلحق بالنفي ما أشبهه يف التنكيل من احلبس وغريه 
 هو عذاب النار) الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم

م ) رحيم(هلم ما أتوه ) فاعلموا أن اهللا غفورمن قبل أن تقدروا عليهم (من احملاربني والقطاع ) إال الذين تابوا (- 34
عرب بذلك دون فال حتدوهم ليفيد أنه ال يسقط عنه بتوبته إال حدود اهللا دون حقوق اآلدميني كذا ظهر يل ومل أر من 

 عليه تعرض له واهللا أعلم فاذا قتل وأخذ املال يقتل ويقطع وال يصلب وهو أصح قويل الشافعي وال تفيد توبته بعد القدرة
 شيئا وهو أصح قوليه أيضا

ما يقربكم إليه من طاعته ) إليه الوسيلة(اطلبوا ) وابتغوا(خافوا عقابه بأن تطيعوه ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا (- 35
 تفوزون) لعلكم تفلحون(إلعالء دينه ) وجاهدوا يف سبيله(

مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم أن هلم ما يف األرض مجيعا و(ثبت ) إن الذين كفروا لو (- 36
 )وهلم عذاب أليم
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 دائم) أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهلم عذاب مقيم(يتمنون ) يريدون (- 37

أي ) فاقطعوا أيديهما(أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء يف خربه وهو ) والسارق والسارقة (- 38
ميني كل منهما من الكوع وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من 

من (عقوبة هلما ) مبا كسبا نكاال(نصب على املصدر ) جزاء(مفصل القدم مث اليد اليسرى مث الرجل اليمىن وبعد ذلك يعزر 
 هيف خلق) حكيم(غالب على أمره ) اهللا واهللا عزيز

يف التعبري ذا ) فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم(عمله ) وأصلح(رجع عن السرقة ) فمن تاب من بعد ظلمه (- 39
ما تقدم فال يسقط بتوبته حق اآلدمي من القطع ورد املال ، نعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إىل األمام سقط 

 القطع وعليه الشافعي

) ويغفر ملن يشاء(تعذيبه ) أن اهللا له ملك السماوات واألرض يعذب من يشاء( االستفهام فيه للتقرير )أمل تعلم (- 40

 ومنه التعذيب واملغفرة) واهللا على كل شيء قدير(املغفرة له 

يقعون فيه بسرعة أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة ) الذين يسارعون يف الكفر(صنع ) يا أيها الرسول ال حيزنك (- 41
قوم ) ومن الذين هادوا(وهم املنافقون ) ومل تؤمن قلوم(بألسنتهم متعلق بقالوا ) الذين قالوا آمنا بأفواههم( للبيان )من(
) مل يأتوك(من اليهود ) آخرين(ألجل قوم ) لقوم(منك ) مساعون(الذي افترته أحبارهم مساع قبول ) مساعون للكذب(

حيرفون ( عن حكمهما صلى اهللا عليه وسلما فبعثوا قريظة ليسألوا النيب وهم أهل خيرب زىن فيهم حمصنان فكرهوا رمجهم
إن أوتيتم (ملن أرسلوهم ) يقولون(اليت وضعه اهللا عليها أي يبدلونه ) من بعد مواضعه(الذي يف التوراة كآية الرجم ) الكلم
أن تقبلوه ) فاحذروا(بل أفتاكم خبالفه ) وإن مل تؤتوه(فاقبلوه ) فخذوه(احلكم احملرف أي اجللد الذي أفتاكم به حممد ) هذا

من الكفر ولو ) أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوم(يف دفعها ) فلن متلك له من اهللا شيئا(إضالله ) ومن يرد اهللا فتنته(
 )وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم(ذل بالفضيحة واجلزية ) هلم يف الدنيا خزي(أراده لكان 

لتحكم بينهم ) فإن جاؤوك(بضم احلاء وسكوا أي احلرام كالرشا )  أكالون للسحتمساعون للكذب( هم - 42
اآلية فيجب احلكم بينهم إذا ترافعوا إلينا } وأن احكم بينهم{هذا التخيري منسوخ بقوله ) فاحكم بينهم أو أعرض عنهم(

بينهم )  فلن يضروك شيئا وإن حكمتوإن تعرض عنهم(وهو أصح قويل الشافعي فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إمجاعا 
 العادلني يف احلكم أي يثيبهم) إن اهللا حيب املقسطني(بالعدل ) فاحكم بينهم بالقسط(

بالرجم استفهام تعجيب أي مل يقصدوا بذلك معرفة احلق بل ) وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا (- 43
وما أولئك (التحكيم ) من بعد ذلك( بالرجم املوافق لكتام يعرضون عن حكمك) مث يتولون(ما هو أهون عليهم 

 )باملؤمنني

) الذين أسلموا(من بين إسرائيل ) حيكم ا النبيون(بيان لألحكام ) ونور(من الضاللة ) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى (- 44

استودعوه أي ) استحفظوا(أي بسبب الذي ) مبا(الفقهاء ) واألحبار(العلماء منهم ) للذين هادوا والربانيون(انقادوا اهللا 
أيها اليهود يف إظهار ما ) فال ختشوا الناس(أنه حق ) وكانوا عليه شهداء(أي يبدلوه ) من كتاب اهللا(استحفظهم اهللا إياه 

)  قليالبآيايت مثنا(تستبدلوا ) وال تشتروا(يف كتمانه ) واخشوِن( والرجم وغريها صلى اهللا عليه وسلمعندكم من نعت حممد 

 به) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون(من الدنيا تأخذونه على كتماا 
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) بالعني واألنف(تفقأ ) والعني(إذا قتلتها ) بالنفس(تقتل ) أن النفس(أي التوراة ) عليهم فيها(فرضنا ) وكتبنا (- 45

) قصاص(بالوجهني ) واجلروح(قراءة بالرفع يف األربعة ويف ) بالسن(تقلع ) باألذن والسن(تقطع ) باألنف واألذن(جيدع 

أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل وحنو ذلك وما ال ميكن فيه احلكومة وهذا احلكم وإن كتب عليهم فهو مقرر يف 
 القصاص يف) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا(ملا أتاه ) فهو كفارة له(أي بالقصاص بأن مكن من نفسه ) فمن تصدق به(شرعنا 
 )فأولئك هم الظاملون(وغريه 

من التوراة وآتيناه اإلجنيل فيه (قبله ) بعيسى ابن مرمي مصدقا ملا بني يديه(أي النبيني ) على آثارهم(أتبعنا ) وقفينا (- 46
وعظة وهدى وم(ملا فيها من األحكام ) ملا بني يديه من التوراة(حال ) ومصدقا(بيان لألحكام ) ونور(من الضاللة ) هدى

 )للمتقني

من األحكام ويف قراءة بنصب حيكم وكسر المه عطفا على معمول ) وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه( وقلنا - 47
 )ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون(آتيناه 

) من الكتاب ومهيمنا(قبله ) يديهمصدقا ملا بني (متعلق بأنزلنا ) باحلق(القرآن ) الكتاب(يا حممد ) وأنزلنا إليك (- 48

وال تتبع (إليك ) مبا أنزل اهللا(بني أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك ) فاحكم بينهم(والكتاب مبعىن الكتب ) عليه(شاهدا 
طريقا واضحا يف الدين ) ومنهاجا(شريعة ) شرعة(أيها األمم ) عما جاءك من احلق لكل جعلنا منكم(عادال ) أهواءهم

) فيما آتاكم(ليختربكم ) ليبلوكم(فرقكم فرقا ) ولكن(على شريعة واحدة ) ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة(ميشون عليه 

بالبعث ) إىل اهللا مرجعكم مجيعا(سارعوا إليها ) فاستبقوا اخلريات(من الشرائع املختلفة لينظر املطيع منكم والعاصي 
  كال منكم بعملهمن أمر الدين وجيزي) فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون(

عن بعض ما أنزل اهللا (يضلوك ) يفتنوك(ال ) أن(لـ ) وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم (- 49
اليت ) ببعض ذنوم(بالعقوبة يف الدنيا ) فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم(عن احلكم املرتل وأرادوا غريه ) إليك فإن تولوا

 )وإن كثريا من الناس لفاسقون(يل وجيازيهم على مجيعها يف األخرى أتوها ومنها التو

أي ال أحد ) ومن(بالياء والتاء يطلبون من املداهنة وامليل إذا تولوا ؟ استفهام إنكاري ) أفحكم اجلاهلية يبغون (- 50
 به خصوا بالذكر ألم الذين يتدبرون) يوقنون(عند قوم ) أحسن من اهللا حكما لقوم(

الحتادهم يف ) بعضهم أولياء بعض(توالوم وتوادوم ) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء (- 51
 مبواالم الكفار) إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني(من مجلتهم ) ومن يتوهلم منكم فإنه منهم(الكفر 

) يقولون(يف مواالم ) يسارعون فيهم( املنافق ضعف اعتقاد كعبد اهللا بن أيب) فترى الذين يف قلوم مرض (- 52

يدور ا الدهر علينا من جدب أو غلبة وال يتم أمر حممد فال ميريونا ، قال تعاىل ) خنشى أن تصيبنا دائرة(معتذرين عنها 
فيصبحوا على ما  (تك ستر املنافقني وافتضاحهم) أو أمر من عنده(بالنصر لنبيه بإظهار دينه ) فعسى اهللا أن يأيت بالفتح(

 )نادمني(من الشك ومواالة الكفار ) أسروا يف أنفسهم

لبعضهم إذا هتك سترهم تعجبا ) الذين آمنوا(بالرفع استئنافا بواو ودوا وبالنصب عطفا على يأيت ) ويقول (- 53
) أعماهلم(بطلت ) حبطت: (عاىليف الدين قال ت) إم ملعكم(غاية اجتهادهم فيها ) أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام(

 الدنيا بالفضيحة واآلخرة بالعقاب) خاسرين(صاروا ) فأصبحوا(الصاحلة 
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إىل الكفر إخبار مبا علم اهللا وقوعه وقد ) منكم عن دينه(بالفك واإلدغام ، يرجع ) يا أيها الذين آمنوا من يرتدد (- 54
هم : "صلى اهللا عليه وسلمقال ) بقوم حيبهم وحيبونه(بدهلم ) هللافسوف يأيت ا(ارتد مجاعة بعد موت النيب صلى اهللا عليه 

على (أشداء ) على املؤمنني أعزة(عاطفني ) أذلة(رواه احلاكم يف صحيحه " قوم هذا وأشار إىل أيب موسى األشعري
ذكور من األوصاف امل) ذلك(فيه كما خياف املنافقون لوم الكفار ) الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم

 ونزل ملا قال ابن سالم يا رسول اهللا إن - 55مبن هو أهله ) عليم(كثري الفضل ) فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع(
خاشعون أو ) إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون: (قومنا هجرونا

 يصلون صالة التطوع

لنصره إياهم أوقعه موقع ) فإن حزب اهللا هم الغالبون(فيعينهم وينصرهم ) ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا( - 56
 فإم بياناً ألم من حزبه ، أي أتباعه

الذين أوتوا الكتاب من (للبيان ) ولعبا من(مهزوءا به ) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا (- 57
 صادقني يف إميانكم) إن كنتم مؤمنني(بترك مواالم ) أولياء واتقوا اهللا(املشركني باجلر والنصب ) كم والكفارقبل

بأن يستهزئوا ا ويتضاحكوا ) هزوا ولعبا(أي الصالة ) اختذوها(باألذان ) إىل الصالة(دعومت ) إذا ناديتم(الذين ) و (- 58
 )وم ال يعقلونق(أي بسبب أم ) بأم(االختاذ ) ذلك(

باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من {: مبن تؤمن من الرسل فقال: صلى اهللا عليه وسلم ونزل ملا قال اليهود للنيب - 59
منا إال أن آمنا (تنكرون ) قل يا أهل الكتاب هل تنقمون(ال نعلم ديناً شراً من دينكم : اآلية فلما ذكر عيسى قالوا} قبل

 املعىن ما تنكرون إال إمياننا -عطف على أن آمنا ) وأن أكثركم فاسقون(إىل األنبياء )  وما أنزل من قبلباهللا وما أنزل إلينا
 -وخمالفتكم يف عدم قبوله املعرب عنه بالفسق الالزم عنه وليس هذا مما ينكر 

من لعنه (هو ) عند اهللا(ثوابا مبعىن جزاء ) مثوبةً(الذي تنقمونه ) ذلك(أهل ) بشر من(أخربكم ) قل هل أنبئكم (- 60
الشيطان بطاعته ، ) عبد الطاغوت(من ) و(باملسخ ) وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير(أبعده عن رمحته ) اهللا

وراعى يف منهم معىن من وفيما قبله لفظها وهم اليهود ، ويف قراءة بضم باء عبد وإضافة إىل ما بعده اسم مجع لعبد ونصبه 
طريق احلق وأصل السواء الوسط ) وأضل عن سواء السبيل(متييز ألن مأواهم النار ) أولئك شر مكانا(ة بالعطف على القرد

 وذكر شر وأضل يف مقابلة قوهلم ال نعلم دينا شراً من دينكم

من عندكم ) بالكفر وهم قد خرجوا(إليكم متلبسني ) قالوا آمنا وقد دخلوا(أي منافقو اليهود ) وإذا جاؤوكم (- 61
 ـه من النفاق) واهللا أعلم مبا كانوا يكتمونـ(ومل يؤمنوا ) به(سني متلب

) وأكلهم السحت(الظلم ) والعدوان(الكذب ) يف اإلمث(يقعون سريعاً ) يسارعون(أي اليهود ) وترى كثريا منهم (- 62

 ـه عملهم هذا) لبئس ما كانوا يعملونـ(احلرام كالرشا 

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا (الكذب ) عن قوهلم اإلمث(منهم ) ألحبارينهاهم الربانيون وا(هال ) لوال (- 63
 ـه ترك يهم) يصنعونـ

) يد اهللا مغلولة( بعد أن كانوا أكثر الناس ماال صلى اهللا عليه وسلمملا ضيق عليهم بتكذيبهم النيب ) وقالت اليهود (- 64

عن فعل ) أيديهم(أمسكت ) غُلَّت(عن ذلك قال تعاىل مقبوضة عن إدرار الرزق علينا كنوا به عن البخل تعاىل اهللا 
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مبالغة يف الوصف باجلود وثين اليد إلفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله ) ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان(اخلريات دعاء عليهم 
 منهم ما أنزل إليك وليزيدن كثريا(من توسيع وتضييق ال اعتراض عليه ) ينفق كيف يشاء(السخي من ماله أي يعطي بيديه 

فكل يوم فرقة منهم ) وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة(لكفرهم به ) طغيانا وكفرا(من القرآن ) من ربك
أي كلما أرادوه ردهم ) أطفأها اهللا (صلى اهللا عليه وسلمأي حلرب النيب ) كلما أوقدوا نارا للحرب(ختالف األخرى 

 مبعىن أنه يعاقبهم) واهللا ال حيب املفسدين(أي مفسدين باملعاصي ) ويسعون يف األرض فسادا(

لكفرنا عنهم سيئام وألدخلناهم جنات (الكفر ) واتقوا (صلى اهللا عليه وسلممبحمد ) ولو أن أهل الكتاب آمنوا (- 65
 )النعيم

من ) وما أنزل إليهم (صلى اهللا عليه وسلمبالعمل مبا فيهما ومنه اإلميان بالنيب ) ولو أم أقاموا التوراة واإلجنيل (- 66
مجاعة ) منهم أمة(بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة ) من رم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم(الكتب 

) ما(بئس ) وكثري منهم ساء( كعبد اهللا بن سالم وأصحابه صلى اهللا عليه وسلمتعمل به وهم من آمن بالنيب ) مقتصدة(

 ـه) ونـيعمل(شيئا 

أي مل ) وإن مل تفعل(وال تكتم شيئا منه خوفا أن تنال مبكروه ) ما أنزل إليك من ربك(مجيع ) يا أيها الرسول بلغ (- 67
) واهللا يعصمك من الناس(باإلفراد واجلمع ألن كتمان بعضها ككتمان كلها ) فما بلغت رسالته(تبلغ مجيع ما أنزل إليك 

إن اهللا ال يهدي (رواه احلاكم " انصرفوا فقد عصمين اهللا: " حيرس حىت نزلت فقالوسلمصلى اهللا عليه أن يقتلوك وكان 
 )القوم الكافرين

) حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم(من الدين معتد به ) قل يا أهل الكتاب لستم على شيء (- 68

لكفرهم به ) طغيانا وكفرا(من القرآن ) هم ما أنزل إليك من ربكمن) (وليزيدن كثريا(بأن تعملوا مبا فيه ومنه اإلميان يب 
 إن مل يؤمنوا بك أي ال تم م) على القوم الكافرين(حتزن ) فال تأس(

) من آمن(ويبدل من املبتدأ ) والنصارى(فرقة منهم ) والصابئون(هم اليهود مبتدأ ) إن الذين آمنوا والذين هادوا (- 69

 يف اآلخرة خرب املبتدأ ودال على خرب إن) آلخر وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنونباهللا واليوم ا(منهم 

مبا ال (منهم ) وأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم رسول(على اإلميان باهللا ورسله ) لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل (- 70
كزكريا وحيىي والتعبري به دون قتلوا حكاية ) لونيقت(منهم ) كذبوا وفريقا(منهم ) فريقا(من احلق كذبوه ) وى أنفسهم

 للحال املاضية للفاصلة

عذاب م على تكذيب ) فتنة(بالرفع فأن خمففة والنصب فهي ناصبة أي تقع ) ال تكونُ(ن ) أ(ظنوا ) وحسبوا (- 71
ثانيا ) مث عموا وصموا(بوا ملا تا) مث تاب اهللا عليهم(عن استماعه ) وصموا(عن احلق فلم يبصروه ) فعموا(الرسل وقتلهم 

 فيجازيهم به) واهللا بصري مبا يعملون(بدل من الضمري ) كثري منهم(

املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب (هلم ) وقال(سبق مثله ) لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي (- 72
ومأواه النار (منعه أن يدخلها ) فقد حرم اهللا عليه اجلنة(ة غريه يف العباد) إنه من يشرك باهللا(فإين عبد ولست بإله ) وربكم

 مينعوهم من عذاب اهللا) وما للظاملني من أنصار
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وما من (أي أحدها واآلخران عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى ) ثالثة(آهلة ) لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث (- 73
منهم عذاب (أي ثبتوا على الكفر ) ليمسن الذين كفروا(من التثليث ويوحدوا ) إله إال إله واحد وإن مل ينتهوا عما يقولون

 مؤمل وهو النار) أليم

 به) رحيم(ملن تاب ) واهللا غفور(مما قالوا استفهام توبيخ ) أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه (- 74

 مثلهم وليس بإله كما زعموا وإال ملا فهو ميضي) من قبله الرسل(مضت ) ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت (- 75
كغريمها من الناس ومن كان كذلك ال يكون إهلا لتركيبه ) كانا يأكالن الطعام(مبالغة يف الصدق ) وأمه صديقة(مضى 

) يؤفكون(كيف ) مث انظر أىن(على وحدانيتنا ) كيف نبني هلم اآليات(متعجبا ) انظر(وضعفه وما ينشأ من البول والغائط 

 ون عن احلق مع قيام الربهانيصرف

بأحوالكم ) العليم(ألقوالكم ) ما ال ميلك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو السميع(أي غريه ) قل أتعبدون من دون اهللا (- 76
 واالستفهام لإلنكار

ا عيسى أو بأن تضعو) غري احلق(غلوا ) يف دينكم(جتاوزوا احلد ) ال تغلوا(اليهود والنصارى ) قل يا أهل الكتاب (- 77
وضلوا عن (من الناس ) وأضلوا كثريا(بغلوهم وهم أسالفهم ) وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل(ترفعوه فوق حقه 

 عن طريق احلق والسواء يف األصل الوسط) سواء السبيل

وعيسى (ة بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيل) لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود (- 78
 )مبا عصوا وكانوا يعتدون(اللعن ) ذلك(بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب املائدة ) ابن مرمي

 فعلهم هذا) منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون(معاودة ) عن(أي ال ينهى بعضهم بعضا ) كانوا ال يتناهون (- 79

من العمل ) لبئس ما قدمت هلم أنفسهم(ن أهل مكة بغضا لك م) كثريا منهم يتولون الذين كفروا(يا حممد ) ترى (- 80
 )أن سخط اهللا عليهم ويف العذاب هم خالدون(ملعادهم املوجب هلم 

) أولياء ولكن كثريا منهم فاسقون(أي الكفار ) وما أنزل إليه ما اختذوهم(حممد ) ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب (- 81

 خارجون عن اإلميان

من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم ) أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا(ا حممد ي) لتجدن (- 82
أي قرب مودم للمؤمنني ) ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك(واماكهم يف اتباع اهلوى 

عن اتباع احلق كما يستكرب اليهود وأهل ) يستكربونوأم ال (عبادا ) ورهبانا(علماء ) منهم قسيسني(بسبب أن ) بأن(
 سورة يس فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه صلى اهللا عليه وسلممكة نزلت يف وفد النجاشي القادمني عليه من احلبشة قرأ 

 هذا مبا كان يرتل على عيسى

من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ترى أعينهم تفيض (من القرآن ) وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول: ( قال تعاىل- 83
 املقربني بتصديقهم) فاكتبنا مع الشاهدين(صدقنا بنبيك وكتابك ) ربنا آمنا

القرآن أي ال مانع لنا ) ما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق(قالوا يف جواب من عريهم باإلسالم من اليهود ) و (- 84
 املؤمنني اجلنة) أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني(على نؤمن عطف ) ونطمع(من اإلميان مع وجود مقتضيه 

 باإلميان) فأثام اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك جزاء احملسنني: (  قال تعاىل- 85
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 )والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم (- 86

أن يالزموا الصوم والقيام وال يقربوا النساء والطيب وال يأكلوا اللحم وال يناموا  ونزل ملا هم قوم من الصحابة - 87
 )إن اهللا ال حيب املعتدين(تتجاوزوا أمر اهللا ) يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا(على الفراش 

 )واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون(ور قبله حال متعلق به مفعول واجلار وار) وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا (- 88

ال : هو ما يسبق إليه اللسان من غري قصد احللف كقول اإلنسان) يف أميانكم(الكائن ) ال يؤاخذكم اهللا باللغو (- 89
 عليه بأن حلفتم عن )األميان(} عاقدمت{بالتخفيف والتشديد ويف قراءة ) ولكن يؤاخذكم مبا عقَدتم(واهللا ، وبلى واهللا 

) أهليكم(منه ) من أوسط ما تطعمون(لكل مسكني مد ) إطعام عشرة مساكني(أي اليمني إذا حنثتم فيه ) فكفارته(قصد 

مبا يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار وال يكفي دفع ما ذكر إىل ) أو كسوم(أي أقصده وأغلبه ال أعاله وال أدناه 
أي مؤمنة كما يف كفارة القتل والظهار محال للمطلق على املقيد ) رقبة(عتق ) حتريرأو (مسكني واحد وعليه الشافعي 

املذكور ) ذلك(كفارته وظاهره أنه ال يشترط التتابع وعليه الشافعي ) فصيام ثالثة أيام(واحدا مما ذكر ) فمن مل جيد(
ن على فعل بر أو إصالح بني الناس كما يف أن تنكثوها ما مل تك) واحفظوا أميانكم(وحنثتم ) كفارة أميانكم إذا حلفتم(

 ـه على ذلك) يبني اهللا لكم آياته لعلكم تشكرونـ(أي مثل ما بني لكم ما ذكر ) كذلك(سورة البقرة 

قداح ) واألزالم(األصنام ) واألنصاب(القمار ) وامليسر(املسكر الذي خيامر العقل ) يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر (- 90
أي الرجس املعرب به عن هذه األشياء أن ) فاجتنبوه(الذي يزينه ) من عمل الشيطان(خبيث مستقذر ) جسر(االستقسام 

 )لعلكم تفلحون(تفعلوه 

إذا أتيتموها ملا حيصل فيهما من الشر والفنت ) إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر (- 91
عن إتياما ، أي ) فهل أنتم منتهون(خصها بالذكر تعظيما هلا ) ن ذكر اهللا وعن الصالةع(باالشتغال ما ) ويصدكم(

 انتهوا

) فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني(عن الطاعة ) فإن توليتم(املعاصي ) وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا (- 92

 اإلبالغ البني وجزاؤكم علينا

) إذا ما اتقوا(أكلوا من اخلمر وامليسر قبل التحرمي ) وعملوا الصاحلات جناح فيما طعمواليس على الذين آمنوا  (- 93

واهللا حيب (العمل ) مث اتقوا وأحسنوا(ثبتوا على التقوى واإلميان ) وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا(احملرمات 
 مبعىن أنه يثيبهم) احملسنني

أيديكم (أي الصغار منه ) من الصيد تناله(يرسله لكم ) اهللا بشيء(ليختربنكم ) يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم (- 94
علم ) ليعلم اهللا(الكبار منه ، وكان ذلك باحلديبية وهم حمرمون فكانت الوحش والطري تغشاهم يف رحاهلم ) ورماحكم

فله عذاب (النهي عنه فاصطاده ) فمن اعتدى بعد ذلك(حال أي غائبا مل يره فيجتنب الصيد ) من خيافه بالغيب(الظهور 
 )أليم

بالتنوين ) ومن قتله منكم متعمدا فجزاء(حمرمون حبج أو عمرة ) يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم (- 95
أي باملثل ) حيكم به(أي شبهه يف اخللقة ويف قراءة بإضافة جزاء ) مثل ما قتل من النعم(ورفع ما بعده أي فعليه جزاء هو 

هلم فطنة مييزان ا أشبه األشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي اهللا عنهم يف النعامة ) ذوا عدل منكم(رجالن 
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ببدنة وابن عباس وأبو عبيدة يف بقر الوحش ومحاره ببقرة وابن عمر وابن عوف يف الظيب بشاة وحكم ا ابن عباس وعمر 
أي يبلغ به احلرم فيذبح فيه ويتصدق به على ) بالغ الكعبة(حال من جزاء ) هديا(وغريمها يف احلمام ألنه يشبهها يف العب 

مساكينه وال جيوز أن يذبح حيث كان ونصبه نعتا ملا قبله وإن أضيف ألن إضافته لفظية ال تفيد تعريفا فإن مل يكن للصيد 
من غالب ) طعام مساكني(إن وجده هي غري اجلزاء و) كفارة(عليه ) أو(مثل من النعم كالعصفور واجلراد فعليه قيمته 

مثل ) عدل(عليه ) أو(قوت البلد ما يساوي قيمة اجلزاء لكل مسكني مد ، ويف قراءة بإضافة كفارة ملا بعده وهي للبيان 
الذي فعله ) أمره(ثقل جزاء ) ليذوق وبال(يصومه عن كل مد يوم وإن وجده وجب ذلك عليه ) صياما(الطعام ) ذلك(
ممن ) ذو انتقام(غالب على أمره ) فينتقم اهللا منه واهللا عزيز(إليه ) ومن عاد(من قتل الصيد قبل حترميه )  سلفعفا اهللا عما(

 عصاه ، وأحلق بقتله متعمدا فيما ذكر اخلطأ

أن تأكلوه وهو ما ال يعيش إال فيه كالسمك خبالف ما ) صيد البحر(أيها الناس ِحالً كنتم أو حمرمني ) أحل لكم (- 96
املسافرين منكم يتزودونه ) وللسيارة(تأكلونه ) لكم(متتيعا ) متاعا(ما يقذفه ميتا ) وطعامه(ش فيه ويف الرب كالسرطان يعي
فلو صاده مِحل فللمحرم ) ما دمتم حرما(وهو ما يعيش فيه من الوحش املأكول أن تصيدوه ) وحرم عليكم صيد الرب(

 )ه حتشرونواتقوا اهللا الذي إلي(أكله كما بينته السنة 

يقوم به أمر دينهم باحلج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم ) قياما للناس(احملرم ) جعل اهللا الكعبة البيت احلرام (- 97
مبعىن األشهر احلرم ) والشهر احلرام(بال ألف مصدر قام غري معل } قيما{التعرض له وجيب مثرات كل شيء إليه ويف قراءة 

قياما هلم بأمن صاحبهما من ) واهلدي والقالئد( ورجب قياما هلم بأمنهم من القتال فيها ذو القعدة وذو احلجة احملرم
فإن ) لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وأن اهللا بكل شيء عليم(اجلعل املذكور ) ذلك(التعرض له 

  مبا هو يف الوجود وما هو كائنجعله ذلك جللب املصاحل لكم ودفع املضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه

 م) رحيم(ألوليائه ) وأن اهللا غفور(ألعدائه ) اعلموا أن اهللا شديد العقاب (- 98

ختفون منه فيجازيكم ) وما تكتمون(تظهرون من العمل ) واهللا يعلم ما تبدون(لكم ) ما على الرسول إال البالغ (- 99
 به

يا (يف تركه ) كثرة اخلبيث فاتقوا اهللا(أي سرك ) ولو أعجبك(احلالل ) يبوالط(احلرام ) قل ال يستوي اخلبيث (- 100
 تفوزون) أويل األلباب لعلكم تفلحون

لكم (تظهر ) يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد (صلى اهللا عليه وسلم ونزل ملا أكثروا سؤاله - 101
املعىن إذا ) تبد لكم (صلى اهللا عليه وسلميف زمن النيب ) ل القرآنوإن تسألوا عنها حني يرت(ملا فيها من املشقة ) تسؤكم

عن مسألتكم فال ) عفا اهللا عنها(سألتم عن أشياء يف زمنه يرتل القرآن بإبدائها ومىت أبداها ساءتكم فال تسألوا عنها قد 
 )واهللا غفور حليم(تعودوا 

) ا كافرين(صاروا ) مث أصبحوا(جيبوا ببيان أحكامها أنبياءهم فأ) قوم من قبلكم(أي األشياء ) قد سأهلا (- 102

 بتركهم العمل ا

كما كان أهل اجلاهلية يفعلونه ، روى البخاري ) اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام(شرع ) ما جعل (- 103
السائبة اليت كانوا يسيبوا البحرية اليت مينح درها للطواغيت فال حيلبها أحد من الناس ، و: عن سعيد بن املسيب قال
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آلهلتهم فال حيمل عليها شيء ، والوصيلة الناقة البكر تبكر يف أول نتاج اإلبل بأنثى مث تثين بعد بأنثى وكانوا يسيبوا 
لطواغيتهم إن وصلت إحدامها بأخرى ليس بينها ذكر ، واحلام فحل اإلبل يضرب الضراب املعدودة فإذا قضى ضرابه 

يف ذلك ) ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب(ت وأعفوه من أن حيمل عليه شيء ومسوه احلامي ودعوه للطواغي
 أن ذلك افتراء ألم قلدوا فيه آباءهم) وأكثرهم ال يعقلون(ويف نسبته إليه 

ما (كافينا ) حسبناقالوا (أي إىل حكمه من حتليل ما حرمتم ) وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول (- 104
إىل ) ولو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون(حسبهم ذلك ) أ: (من الدين والشريعة قال تعاىل) وجدنا عليه آباءنا

 احلق

قيل املراد ) ال يضركم من ضل إذا اهتديتم(أي احفظوها وقوموا بصالحها ) يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم (- 105
صلى اهللا عليه سألت عنها رسول اهللا :  أهل الكتاب وقيل املراد غريهم حلديث أيب ثعلبة اخلشينال يضركم من ضل من

ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي : " فقالوسلم
 فيجازيكم به)  فينبئكم مبا كنتم تعملونإىل اهللا مرجعكم مجيعا(رواه احلاكم وغريه " رأي برأيه فعليك نفسك

خرب مبعىن ) حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم(أسبابه ) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت (- 106
أي ) أو آخران من غريكم(على االتساع ، وحني بدل من إذا أو ظرف حلضر " بني"األمر أي ليشهد ، وإضافة شهادة لـ 

من بعد (توقفوما صفة آخران ) يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت حتبسوما(سافرمت ) إن أنتم ضربتم(لتكم غري م
عوضا نأخذه ) مثنا(باهللا ) ال نشتري به(شككتم فيها ويقوالن ) باهللا إن ارتبتم(حيلفان ) فيقسمان(أي صالة العصر ) الصالة

وال نكتم شهادة (قرابة منا ) ذا قرىب(املقسم له واملشهود له ) ولو كان(ه بدله من الدنيا بأن حنلف به أو نشهد كذبا ألجل
 )ملن اآلمثني(إن كتمناها ) إنا إذا(اليت أمرنا ا ) اهللا

أي فعال ما يوجبه من خيانة أو كذب يف الشهادة بأن ) على أما استحقا إمثاً(اطلع بعد حلفهما ) فإن عثر (- 107
يف توجه اليمني ) فآخران يقومان مقامهما(به وادعيا أما ابتاعاه من امليت أو أوصى هلما به وجد عندمها مثال ما اما 

بامليت أي األقربان إليه ويف قراءة ) األوليان(الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران ) من الذين استحق عليهم(عليهما 
أصدق ) أحق(مييننا ) لشهادتنا(خيانة الشاهدين ويقوالن على ) فيقسمان باهللا(مجع أول صفة أو بدل من الذين } األولني{
املعىن ليشهد احملتضر على وصيته اثنني أو ) إنا إذاً ملن الظاملني(جتاوزنا احلق يف اليمني ) وما اعتدينا(ميينهما ) من شهادما(

ا أما خانا بأخذ شيء أو دفعه يوصي إليهما من أهل دينه أو غريهم إن فقدهم لسفر وحنوه فإن ارتاب الورثة فيهما فادعو
إىل شخص زعما أن امليت أوصى له به فليحلفا إىل آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب 

الورثة على كذما وصدق ما ادعوه واحلكم ثابت يف الوصيني منسوخ يف الشاهدين وكذا شهادة غري أهل امللة منسوخة 
صر للتغليظ وختصيص احللف يف اآلية باثنني من أقرب الورثة خلصوص الواقعة اليت نزلت هلا وهي ما رواه واعتبار صالة الع

البخاري أن رجال من بين سهم خرج مع متيم الداري وعدي بن بداء أي ومها نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها 
 فرتلت فأحلفهما مث صلى اهللا عليه وسلمعا إىل النيب مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصا بالذهب فرف

وجد اجلام مبكة فقالوا ابتعناه من متيم وعدي فرتلت اآلية الثانية فقام رجالن من أولياء السهمي فحلفا ويف رواية الترمذي 
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 أن يبلغا ما فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه ، ويف رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرمها
 ترك أهله فلما مات أخذا اجلام ودفعا إىل أهله ما بقي

بالشهادة (أي الشهود أو األوصياء ) أن يأتوا(أقرب إىل ) أدىن(احلكم املذكور من رد اليمني على الورثة ) ذلك (- 108
على الورثة )  أميان بعد أميامخيافوا أن ترد(أقرب إىل أن ) أو(الذي حتملوها عليه من غري حتريف وال خيانة ) على وجهها

ما ) وامسعوا(بترك اخليانة والكذب ) واتقوا اهللا(املدعني فيحلفون على خيانتهم وكذم فيفتضحون ويغرمون فال يكذبوا 
 اخلارجني عن طاعته إىل سبيل اخلري) واهللا ال يهدي القوم الفاسقني(تؤمرون به مساع قبول 

به حني دعومت ) أُجبتم(أي الذي ) ماذا(هلم توبيخا لقومهم ) فيقول(هو يوم القيامة ) يوم جيمع اهللا الرسل( اذكر - 109
ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم ) إنك أنت عالم الغيوب(بذلك ) قالوا ال علم لنا(إىل التوحيد 

 القيامة وفزعهم مث يشهدون على أممهم ملا يسكنون

بروح (قويتك ) إذ أيدتك(اشكرها ) عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتكإذ قال اهللا يا ( اذكر - 110
يفيد نزوله قبل الساعة ألنه رفع ) وكهال(أي طفال ) يف املهد(حال من الكاف يف أيدتك ) تكلم الناس(جربيل ) القدس

كصورة ) إذ ختلق من الطني كهيئةوإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل و(قبل الكهولة كما سبق يف آل عمران 
وتربئ األكمه واألبرص بإذين وإذ (بإراديت ) بإذين فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين(والكاف اسم مبعىن مثل مفعول ) الطري(

املعجزات ) إذ جئتهم بالبينات(حني مهوا بقتلك ) بإذين وإذ كففت بين إسرائيل عنك(من قبورهم أحياء ) خترج املوتى
 أي عيسى} ساحر{ويف قراءة ) إال سحر مبني(الذي جئت به ) هذا(ما ) ين كفروا منهم إنفقال الذ(

بك ) قالوا آمنا(عيسى ) آمنوا يب وبرسويل(أي بأن ) أن(أمرم على لسانه ) وإذ أوحيت إىل احلواريني (- 111
 )واشهد بأننا مسلمون(وبرسولك 

ويف قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده ) ربك(أي يفعل ) ل يستطيعإذ قال احلواريون يا عيسى ابن مرمي ه( اذكر - 112
 )إن كنتم مؤمنني(يف اقتراح اآليات ) اتقوا اهللا(هلم عيسى ) أن يرتل علينا مائدة من السماء قال(أي تقدر أن تسأله 

) أن(نزداد علما ) ونعلم(بزيادة اليقني ) قلوبنا(تسكن ) أن نأكل منها وتطمئن(سؤاهلا من أجل ) قالوا نريد (- 113

 )ونكون عليها من الشاهدين(يف ادعاء النبوة ) قد صدقتنا(خمففة أي أنك 

نعظمه ونشرفه ) عيدا(أي يوم نزوهلا ) قال عيسى ابن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا (- 114
وأنت خري (إياها ) وارزقنا(على قدرتك ونبويت ) نكوآية م(ملن يأيت بعدنا ) وآخرنا(بدل من لنا بإعادة اجلار ) ألولنا(

 )الرازقني

منكم فإين أعذبه (أي نزوهلا ) عليكم فمن يكفر بعد(بالتخفيف والتشديد ) إين منِزلُها(مستجيبا له ) قال اهللا (- 115
ت فأكلوا منها حىت شبعوا فرتلت املالئكة ا من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوا) عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني

قاله ابن عباس ويف حديث أنزلت املائدة من السماء خبزا وحلما فأمروا أن ال خيونوا وال يدخروا لغد فخانوا وادخروا 
 فمسخوا قردة وخنازير

ختذوين يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس ا(لعيسى يف القيامة توبيخاً لقومه ) اهللا(أي يقول ) إذ قال(اذكر ) و (- 116
ما ) ما يكون(ترتيها لك عما ال يليق بك من شريك وغريه ) سبحانك(عيسى وقد أرعد ) وأمي إهلني من دون اهللا قال
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يف نفسي وال أعلم (أخفيه ) إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما(خرب ليس ، ويل للتبيني ) يل أن أقول ما ليس يل حبق(ينبغي 
 )إنك أنت عالم الغيوب (أي ما ختفيه من معلوماتك) ما يف نفسك

ما (رقيبا أمنعهم مما يقولون ) أن اعبدوا اهللا ريب وربكم وكنت عليهم شهيدا(وهو ) ما قلت هلم إال ما أمرتين به (- 117
من ) وأنت على كل شيء(احلفيظ ألعماهلم ) كنت أنت الرقيب عليهم(قبضتين بالرفع إىل السماء ) دمت فيهم فلما توفيتين

 مطلع عامل به) شهيد(م بعدي وغري ذلك قويل هلم وقوهل

وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت ال اعتراض ) فإم عبادك(أي من أقام على الكفر منهم ) إن تعذم (- 118
 يف صنعه) احلكيم(على أمره ) فإنك أنت العزيز(أي ملن آمن منهم ) وإن تغفر هلم(عليك 

هلم جنات جتري (ألنه يوم اجلزاء ) صدقهم(يف الدنيا كعيسى )  ينفع الصادقنييوم(أي يوم القيامة ) قال اهللا هذا (- 119
وال ينفع الكاذبني يف ) ذلك الفوز العظيم(بثوابه ) ورضوا عنه(بطاعته ) من حتتها األار خالدين فيها أبدا رضي اهللا عنهم

 الدنيا صدقهم فيه كالكفار ملا يؤمنون عند رؤية العذاب

وهو (أتى مبا تغليبا لغري العاقل ) وما فيهن(خزائن املطر والنبات والرزق وغريها ) ماوات واألرضهللا ملك الس (- 120
 ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب) على كل شيء قدير

 سورة األنعام-6*2*

 165 فمدنية وآياا 153 و 152 و 151 و 141 و 114 و 93 و 91 و 23 و 20مكية إال اآليات  [

 ]رنزلت بعد احلج

وهل املراد اإلعالم بذلك لإلميان به أو الثناء به أو مها احتماالت أفيدها ) هللا(وهو الوصف باجلميل ثابت ) احلمد (- 1
خصهما بالذكر ألما أعظم املخلوقات للناظرين ) الذي خلق السماوات واألرض(الثالث قاله الشيخ يف سورة الكهف 

مث الذين ( ونور ومجعها دونه لكثرة أسباا وهذا من دالئل وحدانيته أي كل ظلمة) الظلمات والنور(خلق ) وجعل(
 يسوون غريه يف العبادة) برم يعدلون(مع قيام هذا الدليل ) كفروا

مضروب ) وأجل مسمى(لكم متوتون عند انتهائه ) مث قضى أجال(خبلق أبيكم آدم منه ) هو الذي خلقكم من طني (- 2
تشكون يف البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على االبتداء فهو ) متترون(ا الكفار أيه) مث أنتم(لبعثكم ) عنده(

 على اإلعادة أقدر

ما تسرون وما جتهرون به بينكم ) يف السماوات ويف األرض يعلم سركم وجهركم(مستحق العبادة ) وهو اهللا (- 3
 تعملون من خري وشر) ويعلم ما تكسبون(

 )إال كانوا عنها معرضني(من القرآن ) آية من آيات رم(صلة ) من(أهل مكة أي ) وما تأتيهم (- 4

 )ما كانوا به يستهزئون(عواقب ) ملا جاءهم فسوف يأتيهم أنباء(بالقرآن ) فقد كذبوا باحلق (- 5

املاضية أمة من األمم ) أهلكنا من قبلهم من قرن(خربية مبعىن كثريا ) كم(يف أسفارهم إىل الشام ) أمل يروا (- 6
) وأرسلنا السماء(فيه التفات عن الغيبة ) لكم(نعط ) ما مل منكن(بالقوة والسعة ) يف األرض(أعطيناهم مكانا ) مكناهم(
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بتكذيبهم األنبياء ) فأهلكناهم بذنوم(حتت مساكنهم ) وجعلنا األار جتري من حتتهم(متتابعا ) عليهم مدرارا(املطر 
 )وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين(

أبلغ من عاينوه ألنه أنفى للشك ) فلمسوه بأيديهم(رق كما اقترحوه ) يف قرطاس(مكتوبا ) ولو نزلنا عليك كتابا (- 7
 تعنتا وعنادا) هذا إال سحر مبني(ما ) لقال الذين كفروا إن(

كما اقترحوا فلم ) ولو أنزلنا ملكا(يصدقه ) ملك (صلى اهللا عليه وسلمعلى حممد ) أنزل عليه(هال ) وقالوا لوال (- 8
ميهلون لتوبة أو معذرة كعادة اهللا فيمن قبلهم من إهالكهم عند وجود ) مث ال ينظرون(الكهم ) لقضي األمر(يؤمنوا 

 مقترحهم إذا مل يؤمنوا

بشر أي على صورته ليتمكنوا من رؤيته إذ ال قوة لل) رجال(أي امللك ) ملكا جلعلناه(أي املرتَّل إليهم ) ولو جعلناه (- 9
على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إال بشر ) عليهم ما يلبسون(شبهنا ) وللبسنا(على رؤية امللك لو أنزلناه وجعلناه رجال 

 مثلكم

بالذين سخروا منهم ما كانوا (نزل ) فحاق (صلى اهللا عليه وسلمفيه تسلية للنيب ) ولقد استهزئ برسل من قبلك (- 10
 يق مبن استهزأ بكوهو العذاب فكذا حي) به يستهزئون

 الرسل من هالكهم بالعذاب ليعتربوا) سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني(هلم ) قل (- 11

قضى على نفسه ) كتب على نفسه(إن مل يقولوه ال جواب غريه ) قل ملن ما يف السماوات واألرض قل هللا (- 12
ال شك ) ال ريب(ليجازيكم بأعمالكم ) ليجمعنكم إىل يوم القيامة(إلميان فضال منه وفيه تلطيف يف دعائهم إىل ا) الرمحة(
 )فهم ال يؤمنون(بتعريضها للعذاب مبتدأ خربه ) فيه الذين خسروا أنفسهم(

ملا يقال ) وهو السميع(أي كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه ) يف الليل والنهار(حلَّ ) ما سكن(تعاىل ) وله (- 13
 مبا يفعل) العليم(

اليرزق ) وال يطْعم(يرِزق ) وهو يطِْعم(مبدعهما ) فاطر السماوات واألرض(أعبده ) أغري اهللا أختذ وليا(هلم ) قل (- 14
 به) ال تكونن من املشركني(قيل يل ) و(هللا من هذه األمة ) قل إين أمرت أن أكون أول من أسلم(

 هو يوم القيامة) م عظيمعذاب يو(بعبادة غريه ) قل إين أخاف إن عصيت ريب (- 15

تعاىل أي أراد ) عنه يومئذ فقد رمحه(بالبناء للمفعول أي العذاب وللفاعل أي اهللا والعائد حمذوف ) من يصرف (- 16
 النجاة الظاهرة) وذلك الفوز املبني(له اخلري 

فهو ( كصحة وغىن )له إال هو وإن ميسسك خبري(رافع ) فال كاشف(بالء كمرض وفقر ) وإن ميسسك اهللا بضر (- 17
 ومنه مسك به وال يقدر على رده عنك غريه) على كل شيء قدير

ببواطنهم ) اخلبري(يف خلقه ) فوق عباده وهو احلكيم(القادر الذي ال يعجزه شيء مستعليا ) وهو القاهر (- 18
 كظواهرهم

أي شيء (هلم ) قل(أهل الكتاب أنكروك ائتنا مبن يشهد لك بالنبوة فإن : صلى اهللا عليه وسلم ونزل ملا قالوا للنيب - 19
وأوحي إيل (على صدقي ) شهيد بيين وبينكم(إن مل يقولوه ال جواب غريه هو ) قل اهللا(متييز حمول عن املبتدأ ) أكرب شهادة

عطف على ضمري أنذركم أي بلغه القرآن من اإلنس واجلن ) به ومن بلغ(أخوفكم يا أهل مكة ) هذا القرآن ألنذركم
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قل إمنا هو إله واحد وإنين بريء مما (بذلك ) ال أشهد(هلم ) قل(استفهام إنكار ) تشهدون أن مع اهللا آهلة أخرىأئنكم ل(
 معه من األصنام) تشركون

فهم (منهم ) كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم(أي حممداً بنعته يف كتام ) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه (- 20
 به) ال يؤمنون

أي الشأن ) إنه(القرآن ) أو كذب بآياته(بنسبة الشريك إليه ) أظلم ممن افترى على اهللا كذبا(أي ال أحد ) ومن (- 21
 بذلك) ال يفلح الظاملون(

أم شركاء ) أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون(توبيخا ) يوم حنشرهم مجيعا مث نقول للذين أشركوا(اذكر ) و (- 22
 اهللا

باجلر نعت ) واهللا ربنا(أي قوهلم ) إال أن قالوا(بالنصب والرفع أي معذرم ) فتنتهم(لتاء والياء با) مث مل تكن (- 23
 )ما كنا مشركني(والنصب نداء 

عنهم ما كانوا (غاب ) وضل(بنفي الشرك عنهم ) كيف كذبوا على أنفسهم(يا حممد ) انظر: ( قال تعاىل- 24
 ـه على اهللا من شركاء) يفترونـ

ويف (يفهموا القرآن ) يفقهوه(ال ) أن(أغطية لـ ) وجعلنا على قلوم أكنة(إذا قرأت ) م من يستمع إليكومنه (- 25
وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا حىت إذا جاؤوك جيادلونك يقول الذين كفروا (صمماً فال يسمعونه مساع قبول ) آذام وقراً

 كاألضاحيك واألعاجيب مجع أسطورة بالضم) األولني(أكاذيب ) إال أساطري(القرآن ) هذا(ما ) إن

فال يؤمنون به ، وقيل ) عنه(يتباعدون ) وينأون (صلى اهللا عليه وسلمعن اتباع النيب ) عنه(الناس ) وهم ينهون (- 26
وما (ألن ضرره عليهم ) إال أنفسهم(بالنأي عنه ) يهلكون(ما ) وإن(نزلت يف أيب طالب كان ينهى عن أذاه وال يؤمن به 

 بذلك) يشعرون

وال نكذب بآيات ربنا (إىل الدنيا ) ليتنا نرد (تنبيهلل) على النار فقالوا يا(عرضوا ) إذ وِقفوا(يا حممد ) ولو ترى (- 27
برفع الفعلني استئنافا ونصبهما يف جواب التمين ورفع األول ونصب الثاين وجواب لو رأيت أمرا ) ونكون من املؤمنني

 عظيما

يكتمون ) هلم ما كانوا خيفون من قبل(ظهر ) بدا(لإلضراب عن إرادة اإلميان املفهوم من التمين ) بل(  قال تعاىل- 28
من ) لعادوا ملا وا عنه(إىل الدنيا فرضا ) ولو ردوا(جوارحهم فتمنوا ذلك } واهللا ربنا ما كنا مشركني بشهادة{بقوهلم 
 يف وعدهم باإلميان) وإم لكاذبون(الشرك 

 )إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني(أي احلياة ) هي(ما ) إن(أي منكر والبعث ) لواوقا (- 29

) أليس هذا(هلم على لسان املالئكة توبيخا ) قال(لرأيت أمرا عظيما ) على رم(عرضوا ) ولو ترى إذ وقفوا (- 30

 به يف الدنيا) تم تكفرونقال فذوقوا العذاب مبا كن(إنه حلق ) باحلق قالوا بلى وربنا(البعث واحلساب 

قالوا يا (فجأة ) بغتة(القيامة ) إذا جاءم الساعة(غاية للتكذيب ) حىت(بالبعث ) قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا (- 31
وهم حيملون (أي الدنيا ) فيها(قصرنا ) على ما فرطنا(هي شدة التأمل ونداؤها جماز أي هذا أوانك فاحضري ) حسرتنا
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) ما يزرون(بئس ) أال ساء(بأن تأتيهم عند البعث يف أقبح شيء صورة وأنتنه رحيا فتركبهم ) ورهمأوزارهم على ظه

 حيملونه محلهم ذلك

) وللدار اآلخرة(وأما الطاعة وما يعني عليها فمن أمور اآلخرة ) إال لعب وهلو(أي االشتغال ا ) وما احلياة الدنيا (- 32

 بالياء والتاء ذلك فيؤمنوا) أفال يعقلون(الشرك ) خري للذين يتقون(أي اجلنة } ولدار اآلخرة{ويف قراءة 

يف السر ) فإم ال يكذبونك(لك من التكذيب ) ليحزنك الذي يقولون(أي الشأن ) نعلم إنه(للتحقيق ) قد (- 33
) بآيات اهللا(وضعه موضع املضمر ) ولكن الظاملني(لعلمهم أنك صادق ويف قراءة بالتخفيف أي ال ينسبونك إىل الكذب 

 يكذبون) جيحدون(القرآن 

فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم  (صلى اهللا عليه وسلمفيه تسلية للنيب ) ولقد كذبت رسل من قبلك (- 34
ولقد جاءك من نبأ (مواعيده ) وال مبدل لكلمات اهللا(بإهالك قومهم فاصرب حىت يأتيك النصر بإهالك قومك ) نصرنا

 كن به قلبكما يس) املرسلني

يف (سربا ) فإن استطعت أن تبتغي نفقا(عن اإلسالم حلرصك عليهم ) عليك إعراضهم(عظم ) وإن كان كرب (- 35
مما اقترحوا فافعل ، املعىن أنك ال تستطيع ذلك فاصرب حىت حيكم اهللا ) يف السماء فتأتيهم بآية(مصعدا ) األرض أو سلما

 بذلك) فال تكونن من اجلاهلني(ولكن مل يشأ ذلك فلم يؤمنوا ) دىجلمعهم على اهل(هدايتهم ) ولو شاء اهللا(

أي الكفار شبههم م يف عدم ) واملوتى(مساع تفهم واعتبار ) الذين يسمعون(دعاءك إىل اإلميان ) إمنا يستجيب (- 36
 يردون فيجازيهم بأعماهلم) مث إليه يرجعون(يف اآلخرة ) يبعثهم اهللا(السماع 

إن اهللا قادر على أن (هلم ) قل(كالناقة والعصا واملائدة ) نزل عليه آية من ربه(هال ) لوال( كفار مكة أي) وقالوا (- 37
أن نزوهلا بالء عليهم لوجوب هالكهم إن ) ولكن أكثرهم ال يعلمون(مما اقترحوا ) آية(بالتشديد والتخفيف ) يرتِّل

 جحدوها

يف تدبري خلقها ) جبناحيه إال أمم أمثالكم(يف اهلواء ) ائر يطرييف األرض وال ط(متشي ) دابة(زائدة ) وما من (- 38
) مث إىل رم حيشرون(فلم نكتبه ) شيء(زائدة ) من(اللوح احملفوظ ) يف الكتاب(تركنا ) ما فرطنا(ورزقها وأحواهلم 

 فيقضي بينهم ويقتص للجماء من القرناء مث يقول هلم كونوا ترابا

من (الكفر ) يف الظلمات(عن النطق باحلق ) وبكم(عن مساعها مساع قبول ) صم(القرآن ) والذين كذبوا بآياتنا (- 39
 دين اإلسالم) مستقيم(طريق ) جيعله على صراط(هدايته ) يضلله ومن يشأ(إضالله ) يشأ اهللا

قيامة املشتملة ال) أو أتتكم الساعة(يف الدنيا ) إن أتاكم عذاب اهللا(أخربوين ) أرأيتكم(يا حممد ألهل مكة ) قل (- 40
 يف أن األصنام تنفعكم فادعوها) إن كنتم صادقني(ال ) أغري اهللا تدعون(عليه بغتة 

) إن شاء(أن يكشفه عنكم من الضر وحنوه ) فيكشف ما تدعون إليه(يف الشدائد ) تدعون(ال غريه ) بل إياه (- 41

 معه من األصنام فال تدعونه) ما تشركون(تتركون ) وتنسون(كشفه 

لعلهم (املرض ) والضراء(شدة الفقر ) فأخذناهم بالبأساء(رسال فكذبوهم ) قبلك(زائدة ) ولقد أرسلنا إىل أمم من (- 42
 يتذللون فيؤمنوا) يتضرعون
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فلم ) ولكن قست قلوم(أي مل يفعلوا ذلك مع قيام املقتضي له ) تضرعوا(عذابنا ) إذ جاءهم بأسنا(فهال ) فلوال (- 43
 من املعاصي فأصروا عليها)  هلم الشيطان ما كانوا يعملونوزين(تلن لإلميان 

بالتخفيف والتشديد ) فتحنا(من البأساء والضراء فلم يتعظوا ) به(وعظوا وخوفوا ) ما ذكروا(تركوا ) فلما نسوا (- 44
فجأة ) بغتة (بالعذاب) أخذناهم(فرح بطر ) حىت إذا فرحوا مبا أوتوا(من النعم استدراجا هلم ) عليهم أبواب كل شيء(
 آيسون من كل خري) فإذا هم مبلسون(

على نصر الرسل وإهالك ) واحلمد هللا رب العاملني(أي آخرهم بأن استؤصلوا ) فقطع دابر القوم الذين ظلموا (- 45
 الكافرين

على (طبع ) وختم(أعمالكم ) وأبصاركم(أصمكم ) إن أخذ اهللا مسعكم(أخربوين ) أرأيتم(ألهل مكة ) قل (- 46
) اآليات(نبني ) انظر كيف نصرف(مبا أخذه منكم بزعمكم ) من إله غري اهللا يأتيكم به(فال تعرفون شيئا ) لوبكمق

 يعرضون عنها فال يؤمنون) مث هم يصدفون(الدالالت على وحدانيتنا 

الكافرون أي ما ) ملونهل يهلك إال القوم الظا(ليال أو ارا ) أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا بغتة أو جهرة(هلم ) قل (- 47
 يهلك إال هم

فال (عمله ) وأصلح(م ) فمن آمن(من كفر بالنار ) ومنذرين(من آمن باجلنة ) وما نرسل املرسلني إال مبشرين (- 48
 يف اآلخرة) خوف عليهم وال هم حيزنون

 خيرجون عن الطاعة) والذين كذبوا بآياتنا ميسهم العذاب مبا كانوا يفسقون (- 49

وال (ما غاب عين ومل يوح إيل ) أعلم الغيب(أين ) وال(اليت منها يرزق ) ال أقول لكم عندي خزائن اهللا(هلم ) لق (- 50
املؤمن ؟ ال ) والبصري(الكافر ) أتبع إال ما يوحى إيل قل هل يستوي األعمى(ما ) إن(من املالئكة ) أقول لكم إين ملك

 يف ذلك فتؤمنون) أفال تتفكرون(

ينصرهم ) ويل(أي غريه ) الذين خيافون أن حيشروا إىل رم ليس هلم من دونه(أي القرآن ) به(وف خ) وأنذر (- 51
) لعلهم يتقون(يشفع هلم ومحلة النفي حال من ضمري حيشروا وهي حمل اخلوف واملراد م املؤمنون العاصون ) وال شفيع(

 اهللا بإقالعهم عما هم فيه وعمل الطاعات

تعاىل ال شيئا من أعراض الدنيا وهم ) وجهه(بعبادم ) يدعون رم بالغداة والعشي يريدونوال تطرد الذين  (- 52
 ذلك طمعا يف إسالمهم صلى اهللا عليه وسلمالفقراء وكان املشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه وأراد النيب 

)  من حسابك عليهم من شيء فتطردهموما(إن كان باطنهم غري مرضي ) شيء(زائدة ) ما عليك من حسام من(

 إن فعلت) فتكون من الظاملني(جواب النفي 

) ليقولوا(أي الشريف بالوضيع والغين بالفقري بأن قدمناه بالسبق إىل اإلميان ) بعضهم ببعض(ابتلينا ) وكذلك فتنا (- 53

داية أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا باهل) من اهللا عليهم من بيننا(الفقراء ) أهؤالء(أي الشرفاء واألغنياء منكرين 
 له فيهديهم ، بلى) أليس اهللا بأعلم بالشاكرين: (إليه قال تعاىل
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أي الشأن ، ) ربكم على نفسه الرمحة أنه(قضى ) سالم عليكم كتب(هلم ) وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل (- 54
بعد عمله منه ) من بعده(رجع ) مث تاب(منه حيث ارتكبه )  جبهالةمن عمل منكم سوءاً(ويف قراءة بالفتح بدل من الرمحة 

 به ويف قراءة بالفتح أي فاملغفرة له) رحيم(له ) غفور(أي اهللا ) فإنه(عمله ) وأصلح(

طريق ) سبيل(تظهر ) ولتستبني(القرآن ليظهر احلق فيعمل به ) اآليات(نبني ) نفصل(كما بينا ما ذكر ) وكذلك (- 55
 صلى اهللا عليه وسلمفتجتنب ، ويف قراءة بالتحتانية ويف أخرى بالفوقانية ونصب سبيل خطاب للنيب ) ارمني(

إن ) قد ضللت إذا(يف عبادا ) من دون اهللا قل ال أتبع أهواءكم(تعبدون ) قل إين يت أن أعبد الذين تدعون (- 56
 )وما أنا من املهتدين(اتبعتها 

من العذاب ) ما عندي ما تستعجلون به(بريب حيث أشركتم ) كذبتم به(قد ) من ريب و (بيان) قل إين على بينة (- 57
أي } يقُص{احلاكمني ، ويف قراءة ) احلق وهو خري الفاصلني(القضاء ) إال هللا يقضي(يف ذلك وغريه ) احلكم(ما ) إن(

 يقول

واهللا (بأن أعجله لكم وأستريح ولكنه عند اهللا ) لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم(هلم ) قل (- 58
 مىت يعاقبهم) أعلم بالظاملني

وهي اخلمسة اليت يف قوله ) ال يعلمها إال هو(خزائنه أو الطرق املوصلة إىل علمه ) مفاتح الغيب(تعاىل ) وعنده (- 59
القرى اليت على األار ) والبحر(القفار ) يف الرب(حيدث ) ويعلم ما(اآلية كما رواه البخاري } إن اهللا عنده علم الساعة{
إال يف كتاب (عطف على ورقة ) ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس(زائدة ) وما تسقط من(

 هو اللوح احملفوظ واالستئناف بدل اشتمال من االستثناء قبله) مبني

أي ) بالنهار مث يبعثكم فيه(كسبتم ) ويعلم ما جرحتم(نوم يقبض أرواحكم عند ال) وهو الذي يتوفاكم بالليل (- 60
) مث ينبئكم مبا كنتم تعملون(بالبعث ) مث إليه مرجعكم(هو أجل احلياة ) ليقضى أجل مسمى(النهار برد أرواحكم 

 فيجازيكم به

ء أحدكم املوت حىت إذا جا(مالئكة حتصي أعمالكم ) فوق عباده ويرسل عليكم حفظة(مستعليا ) وهو القاهر (- 61
 يقصرون فيما يؤمرون به) وهم ال يفرطون(املالئكة املوكلون بقبض األرواح ) رسلنا(} توفاه{ويف قراءة ) توفته

القضاء النافذ فيهم ) أال له احلكم(الثابت العدل ليجازيهم ) احلق(مالكهم ) إىل اهللا موالهم(أي اخللق ) مث ردوا (- 62
 اخللق كلهم يف قدر نصف ار من أيام الدنيا حلديث بذلكحياسب ) وهو أسرع احلاسبني(

عالنية ) تدعونه تضرعا(أهواهلا يف أسفاركم حني ) من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر(يا حممد ألهل مكة ) قل (- 63
لنكونن من  (الظلمات والشدائد) من هذه(أي اهللا } أجنانا{ويف قراءة ) أجنيتنا(الم قسم ) لئن(سراً تقولون ) وخفية(

 املؤمنني) الشاكرين

 به) مث أنتم تشركون(غم سواها ) منها ومن كل كرب(بالتخفيف والتشديد ) اهللا ينجيكم(هلم ) قل (- 64

) أو من حتت أرجلكم(من السماء كاحلجارة والصيحة ) قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم (- 65

 صلى اهللا عليه وسلمبالقتال قال ) ويذيق بعضكم بأس بعض(فرقا خمتلفة األهواء ) شيعا(خيلطكم ) أو يلبسكم(كاخلسف 

سألت ريب أال "رواه البخاري وروى مسلم حديث " أعوذ بوجهك: "وملا نزل ما قبله " هذا أهون وأيسر: "ملا نزلت 
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نبني ) انظر كيف نصرف" (ها بعدملا نزلت قال أما إا كائنة ومل يأت تأويل"ويف حديث " جيعل بأس أميت بينهم فمنعنيها
 يعلمون أن ما هم عليه باطل) لعلهم يفقهون(الداالت على قدرتنا ) اآليات(هلم 

فأجازيكم إمنا أنا منذر وأمركم ) لست عليكم بوكيل(هلم ) قل(الصدق ) قومك وهو احلق(بالقرآن ) وكذب به (- 66
 إىل اهللا وهذا قبل األمر بالقتال

 ديد هلم) وسوف تعلمون(وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم ) مستقر(خرب ) لكل نبأ (- 67

حىت خيوضوا يف حديث (وال جتالسهم ) فأعرض عنهم(القرآن باالستهزاء ) وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا (- 68
) الشيطان(تشديد بسكون النون والتخفيف وفتحها وال) ينسينك(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما املزيدة ) غريه وإما

 وقال - 69فيه وضع الظاهر موضع املضمر ) مع القوم الظاملني(أي تذكرة ) فال تقعد بعد الذكرى(فقعدت معهم 
من (اهللا ) وما على الذين يتقون: (املسلمون إن قمنا كلما خاضوا مل نستطع أن جنلس يف املسجد وأن نطوف فرتل 

) لعلهم يتقون(تذكرة هلم وموعظة ) ذكرى(عليهم ) ولكن(ا جالسوهم إذ) شيء(زائدة ) من(أي اخلائضني ) حسام

 اخلوض

فال تتعرض هلم ) وغرم احلياة الدنيا(باستهزائهم به ) لعبا وهلوا(الذي كلفوه ) الذين اختذوا دينهم(اترك ) وذر (- 70
ليس (عملت ) مبا كسبت(ىل اهلالك تسلم إ) تبسل نفس(ال ) أن(بالقرآن الناس ) به(عظ ) وذكر(وهذا قبل األمر بالقتال 

) ال يؤخذ منها(تفد كل فداء ) وإن تعدل كل عدل(مينع عنها العذاب ) وال شفيع(ناصر ) ويل(أي غريه ) هلا من دون اهللا

مبا كانوا (مؤمل ) وعذاب أليم(ماء بالغ اية احلرارة ) أولئك الذين أبسلوا مبا كسبوا هلم شراب من محيم(ما تفدى به 
 بكفرهم) نيكفرو

نرجع ) ونرد على أعقابنا(بتركها وهو األصنام ) وال يضرنا(بعبادته ) من دون اهللا ما ال ينفعنا(أنعبد ) قل أندعو (- 71
متحريا ال يدري أين ) الشياطني يف األرض حريان(أضلته ) كالذي استهوته(إىل اإلسالم ) بعد إذ هدانا اهللا(مشركني 

فال جييبهم فيهلك ) ائتنا(أي ليهدوه الطريق يقولون له ) يدعونه إىل اهلدى( رفقة )له أصحاب(يذهب حال من اهلاء 
وما عداه ضالل ) هو اهلدى(الذي هو اإلسالم ) قل إن هدى اهللا(واالستفهام لإلنكار ومجلة التشبيه حال من ضمري نرد 

 )لرب العاملني(أي بأن نسلم ) وأمرنا لنسلم(

 جتمعون يوم القيامة للحساب) وهو الذي إليه حتشرون(تعاىل ) ة واتقوهأقيموا الصال(أي بأن ) وأن (- 72

هو يوم القيامة ) كن فيكون(للشيء ) يوم يقول(اذكر ) و(أي حمقا ) وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق (- 73
 القرن النفخة الثانية من )وله امللك يوم ينفخ يف الصور(الصدق الواقع ال حمالة ) قوله احلق(يقول للخلق قوموا فيقوموا 
يف خلقه ) وهو احلكيم(ما غاب وما شوهد ) عامل الغيب والشهادة(} ملن امللك اليوم هللا{إسرافيل ال ملك فيه لغريه 

 بباطن األشياء كظاهرها) اخلبري(

إين أراك (وبيخ تعبدها استفهام ت) أتتخذ أصناما آهلة(هو لقبه وامسه تارخ ) وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر( واذكر - 74
 بني) مبني(عن احلق ) يف ضالل(باختاذها ) وقومك

ليستدل به على ) السماوات واألرض(ملك ) نري إبراهيم ملكوت(كما أريناه إضالل أبيه وقومه ) وكذلك (- 75
 ا ومجلة وكذلك وما بعدها اعتراض وعطف على قال) وليكون من املوقنني(وحدانيتنا 



 
 

 

104 

فلما (يف زعمكم ) هذا ريب(لقومه وكانوا جنَّامني ) قال(قيل هو الزهرة ) ليه الليل رأى كوكباع(أظلم ) فلما جن (- 76
أن أختذهم أربابا ألن الرب ال جيوز عليه التغري واالنتقال ألما من شأن احلوادث فلم ) قال ال أحب اآلفلني(غاب ) أفل

 ينجع فيهم ذلك

ألكونن من (يثبتين على اهلدى ) هذا ريب فلما أفل قال لئن مل يهدين ريب( هلم )قال(طالعا ) فلما رأى القمر بازغا (- 77
 تعريض لقومه بأم على ضالل فلم ينجع فيهم ذلك) القوم الضالني

وقويت ) فلما أفلت(من الكوكب والقمر ) ريب هذا أكرب(ذكره لتذكريه خربه ) فلما رأى الشمس بازغة قال هذا (- 78
باهللا من األصنام واألجرام احملدثة احملتاجة إىل حمدث فقالوا له ) قال يا قوم إين بريء مما تشركون(عوا عليهم احلجة ومل يرج

 ما تعبد ؟

مائال إىل الدين ) حنيفا(أي اهللا ) السماوات واألرض(خلق ) للذي فطر(قصدت بعباديت ) إين وجهت وجهي( قال - 79
 به) وما أنا من املشركني(القيم 

بتشديد النون وختفيفها ) قال أحتاجوني(جادلوه يف دينه وهددوه باألصنام أن تصيبه بسوء إن تركها )  قومهوحاجه (- 80
تعاىل ) اهللا وقد هدان(وحدانية ) يف(حبذف إحدى النونني وهي نون الرفع عند النجاة ونون الوقاية عند القراء أجتادلونين 

أن يشاء ريب (لكن ) إال(صنام أن تصيبين بسوء لعدم قدرا على شيء من األ) به(ـه ) وال أخاف ما تشركونـ(إليها 
 هذا فتؤمنوا) أفال تتذكرون(أي وسع علمه كل شيء ) وسع ريب كل شيء علما(من املكروه يصيبين فيكون ) شيئا

يف العبادة ) هللاأنكم أشركتم با(أنتم من اهللا ) وال ختافون(باهللا وهي ال تضر وال تنفع ) وكيف أخاف ما أشركتم (- 81
أحنن أم أنتم ) فأي الفريقني أحق باألمن(حجة وبرهانا وهو القادر على كل شيء ) عليكم سلطانا(بعبادته ) ما مل يرتل به(
 من األحق به أي وهو حنن فاتبعوه) إن كنتم تعلمون(

ذلك يف حديث الصحيحني أي شرك كما فسر ب) إميام بظلم(خيلطوا ) الذين آمنوا ومل يلبسوا: (  قال تعاىل- 82
 )وهم مهتدون(من العذاب ) أولئك هلم األمن(

اليت احتج ا إبراهيم على وحدانية اهللا من أُفول الكوكب وما بعده واخلرب ) حجتنا(مبتدأ ويبدل منه ) وتلك (- 83
إن ربك (علم واحلكمة باإلضافة والتنوين يف ال) على قومه نرفع درجات من نشاء(أرشدناه هلا حجة ) آتيناها إبراهيم(

 خبلقه) عليم(يف صنعه ) حكيم

أي ) ومن ذريته(أي قبل إبراهيم ) هدينا ونوحا هدينا من قبل(منهما ) كال(ابنيه ) ووهبنا له إسحاق ويعقوب (- 84
 )جنزي احملسنني(كما جزيناهم ) وموسى وهارون وكذلك(بن يعقوب ) وأيوب ويوسف(ابنه ) داود وسليمان(نوح 

) كل(ابن هارون أخي موسى ) وإلياس(ابن مرمي يفيد أن الذرية تتناول أوالد البنت ) وعيسى(ابنه ) كريا وحيىيوز (- 85

 )من الصاحلني(منهم 

فضلنا على (منهم ) وكال(بن هاران أخي إبراهيم ) ويونس ولوطا(الالم زائدة ) واليسع(بن إبراهيم ) وإمساعيل (- 86
 بالنبوة) العاملني

عطف على كالً أو نوحاً ومن للتبغيض ألن بعضهم مل يكن له ولد وبعضهم ) ائهم وذريام وإخوامومن آب (- 87
 )وهديناهم إىل صراط مستقيم(اخترناهم ) واجتبيناهم(كان يف ولده كافر 
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نوا حلبط عنهم ما كا(فرضاً ) هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا(الدين الذي هدوا إليه ) ذلك (- 88
 )يعملون

أي ) هؤالء(أي ذه الثالثة ) والنبوة فإن يكفر ا(احلكمة ) واحلكم(مبعىن الكتب ) أولئك الذين آتيناهم الكتاب (- 89
 هم املهاجرون واألنصار) قوما ليسوا ا بكافرين(أرصدنا هلا ) فقد وكلنا ا(أهل مكة 

اء السكت ووصالً ويف قراءة حبذفها ) اقتده( التوحيد والصرب طريقهم من) اهللا فبهداهم(هم ) أولئك الذين هدى (- 90
) للعاملني(عظة ) إال ذكرى(ما القرآن ) إن هو(تعطونيه ) أجرا(أي القرآن ) ال أسألكم عليه(ألهل مكة ) قل(وصال 

 اإلنس واجلن

صلى للنيب ) إذ قالوا(رفته أي ما عظموه حق عظمته أو ما عرفوه حق مع) اهللا حق قدره(أي اليهود ) وما قدروا (- 91
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى (هلم ) ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل( وقد خاصموه يف القرآن اهللا عليه وسلم

أي ما حيبون ) يبدوا(أي يكتبونه يف دفاتر مقطعة ) قراطيس(بالياء والتاء يف املواضع الثالثة ) نورا وهدى للناس جيعلونه
ما مل تعلموا أنتم (أيها اليهود يف القرآن ) وعلمتم (صلى اهللا عليه وسلممما فيها كنعت حممد ) وخيفون كثريا(ها إبداءه من

مث ذرهم يف (أنزله إن مل يقولوه ال جواب غريه ) قل اهللا(من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه ) وال آباؤكم
 )يلعبون(باطلهم ) خوضهم

بالتاء والياء عطف على ) ولتنذر(قبله من الكتب ) كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه(آن القر) وهذا (- 92
والذين يؤمنون (أي أهل مكة وسائر الناس ) أم القرى ومن حوهلا(معىن ما قبله أي أنزلناه للربكة والتصديق ولتنذر به 

 خوفا من عقاا) باآلخرة يؤمنون به وهم على صالم حيافظون

) أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه شيء(بادعاء النبوة ومل ينبأ ) أظلم ممن افترى على اهللا كذبا(أي ال أحد ) ومن (- 93

إذ (يا حممد ) ولو ترى(وهم املستهزئون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ) ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا(نزلت يف مسيلمة 
إليهم بالضرب والتعذيب يقولون هلم تعنيفا ) املوت واملالئكة باسطوا أيديهم(ت سكرا) يف غمرات(املذكورون ) الظاملون

بدعوى النبوة ) مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق(اهلوان ) اليوم جتزون عذاب اهلون(إلينا لنقبضها ) أخرجوا أنفسكم(
  رأيت أمرا فظيعاتتكربون عن اإلميان ا وجواب لو) وكنتم عن آياته تستكربون(واإلحياء كذبا 

أي حفاةً ) كما خلقناكم أول مرة(منفردين عن األهل واملال والولد ) ولقد جئتمونا فرادى( ويقال هلم إذا بعثوا - 94
وما (يف الدنيا بغري اختياركم ويقال هلم توبيخاً ) وراء ظهوركم(أعطيناكم من األموال ) وتركتم ما خولناكم(عراةً غُرالً 

) لقد تقطع بينكم(هللا ) شركاء(أي يف استحقاق عبادتكم ) الذين زعمتم أم فيكم(األصنام ) نرى معكم شفعاءكم

يف ) عنكم ما كنتم تزعمون(ذهب ) وضل(وصلكم ، أي تشتت مجعكم ويف قراءة بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم 
 الدنيا يف شفاعتها

كاإلنسان والطائر من النطفة ) خيرج احلي من امليت(عن البخل ) والنوى(عن النبات ) احلب(شاق ) إن اهللا فالق (- 95
فكيف تصرفون عن اإلميان مع ) اهللا فأىن تؤفكون(الفالق املخرج ) من احلي ذلكم(النطفة والبيضة ) وخمرج امليت(والبيضة 

 قيام الربهان
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عن ظلمة الليل مصدر مبعىن الصبح أي شاق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من نور النهار ) فالق اإلصباح (- 96
حسابا ) حسبانا(بالنصب عطفا من حمل الليل ) والشمس والقمر(تسكن فيه اخللق من التعب ) وجعل الليل سكنا(

يف ) تقدير العزيز(املذكور ) ذلك(لألوقات أو الباء حمذوفة وهو حال من مقدر أي جيريان حبسبان كما يف آية الرمحن 
 خبلقه) العليم(ملكه 

الدالالت ) اآليات(بينا ) قد فصلنا(يف األسفار ) ل لكم النجوم لتهتدوا ا يف ظلمات الرب والبحروهو الذي جع (- 97
 يتدبرون) لقوم يعلمون(على قدرتنا 

منكم يف الصلب ) ومستودع(منكم يف الرحم ) فمستِقر(هي آدم ) من نفس واحدة(خلقكم ) وهو الذي أنشأكم (- 98
 ما يقال هلم) قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون( قرار لكم ، ويف قراءة بفتح القاف أي مكان

) فأخرجنا منه(ينبت ) نبات كل شيء(باملاء ) به(فيه التفات عن الغيبة ) وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا (- 99

طة وحنوها يركب بعضه بعضا كسنابل احلن) حبا متراكبا(من اخلضر ) خنرج منه(مبعىن أخضر ) خِضرا(أي النبات شيئا 
) و(قريب بعضها من بعض ) دانية(عراجني ) قنوان(أول ما خيرج منها واملبتدأ ) من طلعها(خرب ويبدل منه ) ومن النخل(

يا خماطبون ) انظروا(مثرها ) وغري متشابه(ورقهما حال ) من أعناب والزيتون والرمان مشتبها(بساتني ) جنات(أخرجنا به 
أول ما يبدو ) إذا أمثر(لثاء وامليم وبضمهما وهو مجع مثرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب بفتح ا) إىل مثره(نظر اعتبار 
دالالت على قدرته تعاىل على البعث وغريه ) إن يف ذلكم آليات(نضجه إذا أدرك كيف يعود ) ينعه(إىل ) و(كيف هو 

 خصوا بالذكر ألم املنتفعون ا يف اإلميان خبالف الكافرين) لقوم يؤمنون(

قد ) و(حيث أطاعوهم يف عبادة األوثان ) اجلن(مفعول أول ويبدل منه ) شركاء(مفعول ثان ) وجعلوا هللا (- 100
حيث قالوا عزير ) له بنني وبنات بغري علم(بالتخفيف والتشديد أي اختلفوا ) وخرقوا(فكيف يكونون شركاء ) خلقهم(

 بأن له ولدا)  عما يصفونوتعاىل(ترتيها له ) سبحانه(ابن اهللا واملالئكة بنات اهللا 

) يكون له ولد ومل تكن له صاحبة(كيف ) أىن(مبدعهما من غري مثال سبق ) بديع السماوات واألرض( هو - 101

 )وهو بكل شيء عليم(من شأنه أن خيلق ) وخلق كل شيء(زوجة 

 حفيظ) يلوهو على كل شيء وك(وحدوه ) ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء فاعبدوه (- 102

وجوه يومئذ ناضرة إىل {أي ال تراه وهذا خمصوص لرؤية املؤمنني له يف اآلخرة لقوله تعاىل ) ال تدركه األبصار (- 103
وهو يدرك (وقيل املراد ال حتيط به " إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر"وحديث الشيخني } را ناظرة

) اخلبري(بأوليائه ) وهو اللطيف( يف غريه أن يدرك البصر وال يدركه أو حييط به علما أي يراها وال تراه وال جيوز) األبصار

 م

أبصر ألن ثواب إبصاره له ) فلنفسه(ها فآمن ) من ربكم فمن أبصر(حجج ) قد جاءكم بصائر: ( قل يا حممد هلم- 104
 عمالكم إمنا أنا نذيررقيب أل) وما أنا عليكم حبفيظ(وبال إضالله ) فعليها(عنها فضل ) ومن عمي(

) دارست(أي الكفار يف عاقبة األمر ) وليقولوا(ليعتربوا ) اآليات(نبني ) نصرف(كما بينا ما ذكر ) وكذلك (- 105

 )ولنبينه لقوم يعلمون(أي كتب املاضني وجئت ذا منها } درست{ذاكرت أهل الكتاب ويف قراءة 

 ) إله إال هو وأعرض عن املشركنيال(أي القرآن ) اتبع ما أوحي إليك من ربك (- 106
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فتجربهم على ) وما أنت عليهم بوكيل(فتجازيهم بأعماهلم ) ولو شاء اهللا ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا (- 107
 اإلميان وهذا قبل األمر بالقتال

أي ) بغري علم(ظلما اعتداء و) فيسبوا اهللا عدوا(أي األصنام ) من دون اهللا(ـهم ) وال تسبوا الذين يدعونـ (- 108
) مث إىل رم مرجعهم(من اخلري والشر فأتوه ) زينا لكل أمة عملهم(كما زينا هلؤالء ما هم عليه ) كذلك(جهال منهم باهللا 

 فيجازيهم به) فينبئهم مبا كانوا يعملون(يف اآلخرة 

ليؤمنن ا (مما اقترحوا ) جاءم آيةلئن (أي غاية اجتهادهم فيها ) باهللا جهد أميام(أي كفار مكة ) وأقسموا (- 109
يدريكم بأميام إذا جاءت أي أنتم ال تدرون ) وما يشعركم(يرتهلا كما يشاء وإمنا أنا نذير ) إمنا اآليات عند اهللا(هلم ) قل

لعل أو ملا سبق يف علمي ، ويف قراءة بالتاء خطابا للكفار ويف أخرى بفتح أنَّ مبعىن ) أا إذا جاءت ال يؤمنون(ذلك 
 معمولة ملا قبلها

كما مل يؤمنوا (عنه فال يبصرونه وال يؤمنون ) وأبصارهم(حنول قلوم عن احلق فال يفهمونه ) ونقلب أفئدم (- 110
 يترددون متحريين) يعمهون(ضالهلم ) يف طغيام(نتركهم ) أول مرة ونذرهم(أي مبا أنزل من اآليات ) به

بضمتني مجع ) عليهم كل شيء قُبال(مجعنا ) وحشرنا(كما اقترحوا ) الئكة وكلمهم املوتىولو أننا نزلنا إليهم امل (- 111
لكم ) إال(ملا سبق علم اهللا ) ما كانوا ليؤمنوا(قبيل أي فوجاً فوجاً وبكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فشهدوا بصدقك 

 ذلك) ولكن أكثرهم جيهلون(إميام فيؤمنوا ) أن يشاء اهللا(

) اإلنس واجلن يوحي(مردة ) شياطني(كما جعلنا هؤالء أعداءك ويبدل منه ) وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً( - 112

أي اإلحياء ) ولو شاء ربك ما فعلوه(أي ليغروهم ) غرورا(مموهه من الباطل ) بعضهم إىل بعض زخرف القول(يوسوس 
  هلم وهذا ما قبل األمر بالقتالمن الكفر غريه مما زين) وما يفترون(دع الكفار ) فذرهم(املذكور 

الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه (قلوب ) أفئدة(أي الزخرف ) إليه(عطف على غرورا أي متيل ) ولتصغى (- 113
 من الذنوب فيعاقبوا عليه) ما هم مقترفون(يكتسبوا ) وليقترفوا

) حكما(أطلب ) أفغري اهللا أبتغي(هم حكماً ، قل  أن جيعل بينه وبينصلى اهللا عليه وسلم ونزل ملا طلبوا من النيب - 114

) والذين آتيناهم الكتاب(مبينا فيه احلق من الباطل ) مفصال(القرآن ) وهو الذي أنزل إليكم الكتاب(قاضيا بيين وبينكم 

) مترينمن ربك باحلق فال تكونن من امل(بالتخفيف والتشديد ) يعلمون أنه مرتل(التوراة كعبد اهللا بن سالم وأصحابه 

 الشاكني فيه واملراد بذلك التقرير للكفار أنه حق

) وهو السميع(بنقص أو خلف ) ال مبدل لكلماته(متييز ) صدقا وعدال(باألحكام واملواعيد ) ومتت كلمة ربك (- 115

 مبا يفعل) العليم(ملا يقال 

يف جمادلتهم ) يتبعون إال الظن(ما ) إن(دينه ) يضلوك عن سبيل اهللا(أي الكفار ) وإن تطع أكثر من يف األرض (- 116
 يكذبون يف ذلك) هم إال خيرصون(ما ) وإن(لك يف أمر امليتة إذ قالوا ما قتل اهللا أحق أن تأكلوه مما قتلتم 

 فيجازي كال منهم) من يضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين(أي عامل ) إن ربك هو أعلم (- 117

 )إن كنتم بآياته مؤمنني(أي ذبح على امسه ) فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه (- 118
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بالبناء للمفعول وللفاعل يف الفعلني ) وقد فُصل(من الذبائح ) ال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه(ن ) وما لكم أ (- 119
ع لكم منه فهو أيضا حالل لكم املعىن ال مان) إال ما اضطررمت إليه(} حرمت عليكم امليتة{يف آية ) لكم ما حرم عليكم(

مبا واه ) بأهوائهم(بفتح الياء وضمها ) وإن كثريا ليضلون(من أكل ما ذكر وقد بني لكم احملرم أكله وهذا ليس منه 
 املتجاوزين احلالل إىل احلرام) إن ربك هو أعلم باملعتدين(يعتمدونه يف ذلك ) بغري علم(أنفسهم من حتليل امليتة وغريها 

إن الذين يكسبون اإلمث (عالنيته وسره واإلمث قيل الزنا ، وقيل كل معصية ) إلمث وباطنهظاهر ا(اتركوا ) وذروا (- 120
 يكتسبون) مبا كانوا يقترفون(يف اآلخرة ) سيجزون

بأن مات أو ذبح على اسم غريه وإال فما ذحبه املسلم ومل يسم فيه عمداً ) وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه (- 121
وإن الشياطني (خروج عما حيل ) لفسق(أي األكل منه ) وإنه(ل قاله ابن عباس وعليه الشافعي أو نسيانا فهو حال

 )إنكم ملشركون(فيه ) وإن أطعتموهم(يف حتليل امليتة ) ليجادلوكم(الكفار ) إىل أوليائهم(يوسوسون ) ليوحون

يتبصر ) وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس(باهلدى ) فأحييناه(بالكفر ) أو من كان ميتا( ونزل يف أيب جهل وغريه - 122
وهو الكافر ؟ ال ) يف الظلمات ليس خبارج منها(مثل زائدة أي كمن هو ) كمن مثله(به احلق من غريه وهو اإلميان 

 من الكفر واملعاصي) زين للكافرين ما كانوا يعملون(كما زين للمؤمنني اإلميان ) كذلك(

بالصد عن اإلميان ) جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها(أكابرها كما جعلنا فساق مكة ) وكذلك (- 123
 بذلك) وما يشعرون(ألن وباله عليهم ) وما ميكرون إال بأنفسهم(

حىت نؤتى مثل ما (به ) قالوا لن نؤمن (صلى اهللا عليه وسلمعلى صدق النيب ) آية(أي أهل مكة ) وإذا جاءم (- 124
باجلمع ) اهللا أعلم حيث جيعل رساالته(رسالة والوحي إلينا ألنا أكثر ماال وأكرب سنا قال تعاىل من ال) أويت رسل اهللا

واإلفراد ، وحيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم أي يعلم املوضع الصاحل لوضعها فيه فيضعها وهؤالء ليسوا أهال هلا 
 أي بسبب مكرهم) د مبا كانوا ميكرونعند اهللا وعذاب شدي(ذل ) صغار(بقوهلم ذلك ) سيصيب الذين أجرموا(

بأن يقذف يف قلبه نورا فينفسح له ويقبله كما ورد يف حديث ) فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم (- 125
شديد الضيق بكسر الراء صفة ) حِرجا(بالتخفيف والتشديد عن قبوله ) أن يضله جيعل صدره ضيقا(اهللا ) ومن يرد(

وفيهما إدغام التاء يف األصل يف الصاد ويف أخرى } يصاعد{ويف قراءة ) كأمنا يصعد(يه مبالغة وفتحها مصدر وصف ف
العذاب أو الشيطان أي يسلطه ) جيعل اهللا الرجس(اجلعل ) كذلك(إذا كلف اإلميان لشدته عليه ) يف السماء(بسكوا 

 )على الذين ال يؤمنون(

ال عوج فيه ونصبه على احلال املؤكد للجملة ) ربك مستقيماً(مستقيم ) اطصر(الذي أنت عليه يا حممد ) وهذا (- 126
فيه إدغام التاء يف األصل يف الذال أي يتعظون وخصوا ) اآليات لقوم يذَّكَّرون(بينا ) قد فصلنا(والعامل فيها معىن اإلشارة 

 بالذكر ألم املنتفعون

 )رم وهو وليهم مبا كانوا يعملونعند (أي السالمة وهي اجلنة ) هلم دار السالم (- 127

) يا معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس(ويقال هلم ) مجيعا(بالنون والياء أي اهللا اخللق ) يوم حيشرهم(اذكر ) و (- 128

انتفع اإلنس بتزيني اجلن هلم الشهوات ) من اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض(الذين أطاعوهم ) وقال أولياؤهم(باغوائكم 
تعاىل هلم على لسان ) قال(وهو يوم القيامة وهذا حتسر منهم ) وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا(ن بطاعة اإلنس هلم واجل
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من األوقات اليت خيرجون فيها لشرب احلميم فإنه خارجها ) خالدين فيها إال ما شاء اهللا(مأواكم ) النار مثواكم(املالئكة 
إن ربك ( وعن ابن عباس أنه فيمن علم اهللا أم يؤمنون فما مبعىن من }مث إن مرجعهم إلىل اجلحيم{كما قال تعاىل 

 خبلقه) عليم(يف صنعه ) حكيم

أي على بعض ) بعض الظاملني بعضاً(من الوالية ) نويل(ملا متعنا عصاة اإلنس واجلن بعضهم ببعض ) وكذلك (- 129
 من املعاصي) مبا كانوا يكسبون(

أي من جمموعكم أي بعضكم الصادق باإلنس أو رسل اجلن ) أتكم رسل منكميا معشر اجلن واإلنس أمل ي (- 130
يقصون عليكم آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على (نذرهم الذين يستمعون كالم الرسل فيبلغون قومهم 

 ) كانوا كافرينوشهدوا على أنفسهم أم(فلم يؤمنوا ) وغرم احلياة الدنيا(أن قد بلغنا قال تعاىل ) أنفسنا

منها ) مل يكن ربك مهلك القرى بظلم(الالم مقدرة وهي خمففة أي ألنه ) أن(أي إرسال الرسل ) ذلك (- 131
 أمل يرسل إليهم رسول يبني هلم) وأهلها غافلون(

 ءبالياء والتا) وما ربك بغافل عما يعملون(من خري وشر ) مما عملوا(جزاء ) درجات(من العاملني ) ولكل (- 132

ويستخلف من بعدكم ما (يا أهل مكة باإلهالك ) ذو الرمحة إن يشأ يذهبكم(عن خلقه وعبادم ) وربك الغين (- 133
 أذهبهم ولكنه أبقاكم رمحة لكم) كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين(من اخللق ) يشاء

 تني عذابنافائ) وما أنتم مبعجزين(ال حمالة ) آلت(من الساعة والعذاب ) إن ما توعدون (- 134

موصولة مفعول ) فسوف تعلمون من(على حاليت ) إين عامل(حالتكم ) يا قوم اعملوا على مكانتكم(هلم ) قل (- 135
 الكافرون) الظاملون(يسعد ) إنه ال يفلح(أي العاقبة احملمودة يف الدار اآلخرة أحنن أم أنتم ) تكون له عاقبة الدار(العلم 

يصرفونه إىل الضيفان ) واألنعام نصيبا(الزرع ) من احلرث(خلق ) هللا مما ذرأ(أي كفار مكة ) وجعلوا (- 136
فكانوا إذا ) وهذا لشركائنا(بالفتح والضم ) فقالوا هذا هللا بزعمهم(واملساكني ولشركائهم نصيبا يصرفونه إىل سدنتها 

ا إن اهللا غين عن هذا كما قال سقط يف نصيب اهللا شيء من نصيبها التقطوه أو يف نصيبها شيء من نصيبه تركوه وقالو
) ما حيكمون(بئس ) وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم ساء(أي جلهته ) فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا(تعاىل 

 حكمهم هذا

من اجلن بالرفع ، ) شركاؤهم(بالوأد ) زين لكثري من املشركني قتلَ أوالِدهم(كما زين هلم ما ذكر ) وكذلك (- 137
عل زين ويف قراءة ببناءه للمفعول ورفع قتل ونصب األوالد به وجر شركائهم باضافته وفيه الفصل بني املضاف واملضاف فا

عليهم دينهم ولو شاء (خيلطوا ) وليلبسوا(يهلكوهم ) لريدوهم(إليه باملفعول وال يضر وإضافة القتل إىل الشركاء ألمرهم به 
 )اهللا ما فعلوه فذرهم وما يفترون

أي ال ) بزعمهم(من خدمة األوثان وغريهم ) ال يطعمها إال من نشاء(حرام ) وقالوا هذه أنعام وحرث حجر (- 138
عند ذحبها بل ) وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها(فال تركب كالسوائب واحلوامي ) وأنعام حرمت ظهورها(حجة هلم فيه 

 عليه) ليه سيجزيهم مبا كانوا يفترونافتراء ع(يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا ذلك إىل اهللا 



 
 

 

110 

) لذكورنا وحمرم على أزواجنا(حالل ) خالصة(احملرمة وهي السوائب والبحائر ) وقالوا ما يف بطون هذه األنعام (- 139

ذلك ) وصفهم(اهللا ) فهم فيه شركاء سيجزيهم(بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكريه ) وإن يكن ميتة(أي النساء 
 خبلقه) عليم(يف صنعه ) إنه حكيم(التحرمي أي جزاءه بالتحليل و

مما ) بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا(جهال ) سفها(بالوأد ) أوالدهم(بالتخفيف والتشديد ) قد خسر الذين قتلوا (- 140
 )افتراء على اهللا قد ضلوا وما كانوا مهتدين(ذكر 

بأن ) وغري معروشات(مبسوطات على األرض كالبطيخ ) معروشات(بساتني ) جنات(خلق ) وهو الذي أنشأ (- 141
) والزيتون والرمان متشااً(مثره وحبه يف اهليئة والطعم ) النخل والزرع خمتلفا أكله(أنشأ ) و(ارتفعت على ساق كالنخل 

بالفتح ) يوم حصاده(زكاته ) وآتوا حقه(قبل النضج ) كلوا من مثره إذا أمثر(طعمهما ) وغري متشابه(ورقُهما ، حال 
 املتجاوزين ما حد هلم) إنه ال حيب املسرفني(بإعطاء كله فال يبقى لعيالكم شيء ) وال تسرفوا(والكسر من العشر أو نصفه 

ال تصلح له كاإلبل الصغار والغنم ) وفَرشا(صاحلة للحمل عليها كاإلبل الكبار ) من األنعام محولة(أنشأ ) و (- 142
طرائقه من التحرمي ) كلوا مما رزقكم اهللا وال تتبعوا خطوات الشيطان(ض لدنوها منها مسيت فرشا ألا كالفرش لألر

 بني العداوة) إنه لكم عدو مبني(والتحليل 

بالفتح ) ومن املعز(ذكر وأنثى ) اثنني(زوجني ) من الضأن(أصناف بدل من محولة وفرشا ) مثانية أزواج (- 143
من الضأن واملعز ) آلذكرين(ور األنعام تارة وإناثها أخرى ونسب ذلك إىل اهللا يا حممد ملن حرم ذك) اثنني قل(والسكون 

عن كيفية حترمي ) نبئوين بعلم(ذكراً كان أو أنثى ) أما اشتملت عليه أرحام األنثيني(منهما ) أم األنثيني(اهللا عليكم ) حرم(
ل الذكورة فجميع الذكور حرام أو األنوثة فجميع فيه ، املعىن من أين جاء التحرمي فإن كان من قب) إن كنتم صادقني(ذلك 

 اإلناث أو اشتمال الرحم فالزوجان فمن أين التخصيص؟ واالستفهام لإلنكار

كنتم (بل ) ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني قل آلذكرين حرم أم األنثيني أما اشتملت عليه أرحام األنثيني أم (- 144
أظلم ممن افترى (أي ال أحد ) فمن(التحرمي فاعتمدمت ذلك ال بل أنتم كاذبون فيه ) إذ وصاكم اهللا ذا(حضوراً ) شهداء

 )ليضل الناس بغري علم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني(بذلك ) على اهللا كذبا

قراءة بالنصب ويف ) ميتة(بالياء والتاء ) حمرماً على طاعم يطعمه إال أن يكون(شيئاً ) قل ال أجد فيما أوحي إيل (- 145
إال أن ) أو(حرام ) أو حلم خرتير فإنه رجس(سائال خبالف غريه كالكبد والطحال ) أو دما مسفوحا(بالرفع مع التحتانية 

غري باغ وال عاد فإن ربك (إىل شيء مما ذكر فأكله ) فمن اضطر(أي ذبح على اسم غريه ) فسقا أهل لغري اهللا به(يكون 
 ا ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع وخملب من الطريبه ويلحق مب) رحيم(له ما أكل ) غفور

ومن البقر (وهو ما مل تفرق أصابعه كاإلبل والنعام ) حرمنا كل ذي ظفر(أي اليهود ) وعلى الذين هادوا (- 146
) احلوايا(محلته ) أو(أي ما علق ا منه ) إال ما محلت ظهورمها(الثروب وشحم الكلي ) والغنم حرمنا عليهم شحومهما

به ) جزيناهم(التحرمي ) ذلك(منه وهو شحم اَأللْية فإنه أحل هلم ) أو ما اختلط بعظم(األمعاء مجع حاوياء أو حاوية 
 يف أخبارنا ومواعيدنا) وإنا لصادقون(بسبب طلعهم مبا سبق يف سورة النساء ) ببغيهم(

يعاجلكم بالعقوبة وفيه تلطف بدعائهم حيث مل ) ربكم ذو رمحة واسعة(هلم ) فقل(فيما جئت به ) فإن كذبوك (- 147
 )عن القوم ارمني(عذابه إذا جاء ) وال يرد بأسه(إىل اإلميان 
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فإشراكنا وحترمينا مبشيئته ) وال آباؤنا وال حرمنا من شيء(حنن ) سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا (- 148
حىت ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من (رسلهم ) ذين من قبلهمكذب ال(كما كذب هؤالء ) كذلك(قال تعاىل ! فهو راٍض به

أنتم إال (ما ) إال الظن وإن(يف ذلك ) تتبعون(ما ) إن(أي ال علم عندكم ) فتخرجوه لنا(بأن اهللا راض بذلك ) علم
 تكذبون فيه) خترصون

 )كم أمجعنيهلدا(هدايتكم ) فلو شاء(التامة ) فلله احلجة البالغة(إن مل يكن لكم حجة ) قل (- 149

فإن شهدوا فال تشهد معهم (الذي حرمتموه ) شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا(أحضروا ) قل هلم (- 150
 يشركون) وال تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة وهم برم يعدلون

بالوالدين إحسانا وال (أحسنوا ) تشركوا به شيئا وال (ن مفسرة ) ما حرم ربكم عليكم أ(أقرأ ) قل تعالوا أتل (- 151
ما ظهر (الكبائر كالزنا ) حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش(فقر ختافونه ) إمالق(أجل ) من(بالوأد ) تقتلوا أوالدكم
) ذلكم(م احملصن كالقود وحد الردة ورج) وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق(أي عالنيتها وسرها ) منها وما بطن

 تتدبرون) وصاكم به لعلكم تعقلون(املذكور 

بأن حيتلم ) حىت يبلغ أشده(وهي ما فيه صالحه ) هي أحسن(أي باخلصلة اليت ) وال تقربوا مال اليتيم إال باليت (- 152
 أخطأ يف الكيل طاقتها يف ذلك فإن) ال نكلف نفسا إال وسعها(بالعدل وترك البخس ) وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط(

ولو (بالصدق ) فاعدلوا(يف حكم أو غريه ) وإذا قلتم(والوزن واهللا يعلم صحته نيته فال مؤاخذة عليه ورد كما يف حديث 
 بالتشديد ، تتعظون والسكون) وبعهد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكَّرون(قرابة ) ذا قرىب(القول له أو عليه ) كان

فاتبعوه وال (حال ) صراطي مستقيما(الذي وصيتكم به ) هذا( على تقدير الالم والكسر استئنافا بالفتح) وأنَّ (- 153
ذلكم وصاكم به لعلكم (دينه ) بكم عن سبيله(فيه حذف إحدى التاءين متيل ) فتفرق(الطرق املخالفة له ) تتبعوا السبل

 )تتقون

بيانا ) وتفصيال(بالقيام به ) على الذي أحسن(للنعمة ) متاما (التوراة ومث لترتيب األخبار) مث آتينا موسى الكتاب (- 154
 )يؤمنون(بالبعث ) بلقاء رم(أي بين إسرائيل ) وهدى ورمحة لعلهم(حيتاج إليه يف الدين ) لكل شيء(

 )لعلكم ترمحون(الكفر ) واتقوا(يا أهل مكة بالعمل مبا فيه ) كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه(القرآن ) وهذا (- 155

خمففة وامسها حمذوف ) من قبلنا وإن(اليهود والنصارى ) تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني(ال ) أن( أنزلناه - 156
 لعدم معرفتنا هلا إذ ليست بلغتنا) لغافلني(قراءم ) كنا عن دراستهم(أي إنا 

من ربكم وهدى (بيان ) فقد جاءكم بينة (جلودة أذهاننا) أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم (- 157
عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا (أعرض ) أظلم ممن كذب بآيات اهللا وصدف(أي ال أحد ) فمن(ملن اتبعه ) ورمحة

 )مبا كانوا يصدفون(أي أشده ) سوء العذاب

أي أمره ) أو يأيت ربك( لقبض أرواحهم )املالئكة(بالتاء والياء ) إال أن تأتيهم(ما ينتظر املكذبون ) هل ينظرون (- 158
وهي طلوع الشمس ) يوم يأيت بعض آيات ربك(أي عالماته الدالة على الساعة ) أو يأيت بعض آيات ربك(مبعىن عذابه 

نفسا مل تكن ) أو(اجلملة صفة النفس ) ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل(من مغرا كما يف حديث الصحيحني 
 ذلك) إنا منتظرون(أحد هذه األشياء ) قل انتظروا(طاعة أي ال تنفعها توبتها كما يف احلديث ) مياا خرياكسبت يف إ(
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فرقا يف ذلك ، ويف قراءة ) وكانوا شيعا(باختالفهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه ) إن الذين فرقوا دينهم (- 159
إمنا أمرهم (أي فال تتعرض هلم ) لست منهم يف شيء(نصارى أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود وال} فارقوا{

 فيجازيهم به ، وهذا منسوخ بآية السيف) مبا كانوا يفعلون(يف اآلخرة ) مث ينبئهم(يتواله ) إىل اهللا

ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال (أي جزاء عشر حسنات ) فله عشر أمثاهلا(أي ال إله إال اهللا ) من جاء باحلسنة (- 160
 ينقصون من جزائهم شيئا) وهم ال يظلمون(أي جزاؤه ) ثلهام

ملة إبراهيم حنيفا وما كان من (مستقيماً ) ديناً ِقيماً(ويبدل من حمله ) قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم (- 161
 )املشركني

 ) العاملنيهللا رب(مويت ) وممايت(حيايت ) وحمياي(عباديت من حج وغريه ) قل إن صاليت ونسكي (- 162

 من هذه األمة) أمرت وأنا أول املسلمني(أي التوحيد ) وبذلك(يف ذلك ) ال شريك له (- 163

إال (ذنبا ) كل شيء وال تكسب كل نفس(مالك ) وهو رب(إهلا أي ال أطلب غريه ) قل أغري اهللا أبغي ربا (- 164
 )كم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفونأخرى مث إىل رب(نفس ) وزر(آمثة ) وازرة(حتمل نفس ) عليها وال تزر

ورفع بعضكم فوق بعض (مجع خليفة ، أي خيلف بعضكم بعضاً فيها ) وهو الذي جعلكم خالئف األرض (- 165
إن ربك (أعطاكم ليظهر املطيع منكم والعاصي ) يف ما آتاكم(ليختربكم ) ليبلوكم(باملال واجلاه وغري ذلك ) درجات

 م) رحيم(للمؤمنني ) وإنه لغفور(ه ملن عصا) سريع العقاب

  سورة األعراف-7*2*

 اهللا أعلم مبراده بذلك) املص (- 1

أن تبلغه خمافة أن ) منه(ضيق ) فال يكن يف صدرك حرج (صلى اهللا عليه وسلمخطاب للنيب ) كتاب أنزل إليك( هذا - 2
 به) للمؤمنني(تذكرة ) به وذكرى(متعلق بأنزل أي لإلنذار ) لتنذر(تكذب 

) أولياء(أي اهللا أي غريه ) من دونه(تتخذوا ) وال تتبعوا(أي القرآن ) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم( قل هلم - 3

بالياء والتاء تتعظون ، وفيه إدغام التاء يف األصل يف الذال ويف قراءة ) قليالً ما تذكرون(تطيعوم يف معصيته تعاىل 
 بسكوا ، وما زائدة لتأكيد القلة

أو هم (ليالً ) بياتاً(عذابنا ) فجاءها بأسنا(أردنا إهالكها ) أهلكناها(أريد أهلها ) من قرية(خربية مفعول ) وكم (- 4
 نائمون بالظهرية ، والقيلولة استراحة نصف النهار وإن مل يكن معها نوم ، أي مرة جاءها ليالً ومرة جاءها اراً) قائلون

 )جاءهم بأسنا إال أن قالوا إنا كنا ظاملنيإذ (قوهلم ) فما كان دعواهم (- 5

 عن اإلبالغ) ولنسألن املرسلني(أي األمم عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلغهم ) فلنسألن الذين أرسل إليهم (- 6

 عن إبالغ الرسل واألمم اخلالية فيما عملوا) وما كنا غائبني(لنخربم عن علم مبا فعلوه ) فلنقصن عليهم بعلم (- 7

أي يوم السؤال ) يومئذ( كائن - كما ورد يف احلديث -لألعمال أو لصحائفها مبيزان له لسان وكفتان ) والوزنُ (- 8
 )فأولئك هم املفلحون(باحلسنات ) فمن ثقلت موازينه(العدل صفة الوزن ) احلق(املذكور وهو يوم القيامة 
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) مبا كانوا بآياتنا يظلمون(بتصيريها إىل النار ) مفأولئك الذين خسروا أنفسه(بالسيئات ) ومن خفت موازينه (- 9

 جيحدون

) قليال ما(بالياء أسبابا تعيشون ا مجع معيشة ) يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش(يا بين آدم ) ولقد مكناكم (- 10

 على ذلك) تشكرون(لتأكيد القلة 

) مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم( يف ظهره أي صورناه وأنتم) مث صورناكم(أي أباكم آدم ) ولقد خلقناكم (- 11

 )مل يكن من الساجدين(أبا اجلن كان بني املالئكة ) فسجدوا إال إبليس(سجود حتيٍة باالحنناء 

 )أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني(حني ) تسجد إذ(زائدة ) ال(ن ) ما منعك أ(تعاىل ) قال (- 12

إنك (منها ) لك أن تتكرب فيها فاخرج(ينبغي ) فما يكون(أي من اجلنة ، وقيل من السماوات ) قال فاهبط منها (- 13
 الذليلني) من الصاغرين

 أي الناس) إىل يوم يبعثون(أَخرين ) قال أَنِظرين (- 14

 أي يوم النفخة األوىل} إىل يوم الوقت املعلوم{ويف آية أخرى ) قال إنك من املنظرين (- 15

أي على ) صراطك املستقيم(أي لبين آدم ) ألقعدن هلم(أي بإغوائك يل ، والباء للقسم وجوابه )  فبما أغويتينقال (- 16
 الطريق املوصل إليك

أي من كل جهة فأمنعهم عن سلوكه ، قال ) مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم (- 17
 مؤمنني) وال جتد أكثرهم شاكرين. (هم لئال حيول بني العبد وبني رمحة اهللا تعاىلوال يستطيع أن يأيت من فوق: ابن عباس

من الناس والالم ) ملن تبعك منهم(مبعدا عن الرمحة ) مدحورا(باهلمزة معيبا أو ممقوتا ) قال اخرج منها مذؤوما (- 18
 الناس وفيه تغليب احلاضر على الغائب أي منك بذريتك ومن) ألمألن جهنم منكم أمجعني(لالبتداء أو موطئة للقسم وهو 

 ويف اجلملة معىن جزاء من الشرطية أي من تبعك أعذبه

اجلنة فكال من حيث (حواء باملد ) وزوجك(تأكيد للضمري يف اسكن ليعطف عليه ) يا آدم اسكن أنت(قال ) و (- 19
 )فتكونا من الظاملني(باألكل منها وهي احلنطة ) شئتما وال تقربا هذه الشجرة

عنهما من سوآما وقال ما (فوعل من املواراة ) هلما ما ووري(يظهر ) ليبدي(إبليس ) فوسوس هلما الشيطان (- 20
أي وذلك الزم ) أو تكونا من اخلالدين(وقرئ بكسر الالم ) أن تكونا ملَكَني(كراهةَ ) اكما ربكما عن هذه الشجرة إال
 }لى شجرة اخللد وملك ال يبلىهل أدلك ع{عن األكل منها كما يف آية أخرى 

 يف ذلك) إين لكما ملن الناصحني(أي أقسم هلما باهللا ) وقامسهما (- 21

أي ظهر لكل ) بدت هلما سوآما(أي أكال منها ) فلما ذاقا الشجرة(منه ) بغرور(حطَّهما عن مرتلتهما ) فدالمها (- 22
عليهما من (أخذا يلزقان ) وطفقا خيصفان(شافه يسوء صاحبه منهما قبله وقبل اآلخر ودبره ومسي كل منها سوأة ألن انك

بني العداوة ، ) ونادامها رما أمل أكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني(ليستترا به ) ورق اجلنة
 واالستفهام للتقرير

 )نن من اخلاسرينوإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكو(مبعصيتنا ) قاال ربنا ظلمنا أنفسنا (- 23
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من ظلم بعضهم ) لبعض عدو(بعض الذرية ) بعضكم(أي آدم وحواء مبا اشتملتما عليه من ذريتكما ) قال اهبطوا (- 24
 تنقضي فيه آجالكم) إىل حني(متتع ) ومتاع(أي مكان استقرار ) ولكم يف األرض مستقر(بعضا 

 بالبعث بالبناء للفاعل واملفعول) جونحتيون وفيها متوتون ومنها ختر(أي األرض ) قال فيها (- 25

وهو ما يتجمل به من الثياب ) سوآتكم وريشا(يستر ) يواري(أي خلقناه لكم ) يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا (- 26
ذلك خري ، ذلك (العمل الصاحل والسمت احلسن ، بالنصب عطف على لباسا والرفع مبتدأ خربه مجلة ) ولباس التقوى(

 فيؤمنوا فيه التفات عن اخلطاب) لعلهم يذكرون(دالئل قدرته ) من آيات اهللا

عنهما (حال ) من اجلنة يرتع(بفتنته ) كما أخرج أبويكم(أي ال تتبعوه ) الشيطان(يضلنكم ) يا بين آدم ال يفتننكم (- 27
 للطافة أجسادهم أو عدم )من حيث ال تروم(جنوده ) يراكم هو وقبيله(أي الشيطان ) لباسهما لرييهما سوآما إنه

 )للذين ال يؤمنون(أعوانا وقرناء ) إنا جعلنا الشياطني أولياء(ألوام 

قالوا (كالشرك وطوافهم بالبيت عراة قائلني ال نطوف يف ثياب عصينا اهللا فيها فنهوا عنها ) وإذا فعلوا فاحشة (- 28
) إن اهللا ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهللا ما ال تعلمون(هلم ) قل(أيضا ) واهللا أمرنا ا(فاقتدينا م ) وجدنا عليها آباءنا

 أنه قال ، استفهام إنكار

معطوف على معىن بالقسط ، أي قال أقسطوا وأقيموا أو قبله فاقبلوا ) وأقيموا(بالعدل ) قل أمر ريب بالقسط (- 29
كما (من الشرك ) خملصني له الدين(عبدوه ا) وادعوه(أي أخلصوا له سجودكم ) عند كل مسجد(هللا ) وجوهكم(مقدرا 
 أي يعيدكم أحياء يوم القيامة) تعودون(خلقكم ومل تكونوا شيئا ) بدأكم

وحيسبون أم (أي غريه ) هدى وفريقا حق عليهم الضاللة إم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللا(منكم ) فريقا (- 30
 )مهتدون

ما شئتم ) وكلوا واشربوا(عند الصالة والطواف ) عند كل مسجد(ستر عورتكم ما ي) يا بين آدم خذوا زينتكم (- 31
 )وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني(

من الرزق قل هي (املستلذات ) والطيبات(من اللباس ) من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده(إنكارا عليهم ) قل (- 32
يوم القيامة (خاصة م بالرفع والنصب حال ) خالصة(هم فيها غريهم باالستحقاق وإن شارك) للذين آمنوا يف احلياة الدنيا

 يتدبرون فإم املنتفعون ا) لقوم يعلمون(نبينها مثل ذلك التفصيل ) كذلك نفصل اآليات

) والبغي(املعصية ) واإلمث(أي جهرها وسرها ) ما ظهر منها وما بطن(الكبائر كالزنا ) قل إمنا حرم ريب الفواحش (- 33

وأن تقولوا على اهللا ما ال (حجة ) سلطانا(بإشراكه ) وأن تشركوا باهللا ما مل يرتل به(وهو الظلم ) بغري احلق(ى الناس عل
 من حترمي ما مل حيرم وغريه) تعلمون

 عليه) ساعة وال يستقدمون(عنه ) فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون(مدة ) ولكل أمة أجل (- 34

) يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت فمن اتقى(دغام نون إن الشرطية يف ما املزيدة فيه إ) يا بين آدم إما (- 35

 يف اآلخرة) فال خوف عليهم وال هم حيزنون(عمله ) وأصلح(الشرك 

 )أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(فلم يؤمنوا ا ) عنها(تكربوا ) والذين كذبوا بآياتنا واستكربوا (- 36
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أولئك (القرآن ) أو كذب بآياته(بنسبة الشريك والولد إليه ) أظلم ممن افترى على اهللا كذبا( أحد أي ال) فمن (- 37
حىت إذا (مما كتب هلم يف اللوح احملفوظ من الرزق واألجل وغري ذلك ) من الكتاب(حظهم ) نصيبهم(يصيبهم ) يناهلم

) عنا(غابوا ) من دون اهللا قالوا ضلوا(تعبدون ) ا كنتم تدعونأين م(هلم تبكيتا ) يتوفوم قالوا(أي املالئكة ) جاءم رسلنا

 )أم كانوا كافرين(عند املوت ) وشهدوا على أنفسهم(فلم نرهم 

النار (متعلق بادخلوا ) أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف(مجلة ) ادخلوا يف(هلم تعاىل يوم القيامة ) قال (- 38
وهم ) فيها مجيعا قالت أخراهم(تالحقوا ) حىت إذا اداركوا(اليت قبلها لضالهلا ا ) ختهاأمة لعنت أ(النار ) كلما دخلت

تعاىل ) من النار قال(مضعفاً ) ربنا هؤالء أضلونا فآم عذاباً ضعفاً(أي ألجالئهم وهم املتبوعون ) ألوالهم(األتباع 
  ما لكل فريق-والتاء   بالياء -) ولكن ال يعلمون(عذاب مضعف ) ضعف(منكم ومنهم ) لكل(

ألنكم تكفرون بسببنا فنحن وأنتم سواء ، قال تعاىل هلم ) وقالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علينا من فضل (- 39
 )فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون(

ذا عرج بأرواحهم إ) ال تفتح هلم أبواب السماء(فلم يؤمنوا ا ) عنها(تكربوا ) إن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا (- 40
وال (إليها بعد املوت فيهبط ا إىل سجني خبالف املؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إىل السماء السابعة كما ورد يف حديث 

جنزي (اجلزاء ) وكذلك(ثقب اإلبرة وهو غري ممكن فكذا دخوهلم ) اجلمل يف سم اخلياط(يدخل ) يدخلون اجلنة حىت يلج
 بالكفر) ارمني

أغطية من النار مجع غاشية وتنوينه عوض من الياء احملذوفة ) ومن فوقهم غواش(فراش ) هلم من جهنم مهاد (- 41
 )وكذلك جنزي الظاملني(

طاقتها من العمل اعتراض بينه وبني ) ال نكلف نفساً إال وسعها(مبتدأ ، وقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات (- 42
 ) فيها خالدونأولئك أصحاب اجلنة هم(خربه وهو 

عند ) األار وقالوا(حتت قصورهم ) جتري من حتتهم(حقد كان بينهم يف الدنيا ) ونزعنا ما يف صدورهم من غل (- 43
حذف ) وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا(العمل الذي هذا جزاؤه ) احلمد هللا الذي هدانا هلذا(االستقرار يف منازهلم 

تلكم (خمففة أي أنه أو مفسرة يف املواضع اخلمسة ) لقد جاءت رسل ربنا باحلق ونودوا أن(يه جواب لوال لداللة ما قبله عل
 )اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون

حقا فهل وجدمت (من الثواب ) أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا(تقريرا أو تبكيتا ) ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار (- 44
أن لعنة اهللا على (بني الفريقني أمسعهم ) بينهم(نادى مناد ) اً ؟ قالوا نعم فأذن مؤذنحق(من العذاب ) ربكم(كم ) ما وعد
 )الظاملني

 )وهم باآلخرة كافرون(معوجاً ) عوجاً(أي يطلبون السبيل ) ويبغوا(دينه ) عن سبيل اهللا(الناس ) الذين يصدون (- 45

وهو سور اجلنة ) وعلى األعراف(هو سور األعراف حاجز ، قيل ) حجاب(أي أصحاب اجلنة والنار ) وبينهما (- 46
بعالمتهم وهي بياض ) بسيماهم(من أهل اجلنة والنار ) يعرفون كال(استوت حسنام وسيئام كما يف احلديث ) رجال(

 مل(قال تعاىل ) ونادوا أصحاب اجلنة أن سالم عليكم(الوجوه للمؤمنني وسوادها للكافرين لرؤيتهم هلم إذ موضعهم عال 
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يف دخوهلا ، قال احلسن مل يطمعهم إال لكرامة يريدها م وروى ) وهم يطمعون(أي أصحاب األعراف اجلنة ) يدخلوها
 "بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال قوموا ادخلوا اجلنة فقد غفرت لكم: "احلاكم عن حذيفة قال 

مع القوم (يف النار ) ب النار قالوا ربنا ال جتعلناأصحا(جهة ) تلقاء(أي أصحاب األعراف ) وإذا صرفت أبصارهم (- 47
 )الظاملني

) مجعكم(من النار ) يعرفوم بسيماهم قالوا ما أغىن عنكم(من أصحاب النار ) ونادى أصحاب األعراف رجاال (- 48

 سلمنيأي واستكباركم عن اإلميان ، ويقولون هلم مشريين إىل ضعفاء امل) وما كنتم تستكربون(املال أو كثرتكم 

وقرئ ) ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون(قد قيل هلم ) أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة (- 49
 فجملة النفي حال أي مقوال هلم ذلك} دخلوا{بالبناء للمفعول و } أُدِخلوا{

قالوا إن اهللا (من الطعام ) قكم اهللاونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رز (- 50
 )على الكافرين(منعهما ) حرمهما

) كما نسوا لقاء يومهم هذا(نتركهم يف النار ) الذين اختذوا دينهم هلوا ولعبا وغرم احلياة الدنيا فاليوم ننساهم (- 51

 أي وكما جحدوا) وما كانوا بآياتنا جيحدون(بتركهم العمل له 

حال أي عاملني ) على علم(بيناه باألخبار والوعد والوعيد ) فصلناه(قرآن ) بكتاب(ي أهل مكة أ) ولقد جئناهم (- 52
 به) ورمحة لقوم يؤمنون(حال من اهلاء ) هدى(مبا فصل فيه 

) يقول الذين نسوه من قبل(هو يوم القيامة ) يوم يأيت تأويله(عاقبة ما فيه ) إال تأويله(ما ينتظرون ) هل ينظرون (- 53

فنعمل غري الذي كنا (إىل الدنيا ) نرد(هل ) قد جاءت رسل ربنا باحلق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو(ا اإلميان به تركو
عنهم (ذهب ) وضل(إذ صاروا إىل اهلالك ) قد خسروا أنفسهم(نوحد اهللا ونترك الشرك فيقال هلم ال ، قال تعاىل ) نعمل

 من دعوى الشريك) ما كانوا يفترون

من أيام الدنيا أي يف قدرها ألنه مل يكن مث مشس ولو ) ن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيامإ (- 54
هو يف اللغة سرير امللك ، استواًء يليق به ) مث استوى على العرش(شاء خلقهن يف حملة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت 

سريعاً ) حثيثاً(يطلب كل منهما اآلخر طلباً ) يطلبه( منهما باآلخر خمففاً ومشدداً أي يغطي كال) يغشي الليل النهار(
أال له (بقدرته ) بأمره(مذلالت ) مسخرات(بالنصب عطفاً على السماوات والرفع مبتدأ خربه ) والشمس والقمر والنجوم(

 )العاملني(مالك ) اهللا رب(تعاظم ) تبارك(كله ) واألمر(مجيعا ) اخللق

 يف الدعاء بالتشدق ورفع الصوت) إنه ال حيب املعتدين(سرا ) وخفية(حال تذلال ) ضرعاادعوا ربكم ت (- 55

يف ) وطمعا(من عقابه ) وادعوه خوفا(ببعث الرسل ) بعد إصالحها(بالشرك واملعاصي ) وال تفسدوا يف األرض (- 56
 محة إلضافتها إىل اهللاملطيعني ، وتذكري قريب املخرب به عن ر) إن رمحة اهللا قريب من احملسنني(رمحته 

أي متفرقة قدام املطر ، ويف قراءة بسكون الشني ختفيفاً ويف ) وهو الذي يرسل الرياح نشراً بني يدي رمحته (- 57
أخرى بسكوا وفتح النون مصدراً ويف أخرى بسكوا وضم املوحدة بدل النون أي مبشراً ومفرد األوىل نشور كرسول 

لبلد (أي السحاب وفيه التفات عن الغيبة ) سقناه(باملطر ) سحابا ثقاال(محلت الرياح ) ا أقلتحىت إذ(واألخرية بشري 



 
 

 

117 

) خنرج املوتى(اإلخراج ) من كل الثمرات كذلك(باملاء ) املاء فأخرجنا به(بالبلد ) فأنزلنا به(ال نبات به أي إلحيائها ) ميت

 فتؤمنوا) لعلكم تذكرون(من قبورهم باإلحياء 

والذي (هذا مثل للمؤمن يسمع املوعظة فينتفع ا ) بإذن ربه(حسناً ) خيرج نباته(العذب التراب ) لد الطيبوالب (- 58
اآليات (نبني ) نصرف(كما بينا ما ذكر ) كذلك(عسراً مبشقٍة وهذا مثلُ للكافر ) إال نكداً(نباته ) ال خيرج(ترابه ) خبث

 اهللا فيؤمنون) لقوم يشكرون

باجلر صفة إلله ، ) أرسلنا نوحاً إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه( حمذوف جواب قسم) لقد (- 59
 هو يوم القيامة) عذاب يوم عظيم(إن عبدمت غريه ) إين أخاف عليكم(والرفع بدل من حمله 

 بني) من قومه إنا لنراك يف ضالل مبني(األشراف ) قال املأل (- 60

 )ولكين رسول من رب العاملني(هي أعم من الضالل فنفيها أبلغ من نفيه )  ضاللةقال يا قوم ليس يب (- 61

 )لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون(أريد اخلري ) رساالت ريب وأنصح(بالتخفيف والتشديد ) أبِلغكم (- 62

ذاب إن مل تؤمنوا الع) رجل منكم لينذركم(لسان ) من ربكم على(موعظة ) وعجبتم أن جاءكم ذكر(كذبتم ) أ (- 63
 ا) ولعلكم ترمحون(اهللا ) ولتتقوا(

إم كانوا (بالطوفان ) وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا(السفينة ) يف الفلك(من الغرق ) فكذبوه فأجنيناه والذين معه (- 64
 عن احلق) قوما عمني

ختافونه ) ما لكم من إله غريه أفال تتقون(دوه وح) أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا اهللا(األوىل ) إىل عاد(أرسلنا ) و (- 65
 فتؤمنون

 يف رسالتك) وإنا لنظنك من الكاذبني(جهالة ) قال املأل الذين كفروا من قومه إنا لنراك يف سفاهة (- 66

 )قال يا قوم ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العاملني (- 67

 على الرسالةمأمون ) أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني (- 68

يف األرض ) رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء(لسان ) أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على (- 69
نعمه ) فاذكروا آالء اهللا(قوةً وطَوالً وكان طويلهم مائة ذراع وقصريهم ستني ) من بعد قوم نوح وزادكم يف اخللق بسطةً(
 تفوزون) لعلكم تفلحون(

إن كنت من (به من العذاب ) ما كان يعبد آباؤنا فأتنا مبا تعدنا(نترك ) ئتنا لنعبد اهللا وحده ونذرقالوا أج (- 70
 يف قولك) الصادقني

أنتم (أي مسيتم ا ) وغضب أجتادلونين يف أمساء مسيتموها(عذاب ) عليكم من ربكم رجس(وجب ) قال قد وقع (- 71
إين معكم من (العذاب ) فانتظروا(حجة وبرهان ) من سلطان(أي بعبادا ) ما نزل اهللا ا(أصناما تعبدوا ) وآباؤكم
 ذلكم بتكذيبكم يل فأرسلت عليهم الريح العقيم) املنتظرين

أي استأصلناهم ) الذين كذبوا بآياتنا(القوم ) برمحة منا وقطعنا دابر(من املؤمنني ) والذين معه(أي هوداً ) فأجنيناه (- 72
 ف على كذبواعط) وما كانوا مؤمنني(
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أخاهم صاحلاً قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه قد (بترك الصرف ، مراداً به القبيلة ) إىل مثود(أرسلنا ) و (- 73
حال عاملها معىن اإلشارة وكانوا سألوه أن خيرجها ) هذه ناقة اهللا لكم آية(على صدقي ) من ربكم(معجزة ) جاءتكم بينة

 )فيأخذكم عذاب أليم(بعقر أو ضرب ) فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء(ا هلم من صخرة عينوه

) يف األرض تتخذون من سهوهلا قصوراً(أسكنكم ) من بعد عاد وبوأكم(يف األرض ) واذكروا إذ جعلكم خلفاء (- 74

فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا يف (املقدرة تسكنوا يف الشتاء ، ونصبه على احلال ) وتنحتون اجلبال بيوتاً(تسكنوا يف الصيف 
 )األرض مفسدين

أي من قومه بدل مما ) للذين استضعفوا ملن آمن منهم(تكربوا عن اإلميان به ) قال املأل الذين استكربوا من قومه (- 75
 )إنا مبا أرسل به مؤمنون(نعم ) قالوا(إليكم ) أتعلمون أن صاحلاً مرسلٌ من ربه(قبله بإعادة اجلار 

 )قال الذين استكربوا إنا بالذي آمنتم به كافرون (- 76

بأمرهم بأن قتلها ] بن سالف[عقرها قُدار ) فعقروا الناقة( وكانت الناقة هلا يوم يف املاء وهلم يوم فملُّوا ذلك - 77
 ) املرسلنيإن كنت من(به من العذاب على قتلها ) وعتوا عن أمر رم وقالوا يا صاحل ائتنا مبا تعدنا(بالسيف 

باركني على ) فأصبحوا يف دارهم جامثني(الزلزلة الشديدة من األرض والصيحة من السماء ) فأخذم الرجفة (- 78
 الركب ميتني

 )عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال حتبون الناصحني(أعرض صاحل ) فتوىل (- 79

) ما سبقكم ا من أحد من العاملني(أي أدبار الرجال ) ذ قال لقومه أتأتون الفاحشةإ(ويبدل منه ) لوطاً(اذكر ) و (- 80

 اإلنس واجلن

لتأتون الرجال (بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال األلف بينهما على الوجهني } أئنكم{ويف قراءة ) إنكم (- 81
  احلراممتجاوزون احلالل إىل) شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون

من أدبار ) من قريتكم إم أناس يتطهرون(أي لوطاً وأتباعه ) وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم (- 82
 الرجال

 الباقني يف العذاب) فأجنيناه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين (- 83

 )ة ارمنيفانظر كيف كان عاقب(هو حجارة السجيل فأهلكتهم ) وأمطرنا عليهم مطراً (- 84

من (معجزة ) إىل مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه قد جاءتكم بينة(أرسلنا ) و (- 85
بالكفر ) الناس أشياءهم وال تفسدوا يف األرض(تنقصوا ) الكيل وامليزان وال تبخسوا(أمتوا ) فأوفوا(على صدقي ) ربكم

 مريدي اإلميان فبادروا إليه) خري لكم إن كنتم مؤمنني(املذكور ) ذلكم(لرسل ببعث ا) بعد إصالحها(واملعاصي 

عن (تصرفون ) وتصدون(ختوفون الناس بأخذ ثيام أو املكس منهم ) توعدون(طريق ) وال تقعدوا بكل صراط (- 86
واذكروا إذ كنتم قليال (جة معو) عوجاً(تطلبون الطريق ) وتبغوا(بتوعدكم إياه بالقتل ) من آمن به(دينه ) سبيل اهللا

 قبلكم بتكذيب رسلهم أي آخر أمرهم من اهلالك) فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين

وبينكم بإجناء ) فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا(به ) وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا (- 87
  أعدهلم)وهو خري احلاكمني(احملق وإهالك املبطل 
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) لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن(عن اإلميان ) قال املأل الذين استكربوا من قومه (- 88

) قال أ(ديننا ، وغلَّبوا يف اخلطاب اجلمع على الواحد ألن شعيباً مل يكن يف ملتهم قط وعلى حنوه أجاب ) يف ملتنا(ترجعن 

 ا استفهام إنكارهل) ولو كنا كارهني(نعود فيها 

لنا أن نعود فيها إال أن يشاء (ينبغي ) قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وما يكون (- 89
على اهللا توكلنا ربنا (أي وسع علمه كل شيء ومنه حايل وحالكم ) وسع ربنا كل شيء علما(ذلك فيخذلنا ) اهللا ربنا

 احلاكمني) وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتنيبيننا (احكم ) افتح

 )اتبعتم شعيباً إنكم إذا خلاسرون(الم قسم ) لئن(أي قال بعضهم لبعض ) وقال املأل الذين كفروا من قومه (- 90

 باركني على الركب ميتني) فأصبحوا يف دارهم جامثني(الزلزلة الشديدة ) فأخذم الرجفة (- 91

الذين (يف ديارهم ) فيها(يقيموا ) مل يغنوا(خمففة وامسها حمذوف أي كأم ) كأن(مبتدأ خربه ) باالذين كذبوا شعي (- 92
 التأكيد بإعادة املوصول وغريه للرد عليهم يف قوهلم السابق) كذبوا شعيبا كانوا هم اخلاسرين

أحزن ) فكيف آسى(وا فلم تؤمن) عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم(أعرض ) فتوىل (- 93
 استفهام مبعىن النفي) على قوم كافرين(

لعلهم (املرض ) والضراء(شدة الفقر ) أهلها بالبأساء(عاقبنا ) إال أخذنا(فكذبوه ) وما أرسلنا يف قرية من نيب (- 94
 يتذللون فيؤمنوا) يضرعون

قد (كفراً للنعمة ) وقالوا(كثروا ) حىت عفوا(لصحة الغىن وا) احلسنة(العذاب ) مكان السيئة(أعطيناهم ) مث بدلنا (- 95
كما مسنا وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من اهللا فكونوا على ما أنتم عليه قال تعاىل ) مس آباءنا الضراء والسراء

 بوقت جميئه قبله) وهم ال يشعرون(فجأة ) بغتة(بالعذاب ) فأخذناهم(

بالتخفيف والتشديد ) لفتحنا(الكفر واملعاصي ) واتقوا(باهللا ورسلهم ) آمنوا(املكذبني ) ولو أن أهل القرى (- 96
 )مبا كانوا يكسبون(عاقبناهم ) فأخذناهم(الرسل ) ولكن كذبوا(بالنبات ) واألرض(باملطر ) عليهم بركات من السماء(

  غافلون عنه)وهم نائمون(ليالً ) بياتاً(عذابنا ) أن يأتيهم بأسنا(املكذبون ) أفأمن أهل القرى (- 97

 )وهم يلعبون(اراً ) أَوأَِمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى (- 98

 )فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون(استدارجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة ) أفأمنوا مكر اهللا (- 99

فاعل خمففة وامسها حمذوف أي أنه ) أهلها أن(هالك ) من بعد(بالسكىن ) يرثون األرض(يتبني ) أَولَم يهد للذين (- 100
كما أصبنا من قبلهم واهلمزة يف املواضع األربعة للتوبيخ والفاء والواو الداخلة ) بذنوم(بالعذاب ) لو نشاء أصبناهم(

) على قلوم فهم ال يسمعون(خنتم ) نطبع(حنن ) و(عليهما للعطف ويف قراءة بسكون الواو يف املوضع األول عطفا بأو 

 ة مساع تدبراملوعظ

) ولقد جاءم رسلهم بالبينات(أخبار أهلها ) من أنبائها(يا حممد ) نقص عليك(اليت مر ذكرها ) تلك القرى (- 101

قبل جميئهم بل استمروا على الكفر ) من قبل(كفروا به ) مبا كذبوا(عند جميئهم ) فما كانوا ليؤمنوا(املعجزات الظاهرات 
 )قلوب الكافرينيطبع اهللا على (الطبع ) كذلك(
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وجدنا أكثرهم (خمففة ) وإن(أي وفاء بعهدهم يوم أخذ امليثاق ) من عهد(أي الناس ) وما وجدنا ألكثرهم (- 102
 )لفاسقني

ا (كفروا ) فظلموا(قومه ) إىل فرعون وملئه(التسع ) موسى بآياتنا(أي الرسل املذكورين ) مث بعثنا من بعدهم (- 103
 بالكفر من إهالكهم) فسدينفانظر كيف كان عاقبة امل

 أنا: إليك فكذبه فقال) وقال موسى يا فرعون إين رسول من رب العاملني (- 104

ويف قراءة بتشديد الياء فحقيق مبتدأ خربه أن وما ) ال أقول على اهللا إال احلق(أي بأن ) على أن(جدير ) حقيق (- 105
 وكان استعبدهم) بين إسرائيل(م إىل الشا) قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي(بعدها 

 فيها) فأت ا إن كنت من الصادقني(على دعواك ) إن كنت جئت بآية(فرعون له ) قال (- 106

 حية عظيمة) فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني (- 107

 خالف ما كانت عليه من األدمة) للناظرين(ذات شعاع ) فإذا هي بيضاء(أخرجها من جيبه ) ونزع يده (- 108

فائق يف علم السحر ويف الشعراء أنه من قول فرعون نفسه ) قال املأل من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم (- 109
 فكأم قالوه معه على سبيل التشاور

 )يريد أن خيرجكم من أرضكم فماذا تأمرون (- 110

 جامعني) وأرسل يف املدائن حاشرين(أخر أمرمها ) قالوا أرجه وأخاه (- 111

 يفضل موسى يف علم السحر فجمعوا) عليم(} سحار{ويف قراءة ) يأتوك بكل ساحر (- 112

113 -) لنا ألجراً (بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني )وجاء السحرة فرعون قالوا أئن
 )إن كنا حنن الغالبني

 )قال نعم وإنكم ملن املقربني (- 114

 ما معنا) وإما أن نكون حنن امللقني(عصاك ) وسى إما أن تلقيقالوا يا م (- 115

سحروا أعني (حباهلم وعصيهم ) فلما ألقوا(أمر لإلذن بتقدمي إلقائهم توصالً به إىل إظهار احلق ) قال ألقوا (- 116
 )وجاؤوا بسحر عظيم(خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى ) واسترهبوهم(صرفوها عن حقيقة إدراكها ) الناس

يقلبون ) ما يأفكون(حبذف إحدى التاءين يف األصل تبتلع ) وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف (- 117
 بتمويههم

 من السحر) وبطل ما كانوا يعملون(ثبت وظهر ) فوقع احلق (- 118

 صاروا ذليلني) هنالك وانقلبوا صاغرين(أي فرعون وقومه ) فغلبوا (- 119

 )ساجدينوألقي السحرة  (- 120

 )قالوا آمنا برب العاملني (- 121

 لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا ال يتأتى بالسحر) رب موسى وهارون (- 122

الذي ) لكم إن هذا(أنا ) قبل أن آذن(مبوسى ) به(بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا ) قال فرعون أآمنتم (- 123
 ما ينالكم مين)  منها أهلها فسوف تعلمونملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا(صنعتموه 



 
 

 

121 

 )مث ألصلبنكم أمجعني(أي يد كل واحد اليمىن ورجله اليسرى ) ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالٍف (- 124

 راجعون يف اآلخرة) منقلبون(بعد موتنا بأي وجه كان ) قالوا إنا إىل ربنا (- 125

عند فعل ما توعدنا به لئال نرجع ) نا ملا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صرباًمنا إال أن آمنا بآيات رب(تنكر ) وما تنقم (- 126
 )وتوفنا مسلمني(كفاراً 

ويذرك (بالدعاء إىل خمالفتك ) موسى وقومه ليفسدوا يف األرض(تترك ) أتذر(له ) وقال املأل من قوم فرعون (- 127
بالتشديد ) قال سنقتل(ا ولذا قال أنا ربكم األعلى وكان صنع هلم أصناماً صغاراً يعبدوا وقال أنا ربكم ور) وآهلتك

قادرون ، ففعلوا م ذلك ) وإنا فوقهم قاهرون(كفعلنا م من قبل ) نساءهم(نستبقي ) ونستحيي(املولودين ) أبناءهم(
 فشكا بنو إسرائيل

من يشاء من عباده (عطيها ي) إن األرض هللا يورثها(على أذاهم ) قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا (- 128
 اهللا) للمتقني(احملمودة ) والعاقبة

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض  (- 129
 فيها) فينظر كيف تعملون

 تعظون فيؤمنوني) ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون(بالقحط ) ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني (- 130

جدب ) وإن تصبهم سيئة(أي نستحقها ومل يشكروا عليها ) قالوا لنا هذه(اخلصب والغىن ) فإذا جاءم احلسنة (- 131
ولكن أكثرهم ال (يأتيهم به ) عند اهللا(شؤمهم ) أال إمنا طائرهم(من املؤمنني ) مبوسى ومن معه(يتشاءموا ) يطريوا(وبالء 

 عندهأن ما يصيبهم من ) يعلمون

 فدعا عليهم) مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني(ملوسى ) وقالوا (- 132

فأكل زرعهم ) واجلراد(وهو ماء دخل بيوم ووصل إىل حلوق اجلالسني سبعة أيام ) فأرسلنا عليهم الطوفان (- 133
) والدم(فمألت بيوم وطعامهم ) والضفادع(جلراد السوس أو نوع من القراد ، فتتبع ما تركه ا) والقمل(ومثارهم كذلك 

 )وكانوا قوماً جمرمني(عن اإلميان ا ) فاستكربوا(مبينات ) آيات مفصالت(يف مياههم 

من كشف العذاب عنا إن آمنا ) قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد عندك(العذاب ) وملا وقع عليهم الرجز (- 134
 )جز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بين إسرائيلكشفت عنا الر(الم قسم ) لئن(

ينقضون عهدهم ويصرون على ) عنهم الرجز إىل أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون(بدعاء موسى ) فلما كشفنا (- 135
 كفرهم

 رواال يتدب) كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني(بسبب أم ) بأم(البحر املاحل ) فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم (- 136

) مشارق األرض ومغارا اليت باركنا فيها(باالستعباد وهم بنو إسرائيل ) وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون (- 137

ويريد أن منن على الذين استضعفوا يف {وهي قوله ) ومتت كلمة ربك احلسىن(باملاء والشجر صفة لألرض وهي الشام 
وما (من العمارة ) ما كان يصنع فرعون وقومه(أهلكنا ) ودمرنا( أذى عدوهم على) على بين إسرائيل مبا صربوا(} األرض

 بكسر الراء وضمها يرفعون من البنيان) كانوا يعِرشون
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) على أصنام هلم(بضم الكاف وكسرها ) على قوم يعكفون(فمروا ) ببين إسرائيل البحر فأتوا(عربنا ) وجاوزنا (- 138

حيث قابلتم نعمة اهللا ) كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون(صنما نعبده ) ى اجعل لنا إهلاقالوا يا موس(يقيمون على عبادا 
 عليكم مبا قلتموه

 )ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون(هالك ) إن هؤالء مترب (- 139

 ا ذكره يف قولهيف زمانكم مب) وهو فضلكم على العاملني(معبوداً وأصله أبغي لكم ) قال أغري اهللا أبغيكم إهلا (- 140

سوء (يكلفونكم ويذيقونكم ) من آل فرعون يسومونكم(} أجناكم{ويف قراءة ) إذ أجنيناكم(اذكروا ) و (- 141
إنعام أو ابتالء ) بالء(اإلجناء والعذاب ) نساءكم ويف ذلكم(يستبقون ) يقتلون أبناءكم ويستحيون(أشده وهو ) العذاب

 ما قلتمأفال تتعظون فتنتهوا ع) من ربكم عظيم(

نكلمه عند انتهائها بأن يصومها وهي ذو القعدة فصامها فلما متت ) موسى ثالثني ليلةً(بألف ودوا ) وواعدنا (- 142
فتم (من ذي احلجة ) وأمتمناها بعشر(أنكر خلوف فمه فاستاك فأمره اهللا بعشرة أخرى ليكلمه خبلوف فمه كما قال تعاىل 

عند ذهابه إىل اجلبل للمناجاة ) وقال موسى ألخيه هارون(متييز ) ليلة(حال ) أربعني(وقت وعده بكالمه إياه ) ميقات ربه
 مبوافقتهم على املعاصي) وال تتبع سبيل املفسدين(أمرهم ) يف قومي وأصلح(كن خليفيت ) اخلفين(

ماً مسعه من كل جهة بال واسطة كال) وكلمه ربه(أي للوقت الذي وعدناه بالكالم فيه ) وملا جاء موسى مليقاتنا (- 143
أي ال تقدر على رؤييت ، والتعبري به دون لن أُرى يفيد إمكان رؤيته ) أنظر إليك قال لن تراين(نفسك ) قال رب أرين(

أي تثبت لرؤييت وإال فال طاقة ) مكانه فسوف تراين(ثبت ) فإن استقر(الذي هو أقوى منك ) ولكن انظر إىل اجلبل(تعاىل 
بالقصر ) للجبل جعله دكا(ي ظهر من نوره قدر نصف أمنلة اخلنصر كما يف حديث صححه احلاكم أ) فلما جتلى ربه(لك 

ترتيهاً لك ) فلما أفاق قال سبحانك(مغشياً عليه هلول ما رأى ) وخر موسى صعقاً(واملد أي مدكوكاً مستوياً باألرض 
 يف زماين) وأنا أول املؤمنني(من سؤال ما مل أؤمر به ) تبت إليك(

باجلمع واإلفراد ) برسااليت(أهل زمانك ) على الناس(اخترتك ) يا موسى إين اصطفيتك(تعاىل له ) قال (- 144
 ألنعمي) وكن من الشاكرين(من الفضل ) فخذ ما آتيتك(أي تكليمي إياك ) وبكالمي(

من كل (أو عشرة أي ألواح التوراة وكانت من سدر اجلنة أو زبرجد أو زمرد سبعة ) وكتبنا له يف األلواح (- 145
قبله قلنا مقدراً ) فخذها(بدل من اجلار وارور قبله ) لكل شيء(تبييناً ) موعظة وتفصيالً(حيتاج إليه يف الدين ) شيء

 فرعون وأتباعه وهي مصر لتعتربوا م) وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقني(جبد واجتهاد ) بقوة(

بأن أخذهلم فال ) الذين يتكربون يف األرض بغري احلق( قدريت من املصنوعات وغريها دالئل) سأصرف عن آيايت (- 146
ال يتخذوه (اهلدى الذي جاء من عند اهللا ) الرشد(طريق ) وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا وإن يروا سبيل(يتكربون فيها 

) أم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلنيب(الصرف ) يتخذوه سبيال ذلك(الضالل ) وإن يروا سبيل الغي(يسلكوه ) سبيال

 تقدم مثله

ما عملوه يف الدنيا من خري كصلة ) أعماهلم(بطلت ) حبطت(البعث وغريه ) والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة (- 147
 من التكذيب واملعاصي) ما كانوا يعملون(جزاء ) جيزون إال(ما ) هل(رحم وصدقة فال ثواب هلم لعدم شرطه 



 
 

 

123 

الذي استعاروه من قوم فرعون بعلَّة عرس ) من حِليهم(أي بعد ذهابه إىل املناجاة ) واختذ قوم موسى من بعده (- 148
أي صوت يسمع انقلب كذلك ) له خوار(بدل من حلما ودما ) جسداً(صاغه هلم منه السامري ) عجالً(فبقي عندهم 

أمل (احلياة فيما يوضع فيه ، ومفعول اختذ الثاين حمذوف أي إهلا بوضع التراب الذي أخذه من حافر جربيل يف فمه فإن أثره 
 باختاذه) وكانوا ظاملني(إهلا ) اختذوه(فكيف يتخذ إهلا ) يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال

 قالوا(ا وذلك بعد رجوع موسى ) أم قد ضلوا(علموا ) ورأوا(أي ندموا على عبادته ) وملا سقط يف أيديهم (- 149

 )لنكونن من اخلاسرين(بالياء والتاء فيهما ) لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا

أي بئس خالفة ) بئسما(هلم ) قال(شديد احلزن ) أسفاً(من جهتهم ) وملا رجع موسى إىل قومه غضبان (- 150
لتوراة غضباً لربه ألواح ا) أعجلتم أمر ربكم وألقى األلواح(خالفتكم هذه حيث أشركتم ) من بعدي(ـها ) خلفتمونيـ(

بكسر امليم وفتحها ، ) ابن أم( يا ) قال(غضباً ) جيره إليه(أي بشعره بيمنيه وحليته بشماله ) وأخذ برأس أخيه(فتكسرت 
بإهانتك ) يب األعداء(تفرح ) يقتلونين فال تشمت(قاربوا ) إن القوم استضعفوين وكادوا(أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه 

 بعبادة العجل يف املؤاخذة) مع القوم الظاملنيوال جتعلين (إياي 

وأدخلنا يف رمحتك (أشركه الدعاء إرضاء له ودفعا للشماتة به ) وألخي(ما صنعت بأخي ) قال رب اغفر يل (- 151
 )وأنت أرحم الرامحني

فعذبوا باألمر ) نيامن رم وذلة يف احلياة الد(عذاب ) سيناهلم غضب(إهلا ) إن الذين اختذوا العجل( قال تعاىل - 152
 على اهللا باإلشراك وغريه) جنزي املفترين(كما جزيناهم ) وكذلك(بقتل أنفسهم وضربت عليهم الذلة إىل يوم القيامة 

) لغفور(أي التوبة ) إن ربك من بعدها(باهللا ) من بعدها وآمنوا(رجعوا عنها ) والذين عملوا السيئات مث تابوا (- 153

 م) رحيم(هلم 

أي ما نسخ فيها أي كتب ) ويف نسختها(اليت ألقاها ) عن موسى الغضب أخذ األلواح(سكن ) وملا سكت (- 154
 خيافون وأدخل الالم على املفعول لتقدمه) ورمحة للذين هم لرم يرهبون(من الضاللة ) هدى(

أي للوقت ) فلما(ره تعاىل ممن مل يعبدوا العجل بأم) رجالً مليقاتنا(أي من قومه ) واختار موسى قومه سبعني (- 155
: الزلزلة الشديدة ، قال ابن عباس ) أخذم الرجفة قال(الذي وعدناه يإتيام فيه ليعتذروا من عبادة العجل فخرج م 

لو شئت (موسى ) رب(وهم غري الذين سألوا الرؤية وأخذم الصاعقة : ألم مل يزايلوا قومهم حني عبدوا العجل ، قال 
استفهام ) وإياي ألكنا مبا فعل السفهاء منا(أي قبل خروجي م ليعلن بنو إسرائيل ذلك وال يتهموين ) بلأهلكتهم من ق

تضل ا من (ابتالؤك ) إال فتنتك(أي الفتنة اليت وقع فيها السفهاء ) هي(ما ) إن(استعطاف أي ال تعذبنا بذنب غرينا 
 )فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين(متويل أمورنا ) أنت ولينا(هدايته ) ودي من تشاء(إضالله ) تشاء

عذايب أصيب به (تعاىل ) إليك قال(تبنا ) إنا هدنا(حسنة ) لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة(أوجب ) واكتب (- 156
لزكاة والذين للذين يتقون ويؤتون ا(يف اآلخرة ) فسأكتبها(يف الدنيا ) كل شيء(عمت ) ورمحيت وسعت(تعذيبه ) من أشاء

 )هم بآياتنا يؤمنون

) الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) الذين يتبعون الرسول النيب األمي (- 157

امليتة ) وحيرم عليهم اخلبائث(مما حرم يف شرعهم ) يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات(بامسه وصفته 
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كقتل النفس يف التوبة وقطع أثر النجاسة ) اليت كانت عليهم(الشدائد ) واألغالل(ثقلهم ) ويضع عنهم إصرهم(حنوها و
 )أولئك هم املفلحون(أي القرآن ) ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه(ووقروه ) وعزروه(منهم ) فالذين آمنوا به(

ا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً الذي له ملك السماوات ي (صلى اهللا عليه وسلمخطاب للنيب ) قل (- 158
واتبعوه لعلكم (القرآن ) واألرض ال إله إال هو حييي ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته

 ترشدون) تدون

 حلكميف ا) باحلق وبه يعِدلون(الناس ) يهدون(مجاعة ) ومن قوم موسى أمة (- 159

وأوحينا إىل (بدل من قبله ) أمما(بدل منه ، أي قبائل ) أسباطا(حال ) اثنيت عشرة(فرقنا بين إسرائيل ) وقطَّعناهم (- 160
بعدد ) منه اثنتا عشرة عيناً(انفجرت ) فانبجست(فضربه ) أن اضرب بعصاك احلجر(يف التيه ) موسى إذ استسقاه قومه

وأنزلنا عليهم املن (يف التيه من حر الشمس ) مشرم وظللنا عليهم الغمام (سبط منهم) قد علم كل أناس(األسباط 
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن (مها الترجنبني والطري السماين بتخفيف امليم والقصر وقلنا هلم ) والسلوى

 )كانوا أنفسهم يظلمون

حطة وادخلوا (أمرنا ) وكلوا منها حيث شئتم وقولوا(قدس بيت امل) إذ قيل هلم اسكنوا هذه القرية(اذكر ) و (- 161
بالطاعة ) لكم خطيئاتكم سرتيد احملسنني(بالنون والتاء مبنيا للمفعول ) نغفر(سجود احنناء ) سجداً(أي باب القرية ) الباب
 ثواباً

فأرسلنا (فون على أستاههم فقالوا حبة يف شعرة ودخلوا يزح) فبدل الذين ظلموا منهم قوالً غري الذي قيل هلم (- 162
 )من السماء مبا كانوا يظلمون(عذاباً ) عليهم رجزاً

إذ (جماورة حبر القلزم وهي أيلة ما وقع بأهلها ) عن القرية اليت كانت حاضرة البحر(يا حممد توبيخاً ) واسأهلم (- 163
) تأتيهم حيتام يوم سبتهم شرعاً (ظرف ليعدوه) إذ(بصيد السمك املأمورين بتركه فيه ) يف السبت(يعتدون ) يعدون

كذلك نبلوهم مبا كانوا (ابتالء من اهللا ) ال تأتيهم(ال يعظمون السبت أي سائر األيام ) ويوم ال يسبتون(ظاهرة على املاء 
 وملا صادوا السمك افترقت القرية أثالثاً ثلثٌ صادوا معهم وثلثٌ وهم وثلثٌ أمسكوا عن الصيد والنهي) يفسقون

مل تعظون قوماً اهللا مهلكهم أو معذم (مل تصد ومل تنه ملن ى ) قالت أمة منهم(عطف على إذ قبله ) وإذ (- 164
 الصيد) ولعلهم يتقون(لئال ننسب إىل تقصري يف ترك النهي ) إىل ربكم(نعتذر ا ) معذرةً(موعظتنا ) عذاباً شديداً قالوا

) أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا(فلم يرجعوا ) به(وعظوا ) ما ذكروا(تركوا ) فلما نسوا (- 165

 )مبا كانوا يفسقون(شديد ) بعذاب بئيس(باالعتداء 

صاغرين فكانوها ، وهذا تفصيل ملا قبله ، قال ) ما وا عنه قلنا هلم كونوا قردة(ترك ) عن(تكربوا ) فلما عتوا (- 166
مل لك ألا كرهت ما فعلوه وقالت مل تعظون اخل  ، : الساكتة ، وقال عكرمة ما أدري ما فعل بالفرقة : ابن عباس 

 أنه رجع إليه وأعجبه: وروى احلاكم عن ابن عباس 

بالذل وأخذ اجلزية ) إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب(أي اليهود ) ربك ليبعثن عليهم(أعلم ) وإذ تأذن (- 167
صلى اهللا ر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم اجلزية فكانوا يؤدوا إىل اوس إىل بعث نبينا فبعث عليها سليمان وبعده خبتنص

 م) رحيم(ألهل طاعته ) وإنه لغفور(ملن عصاه ) إن ربك لسريع العقاب( فضرا عليهم عليه وسلم
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كفار والفاسقون ال) دون ذلك(ناس ) منهم الصاحلون ومنهم(فرقا ) يف األرض أمما(فرقناهم ) وقطعناهم (- 168
 عن فسقهم) لعلهم يرجعون(النقم ) والسيئات(بالنعم ) وبلوناهم باحلسنات(

أي حطام هذا الشيء ) يأخذون عرض هذا األدىن(التوراة عن آبائهم ) فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب (- 169
اجلملة حال أي يرجون املغفرة ) ذوهوإن يأم عرض مثله يأخ(ما فعلناه ) ويقولون سيغفر لنا(الدينء من حالل وحرام 

عليهم ميثاق (استفهام تقرير ) أمل يؤخذ(وهم عائدون إىل مافعلوه مصرون عليه وليس يف التوراة وعد املغفرة مع اإلصرار 
فلم كذبوا عليه ) ما فيه(عطف على يؤخذ ، قرؤوا ) أن ال يقولوا على اهللا إال احلق ودرسوا(اإلضافة مبعىن يف ) الكتاب

بالياء والتاء ، أا خري فيؤثروا على ) أفال يعقلون(احلرام ) والدار اآلخرة خري للذين يتقون(سبة املغفرة إليه مع اإلصرار ين
 الدنيا

إنا ال (كعبد اهللا بن سالم وأصحابه ) وأقاموا الصالة(منهم ) بالكتاب(بالتشديد والتخفيف ) والذين ميسكون (- 170
 ملة خرب الذين ، وفيه وضع الظاهر موضع املضمر أي أجرهماجل) نضيع أجر املصلحني

ساقط عليهم بوعد اهللا ) أنه واقع م(أيقنوا ) فوقهم كأنه ظلة وظنوا(رفعناه من أصله ) إذ نتقنا اجلبل(اذكر ) و (- 171
جبد واجتهاد ) ناكم بقوةخذوا ما آتي(إياهم بوقوعه إن مل يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوها لثقلها فقبلوا وقلنا هلم 

 )لعلكم تتقون(بالعمل به ) واذكروا ما فيه(

بأن ) ذريتهم(بدل اشتمال مما قبله بإعادة اجلار ) أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم(حني ) إذ(اذكر ) و (- 172
صب هلم أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم نسالً بعد نسٍل كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة ون

بذلك ) شهدنا(أنت ربنا ) ألست بربكم قالوا بلى(قال ) وأشهدهم على أنفسهم(دالئل على ربوبيته وركب فيهم عقال 
ال ) غافلني(التوحيد ) يوم القيامة إنا كنا عن هذا(بالياء والتاء يف املوضعني ، أي الكفار ) يقولوا(ال ) أن(واإلشهاد لـ 

 نعرفه

مبا فعل (تعذبنا ) أفتهلكنا(فاقتدينا م ) وكنا ذرية من بعدهم(أي قبلنا ) رك آباؤنا من قبلأو يقولوا إمنا أش (- 173
من آبائنا بتأسيس الشرك ، املعىن ال ميكنهم االحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد والتذكري به ) املبطلون

 على لسان صاحب املعجزة قائم مقام ذكره يف النفوس

 عن كفرهم) ولعلهم يرجعون(نبينها مثل ما بينا امليثاق ليتدبروها )  نفصل اآلياتوكذلك (- 174

خرج بكفره كما خترج احلية من ) الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها(خرب ) نبأ(أي اليهود ) عليهم(يا حممد ) واتل (- 175
وأهدي إليه شيء فدعا فانقلب عليه جلدها وهو بلعم بن باعوراء من علماء بين إسرائيل ، سئل أن يدعو على موسى 

 )فكان من الغاوين(فأدركه فصار قرينه ) فأتبعه الشيطان(واندلع لسانه على صدره 

أي الدنيا ومال ) إىل األرض(سكن ) ولكنه أخلد(بأن نوفقه للعمل ) ا(إىل منازل العلماء ) ولو شئنا لرفعناه (- 176
يدلع لسانه ) يلهث(بالطرد والزجر ) كمثل الكلب إن حتمل عليه(صفته ) فمثله(ه يف دعائه إليها فوضعنا) واتبع هواه(إليها 

وليس غريه من احليوان كذلك ، ومجلتا الشرط حال ، أي الهثاً ذليالً بكل حال ، والقصد التشبيه ) تتركه يلهث(إن ) أو(
ذلك (ل إىل الدنيا واتباع اهلوى وبقرينة قوله يف الوضع واخلسة بقرينة الفاء املشعرة بترتيب ما بعدها على ما قبلها من املي

 يتدبرون فيها فيؤمنون) لعلهم يتفكرون(على اليهود ) مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص
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 بالتكذيب) الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون(أي مثل القوم ) مثالً القوم(بئس ) ساء (- 177

 )هتدي ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرونمن يهد اهللا فهو امل (- 178

) وهلم أعني ال يبصرون ا(احلق ) جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون ا(خلقنا ) ولقد ذرأنا (- 179

يف عدم ) أولئك كاألنعام(اآليات واملواعظ مساع تدبر واتعاظ ) وهلم آذان ال يسمعون ا(دالئل قدرة اهللا بصر اعتبار 
من األنعام ألا تطلب منافعها ورب من مضارها وهؤالء يقدمون على النار ) بل هم أضل(قه والبصر واالستماع الف

 )أولئك هم الغافلون(معاندة 

) ا وذروا(مسوه ) فادعوه(التسعة والتسعون الوارد ا احلديث ، واحلسىن مؤنث األحسن ) وهللا األمساء احلسىن (- 180

حيث اشتقوا منها أمساء آلهلتهم كالالت من اهللا ) يف أمسائه(من أحلد وحلد ، مييلون عن احلق ) دونالذين يلح(اتركوا 
 وهذا قبل األمر بالقتال) ما كانوا يعملون(من اآلخرة جزاء ) سيجزون(والعزى من العزيز ومناة من املنان 

  كما يف حديث عليه وسلمصلى اهللاهم أمة حممد ) وممن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه يعدلون (- 181

 )من حيث ال يعلمون(نأخذهم قليالً قليالً ) سنستدرجهم(القرآن من أهل مكة ) والذين كذبوا بآياتنا (- 182

 شديد ال يطاق) إن كيدي متني(أمهلهم ) وأملي هلم (- 183

) هو إال نذير مبني(ما ) إن(جنون ) من جنة (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) ما بصاحبهم(فيعلموا ) أومل يتفكروا (- 184

 بين اإلنذار

بيان ملا ، فيستدلوا به على ) ما خلق اهللا من شيء(يف ) واألرض و(ملك ) أومل ينظروا يف ملكوت السماوات (- 185
فيموتوا كفارا فيصريوا إىل النار ) أجلهم(قرب ) عسى أن يكون قد اقترب(أي أنه ) أن(يف ) و(قدرة صانعه ووحدانيته 

 )يؤمنون(أي القرآن ) فبأي حديث بعده(روا إىل اإلميان فيباد

يف (بالياء والنون مع الرفع استئنافا واجلزم عطفا على حمل بعد الفاء ) من يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم (- 186
 يترددون حترياً) طغيام يعمهون

عند ريب ال (مىت تكون ) إمنا علمها(هلم ) لمرساها ق(مىت ) أيان(القيامة ) عن الساعة(أي أهل مكة ) يسألونك (- 187
ال تأتيكم إال (على أهلها هلوهلا ) يف السماوات واألرض(عظمت ) إال هو ثقلت(الالم مبعىن يف ) لوقتها(يظهرها ) جيليها
ر ولكن أكث(تأكيد ) قل إمنا علمها عند اهللا(حىت علمتها ) عنها(مبالغ يف السؤال ) يسألونك كأنك حفي(فجأة ) بغتة

 أن علمها عنده تعاىل) الناس ال يعلمون

ما غاب عين ) إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيب(أدفعه ) وال ضراً(أجلبه ) قل ال أملك لنفسي نفعاً (- 188
بالنار ) أنا إال نذير(ما ) إن(من فقر وغريه الحترازي عنه باجتناب املضار ) الستكثرت من اخلري وما مسين السوء(

 )لقوم يؤمنون(باجلنة ) وبشري(للكافرين 

) ليسكن إليها(حواء ) منها زوجها(خلق ) وجعل(أي آدم ) الذي خلقكم من نفس واحدة(أي اهللا ) هو (- 189

بكرب الولد ) فلما أثقلت(ذهبت وجاءت خلفته ) فمرت به(هو النطفة ) محلت محالً خفيفاً(جامعها ) فلما تغشاها(ويألفها 
 لك عليه) لنكونن من الشاكرين(سوياً ) صاحلاً(ولداً ) دعوا اهللا رما لئن آتيتنا(ن يمة يف بطنها وأشفقا أن يكو
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بتسميته ) فيما آتامها(ويف قراءة بكسر الشني والتنوين أي شريكا ) صاحلاً جعال له شركاء(ولداً ) فلما آتامها (- 190
صلى اهللا عليه  العبودية لعصمة آدم وروى مسرة عن النيب عبد احلارث وال ينبغي أن يكون عبداً إال هللا ، وليس بإشراك يف

ملا ولدت حواء طاف ا إبليس وكان ال يعيش هلا ولد فقال مسيه عبد احلارث فإنه يعيش فسمته فكان ذلك : "  قال وسلم
 أهل أي) فتعاىل اهللا عما يشركون(رواه احلاكم وقال صحيح والترمذي وقال حسن غريب " من وحي الشيطان وأمره 

 مكة به من األصنام واجلملة مسببة عطف على خلقكم وما بينهما اعتراض

 )ما ال خيلق شيئا وهم خيلقون(به يف العبادة ) أيشركون (- 191

مبنعها ممن أراد م سوءاً من كسر أو غريه ) نصراً وال أنفسهم ينصرون(أي لعابديهم ) وال يستطيعون هلم (- 192
 واالستفهام للتوبيخ

أم أنتم (إليه ) سواء عليكم أدعومتوهم(بالتخفيف والتشديد ) إىل اهلدى ال يتبعوكم(أي األصنام ) وإن تدعوهم (- 193
 عن دعائهم ال يتبعوه لعدم مساعهم) صامتون

إن كنتم (دعاءكم ) أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم(مملوكة ) من دون اهللا عباد(تعبدون ) إن الذين تدعون (- 194
 يف أا آهلة) صادقني

يبطشون ا (مجع يد ) هلم أيد(بل أ ) أهلم أرجل ميشون ا أم( مث بني غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال - 195
استفهام إنكاري ، أي ليس هلم شيء من ذلك مما هو ) هلم آذان يسمعون ا(بل أ ) هلم أعني يبصرون ا أم(بل أ ) أم

متهلون ) مث كيدون فال تنظرون(إىل هالكي ) ادعوا شركاءكم(هلم يا حممد ) قل(االً منهم لكم فكيف تعبدوم وأنتم أمت ح
 فإين ال أبايل بكم

 حبفظه) وهو يتوىل الصاحلني(القرآن ) الذي نزل الكتاب(متويل أموري ) إن وليي اهللا (- 196

 بايل مفكيف أ) والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون (- 197

أي يقابلونك ) ينظرون إليك(أي األصنام يا حممد ) إىل اهلدى ال يسمعوا وتراهم(أي األصنام ) وإن تدعوهم (- 198
 )وهم ال يبصرون(كالناظر 

فال ) وأعرض عن اجلاهلني(باملعروف ) وأمر بالعرف(اليسر من أخالق الناس وال تبحث عنها ) خذ العفو (- 199
 تقابلهم بسفههم

أي إن يصرفك عما أمرت به ) يرتغنك من الشيطان نزغ(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما املزيدة ) وإما (- 200
 بالفعل) عليم(للقول ) إنه مسيع(جواب الشرط وجواب األمر حمذوف أي يدفعه عنك ) فاستعذ باهللا(صارف 

عقاب ) من الشيطان تذكروا( أمل م أي شيء} طائف{ويف قراءة ) طيف(أصام ) إن الذين اتقوا إذا مسهم (- 201
 احلق من غريه فريجعون) فإذا هم مبصرون(اهللا وثوابه 

يكفون عنه ) ال يقصرون(هم ) يف الغي مث(أي الشياطني ) ميدوم(أي أخوان الشياطني من الكفار ) وإخوام (- 202
 بالتبصر كما تبصر املتقون
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إمنا (هلم ) قل(أنشأا من قبل نفسك ) اجتبيتها(هال ) قالوا لوال(ا اقترحوا مم) بآية(أي أهل مكة ) وإذا مل تأم (- 203
من ربكم وهدى ورمحة (حجج ) بصائر(القرآن ) هذا(وليس يل أن آيت من عند نفسي بشيء ) أتبع ما يوحى إيل من ريب

 )لقوم يؤمنون

 نزلت يف ترك الكالم يف اخلطبة وعرب عنها )لعلكم ترمحون(عن الكالم ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا (- 204
 بالقرآن الشتماهلا عليه وقيل يف قراءة القرآن مطلقاً

أي ) دون اجلهر من القول(فوق السر ) و(خوفاً منه ) وخيفةً(تذلالً ) تضرعاً(أي سراً ) واذكر ربك يف نفسك (- 205
 عن ذكر اهللا)  من الغافلنيوال تكن(أوائل النهار وأواخره ) بالغدو واآلصال(قصداً بينهما 

وله (يرتهونه عما ال يليق به ) عن عبادته ويسبحونه(يتكربون ) ال يستكربون(أي املالئكة ) إن الذين عند ربك (- 206
 أي خيصونه باخلضوع والعبادة فكونوا مثلهم) يسجدون

  سورة األنفال-8*2*

يقسمها بأمر ) والرسول(جيعلها حيث شاء ) األنفال هللا(هلم ) قل(الغنائم ملن هي ) عن األنفال(يا حممد ) يسألونك (- 1
أي ) فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم( بينهم على السواء ، رواه احلاكم يف املستدرك صلى اهللا عليه وسلماهللا فقسمها 

 حقاً) وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني(حقيقة ما بينكم باملودة وترك الرتاع 

قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم (خافت ) وجلت(أي وعيده ) الذين إذا ذكر اهللا(الكاملو اإلميان ) نونإمنا املؤم (- 2
 به يثقون ال بغريه) وعلى رم يتوكلون(تصديقاً ) إمياناً

 يف طاعة اهللا) ينفقون(أعطيناهم ) ومما رزقناهم(يأتون ا حبقوقها ) الذين يقيمون الصالة (- 3

عند رم ومغفرة (منازل يف اجلنة ) هلم درجات(صدقاً بال شك ) هم املؤمنون حقاً( املوصوفون مبا ذكر )أولئك (- 4
 يف اجلنة) ورزق كرمي

اخلروج واجلملة حالٌ من ) وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون(متعلق بأخرج ) كما أخرجك ربك من بيتك باحلق (- 5
 احلال يف كراهتهم هلا مثل إخراجك يف حال كراهتهم وقد كان خرياً هلم كاِف أخرجك وكما خرب مبتدأ حمذوف أي هذه

 وأصحابه ليغنموها فعلمت قريش صلى اهللا عليه وسلمفكذلك أيضاً وذلك أن أبا سفيان قدم بعري من الشام فخرج النيب 
جت فقيل أليب جهل ارجع فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفري وأخذ أبو سفيان بالعري طريق الساحل فن

 أصحابه وقال إن اهللا وعدين إحدى الطائفتني فوافقوه على قتال النفري صلى اهللا عليه وسلمفأىب وسار إىل بدر فشاور النيب 
 وكره بعضهم ذلك وقالوا مل نستعد له كما قال تعاىل

 إليه عياناً يف كراهتهم له) نظرونكأمنا يساقون إىل املوت وهم ي(ظهر هلم ) جيادلونك يف احلق بعد ما تبني (- 6

أي ) أن غري ذات الشوكة(تريدون ) أا لكم وتودون(العري أو النفري ) إذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني(اذكر ) و (- 7
) بكلماته(يظهره ) ويريد اهللا أن حيق احلق(لقلة عددها ومددها خبالف النفري ) تكون لكم(البأس والسالح وهي العري 

 آخرهم باالستئصال فأمركم بقتال النفري) ويقطع دابر الكافرين(بظهور اإلسالم السابقة 
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 املشركون ذلك) ولو كره ارمون(الكفر ) الباطل(ميحق ) ليحق احلق ويبطل (- 8

بألف (معينكم ) ممدكم(أي بأين ) فاستجاب لكم أين(تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم ) إذ تستغيثون ربكم( اذكر - 9
متتابعني يردف بعضهم بعضاً وعدهم ا أوال مث صارت ثالثة آالف مث مخسة كما يف آل عمران ) ملالئكة مردفنيمن ا

 وقرئ بآلُف كأفلس مجع

 )إال بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إال من عند اهللا إن اهللا عزيز حكيم(أي اإلمداد ) وما جعله اهللا (- 10

ويرتل عليكم من السماء ماء (تعاىل ) منه(أمناً مما حصل لكم من اخلوف ) نةًإذ يغشيكم النعاس أم( اذكر - 11
وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على احلق ما كنتم ) ويذهب عنكم رجز الشيطان(من األحداث واجلنابات ) ليطهركم به

 أن تسوخ يف الرمل)  األقدامويثبت به(باليقني والصرب ) على قلوبكم(حيبس ) ولريبط(ظمأى حمدثني واملشركون على املاء 

) فثبتوا الذين آمنوا(بالعون والنصر ) معكم(أي بأين ) أين(الذين أمد م املسلمني ) إذ يوحي ربك إىل املالئكة (- 12

واضربوا منهم كل (أي الرؤوس ) فاضربوا فوق األعناق(اخلوف ) سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب(باإلعانة والتبشري 
صلى اهللا راف اليدين والرجلني فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه ورماهم أي أط) بنان

  بقبضة من احلصى فلم يبق مشرك إال دخل يف عينيه منها شيء فهزمواعليه وسلم

 له) هللا شديد العقاباهللا ورسوله ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن ا(خالفوا ) بأم شاقوا(العذاب الواقع م ) ذلك (- 13

 )عذاب النار(يف اآلخرة ) وأن للكافرين(أيها الكافرون يف الدنيا ) فذوقوه(العذاب ) ذلكم (- 14

) فال تولوهم األدبار(أي جمتمعني كأم لكثرم يزحفون ) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً (- 15

 منهزمني

أو (بأن يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة ) لقتال(منعطفا ) دبره إال متحرفا(لقائهم أي يوم ) ومن يوهلم يومئذ (- 16
) بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري(رجع ) فقد باء(مجاعٍة من املسلمني يستنجد ا ) إىل فئٍة(منضماً ) متحيزاً

 املرجع هي وهذا خمصوص مبا إذا مل يزد الكفار على الضعف

باحلصى ) إذ رميت(يا حممد أعني القوم ) وما رميت(بنصره إياكم ) ولكن اهللا قتلهم(ببدر بقوتكم ) تلوهمفلم تق (- 17
بإيصال ذلك إليهم فعل ذلك ليقهر الكافرين ) ولكن اهللا رمى(ألن كفَّا من احلصى ال ميأل عيون اجليش الكثري برمية بشر 

 بأحواهلم) عليم(ألقواهلم ) إن اهللا مسيع(يمة هو الغن) حسناً(عطاًء ) وليبلي املؤمنني منه بالًء(

 )كيد الكافرين(مضعف ) وأن اهللا موهن(اإلبالء حق ) ذلكم (- 18

اللهم أينا كان أقطع للرحم : أيها الكفار إن تطلبوا الفتح أي القضاء حيث قال أبو جهل منكم ) إن تستفتحوا (- 19
القضاء الك من هو كذلك وهو أبو جهل ومن قتل معه ) اءكم الفتحفقد ج(وأتانا مبا ال نعرف فأحنه الغداة أي أهلكه 

صلى اهللا لقتال النيب ) فهو خري لكم وإن تعودوا(عن الكفر واحلرب ) وإن تنتهوا( واملؤمنني صلى اهللا عليه وسلمدون النيب 
بكسر ) أن اهللا مع املؤمننيشيئا ولو كثرت و(مجاعاتكم ) عنكم فئتكم(تدفع ) ولن تغين(لنصره عليكم ) نعد (عليه وسلم

 إن استئنافا وفتحها على تقدير الالم

 القرآن واملواعظ) وأنتم تسمعون(مبخالفة أمره ) عنه(تعرضوا ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله وال تولوا (- 20

 أو املشركونمساع تدبر واتعاظ وهم املنافقون ) وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون (- 21
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 )الذين ال يعقلون(عن النطق به ) البكم(عن مساع احلق ) إن شر الدواب عند اهللا الصم (- 22

فرضا وقد علم أن ال خري ) ولو أمسعهم(مساع تفهم ) ألمسعهم(صالحاً بسماع احلق ) ولو علم اهللا فيهم خرياً (- 23
 عن قبوله عناداً وجحوداً) وهم معرضون(عنه ) لتولوا(فيهم 

من أمر الدين ألنه سبب احلياة األبدية ) إذا دعاكم ملا حيييكم(بالطاعة ) يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول (- 24
 فيجازيكم بأعمالكم) وأنه إليه حتشرون(فال يستطيع أن يؤمن أو يكفر إال بإرادته ) واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه(

بل تعمهم وغريهم واتقاؤها بإنكار موجبها من ) ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة(ابتكم إن أص) واتقوا فتنة (- 25
 ملن خالفه) واعلموا أن اهللا شديد العقاب(املنكر 

يأخذكم الكفار بسرعة ) ختافون أن يتخطفكم الناس(أرض مكة ) واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض (- 26
 نعمه) لعلكم تشكرون(الغنائم ) ورزقكم من الطيبات(يوم بدر باملالئكة ) بنصره(قواكم ) وأيدكم(إىل املدينة ) فآواكم(

 ونزل يف أيب لبابة مروان بن عبد املنذر وقد بعثه إىل بين قريظة ليرتلوا على حكمه فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذبح - 27
ما ائتمنتم عليه من الدين وغريه ) وختونوا أماناتكم(وال ) لرسوليا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا وا(ألن عياله وماله فيهم 

 )وأنتم تعلمون(

فال تفوتوه مبراعاة ) وأن اهللا عنده أجر عظيم(لكم صادة عن أمور اآلخرة ) واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة (- 28
 األموال واألوالد واخليانة ألجلهم ونزل يف توبته

ويكفر عنكم (بينكم وبني ما ختافون فتنجون ) جيعل لكم فرقاناً(باإلنابة وغريها ) منوا إن تتقوا اهللايا أيها الذين آ (- 29
 )واهللا ذو الفضل العظيم(ذنوبكم ) سيئاتكم ويغفر لكم

يوثقوك ) ليثبتوك(وقد اجتمعوا للمشاورة يف شأنك بدار الندوة ) إذ ميكر بك الذين كفروا(اذكر يا حممد ) و (- 30
م بتدبري أمرك بأن ) وميكر اهللا(بك ) وميكرون(من مكة ) أو خيرجوك(كلهم قتلة رجل واحد ) أو يقتلوك(ك وحيبسو

 أعلمهم به) واهللا خري املاكرين(أوحى إليك ما دبروه وأمرك باخلروج 

رث ألنه كان يأيت احلرية قاله النضر بن احلا) قالوا قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا(القرآن ) وإذا تتلى عليهم آياتنا (- 31
 )األولني(أكاذيب ) إال أساطري(القرآن ) هذا(ما ) إن(يتجر فيشتري كتب أخبار األعاجم وحيدث ا أهل مكة 

من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو (املرتل ) هو احلق(الذي يقرؤه حممد ) وإذ قالوا اللهم إن كان هذا (- 32
  بصرية وجزم ببطالنهمؤمل على) ائتنا بعذاب أليم

ألن العذاب إذا نزل عم ومل تعذب أمة إال بعد خروج ) وأنت فيهم(مبا سألوه ) وما كان اهللا ليعذم( قال تعاىل - 33
حيث يقولون يف طوافهم غفرانك غفرانك وقيل هم املؤمنون ) وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون(نبيها واملؤمنني منها 

 }لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما{ا قال تعاىل املستضعفون فيهم كم

بالسيف بعد خروجك واملستضعفني وعلى القول األول هي ناسخة ملا قبلها وقد ) ال يعذم اهللا(ن ) وما هلم أ (- 34
وما (أن يطوفوا به ) امعن املسجد احلر( واملسلمني صلى اهللا عليه وسلممينعون النيب ) وهم يصدون(عذم اهللا ببدر وغريه 

 أن ال والية هلم عليه) أولياؤه إال املتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون(ما ) إن(كما زعموا ) كانوا أولياءه
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تصفيقاً ، أي جعلوا ذلك موضع صالم اليت أمروا ا ) وتصديةً(صفرياً ) وما كان صالتهم عند البيت إال مكاًء (- 35
 )كنتم تكفرونمبا (ببدر ) فذوقوا العذاب(

) ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوا مث تكون (صلى اهللا عليه وسلميف حرب النيب ) إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم (- 36

يف ) إىل جهنم(منهم ) والذين كفروا(يف الدنيا ) مث يغلبون(ندامة لفواا وفوات ما قصدوه ) عليهم حسرة(يف عاقبة األمر 
 ونيساق) حيشرون(اآلخرة 

وجيعل اخلبيث (املؤمن ) من الطيب(الكافر ) اهللا اخلبيث(متعلق بتكون بالتخفيف والتشديد أي يفصل ) ليميز (- 37
 )فيجعله يف جهنم أولئك هم اخلاسرون(جيمعه متراكماً بعضه على بعض ) بعضه على بعض فريكمه مجيعاً

يغفر هلم ما قد  (صلى اهللا عليه وسلمكفر وقتال النيب عن ال) إن ينتهوا(كأيب سفيان وأصحابه ) قل للذين كفروا (- 38
 أي سنتنا فيهم باهلالك فكذا نفعل م) فقد مضت سنة األولني(إىل قتاله ) وإن يعودوا(من أعماهلم ) سلف

عن الكفر ) فإن انتهوا(وحده وال يعبد غريه ) ويكون الدين كله هللا(شرك ) فتنة(توجد ) وقاتلوهم حىت ال تكون (- 39
 فيجازيهم به) فإن اهللا مبا يعملون بصري(

أي ) ونعم النصري(هو ) نعم املوىل(ناصركم ومتويل أموركم ) فاعلموا أن اهللا موالكم(عن اإلميان ) وإن تولوا (- 40
 الناصر لكم

) ي القرىبوللرسول ولذ(يأمر فيه مبا يشاء ) من شيء فأن هللا مخسه(أخذمت من الكفار قهراً ) واعلموا أمنا غنمتم (- 41

أطفال املسلمني الذين هلك آباؤهم وهم فقراء ) واليتامى( من بين هاشم وبين املطلب صلى اهللا عليه وسلمقرابة النيب 
صلى اهللا عليه املنقطع يف سفره من املسلمني ، أي يستحقه النيب ) وابن السبيل(ذوي احلاجة من املسلمني ) واملساكني(

إن كنتم آمنتم (كان يقسمه من أن لكل مخس اخلمس ، واألمخاس األربعة الباقية للغامنني  واألصناف األربعة على ما وسلم
يوم ( من املالئكة واآليات صلى اهللا عليه وسلمحممد ) أنزلنا على عبدنا(عطف على باهللا ) وما(فاعلموا ذلك ) باهللا

ومنه ) واهللا على كل شيء قدير(لمون والكفار املس) يوم التقى اجلمعان(أي يوم بدر الفارق بني احلق والباطل ) الفرقان
 نصركم مع قلتكم وكثرم

وهم (القرىب من املدينة وهي بضم العني وكسرها جانب الوادي ) بالعدوة الدنيا(كائنون ) أنتم(بدل من يوم ) إذ (- 42
أنتم والنفري ) ولو تواعدمت(مما يلي البحر ) أسفل منكم(العري كائنون مبكان ) والركب(البعدى منها ) بالعدوة القصوى

يف علمه وهو نصر اإلسالم وحمق ) ليقضي اهللا أمراً كان مفعوال(مجعكم بغري ميعاد ) الختلفتم يف امليعاد ولكن(للقتال 
أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر املؤمنني مع قلتهم على ) من هلك عن بينة(يكفر ) ليهلك(الكفر فعل ذلك 

 )من حي عن بينة وإن اهللا لسميع عليم(يؤمن ) وحيىي(اجليش الكثري 

اختلفتم ) ولو أراكهم كثرياً لفشلتم(فأخربت به أصحابك فسروا ) قليالً(أي نومك ) إذ يريكهم اهللا يف منامك (- 43
 مبا يف القلوب) إنه عليم بذات الصدور(ـكم من الفشل والتنازع ) ولتنازعتم يف األمر ولكن اهللا سلَّمـ(

ويقللكم (حنو سبعني أو مائة وهم ألف لتقِدموا عليهم ) إذ التقيتم يف أعينكم قليالً(أيها املؤمنون )  يريكموهموإذ (- 44
ليقدموا وال يرجعوا عن قتاهلم وهذا قبل التحام احلرب فلما التحم أراهم إياكم مثليهم كما يف آل عمران ) يف أعينهم

 )جع األمورليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً وإىل اهللا تر(
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ادعوه بالنصر ) واذكروا اهللا كثرياً(لقتاهلم وال تنهزموا ) فاثبتوا(مجاعة كافرة ) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة (- 45
 تفوزون) لعلكم تفلحون(

اصربوا و(قوتكم ودولتكم ) وتذهب رحيكم(جتبنوا ) فتفشلوا(ختتلفوا فيما بينكم ) وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا (- 46
 بالنصر والعون) إن اهللا مع الصابرين

حيث قالوا ال ) بطراً ورئاء الناس(ليمنعوا غريهم ومل يرجعوا بعد جناا ) وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم (- 47
 عن سبيل اهللا(الناس ) ويصدون(نرجع حىت نشرب اخلمر وننحر اجلزور وتضرب علينا القيان ببدر فيتسامع بذلك الناس 

 علماً فيجازيهم به) حميطٌ(بالياء والتاء ) واهللا مبا يعملون

بأن شجعهم على لقاء املسلمني ملا خافوا اخلروج من أعدائهم ) أعماهلم(إبليس ) إذ زين هلم الشيطان(اذكر ) و (- 48
راقة بن مالك سيد من كنانة وكان أتاهم يف صورة س) ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم(هلم ) وقال(بين بكر 

) نكص(املسلمة والكافرة ورأى املالئكة وكان يده يف يد احلارث بن هشام ) الفئتان(التقت ) فلما تراءت(تلك الناحية 

) إين أرى ما ال ترون(من جواركم ) إين بريء منكم(ملا قالوا له أختذلنا على هذه احلال ) وقال(هارباً ) على عقبيه(رجع 

 )واهللا شديد العقاب(أن يهلكين ) اف اهللاإين أخ(من املالئكة 

إذ خرجوا مع قلتهم ) دينهم(أي املسلمني ) غر هؤالء(ضعف اعتقاد ) إذ يقول املنافقون والذين يف قلوم مرض (- 49
) عزيزفإن اهللا (يثق به يغلب ) ومن يتوكل على اهللا(يقاتلون اجلمع الكثري تومهاً أم ينصرون بسببه قال تعاىل يف جوام 

 يف صنعه) حكيم(غالب على أمره 

مبقامع من ) وجوههم وأدبارهم(حال ) الذين كفروا املالئكة يضربون(بالياء والتاء ) إذ يتوىف(يا حممد ) ولو ترى (- 50
 لرأيت أمراً عظيماً: أي النار ، وجواب لو ) وذوقوا عذاب احلريق(حديد ويقولون هلم 

أي بذي ) وأن اهللا ليس بظالم(عرب ا دون غريها ألن أكثر األفعال تزاول ا ) يكممبا قدمت أيد(التعذيب ) ذلك (- 51
 فيعذم بغري ذنب) للعبيد(ظلم 

مجلة ) بذنوم(بالعقاب ) آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات اهللا فأخذهم اهللا(كعادة ) كدأب( دأب هؤالء - 52
 )شديد العقاب(على ما يريده )  قويإن اهللا(كفروا وما بعدها مفسرة ملا قبلها 

حىت (مبدالً هلا بالنقمة ) اهللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم(أي بسبب أن ) بأن(أي تعذيب الكفرة ) ذلك (- 53
صلى اهللا يبدلوا نعمتهم كفراً كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف وبعث النيب ) يغريوا ما بأنفسهم

 )وأن اهللا مسيع عليم(ليهم بالكفر والصد عن سبيل اهللا وقتال املؤمنني  إعليه وسلم

) وكل(قومه معه ) كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رم فأهلكناهم بذنوم وأغرقنا آل فرعون (- 54

 )كانوا ظاملني(من األمم املكذبة 

 ) فهم ال يؤمنونإن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا( ونزل يف قريظة - 55

اهللا يف ) وهم ال يتقون(عاهدوا فيها ) مث ينقضون عهدهم يف كل مرة(أن ال يعينوا املشركني ) الذين عاهدت منهم (- 56
 غدرهم



 
 

 

133 

من ) م من خلفهم(فرق ) يف احلرب فشرد(جتدم ) تثقفنهم(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما املزيدة ) فإما (- 57
 يتعظون م) يذكرون(أي الذين خلفهم ) لعلهم(م والعقوبة احملاربني بالتنكيل 

حال ) إليهم على سواء(اطرح عهدهم ) فانبذ(يف عهد بإمارة تلوح لك ) خيانة(عاهدوك ) وإما ختافن من قوم (- 58
 )إن اهللا ال حيب اخلائنني(أي مستوياً أنت وهم يف العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به لئال يتهموك بالغدر 

ال يفوتونه ، ) إم ال يعجزون(اهللا أي فاتوه ) الذين كفروا سبقوا(يا حممد ) وال حتسنب( ونزل فيمن أفلت يوم بدر - 59
 ويف قراءة بالتحتانية فاملفعول األول حمذوف أي أنفسهم ويف أخرى بفتح إن على تقدير الالم

ومن رباط (رواه مسلم " هي الرمي  : " عليه وسلمصلى اهللا قال ) ما استطعتم من قوة(لقتاهلم ) وأعدوا هلم (- 60
أي ) وآخرين من دوم(أي كفار مكة ) به عدو اهللا وعدوكم(ختوفون ) ترهبون(مصدر مبعىن حبسها يف سبيل اهللا ) اخليل

وأنتم ال (جزاؤه ) ال تعلموم اهللا يعلمهم وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم(غريهم وهم املنافقون أو اليهود 
 تنقصون منه شيئاً) تظلمون

هذا : وعاهدهم ، وقال ابن عباس ) فاجنح هلا(الصلح : بكسر السني وفتحها ) للسلم(مالوا ) وإن جنحوا (- 61
) إنه هو السميع(ثق به ) وتوكل على اهللا(منسوخ بآية السيف وقال جماهد خمصوص بأهل الكتاب إذ نزلت يف بين قريظة 

 بالفعل) العليم(للقول 

 )اهللا هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني(كافيك ) فإن حسبك(بالصلح ليستعدوا لك ) وإن يريدوا أن خيدعوك (- 62

) لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينهم(بعد اإلحن ) بني قلوم(مجع ) وألف (- 63

  خيرج شيء عن حكمتهال) حكيم(غالب على أمره ) إنه عزيز(بقدرته 

 )من اتبعك من املؤمنني(حسبك ) يا أيها النيب حسبك اهللا و (- 64

منهم ) إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني(للكفار ) املؤمنني على القتال(حث ) يا أيها النيب حرض (- 65
وهذا خرب مبعىن ) قوم ال يفقهون(بسبب أم أي ) منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأم(بالياء والتاء ) وإن يكن(

 األمر أي ليقاتل العشرون منكم املائتني واملائة ألفا ويثبتوا هلم مث نسخ ملا كثروا بقوله

بالياء ) فإن يكن( عن قتال عشرة أمثالكم - بضم الضاد وفتحها -) اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً (- 66
بإرادته وهو خرب مبعىن األمر أي ) وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا(منهم ) يغلبوا مائتنيمنكم مائة صابرة (والتاء 

 بعونه) واهللا مع الصابرين(لتقابلوا وتثبتوا هلم 

يبالغ ) له أسرى حىت يثخن يف األرض(بالتاء والياء ) ما كان لنيب أن تكون( ونزل ملا أخذوا الفداء من أسرى بدر - 67
أي ثواا بقتلهم ) اآلخرة(لكم ) واهللا يريد(حطامها بأخذ الفداء ) عرض الدنيا(أيها املؤمنون ) تريدون(الكفار يف قتل 

 }فإما منا بعد وإما فداء{وهذا منسوخ بقوله ) واهللا عزيز حكيم(

 )عظيمعذاب (من الفداء ) ملسكم فيما أخذمت(بإحالل الغنائم واألسرى لكم ) لوال كتاب من اهللا سبق (- 68

 )فكلوا مما غنمتم حالالً طيباً واتقوا اهللا إن اهللا غفور رحيم (- 69
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إمياناً ) إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً(} األسرى{: ويف قراءة ) يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسارى (- 70
واهللا (ذنوبكم ) ويغفر لكم(كم يف اآلخرة من الفداء بأن يضعفه لكم يف الدنيا ويثيب) يؤتكم خرياً مما أخذ منكم(وإخالصاً 

 )غفور رحيم

) فأمكن منهم(قبل بدر بالكفر ) فقد خانوا اهللا من قبل(مبا أظهروا من القول ) خيانتك(أي األسرى ) وإن يريدوا (- 71

 يف صنعه) حكيم(خبلقه ) واهللا عليم(ببدر قتالً وأسراً فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا 

صلى اهللا النيب ) والذين آووا(وهم املهاجرون ) وا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللاإن الذين آمن (- 72
والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم (يف النصرة واإلرث ) أولئك بعضهم أولياء بعض(وهم األنصار ) ونصروا (عليه وسلم
وهذا ) حىت يهاجروا(نهم وال نصيب هلم يف الغنيمة فال إرث بينكم وبي) من شيء(بكسر الواو وفتحها ) من ِواليتهم

عهد ) إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق(هلم من الكفار ) وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر(منسوخ بآخر السورة 
 )واهللا مبا تعملون بصري(فال تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم 

أي تويل املسلمني ) إال تفعلوه( واإلرث فال إرث بينكم وبينهم يف النصرة) والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (- 73
 بقوة الكفر وضعف اإلسالم) تكن فتنة يف األرض وفساد كبري(وقمع الكفار 

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً هلم مغفرةٌ ورزق  (- 74
 يف اجلنة) كرمي

أيها ) وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم(أي بعد السابقني إىل اإلميان واهلجرة ) ذين آمنوا من بعدوال (- 75
يف اإلرث من التوراث يف اإلميان واهلجرة ) بعضهم أوىل ببعض(ذوو القرابات ) وأولوا األرحام(املهاجرون واألنصار 

 ومنه حكمة املرياث) إن اهللا بكل شيء عليم(اللوح احملفوظ ) يف كتاب اهللا(املذكورة يف اآلية السابقة 

  سورة التوبة-9*2*

عهداً مطلقاً أو دون أربعة أشهر أو فوقها ونقض ) إىل الذين عاهدمت من املشركني(واصلة ) براءة من اهللا ورسوله (- 1
 العهد مبا يذكر يف قوله

 شوال بدليل ما سيأيت وال أمان لكم بعدها أوهلا) يف األرض أربعة أشهر(سريوا آمنني أيها املشركون ) فسيحوا (- 2
 مذهلم يف الدنيا بالقتل واألخرى بالنار) وأن اهللا خمزي الكافرين(أي فائيت عذابه ) واعلموا أنكم غري معجزي اهللا(

) اهللا بريء من املشركني(أي بأن ) أن(يوم النحر ) من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب(إعالم ) وأذان (- 3

 علياً من السنة وهي سنة تسع فأذن يوم النحر مبىن صلى اهللا عليه وسلموقد بعث النيب "بريء أيضا ) ورسوله(عهودهم و
فهو خري لكم (من الكفر ) فإن تبتم(رواه البخاري " ذه اآليات وأن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان

مؤمل وهو القتل واألسر يف ) الذين كفروا بعذاب أليم(أخرب ) عجزي اهللا وبشرفاعلموا أنكم غري م(عن اإلميان ) وإن توليتم
 الدنيا والنار يف اآلخرة
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من ) عليكم أحدا(يعاونوا ) ومل يظاهروا(من شروط العهد ) إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا (- 4
 بإمتام العهود) إن اهللا حيب املتقني(دمت عليها اليت عاه) مدم(إنقضاء ) فأمتوا إليهم عهدهم إىل(الكفار 

يف حل أو حرم ) فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم(وهي آخر مدة التأجيل ) األشهر احلرم(خرج ) فإذا انسلخ (- 5
طريق ) واقعدوا هلم كل مرصد(يف القالع واحلصون حىت يضطروا إىل القتل أو اإلسالم ) واحصروهم(باألسر ) وخذوهم(

وال تتعرضوا ) وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم(من الكفر ) فإن تابوا(نه ونصب كل على نزع اخلافض يسلكو
 ملن تاب) إن اهللا غفور رحيم(هلم 

) حىت يسمع كالم اهللا(أمنه ) فأجره(استأمنك من القتل ) استجارك(مرفوع بفعل يفسره ) وإن أحد من املشركني (- 6

دين اهللا فال بد هلم ) بأم قوم ال يعلمون(املذكور ) ذلك(وهو دار قومه إن مل يؤمن لينظر يف أمره ) أمنهمث أبلغه م(القرآن 
 من مساع القرآن ليعلموا

إال الذين عاهدمت (وهم كافرون باهللا ورسوله غادرون ) يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله(أي ال ) كيف (- 7
أقاموا على العهد ومل ينقضوه ) فما استقاموا لكم(بية وهم قريش واملستثنون من قبل يوم احلدي) عند املسجد احلرام

 على عهدهم حىت صلى اهللا عليه وسلموقد استقام النيب ) إن اهللا حيب املتقني(على الوفاء به ، وما شرطية ) فاستقيموا هلم(
 نقضوا بإعانة بين بكر على خزاعة

عهداً بل ) وال ذمة(قرابة ) فيكم إال(يراعوا ) ال يرقبوا(يظفروا بكم ) ا عليكموإن يظهرو(يكون هلم عهد ) كيف (- 8
وأكثرهم (الوفاء به ) وتأىب قلوم(بكالمهم احلسن ) يرضونكم بأفواههم(يؤذونكم ما استطاعوا ومجلة الشرط حال 

 ناقضون للعهد) فاسقون

إم (دينه ) فصدوا عن سبيله(ي تركوا اتباعها للشهوات واهلوى من الدنيا أ) مثناً قليالً(القرآن ) اشتروا بآيات اهللا (- 9
 عملهم هذا) ما كانوا يعملون(بئس ) ساء

 )ال يرقبون يف مؤمن إالً وال ذمةً وأولئك هم املعتدون (- 10

قوم اآليات ل(نبني ) يف الدين ونفصل(أي فهم إخوانكم ) فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم (- 11
 يتدبرون) يعلمون

رؤساءه ، ) فقاتلوا أئمة الكفر(عابوه ) من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم(مواثيقهم ) أميام(نقضوا ) وإن نكثوا (- 12
 عن الكفر) لعلهم ينتهون(ويف قراءة بالكسر ) هلم(عهود ) إم ال أميان(فيه وضع الظاهر موضع املضمر 

من مكة ملا تشاوروا فيه ) ومهوا بإخراج الرسول(عهودهم ) أميام(نقضوا )  نكثواتقاتلون قوماً(للتحضيض ) أال (- 13
حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بين بكر فما مينعكم أن تقاتلوهم ) أول مرة(بالقتال ) وهم بدؤوكم(بدار الندوة 

 )إن كنتم مؤمنني(يف ترك قتاهلم ) فاهللا أحق أن ختشوه(أختافوم ) أختشوم(

وينصركم عليهم ويشف صدور قوم (يذهلم باألسر والقهر ) بأيديكم وخيزهم(يقتلهم ) قاتلوهم يعذم اهللا (- 14
 مبا فعل م بنو خزاعة) مؤمنني

 )واهللا عليم حكيم(بالرجوع إىل اإلسالم كأيب سفيان ) ويتوب اهللا على من يشاء(كرا ) ويذهب غيظ قلوم (- 15
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ومل (بإخالص ) الذين جاهدوا منكم(علم ظهور ) يعلم اهللا(مل ) حسبتم أن تتركوا وملا(ار مبعىن مهزة اإلنك) أم (- 16
بطانة وأولياء ، املعىن ومل يظهر املخلصون وهم املوصوفون مبا ذكر من ) يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة

 )واهللا خبري مبا تعملون(غريهم 

شاهدين على أنفسهم بالكفر (باإلفراد واجلمع بدخوله والقعود فيه ) وا مساجد اهللاما كان للمشركني أن يعمر (- 17
 )أعماهلم ويف النار هم خالدون(بطلت ) أولئك حبطت

إال اهللا فعسى أولئك (أحداً ) إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش (- 18
 )ينأن يكونوا من املهتد

كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهللا ال (أي أهل ذلك ) أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام (- 19
 الكافرين ، نزلت رداً على من قال ذلك وهو العباس أو غريه) واهللا ال يهدي القوم الظاملني(يف الفضل ) يستوون عند اهللا

وأولئك (من غريهم ) عند اهللا(رتبة ) ا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجةالذين آمنوا وهاجروا وجاهدو (- 20
 الظافرون باخلري) هم الفائزون

 دائم) يبشرهم رم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم (- 21

 )فيها أبداً إن اهللا عنده أجر عظيم(حال مقدرة ) خالدين (- 22

) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا(ألجل أهله وجتارته  ونزل فيمن ترك اهلجرة - 23

 )الكفر على اإلميان ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون(اختاروا 

وأموال (} عشرياتكم{أقرباؤكم ويف قراءة ) قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم (- 24
ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف (عدم نفاذها ) وجتارة ختشون كسادها( اكتسبتموها )اقترفتموها

 )واهللا ال يهدي القوم الفاسقني(ديد هلم ) حىت يأيت اهللا بأمره(انتظروا ) فتربصوا(فقعدمت ألجله عن اهلجرة واجلهاد ) سبيله

واد بني مكة والطائف ) يوم حنني(اذكر ) و(كبدر وقريظة والنضري ) ةكثري(للحرب ) لقد نصركم اهللا يف مواطن (- 25
فقلتم لن نغلب اليوم من قلة ) أعجبتكم كثرتكم(بدل من يوم ) إذ(، أي يوم قتالكم فيه هوازن وذلك يف شوال سنة مثان 

ما مصدرية أي مع ) فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض مبا رحبت(وكانوا اثين عشر ألفا والكفار أربعة آالف 
صلى منهزمني ، وثبت النيب ) مث وليتم مدبرين(رحبها أي مستها فلم جتدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما حلقكم من اخلوف 

  على بغلته البيضاء وليس معه غري العباس وأبو سفيان آخذ بركابهاهللا عليه وسلم

 ملا ناداهم العباس صلى اهللا عليه وسلمفردوا إىل النيب ) ملؤمننيعلى رسوله وعلى ا(طمأنينته ) مث أنزل اهللا سكينته (- 26
 )وذلك جزاء الكافرين(بالقتل واألسر ) وعذب الذين كفروا(مالئكة ) وأنزل جنوداً مل تروها(بإذنه وقاتلوا 

 )واهللا غفور رحيم(منهم باإلسالم ) مث يتوب اهللا من بعد ذلك على من يشاء (- 27

بعد (أي ال يدخلوا احلرم ) فال يقربوا املسجد احلرام(قذر خلبث باطنهم ) آمنوا إمنا املشركون جنسيا أيها الذين  (- 28
) فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء(فقراً بانقطاع جتارم عنكم ) وإن خفتم عيلة(عام تسع من اهلجرة ) عامهم هذا

 )إن اهللا عليم حكيم(وقد أغناهم بالفتوح واجلزية 
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وال حيرمون ما حرم اهللا  (صلى اهللا عليه وسلموإال آلمنوا بالنيب ) لوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخرقات (- 29
أوتوا (بيان للذين ) من الذين(الثابت الناسخ لغريه من األديان وهو دين اإلسالم ) وال يدينون دين احلق(كاخلمر ) ورسوله
حال أي منقادين أو بأيديهم ) عن يد(اخلراج املضروب عليهم كل عام )  اجلزيةحىت يعطوا(أي اليهود والنصارى ) الكتاب

 أذالء منقادون حلكم اإلسالم) وهم صاغرون(ال يوكلون ا 

ال مستند هلم عليه بل ) ابن اهللا ذلك قوهلم بأفواههم(عيسى ) وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح (- 30
) يؤفكون(كيف ) اهللا أىن(لعنهم ) قاتلهم(من آبائهم تقليداً هلم ) قول الذين كفروا من قبل (يشاون به) يضاهئون(

 يصرفون عن احلق مع قيام الدليل

حيث اتبعوهم يف حتليل ما حرم اهللا ) أرباباً من دون اهللا(عباد النصارى ) ورهبام(علماء اليهود ) اختذوا أحبارهم (- 31
) إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه(أي يعبدوا ) إال ليعبدوا(يف التوراة واإلجنيل )  ابن مرمي وما أمرواواملسيح(وحترمي ما أحل 

 )عما يشركون(ترتيهاً له 

نوره ولو كره (يظهر ) ويأىب اهللا إال أن يتم(بأقواهلم فيه ) بأفواههم(شرعه وبراهينه ) يريدون أن يطفئوا نور اهللا (- 32
 ذلك) الكافرون

مجيع ) على الدين كله(يعليه ) باهلدى ودين احلق ليظهره (صلى اهللا عليه وسلمحممداً ) هو الذي أرسل رسوله( - 33
 ذلك) ولو كره املشركون(األديان املخالفة له 

كالرشا يف احلكم ) أموال الناس بالباطل(يأخذون ) يا أيها الذين آمنوا إن كثرياً من األحبار والرهبان ليأكلون (- 34
) يف سبيل اهللا(أي الكنوز ) يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا(مبتدأ ) والذين(دينه ) عن سبيل اهللا(الناس ) صدونوي(

 مؤمل) بعذاب أليم(أخربهم ) فبشرهم(أي ال يؤدون منها حقه للزكاة واخلري 

جلودهم حىت توضع عليها وتوسع ) ا جباههم وجنوم وظهورهم(حترق ) يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى (- 35
 أي جزاءه) هذا ما كرتمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرتون(كلها ويقال هلم 

يوم خلق السماوات (اللوح احملفوظ ) عند اهللا اثنا عشر شهراً يف كتاب اهللا(املعتد ا للسنة ) إن عدة الشهور (- 36
) الدين القيم(أي حترميها ) ذلك(وذو احلجة واحملرم ورجب حمرمة هي ذو القعدة ) أربعة حرم(أي الشهور ) واألرض منها

وقاتلوا (باملعاصي فإا أعظم وزرا وقيل يف األشهر كلها ) أنفسكم(أي األشهر احلرم ) فال تظلموا فيهن(املستقيم 
 بالعون والنصر) كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن اهللا مع املتقني(مجيعا يف كل الشهور ) املشركني كافةً

أي التأخري حلرمة شهر إىل آخره كما كانت اجلاهلية تفعله من تأخري حرمة احملرم إذا حل وهم يف ) إمنا النسيء (- 37
أي النسيء ) به الذين كفروا حيلونه(بضم الياء وفتحها ) يضل(لكفرهم حبكم اهللا فيه ) زيادة يف الكفر(القتال إىل صفر 

من األشهر فال يزيدوا على ) ما حرم اهللا(عدد ) عدة(ا بتحليل شهر وحترمي آخر بدله يوافقو) عاما وحيرمونه عاما ليواطئوا(
واهللا ال يهدي (فظنوه حسناً ) فيحلوا ما حرم اهللا زين هلم سوء أعماهلم(حترمي أربعة وال ينقصوا وال ينظروا إىل أعياا 

 )القوم الكافرين

يا أيها ( إىل غزوة تبوك وكانوا يف عسرة وشدة وحر فشق عليهم  الناسصلى اهللا عليه وسلم ونزل ملا دعا النيب - 38
بإدغام التاء يف األصل يف املثلثة واجتالب مهزة الوصل أي ) الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم
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أي ) من اآلخرة(ولذاا )  الدنياأرضيتم باحلياة(والقعود فيها واالستفهام للتوبيخ ) إىل األرض(تباطأمت وملتم عن اجلهاد 
 حقري) اآلخرة إال قليل(جنب متاع ) فما متاع احلياة الدنيا يف(بدل نعيمها 

يعذبكم ( للجهاد صلى اهللا عليه وسلمخترجوا مع النيب ) تنفروا(بإدغام ال يف نون إن الشرطية يف املوضعني ) إال (- 39
) شيئا (صلى اهللا عليه وسلمأي اهللا أو النيب ) وال تضروه( أي يأت م بدلكم )ويستبدل قوماً غريكم(مؤملاً ) عذاباً أليماً

 ومنه نصر دينه ونبيه) واهللا على كل شيء قدير(بترك نصره فإن اهللا ناصر دينه 

من مكة أي اجلأوه إىل ) أخرجه الذين كفروا(حني ) فقد نصره اهللا إذ (صلى اهللا عليه وسلمأي النيب ) إال تنصروه (- 40
حال أي أحد اثنني واآلخر أبو بكر املعىن نصره اهللا يف مثل ) ثاين اثنني(اخلروج ملا أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة 

أيب ) يقول لصاحبه(بدل ثان ) إذ(نقب يف جبل ثور ) مها يف الغار(بدل من إذ قبله ) إذ(تلك احلالة فال خيذله يف غريها 
فأنزل اهللا (بنصره ) ال حتزن إن اهللا معنا(لو نظر أحدهم حتت قدميه ألبصرنا : دام املشركني بكر وقد قال له ملا رأى أق

 صلى اهللا عليه وسلمأي النيب ) وأيده( وقيل على أيب بكر صلى اهللا عليه وسلمقيل على النيب ) عليه(طمأنينته ) سكينته

وكلمة (املغلوبة ) السفلى(أي دعوة الشرك ) ذين كفرواوجعل كلمة ال(مالئكة يف الغار ومواطن قتاله ) جبنود مل تروها(
 يف صنعه) حكيم(يف ملكه ) واهللا عزيز(الظاهرة الغالبة ) هي العليا(أي كلمه الشهادة ) اهللا

ليس على {نشاطاً وغري نشاط وقيل أقوياء وضعفاء أو أغنياء وفقراء وهي منسوخة بآية ) انفروا خفافاً وثقاالً (- 41
 أنه خري لكم فال تثاقلوا ) هدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمونوجا(} الضعفاء

وسفراً (سهل املأخذ ) قريباً(متاعاً من الدنيا ) عرضاً(ما دعوم إليه ) لو كان( ونزل يف املنافقني الذين ختلفوا - 42
لو (إذا رجعتم إليهم ) وسيحلفون باهللا(املسافة فتخلفوا )  الشقةولكن بعدت عليهم(طلباً للغنيمة ) التبعوك(وسطاً ) قاصداً

 يف قوهلم ذلك) واهللا يعلم إم لكاذبون(باحللف الكاذب ) خلرجنا معكم يهلكون أنفسهم(اخلروج ) استطعنا

عفا اهللا (لقلبه  أذن جلماعة يف التخلف باجتهاد منه ، فرتل عتاباً له وقدم العفو تطميناً صلى اهللا عليه وسلم وكان - 43
 فيه) وتعلم الكاذبني(يف العذر ) حىت يتبني لك الذين صدقوا(يف التخلف وهال تركتهم ) عنك مل أذنت هلم

 )أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واهللا عليم باملتقني(يف التخلف عن ) ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر (- 44

فهم يف ريبهم (يف الدين ) قلوم(شكت ) الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت(يف التخلف ) إمنا يستأذنك (- 45
 يتحريون) يترددون

أي مل يرد خروجهم ) ولكن كره اهللا انبعاثهم(أهبة من اآللة والزاد ) ألعدوا له عدة(معك ) ولو أرادوا اخلروج (- 46
 ضى والنساء والصبيان ، أي قدر اهللا تعاىل ذلكاملر) اقعدوا مع القاعدين(هلم ) وقيل(كسلهم ) فثبطهم(

أي أسرعوا بينكم باملشي ) وألوضعوا خاللكم(فساداً بتخذيل املؤمنني ) لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباالً (- 47
 )يم بالظاملنيواهللا عل(ما يقولون مساع قبول ) وفيكم مساعون هلم(بإلقاء العداوة ) الفتنة(يطلبون لكم ) يبغونكم(بالنميمة 

أي أجالوا الفكر يف كيدك وإبطال ) وقلَّبوا لك األمور(أول ما قدمت املدينة ) الفتنة من قبل(لك ) لقد ابتغوا (- 48
 له فدخلوا فيه ظاهراً) وهم كارهون(دينه ) أمر اهللا(عن ) وظهر(النصر ) حىت جاء احلق(دينك 
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هل لك  : "صلى اهللا عليه وسلموهو اجلد بن قيس قال له النيب ) ينوال تفت(يف التخلف ) ومنهم من يقول ائذن يل (- 49
فقال إين مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بين األصفر أن ال أصرب عنهن فافتنت ، قال تعاىل " يف جالد بين األصفر ؟ 

 ال حميص هلم عنها) وإن جهنم حمليطة بالكافرين(بالتخلف ، وقرئ سقط ) أال يف الفتنة سقطوا(

باحلزم حني ختلفنا ) يقولوا قد أخذنا أمرنا(شدة ) تسؤهم وإن تصبك مصيبةٌ(كنصر وغنيمة ) إن تصبك حسنةٌ (- 50
 مبا أصابك) ويتولوا وهم فرحون(قبل هذه املعصية ) من قبل(

 )ليتوكل املؤمنونوعلى اهللا ف(ناصرنا ومتويل أمورنا ) هو موالنا(إصابة ) لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا(هلم ) قل (- 51

) احلسنيني(العاقبتني ) بنا إال إحدى(فيه حذف إحدى التاءين من األصل أي تنتظرون أي يقع ) قل هل تربصون (- 52

بقارعة من ) بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده(ننتظر ) وحنن نتربص(تثنية حسىن ، تأنيث أحسن النصر أو الشهادة 
 عاقبتكم) إنا معكم متربصون(بنا ذلك ) فتربصوا( لنا يف قتالكم بأن يؤذن) أو بأيدينا(السماء 

واألمر هنا مبعىن ) إنكم كنتم قوماً فاسقني(ما أنفقتموه ) طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم(يف طاعة اهللا ) قل أنفقوا (- 53
 اخلرب

كفروا باهللا وبرسوله وال (تقبل مفعول فاعلٌ ، وأن ) منهم نفقام إال أم(بالياء والتاء ) وما منعهم أن تقبل (- 54
 النفقة ألم يعدوا مغرماً) وال ينفقون إال وهم كارهون(متثاقلون ) يأتون الصالة إال وهم كساىل

أي أن ) إمنا يريد اهللا ليعذم(أي ال تستحسن نعمنا عليهم فهي استدراج ) فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم (- 55
) أنفسهم وهم كافرون(خترج ) وتزهق(مبا يلقون يف مجعها من املشقة وفيها من املصائب ) الدنياا يف احلياة (يعذم 

 فيعذم يف اآلخرة أشد العذاب

خيافون أن تفعلوا م كاملشركني ) وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون(أي مؤمنون ) وحيلفون باهللا إم ملنكم (- 56
 فيحلفون تقية

) لولوا إليه وهم جيمحون(موضعاً يدخلونه ) أو مدخالً(سراديب ) أو مغارات(لجأون إليه ي) لو جيدون ملجأ (- 57

 يسرعون يف دخوله واالنصراف عنكم إسراعاً ال يرده شيء كالفرس اجلموع

 )الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون(قسم ) يف(يعيبك ) ومنهم من يلمزك (- 58

اهللا سيؤتينا اهللا من فضله (كافينا ) وقالوا حسبنا(من الغنائم وحنوها ) م رضوا ما آتاهم اهللا ورسولهولو أ (- 59
 أن يغنينا ، وجواب لو لكان خريا هلم) إنا إىل اهللا راغبون(من غنيمة أخرى ما يكفينا ) ورسوله

الذين ال ) واملساكني(قعاً من كفايتهم الذين ال جيدون ما يقع مو) للفقراء(الزكوات مصروفة ) إمنا الصدقات (- 60
ليسلموا أو يثبت ) واملؤلفة قلوم(أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر ) والعاملني عليها(جيدون ما يكفيهم 

إسالمهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن املسلمني أقسام األول واألخري ال يعطيان اليوم عند الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه 
أهل الدين إن استدانوا ) والغارمني(أي املكاتبني ) الرقاب(فك ) ويف( اإلسالم خبالف اآلخرين فيعطيان على األصح لعز

أي القائمني باجلهاد ممن ال يفء هلم ) ويف سبيل اهللا(لغري معصية أو تابوا وليس هلم وفاء أو إلصالح ذات البني ولو أغنياء 
يف صنعه فال ) حكيم(خبلقه ) من اهللا واهللا عليم(نصب بفعله املقدر ) فريضة( يف سفره املنقطع) وابن السبيل(ولو أغنياء 

جيوز صرفها لغري هؤالء وال منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها اإلمام عليهم السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على 



 
 

 

140 

عسره بل يكفي إعطاء ثالثة من كل بعض وأفادت الالم وجوب استغراق أفراده لكن ال جيب على صاحب املال إذا قسم ل
 صنف وال يكفي دوا كما أفادته صيغة اجلمع وبينت السنة أن شرط املعطى منها اإلسالم وأن ال يكون هامشياً وال مطلبياً

أي ) هو أذن(إذا وا عن ذلك لئال يبلغه ) ويقولون(بعيبه وبنقل حديثه ) الذين يؤذون النيب(أي املنافقني ) ومنهم (- 61
يؤمن باهللا (ال مستمع شر ) خري لكم(مستمع ) أذُن(هو ) قل(يسمع كل قيل ويقبله فإذا حلفنا له أنا مل نقل صدقنا 

بالرفع عطفاً ) ورمحة(فيما أخربوه به ال لغريهم والالم زائدة للفرق بني إميان التسليم وغريه ) للمؤمنني(يصدق ) ويؤمن
 )ا منكم والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليمللذين آمنو(على أذن واجلر عطفاً على خري 

لريضوكم واهللا ورسوله أحق أن (أيها املؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى الرسول أم ما أتوه ) حيلفون باهللا لكم (- 62
 حقاً وتوحيد الضمري لتالزم الرضاءين وخرب اهللا أو رسوله حمذوف) إن كانوا مؤمنني(بالطاعة ) يرضوه

خالدا فيها ذلك اخلزي (جزاء ) اهللا ورسوله فأن له نار جهنم(يشاقق ) من حيادد(أي الشأن )  يعلموا أنهأمل (- 63
 )العظيم

من النفاق وهم مع ذلك ) سورة تنبئهم مبا يف قلوم(أي املؤمنني ) املنافقون أن ترتل عليهم(خياف ) حيذر (- 64
 إخراجه من نفاقكم) ما حتذرون( مظهر )إن اهللا خمرج(أمر ديد ) قل استهزئوا(يستهزئون 

إمنا كنا (معتذرين ) ليقولن(عن استهزائهم بك والقرآن وهم سائرون معك إىل تبوك ) سألتهم(الم القسم ) ولئن (- 65
 )أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون(هلم ) قل(يف احلديث لنقطع به الطريق ومل نقصد ذلك ) خنوض ونلعب

بالياء مبنياً للمفعول ) إن نعف(أي ظهر كفركم بعد إظهار اإلميان ) قد كفرمت بعد إميانكم(عنه ) ال تعتذروا (- 66
طائفة بأم كانوا (بالتاء والنون ) نعذب(بإخالصها وتوبتها كجحش بن محري ) عن طائفة منكم(والنون مبنياً للفاعل 

 مصرين على النفاق واالستهزاء) جمرمني

الكفر ) يأمرون باملنكر(أي متشاون يف الدين كأبعاض الشيء الواحد ) ات بعضهم من بعضاملنافقون واملنافق (- 67
تركوا طاعته ) نسوا اهللا(عن اإلنفاق يف الطاعة ) ويقبضون أيديهم(اإلميان والطاعة ) وينهون عن املعروف(واملعاصي 

 )إن املنافقني هم الفاسقون(تركهم من لطفه ) فنسيهم(

أبعدهم عن ) ولعنهم اهللا(جزاًء وعقاباً ) نافقني واملنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهموعد اهللا امل (- 68
 دائم) وهلم عذاب مقيم(رمحته 

) خبالقهم(متتعوا ) كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوةً وأكثر أمواالً وأوالداً فاستمتعوا( أنتم أيها املنافقون - 69

يف الباطل والطعن ) خبالقكم كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخضتم(أيها املنافقون ) ستمتعتمفا(نصيبهم من الدنيا 
أولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك هم (أي كخوضهم ) كالذي خاضوا (صلى اهللا عليه وسلميف النيب 

 )اخلاسرون

) وقوم إبراهيم وأصحاب مدين(قوم صاحل ) ومثود(قوم هود ) الذين من قبلهم قوم نوح وعاد(خرب ) أمل يأم نبأ (- 70

فما كان اهللا (باملعجزات فكذبوهم فأهلكوا ) أتتهم رسلهم بالبينات(قرى قوم لوط أي أهلها ) واملؤتفكات(قوم شعيب 
 بارتكاب الذنب) ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(بأن يعذم بغري ذنب ) ليظلمهم
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ضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة واملؤمنون واملؤمنات بع (- 71
ال يضع شيئا إال ) حكيم(ال يعجزه شيء عن إجناز وعده ووعيده ) ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز

 يف حمله

إقامة ) خالدين فيها ومساكن طيبة يف جنات عدنوعد اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األار  (- 72
 )ذلك هو الفوز العظيم(أعظم من ذلك كله ) ورضوان من اهللا أكرب(

ومأواهم (باالنتهار واملقت ) واغلظ عليهم(باللسان واحلجة ) واملنافقني(بالسيف ) يا أيها النيب جاهد الكفار (- 73
 املرجع هي) جهنم وبئس املصري

) ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم(ما بلغك عنهم من السب ) باهللا ما قالوا(املنافقني أي ) حيلفون (- 74

من الفتك بالنيب ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم بضعة عشر ) ومهوا مبا مل ينالوا(أظهروا الكفر بعد إظهار اإلسالم 
) إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله(أنكروا ) ما نقمواو(رجالً فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل ملا غشوه فردوا 

يك خريا هلم (عن النفاق ويؤمنوا بك ) فإن يتوبوا(بالغنائم بعد شدة حاجتهم واملعىن مل ينلهم منه إال هذا وليس مما ينقم 
حيفظهم منه )  هلم يف األرض من ويلوما(بالنار ) واآلخرة(بالقتل ) يعذم اهللا عذاباً أليماً يف الدنيا(عن اإلميان ) وإن يتولوا

 مينعهم) وال نصري(

) ولنكونن من الصاحلني(فيه إدغام التاء يف األصل يف الصاد ) ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن (- 75

 كل ذي حق حقه  أن يدعو له أن يرزقه اهللا ماال ويؤدي منه إىلصلى اهللا عليه وسلموهو ثعلبة بن حاطب ، سأل النيب 
 :فدعا له فوسع عليه فانقطع عن اجلمعة واجلماعة ومنع الزكاة كما قال تعاىل 

 )وهم معرضون(عن طاعة اهللا ) فلما آتاهم من فضله خبلوا به وتولوا (- 76

ا أخلفوا اهللا ما مب(أي اهللا وهو يوم القيامة ) يف قلوم إىل يوم يلقونه(ثابتاً ) نفاقاً(أي فصير عاقبتهم ) فأعقبهم (- 77
 بركاته فقال إن اهللا منعين أن أقبل منك صلى اهللا عليه وسلمفيه فجاء بعد ذلك إىل النيب ) وعدوه ومبا كانوا يكذبون

فجعل حيثو التراب على رأسه ، مث جاء إىل أيب بكر فلم يقبلها ، مث إىل عمر فلم يقبلها مث إىل عثمان فلم يقبلها ومات يف 
 زمانه

وأن اهللا عالم (ما تناجوا به بينهم ) وجنواهم(ما أسروه يف أنفسهم ) أن اهللا يعلم سرهم(أي املنافقني )  يعلمواأمل (- 78
ما غاب عن العيان وملا نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثري فقال املنافقون مراء ، وجاء رجل ) الغيوب

 فتصدق بصاع فقالوا إن اهللا غين عن صدقة هذا فرتل

) من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم(املتنفلني ) املطوعني(يعيبون ) يلمزون(مبتدأ ) الذين (- 79

 )وهلم عذاب أليم(جازاهم على سخريتهم ) سخر اهللا منهم(واخلرب ) فيسخرون منهم(طاقتهم فيأتون به 

إين خريت  : "صلى اهللا عليه وسلمتغفار وتركه قال ختيري له يف االس) هلم أو ال تستغفر هلم(يا حممد ) استغفر (- 80
قيل املراد بالسبعني املبالغة يف كثرة ) إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم(رواه البخاري " فاخترت يعين االستغفار

 املخصوص حلديثه وقيل املراد العدد" لو أعلم أين لو زدت على السبعني غفر لزدت عليها"االستغفار ويف البخاري حديث 
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ذلك بأم كفروا (} سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم{فبني له حسم املغفرة بآية " وسأزيد على السبعني"أيضاً 
 )باهللا ورسوله واهللا ال يهدي القوم الفاسقني

اهدوا بأمواهلم رسول اهللا وكرهوا أن جي(أي بعد ) خالف(أي بقعودهم ) مبقعدهم(عن تبوك ) فرح املخلفون (- 81
من ) يف احلر قل نار جهنم أشد حراً(خترجوا إىل اجلهاد ) ال تنفروا(أي قال بعضهم لبعض ) وأنفسهم يف سبيل اهللا وقالوا

 يعلمون ذلك ما ختلفوا) لو كانوا يفقهون(تبوك فاألوىل أن يتقوها بترك التخلف 

 خرب عن حاهلم بصيغة األمر) رياً جزاًء مبا كانوا يكسبونكث(يف اآلخرة ) وليبكوا(يف الدنيا ) فليضحكوا قليالً (- 82

معك ) فاستأذنوك للخروج(ممن ختلف باملدينة من املنافقني ) إىل طائفة منهم(من تبوك ) اهللا(ردك ) فإن رجعك (- 83
قعدوا مع لن خترجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فا(هلم ) فقل(إىل غزوة أخرى 

 املتخلفني عن الغزو من النساء والصبيان وغريهم) اخلالفني

) وال تصل على أحد منهم مات أبداً وال تقم على قربه( على ابن أُبي نزل صلى اهللا عليه وسلم وملا صلى النيب - 84

 كافرون) إم كفروا باهللا ورسوله وماتوا وهم فاسقون(لدفن أو زيارة 

 )أنفسهم وهم كافرون(خترج ) واهلم وأوالدهم إمنا يريد اهللا أن يعذم ا يف الدنيا وتزهقوال تعجبك أم (- 85

) آمنوا باهللا وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول(أي بأن ) أن(أي طائفة من القرآن ) وإذا أنزلت سورة (- 86

 )منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين(ذوو الغىن 

وطبع على قلوم فهم ال (مجع خالفة أي النساء الاليت ختلفهن يف البيوت ) ا مع اخلوالفرضوا بأن يكونو (- 87
 اخلرب) يفقهون

وأولئك هم (يف الدنيا واآلخرة ) لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم وأولئك هلم اخلريات (- 88
 أي الفائزون) املفلحون

 ) حتتها األار خالدين فيها ذلك الفوز العظيمأعد اهللا هلم جنات جتري من (- 89

إىل النيب ) من األعراب(بإدغام التاء يف األصل يف الذال أي املعتذرون مبعىن املعذروين وقرئ به ) وجاء املعذَّرون (- 90
اإلميان من منافقي يف ادعاء ) وقعد الذين كذبوا اهللا ورسوله(يف القعود لعذرهم فأذن هلم ) ليؤذن هلم (صلى اهللا عليه وسلم

 )سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم(األعراب عن ايء لالعتذار 

يف ) وال على الذين ال جيدون ما ينفقون(كالعمي والزمىن ) وال على املرضى(كالشيوخ ) ليس على الضعفاء (- 91
ما على (اإلرجاف والتثبيط والطاعة يف حال قعودهم بعدم ) إذا نصحوا هللا ورسوله(إمث يف التخلف عنه ) حرج(اجلهاد 
 م يف التوسعة يف ذلك) رحيم(هلم ) واهللا غفور(طريق باملؤاخذة ) من سبيل(بذلك ) احملسنني

قلت ال أجد ما (معك إىل الغزو وهم سبعة من األنصار وقيل بنو مقَرن ) وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم (- 92
أال جيدوا ما (ألجل ) الدمع حزناً(للبيان ) من(تسيل ) وأعينهم تفيض(اب إذا أي انصرفوا جو) تولَّوا(حال ) أمحلكم عليه

 يف اجلهاد) ينفقون

وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا على قلوم (يف التخلف ) إمنا السبيل على الذين يستأذنونك (- 93
 تقدم مثله) فهم ال يعلمون
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قد نبأنا (نصدقكم ) ال تعتذروا لن نؤمن لكم(هلم ) قل(من الغزو ) إذا رجعتم إليهم( يف التخلف )يعتذرون إليكم (- 94
أي اهللا ) إىل عامل الغيب والشهادة(بالبعث ) وسريى اهللا عملكم ورسوله مث تردون(أي أخربنا بأحوالكم ) اهللا من أخباركم

 فيجازيكم عليه) فينبئكم مبا كنتم تعملون(

بترك املعاتبة ) لتعرضوا عنهم(من تبوك أم معذورون يف التخلف ) إليهم(رجعتم ) اهللا لكم إذا انقلبتمسيحلفون ب (- 95
 )ومأواهم جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون(قذر خلبث باطنهم ) فأعرضوا عنهم إم رجس(

عنهم وال ينفع رضاكم مع أي ) حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني (- 96
 سخط اهللا

من أهل املدن جلفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن مساع القرآن ) أشد كفراً ونفاقاً(أهل البدو ) األعراب (- 97
 يف صنعه م) حكيم(خبلقه ) واهللا عليم(من األحكام والشرائع ) أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله(أوىل ) وأجدر(

غرامةً وخسراناً ألنه ال يرجو ثوابه بل ينفقه خوفاً وهم بنو ) مغرماً(يف سبيل اهللا ) عراب من يتخذ ما ينفقومن األ (- 98
بالضم الفتح ، ) عليهم دائرة السوء(دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلص ) بكم الدوائر(ينتظر ) ويتربص(أسد وغطفان 

 بأفعاهلم) عليم(ألقوال عباده )  مسيعواهللا(أي يدور العذاب واهلالك عليهم ال عليكم 

عند (تقربه ) قربات(يف سبيل اهللا ) ويتخذ ما ينفق(كجهينة ومزينة ) ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر (- 99
م سيدخله(عنده ) هلم(بضم الراء وسكوا ) قُربة(أي نفقتهم ) أال إا(له ) الرسول(دعوات ) صلوات(وسيلة إىل ) اهللا و

 م) رحيم(ألهل طاعته ) إن اهللا غفور(جنته ) اهللا يف رمحته

إىل يوم ) والذين اتبعوهم(وهم من شهد بدراً أو مجيع الصحابة ) والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار (- 100
ويف قراءٍة ) ها األاروأعد هلم جنات جتري حتت(بثوابه ) ورضوا عنه(بطاعته ) رضي اهللا عنهم(يف العمل ) بإحسان(القيامة 
 )خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم(} من{بزيادة 

منافقون أيضا ) ومن أهل املدينة(كأسلم وأشجع وغفار ) من األعراب منافقون(يا أهل املدينة ) وممن حولكم (- 101
) حنن نعلمهم سنعذم مرتني (صلى اهللا عليه وسلمخطاب للنيب ) ال تعلمهم(جلُّوا فيه واستمروا ) مردوا على النفاق(

 هو النار) إىل عذاب عظيم(يف اآلخرة ) مث يردون(بالفضيحة أو القتل يف الدنيا وعذاب القرب 

وهو جهادهم قبل ) خلطوا عمالً صاحلاً(من التخلف نعته واخلرب ) اعترفوا بذنوم(مبتدأ ) آخرون(قوم ) و (- 102
نزلت يف ) عسى اهللا أن يتوب عليهم إن اهللا غفور رحيم(وهو ختلفهم ) خر سيئاًوآ(ذلك أو اعترافهم بذنوم أو غري ذلك 

صلى اهللا عليه أيب لبابة ومجاعة أوثقوا أنفسهم يف سواري املسجد ملا بلغهم ما نزل يف املتخلفني وحلفوا ال حيلهم إال النيب 
  فحلهم ملا نزلتوسلم

أي ادع ) وصل عليهم(ن ذنوم فأخذ ثلث أمواهلم وتصدق ا م) خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا (- 103
 )واهللا مسيع عليم(وقيل طمأنينة بقبول توبتهم ) هلم(رمحة ) إن صالتك سكن(هلم 

على عباده بقبول ) الصدقات وأن اهللا هو التواب(يقبل ) أمل يعلموا أن اهللا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ (- 104
 ، واالستفهام للتقرير والقصد به هو ييجهم إىل التوبة والصدقةم ) الرحيم(توبتهم 
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إىل عامل (بالبعث ) فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون وستردون(ما شئتم ) اعملوا(هلم أو للناس ) وقل (- 105
 جيازيكم به) فينبئكم مبا كنتم تعملون(أي اهللا ) الغيب والشهادة

بأن ) إما يعذم(فيهم مبا شاء ) ألمر اهللا(باهلمز وتركه مؤخرون عن التوبة ) رجؤونم(من املتخلفني ) وآخرون (- 106
يف صنعه م ، وهم الثالثة اآلتون بعد مرارة بن الربيع وكعب ) حكيم(خبلقه ) وإما يتوب عليهم واهللا عليم(مييتهم بال توبة 

 كغريهم فوقف صلى اهللا عليه وسلماً ومل يعتذروا إىل النيب بن مالك وهالل بن أمية ختلفوا كسالً وميالً إىل الدعة ال نفاق
 أمرهم مخسني ليلة وهجرهم الناس حىت نزلت توبتهم بعد

ألم ) وكفراً(مضارة ألهل مسجد قباء ) ضراراً(وهم اثنا عشر من املنافقني ) الذين اختذوا مسجداً(منهم ) و (- 107
صلى يقدم فيه من يأيت من عنده وكان ذهب ليأيت جبنود من قيصر لقتال النيب بنوه بأمر أيب عامر الراهب ليكون معقالً له 

ملن حارب اهللا (ترقباً ) وإرصاداً(الذين يصلون بقباء بصالة بعضهم يف مسجدهم ) وتفريقاً بني املؤمنني (اهللا عليه وسلم
من الرفق ) احلسىن(الفعلة ) إال(بنائه ب) أردنا(ما ) وليحلفن إن(أي قبل بنائه وهو أبو عامر املذكور ) ورسوله من قبل

صلى اهللا عليه يف ذلك ، وكانوا سألوا النيب ) واهللا يشهد إم لكاذبون(باملسكني يف املطر واحلر والتوسعة على املسلمني 
  أي يصلي فيه فرتلوسلم

) ملسجد أسس(ا اجليف فأرسل مجاعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيه) فيه أبداً(تصل ) ال تقم (- 108

منه ) أحق(وضع يوم حللت بدار اهلجرة ، وهو مسجد قباء كما يف البخاري ) على التقوى من أول يوم(بنيت قواعده 
أي يثيبهم ، فيه إدغام ) حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين(هم األنصار ) فيه فيه رجال(تصلي ) تقوم(أي بأن ) أن(

 أتاهم يف مسجد قباء صلى اهللا عليه وسلم، روى ابن خزمية يف صحيحه عن عومير بن ساعدة أنه التاء يف األصل يف الطاء 
واهللا : إن اهللا تعاىل قد أحسن عليكم الثناء يف الطهور يف قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به ، قالوا : فقال 

كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا ويف يا رسول اهللا ما نعلم شيئا إال أنه كان لنا جريان من اليهود و
 هو ذاك فعليكموه: نتبع احلجارة باملاء فقال : حديث رواه البزار فقالوا 

طرف ) خري أم من أسس بنيانه على شفا(منه ) رضوان(رجاء ) من اهللا و(خمافة ) أفمن أسس بنيانه على تقوى (- 109
خري متثيل للبناء ) يف نار جهنم(سقط مع بانيه ) فاار به(مشرف على السقوط ) هار(بضم الراء وسكوا جانب ) جرف(

على ضد التقوى مبا يؤول إليه واالستفهام للتقرير ، أي األول خري وهو مثال مسجد قباء والثاين مثال مسجد الضرار 
 )واهللا ال يهدي القوم الظاملني(

خبلقه ) واهللا عليم(بأن ميوتوا ) قلوم(تنفصل ) يف قلوم إال أن تقطع(ا شكَّ) ال يزال بنيام الذي بنوا ريبة (- 110
 يف صنعه م) حكيم(

بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا (بأن يبذلوها يف طاعته كاجلهاد ) إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم (- 111
وعداً عليه (قراءة بتقدمي املبين للمفعول أي فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي مجلة استئناف بيان للشراء ، ويف ) فيقتلون ويقتلون

أي ال أحد أوىف منه ) يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهللا(مصدران منصوبان بفعلهما احملذوف ) حقاً
 املنيل غاية املطلوب) ز العظيمهو الفو(البيع ) ببيعكم الذي بايعتم به وذلك(فيه التفات عن الغيبة ) فاستبشروا(
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له على ) احلامدون(املخلصون العبادة هللا ) العابدون(رفع على املدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق ) التائبون (- 112
اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون (أي املصلون ) الراكعون الساجدون(الصائمون ) السائحون(كل حال 
 باجلنة) وبشر املؤمنني(ألحكامه بالعمل ا ) حلدود اهللا

ما كان للنيب ( لعمه أيب طالب واستغفار بعض الصحابة ألبويه املشركني صلى اهللا عليه وسلم ونزل يف استغفاره - 113
لنار ا) من بعد ما تبني هلم أم أصحاب اجلحيم(ذوي قرابة ) والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب

 بأن ماتوا على الكفر

فلما (سأستغفر لك ريب ، رجاَء أن يسلم : بقوله ) وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه (- 114
صبور ) حليم(كثري التضرع والدعاء ) إن إبراهيم ألواه(وترك االستغفار له ) تربأ منه(مبوته على الكفر ) تبني له أنه عدو هللا

 ألذىعلى ا

من العمل فال يتقوه فيستحقوا ) حىت يبني هلم ما يتقون(لإلسالم ) وما كان اهللا ليضل قوماً بعد إذ هداهم (- 115
 ومنه مستحق اإلضالل واهلداية) إن اهللا بكل شيء عليم(اإلضالل 

) من ويل(ريه أي غ) من دون اهللا(أيها الناس ) إن اهللا له ملك السماوات واألرض حييي ومييت وما لكم (- 116

 مينعكم من ضرره) وال نصري(حيفظكم منه 

أي وقتها وهي ) على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة(أي أدام توبته ) لقد تاب اهللا (- 117
من (الفَرث حاهلم يف غزوة تبوك كان الرجالن يقتسمان مترة والعشرة يعتقبون البعري الواحد ، واشتد احلرب حىت شربوا 

بالثبات ) مث تاب عليهم(عن اتباعه إىل التخلف ملا هم فيه من الشدة ) قلوب فريق منهم(بالياء والتاء متيل ) بعد ما كاد يزيغ
 )إنه م رؤوف رحيم(

أي مع ) حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت(عن التوبة عليهم بقرينة ) على الثالثة الذين خلفوا(تاب ) و (- 118
قلوم للغم والوحشة بتأخري توبتهم فال ) وضاقت عليهم أنفسهم(ها ، أي سعتها فال جيدون مكانا يطمئنون إليه رحب

ليتوبوا إن اهللا هو (وفقهم للتوبة ) ال ملجأَ من اهللا إال إليه مث تاب عليهم(خمففة ) أن(أيقنوا ) وظنوا(يسعها سرور وال أنس 
 )التواب الرحيم

 يف اإلميان والعهود بأن تلزموا الصدق) وكونوا مع الصادقني(بترك معاصيه ) ين آمنوا اتقوا اهللايا أيها الذ (- 119

وال يرغبوا بأنفسهم عن (إذا غزا ) ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا (- 120
بسبب أم ) بأم(النهي عن التخلف ) ذلك(رب بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد ، وهو ي بلفظ اخل) نفسه

) يغيظ(مصدر مبعىن وطأ ) يف سبيل اهللا وال يطؤون موطئا(جوع ) وال خممصة(تعب ) وال نصب(عطش ) ال يصيبهم ظمأ(

 اهللا ال إن(ليجازوا عليه ) إال كتب هلم به عمل صاحل(قتالً أو أسراً أو باً ) نيالً(هللا ) الكفار وال ينالون من عدو(يغضب 
 أي أجرهم بل يثيبهم) يضيع أجر احملسنني

به عمل صاحل ) إال كتب هلم(بالسري ) وال كبرية وال يقطعون وادياً(ولو مترة ) نفقة صغرية(فيه ) وال ينفقون (- 121
 أي جزاءهم) ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون(
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) وما كان املؤمنون لينفروا: ( سرية نفروا مجيعا فرتل ه وسلمصلى اهللا علي وملا وبخوا على التخلف وأرسل النيب - 122

يف (أي املاكثون ) ليتفقهوا(مجاعة ، ومكث الباقون ) منهم طائفة(قبيلة ) نفر من كل فرقة(فهال ) كافة فلوال(إىل الغزو 
عقاب اهللا بامتثال ) ذرونلعلهم حي(من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من األحكام ) الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

صلى اهللا عليه أمره ويه ، قال ابن عباس فهذه خمصوصة بالسرايا ، واليت قبلها بالنهي عن ختلف واحد فيما إذا خرج النيب 
 وسلم

شدة أي ) وليجدوا فيكم غلظة(أي األقرب فاألقرب منهم ) يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار (- 123
 بالعون والنصر) واعلموا أن اهللا مع املتقني(ا عليهم أغلظو

) أيكم زادته هذه إمياناً(ألصحابه استهزاء ) من يقول(أي املنافقني ) فمنهم(من القرآن ) وإذا ما أنزلت سورة (- 124

 يفرحون ا) وهم يستبشرون(لتصديقهم ا ) فأما الذين آمنوا فزادم إمياناً(تصديقاً ، قال تعاىل 

وماتوا (كفراً إىل كفرهم لكفرهم ا ) فزادم رجسا إىل رجسهم(ضعف اعتقاد ) وأما الذين يف قلوم مرض (- 125
 )وهم كافرون

بالقحط ) كل عام مرة أو مرتني مث(يبتلون ) يفتنون يف(بالياء أي املنافقون والتاء أيها املؤمنون ) أوال يرون أم (- 126
 يتعظون) وال هم يذكرون(قهم من نفا) ال يتوبون(واألمراض 

يريدون اهلرب ) نظر بعضهم إىل بعض (صلى اهللا عليه وسلمفيها ذكرهم وقرأها النيب ) وإذا ما أنزلت سورة (- 127
عن ) صرف اهللا قلوم(على كفرهم ) مث انصرفوا(إذا قمتم فإن مل يرهم أحد قاموا وإال ثبتوا ) هل يراكم من أحد(يقولون 
 احلق لعدم تدبرهم) م ال يفقهونبأم قو(اهلدى 

أي ) عليه ما عنتم(شديد ) عزيز (صلى اهللا عليه وسلمحممد : أي منكم ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم (- 128
 يريد هلم اخلري) رحيم(شديد الرمحة ) باملؤمنني رؤوف(أن تدوا ) حريص عليكم(عنتكم أي مشقتكم ولقاؤكم املكروه 

وهو رب (به وثقت ال بغريه ) اهللا ال إله إال هو عليه توكلت(كايفّ ) فقل حسيب(ميان بك عن اإل) فإن تولوا (- 129
آخر : خصه بالذكر ألنه أعظم املخلوقات ، وروى احلاكم يف املستدرك عن أيب بن كعب قال ) العظيم(الكرسي ) العرش

 إىل آخر السورة} لقد جاءكم رسول{آية نزلت 

  سورة يونس-10*2*

 احملكم) احلكيم(القرآن واإلضافة مبعىن من ) آيات الكتاب(أي هذه اآليات ) تلك(هللا أعلم مبراده بذلك ا) الر (- 1

بالنصب خرب كان وبالرفع امسها ) عجباً(أي أهل مكة استفهام إنكار واجلار وارور حال من قوله ) أكان للناس (- 2
) أنذر(مفسرة ) أن (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) ىل رجل منهمإ(أي إحياؤنا ) أن أوحينا(واخلرب وهو امسها على األوىل 

أي أجراً حسناً مبا ) صدق عند رم(سلف ) هلم قدم(أي بأن ) وبشر الذين آمنوا أن(الكافرين بالعذاب ) الناس(خوف 
واملشار إليه } احرلس{بين ويف قراءة ) لسحر مبني (صلى اهللا عليه وسلمالنيب ) قال الكافرون إن هذا(قدموه من األعمال 

 القرآن املشتمل على ذلك
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من الدنيا ، أي يف قدرها ألنه مل يكن مث مشس وال قمر ) إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام (- 3
 بني) يدبر األمر(استواء يليق به ) مث استوى على العرش(ولو شاء خللقهن يف حملة ، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت 

اهللا (اخلالق املدبر ) ذلكم(رد لقوهلم إن األصنام تشفع لكم ) إال من بعد إذنه(يشفع ألحد ) شفيع(صلة ) ما من(اخلالئق 
 بإدغام التاء يف األصل يف الذال) أفال تذَّكَّرون(وحدوه ) ربكم فاعبدوه

بالكسر استئنافا والفتح على ) إنه(در مصدران منصوبان بفعلهما املق) مرجعكم مجيعاً وعد اهللا حقاً(تعاىل ) إليه (- 4
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسط (يثيب ) ليجزي(بالبعث ) مث يعيده(أي بدأه باإلنشاء ) يبدأ اخللق(تقدير الالم 

 أي بسبب كفرهم) مبا كانوا يكفرون(مؤمل ) وعذاب أليم(ماء بالغ اية احلرارة ) والذين كفروا هلم شراب من محيم

مثانية وعشرين ليلة ) منازل(من حيث سريه ) والقمر نوراً وقدره(ذات ضياء أي نور ) و الذي جعل الشمس ضياءه (- 5
من كل شهر مرتالً من مثان وعشرين ويستتر ليلتني إن كان الشهر ثالثني يوماً أو ليلةً إن كان تسعة وعشرين يوماً 

بالياء ) يفصل(ال عبثاً ، تعاىل عن ذلك ) إال باحلق( املذكور )عدد السنني واحلساب ما خلق اهللا ذلك(بذلك ) لتعلموا(
 يتدبرون) اآليات لقوم يعلمون(والنون يبني 

من مالئكة ومشس ) وما خلق اهللا يف السماوات(بالذهاب وايء والزيادة والنقصان ) إن يف اختالف الليل والنهار (- 6
دالالت على ) آليات(وجبال وحبار وأار وأشجار وغريها يف األرض من حيوان ) واألرض(وقمر وجنوم وغري ذلك 

 فيؤمنون خصهم بالذكر ألم املنتفعون ا) لقوم يتقون(قدرته تعاىل 

سكنوا إليها ) واطمأنوا ا(بدل اآلخرة إلنكارهم هلا ) ورضوا باحلياة الدنيا(بالبعث ) إن الذين ال يرجون لقاءنا (- 7
 تاركون النظر فيها) غافلون( وحدانيتنا دالئل) والذين هم عن آياتنا(

 من الشرك واملعاصي) أولئك مأواهم النار مبا كانوا يكسبون (- 8

به بأن جيعل هلم نوراً يهتدون به يوم القيامة ) رم بإميام(يرشدهم ) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم (- 9
 )جتري من حتتهم األار يف جنات النعيم(

أي يا اهللا فإذا ما طلبوه وجدوه بني أيديهم ) سبحانك اللهم(طلبهم يشتهونه يف اجلنة أن يقولوا ) واهم فيهادع (- 10
 )احلمد هللا رب العاملني(مفسرة ) فيها سالم وآخر دعواهم أن(فيما بينهم ) وحتيتهم(

) باخلري لقضي(كاستعجاهلم أي ) ولو يعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم( ونزل ملا استعجل املشركون العذاب - 11

الذين ال يرجون لقاءنا يف (نترك ) فنذر(بالرفع والنصب بأن يهلكهم ولكن ميهلهم ) إليهم أجلهم(بالبناء للمفعول وللفاعل 
 يترددون متحريين) طغيام يعمهون

أي يف كل حاٍل ) أو قائماًأو قاعداً (أي مضطجعاً ) دعانا جلنبه(املرض والفقر ) الضر(الكافر ) وإذا مس اإلنسان (- 12
كما زين له ) مل يدعنا إىل ضر مسه كذلك(خمففة وامسها حمذوف أي كأنه ) كأنْ(على كفره ) فلما كشفنا عنه ضره مر(

 )ما كانوا يعملون(املشركني ) زين للمسرفني(الدعاء عند الضرر واإلعراض عند الرخاء 

) جاءم رسلهم بالبينات(قد ) و(بالشرك ) ملا ظلموا(هل مكة يا أ) من قبلكم(األمم ) ولقد أهلكنا القرون (- 13

 الكافرين) جنزي القوم ارمني(كما أهلكنا أولئك ) كذلك(عطف على ظلموا ) وما كانوا ليؤمنوا(الداالت على صدقهم 
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 تعتربون فيها وهل) يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون(مجع خليفة ) خالئف(يا أهل مكة ) مث جعلناكم (- 14
 م فتصدقوا رسلنا

ائت بقرآن (ال خيافون البعث ) قال الذين ال يرجون لقاءنا(ظاهراٍت حال ) بيناٍت(القرآن ) وإذا تتلى عليهم آياتنا (- 15
نفسي (قبل ) يل أن أبدله من تلقاء(ينبغي ) ما يكون(هلم ) قل(من تلقاء نفسك ) أو بدله(ليس فيه عيب آهلتنا ) غري هذا

 هو يوم القيامة) عذاب يوم عظيم(بتبديله ) أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب(ما ) إن

وال نافية عطف على ما قبله ، ويف قراءة بالم جواب لو ) به(أعلمكم ) قل لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم (- 16
أفال (ال أحدثكم بشيء ) من قبله(سنيناً أربعني ) فيكم عمراً(مكثت ) فقد لبثت(أي ألعلمكم به على لسان غريي : 

 أنه ليس من ِقبلي) تعقلون

أي الشأن ) إنه(القرآن ) أو كذب بآياته(بنسبة الشريك إليه ) أظلم ممن افترى على اهللا كذباً(أي ال أحد ) فمن (- 17
 املشركون) ارمون(يسعد ) ال يفلح(

) ويقولون(إن عبدوه وهو األصنام ) وال ينفعهم(إن مل يعبدوه )  يضرهمما ال(أي غريه ) ويعبدون من دون اهللا (- 18

استفهام إنكار إذ لو ) مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض(ختربونه ) أتنبئون اهللا(هلم ) هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل(عنها 
 ـه معه) ركونـوتعاىل عما يش(ترتيهاً له ) سبحانه(كان له شريك لعلمه إذ ال خيفي عليه شيء 

على دين واحد وهو اإلسالم ، من لدن آدم إىل نوح ، وقيل من عهد إبراهيم إىل ) وما كان الناس إال أمة واحدة (- 19
 لقضي (بتأخري اجلزاء إىل يوم القيامة ) ولوال كلمة سبقت من ربك(بأن ثبت بعض وكفر بعض ) فاختلفوا(عمرو بن حلي

 من الدين بتعذيب الكافرين) ما فيه خيتلفونفي(أي الناس يف الدنيا ) بينهم

كما كان لألنبياء ) آية من ربه (صلى اهللا عليه وسلمعلى حممد ) أنزل عليه(هال ) لوال(أي أهل مكة ) ويقولون (- 20
 وإمنا علي ومنه اآليات فال يأيت ا إال هو) هللا(ما غاب عن العباد أي أمره ) إمنا الغيب(هلم ) فقل(من الناقة والعصا واليد 

 )إين معكم من املنتظرين(العذاب إن مل تؤمنوا ) فانتظروا(التبليغ 

مستهم إذا هلم مكر يف (بؤس وجدب ) من بعد ضراء(مطراً وخصباً ) رمحة(أي كفار مكة ) وإذا أذقنا الناس (- 21
 بالتاء والياء) يكتبون ما متكرون(ة احلفظ) إن رسلنا(جمازاةً ) اهللا أسرع مكراً(هلم ) قل(باالستهزاء والتكذيب ) آياتنا

فيه ) وجرين م(السفن ) يف الرب والبحر حىت إذا كنتم يف الفلك(} ينشركم{ويف قراءة ) هو الذي يسريكم (- 22
وجاءهم املوج (شديدة اهلبوب تكسر كل شيء ) وفرحوا ا جاءا ريح عاصف(لينة ) بريح طيبة(التفات عن اخلطاب 
) أجنيتنا من هذه(الم القسم ) لئن(الدعاء ) دعوا اهللا خملصني له الدين(أي أهلكوا ) أم أحيط ممن كل مكان وظنوا 

 املوحدين) لنكونن من الشاكرين(األهوال 

ألن ) على أنفسكم(ظلمكم ) يا أيها الناس إمنا بغيكم(بالشرك ) فلما أجناهم إذا هم يبغون يف األرض بغري احلق (- 23
فنجازيكم عليه ) فننبئكم مبا كنتم تعملون(بعد املوت ) مث إلينا مرجعكم(متتعون فيها قليالً ) اع احلياة الدنيامت(إمثه عليها هو 

 ويف قراءة بنصب متاع أي تتمتعون

واشتبك بعضه ) نبات األرض(بسببه ) أنزلناه من السماء فاختلط به(مطر ) احلياة الدنيا كماء(صفة ) إمنا مثل (- 24
جتها من النبات ) حىت إذا أخذت األرض زخرفها(من الكأل ) واألنعام(من الرب والشعري وغريمها ) ل الناسمما يأك(ببعض 
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متمكنون من حتصيل ) وظن أهلها أم قادرون عليها(بالزهر وأصله تزينت أبدلت التاء زاياً وأدغمت يف الزاي ) وازينت(
خمففة أي ) كأنْ(كاحملصود باملناجل ) حصيداً(أي زرعها )  اراً فجعلناهاليالً أو(قضاؤنا أو عذابنا ) أتاها أمرنا(مثارها 
 )اآليات لقوم يتفكرون(نبين ) باألمس كذلك نفصل(تكن ) مل تغن(كأا 

إىل صراط (هدايته ) ويهدي من يشاء(أي السالمة ، وهي اجلنة بالدعاء إىل اإلميان ) واهللا يدعو إىل دار السالم (- 25
 دين اإلسالم) مستقيم

يغشى ) وال يرهق(هي النظر إليه تعاىل كما يف حديث مسلم ) وزيادة(اجلنة ) احلسىن(باإلميان ) للذين أحسنوا (- 26
 )أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون(كآبة ) وال ذلة(سواد ) وجوههم قتر(

جزاء سيئٍة مبثلها وترهقهم ذلة (لشرك عملوا ا) كسبوا السيئات(عطف على الذين أحسنوا ، أي وللذين ) والذين (- 27
بفتح الطاء ، مجع قطعة وإسكاا أي ) وجوههم قطَعاً(ألبست ) كأمنا أغشيت(مانع ) عاصم(زائدة ) ما هلم من اهللا من

 )من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(جزءاً 

تأكيد ) أنتم(نصب بالزموا مقدراً ) ن أشركوا مكانكممجيعاً مث نقول للذي(أي اخللق ) يوم حنشرهم(اذكر ) و (- 28
وبني املؤمنني كما يف آية ) بينهم(ميزنا ) فزيلنا(أي األصنام ) وشركاؤكم(للضمري املستتر يف الفعل املقدر ليعطف عليه 

 ل للفاصلةما نافية وقدم املفعو) شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون(هلم ) وقال(} وامتازوا اليوم أيها ارمون{

 )كنا عن عبادتكم لغافلني(خمففة أي إنا ) فكفى باهللا شهيداً بيننا وبينكم إن (- 29

قدمت ) كل نفس ما أسلفت(من التالوة } تتلو{من البلوى ، ويف قراءة بتاءين ) تبلُو(أي ذلك اليوم ) هنالك (- 30
 عليه من الشركاء) عنهم ما كانوا يفترون(غاب ) وضل(الثابت الدائم ) وردوا إىل اهللا موالهم احلق(من العمل 

مبعىن األمساع أي خلقها ) أم من ميلك السمع(بالنبات ) واألرض(باملطر ) من يرزقكم من السماء(هلم ) قل (- 31
هلم ) اهللا فقل(هو ) فسيقولون(بني اخلالئق ) واألبصار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ومن يدبر األمر(
 فتؤمنون) تتقونأفال (

استفهام تقرير ، أي ليس بعده ) فماذا بعد احلق إال الضالل(الثابت ) اهللا ربكم احلق(الفاعل هلذه األشياء ) فذلكم (- 32
 عن اإلميان مع قيام الربهان) تصرفون(كيف ) فأىن(غريه فمن أخطأ احلق وهو عبادة اهللا وقع يف الضالل 

} ألمألن جهنم{كفروا ، وهي ) حقت كلمة ربك على الذين فسقوا(ان كما صرف هؤالء عن اإلمي) كذلك (- 33

 )أم ال يؤمنون(اآلية ، أو هي 

تصرفون عن عبادته مع ) قل هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده قل اهللا يبدأ اخللق مث يعيده فأىن تؤفكون (- 34
 قيام الدليل

قل اهللا يهدي للحق ، أفمن يهدي إىل ( احلجج وخلق االهتداء بنصب) قل هل من شركائكم من يهدي إىل احلق (- 35
أحق أن يتبع ، استفهام تقرير وتوبيخ ، أي األول ) إال أن يهدى(يهتدي ) أحق أن يتبع أم من ال يهدي(وهو اهللا ) احلق
 هذا احلكم الفاسد من اتباع ما ال حيق اتباعه) فما لكم كيف حتكمون(أحق 

فيما ) إن الظن ال يغين من احلق شيئاً(حيث قلَّدوا فيه آباءهم ) إال ظناً(يف عبادة األصنام ) موما يتبع أكثره (- 36
 فيجازيهم عليه) إن اهللا عليم مبا يفعلون(املطلوب منه العلم 
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 من الكتب) تصديق الذي بني يديه(أنزل ) ولكن(غريه ) من دون اهللا(أي افتراء ) وما كان هذا القرآن أن يفترى (- 37

متعلق بتصديق أو بأنزل ) فيه من رب العاملني(ال شك ) ال ريب(تبيني ما كتبه اهللا من األحكام وغريها ) وتفصيلَ الكتاب(
 احملذوف وقرئ برفع تصديق وتفصيل بتقدير هو

نكم عربيون يف الفصاحة والبالغة على وجه االفتراء فإ) قل فأتوا بسورة مثله(اختلقه حممد ) يقولون افتراه(بل ) أم (- 38
يف أنه افتراء فلم تقدروا على ) إن كنتم صادقني(أي غريه ) من استطعتم من دون اهللا(لإلعانة عليه ) وادعوا(فصحاء مثلي 

 ذلك

عاقبة ما فيه من الوعيد ) يأم تأويله(مل ) وملا(أي القرآن ومل يتدبروه ) بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه( قال تعاىل - 39
بتكذيب الرسل أي آخر أمرهم من ) فانظر كيف كان عاقبة الظاملني(رسلهم ) كذب الذين من قبلهم(ب التكذي) كذلك(

 اهلالك فكذلك لك هؤالء

) وربك أعلم باملفسدين(أبداً ) ومنهم من ال يؤمن به(لعلم اهللا ذلك منهم ) من يؤمن به(أي أهل مكة ) ومنهم (- 40

 ديد هلم

أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما (أي لكل جزاء عمله )  عملي ولكم عملكميل(هلم ) وإن كذبوك فقل (- 41
 وهذا منسوخ بآية السيف) تعملون

شبههم م يف عدم االنتفاع مبا يتلى عليهم ) أفأنت تسمع الصم(إذا قرأت القرآن ) ومنهم من يستمعون إليك (- 42
 يتدبرون) ال يعقلون(مع الصمم ) ولو كانوا(

فإا ال {شبههم م يف عدم االهتداء بل أعظم ) هم من ينظر إليك أفأنت دي العمي ولو كانوا ال يبصرونومن (- 43
 }تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

 )إن اهللا ال يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون (- 44

هلول ما رأوا ، ومجلة التشبيه ) إال ساعةً من النهار(نيا أو القبور يف الد) مل يلبثوا(أي كأم ) ويوم حيشرهم كأن (- 45
يعرف بعضهم بعضاً إذا بعثوا مث ينقطع التعارف لشدة األحوال واجلملة حال مقدرة أو ) يتعارفون بينهم(حال من الضمري 

 )وما كانوا مهتدين(بالبعث ) قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا(متعلق الظرف 

به من العذاب يف حياتك وجواب ) نرينك بعض الذي نعدهم(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما املزيدة ) وإما (- 46
من تكذيبهم ) على ما يفعلون(مطلع ) فإلينا مرجعهم مث اهللا شهيد(قبل تعذيبهم ) أو نتوفينك(الشرط حمذوف أي فذاك 

 وكفرهم فيعذم أشد العذاب

بالعدل فيعذبون وينجى ) قضي بينهم بالقسط(إليهم فكذبوه ) فإذا جاء رسوهلمرسول (من األمم ) ولكل أمة (- 47
 بتعذيبهم بغري جرم فكذلك نفعل ؤالء) وهم ال يظلمون(الرسول ومن صدقه 

 فيه) إن كنتم صادقني(بالعذاب ) ويقولون مىت هذا الوعد (- 48

أي يقدرين عليه ، فكيف أملك لكم حلول )  شاء اهللاإال ما(أجلبه ) وال نفعاً(أدفعه ) قل ال أملك لنفسي ضراً (- 49
) ساعة وال يستقدمون(يتأخرون عنه ) إذا جاء أجلهم فال يستأخرون(مدة معلومة هلالكهم ) لكل أمة أجل(العذاب 

 يتقدمون عليه
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أي العذاب ) ل منهيستعج(أي شيء ) أو اراً ماذا(ليالً ) بياتاً(أي اهللا ) إن أتاكم عذابه(أخربوين ) قل أرأيتم (- 50
كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيين ، : املشركون ، فيه وضع الظاهر موضع املضمر ومجلة االستفهام جواب شرط ) ارمون(

 واملراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه

ري فال يقبل منكم ويقال أي اهللا أو العذاب عند نزوله واهلمزة إلنكار التأخ) آمنتم به(حلَّ بكم ) أثُم إذا ما وقع (- 51
 استهزاء) وقد كنتم به تستعجلون(تؤمنون ) آآلن(لكم 

 )مبا كنتم تكسبون(جزاء ) جتزون إال(ما ) هل(أي الذي ختلدون فيه ) مث قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اخللد (- 52

وريب إنه حلق وما أنتم (عم ن) قل إي(أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث ) أحق هو(يستخربونك ) ويستنبئونك (- 53
 بفائتني العذاب) مبعجزين

من العذاب يوم القيامة ) الفتدت به(مجيعاً من األموال ) ما يف األرض(كفرت ) ولو أن لكل نفس ظلمت (- 54
ي وقض(أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم خمافة التعيري ) ملا رأوا العذاب(على ترك اإلميان ) وأسروا الندامة(

 شيئاً) وهم ال يظلمون(بالعدل ) بالقسط(بني اخلالئق ) بينهم

ال (أي الناس ) ولكن أكثرهم(ثابت ) حق(بالبعث واجلزاء ) أال إن هللا ما يف السماوات واألرض أال إن وعد اهللا (- 55
 ذلك) يعلمون

 يف اآلخرة فيجازيكم بأعمالكم) هو حييي ومييت وإليه ترجعون (- 56

) وشفاء(كتاب فيه ما لكم وما عليكم وهو القرآن ) قد جاءتكم موعظة من ربكم(أي أهل مكة ) لناسيا أيها ا (- 57

 به) ورمحة للمؤمنني(من الضالل ) وهدى(من العقائد الفاسدة والشكوك ) ملا يف الصدور(دواء 

من الدنيا بالياء )  مما جيمعونفليفرحوا هو خري(الفضل والرمحة ) فبذلك(القرآن ) وبرمحته(اإلسالم ) قل بفضل اهللا (- 58
 والتاء

قل (كالبحرية والسائبة وامليتة ) لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحالالً(خلق ) ما أنزل اهللا(أخربوين ) قل أرأيتم (- 59
 تكذبون بنسبة ذلك إليه) على اهللا تفترون(بل ) أم(يف ذلك بالتحليل والتحرمي ال ) آهللا أذن لكم

إن اهللا لذو (أحيسبون أنه ال يعاقبهم ال ) يوم القيامة(أي شيء ظنهم به ) ين يفترون على اهللا الكذبوما ظن الذ (- 60
 )ولكن أكثرهم ال يشكرون(بإمهاهلم واإلنعام عليهم ) فضل على الناس

) عملونوال ت(أنزله عليك ) من قرآن(أي من الشأن أو اهللا ) وما تتلو منه(أمر ) يف شأن(يا حممد ) وما تكون (- 61

عن ربك (يغيب ) وما يعزب(أي العمل ) فيه(تأخذون ) إذ تفيضون(رقباء ) من عمل إال كنا عليكم شهوداً(خاطبه وأمته 
بين هو ) يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني(أصغر منلة ) ذرة(وزن ) من مثقال

 اللوح احملفوظ

 يف اآلخرة)  ال خوف عليهم وال هم حيزنونأال إن أولياء اهللا (- 62

 اهللا بامتثال أمره ويه) الذين آمنوا وكانوا يتقون( هم - 63

ويف (فسرت يف حديث صححه احلاكم بالرؤيا الصاحلة يراها الرجل أو ترى له ) هلم البشرى يف احلياة الدنيا (- 64
 )هو الفوز العظيم(املذكور ) ذلك(واعيده ال خلف مل) ال تبديل لكلمات اهللا(اجلنة والثواب ) اآلخرة
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) العليم(للقول ) هللا مجيعا هو السميع(القوة ) العزة(استئناف ) إن(لك لست مرسالً وغريه ) وال حيزنك قوهلم (- 65

 بالفعل فيجازيهم وينصرك

) من دون اهللا(يعبدون ) ونوما يتبع الذين يدع(عبيداً وملكاً وخلقاً ) أال إن هللا من يف السماوات ومن يف األرض (- 66

أي ظنهم أا آهلة تشفع ) إال الظن(يف ذلك ) يتبعون(ما ) إن(له على احلقيقة تعاىل على ذلك ) شركاء(أي غريه أصناماً 
 يكذبون يف ذلك) هم إال خيرصون(ما ) وإن(هلم 

) إن يف ذلك آليات(از ألنه يبصر فيه إسناد اإلبصار إليه جم) هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً (- 67

 مساع تدبٍر واتعاظ) لقوم يسمعون(دالالت على وحدانيته تعاىل 

ترتيهاً له عن ) سبحانه(قال تعاىل هلم ) اختذ اهللا ولداً(أي اليهود والنصارى ومن زعم أن املالئكة بنات اهللا ) قالوا (- 68
ملكاً وخلقاً وعبيداً ) له ما يف السماوات وما يف األرض( حيتاج إليه عن كل أحد وإمنا يطلب الولد من) هو الغين(الولد 

 استفهام توبيخ) أتقولون على اهللا ما ال تعلمون(الذي تقولونه ) ذا(حجٍة ) عندكم من سلطاٍن(ما ) إن(

 ال يسعدون) ال يفلحون(بنسبه الولد إليه ) قل إن الذين يفترون على اهللا الكذب (- 69

بعد ) مث نذيقهم العذاب الشديد(باملوت ) مث إلينا مرجعهم(يتمتعون به مدة حيام ) يف الدنيا(قليل ) عمتا( هلم - 70
 )مبا كانوا يكفرون(املوت 

شق ) إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر(ويبدل منه ) نوح(خرب ) نبأ(أي كفار مكة ) عليهم(يا حممد ) واتل (- 71
اعزموا على أمر ) بآيات اهللا فعلى اهللا توكلت فأمجعوا أمركم(وعظي إياكم ) يوتذكري(لبثي فيكم ) عليكم مقامي(

) مث اقضوا إيل(مستوراً بل أظهروه وجاهروين به ) مث ال يكن أمركم عليكم غمة(الواو مبعىن مع ) وشركاءكم(تفعلونه يب 

 متهلون فإين لست مبالياً بكم) وال تنظرون(امضوا فيما أردمتوه 

إال على اهللا وأمرت أن (ثوايب ) أجري(ما ) إن(ثواب عليه فتولُّوا ) فما سألتكم من أجر(عن تذكريي ) ليتمفإن تو (- 72
 )أكون من املسلمني

وأغرقنا الذين كذبوا (يف األرض ) خالئف(أي من معه ) وجعلناهم(السفينة ) فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك (- 73
 من إهالكهم فكذلك نفعل مبن كذب) ن عاقبة املنذَرينفانظر كيف كا(بالطوفان ) بآياتنا

فما كانوا (املعجزات ) فجاؤوهم بالبينات(كإبراهيم وهود وصاحل ) رسالً إىل قومهم(أي نوح ) مث بعثنا من بعده (- 74
إلميان كما فال تقبل ا) على قلوب املعتدين(خنتم ) كذلك نطبع(أي قبل بعث الرسل إليهم ) ليؤمنوا مبا كذبوا به من قبل

 طبعنا على قلوب أولئك

وكانوا (عن اإلميان ا ) فاستكربوا(التسع ) بآياتنا(قومه ) مث بعثنا من بعدهم موسى وهارون إىل فرعون وملئه (- 75
 )قوما جمرمني

 بين ظاهر) فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبني (- 76

وال (وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة ) أسحر هذا(إنه لسحر ) مقال موسى أتقولون للحق ملا جاءك (- 77
 واالستفهام يف املوضعني لإلنكار) يفلح الساحرون
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وما حنن (أرض مصر ) يف األرض(امللك ) عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكربياء(لتردنا ) قالوا أجئتنا لتلفتنا (- 78
 مصدقني) لكما مبؤمنني

 فائق يف علم السحر) رعون ائتوين بكل ساحر عليموقال ف (- 79

ألقوا ما أنتم (} إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني{بعد ما قالوا له ) فلما جاء السحرة قال هلم موسى (- 80
 )ملقون

 مزة بدل ، ويف قراءة) جئتم به السحر(استفهامية مبتدأ خربه ) قال موسى ما(حباهلم وعصيهم ) فلما ألقوا (- 81
 )إن اهللا ال يصلح عمل املفسدين(أي سيمحقه ) إن اهللا سيبطله(واحدة إخبار ، فما اسم موصول مبتدأ 

 )ولو كره ارمون(مبواعيده ) اهللا احلق بكلماته(يثبت ويظهر ) وحيق (- 82

) م أن يفتنهمعلى خوف من فرعون وملئه(أي فرعون ) قومه(أوالد ) من(طائفة ) فما آمن ملوسى إال ذرية (- 83

املتجاوزين احلد بادعاء ) وإنه ملن املسرفني(أرض مصر ) يف األرض(متكرب ) وإن فرعون لعاٍل(يصرفهم عن دينه بتعذيبهم 
 الربوبية

 )وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني (- 84

 أي ال تظهرهم علينا فيظنوا أم على احلق فيفتتنوا بنا) وم الظاملنيفقالوا على اهللا توكلنا ربنا ال جتعلنا فتنة للق (- 85

 )وجننا برمحتك من القوم الكافرين (- 86

مصلى تصلون فيه لتأمنوا من ) لقومكما مبصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة(اختذا ) وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ (- 87
 بالنصر واجلنة) وبشر املؤمنني(أمتوها ) موا الصالةوأقي(اخلوف ، وكان فرعون منعهم من الصالة 

عن (يف عاقبته ) ليضلوا(آتيتهم ذلك ) وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواالً يف احلياة الدنيا ربنا (- 88
ىت يروا العذاب فال يؤمنوا ح(اطبع عليها واستوثق ) واشدد على قلوم(امسخها ) ربنا اطمس على أمواهلم(دينك ) سبيلك
 املؤمل ، دعا عليهم وأمن هارون على دعائه) األليم

على ) فاستقيما(فمسخت أمواهلم حجارةً ومل يؤمن فرعون حىت أدركه الغرق ) قد أجيبت دعوتكما(تعاىل ) قال (- 89
ي روي أنه مكث بعدها يف استعجال قضائ) وال تتبعانِّ سبيل الذين ال يعلمون(الرسالة والدعوة إىل أن يأتيهم العذاب 

 أربعني سنة

حىت إذا أدركه الغرق قال (مفعول له ) فرعون وجنوده بغياً وعدواً(حلقهم ) وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتبعهم (- 90
لم كرره ليقبل منه ف) ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني(أي بأنه ويف قراءة بالكسر استئنافا ) آمنت أنه

 يقبل ، ودس جربيل يف فيه محأة البحر خمافة أن تناله الرمحة وقال له

 بضاللك وإضاللك عن اإلميان) وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين(تؤمن ) آآلن (- 91

عربة ) آية(بعدك ) لتكون ملن خلفك(جسدك الذي ال روح فيه ) ببدنك(خنرجك من البحر ) فاليوم ننجيك (- 92
وإن (وال يقِدموا على مثل فعلك ، وعن ابن عباس أن بعض بين إسرائيل شكُّوا يف موته فأُخرج هلم لريوه فيعرفوا عبوديتك 

 ال يعتربون ا) عن آياتنا لغافلون(أي أهل مكة ) كثرياً من الناس
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)  فما اختلفواورزقناهم من الطيبات(مرتل كرامة وهو الشام ومصر ) بين إسرائيل مبوأ صدق(أنزلنا ) ولقد بوأنا (- 93

من أمر الدين ) حىت جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون(بأن آمن بعض وكفر بعض 
 بإجناء املؤمنني وتعذيب الكافرين

من (التوراة ) فاسأل الذين يقرؤون الكتاب(من القصص فرضاً ) يف شك مما أنزلنا إليك(يا حممد ) فإن كنت (- 94
لقد جاءك احلق من ربك فال (ال أشك وال أسأل  : صلى اهللا عليه وسلمفإنه ثابت عندهم خيربونك بصدقه ، قال ) كقبل

 الشاكني فيه) تكونن من املمترين

 )وال تكونن من الذين كذبوا بآيات اهللا فتكون من اخلاسرين (- 95

 )ال يؤمنون(بالعذاب ) عليهم كلمة ربك(وجبت ) إن الذين حقت (- 96

 فال ينفعهم حينئذ) ولو جاءم كل آية حىت يروا العذاب األليم (- 97

) قوم يونس ملا آمنوا(لكن ) فنفعها إمياا إال(قبل نزول العذاب ا ) آمنت(أريد أهلها ) كانت قرية(فهال ) فلوال (- 98

انقضاء ) لدنيا ومتعناهم إىل حنيكشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة ا(عند رؤية أمارة العذاب ومل يؤخروا إىل حلوله 
 آجاهلم

 ال) حىت يكونوا مؤمنني(مبا مل يشأه اهللا منهم ) ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس (- 99

يتدبرون آيات ) على الذين ال يعقلون(العذاب ) وجيعل الرجس(بإرادته ) وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اهللا (- 100
 اهللا

من اآليات الدالة على وحدانية اهللا تعاىل ) يف السماوات واألرض(أي الذي ) انظروا ماذا(لكفار مكة ) قل (- 101
 يف علم اهللا أي ما تنفعهم) عن قوم ال يؤمنون(مجع نذير ، أي الرسل ) وما تغين اآليات والنذر(

قل (من األمم أي مثل وقائعهم من العذاب ) ن قبلهمإال مثل أيام الذين خلوا م(بتكذيبك ) ينتظرون(فما ) فهل (- 102
 )إين معكم من املنتظرين(ذلك ) فانتظروا

حقاً علينا ننج (اإلجناء ) كذلك(من العذاب ) رسلنا والذين آمنوا(املضارع حلكاية احلال املاضي ) مث ننجي (- 103
  وأصحابه حني تعذيب املشركنيصلى اهللا عليه وسلمالنيب ) املؤمنني

) فال أعبد الذين تعبدون من دون اهللا(أنه حق ) إن كنتم يف شك من ديين(أي يا أهل مكة ) قل يا أيها الناس (- 104

أكون من (أي بأن ) وأمرت أن(يقبض أرواحكم ) ولكن أعبد اهللا الذي يتوفاكم(أي غريه ، وهو األصنام لشككم فيه 
 )املؤمنني

 )وال تكونن من املشركني(مائالً إليه ) اًأن أقم وجهك للدين حنيف(قيل يل ) و (- 105

فإنك (ذلك فرضاً ) فإن فعلت(إن مل تعبده ) وال يضرك(إن عبدته ) من دون اهللا ما ال ينفعك(تعبد ) وال تدع (- 106
 )إذا من الظاملني

دافع ) له إال هو وإن يردك خبري فال راد(رافع ) فال كاشف(كفقر ومرض ) اهللا بضر(يصيبك ) وإن ميسسك (- 107
 )من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم(أي باخلري ) يصيب به(الذي أرادك به ) لفضله(
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ألن ثواب اهتدائه ) قد جاءكم احلق من ربكم فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه(أي أهل مكة ) قل يا أيها الناس (- 108
 فأجربكم على اهلدى)  بوكيلوما أنا عليكم(ألن وباله ضالله عليها ) ومن ضل فإمنا يضل عليها(له 

) وهو خري احلاكمني(فيهم بأمره ) حىت حيكم اهللا(على الدعوة وأذاهم ) واصرب(من ربك ) واتبع ما يوحى إليك (- 109

 أعدهلم ، وقد صرب حىت حكم على املشركني بالقتال وأهل الكتاب باجلزية

  سورة هود-11*2*

بينت باألحكام ) مث فصلت(بعجيب النظم وبديع املعاين ) اب أحكمت آياتهكت(اهللا أعلم مبراده بذلك ، هذا ) الر (- 1
 اهللا) من لدن حكيم خبري(والقصص واملواعظ 

 بالثواب إن آمنتم) وبشري(بالعذاب إن كفرمت ) تعبدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير(أي بأن ال ) أال (- 2

بطيب عيش ) متاعاً حسناً(يف الدنيا ) ميتعكم(بالطاعة ) إليه (ارجعوا) مث توبوا(من الشرك ) وأن استغفروا ربكم (- 3
فيه ) وإن تولَّوا(جزاءه ) فضله(يف العمل ) كل ذي فضٍل(يف اآلخرة ) ويؤت(هو املوت ) إىل أجل مسمى(وسعة رزق 

 هو يوم القيامة) فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبري(حذف إحدى التاءين ، أي تعرضوا 

 ومنه الثواب والعذاب) عكم وهو على كل شيء قديرإىل اهللا مرج (- 4

 ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس فيمن كان يستحيي أن يتخلى أو جيامع فيفضي إىل السماء وقيل يف املنافقني - 5
ن وما ما يسرو(تعاىل ) يعلم(يتغطَّون ا ) أال حني يستغشون ثيام(أي اهللا ) أال إم يثنون صدورهم ليستخفوا منه(

 أي مبا يف القلوب) إنه عليم بذات الصدور(فال يغين استخفاؤهم ) يعلنون

) ويعلم مستقرها(تكفل به فضالً منه تعاىل ) إال على اهللا رزقها(هي ما دب عليها ) دابة يف األرض(زائدة ) وما من (- 6

 بني هو اللوح احملفوظ) يف كتاب مبني (مما ذكر) كل(بعد املوت أو يف الرحم ) ومستودعها(مسكنها يف الدنيا أو الصلب 

) على املاء(قبل خلقها ) وكان عرشه(أوهلا األحد وآخرها اجلمعة ) وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام (- 7

أيكم أحسن (متعلق خبلق ، أي خلقهما وما فيهما من منافع لكم ومصاحل ليختربكم ) ليبلوكم(وهو على منت الريح 
القرآن ) هذا(ما ) إنكم مبعوثون من بعد املوت ليقولن الذين كفروا إن(يا حممد هلم ) ولئن قلت(طوع هللا أي أ) عمالً

 صلى اهللا عليه وسلم، واملشار إليه النيب } ساحر{بني ، ويف قراءة ) إال سحر مبني(الناطق بالبعث والذي تقوله 

ما مينعه من الرتول قال ) ما حيبسه(استهزاء ) دة ليقولُنمعدو(أوقات ) أمة(جميء ) ولئن أخرنا عنهم العذاب إىل (- 8
 من العذاب) م ما كانوا به يستهزئون(نزل ) عنهم وحاق(مدفوعاً ) أال يوم يأتيهم ليس مصروفاً: (تعاىل 

شديد ) كفور(قنوط من رمحة اهللا ) مث نزعناها منه إنه ليؤوس(غىن وصحة ) منا رمحة(الكافر ) ولئن أذقنا اإلنسان (- 9
 الكفر به

ومل يتوقع زواهلا وال شكر ) عين(املصائب ) مسته ليقولن ذهب السيئات(فقر وشدة ) ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء (- 10
 على الناس مبا أويت) فخور(بطر ) إنه لفرح(عليها 

 هو اجلنة) أجر كبريأولئك هلم مغفرة و(يف النعماء ) وعملوا الصاحلات(على الضراء ) الذين صربوا(لكن ) إال (- 11
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بتالوته عليهم ألجل ) وضائق به صدرك(فال تبلغهم إياه لتهاوم به ) تارك بعض ما يوحى إليك(يا حممد ) فلعلك (- 12
فما عليك إال البالغ ال اإلتيان ) إمنا أنت نذير(يصدقه كما اقترحنا ) أنزل عليه كرت أو جاء معه ملك(هال ) أن يقولوا لوال(

 حفيظ فيجازيهم) واهللا على كل شيء وكيل(مبا اقترحوه 

فإنكم عربيون ) مفتريات(يف الفصاحة والبالغة ) قل فأتوا بعشر سور مثله(أي القرآن ) يقولون افتراه(بل أ) أم (- 13
إن كنتم (أي غريه ) من استطعتم من دون اهللا(للمعاونة على ذلك ) وادعوا(فصحاء مثلي ، حتداهم ا أوالً مث بسورة 

 يف أنه افتراء) قنيصاد

) بعلم اهللا(ملتبسا ) أمنا أنزل(خطاب للمشركني ) فاعلموا(أي من دعومتوهم للمعاونة ) فإن مل يستجيبوا لكم (- 14

 بعد هذه احلجة القاطعة أي أسلموا) ال إله إال هو فهل أنتم مسلمون(خمفّفة أي أنه ) وأن(وليس افتراء عليه 

أي جزاء ما ) نوف إليهم أعماهلم(بأن أصر على الشرك وقيل هي يف املرائني ) ا وزينتهامن كان يريد احلياة الدني (- 15
 ينقصون شيئاً) ال يبخسون(أي الدنيا ) وهم فيها(بأن نوسع عليهم رزقهم ) فيها(عملوه من خري كصدقة وصلة رحم 

وباطل ما (أي اآلخرة فال ثواب له ) فيها(ه ) ما صنعوا(بطل ) أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار وحبط (- 16
 )كانوا يعملون

يتبعه ) ويتلوه( أو املؤمنون وهي القرآن صلى اهللا عليه وسلموهو النيب ) من ربه(بيان ) أفمن كان على بينة (- 17
) ماً ورمحةإما(التوراة شاهد له أيضا ) كتاب موسى(القرآن ) ومن قبله(أي من اهللا وهو جربيل ) منه(له بصدقه ) شاهد(

) ومن يكفر به من األحزاب(أي القرآن فلهم اجلنة ) يؤمنون به(أي من كان على بينة ) أولئك(حال كمن ليس كذلك ال 

أي أهل مكة ) إنه احلق من ربك ولكن أكثر الناس(من القرآن ) منه(شك ) فالنار موعده فال تك يف مرية(مجيع الكفار 
 )ال يؤمنون(

يوم ) أولئك يعرضون على رم(بنسبة الشريك والولد إليه ) أظلم ممن افترى على اهللا كذباً(أي ال أحد ) ومن (- 18
هؤالء (مجع شاهد وهم املالئكة يشهدون للرسل بالبالغ وعلى الكفار بالتكذيب ) ويقول األشهاد(القيامة يف مجلة اخللق 

 املشركني) الذين كذبوا على رم أال لعنة اهللا على الظاملني

تأكيد ) وهم باآلخرة هم(معوجة ) عوجاً(يطلبون السبيل ) ويبغوا(دين اإلسالم ) الذين يصدون عن سبيل اهللا( - 19
 )كافرون(

أنصار مينعوم من ) من أولياء(أي غريه ) يف األرض وما كان هلم من دون اهللا(اهللا ) أولئك مل يكونوا معجزين (- 20
أي لفرط ) وما كانوا يبصرون(للحق ) ما كانوا يستطيعون السمع(م بإضالهلم غريه) يضاعف هلم العذاب(عذابه 

 كراهتهم له كأم مل يستطيعوا ذلك

على اهللا ) عنهم ما كانوا يفترون(غاب ) وضلَّ(ملصريهم إىل النار املؤبدة عليهم ) أولئك الذين خسروا أنفسهم (- 21
 من دعوى الشريك

 )خسرونأم يف اآلخرة هم األ(حقاً ) ال جرم (- 22

إىل رم أولئك أصحاب اجلنة هم فيها (سكنوا واطمأنوا وأنابوا ) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأخبتوا (- 23
 )خالدون
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هذا مثل املؤمن ) والبصري والسميع(هذا مثل الكافر ) كاألعمى واألصم(الكفار واملؤمنني ) الفريقني(صفة ) مثل (- 24
 فيه إدغام التاء يف األصل يف الذال تتعظون)  تذَّكرونأفال(ال ) هل يستويان مثالً(

 بين اإلنذار) لكم نذير مبني(أي بأين ، ويف قراءة بالكسر على حذف القول ) ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه أين (- 25

 ا واآلخرةمؤمل يف الدني) عذاب يوم أليم(إن عبدمت غريه ) ال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم(أي بأن ) أن (- 26

وما نراك اتبعك إال (وال فضل لك علينا ) ما نراك إال بشراً مثلنا(وهم األشراف ) فقال املأل الذين كفروا من قومه (- 27
باهلمز وتركه ، أي ابتداء من غري تفكر فيك ونصبه على ) بادي الرأي(أسافلنا كاحلاكة واألساكفة ) الذين هم أراذلنا

يف ) بل نظنكم كاذبني(فتستحقون به االتباع منا ) وما نرى لكم علينا من فضل(يهم الظرف أي وقت حدوث أول رأ
 دعوى الرسالة ، أدرجوا قومه معه يف اخلطاب

خفيت ) من عنده فعِميت(نبوة ) من ريب وآتاين رمحة(بيان ) إن كنت على بينة(أخربوين ) قال يا قوم أرأيتم (- 28
 ال نقدر على ذلك) وأنتم هلا كارهون(أجنربكم على قبوهلا ) أنلِزمكموها(بناء للمفعول ويف قراءة بتشديد امليم وال) عليكم(

إال على اهللا وما أنا بطارد (ثوايب ) أجري(ما ) إنْ(تعطونيه ) ماالً(على تبليغ الرسالة ) ويا قوم ال أسألكم عليه (- 29
ولكين أراكم قوما (م ويأخذ هلم ممن ظلمهم وطردهم بالبعث فيجازيه) إم مالقوا رم(كما أمرمتوين ) الذين آمنوا

 عاقبة أمركم) جتهلون

بإدغام التاء ) تذِّكِّرون(فهال ) أفال(أي ال ناصر يل ) إن طردم(أي عذابه ) من اهللا(مينعين ) ويا قوم من ينصرين (- 30
 تتعظون: الثانية يف األصل يف الذال 

وال أقول للذين (بل أنا بشر مثلكم ) أعلم الغيب وال أقول إين ملَك( إين )وال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال (- 31
 )ملن الظاملني(إن قلت ذلك ) إين إذاً(قلوم ) أعينكم لن يؤتيهم اهللا خرياً ، اهللا أعلم مبا يف أنفسهم(حتتقر ) تزدري

 فيه) إن كنت من الصادقني( من العذاب به) فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا(خاصمتنا ) قالوا يا نوح قد جادلتنا (- 32

 بفائتني اهللا) وما أنتم مبعجزين(تعجيله لكم فإن أمره إليه ال إيل ) قال إمنا يأتيكم به اهللا إن شاء (- 33

أي إغواءكم ، وجواب الشرط دل ) وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم (- 34
 )هو ربكم وإليه ترجعون (عليه وال ينفعكم نصحي

إمثي أي ) قل إن افتريته فعلي إجرامي(اختلق حممد القرآن ) افتراه(أي كفار مكة ) يقولون(بل أ) أم: ( قال تعاىل - 35
 من إجرامكم يف نسبة االفتراء إيل) وأنا بريء مما جترمون(عقوبته 

من الشرك ، فدعا ) مبا كانوا يفعلون(حتزن ) تئسوأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن فال تب (- 36
 اآلية} واصنع الفلك{: اخل ، فأجاب اهللا دعاءه فقال } رب ال تذر على األرض{: عليهم بقوله 

كفروا بترك ) وال ختاطبين يف الذين ظلموا(أمرنا ) ووحينا(مبرأى منا وحفظنا ) بأعيننا(السفينة ) واصنع الفلك (- 37
 )رقونإم مغ(إهالكهم 

قال إن (استهزؤوا به ) من قومه سخروا منه(مجاعة ) وكلما مر عليه مأل(حكاية حال ماضية ) ويصنع الفلك (- 38
 إذا جنونا وغرقتم) تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون

 )عليه عذاب مقيم(يرتل ) يأتيه عذاب خيزيه وحيل(موصولة مفعول العلم ) فسوف تعلمون من (- 39
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قلنا امحل (للخباز باملاء ، وكان ذلك عالمة لنوح ) وفار التنور(بإهالكهم ) إذا جاء أمرنا(غاية للصنع ) حىت (- 40
ذكراً وأنثى وهو مفعول ويف القصة أن اهللا ) اثنني(ذكر وأنثى أي من كل أنواعهما ) من كل زوجني(يف السفينة ) فيها

يف كل نوع فتقع يده اليمىن على الذكر واليسرى على األنثى حشر لنوح السباع والطري وغريها ، فجعل يضرب بيده 
أي منهم باإلهالك وهو ولده كنعان وزوجته ) إال من سبق عليه القول(أي زوجته وأوالده ) وأهلَك(فيحملها يف السفينة 

ال ونساءهم قيل كانوا ستة رج) ومن آمن وما آمن معه إال قليل(خبالف سام وحام ويافث فحملهم وزوجام الثالثة 
 وقيل مجيع من كان يف السفينة مثانون نصفهم رجال ونصفهم نساء

بفتح امليمني وضمهما مصدران ، أي جريها ورسوها أي ) اركبوا فيها بسم اهللا مجراها ومرساها(نوح ) وقال (- 41
 حيث مل يهلكنا) إن ريب لغفور رحيم(منتهى سريها 

عن السفينة ) وكان يف معزل(كنعان ) ونادى نوح ابنه( االرتفاع والعظم يف) وهي جتري م يف موج كاجلبال (- 42
 )يا بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين(

اهللا ) من رحم(لكن ) إال(عذابه ) من املاء قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا(مينعين ) قال سآوي إىل جبل يعصمين (- 43
 ) فكان من املغرقنيوحال بينهما املوج(فهو املعصوم ، قال تعاىل 

أمسكي ) ويا مساء أقلعي(الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء أاراً وحباراً ) وقيل يا أرض ابلعي ماءك (- 44
) على اجلودي(وقفت السفينة ) واستوت(مت أمر هالك قوم نوح ) املاء وقضي األمر(نقص ) وغيض(عن املطر فأمسكت 

 الكافرين) للقوم الظاملني(هالكاً ) وقيل بعداً(جبل باجلزيرة بقرب املوصل 

الذي الخلف فيه ) وإن وعدك احلق(وقد وعدتين بنجام ) من أهلي(كنعان ) ونادى نوح ربه فقال رب إن ابين (- 45
 أعلمهم وأعدهلم) وأنت أحكم احلاكمني(

عملٌ غري (أي سؤالك إياي بنجاته ) إنه(الناجني أو من أهل دينك ) يا نوح إنه ليس من أهلك(تعاىل ) قال (- 46
) فال تسألِن(فالضمري البنه } غري{بكسر ميم عمل فعل ونصب }عِملَ{فإنه كافر وال جناة للكافرين ، ويف قراءة ) صاحل

 بسؤالك ما مل تعلم) إين أعظك أن تكون من اجلاهلني(من إجناء ابنك ) ما ليس لك به علم(بالتشديد والتخفيف 

وترمحين أكن من (ما فرط مين ) أن أسألك ما ليس يل به علم وإال تغفر يل(من ) ين أعوذ بكقال رب إ (- 47
 )اخلاسرين

يف ) عليك وعلى أمم ممن معك(خريات ) منا وبركات(أو بتحية ) بسالم(انزل من السفينة ) قيل يا نوح اهبط (- 48
) مث ميسهم منا عذاب أليم(يف الدنيا ) سنمتعهم( معك بالرفع ممن) وأمم(السفينة أي من أوالدهم وذريتهم وهم املؤمنون 

 يف اآلخرة وهم الكفار

ما (يا حممد ) نوحيها إليك(أخبار ما غاب عنك ) من أنباء الغيب(أي هذه اآليات املتضمنة قصة نوح ) تلك (- 49
احملمودة ) إن العاقبة(ح على التبليغ وأذى قومك كما صرب نو) فاصرب(القرآن ) كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا

 )للمتقني(

ما ) إله غريه إن(زائدة ) ما لكم من(وحدوه ) هوداً قال يا قوم اعبدوا اهللا(من القبيلة ) إىل عاد أخاهم(أرسلنا ) و (- 50
 كاذبون على اهللا) إال مفترون(يف عبادتكم األوثان ) أنتم(
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 )أفال تعقلون(خلقين ) أجري إال على الذي فطرين(ما ) أجراً إن(على التوحيد ) يا قوم ال أسألكم عليه (- 51

املطر وكانوا قد منعوه ) يرسل السماء(بالطاعة ) إليه(ارجعوا ) مث توبوا(من الشرك ) ويا قوم استغفروا ربكم (- 52
 مشركني) وال تتولوا جمرمني(باملال والولد ) قوتكم(مع ) ويزدكم قوة إىل(كثري الدرور ) عليكم مدراراً(

وما حنن لك (أي لقولك ) وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك(برهان على قولك ) قالوا يا هود ما جئتنا ببينة (- 53
 )مبؤمنني

قال إين (فخبلك لسبك إياها فأنت ذي ) بعض آهلتنا بسوء(أصابك ) إال اعتراك(يف شأنك ) نقول(ما ) إن (- 54
 هب) واشهدوا أين بريء مما تشركون(علي ) أشهد اهللا

 متهلون) مث ال تنظرون(أنتم وأوثانكم ) مجيعاً(احتالوا يف هالكي ) من دونه فكيدوين (- 55

أي مالكها ) إال هو آخذ بناصيتها(نسمة تدب على األرض ) دابة(زائدة ) إين توكلت على اهللا ريب وربكم ما من (- 56
إن ريب على صراط ( بناصيته يكون يف غاية الذل وقاهرها فال نفع وال ضرر إال بإذنه وخص الناصية بالذكر ألن من أخذ

 أي طريق احلق والعدل) مستقيم

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ريب قوماً غريكم (فيه حذف إحدى التاءين أي تعرضوا ) فإن تولوا (- 57
 رقيب) إن ريب على كل شيء حفيظ(بإشراككم ) وال تضرونه شيئاً

 شديد) منا وجنيناهم من عذاب غليظ(هداية ) جنينا هوداً والذين آمنوا معه برمحة(ابنا عذ) وملا جاء أمرنا (- 58

جحدوا بآيات رم (إشارة إىل آثارهم أي فسيحوا يف األرض وانظروا إليها مث وصف أحواهلم فقال ) وتلك عاد (- 59
أي السفلة ) واتبعوا(به وهو التوحيد مجع ألن من عصى رسوالً مجيع الرسل الشتراكهم يف أصل ما جاؤوا ) وعصوا رسله

 معاند للحق من رؤسائهم) أمر كل جبار عنيد(

رم (جحدوا ) أال إن عاداً كفروا(لعنة على رؤوس اخلالئق ) ويوم القيامة(من الناس ) وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة (- 60
 )لعاد قوم هود(من رمحة اهللا ) أال بعداً

) ما لكم من إله غريه هو أنشأكم(وحدوه ) صاحلاً قال يا قوم اعبدوا اهللا(من القبيلة ) اهمإىل مثود أخ(أرسلنا ) و (- 61

من الشرك ) فاستغفروه(جعلكم عماراً تسكنون ا ) واستعمركم فيها(خبلق أبيكم آدم منها ) من األرض(ابتدأ خلقكم 
 ملن سأله) يبجم(من خلقه بعلمه ) إن ريب قريب(بالطاعة ) إليه(ارجعوا ) مث توبوا(

أتنهانا أن نعبد ما يعبد (الذي صدر منك ) قبل هذا(نرجو أن تكون سيداً ) قالوا يا صاحل قد كنت فينا مرجواً (- 62
 موقع يف الريب) مريب(من التوحيد ) وإننا لفي شك مما تدعونا إليه(من األوثان ) آباؤنا

أي ) من اهللا(مينعين ) فمن ينصرين(نبوة ) وآتاين منه رمحةمن ريب (بيان ) قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة (- 63
 تضليل) غري ختسري(بأمركم يل بذلك ) إن عصيته فما تزيدونين(عذابه 

عقر ) فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء(حال عامله اإلشارة ) ويا قوم هذه ناقة اهللا لكم آية (- 64
 إن عقرمتوها) فيأخذكم عذاب قريب(

ذلك وعد غري (مث لكون ) يف داركم ثالثة أيام(عيشوا ) متتعوا(صاحل ) فقال(عقرها قُدار بأمرهم ) فعقروها( - 65
 فيه) مكذوب
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ومن خزي (وجنيناهم ) برمحة منا(وهم أربعة آالف ) جنينا صاحلاً والذين آمنوا معه(بإهالكهم ) فلما جاء أمرنا (- 66
 الغالب) إن ربك هو القوي العزيز( إلضافته إىل مبين وهو األكثر بكسر امليم إعرابا وفتحها بناء) يومئذ

 باركني على الركب ميتني) وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني (- 67

) أال إن مثود كفروا رم أال بعداً لثمود(يف دارهم ) فيها(يقيموا ) مل يغنوا(خمففة وامسها حمذوف أي كأم ) كأن (- 68

 لصرف وتركه على معىن احلي والقبيلةبا

فما لبث (عليكم ) قال سالم(مصدر ) قالوا سالماً(بإسحاق ويعقوب بعده ) ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى (- 69
 مشوي) أن جاء بعجل حنيذ

الوا ال ختف ق(خوفاً ) منهم خيفة(أضمر يف نفسه ) وأوجس(مبعىن أنكرهم ) فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم (- 70
 لنهلكهم) إنا أرسلنا إىل قوم لوط

) فبشرناها بإسحاق ومن وراء(استبشاراً الكهم ) فضحكت(ختدمهم ) قائمة(أي امرأة إبراهيم سارة ) وامرأته (- 71

 ولده تعيش إىل أن تراه) إسحاق يعقوب(بعد 

يل تسع وتسعون ) أألد وأنا عجوز(إلضافة كلمة تقال عند أمر عظيم ، واأللف مبدلة من ياء ا) قالت يا ويلىت (- 72
إن هذا لشيء (له مائة أو وعشرون سنة ونصبه على احلال والعامل فيه ما يف ذا من اإلشارة ) وهذا بعلي شيخاً(سنة 

 أن يولد ولد هلِرمني) عجيب

حممود ) إنه محيد(راهيم بيت إب) أهل البيت(يا ) رمحة اهللا وبركاته عليكم(قدرته ) قالوا أتعجبني من أمر اهللا (- 73
 كرمي) جميد(

 )قوم لوط(شأن ) يف(جيادل رسلنا ) جيادلنا(بالولد أخذ ) وجاءته البشرى(اخلوف ) فلما ذهب عن إبراهيم الروع (- 74

ال ال ، ق: ألكون قرية فيها ثالمثائة مؤمن ؟ قالوا : رجاع ، فقال هلم ) أواه منيب(كثري األناة ) إن إبراهيم حلليم (- 75
أفتهلكون قرية : ال قال : ال ، قال ، أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا ؟ قالوا : أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن ؟ قالوا : 

: إن فيها لوطا ، قالوا : ال ، قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد ؟ قالوا : ال ، قال : فيها أربعة عشر مؤمنا ؟ قالوا 

 خلحنن أعلم مبن فيها ا

وإم آتيهم عذاب (الكهم ) إنه قد جاء أمر ربك(اجلدال ) يا إبراهيم أعرض عن هذا( فلما أطال جمادلتهم قالوا - 76
 )غري مردود

صدراً ألم حسان الوجوه يف صورة أضياف ) وضاق م ذرعاً(حزن بسببهم ) وملا جاءت رسلنا لوطاً سيء م (- 77
 شديد) عصيبوقال هذا يوم (فخاف عليهم قومه 

وهي إتيان ) كانوا يعملون السيئات(قبل جميئهم ) إليه ومن قبل(يسرعون ) يهرعون(ملا علموا م ) وجاءه قومه (- 78
أضيايف ) يف ضيفي(تفضحون ) هن أطهر لكم فاتقوا اهللا وال ختزون(فتزوجوهن ) يا قوم هؤالء بنايت(لوط ) قال(الرجال 

 روف وينهى عن املنكريأمر باملع) أليس منكم رجل رشيد(

 إتيان الرجال) وإنك لتعلم ما نريد(حاجة ) قالوا لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق (- 79

 عشرية تنصرين لبطشت بكم ، فلما رأت املالئكة ذلك) أو آوي إىل ركن شديد(طاقة ) قال لو أن يل بكم قوة (- 80
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) من الليل وال يلتفت منكم أحد(طائفة ) فأَسِر بأهلك بقطْع(بسوء ) قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك (- 81

إنه (بالرفع بدل من أحد ، ويف قراءة بالنصب استثناء من األهل أي فال تسر ا ) إال امرأتك(لئال يرى عظيم ما يرتل م 
 وسأهلم عن وقت فقيل مل خيرج ا وقيل خرجت والتفتت فقالت واقوماه فجاءها حجر فقتلها) مصيبها ما أصام

 )أليس الصبح بقريب(أريد أعجل من ذلك قالوا : فقال ) إن موعدهم الصبح(هالكهم فقالوا 

أي بأن رفعها حربيل إىل السماء وأسقطها مقلوبة ) سافلها(أي قراهم ) جعلنا عاليها(بإهالكهم ) فلما جاء أمرنا (- 82
 متتابع) منضود(نار طني طبخ بال) وأمطرنا عليها حجارة من سجيل(إىل األرض 

أي ) من الظاملني(احلجارة أو بالدهم ) وما هي(ظرف هلا ) عند ربك(معلَّمة عليها اسم من يرمى ا ) مسومة (- 83
 )ببعيد(أهل مكة 

ما لكم من إله غريه وال تنقصوا املكيال (وحدوه ) إىل مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا اهللا(أرسلنا ) و (- 84
بكم يهلككم ، ) عذاب يوم حميط(إن مل تؤمنوا ) وإين أخاف عليكم(نعمة تغنيكم عن التطفيف ) ان إين أراكم خبريوامليز

 ووصف اليوم به جماز لوقوعه فيه

ال تنقصوهم من حقهم ) وال تبخسوا الناس أشياءهم(بالعدل ) بالقسط(أمتوها ) ويا قوم أوفوا املكيال وامليزان (- 85
 بالقتل وغريه من عثى بكسر املثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة ملعىن عاملها تعثوا)  األرض مفسدينوال تعثوا يف(شيئا 

إن كنتم مؤمنني وما أنا عليكم (من البخس ) خري لكم(رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن ) بقيت اهللا (- 86
 رقيب أجازيكم بأعمالكم إمنا بعثت نذيراً) حبفيظ

أن نفعل (نترك ) أو(من األصنام ) أن نترك ما يعبد آباؤنا(بتكليف ) يا شعيب أصالتك تأمرك( له استهزاء )قالوا (- 87
 قالوا ذلك استهزاء) إنك ألنت احلليم الرشيد(املعىن هذا أمر باطل ال يدعو إليه داع خبري ) يف أموالنا ما نشاء

حالال أفأشوبه باحلرام من البخس ) منه رزقا حسناقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين  (- 88
ما (لكم بالعدل ) أريد إال اإلصالح(ما ) إن(فأرتكبه ) إىل ما أاكم عنه(وأذهب ) وما أريد أن أخالفكم(والتطفيف 

 أرجع) إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب(قدريت على ذلك وغريه من الطاعات ) استطعت وما توفيقي

أن يصيبكم مثل ما (خاليف فاعل جيرم والضمري مفعول أول ، والثاين ) شقاقي(يكسبنكم ) ال جيرمنكمويا قوم  (- 89
) منكم ببعيد(أي منازهلم أو زمن هالكهم ) وما قوم لوط(من العذاب ) أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل

 فاعتربوا

 حمب هلم) ودود(باملؤمنني ) واستغفروا ربكم مث توبوا إليه إن ريب رحيم (- 90

) ولوال رهطك(ذليالً ) كثرياً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً(نفهم ) يا شعيب ما نفقه(إيذاناً بقلة املباالة ) قالوا (- 91

 كرمي عن الرجم وإمنا رهطك هم األعزة) وما أنت علينا بعزيز(باحلجارة ) لرمجناك(عشريتك 

وراءكم (أي اهللا ) واختذمتوه(فتتركوا قتلي ألجلهم وال حتفظوين هللا ) قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اهللا (- 92
 علماً فيجازيكم) إن ريب مبا تعملون حميط(منبوذاً خلف ظهوركم ال تراقبونه ) ظهرياً

يأتيه (موصولة مفعول العلم ) سوف تعلمون من(على حاليت ) إين عامل(حالتكم ) ويا قوم اعملوا على مكانتكم (- 93
 منتظر) إين معكم رقيب(انتظروا عاقبة أمركم ) زيه ومن هو كاذب وارتقبواعذاب خي
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صاح م ) جنينا شعيباً والذين آمنوا معه برمحة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة(بإهالكهم ) وملا جاء أمرنا (- 94
 باركني على الركب ميتني) فأصبحوا يف ديارهم جامثني(جربيل 

 )فيها أال بعداً ملدين كما بعدت مثود(يقيموا ) مل يغنوا(م خمففة أي كأ) كأنْ (- 95

 برهان ظاهر) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني (- 96

 سديد) إىل فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد (- 97

 هي) النار وبئس الورد املورود(دخلهم أ) فأوردهم(فيتبعونه كما اتبعوه يف الدنيا ) قومه يوم القيامة(يتقدم ) يقدم (- 98

 رفدهم) املرفود(العون ) بئس الرفد(لعنة ) لعنة ويوم القيامة(أي الدنيا ) وأتبعوا يف هذه (- 99

هلك أهله دونه ) قائم(أي القرى ) منها(يا حممد ) من أنباء القرى نقصه عليك(املذكور مبتدأ خربه ) ذلك (- 100
  أثر له كالزرع احملصود باملناجلهلك بأهله فال) وحصيد(ومنها 

عنهم آهلتهم اليت (دفعت ) فما أغنت(بالشرك ) ولكن ظلموا أنفسهم(بإهالكهم بغري ذنب ) وما ظلمناهم (- 101
غري (بعبادم هلا ) وما زادوهم(عذابه ) شيء ملا جاء أمر ربك(زائدة ) من(أي غريه ) من دون اهللا(يعبدون ) يدعون
 ختسري) تتبيب

بالذنوب أي فال يغين عنهم من ) وهي ظاملة(أريد أهلها ) أخذ ربك إذا أخذ القرى(مثَلُ ذلك األخذ ) وكذلك (- 102
إن  : صلى اهللا عليه وسلمروى الشيخان عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا ) إن أخذه أليم شديد(أخذه شيء 

 اآلية} وكذلك أخذ ربك {صلى اهللا عليه وسلمل اهللا اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته ، مث قرأ رسو

) يوم جمموع له(أي يوم القيامة ) ملن خاف عذاب اآلخرة ذلك(لعربة ) آلية(املذكور من القصص ) إن يف ذلك (- 103

 يشهده مجيع اخلالئق) الناس وذلك يوم مشهود(فيه 

 لوقت معلوم عند اهللا) وما نؤخره إال ألجل معدود (- 104

) شقي(أي اخللق ) فمنهم(تعاىل ) نفس إال بإذنه(فيه حذف إحدى التاءين ) ال تكَلَّم(ذلك اليوم ) يوم يأت (- 105

 كتب كل يف األزل) وسعيد(ومنهم 

 صوت ضعيف) وشهيق(صوت شديد ) ففي النار هلم فيها زفري(يف علمه تعاىل ) فأما الذين شقوا (- 106

من الزيادة على ) ما شاء ربك(غري ) إال(أي مدة دوامهما يف الدنيا ) ت واألرضخالدين فيها ما دامت السماوا (- 107
 )إن ربك فعال ملا يريد(مدما مما ال منتهى له واملعىن خالدين فيها أبداً 

ما شاء (غري ) ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال(بفتح السني وضمها ) وأما الذين سعدوا (- 108
مقطوع ، وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر وهو خال من ) عطاء غري جمذوذ(كما تقدم ، ودل عليه فيهم قوله ) ربك

 التكلف واهللا أعلم مبراده

من األصنام إنا نعذم كما عذبنا من قبلهم ، وهذا تسلية ) مما يعبد هؤالء(شك ) يف مرية(يا حممد ) فال تك (- 109
مثلهم ) وإنا ملوفوهم(وقد عذبناهم ) من قبل(أي كعبادم ) ما يعبدون إال كما يعبد آباؤهم (صلى اهللا عليه وسلمللنيب 

 أي تاماً) غري منقوص(حظهم من العذاب ) نصيبهم(
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) ولوال كلمة سبقت من ربك(بالتصديق والتكذيب كالقرآن ) فاختلف فيه(التوراة ) ولقد آتينا موسى الكتاب (- 110

لفي شك (أي املكذبون به ) وإم(يف الدنيا فيما اختلفوا ) لقضي بينهم(لخالئق إىل يوم القيامة بتأخري احلساب واجلزاء ل
 موقع يف الريبة) منه مريب

ما زائدة والالم موطئة لقسم مقدر أو فارقة ، ويف قراءة ) ملَا(أي كل اخلالئق ) كال(بالتخفيف والتشديد ) وإنْ (- 111
 عامل ببواطنه كظواهره) إنه مبا يعملون خبري(أي جزاءها ) ليوفينهم ربك أعماهلم(ية بتشديد ملَّا مبعىن إال فإن ناف

جتاوزوا ) معك وال تطغوا(آمن ) ومن تاب(وليستقم ) كما أمرت(على العمل بأمر ربك والدعاء إليه ) فاستقم (- 112
 فيجازيكم) إنه مبا تعملون بصري(حدود اهللا 

النار وما لكم من (تصيبكم ) فتمسكم(مبودة أو مداهنة أو رضا بأعماهلم ) لذين ظلمواإىل ا(متيلوا ) وال تركنوا (- 113
 متنعون من عذابه) مث ال تنصرون(حيفظونكم منه ) أولياء(زائدة ) من(أي غريه ) دون اهللا

) من الليل(ة مجع زلفة أي طائف) وزلفاً(الصبح والظهر والعصر : الغداة والعشي أي ) وأقم الصالة طريف النهار (- 114

الذنوب الصغائر ، نزلت فيمن قبل أجنبية فأخربه ) يذهنب السيئات(كالصلوات اخلمس ) إن احلسنات(املغرب والعشاء 
 هذا ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلمالنيب عظة ) ذلك ذكرى للذاكرين(رواه الشيخان " جلميع أميت كلهم: " فقال أَِلي

 للمتعظني

 بالصرب على الطاعة) فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني( على أذى قومك أو على الصالة يا حممد) واصرب (- 115

ينهون عن الفساد يف (أصحاب دين وفضل ) من قبلكم أولوا بقية(األمم املاضية ) كان من القرون(فهال ) فلوال (- 116
) واتبع الذين ظلموا(وا فنجوا ومن للبيان ) همقليال ممن أجنينا من(لكن ) إال(املراد به النفي أي ما كان فيهم ذلك ) األرض

 )فيه وكانوا جمرمني(نعموا ) ما أترفوا(بالفساد وترك النهي 

 مؤمنون) وأهلها مصلحون(منه هلا ) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم (- 117

 يف الدين) وال يزالون خمتلفني(أهل دين واحد ) ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة (- 118

أي أهل االختالف له وأهل الرمحة هلا ) ولذلك خلقهم(أراد هلم اخلري فال خيتلفون فيه ) إال من رحم ربك (- 119
 )ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني(وهي ) ومتت كلمة ربك(

) ل مانقص عليك من أنباء الرس(نِصب بنقص وتنوينه عوض عن املضاف إليه أي كل ما حيتاج إليه ) وكالً (- 120

خصوا ) احلق وموعظة وذكرى للمؤمنني(األنباء أو اآليات ) وجاءك يف هذه(قلبك ) به فؤادك(نطمن ) نثبت(بدل من كال 
 بالذكر النتفاعهم ا يف اإلميان خبالف الكفار

 على حالتنا ديد هلم) إنا عاملون(حالتكم ) وقل للذين ال يؤمنون اعملوا على مكانتكم (- 121

 ذلك) إنا منتظرون(عاقبة أمركم ) ظرواوانت (- 122

بالبناء للفاعل يعود ، وللمفعول يرد ) وإليه يرجع(أي علم ما غاب فيهما ) وهللا غيب السماوات واألرض (- 123
وإمنا ) وما ربك بغافل عما تعملون(ثق به فإنه كافيك ) وتوكل عليه(وحده ) فاعبده(فينتقم ممن عصى ) األمر كله(

  ويف قراءة بالفوقانيةيؤخرهم لوقتهم ،
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  سورة يوسف-12*2*

 املظهر للحق من الباطل) املبني(القرآن ، واإلضافة مبعىن من ) آيات الكتاب(هذه اآليات ) تلك(اهللا أعلم مبراده ) الر (- 1

 تفقهون معانيه) تعقلون(يا أهل مكة ) لعلكم(بلغة العرب ) إنا أنزلناه قرآنا عربيا (- 2

كنت من قبله ملن (خمففة أي وإنه ) إليك هذا القرآن وإنْ(بإحيائنا ) أحسن القصص مبا أوحيناحنن نقص عليك  (- 3
 )الغافلني

يف املنام ) إين رأيت(بالكسر داللة على ألف حمذوفة قلبت عن الياء ) يا أبت(يعقوب ) إذ قال يوسف ألبيه( اذكر - 4
مجع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من ) نيل ساجدي(تأكيد ) أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم(

 صفات العقالء

حيتالون يف هالكك حسداً لعلمهم بتأويلها من أم ) قال يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً (- 5
 ظاهر العداوة) إن الشيطان لإلنسان عدو مبني(الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك 

بالنبوة ) ويتم نعمته عليك(تعبري الرؤيا ) ربك ويعلمك من تأويل األحاديث(خيتارك ) جيتبيك(يت كما رأ) وكذلك (- 6
يف ) حكيم(خبلقه ) على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم(بالنبوة ) كما أمتها(أوالده ) وعلى آل يعقوب(

 صنعه م

 )للسائلني( عرب )آيات(وهم أحد عشر ) يوسف وإخوته(خرب ) لقد كان يف (- 7

إىل أبينا منا (خرب ) أحب(شقيقه بنيامني ) وأخوه(مبتدأ ) ليوسف(أي بعض إخوة يوسف لبعضهم ) إذ قالوا( اذكر - 8
 بين بإيثارمها علينا) مبني(خطأ ) إن أبانا لفي ضالل(مجاعة ) وحنن عصبة

بأن يقبل عليكم وال يلتفت لغريكم ) خيل لكم وجه أبيكم(أي بأرض بعيدة ) اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا (- 9
 بأن تتوبوا) قوماً صاحلني(أي بعد قتل يوسف أو طرحه ) وتكونوا من بعده(

مظلم البئر ، ويف قراءة باجلمع ) يف غيابة اجلب(اطرحوه ) ال تقتلوا يوسف وألقوه(هو يهوذا ) قال قائل منهم (- 10
  ما أردمت من التفريق فاكتفوا بذلك)إن كنتم فاعلني(املسافرين ) يلتقطه بعض السيارة(

 لقائمون مبصاحله) قالوا يا أبانا مالك ال تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون (- 11

 )وإنا له حلافظون(بالنون والياء فيهما ينشط ويتسع ) يرتع ويلعب(إىل الصحراء ) أرسله معنا غداً (- 12

املراد به اجلنس وكانت أرضهم ) وأخاف أن يأكله الذئب(لفراقه ) به(أي ذهابكم ) قال إين ليحزنين أن تذهبوا (- 13
 مشغولون) وأنتم عنه غافلون(كثرية الذئاب 

 عاجزون ، فأرسله معهم) إنا إذاً خلاسرون(مجاعة ) أكله الذئب وحنن عصبة(الم قسم ) قالوا لئن (- 14

جواب ملَّا حمذوف أي فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه و) أن جيعلوه يف غيابة اجلب(عزموا ) فلما ذهبوا به وأمجعوا (- 15
بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه فلما وصل إىل نصف البئر ألقوه ليموت فسقط يف املاء ، مث أوى إىل صخرة فنادوه 

ة أو يف اجلب وحي حقيقة وله سبع عشرة سن) وأوحينا إليه(فأجام يظن رمحتهم فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهوذا 
 بك حال اإلنباء) هذا وهم ال يشعرون(بصنيعهم ) بأمرهم(بعد اليوم ) لتنبئنهم(دوا تطميناً لقلبه 
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 )يبكون(وقت املساء ) وجاؤوا أباهم عشاء (- 16

لنا (مبصدق ) فأكله الذئب وما أنت مبؤمن(ثيابنا ) وتركنا يوسف عند متاعنا(نرمي ) قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق (- 17
 عندك المتنا يف هذه القصة حملبة يوسف فكيف وأنت تسيء الظن بنا) ولو كنا صادقني

أي ذي كذب بأن ذحبوا سخلة ولطخوه ) بدم كذب(حمله نصب على الظرفية أي فوقه ) وجاؤوا على قميصه (- 18
) لكم أنفسكم أمراً(زينت ) لتبل سو(يعقوب ملا رآه صحيحاً وعلم كذم ) قال(بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه 

على ما (املطلوب منه العون ) واهللا املستعان(ال جزع فيه ، وهو خرب مبتدأ حمذوف أي أمري ) فصرب مجيل(ففعلتموه به 
 تذكرون من أمر يوسف) تصفون

ملاء الذي يرد ا) فأرسلوا واردهم(مسافرون من مدين إىل مصر فرتلوا قريبا من جب يوسف ) وجاءت سيارة (- 19
} بشرى{ويف قراءة ) قال يا بشراي(يف البئر فتعلق ا يوسف فأخرجه فلما رآه ) دلوه(أرسل ) فأدىل(ليستقي منه 

بأن قالوا هذا ) بضاعة(أي أخفوا أمره جاعليه ) وأسروه(فعلم به فأتوه ) هذا غالم(ونداؤها جماز أي احضري فهذا وقتك 
 )واهللا عليم مبا يعملون(عبدنا أبق وسكت يوسف خوفا من أن يقتلوه 

فيه من (أي إخوته ) وكانوا(عشرين أو اثنني وعشرين ) دراهم معدودة(ناقص ) بثمن خبس(باعوه منهم ) وشروه (- 20
 فجاءت به السيارة إىل مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبني) الزاهدين

عسى أن ينفعنا أو (مقامه عندنا ) أكرمي مثواه(زليخا ) المرأته(عزيز وهو قطفري ال) وقال الذي اشتراه من مصر (- 21
) مكنا ليوسف يف األرض(كما جنيناه من القتل واجلب وعطفنا عليه قلب العزيز ) وكذلك(وكان حصوراً ) نتخذه ولداً

كنا أي لنملكه أو الواو تعبري الرؤيا عطف على مقدر متعلق مب) ولنعلمه من تأويل األحاديث(أرض مصر حىت بلغ ما بلغ 
 ذلك) ال يعلمون(وهم الكفار ) ولكن أكثر الناس(تعاىل ال يعجزه شيء ) واهللا غالب على أمره(زائدة 

فقهاً يف الدين قبل أن يبعث نبياً ) وعلماً(حكمةً ) آتيناه حكماً(وهو ثالثون سنة أو ثالث ) وملا بلغ أشده (- 22
 ألنفسهم) جنزي احملسنني(كما جزيناه ) وكذلك(

له ) وقالت(للبيت ) وغلَّقت األبواب(أي طلبت منه يواقعها ) عن نفسه(هي زليخا ) وراودته اليت هو يف بيتها (- 23
) إنه(أعوذ باهللا من ذلك ) قال معاذ اهللا(أي هلَّم ، والالم للتبيني ويف قراءة بكسر اهلاء وأخرى بضم التاء ) هيت لك(

 الزناة) ال يفلح الظاملون(أي الشأن ) إنه(مقامي فال أخونه يف أهله ) سن مثوايأح(سيدي ) ريب(الذي اشتراين 

قال ابن عباس مثُلَ له يعقوب ) لوال أن رأى برهان ربه(قصد ذلك ) وهم ا(قصدت منه اجلماع ) ولقد مهَّت به (- 24
اخليانة ) لنصرف عنه السوء(ن أريناه الربها) كذلك(فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله ، وجواب لوال جلامعها 

 يف الطاعة ، ويف قراءة بكسر الالم أي املختارين) إنه من عبادنا املخلصني(الزنا ) والفحشاء(

قميصه من (شقت ) وقدت(بادر إليه يوسف للفرار وهي للتشبث به فأمسكت ثوبه وجذبته إليها ) واستبقا الباب (- 25
إال أن (زنا ) قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء(فرتهت نفسها مث ) لبابلدى ا(زوجها ) سيدها(وجدا ) دبر وألفيا

 مؤمل بأن يضرب) أو عذاب أليم(حيبس يف سجن ) يسجن

إن (ابن عمها روي أنه كان يف املهد فقال ) هي راودتين عن نفسي وشهد شاهد من أهلها(يوسف متربئاً ) قال (- 26
 ) الكاذبنيفصدقت وهو من(قدام ) كان قميصه قد من قبل
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 )فكذبت وهو من الصادقني(خلف ) وإن كان قميصه قد من دبر (- 27

إن (أيها النساء ) من كيدكن(اخل } ما جزاء من أراد{أي قولك ) قميصه قُد من دبر قال إنه(زوجها ) فلما رأى (- 28
 )كيدكن عظيم

لذنبك إنك كنت من (يا زليخا ) فريواستغ(األمر وال تذكره لئال يشيع ) يوسف أعرض عن هذا( مث قال يا - 29
 اآلمثني ، واشتهر اخلرب وشاع) اخلاطئني

متييز أي دخل حبه ) عن نفسه قد شغفها حباً(عبدها ) امرأة العزيز تراود فتاها(مدينة مصر ) وقال نسوة يف املدينة (- 30
 بني حببها إياه) مبني(أي يف خطأ ) إنا لنراها يف ضالل(شغاف قلبها أي غالفه 

طعاماً يقطع بالسكني لالتكاء عنده ) هلن متكأً(أعدت ) أرسلت إليهن وأعتدت(غيبتهن هلا ) فلما مسعت مبكرهن (- 31
وقطعن (أعظمنه ) اخرج عليهن فلما رأينه أكربنه(ليوسف ) كل واحدة منهن سكيناً وقالت(أعطت ) وآتت(وهو األترج 

ما ) بشراً إن(أي يوسف ) ما هذا(ترتيهاً له ) وقلن حاش هللا(وسف بالسكاكني ومل يشعرن باألمل لشغل قلبهن بي) أيديهن
 "أنه أعطي شطر احلسن"ملا حواه من احلسن الذي ال يكون عادة يف النسمة البشرية ويف احلديث ) هذا إال ملك كرمي(

ولقد راودته عن ( لعذرها يف حبه بيان) الذي ملتنين فيه(فهذا هو ) فذلكن(امرأة العزيز ملا رأت ما حل ن ) قالت (- 32
 الذليلني فقلن له أطع موالتك) ليسجنن وليكوناً من الصاغرين(به ) ولئن مل يفعل ما آمره(امتنع ) نفسه فاستعصم

من (أصري ) إليهن وأكن(أمل ) قال رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه وإال تصرف عين كيدهن أصب (- 33
 الدعاء فلذا قال تعاىلاملذنبني ، والقصد بذلك ) اجلاهلني

 بالفعل) العليم(للقول ) فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع(دعاءه ) فاستجاب له ربه (- 34

) ليسجننه حىت(الداالت على براءة يوسف أن يسجنوه دل على هذا ) هلم من بعد ما رأوا اآليات(ظهر ) مث بدا (- 35

 ينقطع فيه كالم الناس فسجن) حني(إىل 

غالمان للملك أحدمها ساقيه واآلخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقاال لنختربنه ) ه السجن فتيانودخل مع (- 36
إين أراين أمحل فوق رأسي (وهو صاحب الطعام ) وقال اآلخر(أي عنبا ) إين أراين أعصر مخرا(وهو الساقي ) قال أحدمها(

 )إنا نراك من احملسنني(بتعبريه ) بتأويله(خبزنا ) خبزا تأكل الطري منه نبئنا

قبل أن (يف اليقظة ) إال نبأتكما بتأويله(يف منامكما ) ال يأتيكما طعام ترزقانه(هلما خمرباً أنه عامل بتعبري الرؤيا ) قال (- 37
 وهم قوم ال يؤمنون باهللا(دين ) إين تركت ملة(فيه حث على إمياما مث قواه بقوله ) ذلكما مما علمين ريب(تأويله ) يأتيكما

 )كافرون(تأكيد ) باآلخرة هم

لعصمتنا ) شيء(زائدة ) لنا أن نشرك باهللا من(ينبغي ) واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان (- 38
اهللا فيشركون مث صرح ) ال يشكرون(وهم الكفار ) من فضل اهللا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس(التوحيد ) ذلك(

 ان فقالبدعائهما إىل اإلمي

 خري ؟ استفهام تقرير) السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار(ساكين ) يا صاحيب (- 39
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من (بعبادا ) أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا(مسيتم ا أصناماً ) إال أمساء مسيتموها(أي غريه ) ما تعبدون من دونه (- 40
) الدين القيم(التوحيد ) أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك(وحده ) إال هللا(ء القضا) احلكم(ما ) إن(حجة وبرهان ) سلطان

 ما يصريون إليه من العذاب فهم يشركون) ال يعلمون(وهم الكفار ) ولكن أكثر الناس(املستقيم 

وأما (على عادته ) مخراً(سيده ) فيسقي ربه(اي الساقي فيخرج بعد ثالث ) يا صاحيب السجن أما أحدكما (- 41
قضي األمر الذي (هذا تأويل رؤياكما فقاال ما رأينا شيئاً فقال ) فيصلب فتأكل الطري من رأسه(فيخرج بعد ثالث ) اآلخر

 سألتما عنه صدقتما أم كذبتما) فيه تستفتيان

سيدك فقل له إن يف السجن غالماً ) اذكرين عند ربك(وهو الساقي ) أنه ناج منهما(أيقن ) وقال للذي ظن (- 42
) يف السجن بضع سنني(مكث يوسف ) ربه فلبث(يوسف عند ) الشيطان ذكر(أي الساقي ) فأنساه(ساً ظلماً فخرج حمبو

 قيل سبعاً وقيل اثنيت عشرة

من ) سبع(يبتلعهن ) سبع بقرات مسان يأكلهن(أي رأيت ) إين أرى(ملك مصر الريان بن الوليد ) وقال امللك (- 43
قد التوت على اخلضر وعلت عليها ) يابسات(أي سبع سنبالت ) بالت خضر وأخروسبع سن(مجع عجفاء ) عجاف(البقر 

 فاعربوها يل) إن كنتم للرؤيا تعربون(بينوا يل تعبريها ) يا أيها املأل أفتوين يف رؤياي(

 )أحالم وما حنن بتأويل األحالم بعاملني(أخالط ) أضغاث(هذه ) قالوا (- 44

فيه إبدال التاء يف األصل داالً وإدغامها يف الدال أي ) وادكر(الفتيني وهو الساقي أي من ) وقال الذي جنا منهما (- 45
 :فأرسلوه فأتى يوسف فقال ) أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون(حني قال ) بعد أمة(تذكر يوسف 

خضر أفتنا يف سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت (الكثري الصدق ) يوسف أيها الصديق( يا - 46
 تعبريها) لعلهم يعلمون(أي امللك وأصحابه ) وأخر يابسات لعلي أرجع إىل الناس

يف (أي اتركوه ) فما حصدمت فذروه(متتابعة وهي تأويل السبع السمان ) سبع سنني دأباً(أي ازرعوا ) قال تزرعون (- 47
 فادرسوه) إال قليال مما تأكلون(لئال يفسد ) سنبله

يأكلن ما (جمدبات صعاب وهي تأويل السبع العجاف ) سبع شداد(أي السبع املخصبات ) كمث يأيت من بعد ذل (- 48
 )إال قليالً مما حتصنون(من احلب املزروع يف السنني املخصبات أي تأكلونه فيهن ) قدمتم هلن

  وغريها خلصبهاألعناب) وفيه يعصرون(باملطر ) عام فيه يغاث الناس(أي السبع ادبات ) مث يأيت من بعد ذلك (- 49

) الرسول(أي يوسف ) فلما جاءه(أي الذي عربها ) ائتوين به(ملا جاءه الرسول وأخربه بتأويلها ) وقال امللك (- 50

النسوة الاليت قطعن أيديهن (حال ) ما بال(أن يسأل ) ارجع إىل ربك فاسأله(قاصداً إظهار براءته ) قال(وطلبه للخروج 
 رجع فأخرب امللك فجمعهنف) بكيدهن عليم(سيدي ) إن ريب

قلن حاش هللا ما علمنا عليه (هل وجدتن منه ميالً إليكن ) إذ راودتن يوسف عن نفسه(شأنكن ) قال ما خطبكن (- 51
هي راودتين {يف قوله ) احلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني(وضح ) من سوء قالت امرأة العزيز اآلن حصحص

 :قال فاخرب يوسف بذلك ف} عن نفسي

مث ) وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني(حال ) بالغيب(يف أهله ) أين مل أخنه(العزيز ) ليعلم(أي طلب الرباءة ) ذلك (- 52
 :تواضع هللا فقال 
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) رحم ريب(مبعىن من ) بالسوء إال ما(كثرية األمر ) ألمارة(اجلنس ) إن النفس(من الزلل ) وما أبرئ نفسي (- 53

 )رحيمإن ريب غفور (فعصمه 

أجب امللك فقام : أجعله خالصاً يل دون شريك فجاءه الرسول وقال ) وقال امللك ائتوين به أستخلصه لنفسي (- 54
ذو ) إنك اليوم لدينا مكني أمني(له ) فلما كلمه قال(وودع أهل السجن ودعا هلم مث اغتسل ولبس ثيابا حسنة ودخل عليه 

امجع الطعام وازرع زرعاً كثرياً يف هذه السنني املخصبة وادخر الطعام : ل ؟ قال مكانة وأمانة على أمرنا فماذا ترى أن نفع
 ومن يل ذا ؟: يف سنبله فتأيت إليك اخللق ليمتاروا منك ، فقال 

ذو حفظ وعلم بأمرها وقيل كاتب ) إين حفيظ عليم(أرض مصر ) اجعلين على خزائن األرض(يوسف ) قال (- 55
 حاسب

منها حيث (يرتل ) يتبوأ(أرض مصر ) مكنا ليوسف يف األرض(نا عليه باخلالص من السجن كإنعام) وكذلك (- 56
ويف القصة أن امللك توجه وختمه وواله مكان العزيز وعزله ومات بعد ، فزوجه امرأته . بعد الضيق واحلبس ) يشاء

 )محتنا من نشاء وال نضيع أجر احملسننينصيب بر(فوجدها عذراء وولدت له ولدين ، وأقام العدل مبصر ودانت له الرقاب 

ودخلت سنو القحط وأصاب أرض كنعان ) للذين آمنوا وكانوا يتقون(من أجر الدنيا ) وألجر اآلخرة خري (- 57
 والشام

أم ) فدخلوا عليه فعرفهم(إال بنيامني ليمتاروا ملا بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه ) وجاء إخوة يوسف (- 58
ما أقدمكم : ال يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هالكه فكلموه بالعربانية فقال كاملنكر عليهم ) وهم له منكرون(إخوته 

من بالد كنعان وأبونا : فمن أين أنتم ، قالوا : معاذ اهللا ، قال : لعلكم عيون ، قالوا : للمرية ، فقال : بالدي ؟ فقالوا 
نعم ، كنا اثين عشر فذهب أصغرنا هلك يف الربية وكان أحبنا إليه :  ، قالوا وله أوالد غريكم: يعقوب نيب اهللا ، قال 

 وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه ، فأمر بإنزاهلم وإكرامهم

أال (أي بنيامني ألعلم صدقكم فيما قلتم ) قال ائتوين بأخ لكم من أبيكم(وفَّى هلم كيلهم ) وملا جهزهم جبهازهم (- 59
 )وأنا خري املرتلني(أمته من غري خبس ) كيلترون أين أويف ال

ي أو عطف على حمل فال كيل أي حترموا وال ) وال تقربون(أي مرية ) فإن مل تأتوين به فال كيل لكم عندي (- 60
 تقربوا

 ذلك) وإنا لفاعلون(سنجتهد يف طلبه منه ) قالوا سنراود عنه أباه (- 61

) يف رحاهلم(اليت أتوا ا مثن املرية وكانت دراهم ) اجعلوا بضاعتهم( غلمانه }لفتيانه{ويف قراءة ) وقال لفتيته (- 62

 إلينا ألم ال يستحلون إمساكها) لعلهم يرجعون(وفرغوا أوعيتهم ) لعلهم يعرفوا إذا انقلبوا إىل أهلهم(أوعيتهم 

بالنون والياء ) فأرسل معنا أخانا نكتل(إليه إن مل ترسل أخانا ) فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل (- 63
 )وإنا له حلافظون(

) فاهللا خري حافظاً(وقد فعلتم به ما فعلتم ) من قبل(يوسف ) آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه(ما ) قال هل (- 64

 فأرجو أن مين حبفظه) وهو أرحم الرامحني(متييز كقوهلم هللا دره فارساً } حفظاً{ويف قراءة 
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ما استفهامية أي أي شيء نطلب من ) وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي (- 65
هذه بضاعتنا ردت إلينا ومنري (إكرام امللك أعظم من هذا ، وقرىء بالفوقانية خطاباً ليعقوب وكانوا ذكروا له إكرامه هلم 

 سهل على امللك لسخائه) ذلك كيل يسري(ألخينا )  أخانا ونزداد كيل بعريوحنفظ(نأيت باملرية هلم وهي الطعام ) أهلنا

بأن متوتوا أو ) لتأتنين به إال أن حياط بكم(بأن حتلفوا ) من اهللا(عهداً ) قال لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقاً (- 66
شهيد ) وكيل(حنن وأنتم )  على ما نقولقال اهللا(بذلك ) فلما آتوه موثقهم(تغلبوا فال تطيقوا اإلتيان به فأجابوه إىل ذلك 

 وأرسله معهم

أدفع ) وما أغين(لئال تصيبكم العني ) من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة(مصر ) وقال يا بين ال تدخلوا (- 67
عليه (وحده ) احلكم إال هللا(ما ) إن(قدره عليكم وإمنا ذلك شفقة ) شيء(صلة ) من اهللا من(بقويل ذلك ) عنكم(
 )وعليه فليتوكل املتوكلون(به وثقت ) وكلتت

) شيء إال(صلة ) من(أي قضائه ) ما كان يغين عنهم من اهللا(أي متفرقني ) وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم (- 68

ولكن أكثر (لتعليمنا إياه ) وإنه لذو علم ملا علَّمناه(وهي إرادة دفع العني شفقة ) حاجة يف نفس يعقوب قضاها(لكن 
 إهلام اهللا ألصفيائه) ال يعلمون(وهم الكفار ) الناس

من احلسد ) مبا كانوا يعملون(حتزن ) إليه أخاه قال إين أنا أخوك فال تبتئس(ضم ) وملا دخلوا على يوسف آوى (- 69
 لنا وأمره أن ال خيربهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده

) مث أذَّن مؤذن(بنيامني ) يف رحل أخيه(هي صاع من ذهب مرصع باجلوهر ) فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية (- 70

 )إنكم لسارقون(القافلة ) أيتها العري(نادى مناٍد بعد انفصاهلم عن جملس يوسف 

 ـه) تفقدونـ(ما الذي ) أقبلوا عليهم ماذا(قد ) قالوا و (- 71

 كفيل) زعيم(باحلمل ) وأنا به( من الطعام )امللك وملن جاء به محل بعري(صاع ) قالوا نفقد صواع (- 72

 ما سرقنا قط) لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض وما كنا سارقني(قسم فيه معىن التعجب ) قالوا تاهللا (- 73

 يف قولكم ما كنا سارقني ووجد فيكم) إن كنتم كاذبني(أي السارق ) فما جزاؤه(أي املؤذن وأصحابه ) قالوا (- 74

أي املسروق ال ) جزاؤه(أي السارق ) فهو(يسترق مث أكد بقوله ) من وجد يف رحله(مبتدأ خربه ) جزاؤهقالوا  (- 75
 بالسرقة فصرحوا ليوسف بتفتيش أوعيتهم) جنزي الظاملني(اجلزاء ) كذلك(غري وكانت سنة آل يعقوب 

: قال تعاىل ) من وعاء أخيه(قاية أي الس) مث استخرجها(لئال يتهم ) قبل وعاء أخيه(ففتشها ) فبدأ بأوعيتهم (- 76

يف دين (رقيقاً عن السرقة ) ليأخذ أخاه(يوسف ) ما كان(علمناه االحتيال يف أخذ أخيه ) كدنا ليوسف(الكيد ) كذلك(
أخذه حبكم أبيه أي مل يتمكن ) إال أن يشاء اهللا(حكم مصر ألن جزاءه الضرب وتغرمي مثلي املسروق ال االسترقاق ) امللك

باإلضافة والتنوين يف العلم كيوسف ) نرفع درجات من نشاء(إال مبشيئة اهللا بإهلامه سؤال إخوته وجوام بسنتهم من أخذه 
 أعلم منه حىت ينتهي إىل اهللا تعاىل) عليم(من املخلوقني ) وفوق كل ذي علم(

 فكسره لئال يعبده أي يوسف فقد سرق أليب أمه صنماً من ذهب) قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل (- 77
من ) أنتم شر مكاناً(يف نفسه ) قال(والضمري للكلمة اليت يف قوله ) هلم(يظهرها ) فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها(

 تذكرون من أمره) مبا تصفون(عامل ) واهللا أعلم(يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له 
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) فخذ أحدنا(حيبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده اهلالك وحيزنه فراقه ) يخاً كبرياًقالوا يا أيها العزيز إن له أبا ش (- 78

 يف أفعالك) إنا نراك من احملسنني(بدالً منه ) مكانه(استعبده 

أن نأخذ إال من وجدنا (نصب على املصدر حذف فعله وأضيف إىل املفعول أي نعوذ باهللا من ) قال معاذ اهللا (- 79
 )لظاملون(إن أخذنا غريه ) إنا إذاً(ل من سرق حترزاً من الكذب مل يق) متاعنا عنده

قال (مصدر يصلح للواحد وغريه ، أي يناجي بعضهم بعضاً ) جنياً(اعتزلوا ) منه خلصوا(يئسوا ) فلما استيأسوا (- 80
) ومن قبل ما(يف أخيكم ) من اهللا(عهداً ) أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً(يهوذا : روبيل أو رأياً : ِسناً ) كبريهم

) حىت يأذن يل أيب(أرض مصر ) األرض(أفارق ) فلن أبرح(وقيل ما مصدرية مبتدأ خربه من قبل ) فرطتم يف يوسف(زائدة 

 أعدهلم) وهو خري احلاكمني(خبالص أخي ) أو حيكم اهللا يل(بالعودة إليه 

تيقَّنا من مشاهدة الصاع يف رحله ) إال مبا علمنا(عليه ) وما شهدناارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق  (- 81
 ولو علمنا أنه يسرق مل نأخذه) حافظني(ملا غاب عنا حني إعطاء املوثق ) وما كنا للغيب(

) اليت أقبلنا فيها(أي أصحاب العري ) والعري(هي مصر ، أي ارسل إىل أهلها فاسأهلم ) واسأل القرية اليت كنا فيها (- 82

 يف قولنا فرجعوا إليه وقالوا له ذلك) وإنا لصادقون(وهم قوم كنعان 

صربي ) فصرب مجيل(ففعلتموه ، امهم ملا سبق منهم من أمر يوسف ) لكم أنفسكم أمراً(زينت ) قال بل سولت (- 83
 يف صنعه) احلكيم(حبايل ) مجيعاً إنه هو العليم(بيوسف وأخويه ) عسى اهللا أن يأتيين م(

على يوسف وابيضت (األلف بدل من ياء اإلضافة أي يا حزين ) وقال يا أسفى(تاركاً خطام ) وتوىل عنهم (- 84
 مغموم مكروب ال يظهر كربه) فهو كظيم(عليه ) من احلزن(امنحق سوادمها وبدل بياضاً من بكائه ) عيناه

اً على اهلالك لطول مرضك وهو مصدر مشرف) تذكر يوسف حىت تكون حرضاً(تزال ) تفتأ(ال ) قالوا تاهللا (- 85
 املوتى) أو تكون من اهلالكني(يستوي فيه الواحد وغريه 

ال إىل غريه ) وحزين إىل اهللا(هو عظيم احلزن الذي ال يصرب عليه حىت يبث إىل الناس ) إمنا أشكوا بثي(هلم ) قال (- 86
  رؤيا يوسف صدق وهو حي ، مث قالمن أن) وأعلم من اهللا ما ال تعلمون(فهو الذي تنفع الشكوى إليه 

إنه ال ييأس (رمحته ) من روح اهللا(تقنطوا ) وال تيأسوا(اطلبوا خربمها ) يا بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه (- 87
 فانطلقوا حنو مصر ليوسف) من روح اهللا إال القوم الكافرون

مدفوعة يدفعها كل من ) وجئنا ببضاعة مزجاة(اجلوع ) رفلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الض (- 88
إن اهللا (باملساحمة عن رداءة بضاعتنا ) لنا الكيل وتصدق علينا(أمت ) فأوف(رآها لرداءا وكانت دراهم زيوفاً أو غريها 

 يثيبهم ، فَرق هلم وأدركته الرمحة ورفع احلجاب بينه وبينهم) جيزي املتصدقني

من هضمكم له بعد ) وأخيه(من الضرب والبيع وغري ذلك ) هل علمتم ما فعلتم بيوسف( توبيخاً هلم) قال( مث - 89
 ما يؤول إليه أمر يوسف) إذ أنتم جاهلون(فراق أخيه 

بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على ) أئنك(بعد أن عرفوه ملا ظهر من مشائله متثبتني ) قالوا (- 90
) ويصرب(خيف اهللا ) إنه من يتق(باالجتماع ) اهللا علينا(أنعم ) نت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منأل(الوجهني 

 فيه وضع الظاهر موضع املضمر) فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني(على ما يناله 
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 آمثني يف أمرك فأذللناك) ئنيكنا خلاط(خمففة أي إنا ) وإن(بامللك وغريه ) اهللا علينا(فضلك ) قالوا تاهللا لقد آثرك (- 91

يغفر اهللا لكم وهو أرحم (خصه بالذكر ألنه مظنة التثريب فغريه أوىل ) عليكم اليوم(عتب ) قال ال تثريب (- 92
 :وسأهلم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه فقال ) الرامحني

يف عنقه يف اجلب وهو من اجلنة وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حني ألقي يف النار كان ) اذهبوا بقميصي هذا (- 93
بصرياً وأتوين (يِصر ) فألقوه على وجه أيب يأت(أمره جربيل بإرساله وقال إن فيه رحيها وال يلقى على مبتلى إال عويف 

 )بأهلكم أمجعني

) إين ألجد ريح يوسف(ملن حضر من بنيه وأوالدهم ) قال أبوهم(خرجت من عريش مصر ) وملا فصلت العري (- 94

 تسفهون لصدقتموين) لوال أن تفندون(لته إليه الصبا بإذنه تعاىل من مسرية ثالثة أيام أو مثانية أو اكثر أوص

 من إفراطك يف حمبته ورجاء لقائه على بعد العهد) القدمي(خطئك ) تاهللا إنك لفي ضاللك(له ) قالوا (- 95

) ألقاه(ل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه يهوذا بالقميص وكان قد مح) جاء البشري(زائدة ) فلما أن (- 96

 )بصرياً قال أمل أقل لكم إين أعلم من اهللا ما ال تعلمون(رجع ) على وجهه فارتد(طرح القميص 

 )قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني (- 97

يكون أقرب إىل اإلجابة أو إىل ليلة أخر ذلك إىل السحر ل) قال سوف أستغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم (- 98
 اجلمعة ، مث توجهوا إىل مصر وخرج يوسف واألكابر لتلقيهم

ادخلوا مصر إن شاء (هلم ) وقال(أباه وأمه أو خالته ) إليه أبويه(ضم ) آوى(يف مضربه ) فلما دخلوا على يوسف (- 99
 فدخلوا وجلس يوسف على سريره) اهللا آمنني

سجود احنناء ال وضع ) له سجداً(أي أبواه وإخوته ) وخروا(السرير ) على العرش(سهما معه أجل) ورفع أبويه (- 100
إذ (إيل ) وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً وقد أحسن يب(جبهة ، وكان حتيتهم يف ذلك الزمان 

أفسد ) من بعد أن نزغ(البادية )  من البدووجاء بكم(مل يقل من اجلب تكرماً لئال خيجل إخوته ) أخرجين من السجن
يف صنعه ، وأقام عنده أبواه أربعا ) احلكيم(خبلقه ) الشيطان بيين وبني إخويت إن ريب لطيف ملا يشاء إنه هو العليم(

وعشرين سنة أو سبع عشرة سنة وكانت مدة فراقه مثاين عشرة أو أربعني أو مثانني سنة وحضره املوت فوصى يوسف أن 
ه ويدفنه عند أبيه فمضى بنفسه ودفنه مثة ، مث عاد إىل مصر وأقام بعده ثالثا وعشرين سنة وملا مت أمره وعلم أنه ال حيمل

 يدوم تاقت نفسه إىل امللك الدائم فقال

السماوات واألرض أنت (خالق ) فاطر(تعبري الرؤيا ) رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث (- 101
من آبائي فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر ومات ) يف الدنيا واآلخرة توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني(ويل صاحلي مت) وليي

وله مائة وعشرون سنة وتشاح املصريون يف قربه فجعلوه يف صندوق من مرمر ودفنوه يف أعلى النيل لتعم الربكة جانبيه 
 فسبحان من ال انقضاء مللكه

) نوحيه إليك وما كنت لديهم(ما غاب عنك يا حممد ) الغيب(أخبار ) من أنباء(ر من أمر يوسف املذكو) ذلك (- 102

به ،  أي مل حتضرهم فتعرف قصتهم فتخرب ) وهم ميكرون(يف كيده أي عزموا عليه ) إذ أمجعوا أمرهم(لدى إخوة يوسف 
 ا وإمنا حصل لك علمها من جهة اهللا
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 )مبؤمنني(على إميام ) ولو حرصت(ة أي أهل مك) وما أكثر الناس (- 103

 )للعاملني(عظة ) إال ذكر(أي القرآن ) هو(ما ) إن(تأخذه ) من أجر(أي القرآن ) وما تسأهلم عليه (- 104

وهم عنها (يشاهدوا ) يف السماوات واألرض ميرون عليها(دالة على وحدانية اهللا ) من آية(وكم ) وكأين (- 105
 اال يتفكرون ) معرضون

به بعبادة األصنام ولذا كانوا ) إال وهم مشركون(حيث يقرون بأنه اخلالق الرزاق ) وما يؤمن أكثرهم باهللا (- 106
 يعنوا. لبيك ال شريك لك إال شريكاً هو لك ، متلكه وما ملك : يقولون يف تلبيتهم 

بوقت ) وهم ال يشعرون(فجأة ) لساعة بغتةمن عذاب اهللا أو تأتيهم ا(نقمة تغشاهم ) أفأمنوا أن تأتيهم غاشية (- 107
 إتياا

آمن يب ) أنا ومن اتبعين(حجة واضحة ) اهللا على بصرية(دين ) أدعوا إىل(وفسرها بقوله ) هذه سبيلي(هلم ) قل (- 108
 ة سبيله أيضاًمن مجل) وما أنا من املشركني(ترتيها له عن الشركاء ) وسبحان اهللا(عطف على أنا املبتدأ املخرب عنه مبا قبله 

) من أهل القرى(ال مالئكة ) إليهم(ويف قراءة بالنون وكسر احلاء ) وما أرسلنا من قبلك إال رجاال يوحى (- 109

يف األرض فينظروا كيف كان (أهل مكة ) أفلم يسريوا(األمصار ألم أعلم وأحلم خبالف أهل البوادي جلفائهم وجهلهم 
اهللا ) خري للذين اتقوا(أي اجلنة ) ولدار اآلخرة(هم من إهالكهم بتكذيبهم رسلهم أي آخر أمر) عاقبة الذين من قبلهم

 بالياء والتاء يا أهل مكة هذا فتؤمنوا) أفال تعقلون(

الرسل (يئس ) إذا استيأس(أي فتراخى نصرهم حىت } وما أرسلنا من قبلك إال رجاال{غاية ملا دل عليه ) حىت (- 110
بالتشديد تكذيباً ال إميان بعده ، والتخفيف أي ظن األمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا ) د كُذِّبواأم ق(أيقن الرسل ) وظنوا

عن القوم (عذابنا ) من نشاء وال يرد بأسنا(بنونني مشدداً وخمففاً وبنون مشدداً ماض ) جاءهم نصرنا فننجي(به من النصر 
 املشركني) ارمني

) حديثاً يفترى(هذا القرآن ) ما كان(أصحاب العقول ) عربة ألويل األلباب(أي الرسل ) لقد كان يف قصصهم (- 111

من ) وهدى(حيتاج إليه يف الدين ) كل شيء(تبيني ) وتفصيل(قبله من الكتب ) تصديق الذي بني يديه(كان ) ولكن(خيتلق 
 خصوا بالذكر النتفاعهم به دون غريهم) ورمحة لقوم يؤمنون(الضاللة 

  سورة الرعد-13*2*

والذي أنزل إليك من (القرآن واإلضافة مبعىن من ) آيات الكتاب(هذه اآليات ) تلك(اهللا أعلم مبراده بذلك ) املر (- 1
 بأنه من عنده تعاىل) ال يؤمنون(أي أهل مكة ) ولكن أكثر الناس(الشك فيه ) احلق(أي القرآن مبتدأ خربه ) ربك

مث ( أي العمد مجع عماد وهو األسطوانة وهو صادق بأن ال عمد أصال )اهللا الذي رفع السماوات بغري عمد تروا (- 2
يوم ) ألجل مسمى(يف فلكه ) جيري(منهما ) الشمس والقمر كل(ذلّل ) وسخر(استواء يليق به ) استوى على العرش

بالبعث ) ربكمبلقاء (يا أهل مكة ) لعلكم(دالالت قدرته ) اآليات(يبني ) يفصل(يقضي أمر ملكه ) يدبر األمر(القيامة 
 )توقنون(
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وأارا ومن كل الثمرات جعل فيها (جباالً ثوابت ) فيها رواسي(خلق ) األرض وجعل(بسط ) وهو الذي مد (- 3
دالالت على وحدانيته ) آليات(املذكور ) النهار إن يف ذلك(بظلمته ) الليلَ(يغطي ) يغشي(من كل نوع ) زوجني اثنني

 اهللايف صنع ) لقوم يتفكرون(تعاىل 

متالصقات فمنها طيب وسبخ وقليل الربيع وكثريه وهو من دالئل ) متجاورات(بقاع خمتلفة ) ويف األرض قطع (- 4
) وخنيل صنوان(بالرفع عطفاً على جنات واجلر على أعناب وكذا قوله ) من أعناب وزرع(بساتني ) وجنات(قدرته تعاىل 

بالتاء ، أي اجلنات وما ) تسقى(منفردة ) وغري صنوان(روعها مجع صنو ، وهي النخالت جيمعها أصل واحد وتتشعب ف
بضم الكاف وسكوا فمن حلو ) بعضها على بعض يف اُألكُل(بالنون والياء ) مباء واحد ونفضل(فيها والياء ، أي املذكور 

 يتدبرون) آليات لقوم يعقلون(املذكور ) إن يف ذلك(وحامض وهو من دالئل قدرته تعاىل 

أئذا كنا تراباً أئنا (منكرين للبعث ) قوهلم(حقيق بالعجب ) فعجب(يا حممد من تكذيب الكفار لك ) جبوإن تع (- 5
الن القادر على إنشاء اخللق وما تقدم على غري مثال قادر على إعادم ويف اهلمزتني يف املوضعني ) لفي خلق جديد

ى الوجهني وتركها ، ويف قراءة باالستفهام يف األول واخلرب التحقيق وحتقيق األوىل وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما عل
أولئك الذين كفروا برم وأولئك األغالل يف أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها (يف الثاين وأخرى وعكسه 

 )خالدون

ت من قبلهم وقد خل(الرمحة ) قبل احلسنة(العذاب ) ويستعجلونك بالسيئة( ونزل يف استعجاهلم العذاب استهزاء - 6
) وإن ربك لذو مغفرة للناس على(مجع املَثُلة بوزن السمرة أي عقوبات أمثاهلم من املكذبني أفال يعتربون ا ؟ ) املثالت

 ملن عصاه) وإن ربك لشديد العقاب(وإال مل يترك على ظهرها دابة ) ظلمهم(مع 

إمنا أنت : (كالعصا واليد والناقة ، قال تعاىل )  ربهآية من(على حممد ) أنزل عليه(هال ) ويقول الذين كفروا لوال (- 7
نيب يدعوهم إىل رم مبا يعطيه من اآليات ال مبا ) ولكل قوم هاد(خموف الكافرين وليس عليك إتيان اآليات ) منذر

 يقترحون

 من مدة )األرحام(تنقص ) وما تغيض(من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغري ذلك ) اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى (- 8
 بقدر واحد ال يتجاوزه) وكل شيء عنده مبقدار(منه ) وما تزداد(احلمل 

 على خلقه بالقهر بياء ودوا) املتعال(العظيم ) الكبري(ما غاب وما شوهد ) عامل الغيب والشهادة (- 9

) وسارب(المه بظ) بالليل(مستتر ) من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف(يف علمه تعاىل ) سواء منكم (- 10

 )بالنهار(ظاهر بذهابه يف سربه أي طريقه 

أي بأمره ) حيفظونه من أمر اهللا(ورائه ) ومن خلفه(قدامه ) من بني يديه(مالئكة تتعقبه ) معقبات(لإلنسان ) له (- 11
وإذا أراد (يلة باملعصية من احلالة اجلم) حىت يغريوا ما بأنفسهم(ال يسلبهم نعمته ) إن اهللا ال يغري ما بقوم(من اجلن وغريهم 

) من(أي غري اهللا ) من دونه(ملن أراد اهللا م سوءاً ) وما هلم(من املعقبات وال غريها ) فال مرد له(عذاباً ) اهللا بقوم سوء

 مينعه عنهم) وال(زائدة 

) السحاب الثقال (خيلق) وينشئ(للمقيم يف املطر ) وطمعاً(للمسافرين من الصواعق ) هو الذي يريكم الربق خوفاً (- 12

 باملطر
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يسبح ) و(أي يقول سبحان اهللا وحبمده ) حبمده(هو ملك موكل بالسحاب يسوقه ملتبساً ) ويسبح الرعد (- 13
فتحرقه ، نزل يف ) فيصيب ا من يشاء(وهي نار خترج من السحاب ) ويرسل الصواعق(أي اهللا ) املالئكة من خيفته(

 من يدعوه فقال من رسول اهللا وما اهللا أمن ذهب هو أو من فضة أم حناس وسلمصلى اهللا عليه رجل بعث إليه النيب 
يف اهللا وهو  (صلى اهللا عليه وسلمخياصمون النيب ) جيادلون(أي الكفار ) وهم(فرتلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه 

 القوة أو األخذ) شديد احملال

أي غريه ) من دونه(بالياء والتاء يعبدون ) والذين يدعون( أي كلمته وهي ال إله إال اهللا) دعوة احلق(تعاىل ) له (- 14
على ) كفيه إىل املاء(أي كاستجابة باسط ) كباسط(استجابة ) إال(مما يطلبونه ) ال يستجيبون هلم بشيء(وهم األصنام 

وما دعاء (ستجيبني هلم أي فاه أبدا فكذلك ما هم مب) وما هو ببالغه(بارتفاعه من البئر إليه ) ليبلغ فاه(شفري البئر يدعوه 
 ضياع) إال يف ضالل(عبادم األصنام أو حقيقة الدعاء ) الكافرين

يسجد ) و(كاملنافقني ومن أكره بالسيف ) وكرهاً(كاملؤمنني ) وهللا يسجد من يف السماوات واألرض طوعاً (- 15
)ظالهلم بالغدو ( كَرالب)العشايا) واآلصال 

أفاختذمت من (هلم ) قل(إن مل يقولوه ال جواب غريه ) رب السماوات واألرض قل اهللامن (يا حممد لقومك ) قل (- 16
قل هل (وتركتم ماِلكَهما ؟ استفهام توبيخ ) ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً(أصناماً تعبدوا ) أولياء(أي غريه ) دونه

أم جعلوا هللا شركاء خلقوا (اإلميان ال ) والنور(الكفر ) أم هل تستوي الظلمات(الكافر واملؤمن ) يستوي األعمى والبصري
فاعتقدوا استحقاق عبادم خبلقه استفهام إنكار أي ليس األمر ) عليهم(أي خلق الشركاء خبلق اهللا ) كخلقه فتشابه اخللق

الواحد وهو (ال شريك له فيه فال شريك له يف العبادة ) قل اهللا خالق كل شيء(كذلك وال يستحق العبادة إال اخلالق 
 لعباده) القهار

مبقدار مثلها ) فسالت أودية بقدرها(مطراً ) من السماء ماء(تعاىل ) أنزل( مث ضرب مثالً للحق والباطل فقال - 17
من ) عليه يف النار(بالتاء والياء ) ومما توقدون(عالياً عليه وهو ما على وجهه من قذر وحنوه ) فاحتمل السيل زبداً رابياً(

) زبد مثله(ينتفع به كاألواين إذا أذيبت ) أو متاع(زينة ) حلية(طلب ) ابتغاء(الذهب والفضة والنحاس جواهر األرض ك

) فأما الزبد(أي مثلهما ) يضرب اهللا احلق والباطل(املذكور ) كذلك(أي مثل زبد السيل وهو خبثه ، والذي ينفيه الكري 

) فيمكث(من املاء واجلواهر ) وأما ما ينفع الناس( مرمياً به باطالً) فيذهب جفاء(من السيل وما أوقد عليه من اجلواهر 

) كذلك(زماناً كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن عال على احلق يف بعض األوقات واحلق ثابت باق ) يف األرض(يبقى 

 )اهللا األمثال(يبني ) يضرب(املذكور 

لو أن هلم ما يف (وهم الكفار ) الذين مل يستجيبوا لهو(اجلنة ) احلسىن(أجابوه بالطاعة ) للذين استجابوا لرم (- 18
وهو املؤاخذة بكل ما عملوه ال يغفر منه شيء ) أولئك هلم سوء احلساب(من العذاب ) األرض مجيعا ومثله معه الفتدوا به

 الفراش هي) ومأواهم جهنم وبئس املهاد(

ال يعلمه وال يؤمن به ) كمن هو أعمى(فآمن ) احلقأفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك ( ونزل يف محزة وأيب جهل - 19
 أصحاب العقول) أولوا األلباب(يتعظ ) إمنا يتذكر(ال 
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بترك اإلميان أو ) وال ينقضون امليثاق(املأخوذ عليهم وهم يف عامل الذر أو كل عهد ) الذين يوفون بعهد اهللا (- 20
 الفرائض

وخيافون سوء (أي وعيده ) وخيشون رم( اإلميان والرحم وغري ذلك من) والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل (- 21
 تقدم مثله) احلساب

وأقاموا (ال غريه من أعراض الدنيا ) وجه رم(طلب ) ابتغاء(على الطاعة والبالء وعن املعصية ) والذين صربوا (- 22
كاجلهل باحللم واألذى بالصرب ) باحلسنة السيئة(يدفعون ) مما رزقناهم سراً وعالنية ويدرؤون(يف الطاعة ) الصالة وأنفقوا

 أي العاقبة احملمودة يف الدار اآلخرة هي) أولئك هلم عقىب الدار(

وإن مل يعملوا بعملهم ) من آبائهم وأزواجهم وذريام(آمن ) ومن صلح(هم ) يدخلوا(إقامة ) جنات عدن (- 23
 من أبواب اجلنة أو القصور أول دخوهلم للتهنئة) هم من كل بابواملالئكة يدخلون علي(يكونون يف درجام تكرمة هلم 

 عقباكم) فنعم عقىب الدار(بصربكم يف الدنيا ) مبا صربمت(هذا الثواب ) سالم عليكم( يقولون - 24

بالكفر واملعاصي ) والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض (- 25
 العاقبة السيئة يف الدار اآلخرة وهي جهنم) وهلم سوء الدار(البعد من رمحة اهللا ) أولئك هلم اللعنة(

أي ) باحلياة الدنيا(أي أهل مكة فرح بطر ) وفرحوا(يضيقه ملن يشاء ) ملن يشاء ويقدر(يوسعه ) اهللا يبسط الرزق (- 26
 شيء قليل يتمتع به ويذهب) رة إال متاعاآلخ(جنب حياة ) وما احلياة الدنيا يف(مبا نالوه فيها 

) قل(كالعصا وااليد والناقة ) آية من ربه(على حممد ) أنزل عليه(هال ) لوال(من أهل مكة ) ويقول الذين كفروا (- 27

رجع إليه ، ) من أناب(إىل دينه ) إليه(يرشد ) ويهدي(إضالله فال تغين عنه اآليات شيئاً ) إن اهللا يضل من يشاء(هلم 
 .بدل ِمن من وي

 أي قلوب املؤمنني) أال بذكر اهللا تطمئن القلوب(أي وعده ) قلوم بذكر اهللا(تسكن ) الذين آمنوا وتطمئن (- 28

مصدر من الطيب ، أو شجرة يف اجلنة يسري الراكب يف ظلها ) طوىب(مبتدأ خربه ) الذين آمنوا وعملوا الصاحلات (- 29
  مرجع)هلم وحسن مآب(مائة عام ما يقطعها 

) عليهم الذي أوحينا إليك(تقرأ ) أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو(كما أرسلنا األنبياء قبلك ) كذلك (- 30

هو ريب ال إله إال (هلم يا حممد ) قل(حيث قالوا ملا أمروا بالسجود له وما الرمحن ؟ ) وهم يكفرون بالرمحن(أي القرآن 
 )هو عليه توكلت وإليه متاب

 ونزل ملا قالوا له إن كنت نبياً فسير عنا جبال مكة ، واجعل لنا فيها أاراً وعيوناً لنغرس ونزرع وابعث لنا آباءنا - 31
به األرض أو كُلِّم به (شققت ) أو قُطِّعت(نقلت عن أماكنها ) ولو أن قرآنا سيرت به اجلبال: (املوتى يكلموننا أنك نيب 

ال لغريه فال يؤمن إال من شاء إميانه دون غريه إن أوتوا ما اقترحوا ، ونزل ملا ) بل هللا األمر مجيعاً(نوا بأن حييوا ملا آم) املوتى
لو يشاء اهللا هلدى الناس (خمففة أي أنه ) الذين آمنوا أن(يعلم ) أفلم ييأس(أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعاً يف إميام 

) قارعة(بصنعهم أي كفرهم ) تصيبهم مبا صنعوا(من أهل مكة )  يزال الذين كفرواوال(إىل اإلميان من غري آية ) مجيعاً

حىت (مكة ) قريباً من دارهم(يا حممد جبيشك ) أو حتُلُّ(داهية تقرعهم بصنوف البالء من القتل واألسر واحلرب واجلدب 
  أتى فتح مكةوقد حل باحلديبية حىت) إن اهللا ال خيلف امليعاد(بالنصر عليهم ) يأيت وعد اهللا
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أمهلت ) فأمليت (صلى اهللا عليه وسلمكما استهزىء بك وهذه تسلية للنيب ) ولقد استهزئ برسل من قبلك (- 32
 أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل مبن استهزأ بك) فكيف كان عقاب(بالعقوبة ) للذين كفروا مث أخذم(

 خري وشر وهو اهللا كمن ليس كذلك من األصنام ؟ عملت من) على كل نفس مبا كسبت(رقيب ) أفمن هو قائم (- 33
ال يعلم يف (أي بشريك ) مبا(ختربون اهللا ) تنبئونه(بل ) أم(له من هم ) وجعلوا هللا شركاء قل سموهم(ال ، دل على هذا 

) لقولبظاهر من ا(بل تسموم شركاء ) أم(استفهام إنكار ، أي ال شريك له إذ لو كان لعلمه تعاىل عن ذلك ) األرض

ومن يضلل (طريق اهلدى ) وصدوا عن السبيل(كفرهم ) بل زين للذين كفروا مكرهم(بظن باطل ال حقيقة له يف الباطن 
 )اهللا فما له من هاد

) من واق(أي عذابه ) وما هلم من اهللا(أشد منه ) ولعذاب اآلخرة أشق(بالقتل واألسر ) هلم عذاب يف احلياة الدنيا (- 34

 مانع

ما ) جتري من حتتها األار أكلها(مبتدأ خربه حمذوف أي فيما نقص عليكم ) اجلنة اليت وعد املتقون(صفة ) مثل (- 35
الشرك ) الذين اتقوا(عاقبة ) عقىب(أي اجلنة ) تلك(دائم ال تنسخه مشس لعدمها فيها ) وظلها(ال يفىن ) دائم(يؤكل فيها 

 )وعقىب الكافرين النار(

ملوافقته ما عندهم ) يفرحون مبا أنزل إليك(كعبد اهللا بن سالم وغريه من مؤمين اليهود ) ابوالذين آتيناهم الكت (- 36
قل (كذكر الرمحن وما عدا القصص ) من ينكر بعضه(الذين حتزبوا عليك باملعاداة من املشركني واليهود ) ومن األحزاب(

 مرجعي)  أدعو وإليه مآبأعبد اهللا وال أشرك به إليه(أي بأن ) أن(فيما أنزل إيل ) إمنا أمرت

أي ) ولئن اتبعت أهواءهم(بلغة العرب حتكم به بني الناس ) حكماً عربياً(أي القرآن ) أنزلناه(اإلنزال ) وكذلك (- 37
وال (ناصر ) ويل(زائدة ) ما لك من اهللا من(بالتوحيد ) بعد ما جاءك من العلم(الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم فرضاً 

  عذابهمانع من) واق

وما (أوالداً وأنت مثلهم ) ولقد أرسلنا رسالً من قبلك وجعلنا هلم أزواجاً وذرية( ونزل ملا عريوه بكثرة النساء - 38
 مكتوب فيه حتديده) كتاب(مدة ) لكل أجل(ألم عبيد مربوبون ) أن يأيت بآية إال بإذن اهللا(منهم ) كان لرسول

أصله ) وعنده أم الكتاب(بالتخفيف والتشديد ، فيه ما يشاء من األحكام وغريها ) ما يشاء ويثبت(منه ) ميحو اهللا (- 39
 الذي ال يتغري منه شيء وهو ما كتبه يف األزل

به من العذاب يف حياتك وجواب ) نرينك بعض الذي نعدهم(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما املزيدة ) وإما (- 40
إذا صاروا ) وعلينا احلساب(ما عليك إال التبليغ ) فإمنا عليك البالغ( تعذيبهم قبل) أو نتوفينك(الشرط حمذوف أي فذاك 

 إلينا فنجازيهم

صلى اهللا بالفتح على النيب ) من أطرافها واهللا(نقصد أرضهم ) نأيت األرض ننقصها(أي أهل مكة ) أومل يروا أنا (- 41
 )وهو سريع احلسابحلكمه (ال راد ) ال معقب(يف خلقه مبا يشاء ) حيكم (عليه وسلم

وليس مكرهم كمكره ألنه ) فلله املكر مجيعاً(من األمم بأنبيائهم كما مكروا بك ) وقد مكر الذين من قبلهم (- 42
املراد ) وسيعلم الكافر(فيعدهلا جزاءه وهذا هو املكر ألنه يأتيهم به من حيث ال يشعرون ) يعلم ما تكسب كل نفس(تعاىل 
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 صلى اهللا عليه وسلمأي العاقبة احملمودة يف الدار اآلخرة أهلم أم للنيب ) ملن عقىب الدار(} كفارال{به اجلنس ، ويف قراءة 

 وأصحابه

ومن عنده علم (على صدقي ) كفى باهللا شهيداً بيين وبينكم(هلم ) لست مرسالً قل(لك ) ويقول الذين كفروا (- 43
 من مؤمين اليهود والنصارى) الكتاب

  سورة إبراهيم-14*2*

) إىل النور(الكفر ) لتخرج الناس من الظلمات(يا حممد ) كتاب أنزلناه إليك(اهللا أعلم مبراده بذلك هذا القرآن ) الر (-1

 احملمود) احلميد(الغالب ) العزيز(طريق ) إىل صراط(إىل النور : ويبدل من ) رم(أمر ) بإذن(اإلميان 

ملكاً ) الذي له ما يف السماوات وما يف األرض(رفع مبتدأ خربه باجلر بدل أو عطف بيان وما بعده صفة وال) اهللا (-2
 )وويل للكافرين من عذاب شديد(وخلقاً وعبيداً 

) ويبغوا(دين اإلسالم ) عن سبيل اهللا(الناس ) احلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون(خيتارون ) يستحبون(نعت ) الذين (- 3

 عن احلق) يدأولئك يف ضالل بع(معوجة ) عوجاً(أي السبيل 

فيضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء (ليفهمهم ما أتى به ) قومه ليبني هلم(بلغة ) وما أرسلنا من رسول إال بلسان (- 4
 يف صنعه) احلكيم(يف ملكه ) وهو العزيز

اإلميان ) نورإىل ال(الكفر ) من الظلمات(بين إسرائيل ) أن أخرج قومك(التسع وقلنا له ) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا (- 5
 للنعم) شكور(على الطاعة ) آليات لكل صبار(التذكري ) إن يف ذلك(بنعمه ) وذكرهم بأيام اهللا(

إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ أجناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذحبون (اذكر ) و (- 6
 بعض الكهنة إن مولودا يولد يف بين إسرائيل يكون سبب ذهاب لقول) نساءكم(يستبقون ) ويستحيون(املولودين ) أبناءكم

 )من ربكم عظيم(إنعام أو ابتالء ) بالء(اإلجناء أو العذاب ) ويف ذلكم(ملك فرعون 

جحدمت النعمة بالكفر ) ألزيدنكم ولئن كفرمت(نعميت بالتوحيد والطاعة ) ربكم لئن شكرمت(أعلم ) وإذ تأذن (- 7
 )إن عذايب لشديد(عليه واملعصية ألعذبنكم دل 

 حممود يف صنعه م) محيد(عن خلقه ) إن تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعا فإن اهللا لغين(لقومه ) وقال موسى (- 8

والذين من (قوم صاحل ) ومثود(قوم هود ) الذين من قبلكم قوم نوح وعاد(خرب ) نبأ(استفهام تقرير ) أمل يأتكم (- 9
أيديهم يف (أي األمم ) فردوا(باحلجج الواضحة على صدقهم ) جاءم رسلهم بالبينات(لكثرم ) بعدهم ال يعلمهم إال اهللا

وإنا لفي شك مما تدعوننا (يف زعمكم ) وقالوا إنا كفرنا مبا أرسلتم به(أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ ) أفواههم
 موقع يف الريبة) إليه مريب

السماوات (خالق ) فاطر(ستفهام إنكار أي ال شك يف توحيده للدالئل الظاهرة عليه ا) قالت رسلهم أيف اهللا شك (- 10
من صلة فإن اإلسالم يغفر به ما قبله أو تبعيضية إلخراج حقوق ) ليغفر لكم من ذنوبكم(إىل طاعته ) واألرض يدعوكم
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شر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان أنتم إال ب(ما ) قالوا إن(أجل املوت ) إىل أجل مسمى(بال عذاب ) ويؤخركم(العباد 
 حجة ظاهرة على صدقكم) فأتونا بسلطان مبني(من األصنام ) يعبد آباؤنا

وما (بالنبوة ) ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده(كما قلتم ) حنن إال بشر مثلكم(ما ) قالت هلم رسلهم إن (- 11
 يثقوا به) وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون( بأمره ألنا عبيد مربوبون )لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن اهللا(ما ينبغي ) كان

على ) وقد هدانا سبلنا ولنصربن على ما آذيتمونا(أي ال مانع لنا من ذلك ) أال نتوكل على اهللا(أن ) وما لنا (- 12
 )وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون(أذاكم 

فأوحى إليهم رم لنهلكن (ديننا ) يف ملتنا(لتصرين )  لتعودنوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو (- 13
 الكافرين) الظاملني

أي ) ملن خاف مقامي(النصر وإيراث األرض ) ذلك(بعد هالكهم ) من بعدهم(أرضهم ) ولنسكننكم األرض (- 14
 بالعذاب) وخاف وعيد(مقامه بني يدي 

معاند ) عنيد(متكرب عن طاعة اهللا ) كل جبار(وخسر ) بوخا(استنصر الرسل باهللا على قومهم ) واستفتحوا (- 15
 للحق

هو ما يسيل من جوف أهل النار خمتلطا ) من ماء صديد(فيها ) ويسقى(يدخلها ) جهنم(أي امامه ) من ورائه (- 16
 بالقيح والدم

أي أسبابه املقتضية له ) املوتويأتيه (يزدرده لقبحه وكراهته ) وال يكاد يسيغه(يبتلعه مرة بعد مرة ملرارته ) يتجرعه (- 17
 قوي متصل) عذاب غليظ(بعد ذلك العذاب ) من كل مكان وما هو مبيت ومن ورائه(من أنواع العذاب 

كرماد (الصاحلات كصلة وصدقة يف عدم االنتفاع ا ) أعماهلم(مبتدأ ويبدل منه ) الذين كفروا برم(صفة ) مثل (- 18
ال ( هبوب الريح فجعلته هباء منثورا ال يقدر عليه واجلار وارور خرب املبتدأ شديد) اشتدت به الريح يف يوم عاصف

اهلالك ) ذلك هو الضالل(أي ال جيدون له ثوابا لعدم شرطه ) على شيء(عملوا يف الدنيا ) مما كسبوا(أي الكفار ) يقدرون
 )البعيد(

أيها ) إن يشأ يذهبكم(متعلق خبلق ) ات واألرض باحلقأن اهللا خلق السماو(تنظر يا خماطب استفهام تقرير ) أمل تر (- 19
 بدلكم) ويأت خبلق جديد(الناس 

 شديد) وما ذلك على اهللا بعزيز (- 20

للذين (األتباع ) هللا مجيعا فقال الضعفاء(أي اخلالئق والتعبري فيه وفيما بعده باملاضي لتحقق وقوعه ) وبرزوا (- 21
من األوىل للتبيني ) عنا من عذاب اهللا من شيء(دافعون ) فهل أنتم مغنون(مجع تابع ) بعاإنا كنا لكم ت(املتبوعني ) استكربوا

) سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من(لدعوناكم إىل اهلدى ) لو هدانا اهللا هلديناكم(املتبوعون ) قالوا(والثانية للتبعيض 

 ملجأ) حميص(زائدة 

إن اهللا وعدكم (وأدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه ) مرملا قضي األ(إبليس ) وقال الشيطان (- 22
قوة ) سلطان(زائدة ) فأخلفتكم وما كان يل عليكم من(أنه غري كائن ) ووعدتكم(بالبعث واجلزاء فصدقكم ) وعد احلق

ما أنا (على إجابيت ) سكمأن دعوتكم فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا أنف(لكن ) إال(وقدرة أقهركم على متابعيت 
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من (بإشراككم إياي مع اهللا ) إين كفرت مبا أشركتمون(بفتح الياء وكسرها ) وما أنتم مبصرخي(مبغيثكم ) مبصرخكم
 مؤمل) هلم عذاب أليم(الكافرين ) إن الظاملني(يف الدنيا قال تعاىل ) قبل

فيها بإذن رم حتيتهم (حال مقدرة ) ألار خالدينوأدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها ا (- 23
 )سالم(من اهللا ومن املالئكة وفيما بينهم ) فيها

أصلها (هي النخلة ) كشجرة طيبة(أي ال إله إال اهللا ) كلمة طيبة(ويبدل منه ) كيف ضرب اهللا مثال(تنظر ) أمل تر (- 24
 )يف السماء(غصنها ) وفرعها(يف األرض ) ثابت

بإرادته كذلك كلمة اإلميان ثابتة يف قلب املؤمن وعمله يصعد ) كل حني بإذن را(مثرها ) أكلها(تعطي ) تؤيت (- 25
 يتعظون فيؤمنوا) اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون(يبني ) ويضرب(إىل السما ويناله بركته وثوابه كل وقت 

من فوق األرض ما هلا (استؤصلت ) اجتثت(ل هي احلنظ) كشجرة خبيثة(هي كلمة الكفر ) ومثل كلمة خبيثة (- 26
 مستقر وثبات كذلك كلمة الكفر ال ثبات هلا وال فرع وال بركة) من قرار

أي القرب ملا يسأهلم امللكان ) يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة(هي كلمة التوحيد ) يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت (- 27
الكفار فال يهتدون للجواب ) ويضل اهللا الظاملني(واب كما يف حديث الشيخني عن رم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالص

 )ويفعل اهللا ما يشاء(بالصواب بل يقولون ال ندري كما يف احلديث 

بإضالهلم ) قومهم(أنزلوا ) وأحلوا(هم كفار قريش ) كفرا(أي شكرها ) إىل الذين بدلوا نعمة اهللا(تنظر ) أمل تر (- 28
 اهلالك) ردار البوا(إياهم 

 املقر هي) وبئس القرار(يدخلوا ) يصلوا(عطف بيان ) جهنم (- 29

بدنياكم قليال ) متتعوا(هلم ) قل(دين اإلسالم ) عن سبيله(بفتح الياء وضمها ) ليضلوا(شركاء ) وجعلوا هللا أندادا (- 30
 )إىل النار(مرجعكم ) فإن مصريكم(

فيه وال (فداء ) ة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية من قبل أن يأيت يوم ال بيعقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصال (- 31
 خمالة أي صداقة تنفع هو يوم القيامة) خالل

) اهللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك (- 32

 )وسخر لكم األار(بإذنه ) بأمره(بالركوب واحلمل ) لتجري يف البحر(السفن 

) والنهار(لتسكنوا فيه ) وسخر لكم الليل(جاريني يف فلكهما ال يفتران ) وسخر لكم الشمس والقمر دائبني (- 33

 لتبتغوا من فضله

ال تطيقوا ) ال حتصوها(مبعىن إنعامه ) وإن تعدوا نعمة اهللا(على حسب مصاحلكم ) وآتاكم من كل ما سألتموه (- 34
 كثري الظلم لنفسه باملعصية والكفر لنعمة ربه) لظلوم كفار(الكافر ) إن اإلنسان(دها ع

ذا أمن وقد أجاب اهللا دعاءه فجعله حرما ال يسفك فيه ) آمنا(مكة ) وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد( واذكر - 35
 )أن نعبد األصنام(عن ) وبين(ين بعد) واجنبين(دم إنسان وال يظلم فيه أحد وال يصاد صيده وال خيتلى خاله 

من أهل ديين ) فإنه مين(على التوحيد ) فمن تبعين(بعبادم هلا ) أضللن كثريا من الناس(أي األصنام ) رب إن (- 36
 هذا قبل علمه أنه تعاىل ال يغفر الشرك) ومن عصاين فإنك غفور رحيم(
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عند بيتك (هو مكة ) بواد غري ذي زرع(مع أمه هاجر أي بعضها وهو إمساعيل ) ربنا إين أسكنت من ذرييت (- 37
قال ابن عباس ) إليهم(متيل وحتن ) من الناس وي(قلوبا ) ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة(الذي كان قبل الطوفان ) احملرم

ل بنقل الطائف وقد فع) وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون(لو قال أفئدة الناس حلنت إليه فارس والروم والناس كلهم 
 إليه

حيتمل أن ) شيء يف األرض وال يف السماء(زائدة ) وما نعلن وما خيفى على اهللا من(نسر ) ربنا إنك تعلم ما خنفي (- 38
 يكون من كالمه تعاىل أو كالم إبراهيم

 ولد وله )وإسحاق(ولد وله تسع وتسعون سنة ) الكرب إمساعيل(مع ) على(أعطاين ) احلمد هللا الذي وهب يل (- 39
 )إن ريب لسميع الدعاء(مائة واثنتا عشرة سنة 

ربنا (من يقيمها وأتى مبن إلعالم اهللا تعاىل له أن منهم كفارا ) ومن ذرييت(اجعل ) رب اجعلين مقيم الصالة (- 40
 املذكور) وتقبل دعاء

 أمه وقرىء والدي مفردا وولدي هذا قبل أن يتبني له عداوما هللا عز وجل وقيل أسلمت) ربنا اغفر يل ولوالدي (- 41
 قال تعاىل) احلساب(يثبت ) وللمؤمنني يوم يقوم(

ليوم تشخص فيه (بال عذاب ) إمنا يؤخرهم(الكافرون من أهل مكة ) وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون (- 42
 هلول ما ترى ويقال شخص بصر فالن أي فتحه فلم يغمضه) األبصار

قلوم ) وأفئدم(بصرهم ) ال يرتد إليهم طرفهم(إىل السماء ) رؤوسهم(رافعي ) مقنعي( حال مسرعني) مهطعني (- 43
 خالية من العقل لفزعهم) هواء(

ربنا (كفروا ) فيقول الذين ظلموا(هو يوم القيامة ) يوم يأتيهم العذاب(الكفار ) الناس(خوف يا حممد ) وأنذر (- 44
أومل تكونوا أقسمتم (فيقال هلم توبيخا ) ونتبع الرسل(بالتوحيد ) ل قريب جنب دعوتكإىل أج(بأن تردنا إىل الدنيا ) أخرنا

 عنها إىل اآلخرة) وسكنتم(زائدة ) لكم من زوال(يف الدنيا ) قبل ما(حلفتم ) من

من ) وتبني لكم كيف فعلنا م(بالكفر من األمم السابقة ) يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم(فيها ) وسكنتم (- 45
 يف القرآن فلم تعتربوا) لكم األمثال(بينا ) وضربنا(عقوبة فلم ترتجروا ال

أي ) وعند اهللا مكرهم(حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه ) مكرهم (صلى اهللا عليه وسلمبالنيب ) وقد مكروا (- 46
 وال يضر إال أنفسهم واملراد االمعىن ال يعبأ به) لتزول منه اجلبال(وإن عظم ) كان مكرهم(ما ) وإن(علمه أو جزاؤه 

باجلبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع اإلسالم املشبهة ا يف القرار والثبات ويف قراءة بفتح الم لتزول ورفع الفعل فإن 
خمففة واملراد تعظيم مكرهم وقيل املراد باملكر كفرهم ويناسبه على الثانية تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر 

 بال هدا وعلى األول ما قرىء وما كاناجل

 ممن عصاه) ذو انتقام(غالب ال يعجزه شيء ) إن اهللا عزيز(بالنصر ) فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله (- 47

هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما يف ) يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات( اذكر - 48
) وبرزوا( أين الناس يومئذ قال على الصراط صلى اهللا عليه وسلم حديث سئل النيب حديث الصحيحني وروى مسلم

 )هللا الواحد القهار(خرجوا من القبور 
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القيود أو ) يف األصفاد(مشدودين مع شياطينهم ) يومئذ مقرنني(الكافرين ) ارمني(يا حممد تبصر ) وترى (- 49
 األغالل

 )وجوههم النار(تعلو ) وتغشى(نه أبلغ الشتعال النار أل) من قطران(قمصهم ) سرابيلهم (- 50

حياسب مجيع اخللق يف ) إن اهللا سريع احلساب(من خري وشر ) اهللا كل نفس ما كسبت(متعلق بربزوا ) ليجزي (- 51
 قدر نصف ار من أيام الدنيا حلديث بذلك

إله واحد (أي اهللا ) أمنا هو(مبا فيه من احلجج ) لمواولينذروا به وليع(أي أنزل لتبليغهم ) بالغ للناس(القرآن ) هذا (- 52
 أصحاب العقول) أولوا األلباب(بإدغام التاء يف األصل يف الذال يتعظ ) وليذكر

  سورة احلجر-15*2*

مظهر للحق ) وقرآن مبني(القرآن واإلضافة مبعىن من ) آيات الكتاب(هذه اآليات ) تلك(اهللا أعلم مبراده بذلك ) الر (- 1
 الباطل عطف بزيادة صفةمن 

لو كانوا (يوم القيامة إذا عاينوا حاهلم وحال املسلمني ) الذين كفروا(يتمىن ) يود(بالتشديد والتخفيف ) رمبا (- 2
ورب للتكثري فإنه يكثر منهم متين ذلك وقيل للتقليل فإن األهوال تدهشهم فال يفيقون حىت يتمنوا ذلك إال يف ) مسلمني

 أحيان قليلة

بطول العمر وغريه عن اإلميان ) األمل(يشغلهم ) ويلههم(بدنياهم ) يأكلوا ويتمتعوا(اترك الكفار يا حممد ) ذرهم (- 3
 عاقبة أمرهم وهذا قبل األمر بالقتال) فسوف يعلمون(

 حمدود إلهالكها) معلوم(أجل ) إال وهلا كتاب(اريد أهلها ) قرية(زائدة ) وما أهلكنا من (- 4

 يتأخرون عنه) أمة أجلها وما يستأخرون( زائدة )ما تسبق من (- 5

 )إنك نون(القرآن يف زعمه ) يا أيها الذي نزل عليه الذكر (صلى اهللا عليه وسلمأي كفار مكة للنيب ) وقالوا (- 6

 يف قولك إنك نيب وإن هذا القرآن من عند اهللا) تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني(هال ) لو ما (- 7

أي حني نزول املالئكة ) وما كانوا إذا(بالعذاب ) املالئكة إال باحلق(فيه حذف إحدى التاءين ) ما نرتل( تعاىل  قال- 8
 مؤخرين) منظرين(بالعذاب 

 من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان) وإنا له حلافظون(القرآن ) نزلنا الذكر(تأكيد السم إن أو فصل ) إنا حنن (- 9

 )األولني(فرق ) يف شيع(رسال ) ا من قبلكولقد أرسلن (- 10

 صلى اهللا عليه وسلمكاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له ) يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون(كان ) وما (- 11

 أي كفار مكة) يف قلوب ارمني(أي مثل إدخالنا التكذيب يف قلوب اولئك ندخله ) كذلك نسلكه (- 12

أي سنة اهللا فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم ) وقد خلت سنة األولني (صلى اهللا عليه وسلمالنيب ب) ال يؤمنون به (- 13
 أنبياءهم وهؤالء مثلهم

 يصعدون) يعرجون(يف الباب ) ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه (- 14
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 خييل إلينا ذلك) أبصارنا بل حنن قوم مسحورون(سدت ) لقالوا إمنا سكرت (- 15

إثين عشر احلمل والثور واجلوزاء والسرطان واألسد والسنبلة وامليزان والعقرب ) ولقد جعلنا يف السماء بروجا( - 16
والقوس واجلدي والدلو واحلوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة املريخ وله احلمل والعقرب والزهرة وهلا الثور 

لسرطان والشمس وهلا األسد واملشتري وله القوس واحلوت وزحل وله وامليزان وعطارد وله اجلوزاء والسنبلة والقمر وله ا
 )للناظرين(بالكواكب ) وزيناها(اجلدي والدلو 

 مرجوم) من كل شيطان رجيم(بالشهب ) وحفظناها (- 17

 كوكب يضيء وحيرقه أو يثقبه أو خيلبه) فأتبعه شهاب مبني(خطفه ) من استرق السمع(لكن ) إال (- 18

وأنبتنا فيها من كل شيء (جباال ثوابت لئال تتحرك بأهلها ) وألقينا فيها رواسي(بسطناها ) ددناهاواألرض م (- 19
 معلوم مقدر) موزون

من العبيد والدواب ) ومن لستم له برازقني(بالياء من الثمار واحلبوب وجعلنا لكم ) وجعلنا لكم فيها معايش (- 20
 واألنعام فإمنا يرزقهم اهللا

 على حسب املصاحل) وما نرتله إال بقدر معلوم(مفاتيح خزائنه ) شيء إال عندنا خزائنه(زائدة ) من(ما ) وإن (- 21

فأسقيناكموه وما (مطرا ) ماء(السحاب ) فأنزلنا من السماء(تلقح السحاب فيمتلئ ماء ) وأرسلنا الرياح لواقح (- 22
 أي ليست خزائنه بأيديكم) أنتم له خبازنني

 الباقون نرث مجيع اخللق)  ومنيت وحنن الوارثونوإنا لنحن حنيي (- 23

املتأخرين إىل يوم ) ولقد علمنا املستأخرين(أي من تقدم من اخللق من لدن آدم ) ولقد علمنا املستقدمني منكم (- 24
 القيامة

 خبلقه) عليم(يف صنعه ) وإن ربك هو حيشرهم إنه حكيم (- 25

طني أسود ) من محأ(طني يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر ) من صلصال(آدم ) ولقد خلقنا اإلنسان (- 26
 متغري) مسنون(

 هي نار ال دخان هلا تنفذ من املسام) من نار السموم(خلق آدم ) خلقناه من قبل(أبا اجلن وهو إبليس ) واجلان (- 27

 )وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محأ مسنون( واذكر - 28

فقعوا له (فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريف آلدم ) فيه من روحي(أجريت ) ونفخت(امتمته ) ا سويتهفإذ (- 29
 سجود حتية باإلحنناء) ساجدين

 فيه تأكيدان) فسجد املالئكة كلهم أمجعون (- 30

 )أن يكون مع الساجدين(امتنع من ) أىب(هو أبو اجلن كان بني املالئكة ) إال إبليس (- 31

 )تكون مع الساجدين(زائدة ) أال(ما منعك ) يا إبليس ما لك(تعاىل ) لقا (- 32

 )لبشر خلقته من صلصال من محأ مسنون(ال ينبغي يل أن أسجد ) قال مل أكن ألسجد (- 33

 مطرود) فإنك رجيم(أي اجلنة وقيل من السموات ) قال فاخرج منها (- 34

 اجلزاء) وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين (- 35
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 أي الناس) قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون (- 36

 )قال فإنك من املنظرين (- 37

 وقت النفخة األوىل) إىل يوم الوقت املعلوم (- 38

 )وألغوينهم أمجعني(املعاصي ) ألزينن هلم يف األرض(أي بإغوائك يل والباء للقسم وجوابه ) قال رب مبا أغويتين (- 39

 أي املؤمنني) إال عبادك منهم املخلصني (- 40

 )هذا صراط علي مستقيم(تعاىل ) قال (- 41

 الكافرين) من اتبعك من الغاوين(لكن ) إال(قوة ) ليس لك عليهم سلطان(أي املؤمنني ) إن عبادي( وهو - 42

 أي من اتبعك معك) وإن جهنم ملوعدهم أمجعني (- 43

 )مقسوم (نصيب) منهم جزء(منها ) لكل باب(أطباق ) هلا سبعة أبواب (- 44

 جتري فيها) وعيون(بساتني ) إن املتقني يف جنات (- 45

 من كل فزع) آمنني(أي ساملني من كل خموف أو مع سالم أي سلموا وادخلوا ) ادخلوها بسالم( ويقال هلم - 46

م حال أيضا أي ال ينظر بعضه) على سرر متقابلني(حال منهم ) إخوانا(حقد ) ونزعنا ما يف صدورهم من غل (- 47
 إىل قفا بعض لدوران األسرة م

 أبدا) وما هم منها مبخرجني(تعب ) ال ميسهم فيها نصب (- 48

 م) الرحيم(للمؤمنني ) عبادي أين أنا الغفور(خرب يا حممد ) نبئ (- 49

 املؤمل) هو العذاب األليم(للعصاة ) وأن عذايب (- 50

  عشرة أو ثالثة منهم جربيلهم مالئكة اثنا عشر أو) ونبئهم عن ضيف إبراهيم (- 51

) إنا منكم وجلون(إبراهيم ملا عرض عليهم األكل فلم يأكلوا ) قال(أي هذا اللفظ ) إذ دخلوا عليه فقالوا سالما (- 52

 خائفون

 ذي علم كثري هو إسحق كما ذكرنا يف سورة هود) نبشرك بغالم عليم(رسل ربك ) إنا(ال ختف ) قالوا ال توجل (- 53

 استفهام تعجب) تبشرون(فبأي شيء ) فبم(حال أي مع مسه إياي ) على أن مسين الكرب(بالولد ) بشرمتوينقال أ (- 54

 اآليسني) فال تكن من القانطني(بالصدق ) قالوا بشرناك باحلق (- 55

 الكافرون) من رمحة ربه إال الضالون(بكسر النون وفتحها ) يقنط(أي ال ) قال ومن (- 56

 )أيها املرسلون(شأنكم ) قال فما خطبكم (- 57

 كافرين أي قوم لوط إلهالكهم) قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني (- 58

 إلميام) إال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني (- 59

 الباقني يف العذاب لكفرها) إال امرأته قدرنا إا ملن الغابرين (- 60

 )املرسلون(أي لوطا ) فلما جاء آل لوط (- 61

 ال أعرفكم) إنكم قوم منكرون(هلم ) قال (- 62

 يشكون وهو العذاب) فيه ميترون(أي قومك ) قالوا بل جئناك مبا كانوا (- 63
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 يف قولنا) وأتيناك باحلق وإنا لصادقون (- 64

لئال يرى عظيم ما يرتل م ) وال يلتفت منكم أحد(امش خلفهم ) فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم (- 65
 وهو الشام) حيث تؤمرونوامضوا (

 حال أي يتم استئصاهلم يف الصباح) أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني(وهو ) إليه ذلك األمر(أوحينا ) وقضينا (- 66

) يستبشرون(مدينة سدوم وهم قوم لوط ملا أخربوه أن يف بيت لوط مردا حسانا وهم املالئكة ) وجاء أهل املدينة (- 67

 محال طمعا يف فعل الفاحشة 

 )إن هؤالء ضيفي فال تفضحون(لوط ) قال (- 68

 بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة م) واتقوا اهللا وال ختزون (- 69

 عن إضافتهم) قالوا أومل ننهك عن العاملني قال (- 70

 ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن) قال هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني (- 71

 يترددون) إم لفي سكرم يعمهون( أي وحياتك  عليه وسلمصلى اهللاخطاب للنيب ) لعمرك (- 72

 وقت شروق الشمس) مشرقني(صيحة جربيل ) فأخذم الصيحة (- 73

وأمطرنا عليهم (بأن رفعها جربيل إىل السماء وأسقطها مقلوبة إىل األرض ) سافلها(أي قراهم ) فجعلنا عاليها (- 74
 طني طبخ بالنار) حجارة من سجيل

 للناظرين املعتربين) للمتومسني(دالالت على وحدانية اهللا ) آليات(املذكور ) ن يف ذلكإ (- 75

 طريق قريش إىل الشام مل تندرس إفال يعتربون م) لبسبيل مقيم(أي قرى قوم لوط ) وإا (- 76

 )للمؤمنني(لعربة ) إن يف ذلك آلية (- 77

بتكذيبهم ) لظاملني(ضة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب هي غي) كان أصحاب األيكة(خمففة أي إنه ) وإن (- 78
 شعيبا

واضح أفال ) مبني(طريق ) لبإمام(أي قرى قوم لوط واأليكة ) وإما(بأن أهلكناهم بشدة احلر ) فانتقمنا منهم (- 79
 تعتربون م يا أهل مكة

بتكذيبهم صاحلا ألنه تكذيب لباقي ) املرسلني(واد بني املدينة والشام وهم مثود ) ولقد كذب أصحاب احلجر (- 80
 الرسل الشتراكهم يف ايء بالتوحيد

 ال يتفكرون فيها) فكانوا عنها معرضني(يف الناقة ) وآتيناهم آياتنا (- 81

 )وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتا آمنني (- 82

 وقت الصباح) فأخذم الصيحة مصبحني (- 83

 من بناء احلصون ومجع األموال) ا كانوا يكسبونم(العذاب ) عنهم(دفع ) فما أغىن (- 84

) فاصفح(ال حمالة فيجازى كل أحد بعمله ) وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وإن الساعة آلتية (- 85

 أعرض عنهم إعراضا ال جزع فيه) الصفح اجلميل(يا حممد عن قومك 

 شيءبكل ) العليم(لكل شيء ) إن ربك هو اخلالق (- 86
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والقرآن ( هي الفاحتة رواه الشيخان ألا تثىن يف كل ركعة صلى اهللا عليه وسلمقال ) ولقد آتيناك سبعا من املثاين (- 87
 )العظيم

ألن ) واخفض جناحك(إن مل يؤمنوا ) منهم وال حتزن عليهم(أصنافا ) ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا (- 88
 )للمؤمنني(جانبك 

 البني اإلنذار) املبني(من عذاب اهللا أن يرتل عليكم ) إين أنا النذيروقل  (- 89

 اليهود والنصارى) على املقتسمني(العذاب ) كما أنزلنا (- 90

أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقيل املراد م ) عضني(أي كتبهم املرتلة عليهم ) الذين جعلوا القرآن (- 91
 الناس عن اإلسالم وقال بعضهم يف القرآن سحر وبعضهم كهانة وبعضهم شعرالذين اقتسموا طرق مكة يصدون 

 سؤال توبيخ) فوربك لنسألنهم أمجعني (- 92

 )عما كانوا يعملون (- 93

 هذا قبل األمر باجلهاد) وأعرض عن املشركني(به أي اجهر به وأمضه ) مبا تؤمر(يا حممد ) فاصدع (- 94

بإهالكنا كال منهم بآفة وهم الوليد بن املغرية والعاصي بن وائل وعدي بن قيس بك ) إنا كفيناك املستهزئني (- 95
 واألسود بن عبد املطلب واألسود بن عبد يغوث

فسوف (صفة وقيل مبتدأ ولتضمنه معىن الشرط دخلت الفاء يف خربه وهو ) الذين جيعلون مع اهللا إهلا آخر (- 96
 عاقبة أمرهم) يعلمون

 من االستهزاء والتكذيب) نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون(للتحقيق ) ولقد (- 97

 املصلني) وكن من الساجدين(أي قل سبحان اهللا وحبمده ) حبمد ربك(ملتبسا ) فسبح (- 98

 املوت) واعبد ربك حىت يأتيك اليقني (- 99

  سورة النحل-16*2*

فال (بصيغة املاضي لتحقق وقوعه أي قرب أي الساعة وأتى ) أتى أمر اهللا( ملا استبطأ املشركون العذاب نزل - 1
 به غريه) وتعاىل عما يشركون(ترتيها له ) سبحانه(تطلبوه قبل حينه فإنه واقع ال حمالة ) تستعجلوه

مفسرة ) أن(وهم األنبياء ) على من يشاء من عباده(بإرادته ) من أمره(بالوحي ) بالروح(أي جربيل ) يرتل املالئكة (- 2
 خافون) أنه ال إله إال أنا فاتقون(كافرين بالعذاب وأعلموهم خوفوا ال) أنذروا(

 به من األصنام) تعاىل عما يشركون(أي حمقا ) خلق السماوات واألرض باحلق (- 3

بينها يف نفي البعث ) مبني(شديد اخلصومة ) فإذا هو خصيم(مين إىل أن صريه قويا شديدا ) خلق اإلنسان من نطفة (- 4
 ام وهي رميمقائال من حييي العظ

ما تستدفئون به ) فيها دفء(من مجلة الناس ) خلقها لكم(اإلبل والبقر والغنم ونصبه بفعل مقدر يفسره ) واألنعام (- 5
 قدم الظرف للفاصلة) ومنها تأكلون(من النسل والدر والركوب ) ومنافع(من األكسية واألردية من أشعارها وأصوافها 
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 خترجوا إىل املرعى بالغداة) وحني تسرحون(تردوا إىل مراحها بالعشي )  ترحيونحني(زينة ) ولكم فيها مجال (- 6

إن (جبهدها ) إال بشق األنفس(واصلني إليه على غري اإلبل ) إىل بلد مل تكونوا بالغيه(أمحاالكم ) وحتمل أثقالكم (- 7
 بكم حيث خلقها لكم) ربكم لرؤوف رحيم

مفعول له والتعليل ما بتعريف النعم ال ينايف خلقها لغري ذلك ) تركبوها وزينةواخليل والبغال واحلمري ل( وخلق - 8
 من األشياء العجيبة الغريبة) وخيلق ما ال تعلمون(كاألكل يف اخليل الثابت حبديث الصحيحني 

) ولو شاء(حائد عن االستقامة ) جائر(أي السبيل ) ومنها(أي بيان الطريق املستقيم ) وعلى اهللا قصد السبيل (- 9

 فتهتدون إليه باختيار منكم) أمجعني(إىل قصد السبيل ) هلداكم(هدايتكم 

 ترعون دوابكم) فيه تسيمون(ينبت بسببه ) ومنه شجر(تشربونه ) هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب (- 10

دالة على ) آلية(ملذكور ا) ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات إن يف ذلك (- 11
 يف صنعه فيؤمنون) لقوم يتفكرون(وحدانيته تعاىل 

بالوجهني ) والقمر والنجوم(بالنصب عطفا على ما قبله والرفع مبتدأ ) وسخر لكم الليل والنهار والشمس (- 12
 يتدبرون) إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون(بإرادته ) بأمره(بالنصب حال والرفع خرب ) مسخرات(

كأمحر وأصفر ) خمتلفا ألوانه(من احليوان والنبات وغري ذلك ) لكم يف األرض(خلق ) وما ذرأ( وسخر لكم - 13
 يتعظون) إن يف ذلك آلية لقوم يذكرون(وأخضر وغريها 

وتستخرجوا منه حلية (هو السمك ) لتأكلوا منه حلما طريا(ذهللا لركوبه والغوص فيه ) وهو الذي سخر البحر (- 14
متخر املاء أي تشقه جبريها فيه مقبلة ومدبرة بريح ) مواخر فيه(السفن ) الفلك(تبصر ) وترى(هي اللؤلؤ واملرجان ) تلبسوا
 اهللا على ذلك) ولعلكم تشكرون(تعاىل بالتجارة ) من فضله(عطف على لتأكلوا تطلبوا ) ولتبتغوا(واحدة 

طرقا ) وسبال(كالنيل ) وأارا(جعل فيها ) بكم(تتحرك ) متيد(ال ) أن(جباال ثوابت ) وألقى يف األرض رواسي (- 15
 إىل مقاصدكم) لعلكم تدون(

إىل الطرق والقبلة ) هم يهتدون(مبعىن النجوم ) وبالنجم(تستدلون ا على الطرق كاجلبال بالنهار ) وعالمات (- 16
 بالليل

 هذا فتؤمنوا) أفال تذكرون(معه يف العبادة ال وهو األصنام حيث تشركوا ) كمن ال خيلق(وهو اهللا ) أفمن خيلق (- 17

حيث ينعم عليكم مع ) إن اهللا لغفور رحيم(تضبطوها فضال أن تطيقوا شكرها ) وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها (- 18
 تقصريكم وعصيانكم

 )واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون (- 19

يصورون من ) ال خيلقون شيئا وهم خيلقون(وهم األصنام ) من دون اهللا(بالتاء والياء تعبدون ) والذين يدعون (- 20
 احلجارة وغريها

أي اخللق ) يبعثون(وقت ) أيان(أي األصنام ) وما يشعرون(تأكيد ) غري أحياء(ال روح فيهم خرب ثان ) أموات (- 21
 فكيف يعبدون إذ ال يكون إهلا إال اخلالق احلي العامل بالغيب
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فالذين ال يؤمنون (ال نظري له يف ذاته وال يف صفاته وهو اهللا تعاىل ) إله واحد(دة منكم املستحق للعبا) إهلكم (- 22
 متكربون عن اإلميان ا) وهم مستكربون(جاحدة للوحدانية ) باآلخرة قلوم منكرة

  أنه يعاقبهممبعىن) إنه ال حيب املستكربين(فيجازيهم بذلك ) أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون(حقا ) ال جرم (- 23

) أساطري(هو ) قالوا(على حممد ) أنزل ربكم(استفهامية موصولة ) وإذا قيل هلم ماذا( ونزل يف النضر بن احلرث - 24

 إضالال للناس) األولني(أكاذيب 

أوزار الذين (بعض ) يوم القيامة ومن(مل يكفر منها شيء ) كاملة(ذنوم ) أوزارهم(يف عاقبة األمر ) ليحملوا (- 25
 حيملونه محلهم هذا) ما يزرون(بئس ) أال ساء(ألم دعوهم إىل الضالل فاتبعوهم فاشتركوا يف اإلمث ) يضلوم بغري علم

قصد ) فأتى اهللا(وهو منروذ بىن صرحا طويال ليصعد منه إىل السماء ليقاتل أهلها ) قد مكر الذين من قبلهم (- 26
وأتاهم (أي وهم حتته ) فخر عليهم السقف من فوقهم(ريح والزلزلة فهدمته األساس فأرسل عليه ال) بنيام من القواعد(

 من جهة ال ختطر بباهلم وقيل هذا متثيل إلفساد ما أبرموه من املكر بالرسل) العذاب من حيث ال يشعرون

الذين كنتم (كم بزعم) أين شركائي(اهللا هلم على لسان املالئكة توبيخا ) ويقول(يذهلم ) مث يوم القيامة خيزيهم (- 27
إن اخلزي اليوم (من األنبياء واملؤمنني ) الذين أوتوا العلم(أي يقول ) قال(يف شأم ) فيهم(ختالفون املؤمنني ) تشاقون

 يقولونه مشاتة م) والسوء على الكافرين

واستسلموا عند املوت قائلني انقادوا ) فألقوا السلم(بالكفر ) املالئكة ظاملي أنفسهم(بالتاء والياء ) الذين تتوفاهم (- 28
 فيجازيكم به) بلى إن اهللا عليم مبا كنتم تعملون(شرك فتقول املالئكة ) ما كنا نعمل من سوء(

 )املتكربين(مأوى ) فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى( ويقال هلم - 29

حياة طيبة ) يف هذه الدنيا حسنة(باإلميان ) نواماذا أنزل ربكم قالوا خريا للذين أحس(الشرك ) وقيل للذين اتقوا (- 30
 هي) ولنعم دار املتقني(من الدنيا وما فيها قال تعاىل فيها ) خري(أي اجلنة ) ولدار اآلخرة(

جيزي اهللا (اجلزاء ) يدخلوا جتري من حتتها األار هلم فيها ما يشاؤون كذلك(إقامة مبتدأ خربه ) جنات عدن (- 31
 )املتقني

ويقال هلم يف ) سالم عليكم(هلم عند املوت ) يقولون(طاهرين من الكفر ) تتوفاهم املالئكة طيبني(نعت ) لذينا (- 32
 )ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون(اآلخرة 

العذاب ) أو يأيت أمر ربك(لقبض أرواحهم ) املالئكة(بالتاء والياء ) إال أن تأتيهم(ينتظر الكفار ) ينظرون(ما ) هل (- 33
وما ظلمهم (من األمم كذبوا رسلهم فاهلكوا ) فعل الذين من قبلهم(كما فعل هؤالء ) كذلك(لقيامة املشتملة عليه أو ا
 بالكفر) ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(بإهالكهم بغري ذنب ) اهللا

 أي العذاب) م ما كانوا به يستهزئون(نزل ) وحاق(أي جزاؤها ) فأصام سيئات ما عملوا (- 34

لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال آباؤنا وال حرمنا من دونه (من أهل مكة ) قال الذين أشركواو (- 35
أي كذبوا ) كذلك فعل الذين من قبلهم(من البحائر والسوائب فإشراكنا وحترمينا مبشيئته فهو راض به قال تعاىل ) من شيء

 اإلبالغ البني وليس عليهم اهلداية) الغ املبنيعلى الرسل إال الب(فما ) فهل(رسلهم فيما جاؤا به 
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) واجتنبوا الطاغوت(وحدوه ) اعبدوا اهللا(أي بأن ) أن(كما بعثناك يف هؤالء ) ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال (- 36

) افسريو(يف علم اهللا فلم يؤمن ) عليه الضاللة(وجبت ) ومنهم من حقت(فآمن ) فمنهم من هدى اهللا(األوثان أن تعبدوها 

 رسلهم من اهلالك) يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني(يا كفار مكة 

بالبناء للمفعول وللفاعل ) فإن اهللا ال يهدي(وقد أضلهم اهللا ال تقدر على ذلك ) على هداهم(يا حممد ) إن حترص (- 37
 ما نعني من عذاب اهللا) وما هلم من ناصرين(من يريد إضالله ) من يضل(

وعدا عليه (يبعثهم ) بلى(قال تعاىل ) ال يبعث اهللا من ميوت(أي غاية اجتهادهم فيها ) سموا باهللا جهد أمياموأق (- 38
) ال يعلمون(أي أهل مكة ) ولكن أكثر الناس(مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما املقدر أي وعد ذلك وحقه حقا ) حقا

 ذلك

وليعلم (من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة املؤمنني ) فيه(مع املؤمنني ) تلفونهلم الذي خي(متعلق بيبعثهم املقدر ) ليبني (- 39
 يف إنكار البعث) الذين كفروا أم كانوا كاذبني

أي فهو يكون ويف قراءة ) أن نقول له كن فيكون(أي أردنا إجياده وقولنا مبتدأ خربه ) إمنا قولنا لشيء إذا أردناه (- 40
  لتقرير القدرة على البعثبالنصب عطفا على نقول واآلية

 صلى اهللا عليه وسلمباألذى من أهل مكة وهم النيب ) من بعد ما ظلموا(إلقامة دينه ) والذين هاجروا يف اهللا (- 41

) لو كانوا يعلمون(أعظم ) أكرب(أي اجلنة ) وألجر اآلخرة(هي املدينة ) حسنة(دارا ) يف الدنيا(نرتهلم ) لنبوئنهم(وأصحابه 

 أو املتخلفون عن اهلجرة ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهمأي الكفار 

فريزقهم من حيث ال ) وعلى رم يتوكلون(على أذى املشركني واهلجرة إلظهار الدين ) الذين صربوا( هم - 42
 حيتسبون

إن كنتم (واإلجنيل العلماء بالتوراة ) فاسألوا أهل الذكر(ال مالئكة ) وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم (- 43
 صلى اهللا عليه وسلمذلك فإم يعلمونه وأنتم إىل تصديقهم أقرب من تصديق املؤمنني مبحمد ) ال تعلمون

لتبني (القرآن ) وأنزلنا إليك الذكر(الكتب ) والزبر(متعلق مبحذوف فأي أرسلناهم باحلجج الواضحة ) بالبينات (- 44
 يف ذلك فيعتربوا) ولعلهم يتفكرون(حلرام فيه من احلالل وا) للناس ما نزل إليهم

 يف دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه صلى اهللا عليه وسلمبالنيب ) السيئات(املكرات ) أفأمن الذين مكروا (- 45
أي من جهة ال ختطر ) أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون(كقارون ) أن خيسف اهللا م األرض(كما ذكر يف األنفال 

 باهلم وقد اهلكوا ببدر ومل يكونوا يقدرون ذلكب

 بفائتني العذاب) فما هم مبعجزين(يف أسفارهم للتجارة ) أو يأخذهم يف تقلبهم (- 46

فإن ربكم لرؤوف (تنقص شيئا فشيئا حىت يهلك اجلميع حال من الفاعل أو املفعول ) أو يأخذهم على ختوف (- 47
 حيث مل يعاجلهم بالعقوبة) رحيم

) عن اليمني والشمائل سجدا(تتميل ) ظالله(له ظل كشجرة وجبل ) أومل يروا إىل ما خلق اهللا من شيء يتفيأ( - 48

) وهللا(الظالل ) داخرون(حال أي خاضعني له مبا يراد منهم ) هللا وهم(مجع مشال أي عن جانبيهما أول النهار وآخره 

 صاغرون نزلوا مرتلة العقالء
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أي نسمة تدب عليها أي ختضع له مبا يراد منها وغلب يف ) اوات وما يف األرض من دابةوهللا يسجد ما يف السم (- 49
 يتكربون عن عبادته) وهم ال يستكربون(خصهم بالذكر تفضيال ) واملالئكة(اإلتيان مبا ما ال يعقل لكثرته 

ويفعلون ( عليهم بالقهر حال من هم أي عاليا) رم من فوقهم(أي املالئكة حال من ضمري يستكربون ) خيافون (- 50
 به) ما يؤمرون

) فإياي فارهبون(أتى به الثبات اإلالهية والوحدانية ) إمنا هو إله واحد(تأكيد ) وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني (- 51

 خافون دون غريي وفيه التفات عن الغيبة

دائما حال من الدين والعامل فيه ) واصبا(ة الطاع) وله الدين(ملكا وخلقا وعبيدا ) وله ما يف السماوات واألرض (- 52
 وهو اإلله احلق وال إله غريه واالستفهام لالنكار والتوبيخ) أفغري اهللا تتقون(معىن الظرف 

الفقر ) الضر(أصابكم ) مث إذا مسكم(ال يأيت ا غريه وما شرطية أو موصولة ) وما بكم من نعمة فمن اهللا (- 53
 ون أصواتكم باالستغاثة والدعاء وال تدعون غريهترفع) فإليه جتأرون(واملرض 

 )مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برم يشركون (- 54

 عاقبة ذلك) فسوف تعلمون(باجتماعكم على عبادة األصنام أمر ديد ) فتمتعوا(من النعمة ) ليكفروا مبا آتيناهم (- 55

من احلرث واألنعام ) نصيبا مما رزقناهم( تضر وال تنفع وهي األصنام أا) ملا ال يعلمون(أي املشركون ) وجيعلون (- 56
على اهللا من أنه ) عما كنتم تفترون(سؤال توبيخ وفيه التفات عن الغيبة ) تاهللا لتسألن(بقوهلم هذا هللا وهذا لشركائنا 

 أمركم بذلك

أي البنون ) وهلم ما يشتهون( عما زعموا ترتيها له) سبحانه(بقوهلم املالئكة بنات اهللا ) وجيعلون هللا البنات (- 57
واجلملة يف حما رفع أو نصب بيجعلون املعىن جيعلون له البنات اليت يكرهوا وهو مرته عن الولد وجيعلون هلم األبناء الذين 

 خيتاروم فيختصون باألسىن كقوله فاستفتهم إلربكك البنات وهلم البنون

ممتلئ غما فكيف ) وهو كظيم(متغريا تغري مغتم ) وجهه مسودا(صار ) ظل(له تولد ) وإذا بشر أحدهم باألنثى (- 58
 ينسب البنات إليه تعاىل

يتركه ) أميسكه(خوفا من التعيري مترددا فيما يفعل به ) من سوء ما بشر به(أي قومه ) من القوم(خيتفي ) يتوارى (- 59
حكمهم هذا حيث نسبوا ) ما حيكمون(بئس ) أال ساء(بأن يئده ) أم يدسه يف التراب(هوان وذل ) على هون(بال قتل 

 خلالقهم البنات الاليت هن عندهم ذا احملل

أي الصفة السوآى مبعىن القبيحة وهي وأدهم البنات مع ) مثل السوء(أي الكفار ) للذين ال يؤمنون باآلخرة (- 60
 يف خلقه) احلكيم(يف ملكه ) وهو العزيز( إله إال هو الصفة العليا وهو أنه ال) وهللا املثل األعلى(احتياجهم إليهن للنكاح 

ولكن يؤخرهم (نسمة تدب عليها ) من دابة(أي األرض ) ما ترك عليها(باملعاصي ) ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم (- 61
 عليه) ساعة وال يستقدمون(عنه ) إىل أجل مسمى فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون

مع ) ألسنتهم(تقول ) وتصف(نفسهم من البنات والشريك يف الرياسة وإهانة الرسل أل) وجيعلون هللا ما يكرهون (- 62
ال (عند اهللا أي اجلنة لقوله ولئن رجعت إىل ريب إن يل عنده للحسىن قال تعاىل ) أن هلم احلسىن(وهو ) الكذب(ذلك 
 بكسر الراء أي متجاوزين احلدمتروكون فيها أو مقدمون إليها ويف قراءة ) أن هلم النار وأم مفرطون(حقا ) جرم
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فهو (السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل ) فزين هلم الشيطان أعماهلم(رسال ) تاهللا لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك (- 63
مؤمل يف اآلخرة وقيل املراد باليوم يوم القيامة على حكاية ) وهلم عذاب أليم(أي يف الدنيا ) اليوم(متويل امورهم ) وليهم
  اآلتية أي ال ويل هلم غريه وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهماحلال

) وهدى(من أمر الدين ) الذي اختلفوا فيه(للناس ) إال لتبني هلم(القرآن ) الكتاب(يا حممد ) وما أنزلنا عليك (- 64

 به) ورمحة لقوم يؤمنون(عطف على لتبني 

دالة على ) آلية(املذكور ) إن يف ذلك(يبسها ) بعد موا(بات بالن) واهللا أنزل من السماء ماء فأحيا به األرض (- 65
 مساع تدبر) لقوم يسمعون(البعث 

لالبتداء متعلقة بنسقيكم ) من(أي األنعام ) مما يف بطونه(بيان للعربة ) نسقيكم(اعتبارا ) وإن لكم يف األنعام لعربة (- 66
سائغا ( الفرث والدم من طعم أو ريح أو لون وهو بينهما ال يشوبه شيء من) ودم لبنا خالصا(ثفل الكرش ) بني فرث(

 سهل املرور يف حلقهم ال يغص به) للشاربني

ورزقا (مخرا يسكر مسيت باملصدر وهذا قبل حترميها ) تتخذون منه سكرا(مثر ) ومن مثرات النخيل واألعناب (- 67
 يتدبرون) لقوم يعقلون(الة على قدرة اهللا تعاىل د) آلية(املذكور ) إن يف ذلك(كالتمر والزبيب واخلل والدبس ) حسنا

) ومن الشجر(تأوين إليها ) اختذي من اجلبال بيوتا(مفسرة أو مصدرية ) أن(وحي إهلام ) وأوحى ربك إىل النحل (- 68

 أي الناس يبنون لك من األماكن وإال مل تأو إليها) ومما يعرشون(بيوتا 

مجع ذلول حال من السبل ) ذلال(طرقه من طلب املرعى ) سبل ربك(خلي اد) مث كلي من كل الثمرات فاسلكي (- 69
أي مسخرة لك فال تعسر عليك وإن توعرت وال تضلي عن العود منها وإن بعدت وقيل من الضمري يف اسلكي أي 

ضها كمادل من األوجاع قيل لبع) خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس(هو العسل ) خيرج من بطوا شراب(منقادة ملا يراد منك 
 من استطلق عليه بطنه صلى اهللا عليه وسلمعليه هتنكري شفاء أو لكلها بضميمته إىل غريه أقول وبدوا بنيته وقد أمر به 

 يف صنعه تعاىل) إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون(رواه الشيخان 

أي أخسه من ) رد إىل أرذل العمرومنكم من ي(عند انقضاء آجالكم ) مث يتوفاكم(ومل تكونوا شيئا ) واهللا خلقكم (- 70
) عليم(بتدبري خلقه ) شيئا إن اهللا(قال عكرمة من قرأ القرآن مل يصر ذه احلالة ) لكي ال يعلم بعد علم(اهلرم واخلرف 

 على ما يريده

ادي بر(أي املوايل ) فما الذين فضلوا(فمنكم غين وفقري ومالك ومملوك ) واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق (- 71
أي املماليك ) فهم(أي جباعلي ما رزقناهم من األموال وغريها شركة بينهم وبني مماليكم ) رزقهم على ما ملكت أميام

شركاء واملعىن ليس هلم شركاء من مماليكهم يف أمواهلم فكيف جيعلون بعض مماليك اهللا شركاء له ) فيه سواء(واملوايل 
 لون له شركاءيكفرون حيث جيع) أفبنعمة اهللا جيحدون(

وجعل (فخلق حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء ) واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا (- 72
) أفبالباطل(من أنواع الثمار واحلبوب واحليوان ) ورزقكم من الطيبات(أوالد دداألوالد ) لكم من أزواجكم بنني وحفدة

 بإشراكهم) يؤمنون وبنعمة اهللا هم يكفرون(الصنم 
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بدل من ) شيئا(بالنبات ) واألرض(باملطر ) ما ال ميلك هلم رزقا من السماوات(أي غريه ) ويعبدون من دون اهللا (- 73
 يقدرون على شيء وهم األصنام) وال يستطيعون(رزقا 

 ذلك) وأنتم ال تعلمون(أن ال مثل له ) إن اهللا يعلم(ال جتعلوا هللا أشباها تشركوم به ) فال تضربوا هللا األمثال (- 74

لعدم ملكه ) ال يقدر على شيء(صفة متيزه مهن احلر فإنه عبد اهللا ) عبدا مملوكا(ويبدل منه ) ضرب اهللا مثال (- 75
أي يتصرف به كيف يشاء واألول مثل ) رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا(نكرة موصوفة أي حرا ) ومن(

أي أهل ) بل أكثرهم(وحده ) احلمد هللا(أي العبيد العجزة واحلر املتصرف ال ) هل يستوون( األصنام والثاين مثله تعاىل
 ما يصريون إأليه من العذاب فيشركون) ال يعلمون(مكة 

ألنه ال يفهم وال يفهم ) ال يقدر على شيء(ولد أخرس ) رجلني أحدمها أبكم(ويبدل منه ) وضرب اهللا مثال (- 76
يستوي (بنجح وهذا مثل الكافر ) هل(منه ) يأت خبري(يصرفه ) أينما يوجهه ال(ويل أمره ) الهعلى مو(ثقيل ) وهو كل(

على صراط (أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به وحيث عليه ) يأمر بالعدل وهو(األبكم املذكور ) هو ومن
 م والذي قبله مثل الكافر واملؤمنوهو الثاين املؤمن ال وقيل هذا مثل هللا واألبكم لألصنا) وهللا(طريق ) مستقيم

منه ألنه ) وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب(أي علم ما غاب فيهما ) وهللا غيب السماوات واألرض (- 77
 )إن اهللا على كل شيء قدير(بلفظ كن فيكون 

واألبصار (عىن األمساع مب) وجعل لكم السمع(اجلملة حال ) واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا (- 78
 على ذلك فتؤمنوا) لعلكم تشكرون(القلوب ) واألفئدة

عند ) ما ميسكهن(أي اهلواء بني السماء واالرض ) يف جو السماء(مذلالت للطريان ) أمل يروا إىل الطري مسخرات (- 79
ي خلقها حبيث ميكنها الطريان ه) إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون(بقدرته ) إال اهللا(قبض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن 

 وخلق اجلو حبيث ميكن الطريان فيه وإمساكها

كاخليام والقباب ) وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا(موضعا تسكنون فيه ) واهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا (- 80
أي ) وأشعارها( اإلبل أي) وأوبارها(أي الغنم ) ويوم إقامتكم ومن أصوافها(سفركم ) يوم ظعنكم(للحمل ) تستخفوا(

 تبلى فيه) إىل حني(تتمتعون به ) ومتاعا(متاعا لبيوتكم كبسط وأكسية ) أثاثا(املعز 

وجعل لكم من (مجع ظل تقيكم حر الشمس ) ظالال(من البيوت والشجر والغمام ) واهللا جعل لكم مما خلق (- 81
أي والربد ) تقيكم احلر(قمصا ) لكم سرابيلوجعل (مجع كن وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب ) اجلبال أكنانا

يتم (كما خلق هذه األشياء ) كذلك(حربكم أي الطعن والضرب فيها كالدروع واجلواشن ) وسرابيل تقيكم بأسكم(
 توحدونه) تسلمون(يا أهل مكة ) لعلكم(خبلق ما حتتاجون إليه ) عليكم(يف الدنيا ) نعمته

 اإلبالغ البني وهذا قبل األمر بالقتال) البالغ املبني(يا حممد ) فإمنا عليك(أعرضوا عن اإلسالم ) فإن تولوا (- 82

 )وأكثرهم الكافرون(بإشراكهم ) مث ينكروا(أي يقرون بأا من عنده ) يعرفون نعمة اهللا (- 83

يف ) لذين كفروامث ال يؤذن ل(وهو نبيها يشهد هلا وعليها وهو يوم القيامة ) ويوم نبعث من كل أمة شهيدا( واذكر - 84
 ال يطلب منهم العتىب أي الرجوع إىل ما يرضي اهللا) وال هم يستعتبون(االعتذار 

 ميهلون عنه إذا رأوه) وال هم ينظرون(العذاب ) فال خيفف عنهم(النار ) العذاب(كفروا ) وإذا رأى الذين ظلموا (- 85
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نعبدهم ) لوا ربنا هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعواقا(من الشياطني وغريها ) وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم (- 86
يف قولكم إنكم عبدمتونا كما يف آية أخرى ما كانوا إيانا ) إنكم لكاذبون(أي قالوا هلم ) من دونك فألقوا إليهم القول(

 يعبدون سيكفرون بعبادم

 من أن آهلتهم تشفع هلم) نوا يفترونعنهم ما كا(غاب ) وضل(أي استسلموا حلكمه ) وألقوا إىل اهللا يومئذ السلم (- 87

الذي استحقوه بكفرهم قال ابن ) زدناهم عذابا فوق العذاب(دينه ) عن سبيل اهللا(الناس ) الذين كفروا وصدوا (- 88
 بصدهم الناس عن اإلميان) مبا كانوا يفسدون(مسعود عقارب أنياا كالنخل الطوال 

أي ) شهيدا على هؤالء(يا حممد ) وجئنا بك(هو نبيهم ) هم من أنفسهمويوم نبعث يف كل أمة شهيدا علي( واذكر - 89
من الضاللة ) وهدى(حيتاج إليه الناس من أمر الشريعة ) لكل شيء(بيانا ) تبيانا(القرآن ) ونزلنا عليك الكتاب(قومك 

 املوحدين) للمسلمني(باجلنة ) ورمحة وبشرى(

أداء الفرائض أو أن تعبد اهللا كأنك تراه كما يف احلديث ) واإلحسان(ف التوحيد أو اإلنصا) إن اهللا يأمر بالعدل (- 90
شرعا من الكفر ) واملنكر(الزنا ) وينهى عن الفحشاء(القرابة خصه بالذكر اهتماما به ) ذي القرىب(إعطاء ) وإيتاء(

لعلكم (ر والنهي باألم) يعظكم(الظلم للناس خصه بالذكر اهتماما كما بدأ بالفحشاء كذلك ) والبغي(واملعاصي 
 تتعظون فيه إدغام التاء يف األصل يف الذال ويف املستدرك عن ابن مسعود وهذه آية يف القرآن للخري والشر) تذكرون

وقد جعلتم اهللا (توثيقها ) إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها(من البيع واألميان وغريها ) وأوفوا بعهد اهللا (- 91
 ديد هلم) إن اهللا يعلم ما تفعلون(فاء حيث حلفتم به واجلملة حال بالو) عليكم كفيال

حال مجع نكث وهو ) أنكاثا(إحكام له وبرم ) من بعد قوة(ما غزلته ) غزهلا(أفسدت ) وال تكونوا كاليت نقضت (- 92
ن ضمري تكونوا حال م) تتخذون(ما ينكث أي حيل إحكامه وهي امرأة محقاء من مكة كانت تغزل طول يومها مث تنقضه 

بأن تنقضوها ) بينكم(هو ما يدخل يف الشيء وليس منه أي فسادا وخديعة ) أميانكم دخال(أي ال تكونوا مثلها يف اختاذكم 
وكانوا حيالفون احللفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا ) من أمة(أكثر ) هي أرىب(مجاعة ) تكون أمة(أي ألن ) أن(

أي مبا أمر به من الوفاء بالعهد لينظر املطيع منكم والعاصي أو ) اهللا به(خيتربكم )  يبلوكمإمنا(حلف اولئك وحالفوهم 
يف الدنيا من أمر العهد وغريه بأن يعذب ) وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون(بكون امة أرىب لينظر أتفون أم ال 

 الناكث ويثيب الوايف

يوم القيامة ) ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن(أهل دين واحد ) دةولو شاء اهللا جلعلكم أمة واح (- 93
 لتجازوا عليه) عما كنتم تعملون(سؤال تبكيت 

استقامتها ) بعد ثبوا(أي أقدامكم عن حمجة اإلسالم ) فتزل قدم(كرره تأكيدا ) وال تتخذوا أميانكم دخال بينكم (- 94
أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو بصدكم غريكم عنه ألنه ) ا صددمت عن سبيل اهللامب(أي العذاب ) وتذوقوا السوء(عليها 

 يف اآلخرة) ولكم عذاب عظيم(يسنت بكم 

مما يف الدنيا ) هو خري لكم(من الثواب ) إمنا عند اهللا(من الدنيا بأن تنقضوه ألجله ) وال تشتروا بعهد اهللا مثنا قليال (- 95
 ضواذلك فال تنق) إن كنتم تعلمون(
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على الوفاء ) الذين صربوا(بالياء والنون ) ولنجزين(دائم ) وما عند اهللا باق(يفىن ) ينفد(من الدنيا ) ما عندكم (- 96
 أحسن مبعىن حسن) أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون(بالعهود 

 الدنيا بالقناعة أو قيل هي حياة اجلنة وقيل يف) من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة (- 97
 )ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون(الرزق احلالل 

 أي قل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم) فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم(أي أردت قراءته ) فإذا قرأت القرآن (- 98

 )على الذين آمنوا وعلى رم يتوكلون(تسلط ) إنه ليس له سلطان (- 99

 )مشركون(أي اهللا ) والذين هم به(بطاعته )  سلطانه على الذين يتولونهإمنا (- 100

صلى أي الكفار للنيب ) واهللا أعلم مبا يرتل قالوا(بنسخها وإنزال غريها ملصلحة العباد ) وإذا بدلنا آية مكان آية (- 101
 ة القرآن وفائدة النسخحقيق) بل أكثرهم ال يعلمون(كذاب تقوله من عندك ) إمنا أنت مفتر (اهللا عليه وسلم

وهدى (بإميام به ) ليثبت الذين آمنوا(متعلق برتل ) من ربك باحلق(جربيل ) نزله روح القدس(هلم ) قل (- 102
 )وبشرى للمسلمني

 صلى اهللا عليه وسلموهو قني نصراين كان النيب ) بشر(القرآن ) نعلم أم يقولون إمنا يعلمه(للتحقيق ) ولقد (- 103

ذو ) لسان عريب مبني(القرآن ) أعجمي وهذا(أنه يعلمه ) إليه(مييلون ) الذي يلحدون(لغة ) لسان(ه قال تعاىل يدخل علي
 بيان وفصاحة فكيف يعلمه أعجمي

 مؤمل) إن الذين ال يؤمنون بآيات اهللا ال يهديهم اهللا وهلم عذاب أليم (- 104

) وأولئك هم الكاذبون(لقرآن بقوهلم هذا من قول البشر ا) إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا (- 105

 والتأكيد بالتكرار وما بعدها رد لقوهلم إمنا أنت مفتر

ومن مبتدأ أو ) وقلبه مطمئن باإلميان(على التلفظ بالكفر فتلفظ به ) من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره (- 106
له أي فتحه ووسعه مبعىن طابت ) ولكن من شرح بالكفر صدرا( هذا شرطية واخلرب أو اجلواب هلم وعيد شديد دل على

 )فعليهم غضب من اهللا وهلم عذاب عظيم(له نفسه 

 )على اآلخرة وأن اهللا ال يهدي القوم الكافرين(اختاروها ) بأم استحبوا احلياة الدنيا(الوعيد هلم ) ذلك (- 107

 عما يراد م) وأبصارهم وأولئك هم الغافلونأولئك الذين طبع اهللا على قلوم ومسعهم  (- 108

 ملصريهم إىل النار املؤبدة عليهم) أم يف اآلخرة هم اخلاسرون(حقا ) ال جرم (- 109

عذبوا وتلفظوا بالكفر ويف قراءة بالبناء للفاعل أي ) من بعد ما فتنوا(إىل املدينة ) مث إن ربك للذين هاجروا (- 110
) رحيم(هلم ) لغفور(أي الفتنة ) إن ربك من بعدها(على الطاعة ) مث جاهدوا وصربوا(اإلميان كفروا أو فتنوا الناس عن 

 م وخرب إن األوىل دل عليه خرب الثانية

جزاء ) وتوىف كل نفس(ال يهمها غريها وهو يوم القيامة ) عن نفسها(حتاج ) يوم تأيت كل نفس جتادل( اذكر - 111
 شيئا) ما عملت وهم ال يظلمون(

ال ) مطمئنة(من الغارات ال اج ) كانت آمنة(هي مكة واملراد اهلها ) قرية(ويبدل منه ) وضرب اهللا مثال (- 112
بتكذيب النيب ) من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا(واسعا ) يأتيها رزقها رغدا(حيتاج إىل االنتقال عنها لضيق أو خوف 
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مبا كانوا  (صلى اهللا عليه وسلمبسرايا النيب ) واخلوف(طوا سبع سنني فقح) فأذاقها اهللا لباس اجلوع (صلى اهللا عليه وسلم
 )يصنعون

وهم (اجلوع واخلوف ) فكذبوه فأخذهم العذاب (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) ولقد جاءهم رسول منهم (- 113
 )ظاملون

 )إياه تعبدونمما رزقكم اهللا حالال طيبا واشكروا نعمة اهللا إن كنتم (أيها املؤمنون ) فكلوا (- 114

 )إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن اهللا غفور رحيم (- 115

ملا مل حيله اهللا ومل حيرمه ) الكذب هذا حالل وهذا حرام(أي لوصف ألسنتكم ) وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم (- 116
 )إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحونلتفتروا على اهللا الكذب (

 مؤمل) عذاب أليم(يف اآلخرة ) وهلم(يف الدنيا ) متاع قليل( هلم - 117

يف آية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ) حرمنا ما قصصنا عليك من قبل(أي اليهود ) وعلى الذين هادوا (- 118
 بارتكاب املعاصي املوجبة لذلك) وا أنفسهم يظلمونولكن كان(بتحرمي ذلك ) وما ظلمناهم(ظفر إىل آخرها 

إن ربك من (عملهم ) من بعد ذلك وأصلحوا(رجعوا ) جبهالة مث تابوا(الشرك ) مث إن ربك للذين عملوا السوء (- 119
 م) رحيم(هلم ) لغفور(أي اجلهالة أو التوبة ) بعدها

ومل يك (مائال إىل الدين القيم ) هللا حنيفا(مطيعا ) قانتا( إماما قدوة جامعا خلصال اخلري) إن إبراهيم كان أمة (- 120
 )من املشركني

 )وهداه إىل صراط مستقيم(اصطفاه ) شاكرا ألنعمه اجتباه (- 121

) وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني(هي الثناء احلسن يف أهل األديان ) يف الدنيا حسنة(فيه التفات عن الغيبة ) وآتيناه (- 122

 لدرجات العلىالذين هلم ا

كرر ردا على زعم اليهود ) إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني(دين ) أن اتبع ملة(يا حممد ) مث أوحينا إليك (- 123
 والنصارى أم على دينه

على نبيهم وهم اليهود وأمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم ) على الذين اختلفوا فيه(فرض تعظيمه ) إمنا جعل السبت (- 124
من ) وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون(معة فقالوا ال نريده اختاروا السبت فشدد عليهم فيه اجل

 أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته

لرقيق مواعظه أو القول ا) واملوعظة احلسنة(بالقرآن ) باحلكمة(دينه ) إىل سبيل ربك(الناس يا حممد ) ادع (- 125
مبن (أي عامل ) إن ربك هو أعلم(الدعاء إىل اهللا بآياته والدعاء إىل حججه ) هي أحسن(أي اادلة اليت ) وجادهلم باليت(

صلى اهللا عليه فيجازيهم وهذا قبل األمر بالقتال ونزل ملا قتل محزة ومثل به فقال ) ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين
 نهم مكانك وقد رآه ألمثلن بسبعني موسلم

صلى اهللا فكف ) خري للصابرين(أي الصرب ) هلو(عن االنتقام ) وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت (- 126
  وكفر عن ميينه رواه البزارعليه وسلم
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وال تك يف (أي الكفار إن مل مينوا حلرصك على إميام ) وال حتزن عليهم(بتوفيقه ) واصرب وما صربك إال باهللا (- 127
 أي ال تم مبكرهم فأنا ناصرك عليهم) ضيق مما ميكرون

 بالطاعة والصرب بالعون والنصر) والذين هم حمسنون(الكفر واملعاصي ) إن اهللا مع الذين اتقوا (- 128

  سورة اإلسراء-17*2*

رف واإلسراء سري الليل نصب على الظ) ليال (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) الذي أسرى بعبده(أي ترتيه ) سبحان (- 1
بيت املقدس لبعده منه ) إىل املسجد األقصى(أي مكة ) من املسجد احلرام(وفائدة ذكره االشارة بتنكريه إىل تقليل مدته 

صلى أي العامل بأقوال النيب ) إنه هو السميع البصري(عجائب قدرتنا ) لنريه من آياتنا(بالثمار واألار ) الذي باركنا حوله(
 وأفعاله فأنعم عليه باإلسراء املشتمل على اجتماعه باألنبياء وعروجه إىل السماء ورؤية عجائب امللكوت يه وسلماهللا عل

 صلى اهللا عليه وسلمومناجاته له تعاىل فإنه 

يفوضون إليه ) وجعلناه هدى لبين إسرائيل أال تتخذوا من دوين وكيال(التوراة ) وآتينا موسى الكتاب( قال تعاىل - 2
 هم ويف قراءة تتخذوا بالفوقانية التفاتا فأن زائدة والقول مضمرأمر

 كثري الشكر لنا حامدا يف مجيع احواله) إنه كان عبدا شكورا(يف السفينة ) ذرية من محلنا مع نوح (- 3

ولتعلن مرتني (أرض الشام باملعاصي ) لتفسدن يف األرض(التوراة ) إىل بين إسرائيل يف الكتاب(أوحينا ) وقضينا (- 4
 تبغون بغيا عظيما) علوا كبريا

أصحاب قوة يف احلرب والبطش ) بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد(اوىل مريت بالفساد ) فإذا جاء وعد أوالمها (- 5
وقد أفسدوا األوىل بقتل ) وكان وعدا مفعوال(وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم ) خالل الديار(ترددوا لطلبكم ) فجاسوا(

 ا فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أوالدهم موخربوا بيت املقدسذكري

وأمددناكم بأموال وبنني وجعلناكم أكثر (بعد مائة سنة بقتل جالوت ) عليهم(الدولة والغلبة ) مث رددنا لكم الكرة (- 6
 عشرية) نفريا

) فإذا جاء وعد(إساءتكم ) فلها(بالفساد ) أسأمتوإن (ألن ثوابه هلا ) أحسنتم ألنفسكم(بالطاعة ) إن أحسنتم( وقلنا - 7

بيت ) وليدخلوا املسجد(حيزنوكم بالقتل والسيب حزنا يظهر يف وجوهكم ) ليسوؤوا وجوهكم(بعثناهم ) اآلخرة(املرة 
ثانيا هالكا وقد أفسدوا ) تتبريا(غلبوا عليه ) ما علوا(يهلكوا ) أول مرة وليتربوا(وخربوه ) كما دخلوه(املقدس فيخربوه 

 بقتل حيىي فبعث عليهم خبتنصر فقتل منهم الوفا وسىب ذريتهم وخرب بيت املقدس

اىل العقوبة وقد ) عدنا(إىل الفساد ) وإن عدمت(بعد املرة الثانية إن تبتم ) عسى ربكم أن يرمحكم( وقلنا يف الكتاب - 8
وجعلنا جهنم ( النضري وضرب اجلزية عليهم  فسلط عليهم بقتل قريظة ونفي بينصلى اهللا عليه وسلمعادوا بتكذيب حممد 

 حمبسا وسجنا) للكافرين حصريا

ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن (أعدل وأصوب ) هي أقوم(أي الطريقة اليت ) إن هذا القرآن يهدي لليت (- 9
 )هلم أجرا كبريا
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 مؤملا هو النار) ا أليماهلم عذاب(أعددنا ) وأن الذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا( وخيرب - 10

) عجوال(اجلنس ) باخلري وكان اإلنسان(أي كدعائه له ) دعاءه(على نفسه وأهله إذا ضجر ) ويدع اإلنسان بالشر (- 11

 بالدعاء على نفسه وعدم النظر يف عاقبته

م لتسكنوا فيه واإلضافة طمسنا نورها بالظال) فمحونا آية الليل(دالتني على قدرتنا ) وجعلنا الليل والنهار آيتني (- 12
عدد (ما ) ولتعلموا(بالكسب ) فضال من ربكم(فيه ) لتبتغوا(أي مبصرا فيها بالضوء ) وجعلنا آية النهار مبصرة(للبيان 

 بيناه تبيينا) فصلناه تفصيال(حيتاج إليه ) وكل شيء(لالوقات ) السنني واحلساب

خص بالذكر ألن اللزوم فيه أشد وقال جماهد ما من مولود ) نقهيف ع(عمله حيمله ) وكل إنسان ألزمناه طائره (- 13
صفتان ) يلقاه منشورا(مكتوبا فيه عمله ) وخنرج له يوم القيامة كتابا(يولد إال ويف عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد 

 لكتابا

 حماسبا) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا( ويقال له - 14

نفس ) وال تزر(ألن إمثه عليها ) ومن ضل فإمنا يضل عليها(ألن ثواب اهتدائه له ) ا يهتدي لنفسهمن اهتدى فإمن (- 15
 يبني له ما جيب عليه) حىت نبعث رسوال(أحدا ) أخرى وما كنا معذبني(نفس ) وزر(آمثة أي ال حتمل ) وازرة(

فخرجوا ) ففسقوا فيها(لطاعة على لسان رسلنا منعميها مبعىن رؤسائها با) وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها (- 16
 اهلكناها بإهالك أهلها وختريبها) فدمرناها تدمريا(بالعذاب ) فحق عليها القول(عن أمرنا 

عاملا ببواطنها ) من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا(األمم ) أهلكنا من القرون(أي كثريا ) وكم (- 17
 بوظواهرها وبه يتعلق بذنو

التعجيل له بدل من له بإعادة اجلار ) عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد(أي الدنيا ) العاجلة(بعمله ) من كان يريد (- 18
 مطرودا من الرمحة) مدحورا(ملوما ) مذموما(يدخلها ) جهنم يصالها(يف اآلخرة ) مث جعلنا له(

) فأولئك كان سعيهم مشكورا(حال ) وهو مؤمن(ا عمل عملها الالئق ) ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها (- 19

 عند اهللا أي مقبوال مثابا عليه

وما كان عطاء (يف الدنيا ) عطاء ربك(متعلق بنمد ) من(بدل ) هؤالء وهؤالء(نعطي ) مند(من الفريقني ) كال (- 20
 ممنوعا عن احد) حمظورا(فيها ) ربك

من الدنيا ) درجات وأكرب تفضيال(أعظم ) ولآلخرة أكرب(واجلاه يف الرزق ) انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض (- 21
 فينبغي االعتناء ا دوا

 ال ناصر لك) ال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوال (- 22

دك إما يبلغن عن(بأن تربومها ) وبالوالدين إحسانا(أن حتسنوا ) أال تعبدوا إال إياه(أن أي بأن ) ربك(أمر ) وقضى (- 23
بفتح الفاء وكسرها منونا ) فال تقل هلما أف(ويف قراءة يبلغان فأحدمها بدل من ألفه ) أو كالمها(فاعل ) الكرب أحدمها

 مجيال لينا) وقل هلما قوال كرميا(تزجرمها ) وال تنهرمها(وغري منون مصدر مبعىن تبا وقبحا 

) وقل رب ارمحهما كما(أي لرقتك عليهما ) محةمن الر(ألن هلما جانبك الذليل ) واخفض هلما جناح الذل (- 24

 )ربياين صغريا(رمحاين حني 
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) فإنه كان لألوابني(طائعني هللا ) إن تكونوا صاحلني(من إضمار الرب والعقوق ) ربكم أعلم مبا يف نفوسكم (- 25

 ملا صدر منهم يف حق الوالدين من بادرة وهم ال يضمرون عقوقا) غفورا(الرجاعني إىل طاعته 

باإلنفاق يف غري ) واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا(من الرب والصلة ) حقه(القرابة ) ذا القرىب(أعط ) وآت (- 26
 طاعة اهللا

شديد الكفر لنعمه فكذلك ) وكان الشيطان لربه كفورا(أي على طريقتهم ) إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني (- 27
 أخوه املبذر

أي ) ابتغاء رمحة من ربك ترجوها(أي املذكورين من ذي القرىب وما بعدهم فلم تعطهم ) موإما تعرضن عنه (- 28
 لينا سهال بأن تعدهم باإلعطاء عند جميء الرزق) فقل هلم قوال ميسورا(لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه 

كل البسط (يف اإلنفاق ) سطهاوال تب(أي ال متسكها عن اإلنفاق كل املسك ) وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك (- 29
 منقطعا ال شيء عندك راجع للثاين) حمسورا(راجع لألول ) فتقعد ملوما

عاملا ببواطنهم ) إنه كان بعباده خبريا بصريا(يضيقه ملن يشاء ) ملن يشاء ويقدر(يوسعه ) إن ربك يبسط الرزق (- 30
 وظواهرهم فريزقهم على حسب مصاحلهم

) كبريا(إمثا ) حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ(فقر ) إمالق(خمافة ) خشية( بالوأد )وال تقتلوا أوالدكم (- 31

 عظيما

 طريقا هو) سبيال(بئس ) وساء(قبيحا ) إنه كان فاحشة(أبلغ من ال تأتوه ) وال تقربوا الزىن (- 32

تسلطا على القاتل ) سلطانا(لوارثه ) هوال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي (- 33
 )إنه كان منصورا(بأن يقتل غري قاتله أو بغري ما قتل به ) يف القتل(يتجاوز احلد ) فال يسرف(

إن العهد كان (إذا عاهدمت اهللا أو الناس ) وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا بالعهد (- 34
 عنه) مسؤوال

 مآال) ذلك خري وأحسن تأويال(امليزان السوي ) إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم(أمتوه ) وأوفوا الكيل (- 35

صاحبه ) كل أولئك كان عنه مسؤوال(القلب ) ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد(تتبع ) وال تقف (- 36
 ماذا فعل به

تثقبها حىت تبلغ آخرها بكربك ) إنك لن خترق األرض(واخليالء أي ذا مرح بالكرب ) وال متش يف األرض مرحا (- 37
 املعىن أنك ال تبلغ هذا املبلغ فكيف حتتال) ولن تبلغ اجلبال طوال(

 )كان سيئه عند ربك مكروها(املذكور ) كل ذلك (- 38

قى يف جهنم ملوما وال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتل(املوعظة ) ربك من احلكمة(يا حممد ) ذلك مما أوحى إليك (- 39
 مطرودا من رمحة اهللا) مدحورا

) إنكم لتقولون(بنات لنفسه بزعمكم ) ربكم بالبنني واختذ من املالئكة إناثا(أخلصكم يا أهل مكة ) أفأصفاكم (- 40

 )قوال عظيما(بذلك 
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) إال نفورا(ذلك ) يزيدهموما (يتعظوا ) ليذكروا(من األمثال والوعد والوعيد ) يف هذا القرآن(بينا ) ولقد صرفنا (- 41

 عن احلق

 ليقاتلوه) سبيال(أي اهللا ) إىل ذي العرش(طلبوا ) آهلة كما يقولون إذا البتغوا(أي اهللا ) لو كان معه(هلم ) قل (- 42

 )علوا كبريا(من الشركاء ) وتعاىل عما يقولون(ترتيها له ) سبحانه (- 43

متلبسا ) إال يسبح(من املخلوقات ) من شيء(ما ) من فيهن وإنالسماوات السبع واألرض و(ترتهه ) تسبح له (- 44
) إنه كان حليما غفورا(ألنه ليس بلغتكم ) تسبيحهم(تفهمون ) ولكن ال تفقهون(أي يقول سبحان اهللا وحبمده ) حبمده(

 حيث مل يعاجلكم بالعقوبة

أي ساترا لك عنهم فال يرونك نزل ) ستوراوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا م (- 45
 صلى اهللا عليه وسلمفيمن أراد الفتك به 

ثقال فال ) ويف آذام وقرا(من أن يفهموا القرآن أي فال يفهمونه ) أن يفقهوه(أغطية ) وجعلنا على قلوم أكنة (- 46
 عنه) وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا(يسمعونه 

يتناجون بينهم أي ) وإذ هم جنوى(قراءتك ) إذ يستمعون إليك(بسببه من اهلزء ) حنن أعلم مبا يستمعون به (- 47
 خمدوعا مغلوبا على عقله) تتبعون إال رجال مسحورا(ما ) إن(يف تناجيهم ) يقول الظاملون(بدل من إذ قبله ) إذ(يتحدثون 

) فال يستطيعون سبيال(بذلك عن اهلدى ) فضلوا(هن والشاعر باملسحور والكا) انظر كيف ضربوا لك األمثال (- 48

 طريقا إليه

 )أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا ملبعوثون خلقا جديدا(منكرين للبعث ) وقالوا (- 49

 )كونوا حجارة أو حديدا(هلم ) قل (- 50

ال بد من إجياد الروح فيكم يعظم عن قبول احلياة فضال عن العظام والرفات ف) أو خلقا مما يكرب يف صدوركم (- 51
ومل تكونوا شيئا الن القادر على البدء قادر على ) أول مرة(خلقكم ) قل الذي فطركم(إىل احلياة ) فسيقولون من يعيدنا(

قل عسى (أي البعث ) مىت هو(استهزاء ) ويقولون(تعجبا ) إليك رؤوسهم(حيركون ) فسينغضون(اإلعادة بل هي أهون 
 )أن يكون قريبا

بأمره وقيل ) حبمده(فتجيبون دعوته من القبور ) فتستجيبون(يناديكم من القبور على لسان إسرافيل ) يوم يدعوكم (- 52
 هلول ما ترون) إال قليال(يف الدنيا ) لبثتم(ما ) وتظنون إن(وله احلمد 

بينهم إن الشيطان كان (د يفس) اليت هي أحسن إن الشيطان يرتغ(للكفار الكلمة ) يقولوا(املؤمنني ) وقل لعبادي (- 53
 بني العداوة والكلمة اليت هي أحسن هي) لإلنسان عدوا مبينا

وما (باملوت على الكفر ) يعذبكم(تعذيبكم ) أو إن يشأ(بالتوبة واإلميان ) ربكم أعلم بكم إن يشأ يرمحكم (- 54
 فتجربهم على اإلميان وهذا قبل األمر بالقتال) أرسلناك عليهم وكيال

ولقد فضلنا بعض النبيني على (فيخصهم مبا شاء على قدر أحواهلم ) ك أعلم مبن يف السماوات واألرضورب (- 55
 )وآتينا داود زبورا(بتخصيص كل منهم بفضيلة كموسى بالكالم وإبراهيم باخللة وحممد باإلسراء ) بعض
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فال ميلكون كشف الضر عنكم وال (ز كاملالئكة وعيسى وعزي) من دونه(أم آهلة ) ادعوا الذين زعمتم(هلم ) قل (- 56
 له إىل غريكم) حتويال

بدل من واو يبتغون أي ) أيهم(القربة بالطاعة ) إىل رم الوسيلة(يطلبون ) يبتغون(آهلة ) أولئك الذين يدعون (- 57
ن عذاب ربك إ(كغريهم فكيف تدعوم آهلة ) ويرجون رمحته وخيافون عذابه(إليه فكيف بغريه ) أقرب(يبتغيها الذي هو 

 )كان حمذورا

بالقتل ) أو معذبوها عذابا شديدا(باملوت ) إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة(أريد أهلها ) من قرية(ما ) وإن (- 58
 مكتوبا) مسطورا(اللوح احملفوظ ) كان ذلك يف الكتاب(وغريه 

ملا أرسلناها فأهلكناهم ولو )  األولونإال أن كذب ا(اليت اقترحها أهل مكة ) وما منعنا أن نرسل باآليات (- 59
بينة واضحة ) مبصرة(آية ) وآتينا مثود الناقة (صلى اهللا عليه وسلمأرسلناها إىل هؤالء وقد حكمنا بإمهاهلم المتام أمر حممد 

 للعباد فيؤمنوا) إال ختويفا(املعجزات ) وما نرسل باآليات(فأهلكوا ) ا(كفروا ) فظلموا(

علما وقدرة فهم يف قبضته فبلغهم وال ختف أحدا فهو يعصمك منهم ) لنا لك إن ربك أحاط بالناسوإذ ق( واذكر - 60
أهل مكة إذ كذبوا ا وارتد بعضهم ملا أخربهم ا ) إال فتنة للناس(عيانا ليلة اإلسراء ) وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك(
ل اجلحيم جعلناها فتنة هلم إذ قالوا النار حترق الشجرة فكيف وهي الزقوم اليت تنبت يف أص) والشجرة امللعونة يف القرآن(

 )إال طغيانا كبريا(ختويفنا ) فما يزيدهم(ا ) وخنوفهم(تنبته 

) فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طينا(سجود حتية باالحنناء ) وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم( واذكر - 61

 نصب برتع اخلافض أي من طني

) لئن(باألمر بالسجود له وأنا خري منه خلقتين من نار ) علي(فضلت ) هذا الذي كرمت(أي أخربين ) قال أرأيتك (- 62

 منهم ممن عصمته) إال قليال(باإلغواء ) ذريته(ألستأصلن ) أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن(الم قسم 

جزاء (أنت وهم ) ك منهم فإن جهنم جزاؤكمفمن تبع(منظرا إىل وقت النفخة األوىل ) اذهب(تعاىل له ) قال (- 63
 وافرا كامال) موفورا

صح ) وأجلب(بدعائك بالغناء واملزامري وكل داع إىل املعصية ) من استطعت منهم بصوتك(استخف ) واستفزز (- 64
من ) والدواأل(احملرمة كالربا والغصب ) وشاركهم يف األموال(وهم الركاب واملشاة يف املعاصي ) عليهم خبيلك ورجلك(

 باطال) إال غرورا(بذلك ) وما يعدهم الشيطان(بأن ال بعث وال جزاء ) وعدهم(الزىن 

 حافظا هلم منك) وكفى بربك وكيال(تسلط وقوة ) ليس لك عليهم سلطان(املؤمنني ) إن عبادي (- 65

إنه كان (عاىل بالتجارة ت) من فضله(تطلبوا ) يف البحر لتبتغوا(السفن ) لكم الفلك(جيري ) ربكم الذي يزجي (- 66
 يف تسخريها لكم) بكم رحيما

تعبدون من اآلهلة فال تدعونه ) من تدعون(غاب عنكم ) ضل(خوف الغرق ) يف البحر(الشدة ) وإذا مسكم الضر (- 67
إىل الرب (من الغرق وأوصلكم ) فلما جناكم(تعاىل فإنكم تدعونه وحده ألنكم يف شدة ال يكشفها إال هو ) إال إياه(

 جحودا للنعم) وكان اإلنسان كفورا(عن التوحيد ) أعرضتم
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أي يرميكم باحلصباء كقوم ) أو يرسل عليكم حاصبا(أي االرض كقارون ) أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الرب (- 68
 حافظا منه) مث ال جتدوا لكم وكيال(لوط 

أي رحيا شديدة ال متر )  قاصفا من الريحأخرى فريسل عليكم(مرة ) تارة(أي البحر ) أم أمنتم أن يعيدكم فيه (- 69
ناصرا وتابعا يطالبنا مبا فعلنا ) مث ال جتدوا لكم علينا به تبيعا(بكفركم ) فيغرقكم مبا كفرمت(بشيء إال قصفته فتكسر فلككم 

 بكم

محلناهم يف و(بالعلم والنطق واعتدال اخللق وغري ذلك ومنه طهارم بعد املوت ) بين آدم(فضلنا ) ولقد كرمنا (- 70
كالبهائم والوحوش ) ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا(على السفن ) والبحر(على الدواب ) الرب
فمن مبعىن ما أو على باا وتشمل املالئكة واملراد تفضيل اجلنس وال يلزم تفضيل افراده إذ هم أفضل من البشر ) تفضيال(

 غري األنبياء

نبيهم فيقال يا أمة فالن أو بكتاب أعماهلم فيقال يا صاحب الشر وهو يوم ) عوا كل أناس بإمامهميوم ند( اذكر - 71
ينقصون ) فأولئك يقرؤون كتام وال يظلمون(وهم السعداء اولو البصائر يف الدنيا ) كتابه بيمينه(منهم ) فمن أويت(القيامة 

 قدر قشرة النواة) فتيال(من أعماهلم 

وأضل (عن طريق النجاة وقراءة القرآن ) فهو يف اآلخرة أعمى(عن احلق ) أعمى(أي الدنيا ) هذهومن كان يف  (- 72
  أن حيرم واديهم وأحلوا عليهصلى اهللا عليه وسلمأبعد طريقا عنه ونزل يف ثقيف وقد سألوه ) سبيال

لو فعلت ) ري علينا غريه وإذاعن الذي أوحينا إليك لتفت(ليسترتلونك ) ليفتنونك(قاربوا ) كادوا(خمففة ) وإن (- 73
 )الختذوك خليال(ذلك 

لشدة احتياهلم ) قليال(ركونا ) إليهم شيئا(متيل ) تركن(قاربت ) لقد كدت(على احلق بالعصمة ) ولوال أن ثبتناك (- 74
  مل يركن وال قاربصلى اهللا عليه وسلموإحلاحهم وهو صريح يف أنه 

أي مثلي ما يعذب غريك يف الدنيا ) املمات(عذاب ) احلياة وضعف(عذاب ) ألذقناك ضعف(لو ركنت ) إذا (- 75
 مانعا منه) مث ال جتد لك علينا نصريا(واآلخرة 

كادوا ليستفزونك من (خمففة ) وإن( ونزل ملا قال له اليهود إن كنت نبيا حقا فاحلق بالشام فإا أرض األنبياء - 76
 مث يهلكون) إال قليال(فيها ) ال يلبثون خالفك(رجوك لو أخ) ليخرجوك منها وإذا(أرض املدينة ) األرض

 تبديال) وال جتد لسنتنا حتويال(أي كسنتنا فيهم من اهالك من أخرجهم ) سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا (- 77

إقبال الظلمة أي الظهر والعصر واملغرب ) إىل غسق الليل(أي من وقت زواهلا ) أقم الصالة لدلوك الشمس (- 78
 تشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار) إن قرآن الفجر كان مشهودا(صالة الصبح ) وقرآن الفجر(عشاء وال

فريضة زائدة لك دون امتك أو فضيلة على الصلوات املفروضة ) نافلة لك(بالقرآن ) به(فصل ) ومن الليل فتهجد (- 79
ه األولون واآلخرون وهو مقام الشفاعة يف فصل حيمدك في) مقاما حممودا(يف اآلخرة ) ربك(يقيمك ) عسى أن يبعثك(

 القضاء ونزل ملا أمر باهلجرة

) خمرج صدق(من مكة ) وأخرجين(إدخاال مرضيا ال أرى فيه ما أكره ) مدخل صدق(املدينة ) وقل رب أدخلين (- 80

 قوة تنصرين ا على أعدائك) واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا(إخراجا ال ألتفت بقليب إليها 
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مضمحال زائال ) إن الباطل كان زهوقا(بطل الكفر ) وزهق الباطل(اإلسالم ) جاء احلق(عند دخولك مكة ) وقل (- 81
 وحول البيت ثلثمائة وستون صنما فجعل يطعنها بعود يف يده ويقول ذلك حىت سقطت صلى اهللا عليه وسلموقد دخلها 

 رواه الشيخان

إال (الكافرين ) وال يزيد الظاملني(به ) ورمحة للمؤمنني(من الضاللة ) شفاءالقرآن ما هو (للبيان ) ونرتل من (- 82
 لكفرهم به) خسارا

الفقر ) وإذا مسه الشر(ثىن عطفه متبخترا ) ونأى جبانبه(عن الشكر ) أعرض(الكافر ) وإذا أنعمنا على اإلنسان (- 83
 قنوطا من رمحة اهللا) كان يئوسا(والشدة 

 طريقا فيثيبه) فربكم أعلم مبن هو أهدى سبيال(طريقته ) يعمل على شاكلته(منا ومنكم ) قل كل (- 84

وما (أي علمه ال تعلمونه ) الروح من أمر ريب(هلم ) قل(الذي حييا به البدن ) عن الروح(أي اليهود ) ويسألونك (- 85
 بالنسبة إىل علمه تعاىل) أوتيتم من العلم إال قليال

مث ال جتد لك (أي القرآن بأن منحوه من الصدور واملصاحف ) هنب بالذي أوحينا إليكشئنا لنذ(الم قسم ) ولئن (- 86
 )به علينا وكيال

عظيما حيث أنزله عليك وأعطاك املقام احملمود وغري ) رمحة من ربك إن فضله كان عليك كبريا(لكن أبقيناه ) إال (- 87
 ذلك من الفضائل

ال يأتون مبثله ولو كان (يف الفصاحة والبالغة ) توا مبثل هذا القرآنقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأ (- 88
 معينا نزل ردا لقوهلم لو نشاء لقلنا مثل هذا) بعضهم لبعض ظهريا

فأىب (صفة حملذوف أي مثال من جنس كل مثل ليتعظوا ) للناس يف هذا القرآن من كل مثل(بينا ) ولقد صرفنا (- 89
 جحودا للحق) كفوراإال (أي أهل مكة ) أكثر الناس

 عينا ينبع منها املاء) لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا(عطف على اىب ) وقالوا (- 90

 )تفجريا(وسطها ) من خنيل وعنب فتفجر األار خالهلا(بستان ) أو تكون لك جنة (- 91

 مقابلة وعيانا فنراهم) ة قبيالأو تأيت باهللا واملالئك(قطعا ) أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا (- 92

لو رقيت ) ولن نؤمن لرقيك(على السلم ) يف السماء(تصعد ) أو ترقى(ذهب ) أو يكون لك بيت من زخرف (- 93
) كنت إال بشرا رسوال(ما ) هل(تعجب ) سبحان ريب(هلم ) نقرؤه قل(فيه تصديقك ) كتابا(منها ) حىت ترتل علينا(فيها 

 يأتون بآية إال بإذن اهللاكسائر الرسل ومل يكونوا 

ومل يبعث ) أبعث اهللا بشرا رسوال(أي قوهلم منكرين ) وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا (- 94
 ملكا

إذ ال ) مالئكة ميشون مطمئنني لرتلنا عليهم من السماء ملكا رسوال(بدل البشر ) لو كان يف األرض(هلم ) قل (- 95
 سوال إال من جنسهم ميكنهم خماطبته والفهم عنهيرسل إىل قوم ر

 عاملا ببواطنهم وظواهرهم) إنه كان بعباده خبريا بصريا(على صدقي ) قل كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم (- 96
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على (ماشني ) من دونه وحنشرهم يوم القيامة(يهدوم ) ومن يهد اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد هلم أولياء (- 97
 تلهبا واشتعاال) زدناهم سعريا(سكن هلبها ) هم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبتوجوه

 )أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا ملبعوثون خلقا جديدا(منكرين للبعث ) ذلك جزاؤهم بأم كفروا بآياتنا وقالوا (- 98

أي ) على أن خيلق مثلهم وجعل(ظمها مع ع) اهللا الذي خلق السماوات واألرض قادر(يعلموا ) أومل يروا أن (- 99
 جحودا له) ريب فيه فأىب الظاملون إال كفورا قل(للموت والبعث ) هلم أجال ال(االناسي يف الصغر 

خوف ) خشية اإلنفاق(لبخلتم ) إذا ألمسكتم(من الرزق واملطر ) لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب(هلم ) قل (- 100
 خبيال) اإلنسان قتوراوكان (نفادها باإلنفاق فتقتروا 

وهي اليد والعصا والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم والطمس ) ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات (- 101
عنه سؤال تقرير للمشركني على صدقك أو فقلنا له إسأل ويف ) بين إسرائيل(يا حممد ) فاسأل(والسنني ونقص الثمرات 

 خمدوعا مغلوبا على عقلك) قال له فرعون إين ألظنك يا موسى مسحوراإذ جاءهم ف(قراءة بلفظ املاضي 

عربا ولكنك تعاند ويف قراءة بضم ) إال رب السماوات واألرض بصائر(اآليات ) قال لقد علمت ما أنزل هؤالء (- 102
 هالكا أو مصروفا عن اخلري) وإين ألظنك يا فرعون مثبورا(التاء 

 )فأغرقناه ومن معه مجيعا(أرض مصر ) من األرض(خيرج موسى وقومه ) مأن يستفزه(فرعون ) فأراد (- 103

 مجيعا أنتم وهم) جئنا بكم لفيفا(أي الساعة ) وقلنا من بعده لبين إسرائيل اسكنوا األرض فإذا جاء وعد اآلخرة (- 104

إال (يا حممد ) وما أرسلناك(ل كما انزل مل يعتره تبدي) نزل(املشتمل عليه ) وباحلق(أي القرآن ) وباحلق أنزلناه (- 105
 من كفر بالنار) ونذيرا(من آمن باجلنة ) مبشرا

) لتقرأه على الناس على مكث(نزلناه مفرقا يف عشرين سنة أو وثالث ) فرقناه(منصوب بفعل يفسره ) وقرآنا (- 106

 شيئا بعد شيء على حسب املصاحل) ونزلناه ترتيال(مهل وتؤدة ليفهموه 

قبل نزوله وهم مؤمنوا أهل ) إن الذين أوتوا العلم من قبله(ديد هلم ) آمنوا به أو ال تؤمنوا( مكة لكفار) قل (- 107
 )إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجدا(الكتاب 

صلى اهللا عليه برتوله وبعث النيب ) كان وعد ربنا(خمففة ) إن(ترتيها له عن خلف الوعد ) ويقولون سبحان ربنا (- 108
 )والملفع (وسلم

 تواضعا هللا) خشوعا(القرآن ) ويزيدهم(عطف بزيادة صفة ) وخيرون لألذقان يبكون (- 109

هلم ) قل( يقول يا رمحن فقالوا ينهانا أن نعبد إهلني وهو يدعو إالها آخر معه فرتل صلى اهللا عليه وسلم وكان - 110
زائدة أي أي هذين ) ما(شرطية ) أيا( يا اهللا يا رمحن أي مسوه بأيهما أو نادوه بأن تقولوا) ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن(
وهذان منها فإا كما يف احلديث اهللا الذي ال إله إال ) األمساء احلسىن(أي ملسمامها ) فله(فهو حسن دل على هذا ) تدعوا(

صور الغفار القهار الوهاب هو الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب اخلالق البارىء امل
الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط اخلافض الرافع املعز املذل السميع البصري احلكم العدل اللطيف اخلبري احلليم العظيم 

الغفور الشكور العلي الكبري احلفيظ املقيت احلسيب اجلليل الكرمي الرقيب ايب الواسع احلكيم الودود ايد الباعث 
يد احلق الوكيل القوي املتني الويل احلميد احملصي املبدىء املعيد احمليي املميت احلي القيوم الواجد املاجد الواحد األحد الشه
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الصمد القادر املقتدر املقدم املؤخر األول اآلخر الظاهر الباطن الوايل املتعال الرب التواب املنتقم العفو الرؤف مالك امللك ذو 
قسط اجلامع الغين املغين املانع الضار النافع النور اهلادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه اجلالل واإلكرام امل

) وال ختافت(بقراءتك فيها فيسمعك املشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن أنزله ) وال جتهر بصالتك(الترمذي قال تعاىل 

 طريقا وسطا) سبيال(هر واملخافتة اجل) بني ذلك(اقصد ) وابتغ(لينتفع أصحابك ) ا(تسر 

) من(ينصره ) ومل يكن له ويل(يف االلوهية ) وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك (- 111

عظمه عظمة تامة عن اختاذ الولد والشريك والذل وكل ما ال ) وكربه تكبريا(أي مل يذل فيحتاج إىل ناصر ) الذل(أجل 
 ب احلمد على ذلك للداللة على أنه املستحق جلميع احملامد لكمال ذاته وتفرده يف صفاتهيليق به وترتي

أما تفسري سورة البقرة إىل آخر سورة (تفسري اإلمام جالل الدين احمللي من أول سورة الكهف إىل آخر القرآن *1*
 ـ)اإلسراء، فهو لإلمام جالل الدين السيوطي

  سورة الكهف-18*2*

تعاىل وهل املراد اإلعالم بذلك لإلميان به أو الثناء به أو مها احتماالت ) هللا(هو الوصف باجلميل ثابت و) احلمد (- 1
اختالفا أو تناقضا واجلملة ) عوجا(أي فيه ) ومل جيعل له(القرآن ) الكتاب(حممد ) الذي أنزل على عبده(أفيدها الثالث 

 حال من الكتاب

من قبل اهللا ) شديدا من لدنه(عذابا ) بأسا(خيوف بالكتاب الكافرين ) لينذر (مستقيما حال ثانية مؤكدة) قيما (- 2
 )ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا(

 هو اجلنة) ماكثني فيه أبدا (- 3

 )الذين قالوا اختذ اهللا ولدا(من مجلة الكافرين ) وينذر (- 4

كلمة ) كلمة خترج من أفواههم(عظمت ) كربت(من قبلهم القائلني له ) آلبائهممن علم وال (ذا القول ) ما هلم به (- 5
 )كذبا(مقوال ) إال(يف ذلك ) يقولون(ما ) إن(متييز مفسر للضمري املبهم واملخصوص بالذم حمذوف أي مقالتهم املذكورة 

) أسفا(القرآن )  ذا احلديثإن مل يؤمنوا(بعدهم أي بعد توليهم عنك ) نفسك على آثارهم(مهلك ) فلعلك باخع (- 6

 غيظا وحزنا منك حلرصك على إميام ونصبه على املفعول له

لنخترب الناس ناظرين ) زينة هلا لنبلوهم(من احليوان والنبات والشجر واألار وغري ذلك ) إنا جعلنا ما على األرض (- 7
 فيه أي أزهد له) أيهم أحسن عمال(إىل ذلك 

 يابسا ال ينبت) جرزا(فتاتا ) ليها صعيداوإنا جلاعلون ما ع (- 8

اللوح املكتوب فيه أمساؤهم وأنسام وقد ) والرقيم(الغار يف اجلبل ) أن أصحاب الكهف(أي ظننت ) أم حسبت (- 9
خرب كان وما قبله حال أي كانوا عجبا ) آياتنا عجبا(مجلة ) من(يف قصتهم ) كانوا( عن قصتهم صلى اهللا عليه وسلمسئل 

 قي اآليات أو أعجبها ليس األمر كذلكدون با
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فقالوا ربنا (مجع فىت وهو الشاب الكامل خائفني على إميام من قومهم الكفار ) إذ أوى الفتية إىل الكهف( اذكر - 10
 هداية) لنا من أمرنا رشدا(أصلح ) رمحة وهيئ(من قبلك ) آتنا من لدنك

 معدودة) نني عددايف الكهف س(أي أمنناهم ) فضربنا على آذام (- 11

أفعل مبعىن ) أحصى(الفريقني املختلفني يف مدة لبثهم ) أي احلزبني(علم مشاهدة ) لنعلم(أيقظناهم ) مث بعثناهم (- 12
 غاية) أمدا(للبثهم متعلق مبا بعده ) ملا لبثوا(أضبط 

 )ىإم فتية آمنوا برم وزدناهم هد(بالصدق ) عليك نبأهم باحلق(نقرأ ) حنن نقص (- 13

فقالوا (بني يدي ميلكهم وقد أمرهم بالسجود لألصنام ) إذ قاموا(قويناهم على قول احلق ) وربطنا على قلوم (- 14
أي قوال ذا شطط أي إفراط يف الكفر ) إهلا لقد قلنا إذا شططا(أي غريه ) ربنا رب السماوات واألرض لن ندعوا من دونه

 إن دعونا إهلا غري اهللا فرضا

) بسلطان بني(على عبادم ) يأتون عليهم(هال ) اختذوا من دونه آهلة لوال(عطف بيان ) قومنا(مبتدأ ) هؤالء (- 15

 بنسبة الشريك إليك تعاىل قال بعض الفتية لبعض) ممن افترى على اهللا كذبا(أي ال أحد اظلم ) فمن أظلم(حبجة ظاهرة 

) هف ينشر لكم ربكم من رمحته ويهييء لكم من أمركم مرفقاوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا إىل الك (- 16

 بكسر امليم وفتح الفاء وبالعكس ما ترتفقون به من غداء وعشاء

وإذا غربت تقرضهم (ناحيته ) عن كهفهم ذات اليمني(بالتشديد والتخفيف متيل ) وترى الشمس إذا طلعت تزاور (- 17
متسع من الكهف يناهلم برد الريح ونسيمها ) وهم يف فجوة منه( البتة تتركهم وتتجاوز عنهم فال تصيبهم) ذات الشمال

 )من يهد اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا(دالئل قدرته ) من آيات اهللا(املذكور ) ذلك(

ام مجع راقد ني) وهم رقود(أي منتبهني ألن أعينهم منتفخة مجع يقظ بكسر القاف ) أيقاظا(لو رأيتهم ) وحتسبهم (- 18
بفناء الكهف ) بالوصيد(يديه ) وكلبهم باسط ذراعيه(لئال تأكل األرض حلومهم ) ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال(

بالتشديد والتخفيف ) لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت(وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم يف النوم واليقظة 
 منعهم اهللا بالرعب من دخول أحد عليهمبسكون العني وضمها ) منهم رعبا(

قال قائل منهم (عن حاهلم ومدة لبثهم ) ليتساءلوا بينهم(أيقظناهم ) بعثناهم(كما فعلنا م ما ذكرنا ) وكذلك (- 19
ألم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروا فظنوا أنه غروب يوم ) كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

هذه (بسكون الراء وكسرها بفضتكم ) ربكم أعلم مبا لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم(متوقفني يف ذلك ) قالوا(ول مث الدخ
فليأتكم برزق منه (أي أطعمة املدينة أحل ) فلينظر أيها أزكى طعاما(يقال إا املسماة اآلن طرطوس بفتح الراء ) إىل املدينة

 )وليتلطف وال يشعرن بكم أحدا

20 -) أي إن عدمت يف ملتهم ) أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا إذا(يقتلوكم بالرجم ) م إن يظهروا عليكم يرمجوكمإ
 )أبدا(

بالبعث ) أن وعد اهللا(أي قومهم ) ليعلموا(قومهم واملؤمنني ) عليهم(أطلعنا ) أعثرنا(كما بعثناهم ) وكذلك (- 21
وأن الساعة ال (لة وإبقائهم على حاهلم بال غذاء قادر على إحياء املوتى بطريق أن القادر على إنامتهم املدة الطوي) حق(

) فقالوا(أمر الفتية يف البناء حوهلم ) بينهم أمرهم(أي املؤمنني والكفار ) يتنازعون(معمول ألعثرنا ) فيها إذ(ال شك ) ريب
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أمر الفتية وهم املؤمنون ) ن غلبوا على أمرهمرم أعلم م قال الذي(يسترهم ) بنيانا(أي حوهلم ) ابنوا عليهم(أي الكفار 
 يصلى فيه وفعل ذلك على باب الكهف) مسجدا(حوهلم ) لنتخذن عليهم(

ثالثة رابعهم ( أي يقول بعضهم هم صلى اهللا عليه وسلمأي املتنازعون يف عدد الفتية يف زمن النيب ) سيقولون (- 22
أي ظنا بالغيبة عنهم وهو ) رمجا بالغيب(لقوالن لنصارى جنران وا) مخسة سادسهم كلبهم(أي بعضهم ) كلبهم ويقولون

اجلملة من ) سبعة وثامنهم كلبهم(أي املؤمنون ) ويقولون(راجع إىل القولني معا ونصبه على املفعول له أي لظنهم ذلك 
بالرجم دون الثالث املبتدأ وخربه صفة سبعة بزيادة الواو وقيل تأكيد ودالة على لصوق الصفة باملوصوف ووصف األولني 

وقال ابن عباس أنا من القليل وذكرهم سبعة ) قل ريب أعلم بعدم ما يعلمهم إال قليل(دليل على أنه مرضي وصحيح 
من أهل الكتاب اليهود ) منهم(تطلب الفتيا ) وال تستفت فيهم(مما أنزل عليك ) فيهم إال مراء ظاهرا(جتادل ) فال متار(
 خرب أهل الكهف فقال اخربكم به غدا ومل يقل إن شاء اهللا فرتلوسأله أهل مكة عن ) أحدا(

 أي فيما يستقبل من الزمان) إين فاعل ذلك غدا(أي ألجل شيء ) وال تقولن لشيء (- 23

إذا (أي مشيئته معلقا ا ) واذكر ربك(أي إال متلبسا مبشيئة اهللا تعاىل بأن تقول إن شاء اهللا ) إال أن يشاء اهللا (- 24
وقل عسى أن (التعليق ا ويكون ذكرها بعد االنسيان كذكرها مع القول قال احلسن وغريه ما دام يف الس ) نسيت

 هداية وقد فعل اهللا ذلك) رشدا(من خرب أهل الكهف يف الداللة على نبويت ) يهدين ريب ألقرب من هذا

 وهذه السنون الثالمثائة عند أهل الكتاب مشسية عطف بيان لثالمثائة) سنني(بالتنوين ) ولبثوا يف كهفهم ثالث مئة (- 25
أي تسع سنني فثالمثائة الشمسية ثلثمائة ) وازدادوا تسعا(وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنني وقد ذكرت يف قوله 

 وتسع قمرية

أي ) أبصر به( علمه أي) له غيب السماوات واألرض(ممن اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره ) قل اهللا أعلم مبا لبثوا (- 26
به كذلك مبعىن ما أبصره وما أمسعه ومها على جهة ااز واملراد أنه تعاىل ال يغيب عن ) وأمسع(باهللا هي صيغة تعجب 

ألنه غين عن ) وال يشرك يف حكمه أحدا(ناصر ) من دونه من ويل(ألهل السموات واألرض ) ما هلم(بصره ومسعه شيء 
 الشريك

 ملجأ) إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه ملتحداواتل ما أوحي  (- 27

تعاىل ال شيئا من ) وجهه(بعبادم ) مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون(احبسها ) واصرب نفسك (- 28
الدنيا وال تطع من تريد زينة احلياة (عرب ما عن صاحبهما ) عيناك عنهم(تنصرف ) وال تعد(أعراض الدنيا وهم الفقراء 

 إسرافا) وكان أمره فرطا(يف الشرك ) واتبع هواه(أي القرآن هو عيينة بن حصن وأصحابه ) أغفلنا قلبه عن ذكرنا

إنا أعتدنا (ديد هلم ) احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(له وألصحابه هذا القرآن ) وقل (- 29
يشوي (كعكر الزيت ) وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل(ما أحاط ا ) م سرادقهانارا أحاط (أي الكافرين ) للظاملني
متييز منقول عن الفاعل أي قبح مرتفقها ) مرتفقا(أي النار ) وساءت(هو ) بئس الشراب(من حره إذا قرب منها ) الوجوه

 وهو مقابل لقوله اآليت يف اجلنة وحسنت مرتفقا وإال فأي ارتفاق يف النار

اجلملة خرب إن الذين وفيها إقامة الظاهر ) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال (- 30
 مقام املضمر واملعىن أجرهم أي نثيبهم مبا تضمنه
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قيل من زائدة وقيل للتبعيض وهي ) جتري من حتتهم األار حيلون فيها من أساور(إقامة ) أولئك هلم جنات عدن (- 31
ما غلظ منه ويف ) وإستربق(مارق من الديباج ) من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس(اسورة كأمحرة مجع سوار مجع 

مجع أريكة وهي السرير يف احلجلة وهي بيت يزين بالثياب ) متكئني فيها على األرائك(آية الرمحن بطائنها من استربق 
 )تفقاوحسنت مر(اجلزاء اجلنة ) نعم الثواب(والستور للعروس 

الكافر ) جعلنا ألحدمها(بدل وهو وما بعده تفسري للمثل ) مثال رجلني(للكفار مع املؤمنني ) هلم(اجعل ) واضرب (- 32
 يقتات به) من أعناب وحففنامها بنخل وجعلنا بينهما زرعا(بستانني ) جنتني(

) منه شيئا وفجرنا(تنقص ) ومل تظلم(رها مث) أكلها(خربه ) آتت(كلتا مفرد يدل على التثنية مبتدأ ) كلتا اجلنتني (- 33

 جيري بينهما) خالهلما را(أي شققنا 

بفتح الثاء وامليم وبضمهما وبضم األول وسكون الثاين وهو مجع مثرة كشجرة وشجر ) مثر(مع اجلنتني ) وكان له (- 34
 عشرية) ك ماال وأعز نفراأنا أكثر من(يفاخره ) وهو حياوره(املؤمن ) فقال لصاحبه(وخشبة وخشب وبدنة وبدن 

وهو ظامل (بصاحبه يطوف به فيها ويريه أمثارها ومل يقل جنتيه إرادة للروضة وقيل اكتفاء بالواحد ) ودخل جنته (- 35
 )هذه أبدا(تنعدم ) قال ما أظن أن تبيد(بالكفر ) لنفسه

 مرجعا) خريا منها منقلباألجدن (يف اآلخرة على زعمك ) وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب (- 36

مث (مين ) مث من نطفة(ألن آدم خلق منه ) أكفرت بالذي خلقك من تراب(جياوبه ) قال له صاحبه وهو حياوره (- 37
 )رجال(عدلك وصريك ) سواك

ضمري الشأن ) هو(أصله لكن أنا نقلت حركة اهلمزة إىل النون أو حذفت اهلمزة مث ادغمت النون يف مثلها ) لكن (- 38
 )اهللا ريب وال أشرك بريب أحدا(تفسره اجلملة بعده واملعىن أنا أقول 

ويف احلديث من أعطي ) ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا(عند إعجابك ا هذا ) إذ دخلت جنتك قلت(هال ) ولوال (- 39
ضمري فصل بني املفعولني )  أناإن ترن(خريا من مال أو أهل فيقول عند ذلك ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا مل ير فيه مكروها 

 )أقل منك ماال وولدا(

من (مجع حسبانة أي صواعق ) ويرسل عليها حسبانا(جواب الشرط ) فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك (- 40
 أرضا ملساء ال يثبت عليها قدم) السماء فتصبح صعيدا زلقا

فلن (ح ألن غور املاء ال يتسبب عن الصواعق مبعىن غائرا عطف على يرسل دون تصب) أو يصبح ماؤها غورا (- 41
 حيلة تدركه ا) تستطيع له طلبا

على ما أنفق (ندما وحتسرا ) فأصبح يقلب كفيه(بأوجه الضبط السابقة مع جنته باهلالك فهلكت ) وأحيط بثمره (- 42
) ويقول يا( الكرم دعائمها للكرم بأن سقطت مث سقط) على عروشها(ساقطة ) وهي خاوية(يف عمارة جنته ) فيها

 )ليتين مل أشرك بريب أحدا (تنبيهلل

 عند هالكها بنفسه) وما كان منتصرا(عند هالكها ) ينصرونه من دون اهللا(مجاعة ) له فئة(بالتاء والياء ) ومل تكن (- 43
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لوالية وباجلر صفة بالرفع صفة ا) هللا احلق(بفتح الواو النصرة وبكسرها امللك ) الوالية(أي يوم القيامة ) هنالك (- 44
بضم القاف وسكوا عاقبة املؤمنني ونصبهما على ) وخري عقبا(من ثواب غريه لو كان يثيب ) هو خري ثوابا(اجلاللة 
 التمييز

) أنزلناه من السماء فاختلط به(مفعول ثان ) كماء(مفعول أول ) مثل احلياة الدنيا(لقومك ) هلم(صري ) واضرب (- 45

يابسا متفرقة ) هشيما(صار النبات ) فأصبح(أو امتزج املاء بالنبات فروي وحسن ) نبات األرض(اء تكاثف بسبب نزول امل
فتذهب به املعىن شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح ويف قراءة الريح ) الرياح(تنثره وتفرقه ) تذروه(أجزاؤه 

 قادرا) وكان اهللا على كل شيء مقتدرا(

هي سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا ) والباقيات الصاحلات(يتجمل ما فيها ) نون زينة احلياة الدنيااملال والب (- 46
أي ما يأمله اإلنسان ويرجوه عند اهللا ) خري عند ربك ثوابا وخري أمال(واهللا أكرب زاد بعضهم وال حول وال قوة إال باهللا 

 تعاىل

 ا عن وجه األرض فتصري هباء منبثا ويف قراءة بالنون وكسر الياء ونصب اجلبال يذهب) ويوم نسري اجلبال( واذكر - 47
منهم (نترك ) فلم نغادر(املؤمنني والكافرين ) وحشرناهم(ظاهرة ليس عليها شيء من جبل وال غريه ) وترى األرض بارزة(

 )أحدا

أي ) تمونا كما خلقناكم أول مرةلقد جئ(حال أي مصطفني كل امة صف ويقال هلم ) وعرضوا على ربك صفا (- 48
 للبعث) ألن جنعل لكم موعدا(أن خمففة من الثقيلة أي أنه ) بل زعمتم(فرادى حفاة عراة عزال ويقال ملنكري البعث 

الكافرين ) فترى ارمني(كتاب كل امرئ يف ميينه من املؤمنني ويف مشاله من الكافرين ) ووضع الكتاب (- 49
هلكتنا وهو مصدر ال فعل له ) ويلتنا (تنبيهلل) يا(عند معاينتهم ما فيه من السيئات ) فيه ويقولونمما (خائفني ) مشفقني(

ووجدوا (عدها وأثبتها تعجبوا منه يف ذلك ) إال أحصاها(من ذنوبنا ) ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية(من لفظه 
 ال يعاقبه بغري جرم وال ينقص من ثواب مؤمن) وال يظلم ربك أحدا(مثبتا يف كتام ) ما عملوا حاضرا

فسجدوا إال إبليس كان من (سجود احنناء وضع جبهة حتية له ) قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم(منصوب باذكر ) وإذ (- 50
قيل هم نوع من املالئكة فاالستثناء متصل وقيل منقطع وإبليس هو أبو اجلن فله ذرية ذكرت معه بعد واملالئكة ال ) اجلن

اخلطاب آلدم وذريته واهلاء يف ) أفتتخذونه وذريته(أي خرج عن طاعته بترك السجود ) ففسق عن أمر ربه(ذرية هلم 
إبليس وذريته يف إطاعتهم ) بئس للظاملني بدال(أي أعداء ) وهم لكم عدو(تطيعوم ) أولياء من دوين(املوضعني إلبليس 

 بدل إطاعة اهللا

أي مل أحضر بعضهم خلق بعض ) خلق السماوات واألرض وال خلق أنفسهم(ريته أي إبليس وذ) ما أشهدم (- 51
 أعوانا يف اخللق فكيف تطيعوم) عضدا(الشياطني ) وما كنت متخذ املضلني(

ليشفعوا لكم بزعمكم ) الذين زعمتم(األوثان ) نادوا شركائي(بالياء والنون ) يقول(منصوب باذكر ) ويوم (- 52
واديا من أودية جهنم يهلكون فيه ) موبقا(وبني األوثان وعابديها ) وجعلنا بينهم(مل جييبوهم ) ا هلمفدعوهم فلم يستجيبو(

 مجيعا وهو من وبق بالفتح هلك

 معدال) ومل جيدوا عنها مصرفا(أي واقعون فيها ) أم مواقعوها(أي أيقنوا ) ورأى ارمون النار فظنوا (- 53
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وكان (صفة حملذوف أي مثال من جنس كل مثل ليتعظوا ) القرآن للناس من كل مثليف هذا (بينا ) ولقد صرفنا (- 54
خصومة يف الباطل وهو متييز منقول من اسم كان املعىن وكان جدل اإلنسان أكثر ) أكثر شيء جدال(أي الكافر ) اإلنسان
 شيء فيه

ويستغفروا رم إال أن تأتيهم (القرآن ) إذ جاءهم اهلدى(مفعول ثان ) أن يؤمنوا(أي كفار مكة ) وما منع الناس (- 55
مقابلة وعيانا وهو القتل يوم بدر ) أو يأتيهم العذاب قبال(فاعل أي سنتنا فيهم وهي اإلهالك املقدر عليهم ) سنة األولني

 ويف قراءة بضمتني مجع قبيل أي أنواعا

بقوهلم ) وجيادل الذين كفروا بالباطل(ين خموفني للكافر) ومنذرين(للمؤمنني ) وما نرسل املرسلني إال مبشرين (- 56
به من ) وما أنذروا(أي القرآن ) واختذوا آيايت(القرآن ) احلق(ليبطلوا جبداهلم ) ليدحضوا به(أبعث اهللا بشرا رسوال وحنوه 

 سخرية) هزوا(النار 

إنا جعلنا على (عاصي ما عمل من الكفر وامل) ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه (- 57
وإن (ثقال فال يسمعونه ) ويف آذام وقرا(أي من أن يفهموا القرآن أي فال يفهمونه ) أن يفقهوه(أغطية ) قلوم أكنة

 )أبدا(أي باجلعل املذكور ) تدعهم إىل اهلدى فلن يهتدوا إذا

وهو يوم ) بل هلم موعد(فيها ) العذابمبا كسبوا لعجل هلم (يف الدنيا ) وربك الغفور ذو الرمحة لو يؤاخذهم (- 58
 ملجأ) لن جيدوا من دونه موئال(القيامة 

إلهالكهم ويف قراءة ) وجعلنا ملهلكهم(كفروا ) أهلكناهم ملا ظلموا(أي أهلها كعاد ومثود وغريمها ) وتلك القرى (- 59
 )موعدا(بفتح امليم أي هلالكهم 

ال ) ال أبرح(يوشع بن نون كان يتبعه وخيدمه ويأخذ عنه العلم ) هلفتا(هو ابن عمران ) وإذ قال موسى( واذكر - 60
) أو أمضي حقبا(ملتقى حبر الروم وحبر فارس مما يلي املشرق أي املكان اجلامع لذلك ) حىت أبلغ جممع البحرين(أزال أسري 

 دهرا طويال يف بلوغه إن بعد

) فاختذ(سي يوشع محله عند الرحيل ونسي موسى تذكريه ن) نسيا حوما(بني البحرين ) فلما بلغا جممع بينهما (- 61

أي مثل السرب وهو الشق الطويل النفاذ له وذلك أن اهللا تعاىل ) سربا(أي جعله جبعل اهللا ) سبيله يف البحر(احلوت 
 أمسك عن احلوت جري املاء فاجناب عنه فبقي كالكوة مل يلتئم ومجد ما حتته منه

هو ما يؤكل أول ) لفتاه آتنا غداءنا(موسى ) قال( بالسري إىل وقت الغداء من ثاين يوم ذلك املكان) فلما جاوزا (- 62
 تعبا وحصوله بعد ااوزة) لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا(النهار 

يبدل من ) فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان(بذلك املكان ) إذ أوينا إىل الصخرة(أي تنبه ) قال أرأيت (- 63
مفعول ثان أي يتعجب منه موسى ) سبيله يف البحر عجبا(احلوت ) واختذ(بدل اشتمال أي أنساين ذكره ) أن أذكره(ء اهلا

 وفتاه ملا تقدم يف بيانه

نطلبه فإنه عالمة لنا على وجود من نطلبه ) كنا نبغ(أي الذي ) ما(أي فقدنا احلوت ) ذلك(موسى ) قال (- 64
 فأتيا الصخرة) قصصا(صاا يق) على آثارمها(رجعا ) فارتدا(
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نبوة يف قول ووالية يف آخر وعليه أكثر العلماء ) آتيناه رمحة من عندنا(هو اخلضر ) فوجدا عبدا من عبادنا (- 65
مفعول ثان أي معلوما من املغيبات روى البخاري حديث أن موسى قام خطيبا يف بين ) علما(من قبلنا ) وعلمناه من لدنا(

لناس أعلم فقال أنا فعتب اهللا عليه إذ مل يرد العلم إليه فأوحى اهللا إليه إن يل عبدا مبجمع البحرين هو إسرائيل فسئل أي ا
أعلم منك قال موسى يا رب فكيف يل به قال تأخذ معك حوتا فتجعله يف مكتل فحيثما فقدت احلوت فهو مث فأخذ 

 أتيا الصخرة ووضعا رأسيهما فناما واضطرب احلوت حوتا فجعله يف مكتل مث انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حىت
يف املكتل فخرج منه فسقط يف البحر فاختذ سبيله يف البحر سربا وأمسك اهللا عن احلوت جريه باملاء فصار عليه مثل الطاق 

لفتاه آتنا فلما استيقظ نسي صاحبه أن خيربه باحلوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حىت إذا كانا من الغداة قال موسى 
 غداءنا إىل قوله واختذ سبيله يف البحر عجبا قال وكان للحوت سربا وملوسى ولفتاه عجبا اخل

أي صوابا ارشد به ويف قراءة بضم الراء وسكون ) قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا (- 66
 الشني وسأله ذلك ألن الزيادة يف العلم مطلوبة

 )ستطيع معي صرباقال إنك لن ت (- 67

يف احلديث السابق عقب هذه اآلية يا موسى إين على علم من اهللا علمنية ) وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا (- 68
 ال تعلمه وأنت على علم من اهللا علمكه اهللا ال أعلمه وقوله خربا مصدر مبعىن مل حتط أي مل خترب حقيقته

تأمرين به وقيد باملشيئة ألنه مل يكن على ) لك أمرا(أي وغري عاص )  أعصيقال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال (- 69
 ثقة من نفسه فيما التزم وهذه عادة األنبياء واألولياء أن ال يثقوا بأنفسهم طرفة عني

حىت (تنكره مين يف علمك واصرب ) عن شيء(ويف قراءة بفتح الالم وتشديد النون ) قال فإن اتبعتين فال تسألين (- 70
 أي أذكره لك بعلته فقبل موسى شرطه رعاية ألدب املتعلم مع العامل) أحدث لك منه ذكرا

اخلضر بأن اقتلع لوحا أو ) خرقها(اليت مرت ما ) حىت إذا ركبا يف السفينة(ميشيان على ساحل البحر ) فانطلقا (- 71
ويف قراءة بفتح التحتية والراء ) لتغرق أهلهاأخرقتها (له موسى ) قال(لوحني منها من جهة البحر بفأس ملا بلغت اللجج 

 أي عظيما منكرا روي أن املاء مل يدخلها) لقد جئت شيئا إمرا(ورفع أهلها 

 )قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا (- 72

من أمري (تكلفين ) وال ترهقين(أي غفلت عن التسليم لك وترك اإلنكار عليك ) قال ال تؤاخذين مبا نسيت (- 73
 مشقة يف صحبيت إياك أي عاملين فيها بالعفو واليسر) راعس

مل يبلغ احلنث يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها ) حىت إذا لقيا غالما(بعد خروجهما من السفينة ميشيان ) فانطلقا (- 74
طفة ألن القتل عقب اخلضر بأن ذحبه بالسكني أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه باجلدار أقوال وأتى هنا بالفاء العا) فقتله(

أي طاهرة مل تبلغ حد التكليف ويف قراءة ذكية بتشديد الياء بال ألف ) أقتلت نفسا زكية(موسى ) قال(اللقاء وجواب إذا 
 بسكون الكاف وضمها أي منكرا) لقد جئت شيئا نكرا(أي مل تقتل نفسا ) بغري نفس(

 ى ما قبله لعدم العذر هنازاد لك عل) قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا (- 75

) قد بلغت من لدين(ال تتركين أتبعك ) فال تصاحبين(أي بعد هذه املرة ) قال إن سألتك عن شيء بعدها( وهلذا - 76

 يف مفارقتك يل) عذرا(بالتشديد والتخفيف من قبلي 
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فأبوا أن يضيفومها فوجدا ( بضيافة طلبا منهم الطعام) استطعما أهلها(هي أنطاكية ) فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية (- 77
لو (له موسى ) قال(اخلضر بيده ) فأقامه(أي يقرب أن يسقط مليالنه ) يريد أن ينقض(ارتفاعه مائة ذراع ) فيها جدارا

 جعال حيث مل يضيفونا مع حاجتنا إىل الطعام) عليه أجرا(ويف قراءة الختذت ) شئت الختذت

فيه إضافة بني إىل غري متعدد سوغها تكريره بالعطف ) بيين وبينك(وقت فراق أي ) هذا فراق(له اخلضر ) قال (- 78
 )بتأويل ما مل تستطع عليه صربا(قبل فراقي لك ) سأنبئك(بالواو 

فأردت أن أعيبها وكان (ا مؤاجرة هلا طلبا للكسب ) يعملون يف البحر(عشرة ) أما السفينة فكانت ملساكني (- 79
 نصبه على املصدر املبني لنوع األخذ) غصبا(صاحلة ) يأخذ كل سفينة(كافر ) ملك(مامهم اآلن إذا رجعوا أو أ) وراءهم

فإنه كما يف حديث مسلم طبع كافرا ولو ) وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا (- 80
 عاش ألرهقهما ذلك حملبتهما له يتبعانه يف ذلك

بسكون ) رمحا(منه ) وأقرب(أي صالحا وتقى ) رما خريا منه زكاة(بالتشديد والتخفيف ) فأردنا أن يبدهلما (- 81
 احلاء وضمها رمحة وهي الرب بوالديه فأبدهلما تعاىل جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا فهدى اهللا تعاىل به أمة

هلما وكان أبومها (ن ذهب وفضة مال مدفون م) وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كرت (- 82
ويستخرجا كرتمها رمحة (أي إيناس رشدمها ) فأراد ربك أن يبلغا أشدمها(فحفظا بصالحه يف أنفسهما وماهلما ) صاحلا

أي ) عن أمري(أي ما ذكر من خرق السفينة وقتل الغالم وإقامة اجلدار ) وما فعلته(مفعول له عامله أراد ) من ربك
ويقال استطاع واستطاع مبعىن أطاق ففي هذا وما قبله ) ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صربا(ام من اهللا اختياري بل بأمر إهل

 مجع بني اللغتني ونوعت العبارة فأردت فأردنا فأراد ربك

من حاله ) عليكم منه(سأقص ) قل سأتلوا(امسه اإلسكندر ومل يكن نبيا ) عن ذي القرنني(أي اليهود ) ويسألونك (- 83
 خربا) راذك(

 طريقا يوصله إىل مراده) سببا(حيتاج إليه ) وآتيناه من كل شيء(بتسهيل السري فيها ) إنا مكنا له يف األرض (- 84

 سلك طريقا حنو الغرب) فأتبع سببا (- 85

ذات محأة وهي الطني األسود وغروا ) وجدها تغرب يف عني محئة(موضع غروا ) حىت إذا بلغ مغرب الشمس (- 86
إما (بإهلام ) قلنا يا ذا القرنني(كافرين ) قوما(أي العني ) ووجد عندها( العني يف رأي العني وإال فهي اعظم من الدنيا يف

 باألسر) وإما أن تتخذ فيهم حسنا(القوم بالقتل ) أن تعذب

الكاف وضمها بسكون ) مث يرد إىل ربه فيعذبه عذابا نكرا(نقتله ) فسوف نعذبه(بالشرك ) قال أما من ظلم (- 87
 شديدا يف النار

أي اجلنة واإلضافة للبيان ويف قراءة جزاء وتنوينه قال الفراء ونصبه ) وأما من آمن وعمل صاحلا فله جزاء احلسىن (- 88
 أي نأمره مبا يسهل عليه) وسنقول له من أمرنا يسرا(على التفسري أي جلهة النسبة 

 حنو املشرق) مث أتبع سببا (- 89
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أي ) مل جنعل هلم من دوا(هم الزنج ) وجدها تطلع على قوم(موضع طلوعها ) ذا بلغ مطلع الشمسحىت إ (- 90
من لباس وال سقف ألن أرضهم ال حتمل بناء وهلم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ) سترا(الشمس 
 ارتفاعها

 علما) خربا(ي القرنني من اآلالت واجلند وغريمها أي عند ذ) وقد أحطنا مبا لديه(أي األمر كما قلنا ) كذلك (- 91

 )مث أتبع سببا (- 92

بفتح السني وضمها هنا وبعدمها جبالن مبنقطع بالد الترك سد اإلسكندر ما بينهما كما ) حىت إذا بلغ بني السدين (- 93
بعد بطء ويف قراءة بضم االياء أي ال يفهمونه إال ) قوما ال يكادون يفقهون قوال(أي أمامهما ) وجد من دوما(سيأيت 

 وكسر القاف

مفسدون يف (باهلمز وتركه مها امسان أعجميان لقبيلتني فلم ينصرفا ) قالوا يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج (- 94
على أن جتعل بيننا (جعال من املال ويف قراءة خراجا ) فهل جنعل لك خرجا(بالنهب والغي عند خروجهم إلينا ) األرض
 حاجزا فال يصلوا إلينا)  سداوبينهم

من خرجكم الذي جتعلونه يل فال ) خري(من املال وغريه ) فيه ريب(ويف قراءة بنونني من غري إدغام ) قال ما مكين (- 95
 حاجزا حصينا) أجعل بينكم وبينهم ردما(ملا أطلبه منكم ) فأعينوين بقوة(حاجة يب إليه وأجعل لكم السد تربعا 

حىت إذا ساوى بني (قطعة على قدر احلجارة اليت يبىن ا فبىن ا وجعل بينها احلطب والفحم ) حلديدآتوين زبر ا (- 96
قال (بضم احلرفني وفتحهما وضم األول وسكون الثاين أي جانيب اجلبلني بالبناء ووضع املنافخ والنار حول ذلك ) الصدفني
هو النحاس املذاب تنازع فيه ) قال آتوين أفرغ عليه قطرا(نار أي كال) نارا(أي احلديد ) حىت إذا جعله(فنفخوا ) انفخوا

 الفعالن وحذف من األول العمال الثاين فأفرغ النحاس املذاب على احلديد احملمي فدخل بني زبره فصار شيئا واحدا

خرفا ) باوما استطاعوا له نق(يعلوا ظهره الرتفاعه ومالسته ) أن يظهروه(أي يأجوج ومأجوج ) فما اسطاعوا (- 97
 لصالبته ومسكه

فإذا جاء وعد (نعمة ألنه مانع من خروجهم ) رمحة من ريب(أي السد أي اإلقدار عليه ) هذا(ذو القرنني ) قال (- 98
 كائنا) حقا(خبروجهم وغريه ) وكان وعد ريب(مدكوكا مبسوطا ) جعله دكاء(خبروجهم القريب من البعث ) ريب

أي القرن للبعث ) ونفخ يف الصور(خيتلط به لكثرم ) ميوج يف بعض(وجهم يوم خر) وتركنا بعضهم يومئذ (- 99
 )مجعا(أي اخلالئق يف مكان واحد يوم القيامة ) فجمعناهم(

 )جهنم يومئذ للكافرين عرضا(قربنا ) وعرضنا (- 100

وكانوا ال ( به أي القرآن فهم عمي ال يهتدون) يف غطاء عن ذكري(بدل من الكافرين ) الذين كانت أعينهم (- 101
 أي ال يقدرون أن يسمعوا من النيب ما يتلو عليهم بغضا له فال يؤمنوا به) يستطيعون مسعا

أربابا مفعول ثان ) من دوين أولياء(أي مالئكيت وعيسى وعزيزا ) أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي (- 102
إنا أعتدنا جهنم ( املذكور ال يغضبين وال أعاقبهم عليه كال ليتخذوا واملفعول الثاين حلسب حمذوف املعىن أظنوا أن االختاذ

 أي هي معدة هلم كاملرتل املعد للضيف) نزال(هؤالء وغريهم ) للكافرين

 متييز طابق املميز وبينهم بقوله) قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال (- 103
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 عمال جيازون عليه) أم حيسنون صنعا(نون يظ) وهم حيسبون(بطل عملهم ) الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا (- 104

أي وبالبعث واحلساب والثواب ) ولقائه(بدالئل توحيده من القرآن وغريه ) أولئك الذين كفروا بآيات رم (- 105
 أي ال جنعل هلم قدرا) فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا(بطلت ) فحبطت أعماهلم(والعقاب 

جزاؤهم جهنم مبا كفروا واختذوا آيايت (ن حبوط أعماهلم وغريه مبتدأ خربه أي األمر الذي ذكرت ع) ذلك (- 106
 أي مهزوءا ما) ورسلي هزوا

هو وسط اجلنة وأعالها واإلضافة ) جنات الفردوس(يف علم اهللا ) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم (- 107
 مرتال) نزال(إليه للبيان 

 حتوال إىل غريها) عنها حوال(طلبون ي) خالدين فيها ال يبغون (- 108

الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به ) لكلمات ريب(هو ما يكتب به ) مدادا(أي ماؤه ) قل لو كان البحر (- 109
زيادة فيه لنفد ومل ) مددا(أي البحر ) كلمات ريب ولو جئنا مبثله(بالتاء والياء تفرغ ) قبل أن تنفد(يف كتابتها ) لنفد البحر(

 تفرغ هي ونصبه على التمييز

أن املكفوفة مبا باقية على مصدريتها واملعىن ) مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد(آدمي ) قل إمنا أنا بشر (- 110
) فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه(بالبعث واجلزاء ) لقاء ربه(يأمل ) فمن كان يرجوا(يوحى إيل وحدانية اإلله 

 )أحدا( يرائي أي فيها بأن

  سورة مرمي-19*2*

 اهللا أعلم مبراده بذلك) كهيعص (- 1

 بيان له) زكريا(مفعول لرمحة ) ذكر رمحة ربك عبده( هذا - 2

 سرا جوف الليل ألنه أسرع لإلجابة) خفيا(مشتمال على دعاء ) نادى ربه نداء(متعلق برمحة ) إذ (- 3

متييز حمول عن الفاعل أي انتشر الشيب ) شيبا(مين )  واشتعل الرأسمين(مجيعه ) العظم(ضعف ) قال رب إين وهن (- 4
أي خائبا فيما ) رب شقيا(أي بدعائي إياك ) ومل أكن بدعائك(يف شعره كما ينتشر النار يف احلطب وإين أريد أن ادعوك 

 مضى فال ختيبين فيما يأيت

أي بعد مويت على الدين أن يضيعوه كما ) ورائيمن (أي الذين يلوين يف النسب كبين العم ) وإين خفت املوايل (- 5
 ابنا) وليا(من عندك ) فهب يل من لدنك(ال تلد ) وكانت امرأيت عاقرا(شاهدته يف بين إسرائيل من تبديل الدين 

واجعله رب (جدي العلم والنبوة ) من آل يعقوب(بالوجهني ) ويرث(باجلزم جواب األمر وبالرفع صفة وليا ) يرثين (- 6
  أي مرضيا عندك قال تعاىل يف إجابة طلبه االبن احلاصل به رمحته)رضيا

 أي مسمى بيحىي) امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيا(يرث كما سألت ) يا زكريا إنا نبشرك بغالم (- 7
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ن من عتا يبس إىل اية الس) يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا(كيف ) قال رب أىن (- 8
مائة وعشرين سنة وبلغت امرأته مثانية وتسعني سنة وأصل عيت عتو وكسرت التاء ختفيفا وقلبت الواو األوىل ياء ملناسبة 

 الكسرة والثانية ياء لتدغم فيها الياء

أي بأن أرد عليك من قوة اجلماع وأفتق رحم ) قال ربك هو علي هني(من خلق غالم منكما ) كذلك(األمر ) قال (- 9
قبل خلقك وإلظهار اهللا هذه القدرة العظيمة أهلمه السؤال ليجاب مبا ) وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا(ك للعلوق امرأت

 يدل عليها وملا تاقت نفسه إىل سرعة املبشر به

أي متتنع من كالمهم ) أال تكلم الناس(عليه ) قال آيتك(أي عالمة على محل امرأيت ) قال رب اجعل يل آية (- 10
 حال من فاعل تكلم أي بال علة) سويا(أي بأيامها ) ثالث ليال(ذكر اهللا خبالف 

أشار ) فأوحى(أي املسجد وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة ) فخرج على قومه من احملراب (- 11
م محلها بيحىي وبعد والدته أوائل النهار وأواخره على العادة فعلم مبنعه من كالمه) بكرة وعشيا(صلوا ) إليهم أن سبحوا(

 بسنتني قال تعاىل له

 ابن ثالث سنني) صبيا(النبوة ) وآتيناه احلكم(جبد ) بقوة(أي التوراة ) يا حيىي خذ الكتاب (- 12

روي أنه مل يعمل خطيئة ومل يهم ) وكان تقيا(صدقة عليهم ) وزكاة(من عندنا ) من لدنا(رمحة للناس ) وحنانا (- 13
 ا

 عاصيا لربه) عصيا(متكربا ) ومل يكن جبارا(أي حمسنا إليهما )  بوالديهوبرا (- 14

أي يف هذه األيام املخوفة اليت يرى فيها ما مل يره قبلها ) عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا(منا ) وسالم (- 15
 فهو آمن فيها

أي اعتزلت تفي مكان )  أهلها مكانا شرقياانتبذت من(حني ) إذ(أي خربها ) مرمي(القرآن ) واذكر يف الكتاب (- 16
 حنو الشرق من الدار

فأرسلنا إليها (أرسلت سترا تستتر به لتفلي رأسها أو ثياا أو تغتسل من حيضها ) فاختذت من دوم حجابا (- 17
 تام اخللق) بشرا سويا(بعد لبسها ثياا ) فتمثل هلا(جربيل ) روحنا

 فتنتهي عين بتعوذي) ك إن كنت تقياقالت إين أعوذ بالرمحن من (- 18

 بالنبوة) قال إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالما زكيا (- 19

 زانية) ومل أك بغيا(بتزوج ) قالت أىن يكون يل غالم ومل ميسسين بشر (- 20

ك أي بأن ينفخ بأمري جربيل في) قال ربك هو علي هني(من خلق غالم منك من غري أب ) كذلك(األمر ) قال (- 21
) وكان(ملن آمن به ) ورمحة منا(على قدرتنا ) ولنجعله آية للناس(فتحملي به ولكون ما ذكر يف معىن العلة عطف عليه 

 به يف علمي فنفخ جربيل يف جيب درعها فأحست باحلمل يف بطنها مصورا) أمرا مقضيا(خلقه 

 بعيدا عن أهلها) به مكانا قصيا(تنحت ) فحملته فانتبذت (- 22

لتعتمد عليه فولدت واحلمل والتصوير والوالدة يف ) إىل جذع النخلة(وجع الوالدة ) املخاض(جاء ا ) جاءهافأ (- 23
 شيئا متروكا ال يعرف وال يذكر) وكنت نسيا منسيا(األمر ) ليتين مت قبل هذا (تنبيهلل) قالت يا(ساعة 
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 ر ماء كان قد انقطع) جعل ربك حتتك سرياأال حتزين قد (أي جربيل وكان أسفل منها ) فناداها من حتتها (- 24

أصله بتاءين قلبت الثانية سينا وادغمت يف السني ) تساقط(كانت يابسة والباء زائدة ) وهزي إليك جبذع النخلة (- 25
 صفته) جنيا(متييز ) عليك رطبا(ويف قراءة تركها 

 حمول من الفاعل أي لتقر عينك به أي تسكن بالولد متييز) وقري عينا(من السري ) واشريب(من الرطب ) فكلي (- 26
حذفت منه الم الفعل وعينه والقيت حركتها ) ترين(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما الزائدة ) فإما(فال تطمح إىل غريه 

) فقويل إين نذرت للرمحن صوما(فيسألك عن ولدك ) من البشر أحدا(على الراء وكسرت ياء الضمري إللتقاء الساكنني 

 أي بعد ذلك) فلن أكلم اليوم إنسيا( إمساكا عن الكالم يف شأنه وغريه من األناسي بدليل أي

 عظيما حيث أتيت بولد من غري أب) قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا(حال فرأوه ) فأتت به قومها حتمله (- 27

) وما كانت أمك بغيا(أي زانيا ) سوءما كان أبوك امرأ (هو رجل صاحل أي يا شبيهته يف العفة ) يا أخت هارون (- 28

 أي زانية فمن أين لك هذا الولد

 )يف املهد صبيا(أي وجد ) قالوا كيف نكلم من كان(أن كلموه ) إليه(هلم ) فأشارت (- 29

 )وجعلين نبيا(أي اإلجنيل ) قال إين عبد اهللا آتاين الكتاب (- 30

ما (أمرين ما ) وأوصاين بالصالة والزكاة(بار ما كتب له أي نفاعا للناس إخ) وجعلين مباركا أين ما كنت (- 31
 )دمت حيا

 عاصيا لربه) شقيا(متعاظما ) ومل جيعلين جبارا(منصوب جبعلين مقدرا ) وبرا بوالديت (- 32

 يقال فيه ما تقدم يف السيد حيىي) علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا(من اهللا ) والسالم (- 33

بالرفع خرب مبتدأ مقدر أي قول ابن مرمي وبالنصب بتقدير قلت واملعىن القول ) ابن مرمي قول احلقذلك عيسى  (- 34
 من املرية أي يشكون وهم النصارى قالوا إن عيسى ابن اهللا كذبوا) الذي فيه ميترون(احلق 

فإمنا يقول له كن (حيدثه أي أراد أن ) إذا قضى أمرا(ترتيها له عن ذلك ) ما كان هللا أن يتخذ من ولد سبحانه (- 35
 بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدير أن ومن ذلك خلق عيسى من غري أب) فيكون

بفتح أن بتقدير اذكر وبكسرها بتقدير قل بدليل ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن ) وإن اهللا ريب وربكم فاعبدوه (- 36
 مؤد إىل اجلنة) ممستقي(طريق ) صراط(املذكور ) هذا(اعبدوا اهللا ريب وربكم 

فشدة عذاب ) فويل(أي النصارى يف عيسى أهو ابن اهللا أم إله معه أو ثالث ثالثة ) فاختلف األحزاب من بينهم (- 37
 أي حضور يوم القيامة وأهواله) من مشهد يوم عظيم(مبا ذكر وغريه ) للذين كفروا(

من ) لكن الظاملون(يف اآلخرة ) يوم يأتوننا(رهم م صيغة تعجب مبعىن ما أمسعهم وما أبص) أمسع م وأبصر (- 38
أي بني به صموا عن مساع احلق وعموا عن إبصاره أي ) يف ضالل مبني(أي يف الدنيا ) اليوم(إقامة الظاهر مقام املضمر 

 إعجب منهم يا خماطب يف مسعهم وإبصارهم يف اآلخرة بعد أن كانوا يف الدنيا صما عميا

هو يوم القيامة يتحسر فيه املسيء على ترك اإلحسان يف الدنيا ) يوم احلسرة(مد كفار مكة خوف يا حم) وأنذرهم (- 39
 به) وهم ال يؤمنون(عنه ) يف غفلة(يف الدنيا ) وهم(هلم فيه بالعذاب ) إذ قضي األمر(

 ءفيه للجزا) وإلينا يرجعون(العقالء وغريهم بإهالكهم ) نرث األرض ومن عليها(تأكيد ) إنا حنن (- 40
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 ويبدل من خربه) نبيا(مبالغا يف الصدق ) إنه كان صديقا(أي خربه ) يف الكتاب إبراهيم(هلم ) واذكر (- 41

مل تعبد ما ال يسمع (التاء عوض عن ياء اإلضافة وال جيمع بينهما وكان يعبد األصنام ) يا أبت(آزر ) إذ قال ألبيه (- 42
 ع أو ضرمن نف) شيئا(ال يكفيك ) وال يبصر وال يغين عنك

 مستقيما) سويا(طريقا ) يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطا (- 43

 كثري العصيان) إن الشيطان كان للرمحن عصيا(بطاعتك إياه يف عبادة األصنام ) يا أبت ال تعبد الشيطان (- 44

 ناصرا وقرينا يف النار) ون للشيطان وليافتك(إن مل تتب ) يا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن (- 45

باحلجارة أو بالكالم القبيح ) ألرمجنك(عن التعرض هلا ) لئن مل تنته(فتعيبها ) قال أراغب أنت عن آهليت يا إبراهيم (- 46
 دهرا طويال) واهجرين مليا(فاحذرين 

من حفي أي بارا فيجيب )  حفياسأستغفر لك ريب إنه كان يب(مين أي ال أصيبك مبكروه ) قال سالم عليك (- 47
 دعائي وقد وىف بوعده املذكور يف الشعراء واغفر اليب وهذا قبل أن يتبني له أنه عدو هللا كما ذكره يف براءة

) شقيا(بعبادته ) أال أكون بدعاء ريب(أن ) ريب عسى(أعبد ) من دون اهللا وأدعوا(تعبدون ) وأعتزلكم وما تدعون (- 48

 ألصنامكما شقيتم بعبادة ا

إسحاق (ابنني يأنس ما ) وهبنا له(بأن ذهب اىل األرض املقدسة ) فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا (- 49
 )جعلنا نبيا(منهما ) ويعقوب وكال

رفيعا هو الثناء احلسن يف مجيع أهل ) وجعلنا هلم لسان صدق عليا(املال والولد ) من رمحتنا(للثالثة ) ووهبنا هلم (- 50
 دياناأل

بكسر الالم وفتحها من أخلص يف عبادته وخلصه اهللا من الدنس ) واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا (- 51
 )وكان رسوال نبيا(

أي الذي يلي ميني موسى حني أقبل ) األمين(اسم اجلبل ) من جانب الطور(بقول يا موسى إين انا اهللا ) وناديناه (- 52
 جيا بأن أمسعه اهللا تعاىل كالمهمنا) وقربناه جنيا(من مدين 

حال هي املقصودة باهلبة إجابة لسؤاله أن ) نبيا(بدل أو عطف بيان ) أخاه هارون(نعمتنا ) ووهبنا له من رمحتنا (- 53
 يرسل أخاه معه وكان أسن منه

ثة أيام أو حوال حىت مل يعد شيئا إال وىف به وانتظر من وعد ثال) واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد (- 54
 )نبيا(إىل جرهم ) وكان رسوال(رجع إليه يف مكانه 

اصله مرضو وأقبلت الواوان ياءين والضمة ) بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا(أي قومه ) وكان يأمر أهله (- 55
 كسرة

 )إنه كان صديقا نبيا(هو جد أيب نوح ) واذكر يف الكتاب إدريس (- 56

هو حي يف السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو يف اجلنة ادخلها بعد أن اذيق املوت ) مكانا علياورفعناه  (- 57
 واحيي ومل خيرج منها
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بيان له وهو يف معىن الصفة وما بعده اىل مجلة الشرط ) من النبيني(صفة له ) الذين أنعم اهللا عليهم(مبتدأ ) أولئك (- 58
ومن ذرية (يف السفينة أي إبراهيم ابن ابنه سام ) وممن محلنا مع نوح(أي إدريس ) دممن ذرية آ(صفة للنبيني فقوله 

وممن (وهو يعقوب أي موسى وهرون وزكريا وحيىي وعيسى ) وإسرائيل(أي إمسعيل وإسحق ويعقوب ومن ذرية ) إبراهيم
مجع ساجد وباك أي )  وبكياإذا تتلى عليهم آيات الرمحن خروا سجدا(أي من مجلتهم وخرب اولئك ) هدينا واجتبينا

 فكونوا مثلهم وأصل بكي بكوي قلبت الواو ياء والضمة كسرة

فسوف (من املعاصي ) واتبعوا الشهوات(بتركها كاليهود والنصارى ) فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة (- 59
 وهو واد يف جهنم أي يقعون فيه) يلقون غيا

 من ثوام) شيئا(ينقصون ) فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمونمن تاب وآمن وعمل صاحلا (لكن ) إال (- 60

أي ) إنه كان وعده(حال أي غائبني عنها ) اليت وعد الرمحن عباده بالغيب(إقامة بدل من اجلنة ) جنات عدن (- 61
 مبعىن آتيا وأصله مأتوي أو موعوده هنا اجلنة يأتيه أهله) مأتيا(موعوده 

من املالئكة عليهم أو من بعضهم على بعض ) سالما(لكن يسمعون ) إال(ن الكالم م) ال يسمعون فيها لغوا (- 62
 أي على قدرمها يف الدنيا وليس يف اجلنة ار وال ليل بل ضوء ونور أبدا) وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا(

صلى ي أياما وقال النيب بطاعته ونزل ملا تأخر الوح) من عبادنا من كان تقيا(نعطي ونرتل ) تلك اجلنة اليت نورث (- 63
  جلربيل ما مينعك أن تزورنااهللا عليه وسلم

) وما بني ذلك(من امور الدنيا ) وما خلفنا(أي أمامنا من أمور اآلخرة ) وما نترتل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا (- 64

مبعىن ناسيا أي تاركا لك بتأخري ) وما كان ربك نسيا(أي ما يكون يف هذا الوقت إىل قيام الساعة أي له علم ذلك مجيعه 
 الوحي عنك

أي ) هل تعلم له مسيا(أي اصرب عليها ) السماوات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته(مالك ) رب( هو - 65
 مسمى بذلك ال

هلمزة الثانية بتحقيق ا) أئذا(املنكر للبعث ايب بن خلف أو الوليد بن املغرية النازل فيه اآلية ) ويقول اإلنسان (- 66
من القرب كما يقول حممد فاالستفهام ) ما مت لسوف أخرج حيا(وتسهيلها وإدخال األلف بينهما بوجهيها وبني األخرى 

 مبعىن النفي أي ال أحيا بعد املوت وما زائدة للتأكيد وكذا الالم ورد عليه بقوله تعاىل

ال وادغمت يف الذال ويف قراءة تركها وسكون الذال وضم أصله يتذكر أبدلت التاء ذا) أوال يذكر اإلنسان أنا (- 67
 فيستدل باالبتداء على اإلعادة) خلقناه من قبل ومل يك شيئا فوربك(الكاف 

مث لنحضرم حول (أي جنمع كال منهم وشيطانه يف سلسلة ) والشياطني(أي املنكرين للبعث ) فوربك لنحشرم (- 68
 مجع جاث وأصله جثوو أو جثوي من جثا جيثو أو جيثي لغتانعلى الركب ) جثيا(من خارجها ) جهنم

 جراءة) أيهم أشد على الرمحن عتيا(فرقة منهم ) مث لنرتعن من كل شيعة (- 69

دخوال واحتراقا فتبدأ م وأصله صلوي ) صليا(أحق جبهنم األشد وغريه منهم ) مث لنحن أعلم بالذين هم أوىل ا (- 70
 امن صلي بكسر الالم وفتحه

 حتمه وقضى به ال يتركه) كان على ربك حتما مقضيا(أي داخل جهنم ) إال واردها(أحد ) منكم(أي ما ) وإن (- 71
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على ) فيها جثيا(بالشرك والكفر ) ونذر الظاملني(الشرك والكفر منها ) الذين اتقوا(مشددا وخمففا ) مث ننجي (- 72
 الركب

قال الذين كفروا للذين (واضحات حال ) بينات(من القرآن ) آياتنا(رين أي املؤمنني والكاف) وإذا تتلى عليهم (- 73
مبعىن النادي وهو ) وأحسن نديا(مرتال ومسكنا بالفتح من قام وبالضم من أقام ) خري مقاما(حنن وأنتم ) آمنوا أي الفريقني

 جمتمع القوم يتحدثون فيه يعنون حنن فنكون خريا منكم

منظرا من ) ورئيا(ماال ومتاعا ) هم أحسن أثاثا(أي امة من األمم املاضية ) قبلهم من قرنأهلكنا (أي كثريا ) وكم (- 74
 الرؤية فكما أهلكناهم لكفرهم لك هؤالء

حىت إذا (يف الدنيا يستدرجه ) له الرمحن مدا(مبعىن اخلرب أي ميد ) فليمدد(شرط جوابه ) قل من كان يف الضاللة (- 75
فسيعلمون من هو شر مكانا (املشتملة على جهنم فيدخلوا ) وإما الساعة(كالقتل واألسر ) رأوا ما يوعدون إما العذاب

 أعوانا أهم أم املؤمنون وجندهم الشياطني وجند املؤمنني عليهم املالئكة) وأضعف جندا

ي الطاعة تبقى ه) والباقيات الصاحلات(مبا يرتل عليهم من اآليات ) هدى(باإلميان ) ويزيد اهللا الذين اهتدوا (- 76
أي ما يرد إليه ويرجع خبالف أعمال الكفار واخلريية هنا يف مقابلة قوهلم أي ) خري عند ربك ثوابا وخري مردا(لصاحبها 

 الفريقني خري مقاما

خلباب بن األرث القائل له تبعث بعد املوت واملطالب له مبال ) وقال(العاصي بن وائل ) أفرأيت الذي كفر بآياتنا (- 77
 فأقضيك) ماال وولدا(على تقدير البعث ) وتنيأل(

أم اختذ عند الرمحن (أي أعلمه وأن يؤتى ما قاله واستغين مزة االستفهام عن مهزة الوصل فحذفت ) أطلع الغيب (- 78
 بأن يؤتى ما قاله) عهدا

ذلك عذابا فوق عذاب نزيده ب) ما يقول ومند له من العذاب مدا(نأمر بكتب ) سنكتب(أي ال يؤتى ذلك ) كال (- 79
 كفره

 ال مال له وال ولد) فردا(يوم القيامة ) ويأتينا(من املال والولد ) ونرثه ما يقول (- 80

 شفعاء عند اهللا بأن ال يعذبوا) ليكونوا هلم عزا(يعبدوم ) آهلة(األوثان ) من دون اهللا(أي كفار مكة ) واختذوا (- 81

أي ينفوا كما يف آية أخرى ما كانوا إيانا ) بعبادم(أي اآلهلة ) فرونسيك(أي ال مانع من عذام ) كال (- 82
 اعوانا وأعداء) ويكونون عليهم ضدا(يعبدون 

 )أزا(يجهم اىل املعاصي ) على الكافرين تؤزهم(سلطناهم ) أمل تر أنا أرسلنا الشياطني (- 83

 إىل وقت عذام) عدا(لليايل أو األنفاس األيام وا) إمنا نعد هلم(بطلب العذاب ) فال تعجل عليهم (- 84

 مجع وافد مبعىن راكب) إىل الرمحن وفدا(بإميام ) يوم حنشر املتقني( اذكر - 85

 مجع وارد مبعىن ماش عطشان) إىل جهنم وردا(بكفرهم ) ونسوق ارمني (- 86

ة أن ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال أي شهاد) الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا(أي الناس ) ال ميلكون (- 87
 باهللا

 قال تعاىل هلم) اختذ الرمحن ولدا(أي اليهود والنصارى ومن زعم أن املالئكة بنات اهللا ) وقالوا (- 88



 
 

 

218 

 أي منكرا عظيما) لقد جئتم شيئا إدا (- 89

منه وتنشق األرض وختر (د الطاء باالنشقاق بالنون ويف قراءة بالتاء وتشدي) السماوات يتفطرن(بالتاء والياء ) تكاد (- 90
 أي تنطبق عليهم من أجل) اجلبال هدا

 )أن دعوا للرمحن ولدا (- 91

 أي ما يليق به ذلك) وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا (- 92

 سىذليال خاضعا يوم القيامة منهم عزيز وعي) كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا(أي ما ) إن (- 93

 فال خيفى عليه مبلغ مجيعهم وال واحد منهم) لقد أحصاهم وعدهم عدا (- 94

 بال مال وال نصري مينعه) وكلهم آتيه يوم القيامة فردا (- 95

 فيما بينهم يتوادون ويتحابون وحيبهم اهللا تعاىل) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا (- 96

مجع ) به قوما لدا(ختوف ) وتنذر(الفائزين باإلميان ) لتبشر به املتقني(العريب ) بلسانك( القرآن أي) فإمنا يسرناه (- 97
 ألد أي جدل بالباطل وهم كفار مكة

منهم من (جتد ) هل حتس(أي أمة من األمم املاضية بتكذيبهم الرسل ) أهلكنا قبلهم من قرن(أي كثريا ) وكم (- 98
 يا ال فكما أهلكنا اولئك لك هؤالءصوتا خف) أحد أو تسمع هلم ركزا

  سورة طه-20*2*

 اهللا أعلم مبراده بذلك) طه (- 1

لتتعب مبا فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصالة الليل أي خفف عن ) لتشقى(يا حممد ) ما أنزلنا عليك القرآن (- 2
 نفسك

 خياف اهللا) ملن خيشى(به ) تذكرة(لكن أنزلناه ) إال (- 3

 مجع عليا ككربى وكرب) ممن خلق األرض والسماوات العلى( بدل من اللفظ بفعله الناصب له )ترتيال (- 4

 استواء يليق به) استوى(وهو يف اللغة سرير امللك ) الرمحن على العرش( هو - 5

األرضون هو التراب الندي واملراد ) وما حتت الثرى(من املخلوقات ) له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما (- 6
 السبع ألا حتته

منه أي ما حدثت به النفس وما ) فإنه يعلم السر وأخفى(يف ذكر أو دعاء فاهللا غين عن اجلهر به ) وإن جتهر بالقول (- 7
 خطر ومل حتدث به فال جتهد نفسك باجلهر

 مؤنث األحسنالتسع والتسعون الوارد ا احلديث واحلسىن ) اهللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن (- 8

 )أتاك حديث موسى(قد ) وهل (- 9
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نارا (أبصرت ) إين آنست(هنا وذلك يف مسريه من مدين طالبا مصر ) امكثوا(المرأته ) إذ رأى نارا فقال ألهله (- 10
أي هاديا يدلين على الطريق وكان ) أو أجد على النار هدى(بشعلة يف رأس فتيلة أو عود ) لعلي آتيكم منها بقبس

  لظلمة الليل وقال لعل لعدم اجلزم بوفاء الوعدأخطأها

 )نودي يا موسى(وهي شجرة عوسج ) فلما أتاها (- 11

ربك فاخلع نعليك إنك بالواد (تأكيد لياء املتكلم ) أنا(بكسر اهلمزة بتأويل نودي بقيل وبفتحها بتقدير الباء ) إين (- 12
لتنوين وتركه مصروف باعتبار املكان وغري مصروف للتأنيث بدل أو عطف بيان با) طوى(املطهر أو املبارك ) املقدس

 باعتبار البقعة مع العلمية

 إليك مين) فاستمع ملا يوحى(من قومك ) وأنا اخترتك (- 13

 فيها) إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري (- 14

به من خري ) كل نفس مبا تسعى(فيها ) لتجزى(ا بعالماا عن الناس ويظهر هلم قر) إن الساعة آتية أكاد أخفيها (- 15
 أو شر

أي فتهلك إن ) فتردى(يف إنكارها ) من ال يؤمن ا واتبع هواه(أي عن اإلميان ا ) عنها(يصرفنك ) فال يصدنك (- 16
 صددت عنها

 ااالستفهام للتقرير لريتب عليه املعجزة فيه) بيمينك يا موسى(كائنة ) وما تلك (- 17

على (ليسقط ) ا(أخبط ورق الشجر ) وأهش(عند الوثوب واملشي ) عليها(أعتمد ) قال هي عصاي أتوكأ (- 18
كحمل الزاد والسقاء وطرد اهلوان وزاد يف ) أخرى(مجع مأربة مثلث الراء أي حوائج ) ويل فيها مآرب(فتأكله ) غنمي

 اجلواب بيان حاجاته ا

 )قال ألقها يا موسى (- 19

متشي على بطنها سريعا كسرعة الثعبان املسمى باجلان املعرب به فيها يف ) تسعى(ثعبان عظيم ) فألقاها فإذا هي حية( - 20
 آية أخرى

فأدخل يده يف فمها ) األوىل(منصوب برتع اخلافض أي إىل حالتها ) سنعيدها سريا(منها ) قال خذها وال ختف (- 21
ع مسكها بني شعبتيها وأري ذلك السيد موسى لئال جيزع إذا انقلبت حية فعادت عصا فتبني أن موضع اإلدخال موض

 لدى فرعون

) خترج(أي جنبك األيسر حتت العضد إىل اإلبط وأخرجها ) إىل جناحك(اليمىن مبعىن الكف ) واضمم يدك (- 22

وهي ) ية أخرىآ(أي برص تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر ) بيضاء من غري سوء(خالف ما كانت عليه من األدمة 
 وبيضاء حاالن من ضمري خترج

أي العظمى على رسالتك وإذا أراد عودها إىل ) الكربى(اآلية ) من آياتنا(ا إذا فعلت ذلك إلظهارها ) لنريك (- 23
 حالتها األوىل ضمها إىل جناحه كما تقدم وأخرجها

 ه إىل ادعاء اإللهجاوز احلد يف كفر) إنه طغى(ومن معه ) إىل فرعون(رسوال ) اذهب (- 24

 وسعه لتحمل الرسالة) قال رب اشرح يل صدري (- 25
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 ألبلغها) يل أمري(سهل ) ويسر (- 26

 حدثت من احتراقه جبمرة وضعها بفيه وهو صغري) واحلل عقدة من لساين (- 27

 عند تبليغ الرسالة) قويل(يفهموا ) يفقهوا (- 28

 )من أهلي(معينا عليها ) واجعل يل وزيرا (- 29

 عطف بيان) أخي(مفعول ثاين ) هارون (- 30

 ظهري) اشدد به أزري (- 31

 أي الرسالة والفعالن بصيغيت األمر واملضارع ازوم وهو جواب الطلب) وأشركه يف أمري (- 32

 )كثريا(تسبيحا ) كي نسبحك (- 33

 )كثريا(ذكرا ) ونذكرك (- 34

 عاملا فأنعمت بالرسالة) إنك كنت بنا بصريا (- 35

 منا عليك) قال قد أوتيت سؤلك يا موسى (- 36

 )ولقد مننا عليك مرة أخرى (- 37

) ما يوحى(مناما أو إهلاما ملا ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون يف مجلة من يولد ) أوحينا إىل أمك(للتعليل ) إذ (- 38

 يف أمرك ويبدل منه

أي شاطئه واألمر مبعىن ) فليلقه اليم بالساحل(حبر النيل )  اليميف(بالتابوت ) يف التابوت فاقذفيه(ألقيه ) أن اقذفيه (- 39
لتحب يف الناس فأحبك فرعون ) عليك حمبة مين(بعد أن أخذك ) وألقيت(وهو فرعون ) يأخذه عدو يل وعدو له(اخلرب 

 ترىب على رعاييت وحفظي لك) ولتصنع على عيين(وكل من رآك 

فتقول (رف من خربك وقد أحضروا مراضع وأنت ال تقبل ثدي واحدة منهن مرمي لتتع) متشي أختك(للتعليل ) إذ (- 40
حينئذ ) وال حتزن(بلقائك ) فرجعناك إىل أمك كي تقر عينها(فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها ) هل أدلكم على من يكفله

اختربناك يف اإليقاع يف ) فنجيناك من الغم وفتناك فتونا(هو القبطي مبصر فاغتممت لقتله من جهة فرعون ) وقتلت نفسا(
بعد جميئك إليها من مصر عند شعيب النيب وتزوجك بابنته ) يف أهل مدين(عشرا ) فلبثت سنني(غري ذلك وخلصناك منه 

 )يا موسى(يف علمي بالرسالة وهو أربعون سنة من عمرك ) مث جئت على قدر(

 بالرسالة) لنفسي(اخترتك ) واصطنعتك (- 41

 بتسبيح وغريه) يف ذكري(تفترا ) وال تنيا(التسع ) بآيايت(إىل الناس ) اذهب أنت وأخوك (- 42

 بادعائه الربوبية) اذهبا إىل فرعون إنه طغى (- 43

اهللا فريجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه ) أو خيشى(يتعظ ) لعله يتذكر(يف رجوعه عن ذلك ) فقوال له قوال لينا (- 44
 تعاىل بأنه اليرجع

 علينا أي يتكرب) أو أن يطغى(أي يعجل بالعقوبة )  إننا خناف أن يفرط عليناقاال ربنا (- 45

 ما يفعل) وأرى(ما يقول ) أمسع(بعوين ) قال ال ختافا إنين معكما (- 46
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أي خل عنهم من استعمالك إياهم ) وال تعذم(إىل الشام ) فأتياه فقوال إنا رسوال ربك فأرسل معنا بين إسرائيل (- 47
والسالم على من (على صدقنا بالرسالة ) من ربك(حبجة ) قد جئناك بآية( الشاقة كاحلفر والبناء ومحل الثقيل يف أشغالك
 أي السالمة له من العذاب) اتبع اهلدى

 أعرض عنه فأتياه وقاال مجيع ما ذكره) وتوىل(ما جئنا به ) إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب (- 48

 اقتصر عليه ألنه األصل وإلدالله عليه بالتربية) يا موسىقال فمن ربكما  (- 49

 احليوان منه) مث هدى(الذي هو عليه متميز به من غريه ) خلقه(من اخللق ) قال ربنا الذي أعطى كل شيء (- 50

 كقوم نوح وهود ولوط وصاحل يف عبادم األوثان) األوىل(األمم ) القرون(حال ) فما بال(فرعون ) قال (- 51

ال (هو اللوح احملفوظ جيازيهم عليها يوم القيامة ) عند ريب يف كتاب(أي علم حاهلم حمفوظ ) علمها(موسى ) قال (- 52
 ريب شيئا) وال ينسى(عن شيء ) ريب(يغيب ) يضل

وأنزل من (طرقا ) لكم فيها سبال(سهل ) وسلك(فراشا ) األرض مهدا(يف مجلة اخللق ) الذي جعل لكم( هو - 53
) من نبات شىت(أصنافا ) فأخرجنا به أزواجا(مطرا قال تعاىل تتميما ملا وصفه به موسى وخطابا ألهل مكة ) السماء ماء

 صفة أزواجا أي خمتلفة األلوان والطعوم وغريمها وشىت مجع شتيت كمريض ومرضى من شت األمر تفرق

 يقال رعت األنعام ورعيتها واألمر لالباحة فيها مجع نعم وهي اإلبل والبقر والغنم) وارعوا أنعامكم(منها ) كلوا (- 54
) آليات(املكور هنا ) إن يف ذلك(وتذكري النعمة واجلملة حال من ضمري أخرجنا أي مبيحني لكم األكل ورعي اإلنعام 

 ألصحاب العقول مجع ية كغرفة وغرف مسي به العقل ألنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح) ألويل النهى(لعربا 

عند ) ومنها خنرجكم(مقبورين بعد املوت ) وفيها نعيدكم(خبلق أبيكم آدم منها ) خلقناكم(أي من األرض ) امنه (- 55
 كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم) أخرى(مرة ) تارة(البعث 

 أن يوحد اهللا تعاىل) وأىب(ا وزعم أا سحر ) فكذب(التسع ) آياتنا كلها(أي أبصرنا فرعون ) ولقد أريناه (- 56

 )بسحرك يا موسى(مصر ويكون لك امللك فيها ) قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا (- 57

منصوب برتع ) ال خنلفه حنن وال أنت مكانا(لذلك ) فاجعل بيننا وبينك موعدا(يعارضه ) فلنأتينك بسحر مثله (- 58
 بكسر أوله وضمه أي وسطا تستوي إليه مسافة اجلائي من الطرفني) سوى(اخلافض يف 

) ضحى(جيمع أهل مصر ) وأن حيشر الناس(يوم عيد هلم يتزينون فيه وجيتمعون ) موعدكم يوم الزينة(موسى ) قال (- 59

 وقته للنظر فيما يقع

 م املوعد) مث أتى(أي ذوي كيده من السحرة ) فجمع كيده(أدبر ) فتوىل فرعون (- 60

ال تفتروا على اهللا (أي ألزمكم اهللا الويل ) ويلكم(ا وهم اثنان وسبعون مع كل واحد حبل وعص) قال هلم موسى (- 61
خسر ) وقد خاب(من عنده ) بعذاب(بضم الياء وكسر احلاء وبفتحهما أي يهلككم ) فيسحتكم(بإشراك أحد معه ) كذبا

 كذب على اهللا) من افترى(

 أي الكالم بينهم فيهما) وأسروا النجوى(يف موسى وأخيه ) فتنازعوا أمرهم بينهم (- 62
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أليب عمرو ولغريه وهو موافق للغة من يأيت يف املثىن باأللف يف أحواله الثالث ) إن هذان(ألنفسهم ) قالوا (- 63
مؤنث أمثل مبعىن أشرف أي باشرافكم ) لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى(

 مبيلهم إليهما لغلبتهما

حر مزة وصل وفتح امليم من مجع أي ملمم ومزة قطع وكسر امليم من أمجع أحكم من الس) فأمجعوا كيدكم (- 64
 غلب) اليوم من استعلى(فاز ) وقد أفلح(حال أي مصطفني ) مث ائتوا صفا(

 عصاه) وإما أن نكون أول من ألقى(عصاك أوال ) إما أن تلقي(اختر ) قالوا يا موسى (- 65

خييل إليه (أصله عصوو قلبت الواوان ياءين وكسرت العني والصاد ) باهلم وعصيهمفإذا ح(فألقوا ) قال بل ألقوا (- 66
 على بطوا) تسعى(حيات ) من سحرهم أا

أي خاف من جهة أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على ) يف نفسه خيفة موسى(أحس ) فأوجس (- 67
 الناس فال يؤمنوا به

 عليهم بالغلبة) علىال ختف إنك أنت األ(له ) قلنا (- 68

وال يفلح الساحر (أي جنسه ) ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر(تبتلع ) تلقف(وهي عصاه ) وألق ما يف ميينك (- 69
 بسحره فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه) حيث أتى

 )قالوا آمنا برب هارون وموسى(خروا ساجدين هللا تعاىل ) فألقي السحرة سجدا (- 70

الذي (معلمكم ) لكم إنه لكبريكم(أنا ) له قبل أن آذن(بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا ) آمنتم(فرعون ) لقا (- 71
وألصلبنكم (حال مبعىن خمتلفة أي األيدي اليمىن واألرجل اليسرى ) علمكم السحر فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف

 أدوم على خمالفته) أشد عذابا وأبقى( ورب موسى يعين نفسه) ولتعلمن أينا(أي عليها ) يف جذوع النخل

خلقنا قسم أو ) والذي فطرنا(الدالة على صدق موسى ) على ما جاءنا من البينات(خنتارك ) قالوا لن نؤثرك (- 72
النصب على االتساع أي فيها وجتزى ) إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا(أي إصنع ما قلته ) فاقض ما أنت قاض(عطف على ما 

 يه يف اآلخرةعل

تعلما وعمال ملعارضة موسى ) وما أكرهتنا عليه من السحر(من اإلشراك وغريه ) إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا (- 73
 منك عذابا إذا عصي) وأبقى(منك ثوابا إذا اطيع ) واهللا خري(

 حياة تنفعه) وال حيىي(فيستريح ) فإن له جهنم ال ميوت فيها(كافرا كفرعون ) إنه من يأت ربه جمرما( قال تعاىل - 74

 مجع عليا مؤنث أعلى) فأولئك هلم الدرجات العلى(الفرائض والنوافل ) ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلات (- 75

 تطهر من الذنوب) جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى(أي إقامة بيان له ) جنات عدن (- 76

مزة قطع من أسرى ومزة وصل وكسر النون من سرى لغتان أي )  موسى أن أسر بعباديولقد أوحينا إىل (- 77
أي يابسا فامتثل ما أمر به وأيبس اهللا ) طريقا يف البحر يبسا(اجعل هلم بعصاك ) فاضرب هلم(أسر م ليال من أرض مصر 

 غرقا) وال ختشى(أي أن يدركك فرعون ) ال ختاف دركا(األرض فمروا فيها 

 فأغرقهم) ما غشيهم(أي البحر ) فغشيهم من اليم(وهو معهم ) فأتبعهم فرعون جبنوده (- 78
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بل أوقعهم يف اهلالك خالف قوله وما أهديكم إال سبيل ) وما هدى(بدعائهم إىل عبادته ) وأضل فرعون قومه (- 79
 الرشاد

فنؤيت موسى التوراة ) جانب الطور األمينوواعدناكم (فرعون بإغراقه ) يا بين إسرائيل قد أجنيناكم من عدوكم (- 80
مها الترجنبني والطري السماين بتخفيف امليم والقصر واملنادى من وجد من اليهود ) ونزلنا عليكم املن والسلوى(للعمل ا 
  وخوطبوا مبا أنعم اهللا به على أجدادهم زمن النيب موسى توطئة لقوله تعاىل هلمصلى اهللا عليه وسلمزمن النيب 

) فيحل عليكم غضيب(بأن تكفروا النعمة به ) وال تطغوا فيه(أي املنعم به عليكم ) كلوا من طيبات ما رزقناكم (- 81

 سقط يف النار) فقد هوى(بكسر الالم وضمها ) ومن حيلل عليه غضيب(بكسر احلاء أي جيب وبضمها أي يرتل 

باستمراره ) مث اهتدى(يصدق بالفرض والنفل ) احلاوعمل ص(وحد اهللا ) وآمن(من الشرك ) وإين لغفار ملن تاب (- 82
 على ما ذكر إىل موته

 )يا موسى(يء ميعاد أخذ التوراة ) وما أعجلك عن قومك (- 83

عين أي زيادة على رضاك وقبل ) على أثري وعجلت إليك رب لترضى(أي بالقرب مين يأتون ) قال هم أوالء (- 84
 لف املظنون ملااجلواب أتى باالعتذار حبسب ظنه وخت

 فعبدوا العجل) وأضلهم السامري(أي بعد فراقك هلم ) فإنا قد فتنا قومك من بعدك(تعاىل ) قال (- 85

أي ) قال يا قوم أمل يعدكم ربكم وعدا حسنا(شديد احلزن ) أسفا(من جهتهم ) فرجع موسى إىل قومه غضبان (- 86
) عليكم غضب من ربكم(جيب ) أم أردمت أن حيل(فارقيت إياكم مدة م) أفطال عليكم العهد(صدقا أنه يعطيكم التوراة 

 وتركتم ايء بعدي) فأخلفتم موعدي(بعبادتكم العجل 

بفتح احلاء خمففا وبضمها وكسر ) ولكنا محلنا(مثلث امليم أي بقدرتنا أو أمرنا ) قالوا ما أخلفنا موعدك مبلكنا (- 87
أي حلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم ) ممن زينة القو(أثقاال ) أوزارا(امليم مشددا 

ما معه من حليهم ومن التراب الذي ) ألقى السامري(كما ألقينا ) فكذلك(طرحناها يف النار بأمر السامري ) فقذفناها(
 أخذه من أثر حافر فرس جربيل على الوجه اآليت

أي صوت يسمع أي انقلب كذلك بسبب ) له خوار(حلما ودما ) داجس(صاغه من احللي ) فأخرج هلم عجال (- 88
هذا إهلكم وإله موسى (أي السامري وأتباعه ) فقالوا(التراب الذي أثره احلياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه يف فمه 

 موسى ربه هنا وذهب يطلبه) فنسي

أي ال يرد هلم جوابا ) إليهم قوال(العجل ) يرجع (ن خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي أنه ال) أفال يرون أال (- 89
 أي جلبه أي فكيف يتخذ إهلا) وال نفعا(أي دفعه ) وال ميلك هلم ضرا(

يف ) يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن فاتبعوين(أي قبل أن يرجع أن موسى ) ولقد قال هلم هارون من قبل (- 90
 فيها) وأطيعوا أمري(

 )حىت يرجع إلينا موسى(على عبادته مقيمني ) عليه عاكفني(نزال ) حقالوا لن نرب (- 91

 بعبادته) يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا(موسى بعد رجوعه ) قال (- 92

 بإقامتك بني من يعبد غري اهللا تعاىل) أفعصيت أمري(ال زائدة ) أال تتبعن (- 93
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وكان أخذها ) ال تأخذ بلحييت( امي وذكرها أعطف لقلبه بكسر امليم وفتحها أراد) يا ابن أم(هارون ) قال (- 94
لو اتبعتك وال بد أن يتبعين مجع ممن مل يعبدوا العجل ) إين خشيت(وكان أخذ شعره بيمينه غضبا ) وال برأسي(بشماله 

 فيما رأيته يف ذلك) قويل(تنتظر ) ومل ترقب(وتغضب علي ) أن تقول فرقت بني بين إسرائيل(

 )يا سامري(شأنك الداعي إىل ما صنعت ) طبكقال فما خ (- 95

حافر فرس ) أثر(تراب ) فقبضت قبضة من(بالياء والتاء أي علمت مبا مل يعلموه ) قال بصرت مبا مل يبصروا به (- 96
والقي فيها أن آخذ قبضة ) يل نفسي(زينت ) وكذلك سولت(القيتها يف صورة العجل املصاغ ) فنبذا(جربيل ) الرسول(

ب ما ذكر والقيها على ما ال روح له يصري له روح ورأيت قومك طلبوا منك أن جتعل هلم إهلا فحدثتين نفسي أن من ترا
 يكون ذلك العجل إالههم

أي ال ) ال مساس(ملن رأيته ) أن تقول(أي مدة حياتك ) فإن لك يف احلياة(من بيننا ) فاذهب(له موسى ) قال (- 97
بكسر الالم أي لن ) لن ختلفه(لعذابك ) وإن لك موعدا( مس أحدا أو مسه أحد محا مجيعا تقربين فكان يهيم يف الربية وإذ

أصله ظللت بال مني اوالمها مكسورة حذفت ختفيفا ) وانظر إىل إهلك الذي ظلت(تغيب عنه وبفتحها أي بل تبعث إليه 
نذرينه يف هواء البحر وفعل موسى بعد ) نسفامث لننسفنه يف اليم (بالنار ) لنحرقنه(أي مقيما تعبده ) عليه عاكفا(أي دمت 

 ذحبه ما ذكره

 متييز حمول عن الفاعل أي وسع علمه كل شيء) إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو وسع كل شيء علما (- 98

وقد (من األمم ) ما قد سبق(أخبار ) نقص عليك من أنباء(أي كما قصصنا عليك يا حممد هذه القصة ) كذلك (- 99
 قرآنا) ذكرا(من عندنا ) من لدنا(أعطيناك ) اكآتين

 محال ثقيال من اإلمث) فإنه حيمل يوم القيامة وزرا(فلم يؤمن به ) من أعرض عنه (- 100

متييز مفسر للضمري يف ساء واملخصوص بالذم ) وساء هلم يوم القيامة محال(أي يف عذاب الوزر ) خالدين فيه (- 101
 لبيان ويبدل من يوم القيامةحمذوف تقديره وزرهم والالم ل

 عيوم مع سواد وجوههم) يومئذ زرقا(الكافرين ) وحنشر ارمني(القرن النفخة الثانية ) يوم ينفخ يف الصور (- 102

 من الليايل بأيامها) إال عشرا(يف الدنيا ) لبثتم(ما ) إن(يتسارون ) يتخافتون بينهم (- 103

) إن لبثتم إال يوما(فيه إن ) طريقة(أعدهلم ) إذ يقول أمثلهم( أي ليس كما قالوا يف ذلك) حنن أعلم مبا يقولون (- 104

 يستقلون لبثهم يف الدنيا جدا ملا يعاينونه يف اآلخرة من أهواهلا

بأن يفتتها كالرمل السائل مث ) ينسفها ريب نسفا(هلم ) فقل(كيف تكون يوم القيامة ) ويسألونك عن اجلبال (- 105
 يطريها كالريح

 مستويا) صفصفا(منبسطا ) فيذرها قاعا (- 106

 أرتفاعا) وال أمتا(اخنفاضا ) ال ترى فيها عوجا (- 107

إىل احملشر بصوته وهو ) الداعي(أي الناس بعد القيام من القبور ) يتبعون(أي يوم إذ نسفت اجلبال ) يومئذ (- 108
سكنت ) وخشعت(م أي ال يقدرون أن ال يتبعوا أي التباعه) ال عوج له(إسرافيل يقول هلموا إىل عرض الرمحن 

 صوت وطء األقدام يف نقلها إىل احملشر كصوت أخفاف اإلبل يف مشيها) األصوات للرمحن فال تسمع إال مهسا(
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 بأن يقول ال إله إال اهللا) ورضي له قوال(أن يشفع له ) إال من أذن له الرمحن(أحدا ) يومئذ ال تنفع الشفاعة (- 109

 ال يعلمون ذلك) وال حييطون به علما(من امور الدنيا ) وما خلفهم(من أمور اآلخرة ) لم ما بني أيديهميع (- 110

 أي شركا) من محل ظلما(خسر ) وقد خاب(أي اهللا ) للحي القيوم(خضعت ) وعنت الوجوه (- 111

بنقص من ) وال هضما(بزيادة يف سيآته ) وهو مؤمن فال خياف ظلما(الطاعات ) ومن يعمل من الصاحلات (- 112
 حسناته

كررنا ) قرآنا عربيا وصرفنا(أي القرآن ) أنزلناه(معطوف على كذلك نقص أي مثل إنزال ما ذكر ) وكذلك (- 113
 الك من تقدمهم من األمم فيعتربوا) هلم ذكرا(القرآن ) أو حيدث(الشرك ) فيه من الوعيد لعلهم يتقون(

) من قبل أن يقضى إليك وحيه(أي بقراءته ) وال تعجل بالقرآن( يقول املشركون عما) فتعاىل اهللا امللك احلق (- 114

 أي بالقرآن فكلما انزل عليه شيء منه زاد به علمه) وقل رب زدين علما(أي يفرغ جربيل من إبالغه 

ومل (هدنا ترك ع) فنسي(أي قبل أكله منها ) من قبل(ووصيناه أن ال يأكل من الشجرة ) ولقد عهدنا إىل آدم (- 115
 حزما وصربا عما منعناه عنه) جند له عزما

) أىب(وهو أبو اجلن كان يصحب املالئكة ويعبد اهللا معهم ) وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس (- 116

 عن السجود آلدم فقال أنا خري منه

تتعب باحلرث والزرع ) من اجلنة فتشقىفال خيرجنكما (حواء باملد ) فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك (- 117
 واحلصد والطحن واخلبز وغري ذلك واقتصر على شقائه ألن الرجل يسعى على زوجته

 )إن لك أال جتوع فيها وال تعرى (- 118

ال حيصل لك ) وال تضحى(تعطش ) ال تظمأ فيها(بفتح اهلمزة وكسرها عطف على اسم إن ومجلتها ) وأنك (- 119
 نتقاء مشس الضحى يف اجلنةحر مشس الضحى ال

ال ) وملك ال يبلى(أي اليت خيلد من يأكل منها ) فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد (- 120
 يفىن وهو الزم اخللد

أي ظهر لكل منهما قبله وقبل اآلخر ودبره ومسي كل منهما ) منها فبدت هلما سوآما(أي آدم وحواء ) فأكال (- 121
وعصى آدم ربه (ليستترا به ) عليهما من ورق اجلنة(أخذا يلزقان ) وطفقا خيصفان(وأة ألن انكشافه يسوء صاحبه س

 باألكل من الشجرة) فغوى

 أي هداه إىل املداومة على التوبة) وهدى(قبل توبته ) فتاب عليه(قربه ) مث اجتباه ربه (- 122

لبعض (بعض الذرية ) مجيعا بعضكم(من اجلنة ) منها(عليه من ذريتكما أي آدم وحواء مبا اشتملتما ) قال اهبطا (- 123
أي ) يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما املزيدة ) فإما(من ظلم بعضهم بعضا ) عدو

 يف اآلخرة) وال يشقى(يف الدنيا ) فال يضل(القرآن 

بالتنوين مصدر مبعىن ضيقة وفسرت ) فإن له معيشة ضنكا(من به أي القرآن فلم يؤ) ومن أعرض عن ذكري (- 124
 أعمى البصر) يوم القيامة أعمى(أي املعرض عن القرآن ) وحنشره(يف حديث بعذاب الكافر يف قربه 

 يف الدنيا وعند البعث) قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا (- 125
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تترك ) اليوم تنسى(مثل نسيانك آياتنا ) وكذلك(ركتها ومل تؤمن ا ت) كذلك أتتك آياتنا فنسيتها(األمر ) قال (- 126
 يف النار

ومل يؤمن بآيات ربه ولعذاب اآلخرة (أشرك ) جنزي من أسرف(ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن ) وكذلك (- 127
 أدوم) وأبقى(من عذاب الدنيا وعذاب القرب ) أشد

أي األمم ) قبلهم من القرون(أي كثريا إهالكنا ) أهلكنا(خربية مفعول ) مك(لكفار مكة ) هلم(يتبني ) أفلم يهد (- 128
يف سفرهم إىل الشام وغريها فيعتربوا وما ذكر من ) يف مساكنهم(حال من ضمري هلم ) ميشون(املاضية لتكذيب الرسل 

لذوي ) ألويل النهى(ربا لع) إن يف ذلك آليات(أخذ إهالك من فعله اخلايل عن حرف مصدري لرعاية املعىن ال مانع منه 
 العقول

الزما هلم يف الدنيا ) لزاما(اإلهالك ) لكان(لتأخري العذاب عنهم إىل اآلخرة ) ولوال كلمة سبقت من ربك (- 129
 مضروب هلم معطوف على الضمري املستتر يف كان وقام الفصل خبربها مقام التأكيد) وأجل مسمى(

) قبل طلوع الشمس(حال أي ملتبسا به ) حبمد ربك(صل ) وسبح(ة القتال منسوخ بآي) فاصرب على ما يقولون (- 130

عطف ) وأطراف النهار(صل املغرب والعشاء ) فسبح(ساعاته ) ومن آناء الليل(صالة العصر ) وقبل غروا(صالة الصبح 
 النصف الثاين على حمل من آناء املنصوب أي صل الظهر ألن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف األول وطرف

 مبا تعطى من الثواب) لعلك ترضى(

بأن ) لنفتنهم فيه(زينتها وجتها ) منهم زهرة احلياة الدنيا(أصنافا ) وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا (- 131
 أدوم) وأبقى(مما أوتوه يف الدنيا ) خري(يف اجلنة ) ورزق ربك(يطغوا 

) حنن نرزقك والعاقبة(لنفسك وال لغريك ) رزقا(نكلفك ) عليها ال نسألك(صرب ا) وأمر أهلك بالصالة واصطرب (- 132

 ألهلها) للتقوى(اجلنة 

) ما(بالتاء والياء ) أومل تأم بينة(مما يقترحونه ) بآية من ربه(حممد ) يأتينا(هال ) لوال(أي املشركون ) وقالوا (- 133

 من أنباء األمم املاضية وإهالكهم بتكذيب الرسلاملشتمل عليه القرآن ) يف الصحف األوىل ولو(بيان 

أرسلت إلينا رسوال (هال ) ربنا لوال(يوم القيامة ) لقالوا(قبل حممد الرسول ) ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله (- 134
 يف جهنم) وخنزى(يف القيامة ) من قبل أن نذل(املرسل ا ) فنتبع آياتك

من أصحاب (يف القيامة ) فتربصوا فستعلمون(منتظر ما يؤول إليه األمر ) ربصمت(منا ومنكم ) كل(هلم ) قل (- 135
 من الضاللة أحنن أم أنتم) ومن اهتدى(املستقيم ) السوي(الطريق ) الصراط

  سورة األنبياء-21*2*

تأهب عن ال) معرضون(عنه ) وهم يف غفلة(يوم القيامة ) حسام(أهل مكة منكري البعث ) للناس(قرب ) اقترب (- 1
 له باإلميان

 يستهزئون) إال استمعوه وهم يلعبون(شيئا فشيئا أي لفظ القرآن ) ما يأتيهم من ذكر من رم حمدث (- 2
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هل (بدل من واو وأسروا النجوى ) الذين ظلموا(أي الكالم ) وأسروا النجوى(عن معناه ) قلوم(غافلة ) الهية (- 3
 تعلمون أنه سحر) وأنتم تبصرون(تتبعونه ) أفتأتون السحر(ه سحر فما يأيت ب) إال بشر مثلكم(أي حممد ) هذا

 به) العليم(ملا أسروه ) يف السماء واألرض وهو السميع(كائنا ) ريب يعلم القول(هلم ) قال (- 4

ها أخالط رآ) أضغاث أحالم(فيما أتى به من القرآن هو ) قالوا(لالنتقال من غرض إىل آخر يف املواضع الثالثة ) بل (- 5
 كالناقة والعصا واليد) فليأتنا بآية كما أرسل األولون(فما أتى به شعر ) بل هو شاعر(اختلقه ) بل افتراه(يف النوم 

 ال) أفهم يؤمنون(بتكذيبها ما أتاها من اآليات ) أهلكناها(أي أهلها ) ما آمنت قبلهم من قرية (- 6

العلماء ) فاسألوا أهل الذكر(ال مالئكة ) إليهم(ون وكسر احلاء ويف قراءة بالن) وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي (- 7
 ذلك فإم يعلمونه وأنتم إىل تصديقهم أقرب من تصديق املؤمنني مبحمد) إن كنتم ال تعلمون(بالتوراة واإلجنيل 

 يف الدنيا) وما كانوا خالدين(بل يأكلونه ) ال يأكلون الطعام(مبعىن أجسادا ) جسدا(الرسل ) وما جعلناهم (- 8

 املكذبني هلم) وأهلكنا املسرفني(أي املصدقني هلم ) فأجنيناهم ومن نشاء(بإجنائهم ) مث صدقناهم الوعد (- 9

 فتؤمنوا به) أفال تعقلون(ألنه بلغتكم ) كتابا فيه ذكركم(يا معشر قريش ) لقد أنزلنا إليكم (- 10

 )وأنشأنا بعدها قوما آخرين(كافرة ) ةكانت ظامل(أي أهلها ) من قرية(أهلكنا ) وكم قصمنا (- 11

 يهربون مسرعني) إذا هم منها يركضون(أي شعر أهل القرية باإلهالك ) فلما أحسوا بأسنا (- 12

شيئا من ) فيه ومساكنكم لعلكم تسألون(نعمتم ) ال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم( فقالت هلم املالئكة استهزاء - 13
 دنياكم على العادة

 بالكفر) إنا كنا ظاملني(هالكنا ) ويلنا (تنبيهلل) لوا ياقا (- 14

أي كالزرع احملصود باملناجل ) حىت جعلناهم حصيدا(يدعون ا ويرددوا ) دعواهم(الكلمات ) فما زالت تلك (- 15
 ميتني كخمود النار إذا طفئت) خامدين(بأن قتلوا بالسيف 

 عابثني بل دالني على قدرتنا ونافعني عبادنا) بنيوما خلقنا السماء واألرض وما بينهما الع (- 16

إن (من عندنا من احلور العني واملالئكة ) الختذناه من لدنا(ما يلهى به من زوجة أو ولد ) لو أردنا أن نتخذ هلوا (- 17
 ذلك لكنا مل نفعله فلم نرده) كنا فاعلني

ذاهب ودمغه يف األصل ) فإذا هو زاهق(يذهبه ) دمغهفي(الكفر ) على الباطل(اإلميان ) باحلق(نرمي ) بل نقذف (- 18
 اهللا به من الزوجة أو الولد) مما تصفون(العذاب الشديد ) الويل(يا كفار مكة ) ولكم(أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل 

 وال ال يستكربون عن عبادته(أي املالئكة مبتدأ خربه ) ومن عنده(ملكا ) من يف السماوات واألرض(تعاىل ) وله (- 19
 ال يعيون) يستحسرون

 عنه فهو منهم كالنفس منا ال يشغلنا عنه شاغل) يسبحون الليل والنهار ال يفترون (- 20

أي اآلهلة ) هم(كحجر وذهب وفضة ) من األرض(كائنة ) اختذوا آهلة(مبعىن بل لالنتقال واهلمزة لالنكار ) أم (- 21
 من حيي املوتىأي حييون املوتى ال وال يكون إهلا إال ) ينشرون(



 
 

 

228 

خرجتا عن نظامهما املشاهد لوجود ) لفسدتا(أي غريه ) آهلة إال اهللا(أي السموات واألرض ) لو كان فيهما (- 22
خالق ) اهللا رب(ترتيه ) فسبحان(التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد احلاكم من التمانع يف الشيء وعدم االتفاق عليه 

 الكفار اهللا به من الشريك له وغريه) عما يصفون(الكرسي ) العرش(

 عن أفعاهلم) ال يسأل عما يفعل وهم يسألون (- 23

هذا (على ذلك وال سبيل إليه ) قل هاتوا برهانكم(فيه استفهام توبيخ ) آهلة(تعاىل أي سواه ) أم اختذوا من دونه (- 24
إلجنيل وغريمها من كتب اهللا ليس يف واحد منها من األمم وهو التوراة وا) وذكر من قبلي(اميت وهو القرآن ) ذكر من معي

 عن النظر املوصل إليه) فهم معرضون(أي توحيد اهللا ) بل أكثرهم ال يعلمون احلق(أن مع اهللا إهلا مما قالوا تعاىل عن ذلك 

أي ) عبدونإليه أنه ال إله إال أنا فا(ويف قراءة بالنون وكسر احلاء ) وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي (- 25
 وحدوين

 عنده والعبودية تنايف الوالدة) عباد مكرمون(هم ) سبحانه بل(من املالئكة ) وقالوا اختذ الرمحن ولدا (- 26

 أي بعده) وهم بأمره يعملون(ال يأتون بقوهلم إال بعد قوله ) ال يسبقونه بالقول (- 27

تعاىل أن يشفع له ) وال يشفعون إال ملن ارتضى(ملون أي ما عملوا وما هم عا) يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم (- 28
 خائفون) مشفقون(تعاىل ) وهم من خشيته(

فذلك جنزيه جهنم (اهللا أي غريه وهو إبليس دعا إىل عبادة نفسه وأمر بطاعتها ) ومن يقل منهم إين إله من دونه (- 29
 أي املشركني) جنزي الظاملني(كما جنزيه ) كذلك

أي سدا مبعىن مسدودة ) كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها(يعلم ) الذين(و وتركها بوا) أومل ير (- 30
جعلنا السماء سبعا واألرض سبعا أو فتق السماء أن كانت ال متطر فأمطرت وفتق األرض أن كانت ال تنبت ) وجعلنا(

من نبات وغريه أي فاملاء سبب حلياته ) أفالشيء حي (النازل من السماء والنابع من األرض ) من املاء كل(فأنبتت 
 بتوحيدي) يؤمنون وجعلنا(

مسالك ) فجاجا(أي الرواسي ) م وجعلنا فيها(تتحرك ) متيد(ال ) أن(جباال ثوابت ) وجعلنا يف األرض رواسي (- 31
 إىل مقاصدهم يف األسفار) لعلهم يهتدون(بدل طرفا نافذة واسعة ) سبال(

من الشمس والقمر ) وهم عن آياا(عن الوقوع ) حمفوظا(لألرض كالسقف للبيت ) سقفاوجعلنا السماء  (- 32
 ال يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها ال شريك له) معرضون(والنجوم 

تنوينه عوض عن املضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه ) وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل (- 33
يسريون بسرعة كالسابح يف املاء وللتشبيه به أتى ) يسبحون(أي مستدير كالطاحونة يف السماء ) يف فلك(وهو النجوم 

 بضمري مجع من يعقل

) أفئن مت فهم اخلالدون(أي البقاء ) وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد( ونزل ملا قال الكفار إن حممدا سيموت - 34

 فيهاال فاجلملة األخرية حمل االستفهام اإلنكاري

مفعول له ) فتنة(كفقر وغىن وسقم وصحة ) بالشر واخلري(خنتربكم ) ونبلوكم(يف الدنيا ) كل نفس ذائقة املوت (- 35
 فنجازيكم) وإلينا ترجعون(أي لننظر أتصربون وتشكرون أم ال 
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 أي يعيبها )أهذا الذي يذكر آهلتكم(أي مهزوءا به يقولون ) يتخذونك إال هزوا(ما ) وإذا رآك الذين كفروا إن (- 36
 به إذ قالوا ما نعرفه) كافرون(تأكيد ) هم(هلم ) وهم بذكر الرمحن(

سأريكم (أي أنه لكثرة عجله يف أحواله كأنه خلق منه ) خلق اإلنسان من عجل( ونزل يف استعجاهلم العذاب - 37
 فيه فأراهم القتل ببدر) فال تستعجلون(مواعيدي بالعذاب ) آيايت

 فيه) إن كنتم صادقني(بالقيامة ) الوعدويقولون مىت هذا  (- 38

مينعون ) عن وجوههم النار وال عن ظهورهم وال هم ينصرون(يدفعون ) لو يعلم الذين كفروا حني ال يكفون (- 39
 منها يف القيامة وجواب لو ما قالوا ذلك

 ميهلون لتوبة أو معذرة) فال يستطيعون ردها وال هم ينظرون(حتريهم ) بغتة فتبهتهم(القيامة ) بل تأتيهم (- 40

بالذين سخروا منهم ما كانوا (نزل ) فحاق (صلى اهللا عليه وسلمفيه تسلية للنيب ) ولقد استهزئ برسل من قبلك (- 41
 وهو العذاب فكذا حييق مبن استهزأ بك) به يستهزئون

أي ال أحد يفعل ذلك من عذابه إن نزل بكم ) بالليل والنهار من الرمحن(حيفظكم ) من يكلؤكم(هلم ) قل (- 42
 ال يتفكرون فيه) معرضون(أي القرآن ) بل هم عن ذكر رم(واملخاطبون ال خيافون عذاب اهللا إلنكارهم له 

ال (أي أهلم من مينعهم منه غرينا ال ) من دوننا(مما يسوؤهم ) هلم آهلة متنعهم(فيها معىن اهلمزة لالنكار أي أ) أم (- 43
جيارون يقال ) يصحبون(من عذابنا ) منا(أي الكفار ) وال هم(فال ينصروم ) نفسهمنصر أ(أي اآلهلة ) يستطيعون

 صحبك اهللا أي حفظ وأجارك

) أفال يرون أنا نأيت األرض(فاعتروا بذلك ) حىت طال عليهم العمر(مبا أنعمنا عليهم ) بل متعنا هؤالء وآباءهم (- 44

 ال بل النيب وأصحابه) أفهم الغالبون (بالفتح على النيب) ننقصها من أطرافها(نقصد أرضهم 

بتحقيق اهلمزتني وتسهيل ) وال يسمع الصم الدعاء إذا(من اهللا ال من قبل نفسي ) إمنا أنذركم بالوحي(هلم ) قل (- 45
 هم لتركهم العمل مبا مسعوه من اإلنذار كالصم) ما ينذرون(الثانية بينها وبني الياء 

باإلشراك ) إنا كنا ظاملني(هالكنا ) ويلنا (تنبيهلل) من عذاب ربك ليقولن يا(فة وقعة خفي) ولئن مستهم نفحة (- 46
 وتكذيب حممد

من نقص حسنة أو زيادة سيئة ) فال تظلم نفس شيئا(أي فيه ) ليوم القيامة(ذوات العدل ) ونضع املوازين القسط (- 47
 حمصني كل شيء) وكفى بنا حاسبني(مبوزوا ) حبة من خردل أتينا ا(زنة ) مثقال(العمل ) وإن كان(

) وذكرا(ا ) وضياء(أي التوراة الفارقة بني احلق والباطل واحلالل واحلرام ) ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان (- 48

 )للمتقني(عظة ا 

 ونخائف) مشفقون(أي أهواهلا ) وهم من الساعة(عن الناس أي يف اخلالء عنهم ) الذين خيشون رم بالغيب (- 49

 االستفهام فيه للتوبيخ) ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون(أي القرآن ) وهذا (- 50

 أي بأنه أهل لذلك) وكنا به عاملني(أي هداه قبل بلوغه ) ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل (- 51

 ادا مقيمونأي على عب) اليت أنتم هلا عاكفون(األصنام ) إذ قال ألبيه وقومه ما هذه التماثيل (- 52

 فاقتدينا م) قالوا وجدنا آباءنا هلا عابدين (- 53
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 بني) يف ضالل مبني(بعبادا ) لقد كنتم أنتم وآباؤكم(هلم ) قال (- 54

 فيه) أم أنت من الالعبني(يف قولك هذا ) قالوا أجئتنا باحلق (- 55

خلقهن على غري مثال سبق ) لذي فطرهنالسماوات واألرض ا(مالك ) رب(املستحق للعبادة ) قال بل ربكم (- 56
 به) من الشاهدين(الذي قلته ) وأنا على ذلكم(

 )وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين (- 57

علق ) إال كبريا هلم(بضم اجليم وكسرها فتاتا بفأس ) جذاذا(بعد ذهام إىل جمتمعهم يف يوم عيد هلم ) فجعلهم (- 58
 فريوا ما فعل بغريه) يرجعون(أي إىل الكبري ) ليهلعلهم إ(الفأس يف عنقه 

 فيه) من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني(بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل ) قالوا (- 59

 )يقال له إبراهيم(أي يعيبهم ) مسعنا فىت يذكرهم(أي بعضهم لبعض ) قالوا (- 60

 عليه أنه الفاعل) شهدونلعلهم ي(أي ظاهرا ) قالوا فأتوا به على أعني الناس (- 61

بتحقيق اهلمزتينن وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى وتركه ) أأنت(بعد إتيانه ) قالوا (- 62
 )فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم(

مي جواب الشرط فيه تقد) إن كانوا ينطقون(عن فاعله ) بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم(ساكتا عن فعله ) قال (- 63
 وفيما قبله تعريض هلم بأن الصنم املعلوم عجزه عن الفعل ال يكون إالها

 أي بعبادتكم من ال ينطق) إنكم أنتم الظاملون(ألنفسهم ) فقالوا(بالتفكر ) فرجعوا إىل أنفسهم (- 64

أي فكيف ) هؤالء ينطقونلقد علمت ما (أي ردوا إىل كفرهم وقالوا واهللا ) على رؤوسهم(من اهللا ) مث نكسوا (- 65
 تأمرنا بسؤاهلم

 شيئا إذا مل تعبدوه) وال يضركم(من رزق وغريه ) ما ال ينفعكم شيئا(أي بدله ) قال أفتعبدون من دون اهللا (- 66

أن ) أفال تعقلون(أي غريه ) لكم وملا تعبدون من دون اهللا(بكسر الفاء وفتحها مبعىن مصدر أي نتنا وقبحا ) أف (- 67
 صنام ال تستحق العبادة وال تصلح هلا وإمنا يستحقها اهللا تعاىلهذه األ

نصرا فجمعوا له احلطب الكثري ) إن كنتم فاعلني(أي بتحريقه ) وانصروا آهلتكم(أي إبراهيم ) قالوا حرقوه (- 68
 وأضرموا النار يف مجيعه وأوثقوا إبراهيم وجعلوه يف منجنيق ورموه يف النار

فلم حترق منه غري وثاقه وذهبت حرارا وبقيت إضاءا وبقوله ) ين بردا وسالما على إبراهيمقلنا يا نار كو (- 69
 وسالما سلم من املوت بربدها

 يف مرادهم) فجعلناهم األخسرين(وهو التحريق ) وأرادوا به كيدا (- 70

بكثرة األار واألشجار وهي ) ملنيإىل األرض اليت باركنا فيها للعا(ابن أخيه هاران من العراق ) وجنيناه ولوطا (- 71
 الشام نزل إبراهيم بفلسطني ولوط باملؤتفكة وبينهما يوم

أي زيادة على املسئول ) إسحاق ويعقوب نافلة(أي إلبراهيم وكان سأل ولدا كما ذكر يف الصافات ) ووهبنا له (- 72
 أنبياء) جعلنا صاحلني(أي هو وولداه ) وكال(أو هو ولد الولد 
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وأوحينا (إىل ديننا ) بأمرنا(الناس ) يهدون(بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ياء يقتدى م يف اخلري ) علناهم أئمةوج (- 73
أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم وحذف هاء إقامة ختفيف ) إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة

 )وكانوا لنا عابدين(

) اخلبائث(أي أهلها األعمال ) وعلما وجنيناه من القرية اليت كانت تعمل(فصال بني اخلصوم ) كماولوطا آتيناه ح (- 74

 )فاسقني(مصدر ساءه نقيض سره ) إم كانوا قوم سوء(من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغري ذلك 

 )إنه من الصاحلني(بأن أجنيناه من قومه ) وأدخلناه يف رمحتنا (- 75

أي قبل إبراهيم ) من قبل(دعا على قومه بقوله رب ال تذر اخل ) إذ نادى(وما بعده بدل منه ) ونوحا(واذكر  - 76
 أي الغرق وتكذيب قومه له) من الكرب العظيم(الذين يف سفينته ) فاستجبنا له فنجيناه وأهله(ولوط 

إم كانوا قوم سوء (لته أن ال يصلوا إليه بسوء الدالة على رسا) من القوم الذين كذبوا بآياتنا(منعناه ) ونصرناه (- 77
 )فأغرقناهم أمجعني

إذ نفشت فيه غنم (هو زرع أو كرم ) إذ حيكمان يف احلرث(أي قصتهما ويبدل منهما ) وداود وسليمان( واذكر - 78
ال داوود لصاحب فيه استعمال ضمري اجلمع الثنني ق) وكنا حلكمهم شاهدين(أي رعته ليال بال راع بأن انفلتت ) القوم

 احلرث رقاب الغنم وقال سليمان ينتفع بدرها ونسلها وصوفهااىل أن يعود احلرث كما كان بإصالح صاحبها فريدها إليه

وحكمهما باجتهاد ورجع داود إىل سليمان وقيل بوحي والثاين ناسخ لألول ) سليمان(أي احلكومة ) ففهمناها (- 79
كذلك سخر ) وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري(بامور الدين ) وعلما(وة نب) حكما(ـه ) آتينا(منهما ) وكال(

تسخري تسبيحهما معه وإن كان عجبا عندكم أي جماوبته ) وكنا فاعلني(للتسبيح معه ألمره به إذا وجد فترة لينشط له 
 للسيد دود

يف مجلة الناس ) لكم(ها صفائح وهي الدرع ألا تلبس وهو أول من صنعها وكان قبل) وعلمناه صنعة لبوس (- 80
يا أهل مكة ) فهل أنتم(حربكم مع أعدائكم ) من بأسكم(بالنون هللا وبالتحتانية لداود وبالفوقانية للبوس ) لتحصنكم(
 نعميت بتصديق الرسول اشكروين بذلك) شاكرون(

جتري بأمره (سب إرادته ويف آية أخرى رخاء أي شديدة اهلبوب وخفيفته حب) ولسليمان الريح عاصفة( وسخرنا - 81
من ذلك علم اهللا تعاىل بأن ما يعطيه سليمان يدعوه ) وكنا بكل شيء عاملني(وهي الشام ) إىل األرض اليت باركنا فيها

 للخضوع لربه ففعله تعاىل على مقتضى علمه

يعملون عمال دون و(يدخلون يف البحر فيخرجون منه اجلواهر لسليمان ) ومن الشياطني من يغوصون له( وسخرنا - 82
من أن يفسدوا ما عملوا ألم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل ) وكنا هلم حافظني(أي سوى الغوص من البناء وغريه ) ذلك

 الليل أفسدوه إن مل يشتغلوا بغريه

س له إال ملا ابتلي بفقد مجيع ماله وولده ومتزيق جسده وهجر مجيع النا) إذ نادى ربه(ويبدل منه ) وأيوب( واذكر - 83
وأنت (أي الشدة ) مسين الضر(بفتح اهلمزة بتقدير الباء ) أين(زوجته سنني ثالثا أو سبعا أو مثاين عشرة وضيق عيشه 

 )أرحم الرامحني
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أوالده الذكور واإلناث بأن احيوا له وكل من الصنفني ) فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله(نداءه ) فاستجبنا له (- 84
من زوجته وزيد يف شباا وكان له أندر للقمح وأندر للشعري فبعث اهللا سحابتني أفرغت ) لهم معهمومث(ثالث أو سبع 

صفة ) من عندنا(مفعول له ) رمحة(إحدامها على أندر القمح الذهب وأفرغت األخرى على أندر الشعري الورق حىت فاض 
 ليصربوا فيثابوا) وذكرى للعابدين(

 على طاعة اهللا وعن معاصيه) ذا الكفل كل من الصابرينوإمساعيل وإدريس و( واذكر - 85

هلا ومسي ذا الكفل ألنه تكفل بصيام مجيع اره وقيام مجيع ) إم من الصاحلني(من النبوة ) وأدخلناهم يف رمحتنا (- 86
 ليله وأن يقضي بني الناس وال يغضب فوىف بذلك وقيل مل يكن نبيا

لقومه أي غضبان عليهم مما ) إذ ذهب مغاضبا(وهو يونس بن مىت ويبدل منه صاحب احلوت ) وذا النون( واذكر - 87
أي نقضي عليه ما قضيناه من حبسه يف بطن احلوت أو نضيق ) فظن أن لن نقدر عليه(قاسى منهم ومل يؤذن له يف ذلك 

 إال أنت سبحانك إين ال إله(أي بأن ) أن(ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن احلوت ) فنادى يف الظلمات(عيه بذلك 
 يف ذهايب من بني قومي بال إذن) كنت من الظاملني

من كرم إذا استغاثوا بنا ) ننجي املؤمنني(كما جنيناه ) وكذلك(بتلك الكلمات ) فاستجبنا له وجنيناه من الغم (- 88
 داعني

) وأنت خري الوارثني( ولد يرثين أي بال) رب ال تذرين فردا(بقوله ) إذ نادى ربه(ويبدل منه ) وزكريا( واذكر - 89

 الباقي بعد فناء خلقك

أي من ذكر األنبياء ) إم(فأتت بالولد بعد عقمها ) وأصلحنا له زوجه(ولدا ) ووهبنا له حيىي(نداءه ) فاستجبنا له (- 90
) كانوا لنا خاشعنيو(من عذابنا ) ورهبا(يف رمحتنا ) ويدعوننا رغبا(الطاعات ) يف اخلريات(يبادرون ) كانوا يسارعون(

 متواضعني يف عبادم

أي جربيل حيث نفخ يف جييب ) فنفخنا فيها من روحنا(حفظته من أن ينال ) واليت أحصنت فرجها( واذكر مرمي - 91
 اإلنس واجلن واملالئكة حيث ولدته من غري فحل) وجعلناها وابنها آية للعاملني(درعها فحملت بعيسى 

وأنا (حال الزمة ) أمة واحدة(دينكم أيها املخاطبون أي جيب أن تكونوا عليها ) أمتكم(الم أي ملة اإلس) إن هذه (- 92
 وحدون) ربكم فاعبدون

أي تفرقوا أمر دينهم متخالفني فيه وهم طوائف اليهود والنصارى ) أمرهم بينهم(أي بعض املخاطبني ) وتقطعوا (- 93
 أي فنجازيه بعمله) كل إلينا راجعون(

بأن نأمر احلفظة بكتبه ) لسعيه وإنا له كاتبون(أي الجحود ) مل من الصاحلات وهو مؤمن فال كفرانفمن يع (- 94
 فنجازيه عليه

 أي ممتنع رجوعهم إىل الدنيا) يرجعون(زائدة ) أم ال(اريد أهلها ) وحرام على قرية أهلكناها (- 95

باهلمز وتركه امسان أعجميان ) يأجوج ومأجوج (بالتخفيف والتشديد) إذا فتحت(غاية المتناع رجوعهم ) حىت (- 96
 يسرعون) ينسلون(مرتفع من األرض ) وهم من كل حدب(لقبيلتني ويقدر قبله مضاف أي سدمها وذلك قرب القيامة 
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يف ذلك اليوم لشدته ) شاخصة أبصار الذين كفروا(أي القصة ) فإذا هي(أي يوم القيامة ) واقترب الوعد احلق (- 97
 أنفسنا بتكذيبنا الرسل) بل كنا ظاملني(اليوم ) يف غفلة من هذا(يف الدنيا ) قد كنا(هالكنا ) ويلنا (تنبيه لل)يا(يقولون 

) أنتم هلا واردون(وقودها ) حصب جهنم(أي غريه من األوثان ) وما تعبدون من دون اهللا(يا أهل مكة ) إنكم (- 98

 داخلون فيها

 )فيها خالدون(من العابدين واملعبودين ) وكل(دخلوها ) ما وردوها(ا زعمتم كم) آهلة(األوثان ) لو كان هؤالء (- 99

شيئا لشدة غلياا ونزل ملا قال ابن الزبعري عبد العزيز واملسيح ) فيها زفري وهم فيها ال يسمعون(للعابدين ) هلم (- 100
 واملالئكة فهم يف النار على مقتضى ما تقدم

 )أولئك عنها مبعدون(ومنهم من ذكر ) احلسىن(ملرتلة ا) إن الذين سبقت هلم منا (- 101

 )أنفسهم(من النعيم ) وهم يف ما اشتهت(صوا ) ال يسمعون حسيسها (- 102

عند خروجهم من القبور ) املالئكة(تستقبلهم ) وتتلقاهم(وهو أن يؤمر بالعبد إىل النار ) ال حيزم الفزع األكرب (- 103
 يف الدنيا) كنتم توعدونهذا يومكم الذي (يقولون هلم 

صحيفة ابن آدم عند موته ) للكتب(اسم ملك ) نطوي السماء كطي السجل(منصوب باذكر مقدرا قبله ) يوم (- 104
) كما بدأنا أول خلق(والالم زائدة أو السجل الصحيفة والكتتتاب مبعىن مكتوب والالم مبعىن على ويف قراءة للكتب مجعا 

منصوب بوعدنا ) وعدا علينا( فالكاف متعلقة بنعيد وضمريه عائد إىل أول وما مصدرية بعد إعدامه) نعيده(من عدم 
 ما وعدنا) إنا كنا فاعلني(مقدرا قبله وهو مؤكد ملضمون ما قبله 

أن (مبعىن أم الكتاب الذي عند اهللا ) من بعد الذكر(مبعىن الكتاب أي كتب اهللا املرتلة ) ولقد كتبنا يف الزبور (- 105
 عام يف كل صاحل) يرثها عبادي الصاحلون( أرض اجلنة )األرض

 عاملني به) لقوم عابدين(كفاية يف دخول اجلنة ) لبالغا(القرآن ) إن يف هذا (- 106

 اإلنس واجلن بك) للعاملني(أي للرمحة ) إال رمحة(ياحممد ) وما أرسلناك (- 107

منقادون ) فهل أنتم مسلمون( إيل يف أمر اإلله إال وحدانيته أي ما يوحى) قل إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد (- 108
 ملا يوحى إيل من وحدانية اإلله واالستفهام مبعىن األمر

حال من الفاعل واملفعول أي مستوين يف علمه ال ) على سواء(باحلرب ) فقل آذنتكم(عن ذلك ) فإن تولوا (- 109
 من العذاب أو القيامة املشتملة عليه وإمنا يعلمه اهللا) م بعيد ما توعدونأدري أقريب أ(ما ) وإن(أستبد به دونكم لتتأهبوا 

 أنتم وغريكم من السر) ويعلم ما تكتمون(والفعل منكم ومن غريكم ) يعلم اجلهر من القول(تعاىل ) إنه (- 110

متتع ) ومتاع( صنعكم لريى كيف) لكم(اختبار ) فتنة(أي ما أعلمتكم به ومل يعلم وقته ) أدري لعله(ما ) وإن (- 111
 أي انقضاء آجالكم وهذا مقابل لألول املترجى بلعل وليس الثاين حمال للترجي) إىل حني(

بالعذاب هلم أو النصر عليهم فعذبوا ببدر وأحد ) باحلق(بيين وبني مكذيب ) رب احكم(ويف قراءة قال ) قال (- 112
من كذبكم على اهللا يف قولكم اختذ ولدا ) ستعان على ما تصفونوربنا الرمحن امل(وحنني واألحزاب واخلندق ونصر عليهم 

 وعلي يف قولكم ساحر وعلى القرآن يف قولكم شعر
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  سورة احلج-22*2*

أي احلركة الشديدة ) إن زلزلة الساعة(أي عقابه بأن تطيعوه ) اتقوا ربكم(أي أهل مكة وغريهم ) يا أيها الناس (- 1
يف إزعاج الناس الذي هو نوع ) شيء عظيم(س من مغرا الذي هو قرب الساعة لألرض اليت يكون بعدها طلوع الشم

 من العقاب

محلها (أي حبلى ) وتضع كل ذات محل(أي تنساه ) عما أرضعت(بالفعل ) كل مرضعة(بسببها ) يوم تروا تذهل (- 2
 فهم خيافونه) دولكن عذاب اهللا شدي(من الشراب ) وما هم بسكارى(من شدة اخلوف ) وترى الناس سكارى

قالوا املالئكة بنات اهللا والقرآن أساطري ) ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم( ونزل يف النضر بن احلارث ومجاعته - 3
 أي متمرد) كل شيطان مريد(يف جداله ) ويتبع(األولني وأنكروا البعث وإحياء من صار ترابا 

 أي النار) إىل عذاب السعري(يدعوه ) فأنه يضله ويهديه(أي اتبعه ) هأنه من توال(قضي على الشيطان ) كتب عليه (- 4

) من تراب مث(أي أصلكم آدم ) من البعث فإنا خلقناكم(شك ) إن كنتم يف ريب(أي أهل مكة ) يا أيها الناس (- 5

مصورة تامة ) لقةخم(وهي حلمة قدر ما ميضغ ) مث من مضغة(وهي الدم اجلامد ) مث من علقة(مين ) من نطفة(خلقنا ذريته 
مستأنف ) ونقر(كمال قدرتنا لتستدلوا ا يف ابتداء اخللق على إعادته ) لنبني لكم(أي غري تامة اخللقة ) وغري خملقة(اخللق 

نعمركم ) مث(مبعىن أطفاال ) طفال(من بطون أمهاتكم ) مث خنرجكم(وقت خروجه ) يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى(
ومنكم (ميوت قبل بلوغ األشد ) ومنكم من يتوىف(الكمال والقوة وهو بني الثالثني إىل األربعني سنة أي ) لتبلغوا أشدكم(

قال عكرمة من قرأ القرآن مل يصر ذه ) لكيال يعلم من بعد علم شيئا(أخسه من اهلرم واخلرف ) من يرد إىل أرذل العمر
زائدة ) وأنبتت من(ارتفعت وزادت ) وربت(حتركت ) ء اهتزتفإذا أنزلنا عليها املا(يابسة ) وترى األرض هامدة(احلالة 

 حسن) يج(صنف ) كل زوج(

وأنه حييي (الثابت الدائم ) اهللا هو احلق(بسبب أن ) بأن(املذكور من بدء خلق اإلنسان اىل آخر إحياء األرض ) ذلك (- 6
 )املوتى وأنه على كل شيء قدير

 ونزل يف أيب جهل) أن اهللا يبعث من يف القبورفيها و(شك ) وأن الساعة آتية ال ريب (- 7

 له نور معه) وال كتاب منري(معه ) ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى (- 8

بفتح الياء وضمها ) ليضل(حال أي الوي عنقه تكربا عن اإلميان والعطف اجلانب عن ميني أو مشال ) ثاين عطفه (- 9
أي اإلحراق بالنار ) ونذيقه يوم القيامة عذاب احلريق(عذاب فقتل يوم بدر )  الدنيا خزيله يف(أي دينه ) عن سبيل اهللا(

 ويقال له

أي ) وأن اهللا ليس بظالم(أي قدمته عرب عنه ما دون غريمها ألن أكثر األفعال تزاول ما ) ذلك مبا قدمت يداك (- 10
 فيعذم بغري ذنب) للعبيد(بذي ظلم 

فإن أصابه (أي شك يف عبادته شبه باحلال على حرف جبل يف عدم ثباته ) عبد اهللا على حرفومن الناس من ي (- 11
أي رجع ) انقلب على وجهه(حمنة وسقم يف نفسه وماله ) اطمأن به وإن أصابته فتنة(صحة وسالمة يف نفسه وماله ) خري

 البني) سران املبنيذلك هو اخل(بالكفر ) واآلخرة(بفوات ما أمله منها ) خسر الدنيا(إىل الكفر 
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هو (الدعاء ) ذلك(إن عبده ) وما ال ينفعه(إن مل يعبده ) ما ال يضره(من الصنم ) من دون اهللا(يعبد ) يدعو (- 12
 عن احلق) الضالل البعيد

ولبئس (هو أي الناصر ) لبئس املوىل(إن نفع بتخيله ) أقرب من نفعه(بعبادته ) ضره(الالم زائدة ) يدعو ملن (- 13
 الصاحب هو وعقب ذكر الشاك باخلسران بذكر املؤمنني بالثواب يف) ريالعش

جنات جتري من حتتها األار إن اهللا يفعل ما (من الفروض والنوافل ) إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات (- 14
 من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه) يريد

أي سقف ) إىل السماء(حببل ) يف الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب(ا نبيه أي حممد) من كان يظن أن لن ينصره اهللا (- 15
) فلينظر هل يذهنب كيده(أي ليختنق به بأن يقطع نفسه من األرض كما يف الصحاح ) مث ليقطع(بيته يشده فيه ويف عنقه 

 منها املعىن فليختنق غيظا منها فال بد منها) ما يغيظ(يف عدم نصره النيب 

وأن اهللا يهدي من (ظاهرات حال ) آيات بينات(أي القرآن الباقي ) أنزلناه( مثل إنزالنا اآلية السابقة أي) وكذلك (- 16
 هداه معطوف على هاء أنزلناه) يريد

والنصارى واوس والذين أشركوا إن اهللا (طائفة منهم ) والصابئني(هم اليهود ) إن الذين آمنوا والذين هادوا (- 17
عامل به ) شهيد(من عملهم ) إن اهللا على كل شيء(بإدخال املؤمنني اجلنة وإدخال غريهم النار ) امةيفصل بينهم يوم القي

 علم مشاهدة

أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر (تعلم ) أمل تر (- 18
وكثري حق ( املؤمنون بزيادة على اخلضوع يف سجود الصالة وهم) وكثري من الناس(أن خيضع له مبا يراد منه ) والدواب

إن (مسعد ) فما له من مكرم(يشقه ) ومن يهن اهللا(وهم الكافرون ألم أبوا السجود املتوقف على اإلميان ) عليه العذاب
 من اإلهانة واإلكرام) اهللا يفعل ما يشاء

) اختصموا يف رم(هو يطلق على الواحد واجلماعة أي املؤمنون خصم والكفار اخلمسة خصم و) هذان خصمان (- 19

) يصب من فوق رؤوسهم احلميم(يلبسوا يعين احيطت م النار ) فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار(أي يف دينه 

 املاء البالغ اية احلرارة

 )واجللود(من شحوم وغريها تشوى به ) به ما يف بطوم(يذاب ) يصهر (- 20

 لضرب رؤوسهم) مقامع من حديدوهلم  (- 21

وذوقوا (ردوا إليها باملقامع وقيل هلم ) أعيدوا فيها(يلحقهم ا ) من غم(أي النار ) كلما أرادوا أن خيرجوا منها (- 22
 أي البالغ اية اإلحراق) عذاب احلريق

تها األار حيلون فيها من أساور إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حت( وقال يف املؤمنني - 23
) ولباسهم فيها حرير(باجلر أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب وبالنصب عطفا على حمل من أساور ) من ذهب ولؤلؤا

 هو احملرم لبسه على الرجال يف الدنيا

أي طريق اهللا احملمودة ) دوهدوا إىل صراط احلمي(وهو ال إله إال اهللا ) إىل الطيب من القول(يف الدنيا ) وهدوا (- 24
 ودينه
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للناس سواء (منسكا ومتعبدا ) واملسجد احلرام الذي جعلناه(طاعته وعن ) إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا (- 25
أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو شتم اخلادم ) بظلم(الباء زائدة ) ومن يرد فيه بإحلاد(الطارىء ) فيه والباد(املقيم ) العاكف

 مؤمل أي بعضه ومن هذا يؤخر خرب إن أي نذيقهم من عذاب أليم) ذقه من عذاب أليمن(

أن ال تشرك يب شيئا (ليبنيه وكان قد رفع من زمن الطوفان وأمرناه ) إلبراهيم مكان البيت(بينا ) وإذ بوأنا( واذكر - 26
  مجع راكع وساجد املصلني)والركع السجود(املقيمني به ) للطائفني والقائمني(من األوثان ) وطهر بييت

فنادى على جبل أيب قبيس يا أيها الناس إن ربكم بىن بيتا وأوجب عليكم احلج إليه ) يف الناس باحلج(ناد ) وأذن (- 27
فأجيبوا ربككم والتفت بوجهه ميينا ومشاال وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب له أن حيج من أصالب الرجال وأرحام 

أي ) وعلى كل ضامر(مشاة مجع راجل كقائم وقيام وركبانا ) يأتوك رجاال(يك وجواب األمر األمهات لبيك اللهم لب
 طريد بعيد) من كل فج عميق(أي الضوامر محال على املعىن ) يأتني(بعري مهزول وهو يطلق على الذكر واألنثى 

ويذكروا اسم اهللا يف أيام (ا أقوال يف الدنيا بالتجارة أو يف اآلخرة أو فيهم) منافع هلم(أن حيضروا ) ليشهدوا (- 28
) على ما رزقهم من يمة األنعام(أي عشر ذي احلجة أو يوم عرفة أو يوم النحر إىل آخر أيام التشريق أقوال ) معلومات

ائس وأطعموا الب(إذا كانت مستحبة ) فكلوا منها(اإلبل والبقر والغنم اليت تنحر يف يوم العيد وما بعده من اهلدايا والضحايا 
 أي شديد الفقر) الفقري

من اهلدايا ) نذورهم(بالتخفيف والتشديد ) وليوفوا(أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر ) مث ليقضوا تفثهم (- 29
 أي القدمي ألنه أول بيت وضع للناس) بالبيت العتيق(طواف اإلفاضة ) وليطوفوا(والضحايا 

) فهو(هي ما ال حيل انتهاكه ) ومن يعظم حرمات اهللا(أن ذلك مذكور خرب مبتدأ مقدر أي األمر أو الش) ذلك (- 30

حترميه يف حرمت ) إال ما يتلى عليكم(أكال بعد الذبح ) وأحلت لكم األنعام(يف اآلخرة ) خري له عند ربه(أي تعظيمها 
فاجتنبوا الرجس من (ه عليكم امليتة اآلية فاالستثناء منقطع وجيوز أن يكون متصال والتحرمي ملا عرض من املوت وحنو

 أي الشرك باهللا يف تلبيتكم أو شهادة الزور) واجتنبوا قول الزور(من للبيان أي الذي هو األوثان ) األوثان

ومن (تأكيد ملا قبله ومها حاالن من الواو ) غري مشركني به(مسلمني عادلني عن كل دين سوى دينه ) حنفاء هللا (- 31
يف مكان (أي تسقطه ) أو وي به الريح(أي تأخذه بسرعة )  السماء فتخطفه الطريمن(سقط ) يشرك باهللا فكأمنا خر

 بعيد أي فهو ال يرجى خالصه) سحيق

أي فإن تعظيمها وهي البدن اليت دى للحرم بأن ) ومن يعظم شعائر اهللا فإا(يقدر قبله األمر مبتدأ ) ذلك (- 32
 عائر إلشعارها مبا تعرف به أا هدي كطعن حديدة بسنامهامنهم ومسيت ش) من تقوى القلوب(تستحسن وتستسمن 

أي مكان حل ) مث حملها(وقت حنرها ) إىل أجل مسمى(كركوا واحلمل عليها ما ال يضرها ) لكم فيها منافع (- 33
 أي عنده واملراد احلرم مجيعه) إىل البيت العتيق(حنرها 

بفتح السني مصدر وبكسرها اسم مكان أي ذحبا ) ا منسكاجعلن(أي مجاعة مؤمنة سلفت قبلكم ) ولكل أمة (- 34
انقادوا ) فإهلكم إله واحد فله أسلموا(عند ذحبها ) ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من يمة األنعام(قربانا أو مكانه 

 املطيعني املتواضعني) وبشر املخبتني(
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يف أوقاا ) واملقيمي الصالة(من الباليا ) ما أصامقلوم والصابرين على (خافت ) الذين إذا ذكر اهللا وجلت (- 35
 يتصدقون) ومما رزقناهم ينفقون(

نفع يف الدنيا كما تقدم ) لكم فيها خري(أعالم دينه ) جعلناها لكم من شعائر اهللا(مجع بدنة وهي اإلبل ) والبدن (- 36
) فإذا وجبت جنوا(ى ثالث معقولة اليد اليسرى قائمة عل) صواف(عند حنرها ) فاذكروا اسم اهللا عليها(وأجر يف العقىب 

الذي يقنع مبا يعطى وال ) وأطعموا القانع(إن شئتم ) فكلوا منها(سقطت إىل األرض بعد النحر وهو وقت األكل منها 
بأن تنحر وتركب وإال مل ) سخرناها لكم(أي مثل ذلك التسخري ) كذلك(السائل أو املعترض ) واملعتر(يسأل وال يعترض 

 إنعامي عليكم) لعلكم تشكرون(تطق 

أي يرفع إليه منكم العمل الصاحل ) ولكن يناله التقوى منكم(أي ال يرفعان إليه ) لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها (- 37
وبشر (أرشدكم ملعامل دينه ومناسك حجه ) كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا على ما هداكم(اخلالص له مع اإلميان 

  املوحدينأي) احملسنني

لنعمته وهم ) كفور(يف أمانته ) إن اهللا ال حيب كل خوان(غوائل املشركني ) إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا (- 38
 املشركون املعىن أنه يعاقبهم

بظلم ) ظلموا(أي بسبب أم ) بأم(أي للمؤمنني أن يقاتلوا وهذه أول آية نزلت يف اجلهاد ) أذن للذين يقاتلون (- 39
 )وإن اهللا على نصرهم لقدير(فرين إياهم الكا

وحده وهذا ) ربنا اهللا(أي بقوهلم ) إال أن يقولوا(يف اإلخراج ما أخرجوا ) الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق( هم - 40
بالتشديد ) ببعض هلدمت(بدل بعض من الناس ) ولوال دفع اهللا الناس بعضهم(القول حق فاإلخراج به إخراج بغري حق 

للمسلمني ) ومساجد(كنائس لليهود بالعربانية ) وصلوات(كنائس للنصارى ) وبيع(للرهبان ) صوامع(ري وبالتخفيف للتكث
إن (أي ينصر دينه ) ولينصرن اهللا من ينصره(وتنقطع العبادات خبراا ) اسم اهللا كثريا(أي املواضع املذكورة ) يذكر فيها(

  وقدرتهمنيع يف سلطانه) عزيز(على خلقه ) اهللا لقوي

أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن (بنصرهم على عدوهم ) الذين إن مكناهم يف األرض (- 41
 أي إليه مرجعها يف اآلخرة) وهللا عاقبة األمور(جواب الشرط وهو جوابه صلة املوصول ويقدر قبله هم مبتدأ ) املنكر

) وعاد(تأنيث قوم باعتبار املعىن ) فقد كذبت قبلهم قوم نوح ( عليه وسلمصلى اهللافيه تسلية للنيب ) وإن يكذبوك (- 42

 قوم صاحل) ومثود(قوم هود 

 )وقوم إبراهيم وقوم لوط (- 43

كذبه القبط ال قومه بنو اسرائيل أي كذب هؤالء رسلهم فلك ) وكذب موسى(قوم شعيب ) وأصحاب مدين (- 44
أي إنكاري عليهم ) فكيف كان نكري(بالعذاب ) مث أخذم(خري العقاب هلم أمهلتهم بتأ) فأمليت للكافرين(اسوة م 

 بتكذيبهم بإهالكهم واالستفهام للتقرير أي هو واقع موقعه

ساقطة ) فهي خاوية(أي أهلها بكفرهم ) وهي ظاملة(ويف قراءة أهلكناها ) من قرية أهلكناها(أي كم ) فكأين (- 45
 رفيع خاليي مبوت أهله) وقصر مشيد(متروكة مبوت أهلها )  معطلةوبئر(سقوفها وكم من ) على عروشها(
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أو آذان يسمعون (ما نزل باملكذبني قبلهم ) يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون ا(أي كفار مكة ) أفلم يسريوا (- 46
) قلوب اليت يف الصدورال تعمى األبصار ولكن تعمى ال(أي القصة ) فإا(إخبارهم باإلهالك وخراب الديار فيعتربوا ) ا

 تأكيد

من أيام اآلخرة ) وإن يوما عند ربك(بإنزال العذاب فأنزله يوم بدر ) ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعده (- 47
 بالتاء والياء يف الدنيا) كألف سنة مما تعدون(بسبب العذاب 

 املرجع) وإيل املصري(املراد أهلها ) وكأين من قرية أمليت هلا وهي ظاملة مث أخذا (- 48

 بني اإلنذار وأنا بشري للمؤمنني) إمنا أنا لكم نذير مبني(أي أهل مكة ) قل يا أيها الناس (- 49

 هو اجلنة) ورزق كرمي(من الذنوب ) فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة (- 50

 أي ينسبوم إىل العجز ويثبطوم عن اإلميان أو من اتبع النيب) معاجزين(القرآن بإبطاهلا ) والذين سعوا يف آياتنا (- 51
أولئك أصحاب (مقدرين عجزنا عنهم ويف قراءة معاجزين مسابقني لنا أي يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب 

 النار) اجلحيم

ألقى (قرأ ) ذا متىنإال إ(أي مل يؤمر بالتبليغ ) وال نيب(هو نيب أمر بالتبليغ ) وما أرسلنا من قبلك من رسول (- 52
 يف سورة النجم صلى اهللا عليه وسلمقراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه املرسل إليهم وقد قرأ النيب ) الشيطان يف أمنيته

صلى اهللا عليه مبجلس من قريش بعد أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى بالقاء الشيطان على لسانه من غري علمه 
انيق العال وإن شفاعتهن لترجتى ففرحوا بذلك مث أخربه جربيل مبا ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن  تلك الغروسلم

بإلقاء الشيطان ما ذكر ) واهللا عليم(يثبتها ) ما يلقي الشيطان مث حيكم اهللا آياته(يبطل ) فينسخ اهللا(فسلي ذه اآلية 
 يف متكينه منه يفعل ما يشاء) حكيم(

أي املشركني عن ) والقاسية قلوم(شك ونفاق ) للذين يف قلوم مرض(حمنة ) ما يلقي الشيطان فتنةليجعل  (- 53
 واملؤمنني حيث جرى صلى اهللا عليه وسلمخالف طويل مع النيب ) لفي شقاق بعيد(الكافرين ) وإن الظاملني(قبول احلق 

 على لسانه ذكر آهلتهم مبا يرضيهم مث أبطل ذلك

له قلوم (تطمئن ) احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت(أي القرآن ) أنه(التوحيد والقرآن ) ذين أوتوا العلموليعلم ال (- 54
 أي دين اإلسالم) مستقيم(طريق ) وإن اهللا هلاد الذين آمنوا إىل صراط

حىت تأتيهم (ل أي القرآن مبا ألقاه الشيطان على لسان النيب مث أبط) منه(شك ) وال يزال الذين كفروا يف مرية (- 55
هو يوم بدر ال خري فيه للكفار كالريح العقيم ) أو يأتيهم عذاب يوم عقيم(أي ساعة موم أو القيامة فجأة ) الساعة بغتة

 اليت ال تأيت خبري أو هو يوم القيامة ال ليل بعده

بني املؤمنني ) كم بينهمحي(وحده وما تضمنه من االستقرار ناصب للظرف ) هللا(أي يوم القيامة ) امللك يومئذ (- 56
 فضال من اهللا) فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جنات النعيم(والكافرين مبا بني بعد 

 شديد بسبب كفرهم) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هلم عذاب مهني (- 57

هو رزق )  لريزقنهم اهللا رزقا حسنامث قتلوا أو ماتوا(أي طاعته من مكة إىل املدينة ) والذين هاجروا يف سبيل اهللا (- 58
 أفضل املعطني) وإن اهللا هلو خري الرازقني(اجلنة 
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) حليم(بنيام ) وإن اهللا لعليم(وهو اجلنة ) يرضونه(بضم امليم وفتحها أي إدخاال أو موضعا ) ليدخلنهم مدخال (- 59

 عن عقام

ظلما من املشركني أي ) مبثل ما عوقب به(منني جازى من املؤ) ومن عاقب(الذي قصصناه عليك ) ذلك( األمر - 60
عن املؤمنني ) لينصرنه اهللا إن اهللا لعفو(منهم أي ظلم بإخراجه من مرتله ) مث بغي عليه(قاتلهم كما قاتلوه يف الشهر احملرم 

 هلم عن قتاهلم يف الشهر احلرام) غفور(

أي يدخل كال منهما يف اآلخر بأن يزيد به ذلك ) ر يف الليلبأن اهللا يوجل الليل يف النهار ويوجل النها(النصر ) ذلك (- 61
 م حيث جعل فيهم اإلميان فأجاب دعاءهم) بصري(دعاء املؤمنني ) وأن اهللا مسيع(من أثر قدرته تعاىل اليت ا النصر 

هو (وهو األصنام ) من دونه(بالياء والتاء يعبدون ) وأن ما يدعون(الثابت ) بأن اهللا هو احلق(النصر أيضا ) ذلك (- 62
 الذي يصغر كل شيء سواه) الكبري(أي العايل على كل شيء بقدرته ) وأن اهللا هو العلي(الزائل ) الباطل

إن اهللا (بالنبات وهذا من أثر قدرته ) فتصبح األرض خمضرة(مطرا ) أن اهللا أنزل من السماء ماء(تعلم ) أمل تر (- 63
 مبا يف قلوم عند تأخري املطر) خبري(بعباده يف إخراج النبات باملاء ) لطيف

 ألوليائه) احلميد(عن عباده ) وإن اهللا هلو الغين(على جهة امللك ) له ما يف السماوات وما يف األرض (- 64

للركوب واحلمل ) جتري يف البحر(السفن ) والفلك(من البهائم ) أن اهللا سخر لكم ما يف األرض(تعلم ) أمل تر (- 65
يف ) إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم(فتهلكوا ) تقع على األرض إال بإذنه(أو لئال ) أن(من ) وميسك السماء(بإذنه ) بأمره(

 التسخري واإلمساك

املشرك ) إن اإلنسان(عند البعث ) مث حيييكم(عند انتهاء آجالكم ) مث مييتكم(باإلنشاء ) وهو الذي أحياكم (- 66
 لنعم اهللا بتركه توحيده) لكفور(

يف (يراد به ال تنازعهم ) فال ينازعنك(عاملون به ) هم ناسكوه(بفتح السني شريعة ) ل أمة جعلنا منسكالك (- 67
دين ) إنك لعلى هدى(أي إىل دينه ) وادع إىل ربك(أي أمر الذبيحة إذ قالوا ما قتل اهللا أحق أن تأكلوه مما قتلتم ) األمر

 )مستقيم(

 فيجازيكم عليه وهذا قبل األمر بالقتال)  أعلم مبا تعملونفقل اهللا(يف أمر الدين ) وإن جادلوك (- 68

بأن يقول كل من الفريقني خالف ) يوم القيامة فيما كنتم فيه ختتلفون(أيها املؤمنون والكافرون ) اهللا حيكم بينكم (- 69
 قول اآلخر

هو اللوح ) يف كتاب(أي ما ذكر ) أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك(االستفهام فيه للتقرير ) أمل تعلم (- 70
 سهل) على اهللا يسري(علم ما ذكر ) إن ذلك(احملفوظ 

أا آهلة ) وما ليس هلم به علم(حجة ) سلطانا(هو األصنام ) من دون اهللا ما مل يرتل به(أي املشركون ) ويعبدون (- 71
 مينع عنهم عذاب اهللا) من نصري(باإلشراك ) وما للظاملني(

أي اإلنكار هلا ) تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر(ظاهرات حال ) بينات(من القرآن ) لى عليهم آياتناوإذا تت (- 72
قل أفأنبئكم بشر من (أي يقعون فيهم بالبطش ) يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا(أي أثره من الكراهة والعبوس 

 هي) وبئس املصري(بأن مصريهم إليها ) عدها اهللا الذين كفرواالنار و(بأكره إليكم من القرآن املتلو عليكم هو ) ذلكم
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أي غريه ) من دون اهللا(تعبدون ) إن الذين تدعون(وهو ) ضرب مثل فاستمعوا له(أي أهل مكة ) يا أيها الناس (- 73
وإن يسلبهم  (خللقه) ولو اجتمعوا له(اسم جنس واحده ذبابة يقع على املذكر واملؤنث ) لن خيلقوا ذبابا(وهم األصنام 
لعجزهم فكيف يعبدون ) منه(ال يستردوه ) ال يستنقذوه(مما عليهم من الطيب والزعفران امللطخني به ) الذباب شيئا

 املعبود) واملطلوب(العابد ) ضعف الطالب(شركاء اهللا تعاىل هذا أمر مستغرب عرب عنه بضرب املثل 

إن اهللا لقوي (كوا به ما مل ميتنع ممن الذباب وال ينتصف منه عظمته إذ أشر) حق قدره(عظموه ) ما قدروا اهللا (- 74
 غالب) عزيز

) إن اهللا مسيع(رسال نزل ملا قال املشركون ءأنزل عليه الذكر من بيننا ) اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس (- 75

 هللا عليهم وسلممبن يتخذه رسوال كجربيل وميكائيل وإبراهيم وحممد وغريهم صلى ا) بصري(ملقالتهم 

 )وإىل اهللا ترجع األمور(أي ما قدموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد ) يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم (- 76

كصلة الالحم ومكارم ) وافعلوا اخلري(وحدوه ) واعبدوا ربكم(أي صلوا ) يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (- 77
 وزون بالبقاء يف اجلنةتف) لعلكم تفلحون(األخالق 

اختاركم ) هو اجتباكم(باستفراغ الطاقة فيه ونصب حق على املصدر ) حق جهاده(إلقامة دينه ) وجاهدوا يف اهللا (- 78
أي ضيق بأن سهله عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل امليتة والفطر ) وما جعل عليكم يف الدين من حرج(لدينه 

) مساكم املسلمني من قبل(أي اهللا ) هو(عطف بيان ) إبراهيم(صوب برتع اخلافض الكاف من) ملة أبيكم(للمرض والسفر 

شهداء (أنتم ) وتكونوا(يوم القيامة أنه بلغكم ) ليكون الرسول شهيدا عليكم(أي القرآن ) ويف هذا(أي قبل هذا الكتاب 
) هو موالكم(ثقوا به ) ة واعتصموا باهللاوآتوا الزكا(داوموا عليها ) فأقيموا الصالة(أن رسلهم بلغوهم ) على الناس

 أي الناصر لكم) ونعم النصري(هو ) فنعم املوىل(ناصركم ومتويل أموركم 

  سورة املؤمنون-23*2*

 )املؤمنون(فاز ) أفلح(للتحقيق ) قد (- 1

 متواضعون) الذين هم يف صالم خاشعون (- 2

 )معرضون(من الكالم وغريه ) والذين هم عن اللغو (- 3

 مؤدون) والذين هم للزكاة فاعلون (- 4

 عن احلرام) والذين هم لفروجهم حافظون (- 5

 يف إتيان) فإم غري ملومني(أي السراري ) أو ما ملكت أميام(أي من زوجام ) إال على أزواجهم (- 6

املتجاوزون إىل ما )  العادونفأولئك هم(من الزوجات والسراري كاالستمناء بيده يف اتيان ) فمن ابتغى وراء ذلك (- 7
 ال حيل هلم

) راعون(فيما بينهم أو فيما بينهم وبني اهللا من صالة وغريها ) وعهدهم(مجعا ومفردا ) والذين هم ألمانام (- 8

 حافظون
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 يقيموا يف أوقاا) حيافظون(مجيعا ومفردا ) والذين هم على صلوام (- 9

 ال غريهم) أولئك هم الوارثون (- 10

 يف ذلك إشارة إىل املعاد ويناسبه ذكر املبدأ بعده) هم فيها خالدون(هو جنة أعلى اجلنان ) الذين يرثون الفردوس (- 11

هي من سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه وهو خالصته ) من ساللة(آدم ) ولقد خلقنا اإلنسان( واهللا - 12
 متعلق بساللة) من طني(

 هو الرحم) يف قرار مكني(منيا ) نطفة(نسان نسل آدم أي اإل) مث جعلناه (- 13

فخلقنا املضغة عظاما فكسونا (حلمة قدر ما ميضغ ) فخلقنا العلقة مضغة(دما جامدا ) مث خلقنا النطفة علقة (- 14
 الروح فيه بنفخ) مث أنشأناه خلقا آخر(ويف قراءة عظما يف املوضعني وخلقنا يف املواضع الثالث مبعىن صرينا ) العظام حلما

 أي املقدرين ومميز أحسن حمذوف للعلم به أي خلقا) فتبارك اهللا أحسن اخلالقني(

 )مث إنكم بعد ذلك مليتون (- 15

 للحساب واجلزاء) مث إنكم يوم القيامة تبعثون (- 16

ليت حتتها ا) وما كنا عن اخللق(أي مسوات مجع طريقة ألا طرق املالئكة ) ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق (- 17
 أن تسقط عليهم فتهلكهم بل منسكها كآية وميسك السماء أن تقع على األرض) غافلني(

فيموتون مع دوام ) فأسكناه يف األرض وإنا على ذهاب به لقادرون(من كفايتهم ) وأنزلنا من السماء ماء بقدر (- 18
 عطشا

صيفا ) لكم فيها فواكه كثرية ومنها تأكلون(لعرب مها أكثر فواكه ا) فأنشأنا لكم به جنات من خنيل وأعناب (- 19
 وشتاء

) تنبت(جبل بكسر السني وفتحها ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة ) وشجرة خترج من طور سيناء( وأنشأنا - 20

عطف على ) وصبغ لآلكلني(الباء زائدة على األول ومعدية على الثاين وهي شجرة الزيتون ) بالدهن(من الرباعي والثالثي 
 الدهن أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت

) مما يف بطوا(بفتح النون وضمها ) نسقيكم(عظة تعتربون ا ) لعربة(اإلبل والبقر والغنم ) وإن لكم يف األنعام (- 21

 )ومنها تأكلون(من األصواف واألوبار واألشعار وغري ذلك ) ولكم فيها منافع كثرية(أي اللنب 

 )حتملون(السفن ) وعلى الفلك(اإلبل ) وعليها (- 22

وهو اسم ما وما ) ما لكم من إله غريه(أطيعوا اهللا ووحدوه ) ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا (- 23
 ختافون عقوبته بعبادتكم غريه) أفال تتقون(قبله اخلرب ومن زائدة 

بأن يكون ) عليكم(يتشرف ) ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل( ألتباعهم )فقال املأل الذين كفروا من قومه (- 24
الذي دعا إليه نوح من ) ما مسعنا ذا(بذلك البشرا ) ألنزل مالئكة(أن ال يعبد غريه ) ولو شاء اهللا(متبوعا وأنتم أتباعه 

 األمم املاضية) يف آبائنا األولني(التوحيد 

 إىل زمن موته) حىت حني(انتظروه ) فتربصوا به(حالة جنون ) به جنةإال رجل (ما نوح ) إن هو (- 25

 بسبب تكذيبهم إياي بأن لكهم قال تعاىل جميبا دعاءه) مبا كذبون(عليهم ) رب انصرين(نوح ) قال (- 26
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بإهالكهم ) افإذا جاء أمرن(أمرنا ) ووحينا(مبرأى منا وحفظنا ) بأعيننا(السفينة ) فأوحينا إليه أن اصنع الفلك (- 27
ذكر وأنثى أي من ) من كل زوجني(أدخل يف السفينة ) فاسلك فيها(للخباز باملاء وكان ذلك عالمة لنوح ) وفار التنور(

ذكرا وأنثى وهو مفعول ومن متعلقة باسلك ويف القصة أن اهللا تعاىل حشر لنوح السباع والطري ) اثنني(كل أنواعهما 
ع فتقع يده اليمىن على الذكر واليسرى على األنثى فيحملها يف السفينة ويف قراءة وغريمها فجعل يضرب بيديه يف كل نو

باإلهالك وهو ) إال من سبق عليه القول منهم(زوجته وأوالده ) وأهلك(كل بالتنوين فزوجني مفعول واثنني تاكيد له 
من آمن وما آمن معه إال قليل زوجته وولده كنعان خبالف سام وحام ويافث فحملهم وزوجام ثالثة ويف سورة هود و

وال ختاطبين (قيل كانوا ستة رجال ونساؤهم وقيل مجيع من كان يف السفينة مثانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء 
 )إم مغرقون(كفروا بترك إهالكهم ) يف الذين ظلموا

الكافرين ) من القوم الظاملنيأنت ومن معك على الفلك فقل احلمد هللا الذي جنانا (اعتدلت ) فإذا استويت (- 28
 وإهالكهم

بضم املبم وفتح الزاي مصدر واسم مكان وبفتح امليم وكسر ) رب أنزلين مرتال(عند نزولك من الفلك ) وقل (- 29
 ما ذكر) وأنت خري املرتلني(ذلك اإلنزال أو املكان ) مباركا(الزاي مكان الرتول 

خمففة ) وإن(دالالت على قدرة اهللا تعاىل ) آليات(نة وإهالك الكفار املذكور من أمر نوح والسفي) إن يف ذلك (- 30
 خمتربين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه) كنا ملبتلني(من الثقيلة وامسها ضمري الشأن 

 هم عاد) آخرين(قوما ) مث أنشأنا من بعدهم قرنا (- 31

 عقابه فتؤمنوا) كم من إله غريه أفال تتقوناعبدوا اهللا ما ل(بأن ) أن(هودا ) فأرسلنا فيهم رسوال منهم (- 32

يف احلياة الدنيا ما هذا (نعمناهم ) وأترفناهم(باملصري إليها ) وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة (- 33
 )إال بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون

أي إذا ) إنكم إذا(ط واجلواب ألوهلما وهو مغن عن جواب الثاين فيه قسم وشر) ولئن أطعتم بشرا مثلكم( واهللا - 34
 أي مغبونون) خلاسرون(أطعتموه 

هو خرب أنكم األوىل وأنكم الثانية تأكيد هلا ملا طال ) أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون (- 35
 الفصل

 من اإلخراج من القبور واالم زائدة للبيان) ملا توعدون(اسم فعل ماض مبعىن مصدر أي بعد بعد ) هيهات هيهات (- 36

 )وما حنن مببعوثني(حبياة آبائنا ) إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا(ما احلياة ) إن هي (- 37

 مصدقني بالبعث بعد املوت) إال رجل افترى على اهللا كذبا وما حنن له مبؤمنني(ما الرسول ) إن هو (- 38

 )ا كذبونقال رب انصرين مب (- 39

 على كفرهم وتكذيبهم) نادمني(ليصرين ) ليصبحن(من الزمان وما زائدة ) قال عما قليل (- 40

وهو نبت يبس أي صريناهم ) فجعلناهم غثاء(فماتوا ) باحلق(صيحة العذاب واهلالك كائنة ) فأخذم الصيحة (- 41
 املكذبني) للقوم الظاملني(من الرمحة ) فبعدا(مثله يف اليبس 

 )آخرين(أقواما ) مث أنشأنا من بعدهم قرونا (- 42
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 عنه ذكر الضمري بعد تأنيثه رعاية للمعىن) وما يستأخرون(بأن متوت قبله ) ما تسبق من أمة أجلها (- 43

بتحقيق اهلمزتني ) كلما جاء أمة(بالتنوين وعدمه متتابعني بني كل اثنني زمان طويل ) مث أرسلنا رسلنا تترا (- 44
وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم ال (يف اهلالك ) رسوهلا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا(ثانية بينهما وبني الواو وتسهيل ال

 )يؤمنون

 حجة بينة وهي اليد والعصا وغريمها من اآليات) مث أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبني (- 45

 قاهرين بين إسرائيل بالظلم) وكانوا قوما عالني( عن اإلميان ا واهللا) إىل فرعون وملئه فاستكربوا (- 46

 مطيعون خاضعون) فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون (- 47

 )فكذبومها فكانوا من املهلكني (- 48

ن به من الضاللة واوتيها بعد هالك فرعو) يهتدون(قومه بين إسرائيل ) لعلهم(التوراة ) ولقد آتينا موسى الكتاب (- 49
 وقومه مجلة واحدة

) وآوينامها إىل ربوة(مل يقل آيتني ألن اآلية فيها واحدة والدته من غري فحل ) وأمه آية(عيسى ) وجعلنا ابن مرمي (- 50

ماء ) ومعني(أي مستوية يستقر عليها ساكنوها ) ذات قرار(مكان مرتفع وهو البيت املقدس أو دمشق أو فلسطني أقوال 
 جار ظاهر تراه العيون

فأجازيكم ) إين مبا تعملون عليم(من فرض ونفل ) واعملوا صاحلا(احلالالت ) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات (- 51
 عليه

حال الزمة ) أمة واحدة(دينكم أيها املخاطبون جيب أن تكونوا عليها ) أمتكم(ملة اإلسالم ) وإن هذه( واعلموا - 52
 فاحذرون) وأنا ربكم فاتقون(مشددة استئنافا ويف قراءة بتخفيف النون ويف أخرى بكسرها 

حال من فاعل تقطعوا أي أحزابا متخالفني كاليهود والنصارى ) بينهم زبرا(دينهم ) أمرهم(أي األتباع ) فتقطعوا (- 53
 مسرورين) فرحون(عندهم من الدين ) كل حزب مبا لديهم(وغريهم 

 إىل حني موم) ىت حنيح(ضاللتهم ) يف غمرم(اترك كفار مكة ) فذرهم (- 54

 يف الدنيا) من مال وبنني(نعطيهم ) أحيسبون أمنا مندهم به (- 55

 أن ذلك استدراج هلم) بل ال يشعرون(ال ) هلم يف اخلريات(نعجل ) نسارع (- 56

 خائفون من عذابه) مشفقون(خوفهم منه ) إن الذين هم من خشية رم (- 57

 يصدقون) يؤمنون (القرآن) والذين هم بآيات رم (- 58

 معه غريه) والذين هم برم ال يشركون (- 59

خائفة أن ال تقبل منهم ) وقلوم وجلة(أعطوا من الصدقة واألعمال الصاحلة ) ما آتوا(يعطون ) والذين يؤتون (- 60
 )إىل رم راجعون(يقدر قبله الم اجلر ) أم(

 يف علم اهللا) أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون (- 61
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طاقتها فمن مل يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا ومن مل يستطع أن يصوم ) وال نكلف نفسا إال وسعها (- 62
ال (أي النفوس العاملة ) وهم(مبا عملته وهو اللوح احملفوظ تسطر فيه األعمال ) كتاب ينطق باحلق(عندنا ) ولدينا(فليأكل 
 اب أعمال اخلريات وال يزاد يف السيئاتشيئا منها فال ينقص من ثو) يظلمون

هم (املذكون للمؤمنني ) وهلم أعمال من دون ذلك(القرآن ) من هذا(جهالة ) يف غمرة(أي الكفار ) بل قلوم (- 63
 فيعذبون عليها) هلا عاملون

يضجون )  جيأرونإذا هم(السيف يوم بدر ) بالعذاب(أغنياءهم ورؤساءهم ) إذا أخذنا مترفيهم(ابتدائية ) حىت (- 64
 يقال هلم

 ال متنعون) ال جتأروا اليوم إنكم منا ال تنصرون (- 65

 ترجعون القهقرى) تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون(من القرآن ) قد كانت آيايت (- 66

حال ) سامرا (أي بالبيت أو احلرم بأم أهله يف أمن خبالف سائر الناس يف مواطنهم) به(عن اإلميان ) مستكربين (- 67
من الثالثي تتركون القرآن ومن الرباعي أي تقولون غري احلق يف النيب ) جرون(أي مجاعة يتحدثون بالليل حول البيت 

 والقرآن

أم جاءهم ما مل (أي القرآن الدال على صدق النيب ) القول(أصله بتدبروا فادغمت التاء يف الدال ) أفلم يدبروا (- 68
 )يأت آباءهم األولني

 )أم مل يعرفوا رسوهلم فهم له منكرون (- 69

االستفهام فيه للتقرير باحلق من صدق النيب وجميء الرسل لالمم املاضية ومعرفة رسوهلم ) أم يقولون به جنة (- 70
أي القرآن املشتمل على التوحيد وشرائع اإلسالم ) جاءهم باحلق(لالنتقال ) بل(بالصدق واألمانة وأن ال جنون به 

 )رهم للحق كارهونوأكث(

لفسدت (بأن جاء مبا يهوونه من الشريك والولد هللا تعاىل اهللا عن ذلك ) أهواءهم(أي القرآن ) ولو اتبع احلق (- 71
بل أتيناهم (خرجت عن نظامها املشاهد لوجود التمانع يف الشيء عادة عند تعدد احلاكم ) السماوات واألرض ومن فيهن

 )فهم عن ذكرهم معرضون(م وشرفهم القرآن الذي فيه ذكره) بذكرهم

ويف قراءة خرجا يف ) خري(أجره وثوابه ورزقه ) فخراج ربك(أجرا على ما جئتهم به من اإلميان ) أم تسأهلم خرجا (- 72
 أفضل من أعطى وآجر) وهو خري الرازقني(املوضعني ويف قراءة أخرى خراجا فيهما 

 ين اإلسالمد) مستقيم(طريق ) وإنك لتدعوهم إىل صراط (- 73

 عادلون) لناكبون(الطريق ) عن الصراط(بالبعث والثواب والعقاب ) وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة (- 74

ضاللتهم ) يف طغيام(متادوا ) للجوا(جوع أصام مبكة سبع سنني ) ولو رمحناهم وكشفنا ما م من ضر (- 75
 يترددون) يعمهون(

 يرغبون إىل اهللا بالدعاء) لرم وما يتضرعون(تواضعوا ) فما استكانوا(اجلوع ) ولقد أخذناهم بالعذاب (- 76

آيسون ) إذا هم فيه مبلسون(هو يوم بدر بالقتل ) عذاب شديد(صاحب ) إذا فتحنا عليهم بابا ذا(ابتدائية ) حىت (- 77
 من كل خري
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تأكيد للقلة ) قليال ما(لقلوب ا) واألبصار واألفئدة(مبعىن األمساع ) لكم السمع(خلق ) وهو الذي أنشأ (- 78
 )تشكرون(

 تبعثون) يف األرض وإليه حتشرون(خلقكم ) وهو الذي ذرأكم (- 79

بالسواد والبياض والزيادة والنقصان ) ومييت وله اختالف الليل والنهار(بنفخ الروح يف املضغة ) وهو الذي حييي (- 80
 صنعه تعاىل فتعتربوا) أفال تعقلون(

 )ثل ما قال األولونبل قالوا م (- 81

ال ويف اهلمزتني يف املوضعني التحقيق وتسهيل الثانية ) أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون(األولون ) قالوا (- 82
 وإدخال ألف بينهما على الوجهني

كاألضاحيك ) ولنياأل(أكاذيب ) هذا إال أساطري(ما ) من قبل إن(البعث بعد املوت ) لقد وعدنا حنن وآباؤنا هذا (- 83
 واألعاجيب مجع أسطورة بالضم

 خالقها ومالكها) إن كنتم تعلمون(من اخللق ) ملن األرض ومن فيها(هلم ) قل (- 84

بإدغام التاء الثانية يف الذال تتعظون فتعلموا أن القادر على اخللق ابتداء قادر ) أفال تذكرون(هلم ) سيقولون هللا قل (- 85
 وتعلى اإلحياء بعد امل

 الكرسي) قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم (- 86

 حتذرون عبادة غريه) سيقولون هللا قل أفال تتقون (- 87

إن كنتم (حيمي وال حيمى عليه ) وهو جيري وال جيار عليه(والتاء للمبالغة ) كل شيء(ملك ) قل من بيده ملكوت (- 88
 )تعلمون

ختدعون ) قل فأىن تسحرون(بالم اجلر يف املوضعني نظرا إىل أن املعىن من له ما ذكر ويف قراءة هللا ) سيقولون هللا (- 89
 وتصرفون عن احلق عبادة اهللا وحده أي كيف ختيل لكم أنه باطل

 يف نفيه وهو) وإم لكاذبون(بالصدق ) بل أتيناهم باحلق (- 90

انفرد به ومنع اآلخر من ) لذهب كل إله مبا خلق(له لو كان معه إ) ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا (- 91
 به مما ذكر) عما يصفون(ترتيها له ) سبحان اهللا(مغالبة كفعل ملوك الدنيا ) ولعال بعضهم على بعض(االستيالء عليه 

 عهم) عما يشركون(تعظم ) فتعاىل(ما غاب وما شوهد باجلر صفة والرفع خرب هو مقدرا ) عامل الغيب والشهادة (- 92

 ـه من العذاب هو صادق بالقتل ببدر) تريين ما يوعدون(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما الزائدة ) قل رب إما (- 93

 فأهلك بإهالكهم) رب فال جتعلين يف القوم الظاملني (- 94

 )وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون (- 95

حنن (أذاهم إياك وهذا قبل األمر بالقتال ) السيئة(اض عنهم أي اخلصلة من الصفح واإلعر) ادفع باليت هي أحسن (- 96
 يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه) أعلم مبا يصفون

 نزعام مبا يوسوسون به) بك من مهزات الشياطني(اعتصم ) وقل رب أعوذ (- 97

 يف أموري ألم إمنا حيضرون بسوء) وأعوذ بك رب أن حيضرون (- 98
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اجلمع ) قال رب ارجعون(ورأى مقعده من النار ومقعده من اجلنة لو آمن ) ا جاء أحدهم املوتإذ(ابتدائية ) حىت (- 99
 للتعظيم

ضيعت من عمري أي يف مقابلته قال تعاىل ) فيما تركت(بأن أشهد أن ال إله إال اهللا يكون ) لعلي أعمل صاحلا (- 100
حاجز ) برزخ(أمامهم ) ومن ورائهم(فائدة له فيها وال ) كلمة هو قائلها(أي رب ارجعون ) إا(أي ال رجوع ) كال(

 وال رجوع بعده) إىل يوم يبعثون(يصدهم عن الرجوع 

عنها ) وال يتساءلون(يتفاخرون ا ) فال أنساب بينهم يومئذ(القرن النفخة األوىل أو الثانية ) فإذا نفخ يف الصور (- 101
لك يف بعض مواطن القيامة ويف بعضها يفيقون ويف آية فأقبل خالف حاهلم يف الدنيا ملا يشغلهم من عظم األمر عن ذ

 بعضهم على بعض يتساءلون

 الفائزون) فأولئك هم املفلحون(باحلسنات ) فمن ثقلت موازينه (- 102

 )يف جهنم خالدون(فهم ) فأولئك الذين خسروا أنفسهم(بالسيئات ) ومن خفت موازينه (- 103

 مشرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنام ويقال هلم) وهم فيها كاحلون (حترقها) تلفح وجوههم النار (- 104

 )فكنتم ا تكذبون(ختوفون ا ) تتلى عليكم(من القرآن ) أمل تكن آيايت (- 105

عن ) وكنا قوما ضالني(ويف قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف ومها مصدران مبعىن ) قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا (- 106
 ةاهلدي

 )فإنا ظاملون(إىل املخالفة ) ربنا أخرجنا منها فإن عدنا (- 107

يف رفع العذاب ) وال تكلمون(ابعدوا يف النار اذالء ) اخسئوا فيها(هلم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتني ) قال (- 108
 عنكم فينقطع رجاؤهم

 )غفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحنييقولون ربنا آمنا فا(هم املهاجرون ) إنه كان فريق من عبادي (- 109

حىت (بضم السني وكسرها مصدر مبعىن اهلزء منهم بالل وصهيب وعمار وسلمان ) فاختذمتوهم سخريا (- 110
 )وكنتم منهم تضحكون(فتركتموه الشتغالكم باالستهزاء م فهم سبب اإلنساء فنسب إليهم ) أنسوكم ذكري

بكسر اهلمزة استئناف ) أم(على استهزائهم م وأذاكم إياهم ) مبا صربوا(قيم النعيم امل) إين جزيتهم اليوم (- 111
 مبطلوم) هم الفائزون(وبفتحها مفعول ثان جلزيتهم 

 متييز) عدد سنني(يف الدنيا ويف قبوركم ) كم لبثتم يف األرض(تعاىل هلم بلسان مالك ويف قراءة قل ) قال (- 112

املالئكة ) فاسأل العادين(شكوا يف ذلك واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب ) عض يومقالوا لبثنا يوما أو ب (- 113
 احملصني أعمال اخللق

مقدار لبثكم من ) لبثتم إال قليال لو أنكم كنتم تعلمون(ما ) إن(تعاىل بلسان مالك ويف قراءة أيضا قل ) قال (- 114
 الطول كان قليال بالنسبة إىل لبثكم يف النار

بالبناء للفاعل وللمفعول ال بل لنتعبدكم باألمر ) وأنكم إلينا ال ترجعون(ال حلكمة ) أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا (- 115
 والنهي وترجعون إلينا وجنازي على ذلك وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

 الكرسي احلسن) العرش الكرميامللك احلق ال إله إال هو رب (عن العبث وغريه مما ال يليق به ) فتعاىل اهللا (- 116
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عند ربه إنه ال يفلح (جزاؤه ) فإمنا حسابه(صفة كاشفة ال مفهوم هلا ) ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به (- 117
 ال يسعدون) الكافرون

 أفضل راحم) وأنت خري الرامحني(املؤمنني يف الرمحة زيادة عن املغفرة ) وقل رب اغفر وارحم (- 118

  سورة النور-24*2*

واضحات الدالالت ) وأنزلنا فيها آيات بينات(خمففة ومشددة لكثرة املفروض فيها ) سورة أنزلناها وفرضناها( هذه - 1
 بإدغام التاء الثانية يف الذال تتعظون) لعلكم تذكرون(

ه بالشرط دخلت الفاء يف خربه غري احملصنني لرمجها بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبه) الزانية والزاين (- 2
ضربة يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على ) فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة(وهو 

إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم (حكمه بأن تتركوا شيئا من حدمها ) وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا(النصف مما ذكر 
طائفة من (اجللد ) وليشهد عذاما( يف هذا حتريض على ما قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه يوم البعث) اآلخر

 قيل ثالثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا) املؤمنني

أي املناسب لكل منهما ما ذكر ) إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك(يتزوج ) الزاين ال ينكح (- 3
األخيار نزل ذلك ملا هم فقراء املهاجرين أن يتزوجوا بغايا املشركني وهن ) على املؤمنني(أي نكاح الزواين ) كوحرم ذل(

 موسرات لينفقن عليهم فقيل التحرمي خاص م وقيل عام ونسخ بقوله تعاىل وأنكحوا األيامى منكم

كل واحد ) فاجلدوهم(على زناهن برؤيتهم ) هداءمث مل يأتوا بأربعة ش(العفيفات بالزنا ) والذين يرمون احملصنات (- 4
 إلتيام كبرية) أبدا وأولئك هم الفاسقون(يف شيء ) مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة(منهم 

م بإهلامهم التوبة فبها ينتهي ) رحيم(هلم قذفهم ) فإن اهللا غفور(عملهم ) إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا (- 5
 ادم وقيل ال تقبل رجوعا باالستثناء إىل اجلملة األخريةفسقهم وتقبل شه

فشهادة (وقع ذلك جلماعة من الصحابة ) إال أنفسهم(عليه ) ومل يكن هلم شهداء(بالزنا ) والذين يرمون أزواجهم (- 6
 فيما رمى به زوجته من الزىن) باهللا إنه ملن الصادقني(نصب على املصدر ) أربع شهادات(مبتدأ ) أحدهم

 يف ذلك وخرب املبتدأ تدفع عنه حد القذف) واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني (- 7

فيما ) أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني(حد الزنا الذي ثبت بشهادته ) عنها العذاب(يدفع ) ويدرأ (- 8
 رماها به من الزنا

 يف ذلك) الصادقنيواخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من  (- 9

فيما حكم ) حكيم(بقبوله التوبة يف ذلك وغريه ) وأن اهللا تواب(بالستر يف ذلك ) ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته (- 10
 به يف ذلك وغريه ليبني احلق يف ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها

مجاعة من ) عصبة منكم(منني بقذفها أسوأ الكذب على عائشة رضي اهللا عنها أم املؤ) إن الذين جاؤوا باإلفك (- 11
شرا (أيها املؤمنون غري العصبة ) ال حتسبوه(املؤمنني قالت حسان بن ثابت وعبد اهللا بن أيب ومسطح ومحنة بنت جحش 
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صلى يأجركم اهللا به ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه وهو صفوان فإا قالت كنت مع النيب ) لكم بل هو خري لكم
 يف غزوة بعدما انزل احلجاب ففرغ منها ورجع ودنا من املدينة وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأين وسلماهللا عليه 

وأقبلت النساء خفافا إمنا نأكلن العلقة هو بضم املهملة القالدة فرجعت التمسه ومحلوا هودجي على بعريي حيسبونين فيه 
لة وسكون الالم من الطعام أي القليل ووجدت عقدي وجئت بعد وكانت النساء خفافا إمنا يأكلن العلقة وهو بضم امله

ما ساروا فجلست يف الرتل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونين فريجعون إيل فغلبتين عيناي فنمت وكان صفوان 
نائم أي قد عرس من وراء اجليش فادجل أي نزل من آخر الليل لالستراحة فسار منه فأصبح يف مرتله فرأى سواد إنسان 

شخصه فعرفين حني رآين وكان يراين قبل احلجاب فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين أي قوله إنا هللا وإنا إليه راجعون 
فخمرت وجهي جبلبايب أي غطيته باملالءة واهللا ما كلمين بكلمة وال مسعت منه كلمة غري استرجاعه حني أناخ راحلته 

الراحلة حىت أتينا اجليش بعد ما نزلوا موغرين يف حنر الظهرية أي من أوغر ووطيء على يدها فركبتها فانطلق يقود يب 
واقفني يف مكان وغر من شدة احلر فهلك من هلك وكان الذي توىل كربه منهم عبد اهللا بن أيب بن سلول أه قوهلا رواه 

أي حتمل معظمه )  كربه منهموالذي توىل(يف ذلك ) ما اكتسب من اإلمث(أي عليه ) لكل امرئ منهم(الشيخان قال تعاىل 
 هو النار يف اآلخرة) له عذاب عظيم(فبدأ باخلوض فيه وأشاعه وهو عبد اهللا بن أيب 

) خريا وقالوا هذا إفك مبني(ظن بعضهم ببعض ) مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم(حني ) إذ(هال ) لوال (- 12

 بة وقلتمكذب بني فيه التفات عن اخلطاب أي ظننتم أيها العص

يف حكمه ) فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا(شاهدوه ) عليه بأربعة شهداء(أي العصبة ) جاؤوا(هال ) لوال (- 13
 فيه) هم الكاذبون(

) فيه عذاب عظيم(أيها العصبة أي خضتم ) ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسكم فيما أفضتم (- 14

 يف اآلخرة

أي يرويه بعضكم عن بعض وحذف من الفعل إحدى التاءين وإذ منصوب ميسكم أو ) إذ تلقونه بألسنتكم (- 15
 يف اإلمث) وهو عند اهللا عظيم(ال إمث فيه ) وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا(بأفضتم 

هذا (هو للتعجب هنا ) كلم ذا سبحانكلنا أن نت(ما ينبغي ) مسعتموه قلتم ما يكون(حني ) إذ(هال ) ولوال (- 16
 )عظيم(كذب ) تان

 تتعظون بذلك) أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني(ينهاكم ) يعظكم اهللا (- 17

 فيه) حكيم(مبا يأمر به وينهى عنه ) واهللا عليم(يف األمر والنهي ) ويبني اهللا لكم اآليات (- 18

) هلم عذاب أليم يف الدنيا(بنسبتها إليهم وهم العصبة ) يف الذين آمنوا(باللسان ) إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة (- 19

) ال تعلمون(أيها العصبة مبا قلتم من اإلفك ) وأنتم(انتفاءها عنهم ) واهللا يعلم(بالنار حلق اهللا ) واآلخرة(حبد القذف 

 وجودها فيهم

 بكم لعاجلكم بالعقوبة) هللا رؤوف رحيمورمحته وأن ا(أيها العصبة ) ولوال فضل اهللا عليكم (- 20

يأمر (أي املتبع ) ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه(طرق تزيينه ) يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان (- 21
أيها العصبة مبا قلتم من ) ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم(شرعا باتباعها ) واملنكر(أي القبيح ) بالفحشاء
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من الذنب بقبول ) من يشاء(يطهر ) ولكن اهللا يزكي(أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه ) من أحد أبدا(فك اإل
 مبا قصدمت) عليم(مبا قلتم ) واهللا مسيع(توبته منه 

جرين يف يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملها(ال ) منكم والسعة أن(أصحاب الغىن ) أولوا الفضل(حيلف ) وال يأتل (- 22
نزلت يف أيب بكر حلف أن ال ينفق على مسطح وهو ابن خالته مسكني مهاجر بدري ملا خاض يف اإلفك بعد ) سبيل اهللا

عنهم ) وليعفوا وليصفحوا(أن كان ينفق عليه وناس من الصحابة أقسموا أن ال يتصدقوا على من تكلم بشيء من اإلفك 
للمؤمنني قال أبو بكر بلى أنا احب أن يغفر اهللا يل ورجع إىل ) غفور رحيمأال حتبون أن يغفر اهللا لكم واهللا (يف ذلك 

 مسطح ما كان ينفقه عليه

باهللا ) املؤمنات(عن الفواحش بأن ال يقع يف قلون فعلها ) الغافالت(العفائف ) احملصنات(بالزنا ) إن الذين يرمون (- 23
 )لعنوا يف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيم(ورسوله 

عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا (بالفوقانية والتحتانية ) تشهد(ناصبه االستقرار الذي تعلق به هلم ) يوم (- 24
 من قول وفعل وهو يوم القيامة) يعملون

حيث حقق هلم ) ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني(جيازيهم جزاءه الواجب عليهم ) يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق (- 25
 يذكر يف قذفهن توبة صلى اهللا عليه وسلمجزاءه الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبد اهللا بن أيب واحملصنات هنا أزواج النيب 

 ومن ذكر يف قذفهن أول سورة التوبة غريهن

) باتوالطي(مما ذكر ) للخبيثات(من الناس ) واخلبيثون(من الناس ) للخبيثني(من النساء ومن الكلمات ) اخلبيثات (- 26

الطيبون ) أولئك(مما ذكر أي الالئق باخلبيث مثله وبالطيب مثله ) للطيبات(منهم ) والطيبون(من الناس ) للطيبني(مما ذكر 
أي اخلبيثون واخلبيثات من الرجال والنساء ) مربؤون مما يقولون(من الرجال والطبيبات من النساء ومنهم عائشة وصفوان 

من اجلنة وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أا خلقت طيبة ووعدت ) مغفرة ورزق كرمي(للطيبني والطيبات ) هلم(فيهم 
 مغفرة ورزقا كرميا

فيقول الواحد ) وتسلموا على أهلها(تستأذنوا ) يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا (- 27
بإدغام التاء ) لعلكم تذكرون(ن الدخول بغري استئذان م) ذلكم خري لكم(السالم عليكم أأدخل كما ورد يف احلديث 

 الثانية يف الذال خرييته فتعملوا به

ارجعوا فارجعوا (بعد االستئذان ) فال تدخلوها حىت يؤذن لكم وإن قيل لكم(يأذن لكم ) فإن مل جتدوا فيها أحدا (- 28
فيجازيكم ) عليم(من الدخول بإذن وغري إذن ) ونواهللا مبا تعمل(من القعود على الباب ) لكم(خري ) أزكى(الرجوع ) هو

 عليه

باستكنان وغريه كبيوت الربط ) لكم(أي منفعة ) ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع (- 29
ختفون يف دخول غري بيوتكم من قصد صالح أو غريه ) وما تكتمون(تظهرون ) واهللا يعلم ما تبدون(واخلانات املسبلة 

 يأيت أم إذا دخلوا بيوم يسلمون على أنفسهموس

عما ال حيل هلم فعله ا ) وحيفظوا فروجهم(عما الحيل هلم نظره ومن زائدة ) قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم (- 30
 باألبصار والفروج فيجازيهم عليه) هلم إن اهللا خبري مبا يصنعون(أي خري ) ذلك أزكى(
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وال (عما ال حيل هلن فعله ا ) وحيفظن فروجهن(عما الحيل هلن نظره ) ن أبصارهنوقل للمؤمنات يغضضن م (- 31
وهو الوجه والكفان فيجوز نظره ألجنيب إن مل خيف فتنة يف أحد وجهني والثاين ) زينتهن إال ما ظهر منها(يظهرن ) يبدين

ترن الرؤوس واألعناق والصدور أي يس) وليضربن خبمرهن على جيون(حيرم ألنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب 
أو آبائهن أو آباء بعولتهن (مجع بعل أي زوج ) إال لبعولتهن(اخلفية وهي ما عدا الوجه والفني ) وال يبدين زينتهن(باملقانع 

ه إال فيجوز هلم نظر) أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوان أو بين إخوان أو بين أخوان أو نسائهن أو ما ملكت أميان
ما بني السرة والركبة فيحرم نظره لغري األزواج وخرج بنسائهن الكافرات فال جيوز للمسلمات الكشف هلن ومشل ما 

أصحاب احلاجة إىل ) أويل اإلربة(باجلر صفة والنصب استثناء ) غري(يف فضول الطعام ) أو التابعني(ملكت أميان العبيد 
) على عورات النساء(يطلعوا ) الذين مل يظهروا(مبعىن األطفال ) أو الطفل(ل بأن مل ينتشرذكر ك) من الرجال(النساء 

من خلخال ) وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن(للجماع فيجوز أن يبدين هلم ما عدا بني السرة والركبة 
تنجون من ) لعلكم تفلحون(ن غريه مما وقع لكم من النظر املمنوع منه وم) وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون(يتقعقع 

 ذلك لقبول التوبة منه ويف اآلية تغليب الذكور على اإلناث

مجع أمي وهي من ليس هلا زوج بكرا كانت أو ثيبا ومن ليس له زوج وهذا يف األحرار ) وأنكحوا األيامى منكم (- 32
) فقراء يغنهم اهللا(أي األحرار ) إن يكونوا(د وعباد من مجوع عب) من عبادكم وإمائكم(املؤمنني ) والصاحلني(واحلرائر 

 م) عليم(خللقه ) من فضله واهللا واسع(بالتزوج 

من (يوسع عليهم ) حىت يغنيهم اهللا(ما ينكحون به من مهر ونفقة عن الزنا ) وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا (- 33
فكاتبوهم إن علمتم فيهم (من العبيد واإلماء )  أميانكممما ملكت(مبعىن املكاتبة ) والذين يبتغون الكتاب(فينكحوا ) فضله
أي أمانة وقدرة على الكسب إلداء مال الكتابة وصيغتها مثال كاتبتك على ألفني يف شهرين كل شهر ألف فإذا ) خريا

تزموه لكم ما يستعينون به يف أداء ما ال) من مال اهللا الذي آتاكم(أمر للسادة ) وآتوهم(أديتهما فأنت حر فيقول قبلت 
تعففا عنه وهذه اإلرادة حمل اإلكراه فال مفهوم للشرط ) إن أردن حتصنا(الزنا ) على البغاء(إماءكم ) وال تكرهوا فتياتكم(
ومن يكرههن فإن (نزلت يف عبد اهللا بن أيب كان يكره جواريه على الكسب بالزنا ) عرض احلياة الدنيا(باإلكراه ) لتبتغوا(

 ن) رحيم(هلن ) غفوراهللا من بعد إكراههن 

خربا عجيبا ) ومثال(بفتح الياء وكسرها يف هذه السورة بني فيها ما ذكر أو بينة ) ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات (- 34
وموعظة (أي من جنس أمثاهلم أي أخبارهم العجيبة كخرب يوسف ومرمي ) من الذين خلوا من قبلكم(وهو خرب عائشة 

وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون اخل ولوال إذ مسعتموه اخل يعظكم يف قوله تعاىل ) للمتقني
 اهللا أن تعودوا اخل وختصيصها باملتقني ألم املنتفعون ا

كمشكاة فيها (أي صفته يف قلب املؤمن ) مثل نوره(أي منورمها بالشمس والقمر ) اهللا نور السماوات واألرض (- 35
هي القنديل واملصباح السراج أي الفتيلة املوقودة واملشكاة الطاقة غري النافذة أي األنبوبة يف ) ح املصباح يف زجاجةمصبا

مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء مبعىن الدفع لدفعها الظالم ) كوكب دري(والنور فيها ) الزجاجة كأا(القنديل 
املصباح باملاضي ويف قراءة مبضارع أوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية ) يوقد(وبضمها وتشديد الياء منسوب إىل الدر اللؤلؤ 

بل بينهما فال يتمكن منها ) شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية(زيت ) من(ويف أخرى توقد بالفوقانية أي الزجاجة 
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بالنار ونور اهللا أي هداه للمؤمن ) على نور(به ) نور(لصفائه ) يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار(حر وال برد مضرين 
تقريبا ألفهامهم ليعتربوا ) اهللا األمثال للناس(يبني ) من يشاء ويضرب(لدين اإلسالم ) يهدي اهللا لنوره(نور على نور اإلميان 

 ومنه ضرب األمثال) واهللا بكل شيء عليم(فيؤمنوا 

بفتح املوحدة وكسرها ) يسبح(بتوحيده ) ويذكر فيها امسه(تعظم ) أذن اهللا أن ترفع(متعلق بيسبح اآليت ) يف بيوت (- 36
 العشايا من بعد الزوال) واآلصال(مصدر مبعىن الغدوات أي البكر ) له فيها بالغدو(أي يصلي 

فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه ) رجال (- 37
وإيتاء الزكاة خيافون (حذف هاء إقامة ختفيف ) وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة(شراء ) يهم جتارةال تله(قيل من يسبحه 

من اخلوف القلوب بني النجاة واهلالك واألبصار بني ناحييت اليمني والشمال ) فيه القلوب واألبصار(تضطرب ) يوما تتقلب
 هو يوم القيامة

ويزيدهم من فضله واهللا يرزق من يشاء بغري (وابه وأحسن مبعىن حسن أي ث) ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا (- 38
 يقال فالن ينفق بغري حساب أي يوسع كأنه ال حيسب ما ينفقه) حساب

مجع قاع أي فالة وهي شعاع يرى فيها نصف النهار يف شدة احلر يشبه ) والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة (- 39
مما حسبه كذلك الكافر حيسب أن ) ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا(أي العطشان ) آنالظم(يظنه ) حيسبه(املاء اجلاري 

) فوفاه حسابه(أي عند عمله ) ووجد اهللا عنده(عمله كصدقة ينفعه حىت إذا مات وقدم على ربه جيد عمله أي مل ينفعه 

 أي اازاة) واهللا سريع احلساب(أي جازاه عليه يف الدنيا 

) موج من فوقه(أي املوج ) يغشاه موج من فوقه(عميق ) كظلمات يف حبر جلي(روا أعماهلم السيئة الذين كف) أو (- 40

ظلمة البحر وظلمة املوج األول وظلمة الثاين وظلمة ) ظلمات بعضها فوق بعض(غيم هذه ) سحاب(أي املوج الثاين 
ومن مل جيعل اهللا له نورا (قرب من رؤيتها أي مل ي) مل يكد يراها(يف هذه الظلمات ) يده(الناظر ) إذا أخرج(السحاب 

 أي من مل يهده اهللا مل يهتد) فما له من نور

مجع طائر بني السماء واألرض ) والطري(ومن التسبيح صالة ) أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السماوات واألرض (- 41
 فيه تغليب العاقل)  مبا يفعلونصالته وتسبيحه واهللا عليم(اهللا ) كل قد علم(حال باسطات أجنحتهن ) صافات(

 املرجع) وإىل اهللا املصري(خزائن املطر والرزق والنبات ) وهللا ملك السماوات واألرض (- 42

يضم بعضه إىل بعض فيجعل القطع املتفرقة قطعة واحدة ) مث يؤلف بينه(يسوقه برفق ) أمل تر أن اهللا يزجي سحابا (- 43
جبال (صلة ) ويرتل من السماء من(خمارجه ) خيرج من خالله(املطر ) رى الودقفت(بعضه فوق بعض ) مث جيعله ركاما(

) يكاد سنا(يقرب ) فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء(أي بعضه ) من برد(يف السماء بدل باعادة اجلار ) فيها

 الناظرة له أي خيطفها) برقه يذهب(ملعانه 

) ألويل األبصار(داللة ) لعربة(التقليب ) إن يف ذلك(منهما بدل اآلخر أي يأيت بكل ) يقلب اهللا الليل والنهار (- 44

 ألصحاب البصائر على قدرة اهللا تعاىل

ومنهم من ميشي على (كاحليات واهلوام ) فمنهم من ميشي على بطنه(نطفة ) من ماء(حيوان ) واهللا خلق كل دابة (- 45
 )خيلق اهللا ما يشاء إن اهللا على كل شيء قدير(لبهائم واألنعام كا) ومنهم من ميشي على أربع(كاإلنسان والطري ) رجلني
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 دين اإلسالم) مستقيم(طريق ) واهللا يهدي من يشاء إىل صراط(بينات هي القرآن ) لقد أنزلنا آيات مبينات (- 46

يعرض ) مث يتوىل(ه مها فيما حكما ب) وأطعنا(حممد ) وبالرسول(بتوحيده ) باهللا(صدقنا ) آمنا(املنافقون ) ويقولون (- 47
 املعهودين املوافق قلوم أللسنتهم) باملؤمنني(املعرضون ) وما أولئك(عنه ) فريق منهم من بعد ذلك(

 عن ايء إليه) ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون(املبلغ عنهم ) وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله (- 48

 طائعنيمسرعني ) وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه مذعنني (- 49

يف احلكم أي ) أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله(أي شكوا يف نبوته ) أم ارتابوا(كفر ) أيف قلوم مرض (- 50
 باإلعراض عنه) بل أولئك هم الظاملون(فيظلموا فيه ال 

باإلجابة ) وا مسعنا وأطعناأن يقول(فالقول الالئق م ) إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم (- 51
 الناجون) هم املفلحون(حينئذ ) وأولئك(

 باجلنة) فأولئك هم الفائزون(بسكون اهلاء وكسرها بأن يطيعه ) ويتقه(خيافه ) ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا (- 52

للنيب خري ) وا طاعة معروفةال تقسم(هلم ) ليخرجن قل(باجلهاد ) لئن أمرم(غايتها ) وأقسموا باهللا جهد أميام (- 53
 من طاعتكم بالقول وخمالفتكم بالفعل) إن اهللا خبري مبا تعملون(من قسمكم الذي ال تصدقون فيه 

من ) فإمنا عليه ما محل(عن طاعته حبذف إحدى التاءين خطاب هلم ) قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا (- 54
 أي التبليغ البني) وإن تطيعوه تدوا وما على الرسول إال البالغ املبني(من طاعته ) وعليكم ما محلتم(التبليغ 

بالبناء ) كما استخلف(بدال من الكفار ) وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض (- 55
وهو اإلسالم ) م الذي ارتضى هلموليمكنن هلم دينه(من بين إسرائيل بدال من اجلبابرة ) الذين من قبلهم(للفاعل واملفعول 

من الكفار ) من بعد خوفهم(بالتخفيف والتشديد ) وليبدلنهم(بأن يظهره على مجيع األديان ويوسع هلم يف البالد فيملكوها 
هو مستأنف يف حكم التعليل ) يعبدونين ال يشركون يب شيئا(وقد أجنز اهللا وعده هلم مبا ذكر وأنثى عليهم بقوله ) أمنا(
وأول من كفر به قتلة عثمان رضي اهللا عنه فصاروا يقتتلون ) فأولئك هم الفاسقون(اإلنعام منهم به ) كفر بعد ذلكومن (

 بعد أن كانوا إخوانا

 رجاء الرمحة) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون (- 56

) ومأواهم(بأن يفوتونا ) يف األرض(لنا ) ين كفروا معجزينالذ(بالفوقانية والتحتانية والفاعل الرسول ) ال حتسنب (- 57

 املرجع هي) النار ولبئس املصري(مرجعهم 

من األحرار ) والذين مل يبلغوا احللم منكم(من العبيد واإلماء ) يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم (- 58
وقت الظهر ) قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهريةمن (يف ثالثة أوقات ) ثالث مرات(وعرفوا أمر النساء 

بالرفع خرب مبتدأ مقدر بعده مضاف وقام املضاف إليه مقامه هي أوقات أو ) ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم(
ليس (العورات بالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدال من حمل ما قبله قام املضاف إليه مقامه وهي إللقاء الثياب تبدو فيها 

طوافون (بعد األوقات الثالثة هم ) بعدهن(يف الدخول عليكم بغري استئذان ) جناح(املماليك والصبيان ) عليكم وال عليهم
) يبني اهللا لكم اآليات(كما بني ما ذكر ) كذلك(واجلملة مؤكدة ملا قبلها ) على بعض(طائف ) بعضكم(للخدمة ) عليكم
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مبا دبره هلم وآية االستئذان قيل منسوخة وقيل ال ولكن اون الناس يف ترك ) حكيم(ور خلقه بأم) واهللا عليم(أي األحكام 
 االستئذان

أي ) كما استأذن الذين من قبلهم(يف مجيع األوقات ) احللم فليستأذنوا(أيها األحرار ) وإذا بلغ األطفال منكم (- 59
 )حكيمكذلك يبني اهللا لكم آياته واهللا عليم (األحرار الكبار 

فليس عليهن جناح أن (لذلك ) الاليت ال يرجون نكاحا(قعدن عن احليض والولد لكربهن ) والقواعد من النساء (- 60
خفية كقالدة وسوار وخلخال ) بزينة(مظهرات ) غري متربجات(من اجللباب والرداء والقناع فوق اخلمار ) يضعن ثيان

 مبا يف قلوبكم) عليم(لقولكم )  مسيعخري هلن واهللا(بأن ال يضعنها ) وأن يستعففن(

على (حرج ) وال(يف مؤاكلة مقابليهم ) ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج (- 61
أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم (بيوت أوالدكم ) أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم

أو (خزنتموه لغريكم )  بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم مفاحتهأو بيوت أعمامكم أو
ليس (وهو من صدقكم يف مودته املعىن جيوز األكل من بيوت من ذكر وإن مل حيضروا إذا علم رضاهم به ) صديقكم

أن يأكل وحده وإذا مل جيد من يؤاكله متفرقني مجع شت فيمن حترج ) أو أشتاتا(جمتمعني ) عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا
قولوا السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فإن ) فسلموا على أنفسكم(لكم ال أهل ا ) فإذا دخلتم بيوتا(يترك األكل 

كذلك (يثاب عليها ) من عند اهللا مباركة طيبة(مصدر حيا ) حتية(املالئكة ترد عليكم وإن كان ا أهل فسلموا عليهم 
 لكي تفهموا ذلك) لعلكم تعقلون(يفصل لكم معامل دينكم ) ني اهللا لكم اآلياتيب

) مل يذهبوا(كخطبة اجلمعة ) على أمر جامع(الرسول ) إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه (- 62

) ه فإذا استأذنوك لبعض شأمحىت يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسول(لعروض عذر هلم 

 )واستغفر هلم اهللا إن اهللا غفور رحيم(باإلنصراف ) فأذن ملن شئت منهم(أمرهم 

بأن تقولوا يا حممد بل قولوا يا نيب اهللا يا رسول اهللا يف لني ) ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا (- 63
أي خيرجون من املسجد يف اخلطبة من غري استئذان خفية )  منكم لواذاقد يعلم اهللا الذين يتسللون(وتواضع وخفض صوت 

أو يصيبهم (بالء ) أن تصيبهم فتنة(أي اهللا أو الرسول ) فليحذر الذين خيالفون عن أمره(مستترين بشيء وقد للتحقيق 
 يف اآلخرة) عذاب أليم

من اإلميان ) عليه(أيها املكلفون ) م ما أنتمقد يعل(ملكا وخلقا وعبيدا ) أال إن هللا ما يف السماوات واألرض (- 64
واهللا (من اخلري والشر ) مبا عملوا(فيه ) فينبئهم(فيه التفات عن اخلطاب أي مىت يكون ) ويوم يرجعون إليه(والنفاق ويعلم 

 )عليم(من أعماهلم وغريهم ) بكل شيء

  سورة الفرقان-25*2*

اإلنس ) ليكون للعاملني(حممد ) على عبده(نه فرق بني احلق والباطل القرآن أل) الذي نزل الفرقان(تعاىل ) تبارك (- 1
 خموفا من عذاب اهللا) نذيرا(واجلن دون املالئكة 
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من شأنه أن خيلق ) الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك وخلق كل شيء (- 2
 سواه تسوية) فقدره تقديرا(

ال خيلقون شيئا وهم خيلقون وال ميلكون ألنفسهم (هي األصنام ) آهلة(اهللا أي غريه ) من دونه(كفار أي ال) واختذوا (- 3
 بعثا لألموات) وال نشورا(أي إماتة ألحد وإحياء ألحد ) وال ميلكون موتا وال حياة(أي جره ) وال نفعا(أي دفعه ) ضرا

وهم من أهل ) وأعانه عليه قوم آخرون(حممد ) افتراه(كذب ) إال إفك(ما القرآن ) وقال الذين كفروا إن هذا (- 4
 كفرا وكذبا أي ما) فقد جاؤوا ظلما وزورا(الكتاب قال تعاىل 

فهي (انتسخها من ذلك القوم بغريه ) اكتتبها(أكاذيبهم مجع أسطورة بالضم ) أساطري األولني(أيضا هو ) وقالوا (- 5
 ة وعشية قال تعاىل ردا عليهمغدو) بكرة وأصيال(ليحفظها ) عليه(تقرأ ) متلى

 م) رحيما(للمؤمنني ) يف السماوات واألرض إنه كان غفورا(الغيب ) قل أنزله الذي يعلم السر (- 6

 يصدقه) أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا(هال ) وقالوا ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق لوال (- 7

يأكل (بستان ) أو تكون له جنة( ينفقه وال حيتاج إىل املشي يف األسواق لطلب املعاش من السماء) أو يلقى إليه كرت (- 8
الكافرون ) وقال الظاملون(أي من أمثارها فيكتفي ا ويف قراءة نأكل بالنون أي حنن فيكون له مزية علينا ا ) منها

 خمدوعا مغلوبا على عقله) تتبعون إال رجال مسحورا(ما ) إن(للمؤمنني 

بذلك عن ) فضلوا(باملسحور واحملتاج إىل ما ينفقه وإىل ملك يقوم معه باألمر ) انظر كيف ضربوا لك األمثال (- 9
 طريقا إليه) فال يستطيعون سبيال(اهلدى 

جنات جتري من حتتها (الذي قالوه من الكرت والبستان ) الذي إن شاء جعل لك خريا من ذلك(تكاثر خري ) تبارك (- 10
 أيضا ويف قراءة بالرفع استئنافا) لك قصورا(باجلزم ) وجيعل(الدنيا ألنه شاء أن يعطيه إياها يف اآلخرة يف ) األار

 نارا مسعرة أي مشتدة) وأعتدنا ملن كذب بالساعة سعريا(القيامة ) بل كذبوا بالساعة (- 11

صوتا شديدا أو ) وزفريا( من الغضب غليانا كالغضبان اذا غلى صدره) إذا رأم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظا (- 12
 مساع التغيظ رؤيته وعلمه

بالتشديد والتخفيف بأن يضيق عليهم ومنها حال من مكانا ألنه يف األصل صفة له ) وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا (- 13
هالكا فيقال ) بورادعوا هنالك ث(مصفدين قد قرنت أي مجعت أيديهم إىل أعناقهم يف األغالل والتشديد للتكثري ) مقرنني(

 هلم

 كعذابكم) ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا (- 14

يف علمه تعاىل ) املتقون كانت هلم(ها ) خري أم جنة اخللد اليت وعد(املذكور من الوعيد وصفة النار ) قل أذلك (- 15
 مرجعا) ومصريا(ثوابا ) جزاء(

يسأله من وعد به ) على ربك وعدا مسؤوال(وعدهم ما ذكر ) كان(الزمة حال ) هلم فيها ما يشاؤون خالدين (- 16
 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أو تسأله هلم املالئكة ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدم

 )فيقول(أي غريه من املالئكة وعيسى وعزيز واجلن ) وما يعبدون من دون اهللا(بالنون والتحتانية ) ويوم حيشرهم (- 17

بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ) أأنتم(تعاىل بالتحتانية والنون للمعبودين إثباتا للحجة على العابدين 
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أم هم ضلوا (أوقعتموهم يف الضالل بأمركم إياهم بعبادتكم ) أضللتم عبادي هؤالء(ألف بني املسهلة واألخرى وتركه 
 طريق احلق بأنفسهم) السبيل

من (أي غريك ) لنا أن نتخذ من دونك(يستقيم ) ما كان ينبغي(ترتيها لك عما ال يليق بك ) قالوا سبحانك (- 18
من قبلهم بإطالة ) ولكن متعتهم وآباءهم(مفعول أول ومن زائدة لتأكيد النفي وما قبله الثاين فكيف نأمر بعبادتنا ) أولياء

 هلكى) وكانوا قوما بورا(ظة واإلميان بالقرآن تركوا املوع) حىت نسوا الذكر(العنر وسعة الرزق 

بالتحتانية والفوقانية أي ) فما تستطيعون(بالفوقانية أم آهلة ) مبا تقولون(كذب املعبودون العابدين ) فقد كذبوكم (- 19
شديدا ) ريامنكم نذقه عذابا كب(يشرك ) ومن يظلم(منعا لكم منه ) وال نصرا(دفعا للعذاب عنكم ) صرفا(الهم وال أنتم 

 يف اآلخرة

فأنت مثلهم يف ذلك وقد قيل هلم ما ) وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إم ليأكلون الطعام وميشون يف األسواق (- 20
بلية ابتلي الغىن بالفقري والصحيح باملريض والشريف بالوضيع يقول الثاين يف كل ) وجعلنا بعضكم لبعض فتنة(قيل لك 

وكان ربك (على ما تسمعون ممن ابتليتم م استفهام مبعىن األمر أي اصربوا ) أتصربون(ل يف كل مايل ال أكون كاألو
 مبن يصرب ومبن جيزع) بصريا

) أو نرى ربنا(فكانوا رسال إلينا ) أنزل علينا املالئكة(هال ) لوال(ال خيافون البعث ) وقال الذين ال يرجون لقاءنا (- 21

بطلبهم رؤية اهللا ) عتوا كبريا(طغوا ) أنفسهم وعتوا(شأن ) يف(تكربوا ) لقد استكربوا(عاىل فنخرب بأن حممدا رسوله قال ت
 تعاىل يف الدنيا وعتوا بالواو على أصله خبالف عىت باإلبدال يف مرمي

ين الكافر) ال بشرى يومئذ للمجرمني(يف مجلة اخلالئق هو يوم القيامة ونصبه باذكر مقدرا ) يوم يرون املالئكة (- 22
على عادم يف الدنيا إذا نزلت م شدة أي عوذا معاذا ) ويقولون حجرا حمجورا(خبالف املؤمنني فلهم البشرى باجلنة 

 يستعيذون من املالئكة

من اخلري كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف يف الدنيا ) إىل ما عملوا من عمل(عمدنا ) وقدمنا (- 23
ا يرى يف الكوى اليت عليها الشمس كالغبار املفرق أي مثله يف عدم النفع به إذ ال ثواب فيه هو م) فجعلناه هباء منثورا(

 لعدم شرطه وجيازون عليه يف الدنيا

منهم أي موضع قائلة ) وأحسن مقيال(من الكافرين يف الدنيا ) خري مستقرا(يوم القيامة ) أصحاب اجلنة يومئذ (- 24
  احلر وأخذ من ذلك انقضاء احلساب يف نصف ار كما ورد يف احلديثفيها وهي االستراحة نصف النهار يف

هو يوم ) ترتيال(من كل مساء ) ونزل املالئكة(معه وهو غيم أبيض ) بالغمام(كل مساء ) ويوم تشقق السماء (- 25
خرى نرتل بنونني الثانية القيامة ونصبه باذكر مقدرا ويف قراءة بتشديد شني تشقق بإدغام التاء الثانية يف األصل فيها ويف أ

 ساكنة وضم الالم ونصب املالئكة

 خبالف املؤمنني) يوما على الكافرين عسريا(اليوم ) وكان(ال يشركه فيه أحد ) امللك يومئذ احلق للرمحن (- 26

) هعلى يدي(املشرك عقبة بن أيب معيط كان نطق بالشهادتني مث رجع إرضاء أليب ابن خلف ) ويوم يعض الظامل (- 27

 طريقا إىل اهلدى) سبيال(حممد ) ليتين اختذت مع الرسول (تنبيهلل) يقول يا(ندما وحتسرا يف يوم القيامة 

 )خليال(أي أبيا ) ليتين مل أختذ فالنا(ألفه عوض عن ياء اإلضافة أي ويليت ومعناه هلكيت ) يا ويلىت (- 28
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الكافر ) وكان الشيطان لإلنسان( عن اإلميان به قال تعاىل بأن ردين) بعد إذ جاءين(القرآن ) لقد أضلين عن الذكر (- 29
 بأن يتركه ويتربأ منه عند البالء) خذوال(

 متروكا) اختذوا هذا القرآن مهجورا(قريشا ) يا رب إن قومي(حممد ) وقال الرسول (- 30

املشركني فاصرب كما ) عدوا من ارمني(قبلك ) جعلنا لكل نيب(كما جعلنا عدوا من مشركي قومك ) وكذلك (- 31
 ناصرا لك على أعدائك) ونصريا(لك ) وكفى بربك هاديا(صربوا 

) كذلك(كالتوراة واإلجنيل والزبور قال تعاىل نزلناه ) نزل عليه القرآن مجلة واحدة(هال ) وقال الذين كفروا لوال (- 32

 يئا بتمهل وتؤدة لتيسري فهمه وحفظهأتينا به شيئا فش) ورتلناه ترتيال(نقوي قلبك ) لنثبت به فؤادك(متفرقا 

 بيانا هلم) وأحسن تفسريا(الدافع له ) إال جئناك باحلق(يف إبطال أمرك ) وال يأتونك مبثل (- 33

أخطأ طريقا من ) وأضل سبيال(هو جهنم ) إىل جهنم أولئك شر مكانا(يساقون ) الذين حيشرون على وجوههم (- 34
 غريهم وهو كفرهم

 معينا) وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا(التوراة ) موسى الكتابولقد آتينا  (- 35

) فدمرناهم تدمريا(القبط فرعون وقومه فذهبا إليهم بالرسالة فكذبومها ) فقلنا اذهبا إىل القوم الذين كذبوا بآياتنا (- 36

 أهلكناهم إهالكا

رسل أو ألن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل بتكذيبهم نوحا لطول لبثه فكأنه ) وقوم نوح ملا كذبوا الرسل( واذكر - 37
) للظاملني(يف اآلخرة ) وأعتدنا(عربة ) آية(بعدهم ) وجعلناهم للناس(جواب ملا ) أغرقناهم(الشتراكهم يف ايء بالتوحيد 

 مؤملا سوى ما حيل م يف الدنيا) عذابا أليما(الكافرين 

اسم بئر ونبيهم قيل شعيب وقيل غريه كانوا قعودا ) الرسوأصحاب (قوم صاحل ) ومثود(قوم هود ) وعادا( واذكر - 38
 بني عاد وأصحاب الرس) بني ذلك كثريا(أقواما ) وقرونا(حوهلا فاارت م ومبنازهلم 

أهلكنا إهالكا ) وكال تربنا تتبريا(يف إقامة احلجة عليهم فلم لكهم إال بعد اإلنذار ) وكال ضربنا له األمثال (- 39
 اءهمبتكذيبهم أنبي

مصدر ساء باحلجارةة وهي عظمى قرى قوم ) على القرية اليت أمطرت مطر السوء(مر كفار مكة ) ولقد أتوا (- 40
بل كانوا ال (يف سفرهم إىل الشام فيعتربوا واالستفهام للتقرير ) أفلم يكونوا يروا(لوط فأهلك اهللا أهلها لفعلهم الفاحشة 

 ونبعثا فال يؤمن) نشورا(خيافون ) يرجون

يف دعواه حمتقرين له عن ) أهذا الذي بعث اهللا رسوال(مهزوؤا به يقولون ) يتخذونك إال هزوا(ما ) وإذا رأوك إن (- 41
 الرسالة

لصرفنا عنها ) عن آهلتنا لوال أن صربنا عليها(يصرفنا ) كاد ليضلنا(خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي إنه ) إن (- 42
 أخطأ طريقا اهم أم املؤمنني) من أضل سبيال(عيانا يف اآلخرة )  يرون العذابوسوف يعلمون حني(قال تعاىل 

أي مهويه قدم املفعول الثاين ألنه أهم ومجلة من اختذ مفعول أول لرأيت ) من اختذ إهله هواه(أخربين ) أرأيت (- 43
 حافظا حتفظه عن اتباع هواه ال) أفأنت تكون عليه وكيال(والثاين 
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هم إال كاألنعام بل هم أضل (ما ) إن(ما تقول هلم ) أو يعقلون(مساع تفهم ) ن أكثرهم يسمعونأم حتسب أ (- 44
 أخطأطريقا منها ألا تنقاد ملن يتعهدها وهم ال يطيعون موالهم املنعم عليهم) سبيال

 ربك )ولو شاء(من وقت اإلسفار إىل وقت طلوع الشمس ) ربك كيف مد الظل(فعل ) إىل(تنظر ) أمل تر (- 45
 فلوال الشمس ما عرف الظل) دليال(أي الظل ) مث جعلنا الشمس عليه(مقيما ال يزول بطلوع الشمس ) جلعله ساكنا(

 خفيا بطلوع الشمس) إلينا قبضا يسريا(أي الظل املمدود ) مث قبضناه (- 46

وجعل النهار (طع األعمال راحة لألبدان بق) والنوم سباتا(ساترا كاللباس ) وهو الذي جعل لكم الليل لباسا (- 47
 منشورا فيه البتغاء الرزق) نشورا

متفرقة قدام املطر ويف قراءة بسكون الشني ) بشرا بني يدي رمحته(ويف قراءة الريح ) وهو الذي أرسل الرياح (- 48
 األوىل ختفيفا ويف أخرى بسكوا ونون مفتوحة مصدر ويف أخرى بسكوا وضم املوحدة بدل النون أي مبشرات ومفرد

 مطهرا) وأنزلنا من السماء ماء طهورا(نشور كرسول واألخرية بشري 

مما خلقنا (أي املاء ) ونسقيه(بالتخفيف يستوي فيه املذكر واملؤنث ذكره باعتبار املكان ) لنحيي به بلدة ميتا (- 49
 ء وادغمت فيها الياء أو مجع أنسيمجع إنسان وأصله اناسني فابدلت النون يا) وأناسي كثريا(إبال وبقرا وغنما ) أنعاما

أصله يتذكروا أدغمت التاء يف الدال ويف قراءة ليذكروا بسكون الذال ) بينهم ليذكروا(أي املاء ) ولقد صرفناه (- 50
 جحودا للنعمة حيث قالوا مطرنا بنوء كذا) فأىب أكثر الناس إال كفورا(وضم الكاف أي نعمة اهللا به 

 خيوف أهلها ولكن بعثناك إىل أهل القرى كلها نذيرا ليعظم أجرك)  كل قرية نذيراولو شئنا لبعثنا يف (- 51

 )جهادا كبريا(أي القرآن ) وجاهدهم به(يف هواهم ) فال تطع الكافرين (- 52

شديد ) وهذا ملح أجاج(شديد العذوبة ) هذا عذب فرات(أرسلهما متجاورين ) وهو الذي مرج البحرين (- 53
 سترا ممنوعا به اختالطهما) وحجرا حمجورا(حاجزا ال خيتلط أحدمها باآلخر ) هما برزخاوجعل بين(امللوحة 

ذا صهر بأن يتزوج ذكرا كان أو ) وصهرا(ذا نسب ) فجعله نسبا(من املين إنسانا ) وهو الذي خلق من املاء بشرا (- 54
 قادرا على ما يشاء) وكان ربك قديرا(أنثى طلبا للتناسل 

وكان الكافر على (بتركها وهو األصنام ) وال يضرهم(بعبادته ) من دون اهللا ما ال ينفعهم(ي الكفار أ) ويعبدون (- 55
 معينا للشيطان بطاعته) ربه ظهريا

 خموفا من النار) ونذيرا(باجلنة ) وما أرسلناك إال مبشرا (- 56

طريقا ) اء أن يتخذ إىل ربه سبيالمن ش(لكن ) من أجر إال(أي على تبليغ ما ارسلت به ) قل ما أسألكم عليه (- 57
 بإنفاق ماله يف مرضاته تعاىل فال أمنعه من ذلك

وكفى به بذنوب عباده (أي قل سبحان اهللا واحلمد هللا ) حبمده(متلبسا ) وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح (- 58
 عاملا تعلق به بذنوب) خبريا

من أيام الدنيا أي قدرها ألنه مل يكن مث مشس ولو ) ستة أيامالذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ( هو - 59
بدل من ) الرمحن(هو يف اللغة سرير امللك ) مث استوى على العرش(شاء خللقهن يف حملة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت 

 خيربك بصفاته) خبريا(بالرمحن ) به(أيها اإلنسان ) فاسأل(ضمري استوى أي استواء يليق به 
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بالفوقانية والتحتانية واآلمر حممد ) اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا تأمرنا(لكفار مكة ) وإذا قيل هلم( - 60
 عن اإلميان) نفورا(هذا القول ) وزادهم(وال نعرفه ال 

سنبلة إثين عشر احلمل والثور واجلوزاء والسرطان واألسد وال) الذي جعل يف السماء بروجا(تعاظم ) تبارك (- 61
وامليزان والعقرب والقوس واجلدي والدلو واحلوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة املريخ وله احلمل والعقرب 

والزهرة وهلا الثور وامليزان وعطارد وله اجلوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس وهلا األسد واملشتري وله القوس 
ويف قراءة سرجا باجلمع أي ) وقمرا منريا(هو الشمس ) سراجا(أيضا ) فيهاوجعل (واحلوت وزحل وله اجلدي والدلو 

 نريات وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلته

بالتشديد والتخفيف كما ) ملن أراد أن يذكر(أي خيلف كل منهما اآلخر ) وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة (- 62
 شكرا لنعمة ربه عليه فيهما) أو أراد شكورا(تفدم ما فاته يف أحدمها من خري فيفعله يف اآلخر 

) الذين ميشون على األرض هونا(مبتدأ وما بعده صفات له إىل اولئك جيزون غري املعترض فيه ) وعباد الرمحن (- 63

 أي قوال يسلمون فيه من اإلمث) قالوا سالما(مبا يكرهونه ) وإذا خاطبهم اجلاهلون(بسكينة وتواضع 

 مبعىن قائمني يصلون الليل) وقياما(مجع ساجد )  لرم سجداوالذين يبيتون (- 64

 الزما) والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاا كان غراما (- 65

 هي أي موضع استقرار وإقامة) مستقرا ومقاما(بئست ) إا ساءت (- 66

) بني ذلك(إنفاقهم ) وكان(وله وضمه أي يضيقوا بفتح أ) مل يسرفوا ومل يقتروا(على عياهلم ) والذين إذا أنفقوا (- 67

 وسطا) قواما(اإلسراف واإلقتار 

) إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك(قتلها ) والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا (- 68

 عقوبة) يلق أثاما(واحدا من الثالثة 

جبزم الفعلني بدال ويرفعهما استئنافا ) له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه(د ويف قراءة يضعف بالتشدي) يضاعف (- 69
 حال) مهانا(

وكان (يف اآلخرة ) حسنات(املذكورة ) فأولئك يبدل اهللا سيئام(منهم ) إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا (- 70
 مل يزل متصفا بذلك) اهللا غفورا رحيما

 يرجع إليه رجوعا فيجازيه خريا) وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متابا(كر من ذنوبه غري من ذ) ومن تاب (- 71

معرضني ) مروا كراما(من الكالم القبيح وغريه ) وإذا مروا باللغو(الكذب والباطل ) والذين ال يشهدون الزور (- 72
 عنه

بل خروا سامعني ) ما وعمياناعليها ص(يسقطوا ) مل خيروا(القرآن ) بآيات رم(وعظوا ) والذين إذا ذكروا (- 73
 ناظرين منتفعني

واجعلنا (لنا بأن نراهم مطيعني لك ) قرة أعني(باجلمع واإلفراد ) والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا (- 74
 يف اخلري) للمتقني إماما
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بالتشديد والتخفيف مع فتح ) يلقونو(على طاعة اهللا ) مبا صربوا(الدرجة العليا يف اجلنة ) أولئك جيزون الغرفة (- 75
 من املالئكة) حتية وسالما(يف الغرفة ) فيها(الياء 

 موضع إقامة هلم واولئك وما بعده خرب عباد الرمحن املبتدأ) خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما (- 76

أي ) فقد(لشدائد فيكشفها إياه يف ا) بكم ريب لوال دعاؤكم(يكترث ) يعبأ(نافية ) ما(يا حممد ألهل مكة ) قل (- 77
مالزما لكم يف اآلخرة بعد ما حيل بكم يف ) لزاما(العذاب ) فسوف يكون(الرسول والقرآن ) كذبتم(كيف يعبأ بكم وقد 

 الدنيا فقتل منهم يوم بدر سبعون وجواب لوال دل عليه ما قبلها

  سورة الشعراء-26*2*

 اهللا أعلم مبراده بذلك) طسم (- 1

 املظهر احلق من الباطل) املبني(القرآن اإلضافة مبعىن من ) آيات الكتاب(آليات هذه ا) تلك (- 2

ولعل هنا لالشفاق أي أشفق ) مؤمنني(أهل مكة ) أال يكونوا(قاتلها غما من أجل ) باخع نفسك(يا حممد ) لعلك (- 3
 عليها بتخفيف هذا الغم

فيؤمنون وملا ) أعناقهم هلا خاضعني(ع أي تظل تدوم مبعىن املضار) إن نشأ نرتل عليهم من السماء آية فظلت (- 4
 وصفت األعناق باخلضوع الذي هو ألرباا مجعت الصفة منه مجع العقالء

 )إال كانوا عنه معرضني(صفة كاشفة ) من الرمحن حمدث(قرآن ) وما يأتيهم من ذكر (- 5

 )ما كانوا به يستهزئون(عواقب ) فسيأتيهم أنباء(به ) فقد كذبوا (- 6

 نوع حسن) كل زوج كرمي إن(أي كثريا ) األرض كم أنبتنا فيها من(ينظروا ) أومل يروا إىل (- 7

 يف علم اهللا وكان قال سيبويه زائدة) وما كان أكثرهم مؤمنني(داللة على كمال قدرته تعاىل ) إن يف ذلك آلية (- 8

 رحم املؤمننيي) الرحيم(ذو العزة ينتقم من الكافرين ) وإن ربك هلو العزيز (- 9

 رسوال) ائت القوم الظاملني(أي بأن ) أن(ليلة رأى النار والشجرة ) وإذ نادى ربك موسى( اذكر يا حممد لقومك - 10

اهلمزة لالستفهام اإلنكاري ) أال(معه ظلموا أنفسهم بالكفر باهللا وظلموا بين إسرائيل باستعبادهم ) قوم فرعون (- 11
 اهللا بطاعته فيوحدوه) يتقون(

 )رب إين أخاف أن يكذبون(موسى ) قال (- 12

) هارون(أخي ) فأرسل إىل(بأداء الرسالة للعقدة اليت فيه ) وال ينطلق لساين(من تكذيبهم يل ) ويضيق صدري (- 13

 معي

 به) فأخاف أن يقتلون(بقتل القبطي منهم ) وهلم علي ذنب (- 14

) بآياتنا إنا معكم مستمعون(وك ففيه تغليب احلاضر على الغائب أنت وأخ) فاذهبا(ال يقتلونك ) كال(تعاىل ) قال (- 15

 ما تقولون وما يقال لكم أجريا جمرى اجلماعة

 إليك) رسول رب العاملني(كال منا ) فأتيا فرعون فقوال إنا (- 16
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 فأتياه فقاال له ما ذكر) بين إسرائيل(إىل الشام ) أرسل معنا(بأن ) أن (- 17

ولبثت فينا من عمرك (صغريا قريبا من الوالدة بعد فطامه ) وليدا(يف منازلنا ) أمل نربك فينا(ى فرعون ملوس) قال (- 18
 ثالثني سنة يلبس من مالبس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه) سنني

 االستعباداجلاحدين لنعميت عليك بالتربية وعدم ) وأنت من الكافرين(هي قتله القبطي ) وفعلت فعلتك اليت فعلت (- 19

 عما آتاين اهللا من بعدها من العلم والرسالة) وأنا من الضالني(حينئذ ) فعلتها إذا(موسى ) قال (- 20

 )وجعلين من املرسلني(وعلما ) ففررت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب حكما (- 21

م عبيدا ومل تستعبدين ال نعمة بيان لتلك أي اختذ) أن عبدت بين إسرائيل(أصله متن ا ) وتلك نعمة متنها علي (- 22
 لك بذلك لظلمك باستعبادهم وقدر بعضهم أول الكالم مهزة استفهام لالنكار

الذي قلت إنك رسوله أي أي شيء هو وملا مل يكن سبيل للخلق إىل ) وما رب العاملني(ملوسى ) قال فرعون (- 23
 لصالة والسالم ببعضهامعرفة حقيقته تعاىل وإمنا يعرفونه بصفاته أجابه موسى عليه ا

 بأنه تعاىل خلقه فآمنوا به وحده) إن كنتم موقنني(أي خالق ذلك ) قال رب السماوات واألرض وما بينهما (- 24

 جوايه الذي مل يطابق السؤال) أال تستمعون(من أشراف قومه ) ملن حوله(فرعون ) قال (- 25

 كان داخال فيما قبله يغيظ فرعون ولذلكوهذا وإن ) ربكم ورب آبائكم األولني(موسى ) قال (- 26

 )قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم نون (- 27

 أنه كذلك فآمنوا به وحده) رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون(موسى ) قال (- 28

خص يف مكان كان سجنه شديدا حيبس الش) لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني(فرعون ملوسى ) قال (- 29
 حتت األرض وحده ال يبصر وال يسمع فيه أحدا

 برهان بني على رساليت) جئتك بشيء مبني(أتفعل ذلك ولو ) أولو(له موسى ) قال (- 30

 فيه) فأت به إن كنت من الصادقني(فرعون له ) قال (- 31

 حية عظيمة) فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني (- 32

 خالف ما كانت عليه من األدمة) للناظرين(ذات شعاع ) فإذا هي بيضاء(يبه أخرجها من ج) ونزع يده (- 33

 فائق يف علم السحر) للمأل حوله إن هذا لساحر عليم(فرعون ) قال (- 34

 )يريد أن خيرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون (- 35

 جامعني) وابعث يف املدائن حاشرين(أخر أمرمها ) قالوا أرجه وأخاه (- 36

 يفضل موسى يف عامل السحر) يأتوك بكل سحار عليم (- 37

 وهو وقت الضحى من يوم الزينة) فجمع السحرة مليقات يوم معلوم (- 38

 )وقيل للناس هل أنتم جمتمعون (- 39

االستفهام للحث على االجتماع والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا ) لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبني (- 40
  دينهم فال يتبعوا موسىعلى
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لنا (بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني ) فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن (- 41
 )ألجرا إن كنا حنن الغالبني

 )ملن املقربني(حينئذ ) قال نعم وإنكم إذا (- 42

فاألمر فيه لالذن ) ألقوا ما أنتم ملقون(ن نكون حنن امللقني بعد ما قالوا له إما أن تلقي وإما أ) قال هلم موسى (- 43
 بتقدمي إلقائهم توسال به إىل إظهار احلق

 )فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون (- 44

هم فيخيلون يقلبونه بتمويه) ما يأفكون(حبذف إحدى التاءين يف األصل تبتلع ) فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف (- 45
 حباهلم وعصيهم أا حيات تسعى

 )فألقي السحرة ساجدين (- 46

 )قالوا آمنا برب العاملني (- 47

 لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا ال يتأتى بالسحر) رب موسى وهارون (- 48

لكم إنه لكبريكم الذي (أنا ) قبل أن آذن(ملوسى ) له(بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا ) آمنتم(فرعون ) قال (- 49
) ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف(ما ينالكم مين ) فلسوف تعلمون(فعلمكم شيئا منه وغلبكم بآخر ) علمكم السحر

 )وألصلبنكم أمجعني(أي يد كل واحد اليمىن ورجله اليسرى 

 راجعون يف اآلخرة) قلبونمن(بعد موتنا بأي وجه كان ) إنا إىل ربنا(ال ضرر علينا يف ذلك ) قالوا ال ضري (- 50

 يف زماننا) أول املؤمنني(أي بأن ) أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا(نرجو ) إنا نطمع (- 51

بين ) أن أسر بعبادي(بعد سنني أقامها بينهم يدعوهم بآيات اهللا إىل احلق فلم يزيدوا إال عتوا ) وأوحينا إىل موسى (- 52
يتبعكم ) إنكم متبعون(ل مهزة أسر من سرى لغة يف أسرى سر م ليال إىل البحر إسرائيل ويف قراءة بكسر النون ووص

 فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر فاجنيكم واغرقهم

جامعني ) حاشرين(قيل كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية ) يف املدائن(حني أخرب بسريهم ) فأرسل فرعون (- 53
 اجليش قائال

قيل كانوا ستمائة ألف وسبعني ألفا ومقدمة جيشه سبعمائة ألف فقللهم ) قليلون(طائفة ) ذمةإن هؤالء لشر (- 54
 بالنظر إىل كثرة جيشه

 فاعلون ما يغيظنا) وإم لنا لغائظون (- 55

 متيقظون ويف قراءة حاذرون مستعدون) وإنا جلميع حاذرون (- 56

بساتني كانت على جانيب النيل ) من جنات( وقومه أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى) فأخرجناهم (- 57
 أار جارية يف الدور من النيل) وعيون(

جملس ) ومقام كرمي(أموال ظاهرة من الذهب والفضة ومسيت كنوزا إلنه مل يعط حق اهللا تعاىل منها ) وكنوز (- 58
 حسن لألمراء والوزراء حيفه أتباعهم

 بعد إغراق فرعون وقومه) اها بين إسرائيلوأورثن(إخراجنا كما وصفنا ) كذلك (- 59
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 وقت شروق الشمس) مشرقني(حلقوهم ) فأتبعوهم (- 60

يدركنا مجع فرعون وال طاقة لنا ) قال أصحاب موسى إنا ملدركون(رأى كل منهما اآلخر ) فلما تراءى اجلمعان (- 61
 به

  طريق النجاة)سيهدين(بنصره ) إن معي ريب(أي لن يدركونا ) كال(موسى ) قال (- 62

فكان كل فرق كالطود (فانشق اثين عشر فرقا ) فانفلق(فضربه ) فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر (- 63
 اجلبل الضخم بينها مسالك سلكوها مل يبتل منها سرج الراكب وال لبده) العظيم

 فرعون وقومه حىت سلكوا مسالكهم) اآلخرين(هناك ) مث(قربنا ) وأزلفنا (- 64

 بإخراجهم من البحر على هيئته املذكورة) وأجنينا موسى ومن معه أمجعني (- 65

 فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم ملا مت دخوهلم يف البحر وخروج بين إسرائيل منه) مث أغرقنا اآلخرين (- 66

 مل يؤمن منهم غري آسية باهللا) وما كان أكثرهم مؤمنني(عربة ملن بعدهم ) آلية(إغراق فرعون وقومه ) إن يف ذلك (- 67
 امرأة فرعون وحزقيل مؤمن آل فرعون ومرمي بنت ناموسى اليت دلت على عظام يوسف عليه السالم

 باملؤمنني فأجناهم من الغرق) الرحيم(فانتقم من الكافرين بإغراقهم ) وإن ربك هلو العزيز (- 68

 ويبدل منه) إبراهيم(خرب ) نبأ(كفار مكة ) واتل عليهم (- 69

 )إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون (- 70

نقوم ارا على عبادا زادوه يف اجلواب ) فنظل هلا عاكفني(صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه ) قالوا نعبد أصناما (- 71
 افتخارا به

 )تدعون(حني ) قال هل يسمعونكم إذ (- 72

 إن مل تعبدوهم) أو يضرون(إن عبدمتوهم ) أو ينفعونكم (- 73

 مثل فعلنا) قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون (- 74

 )قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون (- 75

 )أنتم وآباؤكم األقدمون (- 76

 فإين أعبده) رب العاملني(لكن ) إال(ال أعبدهم ) فإم عدو يل (- 77

 إىل الدين) الذي خلقين فهو يهدين (- 78

 )والذي هو يطعمين ويسقني (- 79

 ) فهو يشفنيوإذا مرضت (- 80

 )والذي مييتين مث حييني (- 81

 اجلزاء) أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين(أرجو ) والذي أطمع (- 82

 النبيني) وأحلقين بالصاحلني(علما ) رب هب يل حكما (- 83

 الذين يأتون بعدي إىل يوم القيامة) يف اآلخرين(ثناء حسنا ) واجعل يل لسان صدق (- 84

 ممن يعطاها) ة جنة النعيمواجعلين من ورث (- 85



 
 

 

263 

بأن تتوب عليه فتغفر له وهذا قبل أن يتبني له أنه عدو اهللا كما ذكر يف سورة ) واغفر أليب إنه كان من الضالني (- 86
 براءة

 الناس) يوم يبعثون(تفضحين ) وال ختزين (- 87

 أحدا) يوم ال ينفع مال وال بنون (- 88

 من الشرك والنفاق وهو قلب املؤمنني فإنه ينفعه ذلك) يممن أتى اهللا بقلب سل(لكن ) إال (- 89

 فريوا) للمتقني(قربت ) وأزلفت اجلنة (- 90

 الكافرين) للغاوين(اظهرت ) وبرزت اجلحيم (- 91

 )وقيل هلم أين ما كنتم تعبدون (- 92

 بدفعه عن أنفسهم ال) أو ينتصرون(بدفع العذاب عنكم ) هل ينصرونكم(أي غريه من األصنام ) من دون اهللا (- 93

 )فيها هم والغاوون(القوا ) فكبكبوا (- 94

 )أمجعون(أتباعه ومن أطاعه من اجلن واإلنس ) وجنود إبليس (- 95

 مع معبوديهم) وهم فيها خيتصمون(الغاوون ) قالوا (- 96

 بني) كنا لفي ضالل مبني(خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي إنه ) تاهللا إن (- 97

 يف العبادة) نسويكم برب العاملني(حيث ) إذ (- 98

 الشياطني أولونا الذين اقتدينا م) إال ارمون(عن اهلدى ) وما أضلنا (- 99

 كما للمؤمنني من املالئكة والنبيني واملؤمنني) فما لنا من شافعني (- 100

 يهمه أمرنا) وال صديق محيم (- 101

 لو هنا للتمين ونكون جوابه) فنكون من املؤمنني(ا رجعة إىل الدني) فلو أن لنا كرة (- 102

 )آلية وما كان أكثرهم مؤمنني(املذكور من قصة إبراهيم وقومه ) إن يف ذلك (- 103

 )وإن ربك هلو العزيز الرحيم (- 104

 رسل بتكذيبهم له الشتراكهم يف ايء بالتوحيد أو ألنه لطول لبثه فيهم كأنه) كذبت قوم نوح املرسلني (- 105
 وتأنيث قوم باعتبار معناه وتذكريه باعتبار لفظه

 اهللا) نوح أال تتقون(نسبا ) إذ قال هلم أخوهم (- 106

 على تبليغ ما أرسلت به) إين لكم رسول أمني (- 107

 فيما أمركم به من توحيد اهللا وإطاعته) فاتقوا اهللا وأطيعون (- 108

 )إال على رب العاملني(ثوايب ) أجري(ما )  إنمن أجر(على تبليغه ) وما أسألكم عليه (- 109

 كرره تأكيدا) فاتقوا اهللا وأطيعون (- 110

السفلة كاحلاكة ) األرذلون(ويف قراءة وأتباعك مجع تابع مبتدأ ) واتبعك(لقولك ) لك(نصدق ) قالوا أنؤمن (- 111
 واألسافكة

 )مبا كانوا يعملون(علم يل ) قال وما علمي (- 112
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 تعلمون ذلك ما عبتموهم) لو تشعرون(فيجازيهم ) حسام إال على ريب(ا م) إن (- 113

 )وما أنا بطارد املؤمنني (- 114

 بني اإلنذار) أنا إال نذير مبني(ما ) إن (- 115

 باحلجارة أو بالشتم) لتكونن من املرجومني(عما تقول لنا ) قالوا لئن مل تنته يا نوح (- 116

 )ي كذبونرب إن قوم(نوح ) قال (- 117

 )وجنين ومن معي من املؤمنني(احكم ) فافتح بيين وبينهم فتحا (- 118

 املمنوء من الناس واحليوان والطري) فأجنيناه ومن معه يف الفلك املشحون (- 119

 من قومه) الباقني(بعد إجنائهم ) مث أغرقنا بعد (- 120

 )إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني (- 121

 )ربك هلو العزيز الرحيموإن  (- 122

 )كذبت عاد املرسلني (- 123

 )إذ قال هلم أخوهم هود أال تتقون (- 124

 )إين لكم رسول أمني (- 125

 )فاتقوا اهللا وأطيعون (- 126

 )أجري إال على رب العاملني(ما ) وما أسألكم عليه من أجر إن (- 127

مبن مير بكم وتسخرون منهم واجلملة حال من ) تعبثون(للمارة بناء علما ) آية(مكان مرتفع ) أتبنون بكل ريع (- 128
 ضمري تبنون

 فيها ال متوتون) ختلدون(كأنكم ) لعلكم(للماء حتت األرض ) وتتخذون مصانع (- 129

 من غري رأفة) بطشتم جبارين(بضرب أو قتل ) وإذا بطشتم (- 130

 فيما أمرتكم به) وأطيعون(يف ذلك ) فاتقوا اهللا (- 131

 )مبا تعلمون(أنعم عليكم ) واتقوا الذي أمدكم (- 132

 )أمدكم بأنعام وبنني (- 133

 أار) وعيون(بساتني ) وجنات (- 134

 يف الدنيا واآلخرة إن عصيتموين) إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم (- 135

 وي لوعظكأصال أي ال نرع) أوعظت أم مل تكن من الواعظني(مستو عندنا ) قالوا سواء علينا (- 136

 أي طبيعتهم وعادام) إال خلق األولني(الذي خوفتنا به ) هذا(ما ) إن (- 137

 )وما حنن مبعذبني (- 138

 )إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني(يف الدنيا بالريح ) فأهلكناهم(بالعذاب ) فكذبوه (- 139

 )وإن ربك هلو العزيز الرحيم (- 140

 )كذبت مثود املرسلني (- 141
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 )إذ قال هلم أخوهم صاحل أال تتقون (- 142

 )إين لكم رسول أمني (- 143

 )فاتقوا اهللا وأطيعون (- 144

 )أجري إال على رب العاملني(ما ) وما أسألكم عليه من أجر إن (- 145

 )آمنني(من اخلريات ) أتتركون يف ما هاهنا (- 146

 )يف جنات وعيون (- 147

 لطيف لني) موزروع وخنل طلعها هضي (- 148

 بطرين ويف قراءة فارهني حاذقني) وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني (- 149

 فيما أمرتكم به) فاتقوا اهللا وأطيعون (- 150

 )وال تطيعوا أمر املسرفني (- 151

 بطاعة اهللا) وال يصلحون(باملعاصي ) الذين يفسدون يف األرض (- 152

 ذين سحروا كثريا حىت غلب على عقلهمال) قالوا إمنا أنت من املسحرين (- 153

 يف رسالتك) إال بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقني(أيضا ) ما أنت (- 154

 )ولكم شرب يوم معلوم(نصيب من املاء ) قال هذه ناقة هلا شرب (- 155

 بعظيم العذاب) وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم (- 156

 على عقرها) فأصبحوا نادمني(هم برضاهم عقرها بعض) فعقروها (- 157

 )إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني(املوعود به فهلكوا ) فأخذهم العذاب (- 158

 )وإن ربك هلو العزيز الرحيم (- 159

 )كذبت قوم لوط املرسلني (- 160

 )إذ قال هلم أخوهم لوط أال تتقون (- 161

 )إين لكم رسول أمني (- 162

 )وا اهللا وأطيعونفاتق (- 163

 )أجري إال على رب العاملني(ما ) وما أسألكم عليه من أجر إن (- 164

 أي من الناس) أتأتون الذكران من العاملني (- 165

 متجاوزون احلالل إىل احلرام) بل أنتم قوم عادون(أقباهلن ) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم (- 166

 من بلدتنا) لتكونن من املخرجني(عن إنكارك علينا ) قالوا لئن مل تنته يا لوط (- 167

 املبغضني) إين لعملكم من القالني(لوط ) قال (- 168

 أي من عذابه) رب جنين وأهلي مما يعملون (- 169

 )فنجيناه وأهله أمجعني (- 170

 الباقني أهلكناها) يف الغابرين(امرأته ) إال عجوزا (- 171
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 كناهمأهل) مث دمرنا اآلخرين (- 172

 مطرهم) فساء مطر املنذرين(حجارة من مجلة اإلهالك ) وأمطرنا عليهم مطرا (- 173

 )إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني (- 174

 )وإن ربك هلو العزيز الرحيم (- 175

رب ويف قراءة حبذف اهلمزة وإلقاء حركتها على الالم وفتح اهلاء وهي غيضة شجر ق) كذب أصحاب األيكة (- 176
 )املرسلني(مدين 

 )أال تتقون(مل يقل أخوهم ألنه مل يكن منهم ) إذ قال هلم شعيب (- 177

 )إين لكم رسول أمني (- 178

 )فاتقوا اهللا وأطيعون (- 179

 )أجري إال على رب العاملني(ما ) وما أسألكم عليه من أجر إن (- 180

 ناقصنيال) وال تكونوا من املخسرين(أمتوه ) أوفوا الكيل (- 181

 امليزان السوي) وزنوا بالقسطاس املستقيم (- 182

بالقتل وغريه من عثى ) وال تعثوا يف األرض مفسدين(ال تنقصوهم من حقهم شيئا ) وال تبخسوا الناس أشياءهم (- 183
 بكسر املثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة ملعىت عاملها

 )األولني(اخلليقة ) واتقوا الذي خلقكم واجلبلة (- 184

 )قالوا إمنا أنت من املسحرين (- 185

 )نظنك ملن الكاذبني(خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي إنه ) وما أنت إال بشر مثلنا وإن (- 186

 يف رسالتك) من السماء إن كنت من الصادقني(بسكون السني وفتحها قطعة ) فأسقط علينا كسفا (- 187

 يكم بهفيجاز) قال ريب أعلم مبا تعملون (- 188

إنه (هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصام فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا ) فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة (- 189
 )كان عذاب يوم عظيم

 )إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني (- 190

 )وإن ربك هلو العزيز الرحيم (- 191

 )لترتيل رب العاملني(القرآن ) وإنه (- 192

 جربيل) نزل به الروح األمني( - 193

 )على قلبك لتكون من املنذرين (- 194

 بني ويف قراءة بتشديد نزل ونصب الروح والفاعل اهللا) بلسان عريب مبني (- 195

 كالتوراة واالجنيل) األولني(كتب ) لفي زبر(ذكر القرآن املرتل على حممد ) وإنه (- 196

كعبد اهللا بن سالم وأصحابه ممن ) يعلمه علماء بين إسرائيل ولو(على ذلك ) أن(لكفار مكة ) أومل يكن هلم آية (- 197
 آمنوا فإم خيربون بذلك ويكن بالتحتانية ونصب آية وبالفوقانية ورفع آية
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 مجع أعجم) ولو نزلناه على بعض األعجمني (- 198

 أنفة من أتباعه) ما كانوا به مؤمنني(كفار مكة ) فقرأه عليهم (- 199

كفار ) يف قلوب ارمني(أدخلنا التكذيب به ) سلكناه(أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة األعجمي ) كذلك( - 200
 مكة بقراءة النيب

 )ال يؤمنون به حىت يروا العذاب األليم (- 201

 )فيأتيهم بغتة وهم ال يشعرون (- 202

 ا العذابلنؤمن فيقال هلم ال قالوا مىت هذ) فيقولوا هل حنن منظرون (- 203

 )أفبعذابنا يستعجلون (- 204

 )إن متعناهم سنني(أخربين ) أفرأيت (- 205

 من العذاب) مث جاءهم ما كانوا يوعدون (- 206

 يف دفع العذاب أو ختفيفه أي مل يغن) أغىن عنهم ما كانوا ميتعون(استفهامية مبعىن أي شيء ) ما (- 207

  رسل تنذر أهلها)وما أهلكنا من قرية إال هلا منذرون (- 208

 يف إهالكهم بعد إنذارهم ونزل ردا لقول املشركني) وما كنا ظاملني(عظة هلم ) ذكرى (- 209

 )الشياطني(بالقرآن ) وما ترتلت به (- 210

 ذلك) وما يستطيعون(أن يرتلوا به ) هلم(يصلح ) وما ينبغي (- 211

 بالشهب) ملعزولون(لكالم املالئكة ) إم عن السمع (- 212

 إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه) فال تدع مع اهللا إهلا آخر فتكون من املعذبني (- 213

 وهم بنو هاشم وبنو املطلب وقد أنذرهم اهللا جهارا رواه البخاري ومسلم) وأنذر عشريتك األقربني (- 214

 املوحدين) ملن اتبعك من املؤمنني(ألن جانبك ) واخفض جناحك (- 215

 من عبادة غري اهللا) إين بريء مما تعملون(هلم ) فقل(ريتك عش) فإن عصوك (- 216

 اهللا أي فوض إليه مجيع أمورك) على العزيز الرحيم(بالواو والفاء ) وتوكل (- 217

 إىل الصالة) الذي يراك حني تقوم (- 218

 املصلني) يف الساجدين(يف أركان الصالة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ) وتقلبك (- 219

 )إنه هو السميع العليم (- 220

 حبذف إحدى التاءين من األصل) على من ترتل الشياطني(يا كفار مكة ) هل أنبئكم (- 221

 فاجر مثل مسيلمة وغريه من الكهنة) أثيم(كذاب ) ترتل على كل أفاك (- 222

 إىل املسموع كذبا يضمون) وأكثرهم كاذبون(ما مسعوه من املالئكة إىل الكهنة ) السمع(الشياطني ) يلقون (- 223
 كثريا وكان قبل أن حجبت الشياطني عن السماء

 يف شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون) والشعراء يتبعهم الغاوون (- 224

 ميضون فيجاوزون احلد مدحا وهجاء) يهيمون(من أودية الكالم وفنونه ) أم يف كل واد(تعلم ) أمل تر (- 225
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 يكذبون) ما ال يفعلون(فعلنا ) وأم يقولون (- 226

) وانتصروا(مل يشغلهم الشعر عن الذكر ) وذكروا اهللا كثريا(من الشعراء ) إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات (- 227

جو الكفار هلم يف مجلة املؤمنني فليسوا مذمومني قال اهللا تعاىل ال حيب اهللا اجلهر ) من بعد ما ظلموا(جوهم الكفار 
) وسيعلم الذين ظلموا( من القول إال من ظلم وقال تعاىل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم بالسوء

 يرجعون بعد املوت) ينقلبون(مرجع ) أي منقلب(من الشعراء وغريهم 

  سورة النمل-27*2*

مظهر للحق من الباطل ) اب مبنيوكت(آيات منه ) آيات القرآن(هذه اآليات ) تلك(اهللا أعلم مبراده بذلك ) طس (- 1
 عطف بزيادة صفة

 املصدقني به باجلنة) وبشرى للمؤمنني(هاد من الضاللة ) هدى( هو - 2

يعلموا ) الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون(يعطون ) ويؤتون(يأتون ا على وجهها ) الذين يقيمون الصالة (- 3
 باالستدالل وأعيد هم ملا فصل بينه وبني اخلرب

يتحريون ) فهم يعمهون(القبيحة بتركيب الشهوة حىت رأوها حسنة ) إن الذين ال يؤمنون باآلخرة زينا هلم أعماهلم (- 4
 فيها لقبحها عندنا

ملصريهم إىل النار ) وهم يف اآلخرة هم األخسرون(أشده يف الدنيا القتل واألسر ) أولئك الذين هلم سوء العذاب (- 5
 املؤبدة عليهم

يف ) حكيم عليم(من عند ) من لدن(يلقى عليك بشدة ) لتلقى القرآن (صلى اهللا عليه وسلمطاب للنيب خ) وإنك (- 6
 ذلك

نارا سآتيكم منها (أبصرت من بعيد ) إين آنست(زوجته عند مسريه من مدين إىل مصر ) إذ قال موسى ألهله( اذكر - 7
ضافة للبيان وتركها أي شعلة نار يف رأس فتيلة أو باإل) أو آتيكم بشهاب قبس(عن حال الطريق وكان قد ضلها ) خبرب

 والطاء بدل تاء االفتعال من صلي النار بكسر الالم وفتحها تستدفئون من الربد) لعلكم تصطلون(عود 

املالئكة أو العكس وبارك يتعدى ) ومن حوهلا(موسى ) من يف النار(بارك اهللا ) بورك(بأن ) فلما جاءها نودي أن (- 8
 من مجلة ما نودي ومعناه ترتيه اهللا من السوء) وسبحان اهللا رب العاملني(رف ويقدر بعد يف مكان بنفسه وباحل

 )أنا اهللا العزيز احلكيم(الشأن ) يا موسى إنه (- 9

يرجع قال تعاىل ) وىل مدبرا ومل يعقب(حية خفيفة ) كأا جان(تتحرك ) فلما رآها تز(فألقاها ) وألق عصاك (- 10
 من حية وغريها) املرسلون(عندي ) إين ال خياف لدي(منها )  ختفيا موسى ال(

 أقبل التوبة وأغفر له) فإين غفور رحيم(أي تاب ) بعد سوء(أتاه ) مث بدل حسنا(نفسه ) من ظلم(لكن ) إال (- 11

ع برص هلا شعا) بيضاء من غري سوء(خالف لوا من األدمة ) خترج(طوق قميصك ) وأدخل يدك يف جيبك (- 12
 )إىل فرعون وقومه إم كانوا قوما فاسقني(مرسال ا ) يف تسع آيات(يغشي البصر آية 
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 بني ظاهر) قالوا هذا سحر مبني(مضيئة واضحة ) فلما جاءم آياتنا مبصرة (- 13

ميان مبا جاء به تكربا عن اإل) ظلما وعلوا(تيقنوا أا من عند اهللا ) واستيقنتها أنفسهم(مل يقروا وقد ) وجحدوا ا (- 14
 اليت علمتها من إهالكهم) كيف كان عاقبة املفسدين(يا حممد ) فانظر(موسى راجع إىل اجلحد 

احلمد هللا (شكرا هللا ) وقاال(بالقضاء بني الناس ومنطق الطري وغري ذلك ) علما(ابنه ) ولقد آتينا داود وسليمان (- 15
 )على كثري من عباده املؤمنني(ني بالنبوة وتسخري اجلن واإلنس والشياط) الذي فضلنا

أي فهم أصواته ) وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطري(النبوة والعلم دون باقي أوالده ) وورث سليمان داود (- 16
 البني الظاهر) هلو الفضل املبني(املؤتى ) إن هذا(تؤتاه األنبياء وامللوك ) وأوتينا من كل شيء(

 جيمعون مث يسافرون) فهم يوزعون(يف مسري له ) وده من اجلن واإلنس والطريلسليمان جن(مجع ) وحشر (- 17

هي ملكة النمل وقد رأت ) قالت منلة(هو بالطائف أو بالشام منله صغار أو كبار ) حىت إذا أتوا على واد النمل (- 18
نزل النمل مرتل ) ال يشعرونسليمان وجنوده وهم (يكسرنكم ) يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم(جند سليمان 

 العقالء يف اخلطاب خبطام

وقد مسعه من ثالثة أميال محلته إليه الريح فحبس جنده حني ) من قوهلا(انتهاء ) ضاحكا(سليمان ابتداء ) فتبسم (- 19
 أشكر أن(أهلمين ) وقال رب أوزعين(أشرف على واديهم حىت دخلوا بيوم وكان جنده ركبانا ومشاة يف هذا السري 

األنبياء ) علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني(ا ) نعمتك اليت أنعمت
 واألولياء

لريى اهلدهد الذي يرى املاء حتت األرض ويدل عليه بنقره فيها فتستخرجه الشياطني الحتياج ) وتفقد الطري (- 20
فلم أره ) أم كان من الغائبني(أي أعرض يل ما منعين من رؤيته )  يل ال أرى اهلدهدفقال ما(سليمان إليه للصالة فلم يره 

 لغيبته فلما حتققها

بقطع ) أو ألذحبنه(بنتف رأسه وذنبه ورميه يف الشمس فال ميتنع من اهلوام ) شديدا(تعذيبا ) ألعذبنه عذابا( قال - 21
 بربهان بني ظاهر على عذره) بسلطان مبني(ها نون مكسورة بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يلي) أو ليأتيين(حلقومه 

يسريا من الزمن وحضر لسليمان متواضعا برفع رأسه وإرخاء ذنبه ) غري بعيد(بضم الكاف وفتحها ) فمكث (- 22
) وجئتك من سبأ(اطلعت على ما مل تطلع عليه ) فقال أحطت مبا مل حتط به(وجناحيه فعفا عمه وسأله عما لقي يف غيبته 

 )يقني(خرب ) بنبأ(بالصرف وتركه قبيلةة باليمن مسيت باسم جد هلم باعتباره صرف 

) وهلا عرش(حيتاج إليه امللوك من اآللة والعدة ) وأوتيت من كل شيء(امسها بلقيس ) إين وجدت امرأة متلكهم (- 23

روب من الذهب والفضة مكلل بالدر طوله مثانون ذراعا وعرضه أربعون ذرراعا وارتفاعه ثالثون ذراعا مض) عظيم(سرير 
 والياقوت األمحر والزبرجد األخضر والزمرد عليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق

فهم (طريق احلق ) وجدا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل (- 24
 )ال يهتدون
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ه فزيدت ال وادغم فيها نون أن كما يف قوله تعاىل لئال يعلم أهل الكتاب أي أن يسجدوا ل) أال يسجدوا هللا (- 25
يف السماوات (مصدر مبعىن املخبوء من املطر والنبات ) الذي خيرج اخلبء(واجلملة يف حمل مفعول يهتدون بإسقاط إىل 

 بألسنتهم) وما تعلنون(يف قلوم ) واألرض ويعلم ما ختفون

استئناف مجلة ثناء مشتمل على عرش الرمحن يف مقابلة عرش بلقيس )  العرش العظيماهللا ال إله إال هو رب (- 26
 وبينهما بون عظيم

أي من هذا النوع فهو أبلغ من أم ) أم كنت من الكاذبني(فيما أخربتنا به ) سننظر أصدقت(سليمان للهدهد ) قال (- 27
 كتب كتابا صورته من عبد اهللا سبيمان ابن داوود إىل كذبت فيه مث دهلم على املاء فاستخرج وارتووا وتوضئوا وصلوا مث

 بلقيس ملكة سبأ بسم اهللا اهلدى أما بعد فال تعلوا علي وأتوين مسلمني مث طبعه باملسك وختمه خبامته مث قال للهدهد

ذا فانظر ما(وقف قريبا منهم ) عنهم(انصرف ) مث تول(أي بلقيس وقومها ) اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم (- 28
يرددون من اجلواب فأخذه وأتاها وحوهلا جندها وألقاه يف حجرها فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا مث وقفت ) يرجعون

 على ما فيه

ألقي إيل كتاب (بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية بقلبها واوا مكسورة ) يا أيها املأل إين(ألشراف قومها ) قالت( مث - 29
 خمتوم) كرمي

 )بسم اهللا الرمحن الرحيم(مصمونه ) ليمان وإنهإنه من س (- 30

 )أال تعلوا علي وأتوين مسلمني (- 31

يف أمري ما كنت قاطعة (بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية بقلبها واوا أي أشريوا علي ) قالت يا أيها املأل أفتوين (- 32
 حتضرون) حىت تشهدون(قاضيته ) أمرا

 نا نطعك) واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين(أي أصحاب شدة يف احلرب )  بأس شديدقالوا حنن أولوا قوة وأولوا (- 33

 مرسلو الكتاب) وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون(بالتخريب ) قالت إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها (- 34

إن كان ملكا قبلها أو نبيا مل يقبلها من قبول اهلدية أو ردها ) وإين مرسلة إليهم دية فناظرة مب يرجع املرسلون (- 35
فأرسلت خدما ذكورا وإناثا ألفا بالسوية ومخسمائة لبنة من الذهب وتاجا مكلال باجلواهر ومسكا وعنربا وغري ذلك مع 
رسول بكتاب فأسرع اهلدهد إىل سليمان خيربه اخلرب فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة وأن تبسط من موضعه إىل 

يدانا وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة وأن يؤتى بأحسن دواب الرب والبحر مع أوالد اجلن تسعة فراسخ م
 عن ميني امليدان ومشاله

) خري مما آتاكم(من النبوة وامللك ) سليمان قال أمتدونن مبال فما آتاين اهللا(الرسول باهلدية ومعه أتباعه ) فلما جاء (- 36

 لفخركم بزخارف الدنيا) ديتكم تفرحونبل أنتم (من الدنيا 

من بلدهم سبأ مسيت ) هلم ا ولنخرجنهم منها(الطاقة ) فلنأتينهم جبنود ال قبل(مبا أتيت من اهلدية ) ارجع إليهم (- 37
إن مل يأتوا مسلمني فلما رجع إليها الرسول باهلدية جعلت سريرها داخل سبعة ) أذلة وهم صاغرون(باسم أيب قبيلتهم 

اب داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وغلقت األبواب وجعلت عليها حرسا وجتهزت للمسري إىل سليمان لتنظر أبو
 ما يأمرها به فارحتلت يف اثين عشر ألف فيل مع كل فيل الوف كثرية إىل أن قربت منه على فرسخ شعر ا
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منقادين طائعني فلي أخذه قبل ) ا قبل أن يأتوين مسلمنييأتيين بعرشه(يف اهلمزتني ما تقدم ) قال يا أيها املأل أيكم (- 38
 ذلك ال بعده

الذي جتلس فيه للقضاء وهو من ) أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك(هو القوي الشديد ) قال عفريت من اجلن (- 39
سليمان أريد أسرع من على ما فيه من اجلواهر وغريها قال ) أمني(على محله ) وإين عليه لقوي(الغداة إىل نصف النهار 

 ذلك

املرتل وهو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به ) قال الذي عنده علم من الكتاب (- 40
إذا نظرت به إىل شيء فقال له انظر إىل السماء فنظر إليها مث رد بطرفه ) أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك(أجاب 

ديه ففي نظره إىل السماء دعا آصف باالسم األعظم أن يأيت اهللا به فحصل بأن جرى حتت األرض فوجده موضوعا بني ي
ليختربين ) من فضل ريب ليبلوين(االتيان يل به ) عنده قال هذا(ساكنا ) فلما رآه مستقرا(حىت نبع حتت كرسي سليمان 

ومن (النعمة ) أم أكفر(بني املسهلة واألخرى وتركه بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف ) أأشكر(
باالفضال على ) كرمي(عن شكره ) فإن ريب غين(النعمة ) ومن كفر(ألجلها ألن ثواب شكره له ) شكر فإمنا يشكر لنفسه

 من يكفرها

) الذين ال يهتدونأم تكون من (إىل معرفته ) ننظر أتدي(غريوه إىل حال تنكره إذا رأته ) قال نكروا هلا عرشها (- 41

 إىل معرفة ما يغري عليهم قصد بذلك اختبار عقلها ملا قيل له إن فيه شيئا فغريوه بزيادة أو نقص وغري ذلك

أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا ) قالت كأنه هو(أمثل هذا عرشك ) أهكذا عرشك(هلا ) فلما جاءت قيل (- 42
وأوتينا العلم من قبلها وكنا (ت نعم قال سليمان ملا رأى هلا معرفة وعلما عليها إذ مل يقل أهذا عرشك ولو قيل هذا قال

 )مسلمني

 )إا كانت من قوم كافرين(أي غريه ) ما كانت تعبد من دون اهللا(عن عبادة اهللا ) وصدها (- 43

 سليمان هو سطح من زجاج أبيض شفاف حتته ماء عذب جار فيه مسك اصطنعه) ادخلي الصرح(أيضا ) قيل هلا (- 44
لتخوضه وكان ) وكشفت عن ساقيها(من املاء ) فلما رأته حسبته جلة(ملا قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي احلمار 

من ) من قوارير(مملس ) إنه صرح ممرد(هلا ) قال(سليمان على سريره يف صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا 
) مع سليمان هللا رب العاملني(كائنة ) وأسلمت(بعبادة غريك ) سيقالت رب إين ظلمت نف(زجاج ودعاها إىل اإلسالم 

وأراد تزوجها فكره شعر ساقيها فعملت له الشياطني النورة فأزالته ا فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها وكان يزورها 
ن ثالث عشرة سنة يف كل شهر مرة ويقيم عندها ثالثة أيام وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان روي أنه ملك وهو اب

 ومات وهو ابن ثالث ومخسني سنة فسبحان من ال انقضاء لدوام ملكه

يف ) فإذا هم فريقان خيتصمون(وحدوه ) اعبدوا اهللا(بأن ) صاحلا أن(من القبيلة ) ولقد أرسلنا إىل مثود أخاهم (- 45
 الدين فريق مؤمنون من حيث إرساله إليهم وفريق كافرون

بالعذاب قبل الرمحة حيث قلتم إن كان ما أتينا به حقا ) يا قوم مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة(للمكذبني ) قال (- 46
 فال تعذبوا) لعلكم ترمحون(من الشرك ) تستغفرون اهللا(هال ) لوال(فأتنا بالعذاب 
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املؤمنني حيث ) عكبك ومبن م(أصله تطرينا ادغمت التاء يف الطاء واجتلبت مهزة الوصل تشاءمنا ) قالوا اطرينا (- 47
 ختتربون باخلري والشر) بل أنتم قوم تفتنون(أتاكم به ) عند اهللا(شؤمكم ) قال طائركم(قحطوا وجاعوا 

باملعاصي منها قرضهم الدنانري والدراهم ) يفسدون يف األرض(رجال ) تسعة رهط(مدينة مثود ) وكان يف املدينة (- 48
 بالطاعة) وال يصلحون(

من آمن به أي ) وأهله(بالنون والتاء وضم التاء الثانية ) باهللا لنبيتنه(إحلفوا ) تقامسوا(عضهم لبعض قال ب) قالوا (- 49
بضم امليم ) مهلك أهله(حضرنا ) ما شهدنا(لويل دمه ) لوليه(بالنون والتاء وضم الالم الثانية ) مث لنقولن(نقتلهم ليال 

 )إنا لصادقونو(وفتحها أي إهالكهم أو هالكهم فال ندري من قتلهم 

 )وهم ال يشعرون(جازينا بتعجيل عقوبتهم ) مكرا ومكرنا مكرا(يف ذلك ) ومكروا (- 50

بصيحة جربيل أو برمي املالئكة حبجارة ) وقومهم أمجعني(أهلكناهم ) فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم (- 51
 يروا وال يروم

إن يف (بظلمهم أي كفرهم ) مبا ظلموا(احلال والعامل فيها معىن االشارة خالية ونصبه على ) فتلك بيوم خاوية (- 52
 قدرتنا فيتعظون) لقوم يعلمون(لعربة ) ذلك آلية

 الشرك) وكانوا يتقون(بصاحل وهم أربعة آالف ) وأجنينا الذين آمنوا (- 53

يبصر ) وأنتم تبصرون(اللواط ) إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة(منصوب باذكرر مقدرا قبله ويبدل منه ) ولوطا (- 54
 بعضكم بعضا اماكا يف املعصية

لتأتون الرجال شهوة من دون النساء (بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني ) أئنكم (- 55
 عاقبة فعلكم) بل أنتم قوم جتهلون

 من أدبار الرجال) من قريتكم إم أناس يتطهرون(أهله ) فما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل لوط (- 56

 الباقني يف العذاب) من الغابرين(جعلناها بتقديرنا ) فأجنيناه وأهله إال امرأته قدرناها (- 57

 بالعذاب مطرهم) مطر املنذرين(بئس ) فساء(هو حجارة السجيل فأهلكتهم ) وأمطرنا عليهم مطرا (- 58

) آهللا(هم ) وسالم على عباده الذين اصطفى( على هالك الكفار من األمم اخلالية )احلمد هللا(يا حممد ) قل (- 59

) أما يشركون(ملن يعبده ) خري(بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى وتركه 

 بالتاء والياء أي أهل مكة به اآلهلة خري لعابديها

) به حدائق(فيه التفات من الغيبة إىل التكلم ) ت واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتناأم من خلق السماوا (- 60

بتحقيق ) أإله(لعدم قدرتكم عليه ) ما كان لكم أن تنبتوا شجرها(حسن ) ذات جة(مجع حديقة وهو البستان احملوط 
أعانه على ذلك أي ليس معه إله ) مع اهللا(بعة اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني يف مواضعه الس

 يشركون باهللا غريه) بل هم قوم يعدلون(

جباال أثبت ا ) أارا وجعل هلا رواسي(فيما بينها ) وجعل خالهلا(ال متيد بأهلها ) أم من جعل األرض قرارا (- 61
) أإله مع اهللا بل أكثرهم ال يعلمون(خر بني العذب وامللح ال خيتلط أحدمها باآل) وجعل بني البحرين حاجزا(األرض 

 توحيده
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وجيعلكم خلفاء (عنه وعن غريه ) إذا دعاه ويكشف السوء(املكروب الذي مسه الضر ) أم من جييب املضطر (- 62
ة تتعظون بالفوقانية والتحتاني) أإله مع اهللا قليال ما تذكرون(اإلضافة مبعىن يف أي خيلف كن قرن القرن الذي قبله ) األرض

 وفيه إدغام التاء يف الذال وما زائدة لتقليل القليل

ومن (بالنجوم ليال وبعالمات األرض ارا ) يف ظلمات الرب والبحر(يرشدكم إىل مقاصدكم ) أم من يهديكم (- 63
 به غريه) أإله مع اهللا تعاىل اهللا عما يشركون(قدام املطر ) يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته

ومن (بعد املوت وإن مل تعترفوا باإلعادة لقيام الرباهني عليها ) مث يعيده(يف األرحام من نطفة ) أ اخللقأم من يبد (- 64
يا حممد ) قل(أي ال يفعل شيئا مما ذكر إال اهللا وال إله معه ) أإله مع اهللا(بالنبات ) واألرض(باملطر ) يرزقكم من السماء

 معي إهلا فعل شيئا مما ذكر وسألوه عن وقت قيام الساعة فرتلأن ) إن كنتم صادقني(حجتكم ) هاتوا برهانكم(

وما (يعلمه ) اهللا(لكن ) إال(ما غاب عنهم ) الغيب(من املالئكة والناس ) قل ال يعلم من يف السماوات واألرض (- 65
 )يبعثون(وقت ) أيان(كفار مكة كغريهم ) يشعرون

رى ادارك بتشديد الدال وأصله تدارك أبدلت التاء داال وأدغمت وزن أكرم ويف قراءة أخ) ادارك(مبعىن هل ) بل (- 66
ا حىت سألوا عن وقت جميئها ليس ) علمهم يف اآلخرة(يف الدال واجتلبت مهزة الوصل أي بلغ وحلق أو تتابع وتالحق 

تثقلت الضمة من عمى القلب وهو أبلغ مما قبله واألصل عميون اس) بل هم يف شك منها بل هم منها عمون(األمر كذلك 
 على الياء فنقلت إىل امليم بعد حذف كسرا

 من القبور) أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا ملخرجون(أيضا يف إنكار البعث ) وقال الذين كفروا (- 67

 مجع أسطورة بالضم ما سطر من الكذب) هذا إال أساطري األولني(ما ) لقد وعدنا هذا حنن وآباؤنا من قبل إن (- 68

 بإنكاره وهي هالكهم بالعذاب) ل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة ارمنيق (- 69

 أي ال تم مبكرهم عليك فإنا صلى اهللا عليه وسلمتسلية للنيب ) وال حتزن عليهم وال تكن يف ضيق مما ميكرون (- 70
 ناصروك عليهم

 فيه) إن كنتم صادقني(بالعذاب ) ويقولون مىت هذا الوعد (- 71

فحصل هلم القتل ببدر وباقي العذاب يأتيهم بعد ) لكم بعض الذي تستعجلون(قرب ) قل عسى أن يكون ردف (- 72
 املوت

فالكفار ال ) ولكن أكثرهم ال يشكرون(ومنه تأخري العذاب عن الكفار ) وإن ربك لذو فضل على الناس (- 73
 يشكرون تأخري العذاب النكارهم وقوعه

 بألسنتهم) وما يعلنون(ختفيه ) تكن صدورهموإن ربك ليعلم ما  (- 74

بني هو ) إال يف كتاب مبني(اهلاء للمبالغة أي شيء يف غاية اخلفاء على الناس ) وما من غائبة يف السماء واألرض (- 75
 اللوح احملفوظ ومكنون علمه تعاىل ومنه تعذيب الكفار

أي ببيان ما ذكر ) أكثر الذي هم فيه خيتلفون(ان نبينا املوجودين يف زم) إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل (- 76
 على وجهه الرافع لالختالف بينهم لو أخذوا به وأسلموا

 من العذاب) ورمحة للمؤمنني(من الضاللة ) وإنه هلدى (- 77
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به فال ميكن مبا حيكم ) العليم(الغالب ) وهو العزيز(أي عدله ) حبكمه(كغريهم يوم القيامة ) إن ربك يقضي بينهم (- 78
 أحدا خمالفته كما خالف الكفار يف الدنيا أنبياءه

الدين البني فالعاقبة لك بالنصر على الكفار مث ضرب أمثاال هلم ) إنك على احلق املبني(ثق به ) فتوكل على اهللا (- 79
 باملوتى وبالصم وبالعمي

 )ولوا مدبرين(ني وتسهيل الثانية بينها وبني الياء بتحقيق اهلمزت) إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا (- 80

فهم (القرآن ) إال من يؤمن بآياتنا(مساع إفهام وقبول ) تسمع(ما ) وما أنت ادي العمي عن ضاللتهم إن (- 81
 خملصةن بتوحيد اهللا) مسلمون

تكلم ) ابة من األرض تكلمهمأخرجنا هلم د(حق العذاب أن يرتل م يف مجلة الكفار ) وإذا وقع القول عليهم (- 82
كفار مكة وعلى قراءة فتح مهزة إن نقدر الباء ) أن الناس(املوجودين حني خروجها بالعربية تقول هلم من مجلة كالمها عنا 

ال يؤمنون بالقرآن املشتمل على البعث واحلساب والعقاب وخبروجها ينقطع األمر ) كانوا بآياتنا ال يوقنون(بعد تكلمهم 
  والنهي عن املنكر وال يؤمن كافر كما أوحى اهللا إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمنباملعروف

جيمعون ) فهم يوزعون(وهم رؤساؤهم املتبعون ) ممن يكذب بآياتنا(مجاعة ) ويوم حنشر من كل أمة فوجا( واذكر - 83
 برد آخرهم إىل أوهلم مث يساقون

ا علما (من جهة تكذيبكم ) بآيايت ومل حتيطوا(أنبيائي ) أكذبتم(تعاىل هلم ) قال(مكان احلساب ) حىت إذا جاؤوا (- 84
 مما أمرمت به) كنتم تعملون(موصول أي ما الذي ) ماذا(فيه إدغام ما االستفهامية ) أم

 إذ ال حجة هلم) فهم ال ينطقون(أشركوا ) عليهم مبا ظلموا(حق العذاب ) ووقع القول (- 85

إن يف ذلك (مبعىن يبصر فيه ليتصرفوا فيه ) والنهار مبصرا(كغريهم ) الليل ليسكنوا فيه(خلقنا ) نا جعلناأمل يروا أ (- 86
 خصوا بالذكر النتفاعهم ا يف اإلميان خبالف الكافرين) لقوم يؤمنون(دالالت على قدرته تعاىل ) آليات

خافوا اخلوف )  من يف السماوات ومن يف األرضففزع(القرن النفخة األوىل من إسرافيل ) ويوم ينفخ يف الصور (- 87
جربيل وميكائيل ) إال من شاء اهللا(املفضي إىل املوت كما يف آية أخرى فصعق والتعبري فيه باملاضي لتحقق وقوعه 

تنويه عوض عن املضاف إليه ) وكل(وإسرافيل وملك املوت وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند رم يرزقون 
صاغرين والتعبري يف االتيان باملاضي لتحقيق ) داخرين(بصيغة الفعل واسم الفاعل ) أتوه(عد إحيائهم يوم القيامة وكلهم ب

 وقوعه

املطر ) وهي متر مر السحاب(واقفة مكاا لعظمها ) جامدة(تظنها ) حتسبها(تبصرها وقت النفخة ) وترى اجلبال (- 88
) صنع اهللا(ألرض فتستوي ا مبثوثة مث تصري كالعهن مث تصري هباء منثورا إذا ضربته الريح تسري سريه حىت تقع على ا

) كل شيء(أحكم ) الذي أتقن(مصدر مؤكد ملضمون اجلملة قبله أضيف إىل فاعله بعد حذف عامله صنع اهللا ذلك صنعا 

 بالياء والتاء أي أعداؤه من املعصية وأولياؤه من الطاعة) إنه خبري مبا تفعلون(صنعه 

بسببها وليس للتفضيل إذ ال فعل خري منها ) منها(وثواب ) فله خري(ال إله إآل اهللا يوم القيامة ) من جاء باحلسنة (- 89
باإلضافة وكسر امليم وفتحها وفزع منونا وفتح امليم ) من فزع يومئذ(الالجئون ا ) وهم(ويف آية أخرى عشر أمثاهلا 

 )آمنون(
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بأن وليتها وذكرت الوجوه ألا موضع الشرف من احلواس ) بت وجوههم يف النارفك(الشرك ) ومن جاء بالسيئة (- 90
 من الشرك واملعاصي قل هلم) ما كنتم تعملون(جزاء ) جتزون إال(ما ) هل(فغريها من باب أوىل هلم تبكيتا 

اإلنسان وال يظلم جعلها حرما آمنا ال يسفك فيها دم ) الذي حرمها(مكة ) إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة (- 91
فيها أحد وال يصادد صيدها وال خيتلى خالها وذلك من النعم على قريش أهلها يف رفع اهللا عن بلدهم العذاب والفنت 

 هللا بتوحيده) وأمرت أن أكون من املسلمني(فهو ربه وخالقه ومالكه ) كل شيء(تعاىل ) وله(الشائعة يف مجيع بالد العرب 

ألجلها فإن ثواب اهتدائه ) فإمنا يهتدي لنفسه(له ) فمن اهتدى(ليكم تالوة الدعوى إىل اإلميان ع) وأن أتلو القرآن (- 92
املخوفني فليس علي إآل التبليغ وهذا قبل ) إمنا أنا من املنذرين(له ) فقل(عن اإلميان وأخطأ طريق اهلدى ) ومن ضل(له 

 األمر بالقتال

فأراهم اهللا يوم بدر القتل والسيب وضرب املالئكة وجوههم وأدبارهم ) وقل احلمد هللا سرييكم آياته فتعرفوا (- 93
 بالياء والتاء وإمنا ميهلهم لوقتهم) وما ربك بغافل عما تعملون(وعجلهم اهللا إىل النار 

  سورة القصص-28*2*

 اهللا أعلم مبراده بذلك) طسم (- 1

 املظهر احلق من الباطل) املبني(اإلضافة مبعىن من ) آيات الكتاب(هذه اآليات ) تلك (- 2

 ألجلهم ألم املنتفعون به) لقوم يؤمنون(الصدق ) موسى وفرعون باحلق(خرب ) عليك من نبأ(نقص ) نتلوا (- 3

هم بنو ) يستضعف طائفة منهم(فرقا يف خدمته ) وجعل أهلها شيعا(أرض مصر ) يف األرض(تعظم ) إن فرعون عال (- 4
يستبقيهن أحياء لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد يف بين ) ويستحيي نساءهم(دين املولو) يذبح أبناءهم(إسرائيل 

 بالقتل وغريه) إنه كان من املفسدين(إسرائيل يكون سبب زوال ملكه 

بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ياء يقتدى م يف اخلري ) ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة (- 5
 ملك فرعون) علهم الوارثنيوجن(

ويف قراءة ويرى بفتح التحتانية والراء ) ونري فرعون وهامان وجنودمها(أرض مصر والشام ) ومنكن هلم يف األرض (- 6
 خيافون من املولود الذي يذهب ملكهم على يديه) منهم ما كانوا حيذرون(ورفع األمساء الثالثة 

أن أرضعيه فإذا (وهو املولود املذكور ومل يشعر بوالدته غري أخته ) أم موسىإىل (وحي إهلام أو منام ) وأوحينا (- 7
) إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني(لفراقه ) وال حتزين(غرقه ) وال ختايف(البحر أي النيل ) خفت عليه فألقيه يف اليم

ل ممهد له فيه وأغلقته وألقته يف حبر فأرضعته ثالثة أشهر ال يبكي وخافت عليه فوضعته يف تابوت مطلي بالقار من داخ
 النيل ليال

فوضعوه بني يديه وفتح وأخرج موسى منه وهو ميص من ) فرعون(أعوان ) آل(بالتابوت صبيحة الليل ) فالتقطه (- 8
زاي يستعبد نساءهم ويف قراءة بضم احلاء وسكون ال) وحزنا(يقتل رجاهلم ) عدوا(يف عاقبة األمر ) ليكون هلم(إامه لبنا 
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من ) وجنودمها كانوا خاطئني(وزيره ) إن فرعون وهامان(لغتان يف املصدر وهو هنا مبعىن اسم الفاعل من حزنه كأحزنه 
 اخلطيئة أي عاصني فعوقبوا على يديه

) قرة عني يل ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا(وقد هم مع أعوانه بقتله هو ) وقالت امرأة فرعون (- 9

 بعاقبة أمرمهم معه) وهم ال يشعرون(ها فأطاعو

خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي إا ) إن(مما سواه ) فارغا(ملا علمت بالتقاطه ) وأصبح فؤاد أم موسى (- 10
املصدقني بوعد اهللا وجواب ) لتكون من املؤمنني(بالصرب أي سكناه ) لوال أن ربطنا على قلبها(بأنه ابنها ) كادت لتبدي به(
 وال دل عليه ما قبلهل

من مكان بعيد ) عن جنب(أبصرته ) فبصرت به(اتبعي أثره حىت تعلمي خربه ) قصيه(مرمي ) وقالت ألخته (- 11
 أا اخته وأا ترقبه) وهم ال يشعرون(اختالسيا 

بل ثدي واحدة قبل رده إىل أمه أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غري أمه فلم يق) وحرمنا عليه املراضع من قبل (- 12
باالرضاع وغريه ) يكفلونه لكم(ملا رأت حنوهم عليه ) هل أدلكم على أهل بيت(اخته ) فقالت(من املراضع احملضرة له 

وفسرت ضمري له بامللك جوابا هلم فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبوله بأا طيبة ) وهم له ناصحون(
 اعه يف بيتها فرجعت بهالريح طبية اللنب فاذن هلا يف إرض

) حق ولكن أكثرهم(برده إليها ) ولتعلم أن وعد اهللا(حينئذ ) وال حتزن(بلقائه ) فرددناه إىل أمه كي تقر عينها (- 13

ذا الوعد وال بأن هذه اخته وهذه أمه فمكث عندها إىل أن فطمته وأجرى عليها اجرا لكل يوم ) ال يعلمون(الناس 
 مال حر يب فأتت به فرعون فترىب عنده كما قال تعاىل حكاية عنه يف سورة الشعراء أمل نربك فينا وليدا دينار وأخذا ألا

 ولبثت فينا من عمرك سنني

فقها يف ) وعلما(حكمة ) آتيناه حكما(بلغ أربعني سنة ) واستوى(وهو ثالثون سنة أو وثالث ) وملا بلغ أشده (- 14
 ألنفسهم) جنزي احملسنني(ما جزيناه ك) وكذلك(الدين قبل أن يبعث نبيا 

وقت ) على حني غفلة من أهلها(مدينة فرعون وهي منف بعد أن غاب عنها مدة ) املدينة(موسى ) ودخل (- 15
قبطي يسخر االسرائيلي ليحمل حطبا إىل ) وهذا من عدوه(إسرائيلي ) فوجد فيها رجلني يقتتالن هذا من شيعته(القيلولة 

فقال له موسى خل سبيله فقيل إنه قال ملوسى لقد مهمت ) ه الذي من شيعته على الذي من عدوهفاستغاث(مطبخ فرعون 
ومل مين يقصد قتله ودفنه يف ) فقضى عليه(ضربه جبمع كفه وكان شديد القوة والبطش ) فوكزه موسى(أن أمحله عليك 

 بني االضالل) مبني(له ) مضل(البن آدم ) إنه عدو(املهيج غضيب ) من عمل الشيطان(قتله ) قال هذا(الرمل 

 أي املتصف ما أزال وأبدا) فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم(بقتله ) رب إين ظلمت نفسي(نادما ) قال (- 16

الكافرين بعد ) للمجرمني(عونا ) فلن أكون ظهريا(باملغفرة اعصمين ) علي(حبق إنعامك ) قال رب مبا أنعمت (- 17
 هذه إن عصمتين

يستغيث به ) فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخه(ينتظر ما يناله من جهة القتيل ) فأصبح يف املدينة خائفا يترقب (- 18
 بني الغواية ملا فعلته باألمس واليوم) قال له موسى إنك لغوي مبني(على قبطي آخر 
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املستغيث ظانا أنه يبطش به ملا ) قال (ملوسى واملستغيث به) أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما(زائدة ) فلما أن (- 19
تريد إال أن تكون جبارا يف األرض وما تريد أن تكون (ما ) يا موسى أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا باألمس إن(قال له 

فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى فانطلق إىل فرعون فأخربه بذلك فأمر فرعون الذباحني بقتل ) من املصلحني
 أخذوا يف الطريق إليهموسى ف

يسرع يف مشيه من طريق أقرب من ) يسعى(آخرها ) من أقصى املدينة(هو مؤمن آل فرعون ) وجاء رجل (- 20
إين لك من (من املدينة ) ليقتلوك فاخرج(يتشاورون فيك ) يأمترون بك(من قوم فرعون ) قال يا موسى إن املأل(طريقهم 

 يف األمر باخلروج) الناصحني

 قوم فرعون) قال رب جنين من القوم الظاملني(حلوق طالب أو غوث اهللا إياه ) رج منها خائفا يترقبفخ (- 21

جهتها وهي قرية شعيب على مسرية مثانية أيام من مصر مست مبدين بن ) تلقاء مدين(قصد بوجهه ) وملا توجه (- 22
أي قصد الطريق أي الطريق الوسط إليها فأرسل ) قال عسى ريب أن يهديين سواء السبيل(إبراهيم ومل يكن يعرف طريقها 

 اهللا ملكا بيده عرتة فانطلق به إليها

ووجد من (مواشيهم ) من الناس يسقون(مجاعة ) وجد عليه أمة(بئر فيها أي وصل إليها ) وملا ورد ماء مدين (- 23
قالتا ال (ما شأنكما ال تسقيان ) طبكماما خ(موسى هلما ) قال(متنعان أغنامهما عن املاء ) امرأتني تذودان(سواهم ) دوم

مجع راع أي يرجعون من سقيهم خوف الزحام فنسقي ويف قراءة يصدر من الرباعي أي ) نسقي حىت يصدر الرعاء
 ال يقدر أن يسقي) وأبونا شيخ كبري(يصرفون مواشيهم من املاء 

) إىل الظل(انصرف ) مث توىل(رة أنفس من بئر أخرى بقرما رفع حجرا عنها ال يرفعه إال عش) فسقى هلما (- 24

حمتاج فرجعتا إىل أبيهما يف زمن ) فقري(طعام ) فقال رب إين ملا أنزلت إيل من خري(لسمرة من شدة الشمس وهو جائع 
 أقل مما كانتا ترجعان فيه فسأألمها عن ذلك فأخربتاه مبن سقى هلما

قالت إن أيب يدعوك ليجزيك (رعها على وجهها حياء منه أي واضعة كم د) فجاءته إحدامها متشي على استحياء (- 25
فأجاا منكرا يف نفسه أخذ األجرة كأا قصدت املكافأة إن كان مما يريدها فمشت بني يديه فجعلت ) أجر ما سقيت لنا

 عليه الريح تضرب ثوا فتكشف ساقيها فقال هلا امشي خلفي ودليين على الطريق ففعلت إىل أن جاء أباها وهو شعيب
السالم وعنده عشاء فقال له اجلس فتعش قال أخاف أن يكون عوضا مما سقيت هلما وإنا أهل بيت ال نطلب على عمل 

فلما جاءه وقص عليه (خري عوضا قال ال عاديت وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فأكل وأخربه حباله قال تعاىل 
) قال ال ختف جنوت من القوم الظاملني(صدهم قتله وخوفه من فرعون مصدر مبعىن املقصوص من قتله القبطي وق) القصص

 إذ ال سلطان لفرعون على مدين

إن خري من (اختذه أجريا يرعى غنمنا بدلنا ) يا أبت استأجره(وهي املرسلة الكربى أو الصغرى ) قالت إحدامها (- 26
ته مبا تقدم من رفعه حجر البئر ومن قوله هلا امشي استأجره بقوته وأمانته فسأهلا عنهما فأخرب) استأجرت القوي األمني

 خلفي وزيادة اا ملا جاءته وعلم ا صوب رأسه فلم يرفعه فرغب يف إنكاحه
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تكون أجريا يل يف ) على أن تأجرين(وهي الكربى أو الصغرى ) قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني (- 27
) وما أريد أن أشق عليك(التمام ) فمن عندك(رعي عشر سنني ) عشرافإن أمتمت (سنني ) مثاين حجج(رعي غنمي 

 الوافني بالعهد) من الصاحلني(للتربك ) ستجدين إن شاء اهللا(باشتراط العشر 

أي فرغت ) قضيت(الثمان أو العشر وما زائدة أي رعيه ) بيين وبينك أميا األجلني(الذي قلته ) ذلك(موسى ) قال (- 28
حفيظ أو شهيد فتم العقد بذلك وأمر ) وكيل(أنا وأنت ) واهللا على ما نقول(بطلب الزيادة عليه ) فال عدوان علي(منه 

شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع ا السباع عن غنمه وكانت عصا األنبياء عنده فوقع يف يدها عصا آدم من آس 
 اجلنة فأخذها موسى بعلم شعيب

زوجته بإذن أبيها حنو ) وسار بأهله(هو مثان أو عشر سنني وهو املظنون به أي رعيه و) فلما قضى موسى األجل (- 29
إين آنست نارا لعلي آتيكم منها (هنا ) نارا قال ألهله امكثوا(اسم جبل ) من جانب الطور(أبصر من بعيد ) آنس(مصر 

تستدفئون والطاء ) تصطلونمن النار لعلكم (بتثليث اجليم قطعة وشعلة ) أو جذوة(عن الطريق وكان قد أخطأها ) خبرب
 بدل من تاء االفتعال من صلى بالنار بكسر الالم وفتحها

من (ملوسى لسماعه كالم اهللا فيها ) يف البقعة املباركة(ملوسى ) الواد األمين(جانب ) فلما أتاها نودي من شاطيء (- 30
يا موسى (مفسرة ال خمففة ) أن(و عوسج بدل من شاطيء بإعادة اجلار لنباا فيه وهي شجرة عناب أو عليق أ) الشجرة

 )إين أنا اهللا رب العاملني

وىل (وهي احلية الصغرية من سرعة حركتها ) كأا جان(تتحرك ) فلما رآها تز(فألقاها ) وأن ألق عصاك (- 31
 )يا موسى أقبل وال ختف إنك من اآلمنني(يرجع فنودي ) ومل يعقب(هاربا منها ) مدبرا

خالف ما كانت عليه ) خترج(وهو طوق القميص وأخرجها ) يف جيبك(اليمىن مبعىن الكف ) يدك(ل أدخ) اسلك (- 32
واضمم إليك جناحك (أي برص فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تعشي البصر ) بيضاء من غري سوء(من األدمة 
ضاءة اليد بأن تدخلها يف جيبك بفتح احلرفني وسكون الثاين مع فتح األول وضمه أي اخلوف احلاصل من إ) من الرهب

بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد ) فذانك(فتعود إىل حالتها األوىل وعرب عنها باجلناح ألا لإلنسان كاجلناح للطائر 
 من ربك إىل فرعون وملئه إم كانوا قوما(مرسالن ) برهانان(ومها مؤنثان وإمنا ذكر املشار به إليهما املبتدأ لتذكري خربه 

 )فاسقني

 به) فأخاف أن يقتلون(هو القبطي السابق ) قال رب إين قتلت منهم نفسا (- 33

) يصدقين(معينا ويف قراءة بفتح الدال بال مهزة ) فأرسله معي ردء(أبني ) وأخي هارون هو أفصح مين لسانا (- 34

 )إين أخاف أن يكذبون(باجلزم جواب الدعاء ويف قراءة بالرفع ومجلته صفة ردءا 

بآياتنا أنتما (بسوء اذهبا ) فال يصلون إليكما(غلبة ) بأخيك وجنعل لكما سلطانا(نقويك ) قال سنشد عضدك (- 35
 هلم) ومن اتبعكما الغالبون

كائنا ) وما مسعنا ذا(خمتلق ) قالوا ما هذا إال سحر مفترى(واضحات حال ) فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات (- 36
 )ولنيآبائنا األ(أيام ) يف(
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عطف على من ) ومن(الضمري للرب ) مبن جاء باهلدى من عنده(عامل ) موسى ريب أعلم(بواو وبدوا ) وقال (- 37
العاقبة احملمودة يف الدار اآلخرة أي وهو أنا يف الشقني فأنا حمق فيما ) له عاقبة الدار(بالفوقانية والتحتانية ) تكون(قبلها 

 الكافرون) إنه ال يفلح الظاملون(جئت به 

فاجعل يل (فاطبخ يل اآلجر ) وقال فرعون يا أيها املأل ما علمت لكم من إله غريي فأوقد يل يا هامان على الطني (- 38
يف ادعائه إالها آخر وأنه ) وإين ألظنه من الكاذبني(أنظر إليه وأقف عليه ) لعلي أطلع إىل إله موسى(قصرا عاليا ) صرحا
 رسول

 بالبناء للفاعل وللمفعول) بغري احلق وظنوا أم إلينا ال يرجعون(أرض مصر ) ده يف األرضواستكرب هو وجنو (- 39

حني صاروا ) فانظر كيف كان عاقبة الظاملني(البحر املاحل فغرقوا ) يف اليم(طرحناهم ) فأخذناه وجنوده فنبذناهم (- 40
 إىل اهلالك

بدعائهم إىل ) يدعون إىل النار(بدال الثانية ياء رؤساء يف الشرك بتحقيق اهلمزتني وإ) أئمة(يف الدنيا ) وجعلناهم (- 41
 بدفع العذاب عنهم) ويوم القيامة ال ينصرون(الشرك 

 املبعدين) ويوم القيامة هم من املقبوحني(خزيا ) وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة (- 42

بصائر (قوم نوح وعاد ومثود وغريهم ) وىلمن بعد ما أهلكنا القرون األ(التوراة ) ولقد آتينا موسى الكتاب (- 43
ملن ) ورمحة(من الضاللة ملن عمل به ) وهدى(حال من الكتاب مجع بصرية وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب ) للناس

 يتعظون مبا فيه من املواعظ) لعلهم يتذكرون(آمن به 

إىل (أوحينا ) إذ قضينا( من موسى حني املناجاة )الغريب(اجلبل أو الوادي أو املكان ) جبانب(يا حممد ) وما كنت (- 44
 لذلك فتعلمه فتخرب به) وما كنت من الشاهدين(بالرسالة إىل فرعون وقومه ) موسى األمر

طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم ) فتطاول عليهم العمر(امما من بعد موسى ) ولكنا أنشأنا قرونا (- 45
يف أهل مدين تتلوا عليهم (مقيما ) وما كنت ثاويا( وأوحينا إليك خرب موسى وغريه وانقطع الوحي فجئنا بك رسوال

 لك وإليك بأخبار املتقدمني) ولكنا كنا مرسلني(خرب ثان فتعرف قصتهم فتخرب ا ) آياتنا

ن ربك رمحة م(أرسلناك ) ولكن(موسى أن خذ الكتاب بقوة ) نادينا(حني ) إذ(اجلبل ) وما كنت جبانب الطور (- 46
 يتعظون) لعلهم يتذكرون(وهم أهل مكة ) لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

أرسلت إلينا رسوال (هال ) فيقولوا ربنا لوال(من الكفر وغريه ) مبا قدمت أيديهم(عقوبة ) ولوال أن تصيبهم مصيبة (- 47
دها مبتدأ واملعىن لوال االصابة املسبب عنها وجواب لوال حمذوف وما بع) ونكون من املؤمنني(املرسل ا ) فنتبع آياتك

 قوهلم أو لوال قوهلم املسبب عنها أي لعاجلناهم بالعقوبة وملا أرسلناك رسوال

من اآليات كاليد البيضاء والعصا ) أويت مثل ما أويت موسى(هال ) من عندنا قالوا لوال(حممد ) فلما جاءهم احلق (- 48
فيه ويف حممد ) سحران(حيث ) أومل يكفروا مبا أويت موسى من قبل قالوا(ل تعاىل وغريمها أو الكتاب مجلة واحدة قا

 )قل(من النبيني والكتابني ) إنا بكل كافرون(تعاونا ) وقالوا(أي القرآن والتوراة ) تظاهرا(

 كميف قول) أتبعه إن كنتم صادقني(من الكتابني ) فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما(هلم ) قل (- 49
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ومن أضل ممن اتبع هواه (يف كفرهم ) فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم(دعاءك باالتيان بكتاب ) فإن مل يستجيبوا لك (- 50
 الكافرين) إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني(أي الأضل منه ) بغري هدى من اهللا

 يتعظون فيؤمنوا) لعلهم يتذكرون(القرآن ) هلم القول(بينا ) ولقد وصلنا (- 51

أيضا نزلت يف مجاعة أسلموا من اليهود كعبد اهللا بن ) هم به يؤمنون(أي القرآن ) الذين آتيناهم الكتاب من قبله (- 52
 سالم وغريه ومن النصارى قدموا من احلبشة ومن الشام

 موحدين) قالوا آمنا به إنه احلق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمني(القرآن ) وإذا يتلى عليهم (- 53

باحلسنة (يدفعون ) ويدرؤون(بصربهم على العمل ما ) مبا صربوا(بإميام بالكتابني ) أولئك يؤتون أجرهم مرتني (- 54
 يتصدقون) ومما رزقناهم ينفقون(منهم ) السيئة

 سالم) أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم(الشتم واألذى من الكفار ) وإذا مسعوا اللغو (- 55

 ال نصحبهم) ال نبتغي اجلاهلني(متاركة سلمتم منا من الشتم وغريه 

ولكن اهللا (هدايته ) إنك ال دي من أحببت( على إميان عمه أيب طالب صلى اهللا عليه وسلم ونزل يف حرصه - 56
 )باملهتدين(أي عامل ) يهدي من يشاء وهو أعلم

أومل منكن هلم حرما آمنا (ننتزع منها بسرعة قال تعاىل ) ضناإن نتبع اهلدى معك نتخطف من أر(قومه ) وقالوا (- 57
مثرات كل شيء (بالفوقانية والتحتانية ) إليه(يأمنون فيه من االغارة والقتل الواقعني من بعض العرب على بعض ) جيىب
 أن ما نقوله حق) أكثرهم ال يعلمون وكم(عندنا ) لدنا ولكن(هلم ) من(من كل أوب ) رزقا

فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال (عيشها واريد بالقرية أهلها ) أهلكنا من قرية بطرت معيشتهاوكم  (- 58
 منهم) وكنا حنن الوارثني(للمارة يوما أو بعضه ) قليال

رسوال يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلكي (أعظمها ) حىت يبعث يف أمها(بظلم منها ) وما كان ربك مهلك القرى (- 59
 بتكذيب الرسل)  وأهلها ظاملونالقرى إال

أي ) وما عند اهللا(أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم مث يفىن ) وما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها (- 60
 بالياء والتاء أن الباقي خري من الفاين) خري وأبقى أفال تعقلون(ثوابه 

مث هو (فيزول عن قريب ) كمن متعناه متاع احلياة الدنيا( وهو اجلنة مصيبه) أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو القيه (- 61
 النار األول املؤمن والثاين الكافر أي ال تساوي بينهما) يوم القيامة من احملضرين

 هم شركائي) فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون(اهللا ) ويوم يناديهم( واذكر - 62

هم مبتدأ وصفة ) ربنا هؤالء الذين أغوينا(ل النار وهم رؤساء الضاللة بدخو) قال الذين حق عليهم القول (- 63
 ما نافية) ما كانوا إيانا يعبدون(منهم ) تربأنا إليك(مل نكرههم على الغي ) كما غوينا(خربه فغووا ) أغويناهم(

) ورأوا(دعاءهم ) ا هلمفدعوهم فلم يستجيبو(أي األصنام الذين تزعمون أم شركاء اهللا ) وقيل ادعوا شركاءكم (- 64

 يف الدنيا ملا رأوه يف اآلخرة) لو أم كانوا يهتدون(أبصروه ) العذاب(هم 

 إليكم) ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلني( واذكر - 65
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 عنه )فهم ال يتساءلون(مل جيدوا خربا هلم فيه جناة ) يومئذ(األخبار املنجية يف اجلواب ) فعميت عليهم األنباء (- 66
 فيسكتون

فعسى أن يكون من (أدى الفرائض ) وعمل صاحلا(صدق بتوحيد اهللا ) وآمن(من الشرك ) فأما من تاب (- 67
 الناجحني بوعد اهللا) املفلحني

سبحان اهللا وتعاىل عما (االختيار يف شيء ) اخلرية(للمشركني ) ما كان هلم(ما يشاء ) وربك خيلق ما يشاء وخيتار (- 68
 إشراكهمعن ) يشركون

 بألسنتهم من ذلك) وما يعلنون(تسر قلوم من الكفر وغريه ) وربك يعلم ما تكن صدورهم (- 69

وإليه (القضاء النافذ يف كل شيء ) وله احلكم(اجلنة ) واآلخرة(الدنيا ) وهو اهللا ال إله إال هو له احلمد يف األوىل (- 70
 بالنشور) ترجعون

) إىل يوم القيامة من إله غري اهللا(دائما ) إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا(أخربوين أي ) أرأيتم(ألهل مكة ) قل (- 71

 ذلك مساع تفهم فترجعوا عن اإلشراك) أفال تسمعون(ار تطلبون فيه املعيشة ) يأتيكم بضياء(بزعمكم 

) يأتيكم بليل تسكنون(بزعمكم ) أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهار سرمدا إىل يوم القيامة من إله غري اهللا(هلم ) قل (- 72

 ما أنتم عليه من اخلطأ يف االشراك فترجعوا عنه) أفال تبصرون(من التعب ) فيه(تسترحيون 

يف النهار للكسب ) ولتبتغوا من فضله(يف الليل ) جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه(تعاىل ) ومن رمحته (- 73
 النعمة فيهما) ولعلكم تشكرون(

 ذكر ثانيا ليبىن عليه) ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ( واذكر- 74

على ما قلتم ) هاتوا برهانكم(هلم ) فقلنا(وهو نبيهم يشهد عليهم مبا قالوا ) من كل أمة شهيدا(أخرجنا ) ونزعنا (- 75
يف الدنيا من أن ) عنهم ما كانوا يفترون(غاب ) وضل(ال يشاركه فيه أحد ) هللا(يف االالهية ) فعلموا أن احلق(من االشراك 

 معه شريكا تعاىل عن ذلك

وآتيناه من (بالكرب والعلو وكثرة املال ) فبغى عليهم(ابن عمه وابن خالته وآمن به ) إن قارون كان من قوم موسى (- 76
باء للتعدية وعدم قيل سبعون أي تثقلهم فال) القوة(أصحاب ) أويل(اجلماعة ) بالعصبة(تثقل ) الكنوز ما إن مفاحته لتنوء

بكثرة املال فرح بطر ) ال تفرح(املؤمنون من بين إسرائيل ) إذ قال له قومه(وقيل أربعون وقيل عشرة وقيل غري ذلك اذكر 
 بذلك) إن اهللا ال حيب الفرحني(

) نصيبك من الدنيا(تترك )  تنسوال(بأن تنفقه يف طاعة اهللا ) الدار اآلخرة(من املال ) فيما آتاك اهللا(اطلب ) وابتغ (- 77

بعمل ) الفساد يف األرض(تطلب ) كما أحسن اهللا إليك وال تبغ(للناس بالصدقة ) وأحسن(أي أن تعمل فيها لآلخرة 
 مبعىن أنه يعاقبهم) إن اهللا ال حيب املفسدين(املعاصي 

 إسرائيل يف التوراة بعد موسى وهرون أي يف مقابلته وكان أعلم بين) على علم عندي(أي املال ) قال إمنا أوتيته (- 78
للمال أي هو ) هو أشد منه قوة وأكثر مجعا وال(األمم ) أومل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله من القرون من(قال تعاىل 

 لعلمه تعاىل ا فيدخلون النار بال حساب) يسأل عن ذنوم ارمون فخرج(عامل بذلك ويهلكهم اهللا 
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باتباعه الكثريين ركبانا متحلني مبالبس الذهب واحلرير على خيول وبغال ) على قومه يف زينته(قارون ) فخرج (- 79
) عظيم(نصيب ) إنه لذو حظ(يف الدنيا ) ليت لنا مثل ما أويت قارون (تنبيهلل) قال الذين يريدون احلياة الدنيا يا(متحلية 

 واف فيها

خري ملن (يف اآلخرة باجلنة ) ثواب اهللا(كلمة زجر ) ويلكم( يف اآلخرة مبا وعد اهللا) الذين أوتوا العلم(هلم ) وقال (- 80
 على الطاعة وعن املعصية) إال الصابرون(اجلنة املثاب ا ) وال يلقاها(مما اويت قارون يف الدنيا ) آمن وعمل صاحلا

 غريه بأن مينعوا عنه اهلالك أي) وبداره األرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا(بقارون ) فخسفنا به (- 81
 منه) وما كان من املنتصرين(

الرزق ملن يشاء من عباده (يوسع ) يقولون ويكأن اهللا يبسط(أي من قريب ) وأصبح الذين متنوا مكانه باألمس (- 82
) سف بنالوال أن من اهللا علينا خل(يضيق على من يشاء ووي اسم فعل مبعىن أعجب أي أنا والكاف مبعىن الالم ) ويقدر

 لنعمة اهللا كفارون) ويكأنه ال يفلح الكافرون(بالبناء للفاعل واملفعول 

) والعاقبة(بعمل املعاصي ) وال فسادا(بالبغي ) جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض(اجلنة ) تلك الدار اآلخرة (- 83

 عقاب اهللا بعمل الطاعات) للمتقني(احملمودة 

ومن جاء بالسيئة فال جيزى الذين عملوا السيئات (ثواب بسببها وهو عشر أمثاهلا ) خري منهامن جاء باحلسنة فله  (- 84
 أي مثله) ما كانوا يعملون(جزاء ) إال

من جاء (بـ ) قل ريب أعلم(إىل مكة وكان قد اشتاقها ) لرادك إىل معاد(أنزله ) إن الذي فرض عليك القرآن (- 85
وابا لقول كفار مكة إنك يف ضالل أي فهو اجلائي باهلدى وهم يف ضالل وأعلم نزل ج) باهلدى ومن هو يف ضالل مبني

 مبعىن عامل

معينا ) رمحة من ربك فال تكونن ظهريا(لكن ألقي إليك ) إال(القرآن ) وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب (- 86
 على دينهم الذي دعوك إليه) للكافرين(

عن آيات اهللا (ون الرفع للجازم والواو الفاعل اللتقائها مع النون الساكنة أصله يصدونك حذفت ن) وال يصدنك (- 87
) وال تكونن من املشركني(بتوحيده وعبادته ) إىل ربك(الناس ) وادع(أي ال نرجع إليهم يف ذلك ) بعد إذ أنزلت إليك

 بإعانتهم ومل يؤثر اجلازم يف الفعل لبنائه

وإليه (القضاء النافذ ) له احلكم(إال إياه ) ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجههمع اهللا إهلا آخر (تعبد ) وال تدع (- 88
 بالنشور من قبوركم) ترجعون

  سورة العنكبوت-29*2*

 اهللا أعلم مبراده بذلك) امل (- 1

م نزل يف خيتربون مبا يتبني به حقيقة إميا) آمنا وهم ال يفتنون(أي بقوهلم ) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا (- 2
 مجاعة آمنوا فآذاهم املشركون
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 فيه) وليعلمن الكاذبني(يف إميام علم مشاهدة ) ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا (- 3

الذي ) ما(بئس ) ساء(يفوتونا فال تنتقم منهم ) أن يسبقونا(الشرك واملعاصي ) أم حسب الذين يعملون السيئات (- 4
 حكمهم هذاـه ) حيكمون(

 بأإلعاهلم) العليم(ألقوال العباد ) وهو السميع(فليستعد له ) آلت(به ) لقاء اهللا فإن أجل اهللا(خياف ) من كان يرجوا (- 5

اإلنس ) إن اهللا لغين عن العاملني(فإن منفعة جهاده له ال هللا ) فإمنا جياهد لنفسه(جهاد حرب أو نفس ) ومن جاهد (- 6
 بادمواجلن واملالئكة وعن ع

مبعىن حسن ونصبه ) ولنجزينهم أحسن(بعمل الصاحلات ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنكفرن عنهم سيئام (- 7
 وهو الصاحلات) الذي كانوا يعملون(برتع اخلافض الباء 

بإشراكه ) وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به(أي إيصاء ذا حسن بأن يربمها ) ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا (- 8
 فاجازيكم به) إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون(يف االشراك ) فال تطعهما(موافقة للواقع فال مفهوم له ) علم(

 األنبياء واألولياء بأن حنشرهم معهم) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لندخلنهم يف الصاحلني (- 9

يف اخلوف منه ) كعذاب اهللا(أي أذاهم له )  جعل فتنة الناسومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا (- 10
حذفت منه نون الرفع لتوايل النونات ) ليقولن(فغنموا ) من ربك(للمؤمنني ) جاء نصر(الم قسم ) ولئن(فيطيعهم فينافق 

أي ) أو ليس اهللا بأعلم(يف اإلميان فأشركونا يف الغنيمة قال تعاىل ) إنا كنا معكم(والواو ضمري اجلمع اللتقاء الساكنني 
 قلوم من اإلميان والنفاق بلى) مبا يف صدور العاملني(بعامل 

 فيجازي الفريقني والالم يف الفعلني الم قسم) وليعلمن املنافقني(بقلوم ) وليعلمن اهللا الذين آمنوا (- 11

يف اتباعنا إن كانت واألمر مبعىن اخلرب قال ) ولنحمل خطاياكم(ديننا ) وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا (- 12
 يف ذلك) وما هم حباملني من خطاياهم من شيء إم لكاذبون(تعاىل 

وليسألن يوم (بقوهلم للمؤمنني اتبعوا سبيلنا وإضالهلم مقلديهم ) وأثقاال مع أثقاهلم(أوزارهم ) وليحملن أثقاهلم (- 13
  سؤال توبيخ والالم يف الفعلني الم قسم وحذف فاعلهما الواو ونون الرفعيكذبون على اهللا) القيامة عما كانوا يفترون

بدعوهم إىل ) فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما(وعمره أربعون سنة أو أكثر ) ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه (- 14
 شركونم) وهم ظاملون(املاء الكثري طاف م وعالهم فغرقوا ) فأخذهم الطوفان(توحيد اهللا فكذبوه 

ملن بعدهم من الناس إن ) للعاملني(عربة ) وجعلناها آية(الذين كانوا معه فيها ) وأصحاب السفينة(نوحا ) فأجنيناه (- 15
 عصوا رسلهم وعاش نوح بعد الطوفان ستني سنة أو أكثر حىت كثر الناس

مما أنتم عليه من عبادة األصنام )  لكمذلكم خري(خافوا عقابه ) وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اهللا واتقوه( واذكر - 16
 اخلري من غريه) إن كنتم تعلمون(

إن الذين تعبدون (تقولون كذبا إن األوثان شركاء اهللا ) أوثانا وختلقون إفكا(أي غريه ) إمنا تعبدون من دون اهللا (- 17
واعبدوه واشكروا له إليه (اطلبوه منه ) فابتغوا عند اهللا الرزق(ال يقدرون أن يرزقوكم ) من دون اهللا ال ميلكون لكم رزقا

 )ترجعون



 
 

 

284 

) وما على الرسول إال البالغ املبني(من قبلي ) فقد كذب أمم من قبلكم(أي تكذبوين يا أهل مكة ) وإن تكذبوا (- 18

  وقال تعاىل يف قومهصلى اهللا عليه وسلمإال البالغ البني يف هاتني القصتني تسلية للنيب 

هو بضم أوله وقرىء بفتحه من بدأ وأبدا مبعىن أي ) يبديء اهللا اخللق مث( بالياء والتاء ينظروا )أومل يروا كيف (- 19
فكيف ) اهللا يسري قل(املذكور من اخللق األول والثاين ) ذلك على(اخللق كما بدأهم ) إن(هو ) يعيده(خيلقهم ابتداء 
 ينكرون الثاين

مدا وقصرا مع ) مث اهللا ينشئ النشأة اآلخرة(ملن كان قبلكم وأمام ) قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق (- 20
 ومنه البدء واإلعادة) إن اهللا على كل شيء قدير(سكون الشني 

 تردون) وإليه تقلبون(رمحته ) ويرحم من يشاء(تعذيبه ) يعذب من يشاء (- 21

وما لكم من دون (لو كنتم فيها أي التفوتونه ) يف األرض وال يف السماء(ربكم عن إدراككم ) وما أنتم مبعجزين (- 22
 ينصركم من عذابه) وال نصري(مينعكم منه ) من ويل(غريه ) اهللا

) وأولئك هلم عذاب أليم(جنيت ) أولئك يئسوا من رمحيت(أي القرآن والبعث ) والذين كفروا بآيات اهللا ولقائه (- 23

 مؤمل

اليت ) فما كان جواب قومه إال أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأجناه اهللا من النار( قال تعاىل يف قصة إبراهيم عليه السالم - 24
هي عدم تأثريها فيه مع عظمها وإمخادها ) آليات(إجنائه منها ) إن يف ذلك(قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسالما 

  املنتفعون ايصدقون بتوحيد اهللا وقدرته ألم) لقوم يؤمنون(وإنشاء روض مكاا يف زمن يسري 

خرب إن وعلى قراءة النصب ) مودة بينكم(تعبدوا وما مصدرية ) إمنا اختذمت من دون اهللا أوثانا(إبراهيم ) وقال (- 25
يتربأ القادة من األتباع ) يف احلياة الدنيا مث يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض(مفعول له وما كافة املعىن تواددمت على عبادا 

 منها) النار وما لكم من ناصرين(مصريكم مجيعا ) ومأواكم(يلعن األتباع القادة )  بعضاويلعن بعضكم(

حيث ) إىل ريب(من قومي ) إين مهاجر(إبراهيم ) وقال(وهو ابن أخيه هاران ) لوط(صدق بإبراهيم ) فآمن له (- 26
 يف صنعه) احلكيم(ه يف ملك) إنه هو العزيز(أمرين ريب وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إىل الشام 

فكل األنبياء بعد إبراهيم من ) وجعلنا يف ذريته النبوة(بعد إسحق ) إسحاق ويعقوب(بعد إمساعيل ) ووهبنا له (- 27
وهو الثناء احلسن يف كل أهل ) وآتيناه أجره يف الدنيا(مبعىن الكتب أي التوراة واالجنيل والزبور والفرقان ) والكتاب(ذريته 

 الذين هلم الدرجات العلى) يف اآلخرة ملن الصاحلنيوإنه (األديان 

بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني يف املوضعني ) ولوطا إذ قال لقومه إنكم( واذكر - 28
 اإلنس واجلن) ما سبقكم ا من أحد من العاملني(أدبار الرجال ) لتأتون الفاحشة(

وتأتون (طريق املارة بفعلكم تافاحشة مبن مير بكم فترك الناس املمر بكم ) جال وتقطعون السبيلأئنكم لتأتون الر (- 29
فما كان جواب قومه إال أن قالوا ائتنا بعذاب اهللا إن كنت (فعل الفاحشة بعضكم ببعض ) املنكر(متحدثكم ) يف ناديكم

 يف استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه) من الصادقني

العاصني بإتيان الرجال فاستجاب اهللا ) على القوم املفسدين(بتحقيق قويل يف إنزال العذاب )  رب انصرينقال (- 30
 دعاءه
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إن (قرية لوط ) قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية(بإسحاق ويعقوب بعده ) وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى (- 31
 كافرين) أهلها كانوا ظاملني

وأهله إال امرأته كانت (بالتخفيف والتشديد ) حنن أعلم مبن فيها لننجينه(الرسل )  فيها لوطا قالواإن(إبراهيم ) قال (- 32
 الباقني يف العذاب) من الغابرين

ألم حسان الوجوه يف صورة أضياف ) وضاق م ذرعا(حزن بسببهم ) وملا أن جاءت رسلنا لوطا سيء م (- 33
وأهلك إال امرأتك (بالتشديد والتخفيف ) وقالوا ال ختف وال حتزن إنا منجوك(به فخاف عليهم قومه فأعلموه أم رسل ر

 ونصب أهلك عطف على حمل الكاف) كانت من الغابرين

كانوا (بالفعل الذي ) من السماء مبا(عذابا ) على أهل هذه القرية رجزا(بالتخفيف والتشديد ) إنا مرتلون (- 34
 به أي بسبب فسقهم) يفسقون

 يتدبرون) لقوم يعقلون(ظاهرة هي آثار خراا ) قد تركنا منها آية بينةول (- 35

وال تعثوا يف (اخشوه هو يوم القيامة ) وإىل مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا اهللا وارجوا اليوم اآلخر( أرسلنا - 36
 حال مؤكدة لعاملها من عثي بكسر املثلثة أفسد) األرض مفسدين

37 -) باركني على الركب ميتني) فأصبحوا يف دارهم جامثني(الزلزاة الشديدة ) م الرجفةفكذبوه فأخذ 

باحلجر ) من مساكنهم(إهالكهم ) وقد تبني لكم(بالصرف وتركه مبعىن احلي والقبيلة ) وعادا ومثود( أهلكنا - 38
ذوي ) وكانوا مستبصرين(ق سبيل احل) فصدهم عن السبيل(من الكفر واملعاصي ) وزين هلم الشيطان أعماهلم(واليمن 
 بصائر

فاستكربوا يف (احلجج الظاهرات ) موسى بالبينات(من قبل ) وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم( أهلكنا - 39
 فائتني عذابنا) األرض وما كانوا سابقني

ومنهم (وم لوط رحيا عاصفة فيها حصباء كق) أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا(من املذكورين ) فكال (- 40
وما (كقوم نوح وفرعون وقومه ) ومنهم من أغرقنا(كقارون ) ومنهم من خسفنا به األرض(كثمود ) من أخذته الصيحة
 بارتكاب الذنب) ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(ليعذم بغري ذنب ) كان اهللا ليظلمهم

وإن (لنفسها تأوي إليه ) ثل العنكبوت اختذت بيتاكم(أصناما يرجون نفعها ) مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء (- 41
) لو كانوا يعلمون(ال يدفع عنها حرا وال بردا كذلك األصنام ال تنفع عابديها ) البيوت لبيت العنكبوت(أضعف ) أوهن

 ذلك ما عبدوها

يف ملكه )  العزيزمن شيء وهو(غريه ) من دونه(يعبدون بالياء والتاء ) يدعون(مبعىن الذي ) إن اهللا يعلم ما (- 42
 يف صنعه) احلكيم(

 املتدبرون) إال العاملون(يفهمها ) للناس وما يعقلها(جنعلها ) نضرا(يف القرآن ) وتلك األمثال (- 43

خصوا بالذكر ) للمؤمنني(داللة على قدرته تعاىل ) إن يف ذلك آلية(حمقا ) خلق اهللا السماوات واألرض باحلق (- 44
 يف اإلميان خبالف الكافرينألم املنتفعون ا 
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شرعا أي من شأا ) وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر(القرآن ) اتل ما أوحي إليك من الكتاب (- 45
 فيجازيكم به) واهللا يعلم ما تصنعون(من غريه من الطاعات ) ولذكر اهللا أكرب(ذلك ما دام املرء فيها 

إال ( على حججه تنبيهكالدعاء إىل اهللا بآياته وال) هي أحسن(أي اادلة اليت ) ال باليتوال جتادلوا أهل الكتاب إ (- 46
ملن قبل ) وقولوا(بأن حاربوا وأبوا أن يقروا باجلزية فجادلوهم بالسيف حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية ) الذين ظلموا منهم

وال تصدقوهم وال تكذبوهم يف ذلك ) زل إلينا وأنزل إليكمآمنا بالذي أن(االقرار باجلزية إذا أخربوكم بشيء مما يف كتبهم 
 مطيعون) وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلمون(

التوراة كعبد اهللا ) فالذين آتيناهم الكتاب(القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغريها ) وكذلك أنزلنا إليك الكتاب (- 47
) إال الكافرون(بعد ظهورها ) من يؤمن به وما جيحد بآياتنا(أهل مكة ) ومن هؤالء(بالقرآن ) يؤمنون به(ابن سالم وغريه 

 اليهود وظهر هلم أن القرآن حق واجلائي حمق وجحدوا ذلك

شك ) الرتاب(أي لو كنت قارئا كاتبا ) من كتاب وال ختطه بيمينك إذا(القرآن ) وما كنت تتلوا من قبله (- 48
 وراة إنه امي ال يقرأ وال يكتباليهود فيك وقالوا الذي يف الت) املبطلون(

وما جيحد (أي املؤمنون حيفظونه ) آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم(أي القرآن الذي جئت به ) بل هو (- 49
 أي اليهود وجحدوها بعد ظهورها هلم) بآياتنا إال الظاملون

ويف قراءة آية كناقة صاحل وعصا موسى ) بهآيات من ر(أي حممد ) أنزل عليه(هال ) لوال(أي كفار مكة ) وقالوا (- 50
 مظهر إنذاري بالنار أهل املعصية) وإمنا أنا نذير مبني(يرتهلا كيف يشاء ) إمنا اآليات عند اهللا(هلم ) قل(ومائدة عيسى 

ا خبالف فهو آية مستمرة ال انقضاء هل) عليهم إن(القرآن ) أنزلنا عليك الكتاب يتلى(فيما طلبوا ) أومل يكفهم أنا (- 51
 )يؤمنون قل(عظة ) وذكرى لقوم(الكتاب ) يف ذلك لرمحة(ما ذكر من اآليات 

والذين آمنوا (ومنه حايل وحالكم ) يعلم ما يف السماوات واألرض(بصدقي ) قل كفى باهللا بيين وبينكم شهيدا (- 52
 صفقتهم حيث اشتروا الكفر باإلميانيف ) أولئك هم اخلاسرون(منكم ) وكفروا باهللا(وهو ما يعبد من دون اهللا ) بالباطل

بوقت ) وليأتينهم بغتة وهم ال يشعرون(عاجال ) جلاءهم العذاب(له ) ويستعجلونك بالعذاب ولوال أجل مسمى (- 53
 إتيانه

 )وإن جهنم حمليطة بالكافرين(يف الدنيا ) يستعجلونك بالعذاب (- 54

فيه بالنون نأمر بالقول وبالياء يقول املوكل بالعذاب ) وليوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم ويق (- 55
 أي جزاءه فال تفوتونا) ذوقوا ما كنتم تعملون(

يف أرض تيسرت فيها العبادة بأن اجروا إليها من أرض ) يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون (- 56
  من إظهار اإلسالم امل تتيسر فيها ونزل يف ضعفاء مسلمي مكة كانوا يف ضيق

 بالتاء والياء بعد البعث) كل نفس ذائقة املوت مث إلينا ترجعون (- 57

نرتهلم ويف قراءة باملثلثة بعد النون من الثواء اإلقامة وتعديته إىل غرف ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئنهم (- 58
 هذا األجر) فيها نعم أجر العاملني(مقدرين اخللود ) من اجلنة غرفا جتري من حتتها األار خالدين(حبذف من 
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فريزقهم من حيث ال ) وعلى رم يتوكلون(على أذى املشركني واهلجرة إلظهار الدين ) الذين صربوا( هم - 59
 حيتسبون

 وال أيها املهاجرون وإن مل يكن معكم زاد) اهللا يرزقها وإياكم(لضعفها ) من دابة ال حتمل رزقها(كم ) وكأين (- 60
 بضمائركم) العليم(ألقوالكم ) وهو السميع(نفقة 

من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا فأىن (أي الكفار ) سألتهم(الم قسم ) ولئن (- 61
 يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك) يؤفكون

إن اهللا (بعد البسط ملن يشاء ابتالءه ) له(ضيق ي) ويقدر(امتحانا ) ملن يشاء من عباده(يوسعه ) اهللا يبسط الرزق (- 62
 ومنه حمل البسط والضيق) بكل شيء عليم

فكيف يشركون به ) سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موا ليقولن اهللا(الم قسم ) ولئن (- 63
 م يف ذلكتناقضه) بل أكثرهم ال يعقلون(على ثبوت احلجة عليكم ) احلمد هللا(هلم ) قل(

وإن الدار اآلخرة هلي (وأما القرب فمن أمور اآلخرة لظهور مثرا فيها ) وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب (- 64
 ذلك ما آثروا الدنيا عليها) لو كانوا يعلمون(مبعىن احلياة ) احليوان

معه غريه ألم يف شدة ال يكشفها إال هو الدعاء أي ال يدعون ) فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين (- 65
 به) فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون(

باجتماعهم على عبادة األصنام ويف قراءة بسكون الالم أمر ديد ) وليتمتعوا(من النعمة ) ليكفروا مبا آتيناهم (- 66
 عاقبة ذلك) فسوف يعلمون(

قتال وسببا دوم ) آمنا ويتخطف الناس من حوهلم أفبالباطل(م مكة بلده) جعلنا حرما(يعلموا ) أومل يروا أنا (- 67
 بإشراكهم) وبنعمة اهللا يكفرون ومن(الصنم ) يؤمنون(

ملا جاءه أليس (النيب أو الكتاب ) أو كذب باحلق(بأن أشرك به ) أظلم ممن افترى على اهللا كذبا(ال أحد ) ومن (- 68
 وهم منهمأي فيها ) للكافرين(مأوى ) يف جهنم مثوى

 املؤمنني بالنصر والعون) وإن اهللا ملع احملسنني(طريق السري إلينا ) لنهدينهم سبلنا(يف حقنا ) والذين جاهدوا فينا (- 69

  سورة الروم-30*2*

 اهللا أعلم مبراده يف ذلك) امل (- 1

رح كفار مكة بذلك وقالوا وهم أهل الكتاب غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون األوثان فف) غلبت الروم (- 2
 للمسلمني حنن نغلبكم كما غلبت فارس الروم

من (الروم ) وهم(أقرب أرض الروم إىل فارس باجلزيرة التقى فيها اجليشان والبادي بالغزو الفرس ) يف أدىن األرض (- 3
 فارس) سيغلبون(أضيف املصدر إىل املفعول أي غلبة فارس إياهم ) بعد غلبهم



 
 

 

288 

هو ما بني الثالث إىل التسع أو العشر فالتقى اجليشان يف السنة السابعة من االلتقاء األول وغلبت ) نييف بضع سن (- 4
من قبل غلب الروم ومن بعده املعىن أن غلبة فارس أوال وغلبة الروم ثانيا بأمر اهللا ) هللا األمر من قبل ومن بعد(الروم فارس 

 )ؤمنونيفرح امل(يوم تغلب الروم ) ويومئذ(أي إرادته 

إياهم على فارس وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر برتول جربيل بذلك فيه مع فرحهم ) بنصر اهللا (- 5
 باملؤمنني) الرحيم(الغالب ) ينصر من يشاء وهو العزيز(بنصرهم على املشركني فيه 

كفار ) ولكن أكثر الناس(به ) لف اهللا وعدهال خي(مصدر بدل من اللفظ بفعله واألصل وعدهم اهللا النصر ) وعد اهللا (- 6
 وعده تعاىل بنصرهم) ال يعلمون(مكة 

وهم عن اآلخرة هم (معايشها من التجارة والزراعة والبناء والغرس وغري ذلك ) يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا (- 7
 إعادة هم تأكيد) غافلون

لق اهللا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى خ(لريجعوا عن غفلتهم ) أومل يتفكروا يف أنفسهم ما (- 8
 ال يؤمنون بالبعث بعد املوت) رم لكافرون أومل(كفار مكة ) كثريا من الناس بلقاء(تفىن عند انتهائه وبعده البعث ) وإن

هم بتكذيبهم رسلهم من األمم وهي إهالك) أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا (- 9
أي ) أكثر مما عمروها وجاءم(حرثوها وقلبوها للزرع والغرس ) األرض وعمروها(كعاد ومثود ) أشد منهم قوة وأثاروا(

كانوا أنفسهم (بإهالكهم بغري جرم ) كان اهللا ليظلمهم ولكن(باحلجج الظاهرات ) رسلهم بالبينات فما(كفار مكة 
 بتكذيبهم رسلهم) يظلمون مث

تأنيث األسوأ األقبح خرب كان على رفع عاقبة واسم كان على نصب عاقبة ) مث كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى (- 10
 )وكانوا ا يستهزئون(القرآن ) كذبوا بآيات اهللا(أي بأن ) أن(واملراد ا جهنم وإساءم 

 بالياء والتاء) مث إليه ترجعون(خلقهم بعد موم ) مث يعيده(أي ينشئ خلق الناس ) اهللا يبدأ اخللق (- 11

 يسكت املشركون النقطاع حجتهم) ويوم تقوم الساعة يبلس ارمون (- 12

أي ) شفعاء وكانوا(ممن أشركوهم باهللا وهم األصنام ليشفعوا هلم ) هلم من شركائهم(ال يكون ) ومل يكن (- 13
 أي متربئني منهم) بشركائهم كافرين(يكونون 

 املؤمنون والكافرون) يتفرقون(تأكيد ) ساعة يومئذويوم تقوم ال (- 14

 يسرون) حيربون(جنة ) فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فهم يف روضة (- 15

 )فأولئك يف العذاب حمضرون(البعث وغريه ) ولقاء اآلخرة(القرآن ) وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا (- 16

وحني (تدخلون يف املساء وفيه صالتان املغرب والعشاء ) حني متسون(صلوا أي سبحوا اهللا مبعىن ) فسبحان اهللا (- 17
 تدخلون الظهرية يف الصباح وفيه صالة الصبح) تصبحون

عطف على حني وفيه صالة العصر ) وعشيا(اعتراض ومعناه حيمده أهلهما ) وله احلمد يف السماوات واألرض (- 18
  الظهرتدخلون يف الظهرية وفيه صالة) وحني تظهرون(

من احلي وحييي (النطفة والبيضة ) وخيرج امليت(كاإلنسان من النطفة والطائر من البيضة ) خيرج احلي من امليت (- 19
 من القبور بالبناء للفاعل واملفعول) خترجون(اإلخراج ) وكذلك(يبسها ) بعد موا(بالنبات ) األرض
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من دم وحلم ) مث إذا أنتم بشر(أي أصلكم آدم ) من ترابأن خلقكم (تعاىل الدالة على قدرته ) ومن آياته (- 20
 يف األرض) تنتشرون(

خبلق حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء ) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا (- 21
يف صنع اهللا ) م يتفكرونآليات لقو(املذكور ) مودة ورمحة إن يف ذلك(مجيعا ) وجعل بينكم(وتألفوها ) لتسكنوا إليها(

 تعاىل

من بياض ) وألوانكم(لغاتكم من عربية وعجمية وغريها ) ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم (- 22
بفتح الالم ) للعاملني(دالالت على قدرته تعاىل ) إن يف ذلك آليات(وسواد وغريمها وأنتم أوالد رجل واحد وامرأة واحدة 

 العقول واويل العلموكسرها أي ذوي 

أي تصرفكم يف طلب ) من فضله(بالنهار ) وابتغاؤكم(بإرادته راحة لكم ) ومن آياته منامكم بالليل والنهار (- 23
 مساع تدبر واعتبار) إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون(املعيشة بإرادته 

ويرتل من السماء (للمقيم يف املطر ) عاوطم(للمسافر من الصواعق ) الربق خوفا(أي إراءتكم ) ومن آياته يريكم (- 24
 يتدبرون) آليات لقوم يعقلون(املذكور ) إن يف ذلك(أي يبسها بأن تنبت ) ماء فيحيي به األرض بعد موا

بأن ينفخ ) مث إذا دعاكم دعوة من األرض(بإرادته من غري عمد ) ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره (- 25
 منها أحياء فخروجكم منها بدعوة من آياته تعاىل) إذا أنتم خترجون(ث من القبور إسرافيل يف الصور للبع

 مطيعون) كل له قانتون(ملكا وخلقا وعبيدا ) وله من يف السماوات واألرض (- 26

من من البدء بالنظر إىل ما عند املخاطبني ) وهو أهون عليه(بعد هالكهم ) مث يعيده(للناس ) وهو الذي يبدأ اخللق (- 27
أي ) وله املثل األعلى يف السماوات واألرض(أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه وإال فهما عند اهللا تعاىل سواء يف السهولة 

 يف خلقه) احلكيم(يف ملكه ) وهو العزيز(الصفة العليا وهي أنه ال إله إال اهللا 

أي من مماليككم ) هل لكم من ما ملكت(وهو ) من أنفسكم(كائنا ) مثال(أيها املشركون ) لكم(جعل ) ضرب (- 28
أمثالكم من األحرار ) رزقناكم فأنتم فيه سواء ختافوم(وهم ) ما(من األموال وغريها ) شركاء يف(لكم ) أميانكم من(

واالستفهام مبعىن النفي املعىن ليس مماليككم شركاء لكم إىل آخره عندكم فكيف جتعلون بعض مماليك اهللا شركاء له 
 يتدبرون) نفصل اآليات(نبينها مثل ذلك التفصيل ) أنفسكم كذلككخيفتكم (

وما هلم من (أي ال هادي له ) أهواءهم بغري علم فمن يهدي من أضل اهللا(باالشراك ) بل اتبع الذين ظلموا (- 29
 مانعني من عذاب اهللا) ناصرين

اليت فطر (خلقته ) فطرة اهللا(نت ومن تبعك مائال إليه أي أخلص دينك هللا أ) وجهك للدين حنيفا(يا حممد ) فأقم (- 30
املستقيم توحيد ) ذلك الدين القيم(لدينه أي ال تبدلوه بأن تشركوا ) ال تبديل خللق اهللا(وهي دينه أي ألزموها ) الناس عليها

 توحيد اهللا) ال يعلمون(كفار مكة ) ولكن أكثر الناس(اهللا 

خافوه ) واتقوه(ه وى عنه حال من فاعل أقم وما أريد به أي اقيموا تعاىل فيما أمر ب) إليه(راجعون ) منيبني (- 31
 )وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني(
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) كل حزب(فرقا يف ذلك ) وكانوا شيعا(باختالفهم فيما يعبدونه ) فرقوا دينهم(بدل بإعادة اجلار ) من الذين (- 32

 ة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا بهمسرورون ويف قراء) فرحون(عندهم ) مبا لديهم(منهم 

مث إذا أذاقهم منه (دون غريه ) إليه(راجعني ) دعوا رم منيبني(شدة ) ضر(كفار مكة وغريهم ) وإذا مس الناس (- 33
 )إذا فريق منهم برم يشركون(باملطر ) رمحة

 ة متتعكم فيه التفات عن الغيبةعاقب) فتمتعوا فسوف تعلمون(اريد به التهديد ) ليكفروا مبا آتيناهم (- 34

أي ) مبا كانوا به يشركون(تكلم داللة ) فهو يتكلم(حجة وكتابا ) أنزلنا عليهم سلطانا(مبعىن مهزة االنكار ) أم (- 35
 يأمرهم باالشراك ال

 قدمت مبا(شدة ) وإن تصبهم سيئة(فرح بطر ) فرحوا ا(نعمة ) رمحة(كفار مكة وغريهم ) وإذا أذقنا الناس (- 36
 ييأسون من الرمحة ومن شأن املؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة) أيديهم إذا هم يقنطون

يف ذلك (يضيقه ملن يشاء ابتالءه ) إن(امتحانا ) يشاء ويقدر(يوسعه ) اهللا يبسط الرزق ملن(يعلموا ) أومل يروا أن (- 37
 )آليات لقوم يؤمنون فآت

املسافر من الصدقة وامة النيب تبع له يف ) واملسكني وابن السبيل(من الرب والصلة ) حقه(لقرابة ا) فآت ذا القرىب (- 38
 الفائزون) وأولئك هم املفلحون(ثوابه مبا يعلمون ) ذلك خري للذين يريدون وجه اهللا(ذلك 

من الزيادة يف املعاملة بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه فسمي باسم املطلوب ) وما آتيتم من ربا (- 39
صدقة ) وما آتيتم من زكاة(ال ثواب فيه للمعطني ) عند اهللا(يزكو ) فال يربوا(املعطني أي يزيد ) لريبوا يف أموال الناس(
 ثوام مبا أرادوه فيه التفات عن اخلطاب) وجه اهللا فأولئك هم املضعفون(ا ) تريدون(

من يفعل من ذلكم من (ممن أشركتم باهللا ) كم مث حيييكم هل من شركائكماهللا الذي خلقكم مث رزقكم مث مييت (- 40
 به) سبحانه وتعاىل عما يشركون(ال ) شيء

مبا كسبت (البالد اليت على األار بقلة مائها ) والبحر(القفار بقحط تامطر وقلة النبات ) ظهر الفساد يف الرب (- 41
 يتوبون) لعلهم يرجعون(عقوبته ) بعض الذي عملوا(نون بالياء وال) ليذيقهم(من املعاصي ) أيدي الناس

فاهلكوا ) سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركني(لكفار مكة ) قل (- 42
 بإشراكهم ومساكنهم ومنازهلم خاوية

) يومئذ يصدعون(هو يوم القيامة ) هللامن قبل أن يأيت يوم ال مرد له من ا(دين اإلسالم ) فأقم وجهك للدين القيم (- 43

 فيه إدغام التاء يف األصل يف الصاد يتفرقون بعد احلساب إىل اجلنة والنار

 يوطئون مرتهلم يف اجلنة) ومن عمل صاحلا فألنفسهم ميهدون(وبال كفره وهو النار ) من كفر فعليه كفره (- 44

 يعاقبهم) إنه ال حيب الكافرين(يثيبهم ) حلات من فضلهالذين آمنوا وعملوا الصا(متعلق بيصدعون ) ليجزي (- 45

املطر واخلصب ) من رمحته(ا ) وليذيقكم(مبعىن لتبشركم باملطر ) أن يرسل الرياح مبشرات(تعاىل ) ومن آياته (- 46
) كم تشكرونولعل(الرزق بالتجارة يف البحر ) من فضله(تطلبوا ) ولتبتغوا(بإرادته ) بأمره(السفن ا ) ولتجري الفلك(

 هذه النعم يا أهل مكة فتوحدوه
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باحلجج الواضحات على صدقهم يف رسالتهم إليهم ) ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم فجاؤوهم بالبينات (- 47
على الكافرين بإهالكهم ) وكان حقا علينا نصر املؤمنني(أهلكنا الذين كذبوهم ) فانتقمنا من الذين أجرموا(فكذبوهم 

 املؤمننيوإجناء 

بفتح ) وجيعله كسفا(من قلة وكثرة ) فيبسطه يف السماء كيف يشاء(تزعجه ) اهللا الذي يرسل الرياح فتثري سحابا (- 48
من يشاء من عباده (بالودق ) فإذا أصاب به(وسطه ) خيرج من خالله(املطر ) فترى الودق(السني وسكوا قطعا متفرقة 

 يفرحون باملطر) إذا هم يستبشرون

 آيسني من إنزاله) ملبلسني(تأكيد ) كانوا من قبل أن يرتل عليهم من قبله(وقد ) وإن (- 49

إن ذلك (يبسها بأن تنبت ) كيف حييي األرض بعد موا(نعمته باملطر ) رمحة اهللا(ويف قراءة آثار ) فانظر إىل آثار (- 50
 )حمليي املوتى وهو على كل شيء قدير

بعد ) من بعده(صاروا جواب القسم ) فرأوه مصفرا لظلوا(مضرة على نبات ) حياأرسلنا ر(الم قسم ) ولئن (- 51
 جيحدون النعمة باملطر) يكفرون(اصفراره 

 )ولوا مدبرين(بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية بينها وبني الياء ) فإنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا (- 52

فهم (القرآن ) إال من يؤمن بآياتنا(مساع إفهام وقبول ) تسمع(ما ) م إنوما أنت اد العمي عن ضاللته (- 53
 خملصون بتوحيد اهللا) مسلمون

قوة الشباب ) قوة(آخر وهو ضعف الطفولية ) مث جعل من بعد ضعف(ماء مهني ) اهللا الذي خلقكم من ضعف (- 54
من ) خيلق ما يشاء(الثة بضم أوله وفتحه ضعف الكرب وشيب اهلرم والضعف يف الث) مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة(

 على ما يشاء) القدير(بتدبري خلقه ) وهو العليم(الضعف والقوة والشباب والشيبة 

كذلك كانوا (قال تعاىل ) غري ساعة(يف القبور ) ما لبثوا(الكافرون ) ارمون(حيلف ) ويوم تقوم الساعة يقسم (- 55
 فوا عن احلق الصدق يف مدة اللبثيصرفون عن احلق البعث كما صر) يؤفكون

إىل يوم (فيما كتبه يف سابق علمه ) لقد لبثتم يف كتاب اهللا(من املالئكة وغريهم ) وقال الذين أوتوا العلم واإلميان (- 56
 وقوعه) ولكنكم كنتم ال تعلمون(الذي أنكرمتوه ) البعث فهذا يوم البعث

ال يطلب منهم العتىب أي ) وال هم يستعتبون(يف إنكارهم له ) لموا معذرمالذين ظ(بالياء والتاء ) فيومئذ ال ينفع (- 57
 الرجوع إىل ما يرضي اهللا

مثل ) بآية(يا حممد ) جئتهم(الم قسم ) ولئن(ا هلم تنبيه) للناس يف هذا القرآن من كل مثل(جعلنا ) ولقد ضربنا (- 58
منهم ) الذين كفروا(نونات والواو ضمري اجلمع اللتقاء الساكنني حذف منه نون الرفع لتوايل ال) ليقولن(العصا واليد ملوسى 

 أصحاب أباطيل) إال مبطلون(أي حممد وأصحابه ) أنتم(ما ) إن(

 التوحيد كما طبع على قلوب هؤالء) كذلك يطبع اهللا على قلوب الذين ال يعلمون (- 59

بالبعث ال حيملنك على اخلفة والطيش )  يوقنونحق وال يستخفنك الذين ال(بنصرك عليهم ) فاصرب إن وعد اهللا (- 60
 بترك الصرب أي ال تتركه
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  سورة لقمان-31*2*

 اهللا أعلم مبراده به) امل (- 1

 ذي احلكمة واإلضافة مبعىن من) احلكيم(القرآن ) آيات الكتاب(هذه اآليات ) تلك (- 2

ال من اآليات العامل فيها ما يف تلك من معىن ويف قراءة العامة بالنصب حا) للمحسنني(بالرفع ) هدى ورمحة( هو - 3
 االشارة

 هم الثاين تأكيد) ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون(بيان للمحسنني ) الذين يقيمون الصالة (- 4

 الفائزون) أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون (- 5

طريق ) عن سبيل اهللا(بفتح الياء وضمها ) ليضل(يعين أي ما يلهي منه عما ) ومن الناس من يشتري هلو احلديث (- 6
أولئك هلم عذاب (مهزوءا ا ) هزوا(بالنصب عطفا على يضل وبالرفع عطفا على يشتري ) بغري علم ويتخذها(اإلسالم 

 ذو إهانة) مهني

صمما ومجلتا التشبيه ) كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه وقرا(متكربا ) وىل مستكربا(القرآن ) وإذا تتلى عليه آياتنا (- 7
مؤمل وذكر البشارة كم به وهو النضر بن ) بعذاب أليم(أعلمه ) فبشره(حاالن من ضمري وىل أو الثانية بيان لالوىل 

احلارث كان يأيت احلرية يتجر فيشتري كتب أخبار األعاجم وحيدث ا أهل مكة ويقول إن حممدا حيدثكم أحاديث عاد 
 ث فارس والروم فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآنومثود وأنا أحدثكم أحادي

 )إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات النعيم (- 8

أي وعدهم اهللا بذلك وحقه حقا ) وعد اهللا حقا(حال مقدرة أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها ) خالدين فيها (- 9
 الذي ال يضع شيئا إال يف حمله) احلكيم(عده ووعيده الذي ال يغلبه شيء فيمنعه من إجناز و) وهو العزيز(

وألقى يف (العمد مجع عماد وهو األسطوانة وهو صادق بأن العمد أصال ) خلق السماوات بغري عمد تروا (- 10
 من(فيه التفات عن الغيبة ) بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا(تتحرك ) متيد(ال ) أن(جباال مرتفعة لـ ) األرض رواسي

 صنف حسن) السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي

غريه أي آهلتهم حىت أشركتموها ) ماذا خلق الذين من دونه(أخربوين يا أهل مكة ) فأروين(خملوقه ) هذا خلق اهللا (- 11
) بل(فعولني به تعاىل وما استفهام إنكار مبتدأ وذا مبعىن الذي بصلته خربه وأروين معلق عن العمل وما بعده سد مسد امل

 بني بإشراكهم وأنتم منهم) الظاملون يف ضالل مبني(لالنتقال 

منها العلم والديانة واالصابة يف القول واحلكمة كثرية مأثورة كان يفيت قبل بعثة داود ) ولقد آتينا لقمان احلكمة (- 12
ل له أي الناس شر قال الذي ال يبايل إن وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الفتيا وقال يف ذلك أال أكتفي اذا كفيت وقي

ألن ثواب شكره له ) ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه(ما أعطاك من احلكمة ) اشكر هللا(وقلنا له أن ) أن(رآه الناس مسيئا 
 حممود يف صنعه) محيد(عن خلقه ) فإن اهللا غين(النعمة ) ومن كفر(

فرجع ) لظلم عظيم(باهللا ) ال تشرك باهللا إن الشرك(تصغري إشفاق ) وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بين( واذكر - 13
 إليه وأسلم
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ضعفت للحمل وضعفت للطلق ) وهنا على وهن(فوهنت ) محلته أمه(أمرناه أن يربمها ) ووصينا اإلنسان بوالديه (- 14
 أي املرجع) أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري(وقلنا له ) يف عامني(أي فطامه ) وفصاله(وضعفت للوالدة 

) فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا(موافقة للواقع ) وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم (- 15

) مث إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون(بالطاعة ) إيل(رجع ) من أناب(طريق ) واتبع سبيل(باملعروف الرب والصلة 

 دها اعتراضفاجازيكم عليه ومجلة الوصية وما بع

أي يف ) إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف السماوات أو يف األرض(اخلصلة السيئة ) يا بين إا (- 16
 مبكاا) خبري(باستخراجها ) إن اهللا لطيف(فيحاسب عليها ) يأت ا اهللا(أخفى مكان من ذلك 

املذكور ) إن ذلك(بسبب األمر والنهي ) اصرب على ما أصابكيا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر و (- 17
 معزوماا اليت يعزم عليها لوجوا) من عزم األمور(

إن اهللا (خيالء ) وال متش يف األرض مرحا(ال متل وجهك عنهم تكربا ) خدك للناس(ويف قراءة تصاعر ) وال تصعر (- 18
 اسعلى الن) فخور(متبختر يف مشيه ) ال حيب كل خمتال

من صوتك إن (اخفض ) واغضض(توسط فيه بني الدبيب واالسراع وعليك السكينة والوقار ) واقصد يف مشيك (- 19
 أوله زفري وآخره شهيق) لصوت احلمري(أقبحها ) أنكر األصوات

وما يف (ا من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا ) أن اهللا سخر لكم ما يف السماوات(تعلموا يا خماطبني ) أمل تروا (- 20
وهي حسن الصورة وتسوية األعضاء وغري ) عليكم نعمه ظاهرة(أوسع وأمت ) وأسبغ(من الثمار واألار والدواب ) األرض
وال كتاب (من رسول ) من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى(أهل مكة ) ومن الناس(هي املعرفة وغريها ) وباطنة(ذلك 
 أنزله اهللا بل بالتقليد) منري

أولو كان الشيطان يدعوهم إىل (قال تعاىل ) وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا (- 21
 أي موجباته ال) عذاب السعري

بالطرف األوثق ) فقد استمسك بالعروة الوثقى(موحد ) وهو حمسن(يقبل على طاعته ) ومن يسلم وجهه إىل اهللا (- 22
 مرجعها) وإىل اهللا عاقبة األمور(طاعه الذي ال خياف انق

) إلينا مرجعهم فننبئهم مبا عملوا إن اهللا عليم بذات الصدور(ال تم بكفره ) كفره(يا حممذ ) ومن كفر فال حيزنك (- 23

 مبا فيها كغريه فمجاز عليه

 وهو عذاب النار ال جيدون عنه )إىل عذاب غليظ(يف اآلخرة ) مث نضطرهم(أيام حيام ) قليال(يف الدنيا ) منتعهم (- 24
 حميصا

حذف منه نون الرفع لتوايل األمثال وواو ) سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا(الم قسم ) ولئن (- 25
 وجوبه عليهم) بل أكثرهم ال يعلمون(على ظهور احلجة عليهم بالتوحيد ) قل احلمد هللا(الضمري اللتقاء الساكنني 

عن خلقه ) إن اهللا هو الغين(ملكا وخلقا وعبيدا فال يستحق العبادة فيهما غريه ) السماوات واألرضهللا ما يف  (- 26
 احملمود يف صنعه) احلميد(
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ما نفدت (مدادا ) ميده من بعده سبعة أحبر(عطف على اسم أن ) ولو أمنا يف األرض من شجرة أقالم والبحر (- 27
ها بتلك األقالم بذلك املداد وال بأكثر من ذلك ألن معلوماته تعاىل غري متناهية املعرب ا عن معلوماته بكتب) كلمات اهللا

 ال خيرج شيء عن علمه وحكمته) حكيم(ال يعجزه شيء ) إن اهللا عزيز(

يسمع كل مسموع ) إن اهللا مسيع(خلقا وبعثا ألنه بكلمة كن فيكون ) ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة (- 28
 صر ال يشغله شيء عن شيءيبصر كل مب) بصري(

فيزيد كل منهما مبا ) يف الليل(يدخله ) الليل يف النهار ويوجل النهار(يدخل ) أن اهللا يوجل(تعلم يا خماطب ) أمل تر (- 29
وأن اهللا مبا (هو يوم القيامة ) إىل أجل مسمى(يف فلكه ) جيري(منهما ) وسخر الشمس والقمر كل(نقص من اآلخر 

 )تعملون خبري

وأن اهللا (الزائل ) من دونه الباطل(بالياء والتاء يعبدون ) وأن ما يدعون(الثابت ) بأن اهللا هو احلق(املذكور ) ذلك (- 30
 العظيم) الكبري(على خلقه بالقهر ) هو العلي

عربا ) تمن آياته إن يف ذلك آليا(يا خماطبني بذلك ) جتري يف البحر بنعمة اهللا لرييكم(السفن ) أمل تر أن الفلك (- 31
 لنعمته) شكور(عن معاصي اهللا ) لكل صبار(

الدعاء بأن ) دعوا اهللا خملصني له الدين(كاجلبال اليت تظل من حتتها ) موج كالظلل(أي عال الكفار ) وإذا غشيهم (- 32
وما (ى كفره متوسط بني الكفر واإلميان ومنهم باق عل) فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد(جينبهم أي ال يدعون معه غريه 

 لنعم اهللا تعاىل) كفور(غدار ) إال كل ختار(ومنها اإلجناء من املوج ) جيحد بآياتنا

وال مولود هو جاز (فيه شيئا ) والد عن ولده(يغين ) اتقوا ربكم واخشوا يوما ال جيزي(أهل مكة ) يا أيها الناس (- 33
يف حلمه وإمهاله ) وال يغرنكم باهللا(عن اإلسالم ) حلياة الدنيافال تغرنكم ا(بالبعث ) شيئا إن وعد اهللا حق(فيه ) عن والده

 الشيطان) الغرور(

) ويعلم ما يف األرحام(بوقت يعلمه ) الغيث(بالتخفيف والتشديد ) ويرتل(مىت تقوم ) إن اهللا عنده علم الساعة (- 34

من خري أو شر ويعلمه اهللا تعاىل )  تكسب غداوما تدري نفس ماذا(أذكر أم أنثى وال يعلم واحدا من الثالثة غري اهللا تعاىل 
بباطنه كظاهره روى البخاري عن ) خبري(بكل شيء ) إن اهللا عليم(ويعلمه اهللا تعاىل ) وما تدري نفس بأي أرض متوت(

 ابن عمر حديث مفاتيح الغيب مخسة إن اهللا عنده علم الساعة إىل آخر السورة

  سورة السجدة-32*2*

 مبراده بهاهللا أعلم ) امل (- 1

 خرب ثان) من رب العاملني(خرب أول ) فيه(شك ) ال ريب(القرآن مبتدأ ) ترتيل الكتاب (- 2

أتاهم من نذير من قبلك لعلهم (نافية ) قوما ما(به ) بل هو احلق من ربك لتنذر(حممد ال ) يقولون افتراه(بل ) أم (- 3
 بإنذارك) يهتدون
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هو ) مث استوى على العرش(أوهلا األحد وآخرها اجلمعة ) ا بينهما يف ستة أياماهللا الذي خلق السماوات واألرض وم (- 4
وال (اسم ما بزيادة من أي ناصر ) من ويل(غريه ) من دونه(يا كفار مكة ) ما لكم(يف اللغة سرير امللك استواء يليق به 

 هذا فتؤمنوا) أفال تتذكرون(يدفع عذابه عنكم ) شفيع

إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما (يرجع األمر والتدبري ) مث يعرج(مدة الدنيا )  إىل األرضيدبر األمر من السماء (- 5
يف الدنيا ويف سورة سأل مخسني ألف سنة وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إىل الكافر وأما املؤمن فيكون ) تعدون

 أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا كما جاء يف احلديث

بأهل ) الرحيم(املنيع يف ملكه ) العزيز(أي ما غاب عن اخللق وما حضر ) عامل الغيب والشهادة(اخلالق املدبر ) ذلك (- 6
 طاعته

من (آدم ) وبدأ خلق اإلنسان(بفتح الالم فعال ماضيا صفة وبسكوا بدل اشتمال ) الذي أحسن كل شيء خلقه (- 7
 )طني

 ضعيف هو النطفة) من ماء مهني(علقة ) ةمن سالل(ذريته ) مث جعل نسله (- 8

السمع (لذريته ) وجعل لكم(جعله حيا حساسا بعد أن كان مجادا ) ونفخ فيه من روحه(خلق آدم ) مث سواه (- 9
 ما زائدة مؤكدة للقلة) قليال ما تشكرون(القلوب ) واألبصار واألفئدة

) أئنا لفي خلق جديد(ا بأن صرنا ترابا خمتلطا بتراا غبنا فيه) أئذا ضللنا يف األرض(منكر والبعث ) وقالوا (- 10

بل هم بلقاء (استفهام إنكار بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني يف املوضعني قال تعاىل 
 )كافرون(بالبعث ) رم

أحياء فيجازيكم ) بكم ترجعونمث إىل ر(أي يقبض أرواحكم ) يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم(هلم ) قل (- 11
 بأعمالكم

ما أنكرنا ) ربنا أبصرنا(مطأطؤوها حياء يقولون ) ناكسوا رؤوسهم عند رم(الكافرون ) ولو ترى إذ ارمون (- 12
اآلن فما ) إنا موقنون(فيها ) نعمل صاحلا(إىل الدنيا ) فارجعنا(منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه ) ومسعنا(من البعث 

 فعهم ذلك وال يرجعون وجواب لو لرأيت أمرا فظيعاين

ألمألن (وهو ) ولكن حق القول مين(فتهتدي باإلميان والطاعة باختيار منها ) ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها (- 13
 وتقول هلم اخلزنة اذا دخلوها) والناس أمجعني(اجلن ) جهنم من اجلنة

وذوقوا (تركناكم يف العذاب ) إنا نسيناكم(بترككم اإلميان به ) م هذامبا نسيتم لقاء يومك(العذاب ) فذوقوا (- 14
 من الكفر والتكذيب) مبا كنتم تعملون(الدائم ) عذاب اخللد

قالوا سبحان ) حبمد رم(متلبسني ) ا خروا سجدا وسبحوا(وعظوا ) الذين إذا ذكروا(القرآن ) إمنا يؤمن بآياتنا (- 15
 عن اإلميان والطاعة) ونوهم ال يستكرب(اهللا وحبمده 

من ) يدعون رم خوفا(مواضع االضطجاع بفرشها لصالم بالليل جدا ) عن املضاجع(ترتفع ) تتجاىف جنوم (- 16
 يتصدقون) ومما رزقناهم ينفقون(يف رمحته ) وطمعا(عقابه 
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جزاء مبا (ءة بسكون الياء مضارع ما تقر به أعينهم ويف قرا) هلم من قرة أعني(خىبء ) فال تعلم نفس ما أخفي (- 17
 )كانوا يعملون

 أي املؤمنون والفاسقون) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون (- 18

 )مبا كانوا يعملون(هو ما يعد للضيف ) أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املأوى نزال (- 19

م النار كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هلم ذوقوا فمأواه(بالكفر والتكذيب ) وأما الذين فسقوا (- 20
 )عذاب النار الذي كنتم به تكذبون

) العذاب األكرب(قبل ) دون(عذاب الدنيا بالقتل واألسر واجلدب سنني واألمراض ) ولنذيقنهم من العذاب األدىن (- 21

 إىل األميان) يرجعون(أي من بقي منهم ) لعلهم(عذاب اآلخرة 

 )منتقمون(املشركني ) إنا من ارمني(ال أحد أظلم منه ) مث أعرض عنها(القرآن ) ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه (- 22

موسى ) وجعلناه(وقد التقينا ليلة االسراء ) من لقائه(شك ) فال تكن يف مرية(التوراة ) ولقد آتينا موسى الكتاب (- 23
 )لبين إسرائيل(هاديا ) هدى(أو الكتاب 

على دينهم وعلى ) بأمرنا ملا صربوا(الناس ) يهدون(بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ياء قادة ) وجعلنا منهم أئمة (- 24
 )يوقنون(الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا ) وكانوا بآياتنا(البالء من عدوهم ويف قراءة بكسر الالم وختفيف امليم 

 من أمر الدين)  فيما كانوا فيه خيتلفونإن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة (- 25

) يف(األمم بكفرهم ) القرون ميشون(أي يتبني لكفار مكة إهالكنا كثريا ) أومل يهد هلم كم أهلكنا من قبلهم من (- 26

دالالت على قدرتنا ) يف ذلك آليات أفال(يف اسفارهم إىل الشام وغريها فيعتربوا ) مساكنهم إن(حال من ضمري هلم 
 مساع تدبر واتعاظ) ن أومليسمعو(

به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم (اليابسة اليت ال نبات فيها ) أومل يروا أنا نسوق املاء إىل األرض اجلرز فنخرج (- 27
 هذا فيعلموا أنا نقدر على إعادم) أفال يبصرون ويقولون

 )ادقنيإن كنتم ص(بيننا وبينكم ) مىت هذا الفتح(للمؤمنني ) ويقولون (- 28

 ميهلون لتوبة أو معذرة) ال ينفع الذين كفروا إميام وال هم ينظرون(بإنزال العذاب م ) قل يوم الفتح (- 29

بك حادث موت أو قتل فيسترحيون منك وهذا قبل ) إم منتظرون(إنزال العذاب م ) فأعرض عنهم وانتظر (- 30
 األمر بقتاهلم

  سورة األحزاب-33*2*

مبا ) إن اهللا كان عليما(فيما خيالف شريعتك ) وال تطع الكافرين واملنافقني(دم على تقواه )  النيب اتق اهللايا أيها (- 1
 فيما خيلقه) حكيما(يكون من قبل كونه 

 ويف قراءة بالفوقانية) إن اهللا كان مبا تعملون خبريا(أي القرآن ) واتبع ما يوحى إليك من ربك (- 2

 حافظا لك وأمته تبع له يف ذلك كله) وكفى باهللا وكيال(أمرك يف ) وتوكل على اهللا (- 3
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ردا على من قال من الكفار إن له قلبني يعقل بكل منهما أفضل من عقل ) ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه (- 4
ية يف األصل مدغمة يف بال ألف قبل اهلاء وا والتاء الثان) تظاهرون(مزة وياء وبال ياء ) وما جعل أزواجكم الالئي(حممد 
أي كاألمهات يف حترميها بذلك املعد يف اجلاهلية ) أمهاتكم(يقول الواحد مثال لزوجته أنت علي كظهر أمي ) منهن(الظاء 

مجع دعي وهو من يدعى لغري أبيه ) وما جعل أدعياءكم(طالقا وإمنا جتب به الكفارة بشرطه كما ذكر يف سورة اادلة 
 زينب بنت صلى اهللا عليه وسلمأي اليهود واملنافقني قالوا ملا تزوج النيب ) ذلكم قولكم بأفواهكم(حقيقة ) أبناءكم(ابنا له 

 قالوا تزوج حممد امرأة ابنه فأكذم اهللا تعاىل صلى اهللا عليه وسلمجحش اليت كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النيب 
 سبيل احلق) لسبيلوهو يهدي ا(يف ذلك ) واهللا يقول احلق(يف ذلك 

بنو عمكم ) عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم(أعدل ) ادعوهم آلبائهم هو أقسط( لكن - 5
ملا ) وكان اهللا غفورا(فيه هو بعد النهي ) ما تعمدت قلوبكم(يف ) ولكن(يف ذلك ) وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به(

 بكم يف ذلك) يمارح(كان من قولكم قبل النهي 

يف حرمة نكاحهن ) وأزواجه أمهام(فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إىل خالفه ) النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم (- 6
أي من االرث ) يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين(يف االرث ) بعضهم أوىل ببعض(ذوو القربات ) وأولوا األرحام(

نسخ ) كان ذلك(بوصية فجائز ) أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا(لكن ) إال(ن أول اإلسالم فنسخ باإلميان واهلجرة الذي كا
 واريد بالكتاب يف املوضعني اللوح احملفوظ) يف الكتاب مسطورا(االرث باإلميان واهلجرة بإرث ذوي األرحام 

ومنك (ع ذرة وهي أصغر من النمل حني أخرجوا من صلب آدم كالذر مج) وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم( واذكر - 7
بأن يعبدوا اهللا ويدعوا إىل عبادته وذكر اخلمسة من عطف اخلاص على ) ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي

 شديدا بالوفاء مبا محلوه وهو اليمني باهللا تعاىل مث أخذ امليثاق) وأخذنا منهم ميثاقا غليظا(العام 

) عذابا أليما(م ) للكافرين(تعاىل ) وأعد(يف تبليغ الرسالة تبكيتا للكافرين م ) ن صدقهمالصادقني ع(اهللا ) ليسأل (- 8

 مؤملا هو عطف على أخذنا

فأرسلنا (من الكفار متحزبون أيام حفر اخلندق ) يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود (- 9
بالتاء من حفر اخلندق وبالياء من حتزيب املشركني ) وكان اهللا مبا تعملون(ة من املالئك) عليهم رحيا وجنودا مل تروها

 )بصريا(

) وإذ زاغت األبصار(من أعلى الوادي وأسفله من املشرق واملغرب ) إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم (- 10

ى احللقوم من شدة مجع حنجرة وهي منته) وبلغت القلوب احلناجر(مالت عن كل شيء إىل عدوها من كل جانب 
 املختلفة بالنصر واليأس) وتظنون باهللا الظنونا(اخلوف 

 من شدة الفزع) زلزاال شديدا(حركوا ) وزلزلوا(اختربوا لتبني املخلص من غربه ) هنالك ابتلي املؤمنون (- 11

) إال غرورا( بالنصر )ما وعدنا اهللا ورسوله(ضعف اعتقاد ) وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوم مرض( واذكر - 12

 باطال

ال مقام (هي أرض املدينة ومل تصرف للعملية ووزن الفعل ) يا أهل يثرب(أي املنافقني ) وإذ قالت طائفة منهم (- 13
 صلى اهللا عليه وسلمإىل منازلكم من املدينة وكانوا خرجوا مع النيب ) فارجعوا(بضم امليم وفتحها ال إقامة وال مكانة ) لكم
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غري حصينة خيشى ) يقولون إن بيوتنا عورة(يف الرجوع ) ويستأذن فريق منهم النيب(بل خارج املدينة للقتال إىل سلع ج
 من القتال) يريدون إال فرارا(ما ) وما هي بعورة إن(عليها قال تعاىل 

باملد ) آلتوها(الشرك ) الفتنة(سأهلم الداخلون ) مث سئلوا(نواحيها ) عليهم من أقطارها(املدينة ) ولو دخلت (- 14
 )وما تلبثوا ا إال يسريا(والقصر أعطوها وفعلوها 

 عن الوفاء به) ولقد كانوا عاهدوا اهللا من قبل ال يولون األدبار وكان عهد اهللا مسؤوال (- 15

بقية )  قليالإال(يف الدنيا بعد فراركم ) ال متتعون(إن فررمت ) قل لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل وإذا (- 16
 آجالكم

اهللا ) أراد(يصيبكم بسوء إن ) أو(هالكا وهزمية ) من اهللا إن أراد بكم سوء(جيريكم ) قل من ذا الذي يعصمكم (- 17
 يدفع الضر عنهم) وال نصريا(ينفعهم ) وليا(غريه ) وال جيدون هلم من دون اهللا(خريا ) بكم رمحة(

رياء ) إال قليال(القتال ) إلينا وال يأتون البأس(تعالوا ) منكم والقائلني إلخوام هلم(املثبطني ) قد يعلم اهللا املعوقني (- 18
 ومسعة

فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور (باملعاونة مجع شحيح وهو احلال من ضمري يأتون ) أشحة عليكم (- 19
وحيزت الغنائم ) فإذا ذهب اخلوف(أي سكراته ) يغشى عليه من املوت(كنظر أو كدوران الذي ) أعينهم كالذي

فأحبط اهللا (حقيقة ) أولئك مل يؤمنوا(أي الغنيمة يطلبوا ) بألسنة حداد أشحة على اخلري(آذوكم أو ضربوكم ) سلقوكم(
 بإرادته) على اهللا يسريا(االحباط ) أعماهلم وكان ذلك

يتمنوا ) يودوا(كرة أخرى ) وإن يأت األحزاب(إىل مكة خلوفهم منهم ) مل يذهبوا(من الكفار ) حيسبون األحزاب (- 20
هذه الكرة ) ولو كانوا فيكم(أخباركم مع الكفار ) يسألون عن أنبائكم(كائنون يف البادية ) لو أم بادون يف األعراب(
 رياء وخوفا من التعبري) ما قاتلوا إال قليال(

) ملن(اقتداء به يف القتال والثبات يف مواطنه ) حسنة(بكسر اهلمزة وضمها ) لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة (- 21

 خبالف من ليس كذلك) واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا(خيافه ) كان يرجوا اهللا(بدل من لكم 

وصدق اهللا (من االبتالء والنصر ) قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله(من الكفار ) وملا رأى املؤمنون األحزاب (- 22
 ألمره) وتسليما(تصديقا بوعد اهللا ) إال إميانا(ذلك )  زادهموما(يف الوعد ) ورسوله

) فمنهم من قضى حنبه (صلى اهللا عليه وسلممن الثبات مع النيب ) من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه (- 23

 نافقنييف العهد وهم خبالف حال امل) وما بدلوا تبديال(ذلك ) ومنهم من ينتظر(مات أو قتل يف سبيل اهللا 

أو يتوب عليهم إن اهللا كان (بأن مييتهم على نفاقهم ) ليجزي اهللا الصادقني بصدقهم ويعذب املنافقني إن شاء (- 24
 به) رحيما(ملن تاب ) غفورا

) وكفى اهللا املؤمنني القتال(مرادهم من الظفر باملؤمنني ) بغيظهم مل ينالوا خريا(األحزاب ) ورد اهللا الذين كفروا (- 25

 غالبا على أمره) عزيزا(على إجياد ما يريده ) وكان اهللا قويا(ريح واملالئكة بال

حصوم مجع صيصية وهو ما يتحصن به ) من صياصيهم(أي قؤيظة ) وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب (- 26
 لذراريمنهم أي ا) وتأسرون فريقا(منهم وهم املقاتلة ) فريقا تقتلون(اخلوف ) وقذف يف قلوم الرعب(
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وكان اهللا على كل (بعد وهي خيرب اخذت بعد قريظة ) وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطؤوها (- 27
 )شيء قديرا

إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها (وهن تسع وطلنب منه من زينة الدنيا ما ليس عنده ) يا أيها النيب قل ألزواجك (- 28
 اطلقكن من غري ضرار) وأسرحكن سراحا مجيال(لطالق أي متعة ا) فتعالني أمتعكن

) أجرا عظيما(بإرادة اآلخرة ) فإن اهللا أعد للمحسنات منكن(اجلنة ) وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة (- 29

 اجلنة فاخترن اآلخرة على الدنيا

ويف قراءة يضعف ) يضاعف(نت أو هي بينة بفتح الياء وكسرها أي بي) يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة (- 30
وكان ذلك (ضعفي عذاب غريهن أي مثليه ) هلا العذاب ضعفني(بالتشديد ويف أخرى نضعف بالنون معه ونصب العذاب 

 )على اهللا يسريا

 مثلي ثواب غريهن من النساء ويف قراءة) منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلا نؤا أجرها مرتني(يطع ) ومن يقنت (- 31

 يف اجلنة زيادة) وأعتدنا هلا رزقا كرميا(بالتحتانية يف تعمل ونؤا 

للرجال ) فال ختضعن بالقول(اهللا فإنكن أعظم ) من النساء إن اتقينت(كجماعة ) يا نساء النيب لسنت كأحد (- 32
 من غري خضوع) وقلن قوال معروفا(نفاق ) فيطمع الذي يف قلبه مرض(

من القرار وأصله أقررن بكسر الراء وفتحها من قررت بفتح الراء ) يف بيوتكن(حها بكسر الكاف وفت) وقرن (- 33
تربج اجلاهلية (بترك إحدى التاءين من أصله ) وال تربجن(وكسرها نقلت حركة الراء إىل القاف وحذفت مع مهزة الوصل 

م مذكور يف آية وال يبدين زينتهن إال أي ما قبل اإلسالم من إظهار النساء حماسنهن للرجال واإلظهار بعد اإلسال) األوىل
) أهل البيت(اإلمث يا ) وأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا ورسوله إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس(ما ظهر منها 

 )تطهريا(منه ) ويطهركم (صلى اهللا عليه وسلمنساء النيب 

جبميع ) خبريا(بأوليائه ) إن اهللا كان لطيفا(السنة ) حلكمةوا(القرآن ) واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا (- 34
 خلقه

يف اإلميان ) والصادقني والصادقات(املطيعات ) إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات (- 35
صدقات والصائمني واخلاشعات واملتصدقني واملت(املتواضعني ) واخلاشعني(على الطاعات ) والصابرين والصابرات(

للمعاصي ) والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات أعد اهللا هلم مغفرة(عن احلرام ) والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات
 على الطاعات) وأجرا عظيما(

) رهممن أم(االختيار ) هلم اخلرية(بالتاء والياء ) وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون (- 36

خالف أمر اهللا ورسوله نزلت يف عبد اهللا بن جحش واخته زينب خطبها النيب لزيد بن حارثة فكرها ذلك حني علما 
بينا ) ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا( خطبها لنفسه مث رضيا لآلية صلى اهللا عليه وسلملظنهما قبل أن النيب 

 وقع بصره عليها بعد حني فوقع يف نفسه حبها ويف نفس زيد كراهتها مث قال  لزيد مثصلى اهللا عليه وسلمفزوجها النيب 
  أريد فراقها فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعاىلصلى اهللا عليه وسلمللنيب 
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باالعتاق وهو زيد بن حارثة كان من ) وأنعمت عليه(باإلسالم ) تقول للذي أنعم اهللا عليه(منصوب باذكر ) وإذ (- 37
يف أمر ) أمسك عليك زوجك واتق اهللا( قبل البعثة وأعتقه وتبناه صلى اهللا عليه وسلمية اشتراه رسول اهللا سيب اجلاهل

أن يقولوا تزوج ) وختشى الناس(مظهره من حمبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها ) وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه(طالقها 
ال عليك من قول الناس مث طلقها زيد وانقضت عدا قال تعاىل يف كل شيء وتزوجها و) واهللا أحق أن ختشاه(زوجة ابنه 

 بغري إذن وأشبع املسلمني خبزا صلى اهللا عليه وسلمفدخل عليها النيب ) زوجناكها(حاجة ) فلما قضى زيد منها وطرا(
 )اهللا(مقضيه ) لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر(وحلما 

يف الذين خلوا (أي كسنة اهللا فنصب برتع اخلافض ) اهللا له سنة اهللا(أحل ) ما كان على النيب من حرج فيما فرض (- 38
 مقضيا) قدرا مقدورا(فعله ) وكان أمر اهللا(من األنبياء أن ال حرج عليهم يف ذلك توسعة هلم يف النكاح ) من قبل

فال خيشون مقالة الناس فيما أحل ) ت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللايبلغون رساال(نعت للذين قبله ) الذين (- 39
 حافظا ألعمال خلقه وحماسبتهم) وكفى باهللا حسيبا(اهللا هلم 

كان ) ولكن(فليس أبا زيد أي والده فال حيرم عليه التزوج بزوجته زينب ) ما كان حممد أبا أحد من رجالكم (- 40
وكان اهللا (فال يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا ويف قراءة بفتح التاء كآلة اخلتم أي به ختموا ) رسول اهللا وخامت النبيني(

 منه بأن ال نيب بعده وإذا نزل السيد عيسى حيكم بشريعته) بكل شيء عليما

 )يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا (- 41

 أول النهار وآخره) وسبحوه بكرة وأصيال (- 42

) من الظلمات(ليدمي إخراجه إياكم ) ليخرجكم(يستغفرون لكم ) ومالئكته(يرمحكم ) هو الذي يصلي عليكم( - 43

 )وكان باملؤمنني رحيما(اإلميان ) إىل النور(الكفر 

 هو اجلنة) وأعد هلم أجرا كرميا(بلسان املالئكة ) يوم يلقونه سالم(منه تعاىل ) حتيتهم (- 44

 من كذبك بالنار) ونذيرا(من صدقك باجلنة ) ومبشرا(على من أرسلت ) رسلناك شاهدايا أيها النيب إنا أ (- 45

 أي مثله يف االهتداء به) وسراجا منريا(بأمره ) بإذنه(إىل طاعته ) وداعيا إىل اهللا (- 46

 هو احلنة) وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال كبريا (- 47

ال جتازهم عليه إىل أن تؤمر فيهم بأمر ) أذاهم(اترك ) ودع( خيالف شريعتك فيما) وال تطع الكافرين واملنافقني (- 48
 مفوضا إليه) وكفى باهللا وكيال(فهو كافيك ) وتوكل على اهللا(

فما (ويف قراءة متاسوهن أي جتامعوهن ) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن (- 49
أعطوهن ما يستمتعن به أي إن مل يسم هلن أصدقة وإال ) فمتعوهن(حتصوا باألقراء وغريها ) تدوالكم عليهن من عدة تع

 خلوا سبيلهن من غري إضرار) وسرحوهن سراحا مجيال(فلهن نصف املسمى فقط قال ابن عباس وعليه الشافعي 

من ) ا ملكت ميينك مما أفاء اهللا عليكوم(مهورهن ) يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن (- 50
خبالف ) وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معك(الكفار بالسيب كصفية وجويرية 

خالصة لك (يطلب نكاحها بغري صداق ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها(من مل يهاجرن 
من األحكام ) يف أزواجهم(أي املؤمنني ) قد علمنا ما فرضنا عليهم(النكاح بلفظ اهلبة من غري صداق ) من دون املؤمنني



 
 

 

301 

من االماء بشراء وغريه بأن ) وما ملكت أميام(بأن ال يزيدوا على أربع نسوة وال يتزوجوا إال بويل وشهود ومهر ويف 
يكون (متعلق مبا قبل ذلك ) لكيال(الوثنية وأن تستربئ قبل الوطء تكون األمة ممن حتل ملالكها كالكتابية خبالف اوسية و

 بالتوسعة يف ذلك) رحيما(فيما يعسر التحرز عنه ) وكان اهللا غفورا(ضيق يف النكاح ) عليك حرج

منهن ) إليك من تشاء(تضم ) وتؤوي(أي ازواجك عن نوبتها ) من تشاء منهن(باهلمزة والياء بدله تؤخر ) ترجي (- 51
يف طلبها وضمها إليك خري يف ذلك بعد أن كان ) فال جناح عليك(من القسمة ) ممن عزلت(طلبت ) ومن ابتغيت(يها فتأت

ما ذكر املخري فيه ) أن تقر أعينهن وال حيزن ويرضني مبا آتيتهن(أقرب إىل ) أدىن(التخيري ) ذلك(القسم واجبا عليه 
من أمر النساء وامليل إىل بعضهن وإمنا خريناك فيهن تيسريا ) قلوبكمواهللا يعلم ما يف (تأكيد للفاعل يف يرضني ) كلهن(

 عن عقام) حليما(خبلقه ) وكان اهللا عليما(عليك يف كل مما أردت 

بترك إحدى التاين يف األصل ) وال أن تبدل(بعد التسع اليت اخترنك ) لك النساء من بعد(بالتاء والياء ) ال حيل (- 52
من االماء ) ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت ميينك(لقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت بأن تط) ن من أزواج(

وكان اهللا على كل شيء ( بعدهن مارية وولدت له إبراهيم ومات يف حياته صلى اهللا عليه وسلمفتحل لك وقد ملك 
 حفيظا) رقيبا

) غري ناظرين(فتدخلوا ) إىل طعام( الدخول بالدعاء يف) يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم (- 53

من ) مستأنسني حلديث(متكثوا ) ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وال(نضجه مصدر أىن يأين ) إناه(منتظرين 
رجكم أن خي) واهللا ال يستحيي من احلق(أن خيرجكم ) كان يؤذي النيب فيستحيي منكم(املكث ) إن ذلكم(بعضكم لبعض 

متاعا فاسألوهن من  (صلى اهللا عليه وسلمأي أزواج النيب ) وإذا سألتموهن(أي ال يترك بيانه وقرىء يستحي بياء واحدة 
وال أن (بشيء ) وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا(من اخلواطر املريبة ) ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون(ستر ) وراء حجاب

 )عظيما(ذنبا ) م كان عند اهللاتنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك

 فيجازيكم عليه) فإن اهللا كان بكل شيء عليما(من نكاحهن بعده ) إن تبدوا شيئا أو ختفوه (- 54

أي املؤمنات ) ال جناح عليهن يف آبائهن وال أبنائهن وال إخوان وال أبناء إخوان وال أبناء أخوان وال نسائهن (- 55
إن اهللا كان (فيما امرتن به ) واتقني اهللا(االماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غري حجاب من ) وال ما ملكت أميان(

 ال خيفى عليه شيء) على كل شيء شهيدا

) يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب (- 56

 د وسلمأي قولوا اللهم صل على حمم

وهم الكفار يصفون اهللا مبا هو مرته عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله ) إن الذين يؤذون اهللا ورسوله (- 57
 ذا إهانة وهو النار) وأعد هلم عذابا مهينا(أبعدهم ) لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة(

وإمثا (حتملوا كذبا ) فقد احتملوا تانا( ما عملوا يرموم بغري) والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا (- 58
 بينا) مبينا

مجع جلباب وهي املالءة اليت ) يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن (- 59
) أن يعرفن(رب إىل أق) ذلك أدىن(تشتمل ا املرأة أي يرخني بعضها على الوجوه إذا خرجن حلاجتهن إال عينا واحدة 
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) وكان اهللا غفورا(بالتعرض هلن خبالف االماء فال يغطني وجوههن فكان املنافقون يتعرضون هلن ) فال يؤذين(بأن حرائر 

 ن إذ سترهن) رحيما(ملا سلف منهن لترك الستر 

املؤمنني بقوهلم ) ملرجفون يف املدينةوا(بالزنا ) والذين يف قلوم مرض(عن نفاقهم ) مل ينته املنافقون(الم قسم ) لئن (- 60
 )فيها إال قليال(يساكنونك ) مث ال جياورونك(لنسلطنك عليهم ) لنغرينك م(قد أتاكم العدو وسراياكم قتلوا أو هزموا 

أي احلكم فيهم هذا على ) وقتلوا تقتيال سنة(وجدوا ) أينما ثقفوا أخذوا(مبعدين عن الرمحة ) ملعونني( مث خيرجون - 61
 جهة األمر به

ولن جتد (من األمم املاضية يف منافقيهم املرجفني املؤمنني ) يف الذين خلوا من قبل(أي سن اهللا ذلك ) سنة اهللا (- 62
 منه) لسنة اهللا تبديال

يعلمك ا أي أنت ال ) قل إمنا علمها عند اهللا وما يدريك(مىت تكون ) عن الساعة(أهل مكة ) يسألك الناس (- 63
 )قريبا(توجد ) لعل الساعة تكون(تعلمها 

 نارا شديدة يدخلوا) وأعد هلم سعريا(أبعدهم ) إن اهللا لعن الكافرين (- 64

 يدفعها عنهم) وال نصريا(حيفظهم عنها ) فيها أبدا ال جيدون وليا(مقدرا خلودهم ) خالدين (- 65

 ) وأطعنا الرسوالليتنا أطعنا اهللا (تنبيهلل) يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا (- 66

طريق ) وكرباءنا فأضلونا السبيال(ويف قراءة ساداتنا مجع اجلمع ) ربنا إنا أطعنا سادتنا(أي األتباع منهم ) وقالوا (- 67
 اهلدى

 عدده ويف قراءة باملوحدة أي عظيما) لعنا كبريا(عذم ) والعنهم(مليت عذابنا ) ربنا آم ضعفني من العذاب (- 68

فربأه (بقوهلم مثال ما مينعه أن يغتسل إال أنه آدر ) كالذين آذوا موسى(مع نبيكم ) يها الذين آمنوا ال تكونوايا أ (- 69
بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل ففر احلجر به حىت وقف بني مأل من بين اسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه ) اهللا مما قالوا

 صلى اهللا عليه وسلمذا جاه ومما أوذي به نبينا ) وكان عند اهللا وجيها(صية فاستتر به فرأوه وال أدرة به وهي نفخة يف اخل

 من ذلك وقال يرحم اهللا صلى اهللا عليه وسلمأنه قسم قسما فقال رجل هذه قسمة ما اريد ا وجه اهللا تعاىل فغضب النيب 
 موسى لقد اوذي بأكثر من هذا فصرب رواه البخاري

 صوابا) وا اهللا وقولوا قوال سديدايا أيها الذين آمنوا اتق (- 70

 نال غاية مطلوبة) ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما(يتقبلها ) يصلح لكم أعمالكم (- 71

على السماوات واألرض (الصلوات وغريها مما يف فعلها من الثواب وتركها من العقاب ) إنا عرضنا األمانة (- 72
إنه (آدم بعد عرضها عليه ) منها ومحلها اإلنسان(خفن ) فأبني أن حيملنها وأشفقن( فيها فهما ونطقا بأن خلق) واجلبال

 به) جهوال(لنفسه مبا محله ) كان ظلوما

املضيعني ) املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات(الالم متعلقة بعرضنا املترتب عليه محل آدم ) ليعذب اهللا (- 73
 م) رحيما(للمؤمنني ) وكان اهللا غفورا(املؤدين األمانة ) اهللا على املؤمنني واملؤمناتويتوب (األمانة 
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  سورة سبأ-34*2*

الذي له (محد تعاىل نفسه بذلك واملراد به الثناء مبضمونه من ثبوت احلمد وهو الوصف باجلميل هللا تعاىل ) احلمد هللا (- 1
) وهو احلكيم(كالدنيا حيمده أولياؤه إذا دخلوا اجلنة ) ه احلمد يف اآلخرةول(ملكا وخلقا ) ما يف السماوات وما يف األرض

 خبلقه) اخلبري(يف فعله 

من رزق ) وما يرتل من السماء(كنبات وغريه ) وما خيرج منها(كماء وغريه ) يف األرض(يدخل ) يعلم ما يلج (- 2
 هلم) الغفور(ه بأوليائ) وهو الرحيم(من عمل وغريه ) فيها(يصعد ) وما يعرج(وغريه 

باجلر صفة والرفع خرب مبتدأ ) بلى وريب لتأتينكم عامل الغيب(هلم ) قل(القيامة ) وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة (- 3
يف السماوات وال يف األرض وال أصغر من ذلك وال (أصغر منلة ) ذرة(وزن ) عنه مثقال(يغيب ) ال يعزب(وعالم باجلر 

 بني هو اللوح احملفوظ) أكرب إال يف كتاب مبني

 حسن يف اجلنة) الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هلم مغفرة ورزق كرمي(فيها ) ليجزي (- 4

ويف قراءة هنا وفيما يأيت معاجزين أي مقدرين عجزنا أو ) معاجزين(القرآن ) آياتنا(إبطال ) والذين سعوا يف (- 5
مؤمل باجلر والرفع ) أليم(سيء العذاب ) أولئك هلم عذاب من رجز(عقاب مسابقني لنا فيفوتوننا لظنهم أن ال بعث وال 

 صفة لرجز أو عذاب

أي ) الذي أنزل إليك من ربك(مؤمنو أهل الكتاب كعبد اهللا بن سالم وأصحابه ) الذين أوتوا العلم(يعلم ) ويرى (- 6
 ي العزة احملمودأي اهللا ذ) العزيز احلميد(طريق ) احلق ويهدي إىل صراط(فصل ) هو(القرآن 

خيربكم ) ينبئكم(هو حممد ) هل ندلكم على رجل(أي قال بعضهم على جهة التعجيب لبعض ) وقال الذين كفروا (- 7
 )إنكم لفي خلق جديد(مبعىن متزيق ) كل ممزق(قطعتم ) إذا مزقتم(أنكم 

جنون ختيل به ) أم به جنة( يف ذلك )على اهللا كذبا(بفتح اهلمزة لالستفهام واستغين ا عن مهزة الوصل ) أفترى (- 8
عن احلق ) والضالل البعيد(فيها ) يف العذاب(املشتملة على البعث والعذاب ) بل الذين ال يؤمنون باآلخرة(ذلك قال تعاىل 

 يف الدنيا

 م من السماء واألرض إن نشأ خنسف(ما فوقهم وما حتتهم ) إىل ما بني أيديهم وما خلفهم(ينظروا ) أفلم يروا (- 9
) إن يف ذلك(ويف قراءة يف األفعال الثالثة بالياء ) من السماء(بسكون السني وفتحها قطعة ) األرض أو نسقط عليهم كسفا

 راجع إىل ربه تدل على قدرة اهللا على البعث وما يشاء) آلية لكل عبد منيب(املرئي 

بالنصب عطفا على ) والطري(بالتسبيح ) معه( رجعي )يا جبال أويب(نبوة وكتابا وقلنا ) ولقد آتينا داود منا فضال (- 10
 فكان يف يده كالعجني) وألنا له احلديد(حمل اجلبال أي ودعوناها تسبح معه 

أي نسج الدروع قيل ) وقدر يف السرد(دروعا كوامل جيرها البسها على االرض ) سابغات(منه ) أن اعمل( وقلنا - 11
 فأجازيكم به) صاحلا إين مبا تعملون بصري(أي آل داود معه ) واعملوا(ه لصانعها سراد أي أجعله حبيث تتناسب حلق

شهر (مسريها من الغدوة مبعىن الصباح إىل الزوال ) غدوها(وقراءة الرفع بتقدير تسخري ) ولسليمان الريح( سخرنا - 12
 أي النحاس فأجريت ثالثة أيام )له عني القطر(أذبنا ) وأسلنا(أي مسريته ) شهر(سريها من الزوال إىل الغروب ) ورواحها
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) ربه ومن يزغ(بأمر ) ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن(بلياليهن كجري املاء وعمل الناس إىل اليوم مما أعطي سليمان 

النار يف اآلخرة وقيل يف الدنيا بأن يضربه ملك بسوط منها ) نذقه من عذاب السعري(له بطاعته ) منهم عن أمرنا(يعدل 
 ضربة حترقه

مجع متثال وهو كل شيء مثلته بشيء ) ومتاثيل(أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج ) يعملون له ما يشاء من حماريب (- 13
مجع جابية ) كاجلواب(مجع جفنة ) وجفان(أي صور من حناس وزجاج ورخام ومل يكن اختاذ الصور حراما يف سريعته 

ثابتات هلا قوائم ال تتحرك عن أماكنها ) وقدور راسيات (وهو حوض كبري جيتمع على اجلفنة ألف رجل يأكلون منها
وقليل من (له على ما آتاكم ) شكرا(بطاعة اهللا ) آل داود(يا ) اعملوا(تتخذ من اجلبال باليمن يصعد إليها بالسالمل وقلنا 

 العامل بطاعيت شكرا لنعميت) عبادي الشكور

ومكث قائما على عصاه حوال ميتا واجلن تعمل تلك األعمال أي مات ) املوت(على سليمان ) فلما قضينا عليه (- 14
مصدر ارضيت ) ما دهلم على موته إال دابة األرض(الشاقة على عادا ال تشعر مبوته حىت أكلت اإلرضة عصاه فخر ميتا 

ميتا ) فلما خر( ا باهلمزة وتركه بألف عصاه ألا ينسأ يطرد ويزجر) تأكل منسأته(اخلشبة بالبناء للمفعول أكلتها اإلرضة 
ما لبثوا يف (ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ) لو كانوا يعلمون الغيب(خمففة أم ) أن(انكشف هلم ) تبينت اجلن(

العمل الشاق هلم لظنهم حياته خالف ظنهم علم الغيب وعلم كونه سنة حبساب ما أكلته االرضة من ) العذاب املهني
 ثالالعصا بعد موته يوما وليلة م

دالة على قدرة ) آية(باليمن ) يف مسكنهم(بالصرف وعدمه قبيلة مسيت بإسم جد هلم من العرب ) لقد كان لسبأ (- 15
على ما ) كلوا من رزق ربكم واشكروا له(عن ميني واديهم ومشاله وقيل هلم ) عن ميني ومشال(بدل ) جنتان(اهللا تعاىل 

س فيها سباخ وال بعوضة وال ذبابة وال برغوث وال عقرب وال حية ومير لي) بلدة طيبة(رزقكم من النعمة يف ارض سبأ 
 )ورب غفور(الغريب فيها ويف ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها 

مجع عرمة ما ميسك املاء من بناء وغريه إىل وقت ) فأرسلنا عليهم سيل العرم(عن شكره وكفروا ) فأعرضوا (- 16
تثنية ذوات مفرد على ) وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت(فأغرق جنتيهم وأمواهلم حاجته أي سيل واديهم املمسوك مبا ذكر 

 )وأثل وشيء من سدر قليل(مر بإضافة أكل مبعىن مأكول وتركها وبعطف عليه ) أكل مخط(األصل 

ب بالياء والنون مع كسر الزاي ونص) وهل جنازي إال الكفور(بكفرهم ) جزيناهم مبا كفروا(التبديل ) ذلك (- 17
 الكفور أي ما يناقش إال هو

باملاء والشجر وهي قرى الشام اليت يسريون إليها ) وبني القرى اليت باركنا فيها(سبأ وهم باليمن ) وجعلنا بينهم (- 18
حبيث يقيلون يف واحدة ويبيتون يف أخرى إىل ) وقدرنا فيها السري(متواصلة من اليمن إىل الشام ) قرى ظاهرة(للتجارة 
 ال ختافون يف ليل وال يف ار) سريوا فيها ليايل وأياما آمنني(رهم وال حيتاجون فيه إىل محل زاد وماء أي وقلنا انتهاء سف

إىل الشام اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل ) بني أسفارنا(ويف قراءة باعد ) فقالوا ربنا باعد (- 19
) ومزقناهم كل ممزق(ملن بعدهم يف ذلك ) فجعلناهم أحاديث(بالكفر ) وا أنفسهموظلم(ومحل الزاد واملاء فبطروا النعمة 

 على النعم) شكور(عن املعاصي ) لكل صبار(عربا ) آليات(املذكور ) إن يف ذلك(فرقناهم يف البالد كل التفريق 



 
 

 

305 

) فاتبعوه(ئه يتبعونه أم بإغوا) إبليس ظنه(أي الكفار منهم سبأ ) عليهم(بالتخفيف والتشديد ) ولقد صدق (- 20

 للبيان أي هم املؤمنون مل يتبعوه) فريقا من املؤمنني(مبعىن لكن ) إال(فصدق بالتخفيف يف ظنه أي وجده صادقا 

فنجازي ) من يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف شك(علم ظهور ) إال لنعلم(تسليط ) وما كان له عليهم من سلطان (- 21
 رقيب) يظوربك على كل شيء حف(كال منهما 

غريه لينفعوكم بزعمكم قال ) من دون اهللا(أي زعمتموهم آهلة ) ادعوا الذين زعمتم(يا حممد لكفار مكة ) قل (- 22
شركة ) يف السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك(من خري أو شر ) ذرة(وزن ) ال ميلكون مثقال(تعاىل فيهم 

 معني) ريمن ظه(من اآلهلة ) منهم(تعاىل ) وما له(

حىت (فيها ) له(بفتح اهلمزة وضمها ) إال ملن أذن(تعاىل رد لقوهلم إن آهلتهم تشفع عنده ) وال تنفع الشفاعة عنده (- 23
ماذا (قال بعضهم لبعض استبشارا ) قالوا(كشف عنها الفزع باالذن فيها ) عن قلوم(بالبناء للفاعل واملفعول ) إذا فزع

 العظيم) الكبري(فوق خلقه بالقهر ) وهو العلي(أي قد أذن فيها ) احلق(قول ال) قالوا(فيها ) قال ربكم

أي ) وإنا أو إياكم(إن مل يقولوه ال جواب غريه ) قل اهللا(النبات ) واألرض(املطر ) قل من يرزقكم من السماوات (- 24
 ميان إذا وفقوا لهبني يف االام تلطف م داعيا إىل اإل) لعلى هدى أو يف ضالل مبني(أحد الفريقني 

 ألنا بريئون منكم) وال نسأل عما تعملون(اذنبنا ) قل ال تسألون عما أجرمنا (- 25

) وهو الفتاح(فيدخل احملقني اجلنة واملبطلني النار ) بيننا باحلق(حيكم ) مث يفتح(يوم القيامة ) قل جيمع بيننا ربنا (- 26

 مبا حيكم به) العليم(احلاكم 

) بل هو اهللا العزيز(ردع هلم عن اعتقاد شريك له ) كال(يف العبادة ) الذين أحلقتم به شركاء(علموين أ) قل أروين (- 27

 يف تدبره خللقه فال يكون له شريك يف ملكه) احلكيم(الغالب على أمره 

منذرا ) ونذيرا(مبشرا للمؤمنني باجلنة ) للناس بشريا(حال من الناس قدم لالهتمام ) وما أرسلناك إال كافة (- 28
 ذلك) ال يعلمون(أي كفار مكة ) ولكن أكثر الناس(للكافرين بالعذاب 

 فيه) إن كنتم صادقني(بالعذاب ) ويقولون مىت هذا الوعد (- 29

 عليه وهو يوم القيامة) قل لكم ميعاد يوم ال تستأخرون عنه ساعة وال تستقدمون (- 30

أي تقدمه كالتوراة واالجنيل الدالني )  القرآن وال بالذي بني يديهلن نؤمن ذا(من أهل مكة ) وقال الذين كفروا (- 31
موقوفون عند رم يرجع بعضهم إىل (الكافرون ) إذ الظاملون(ياحممد ) ولو ترى(على البعث النكارهم له قال تعاىل فيهم 

) لكنا مؤمنني(ا عن اإلميان صددمتون) لوال أنتم(الرؤساء ) للذين استكربوا(األتباع ) بعض القول يقول الذين استضعفوا

 بالنيب

 يف انفسكم) بل كنتم جمرمني(ال ) قال الذين استكربوا للذين استضعفوا أحنن صددناكم عن اهلدى بعد إذ جاءكم (- 32

إذ تأمروننا أن نكفر باهللا (أي مكر فيهما منكم بنا ) وقال الذين استضعفوا للذين استكربوا بل مكر الليل والنهار (- 33
أي أخفاها كل عن رفيقه ) ملا رأوا العذاب(على ترك اإلميان به ) الندامة(أي الفريقان ) وأسروا(شركاء ) ل له أنداداوجنع

 يف الدنيا) ما كانوا يعملون(جزاء ) جيزون إال(ما ) هل(يف النار ) وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا(خمافة التعبري 

 )إنا مبا أرسلتم به كافرون(رؤساؤها املتنعمون ) إال قال مترفوهاوما أرسلنا يف قرية من نذير  (- 34
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 )وما حنن مبعذبني(ممن آمن ) وقالوا حنن أكثر أمواال وأوالدا (- 35

أي كفار ) ولكن أكثر الناس(يضيقه ملن يشاء ابتالء ) ويقدر(امتحانا ) ملن يشاء(يوسعه ) قل إن ريب يبسط الرزق (- 36
 ذلك) ال يعلمون(مكة 

من آمن وعمل صاحلا فأولئك (لكن ) إال(قرىب أي تقريبا ) وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى (- 37
من املوت ) آمنون(من اجلنة ) وهم يف الغرفات(أي جزاء العمل احلسنة مثال بعشر فأكثر ) هلم جزاء الضعف مبا عملوا

 وغريه ويف قراءة الغرفة مبعىن اجلمع

أولئك يف العذاب (لنا مقدرين عجزنا وأم يفوتونا ) معاجزين(القرآن باالبطال ) ين يسعون يف آياتناوالذ (- 38
 )حمضرون

بعد البسط أو ملن يشاء ابتالءه ) له(يضيقه ) ويقدر(امتحانا ) ملن يشاء من عباده(يوسعه ) قل إن ريب يبسط الرزق (- 39
 يقال كل إنسان يروق عائلته أي برزق اهللا)  خري الرازقنيفهو خيلفه وهو(يف اخلري ) وما أنفقتم من شيء(

بتحقيق اهلمزتني وإبدال األوىل ياء ) مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم(أي املشركني ) ويوم حيشرهم مجيعا( واذكر - 40
 )كانوا يعبدون(وإسقاطها 

لالنتقال ) بل(االة بيننا وبينهم من جهتنا أي ال مو) أنت ولينا من دوم(ترتيها لك عن الشريك ) قالوا سبحانك (- 41
 مصدقون فيما يقولون هلم) أكثرهم م مؤمنون(الشياطني أي يطيعوم يف عبادم إيانا ) كانوا يعبدون اجلن(

ونقول للذين (تعذيبا ) وال ضرا(شفاعة ) نفعا(أي بعض املعبودين لبعض العابدين ) فاليوم ال ميلك بعضكم لبعض (- 42
 )ذوقوا عذاب النار اليت كنتم ا تكذبون(كفروا ) ظلموا

قالوا ما هذا إال رجل  (صلى اهللا عليه وسلمواضحات بلسان نبينا حممد ) بينات(القرآن ) وإذا تتلى عليهم آياتنا (- 43
وقال (على اهللا ) مفترى(كذب ) إال إفك(القرآن ) وقالوا ما هذا(من األصنام ) يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم

 بني) هذا إال سحر مبني(ما ) ملا جاءهم إن(القرآن ) الذين كفروا للحق

 فمن أين يكذبوك) وما آتيناهم من كتب يدرسوا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير (- 44

 فكذبوا(من القوة وطول العمر وكثرة املال ) معشار ما آتيناهم(أي هؤالء ) وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا (- 45

 إنكاري عليهم بالعقوبة واالهالك أي هو واقع موقعه) فكيف كان نكري(إليهم ) رسلي

) مث تتفكروا(واحدا واحدا ) وفرادى(أي اثنني اثنني ) مثىن(ألجله ) أن تقوموا هللا(هي ) قل إمنا أعظكم بواحدة (- 46

يف اآلخرة إن ) عذاب شديد(أي قبل ) ديهو إال نذير لكم بني ي(ما ) إن(جنون ) من جنة(حممد ) ما بصاحبكم(فتعلموا 
 عصيتموه

إال (ما ثوايب ) إن أجري(أي ال أسألكم عليه أجرا ) من أجر فهو لكم(على االنذار والتبليغ ) ما سألتكم(هلم ) قل (- 47
 مطلع بعلم صدقي) على اهللا وهو على كل شيء شهيد

 ما غاب عن خلقه يف السموات واألرض) وبعالم الغي(يلقيه إىل أنبيائه ) قل إن ريب يقذف باحلق (- 48

 أي مل يبق له أثر) وما يعيد(الكفر ) وما يبديء الباطل(اإلسالم ) قل جاء احلق (- 49
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من ) وإن اهتديت فبما يوحي إيل ريب(أي إمث ضاليل عليها ) فإمنا أضل على نفسي(عن احلق ) قل إن ضللت (- 50
 )قريب(للدعاء ) إنه مسيع(القرآن واحلكمة 

وأخذوا من مكان (هلم منا أي ال يفوتونا ) فال فوت(عند البعث لرأيت أمرا عظيما ) إذ فزعوا(يا حممد ) ولو ترى (- 51
 أي القبور) قريب

عن ) من مكان بعيد(بواو وباهلمزة بدهلا أي تناول اإلميان ) وأىن هلم التناوش(مبحمد أو القرآن ) وقالوا آمنا به (- 52
 رة وحمله الدنياحمله إذ هم يف اآلخ

أي مبا غاب علمه عنهم غيبة بعيدة ) بالغيب من مكان بعيد(يرمون ) ويقذفون(يف الدنيا ) وقد كفروا به من قبل (- 53
 حيث قالوا يف النيب ساحر شاعر كاهن ويف القرآن سحر شعر كهانة

أي قبلهم ) من قبل(باههم يف الكفر أش) كما فعل بأشياعهم(من اإلميان أي قبوله ) وحيل بينهم وبني ما يشتهون (- 54
 موقع يف الريبة هلم فيما آمنوا به اآلن ومل يعتدوا بدالئله يف الدنيا) إم كانوا يف شك مريب(

  سورة فاطر-35*2*

خالقهما على غري مثال سبق ) فاطر السماوات واألرض(محد اهللا تعاىل نفسه كما بني يف أول سبأ ) احلمد هللا (- 1
ما يشاء إن اهللا (يف املالئكة وغريها ) أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع يزيد يف اخللق(إىل األنبياء ) كة رسالجاعل املالئ(

 )على كل شيء قدير

أي بعد ) فال مرسل له من بعده(من ذلك ) فال ممسك هلا وما ميسك(كرزق ومطر ) ما يفتح اهللا للناس من رمحة (- 2
 يف فعله) احلكيم(ه الغالب على أمر) وهو العزيز(إمساكه 

من زائدة ) هل من خالق(بإسكانكم احلرم ومنع الغارات عنكم ) اذكروا نعمة اهللا عليكم(أهل مكة ) يا أيها الناس (- 3
النبات ) واألرض(املطر ومن ) يرزقكم من السماء(بالرفع واجلر نعت خلالق لفظا وحمال وخرب املبتدأ ) غري اهللا(وخالق مبتدأ 
من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه ) ال إله إال هو فأىن تؤفكون(قرير أي ال خالق رازق غريه واالستفهام للت
 اخلالق الرازق

يف ذلك فاصرب ) فقد كذبت رسل من قبلك(يا حممد يف جميئك بالتوحيد والبعث واحلساب والعقاب ) وإن يكذبوك (- 4
 جازي املكذبني وينصر املرسلنييف اآلخرة في) وإىل اهللا ترجع األمور(كما صربوا 

يف ) وال يغرنكم باهللا(عن اإلميان بذلك ) حق فال تغرنكم احلياة الدنيا(بالبعث وغريه ) يا أيها الناس إن وعد اهللا (- 5
 الشيطان) الغرور(حلمه وإمهاله 

ليكونوا من (يف الكفر أتباعه ) إمنا يدعو حزبه(بطاعة اهللا وال تطيعوه ) إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا (- 6
 النار الشديدة) أصحاب السعري

هذا بيان ملوافقي الشيطان وما ) الذين كفروا هلم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة وأجر كبري (- 7
 ملخالفيه
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هداه اهللا ال دل عليه من مبتدأ خربه كمن ) فرآه حسنا(بالتمويه ) أفمن زين له سوء عمله( ونزل يف أيب جهل وغريه - 8
إن (باغتمامك أن ال يؤمنوا ) حسرات(على املزين هلم ) فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء فال تذهب نفسك عليهم(

 فيجازيهم عليه) اهللا عليم مبا يصنعون

فيه ) فسقناه(عجه املضارع حلكاية احلال املاضية أي تز) فتثري سحابا(ويف قراءة الريح ) واهللا الذي أرسل الرياح (- 9
يبسها أنبتنا به ) بعد موا(من البلد ) فأحيينا به األرض(بالتشديد والتخفيف ال نبات ا ) إىل بلد ميت(التفات عن الغيبة 

 البعث واالحياء) كذلك النشور(الزرع والكأل 

) إليه يصعد الكلم الطيب(عته فليطعه يف الدنيا واآلخرة فال تنال منه إال بطا) من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا (- 10

بالنيب يف دار الندوة من ) السيئات(املكرات ) والذين ميكرون(يقبله ) والعمل الصاحل يرفعه(يعلمه وهو ال إله إال اهللا وحنوها 
 يهلك) هلم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور(تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر يف االنفال 

ذكورا وإناثا ) مث جعلكم أزواجا(مين خبلق ذريته منها ) مث من نطفة(خبلق أبيكم آدم منه ) من ترابواهللا خلقكم  (- 11
وال (أي ما يزاد يف عمر طويل العمر ) وما يعمر من معمر(حال أي معلومة له ) وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه(

 هني) إن ذلك على اهللا يسري(اللوح احملفوظ هو ) إال يف كتاب(أي ذلك املعمر أو معمر آخر ) ينقص من عمره

ومن (شديد امللوحة ) وهذا ملح أجاج(شربه ) سائغ شرابه(شديد العذوبة ) وما يستوي البحران هذا عذب فرات (- 12
هي اللؤلؤ واملرجان ) حلية تلبسوا(من امللح وقيل منهما ) وتستخرجون(هو السمك ) تأكلون حلما طريا(منهما ) كل

) لتبتغوا(متخر املاء أي تشقه جبريها مقبلة ومدبرة بريح واحدة ) مواخر(يف كل منهما ) فيه(السفن ) الفلك(تبصر ) وترى(

 اهللا على ذلك) ولعلكم تشكرون(تعاىل بالتجارة ) من فضله(تطلبوا 

) الشمس والقمر كلوسخر (فيزيد ) يف الليل(يدخله ) ويوجل النهار(فيزيد ) الليل يف النهار(يدخل اهللا ) يوجل (- 13

غريه ) من دونه(تعبدون ) ذلكم اهللا ربكم له امللك والذين تدعون(يوم القيامة ) ألجل مسمى(يف فلكه ) جيري(منهما 
 لفافة النوى) ما ميلكون من قطمري(وهم األصنام 

امة يكفرون ويوم القي(ما أجابوكم ) ما استجابوا لكم(فرضا ) إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا (- 14
عامل ) مثل خبري(بأحوال الدارين ) وال ينبئك(يإشراككم إياهم مع اهللا أي يتربؤون منكم ومن عبادتكم إياهم ) بشرككم

 وهو اهللا تعاىل

 احملمود يف صنعه م) احلميد(عن خلقه ) واهللا هو الغين(بكل حال ) يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا (- 15

 بدلكم) كم ويأت خبلق جديدإن يشأ يذهب (- 16

 شديد) وما ذلك على اهللا بعزيز (- 17

منه ) إىل محلها(بالوزر ) مثقلة(نفس ) أخرى وإن تدع(نفس ) وزر(آمثة أي الحتمل ) وازرة(نفس ) وال تزر (- 18
شقني حكم من قرابة كاألب واالبن وعدم احلمل يف ال) ذا قرىب(املدعو ) ال حيمل منه شيء ولو كان(أحدا ليحمل بعضه 

ومن (أداموها ) وأقاموا الصالة(أي خيافونه وما رأوه ألم املنتفعون باإلنذار ) إمنا تنذر الذين خيشون رم بالغيب(اهللا 
 املرجع فيجزي العمل يف اآلخرة) وإىل اهللا املصري(فصالحه خمتص به ) فإمنا يتزكى لنفسه(تطهر من الشرك وغريه ) تزكى

 الكافر واملؤمن) عمى والبصريوما يستوي األ (- 19
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 اإلميان) وال النور(الكفر ) وال الظلمات (- 20

 اجلنة والنار) وال الظل وال احلرور (- 21

هدايته ) إن اهللا يسمع من يشاء(املؤمنون والكفار وزيادة ال يف الثالثة تأكيد ) وما يستوي األحياء وال األموات (- 22
 أي الكفار شبههم باملوتى فيجيبوا) ن يف القبوروما أنت مبسمع م(فيجيبه باإلميان 

 منذر هلم) أنت إال نذير(ما ) إن (- 23

سلف ) من أمة إال خال(ما ) وإن(من مل جيب إليه ) ونذيرا(من أجاب إليه ) بشريا(باهلدى ) إنا أرسلناك باحلق (- 24
 نيب ينذرها) فيها نذير(

كصحف ) وبالزبر(املعجزات ) من قبلهم جاءم رسلهم بالبيناتفقد كذب الذين (أي أهل مكة ) وإن يكذبوك (- 25
 هو التوراة واالجنيل فاصرب كما صربوا) وبالكتاب املنري(إبراهيم 

 إنكاري عليهم بالعقوبة واإلهالك أي هو واقع موقعه) فكيف كان نكري(بتكذيبهم ) مث أخذت الذين كفروا (- 26

كأخضر وأمحر ) به مثرات خمتلفا ألواا(فيه التفات عن الغيبة ) سماء ماء فأخرجناأن اهللا أنزل من ال(تعلم ) أمل تر (- 27
بالشدة والضعف ) خمتلف ألواا(وصفر ) بيض ومحر(مجع جدة طريق يف اجلبل وغريه ) ومن اجلبال جدد(وأصفر وغريها 

  غربيب أسودعطف على جدد أي صخور شديدة السواد يقال كثريا أسود غربيب وقليال) وغرابيب سود(

) إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء(كاختالف الثمار واجلبال ) ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك (- 28

 لذنوب عباده املؤمنني) غفور(يف ملكه ) إن اهللا عزيز(خبالف اجلبال ككفار مكة 

زكاة وغريها ) وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية(ها أدامو) كتاب اهللا وأقاموا الصالة(يقرؤون ) إن الذين يتلون (- 29
 لك) يرجون جتارة لن تبور(

 لطاعتهم) شكور(لذنوم ) ويزيدهم من فضله إنه غفور(ثواب أعماهلم املذكورة ) ليوفيهم أجورهم (- 30

إن اهللا بعباده خلبري (تقدمه من الكتب ) هو احلق مصدقا ملا بني يديه(القرآن ) والذي أوحينا إليك من الكتاب (- 31
 عامل بالبواطن والظواهر) بصري

بالتقصري يف العمل ) فمنهم ظامل لنفسه(وهم أمتك ) الذين اصطفينا من عبادنا(القرآن ) الكتاب(أعطينا ) مث أورثنا (- 32
) بإذن اهللا( العمل يضم إىل العلم التعليم واإلرشاد إىل) ومنهم سابق باخلريات(يعمل به أغلب األوقات ) ومنهم مقتصد(به 

 )هو الفضل الكبري(أي إيراثهم الكتاب ) ذلك(بإرادته 

) فيها من(خرب ثان ) حيلون(الثالثة بالبناء للفاعل وللمفعول خرب جنات املبتدأ ) يدخلوا(إقامة ) جنات عدن (- 33

 )ولباسهم فيها حرير(مرصع بالذهب ) أساور من ذهب ولؤلؤا(بعض 

 للطاعة) شكور(للذنوب ) إن ربنا لغفور(مجيعه )  الذي أذهب عنا احلزنوقالوا احلمد هللا (- 34

إعياء من التعب لعدم ) وال ميسنا فيها لغوب(تعب ) من فضله ال ميسنا فيها نصب(اإلقامة ) الذي أحلنا دار املقامة (- 35
 التكليف فيها وذكر الثاين التابع لألول للتصريح بنفيه

طرفة عني ) وال خيفف عنهم من عذاا(يسترحيوا ) فيموتوا(باملوت ) ر جهنم ال يقضى عليهموالذين كفروا هلم نا (- 36
 كافر بالياء والنون مفتوحة مع كسر الزاي ونصب كل) جنزي كل كفور(كما جزيناهم ) كذلك(
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) نا نعملنعمل صاحلا غري الذي ك(منها ) ربنا أخرجنا(يستغيثون بشدة وعويل يقولون ) وهم يصطرخون فيها (- 37

) فما للظاملني من(الرسول فما أجبتم ) فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا(وقتا ) أومل نعمركم ما يتذكر(فيقال هلم 

 يدفع العذاب عنهم) نصري إن(الكافرين 

حال مبا يف القلوب فعلمه بغريه أوىل بالنظر إىل ) إن اهللا عامل غيب السماوات واألرض إنه عليم بذات الصدور (- 38
 الناس

أي وبال ) فعليه كفره(منكم ) فمن كفر(مجع خليفة خيلف بعضكم بعضا ) هو الذي جعلكم خالئف يف األرض (- 39
 لآلخرة) وال يزيد الكافرين كفرهم إال خسارا(غضبا ) وال يزيد الكافرين كفرهم عند رم إال مقتا(كفره 

أي غريه وهم األصنام الذين زعمتم أم شركاء اهللا )  اهللامن دون(تعبدون ) قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون (- 40
السماوات أم آتيناهم كتابا فهم (خلق ) يف(شركة مع اهللا ) ماذا خلقوا من األرض أم هلم شرك(أخربوين ) أروين(تعاىل 

بعضا إال بعضهم (الكافرون ) يعد الظاملون(ما ) بل إن(بأن هلم معي شركة ال شيء من ذلك ) منه(حجة ) على بينة
 باطال بقوهلم األصنام تشفع هلم) غرورا

) أمسكهما(ما ) زالتا إن(الم قسم ) ولئن(مينعهما من الزوال ) إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال (- 41

 يف تأخري عقاب الكفار) إنه كان حليما غفورا(سواه ) من أحد من بعده(ميسكهما 

ليكونن أهدى من (رسول ) لئن جاءهم نذير(غاية اجتهادهم فيها ) أميامباهللا جهد (كفار مكة ) وأقسموا (- 42
اليهود والنصارى وغريهم أي واحدة منها ملا رأوا من تكذيب بعضهم بعضا إذ قالت اليهود ليست النصارى ) إحدى األمم

إال (جميئه ) ما زادهم( صلى اهللا عليه وسلمحممد ) فلما جاءهم نذير(على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
 تباعدا عن اهلدى) نفورا

املكر (حييط ) وال حييق(من الشرك وغريه ) السيء(العمل ) ومكر(عن اإلميان مفعول له ) استكبارا يف األرض (- 43
وهو املاكر وصف املكر بالسيء أصل وإضافته إليه قبل استعمال آخر قدر فيه مضاف حذرا من اإلضافة ) السيء إال بأهله

فلن جتد لسنة اهللا تبديال (سنة اهللا فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم ) إال سنة األولني(ينتظرون ) فهل ينظرون(إىل الصفة 
 أي ال يبدل بالعذاب غريه وال حيول إىل غري مستحقه) ولن جتد لسنة اهللا حتويال

فأهلكهم اهللا ) نوا أشد منهم قوة وماأومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكا (- 44
باألشياء ) السماوات وال يف األرض إنه كان عليما قديرا(يسبقه ويفوته ) كان اهللا ليعجزه من شيء يف(بتكذيبهم رسلهم 

 عليها) ولو(كلها 

ولكن (يها نسمة تدب عل) من دابة(األرض ) ما ترك على ظهرها(من املعاصي ) ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا (- 45
فيجازيهم على أعماهلم يإثابة املؤمنني ) فإذا جاء أجلهم فإن اهللا كان بعباده بصريا(يوم القيامة ) يؤخرهم إىل أجل مسمى

 وعقاب الكافرين
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  سورة يس-36*2*

 اهللا أعلم مبراده به) يس (- 1

 احملكم بعجيب النظم وبديع املعاين) والقرآن احلكيم (- 2

 )ن املرسلنيمل(يا حممد ) إنك (- 3

طريق األنبياء قبلك التوحيد واهلدى والتأكيد بالقسم وغريه رد لقول الكفار ) صراط مستقيم(متعلق مبا قبله ) على (- 4
 له لست مرسال

 خبلقه خرب مبتدأ مقدر أي القرآن) الرحيم(يف ملكه ) ترتيل العزيز (- 5

عن اإلميان ) غافلون(القوم ) فهم(ي مل ينذروا يف زمن الفترة أ) ما أنذر آباؤهم(متعلق بترتيل ) قوما(به ) لتنذر (- 6
 والرشد

 أي األكثر) فهم ال يؤمنون(بالعذاب ) على أكثرهم(وجب ) لقد حق القول (- 7

إىل (األيدي جمموعة ) فهي(بأن تضم إليها األيدي ألن الغل جيمع اليد إىل العنق ) إنا جعلنا يف أعناقهم أغالال (- 8
رافعون رؤوسهم ال يستطيعون خفضها وهذا متثيل واملراد أم ال ) فهم مقمحون( ذقن وهي جمتمع اللحيني مجع) األذقان

 يذعنون لإلميان وال خيفضون رؤوسهم له

متثيل ) فأغشيناهم فهم ال يبصرون(بفتح السني وضمها يف املوضعني ) وجعلنا من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا (- 9
 ان عليهمأيضا لسد طريق اإلمي

بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى وتركه ) وسواء عليهم أأنذرم (- 10
 )أم مل تنذرهم ال يؤمنون(

) فبشره مبغفرة وأجر كرمي(خافه ومل يره ) وخشي الرمحن بالغيب(القرآن ) من اتبع الذكر(ينفع إنذارك ) إمنا تنذر (- 11

 و اجلنةه

يف حيام من خري وشر ليجاوزوا عليه ) ما قدموا(يف اللوح احملفوظ ) ونكتب(للبعث ) إنا حنن حنيي املوتى (- 12
كتاب بني هو اللوح ) يف إمام مبني(ضبطناه ) أحصيناه(نصبه بفعل يفسر ) وكل شيء(ما اسنت به بعدهم ) وآثارهم(

 احملفوظ

إىل آخره بدل ) إذ جاءها(أنطاكية ) القرية(مفعول ثان ) أصحاب( أول مفعول) هلم مثال(اجعل ) واضرب (- 13
 أي رسل عيسى) املرسلون(اشتمال من أصحاب القرية 

بثالث (بالتخفيف والتشديد قوينا األثنني ) فعززنا(إىل آخره بدل من إذ األوىل ) إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها (- 14
 )فقالوا إنا إليكم مرسلون

 )أنتم إال تكذبون(ما ) وا ما أنتم إال بشر مثلنا وما أنزل الرمحن من شيء إنقال (- 15

 )إنا إليكم ملرسلون(جار جمرى القسم وزيد به وبالالم على ما قبله لزيادة اإلنكار يف ) قالوا ربنا يعلم (- 16

 كمه واألبرص واملريض وإحياء امليتالتبليغ الظاهر باألدلة الواضحة وهي إبراء األ) وما علينا إال البالغ املبني (- 17
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باحلجارة ) مل تنتهوا لنرمجنكم(الم قسم ) لئن(النقطاع املطر عنا بسببكم ) بكم(تشاءمنا ) قالوا إنا تطرينا (- 18
 مؤمل) وليمسنكم منا عذاب أليم(

ا التحقيق مهزة استفهام دخلت على أن الشرطية ويف مهز) أئن(بكفركم ) معكم(شؤمكم ) قالوا طائركم (- 19
وعظتم وخوفتم وجواب الشرط حمذوف أي تطريمت وكفرمت ) ذكرمت(والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبني األخرى 

 متجاوزون احلدد بشرككم) بل أنتم قوم مسرفون(وهو حمل االستفهام واملراد به التوبيخ 

يشتد عدوا ملا ) يسعى(رسل ومرتله بأقصى البلد هو حبيب النجار وكان قد آمن بال) وجاء من أقصى املدينة رجل (- 20
 )قال يا قوم اتبعوا املرسلني(مسع بتكذيب القوم للرسل 

 فقيل له أنت على دينهم) وهم مهتدون(على رسالته ) من ال يسألكم أجرا(تأكيد لألول ) اتبعوا (- 21

وإليه (املوجود مقتضيها وأنتم كذلك خلقين أي ما مانع يل من عبادته ) وما يل ال أعبد الذي فطرين( فقال - 22
 بعد املوت فيجازيكم بكفركم) ترجعون

إن يردن (أصناما ) آهلة(غريه ) من دونه(يف اهلمزتيمن منه ما تقدم يف أأنذرم وهو استفهام مبعىن النفي ) أأختذ (- 23
 صفة آهلة) شيئا وال ينقذون(اليت زعمتموها ) الرمحن بضر ال تغن عين شفاعتهم

 بني) لفي ضالل مبني(إن عبدت غري اهللا ) إين إذا (- 24

 امسعوا قويل فرمجوه فمات) إين آمنت بربكم فامسعون (- 25

 )ليت قومي يعلمون (تنبيهحرف ) قال يا(وقيل دخلها حيا ) ادخل اجلنة(له عند موته ) قيل (- 26

 )وجعلين من املكرمني(بغفرانه ) مبا غفر يل ريب (- 27

وما كنا (مالئكة إلهالكهم ) من جند من السماء(بعد موته ) من بعده(قوم حبيب ) أنزلنا على قومه(ة نافي) وما (- 28
 مالئكة إلهالك أحد) مرتلني

 ساكنون ميتون) فإذا هم خامدون(صاح م جربيل ) إال صيحة واحدة(عقوبتهم ) كانت(ما ) إن (- 29

رسل فاهلكوا وهي شدة التأمل من الصوت ونداؤها جماز أي هؤالء وحنوهم ممن كذب ال) يا حسرة على العباد (- 30
مسوق لبيان سببها الشتماله على استهزائهم املؤدي ) ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون(هذا أو انك فاحضري 

 إىل إهالكهم املسبب عنه احلسرة

خربية مبعىن كثريا معمولة ملا ) كم( أي أعلموا أهل مكة القائلون للنيب لست مرسال واالستفهام للتقرير) أمل يروا (- 31
أي املكذبني ) إليهم(املهلكني ) أم(األمم ) من القرون(كثريا ) أهلكنا قبلهم(بعدها معلقة ملا قبلها عن العمل واملعىن إنا 

 أفال يعتربون م وأم اخل بدل مما قبله برعاية املذكور) ال يرجعون(

) مجيع(بالتشديد مبعىن إال أو بالتخفيف فالالم فارقة وما مزيدة ) ملا(كل اخلالئق مبتدأ ) كل(نافية أو خمففة ) وإن (- 32

 للحساب خرب ثان) حمضرون(عندنا يف املوقف بعد بعثهم ) لدينا(خرب املتدأ أي جمموعون 

) وأخرجنا منها حبا(بتدأ باملاء م) أحييناها(بالتخفيف والتشديد ) األرض امليتة(على البعث خرب مقدم ) وآية هلم (- 33

 )فمنه يأكلون(كاحلنطة 

 أي بعضها) من خنيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون(بساتني ) وجعلنا فيها جنات (- 34
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أفال (أي مل تعمل الثمر ) وما عملته أيديهم(بفتحتني وضمتني أي مثر املذكور من النخيل وغريه ) ليأكلوا من مثره (- 35
 عليهمانعمه تعاىل ) يشكرون

من الذكور ) ومن أنفسهم(من احلبوب وغريها ) كلها مما تنبت األرض(األصناف ) سبحان الذي خلق األزواج (- 36
 من املخلوقات العجيبة الغريبة) ومما ال يعلمون(واإلناث 

 مداخلون يف الظال) منه النهار فإذا هم مظلمون(نفصل ) الليل نسلخ(على القدرة العظيمة ) وآية هلم (- 37

) ذلك(إليه ال تتجاوزه ) ملستقر هلا(إىل آخره من مجلة اآلية هلم أو آية أخرى والقمر كذلك ) والشمس جتري (- 38

 خبلقه) العليم(يف ملكه ) تقدير العزيز(جريها 

مثانية وعشرين ) منازل(من حيث مسريه ) قدرناه(بالرفع والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده ) والقمر (- 39
حىت ( يف مثان وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتني إن كان الشهر ثالثني يوما وليلة إن كان تسعة وعشرين يوما مرتال
 كعود الشماريخ إذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصفر) كالعرجون القدمي(يف آخر منازله يف رأي العني ) عاد

فال يأيت قبل ) وال الليل سابق النهار(مع معه يف الليل فتجت) هلا أن تدرك القمر(يسهل ويصح ) ال الشمس ينبغي (- 40
يسريون نزلوا ) يسبحون(مستدير ) يف فلك(تنويه عوض عن املضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم ) وكل(انقضائه 

 مرتلة العقالء

أي سفينة نوح ) لكيف الف(ويف قراءة ذريام أي آباءهم االصول ) أنا محلنا ذريتهم(على قدرتنا ) وآية هلم (- 41
 اململوء) املشحون(

أي مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم اهللا تعاىل ) وخلقنا هلم من مثله (- 42
 فيه) ما يركبون(

 ينجون) هلم وال هم ينقذون(مغيث ) فال صريخ(مع إجياد السفن ) وإن نشأ نغرقهم (- 43

 ال ينجيهم إال رمحتنا هلم ومتتيعنا إياهم بلذام إىل انقضاء آجاهلم) تاعا إىل حنيإال رمحة منا وم (- 44

) لعلكم ترمحون(من عذاب اآلخرة ) وما خلفكم(من عذاب الدنيا كغريكم ) وإذا قيل هلم اتقوا ما بني أيديكم (- 45

 أعرضوا

 )وما تأتيهم من آية من آيات رم إال كانوا عنها معرضني (- 46

) قال الذين كفروا للذين آمنوا(األموال ) مما رزقكم اهللا(علينا ) هلم أنفقوا(أي قال فقراء الصحابة ) وإذا قيل( - 47

إال يف (يف قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا ) أنتم(ما ) إن(يف معتقدكم هذا ) أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه(استهزاء م 
 يمبني وللتصريح بكفرهم موقع عظ) ضالل مبني

 فيه) إن كنتم صادقني(بالبعث ) ويقولون مىت هذا الوعد (- 48

بالتشديد أصله ) تأخذهم وهم خيصمون(وهي نفخة إسرافيل األوىل ) إال صيحة واحدة(ينتظرون ) ما ينظرون (- 49
ري ذلك خيتصمون نقلت حركة التاء إىل اخلاء وادغمت يف الصاد أي وهم يف غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغ

 ويف قراءة خيصمون كيضربون أي خيصم بعضهم بعضا

 من أسواقهم وأشغاهلم بل ميوتون فيها) وال إىل أهلهم يرجعون(أن يوصوا ) فال يستطيعون توصية (- 50
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) من األجداث(املقبورون ) فإذا هم(هو قرن النفخة الثانية للبعث وبني النفختني أربعون سنة ) ونفخ يف الصور (- 51

 خيرجون بسرعة) إىل رم ينسلون(ر القبو

ألم كانوا ) من بعثنا من مرقدنا(هالكنا وهو مصدر ال فعل له من لفظة ) ويلنا (تنبيهلل) يا(الكفار منهم ) قالوا (- 52
أقروا حني ال ينفعهم ) املرسلون(فيه ) الرمحن وصدق(به ) وعد(الذي ) ما(البعث ) هذا(بني النفختني نائمني مل يعذبوا 

 اإلقرار وقيل يقال هلم ذلك

 )حمضرون(عندنا ) كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا(ما ) إن (- 53

 )ما كنتم تعملون(جزاء ) فاليوم ال تظلم نفس شيئا وال جتزون إال (- 54

تعبون فيه ألن بسكون الغني وضمها عما فيه أهل النار مما يتلذذون به ال شغل ي) إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل (- 55
 ناعمون خرب ثان إلن واألول يف شغل) فاكهون(اجلنة ال نصب فيها 

مجع أريكة وهو ) على األرائك(مجع ظلة أو ظل خرب أي ال تصيبهم الشمس ) وأزواجهم يف ظالل(مبندأ ) هم (- 56
 خرب ثان متعلق على) متكئون(السرير يف احلجلة أو الفرش فيها 

 يتمنون) ما يدعون(فيها ) مهلم فيها فاكهة وهل (- 57

 م أي يقول هلم سالم عليكم) من رب رحيم(أي بالقول خربه ) قوال(مبتدأ ) سالم (- 58

 أي انفردوا عن املؤمنني عند اختالطهم م) وامتازوا اليوم أيها ارمون( ويقول - 59

) إنه لكم عدو مبني(ال تطيعوه )  الشيطانأن ال تعبدوا(على لسان رسلي ) يا بين آدم(آمركم ) أمل أعهد إليكم (- 60

 بني العداوة

 )مستقيم(طريق ) هذا صراط(وحدوين وأطيعوين ) وأن اعبدوين (- 61

عداوته وإضالله ) كثريا أفلم تكونوا تعقلون(خلقا مجع جبيل كقدمي ويف قراءة بضم الباء ) ولقد أضل منكم جبال (- 62
 هلم يف اآلخرةأو ما حل م من العذاب فتؤمنوا ويقال 

 ا) هذه جهنم اليت كنتم توعدون (- 63

 )اصلوها اليوم مبا كنتم تكفرون (- 64

مبا (وغريها ) وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم(أي الكفار واهللا ربنا ما كنا مشركني ) اليوم خنتم على أفواههم (- 65
 فكل عضو ينطق مبا صدر منه) كانوا يكسبون

) فأىن(الطريق ذاهبني كعادم ) الصراط(ابتدروا ) فاستبقوا(ألعميناهم طمسا ) لى أعينهمولو نشاء لطمسنا ع (- 66

 حينئذ أي ال يبصرون) يبصرون(فكيف 

ويف قراءة مكانام مجع مكانة مبعىن مكان أي يف ) على مكانتهم(قردة وخنازير أو حجارة ) ولو نشاء ملسخناهم (- 67
 مل يقدروا على عذاب وال جميء) جعونفما استطاعوا مضيا وال ير(منازهلم 

أي خلقه فيكون بعد قوته وشبابه ) يف اخللق(ويف قراءة بالتشديد من التنكيس ) ننكسه(بإطالة أجله ) ومن نعمره (- 68
 أن القادر على ذلك املعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنوا ويف قراءة بالتاء) أفال يعقلون(ضعيفا وهرما 
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) إن هو(الشعر ) له(يسهل ) وما ينبغي(رد لقوهلم إن ما أتى به من القرآن شعر ) الشعر(أي النيب ) وما علمناه (- 69

 مظهر لألحكام وغريها) وقرآن مبني(عظة ) إال ذكر(ليس الذي أتى به 

) كافرينعلى ال(بالعذاب ) وحيق القول(يعقل ما خياطب به وهم املؤمنون ) من كان حيا(بالياء والتاء به ) لينذر (- 70

 وهم كامليتني ال يعقلون ما خياطبون به

عملت أيدينا (يف مجلة الناس ) خلقنا هلم مما(يعلموا واالستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطف ) أومل يروا أنا (- 71
 ضابطون) هلا مالكون وذللناها(هي اإلبل والبقر والغنم ) فهم(عملناه بال شريك وال معني ) أنعاما

 )ومنها يأكلون(ركوم ) هلم فمنها ركوم(سخرناها ) وذللناها (- 72

) أفال يشكرون(من لبنها مجع مشرب أو موضعه ) ومشارب(كأصوافها وأوبارها وأشعارها ) وهلم فيها منافع (- 73

 املنعم عليهم ا فيؤمنوا أي ما فعلوا ذلك

مينعون من عذاب اهللا تعاىل بشفاعة آهلتهم ) لعلهم ينصرون(وا أصناما يعبد) آهلة(غرياهللا ) واختذوا من دون اهللا (- 74
 بزعمهم

بزعمهم نصرهم ) هلم جند(آهلتهم من األصنام ) نصرهم وهم(أي آهلتهم نزلوا مرتلة العقالء ) ال يستطيعون (- 75
 يف النار معهم) حمضرون(

 من ذلك وغريه فنجازيهم عليه) وما يعلنونإنا نعلم ما يسرون (لك لست مرسال وغري ذلك ) فال حيزنك قوهلم (- 76

هو (مين إىل أن صريناه شديدا قويا ) خلقناه من نطفة فإذا(يعلم وهو العاصي ابن وائل ) أومل ير اإلنسان أنا (- 77
 بينها يف نفي البعث) وضرب(شديد اخلصومة لنا ) خصيم مبني

أي بالية ) قال من حييي العظام وهي رميم(ب من مثله من املين وهو أغر) ونسي خلقه(يف ذلك ) وضرب لنا مثال (- 78
 أترى حبيي اهللا صلى اهللا عليه وسلمومل يقل رميمة بالتاء ألنه اسم ال صفة وروي أنه أخذ عظما رميما ففتته وقال للنيب 

  نعم ويدخلك النارصلى اهللا عليه وسلمهذا بعد ما بلي ورم فقال 

 جممال ومفصال قبل خلقه وبعد خلقه) عليم(خملوق )  وهو بكل خلققل حيييها الذي أنشأها أول مرة (- 79

نارا فإذا أنتم منه (املرخ والعفار أو كل شجر إال العناب ) من الشجر األخضر(يف مجلة الناس ) الذي جعل لكم (- 80
ء يطفيء النار وال النار تقدحون وهذا دال على القدرة على البعث فإنه مجع فيه بني املاء والنار واخلشب فال املا) توقدون

 حترق اخلشب

أي األناسي يف الصغر ) على أن خيلق مثلهم بلى(مع عظمها ) أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر (- 81
 بكل شيء) إمنا(الكثري اخللق ) اخلالق العليم(أي هو قادر على ذلك أجاب نفسه ) وهو(

أي فهو يكون ويف قراءة بالنصب عطفا على ) أن يقول له كن فيكون (خلق شيء) إذا أراد شيئا(شأنه ) إمنا أمره (- 82
 يقول

تردون ) كل شيء وإليه ترجعون(ملك زيدت الواو والتاء للمبالغة أي القدرة على ) فسبحان الذي بيده ملكوت (- 83
 يف اآلخرة
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  سورة الصافات-37*2*

 تها يف اهلواء تنتظر ما تؤمر بهاملالئكة تصف نفوسها يف العبادة أو أجنح) والصافات صفا (- 1

 املالئكة تزجر السحاب تسوقه) فالزاجرات زجرا (- 2

 مصدر من معاين التاليات) ذكرا(أي قراء القرآن يتلونه ) فالتاليات (- 3

 )لواحد(يا أهل مكة ) إن إهلكم (- 4

 م مشرق ومغربأي واملغارب للشمس هلا كل يو) رب السماوات واألرض وما بينهما ورب املشارق (- 5

 بضوئها أو ا واإلضافة للبيان كقراءة تنوين زينة املبينة بالكواكب) إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب (- 6

عات خارج عن ) شيطان مارد(متعلق باملقدر ) من كل(منصوب بفعل مقدر أي حفظناها بالشهب ) وحفظا (- 7
 الطاعة

املالئكة يف السماء وعدي ) إىل املأل األعلى(ومساعهم هو يف املعىن احملفوظ عنه أي الشياطني مستأنف ) ال يسمعون (- 8
) ويقذفون(السماع بإىل لتضمنه معىن اإلصغاء ويف قراءة بتشديد امليم والسني أصله يتسمعون ادغمت التاء يف السني 

 من آفاق السماء) من كل جانب(الشياطني بالشهب 

 دائم) عذاب واصب(يف اآلخرة ) وهلم(وأبعده وهو مفعول له مصدر دحره أي طرده ) دحورا (- 9

مصدر أي املرة واالستثناء من ضمري يسمعون أي ال يسمع إال الشيطان الذي مسع الكلمة ) إال من خطف اخلطفة (- 10
 يثقبه أو حيرقه أو خيبله) ثاقب(كوكب مضيء ) فأتبعه شهاب(من املالئكة فأخذها بسرعة 

من املالئكة والسموات واألرضني ) أهم أشد خلقا أم من خلقنا(تخرب كفار مكة تقريرا أو توبيخا اس) فاستفتهم (- 11
الزم يلصق باليد املعىن أن ) من طني الزب(أي اصلهم آدم ) إنا خلقناهم(وما فيهما وفب اإلتيان مبن تغليب العقالء 

  اليسريخلقهم ضعيف فال يتكربوا بإنكار النيب والقرآن املؤدي إىل هالكهم

 صلى اهللا عليه وسلمبفتح التاء خطابا للنيب ) عجبت(لالنتقال من غرض إىل آخر وهو اإلخبار حباله وحباهلم ) بل (- 12

 من تعجبك) ويسخرون(من تكذيبهم إياك وهم 

 ال يتعظون) ال يذكرون(وعظوا بالقرآن ) وإذا ذكروا (- 13

 يستهزئون ا) يستسخرون(كانشقاق القمر ) وإذا رأوا آية (- 14

 بني وقالوا منكرين للبعث) هذا إال سحر مبني(ما ) إن(فيها ) وقالوا (- 15

يف اهلمزتني يف املوضعني التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما ) أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون (- 16
 على الوجهني

بفتحها واهلمزة لالستفهام والعطف بالواو واملعطوف عليه حمل إن بسكون الواو عطفا بأو و) أو آباؤنا األولون (- 17
 وامسها أو الضمري يف ملبعوثون والفاصل مهزة استفهام

 صاغرون) وأنتم داخرون(تبعثون ) قل نعم (- 18

 ما يفعل م) ينظرون(اخلالئق أحياء ) واحدة فإذا هم(صيحة ) زجرة(ضمري مبهم يفسره ) فإمنا هي (- 19



 
 

 

317 

) هذا يوم الدين(هالكنا وهو مصدر ال فعل له من لفظه وتقول هلم املالئكة ) ويلنا (تنبيهلل) يا(الكفار ) الواوق (- 20

 يوم احلساب واجلزاء

 ويقال للمالئكة) الذي كنتم به تكذبون(بني اخلالئق ) هذا يوم الفصل (- 21

 )وما كانوا يعبدون(شياطني قرناءهم من ال) وأزواجهم(أنفسهم بالشرك ) احشروا الذين ظلموا (- 22

 طريق النار) إىل صراط اجلحيم(دلوهم وسوقوهم ) فاهدوهم(غري اهللا األوثان ) من دون اهللا (- 23

 عن مجيع أقواهلم وأفعاهلم ويقال هلم توبيخا) إم مسؤولون(احبسوهم عند الصراط ) وقفوهم (- 24

 يف الدنيا ويقال هلمال ينصر بعضكم بعضا كحاهلم ) ما لكم ال تناصرون (- 25

 منقادون أذالء) بل هم اليوم مستسلمون (- 26

 يتالومون ويتخاصمون) وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (- 27

عن اجلهة اليت كنا نأمنكم منها حللفكم أنكم على ) إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني(األتباع منهم للمتبوعني ) قالوا (- 28
 عىن أنكم أضللتمونااحلق فصدقناكم واتبعناكم امل

 وإمنا يصدق اإلضالل منا أن لوكنتم مؤمنني فرجعتم عن اإلميان إلينا) بل مل تكونوا مؤمنني(املتبعون هلم ) قالوا (- 29

 ضالني مثلنا) بل كنتم قوما طاغني(قوة وقدرة نقهركم على متابعتنا ) وما كان لنا عليكم من سلطان (- 30

مجيعا ) إنا(بالعذاب أي قوله ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني ) قول ربنا (مجيعا) علينا(وجب ) فحق (- 31
 العذاب بذلك القول ونشأ عنه قوهلم) لذائقون(

 )إنا كنا غاوين(املعلل بقوله ) فأغويناكم (- 32

 الشتراكهم يف الغواية) يف العذاب مشتركون(يوم القيامة ) فإم يومئذ (- 33

 غري هؤالء أي نعذم التابع منهم واملتبوع) نفعل بارمني(نفعل ؤالء كما ) إنا كذلك (- 34

 )كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون(أي هؤالء بقرينة ما بعده ) إم (- 35

 أي ألجل حممد قال تعاىل) لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون(يف مهزتيه ما تقدم ) ويقولون أئنا (- 36

 اجلائني به وهو أن ال إله إال اهللا) حلق وصدق املرسلنيبل جاء با (- 37

 )لذائقوا العذاب األليم(فيه التفات ) إنكم (- 38

 )ما كنتم تعملون(جزاء ) وما جتزون إال (- 39

 املؤمنني استثناء منقطع ذكر جزاؤهم يف قوله) إال عباد اهللا املخلصني (- 40

 ة وعشيابكر) رزق معلوم(يف اجلنة ) أولئك هلم (- 41

بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا ال حلفظ صحة ألن أهل اجلنة مستغنون عن حفطها خبلق ) فواكه (- 42
 بثواب اهللا سبحانه وتعاىل) وهم مكرمون(أجسامهم لألبد 

 )يف جنات النعيم (- 43

 ال يرى بعضهم قفا بعض) على سرر متقابلني (- 44

 من مخر جيري على وجه األرض كأار املاء) من معني(هو اإلناء بشرابه ) كأسب(على كل منهم ) يطاف عليهم (- 45
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 خبالف مخر الدنيا فإا كريهة عند الشرب) للشاربني(لذيذة ) لذة(أشد بياضا من اللنب ) بيضاء (- 46

زف أي بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأن) وال هم عنها يرتفون(ما يغتال عقوهلم ) ال فيها غول (- 47
 يسكرون خبالف مخر الدنيا

ضخام ) عني(حابسات األعني على أزواجهن ال ينظرن إىل غريهم حلسنهم عندهن ) وعندهم قاصرات الطرف (- 48
 األعني حساا

مستور بريشه ال يصل إليه غبار ولونه وهو البياض يف صفرة ) مكنون(للنعام ) بيض(يف اللون األبيض ) كأن (- 49
 النساءأحسن أألوان 

 عما مر يف الدنيا) على بعض يتساءلون(بعض أهل اجلنة ) فأقبل بعضهم (- 50

 صاحب ينكر البعث) قال قائل منهم إين كان يل قرين (- 51

 بالبعث) أئنك ملن املصدقني(يل تبكيتا ) يقول (- 52

جمزيون وحماسبون أنكر ذلك ) ملدينون(يف اهلمزتني يف الثالثة مواضع ما تقدم ) أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا (- 53
 أيضا

 معب إىل النار لننظر حاله فيقولون ال) هل أنتم مطلعون(ذلك القائل إلخوانه ) قال (- 54

 يف وسط النار) يف سواء اجلحيم(أي رأى قرينه ) فرآه(ذلك القائل من بعض كوى اجلنة ) فاطلع (- 55

 لتهلكين بإغوائك) لتردين(قاربت ) كدت(الثقيلة إن خمففة من ) تاهللا إن(له مشاتة ) قال (- 56

 معك يف النار وتقول أهل اجلنة) لكنت من احملضرين(علي باإلميان ) ولوال نعمة ريب (- 57

 )أفما حنن مبيتني (- 58

 احلياة وعدم هو استفهام تلذذ وحتدث بنعمة اهللا تعاىل من تأييد) وما حنن مبعذبني(اليت يف الدنيا ) إال موتتنا األوىل (- 59
 التعذيب

 )هلو الفوز العظيم(الذي ذكرت ألهل اجلنة ) إن هذا (- 60

 قيل يقال هلم ذلك وقيل هم يقولونه) ملثل هذا فليعمل العاملون (- 61

املعدة ألهل النار وهي من ) أم شجرة الزقوم(وهو ما يعد للنازل من ضيف وغريه ) خري نزال(املذكور هلم ) أذلك (- 62
 جر املر بتهامة ينبتها اهللا يف اجلحيم كما سيأيتأخبث الش

 الكافرين من أهل مكة إذ قالوا النار حترق الشجر فكيف تنبته) فتنة للظاملني(بذلك ) إنا جعلناها (- 63

 أي قعر جهنم وأغصاا ترتفع إىل دركاا) إا شجرة خترج يف أصل اجلحيم (- 64

 احليات القبيحة املنظر) رؤوس الشياطنيكأنه (املشبه بطلع النخل ) طلعها (- 65

 )فمالئون منها البطون(مع قبحها لشدة جوعهم ) آلكلون منها(الكفار ) فإم (- 66

 ماء حار يشربونه فيختلط باملأكول منها فيصري شوبا له) مث إن هلم عليها لشوبا من محيم (- 67

 راب احلميم وأنه خارجهايفيد أم خيرجون منهالش) مث إن مرجعهم إلىل اجلحيم (- 68

 )آباءهم ضالني(وجدوا ) إم ألفوا (- 69
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 يزعجون إىل اتباعهم فيسرعون إليه) فهم على آثارهم يهرعون (- 70

 من األمم املاضية) ولقد ضل قبلهم أكثر األولني (- 71

 من الرسل خموفني) ولقد أرسلنا فيهم منذرين (- 72

  الكافرين أي عاقبتهم العذاب)فانظر كيف كان عاقبة املنذرين (- 73

املؤمنني فإم جنوا من العذاب الخالصهم يف العبادة أو ألن اهللا أخلصهم هلا على قراءة ) إال عباد اهللا املخلصني (- 74
 فتح الالم

 رقله حنن أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغ) فلنعم ايبون(بقوله رب إين مغلوب فانتصر ) ولقد نادانا نوح (- 75

 أي الغرق) وجنيناه وأهله من الكرب العظيم (- 76

فالناس كلهم من نسله عليه السالم وكان له ثالثة أوالد سام وهوأبو العرب وفارس ) وجعلنا ذريته هم الباقني (- 77
 والروم وحام وهو أبو السودان ويافث أبو الترك واخلزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك

 من األنبياء واالمم إىل يوم القيامة) يف اآلخرين(ثناء حسنا ) عليه(أبقينا ) وتركنا (- 78

 )على نوح يف العاملني(منا ) سالم (- 79

 )جنزي احملسنني(كما جزيناه ) إنا كذلك (- 80

 )إنه من عبادنا املؤمنني (- 81

 كفار قومه) مث أغرقنا اآلخرين (- 82

وإن طال الزمان بينهماوهو ألفان وستمائة وأربعون سنة ) يمإلبراه(ممن تابعه يف أصل الدين ) وإن من شيعته (- 83
 وكان بينهما هود وصاحل

 من الشك وغريه) بقلب سليم(أي تابعه وقت جميئه ) إذ جاء ربه (- 84

 )تعبدون(ما الذي ) ماذا(موخبا ) ألبيه وقومه(يف هذه احلالة املستمرة له ) إذ قال (- 85

وإفكا مفعول له وآهلة مفعول به لتريدون واالفك أسوأ الكذب ) آهلة دون اهللا تريدون(يف مهزتيه ما تقدم ) أئفكا (- 86
 أي أتعبدون غري اهللا

إذ عبدمت غريه أنه يترككم بال عقاب ال وكانوا جنامني فخرجوا إىل عيد هلم وتركوا ) فما ظنكم برب العاملني (- 87
 ه وقالوا لسيدنا إبراهيم اخرج معناطعامهم عند أصنامهم زعموا التربك عليه فاذا رجعوا أكلو

 إيهاما هلم أنه يعتمد عليها ليعتمدوه) فنظر نظرة يف النجوم (- 88

 عليل أي سأسقم) فقال إين سقيم (- 89

 )مدبرين(إىل عيدهم ) فتولوا عنه (- 90

 فلم ينطقوا) ونأال تأكل(استهزاء ) فقال(وهي األصنام وعندها الطعام ) إىل آهلتهم(مال يف خفية ) فراغ (- 91

 فلم جيب) ما لكم ال تنطقون( فقال - 92

 بالقوة فكسرها فبلغ قومه ممن رآه) فراغ عليهم ضربا باليمني (- 93

 أي يسرعون املشي فقالوا حنن نعبدها وأنت تكسرها) فأقبلوا إليه يزفون (- 94
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 من احلجارة وغريها أصناما) أتعبدون ما تنحتون(هلم موخبا ) قال (- 95

 من ناحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده وما مصدرية وقيل موصولة وقسب موصوفة) واهللا خلقكم وما تعملون (- 96

 النار الشديدة) فألقوه يف اجلحيم(فاملؤوه حطبا وأضرموه بالنار فاذا التهب ) ابنوا له بنيانا(بينهم ) قالوا (- 97

 املقهورين فخرج من النار ساملا) م األسفلنيفجعلناه(بالقائه بالنار لتهلكه ) فأرادوا به كيدا (- 98

إىل حيث أمرين ريب باملصري إليه وهو الشام فلما ) سيهدين(مهاجرر إليه من دار الكفر ) وقال إين ذاهب إىل ريب (- 99
 وصل إىل األرض املقدسة

 )من الصاحلني(ولدا ) رب هب يل (- 100

 أي ذي حلم كثري) فبشرناه بغالم حليم (- 101

) قال يا بين إين أرى(أي أن يسعى معه ويعينه قيل بلغ سبع سنني وقيل ثالث عشرة سنة ) فلما بلغ معه السعي (- 102

من الرأي شاوره ليأنس بالذبح ) فانظر ماذا ترى(ورؤيا األنبياء حق وأفعاهلم بأمر اهللا تعاىل ) يف املنام أين أذحبك(أي رأيت 
على ) ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين(به ) افعل ما تؤمر(ض عن ياء اإلضافة التاء عو) قال يا أبت(وينقاد لألمر به 

 ذلك

صرعه عليه ولكل إنسان جبينان بينهما اجلبهة وكان ) وتله للجبني(خضعا وانقادا ألمر اهللا تعاىل ) فلما أسلما (- 103
 ذلك مبعىن وأمر السكني على حلقه فلم تعمل شيئا مبانع من القدرة اإلهلية

 )وناديناه أن يا إبراهيم (- 104

مبا أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أي يكفيك ذلك فجملة نناديناه جواب ملا بزيادة الواو ) قد صدقت الرؤيا (- 105
 ألنفسهم بامتثال األمر بافراج الشدة عنهم) جنزي احملسنني(كما جزيناك ) إنا كذلك(

 االختبار الظاهر) ء املبنيهلو البال(الذبح املأمور به ) إن هذا (- 106

من اجلنة وهو الذي قربه هابيل ) عظيم(بكبش ) بذبح(أي املامور بذحبه وهو إمساعيل أو اسحق قوالن ) وفديناه (- 107
 جاء به جربيل عليه السالم فذحبه السيد إبراهيم مكربا

 ثناء حسنا) عليه يف اآلخرين(أبقينا ) وتركنا (- 108

 ) إبراهيمعلى(منا ) سالم (- 109

 ألنفسهم) جنزي احملسنني(كما جزيناه ) كذلك (- 110

 )إنه من عبادنا املؤمنني (- 111

 )من الصاحلني(حال مقدرة أي يوجد مقدرا نبوته ) نبيا(استدل بذلك على أن الذبيح غريه ) وبشرناه بإسحاق (- 112

مؤمن ) ومن ذريتهما حمسن( األنبياء من نسله ولده جبعلنا أكثر) وعلى إسحاق(بتكثري ذريته ) وباركنا عليه (- 113
 بني الكفر) مبني(كافر ) وظامل لنفسه(

 بالنبوة) ولقد مننا على موسى وهارون (- 114

 أي استعباد فرعون إياهم) من الكرب العظيم(بين إسرائيل ) وجنينامها وقومهما (- 115

 )فكانوا هم الغالبني(على القبط ) ونصرناهم (- 116
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 البليغ البيان فيما أتى به من احلدود واألحكام وغريه وهو التوراة) تينامها الكتاب املستبنيوآ (- 117

 )املستقيم(الطريق ) وهدينامها الصراط (- 118

 ثناء حسنا) عليهما يف اآلخرين(أبقينا ) وتركنا (- 119

 )على موسى وهارون(منا ) سالم (- 120

 )سننيجنزي احمل(كما جزينامها ) إنا كذلك (- 121

 )إما من عبادنا املؤمنني (- 122

قيل هو ابن أخي هرون أخي موسى وقيل غريه ارسل إىل قوم ) ملن املرسلني(باهلمز أوله وتركه ) وإن إلياس (- 123
 ببعلبك ونواحيها

 اهللا) قال لقومه أال تتقون(منصوب باذكر مقدرا ) إذ (- 124

تتركون ) وتذرون(به مسي البلد أيضا مضافا إىل بك أي أتعبدونه اسم صنم هلم من ذهب و) أتدعون بعال (- 125
 فال تعبدونه) أحسن اخلالقني(

 برفع الثالثة على إضمار هو وبنصبها على البدل من أحسن) اهللا ربكم ورب آبائكم األولني (- 126

 يف النار) فكذبوه فإم حملضرون (- 127

  فأم جنوا منهاأي املؤمنني) إال عباد اهللا املخلصني (- 128

 ثناء حسنا) وتركنا عليه يف اآلخرين (- 129

هو الياس املتقدم ذكره وقيل هو ومن آمن معه فجمعوا معه تغلبا كقوهلم للمهلب ) على إلياسني(منا ) سالم (- 130
 وقومه املهلبون وعلى قراءة آل ياسني باملد أي أهله املراد به الياس أيضا

 )جنزي احملسنني(ناه كما جزي) إنا كذلك (- 131

 )إنه من عبادنا املؤمنني (- 132

 )وإن لوطا ملن املرسلني (- 133

 )إذ جنيناه وأهله أمجعني( اذكر - 134

 أي الباقني يف العذاب) إال عجوزا يف الغابرين (- 135

 كفار قومه) اآلخرين(أهلكنا ) مث دمرنا (- 136

 أي وقت الصباح يعين بالنهار) مصبحني(م يف أسفاركم على آثارهم ومنازهل) وإنكم لتمرون عليهم (- 137

 يا أهل مكة ما حل م فتعتربوا به) وبالليل أفال تعقلون (- 138

 )وإن يونس ملن املرسلني (- 139

السفبنة اململوءة حني غاضب قومه ملا مل يرتل م العذاب الذي وعدهم ) إىل الفلك املشحون(هرب ) إذ أبق (- 140
 فينة فوقفت يف جلة البحر فقال املالحون هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعةبه فركب الس

 املغلوبني فألقوه يف البحر) فكان من املدحضني(قارع أهل السفينة ) فساهم (- 141

 أي آت مبا يالم عليه من ذهابه إىل البحر وركوبه السفينة بال إذن من ربه) وهو مليم(ابتلعه ) فالتقمه احلوت (- 142
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الذاكرين بقوله كثريا يف بطن احلوت ال إله إال انت سبحانك إين كنت من ) فلوال أنه كان من املسبحني (- 143
 الظاملني

 لصار بطن احلوت قربا له إىل يوم القيامة) للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون (- 144

 يومه أو بعد ثالثة أو سبعة أيام أو بوجه األرض أي بالساحل من) بالعراء(ألقيناه من بطن احلون ) فنبذناه (- 145
 عليل كالفرخ املمعط) وهو سقيم(عشرين أو أربعني يوما 

وهي القرع تظله بساق على خالف العادة يف القرع معجزة له وكانت تأتيه ) وأنبتنا عليه شجرة من يقطني (- 146
 وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حىت قوي

عشرين أو ثالثني ) يزيدون(بل ) إىل مئة ألف أو( إىل قوم بنينوى من أرض املوصل بعد ذلك كقبله) وأرسلناه (- 147
 أو سبعني ألفا

 تنقضي آجاهلم فيه) إىل حني(أبقيناهم ممتعني مبا هلم ) فمتعناهم(عند معاينة العذاب املوعودين به ) فآمنوا (- 148

) وهلم البنون(بزعمهم أن املالئكة بنات اهللا ) ألربك البنات(استخرب كفار مكة توبيخا هلم ) فاستفتهم (- 149

 فيختصبون باألسىن

 خلقنا فيقولون ذلك) أم خلقنا املالئكة إناثا وهم شاهدون (- 150

 )ليقولون(كذم ) أال إم من إفكهم (- 151

 فيه) وإم لكاذبون(بقوهلم املالئكة بنات اهللا ) ولد اهللا (- 152

 )البنات على البنني(تفهام واستغين ا عن مهزة الوصل فحذفت أي اختار بفتح اهلمزة لالس) أصطفى (- 153

 هذا احلكم الفاسد) ما لكم كيف حتكمون (- 154

 بإدغام التاء يف الذال أنه سبحانه وتعاىل مرته عن الولد) أفال تذكرون (- 155

 حجة واضحة أن هللا ولدا) أم لكم سلطان مبني (- 156

 يف قولكم ذلك) إن كنتم صادقني(توراة فأروين ذلك فيه ال) فأتوا بكتابكم (- 157

بقوهلم إا بنات اهللا ) نسبا(أي املالئكة الجنتام عن األبصار ) وبني اجلنة(تعاىل ) بينه(أي املشركون ) وجعلوا (- 158
 للنار يعذبون فيها) حملضرون(أي قائلي ذلك ) ولقد علمت اجلنة إم(

 بأن هللا ولدا) عما يصفون(له ترتيها ) سبحان اهللا (- 159

 أي املؤمنني استثناء منقطع أي فإم يرتهون اهللا تعاىل عما يصفه هؤالء) إال عباد اهللا املخلصني (- 160

 من األصنام) فإنكم وما تعبدون (- 161

 أحدا) بفاتنني(أي على معبودكم وعليه متعلق بقوله ) ما أنتم عليه (- 162

 يف علم اهللا تعاىل) حيمإال من هو صال اجل (- 163

يف السموات يعبد اهللا ) إال له مقام معلوم(معشر املالئكة أحد ) وما منا (صلى اهللا عليه وسلم قال جربيل للنيب - 164
 فيه ال يتجاوزه

 أقدامنا يف الصالة) وإنا لنحن الصافون (- 165
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 املرتهون اهللا عما ال يليق به) وإنا لنحن املسبحون (- 166

 )ليقولون(أي كفار مكة ) كانوا(خمففة من الثقيلة ) إنو (- 167

 أي من كتب األمم املاضية) من األولني(كتابا ) لو أن عندنا ذكرا (- 168

 العبادة له) لكنا عباد اهللا املخلصني (- 169

 عاقبة كفرهم) فسوف يعلمون(بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن األشرف من تلك الكتب ) فكفروا به (- 170

 وهي ألغلنب أنا ورسلي) لعبادنا املرسلني(بالنصر ) ولقد سبقت كلمتنا (- 171

 )إم هلم املنصورون( أو هي قوله - 172

الكفار باحلجة والنصرة عليهم يف الدنيا وإن مل ينتصر بعض منهم يف الدنيا ) هلم الغالبون(املؤمنني ) وإن جندنا (- 173
 ففي اآلخرة

 تؤمر فيه بقتاهلم) حىت حني(عن كفار مكة أعرض ) فتول عنهم (- 174

 عاقبة كفرهم) فسوف يبصرون(إذ نزل م العذاب ) وأبصرهم (- 175

 )أفبعذابنا يستعجلون( فقالوا استهزاء مىت نزول هذا العذاب قال تعاىل ديدا هلم - 176

صباح (بئس صباحا ) فساء(وم بفنائهم قال الفراء العرب تكتفي بذكر الساحة عن الق) فإذا نزل بساحتهم (- 177
 فيه إقامة الظاهر مقام املضمر) املنذرين

 )وتول عنهم حىت حني (- 178

 صلى اهللا عليه وسلمكرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية له ) وأبصر فسوف يبصرون (- 179

 بأن له ولدا) عما يصفون(الغلبة ) سبحان ربك رب العزة (- 180

 غني عن اهللا التوحيد والشرائعاملبل) وسالم على املرسلني (- 181

 على نصرهم وهالك الكافرين) واحلمد هللا رب العاملني (- 182

  سورة ص-38*2*

أي البيان أو الشرف وجواب هذا القسم حمذوف أي ما األمر كما ) والقرآن ذي الذكر(اهللا أعلم مبراده به ) ص  (- 1
 قال كفار مكة من تعدد اآلهلة

صلى اهللا عليه خالف وعداوة للنيب ) وشقاق(محية وتكرب عن اإلميان ) يف عزة(أهل مكة من ) بل الذين كفروا (- 2
 وسلم

والت حني (حني نزول القرآن م ) فنادوا(أي امة من األمم املاضية ) أهلكنا من قبلهم من قرن(أي كثري ) كم (- 3
أي استغاثوا واحلال أن ال مهرب وال منجى وما أي ليس احلني حني فرار والتاء زائدة واجلملة حال من فاعل نادوا ) مناص

 اعترب م كفار مكة
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وقال  (صلى اهللا عليه وسلمرسول من أنفسهم وخيوفهم النار بعد البعث وهو النيب ) وعجبوا أن جاءهم منذر منهم (- 4
 )هذا ساحر كذاب(فيه وضع الظاهر موضع املضمر ) الكافرون

إن هذا لشيء (ل هلم قولوا ال إله إال اهللا أي كيف يسع اخللق كلهم إله واحد حيث قا) أجعل اآلهلة إهلا واحدا (- 5
 أي عجيب) عجاب

 قولوا ال إله إال صلى اهللا عليه وسلممن جملس اجتماعهم عند أيب طالب ومساعهم فيه من النيب ) وانطلق املأل منهم (- 6
لشيء (املذكور من التوحيد ) إن هذا(اثبتوا على عبادا ) واصربوا على آهلتكم(يقول بعضهم لبعض امشوا ) أن امشوا(اهللا 
 منا) يراد

 كذب) هذا إال اختالق(ما ) إن(ملة عيسى ) ما مسعنا ذا يف امللة اآلخرة (- 7

القرآن ) الذكر(على حممد ) عليه(بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني وتركه ) أأنزل (- 8
وحيي القرآن حيث كذبوا ) بل هم يف شك من ذكري(وليس بأكربنا وال أشرفنا أي مل يرتل عليه قال تعاىل ) من بيننا(

  فيما جاء به وال ينفعهم التصديق حينئذصلى اهللا عليه وسلمولو ذاقوه لصدقوا النيب ) يذوقوا عذاب(مل ) بل ملا(اجلائي به 

 من النبوة وغريها فيعطوها من شاؤوا) الوهاب(الغالب ) أم عندهم خزائن رمحة ربك العزيز (- 9

املوصلة إىل السماء فيأتوا ) فلريتقوا يف األسباب(إن زعموا ذلك ) أم هلم ملك السماوات واألرض وما بينهما (- 10
 بالوحي فيخصوا به من شاؤوا وأم يف املوضعني مبعىن مهزة االنكار

صفة جند أيضا كاألجناد من ) من األحزاب(صفة جند ) هزومم(يف تكذيبهم لك ) هنالك(جند حقري ) جند ما (- 11
 جنس األحزاب املتحزبني على األنبياء قبلك واولئك قد قهروا واهلكوا فكذلك لك هؤالء

كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة ) وعاد وفرعون ذو األوتاد(تأنيث قوم باعتبار املعىن ) كذبت قبلهم قوم نوح (- 12
 يديه ورجليه ويعذبهأوتاد يشد إليها 

 )أولئك األحزاب(الغيضة وهم قوم شعيب عليه السالم ) ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة (- 13

ألم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا مجيعهم ألن دعوم ) إال كذب الرسل(من األحزاب ) كل(ما ) إن (- 14
 )عقاب(وجب ) فحق(واحدة وهي دعوة التوحيد 

) ما هلا من فواق(هي نفخة القيامة حتل م العذاب ) إال صيحة واحدة(كفار مكة ) هؤالء(ينتظر ) روما ينظ (- 15

 بفتح الفاء وضمها رجوع

قالوا ذلك ) قبل يوم احلساب(كتاب أعمالنا ) ربنا عجل لنا قطنا(ملا نزل فأما من اويت كتابه بيمينه اخل ) وقالوا (- 16
 استهزاء

القوة يف العبادة كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل ) ن واذكر عبدنا داود ذا األيداصرب على ما يقولو (- 17
 رجاع إىل مرضاة اهللا) إنه أواب(وينام ثلثه ويقوم سدسه 

وقت صالة الضحى وهو أن ) واإلشراق(وقت صالة العشاء ) بالعشي(بتسبيحه ) إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن (- 18
 هى ضوؤهاتشرق الشمس ويتنا

 رجاع إىل طاعته بالتسبيح) له أواب(من اجلبال والطري ) كل(جمموعة إليه تسبح معه ) والطري حمشورة( وسخرنا - 19
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النبوة ) وآتيناه احلكمة(قويناه باحلرس واجلنود وكان حيرس حمرابه يف كل ليلة ثالثون ألف رجل ) وشددنا ملكه (- 20
 لبيان الشايف يف كل قصدا) وفصل اخلطاب(واإلصابة يف األمور 

) نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب(يا حممد ) أتاك(معىن االستفهام هنا التعجب والتشويق إىل استماع ما بعده ) وهل (- 21

 حمراب داود أي مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة أي خربهم وقصتهم

قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمري اجلمع وقيل ) خصمان(حنن )  ختفإذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا ال (- 22
اثنان والضمري مبعناها واخلصم يطلق على الواحد وأكثر ومها ملكان جاءا يف الصورة خصمني وقع هلما ما ذكر على سبيل 

 ليس له غريها  داود عليه السالم على ما وقع منه وكان له تسع وتسعون امرأة وطلب امرأة شخصتنبيهالفرض ل
) إىل سواء الصراط(أرشدنا ) واهدنا(جتر ) بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحلق وال تشطط(وتزوجها ودخل ا 

 وسط الطريق الصواب

اجعلين ) ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها(يعرب ا عن املرأة ) له تسع وتسعون نعجة(أي على ديين ) إن هذا أخي (- 23
 أي اجلدال وأقره اآلخر على ذلك) يف اخلطاب( غلبين )وعزين(كافلها 

ليبغي بعضهم على بعض (الشركاء ) إىل نعاجه وإن كثريا من اخللطاء(ليضمها ) قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك (- 24
ى ما لتأكيد القلة فقال امللكان صاعدين يف صورتيهما إىل السماء قض) إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم

فاستغفر ربه (أوقعناه يف فتنة أي بلية مبحبته تلك املرأة ) داود أمنا فتناه(أيقن ) وظن(الرجل على نفسه فتنبه داود قال تعاىل 
 )وأناب(ساجدا ) وخر راكعا

 مرجع يف اآلخرة) وحسن مآب(زيادة خري يف الدنيا ) فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى (- 25

هوى النفس ) فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى(تدبر أمر الناس ) ك خليفة يف األرضيا داود إنا جعلنا (- 26
هلم عذاب شديد (عن اإلميان باهللا ) إن الذين يضلون عن سبيل اهللا(عن الدالئل الدالة على توحيده ) فيضلك عن سبيل اهللا(

 يقنوا بيوم احلساب آلمنوا يف الدنيااملرتب عليه تركهم اإلميان ولو أ) يوم احلساب(بنسينهم ) مبا نسوا

من أهل ) ظن الذين كفروا(أي خلق ذلك ال لشيء ) ذلك(عبثا ) وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال (- 27
 )للذين كفروا من النار(واد ) فويل(مكة 

نزل ملا قال كفار مكة ) جارأم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالف (- 28
 للمؤمنني إنا نعطى يف اآلخرة مثل ما تعطون وأم مبعىن مهزة االنكار

) آياته(أصله يتدبروا ادغمت التاء يف الدال ) أنزلناه إليك مبارك ليدبروا(خرب مبتدأ حمذوف أي هذا ) كتاب (- 29

 اب العقولأصح) أولوا األلباب(يتعظ ) وليتذكر(ينظروا يف معانيها فيؤمنوا 

 رجاع يف التسبيح والذكر يف مجيع األوقات) إنه أواب(سليمان ) نعم العبد(ابنه ) ووهبنا لداود سليمان (- 30

اخليل مجع صافنة وهي القائمة على ثالث وإقامة األخرى ) الصافنات(هو ما بعد الزوال ) إذ عرض عليه بالعشي (- 31
مجع جواد وهو السابق املعىن أا إذا استوقفت سكنت وإن ) ياداجل(على طرف احلافر وهو من صفن يصفن صفونا 

ركضت سبقت وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر إلرادته اجلهاد عليها لعدو فعند بلوغ العرض منها 
 تسعمائة غربت الشمس ومل يكن صلى العصر فاغتم
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) باحلجاب(الشمس ) حىت توارت(صالة العصر ) يبعن ذكر ر(أي اخليل ) حب اخلري(أردت ) فقال إين أحببت (- 32

 أي استترت مبا حيجبها عن األبصار

أي ذحبها وقطع ) واألعناق(مجع ساق ) بالسوق(بالسيف ) فطفق مسحا(اخليل املعروضة فردوها ) ردوها علي (- 33
منها وأسرع وهي الريح جتري أرجلها تقربا إىل اهللا تعاىل حيث اشتغل ا عن الصالة وتصدق بلحمها فعوضه اهللا خريا 

 بأمره كيف شاء

ابتليناه بسلب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة عشقها وكانت تعبد الصنم يف داره من غري علمه ) ولقد فتنا سليمان (- 34
وكان ملكه يف خامته فرتعه مرة عند إرادة اخلالء ووضعه عند امرأته املسماة باألمنية على عادته فجاءها جين يف صورة 

هو ذلك اجلين وهو صخر أو غريه جلس على كرسي سليمان وعكفت ) وألقينا على كرسيه جسدا(يمان فأخذه منها سل
رجع إىل ملكه ) مث أناب(عليه الطري وغريها فخرج سليمان يف غري هيئته فرآه على كرسيه وقال للناس أنا سليمان فأنكروه 

 بعد أيام بأن وصل إىل اخلامت فلبسه وجلس على كرسيه

أي سواي حنو فمن يهديه من بعد اهللا أي ) ألحد من بعدي(ال يكون ) قال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي (- 35
 )إنك أنت الوهاب(سوى اهللا 

 أراد) حيث أصاب(لينة ) فسخرنا له الريح جتري بأمره رخاء (- 36

 رج اللؤلؤيف البحر يستخ) وغواص(يبين األبنية العجيبة ) والشياطني كل بناء (- 37

 القيود جبمع أيديهم إىل أعناقهم) يف األصفاد(مشدودين ) مقرنني(منهم ) وآخرين (- 38

أي ال حساب عليك يف ) بغري حساب(عن العطاء ) أو أمسك(أعط منه من شئت ) هذا عطاؤنا فامنن( وقلنا له - 39
 ذلك

 تقدم مثله) وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب (- 40

أمل ونسب ذلكك إىل ) وعذاب(بضر ) مسين الشيطان بنصب(أي بأين ) أيوب إذ نادى ربه أينواذكر عبدنا  (- 41
 الشيطان وإن كانت األشياء كلها مع اهللا تأدبا معه تعاىل

بارد (ماء تغتسل فيه ) هذا مغتسل(األرض فضرب فنبعث عني ماء فقيل ) برجلك(اضرب ) اركض( وقيل له - 42
  فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهرهتشرب منه فاغتسل وشرب) وشراب

عظة ) منا وذكرى(نعمة ) رمحة(أي أحيا اهللا من مات من أوالده ورزقه مثلهم ) ووهبنا له أهله ومثلهم معهم (- 43
 ألصحاب العقول) ألويل األلباب(

ة ضربة زوجتك وكان قد حلف ليضربنها مائ) فاضرب به(هو حزمة من حشيش أو قضبان ) وخذ بيدك ضغثا (- 44
إنا وجدناه صابرا (بترك ضرا فأخذ مائة عود من االذخر أو غريه فضرا به ضربة واحدة ) وال حتنث(البطائها عليه يوما 

 رجاع إىل اهللا تعاىل) إنه أواب(أيوب ) نعم العبد

بصائر يف الدين ال) واألبصار(أصحاب القوى يف العبادة ) واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي (- 45
 ويف قراءة عبدنا وإبراهيم بيان له وما بعده عطف على عبدنا

 اآلخرة أي ذكرها والعمل هلا ويف قراءة باإلضافة وهي للبيان) ذكرى الدار(هي ) إنا أخلصناهم خبالصة (- 46
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 مجع خري بالتشديد) األخيار(املختارين ) وإم عندنا ملن املصطفني (- 47

اختلف يف نبوته قيل كفل مائة نيب فروا إليه من القتل ) وذا الكفل(وهو نيب والالم زائدة ) عيل واليسعواذكر إمسا (- 48
 مجع خري بالثقيل) من األخيار(كلهم ) وكل(

 مرجع يف اآلخرة) حلسن مآب(الشاملني هلم ) وإن للمتقني(هلم بالثناء اجلميل هنا ) هذا ذكر (- 49

 منها) مفتحة هلم األبواب(ان حلسن مآب بدل أو عطف بي) جنات عدن (- 50

 )يدعون فيها بفاكهة كثرية وشراب(على األرائك ) متكئني فيها (- 51

 أسنان واحدة وهي بنات ثالث وثالثني سنة) أتراب(حابسات العني على أزواجهن ) وعندهم قاصرات الطرف (- 52

 أي ألجله) ليوم احلساب(بالغيبة واخلطاب التفاتا ) ما توعدون(املذكور ) هذا (- 53

 انقطاع واجلملة حال من رزقنا أو خرب ثان الن أي دائما أو دائم) إن هذا لرزقنا ما له من نفاد (- 54

 )لشر مآب(مستأنف ) وإن للطاغني(املذكور للمؤمنني ) هذا (- 55

 الفراش) فبئس املهاد(يدخلوا ) جهنم يصلوا (- 56

 بالتخفيف ما يسيل من صديد أهل النار) وغساق(ماء حار حمرق ) فليذوقوه محيم(بعده العذاب املفهوم مما ) هذا (- 57

 أصناف عذام من أنواع خمتلفة) أزواج(مثل املذكور من احلميم والغساق ) من شكله(باجلمع واالفراد ) وآخر (- 58

ال ) ال مرحبا م(دة فيقول املتبعون النار بش) معكم(داخل ) مقتحم(مجع ) هذا فوج( ويقال هلم عند دخوهلم النار - 59
 )إم صالوا النار(سعة عليهم 

 لنا ولكم النار) فبئس القرار(أي الكفر ) بل أنتم ال مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا(األتباع ) قالوا (- 60

 )يف النار(مثل عذابه على كفره ) ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا(أيضا ) قالوا (- 61

 )من األشرار(يف الدنيا ) ما لنا ال نرى رجاال كنا نعدهم(كفار مكة وهم يف النار ) وقالوا (- 62

عنهم (مالت ) أم زاغت(بضم السني وكسرها كنا نسخر م والياء للنسب أمفقودون هم ) أختذناهم سخريا (- 63
 فلم ترهم وهم فقراء املسلمني كعمار وبالل وصهيب وسلمان) األبصار

 كما تقدم) ختاصم أهل النار(واجب وقوعه وهو ) ك حلقإن ذل (- 64

 خللقه) وما من إله إال اهللا الواحد القهار(خموف بالنار ) إمنا أنا منذر(يا حممد لكفار مكة ) قل (- 65

 ألوليائه) الغفار(الغالب على أمره ) رب السماوات واألرض وما بينهما العزيز (- 66

 )هو نبأ عظيم(هلم ) قل (- 67

 أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه مبا ال يعلم إال بوحي وهو قوله) أنتم عنه معرضون (- 68

يف شأن آدم حني قال اهللا إين جاعل يف األرض خليفة ) إذ خيتصمون(املالئكة ) ما كان يل من علم باملأل األعلى (- 69
 اخل

 ني االنذارب) نذير مبني(أي أين ) يوحى إيل إال أمنا أنا(ما ) إن (- 70

 هو آدم) إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من طني( اذكر - 71
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فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريف آلدم والروح جسم ) فيه من روحي(أجريت ) ونفخت(أمتمته ) فإذا سويته (- 72
 سجود حتية باالحنناء) فقعوا له ساجدين(لطيف حييا به اإلنسان بنفوذه فيه 

 فيه تأكيدان) الئكة كلهم أمجعونفسجد امل (- 73

 يف علم اهللا تعاىل) استكرب وكان من الكافرين(هو ابن اجلن كان بني املالئكة ) إال إبليس (- 74

أي توليت خلقه وهذا تشريف آلدم فإن كل خملوق توىل اهللا ) قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي (- 75
 املتكربين فتكربت عن السجود لكونك منهم) أم كنت من العالني(ستفهام توبيخ اآلن عن السجود ا) أستكربت(خلقه 

 )قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني (- 76

 مطرود) فإنك رجيم(من اجلنة وقيل من السموات ) قال فاخرج منها (- 77

 اجلزاء) وإن عليك لعنيت إىل يوم الدين (- 78

 أي الناس) وم يبعثونقال رب فأنظرين إىل ي (- 79

 )قال فإنك من املنظرين (- 80

 وقت النفخة األوىل) إىل يوم الوقت املعلوم (- 81

 )قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني (- 82

 املؤمنني) إال عبادك منهم املخلصني (- 83

 قيل بالفعل املذكور بنصبهما ورفع األول ونصب الثاين فنصبه بالفعل بعده ونصب األول) قال فاحلق واحلق أقول (- 84
وقيل على املصدر أي أحق احلق وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ حمذوف اخلرب أي فاحلق مين وقيل 

 فاحلق قسمي وجواب القسم

 )أمجعني(الناس ) وممن تبعك منهم(بذريتك ) ألمألن جهنم منك (- 85

 املتقولني القرآن من تلقاء نفسي) وما أنا من املتكلفني(جعل ) من أجر(على تبليغ الرسالة ) قل ما أسألكم عليه (- 86

 لالنس واجلن والعقالء دون املالئكة) للعاملني(عظة ) إال ذكر(أي ما القرآن ) إن هو (- 87

أي يوم القيامة وعلم مبعىن عرف والالم الم قسم مقدر أي ) بعد حني(خرب صدقه ) نبأه(يا كفار مكة ) ولتعلمن (- 88
 واهللا

  سورة الزمر-39*2*

 يف صنعه) احلكيم(يف ملكه ) العزيز(خربه ) من اهللا(القرآن مبتدأ ) ترتيل الكتاب (- 1

 من الشرك أي موحدا له) فاعبد اهللا خملصا له الدين(متعلق بأنزل ) الكتاب باحلق(يا حممد ) إنا أنزلنا إليك (- 2

ما نعبدهم (وهم كفار مكة قالوا ) أولياء(األصنام ) اختذوا من دونهوالذين (ال يستحقه غريه ) أال هللا الدين اخلالص (- 3
من أمر ) فيما هم فيه خيتلفون(وبني املسلمني ) إن اهللا حيكم بينهم(قرىب مصدر مبعىن تقريبا ) إال ليقربونا إىل اهللا زلفى

 بعبادته غري اهللا) كفار(ة الولد إليه يف نسب) إن اهللا ال يهدي من هو كاذب(الدين فيدخل املؤمنني اجلنة والكافرين النار 
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واختذه ولدا غري من قالوا إن ) الصطفى مما خيلق ما يشاء(كما قالوا اختذ الرمحن ولدا ) لو أراد اهللا أن يتخذ ولدا (- 4
 خللقه) رهو اهللا الواحد القها(ترتيها له عن اختاذ الولد ) سبحانه(املالئكة بنات اهللا وعزيز ابن اهللا واملسيح ابن اهللا 

على (يدخله ) ويكور النهار(فيزيد ) الليل على النهار(يدخل ) يكور(متعلق خبلق ) خلق السماوات واألرض باحلق (- 5
الغالب على أمره ) أال هو العزيز(ليوم القيامة ) ألجل مسمى(يف فلكه ) وسخر الشمس والقمر كل جيري(فيزيد ) الليل

 ألوليائه) الغفار(املنتقم من أعدائه 

اإلبل والبقر والغنم والضأن ) وأنزل لكم من األنعام(حواء ) مث جعل منها زوجها(أي آدم ) خلقكم من نفس واحدة (- 6
خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا من بعد (من كل زوجني ذكرا وأنثى كما بني يف سورة األنعام ) مثانية أزواج(واملعز 
ذلكم اهللا ربكم له (هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة املشيمة ) يف ظلمات ثالث(أي نطفا مث علقا مث مضغا ) خلق

 عن عبادته إىل عبادة غريه) امللك ال إله إال هو فأىن تصرفون

بسكون اهلاء وضمها مع ) يرضه(اهللا فتؤمنوا ) إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا (- 7
مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا (أي ال حتمله ) أخرى(نفس ) وازرة وزر(نفس )  تزرلكم وال(إشباع ودونه أي الشكر 

 مبا يف القلوب) كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور

ترك ) منه نسي(أعطاه إنعاما ) إليه مث إذا خوله نعمة(راجعا ) منيبا(تضرع ) ضر دعا ربه(الكافر ) وإذا مس اإلنسان (- 8
بفتح الياء وضمها ) ليضل(شركاء ) وجعل هللا أندادا(وهو اهللا فما يف موضع من ) إليه من قبل (يتضرع) ما كان يدعو(
 )إنك من أصحاب النار(بقية أجلك ) قل متتع بكفرك قليال(دين اإلسالم ) عن سبيله(

حيذر (الة للص) ساجدا وقائما(ساعاته ) آناء الليل(قائم بوظائف الطاعات ) هو قانت(بتخفيف امليم ) أم من (- 9
قل (كمن هو عاص بالكفر أو غريه ويف قراءة أم من فأم مبعىن بل واهلمزة ) ربه(جنة ) ويرجوا رمحة(خياف عذاا ) اآلخرة

أولوا (يتعظ ) إمنا يتذكر(أي ال يستويان كما ال يستوي العامل واجلاهل ) هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون
 أصحاب العقول) األلباب

هي ) حسنة(بالطاعة ) للذين أحسنوا يف هذه الدنيا(أي عذابه بأن تطيعوه ) قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم (- 10
على الطاعة وما يبتلون به ) إمنا يوىف الصابرون(فهاجروا إليها من بني الكفار ومشاهدة املنكرات ) وأرض اهللا واسعة(اجلنة 

 بغري مكيال وال ميزان) أجرهم بغري حساب(

 من الشرك) قل إين أمرت أن أعبد اهللا خملصا له الدين (- 11

 من هذه األمة) أكون أول املسلمني(بأن ) وأمرت ألن (- 12

 )قل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم (- 13

 من الشرك) قل اهللا أعبد خملصا له ديين (- 14

قل إن اخلاسرين الذين خسروا (أم ال يعبدون اهللا تعاىل غريه فيه ديد هلم وإيذان ب) فاعبدوا ما شئتم من دونه (- 15
أال ذلك هو (بتخليد األنفس يف النار وبعدم وصوهلم إىل احلور املعدة هلم يف اجلنة لو آمنوا ) أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

 البني) اخلسران املبني
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أي املؤمنني ليتقوه ) لك خيوف اهللا به عبادهذ(من النار ) من النار ومن حتتهم ظلل(طباق ) هلم من فوقهم ظلل (- 16
 )يا عباد فاتقون(يدل عليه 

 )فبشر عباد(باجلنة ) إىل اهللا هلم البشرى(أقبلوا ) أن يعبدوها وأنابوا(األوثان ) والذين اجتنبوا الطاغوت (- 17

)  وأولئك هم أولوا األلبابأولئك الذين هداهم اهللا(وهو ما فيه صالحهم ) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (- 18

 أصحاب العقول

جواب الشرط وأقيم فيه ) من يف النار(خترج ) أفأنت تنقذ(أي ألمألن جهنم اآلية ) أفمن حق عليه كلمة العذاب (- 19
 الظاهر مقام املضمر واهلمزة لالنكار واملعىن ال تقدر على هدايته فتنقذه من النار

أي من حتت الغرف ) هلم غرف من فوقها غرف مبنية جتري من حتتها األار(أطاعوه بأن ) لكن الذين اتقوا رم (- 20
 وعده) ال خيلف اهللا امليعاد(منصوب بفعله املقدر ) وعد اهللا(الفوقانية والتحتانية 

خمتلفا يف األرض مث خيرج به زرعا (أدخله أمكنة نبع ) أن اهللا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع(تعلم ) أمل تر (- 21
) ألويل األلباب(تذكريا ) إن يف ذلك لذكرى(فتاتا ) مصفرا مث جيعله حطاما(بعد اخلضرة مثال ) فتراه(ييبس ) ألوانه مث يهيج

 يتذكرون به للداللة على وحدانية اهللا تعاىل وقدرته

كلمة ) فويل( هذا كمن طبع على قلبه دل على) فهو على نور من ربه(فاهتدى ) أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم (- 22
 بني) أولئك يف ضالل مبني(أي عن قبول القرآن ) للقاسية قلوم من ذكر اهللا(عذاب 

ثين ) مثاين(يشبه بعضه بعضا يف النظم وغريه ) متشاا(بدل من أحسن أي قرآنا ) اهللا نزل أحسن احلديث كتابا (- 23
تطمئن ) رم مث تلني(خيافون ) جلود الذين خيشون(ده ترتعد عند ذكر وعي) تقشعر منه(فيه الوعد والوعيد وغريمها 

هدى اهللا يهدي به من يشاء ومن يضلل اهللا فما له (أي الكتاب ) ذلك(عند ذكر وعده ) جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا(
 )من هاد

عنقه كمن أمن منه أشده بأن يلقى يف النار مغلولة يداه إىل ) بوجهه سوء العذاب يوم القيامة(يلقى ) أفمن يتقي (- 24
 أي جزاءه) ذوقوا ما كنتم تكسبون(كفار مكة ) وقيل للظاملني(بدخول اجلنة 

 من جهة ال ختطر بباهلم) فأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون(رسلهم يف إتيان العذاب ) كذب الذين من قبلهم (- 25

) ياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوايف احل(الذل واهلوان من املسخ والقتل وغريه ) فأذاقهم اهللا اخلزي (- 26

 عذاا ما كذبوا) يعلمون(املكذبون 

 يتعظون) للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون(جعلنا ) ولقد ضربنا (- 27

 الكفر) لعلهم يتقون(لبس واختالف ) غري ذي عوج(حال مؤكدة ) قرآنا عربيا (- 28

متنازعون سيئة أخالقهم ) فيه شركاء متشاكسون(بدل من مثل ) مثال رجال (للمشرك واملوحد) ضرب اهللا (- 29
متييز أي ال يستوي العبد جلماعة والعبد لواحد فإن األول إذا طلب منه ) لرجل هل يستويان مثال(خالصا ) ورجال سلما(

وحده ) احلمد هللا(لموحد كل من مالكيه خدمته يف وقت واحد حتري فيمن خيدمه منهم وهذا مثل للمشرك والثاين مثل ل
 ما يصريون إليه من العذاب فيشركون) ال يعلمون(أهل مكة ) بل أكثرهم(
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ستموت وميوتون فال مشاتة باملوت نزلت ملا استبطئوا ) ميت وإم ميتون (صلى اهللا عليه وسلمخطاب للنيب ) إنك (- 30
 صلى اهللا عليه وسلمموته 

 )يوم القيامة عند ربكم ختتصمون( من املظامل أيها الناس فيما بينكم) مث إنكم (- 31

إذ جاءه (بالقرآن ) وكذب بالصدق(بنسبة الشريك والولد إأليه ) أظلم ممن كذب على اهللا(أي ال أحد ) فمن (- 32
 بلى) للكافرين(مأوى ) أليس يف جهنم مثوى

أولئك هم (ن فالذي مبعىن الذين هم املؤمنو) وصدق به (صلى اهللا عليه وسلمهو النيب ) والذي جاء بالصدق (- 33
 الشرك) املتقون

 ألنفسهم بإميام) هلم ما يشاؤون عند رم ذلك جزاء احملسنني (- 34

أسوأ وأحسن مبعىن السيء ) ليكفر اهللا عنهم أسوأ الذي عملوا وجيزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون (- 35
 واحلسن

ومن (األصنام أي تقتله أو ختبله ) بالذين من دونه(اخلطاب له ) وخيوفونك (أي النيب بلى) أليس اهللا بكاف عبده (- 36
 )يضلل اهللا فما له من هاد

 من أعدائه بلى) ذي انتقام(غالب على أمره ) ومن يهد اهللا فما له من مضل أليس اهللا بعزيز (- 37

) من دون اهللا(تعبدون ) تم ما تدعونسألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل أفرأي(الم قسم ) ولئن (- 38

ال ويف قراءة باإلضافة ) أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته(ال ) إن أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره(األصنام 
 يثق الواثقون) قل حسيب اهللا عليه يتوكل املتوكلون(فيهما 

 )فسوف تعلمون(اليت على ح) إين عامل(حالتكم ) قل يا قوم اعملوا على مكانتكم (- 39

دائم هو عذاب النار وقد أخزاهم ) عليه عذاب مقيم(يرتل ) يأتيه عذاب خيزيه وحيل(موصولة مفعول العلم ) من (- 40
 اهللا ببدر

ومن ضل فإمنا يضل عليها وما (اهتداؤه ) فمن اهتدى فلنفسه(متعلق بأنزل ) إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق (- 41
 فتجربهم على هدى) يلأنت عليهم بوك

فيمسك اليت قضى عليها املوت (يتوفاها وقت النوم ) واليت مل متت يف منامها(يتوىف ) اهللا يتوىف األنفس حني موا (- 42
) إن يف ذلك(وقت موا واملرسلة نفس التمييز تبقى بدوا نفس احلياة خبالف العكس ) ويرسل األخرى إىل أجل مسمى

 فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث وقريش مل يتفكروا يف ذلك) لقوم يتفكرون(الت دال) آليات(املذكور 

) أولو كانوا ال ميلكون شيئا(هلم ) قل(عند اهللا بزعمهم ) شفعاء(أي األصنام آهلة ) اختذوا من دون اهللا(بل ) أم (- 43

 أنكم تعبدوم وال غري ذلك ال) وال يعقلون(من الشفاعة وغريها 

 )له ملك السماوات واألرض مث إليه ترجعون(أي هو خمتص ا فال يشفع أحد إال بإذنه ) قل هللا الشفاعة مجيعا (- 44

قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين (نفرت وانقبضت ) امشأزت(أي دون آهلتهم ) وإذا ذكر اهللا وحده (- 45
 )إذا هم يستبشرون(أي األصنام ) من دونه
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أنت (ما غاب وما شوهد ) عامل الغيب والشهادة(مبدعها ) فاطر السماوات واألرض(مبعىن يا اهللا ) قل اللهم (- 46
 من أمر الدين اهدين ملا اختلفوا فيه من احلق) حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون

هلم من (ظهر )  يوم القيامة وبداولو أن للذين ظلموا ما يف األرض مجيعا ومثله معه الفتدوا به من سوء العذاب (- 47
 )اهللا ما مل يكونوا حيتسبون

 أي العذاب) م ما كانوا به يستهزئون(نزل ) وبدا هلم سيئات ما كسبوا وحاق (- 48

من اهللا ) منا قال إمنا أوتيته على علم(إنعاما ) نعمة(أعطيناه ) ضر دعانا مث إذا خولناه(اجلنس ) فإذا مس اإلنسان (- 49
 أن التخويل استدراج وامتحان) ولكن أكثرهم ال يعلمون(بلية يبتلى ا العبد ) فتنة(القولة ) بل هي( أهل بأين له

 )فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون(من األمم كقارون وقومه الراضني ا ) قد قاهلا الذين من قبلهم (- 50

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم ( قريش )والذين ظلموا من هؤالء(جزاؤها ) فأصام سيئات ما كسبوا (- 51
 بفائتني عذابنا فقحطوا سبع سنني مث وسع عليهم) مبعجزين

يف ذلك آليات (يضيقه ملن يشاء ابتالء ) إن(امتحانا ) يشاء ويقدر(يوسعه ) أومل يعلموا أن اهللا يبسط الرزق ملن (- 52
 به) لقوم يؤمنون قل

من رمحة اهللا إن (بكسر النون وفتحها وقرىء بضمها تيأسوا ) فسهم ال تقنطواقل يا عبادي الذين أسرفوا على أن (- 53
 )إنه هو الغفور الرحيم(ملن تاب من الشرك ) اهللا يغفر الذنوب مجيعا

مبنعه إن مل ) له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون(أخلصوا العمل ) إىل ربكم وأسلموا(ارجعوا ) وأنيبوا (- 54
 يتوبوا

قبل إتيانه ) من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون(هو القرآن ) اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكمو (- 55
 بوقته

خمففة من الثقيلة ) وإن(طاعته ) على ما فرطت يف جنب اهللا(أي نداميت ) أن تقول نفس يا حسرتى( فبادروا قبل - 56
 بدينه وكتابه) كنت ملن الساخرين(وإين 

 عذابه) لكنت من املتقني(بالطاعة فاهتديت ) أو تقول لو أن اهللا هداين( - 57

 املؤمنني فيقال له من قبل اهللا) فأكون من احملسنني(رجعة إىل الدنيا ) أو تقول حني ترى العذاب لو أن يل كرة (- 58

وكنت من (إلميان ا تكربت عن ا) فكذبت ا واستكربت(القرآن وهو سبب اهلداية ) بلى قد جاءتك آيايت (- 59
 )الكافرين

) وجوههم مسودة أليس يف جهنم مثوى(بنسبة الشريك والولد إليه ) ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهللا (- 60

 عن اإلميان بلى) للمتكربين(مأوى 

ال ميسهم السوء وال (ه مبكان فوزهم من اجلنة بأن جيعلوا في) مبفازم(الشرك ) الذين اتقوا(من جهنم ) وينجي اهللا (- 61
 )هم حيزنون

 متصرف فيه كيف يشاء) اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل (- 62
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القرآن ) والذين كفروا بآيات اهللا(مفاتيح خزائنها من املطر والنبات وغريمها ) له مقاليد السماوات واألرض (- 63
 اخل وما بينهما اعتراضمتصل بقوله وينجي اهللا الذين اتقوا ) أولئك هم اخلاسرون(

غري منصوب بأعبد املعمول لتأمروين بتقدير أن بنون واحدة وبنونني ) قل أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون (- 64
 بإدغام وفك

ليحبطن عملك ولتكونن من (يا حممد فرضا ) لئن أشركت(واهللا ) ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك (- 65
 )اخلاسرين

 إنعامه عليك) فاعبد وكن من الشاكرين(وحده ) ل اهللاب (- 66

) واألرض مجيعا(ما عرفوه حق معرفته أو ما عظموه حق عظمته حني أشركوا به غريه ) وما قدروا اهللا حق قدره (- 67

 بقدرته) بيمينه(جمموعات ) يوم القيامة والسماوات مطويات(أي مقبوضة له يف ملكه وتصرفه ) قبضته(حال أي السبع 

 معه) سبحانه وتعاىل عما يشركون(

من احلور ) من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا(مات ) فصعق(النفخة األوىل ) ونفخ يف الصور (- 68
 ينتظرون ما يفعل م) قيام ينظرون(مجيع اخلالئق املوتى ) مث نفخ فيه أخرى فإذا هم(والولدان وغريمها 

كتاب األعمال للحساب ) ووضع الكتاب(حني يتجلى اهللا لفصل القضاء ) بنور را(أضاءت ) وأشرقت األرض (- 69
أي العدل ) وقضي بينهم باحلق( وأمته يشهدون للرسل بالبالغ صلى اهللا عليه وسلمأي مبحمد ) وجيء بالنبيني والشهداء(
 شيئا) وهم ال يظلمون(

 فال حيتاج إىل شاهد)  يفعلونمبا(عامل ) وهو أعلم(جزاءه ) ووفيت كل نفس ما عملت (- 70

وقال (جواب إذا ) حىت إذا جاؤوها فتحت أبواا(مجاعات متفرقة ) إىل جهنم زمرا(بعنف ) وسيق الذين كفروا (- 71
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن (القرآن وغريه ) هلم خزنتها أمل يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

 )على الكافرين(أي ألمألن جهنم اآلية ) حقت كلمة العذاب

 جهنم) املتكربين(مأوى ) فبئس مثوى(مقدرين اخللود ) قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها (- 72

وقال (الواو فيه للحال بتقدير قد ) إىل اجلنة زمرا حىت إذا جاؤوها وفتحت أبواا(بلطف ) وسيق الذين اتقوا رم (- 73
مقدرين اخللود فيها وجواب إذا مقدر أي دخلوها وسوقهم ) فادخلوها خالدين(حال ) كم طبتمهلم خزنتها سالم علي

 وفتح األبواب قبل جميئهم تكرمة هلم وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند جميئهم ليبقى حرها إليهم إهانة هلم

) نتبوأ(أي أرض اجلنة ) ورثنا األرضوأ(باجلنة ) احلمد هللا الذي صدقنا وعده(عطف على دخوهلا املقدر ) وقالوا (- 74

 اجلنة) فنعم أجر العاملني(ألا كلها ال خيتار فيها مكان على مكان ) من اجلنة حيث نشاء(نرتل 

حبمد (حال من ضمري حافني ) يسبحون(من كل جانب منه ) من حول العرش(حال ) وترى املالئكة حافني (- 75
العدل فيدخل املؤمنون اجلنة ) باحلق(بني مجيع اخلالئق ) وقضي بينهم(وحبمده مالبسني للحمد يقولون سبحان اهللا ) رم

 ختم استقرار الفريقني باحلمد من املالئكة) وقيل احلمد هللا رب العاملني(والكافرون النار 
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  سورة غافر-40*2*

 اهللا أعلم مبراده به) حم (- 1

 خبلقه) العليم(يف ملكه ) العزيز(خرب ) من اهللا(القرآن مبتدأ ) ترتيل الكتاب (- 2

اإلنعام الواسع ) ذي الطول(للكافرين مشددة ) شديد العقاب(هلم مصدر ) وقابل التوب(للمؤمنني ) غافر الذنب (- 3
 املرجع) ال إله إال هو إليه املصري(وهو موصوف على الدوام بكل هذه الصفات فاضافة املشتق منها للتعريف كاالخرية 

للمعاش ساملني فإن ) فال يغررك تقلبهم يف البالد(من أهل مكة ) إال الذين كفروا(القرآن ) ت اهللاما جيادل يف آيا (- 4
 عاقبتهم النار

يقتلوه ) من بعدهم ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه(كعاد ومثود وغريمها ) كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب (- 5
 هلم أي هو واقع موقعه) فكيف كان عقاب(العقاب ب) به احلق فأخذم(يزيلوا ) وجادلوا بالباطل ليدحضوا(

 بدل من كلمة) على الذين كفروا أم أصحاب النار(ألمألن جهنم اآلية ) وكذلك حقت كلمة ربك (- 6

مالبسني للحمد أي يقولون ) حبمد رم(خربه ) يسبحون(عطف عليه ) ومن حوله(مبتدأ ) الذين حيملون العرش (- 7
ربنا وسعت (يقولون ) ويستغفرون للذين آمنوا(تعاىل ببصائرهم أي يصدقون بوحدانيته ) ؤمنون بهوي(سبحان اهللا وحبمده 

واتبعوا (من الشرك ) فاغفر للذين تابوا(أي وسعت رمحتك كل شيء ووسع علمك كل شيء ) كل شيء رمحة وعلما
 النار) وقهم عذاب اجلحيم(دين اإلسالم ) سبيلك

من آبائهم (عطف على هم يف وأدخلهم أو وعدم ) اليت وعدم ومن صلح(امة إق) ربنا وأدخلهم جنات عدن (- 8
 يف صنعه) وأزواجهم وذريام إنك أنت العزيز احلكيم

 )فقد رمحته وذلك هو الفوز العظيم(يوم القيامة ) ومن تق السيئات يومئذ(أي عذاا ) وقهم السيئات (- 9

أكرب من (إياكم ) ملقت اهللا(ئكة وهم ميقتون أنفسهم عند دخوهلم النار من قبل املال) إن الذين كفروا ينادون (- 10
 )إىل اإلميان فتكفرون(يف الدنيا ) مقتكم أنفسكم إذ تدعون

إحياءتني ألم نطف أموات فاحيوا مث اميتوا مث احيوا للبعث ) وأحييتنا اثنتني(إماتتني ) قالوا ربنا أمتنا اثنتني (- 11
 طريق وجوام ال) من سبيل(من النار والرجوع إىل الدنيا لنطيع ربنا ) فهل إىل خروج(فرنا بالبعث بك) فاعترفنا بذنوبنا(

) وإن يشرك به(بتوحيده ) إذا دعي اهللا وحده كفرمت(بسبب أنه يف الدنيا ) بأنه(أي العذاب الذي أنتم فيه ) ذلكم (- 12

 العظيم) الكبري(على خلقه ) هللا العلي(بكم يف تعذي) فاحلكم(تصدقوا باالشراك ) تؤمنوا(جيعل له شريك 

) إال من ينيب(يتعظ ) وما يتذكر(باملطر ) ويرتل لكم من السماء رزقا(دالئل توحيده ) هو الذي يريكم آياته (- 13

 يرجع عن الشرك

 إخالصكم له) ولو كره الكافرون(من الشرك ) خملصني له الدين(اعبدوه ) فادعوا اهللا (- 14

) يلقي الروح(خالقه ) ذو العرش(أي اهللا عظيم الصفات أو رافع درجات املؤمنني يف اجلنة ) درجاترفيع ال (- 15

حبذف الياء وإثباا يوم ) يوم التالق(خيوف امللقى عليه الناس ) على من يشاء من عباده لينذر(أي قوله ) من أمره(الوحي 
 ظامل واملظلوم فيهالقيامة لتالقي ألهل السماء واألرض والعابد واملعبود وال



 
 

 

335 

يقوله تعاىل وجييب نفسه ) ال خيفى على اهللا منهم شيء ملن امللك اليوم(خارجون من قبورهم ) يوم هم بارزون (- 16
 خللقه) هللا الواحد القهار(

حياسب مجيع اخللق يف قدر نصف ار من ) اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت ال ظلم اليوم إن اهللا سريع احلساب (- 17
  الدنيا حلديث بذلكأيام

) احلناجر كاظمني(عند ) لدى(ترتفع خوفا ) إذ القلوب(يوم القيامة من أزف الرحيل قرب ) وأنذرهم يوم اآلزفة (- 18

) وال شفيع يطاع(حمب ) ما للظاملني من محيم(ممتلئني غما حال من القلوب عوملت باجلمع بالياء والنون معاملة أصحاا 

للوصف إذ ال شفيع هلم أصال فما لنا من شافعني أوله مفهوم بناء على زعمهم أن هلم شفعاء أي تقبل شفاعته ال مفهوم 
 لو شفعوا فرضا مل يقبلوا

 القلوب) وما ختفي الصدور(مبسارفتها النظر إىل حمرم ) خائنة األعني(أي اهللا ) يعلم (- 19

ال يقضون (وهم األصنام ) من دونه(ء والتاء يعبدون أي كفار مكة باليا) واهللا يقضي باحلق والذين يدعون (- 20
 بأفعاهلم) البصري(ألقواهلم ) إن اهللا هو السميع(فكيف يكونون شركاء اهللا ) بشيء

ويف قراءة منكم ) أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة (- 21
 عذابه) وما كان هلم من اهللا من واق ذلك(أهلكهم ) اهللا بذنوم(نع وقصور من مصا) وآثارا يف األرض فأخذهم(

 )فكفروا فأخذهم اهللا إنه قوي شديد العقاب(باملعجزات الظاهرات ) ذلك بأم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات (- 22

 برهان بني ظاهر) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني (- 23

 )ساحر كذاب(هو ) وقارون فقالواإىل فرعون وهامان  (- 24

نساءهم وما كيد (استبقوا ) من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا(بالصدق ) فلما جاءهم باحلق (- 25
 هالك) الكافرين إال يف ضالل

أخاف أن يبدل إين (ليمنعه مين ) وليدع ربه(ألم كانوا يكفونه عن قتله ) وقال فرعون ذروين أقتل موسى (- 26
من قتل وغريه ويف قراءة أو أن ويف أخرى بفتح الياء ) أو أن يظهر يف األرض الفساد(من عبادتكم إياي فتتبعوه ) دينكم

 واهلاء وضم الدال

 )إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب(لقومه وقد مسع ذلك ) وقال موسى (- 27

يقول ريب اهللا وقد (أي ألن ) يكتم إميانه أتقتلون رجال أن(قيل هو ابن عمه ) ونوقال رجل مؤمن من آل فرع (- 28
وإن يك صادقا يصبكم (أي ضرر كذبه ) من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه(باملعجزات الظاهرات ) جاءكم بالبينات

 مفتر) كذاب(مشرك ) إن اهللا ال يهدي من هو مسرف(به من العذاب عاجال ) بعض الذي يعدكم

عذابه إن قتلتم ) فمن ينصرنا من بأس اهللا(أرض مصر ) يف األرض(غالبني حال ) يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين (- 29
أي اشري عليكم إال مبا أشري به على نفسي وهو قتل ) قال فرعون ما أريكم إال ما أرى(أي ال ناصر لنا ) إن جاءنا(أولياءه 
 ريق الصوابط) وما أهديكم إال سبيل الرشاد(موسى 

 أي يوم حزب بعد حزب) وقال الذي آمن يا قوم إين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب (- 30
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مثل بدل من مثل قبله أي مثل جزاء من كفر عادة قبلكم من ) مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم (- 31
 )وما اهللا يريد ظلما للعباد(تعذيبهم يف الدنيا 

حبذف الياء وإثباا أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب اجلنة أصحاب ) أخاف عليكم يوم التنادويا قوم إين  (- 32
 النار وبالعكس والنداء بالسعادة ألهلها وبالشقاوة ألهلها وغري ذلك

 ومن يضلل اهللا(مانع ) من عاصم(أي عذابه ) ما لكم من اهللا(عن موقف احلساب إىل النار ) يوم تولون مدبرين (- 33

 )فما له من هاد

قبل موسى وهو يوسف بن يعقوب يف قول عمر إىل زمن موسى أو يوسف بن ) ولقد جاءكم يوسف من قبل (- 34
فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت إذا هلك (باملعجزات الظاهرات ) بالبينات(إبراهيم بن يوسف بن يعقوب يف قول 

أي مثل إضاللكم ) كذلك(أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغريه ) واللن يبعث اهللا من بعده رس(من غري برهان ) قلتم
 شاك فيما شهدت به البينات) مرتاب(مشرك ) يضل اهللا من هو مسرف(

مقتا عند اهللا (جداهلم خرب املبتدأ ) أتاهم كرب(برهان ) بغري سلطان(معجزاته مبتدأ ) الذين جيادلون يف آيات اهللا (- 35
بتنوين قلب ودونه ومىت ) على كل قلب متكرب جبار(بالضالل ) اهللا(خيتم ) يطبع(مثل إضالهلم ) وعند الذين آمنوا كذلك

 تكرب القلب تكرب صاحبه وبالعكس وكل على القراءتني لعموم الضالل مجيع القلب ال لعموم القلب

 )لعلي أبلغ األسباب(بناء عاليا ) وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا (- 36

إىل إله موسى وإين (بالرفع عطفا على أبلغ وبالنصب جوابا البن ) فأطلع(طرقها املوصلة إليها ) سماواتأسباب ال (- 37
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن (يف أن له إالها غريي قال فرعون ذلك متويها ) كاذبا(أي موسى ) ألظنه

  خسار)وما كيد فرعون إال يف تباب(طريق اهلدى بفتح الصاد وضمها ) السبيل

 تقدم) أهدكم سبيل الرشاد(باثبات الياء وحذفها ) وقال الذي آمن يا قوم اتبعون (- 38

 )وإن اآلخرة هي دار القرار(متتع يزول ) يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع (- 39

بضم ) نةمن عمل سيئة فال جيزى إال مثلها ومن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجل (- 40
 رزقا واسعا بغري تبعة) يرزقون فيها بغري حساب(الياء وفتح اخلاء وبالعكس 

 )ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار (- 41

 ملن تاب) الغفار(الغالب على أمره ) تدعونين ألكفر باهللا وأشرك به ما ليس يل به علم وأنا أدعوكم إىل العزيز (- 42

) يف الدنيا وال يف اآلخرة وأن مردنا(استجابة دعوة ) ليس له دعوة(ألعبده ) أمنا تدعونين إليه(حقا ) رمال ج (- 43

 )هم أصحاب النار(الكافرين ) إىل اهللا وأن املسرفني(مرجعنا 

توعدوه قال ذلك ملا ) ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد(إذا عاينتم العذاب ) فستذكرون (- 44
 مبخالفة دينهم

 الغرق) سوء العذاب(قومه معه ) بآل فرعون(نزل ) وحاق(به من القتل ) فوقاه اهللا سيئات ما مكروا (- 45

آل (يا ) أدخلوا(يقال ) ويوم تقوم الساعة(صباحا ومساء ) غدوا وعشيا(حيرقون ا ) النار يعرضون عليها( مت - 46
 عذاب جهنم) أشد العذاب(اخلاء أمر للمالئكة ويف قراءة بفتح اهلمزة وكسر ) فرعون
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فهل (مجع تابع ) يف النار فيقول الضعفاء للذين استكربوا إنا كنا لكم تبعا(يتخاصم الكفار ) وإذ يتحاجون( واذكر - 47
 )من النار(جزءا ) عنا نصيبا(دافعون ) أنتم مغنون

 فأدخل املؤمنني اجلنة والكافرين النار) لعبادقال الذين استكربوا إنا كل فيها إن اهللا قد حكم بني ا (- 48

 )من العذاب(أي قدر يوم ) وقال الذين يف النار خلزنة جهنم ادعوا ربكم خيفف عنا يوما (- 49

أي فكفروا م ) بلى قالوا(باملعجزات الظاهرات ) أومل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا(أي اخلزية كما ) قالوا (- 50
 انعدام) دعاء الكافرين إال يف ضالل إنا(نتم فإننا ال نشفع للكافرين قال تعاىل أ) فادعوا وما(

مجع شاهد وهم املالئكة يشهدون للرسل ) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد (- 51
 بالبالغ وعلى الكفار بالتكذيب

) وهلم سوء الدار(البعد من الرمحة ) وهلم اللعنة(عذرهم لو اعتذروا ) ذرمالظاملني مع(بالياء والتاء ) يوم ال ينفع (- 52

 اآلخرة أي شدة عذاا

 التوراة) الكتاب(من بعد موسى ) وأورثنا بين إسرائيل(التوراة واملعجزات ) ولقد آتينا موسى اهلدى (- 53

 تذكرة ألصحاب العقول) وذكرى ألويل األلباب(هاديا ) هدى (- 54

) وسبح(ليسنت بك ) واستغفر لذنبك(وأنت ومن تبعك منهم ) حق(بنصر أوليائه ) إن وعد اهللا(يا حممد ) اصربف (- 55

 الصلوات اخلمس) واإلبكار(وهو من بعد الزوال ) حبمد ربك بالعشي(صل متلبسا 

تكرب وطمع أن ) إال كربيف صدورهم (ما ) أتاهم إن(برهان ) بغري سلطان(القرآن ) إن الذين جيادلون يف آيات اهللا (- 56
 بأحواهلم ونزل يف منكري البعث) البصري(ألقواهلم ) باهللا إنه هو السميع(من شرهم ) ما هم ببالغيه فاستعذ(يعلوا عليك 

ال (كفار مكة ) ولكن أكثر الناس(مرة ثانية وهي اإلعادة ) أكرب من خلق الناس(ابتداء ) خللق السماوات واألرض (- 57
  كاألعمى ومن يعلمه كالبصريذلك فهو) يعلمون

قليال (فيه زيادة ال ) وال املسيء(وهو احملسن ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات(وال ) وما يستوي األعمى والبصري (- 58
 يتعظون بالياء والتاء أي تذكرهم قليل جدا) ما تتذكرون

 ا) فيها ولكن أكثر الناس ال يؤمنون(شك ) إن الساعة آلتية ال ريب (- 59

) إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون(أي اعبدوين أثبكم بقرينة ما بعده ) وقال ربكم ادعوين أستجب لكم (- 60

 صاغرين) جهنم داخرين(بفتح الياء وضم اخلاء وبالعكس 

ن اهللا لذو فضل إ(إسناد االبصار اليه جمازي ألنه يبصر فيه ) اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا (- 61
 اهللا فال يؤمنون) على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون

 فكيف تصرفون عن اإلميان مع قيام الربهان) ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء ال إله إال هو فأىن تؤفكون (- 62

 )جيحدون(معجزاته ) الذين كانوا بآيات اهللا(أي مثل إفك هؤالء إفك ) كذلك يؤفك (- 63

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم (سقفا )  الذي جعل لكم األرض قرارا والسماء بناءاهللا (- 64
 )اهللا ربكم فتبارك اهللا رب العاملني

 )احلمد هللا رب العاملني(من الشرك ) خملصني له الدين(اعبدوه ) هو احلي ال إله إال هو فادعوه (- 65
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من ريب وأمرت أن (دالئل التوحيد ) من دون اهللا ملا جاءين البينات( تعبدون )قل إين يت أن أعبد الذين تدعون (- 66
 )أسلم لرب العاملني

) مث خيرجكم طفال(دم غليظ ) مث من علقة(مين ) مث من نطفة(خبلق أبيكم آدم منه ) هو الذي خلقكم من تراب (- 67

بضم الشني ) مث لتكونوا شيوخا( سنة إىل األربعني تكامل قوتكم من الثالثني) لتبلغوا أشدكم(يبقيكم ) مث(مبعىن أطفاال 
وقتا حمدودا ) ولتبلغوا أجال مسمى(قبل األشد والشيخوخة فعل ذلك بكم لتعيشوا ) ومنكم من يتوىف من قبل(وكسرها 

 دالئل التوحيد فتؤمنوا) ولعلكم تعقلون(

بضم النون وفتحها بتقدير أن )  له كن فيكونفإمنا يقول(أراد اجياد شيء ) هو الذي حييي ومييت فإذا قضى أمرا (- 68
 أي يوجد عقب اإلرادة اليت هي معىن القول املذكور

 عن اإلميان) يصرفون(كيف ) أىن(القرآن ) أمل تر إىل الذين جيادلون يف آيات اهللا (- 69

) فسوف يعلمون(ة من التوحيد والبعث وهم كفار مك) ومبا أرسلنا به رسلنا(القرآن ) الذين كذبوا بالكتاب (- 70

 عقوبة تكذيبهم

عطف على األغالل فتكون يف األعناق أو مبتدأ خربه حمذوف ) والسالسل(إذ مبعىن إذا ) إذ األغالل يف أعناقهم (- 71
 جيرون ا) يسحبون(أي يف أرجلهم أو خربه 

 يوقدون) مث يف النار يسجرون(أي جهنم ) يف احلميم (- 72

 )ين ما كنتم تشركونأ(تبكيتا ) مث قيل هلم (- 73

انكروا ) بل مل نكن ندعوا من قبل شيئا(فال نراهم ) عنا(غابوا ) قالوا ضلوا(معه وهي األصنام ) من دون اهللا (- 74
أي مثل إضالل ) كذلك(عبادم إياها مث احضرت قال تعاىل إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أي وقودها 

 )رينيضل اهللا الكاف(هؤالء املكذبني 

ومبا كنتم (من االشراك وإنكار البعث ) مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق(العذاب ) ذلكم( ويقال هلم أيضا - 75
 تتوسعون يف الفرح) مترحون

 )املتكربين(مأوى ) ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى (- 76

الشرطية مدغمة وما زائدة تؤكد معىن الشرط أول الفعل فيه إن ) حق فإما نرينك(بعذام ) فاصرب إن وعد اهللا (- 77
قبل ) أو نتوفينك(به من العذاب يف حياتك جواب الشرط حمذوف أي فذاك ) بعض الذي نعدهم(والنون تؤكد آخره 

 فنعذم أشد العذاب فاجلواب املذكور للمعطوف فقط) فإلينا يرجعون(تعذيبهم 

روي أنه تعاىل بعث مثانية ) ن قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص عليكولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم م (- 78
أن يأيت بآية إال بإذن (منهم ) وما كان لرسول(آالف نيب أربعة آالف نيب من بين إسرائيل وأربعة آالف من سائر الناس 

باحلق وخسر (مكذبيهم بني الرسل و) قضي(برتول العذاب على الكفار ) فإذا جاء أمر اهللا(ألم عبيد مربوبون ) اهللا
 أي ظهر القضاء واخلسران للناس وهم خاسرون يف كل وقت قبل ذلك) هنالك املبطلون

 )لتركبوا منها ومنها تأكلون(قيل اإلبل خاصة هنا والظاهر البقر والغنم ) اهللا الذي جعل لكم األنعام (- 79
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هي محل األثقال إىل )  عليها حاجة يف صدوركمولتبلغوا(من الدر والنسل والوبر والصوف ) ولكم فيها منافع (- 80
 )حتملون(السفن يف البحر ) وعلى الفلك(يف الرب ) وعليها(البالد 

 استفهام توبيخ وتذكري أي أشهر من تأنيثه) تنكرون(الدالة على وحدانيته ) ويريكم آياته فأي آيات اهللا (- 81

) ذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا يف األرضأفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة ال (- 82

 )فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون(من مصانع وقصور 

فرح ) من العلم(أي الرسل ) مبا عندهم(أي الكفار ) فرحوا(املعجزات الظاهرات ) فلما جاءم رسلهم بالبينات (- 83
 أي العذاب)  به يستهزئونم ما كانوا(نزل ) وحاق(استهزاء وضحك متنكرين له 

 )قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني(شدة عذابنا ) فلما رأوا بأسنا (- 84

) اليت قد خلت يف عباده(نصبه على املصدر بفعل مقدر من لفظه ) فلم يك ينفعهم إميام ملا رأوا بأسنا سنة اهللا (- 85

تبني خسرام لكل أحد وهم خاسرون يف ) وخسر هنالك الكافرون(العذاب يف األمم أن ال ينفعهم اإلميان وقت نزول 
 كل وقت قبل ذلك

  سورة فصلت-41*2*

 اهللا أعلم مبراده به) حم (- 1

 مبتدأ) ترتيل من الرمحن الرحيم (- 2

متعلق ) لقوم(حال من كتاب بصفته ) قرآنا عربيا(بينت باألحكام والقصص واملواعظ ) فصلت آياته(خربه ) كتاب (- 3
 يفهمون ذلك وهم العرب) يعلمون(بفصلت 

 مساع قبول) ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون(صفة قرآنا ) بشريا (- 4

خالف يف ) ومن بيننا وبينك حجاب(ثقل ) مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر(أغطية ) قلوبنا يف أكنة(للنيب ) وقالوا (- 5
 على ديننا) نإننا عاملو(على دينك ) فاعمل(الدين 

كلمة ) واستغفروه وويل(باإلميان والطاعة ) قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا إليه (- 6
 )للمشركني(عذاب 

 )كافرون(تأكيد ) الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم (- 7

 وعمقط) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري ممنون (- 8

لتكفرون بالذي خلق األرض يف (بتحقيق اهلمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبني األوىل ) قل أئنكم (- 9
مجع عامل وهو ما سوى اهللا ومجع ) العاملني(مالك ) ذلك رب(شركاء ) وجتعلون له أندادا(األحد واالثنني ) يومني

 قالءالختالف أنواعه بالياء والنون تغليبا للع

من فوقها وبارك (جباال ثوابت ) فيها رواسي(مستأنف وال جيوز عطفه على صلة الذي للفاصل األجنيب ) وجعل (- 10
أي اجلعل وما ذكر ) أربعة أيام(متام ) يف(للناس والبهائم ) فيها أقواا(قسم ) وقدر(بكثرة املياه والزروع والضروع ) فيها
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عم ) للسائلني(منصوب على املصدر أي استوت األربعة استواء ال تزيد وال تنقص ) اءسو(معه يف يوم الثالثاء واألربعاء 
 خلق األرض مبا فيها

طوعا أو (إىل مرادي منكما ) فقال هلا ولألرض ائتيا(خبار مرتفع ) إىل السماء وهي دخان(قصد ) مث استوى (- 11
فيه تغليب املذكر العاقل أو نزلتا خلطاما ) طائعني( فينا مبن) قالتا أتينا(يف موضع احلال أي طائعتني أو مكرهتني ) كرها
 مرتلته

اخلميس ) سبع مساوات يف يومني(الضمري يرجع إىل السماء ألا يف معىن اجلمع اآليلة إليه أي صريها ) فقضاهن (- 12
ت خلق السموات واألرض واجلمعة فرغ منها يف آخر ساعة منه وفيها خلق آدم ولذلك مل يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيا

بنجوم ) وزينا السماء الدنيا مبصابيح(الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة ) وأوحى يف كل مساء أمرها(يف ستة أيام 
) العليم(يف ملكه ) ذلك تقدير العزيز(منصوب بفعله املقدر أي حفظناها من استراق الشياطني السمع بالشهب ) وحفظا(

 خبلقه

) صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود(خوفتكم ) فقل أنذرتكم(كفار مكة عن اإلميان بعد هذا البيان ) عرضوافإن أ (- 13

 عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم

مقبلني عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما سيأيت واالهالك يف ) إذ جاءم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم (- 14
على زعمكم ) مالئكة فإنا مبا أرسلتم به(علينا ) ال اهللا قالوا لو شاء ربنا ألنزلتعبدوا إ(أي بأن ال ) أال(زمنه فقط 

 )كافرون(

أي ال أحد كان واحدهم ) من أشد منا قوة(ملا خوفوا بالعذاب ) فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا (- 15
اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا (لموا يع) أومل يروا أن(يقلع الصخرة العظيمة من اجلبل جيعلها حيث يشاء 

 )فأرسلنا(املعجزات ) بآياتنا جيحدون

بكسر احلاء وسكوا مشئومات ) يف أيام حنسات(باردة شديدة الصوت بال مطر ) فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا (- 16
 مبنعه عنهم) وهم ال ينصرون(أشد ) يف احلياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أخزى(الذل ) لنذيقهم عذاب اخلزي(عليهم 

على اهلدى فأخذم صاعقة العذاب (اختاروا الكفر ) فاستحبوا العمى(بينا هلم طريق اهلدى ) وأما مثود فهديناهم (- 17
 )مبا كانوا يكسبون(املهني ) اهلون

 )الذين آمنوا وكانوا يتقون(منها ) وجنينا (- 18

 يساقون) أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون(وحة وضم الشني وفتح اهلمزة بالياء والنون املفت) ويوم حيشر( واذكر - 19

 )جاؤوها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون(صلة ) حىت إذا ما (- 20

ه وهو خلقكم أول مرة وإلي(أي أراد نطقه ) وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء (- 21
قيل هو من كالم اجللود وقيل هو من كالم اهللا تعاىل كالذي بعده وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على ) ترجعون

 إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد املوت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم

ألنكم مل )  وال جلودكمأن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم(عن ارتكابكم الفواحش من ) وما كنتم تستترون (- 22
 )أن اهللا ال يعلم كثريا مما تعملون(عند استتاركم ) ولكن ظننتم(توقنوا بالبعث 
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 )فأصبحتم من اخلاسرين(أهلككم ) أرداكم(نعت واخلرب ) الذي ظننتم بربكم(بدل منه ) ظنكم(مبتدأ ) وذلكم (- 23

) فما هم من املعتبني(يطلبوا العتىب أي الرضا ) يستعتبواهلم وإن (مأوى ) فالنار مثوى(على العذاب ) فإن يصربوا (- 24

 املرضيني

) وما خلفهم(من أمر الدنيا واتباع الشهوات ) فزينوا هلم ما بني أيديهم(من الشياطني ) هلم قرناء(سببنا ) وقيضنا (- 25

أمم قد (مجلة ) يف(ية بالعذاب وهو ألمألن جهنم اآل) وحق عليهم القول(من أمر اآلخرة بقوهلم ال بعث وال حساب 
 )من قبلهم من اجلن واإلنس إم كانوا خاسرين(هلكت ) خلت

إيتوا باللغط وحنوه ) ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه (صلى اهللا عليه وسلمعند قراءة النيب ) وقال الذين كفروا (- 26
 فيسكت عن القراءة) لعلكم تغلبون(وصيحوا يف زمن قراءته 

 أي أقبح جزاء عملهم) فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون( فيهم  قال تعاىل- 27

عطف بيان للجزاء ) النار(بتحقيق اهلمزة الثانية وإبداهلا واوا ) جزاء أعداء اهللا(العذاب الشديد وأسوأ اجلزاء ) ذلك (- 28
) مبا كانوا بآياتنا(منصوب على املصدر بفعله ) جزاء( انتقال منها أي إقامة ال) هلم فيها دار اخللد(املخرب به عن ذلك 

 )جيحدون(القرآن 

أي إبليس وقابيل سنا الكفر والقتل ) ربنا أرنا الذين أضالنا من اجلن واإلنس(يف النار ) وقال الذين كفروا (- 29
 أشد عذابا منا) ليكونا من األسفلني(يف النار ) جنعلهما حتت أقدامنا(

) أال(عند املوت ) تترتل عليهم املالئكة(على التوحيد وغريه مما وجب عليهم ) إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا (- 30

وأبشروا باجلنة اليت كنتم (على ما خلفتم من أهل وولد فنحن خنلفكم فيه ) وال حتزنوا(من املوت وما بعده ) ختافوا(بأن ال 
 )توعدون

ولكم فيها ما (أي نكون معكم فيها حىت تدخلوا اجلنة ) ويف اآلخرة(حنفظكم فيها ) حلياة الدنياحنن أولياؤكم يف ا (- 31
 تطلبون) تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

 هو اهللا) من غفور رحيم(رزقا مهيئا منصوب جبعل مقدرا ) نزال (- 32

 )وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني(حيد بالتو) ممن دعا إىل اهللا(أي ال أحد أحسن قوال ) ومن أحسن قوال (- 33

هي (باخلصلة اليت ) باليت(السيئة ) ادفع(يف جزئياما ألن بعضهما فوق بعض ) وال تستوي احلسنة وال السيئة (- 34
فيصري عدوك ) فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم(كالغضب بالصرب واجلهل باحللم واالساءة بالعفو ) أحسن

  القريب يف حمبته إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه اخلرب وإذا ظرف ملعىن التشبيهكالصديق

 )عظيم(ثواب ) إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ(يؤيت اخلصلة اليت هي أحسن ) وما يلقاها (- 35

ن اخلصلة وغريها من أي يصرفك ع) يرتغنك من الشيطان نزغ(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما الزائدة ) وإما (- 36
 بالفعل) العليم(للقول ) إنه هو السميع(جواب الشرط وجواب األمر حمذوف أي يدفعه عنك ) فاستعذ باهللا(اخلري صارف 

أي اآليات ) ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن (- 37
 )إن كنتم إياه تعبدون(األربع 
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له بالليل والنهار وهم ال (يصلون ) يسبحون(املالئكة ) فالذين عند ربك(عن السجود هللا وحده ) فإن استكربوا (- 38
 ال ميلون) يسأمون

انتفخت ) وربت(حتركت ) فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت(يابسة ال نبات فيها ) ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة (- 39
 )يي املوتى إنه على كل شيء قديرإن الذي أحياها حمل(وعلت 

أفمن يلقى يف النار (فنجازيهم ) ال خيفون علينا(القرآن بالتكذيب ) يف آياتنا(من أحلد وحلد ) إن الذين يلحدون (- 40
 ديدا هلم) خري أم من يأيت آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه مبا تعملون بصري

 منيع) وإنه لكتاب عزيز(جنازيهم ) ملا جاءهم (القرآن) إن الذين كفروا بالذكر (- 41

اهللا احملمود يف ) ترتيل من حكيم محيد(ليس قبله كتاب يكذبه وال بعده ) ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه (- 42
 أمره

و عقاب وذ(للمؤمنني ) ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة(مثل ) إال(من التكذيب ) ما يقال لك (- 43
 للكافرين) أليم

ونيب ) أأعجمي(حىت نفهمها قرآن ) آياته(بينت ) فصلت(هال ) قرآنا أعجميا لقالوا لوال(أي الذكر ) ولو جعلناه (- 44
) وشفاء(من الضاللة ) قل هو للذين آمنوا هدى(استفهام إنكار منهم بتحقيق اهلمزة وقلبها ألف باشباع ودونه ) وعريب(

أولئك ينادون من مكان (فال يفهمونه ) وهو عليهم عمى(ثقل فال يسمعونه )  يؤمنون يف آذام وقروالذين ال(من اجلهل 
 أي هم كاملنادى من مكان بعيد ال يسمع وال يفهم ما ينادى به) بعيد

) ولوال كلمة سبقت من ربك(بالتصديق والتكذيب كالقرآن ) فاختلف فيه(التوراة ) ولقد آتينا موسى الكتاب (- 45

لفي شك (املكذبني به ) وإم(يف الدنيا فيما اختلفوا فيه ) لقضي بينهم(تأخري احلساب واجلزاء للخالئق إىل يوم القيامة ب
 موقع يف الريبة) منه مريب

بذي ظلم ) وما ربك بظالم للعبيد(فضرر إساءته على نفسه ) ومن أساء فعليها(عمل ) من عمل صاحلا فلنفسه (- 46
  ال يظلم مثقال ذرةلقوله تعاىل إن اهللا

أوعيتها ) من أكمامها(ويف قراءة مثرات ) وما خترج من مثرات(مىت تكون ال يعلمها غريه ) إليه يرد علم الساعة (- 47
أعلمناك ) وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك(مجع كم بكسر الكاف إال بعلمه 

 شاهد بأن لك شريكا) يدما منا من شه(اآلن 

) ما هلم من حميص(أيقنوا ) وظنوا(يف الدنيا من األصنام ) من قبل(يعبدون ) عنهم ما كانوا يدعون(غاب ) وضل (- 48

 مهرب من العذاب والنفي يف املوضعني معلق عن العمل ومجلة النفي سدت مسد املفعولني

فيئوس (الفقر والشدة ) وإن مسه الشر(ربه املال والصحة وغريمها ال يزال يسأل ) ال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري (- 49
 من رمحة اهللا وهذا وما بعده للكافرين) قنوط

أي ) مسته ليقولن هذا يل(شدة وبالء ) منا من بعد ضراء(غىن وصحة ) رمحة(آتيناه ) أذقناه(الم قسم ) ولئن (- 50
فلننبئن الذين كفروا مبا عملوا (اجلنة )  ريب إن يل عنده للحسىنرجعت إىل(الم قسم ) وما أظن الساعة قائمة ولئن(بعملي 

 شديد والالم يف الفعلني الم قسم) ولنذيقنهم من عذاب غليظ
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ثىن عطفه متبخترا ويف قراءة بتقدمي اهلمزة ) ونأى جبانبه(عن الشكر ) أعرض(اجلنس ) وإذا أنعمنا على اإلنسان (- 51
 ثريك) وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض(

) أضل ممن هو يف شقاق(ال أحد ) مث كفرمت به من(كما قال النيب ) من عند اهللا(القرآن ) قل أرأيتم إن كان (- 52

 عن احلق أوقع هذا موقع منكم بيانا حلاهلم) بعيد(خالف 

لطيف من ) ويف أنفسهم(أقطار السموات واألرض من النريات والنبات واألشجار ) سنريهم آياتنا يف اآلفاق (- 53
املرتل من اهللا بالبعث واحلساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به ) احلق(القرآن ) حىت يتبني هلم أنه(الصنعة وبديع احلكمة 

بدل منه أي أو مل يكفهم يف صدقك أن ربك ) على كل شيء شهيد أال(فاعل يكف ) أومل يكف بربك أنه(وباجلائي به 
 ال يغيب عنه شيء ما

علما وقدرة فيجازيهم ) بكل شيء حميط(تعاىل ) أال إنه(النكارهم البعث ) من لقاء رم(شك )  مريةأال إم يف (- 54
 بكفرهم

  سورة الشورى-42*2*

 اهللا أعلم مبراده به) حم (- 1

 اهللا أعلم مبراده به) عسق (- 2

) احلكيم(يف ملكه ) العزيز(اء فاعل االحي) وإىل الذين من قبلك اهللا(أوحى ) يوحي إليك(مثل ذلك االحياء ) كذلك (- 3

 يف صنعه

 الكبري) العظيم(على خلقه ) وهو العلي(ملكا وخلقا وعبيدا ) له ما يف السماوات وما يف األرض (- 4

تنشق كل واحدة فوق اليت ) من فوقهن(بالنون ويف قراءة بالتاء والتشديد ) السماوات يتفطرن(بالتاء والياء ) تكاد (- 5
أال (من املؤمنني ) ويستغفرون ملن يف األرض(مالبسني للحمد ) واملالئكة يسبحون حبمد رم( تعاىل تليها من عظمة اهللا
 م) الرحيم(ألوليائه ) إن اهللا هو الغفور

حتصل ) وما أنت عليهم بوكيل(ليجازيهم ) عليهم(حمص ) أولياء اهللا حفيظ(األصنام ) والذين اختذوا من دونه (- 6
  إال البالغاملطلوب منهم ماعليك

أهل مكة وسائر الناس ) أم القرى ومن حوهلا(به ختوف ) أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر(مثل ذلك االحياء ) وكذلك (- 7
) يف اجلنة وفريق يف السعري(منهم ) فيه فريق(ال شك ) ال ريب(يوم القيامة جتمع فيه اخلالئق ) يوم اجلمع(الناس ) وتنذر(

 النار

) ولكن يدخل من يشاء يف رمحته والظاملون(أي على دين واحد وهو اإلسالم )  جلعلهم أمة واحدةولو شاء اهللا (- 8

 يدفع عنهم العذاب) ما هلم من ويل وال نصري(الكافرون 

أم منقطعة مبعىن بل اليت لالنتقال واهلمزة لالنكار أي ليس املتخذون اولياء ) أولياء(األصنام ) أم اختذوا من دونه (- 9
 )وهو حييي املوتى وهو على كل شيء قدير(أي الناصر للمؤمنني والفاء رد العطف )  هو الويلفاهللا(
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يوم القيامة يفصل بينكم قل ) إىل اهللا(مردود ) فحكمه(من الدين وغريه ) فيه من شيء(مع الكفار ) وما اختلفتم (- 10
 أرجع) ذلكم اهللا ريب عليه توكلت وإليه أنيب(هلم 

ومن (حيث خلق حواء من ضلع آدم ) جعل لكم من أنفسكم أزواجا(مبدعهما ) سماوات واألرضفاطر ال (- 11
يف اجلعل املذكور أي يكثركم بسببه بالتوالد والضمري ) فيه(باملعجمة خيلقكم ) يذرؤكم(ذكورا وإناثا ) األنعام أزواجا

 ملا يفعل) البصري(ملا يقال ) وهو السميع( مثل له الكاف زائدة ألنه تعاىل ال) ليس كمثله شيء(لألناسي واألنعام بالتغليب 

) ملن يشاء(يوسعه ) يبسط الرزق(مفاتيح خزائنها من املطر والنبات وغريمها ) له مقاليد السماوات واألرض (- 12

 )إنه بكل شيء عليم(يضيقه ملن يشاء ابتالء ) ويقدر(امتحانا 

والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم (بياء الشريعة هو أول أن) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا (- 13
 وهو صلى اهللا عليه وسلمهذا هو املشروع املوصى به واملوحى إىل حممد ) وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه

يشاء ويهدي إليه من من (إىل التوحيد ) اهللا جيتيب إليه(من التوحيد ) على املشركني ما تدعوهم إليه(عظم ) كرب(التوحيد 
 يقبل إىل طاعته) ينيب

من ) بغيا(بالتوحيد ) إال من بعد ما جاءهم العلم(أهل األديان يف الدين بأن وحد بعض وكفر بعض ) وما تفرقوا (- 14
 بتعذيب الكافرين) لقضي بينهم(يوم القيامة ) إىل أجل مسمى(بتأخري اجلزاء ) بينهم ولوال كلمة سبقت من ربك(الكافرين 

 صلى اهللا عليه وسلممن حممد ) لفي شك منه(وهم اليهود والنصارى ) وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم(يف الدنيا 

 موقع يف الريبة) مريب(

وقل آمنت مبا (يف تركه ) كما أمرت وال تتبع أهواءهم(عليه ) واستقم(يا حممد الناس ) فادع(التوحيد ) فلذلك (- 15
فكل جيازى ) اهللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم(يف احلكم ) بينكم(بأن أعدل ) ت ألعدلأنزل اهللا من كتاب وأمر

) وإليه املصري(يف املعاد لفصل القضاء ) اهللا جيمع بيننا(هذا قبل أن يؤمر باجلهاد ) بيننا وبينكم(خصومة ) ال حجة(بعمله 

 املرجع

حجتهم (باإلميان لظهور معجزاته وهم اليهود ) د ما استجيب لهمن بع(نبيه ) اهللا(دين ) والذين حياجون يف (- 16
 )عند رم وعليهم غضب وهلم عذاب شديد(باطلة ) داحضة

أي ) لعل الساعة(يعلمك ) وما يدريك(العدل ) وامليزان(متعلق بأنزل ) باحلق(القرآن ) اهللا الذي أنزل الكتاب (- 17
 ا بعده سد مسد مفعولنيولعل معلق للفعل عن العمل وم) قريب(إتياا 

منها (خائفون ) والذين آمنوا مشفقون(يقولون مىت تأيت ظنا منهم أا غري آتية ) يستعجل ا الذين ال يؤمنون ا (- 18
 )يف الساعة لفي ضالل بعيد(جيادلون ) ويعلمون أا احلق أال إن الذين ميارون

من كل منهم ما يشاء ) يرزق من يشاء(م جوعا مبعاصيهم برهم وفاجرهم حيث مل يهلكه) اهللا لطيف بعباده (- 19
 الغالب على أمره) العزيز(على مراده ) وهو القوي(

بالتضعيف فيه احلسنة إىل العشرة ) نزد له يف حرثه(أي كسبها وهو الثواب ) حرث اآلخرة(بعمله ) من كان يريد (- 20
 )وما له يف اآلخرة من نصيب(ا قسم له بال تضعيف م) ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها(وأكثر 
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ما مل (الفاسد ) من الدين(للكفار ) هلم(أي الشركاء ) شرعوا(هم شياطينهم ) شركاء(لكفار مكة ) هلم(بل ) أم (- 21
وبني ) لقضي بينهم(أي القضاء السابق بأن اجلزاء يف يوم القيامة ) ولوال كلمة الفصل(كالشرك وإنكار البعث ) يأذن به اهللا

 مؤمل) هلم عذاب أليم(الكافرين ) وإن الظاملني(املؤمنني بالتعذيب هلم يف الدنيا 

اجلزاء ) وهو(يف الدنيا من السيئات أن جيازوا عليها ) مما كسبوا(خائفني ) مشفقني(يوم القيامة ) ترى الظاملني (- 22
أنزهها بالنسبة إىل من دوم )  روضات اجلناتوالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف(يوم القيامة ال حمالة ) واقع م(عليها 

 )هلم ما يشاؤون عند رم ذلك هو الفضل الكبري(

على ) اهللا عباده الذين آمنوا وعملوا الصاحلات قل ال أسألكم عليه(من البشارة خمففا ومثقال به ) ذلك الذي يبشر (- 23
أي لكن أسألكم أن تودوا قرابيت اليت هي قرابتكم أيضا فإن له يف استثناء منقطع ) أجرا إال املودة يف القرىب(تبليغ الرسالة 

للذنوب ) إن اهللا غفور(بتضعيفها ) نزد له فيها حسنا(طاعة ) حسنة(يكتسب ) ومن يقترف(كل بطن من قريش قرابة 
 للقليل فيضاعفه) شكور(

بالصرب ) على قلبك(يربط ) إن يشأ اهللا خيتمف(بنسبة القرآن إىل اهللا تعاىل ) يقولون افترى على اهللا كذبا(بل ) أم (- 24
إنه عليم (املرتلة على نبيه ) بكلماته(يثبته ) وحيق احلق(الذي قالوه ) وميح اهللا الباطل(على أذاهم ذا القول وغريه وقد فعل 

 مبا يف القلوب) بذات الصدور

 بالياء والتاء) ويعلم ما تفعلون(عنها املتاب ) ويعفو عن السيئات(منهم ) وهو الذي يقبل التوبة عن عباده (- 25

من فضله والكافرون هلم عذاب (اهللا ) ويزيدهم(جييبهم إىل ما يسألون ) ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات (- 26
 )شديد

بالتخفيف وضده من ) يف األرض ولكن يرتل(مجيعهم أو طغوا ) لبغوا(مجيعهم ) ولو بسط اهللا الرزق لعباده (- 27
 )إنه بعباده خبري بصري(فيبسطها لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط البغي ) بقدر ما يشاء(اق االرز

احملسن ) وهو الويل(يبسط مطره ) وينشر رمحته(يئسوا من نزوله ) من بعد ما قنطوا(املطر ) وهو الذي يرتل الغيث (- 28
 احملمود عندهم) احلميد(للمؤمنني 

هي ما يدب على األرض من ) فيهما من دابة(فرق ونشر ) وما بث(خلق ) ات واألرضومن آياته خلق السماو (- 29
 يف الضمري تغليب العاقل على غريه) إذا يشاء قدير(للحشر ) وهو على مجعهم(الناس وغريهم 

كسبتم من الذنوب وعرب باأليدي ) فبما كسبت أيديكم(بلية وشدة ) من مصيبة(خطاب للمؤمنني ) وما أصابكم (- 30
منها فال جيازي عليه وهو تعاىل أكرم من أن يثين اجلزاء يف اآلخرة أما غري ) ويعفو عن كثري(ألن أكثر األفعال تزاول ا 

 املذنبني فما يصيبهم يف الدنيا لرفع درجام يف اآلخرة

) من ويل وال نصري(ه غري) وما لكم من دون اهللا(فتفوتوه ) يف األرض(اهللا هربا ) مبعجزين(يا مشركون ) وما أنتم (- 31

 يدفع عذابه عنكم

 كاجلبال يف العظم) يف البحر كاألعالم(السفن ) ومن آياته اجلوار (- 32

) على ظهره إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور(ثوابت ال جتري ) رواكد(يصرن ) إن يشأ يسكن الريح فيظللن (- 33

 هو املؤمن يصرب يف الشدة ويشكر يف الرخاء
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ويعف عن (أي أهلهن من الذنوب ) مبا كسبوا(عطف على يسكن أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن ) قهنأو يوب (- 34
 منها فال يغرق أهله) كثري

الذين جيادلون يف (بالرفع مستأنف وبالتصب معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم ) ويعلم (- 35
  النفي سدت مسد مفعويل يعلم والنفي معلق عن العملمهرب من العذاب ومجلة) آياتنا ما هلم من حميص

وما (يتمتع به فيها مث يزول ) فمتاع احلياة الدنيا(من أثاث الدنيا ) من شيء(خطاب للمؤمنني وغريهم ) فما أوتيتم (- 36
 ويعطف عليه) خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رم يتوكلون(من الثواب ) عند اهللا

وإذا ما غضبوا هم (موجبات احلدود من عطف البعض على الكل ) ائر اإلمث والفواحشوالذين جيتنبون كب (- 37
 يتجاوزون) يغفرون

الذي ) وأمرهم(أداموها ) وأقاموا الصالة(أجابوه إىل ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة ) والذين استجابوا لرم (- 38
 من طاعة اهللا ومن ذكر صنف) ينفقون(أعطيناهم ) رزقناهمومما (يتشاورون فيه وال يعجلون ) شورى بينهم(يبدو هلم 

 صنف أي ينتقمون ممن ظلمهم مبثل ظلمه كما قال تعاىل) هم ينتصرون(الظلم ) والذين إذا أصام البغي (- 39

احات مسيت الثانية سيئة ملشاتها لألوىل يف الصورة وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من اجلر) وجزاء سيئة سيئة مثلها (- 40
فأجره على (الود بينه وبني املعفو عنه ) وأصلح(عن ظامله ) فمن عفا(قال بعضهم وإذا قال له أخزاك اهللا فيجيبه أخزاك اهللا 

 أي البادئني بالظلم فريتب عليهم عقابه) إنه ال حيب الظاملني(أي إن اهللا يأجره ال حمالة ) اهللا

 مؤاخذة) أولئك ما عليهم من سبيلف(ظلم الظامل إياه ) وملن انتصر بعد ظلمه (- 41

) أولئك هلم عذاب أليم(باملعاصي ) يف األرض بغري احلق(يعملون ) إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون (- 42

 مؤمل

معزوماا مبعىن املطلوبات ) ملن عزم األمور(الصرب والتجاوز ) إن ذلك(جتاوز ) وغفر(فبم ينتصر ) وملن صرب (- 43
 شرعا

وترى الظاملني ملا رأوا العذاب (أحد يلي هدايته بعد إضالل اهللا إياه ) ومن يضلل اهللا فما له من ويل من بعده (- 44
 طريق) من سبيل(إىل الدنيا ) يقولون هل إىل مرد

ضعيف ) من طرف خفي(اليها ) من الذل ينظرون(خائفني متواضعني ) خاشعني(النار ) وتراهم يعرضون عليها (- 45
) وقال الذين آمنوا إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة(ر مسار رقة ومن ابتدائية أو مبعىن الباء النظ

يف (الكافرين ) أال إن الظاملني(بتخليدهم يف النار وعدم وصوهلم إىل احلور املعدة هلم يف اجلنة لو آمنوا واملوصول خرب إن 
  تعاىلدائم هو من مقول اهللا) عذاب مقيم

) ومن يضلل اهللا فما له من سبيل(أي غريه يدفع عذابه عنهم ) وما كان هلم من أولياء ينصروم من دون اهللا (- 46

 طريق إىل احلق يف الدنيا وإىل اجلنة يف اآلخرة

أي أنه إذا ) ال مرد له من اهللا(هو يوم القيامة ) من قبل أن يأيت يوم(أجيبوه بالتوحيد والعبادة ) استجيبوا لربكم (- 47
 إنكار لذنوبكم) يومئذ وما لكم من نكري(تلجئون إليه ) ما لكم من ملجأ(أتى به ال يرده 
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عليك (ما ) إن(حتفظ أعماهلم بأن توافق املطلوب منهم ) فما أرسلناك عليهم حفيظا(عن االجابة ) فإن أعرضوا (- 48
الضمري ) فرح ا وإن تصبهم(نعمة كالغىن والصحة ) نسان منا رمحةوإنا إذا أذقنا اإل(وهذا قبل األمر باجلهاد ) إال البالغ

فإن اإلنسان (أي قدموه وعرب باأليدي ألن أكثر األفعال تزاول ا ) مبا قدمت أيديهم(بالء ) سيئة(لإلنسان باعتبار اجلنس 
 للنعمة) كفور

 )إناثا ويهب ملن يشاء الذكور(من األوالد ) هللا ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء (- 49

على ما ) قدير(مبا خيلق ) إنه عليم(فال يلد وال يولد له ) ذكرانا وإناثا وجيعل من يشاء عقيما(جيعلهم ) أو يزوجهم (- 50
 يشاء

معه بأن يس) من وراء حجاب(إال ) أو(يف املنام أو باهلام ) وحيا(أن يوحي إليه ) وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال (- 51
الرسول إىل املرسل إليه ) فيوحي(ملكا كجربيل ) يرسل رسوال(إال أن ) أو(كالمه وال يراه كما وقع ملوسى عليه السالم 

 يف صنعه) حكيم(عن صفات احملدثني ) إنه علي(اهللا ) ما يشاء(أي اهللا ) بإذنه(أي يكلمه 

) من أمرنا(هو القرآن به حتيا القلوب ) روحا(مد يا حم) أوحينا إليك(مثل إحيائنا إىل غريك من الرسل ) وكذلك (- 52

أي شرائعه ومعامله والنفي ) وال اإلميان(القرآن ) ما الكتاب(تعرف قبل الوحي إليك ) ما كنت تدري(الذي نوحيه إليك 
عبادنا نورا دي به من نشاء من (الروح أو الكتاب ) ولكن جعلناه(معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد املفعولني 

 دين اإلسالم) مستقيم(طريق ) إىل صراط(تدعو بالوحي إليك ) وإنك لتهدي

 ترجع) أال إىل اهللا تصري األمور(ملكا وخلقا وعبيدا ) صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض (- 53

  سورة الزخرف-43*2*

 اهللا أعلم مبراده به) حم (- 1

 ظهر طريق اهلدى وما حيتاج إليه من الشريعةامل) املبني(القرآن ) والكتاب (- 2

 تفهمون معانيه) تعقلون(يا أهل مكة ) لعلكم(بلغة العرب ) قرآنا عربيا(أوجدنا الكتاب ) إنا جعلناه (- 3

ذو ) حكيم(على الكتب قبله ) لعلي(بدل عندنا ) لدينا(أصل الكتب أي اللوح احملفوظ ) يف أم الكتاب(مثبت ) وإنه (- 4
 غةحكمة بال

) أن كنتم قوما مسرفني(إمساكا فال تؤمرون وال تنهون ألجل ) صفحا(القرآن ) عنكم الذكر(منسك ) أفنضرب (- 5

 مشركني ال

 )وكم أرسلنا من نيب يف األولني (- 6

 مصلى اهللا عليه وسلكاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له ) من نيب إال كانوا به يستهزئون(أتاهم ) يأتيهم(كان ) وما (- 7

صفتهم يف االهالك فعاقبه قومك ) مثل األولني(سبق يف آيات ) ومضى(قوة ) بطشا(من قومك ) فأهلكنا أشد منهم (- 8
 كذلك



 
 

 

348 

حذف منه نون الرفع لتوايل النونات وواو الضمري ) سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن(الم قسم ) ولئن (- 9
  جوام اهللا ذو العزة والعلمآخر) خلقهن العزيز العليم(اللتقاء الساكنني 

إىل مقاصدكم ) لعلكم تدون(طرقا ) وجعل لكم فيها سبال(فرشا كاملهد للصيب ) الذي جعل لكم األرض مهدا (- 10
 يف أسفاركم

مثل ) به بلدة ميتا كذلك(أحيينا ) فأنشرنا(بقدر حاجتكم إليه ومل يرتله طوفانا ) والذي نزل من السماء ماء بقدر (- 11
 من قبوركم أحياء) خترجون( االحياء هذا

حذف ) ما تركبون(كاإلبل ) واألنعام(السفن ) كلها وجعل لكم من الفلك(األصناف ) والذي خلق األزواج (- 12
 العائد اختصارا وهو جمرور يف األول أي فيه منصوب يف الثاين

مث تذكروا نعمة ربكم إذا ( ما ومعناها ذكر الضمري ومجع الظهر نظرا للفظ) على ظهوره(لتستقروا ) لتستووا (- 13
 مطيقني) استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني

 ملنصرفون) وإنا إىل ربنا ملنقلبون (- 14

إن ( حيث قالوا املالئكة بنات اهللا ألن الولد جزء من الوالد واملالئكة من عباد اهللا تعاىل) وجعلوا له من عباده جزء (- 15
 بني ظاهر الكفر) لكفور مبني(لقائل ما تقدم ) اإلنسان

) بالبنني(خصكم ) وأصفاكم(لنفسه ) اختذ مما خيلق بنات(مبعىن مهزة االنكار والقول مقدر أي أتقولون ) أم (- 16

 الالزم من قولكم السابق فهو من مجلة املنكر

 بنسبة البنات إليه ألن الولد يشبه الولد املعىن إذا اخرب جعل له شبها) وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال (- 17
ممتلئ غما فكيف ينسب البنات إليه تعاىل ) وهو كظيم(متغري تغري مغتم ) وجهه مسودا(صار ) ظل(أحدهم بالبنت تولد له 

 عن ذلك

) يف اخلصام غري مبني وجعلوا(الزينة ) ينشأ يف احللية وهو(مهزة االنكار وواو العطف جبملة أي جيعلون هللا ) أومن (- 18

 مظهر احلجة لضعفه عنها باالنوثة

) ويسألون(بأم إناث ) خلقهم ستكتب شهادم(أحضروا ) وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا أشهدوا (- 19

 عنها يف اآلخرة فريتب عيها العقاب

) ما هلم بذلك(ا إياهم مبشيئته فهو راض ا قال تعاىل أي املالئكة فعبادتن) وقالوا لو شاء الرمحن ما عبدناهم (- 20

 يكذبون فيه فيترتب عليهم العقاب به) هم إال خيرصون(ما ) من علم إن(املقول من الرضا بعبادا 

 أي مل يقع ذلك) فهم به مستمسكون(أي القرآن بعبادة غري اهللا ) أم آتيناهم كتابا من قبله (- 21

 م وكانوا يعبدون غري اهللا) على آثارهم مهتدون(ماشون ) وإنا(ملة )  آباءنا على أمةبل قالوا إنا وجدنا (- 22

إنا وجدنا آباءنا على (منعموها مثل قول قومك ) وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها (- 23
 متبعون) وإنا على آثارهم مقتدون(ملة ) أمة

أنت ومن قبلك ) أولو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم قالوا إنا مبا أرسلتم به(هلم أتتبعون ذلك ) قال (- 24
 )كافرون(
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 )فانظر كيف كان عاقبة املكذبني(أي املكذبني للرسل قبلك ) فانتقمنا منهم (- 25

 )مما تعبدون(بريء ) وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء( واذكر - 26

 يرشدين إليه) فإنه سيهدين( خلقين) إال الذي فطرين (- 27

ذريته فال يزال ) كلمة باقية يف عقبه(أي كلمة التوحيد املفهومة من قوله إين ذاهب إىل ريب سيهدين ) وجعلها (- 28
 عما هم عليه إىل دين إبراهيم أبيهم) يرجعون(أهل مكة ) لعلهم(فيهم من يوحد اهللا 

مظهر هلم ) ورسول مبني(القرآن ) حىت جاءهم احلق(أعاجلهم العقوبة ومل ) وآباءهم(املشركني ) بل متعت هؤالء (- 29
 صلى اهللا عليه وسلماألحكام الشرعية وهوحممد 

 )قالوا هذا سحر وإنا به كافرون(القرآن ) وملا جاءهم احلق (- 30

لوليد بن املغرية مبكة أي ا) عظيم(من أية منهما ) القريتني(أهل ) نزل هذا القرآن على رجل من(هال ) وقالوا لوال (- 31
 أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف

فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقريا ) حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا(النبوة ) أهم يقسمون رمحة ربك (- 32
ه باالجرة مسخرا يف العمل ل) سخريا(الفقري ) بعضا(الغين ) فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم(بالغىن ) ورفعنا بعضهم(

 يف الدنيا) خري مما جيمعون(أي اجلنة ) ورمحة ربك(والياء للنسب وقرىء بكسر السني 

بفتح السني ) سقفا(بدل من ملن ) جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوم(على الكفر ) ولوال أن يكون الناس أمة واحدة (- 33
 يعلون إىل السطح) ها يظهرونعلي(كالدرج من فضة ) من فضة ومعارج(وسكون القاف وبضمها مجعا 

 )عليها يتكئون(من فضة مجع سرير ) وسررا(من فضة وجعلنا هلم ) ولبيوم أبوابا (- 34

ذهبا ملعىن لوال خوف الكفر على املؤمنني من إعطاء الكافر ما ذكر ألعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا ) وزخرفا (- 35
بالتخفيف فما زائدة بالتشديد مبعىن إال فإن ) كل ذلك ملا(فة من الثقيلة خمف) وإن(عندنا وعدم حظه يف اآلخرة يف النعيم 

 )عند ربك للمتقني(اجلنة ) واآلخرة(ينمنع به فيها مث يزول ) متاع احلياة الدنيا(نافية 

 ال يفارقه) له شيطانا فهو له قرين(نسبب ) نقيض(أي القرآن ) عن ذكر الرمحن(يعرض ) ومن يعش (- 36

يف اجلمع ) وحيسبون أم مهتدون(أي طريق اهلدى ) عن السبيل(أي العاشني ) ليصدوم( أي الشياطني )وإم (- 37
 رعاية معىن من

أي مثل بعد ما ) ليت بيين وبينك بعد املشرقني (تنبيهلل) يا(له ) قال(العاشي بقرينه يوم القيامة ) حىت إذا جاءنا (- 38
 يلأنت ) فبئس القرين(بني املشرق واملغرب 

أي تبني لكم ظلمكم باإلشراك يف الدنيا وإذ بدل ) اليوم إذ ظلمتم(أي العاشني متنيتكم وندمكم ) ولن ينفعكم (- 39
 لعدم النفع) يف العذاب مشتركون(مع قرنائكم بتقدير الم العلة ) أنكم(من اليوم 

 يؤمنونبني أي فهم ال ) أفأنت تسمع الصم أو دي العمي ومن كان يف ضالل مبني (- 40

 يف اآلخرة) فإنا منهم منتقمون(بأن منيتك قبل تعذيبهم ) نذهنب بك(فيه إدغام نون إن الشرطية يف ما الزائدة ) فإما (- 41

 قادرون) مقتدرون(على عذام ) فإنا عليهم(به من العذاب ) الذي وعدناهم(يف حياتك ) أو نرينك (- 42

 )مستقيم(طريق ) إنك على صراط(أي القرآن ) فاستمسك بالذي أوحي إليك (- 43
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 عن القيام حبقه) وسوف تسألون(لرتوله بلغتهم ) لك ولقومك(لشرف ) وإنه لذكر (- 44

قيل هو على ظاهره بأن مجع ) آهلة يعبدون(غريه ) واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن (- 45
هل الكتابني ومل يسأل على واحد من القولني ألن املراد من األمر بالسؤال له الرسل ليلة االسراء وقيل املراد امم من أي أ

 التقرير ملشركي قريش أنه مل يأت رسول من اهللا وال كتاب بعبادة غري اهللا

 )فقال إين رسول رب العاملني(القبط ) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه (- 46

 )إذا هم منها يضحكون( رسالته الدالة على) فلما جاءهم بآياتنا (- 47

من آيات العذاب كالطوفان وهو ماء دخل بيوم ووصل إىل حلوق اجلالسني سبعة أيام ) وما نريهم من آية (- 48
 عن الكفر) وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون(قرينتها اليت قبلها ) إال هي أكرب من أختها(واجلراد 

ادع لنا ربك مبا (أي العامل الكامل ألن السحر عندهم علم عظيم ) يا أيها الساحر(ملوسى ملا رأوا العذاب ) وقالوا (- 49
 أي مؤمنون) إننا ملهتدون(من كشف العذاب عنا إن آمنا ) عهد عندك

 ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم) عنهم العذاب إذا هم ينكثون(بدعاء موسى ) فلما كشفنا (- 50

حتت ) جتري من حتيت(من النيل ) ومه قال يا قوم أليس يل ملك مصر وهذه األاريف ق(افتخارا ) ونادى فرعون (- 51
 عظميت) أفال تبصرون(قصوري 

يظهر كالمه للثغته ) وال يكاد يبني(ضعيف حقري ) الذي هو مهني(موسى ) أنا خري من هذا(تبصرون وحينئذ ) أم (- 52
 باجلمرة اليت تناوهلا يف صغره

مجع أسورة كأغربة مجع سوار كعادم فيمن يسودونه ) أسورة من ذهب(إن كان صادقا ) عليهألقي (هال ) فلوال (- 53
 متتابعني يشهدون بصدقه) أو جاء معه املالئكة مقترنني(أن يلبسوه أسورة ذهب ويطوقونه طوق ذهب 

 )نيإم كانوا قوما فاسق(فيما يريد من تكذيب موسى ) قومه فأطاعوه(استفز فرعون ) فاستخف (- 54

 )انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني(أغضبونا ) فلما آسفونا (- 55

بعدهم يتمثلون حباهلم فال يقدمون ) ومثال لآلخرين(مجع سالف كخادم وخدم أي سابقني عربة ) فجعلناهم سلفا (- 56
 على مثل أفعاهلم

 دون اهللا حصب جهنم فقال حني نزل قوله تعاىل إنكم وما تعبدون من) ابن مرمي مثال(جعل ) وملا ضرب (- 57
) يصدون(من املثل ) منه(املشركون ) إذا قومك(املشركون رضينا أن تكون آهلتنا مع عيسى ألنه عبد من دون اهللا 

 يضحكون فرحا مبا مسعوا

ل خصومة بالباط) لك إال جدال(املثل ) ما ضربوه(أي عيسى فنرضى أن تكون آهلتنا معه ) وقالوا أآهلتنا خري أم هو (- 58
 شديدو اخلصومة) بل هم قوم خصمون(لعلمهم أن ما لغري العاقل فال يتناول عيسى عليه السالم 

أي كاملثل ) مثال لبين إسرائيل(بوجوده من غري أب ) وجعلناه(بالنبوة ) إال عبد أنعمنا عليه(عيسى ) هو(ما ) إن (- 59
 لغرابته يستدل ا على قدرة اهللا تعاىل على ما يشاء

 بأن لككم) مالئكة يف األرض خيلفون(بدلكم )  نشاء جلعلنا منكمولو (- 60
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تشكن فيها حذف فيها نون الرفع للجزم وواو الضمري ) فال متترن ا(تعلم برتوله ) لعلم للساعة(عيسى ) وإنه (- 61
 )مستقيم(طريق ) صراط(الذي آمركم به ) هذا(على التوحيد ) واتبعون(اللتقاء الساكنني وقل هلم 

 بني العداوة) الشيطان إنه لكم عدو مبني(يصرفكم عن دين اهللا ) وال يصدنكم (- 62

وألبني لكم (بالنبوة وشرائع االجنيل ) قال قد جئتكم باحلكمة(باملعجزات والشرائع ) وملا جاء عيسى بالبينات (- 63
 )فاتقوا اهللا وأطيعون(ين من أحكام التوراة من أمر الدين وغريه فبني هلم أمر الد) بعض الذي ختتلفون فيه

 )مستقيم(طريق ) إن اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط (- 64

) للذين ظلموا(كلمة عذاب ) فويل(يف عيسى أهو اهللا أو ابن اهللا أو ثالث ثالثة ) فاختلف األحزاب من بينهم (- 65

 مؤمل) من عذاب يوم أليم(كفروا مبا قالوه يف عيسى 

) وهم ال يشعرون(فجأة ) بغتة(بدل من الساعة ) إال الساعة أن تأتيهم(ار مكة أي ما ينتظرون كف) هل ينظرون (- 66

 بوقت جميئها قبله

املتحابني يف اهللا ) بعضهم لبعض عدو إال املتقني(يوم القيامة متعلق بقوله ) يومئذ(على املعصية يف الدنيا ) األخالء (- 67
 على طاعته فإم اصدقاء

 )ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنونيا عباد  (- 68

 )وكانوا مسلمني(القرآن ) بآياتنا(نعت لعبادي ) الذين آمنوا (- 69

 تسرون وتكرمون خرب املبتدأ) حتربون(زوجاتكم ) وأزواجكم(مبتدأ ) ادخلوا اجلنة أنتم (- 70

ه ليشرب الشارب من مجع كوب وهو إناء ال عروة ل) من ذهب وأكواب(بقصاع ) يطاف عليهم بصحاف (- 71
 )وأنتم فيها خالدون(نظرا ) وتلذ األعني(تلذذا ) وفيها ما تشتهيه األنفس(حيث شاء 

 )وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون (- 72

 وكل ما يؤكل خيلف بدله) تأكلون(أي بعضها ) لكم فيها فاكهة كثرية منها (- 73

 )إن ارمني يف عذاب جهنم خالدون (- 74

 ساكتون سكوت يأس) عنهم وهم فيه مبلسون(خيفف ) ال يفتر (- 75

 )وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني (- 76

مقيمون يف ) إنكم ماكثون(بعد ألف سنة ) قال(ليمتنا ) ليقض علينا ربك(هو خازن النار ) ونادوا يا مالك (- 77
 العذاب دائما

 )ولكن أكثركم للحق كارهون(على لسان االرسول ) باحلق(أي أهل مكة ) لقد جئناكم( قال تعاىل - 78

 حمكمون كيدنا يف إهالكهم) فإنا مربمون(يف كيد حممد النيب ) أمرا(أي كفار مكة احكموا ) أم أبرموا (- 79

) ورسلنا(نسمع ذلك ) بلى(ما يسرون إىل غريهم وما جيهرون به بينهم ) أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم (- 80

 ذلك) يكتبون(عندهم ) لديهم(فظة احل

 للولد لكن ثبت أن ال ولد له تعاىل فانتفت عبادته) فأنا أول العابدين(فرضا ) قل إن كان للرمحن ولد (- 81

 يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه) عما يصفون(الكرسي ) سبحان رب السماوات واألرض رب العرش (- 82
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 فيه العذاب وهو يوم القيامة) حىت يالقوا يومهم الذي يوعدون(يف دنياهم ) ويلعبوا(يف باطلهم ) فذرهم خيوضوا (- 83

) ويف األرض إله(بتحقيق اهلمزتني وإسقاط األوىل وتسهيلها كالياء أي معبود ) يف السماء إله(هو ) وهو الذي (- 84

 ممبصاحله) العليم(يف تدبري خلقه ) وهو احلكيم(وكل من الظرفني متعلق مبا بعده 

) وإليه ترجعون(مىت تقوم ) الذي له ملك السماوات واألرض وما بينهما وعنده علم الساعة(تعظم ) وتبارك (- 85

 بالباء والتاء

) إال من شهد باحلق(ألحد ) الشفاعة(أي من دون اهللا ) من دونه(يعبدون أي الكفار ) وال ميلك الذين يدعون (- 86

 لوم ما شهدوا به بألسنتهم وهم عيسى وعزيز واملالئكة فإم يشفعون للمؤمننيبق) وهم يعلمون(قال ال إله إال اهللا 

يصرفون عن ) فأىن يؤفكون(حذف منه نون الرفع وواو الضمري ) سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا(الم قسم ) ولئن (- 87
 عبادة اهللا

 ) هؤالء قوم ال يؤمنونيا رب إن(أي قول حممد النيب ونصبه بفعله املقدر أي وقال ) وقيله (- 88

 بالياء والتاء ديد هلم) فسوف يعلمون(منكم وهذا قبل أن يؤمر بقتاهلم ) عنهم وقل سالم(أعرض ) فاصفح (- 89

  سورة الدخان-44*2*

 اهللا أعلم مبراده به) حم (- 1

 املظهر احلالل من احلرام) املبني(القرآن ) والكتاب (- 2

هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إىل ) ةإنا أنزلناه يف ليلة مبارك (- 3
 خموفني به) إنا كنا منذرين(مساء الدنيا 

حمكم من األرزاق واآلجال ) كل أمر حكيم(يفصل ) يفرق(أي يف لبلة القدر أو ليلة النصف من شعبان ) فيها (- 4
 ل تلك الليلةوغريها اليت تكون يف السنة إىل مث

 الرسل حممد ومن قبله) من عندنا إنا كنا مرسلني(فرقا ) أمرا (- 5

 بأفعاهلم) العليم(ألقواهلم ) من ربك إنه هو السميع(رأفة باملرسل إليهم ) رمحة (- 6

أنه ب) موقنني(يا أهل مكة ) إن كنتم(برفع رب خرب ثالث وحبره بدل من ربك ) رب السماوات واألرض وما بينهما (- 7
 تعاىل رب السموات واألرض فأيقنوا بأن حممد رسوله

 )ال إله إال هو حييي ومييت ربكم ورب آبائكم األولني (- 8

 استهزاء بك يا حممد فقال اللهم أعين عليهم بسبع كسبع يوسف) يلعبون(من البعث ) بل هم يف شك (- 9

د م اجلوع إىل أن رأوا من شدله كهيئة الدخان فأجدبت األرض واشت) فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني (- 10
 بني السماء واألرض

 )هذا عذاب أليم(فقالوا ) يغشى الناس (- 11

 مصدقون نبيك) ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون (- 12
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 بني الرسالة) وقد جاءهم رسول مبني(أي ال ينفعهم اإلميان عند نزول العذاب ) أىن هلم الذكرى (- 13

 )جمنون(أي يعلمه القرآن بشر )  تولوا عنه وقالوا معلممث (- 14

 إىل كفركم فعادوا إليه) إنكم عائدون(فكشف عنهم ) قليال(أي اجلوع عنكم زمنا ) إنا كاشفوا العذاب (- 15

 منهم والبطش األخذ بالقوة) إنا منتقمون(هو يوم بدر ) يوم نبطش البطشة الكربى( اذكر - 16

 على اهللا تعاىل) كرمي(هو موسى عليه السالم ) وجاءهم رسول(معه ) قبلهم قوم فرعون(ا بلون) ولقد فتنا (- 17

على ) عباد اهللا إين لكم رسول أمني(ما أدعوكم إليه من اإلميان أي أظهروا إميانكم يل يا ) أدوا إيل(أي بأن ) أن (- 18
 ما أرسلت به

بني على رساليت فتوعدوه ) مبني(برهان ) ين آتيكم بسلطانإ(بترك طاعته ) على اهللا(تتجربوا ) وأن ال تعلوا (- 19
 بالرجم

 باحلجارة) وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون( فقال - 20

 فاتركوا أذاي فلم يتركوه) فاعتزلون(تصدقوين ) وإن مل تؤمنوا يل (- 21

 مشركون) هؤالء قوم جمرمون(أي بأن ) فدعا ربه أن (- 22

 يتبعكم فرعون وقومه) ليال إنكم متبعون(بين إسرائيل ) بعبادي(ع اهلمزة ووصلها بقط) فأسر( فقال تعاىل - 23

فاطمأن ) إم جند مغرقون(ساكنا منفرجا حىت يدخله القبط ) رهوا(إذا قطعته أنت وأصحابك ) واترك البحر (- 24
 بذلك فاغرقوا

 جتري) وعيون(بساتني ) كم تركوا من جنات (- 25

 جملس حسن) وزروع ومقام كرمي (- 26

 ناعمني) كانوا فيها فاكهني(متعة ) ونعمة (- 27

 أي بين إسرائيل) قوما آخرين(أي أمواهلم ) وأورثناها(خرب مبتدأ أي األمر ) كذلك (- 28

خبالف املؤمنني يبكي عليهم مبوم مصالهم من األرض ومصعد عملهم من ) فما بكت عليهم السماء واألرض (- 29
 مؤخرين للتوبة) نظرينوما كانوا م(السماء 

 قتل األبناء واستخدام النساء) ولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب املهني (- 30

 )إنه كان عاليا من املسرفني(قيل بدل من العذاب بتقدير مضاف أي عذاب وقيل حال من العذاب ) من فرعون (- 31

 أي عاملي زمام أي العقالء) لى العاملنيع(منا حباهلم ) على علم(أي بين إسرائيل ) ولقد اخترناهم (- 32

 نعمة ظاهرة من فلق البحر واملن والسلوى وغريها) وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني (- 33

 )ليقولون(أي كفار مكة ) إن هؤالء (- 34

 مببعوثني أحياء بعد الثانية) وما حنن مبنشرين(أي وهم نطف ) إال موتتنا األوىل(ما املوتة اليت بعدها احلياة ) إن هي (- 35

 أنا نبعث بعد موتنا أي حنيا) إن كنتم صادقني(أحياء ) فأتوا بآبائنا (- 36

بكفرهم واملعىن ) أهلكناهم(من األمم ) والذين من قبلهم(هو نيب أو رجل صاحل ) أهم خري أم قوم تبع( قال تعاىل - 37
 )إم كانوا جمرمني(ليسوا أقوى منهم وأهلكوا 
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 خبلق ذلك احلال) وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبني (- 38

ولكن (أي حمقني يف ذلك ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغري ذلك ) إال باحلق(وما بينهما ) ما خلقنامها (- 39
 )ال يعلمون(أي كفار منة ) أكثرهم

 للعذاب الدائم) يقام أمجعنيم(يوم القيامة يفصل اهللا فيه بني العباد ) إن يوم الفصل (- 40

مينعون منه ) وال هم ينصرون(من العذاب ) شيئا(بقرابة أو صداقة أي ال يدفع عنه ) يوم ال يغين موىل عن موىل (- 41
 ويوم بدل من يوم الفصل

مه من الكفار الغالب يف انتقا) إنه هو العزيز(وهم املؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن اهللا ) إال من رحم اهللا (- 42
 باملؤمنني) الرحيم(

 هي من أخبث الشجر املر بتهامة ينبتها اهللا تعاىل يف اجلحيم) إن شجرة الزقوم (- 43

 أيب جهل وأصحابه ذوي اإلمث الكبري) طعام األثيم (- 44

 حال من املهلبالفوقانية خرب ثالث وبالتحتانية ) يغلي يف البطون(أي كدردي الزيت االسود خرب ثان ) كاملهل (- 45

 املاء الشديد احلرارة) كغلي احلميم (- 46

 وسط النار) إىل سواء اجلحيم(بكسر التاء وضمها جروه بغلظة وشدة ) فاعتلوه(يقال للزبانية خذوا األثيم ) خذوه (- 47

يصب من فوق أي من احلميم الذي ال يفارقه العذاب فهو أبلغ مما يف آية ) مث صبوا فوق رأسه من عذاب احلميم (- 48
 رؤوسهم

 بزعمك وقولك ما بني جبليها أعز وأكرم مين) إنك أنت العزيز الكرمي(أي العذاب ) ذق( ويقال له - 49

 فيه تشكون) ما كنتم به متترون(الذي ترون من العذاب ) إن هذا( ويقال هلم - 50

 يؤمن فيه من اخلوف) أمني(جملس ) إن املتقني يف مقام (- 51

 )وعيون(بساتني ) يف جنات (- 52

حال أي ال ينظر بعضهم إىل قفا ) متقابلني(أي مارق من الديباج وما غلظ منه ) يلبسون من سندس وإستربق (- 53
 بعض لدوران األسرة م

 بنساء بيض واسعات األعني حساا) حبور عني(من التزوج أو قرناهم ) وزوجناهم(يقدر قبله األمر ) كذلك (- 54

من انقطاعها ومضرا ومن كل ) آمنني(منها ) بكل فاكهة(أي اجلنة أن يأتوا ) فيها(ون من اخلدم يطلب) يدعون (- 55
 خموف حال

ووقاهم (أي اليت يف الدنيا بعد حيام فيها قال بعضهم اال مبعىن بعد ) ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل (- 56
 )عذاب اجلحيم

 )من ربك ذلك هو الفوز العظيم(ب تفضل مقدرا مصدر مبعىن تفضال منصو) فضال (- 57

يتعظون فيؤمنون بك ) لعلهم يتذكرون(بلغتك لتفهمه العرب منك ) بلسانك(أي سهلنا القرآن ) فإمنا يسرناه (- 58
 لكنهم ال يؤمنون

 هالكك وهذا قبل نزول األمر جبهادهم) إم مرتقبون(انتظر هالكهم ) فارتقب (- 59
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  سورة اجلاثية-45*2*

 اهللا أعلم مبراده به) حم (- 1

 يف صنعه) احلكيم(يف ملكه ) العزيز(خربه ) من اهللا(القرآن مبتدأ ) ترتيل الكتاب (- 2

 )للمؤمنني(دالة على قدرة اهللا ووحدانيته تعاىل ) آليات(أي يف خلقهما ) إن يف السماوات واألرض (- 3

يفرق يف ) وما يبث( مضغة إىل أن صار إنسانا وخلق أي يف خلق كل منكم من نطفة مث علقة مث) ويف خلقكم (- 4
 بالبعث) آيات لقوم يوقنون(هي ما يدب على األرض من الناس وغريهم ) من دابة(األرض 

فأحيا به (مطر ألنه سبب الرزق ) وما أنزل اهللا من السماء من رزق(ذهاما وجميئهما ) واختالف الليل والنهار( ويف - 5
 الدليل فيؤمنون) آيات لقوم يعقلون(تقليبها مرة جنوبا ومرة مشاال وباردة وحارة ) ريف الرياحاألرض بعد موا وتص

فبأي (متعلق بنتلو ) عليك باحلق(نقصها ) نتلوها(حججه الدالة على وحدانيته ) آيات اهللا(اآليات املذكورة ) تلك (- 6
 ي كفار مكة أي ال يؤمنون ويف قراءة بالتاءأ) يؤمنون(حججه ) وآياته(أي حديثه وهو القرآن ) حديث بعد اهللا

 كثري اإلمث) أثيم(كذاب ) لكل أفاك(كلمة عذاب ) ويل (- 7

كأن مل يسمعها فبشره (متكربا عن اإلميان ) مستكربا(على كفره ) تتلى عليه مث يصر(القرآن ) يسمع آيات اهللا (- 8
 مؤمل) بعذاب أليم

ذو ) هلم عذاب مهني(أي األفاكون ) أولئك(أي مهزوءا ا ) ا اختذها هزواشيئ(أي القرآن ) وإذا علم من آياتنا (- 9
 إهانة

شيئا وال ما اختذوا (من املال والفعال ) جهنم وال يغين عنهم ما كسبوا(أي أمامهم ألم يف الدنيا ) من ورائهم (- 10
 )أولياء وهلم عذاب عظيم(أي األصنام ) من دون اهللا

) أليم(أي عذاب ) من رجز(حظ ) والذين كفروا بآيات رم هلم عذاب(من الضاللة ) هدى(القرآن ) هذا (- 11

 موجع

من فضله ولعلكم (تطلبوا بالتجارة ) ولتبتغوا(بإذنه ) فيه بأمره(السفن ) اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك (- 12
 )تشكرون

من دابة وشجر ونبات وأار ) وما يف األرض(من مشس وقمر وجنوم وماء وغريه ) وسخر لكم ما يف السماوات (- 13
) إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون(حال أي سخرها كائنة منه تعاىل ) منه(تأكيد ) مجيعا(وغريها أي خلق ذلك ملنافعكم 

 فيها فيؤمنون

نهم من األذى لكم وقائعه أي اغفروا للكفار ما وقع م) أيام اهللا(خيافون ) قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون (- 14
 من الغفر للكفار أذاهم) قوما مبا كانوا يكسبون(أي اهللا ويف قراءة بالنون ) ليجزي(وهذا قبل األمر جبهادهم 

 تصريون فيجازي املصلح واملسيء) مث إىل ربكم ترجعون(أساء ) ومن أساء فعليها(عمل ) من عمل صاحلا فلنفسه (- 15

ورزقناهم من (ملوسى وهارون منهم ) والنبوة(به بني الناس ) واحلكم(التوراة ) ابولقد آتينا بين إسرائيل الكت (- 16
 عاملي زمام العقالء) وفضلناهم على العاملني(احلالالت كاملن والسلوى ) الطيبات
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يف ) فوافما اختل(أمر الدين من احلالل واحلرام وبعثة حممد عليه أفضل الصالة والسالم ) وآتيناهم بينات من األمر (- 17
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا (أي لبغي حدث بينهم حسدا له ) إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم(بعثته 

 )فيه خيتلفون

يف عبادة ) فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون(أمر الدين ) من األمر(طريقة ) على شريعة(يا حممد ) مث جعلناك (- 18
 غري اهللا

بعضهم أولياء بعض واهللا ويل (الكافرين ) شيئا وإن الظاملني(من عذابه ) عنك من اهللا(يدفعوا ) إم لن يغنوا (- 19
 املؤمنني) املتقني

 بالبعث) وهدى ورمحة لقوم يوقنون(معامل يتبصرون ا يف األحكام واحلدود ) بصائر للناس(القرآن ) هذا (- 20

أن جنعلهم كالذين آمنوا (الكفر واملعاصي ) السيئات(اكتسبوا ) حسب الذين اجترحوا (مبعىن مهزة االنكار) أم (- 21
مبتدأ ومعطوف واجلملة بدل من الكاف والضمريان للكفار املعىن احسبوا ) حمياهم وممام(خرب ) وعملوا الصاحلات سواء

دنيا حيث قالوا للمؤمنني لئن بعثنا لنعطى أن جنعلهم يف اآلخرة يف خري كاملؤمنني يف رغد من العيش مساو لعيشهم يف ال
أي ليس األمر كذلك فهم يف اآلخرة يف ) ساء ما حيكمون(من اخلري مثل ما تعطون قال تعاىل على وفق إنكاره باهلمزة 

العذاب على خالف عيشهم يف الدنيا واملؤمنون يف اآلخرة يف الثواب بعملهم الصاحلات يف الدنيا من الصالة والزكاة 
 يام وغري ذلك وما مصدرية أي بئس حكما حكمهم هذاوالص

ولتجزى كل نفس مبا (متعلق خبلق ليدل على قدرته ووحدانيته ) واألرض باحلق(خلق ) وخلق اهللا السماوات (- 22
 )وهم ال يظلمون(من املعاصي والطاعات فال يساوي الكافر املؤمن ) كسبت

منه تعاىل ) وأضله اهللا على علم(يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن ما ) من اختذ إهله هواه(أخربين ) أفرأيت (- 23
) وجعل على بصره غشاوة(فلم يسمع اهلدى ومل يعقله ) وختم على مسعه وقلبه(أي عاملا بأنه من أهل الضاللة قبل خلقه 

د إضالله إياه أي ال يهتدي أي بع) فمن يهديه من بعد اهللا(ظلمة فلم يبصر اهلدى ويقدر هنا املفعول الثاين لرأيت أيهتدي 
 تتعظون فيه إدغام إحدى التاءين يف الذال) أفال تذكرون(

أي ميوت بعض وحييا بعض ) الدنيا منوت وحنيا(اليت يف ) إال حياتنا(أي احلياة ) ما هي(أي منكروا البعث ) وقالوا (- 24
 )هم إال يظنون(ما ) من علم إن(املقول ) ذلكوما هلم ب(مرور الزمان قال تعاىل ) وما يهلكنا إال الدهر(بأن يولدوا 

ما كان حجتهم إال أن (واضحات حال ) بينات(من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث ) وإذا تتلى عليهم آياتنا (- 25
 أنا نبعث) إن كنتم صادقني(أحياء ) قالوا ائتوا بآبائنا

فيه ولكن أكثر (ال شك ) إىل يوم القيامة ال ريب(أحياء ) عكممث مييتكم مث جيم(حني كنتم نطفا ) قل اهللا حيييكم (- 26
 )ال يعلمون(وهم القائلون ما ذكر ) الناس

الكافرون أي يظهر خسرام ) يومئذ خيسر املبطلون(يبدل منه ) وهللا ملك السماوات واألرض ويوم تقوم الساعة (- 27
 بأن يصريوا إىل النار

كتاب أعماهلا ويقال ) كل أمة تدعى إىل كتاا(على الركب أو جمتمعة ) اثيةج(أي أهل الدين ) وترى كل أمة (- 28
 أي جزاءه) اليوم جتزون ما كنتم تعملون(هلم 
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 )ما كنتم تعملون(نثبت وحنفظ ) ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ(ديوان احلفظة ) هذا كتابنا (- 29

 البني الظاهر) ذلك هو الفوز املبني(جنته )  يف رمحتهفأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيدخلهم رم (- 30

) وكنتم قوما جمرمني(تكربمت ) تتلى عليكم فاستكربمت(القرآن ) أفلم تكن آيايت(فيقال هلم ) وأما الذين كفروا (- 31

 كافرين

فيها قلتم ما ( شك ال) ال ريب(بالرفع والنصب ) حق والساعة(بالبعث ) إن وعد اهللا(لكم أيها الكفار ) وإذا قيل (- 32
 أا آتية) وما حنن مبستيقنني(قال املربد أصله إن حنن إال نظن ظنا ) نظن إال ظنا(ما ) ندري ما الساعة إن

أي ) م ما كانوا به يستهزئون(نزل ) وحاق(يف الدنيا جزاؤها ) سيئات ما عملوا(يف اآلخرة ) هلم(ظهر ) وبدا (- 33
 العذاب

ومأواكم النار وما (أي تركتم العمل للقائه ) كما نسيتم لقاء يومكم هذا(نترككم يف النار ) موقيل اليوم ننساك (- 34
 مانعني منه) لكم من ناصرين

فاليوم ال (حىت قلتم ال بعث وال حساب ) هزوا وغرتكم احلياة الدنيا(القرآن ) ذلكم بأنكم اختذمت آيات اهللا (- 35
ال يطلب منهم أن يرضوا رم بالتوبة والطاعة ألا ال ) وال هم يستعتبون(النار ) منها(بالبناء للفاعل وللمفعول ) خيرجون

 تنفع يومئذ

خلق ما ) رب السماوات ورب األرض رب العاملني(الوصف باجلميل على وفاء وعده يف املكذبني ) فلله احلمد (- 36
 ذكر والعامل ما سوى اهللا ومجع الختالف أنواعه ورب بدل

 تقدم) وهو العزيز احلكيم(حال أي كائنة فيهما ) يف السماوات واألرض(العظمة ) ياءوله الكرب (- 37

  سورة األحقاف-46*2*

 اهللا أعلم مبراده به) حم (- 1

 يف صنعه) احلكيم(يف ملكه ) العزيز(خربه ) من اهللا(القرآن مبتدأ ) ترتيل الكتاب (- 2

إىل فنائهما ) وأجل مسمى(ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا ) باحلق(قا خل) ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال (- 3
 )معرضون(خوفوا به من العذاب ) والذين كفروا عما أنذروا(يوم القيامة 

ماذا (أخربوين ما تأكيد ) أروين(األصنام مفعول أول ) من دون اهللا(تعبدون ) ما تدعون(أخربوين ) قل أرأيتم (- 4
مع اهللا وأم مبعىن مهزة االنكار ) السماوات(خلق ) يف(مشاركة ) أم هلم شرك(بيان ما ) رضمن األ(مفعول ثان ) خلقوا

يؤثر عن األولني بصحة دعواكم يف عبادة األصنام ) من علم(بقية ) أو أثارة(القرآن ) من قبل هذا(مرتل ) ائتوين بكتاب(
 يف دعواكم) إن كنتم صادقني(أا تقربكم إىل اهللا 

من ال يستجيب له إىل يوم (أي غريه ) من دون اهللا(يعبد ) أضل ممن يدعو(هام مبعىن النفي أي ال أحد استف) ومن (- 5
 ألم مجاد ال يعقلون) غافلون(عبادم ) وهم عن دعائهم(وهم األصنام ال جييبون عابديهم إىل شيء يسألونه أبدا ) القيامة

 جاحدين) كافرين(بعبادة عابديهم ) أعداء وكانوا بعبادم(يهم لعابد) هلم(أي األصنام ) وإذا حشر الناس كانوا (- 6
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أي القرآن ) للحق(منهم ) قال الذين كفروا(ظاهرات حال ) بينات(القرآن ) آياتنا(أي أهل مكة ) وإذا تتلى عليهم (- 7
 بني ظاهر) ملا جاءهم هذا سحر مبني(

من عذابه ) فال متلكون يل من اهللا(فرضا ) قل إن افتريته(آن أي القر) يقولون افتراه(مبعىن بل ومهزة االنكار ) أم (- 8
شهيدا (تعاىل ) كفى به(تقولون يف القرآن ) هو أعلم مبا تفيضون فيه(أي ال تقدرون على دفعه عين إذا عذبين اهللا ) شيئا(

 م فلم يعاجلهم بالعقوبة) الرحيم(ملن تاب ) بيين وبينكم وهو الغفور

وما أدري ما (أي أول مرسل قد سبق قبلي كثريون منهم فكيف تكذبونين ) من الرسل(بديعا ) قل ما كنت بدعا (- 9
يف الدنيا أأخرج من بلدي أم أقتل كما فعل باألنبياء قبلي أو ترموين باحلجارة أم خيسف بكم ) يفعل يب وال بكم

بني ) وما أنا إال نذير مبني(عندي شيئا أي القرآن وال أبتدع من ) أتبع إال ما يوحى إيل(ما ) إن(كاملكذبني من قبلكم 
 االنذار

وشهد شاهد من بين (مجلة حالية ) من عند اهللا وكفرمت به(القرآن ) إن كان(أخربوين ماذا حالكم ) قل أرأيتم (- 10
وجواب تكربمت عن اإلميان ) واستكربمت(الشاهد ) فآمن(عليه أنه من عند اهللا ) على مثله(هو عبد اهللا بن سالم ) إسرائيل

 )إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني(الشرط مبا عطف عليه ألستم ظاملني دل عليه 

) به(القائلون ) خريا ما سبقونا إليه وإذ مل يهتدوا(اإلميان ) لو كان(يف حقهم ) وقال الذين كفروا للذين آمنوا (- 11

 )قدمي(كذب ) إفك(القرآن ) فسيقولون هذا(القرآن 

) كتاب مصدق(القرآن ) وهذا(للمؤمنني به حاالن ) إماما ورمحة(التوراة ) كتاب موسى(آن القر) ومن قبله (- 12

) وبشرى للمحسنني(مشركي مكة وهو ) لينذر الذين ظلموا(حال من الضمري يف مصدق ) لسانا عربيا(للكتب قبله 

 املؤمنني

 )م وال هم حيزنونفال خوف عليه(على الطاعة ) إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا (- 13

 )مبا كانوا يعملون(منصوب على املصدر بفعله املقدر أي جيزون ) جزاء(حال ) أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها (- 14

ويف قراءة إحسانا أي أمرناه أن حيسن إليهما فنصب إحسانا على املصدر بفعله ) ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا (- 15
ستة أشهر ) ثالثون شهرا(من الرضاع ) ومحله وفصاله(على مشقة ) أمه كرها ووضعته كرهامحلته (املقدر ومثله حسنا 

غاية جلملة مقدرة أي ) حىت(أقل مدة احلمل والباقي أكثر مدة الرضاع وقيل إن محلت به ستة أو تسعة أرضعته الباقي 
أي متامها ) وبلغ أربعني سنة(أو ثالثون هو كمال قوته وعقله ورأيه أقله ثالث وثالثون سنة ) إذا بلغ أشده(وعاش حىت 

صلى اهللا عليه اخل نزل يف ايب بكر الصديق ملا بلغ أربعني سنة بعد سنتني من مبعث النيب ) قال رب(وهو أكثر األشد 
 )أن أشكر نعمتك اليت أنعمت(أهلمين ) أوزعين( آمن به مث آمن أبواه مث ابنه عبد الرمحن وابن عبد الرمحن أبو عتيق وسلم

وأصلح يل يف (فأعتق تسعة من املؤمنني يعذبون يف اهللا ) وأن أعمل صاحلا ترضاه(وهي التوحيد ) علي وعلى والدي(ا 
 )إين تبت إليك وإين من املسلمني(فكلهم مؤمنون ) ذرييت

 عن ما عملوا ونتجاوز(مبعىن حسن ) الذين نتقبل عنهم أحسن(أي قائلو هذا القول أبوبكر وغريه ) أولئك (- 16
يف قوله تعاىل وعد اهللا املؤمنني ) وعد الصدق الذي كانوا يوعدون(حال أي كائنني يف مجلتهم ) سيئام يف أصحاب اجلنة

 واملؤمنات جنات
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بكسر الفاء وفتحها مبعىن مصدر أي نتنا وقبحا ) أف(ويف قراءة باإلدغام أريد به اجلنس ) والذي قال لوالديه (- 17
ومل خترج ) من قبلي(األمم ) وقد خلت القرون(من القرب ) أن أخرج(ويف قراءة باإلدغام ) تعدانينأ(أتضجر منكما ) لكما(

) آمن(أي هالكك مبعىن هلكت ) ويلك(يسأالنه الغوث برجوعه ويقوالن إن مل ترجع ) ومها يستغيثان اهللا(من القبور 

 أكاذيبهم)  األولنيإال أساطري(أي القول بالبعث ) إن وعد اهللا حق فيقول ما هذا(بالبعث 

يف أمم قد خلت من قبلهم من اجلن واإلنس إم كانوا (بالعذاب ) عليهم القول(وجب ) أولئك الذين حق (- 18
 )خاسرين

فدرجات املؤمنني يف اجلنة عالية ودرجات الكافرين يف النار سافلة ) درجات(من جنس املؤمن والكافر ) ولكل (- 19
أي جزاءها ) أعماهلم(أي اهللا ويف قراءة بالنون ) وليوفيهم( الطاعات والكافرون يف املعاصي أي املؤمنون من) مما عملوا(
 شيئا ينقص للمؤمنني ويزاد للكفار) وهم ال يظلمون(

مزة ومهزتني ومزة ومدة وا وتسهيل ) أذهبتم(بأن تكشف هلم يقال هلم ) ويوم يعرض الذين كفروا على النار (- 20
مبا (أي اهلوان ) ا فاليوم جتزون عذاب اهلون(متتعتم ) يف حياتكم الدنيا واستمتعتم(بإشغالكم بلذاتكم ) كمطيبات(الثانية 

 به وتعذبون ا) يف األرض بغري احلق ومبا كنتم تفسقون(تتكربون ) كنتم تستكربون

واد باليمن به ) باألحقاف(خوفهم ) أنذر قومه(أخل بدل اشتمال ) إذ(هو هود عليه السالم ) واذكر أخا عاد (- 21
أي من قبل هود ومن بعده إىل أقوامهم أن أي بأن قال ) من بني يديه ومن خلفه(مضت الرسل ) وقد خلت النذر(منازهلم 

 )عذاب يوم عظيم(إن عبدمت غري اهللا ) إين أخاف عليكم(ومجلة قد خلت معترضة ) أال تعبدوا إال اهللا(

إن كنت من (من العذاب على عبادا ) فأتنا مبا تعدنا(لتصرفنا عن عبادا ) تناقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهل (- 22
 يف أنه يأتينا) الصادقني

ولكين أراكم (إليكم ) وأبلغكم ما أرسلت به(هو الذي يعلم مىت يأتيكم العذاب ) إمنا العلم عند اهللا(هود ) قال (- 23
 باستعجالكم العذاب) قوما جتهلون

أي ) مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا(سحابا عرض يف أفق السماء ) عارضا( أي العذاب )فلما رأوه (- 24
 مؤمل) فيها عذاب أليم(بدل من ما ) ريح(من العذاب ) بل هو ما استعجلتم به(ممطر إيانا قال تعاىل 

ا فأهلكت رجاهلم ونساءهم بإرادته أي كل شيء أراد إهالكه ) بأمر را(مرت عليه ) كل شيء(لك ) تدمر (- 25
فأصبحوا ال يرى إال (وصغارهم وأمواهلم بأن طارت بذلك بني السماء واألرض ومزقته وبقي هود ومن آمن معه 

 غريهم) جنزي القوم ارمني(كما جزيناهم ) مساكنهم كذلك

) وجعلنا هلم مسعا(القوة واملال من ) فيه(يا أهل مكة ) مكناكم(نافية أو زائدة ) إن(يف الذي ) ولقد مكناهم فيما (- 26

أي شيئا من االغناء ومن ) فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدم من شيء(قلوبا ) وأبصارا وأفئدة(مبعىن أمسعا 
م ما كانوا (نزل ) وحاق(حججه البينة ) كانوا جيحدون بآيات اهللا(معمولة ألغىن وأشربت من معىن التعليل ) إذ(زائدة 

 أي العذاب) ستهزئونبه ي

كررنا احلجج ) وصرفنا اآليات(أي من أهلها كثمود وعاد وقوم لوط ) ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى (- 27
 )لعلهم يرجعون(البينات 
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) آهلة(متقربا م إىل اهللا ) قربانا(أي غريه ) الذين اختذوا من دون اهللا(بدفع العذاب عنهم ) نصرهم(هال ) فلوال (- 28

) بل ضلوا(وهم األصنام ومفعول اختذ األول ضمري حمذوف يعود على املوصول أي هم وقربانا الثاين وآهلة بدل منه معه 

يكذبون وما ) وما كانوا يفترون(كذم ) إفكهم(أي اختاذهم األصنام آهلة قربانا ) وذلك(عند نزول العذاب ) عنهم(غابوا 
 مصدرية أو موصولة والعائد حمذوف أي فيه

جن نصيبني باليمن أو جن نينوى وكانوا سبعة أو تسعة وكان ) إليك نفرا من اجلن(أملنا ) وإذ صرفنا( واذكر - 29
أي قال ) يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا( ببطن حنل يصلي بأصحابه الفجر رواه الشيخان صلى اهللا عليه وسلم

خموفني قومهم ) إىل قومهم منذرين(رجعوا ) ولوا(ءته فرغ من قرا) فلما قضي(اصغوا الستماعه ) أنصتوا(بعضهم لبعض 
 العذاب إن مل يؤمنوا وكانوا يهودا وقد أسلموا

يهدي إىل (أي تقدمه التوراة ) أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه(هو القرآن ) قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا (- 30
 أي طريقه) وإىل طريق مستقيم(اإلسالم ) احلق

أي ) لكم من ذنوبكم(اهللا ) وآمنوا به يغفر( إىل اإلميان صلى اهللا عليه وسلمحممدا )  قومنا أجيبوا داعي اهللايا (- 31
 مؤمل) وجيركم من عذاب أليم(بعضها ألن منها املظامل ال تغفر إال برضاء أصحاا 

من (ملن ال جييب ) وليس له(فوته أي ال يعجز اهللا باهلرب منه في) ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض (- 32
 بني ظاهر) يف ضالل مبني(الذين مل جييبوا ) أولئك(أنصار يدفعون عنه العذاب ) أولياء(أي اهللا ) دونه

مل يعجز عنه ) اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر(يعلموا أي منكرو البعث ) أومل يروا أن (- 33
هو قادر على إحياء املوتى ) أن حييي املوتى بلى إنه(ء فيه ألن الكالم يف قوة أليس اهللا بقادر خرب أن وزيدت البا) على(
 )على كل شيء قدير ويوم(

باحلق قالوا بلى وربنا قال (التعذيب ) أليس هذا(بأن يعذبوا ا يقال هلم ) ويوم يعرض الذين كفروا على النار (- 34
 )فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون

قبلك فتكون ذا ) من الرسل(ذوو الثبات والصرب على الشدائد ) كما صرب أولوا العزم(على أذى قومك ) فاصرب (- 35
عزم ومن للبيان فكلهم ذوو عزم وقيل للتبغيض فليس منهم آدم لقوله تعاىل ومل جند له عزما وال يونس لقوله تعاىل وال 

ذاب م فأمر بالصرب وترك االستعجال للعذاب فإنه نازل م لقومك نزول الع) وال تستعجل هلم(تكن كصاحب احلوت 
هذا ) إال ساعة من ار(يف الدنيا يف ظنهم ) مل يلبثوا(من العذاب يف اآلخرة لطوله ) كأم يوم يرون ما يوعدون(ال حمالة 
 أي الكافرون) قونإال القوم الفاس(عند رؤية العذاب ) يهلك(أي ال ) فهل(تبليغ من اهللا إليكم ) بالغ(القرآن 

  سورة حممد-47*2*

كإطعام الطعام وصلة ) أعماهلم(أحبط ) أضل(اإلميان ) عن سبيل اهللا(غريهم ) وصدوا(من أهل مكة ) الذين كفروا (- 1
 األرحام فال يرون هلا يف اآلخرة ثوابا وجيزون ا يف الدنيا من فضله تعاىل
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وهو احلق من رم كفر (القرآن )  الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممدوعملوا(أي األنصار وغريهم ) والذين آمنوا (- 2
 حاهلم فال يعصونه) سيئام وأصلح باهلم(غفر هلم ) عنهم

وأن الذين آمنوا (الشيطان ) الذين كفروا اتبعوا الباطل(بسبب أن ) بأن(إضالل األعمال وتكفري السيئات ) ذلك (- 3
يبني أحواهلم أي فالكافر حيبط عمله ) يضرب اهللا للناس أمثاهلم(مثل ذلك البيان ) من رم كذلك(القرآن ) اتبعوا احلق

 واملؤمن يغفر ذهللا

مصدر بدل من اللفظ بفعله أي فاضربوا رقام أي اقتلوهم وعرب بضرب ) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب (- 4
فأمسكوا عنهم ) فشدوا(أكثرمت فيهم القتل ) ثخنتموهمحىت إذا أ(الرقاب ألن الغالب يف القتل أن يكون بضرب الرقبة 

مصدر بدل من اللفظ بفعله أي متنون عليهم بإطالقهم من ) فإما منا بعد(ما يوثق به االسرى ) الوثاق(واسروهم وشدوا 
 وغريه أثقاهلا من السالح) أوزارها(أي أهلها ) حىت تضع احلرب(تفادوم مبا أو أسرى مسلمني ) وإما فداء(غري شيء 

ولو يشاء (خرب مبتدأ مقدر أي األمر فيهم ما ذكر ) ذلك(بأن يسلم الكفار أو يدخلوا يف العهد وهذه غاية للقتل واألسر 
منهم يف القتال فيصري من قتل منكم إىل اجلنة ومنهم ) ليبلو بعضكم ببعض(أمركم به ) ولكن(بغري قتال ) اهللا النتصر منهم

يف سبيل اهللا فلن ( قراءة قاتلوا اآلية نزلت يوم أحد وقد فشا يف املسلمني القتل واجلراحات ويف) والذين قتلوا(إىل النار 
 )أعماهلم(حيبط ) يضل

حاهلم فيهما وما يف الدنيا ملن مل يقتل وادرجوا يف قتلوا ) ويصلح باهلم(يف الدنيا واآلخرة إىل ما ينفعهم ) سيهديهم (- 5
 تغليبا

 فيهتدون إىل مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غري استدالل) هلم(بينها ) ويدخلهم اجلنة عرفها (- 6

 يثبتكم يف املعترك) ويثبت أقدامكم(على عدوكم ) ينصركم(دينه ورسوله ) يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا (- 7

عطف ) وأضل أعماهلم( اهللا هالكا وخيبة من) فتعسا هلم(من أهل مكة مبتدأ خربه تعسوا يدل عليه ) والذين كفروا (- 8
 على تعسوا

 )فأحبط أعماهلم(من القرآن املشتمل على التكاليف ) بأم كرهوا ما أنزل اهللا(التعس واالضالل ) ذلك (- 9

أهلك أنفسهم وأوالدهم ) أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اهللا عليهم (- 10
 أمثال عاقبة ما قبلهم) مثاهلاوللكافرين أ(وأمواهلم 

 )الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم(ويل ناصر ) بأن اهللا موىل(نصر املؤمنني وقهر الكافرين ) ذلك (- 11

يف الدنيا ) إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األار والذين كفروا يتمتعون (- 12
مرتل ومقام ) والنار مثوى هلم(ليس هلم هم إال بطوم وفروجهم وال يلتفتون إىل اآلخرة ) ألنعامويأكلون كما تأكل ا(

 ومصري

روعي لفظ قرية ) اليت أخرجتك(قوة أهل مكة ) هي أشد قوة من قريتك(أريد ا أهلها ) من قرية(وكم ) وكأين (- 13
 نامن إهالك) فال ناصر هلم(روعي معىن قرية األوىل ) أهلكناهم(

فرآه حسنا وهم كفار ) كمن زين له سوء عمله(وهم املؤمنون ) من ربه(حجة وبرهان ) أفمن كان على بينة (- 14
 يف عبادة األوثان أي ال مماثلة بينهما) واتبعوا أهواءهم(مكة 
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باملد والقصر ) آسنفيها أار من ماء غري (املشتركة بني داخليها مبتدأ خربه ) اجلنة اليت وعد املتقون(صفة ) مثل (- 15
خبالف لنب الدنيا خلروجه ) وأار من لنب مل يتغري طعمه(كضارب وحذر أي غري متغري خبالف ماء الدنيا فيتغري بعارض 

) وأار من عسل مصفى(خبالف مخر الدنيا فإا كريهة عند الشرب ) للشاربني(لذيذة ) وأار من مخر لذة(من الضروع 

من كل الثمرات ومغفرة من (أصناف ) وهلم فيها(روجه من بطن النحل خيالط الشمع وغريه خبالف عسل الدنيا فإنه خب
فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم مبا ذكر خبالف سيد العبيد يف الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطا عليهم ) رم

فقطع (أي شديد احلرارة ) قوا ماء محيماوس(خرب مبتدأ مقدر أي أمن هو يف هذا النعيم ) كمن هو خالد يف النار(
 أي مصارينهم وهو مجع معى بالقصر وألفه عن ياء لقوامهم معيان) أمعاءهم

حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين (يف خطبة اجلمعة وهم املنافقون ) من يستمع إليك(أي الكفار ) ومنهم (- 16
باملد والقصر أي الساعة أي ال ) ماذا قال آنفا(باس استهزاء وسخرية لعلماء الصحابة منهم ابن مسعود وابن ع) أوتوا العلم
 يف النفاق) واتبعوا أهواءهم(بالكفر ) أولئك الذين طبع اهللا على قلوم(نرجع إليه 

 أهلمهم ما يتقون به النار) هدى وآتاهم تقواهم(اهللا ) زادهم(وهم املؤمنون ) والذين اهتدوا (- 17

بدل اشتمال من الساعة أي ليس األمر إال أن ) إال الساعة أن تأتيهم(ينتظرون أي كفار مكة ما ) فهل ينظرون (- 18
فأىن هلم إذا ( وانشقاق القمر والدخان صلى اهللا عليه وسلمعالماا منها بعثة النيب ) فقد جاء أشراطها(فجأة ) بغتة(تاتيهم 
 تذكرهم أي ال ينفعهم) ذكراهم(الساعة ) جاءم

ألجله قيل له ذلك ) واستغفر لذنبك(أي دم يا حممد على علمك بذلك النافع يف القيامة )  أنه ال إله إال اهللافاعلم (- 19
) وللمؤمنني واملؤمنات( إين ألستغفر اهللا يف كل يوم مائة مرة صلى اهللا عليه وسلممع عصمته لتسنت به أمته وقد فعله قال 

مأواكم إىل ) ومثواكم(متصرفكم ألشغالكم يف النهار ) اهللا يعلم متقلبكمو(فيه إكرام هلم بأمر نبيهم باالستغفار هلم 
 مضاجعكم بالليل أي هو عامل جبميع أحوالكم ال خيفى عليه شيء منها فاحذروه واخلطاب للمؤمنني وغريهم

أي مل ) كمةفإذا أنزلت سورة حم(فيها ذكر اجلهاد ) نزلت سورة(هال ) لوال(طلبا للجهاد ) ويقول الذين آمنوا (- 20
ينظرون إليك نظر (شك وهم املنافقون ) رأيت الذين يف قلوم مرض(أي طلبه ) وذكر فيها القتال(ينسخ منها شيء 

 مبتدأ خربه) فأوىل هلم(خوفا منه وكراهة له أي فهم خيافون من القتال ويكرهونه ) عليه من املوت(املغمى ) املغشي

لكان (يف اإلميان والطاعة ) فلو صدقوا اهللا(أي فرض القتال ) ا عزم األمرفإذ(أي حسن لك ) طاعة وقول معروف (- 21
 ومجلة لو جواب إذا) خريا هلم

أعرضتم عن اإلميان ) إن توليتم(بكسر السنب وفتحها وفيه التفات عن الغيبة إىل اخلطاب أي لعلكم ) فهل عسيتم (- 22
 مر اجلاهلية من البغي والقتالأن تعودوا إىل أ) أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم(

 عن طريق اهلدى) وأعمى أبصارهم(عن استماع احلق ) الذين لعنهم اهللا فأصمهم(أي املفسدون ) أولئك (- 23

 فال يفهمونه) أقفاهلا(هلم ) على قلوب(بل ) أم(فيعرفون احلق ) أفال يتدبرون القرآن (- 24

بضم ) هلم وأملى هلم(أي زين )  بعد ما تبني هلم اهلدى الشيطان سولعلى أدبارهم من(بالنفاق ) إن الذين ارتدوا (- 25
 أوله وبفتحه والالم واململي الشيطان بإرادته تعاىل فهو املضل هلم
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أي املعاونة ) سنطيعكم يف بعض األمر(أي للمشركني ) بأم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا(أي إضالهلم ) ذلك (- 26
) واهللا يعلم إسرارهم( وتثبيط الناس عن اجلهاد معه قالوا ذلك سرا فأظهره اهللا تعاىل  عليه وسلمصلى اهللاعلى عداوة النيب 

 بفتح اهلمزة مجع سر وبكسرها مصدر

 ظهورهم مبقامع من حديد) وجوههم وأدبارهم(حال من املالئكة ) إذا توفتهم املالئكة يضربون(حاهلم ) فكيف (- 27

فأحبط (أي العمل مبا يرضيه ) بأم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا رضوانه(املذكورة التويف على احلالة ) ذلك (- 28
 )أعماهلم

 صلى اهللا عليه وسلميظهر أحقادهم على النيب ) أم حسب الذين يف قلوم مرض أن لن خيرج اهللا أضغام (- 29

 واملؤمنني

الواو لقسم حمذوف ) ولتعرفنهم(عالمتهم ) سيماهمفلعرفتهم ب(عرفناكم وكررت الالم يف ) ولو نشاء ألريناكهم (- 30
 )واهللا يعلم أعمالكم(أي معناه إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا مبا فيه جني أمر املسلمني ) يف حلن القول(وما بعدها جوابه 

) ونبلوا(وغريه يف اجلهاد ) ااهدين منكم والصابرين(علم ظهور ) حىت نعلم(خنتربكم باجلهاد وغريه ) ولنبلونكم (- 31

 من طاعتكم وعصيانكم يف اجلهاد وغريه بالياء والنون يف االفعال الثالثة) أخباركم(نظهر 

هو ) من بعد ما تبني هلم اهلدى(خالفوه ) وشاقوا الرسول(طريق احلق ) إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا (- 32
لها من صدقة وحنوها فال يرون هلا يف اآلخرة ثوابا نزلت يف يبط) لن يضروا اهللا شيئا وسيحبط أعماهلم(معىن سبيل اهللا 

 املطمعني من أصحاب بدر أو يف قريظة والنضري

 باملعاصي مثال) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم (- 33

نزلت يف ) كفار فلن يغفر اهللا هلممث ماتوا وهم (طريقه وهو اهلدى ) إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا (- 34
 اصحاب القليب

) وأنتم األعلون(بفتح السني وكسرها أي الصلح مع الكفار إذ لقيتموهم ) وتدعوا إىل السلم(تضعفوا ) فال نوا (- 35

 اأي ثوا) أعمالكم(ينقصكم ) ولن يتركم(بالعون والنصر ) واهللا معكم(حذف منه واو الم الفعل األغلبون القاهرون 

يؤتكم أجوركم (اهللا وذلك من أمور اآلخرة ) لعب وهلو وإن تؤمنوا وتتقوا(أي االشتغال فيها ) إمنا احلياة الدنيا (- 36
 مجيعها بل الزكاة املفروضة فيها) وال يسألكم أموالكم

 لدين اإلسالم) أضغانكم(البخل ) تبخلوا وخيرج(يبالغ يف طلبها ) إن يسألكموها فيحفكم (- 37

فمنكم من يبخل ومن يبخل فإمنا يبخل عن (ما فرض عليكم ) هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا(يا ) ها أنتم( - 38
أي ) يستبدل قوما غريكم(عن طاعته ) وإن تتولوا(إليه ) وأنتم الفقراء(عن نفقتكم ) واهللا الغين(يقال خبل عليه وعنه ) نفسه

 ويل عن طاعته بل مطيعني لع عز وجليف الت) مث ال يكونوا أمثالكم(جيعلهم بدلكم 

  سورة الفتح-48*2*

 بينا ظاهرا) فتحا مبينا(قضينا بفتح مكة وغريها يف املستقبل عنوة جبهادك ) إنا فتحنا لك (- 1
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منه لترغب امتك يف اجلهاد وهو مؤول لعصمة األنبياء عليهم ) ما تقدم من ذنبك وما تأخر(جبهادك ) ليغفر لك اهللا (- 2
بالفتح املذكور ) ويتم(والسالم بالدليل العقلي القاطع من الذنوب والالم للعلة الغائية فمدخوهلا مسبب ال سبب الصالة 

 يثبتك عليه وهو دين اإلسالم) مستقيما(طريقا ) صراطا(به ) عليك ويهديك(إنعامه ) نعمته(

 ذا عز ال ذل له) نصرا عزيزا(به ) وينصرك اهللا (- 3

بشرائع الدين كلما نزل واحدة منها ) يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إميام(الطمأنينة ) سكينةهو الذي أنزل ال (- 4
) حكيما(خبلقه ) وكان اهللا عليما(فلو أراد نصر دينه بغريكم لفعل ) وهللا جنود السماوات واألرض(آمنوا ا ومنها اجلهاد 

 يف صنعه أي مل يزل متصفا بذلك

املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها ويكفر عنهم (مبحذوف أي أمر اجلهاد متعلق ) ليدخل (- 5
 )سيئام وكان ذلك عند اهللا فوزا عظيما

بفتح السني وضمها يف املواضع الثالثة ) ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني باهللا ظن السوء (- 6
) وغضب اهللا عليهم ولعنهم(بالذل والعذاب ) عليهم دائرة السوء( واملؤمنني صلى اهللا عليه وسلمر حممدا ظنوا أنه ال ينص

 مرجعا) وأعد هلم جهنم وساءت مصريا(أبعدهم 

 يف صنعه أي مل يزل متصفا بذلك) حكيما(يف ملكه ) وهللا جنود السماوات واألرض وكان اهللا عزيزا (- 7

 منذرا خموفا فيها من عمل سوءا بالنار) ونذيرا(هلم يف الدنيا ) ومبشرا(ى أمتك يف القيامة عل) إنا أرسلناك شاهدا (- 8

) وتوقروه(وتنصروه وقرىء بزايني مع الفوقانية ) وتعزروه(بالياء والتاء فيه ويف الثالثة بعده ) لتؤمنوا باهللا ورسوله (- 9

 بالغداة والعشي) وأصيالبكرة (أي اهللا ) وتسبحوه(تعظموه وضمريمها هللا أو لرسوله 

يد اهللا فوق (هو حنو من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ) إمنا يبايعون اهللا(بيعة الرضوان باحلديبية ) إن الذين يبايعونك (- 10
يرجع ) فإمنا ينكث(نقض البيعة ) فمن نكث(اليت بايعوا ا النيب أي هو تعاىل مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها ) أيديهم

 )أجرا عظيما(بالياء والنون ) على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه(ل نقصه وبا

حول املدينو أي الذين خلفهم اهللا عن صحبتك ملا طلبتهم ليخرجوا معك إىل ) سيقول لك املخلفون من األعراب (- 11
اهللا ) فاستغفر لنا(عن اخلروج معك ) وناشغلتنا أموالنا وأهل(مكة خوفا من تعرض قريش لك عام احلديبية إذ رجعت منها 

فهم ) ما ليس يف قلوم(أي من طلب االستغفار وما قبله ) يقولون بألسنتهم(من ترك اخلروج معك قال تعاىل مكذبا هلم 
بفتح الضاد ) ميلك لكم من اهللا شيئا إن أراد بكم ضرا(استفهام مبعىن النفي أي ال أحد ) قل فمن(كاذبون يف اعتذارهم 

 أي مل يزل متصفا بدلك) أو أراد بكم نفعا بل كان اهللا مبا تعملون خبريا(ضمها و

ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا وزين ذلك (يف املوضعني لالنتقال من غرض إىل آخر ) بل (- 12
مجع بائر أي ) وكنتم قوما بورا(هذا وغريه ) وظننتم ظن السوء(أي ام يستأصلون بالقتل فال يرجعون ) يف قلوبكم

 هالكني عند اهللا ذا الظن

 نارا شديدة) ومن مل يؤمن باهللا ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعريا (- 13

أي مل يزل متصفا مبا ) وهللا ملك السماوات واألرض يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وكان اهللا غفورا رحيما (- 14
 ذكر
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لنأخذ ) نتبعكم(اتركونا ) لتأخذوها ذرونا(هي مغامن خيرب ) إذا انطلقتم إىل مغامن(ذكورون امل) سيقول املخلفون (- 15
ويف قراءة كلم اهللا بكسر الالم أي مواعيده بغنائم خيرب أهل احلديبية خاصة ) أن يبدلوا كالم اهللا(بذلك ) يريدون(منها 

أن نصيب معكم من الغنائم فقلتم ذلك ) ن بل حتسدوننافسيقولو(أي قبل عودنا ) قل لن تتبعونا كذلكم قال اهللا من قبل(
 منهم) إال قليال(من الدين ) بل كانوا ال يفقهون(

قيل هم بنو حنيفة ) بأس شديد(أصحاب ) ستدعون إىل قوم أويل(املذكورين اختيارا ) قل للمخلفني من األعراب (- 16
فال تقاتلون ) يسلمون(هم ) أو(املدعو إليها يف املعىن حال مقدرة هي ) تقاتلوم(أصحاب اليمامة وقيل فارس والروم 

 مؤملا) يؤتكم اهللا أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما(إىل قتاهلم ) فإن تطيعوا(

ومن يطع اهللا ورسوله (يف ترك اجلهاد ) ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج (- 17
 )عذابا أليما(بالياء والنون ) جنات جتري من حتتها األار ومن يتول يعذبه(بالياء والنون ) هيدخل

هي مسرة وهم ألف وثلثمائة وأكثر مث بايعهم ) حتت الشجرة(باحلديبية ) لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك (- 18
فأنزل السكينة عليهم وأثام (من الصدق والوفاء ) يف قلومما (اهللا ) فعلم(على أن يناجزوا قريشا وأن ال يفروا من املوت 

 هو فتح خيرب بعد انصرافهم من احلديبية) فتحا قريبا

 أي مل يزل متصفا بذلك) وكان اهللا عزيزا حكيما(من خيرب ) ومغامن كثرية يأخذوا (- 19

يف ) وكف أيدي الناس عنكم(يمة خيرب غن) فعجل لكم هذه(من الفتوحات ) وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوا (- 20
أي املعجلة عطف على مقدر أي لتشكروه ) ولتكون(عيالكم ملا خرجتم ومهت م اليهود فقذف اهللا يف قلوم الرعب 

 أي طريق التوكل عليه وتفويض األمر إليه تعاىل) ويهديكم صراطا مستقيما(يف نصرهم ) آية للمؤمنني(

علم أا ستكون ) قد أحاط اهللا ا(هي من فارس والروم ) مل تقدروا عليها(ا مبتدأ صفة مغامن مقدر) وأخرى (- 21
 أي مل يزل متصفا به) وكان اهللا على كل شيء قديرا(لكم 

 )وال نصريا(حيرسهم ) لولوا األدبار مث ال جيدون وليا(باحلديبية ) ولو قاتلكم الذين كفروا (- 22

اليت قد (جلملة قبله من هزمية الكافرين ونصر املؤمنني أي سن اهللا ذلك سنة مصدر مؤكد ملضمون ا) سنة اهللا (- 23
 منه) خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال

فإن مثانني منهم ) من بعد أن أظفركم عليهم(باحلديبية ) وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة (- 24
 فعفا عنهم وخلى سبيلهم فكان ذلك صلى اهللا عليه وسلمم إىل رسول اهللا طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وايت 

 بالتاء والياء أي مل يزل متصفا بذلك) وكان اهللا مبا تعملون بصريا(سبب الصلح 

) معكوفا(معطوف على كم ) واهلدي(أي عن الوصول إليه ) هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام (- 25

) ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات(أي مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو احلرم بدل اشتمال ) حملهأن يبلغ (حمبوسا حال 

أي تقتلوهم مع الكفار لو اذن لكم يف الفتح بدل ) أن تطؤوهم(بصفة إميان ) مل تعلموهم(موجودون مبكة مع الكفار 
ر الغيبة للصنفني بتغليب الذكور وجواب لو ال منكم به وضمائ) بغري علم(أي إمث ) فتصيبكم منهم معرة(اشتمال من هم 

) لو تزيلوا(كاملؤمنني املذكورين ) ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء(حمذوف أي الذن لكم يف الفتح لكن مل يؤذن فيه حينئذ 

 مؤملا) عذابا أليما(من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم يف فتحها ) لعذبنا الذين كفروا منهم(متيزوا عن الكفار 
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بدل من احلمية ) محية اجلاهلية(األنفة من الشيء ) يف قلوم احلمية(فاعل ) الذين كفروا(متعلق بعذبنا ) إذ جعل (- 26
فصاحلوهم على أن يعودوا ) فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني(وهي صدهم النيب وأصحابه عن املسجد احلرام 

ال إله إال اهللا حممد ) كلمة التقوى(املؤمنني ) وألزمهم(كفار حىت يقاتلوهم من قابل ومل يلحقهم من احلمية ما حلق ال
وكان اهللا (عطف تفسريي ) وأهلها(بالكلمة من الكفار ) وكانوا أحق ا(رسول اهللا وأضيفت إىل التقوى ألا سببها 

 أي مل يزل متصفا بذلك ومن معلومه تعاىل أم أهلها) بكل شيء عليما

 يف النوم عام احلديبية قبل خروجه أنه صلى اهللا عليه وسلمرأى رسول اهللا ) اهللا رسوله الرؤيا باحلقلقد صدق  (- 27
يدخل مكة هو وأصحابه وحيلقون ويقصرون فأخرب بذلك أصحابه ففرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار باحلديبية 

بصدق أو حال من الرؤيا وما بعدها تفسريها ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض املنافقني نزلت وقوله باحلق متعلق 
بعض شعورها ومها ) ومقصرين(مجيع شعورها ) آمنني حملقني رؤوسكم(للتربك ) لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا(

فتحا (الدخول ) فجعل من دون ذلك(من الصالح ) ما مل تعلموا(يف الصلح ) فعلم(أبدا ) ال ختافون(حاالن مقدرتان 
 فتح خيرب وحتققت الرؤيا يف العام القابلهو ب) قريبا

وكفى (على مجيع باقي األديان ) على الدين كله(دين احلق ) هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره (- 28
 أنك مرسل مبا ذكر كما قال اهللا تعاىل) باهللا شهيدا

ال ) على الكفار(غالظ ) أشداء( مبتدأ خربه أصحابه من املؤمنني) والذين معه(خربه ) رسول اهللا(ميتدأ ) حممد (- 29
حاالن ) ركعا سجدا(تبصرهم ) تراهم(خرب ثان أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد ) رمحاء بينهم(يرمحوم 

خربه وهو نور وبياض يعرفون ) يف وجوههم(عالمام مبتدأ ) فضال من اهللا ورضوانا سيماهم(مستأنف يطلبون ) يبتغون(
متعلق مبا تعلق به اخلرب أي كائنة وأعرب حاال من ضمريه املنتقل إىل ) من أثر السجود(خرة أم سجدوا يف الدنيا به باآل
كزرع أخرج (مبتدأ خربه ) ومثلهم يف اإلجنيل(خربه ) يف التوراة(صفتهم مبتدأ ) مثلهم(الوصف املذكور ) ذلك(اخلرب 
) على سوقه(قوي واستقام ) فاستوى(غلظ ) فاستغلظ( والقصر وأعانه باملد) فآزره(بسكون الطاء وفتحها فراخه ) شطأه

أي زراعه حلسنه مثل الصحابة رضي اهللا عنهم بذلك ألم بدأوا يف قلة وضعف فكثروا ) يعجب الزراع(اصوله مجع ساق 
هللا الذين آمنوا وعد ا(متعلق مبحذوف دل عليه ما قبله أي شبهوا بذلك ) ليغيظ م الكفار(وقووا على أحسن الوجوه 

اجلنة ) مغفرة وأجرا عظيما(الصحابة ومن لبيان اجلنس ال للتبعيض ألم كلهم بالصفة املذكورة ) وعملوا الصاحلات منهم
 ومها ملن بعدهم أيضا يف آيات

  سورة احلجرات-49*2*

املبلغ عنه أي ) ني يدي اهللا ورسولهب(من قدم مبعىن تقدم أي ال تقدموا بقول وال فعل ) يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا (- 1
صلى بفعلكم نزلت يف جمادلة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما عند النيب ) عليم(لقولكم ) واتقوا اهللا إن اهللا مسيع(بغري إذن 

 صلى اهللا عليه وسلم يف تأمري األقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد ونزل فيمن رفع صوته عند النيب اهللا عليه وسلم
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إذا ناجيتموه ) وال جتهروا له بالقول(إذا نطق ) فوق صوت النيب(إذا نطقتم ) يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم (- 2
أي خشية ذلك بالرفع واجلر ) أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون(بل دون ذلك إجالال له ) كجهر بعضكم لبعض(

  كأيب بكر وعمر وغريمها رضي اهللا عنهمى اهللا عليه وسلمصلاملذكورين ونزل فيمن كان خيفض صوته عند النيب 

هلم (أي لتظهر منهم ) اهللا قلوم للتقوى(اخترب ) إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن (- 3
  يف مرتله فنادوهصلى اهللا عليه وسلماجلنة ونزل يف قوم جاؤوا وقت الظهرية والنيب ) مغفرة وأجر عظيم

 مجع حجرة هي ما حيجر عليه من صلى اهللا عليه وسلمحجرات نسائه ) إن الذين ينادونك من وراء احلجرات (- 4
األرض حبائط وحنوه كان كل واحد منهم نادى خلف حجرة ألم مل يعلموه يف أي حجرة مناداة األعراب بغلظة وجفاء 

 التعظيمفيما فعلوه حملك الرفيع وما يناسبه من ) أكثرهم ال يعقلون(

حىت خترج إليهم لكان خريا هلم واهللا (أم يف حمل رفع باالبتداء وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت ) ولو أم صربوا (- 5
 إىل بين املصطلق مصدقا فخافهم صلى اهللا عليه وسلمملن تاب منهم ونزل يف الوليد بن عقبة وقد بعثه النيب ) غفور رحيم

 بغزوهم صلى اهللا عليه وسلماهلية فرجع وقال إم منعوا الصدقة ومهوا بقتله فهم النيب لترة كانت بينه وبينهم يف اجل
 فجاؤوا منكرين ما قاله عنهم

) أن تصيبوا قوما(صدقه من كذبه ويف قراءة فتثبتوا من الثبات ) فتبينوا(خرب ) يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ (- 6

من اخلطأ بالقوم ) على ما فعلتم(تصريوا ) فتصبحوا(ل من الفاعل أي جاهلني حا) جبهالة(مفعوله أي خشية ذلك 
  إليهم بعد عودهم إىل بالدهم خالدا فلم ير فيهم إال الطاعة واخلري فأخرب النيب بذلكصلى اهللا عليه وسلموأرسل ) نادمني(

الذي ختربون به ) لو يطيعكم يف كثري من األمر(فال تقولوا الباطل فإن اهللا خيربه باحلال ) واعلموا أن فيكم رسول اهللا (- 7
ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان (ألمثتم دونه إمث التسبب إىل املرتب ) لعنتم(على خالف الواقع فريتب على ذلك مقتضاه 

ه استدراك من حيث املعىن دون اللفظ ألن من حبب إلي) يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان(حسنه ) وزينه
 الثابتون على دينهم) الراشدون(فيه التفات عن اخلطاب ) أولئك هم(اإلميان اخل غايرت صفته صفة من تقدم ذكره 

 يف إنعامه عليهم) حكيم(م ) واهللا عليم(منه ) ونعمة(مصدر منصوب بفعله املقدر أي افضل ) فضال من اهللا (- 8

 ركب محارا ومر على ابن ايب فبال صلى اهللا عليه وسلمهي أن النيب اآلية نزلت يف قضية ) وإن طائفتان من املؤمنني (- 9
احلمار فسد ابن ايب أنفه فقال ابن رواحة واهللا لبول محاره أطيب رحيا من مسكك فكان بني قوميهما ضرب باأليدي 

ثين نظرا إىل اللفظ ) افأصلحوا بينهم(مجع نظرا إىل املعىن ألن كل طائفة مجاعة وقرىء اقتتال ) اقتتلوا(والنعال والسعف 
فإن فاءت فأصلحوا (احلق ) إىل أمر اهللا(ترجع ) إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء(تعدت ) فإن بغت(

 )إن اهللا حيب املقسطني(إعدلوا ) وأقسطوا(باالنصاف ) بينهما بالعدل

واتقوا اهللا لعلكم (عا وقرئ إخوتكم بالفوقانية إذا تناز) فأصلحوا بني أخويكم(يف الدين ) إمنا املؤمنون إخوة (- 10
 )ترمحون

اآلية نزلت يف وفد متيم حني سخروا من فقراء املسلمني كعمار وصهيب والسخرية ) يا أيها الذين آمنوا ال يسخر (- 11
من نساء  (منكم) وال نساء(عند اهللا ) من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم(أي رجال منكم ) قوم(واالزدراء واالحتقار 

ال يدع بعضكم ) وال تنابزوا باأللقاب(ال تعيبوا أي ال يعب بعضكم بعضا ) عسى أن يكن خريا منهن وال تلمزوا أنفسكم
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بدل ) الفسوق بعد اإلميان(املذكور من السخرية واللمز والتنابز ) بئس االسم(بعضا بلقب يكرهه ومنه يا فاسق ويا كافر 
 )فأولئك هم الظاملون(من ذلك ) ومن مل يتب(ره عادة من االسم الفادته أنه فسق لتكر

أي مؤمث وهو كثري كظن السوء بأهل اخلري من ) يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث (- 12
ين ال تتبعوا حذف منه إحدى التاء) وال جتسسوا(املؤمنني وهم كثري خبالفه بالفساق منهم فال إمث فيه يف حنو ما يظهر منهم 

أحيب أحدكم (ال يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه ) وال يغتب بعضكم بعضا(عورات املسلمني ومعايبهم بالبحث عنها 
أي فاغتيابه يف حياته كأكل حلمه بعد مماته وقد ) فكرهتموه(بالتخفيف والتشديد أي ال حيسن به ) أن يأكل حلم أخيه ميتا

قابل توبة ) إن اهللا تواب(عقابه يف االغتياب بأن تتوبوا منه ) واتقوا اهللا(هوا األول عرض عليكم الثاين فكرهتموه فاكر
 م) رحيم(التائبني 

مجع شعب بفتح الشني هو أعلى ) وجعلناكم شعوبا(آدم وحواء ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى (- 13
لبطون مث األفخاذ مث الفصائل آخرها مثاله خزمية شعب هي دون الشعوب وبعدها العمائر مث ا) وقبائل(طبقات النسب 

حذف منه إحدى التاءين ليعرف ) لتعارفوا(كنانة قبيلة قريش ِعمارة بكسر العني قصي بطن هاشم فخذ العباس فصيلة 
) خبري(بكم ) إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم(بعضهم بعضا ال تتفاخروا بعلو النسب وإمنا الفخر بالتقوى 

 ببواطنكم

انقدنا ظاهرا ) مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا(هلم ) قل(صدقنا بقلوبنا ) آمنا(نفر من بين أسد ) قالت األعراب (- 14
باهلمزة ) ال يلتكم(باإلميان وغريه ) وإن تطيعوا اهللا ورسوله(إىل اآلن لكنه يتوقع منكم ) يدخل اإلميان يف قلوبكم(مل ) وملا(

 م) رحيم(للمؤمنني ) شيئا إن اهللا غفور(من ثواا ) من أعمالكم(ا ال ينقصكم وتركه بابداله ألف

مل يشكوا يف اإلميان ) الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا(الصادقون يف إميام كما صرح به بعد ) إمنا املؤمنون (- 15
يف إميام ال من قالوا آمنا ) أولئك هم الصادقون(م فجهادهم يظهر بصدق إميا) وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا(

 ومل يوجد منهم غري اإلسالم

واهللا يعلم ما يف (مضعف علم مبعىن شعر أي اتشعرونه مبا أنتم عليه يف قولكم آمنا ) أتعلمون اهللا بدينكم(هلم ) قل (- 16
 )السماوات وما يف األرض واهللا بكل شيء عليم

) قل ال متنوا علي إسالمكم(من غري قتال خبالف غريهم ممن أسلم بعد قتاله منهم ) امينون عليك أن أسلمو (- 17

يف قولكم ) بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني(منصوب برتع اخلافض الباء ويقدر قبل أن يف املوضعني 
 آمنا

 بالتاء والياء ال خيفى عليه شيء منه)  مبا تعملونواهللا بصري(ما غاب فيهما ) إن اهللا يعلم غيب السماوات واألرض (- 18

  سورة ق-50*2*

 صلى اهللا عليه وسلمالكرمي ما آمن كفار مكة مبحمد ) والقرآن ايد(اهللا أعلم مبراده به ) ق  (- 1
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شيء  (االنذار) فقال الكافرون هذا(رسول من أنفسهم خيوفهم بالنار بعد البعث ) بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم (- 2
 )عجيب

) ذلك رجع بعيد(نرجع ) متنا وكنا ترابا(بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني ) أئذا (- 3

 غاية البعد

 هو اللوح احملفوظ فيه مجيع االشياء املقدرة) منهم وعندنا كتاب حفيظ(تأكل منهم ) قد علمنا ما تنقص األرض (- 4

مضطرب ) يف أمر مريج( والقرآن صلى اهللا عليه وسلميف شأن النيب ) ملا جاءهم فهم(بالقرآن ) قبل كذبوا باحل (- 5
 قالوا مرة ساحر وسحر ومرة شاعر وشعر ومرة كاهن وكهانة

بال عمد ) فوقهم كيف بنيناها(كائنة ) إىل السماء(بعيوم معتربين بعقوهلم حني أنكروا البعث ) أفلم ينظروا (- 6
 شقوق تعيبها) وما هلا من فروج(الكواكب ب) وزيناها(

جباال ) وألقينا فيها رواسي(دحوناها على وجه املاء ) مددناها(معطوف على موضع إىل السماء كيف ) واألرض (- 7
 يبهج به حلسنه) يج(صنف ) وأنبتنا فيها من كل زوج(تثبتها 

 رجاع إىل طاعتنا) لكل عبد منيب (تذكريا) وذكرى(مفعول له أي فعلنا ذلك تبصريا منا ) تبصرة (- 8

 احملصود) احلصيد(الزرع ) وحب(بساتني ) فأنبتنا به جنات(كثري الربكة ) ونزلنا من السماء ماء مباركا (- 9

 متراكب بعضه فوق بعض) هلا طلع نضيد(طواال حال مقدرة ) والنخل باسقات (- 10

من ) اخلروج(مثل هذا االحياء ) كذلك(ستوي فيه املذكر واملؤنث ي) وأحيينا به بلدة ميتا(مفعول له ) رزقا للعباد (- 11
 القبور فكيف تنكرونه واالستفهام للتقرير واملعىن أم نظروا وعلموا ماذكر

هي بئر كانوا مقيمني عليها مبواشيهم يعبدون ) وأصحاب الرس(تأنيث الفعل ملعىن قوم ) كذبت قبلهم قوم نوح (- 12
 قوم صاحل) ومثود(لة بن صفوان وقيل غريه األصنام ونبيهم قيل حنظ

 )وفرعون وإخوان لوط(قوم هود ) وعاد (- 13

هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إىل اإلسالم فكذبوه ) وقوم تبع(الغيضة قوم شعيب ) وأصحاب األيكة (- 14
 يضيق صدرك من كفر وجب نزول العذاب على اجلميع فال) فحق وعيد(كقريش ) كذب الرسل(من املذكورين ) كل(

 قريش بك

 وهو البعث) من خلق جديد(شك ) بل هم يف لبس(أي مل نعي به فال نعيا باإلعادة ) أفعيينا باخللق األول (- 15

الباء زائدة أو للتعدية والضمري ) به(حتدث ) توسوس(مصدرية ) ما(حال بتقدير حنن ) ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم (- 16
 اإلضافة للبيان والوريدان عرقان بصفحيت العنق) من حبل الوريد(بالعلم ) رب إليهنفسه وحنن أق(لإلنسان 

عن اليمني وعن (امللكان املوكالن باإلنسان ما يعمله ) املتلقيان(يأخذ ويثبت ) يتلقى(منصوبة باذكر مقدرا ) إذ (- 17
 قاعدان وهو مبتدا خربه ما قبله) قعيد(منه ) الشمال

 حاضرر وكل منهما مبعىن املثىن) عتيد(حافظ ) إال لديه رقيبما يلفظ من قول  (- 18

) ذلك(من أمر اآلخرة حىت يراها املنكر هلا عيانا وهو نفس الشدة ) باحلق(غمرته وشدته ) وجاءت سكرة املوت (- 19

 رب وتفزع) ما كنت منه حتيد(املوت 
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 ار بالعذابللكف) يوم الوعيد(يوم النفخ ) ذلك(للبعث ) ونفخ يف الصور (- 20

يشهد عليها بعملها وهو األيدي ) وشهيد(ملك يسوقها إليه ) معها سائق(إىل احملشر ) كل نفس(فيه ) وجاءت (- 21
 واألرجل وغريها ويقال للكافر

أزلنا غفلتك مبا تشاهده اليوم ) فكشفنا عنك غطاءك(النازل بك اليوم ) يف غفلة من هذا(يف الدنيا ) لقد كنت (- 22
 حاد تدرك به ما أنكرته يف الدنيا) يوم حديدفبصرك ال(

 حاضر فيقال ملالك) لدي عتيد(الذي ) هذا ما(امللك املوكل به ) وقال قرينه (- 23

 معاند للحق) كل كفار عنيد(ألق ألق أو ألقني وبه قرأ احلسن فابدلت النون أألفا ) ألقيا يف جهنم (- 24

 شاك يف دينه) يبمر(ظامل ) معتد(كالزكاة ) مناع للخري (- 25

 تفسريه مثل ما تقدم) فألقياه يف العذاب الشديد(مبتدأ ضمن معىن الشرط خربه ) الذي جعل مع اهللا إهلا آخر (- 26

فدعوته فاستجاب يل وقال هو أطغاين ) ولكن كان يف ضالل بعيد(أضللته ) ربنا ما أطغيته(الشيطان ) قال قرينه (- 27
 بدعائه له

بالعذاب يف اآلخرة ) بالوعيد(يف الدنيا ) وقد قدمت إليكم(أي ما ينفع اخلصام هنا )  ختتصموا لديال(تعاىل ) قال (- 28
 لو مل تؤمنوا وال بد منه

فأعذم بغري جرم وظالم مبعىن ذي ظلم لقوله ال ظلم ) وما أنا بظالم للعبيد(يف ذلك ) القول لدي(يغري ) ما يبدل (- 29
 اليوم

بصورة ) وتقول(استفهام حتقيق لوعده مبلئها ) جلهنم هل امتألت(بالنون والياء ) نقول(ناصبه ظالم ) يوم (- 30
 أي ال أسع غري ما امتألت به أي قد امتألت) هل من مزيد(االستفهام كالسؤال 

 منهم فريوا ويقال هلم) غري بعيد(مكانا ) للمتقني(قربت ) وأزلفت اجلنة (- 31

رجاع إىل طاعة اهللا ) لكل أواب(التاء والياء يف الدنيا ويبدل من للمتقني قوله ب) ما توعدون(املرئي ) هذا (- 32
 حافظ حلدوده) حفيظ(

 مقبل على طاعته ويقال للمتقني أيضا) وجاء بقلب منيب(خافه ومل يره ) من خشي الرمحن بالغيب (- 33

اليوم الذي حصل فيه الدخول ) ذلك(ساملني من كل خوف أو مع سالم أي سلموا وادخلوا ) ادخلوها بسالم (- 34
 الدخول يف اجلنة) يوم اخللود(

 زيادة على ما عملوا وطلبوا) هلم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد (- 35

) فنقبوا(قوة ) هم أشد منهم بطشا(أهلكنا قبل كفار قريش قرونا كثرية من الكفار ) وكم أهلكنا قبلهم من قرن (- 36

 هلم أو لغريهم من املوت فلم جيدوا) يف البالد هل من حميص(فتشوا 

) وهو شهيد(استمع الوعظ ) أو ألقى السمع(عقل ) ملن كان له قلب(لعظة ) لذكرى(املذكور ) إن يف ذلك (- 37

 حاضر بالقلب
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تعب ) وما مسنا من لغوب(أوهلا األحد وآخرها اجلمعة ) ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام (- 38
 على اليهود يف قوهلم إن اهللا استراح يوم السبت وانتفاء التعب عنه بترتهه تعاىل عن صفات املخلوقني ولعدم نزل ردا

 املماسة بينه وبني غريه إمتا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

وسبح (التكذيب أي اليهود وغريهم من التشبيه و) على ما يقولون (صلى اهللا عليه وسلمخطاب للنيب ) فاصرب (- 39
 أي صالة الظهر والعصر) وقبل الغروب(أي صالة الصبح ) قبل طلوع الشمس(صل حامدا ) حبمد ربك

بفتح اهلمزة مجع دبر وكسرها مصدر أدبر أي صل ) وأدبار السجود(أي صل العشائني ) ومن الليل فسبحه (- 40
 ه األوقات مالبسا للحمدالنوافل املسنونة عقب الفرائض وقيل املراد حقيقة التسبيح يف هذ

من السماء وهو صخرة بيت املقدس ) من مكان قريب(هو إسرافيل ) يوم يناد املناد(يا خماطب مقويل ) واستمع (- 41
أقرب موضع من األرض إىل السماء يقول أيتها العظام البالية واألوصال املتمزقة والشعور املتفرقة إن اهللا يأمركن أن 

 جتتمعن لفصل القضاء

بالبعث وهي النفخة الثانية من إسرافيل ) الصيحة باحلق(أي اخللق كلهم ) يسمعون(بدل من يوم قبله ) يوم (- 42
من القبور وناصب يوم ينادي مقدرا أي ) يوم اخلروج(أي يوم النداء والسماع ) ذلك(وحيتمل أن تكون قبل ندائه وبعده 

 يعلمون عاقبة تكذيبهم

 )ينا املصريإنا حنن حنيي ومنيت وإل (- 43

بتخفيف الشني وتشديدها بإدغام التاء الثانية يف األصل فيها ) تشقق(بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض ) يوم (- 44
فيه فصل بني املوصوف ) ذلك حشر علينا يسري(مجع سريع حال من مقدر أي فيخرجون مسرعني ) األرض عنهم سراعا(

لك اشارة إىل معىن احلشر املخرب به عنه وهو االحياء بعد الفناء واجلمع للعرض والصفة مبتعلقها لالختصاص وهوال يضر ذ
 واحلساب

 جتربهم على اإلميان وهذا قبل ) وما أنت عليهم جببار(أي كفار قريش ) حنن أعلم مبا يقولون (- 45

 وهم املؤمنون) فذكر بالقرآن من خياف وعيد(األمر باجلهاد 

  سورة الذاريات-51*2*

 مصدر ويقال تذريه ذريا ب فيه) ذروا(الرياح تذرو التراب وغريه ) لذارياتوا (- 1

 ثقال مفعول احلامالت) وقرا(السحب حتمل املاء ) فاحلامالت (- 2

 بسهولة مصدر يف موضع احلال أي ميسرة) يسرا(السفن جتري على وجه املاء ) فاجلاريات (- 3

  واالمطار وغريها بني البالد والعباداملالئكة تقسم االرزاق) فاملقسمات أمرا (- 4

 لوعد صادق) لصادق(ما مصدرية أي وعدهم بالبعث وغريه ) إمنا توعدون (- 5

 ال حمالة) لواقع(اجلزاء بعد احلساب ) وإن الدين (- 6

 مجع حبيكة كطريقة وطرق أي صاحبة الطرق يف اخللقة كالطريق يف الرمل) والسماء ذات احلبك (- 7
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قيل شاعر ساحر كاهن شعر ) لفي قول خمتلف( والقرآن صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة يف شأن النيب يا) إنكم (- 8
 سحر كهانة

صرف عن اهلداية يف علم ) من أفك( والقرآن أي عن اإلميان به صلى اهللا عليه وسلمعن النيب ) عنه(يصرف ) يؤفك (- 9
 اهللا تعاىل

 قول املختلفلعن الكاذبون أصحاب ال) قتل اخلراصون (- 10

 غافلون عن أمر اآلخرة) ساهون(جهل يغمرهم ) الذين هم يف غمرة (- 11

 أي مىت جميئه وجوام جييء) أيان يوم الدين(النيب استفهام استهزاء ) يسألون (- 12

 أي يعذبون فيها ويقال هلم حني التعذيب) يوم هم على النار يفتنون (- 13

 يف الدنيا استهزاء) الذي كنتم به تستعجلون( التعذيب )هذا(تعذيبكم ) ذوقوا فتنتكم (- 14

 جتري فيها) وعيون(بساتني ) إن املتقني يف جنات (- 15

أي دخوهلم ) إم كانوا قبل ذلك(من الثواب ) رم(أعطاهم ) ما آتاهم(حال من الضمري يف خرب إن ) آخذين (- 16
 يف الدنيا) حمسنني(اجلنة 

ينامون وما زائدة ويهجعون خرب كان وقليال ظرف أي ينامون يف زمن يسري )  ما يهجعونكانوا قليال من الليل (- 17
 من الليل ويصلون أكثره

 يقولون اللهم اغفر لنا) وباألسحار هم يستغفرون (- 18

 الذي ال يسأل لتعففه) ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم (- 19

دالالت على قدرة ااهللا سبحانه ) آيات(جار والنبات وغريها من اجلبال واألرض والبحار واالش) ويف األرض (- 20
 )للموقنني(وتعاىل ووحدانيته 

ذلك ) أفال تبصرون(آيات أيضا من مبدأ خلقكم إىل منتهاه وما يف تركيب خلقكم من العجائب ) ويف أنفسكم (- 21
 فتستدلوا به على صانعه وقدرته

من املآب والثواب والعقاب أي ) وما توعدون(نبات الذي هو رزق املطر املسبب عنه ال) ويف السماء رزقكم (- 22
 مكتوب ذلك يف السماء

برفع مثل صفة وما مزيدة وبفتح الالم ) حلق مثل ما أنكم تنطقون(ما توعدون ) فورب السماء واألرض إنه (- 23
 مركبة مع ما املعىن مثل نطقكم يف حقيقته أي معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم

وهي مالئكة إثنا عشر أو عشرة ) حديث ضيف إبراهيم املكرمني (صلى اهللا عليه وسلمخطاب للنيب ) هل أتاك (- 24
 أو ثالثة منهم جربيل

ال ) قوم منكرون(أي هذا اللفظ ) قال سالم(أي هذا اللفظ ) دخلوا عليه فقالوا سالما(ظرف حلديث ضيف ) إذ (- 25
  مقدر أي هؤالءنعرفهم قال ذلك يف نفسه وهو خرب مبتدأ

 ويف سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي) فجاء بعجل مسني(سرا ) إىل أهله(مال ) فراغ (- 26

 عرض عليهم األكل فلم جييبوا) فقربه إليهم قال أال تأكلون (- 27
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ذي علم كثري وهو ) وبشروه بغالم عليم(إنا رسل ربك ) منهم خيفة قالوا ال ختف(أضمر يف نفسه ) فأوجس (- 28
 حاق كما ذكر يف هودإس

) وقالت عجوز عقيم(لطمته ) فصكت وجهها(صيحة حال أي جاءت صائحة ) يف صرة(سارة ) فأقبلت امرأته (- 29

 مل تلد قط وعمرها تسع وتسعون سنة وعمر إبراهيم مائة سنة أو عمره مائة وعشرون سنة وعمرها تسع وتسعون سنة

 خبلقه) العليم(يف صنعه ) ل ربك إنه هو احلكيمقا(مثل قولنا يف البشارة ) قالوا كذلك (- 30

 )أيها املرسلون(شأنكم ) قال فما خطبكم (- 31

 كافرين هم قوم لوط) قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني (- 32

 مطبوخ بالنار) لنرسل عليهم حجارة من طني (- 33

 باتيام الذكور مع كفرهم) نيللمسرف(ظروف هلا ) عند ربك(معلمة عليها اسم من يرمى ا ) مسومة (- 34

 الهالك الكافرين) من املؤمنني(أي قرىء قوم لوط ) فأخرجنا من كان فيها (- 35

وهو لوط وابنتاه وصفوا باإلميان واإلسالم أي مصدقون بقلوم عاملون ) فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني (- 36
 جبوارحهم الطاعات

فال يفعلون مثل ) للذين خيافون العذاب األليم(عالمة على إهالكهم ) آية(لكافرين بعد إهالك ا) وتركنا فيها (- 37
 فعلهم

) بسلطان مبني(متلبسا ) إذ أرسلناه إىل فرعون(معطوف على فيها املعىن وجعلنا يف قصة موسى آية ) ويف موسى (- 38

 حبجة واضحة

 )ساحر أو جمنون(ملوسى هو ) وقال(ركن مع جنوده ألم له كال) بركنه(أعرض عن اإلميان ) فتوىل (- 39

آت مبا يالم عليه من ) مليم(أي فرعون ) وهو(البحر فغرقوا ) يف اليم(طرحناهم ) فأخذناه وجنوده فنبذناهم (- 40
 تكذيب الرسل ودعوى الربوبية

مل املطر وال تلقح الشجر هي اليت ال خري فيها ألا ال حت) إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم(آية ) عاد(إهالك ) ويف (- 41
 وهي الدبور

 كالبايل املتفتت) أتت عليه إال جعلته كالرميم(نفس أو مال ) ما تذر من شيء (- 42

إىل انقضاء آجالكم كما يف آية متتعوا يف ) متتعوا حىت حني(بعد عقر الناقة ) إذ قيل هلم(آية ) مثود(إهالكك ) ويف (- 43
 داركم ثالثة أيام

وهم (بعد مضي الثالثة أيام أي الصيحة املهلكة ) فأخذم الصاعقة(عن امتثاله ) عن أمر رم(كربوا ت) فعتوا (- 44
 أي بالنهار) ينظرون

 على من أهلكهم) وما كانوا منتصرين(ما قدروا على النهوض حني نزول العذاب ) فما استطاعوا من قيام (- 45

كهم مبا يف السماء واألرض آية وبالنصب أي وأهلكنا قوم نوح باجلر عطف على مثود أي ويف إهال) وقوم نوح (- 46
 )إم كانوا قوما فاسقني(قبل إهالك هؤالء املذكورين ) من قبل(

 قادرون يقال آد الرجل يئيد قوي وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة) وإنا ملوسعون(بقوة ) والسماء بنيناها بأيد (- 47
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 حنن) م املاهدونفنع(مهدناها ) واألرض فرشناها (- 48

صنفني كالذكر واألنثى والسماء واألرض والشمس والقمر ) خلقنا زوجني(متعلق بقوله خلقنا ) ومن كل شيء (- 49
حبذف إحدى التاءين يف األصل ) لعلكم تذكرون(والسهل واجلبل والصيف والشتاء واحللو واحلامض والنور والظلمة 

 فتعلموا أن خالق األزواج فرد فتعبدوه

 بني االنذار) إين لكم منه نذير مبني(أي إىل ثوابه من عقابه بأن تطيعوه وال تعصوه ) ففروا إىل اهللا (- 50

 يقدر قبل ففروا قل هلم) وال جتعلوا مع اهللا إهلا آخر إين لكم منه نذير مبني (- 51

كذيبهم لك بقوهلم إنك أي مثل ت) ساحر أو جمنون(هو ) كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا (- 52
 ساحر أو جمنون تكذيب األمم قبلهم رسلهم بقوهلم ذلك

 مجعهم على هذاالقول طغيام) بل هم قوم طاغون(استفهام مبعىن النفي ) به(كلهم ) أتواصوا (- 53

 النك بلغتهم الرسالة) عنهم فما أنت مبلوم(أعرض ) فتول (- 54

 من علم اهللا تعاىل أنه مؤمن) ع املؤمننيفإن الذكرى تنف(عظ بالقرآن ) وذكر (- 55

وال ينايف ذلك عدم عبادة الكافرين ألن الغاية ال يلزم وجودها كما يف ) وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون (- 56
 قولك بريت هذا القلم الكتب به فإنك قد ال تكتب به

 وال أنفسهم وال غريهم) مونوما أريد أن يطع(يل وألنفسهم وغريمهم ) ما أريد منهم من رزق (- 57

 الشديدد) إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني (- 58

نصيب ) مثل ذنوب(نصيبا من العذاب ) ذنوبا(أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغريهم ) فإن للذين ظلموا (- 59
 بالعذاب إن أخرم إىل يوم القيامة) فال يستعجلون(اهلالكني قبلهم ) أصحام(

 أي يوم القيامة) يومهم الذي يوعدون(يف ) للذين كفروا من(شدة عذاب ) فويل (- 60

  سورة الطور-52*2*

 أي الذي كلم اهللا عليه موسى) والطور (- 1

 )وكتاب مسطور (- 2

 أي التوراة أو القرآن) يف رق منشور (- 3

يزوره كل يوم سبعون ألف ملك هو يف السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة حبيال الكعبة ) والبيت املعمور (- 4
 بالطواف والصالة ال يعودون إليه أبدا

 أي السماء) والسقف املرفوع (- 5

 أي اململوء) والبحر املسجور (- 6

 لنازل مبستحقه) إن عذاب ربك لواقع (- 7

 عنه) ما له من دافع (- 8
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 تتحرك وتدور) متور السماء مورا(معمول لواقع ) يوم (- 9

 تصري هباء منثورا وذلك يف يوم القيامة) بال سرياوتسري اجل (- 10

 للرسل) يومئذ للمكذبني(شدة عذاب ) فويل (- 11

 أي يتشاغلون بكفرهم) يلعبون(باطل ) الذين هم يف خوض (- 12

 يدفعون بعنف بدل من يوم متور ويقال هلم تبكيتا) يوم يدعون إىل نار جهنم دعا (- 13

 )تكذبونهذه النار اليت كنتم ا  (- 14

 )أم أنتم ال تبصرون(العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون يف الوحي هذا سحر ) أفسحر هذا (- 15

إمنا جتزون ما (ألن صربكم ال ينفعكم ) سواء عليكم(صربكم وجزعكم ) أو ال تصربوا(عليها ) اصلوها فاصربوا (- 16
 أي جزاؤه) كنتم تعملون

 )إن املتقني يف جنات ونعيم (- 17

عطفا على آتاهم أي ) رم ووقاهم رم عذاب اجلحيم(أعطاهم ) آتاهم(مصدرية ) مبا(متلذذين ) فاكهني (- 18
 باتيام ووقايتهم ويقال هلم

 )كنتم تعملون(الباء سببية ) مبا(حال مهنئني ) كلوا واشربوا هنيئا (- 19

بعضها اإىل جنب بعض ) سرر مصفوفةعلى (حال من الضمري املستكن يف قوله تعاىل يف جنات ) متكئني (- 20
 عظام األعني حسان) حبور عني(عطف على جنات أي قرناهم ) وزوجناهم(

ويف قراءة ذريتهم الصغار ) ذريتهم(ويف قراءة واتبعتهم معطوف على آمنوا ) واتبعتهم(مبتدأ ) والذين آمنوا (- 21
املذكورين يف اجلنة فيكونون يف درجتهم وإن ) قنا م ذريتهمأحل(من الكبار ومن أوالدهم الصغار واخلرب ) بإميان(والكبار 

زائدة ) من عملهم من(بفتح الالم وكسرها نقصناهم ) وما ألتناهم(مل يعملوا بعملهم تكرمة لآلباء باجتماع األوالد إليهم 
 وجيازى باخلريمرهون يواخد بالشر ) رهني(من عمل خري أو شر ) كل امرئ مبا كسب(يزاد يف عمل األوالد ) شيء(

 وإن مل يصرحوا بطلبه) بفاكهة وحلم مما يشتهون(زدناهم يف وقت بعد وقت ) وأمددناهم (- 22

به يلحقهم ) وال تأثيم(بسبب شرا يقع بينهم ) ال لغو فيها(مخرا ) كأسا(اجلنة ) فيها(يتعاطون بينهم ) يتنازعون (- 23
 خبالف مخر الدنيا

مصون يف الصدف ألنه فيها ) لؤلؤ مكنون(حسنا ولطافة ) هلم كأم(أرقاء ) مانغل(للخدمة ) ويطوف عليهم (- 24
 أحسن منها يف غريها

 يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة) وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (- 25

 خائفني من عذاب اهللا) مشفقني(الدنيا يف ) إنا كنا قبل يف أهلنا(إمياء إىل علة الوصول ) قالوا (- 26

 النار لدخوهلا يف املسام وقالوا إمياء أيضا) ووقانا عذاب السموم(باملغفرة ) فمن اهللا علينا (- 27

احملسن ) هو الرب(بالكسر استئنافا وإن كان تعليال لفظا ) إنه(نعبده موحدين ) ندعوه(يف الدنيا ) إنا كنا من قبل (- 28
 العظيم الرمحة) الرحيم (الصادق يف وعده
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بإنعامه عليك ) فما أنت بنعمة ربك(دم على تذكري املشركني وال ترجع عنه لقوهلم لك كاهن جمنون ) فذكر (- 29
 معطوف عليه) وال جمنون(خرب ما ) بكاهن(

) ربصواقل ت (-حوادث الدهر فيهلك كغريه من الشعراء) شاعر نتربص به ريب املنون(هو ) يقولون(بل ) أم (- 30

 هالككم فعذبوا بالسيف يوم بدرر والتربص واالنتظار) فإين معكم من املتربصني(هالكي 

) هم قوم طاغون(بل ) أم(قوهلم له ساحر كاهن جمنون أي ال تأمرهم بذلك ) ذا(عقوهلم ) أم تأمرهم أحالمهم (- 32

 بعنادهم

 استكبارا فإن قالوا اختلقه) ونبل ال يؤمن(اختلق القرآن مل خيتلقه ) أم يقولون تقوله (- 33

 يف قوهلم) مثله إن كانوا صادقني(خمتلق ) فليأتوا حبديث (- 34

أنفسهم وال يعقل خملوق بغري خالق وال معدوم خيلق فال ) أم هم اخلالقون(من غري خالق ) أم خلقوا من غري شيء (- 35
 وكتابهبد هلم من خالق هو اهللا الواحد فلم ال يوحدونه ويؤمنون برسوله 

به وإال آلمنوا ) بل ال يوقنون(وال يقدر على خلقهما إال اهللا اخلالق فلم ال يعبدونه ) أم خلقوا السماوات واألرض (- 36
 بنبيه

املتسلطون ) أم هم املسيطرون(من النبوة والرزق وغريمها فيخصوا من شاؤا مبا شاؤا ) أم عندهم خزائن ربك (- 37
 يطر وبيقراجلبارون وفعله سيطر ومثله ب

أي عليه كالم املالئكة حىت ميكنهم منازعة النيب بزعمهم إن ادعوا ) يستمعون فيه(مرقى إىل السماء ) أم هلم سلم (- 38
حبجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن املالئكة ) بسلطان مبني(مدعي االستماع عليه ) فليأت مستمعهم(ذلك 

 بنات اهللا

 تعاىل اهللا عما زعمتموه) ولكم البنون(عمكم بز) أم له البنات (- 39

 فال يسلمون) مثقلون(غرم ذلك ) فهم من مغرم(على ما جئتهم به من الدين ) أم تسأهلم أجرا (- 40

 يف البعث وامور صلى اهللا عليه وسلمذلك حىت ميكنهم منازعة النيب ) فهم يكتبون(علمه ) أم عندهم الغيب (- 41
 اآلخرة بزعمهم

املغلوبون املهلكون فحفظه اهللا منهم مث ) فالذين كفروا هم املكيدون(بك ليهلكوك يف دار الندوة ) يريدون كيداأم  (- 42
 أهلكهم ببدر

 به من اآلهلة واالستفهام بأم يف وضعها للتقبيح والتوبيخ) أم هلم إله غري اهللا سبحان اهللا عما يشركون (- 43

عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أي تعذيبا هلم ) اقطامن السماء س(بعضا ) وإن يروا كسفا (- 44
 نروى به وال يؤمنون) سحاب مركوم(هذا ) يقولوا(

 ميوتون) فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون (- 45

 مينعون من العذاب يف اآلخرة) عنهم كيدهم شيئا وال هم ينصرون(بدل من يومهم ) يوم ال يغين (- 46

يف الدنيا قبل موم فعذبوا باجلوع والقحط سبع سنني وبالقتل يوم ) عذابا دون ذلك(بكفرهم ) وإن للذين ظلموا (- 47
 أن العذاب يرتل م) ولكن أكثرهم ال يعلمون(بدر 
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حبمد (متلبسا ) وسبح(مبرآى منا نراك وحنفظك ) فإنك بأعيننا(بامهاهلم وال يضيق صدرك ) واصرب حلكم ربك (- 48
 من منامك أو من جملسك) حني تقوم(أي قل سبحان اهللا وحبمده ) ربك

مصدر أي عقب غروا سبحه أيضا أوصل يف األول العشاءين ) وإدبار النجوم(حقيقة أيضا ) ومن الليل فسبحه (- 49
 ويف الثاين الفجر وقيل الصبح

  سورة النجم-53*2*

 غاب) إذا هوى(الثريا ) والنجم (- 1

ما البس الغي وهو جهل من اعتقاد ) وما غوى(حممد عليه الصالة والسالم عن طريق اهلداية ) مما ضل صاحبك (- 2
 فاسد

 هوى نفسه) عن اهلوى(مبا يأتيكم به ) وما ينطق (- 3

 إليه) هو إال وحي يوحى(ما ) إن (- 4

 )شديد القوى(إياه ملك ) علمه (- 5

 استقر) فاستوى(لسالم قوة وشدة أو منظر حسن أي جربيل عليه ا) ذو مرة (- 6

 وكان صلى اهللا عليه وسلمافق الشمس أي عند مطلعها على صورته اليت خلق عليها فرآه النيب ) وهو باألفق األعلى (- 7
حبراء قد سد االفق إىل املغرب فخر مغشيا عليه وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته اليت خلق عليها فواعده حبراء 

 اآلدمينيفرتل جربيل يف صورة 

 زاد يف القرب) فتدىل(قرب منه ) مث دنا (- 8

 من ذلك حىت أفاق وسكن روعه) قوسني أو أدىن(قدر ) قاب(منه ) فكان (- 9

 ومل يذكر املوحي تفخيما صلى اهللا عليه وسلمجربيل إىل النيب ) ما أوحى(جربيل ) إىل عبده(تعاىل ) فأوحى (- 10
 لشأنه

 ببصره من صور جربيل) ما رأى(فؤاد النيب ) الفؤاد(ديد أنكر بالتخفيف والتش) ما كذب (- 11

  جلربيلصلى اهللا عليه وسلمخطاب للمشركني املنكرين رؤية النيب ) على ما يرى(جتادلونه وتغلبونه ) أفتمارونه (- 12

 )أخرى(مرة ) نزلة(على صورته ) ولقد رآه (- 13

 وهي شجرة نبق عن ميني العرش ال يتجاوزها أحد من املالئكةملا أسري به يف السموات ) عند سدرة املنتهى (- 14

 تأوي إليها املالئكة وأرواح الشهداء واملتقني) عندها جنة املأوى (- 15

 من طري وغريه وإذ معمولة لرآه) يغشى السدرة ما يغشى(حني ) إذ (- 16

 بصره عن مرئيه املقصود له وال جاوزه تلك أي ما مال) وما طغى(من النيب صلى ااهللا عليه وسلم ) ما زاغ البصر (- 17
 الليلة
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العظام أي بعضها فرأى من عجائب امللكوت رفرفا أخضر سد أفق ) من آيات ربه الكربى(فيها ) لقد رأى (- 18
 السماء وجربيل له ستمائة جناح

 )أفرأيتم الالت والعزى (- 19

ة وهي أصنام من حجارة كان املشركون يعبدوا ويزعمون أا صفة ذم للثالث) األخرى(للتني قبلها ) ومناة الثالثة (- 20
تشفع هلم عند اهللا ومفعول أفرأيتم األول الالت وما عطف عليه والثاين حمذوف واملعىن أخربوه أهلذه األصنام قدرة على 

 كراهتهم البنات نزلتشيء ما فتعبدوها دون اهللا القادر على ما تقدم ذكره وملا زعموا أيضا أن املالئكة بنات اهللا مع 

 )ألكم الذكر وله األنثى (- 21

 جائرة من ضازه يضيزه إذا ظلمه وجار عليه) تلك إذا قسمة ضيزى (- 22

أي ) ما أنزل اهللا ا(أصناما تعبدوا ) أنتم وآباؤكم(أي مسيتم ا ) إال أمساء مسيتموها(أي ما املذكرات ) إن هي (- 23
مما زين هلم الشيطان من أا ) إال الظن وما وى األنفس(يف عبادا ) يتبعون(ما ) إن(ان حجة وبره) من سلطان(بعبادا 

 بالربهان القاطع فلم يرجعوا صلى اهللا عليه وسلمعلى لسان النيب ) ولقد جاءهم من رم اهلدى(تشفع هلم عند اهللا تعاىل 
 عما هم عليه

 من أن األصنام تشفع هلم ليس األمر كذلك) ما متىن(أي لكل إنسان منهم ) أم لإلنسان (- 24

 أي الدنيا فال يقع فيهما إال ما يريده تعاىل) فلله اآلخرة واألوىل (- 25

ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد (وما أكرمهم عند اهللا ) يف السماوات(أي وكثري من املالئكة ) وكم من ملك (- 26
عنه لقوله وال يشفعون إال ملن ارتضى ومعلوم أا ال توجد منهم إال ) ويرضى (من عباده) ملن يشاء(هلم فيها ) أن يأذن اهللا

 بعد االذن فيها من ذاالذي يشفع عنده إال بإذنه

 حيث قالوا هم بنات اهللا) إن الذين ال يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية األنثى (- 27

) وإن الظن ال يغين من احلق شيئا(الذي ختيلوه ) إال الظن( فيه )يتبعون(ما ) من علم إن(ذا القول ) وما هلم به (- 28

 أي عن العلم فيما املطلوب فيه العلم

 وهذا قبل األمر باجلهاد) ذكرنا ومل يرد إال احلياة(القرآن ) فأعرض عن من توىل عن (- 29

إن ربك هو أعلم مبن ضل عن (ة اية علمهم أن آثروا الدنيا على اآلخر) مبلغهم من العلم(طلب الدنيا ) ذلك (- 30
 عامل ما فيجازيهما) سبيله وهو أعلم مبن اهتدى

هو مالك لذلك ومنه الضال واملهتدي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) وهللا ما يف السماوات وما يف األرض (- 31
اجلنة ) باحلسىن(ن الطاعات بالتوحيد وغريه م) وجيزي الذين أحسنوا(من الشرك وغريه ) ليجزي الذين أساؤوا مبا عملوا(

 وبني احملسنني بقوله

هو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع ) الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم (- 32
تنا بذلك وبقبول التوبة ونزل فيمن كان يقول صال) إن ربك واسع املغفرة(واملعىن لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر 

مجع جنني ) وإذ أنتم أجنة(أي خلق أباكم آدم من التراب ) بكم إذ أنشأكم من األرض(عامل ) هو أعلم(وصيامنا حجنا 
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هو (ال متدحوها على سبيل االعجاب أما على سبيل االعتراف بالنعمة فحسن ) يف بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم(
 )مبن اتقى(أي عامل ) أعلم

عن اإلميان ارتد ملا عري به وقال إين خشيت عقاب اهللا فضمن له املعري أن حيمل عنه عذاب ) وىلأفرأيت الذي ت (- 33
 اهللا إن رجع إىل شركه وأعطاه من ماله كذا فرجع

منع الباقي مأخوذ من الكدية وهي أرض صلبة كالصخرة متنع حافر ) وأكدى(من املال املسمى ) وأعطى قليال (- 34
  احلفرالبئر إذا وصل إليها من

يعلم من مجلته أن غريه يتحمل عنه عذاب اآلخرة أال وهو الوليد بن مغرية ومجلة ) أعنده علم الغيب فهو يرى (- 35
 أعنده املفعول الثاين لرأيت مبعىن اخربين

 أسفار التوراة أو صحف قبلها) مل ينبأ مبا يف صحف موسى(بل ) أم (- 36

 مر به حنو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن وبيان ماءمتم ما أ) وإبراهيم الذي وىف( وصحف - 37

 اخل وأن خمففة من الثقيلة أي أنه ال حتمل نفس ذنب غريها) أال تزر وازرة وزر أخرى (- 38

 من خري فليس له من سعى غريه للخري شيء) ليس لإلنسان إال ما سعى(أنه ) وأن (- 39

 يبصر يف اآلخرة) وأن سعيه سوف يرى (- 40

 األكمل يقال له جزيته سعيه وبسعيه) مث جيزاه اجلزاء األوىف (- 41

إىل (بالفتح عطفا وقرىء بالكسر استئنافا وكذا ما بعدها فال يكون مضمون اجلمل يف الصحف على االثاين ) وأن (- 42
 املرجع واملصري بعد املوت فيجازيهم) ربك املنتهى

  من شاء أحزنه)وأبكى(من شاء أفرحه ) وأنه هو أضحك (- 43

 للبعث) وأحيا(يف الدنيا ) وأنه هو أمات (- 44

 )الذكر واألنثى(الصنفني ) وأنه خلق الزوجني (- 45

 تصب يف الرحم) إذا متىن(مين ) من نطفة (- 46

 اخللقة األخرى للبعث بعد اخللقة األوىل) األخرى(باملد والقصر ) وأن عليه النشأة (- 47

 أعطى املتخذ قنية) وأقىن(س بالكفاية باألموال النا) وأنه هو أغىن (- 48

 هو كوكب خلف اجلوزاء كانت تعبد يف اجلاهلية) وأنه هو رب الشعرى (- 49

 ويف قراءة بإدغام التنوين يف الالم وضمها بال مهزة وهي قوم عاد واألخرى قوم صاحل) وأنه أهلك عادا األوىل (- 50

 منهم أحد) فما أبقى( للقبيلة وهو معطوف على عادا بالصرف اسم لألب وبال صرف) ومثود (- 51

من عاد ومثود لطول لبث نوح ) إم كانوا هم أظلم وأطغى(أي قبل عاد ومثود أهلكناهم ) وقوم نوح من قبل (- 52
 فيهم فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما وهم مع عدم إميام به يؤذونه ويضربونه

 أسقطها بعد رفعها إىل السماء مقلوبة إىل األرض بأمره جربيل بذلك) أهوى(وط وهي قرى قوم ل) واملؤتفكة (- 53

ام ويال ويف هود فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من ) ما غشى(من احلجارة بعد ذلك ) فغشاها (- 54
 سجيل
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  اإلنسان أو تكذبتتشكك أيها) تتمارى(أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته ) فبأي آالء ربك (- 55

 من جنسهم أي رسول كالرسل قبله ارسل إليكم كما ارسلوا إىل أقوامهم) نذير من النذر األوىل(حممد ) هذا (- 56

 قربت القيامة) أزفت اآلزفة (- 57

 أي ال يكشفها إآل هو كقوله ال جيليها إال هو) كاشفة(نفس ) ليس هلا من دون اهللا (- 58

 تكذيبا) تعجبون(القرآن ) أفمن هذا احلديث (- 59

 لسماع وعده ووعيده) وال تبكون(استهزاء ) وتضحكون (- 60

 الهون غافلون عما يطلب منكم) وأنتم سامدون (- 61

 وال تسجدوا لألصنام وال تعبدوها) واعبدوا(الذي خلقكم ) فاسجدوا هللا (- 62

  سورة القمر-54*2*

انفلق فلقتني على أيب قبيس وقيقعان آية له صلى اهللا غليه وسلم وقد ) روانشق القم(قربت القيامة ) اقتربت الساعة (- 1
 سئلها فقال اشهدوا رواه الشيخان

قوي من املرة ) سحر مستمر(هذا ) يعرضوا ويقولوا (صلى اهللا عليه وسلممعجزة له ) آية(كفار قريش ) وإن يروا (- 2
 القوة أو دائم

بأهله يف اجلنة ) مستقر(من اخلري والشر ) وكل أمر(يف الباطل ) واتبعوا أهواءهم (صلى اهللا عليه وسلمالنيب ) وكذبوا (- 3
 أو النار

هلم اسم مصدر أو اسم مكان والدال ) ما فيه مزدجر(أخبار إهالك األمم املكذبة رسلهم ) ولقد جاءهم من األنباء (- 4
 وفةبدل من تاء االفتعال وازدجرته وزجرته يته بغلظة وما موصولة أو موص

مجع نذير مبعىن ) النذر(تنفع فيهم ) فما تغن(تامة ) بالغة(خرب مبتدأ حمذوف أو بدل من ما أو من مزدجر ) حكمة (- 5
 منذ أي االمور املنذرة هلم وما للنفي أو لالستفهام االنكاري وهي على الثاين مفعول مقدم

إىل شيء (هو إسرافيل وناصب يوم خيرجون بعد ) عيوم يدع الدا(هو فائدة ما قبله ومت به الكالم ) فتول عنهم (- 6
 بضم الكاف وسكوا أي منكر تنكره النفوس وهو احلساب) نكر

من (أي الناس ) خيرجون(حال من الفاعل ) أبصارهم(أي ذليال ويف قراءة بضم اخلاء وفتح الشني مشددة ) خشعا (- 7
 من اخلوف واحلرية واجلملة حال من فاعل خيرجون وكذا ال يدرون أين يذهبون) كأم جراد منتشر(القبور ) األجداث

 قوله

صعب على الكافرين كما يف ) هذا يوم عسر(منهم ) إىل الداع يقول الكافرون(مسرعني مادين أعناقهم ) مهطعني (- 8
 املدثر يوم عسريعلى الكافرين

انتهروه ) وقالوا جمنون وازدجر(نوحا ) افكذبوا عبدن(تأنيث الفعل ملعىن قوم ) قوم نوح(قبل قريش ) كذبت قبلهم (- 9
 بالسب وغريه
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 )مغلوب فانتصر(بالفتح أي بأين ) فدعا ربه أين (- 10

 منصب انصبابا شديدا) أبواب السماء مباء منهمر(بالتخفيف والتشديد ) ففتحنا (- 11

قضي به يف األزل وهو ) قد قدر(حال ) على أمر(ماء السماء واألرض ) فالتقى املاء(تنبع ) وفجرنا األرض عيونا (- 12
 هالكهم غرقا

وهو ما تشد به األلواح من املسامري وغريها واحدها دسار ) ذات ألواح ودسر(سفينة ) على(نوحا ) ومحلناه (- 13
 ككتاب

وهو نوح ) ملن كان كفر(منصوب بفعل مقدر أي أغرقوا انتصارا ) جزاء(مبرأى منا أي حمفوظة ) جتري بأعيننا (- 14
 السالم وقرىء كفر بالبناء للفاعل أي أغرقوا عقابا هلمعليه 

معترب ومتعظ ا ) فهل من مدكر(ملن يعترب ا أي شاع خربها واستمر ) آية(أبقينا هذه الفعلة ) ولقد تركناها (- 15
 وأصله مذتكر ابدلت التاء داال مهملة وكذا املعجمة وادغمت فيها

 استفهام تقرير وكيف خرب كان وهي للسؤال عن احلال واملعىن محل أي إنذاري) فكيف كان عذايب ونذر (- 16
 املخاطبني على االقرار بوقوع عذابه تعاىل باملكذبني لنوح موقعه

متعظ به وحافظ له واالستفهام مبعىن ) فهل من مدكر(سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر ) ولقد يسرنا القرآن للذكر (- 17
 ليس حيفظ من كتب اهللا عن ظهر قلب غريهاألمر أي احفظوه واتعظوا به و

إنذاري هلم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه وقد بينه ) فكيف كان عذايب ونذر(نبيهم هودا فعذبوه ) كذبت عاد (- 18
 بقوله

دائم الشؤم أو قويه وكان يوم ) مستمر(شؤم ) يف يوم حنس(شديد الصوت ) إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا (- 19
 ء آخر الشهراألربعا

تقلعهم من حفر األرض املندسني فيها وتصرعهم على رؤسهم فتدق رقام فتبني الرأس عن اجلسد ) ترتع الناس (- 20
منقطع ساقط على األرض وشبهوا بالنخل لطوهلم وذكر هنا وانث ) خنل منقعر(أصول ) أعجاز(وحاهلم ما ذكر ) كأم(

 املوضعنييف احلاقة خنل خاوية مراعاة للفواصل يف 

 )فكيف كان عذايب ونذر (- 21

 )ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (- 22

 مجع نذير مبعىن منذر أي باالمور اليت أنذرهم ا نبيهم صاحل إن مل يؤمنوا به ويتبعوه) كذبت مثود بالنذر (- 23

فسر للفعل الناصب له واالستفهام مبعىن م) نتبعه(صفتان لبشر ) منا واحدا(منصوب على االشتغال ) فقالوا أبشرا (- 24
ذهاب ) لفي ضالل(أن اتبعناه ) إنا إذا(النفي املعىن كيف نتبعه وحنن مجاعة كثرية وهو واحد منا وليس مبلك أي ال نتبعه 

 جنون) وسعر(عن الصواب 

) عليه من بيننا(الوحي ) رالذك(بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهني وتركه ) أألقي (- 25

 متكرب بطر قال تعاىل) أشر(يف قوله إنه أوحي إليه ما ذكر ) بل هو كذاب(مل يوح إليه 

 هو أو هم بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صاحلا) من الكذاب األشر(يف اآلخرة ) سيعلمون غدا (- 26
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يا صاحل انتظر ما ) فارتقبهم(لنختربهم ) هلم(حمنة ) فتنة(خمرجوها من اهلضبة الصخرة كما سألوا ) إنا مرسلوا الناقة (- 27
 الطاء بدل من تاء االفتعال أي اصرب على أذاهم) واصطرب(هم صانعون وما يصنع م 

حيضره ) حمتضر(نصيب من املاء ) كل شرب(وبني الناقة يوم هلم ويوم هلا ) بينهم(مقسوم ) ونبئهم أن املاء قسمة (- 28
 قة يومها فتمادوا على ذلك مث ملوه فهموا بقتل الناقةالقوم يومهم والنا

 به الناقة أي قتلها موافقة هلم) فعقر(تناول السيف ) فتعاطى(قدارا ليقتلها ) فنادوا صاحبهم (- 29

 إنذاري هلم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه وبينه بقوله) فكيف كان عذايب ونذر (- 30

هو الذي جيعل لغنمه حظرية من يابس الشجر والشوك ) دة فكانوا كهشيم احملتظرإنا أرسلنا عليهم صيحة واح (- 31
 حيفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط من ذلك فداسته هو اهلشيم

 )ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (- 32

 باألمور املنذرة هلم على لسانه) كذبت قوم لوط بالنذر (- 33

إال آل (رحيا ترميهم باحلصباء وهي صغار احلجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا ) حاصباإنا أرسلنا عليهم  (- 34
من األسحار وقت الصبح من يوم غري معني ولو أريد من يوم معني ملنع من ) جنيناهم بسحر(أهله وابنتاه معه ) لوط

 احلاصب على آل لوط أوال قوالن الصرف ألنه معرفة معدول عن السحر ألن حقه أن يستعمل يف املعرفة بأل وهل ارسل
 وعرب عن االستثناء على األول بأنه متصل وعلى الثاين بأنه منقطع وإن كان من اجلنس تسمحا

انعمنا وهو مؤمن أو من آمن باهللا ) جنزي من شكر(مثل ذلك اجلزاء ) من عندنا كذلك(مصدر أي إنعاما ) نعمة (- 35
 ورسوله وأطاع اهللا ورسوله

 بانذارهم) بالنذر(جتادلوا وكذبوا ) فتماروا(اخذتنا إياهم بالعذاب ) بطشتنا(خوفهم لوط ) ذرهمولقد أن (- 36

أن خيلي بينهم وبني القوم الذين أتوه يف صورة األضياف ليخبثوا م وكانوا مالئكة ) ولقد راودوه عن ضيفه (- 37
عذايب (فقلنا هلم ذوقوا ) فذوقوا( جربيل جبناحيه اعميناها وجعلناها بال شق كباقي الوجه بأن صفقها) فطمسنا أعينهم(

 إنذاري وختويفي أي مثرته وفائدته) ونذر

 دائم متصل بعذاب اآلخرة) عذاب مستقر(وقت الصبح من يوم غري معني ) ولقد صبحهم بكرة (- 38

 )فذوقوا عذايب ونذر (- 39

 )ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (- 40

 االنذار على لسان موسى وهرون فلم يؤمنوا بل) النذر(قومه معه ) فرعونولقد جاء آل  (- 41

قادر ال يعجزه ) مقتدر(قوي ) أخذ عزيز(بالعذاب ) فأخذناهم(التسع اليت أوتيها موسى ) كذبوا بآياتنا كلها (- 42
 شيء

يا كفار قريش ) أم لكم(املذكورين من قوم نوح إىل فرعون فلم يعذبوا ) خري من أولئكم(يا قريش ) أكفاركم (- 43
 الكتب واالستفهام يف املوضعني مبعىن النفي أي ليس األمر كذلك) يف الزبر(من العذاب ) براءة(

 على حممد وملا قال أبو جهل يوم بدر إنا مجع منتصر نزل) منتصر(مجع ) حنن مجيع(كفار قريش ) أم يقولون (- 44

  عليهمصلى اهللا عليه وسلمونصر رسول اهللا فهزموا ببدر ) سيهزم اجلمع ويولون الدبر (- 45
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 أشد مرارة من عذاب الدنيا) وأمر(أعظم بلية ) أدهى(عذاا ) والساعة(بالعذاب ) بل الساعة موعدهم (- 46

 نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة يف اآلخرة) وسعر(هالك بالقتل يف الدنيا ) إن ارمني يف ضالل (- 47

 إصابة جهنم لكم) ذوقوا مس سقر(يف اآلخرة ويقال هلم ) ر على وجوههميوم يسحبون يف النا (- 48

بتقدير حال من كل أي مقدرا وقرى كل بالرفع مبتدأ خربه ) خلقناه بقدر(منصوب بفعل يفسره ) إنا كل شيء (- 49
 خلقناه

فيوجد إمنا أمره إذا يف السرعة وهي قول كن ) واحدة كلمح بالبصر(مرة ) إال(لشيء نريد وجوده ) وما أمرنا (- 50
 أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

استفهام مبعىن األمر أي اذكروا ) فهل من مدكر(أشباهكم يف الكفر من األمم املاضية ) ولقد أهلكنا أشياعكم (- 51
 واتعظوا

 كتب احلفظة) يف الزبر(العبادة املكتوبة ) وكل شيء فعلوه (- 52

 مكتوب يف اللوح احملفوظ) مستطر( العمل من الذنب أو) وكل صغري وكبري (- 53

أريد به اجلنس وقرىء بضم النون واهلاء مجعا كأسد وأسد واملعىن أم ) ور(بساتني ) إن املتقني يف جنات (- 54
 يشربون من أارها املاء واللنب والعسل واخلمر

مقاعد املعىن أم يف جمالس من اجلنات جملس حق ال لغو فيه وال تأثيم أريد به اجلنس وقرىء ) يف مقعد صدق (- 55
ساملة من اللغو والتأثيم خبالف جمالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك واعرب هذا خربا ثانيا وبدال وهو صادق ببدل البعض 

ة قادر ال يعجزه شيء وهو اهللا تعاىل وعند إشارة إىل الرتب) مقتدر(مثال مبالغة أي عزيز امللك واسعه ) عند مليك(وغريه 
 والقربة من فضله تعاىل

  سورة الرمحن-55*2*

 اهللا تعاىل) الرمحن (- 1

 )القرآن(من شاء ) علم (- 2

 أي اجلنس) خلق اإلنسان (- 3

 النطق) علمه البيان (- 4

 جيريان) الشمس والقمر حبسبان (- 5

  منهماخيضعان ملا يراد) يسجدان(ما له ساق ) والشجر(ما ال ساق له من النبات ) والنجم (- 6

 أثبت العدل) والسماء رفعها ووضع امليزان (- 7

 ما يوزن به) يف امليزان(أي ألجل أن ال جتوروا ) أال تطغوا (- 8

 تنقصوا املوزون) وال ختسروا امليزان(بالعدل ) وأقيموا الوزن بالقسط (- 9

 للخلق اإلنس واجلان وغريهم) لألنام(أثبتها ) واألرض وضعها (- 10
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 أوعية طلعها) ذات األكمام(املعهود ) اكهة والنخلفيها ف (- 11

 الورق املشموم) والرحيان(التنب ) ذو العصف(كاحلنطة والشعري ) واحلب (- 12

ذكرت إحدى وثالثني مرة واالستفهام فيها للتقرير ملا روى ) تكذبان(أيها اإلنس واجلن ) ربكما(نعم ) فبأي آالء (- 13
 سورة الرمحن حىت ختمها مث قال مايل أراكم سكوتا للجن صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا احلاكم عن جابر قال قرأ علينا 

كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه اآلية من مرة فبأي آالء ربكما تكذبان إال قالوا والبشيء من نعمك ربنا 
 نكذب فلك احلمد

وهو ما طبخ من ) كالفخار( أي صوت إذا نفر طني يابس يسمع له صلصلة) من صلصال(آدم ) خلق اإلنسان (- 14
 طني

 هو هلبها اخلالص من الدخان) من مارج من نار(أبا اجلن وهو إبليس ) وخلق اجلان (- 15

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 16

 كذلك) ورب املغربني(مشرق الشتاء ومشرق الصيف ) رب املشرقني (- 17

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 18

 يف رأي العني) يلتقيان(العذب وامللح ) البحرين(ارسل ) مرج (- 19

 ال يبغي واحد منهما على اآلخر فيختلط به) ال يبغيان(حاجز من قدرته تعاىل ) بينهما برزخ (- 20

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 21

خرز أمحر ) للؤلؤ واملرجانا(من جمموعهما الصادق بأحدمها وهو امللح ) منهما(بالبناء للمفعول والفاعل ) خيرج (- 22
 أو صغار اللؤلؤ

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 23

 كاجلبال عظما وارتفاعا) يف البحر كاألعالم(احملدثات ) املنشآت(السفن ) وله اجلوار (- 24

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 25

 هالك وعرب مبن تغليبا للعقالء) فان(األرض من احليوان ) كل من عليها (- 26

 للمؤمنني بأنعمه عليهم) واإلكرام(العظمة ) ذو اجلالل(ذاته ) ويبقى وجه ربك (- 27

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 28

بنطق أو حال ما حيتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق واملغفرة وغريذلك ) يسأله من يف السماوات واألرض (- 29
فق ما قدره يف األزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذالل وإغناء واعدام أمر يظهره على و) هو يف شأن(وقت ) كل يوم(

 وإجابة داع وإعطاء سائل وغري ذلك

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 30

 اإلنس واجلن) أيها الثقالن(سنقصد حلسابكم ) سنفرغ لكم (- 31

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 32
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أمر ) السماوات واألرض فانفذوا(نواحي ) من أقطار(خترجوا ) فذوايا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تن (- 33
 بقوة وال قوة لكم على ذلك) ال تنفذون إال بسلطان(تعجيز 

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 34

) فال تنتصران(دخان ال هلب فيه ) وحناس(هو هلبها اخلالص من الدخان أو معه ) يرسل عليكما شواظ من نار (- 35

  ذلك بل يسوقكم إىل احملشرمتتنعان من

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 36

كاألدمي األمحر ) كالدهان(أي مثلها حممرة ) فكانت وردة(انفرجت أبوابا لرتول املالئكة ) فإذا انشقت السماء (- 37
 على خالف العهد ا وجواب إذا فما أعظم اهلول

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 38

عن ذنبه ويسألون يف وقت آخر فوربك لنسألنهم أمجعني واجلان هنا ) ل عن ذنبه إنس وال جانفيومئذ ال يسأ (- 39
 وفيما سيأيت مبعىن اجلن واإلنس فيهما مبعىن اإلنسي

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 40

 )فيؤخذ بالنواصي واألقدام(سواد الوجوه وزرقة العيون ) يعرف ارمون بسيماهم (- 41

 تضم ناصية كل منهم إىل قدميه من خلف أو قدام ويلقى يف النار ويقال هلم) ء ربكما تكذبانفبأي آال (- 42

 )هذه جهنم اليت يكذب ا ارمون (- 43

شديد احلرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار وهو منقوص ) آن(ماء حار ) بينها وبني محيم(يسعون ) يطوفون (- 44
 كقاض

 )تكذبانفبأي آالء ربكما  (- 45

 )جنتان(قيامه بني يديه للحساب فترك معصيته ) مقام ربه(أي لكل منهم أو موعهم ) وملن خاف (- 46

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 47

 أغصان مجع فنن كطلل) أفنان(تثنية ذوات على األصل والمها ياء ) ذواتا (- 48

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 49

 )نفيهما عينان جتريا (- 50

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 51

نوعان رطب ويابس واملر منهما يف الدنيا كاحلنظل ) زوجان(يف الدنيا أو كل ما يتفكه به ) فيهما من كل فاكهة (- 52
 حلو

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 53

يباج وخشن والظهائر ما غلظ من الد) على فرش بطائنها من إستربق(حال عامله حمذوف أي يتنعمون ) متكئني (- 54
 قريب يناله القائم والقاعد واملضطجع) دان(مثرمها ) وجىن اجلنتني(من السندس 

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 55
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العني على أزواجهن املتكئني من ) قاصرات الطرف(يف اجلنتني وما اشتملتا عليه من العاليل والقصور ) فيهن (- 56
 )إنس قبلهم وال جان( وهن من احلور أو من نساء الدنيا املنشآت يفتضهن) مل يطمثهن(اإلنس واجلن 

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 57

 اللؤلؤ بياضا) واملرجان(صفاء ) كأن الياقوت (- 58

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 59

 بالنعيم) إال اإلحسان(بالطاعة ) جزاء اإلحسان(ما ) هل (- 60

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 61

 أيضا ملن خاف مقام ربه) جنتان(اجلنتني املذكورتني ) ومن دوما (- 62

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 63

 سوداوان من شدة خضرما) مدهامتان (- 64

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 65

 فوارتان باملاء) فيهما عينان نضاختان (- 66

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 67

 مها منها وقيل من غريها) ة وخنل ورمانفيهما فاكه (- 68

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 69

 وجوها) حسان(أخالقا ) خريات(اجلنتني وما فيهما ) فيهن (- 70

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 71

من در جموف مضافة إىل القصور ) يف اخليام(مستورات ) مقصورات(شديدات سواد العيون وبياضها ) حور (- 72
  باخلدورشبيهة

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 73

 )وال جان(قبل ازواجهن ) مل يطمثهن إنس قبلهم (- 74

 )فبأي آالء ربكما تكذبان (- 75

) وعبقري حسان(مجع رفرفة أي بسط أو وسائد ) على رفرف خضر(أي أزواجهن نوإعرابه كما نقدم ) متكئني (- 76

 مجع عبقرية أي طنافس

 )ا تكذبانفبأي آالء ربكم (- 77

 تقدم ولفظ اسم زائد) تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام (- 78

  سورة الواقعة-56*2*

 قامت القيامة) إذا وقعت الواقعة (- 1



 
 

 

387 

 نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها يف الدنيا) ليس لوقعتها كاذبة (- 2

 م اجلنةمظهرة خلفض أقوام بدخوهلم النار ولرفع آخرين بدخوهل) خافضة رافعة (- 3

 حركت حركة شديدة) إذا رجت األرض رجا (- 4

 فتتت) وبست اجلبال بسا (- 5

 منتشراً ، وإذا الثانية بدل من األوىل) منبثا(غباراً ) فكانت هباًء (- 6

 )ثالثة(أصنافاً ) أزواجاً(يف القيامة ) وكنتم (- 7

 تعظيم لشأم بدخوهلم اجلنة) ما أصحاب امليمنة(دأ خربه وهم الذين يؤتون كتبهم بأميام مبت) فأصحاب امليمنة (- 8

 حتقري لشأم بدخول النار) ما أصحاب املشأمة(الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله ) وأصحاب املشأمة (- 9

 تأكيد لتعظيم شأم) السابقون(إىل اخلري وهم األنبياء ، مبتدأ ) والسابقون (- 10

 )أولئك املقربون (- 11

 )يف جنات النعيم (- 12

 مبتدأ ، مجاعة من األمم املاضية) ثلة من األولني (- 13

  وهم السابقون من األمم املاضية وهذه االمة واخلربصلى اهللا عليه وسلممن أمة حممد ) وقليل من اآلخرين (- 14

 منسوجة بقضبان الذهب واجلواهر) على سرر موضونة (- 15

 حاالن من الضمري يف اخلرب) متكئني عليها متقابلني (- 16

 على شكل األوالد ال يهرمون) ولدان خملدون(للخدمة ) يطوف عليهم (- 17

أي مخر جارية من ) من معني(إناء شرب اخلمر ) وكأس(هلا عرا وخراطيم ) وأباريق(أقداح ال عرا هلا ) بأكواب (- 18
 منبع ال ينقطع أبداً

 بفتح الزاي وكسرها ، من نزف الشارب وأنزف أي الحيصل هلم منها صداع وال )ال يصدعون عنها وال يرتَفون (- 19
 ذهاب عقل خبالف مخر الدنيا

 )وفاكهة مما يتخريون (- 20

 هلم لالستمتاع) وحلم طري مما يشتهون و (- 21

ياء ومفرده ضخام العيون ، كسرت عينه بدل ضمها انسة ال) عني(نساء شديدات سواد العيون وبياضها ) حور (- 22
 عيناء كحمراء ، ويف قراءة جبر حوٍر عٍني

 املصون) كأمثال اللؤلؤ املكنون (- 23

 )مبا كانوا يعملون(مفعول له أو مصدر والعامل مقدر جعلنا هلم ما ذكر للجزاء أو جزيناهم ) جزاء (- 24

 ؤمثما ي) وال تأثيماً(فاحشاً من الكالم ) لغواً(يف اجلنة ) ال يسمعون فيها (- 25

 بدل من قيالً فإم يسمعونه) سالماً سالماً(قوالً ) قيالً(لكن ) إال (- 26

 )وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني (- 27

 ال شوك فيه) خمضود(شجر النبق ) يف سدر (- 28
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 باحلمل من أسفله إىل أعاله) منضود(شجر املوز ) وطلح (- 29

 دائم) وظل ممدود (- 30

 دائماًجار ) وماء مسكوب (- 31

 )وفاكهة كثرية (- 32

 بثمن) وال ممنوعة(يف زمن ) ال مقطوعة (- 33

 على السرر) وفرش مرفوعة (- 34

 احلور عني من غري والدة) إنا أنشأناهن إنشاء (- 35

 عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى وال وجع) فجعلناهن أبكاراً (- 36

مجع ترب أي مستويات يف ) أتراباً( ، وهي املتحببة إىل زوجها عشقاً له بضم الراء وسكوا مجع عروب) عربا (- 37
 السن

 صلة أنشأناهن أو جعلناهن وهم) ألصحاب اليمني (- 38

 )ثلة من األولني (- 39

 )وثلة من اآلخرين (- 40

 )وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال (- 41

 ماء شديدة احلرارة) مومحي(ريح حارة من النار تنفذ يف املسام ) يف مسوم (- 42

 دخان شديد السواد) وظل من حيموم (- 43

 حسن املنظر) وال كرمي(كغريه من الظالل ) ال بارد (- 44

 منعمني ال يتعبون يف الطاعة) مترفني(يف الدنيا ) إم كانوا قبل ذلك (- 45

 الشرك) العظيم(الذنب ) وكانوا يصرون على احلنث (- 46

يف اهلمزتني يف املوضعني للتحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ) ذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا ملبعوثونوكانوا يقولون أئ (- 47
 ألف بينهما على الوجهني

بفتح الواو للعطف واهلمزة لالستفهام ، وهو يف ذلك وفيما قبله لالستبعاد ويف قراءة بسكون ) أو آباؤنا األولون (- 48
 يه حمل إن وامسهاالواو عطفا بأو واملعطوف عل

 )قل إن األولني واآلخرين (- 49

 أي يوم القيامة) يوم معلوم(لوقت ) موعون إىل ميقات (- 50

 )مث إنكم أيها الضالون املكذبون (- 51

 بيان للشجر) آلكلون من شجر من زقوم (- 52

 )البطون(من الشجر ) فمالئون منها (- 53

 )من احلميم(ل أي الزقوم املأكو) فشاربون عليه (- 54
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اإلبل العطاش ، مجع هيمان الذكر وهيمى لألنثى ، ) اهليم(بفتح الشني وضمها مصدر ) فشاربون شرب (- 55
 كعطشان وعطشى

 يوم القيامة) يوم الدين(ما أعد هلم ) هذا نزهلم (- 56

 نشاء قادر على اإلعادةبالبعث إذ القادر على اإل) تصدقون(هال ) فلوال(أوجدناكم من عدم ) حنن خلقناكم (- 57

 تريقون من املين يف أرحام النساء) أفرأيتم ما متنون (- 58

بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى وتركه يف املواضع األربعة ) أأنتم (- 59
 )أم حنن اخلالقون(أي املين بشراً ) ختلقونه(

 بعاجزين) بينكم املوت وما حنن مبسبوقني(لتشديد والتخفيف با) حنن قدرنا (- 60

 من الصور والقردة واخلنازير) يف ما ال(خنلقكم ) وننشئكم(مكانكم ) أمثالكم(جنعل ) أن نبدل(عن ) على (- 61

 األصل يف الذالفيه إدغام التاء الثانية يف ) فلوال تذكرون(ويف قراءة بسكون الشني ) ولقد علمتم النشاءةَ األوىل (- 62

 تثريون يف األرض وتلقون البذر فيها) أفرأيتم ما حترثون (- 63

 )أم حنن الزارعون(تنبتونه ) أأنتم تزرعونه (- 64

أصله ظللتم بكسر الالم حذفت ختفيفا أي اقمتم ارا ) فظلتم(نباتا يابسا ال حب فيه ) لو نشاء جلعلناه حطاما (- 65
 ءين نفي األصل تعجبون من ذلك وتقولونحذفت منه إحدى التا) تفكهون(

 نفقة زرعنا) إنا ملغرمون (- 66

 ممنوعون رزقنا) بل حنن حمرومون (- 67

 )أفرأيتم املاء الذي تشربون (- 68

 )أم حنن املرتلون(السحاب مجع مزنة ) أأنتم أنزلتموه من املزن (- 69

 )تشكرون( هال) فلوال(ملحا ال ميكن شربه ) لو نشاء جعلناه أجاجا (- 70

 خترجون من الشجر األخضر) أفرأيتم النار اليت تورون (- 71

 )أم حنن املنشئون(كاملرخ والعفار والكلخ ) أأنتم أنشأمت شجرا (- 72

للمسافرين من أقوى القوم أي صاروا بالقوى بالقصر ) للمقوين(بلغة ) ومتاعا(لنار جهنم ) حنن جعلناها تذكرة (- 73
 و مفازة ال نبات فيها وال ماءواملد أي القفز وه

 اهللا) ربك العظيم(زائد ) باسم(نزه ) فسبح (- 74

 مبساقطها لغروا) مبواقع النجوم(ال زائدة ) فال أقسم (- 75

 لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم) لقسم لو تعلمون عظيم(القسم ا ) وإنه (- 76

 )لقرآن كرمي(املتلو عليكم ) إنه (- 77

 مصون وهو املصحف) مكنون(مكتوب ) يف كتاب (- 78

 الذين طهروا أنفسهم من األحداث) إال املطهرون(خرب مبعىن النهي ) ال ميسه (- 79

 )من رب العاملني(مرتل ) ترتيل (- 80
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 متهاونون مكذبون) أنتم مدهنون(القرآن ) أفبهذا احلديث (- 81

 بسقيا اهللا حيث قلتم مطرنا بنوء كذا) م تكذبونأنك(من املطر أي شكره ) وجتعلون رزقكم (- 82

 هو جمرى الطعام) احللقوم(الروح وقت الرتع ) إذا بلغت(فهال ) فلوال (- 83

 إليه) حينئذ تنظرون(يا حاضري امليت ) وأنتم (- 84

 من البصرية أي ال تعلمون ذلك) ولكن ال تبصرون(بالعلم ) وحنن أقرب إليه منكم (- 85

 جمزيني بأن تبعثوا أي غري مبعوثني بزعمكم) إن كنتم غري مدينني(هال ف) فلوال (- 86

فيما زعمتم فلوال الثانية تأكيد لالوىل ) إن كنتم صادقني(تردون الروح إىل اجلسد بعد بلوغ احللقوم ) ترجعوا (- 87
 نفيه أي لينتفي من حملها املوت وإذا ظرف لترجعون املتعلق به والشرطان واملعىن هال ترجعوا إن نفيتم البعث صادقني يف

 كالبعث

 )من املقربني(امليت ) فأما إن كان (- 88

 وهل اجلواب ألما أو الن أو هلما أقوال) وجنة نعيم(رزق حسن ) ورحيان(فله استراحة ) فروح (- 89

 )وأما إن كان من أصحاب اليمني (- 90

 من جهة أنه منهم) من أصحاب اليمني(له السالمة من العذاب ) فسالم لك (- 91

 )وأما إن كان من املكذبني الضالني (- 92

 )فرتل من محيم (- 93

 )وتصلية جحيم (- 94

 من إضافة املوصوف إىل صفته) إن هذا هلو حق اليقني (- 95

 تقدم) فسبح باسم ربك العظيم (- 96

  سورة احلديد-57*2*

) وهو العزيز(الم مزيدة وجيء مبا دون من تغليبا لألكثر أي نزهه كل شيء فال) سبح هللا ما يف السماوات واألرض (- 1

 يف صنعه) احلكيم(يف ملكه 

 )وهو على كل شيء قدير(بعده ) ومييت(باإلنشاء ) له ملك السماوات واألرض حييي (- 2

ن إدراك ع) والباطن(باألدلة عليه ) والظاهر(بعد كل شيء بال اية ) واآلخر(قبل كل شيء بال بداية ) هو األول (- 3
 )وهو بكل شيء عليم(احلواس 

) مث استوى على العرش(من الدنيا أوهلا األحد وآخرها اجلمعة ) هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام (- 4

وما يرتل (كالنبات واملعادن ) وما خيرج منها(كاملطر واألموات ) يف األرض(يدخل ) يعلم ما يلج(الكرسي استواء يليق به 
أين ما كنتم (بعلمه ) وهو معكم(كاألعمال الصاحلة والسيئة ) فيها(يصعد ) وما يعرج(كالرمحة والعذاب ) ءمن السما

 )واهللا مبا تعملون بصري
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 املوجودات مجيعها) له ملك السماوات واألرض وإىل اهللا ترجع األمور (- 5

وهو عليم بذات (فيزيد وينقص النهار )  الليلويوجل النهار يف(فيزيد وينقص الليل ) يف النهار(يدخله ) يوجل الليل (- 6
 مبا فيها من األسرار واملعتقدات) الصدور

من مال من تقدمكم ) مما جعلكم مستخلفني فيه(يف سبيل اهللا ) باهللا ورسوله وأنفقوا(داوموا على اإلميان ) آمنوا (- 7
إشارة إىل عثمان رضي اهللا ) نوا منكم وأنفقوافالذين آم(وسيخلفكم فيه من بعدكم نزل يف غزوة العسرة وهي غزوة تبوك 

 )هلم أجر كبري(عنه 

) باهللا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ(خطاب للكفار أي ال مانع لكم من اإلميان ) وما لكم ال تؤمنون (- 8

أشهدهم على انفسهم عليه أي أخذه اهللا يف عامل الذرحني ) ميثاقكم(بضم اهلمزة وكسر اخلاء وبفتحها ونصب ما بعده 
 أي مريدين اإلميان به فبادروا إليه) إن كنتم مؤمنني(ألست بربكم قالوا بلى 

وإن اهللا (اإلميان ) إىل النور(الكفر ) ليخرجكم من الظلمات(آيات القرآن ) هو الذي يرتل على عبده آيات بينات (- 9
 )لرؤوف رحيم(يف إخراجكم من الكفر إىل اإلميان ) بكم

مبا ) تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألرض(فيه إدغام نون أن يف الم ال ) أال(بعد إميانكم ) ا لكموم (- 10
) ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح(فيهما فتصل إليه أموالكم من غري أجر اإلنفاق خبالف ما لو أنفقتم فتؤجرون 

وعد اهللا (من الفريقني ويف قراءة بالرفع مبتدأ ) من بعد وقاتلوا وكالوقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا (ملكة 
 فيجازيكم به) واهللا مبا تعملون خبري(اجلنة ) احلسىن

ويف قراءة فيضعفه ) فيضاعفه(بأن ينفقه هللا ) قرضا حسنا(بإنفاق ماله يف سبيل اهللا ) من ذا الذي يقرض اهللا (- 11
 مقترن به رضا وإقبال) أجر كرمي(مع املضاعفة ) وله(بعمائة كما ذكر يف البقرة من عشر إىل أكثر من س) له(بالتشديد 

بشراكم اليوم (ويقال هلم ) وبأميام(أمامهم يكون ) يوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم( اذكر - 12
 )جتري من حتتها األار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم(أي ادخلوها ) جنات

) نقتبس(أبصرونا ويف قراءة بفتح اهلمزة وكسر الظاء أمهلونا ) يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا انظرونا (- 13

وبني ) فضرب بينهم(فرجعوا ) ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا(هلم استهزاء م ) من نوركم قيل(نأخذ القبس واإلضاءة 
من قبله (من جهة املنافقني ) وظاهره(من جهة املؤمنني ) له باب باطنه فيه الرمحة(قيل هو سور األعراف ) بسور(املؤمنني 
 )العذاب

باملؤمنني الدوائر ) وتربصتم(بالنفاق ) قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم(على الطاعة ) ينادوم أمل نكن معكم (- 14
 الشيطان) وغركم باهللا الغرور(املوت )  أمر اهللاحىت جاء(األطماع ) وغرتكم األماين(شككتم يف دين اإلسالم ) وارتبتم(

وبئس (أوىل بكم ) منكم فدية وال من الذين كفروا مأواكم النار هي موالكم(بالتاء والياء ) فاليوم ال يؤخذ (- 15
 هي) املصري

)  وما نزلأن ختشع قلوم لذكر اهللا(نزلت يف شأن الصحابة ملا أكثروا املزاح ) للذين آمنوا(حين ) أمل يأن (- 16

هم اليهود ) كالذين أوتوا الكتاب من قبل(معطوف على ختشع ) وال يكونوا(القرآن ) من احلق(بالتشديد والتخفيف 
 )وكثري منهم فاسقون(مل تلن لذكر اهللا ) فقست قلوم(الزمن بينهم وبني أنبيائهم ) فطال عليهم األمد(والنصارى 
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بالنبات فكذلك يفعل بقلوبكم يردها إىل ) أن اهللا حييي األرض بعد موا (خطاب للمؤمنني املذكورين) اعلموا (- 17
 )لعلكم تعقلون(الدالة على قدرتنا ذا وغريه ) قد بينا لكم اآليات(اخلشوع 

الاليت تصدقن ويف قراءة ) واملصدقات(من التصدق أدغمت التاء يف الصاد أي الذين تصدقوا ) إن املصدقني (- 18
راجع إىل الذكور واالناث بالتغليب وعطف الفعل ) وأقرضوا اهللا قرضا حسنا(يهما من التصديق اإلميان بتخفيف الصاد ف

ويف قراءة يضعف ) يضاعف(على االسم يف صلة أل ألنه فيها حل حمل الفعل وذكر القرض بوصفه بعد التصديق تقييد له 
 )هلم وهلم أجر كرمي(بالتشديد أي قرضهم 

على املكذبني من ) والشهداء عند رم(املبالغون يف التصديق ) هللا ورسله أولئك هم الصديقونوالذين آمنوا با (- 19
 النار) أولئك أصحاب اجلحيم(الدالة على وحدانيتنا ) هلم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا(األمم 

أي االشتغال فيها ) تكاثر يف األموال واألوالدوتفاخر بينكم و(تزيني ) اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة (- 20
مطر ) غيث(أي هي يف إعجاا لكم واضمحالهلا كمثل ) كمثل(وأما الطاعات وما يعني عليها فمن أمور اآلخرة 

ويف (فتاتا يضمحل بالرياح ) فتراه مصفرا مث يكون حطاما(ييبس ) مث يهيج(الناشيء عنه ) نباته(الزراع ) أعجب الكفار(
ما التمتع ) وما احلياة الدنيا(ملن مل يؤثر عليها الدنيا ) ومغفرة من اهللا ورضوان(ملن آثر عليها الدنيا ) ة عذاب شديداآلخر
 )إال متاع الغرور(فيها 

لو وصلت إحدامها باألخرى والعرض ) سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض (- 21
 )هللا ورسله ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيمأعدت للذين آمنوا با(والسعة 

يعين اللوح ) إال يف كتاب(كاملرض وفقد الولد ) وال يف أنفسكم(باجلدب ) ما أصاب من مصيبة يف األرض (- 22
 )إن ذلك على اهللا يسري(خنلقها ويقال يف النعمة كذلك ) من قبل أن نربأها(احملفوظ 

فرح بطر بل ) على ما فاتكم وال تفرحوا(حتزنوا ) تأسوا(بة للفعل مبعىن أن اخرب تعاىل بذلك لئال كي ناص) لكيال (- 23
به ) فخور(متكرب مبا اويت ) واهللا ال حيب كل خمتال(باملد أعطاكم وبالقصر جاءكم منه ) مبا آتاكم(فرح شكر على النعمة 

 على الناس

فإن اهللا (عما جيب عليه ) ومن يتول(به هلم وعيد شديد ) لناس بالبخلويأمرون ا(مبا جيب عليهم ) الذين يبخلون (- 24
 ألوليائه) احلميد(عن غريه ) الغين(ضمري فصل ويف قراءة بسقوطه ) هو

) وامليزان(مبعىن الكتب ) وأنزلنا معهم الكتاب(باحلجج القواطع ) بالبينات(املالئكة إىل األنبياء ) لقد أرسلنا رسلنا (- 25

علم ) ومنافع للناس وليعلم اهللا(يقاتل به ) فيه بأس شديد(أخرجناه من املعادن ) م الناس بالقسط وأنزلنا احلديدليقو(العدل 
حال من ) ورسله بالغيب(بأن ينصر دينه بآالت احلرب من احلديد وغريه ) من ينصره(مشاهدة معطوف على ليقوم الناس 

ال حاجة له إىل النصرة لكنها ) إن اهللا قوي عزيز(ينصرونه وال يبصرونه هاء ينصره أي غائبا عنهم يف الدنيا قال ابن عباس 
 تنفع من يأيت ا

يعين الكتب األربعة التوراة واالجنيل والزبور ) ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب (- 26
 )فمنهم مهتد وكثري منهم فاسقون(والفرقان فإا يف ذرية إبراهيم 
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مث قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مرمي وآتيناه اإلجنيل وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة  (- 27
لكن ) إال(ما أمرناهم ا ) ما كتبناها عليهم(من قبل انفسهم ) ابتدعوها(هي رفض النساء واختاذ الصوامع ) ورهبانية
إذ تركها كثري منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا يف دين ) رعوها حق رعايتهااهللا فما (مرضاة ) ابتغاء رضوان(فعلوها 

 )منهم أجرهم وكثري منهم فاسقون(به ) فآتينا الذين آمنوا(ملكهم وبقي على دين عيسى كثري منهم فآمنوا بنبينا 

نصيبني ) يؤتكم كفلني(عيسى  وصلى اهللا عليه وسلمحممد ) اتقوا اهللا وآمنوا برسوله(بعيسى ) يا أيها الذين آمنوا (- 28
 )ويغفر لكم واهللا غفور رحيم(على الصراط ) وجيعل لكم نورا متشون به(الميانكم بالنبيني ) من رمحته(

 واملعىن أم صلى اهللا عليه وسلمالتوراة الذين مل يؤمنوا مبحمد ) أهل الكتاب(أعلمكم بذلك ليعلم ) لئال يعلم (- 29
يعطيه ) وأن الفضل بيد اهللا يؤتيه(خالف ما يف زعمهم أم أحباء اهللا وأهل رضوانه )  اهللاأال يقدرون على شيء من فضل(
 )واهللا ذو الفضل العظيم(فأتى املؤمنني منهم أجرهم مرتني كما نقدم ) من يشاء(

  سورة اادلة-58*2*

وكان قال هلا أنت علي كظهر أمي وقد املظاهر منها ) يف زوجها(تراجعك أيها النيب ) قد مسع اهللا قول اليت جتادلك (- 1
 عن ذلك فأجاا بأا حرمت عليه على ما هو املعهود عندهم من أن الظهار موجبة فرقة صلى اهللا عليه وسلمسألت النيب 

وحدا وفاقتها وصبية صغارا إن ضمنتهم إليه ) وتشتكي إىل اهللا(مؤبدة وهي خولة بنت ثعلبة وهو أوس بن الصامت 
 عامل) إن اهللا مسيع بصري(تراجعكما ) واهللا يسمع حتاوركما(ليها جاعوا ضاعوا إو إ

أصله يتظهرون وأدغمت التاء يف الظاء بألف بني الظاء واهلاء اخلفيفة ويف قراءة كيقاتلون واملوضع ) الذين يظاهرون (- 2
بالظهار ) ولدم وإم(بال ياء مزة وياء و) منكم من نسائهم ما هن أمهام إن أمهام إال الالئي(الثاين كذلك 

 للمظاهر بالكفارة) وإن اهللا لعفو غفور(كذبا ) ليقولون منكرا من القول وزورا(

فيه بأن خيالفوه بامساك املظاهر منها الذي هو خالف مقصود ) والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا (- 3
ذلكم توعظون به واهللا مبا (بالوطء ) من قبل أن يتماسا(عتاقها عليه إ) فتحرير رقبة(الظهار من وصف املرأة بالتحرمي 

 )تعملون خبري

) فإطعام ستني مسكينا(أي الصيام ) فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا فمن مل يستطع(رقبة ) فمن مل جيد (- 4

التخفيف يف الكفارة ) ذلك(البلد عليه أي من قبل أن يتماسا محال للمطلق على املقيد لكل مسكني مد من غالب قوت 
 مؤمل) عذاب أليم(ا ) حدود اهللا وللكافرين(أي األحكام املذكورة ) لتؤمنوا باهللا ورسوله وتلك(

وقد أنزلنا (يف خمالفتهم رسلهم ) كما كبت الذين من قبلهم(اذلوا ) اهللا ورسوله كبتوا(خيالفون ) إن الذين حيادون (- 5
 ذو إهانة) عذاب مهني(باآليات ) وللكافرين(ق الرسول دالة على صد) آيات بينات

 )يوم يبعثهم اهللا مجيعا فينبئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسوه واهللا على كل شيء شهيد (- 6
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وال (بعلمه ) أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم(تعلم ) أمل تر (- 7
ادسهم وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين ما كانوا مث ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة إن اهللا بكل مخسة إال هو س

 )شيء عليم

هم ) إىل الذين وا عن النجوى مث يعودون ملا وا عنه ويتناجون باإلمث والعدوان ومعصية الرسول(تنظر ) أمل تر (- 8
 عما كانوا يفعلون من تناجيهم أي حتدثهم سرا ناظرين إىل املؤمنني ليوقعوا يف مصلى اهللا عليه وسلاليهود اهم النيب 

ويقولون يف أنفسهم (وهو قوهلم السام عليك أي املوت ) مبا مل حييك به اهللا(أيها النيب ) وإذا جاؤوك حيوك(قلوم الريبة 
 هي) حسبهم جهنم يصلوا فبئس املصري(ا من التحية وأنه ليس بنيب إن كان نبي) يعذبنا اهللا مبا نقول(هال ) لوال

يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا باإلمث والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالرب والتقوى واتقوا اهللا الذي  (- 9
 )إليه حتشرون

أي )  شيئا إال بإذن اهللابضارهم(هو ) ليحزن الذين آمنوا وليس(لغروره ) من الشيطان(باإلمث وحنوه ) إمنا النجوى (- 10
 )وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون(إرادته 

 والذكر حىت صلى اهللا عليه وسلمجملس النيب ) يف االس(توسعوا ) يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا (- 11
إىل الصالة وغريها من قوموا ) وإذا قيل انشزوا(يف اجلنة ) فافسحوا يفسح اهللا لكم(جيلس من جاءكم ويف قراءة االس 

والذين أوتوا العلم (بالطاعة يف ذلك ويرفع ) يرفع اهللا الذين آمنوا منكم(ويف قراءة بضم الشني فيهما ) فانشزوا(اخلريات 
 )واهللا مبا تعملون خبري(يف اجلنة ) درجات

صدقة ذلك خري لكم (قبلها ) فقدموا بني يدي جنواكم(أردمت مناجاته ) يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول (- 12
بكم يعين فال عليكم يف املناجاة من ) رحيم(ملناجاتكم ) فإن اهللا غفور(ما تتصدقون به ) فإن مل جتدوا(لذنوبكم ) وأطهر

 غري صدقة مث نسخ ذلك بقوله

ركه أي خفتم من بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى وت) أأشفقتم (- 13
فأقيموا الصالة (رجع بكم عنها ) وتاب اهللا عليكم(الصدقة ) فإذ مل تفعلوا(لفقر ) أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات(

 )واهللا خبري مبا تعملون(أي دوموا على ذلك ) وآتوا الزكاة وأطيعوا اهللا ورسوله

من ) منكم(أي املنافقون ) غضب اهللا عليهم ما هم(م اليهود ه) قوما(هم املنافقون ) إىل الذين تولوا(تنظر ) أمل تر (- 14
أم ) وهم يعلمون(أي قوهلم إم مؤمنون ) وحيلفون على الكذب(من اليهود بل هم مذبذبون ) وال منهم(املؤمنني 

 كاذبون فيه

 من املعاصي) أعد اهللا هلم عذابا شديدا إم ساء ما كانوا يعملون (- 15

16 -) فصدوا(سترا على أنفسهم وأمواهلم ) م جنةاختذوا أميا ( ا املؤمنني)أي اجلهاد فيهم بقتلهم وأخذ ) عن سبيل اهللا
 ذو إهانة) فلهم عذاب مهني(أمواهلم 

 )أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(من االغناء ) شيئا(من عذابه ) لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا (- 17

من نفع ) كما حيلفون لكم وحيسبون أم على شيء(أم مؤمنون ) عثهم اهللا مجيعا فيحلفون لهيوم يب( اذكر - 18
 )أال إم هم الكاذبون(حلفهم يف اآلخرة كالدنيا 
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أال إن حزب (أتباعه ) فأنساهم ذكر اهللا أولئك حزب الشيطان(بطاعتهم له ) عليهم الشيطان(استوىل ) استحوذ (- 19
 )الشيطان هم اخلاسرون

 املغلوبني) اهللا ورسوله أولئك يف األذلني(خيالفون ) إن الذين حيادون (- 20

 )إن اهللا قوي عزيز(باحلجة أو السيف ) ألغلنب أنا ورسلي(يف اللوح احملفوظ أو قضى ) كتب اهللا (- 21

) آباءهم(أي احملادون ) من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا(يصادقون ) ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون (- 22

بل يقصدوم بالسوء ويقاتلوم على اإلميان كما وقع جلماعة من ) أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم(أي املؤمنني 
تعاىل ) منه(بنور ) يف قلوم اإلميان وأيدهم بروح(أثبت ) كتب(الذين ال يوادوم ) أولئك(الصحابة رضي اهللا عنهم 

) أولئك حزب اهللا(بثوابه ) ورضوا عنه(بطاعته )  من حتتها األار خالدين فيها رضي اهللا عنهمويدخلهم جنات جتري(

 الفائزون) أال إن حزب اهللا هم املفلحون(يتبعون أمره وجيتنبون يه 

  سورة احلشر-59*2*

) وهو العزيز احلكيم(لألكثر أي نزهه فالالم مزيدة ويف االتيان مبا تغليب ) سبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض (- 1

 يف ملكه وصنعه

ألول (مساكنهم باملدينة ) من ديارهم(هم بنو نضري من اليهود ) هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب (- 2
أن خيرجوا وظنوا أم (أيها املؤمنون ) ما ظننتم(هو حشرهم إىل الشام وآخره أن أجالهم عمر يف خالفته إىل خيرب ) احلشر

مل خيطر ) من حيث مل حيتسبوا(أمره وعذابه ) فأتاهم اهللا(من عذابه ) من اهللا(فاعله مت به اخلرب ) حصوم(خرب أن ) انعتهمم
بسكون العني وضمها اخلوف بقتل سيدهم كعب ابن األشرف ) يف قلوم الرعب(ألقى ) وقذف(بباهلم من جهة املؤمنني 

بأيديهم وأيدي املؤمنني (لينقلوا ما استحسنوا منها من خشب وغريه ) ومبي(بالتشديد والتخفيف من أخرب ) خيربون(
 )فاعتربوا يا أويل األبصار

بالقتل والسيب كما فعله بقريظة من ) لعذم يف الدنيا(اخلروج من الوطن ) عليهم اجلالء(قضى ) ولوال أن كتب اهللا (- 3
 )وهلم يف اآلخرة عذاب النار(اليهود 

 له) اهللا ورسوله ومن يشاق اهللا فإن اهللا شديد العقاب(خالفوا ) اقواذلك بأم ش (- 4

) وليخزي(خريكم يف ذلك ) أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا(خنلة ) من لينة(يا مسلمون ) ما قطعتم (- 5

 اليهود يف اعتراضهم أن قطع الشجر املثمر فساد) الفاسقني(باالذن يف القطع 

إبل أي ) خيل وال ركاب(زائدة ) عليه من(أسرعتم يا مسلمون ) اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم(د ر) وما أفاء (- 6
فال حق لكم فيه وخيتص به النيب ) ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء واهللا على كل شيء قدير(مل تقاسوا فيه مشقة 
ربعة على ما كان يقسمه من أن لكل منهم مخس  ومن ذكر معه يف اآلية الثانية من األصناف األصلى اهللا عليه وسلم

  الباقي يفعل فيه ما يشاء فأعطى منه املهاجرين وثالثة من األنصار لفقرهمصلى اهللا عليه وسلماخلمس وله 
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) وللرسول ولذي(يأمر فيه مبا يشاء ) فلله(كالصفراء ووادي القرى وينبع ) ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى (- 7

أطفال املسلمني الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء ) واليتامى(قرابة النيب من بين هاشم وبين املطلب ) لقرىبا(صاحب 
صلى اهللا عليه املنقطع يف سفره من املسلمني أي يستحقه النيب ) وابن السبيل(ذوي احلاجة من املسلمني ) واملساكني(

كي مبعىن اللالم ) كي ال(األربعة مخس اخلمس وله الباقي  واألصناف األربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من وسلم
) الرسول(أعطاكم ) بني األغنياء منكم وما آتاكم(متداوال ) دولة(الفيء علة لقسمه كذلك ) يكون(وأن مقدرة بعدها 

 )فخذوه وما اكم عنه فانتهوا واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب(من الفيء وغريه 

املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا (حذوف أي إعجبوا متعلق مب) للفقراء (- 8
 يف إميام) وينصرون اهللا ورسوله أولئك هم الصادقون

من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم (ألفوه وهم األنصار ) واإلميان(املدينة ) والذين تبوؤا الدار (- 9
ويؤثرون على ( املهاجرين من أموال بين النضري املختصة م صلى اهللا عليه وسلمأي آتى النيب ) مما أوتوا(سدا ح) حاجة

 )فأولئك هم املفلحون(حرصها على املال ) ومن يوق شح نفسه(حاجة إىل ما يؤثرون به ) أنفسهم ولو كان م خصاصة

يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين (نصار إىل يوم القيامة من بعد املهاجرين واأل) والذين جاؤوا من بعدهم (- 10
 )للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم(حقدا ) سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال

وهم بنو النضري واخوام يف الكفر ) إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام الذين كفروا من أهل الكتاب(تنظر ) أمل تر (- 11
) أحدا أبدا وإن قوتلتم(يف خذالنكم ) لنخرجن معكم وال نطيع فيكم(من املدينة ) أخرجتم(الم قسم يف األربعة ) لئن(

 )لننصرنكم واهللا يشهد إم لكاذبون(حذفت منه الالم املوطئة 

) ارليولن األدب(أي جاؤوا لنصرهم ) لئن أخرجوا ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصروم ولئن نصروهم (- 12

 أي اليهود) مث ال ينصرون(واستغين جبواب القسم املقدر عن جواب الشرط يف املواضع اخلمسة 

 )ذلك بأم قوم ال يفقهون(لتأخري عذابه ) من اهللا(أي املنافقني ) يف صدورهم(خوفا ) ألنتم أشد رهبة (- 13

) بأسهم(سور ويف قراءة جدر ) من وراء جدرإال يف قرى حمصنة أو (جمتمعني ) مجيعا(أي اليهود ) ال يقاتلونكم (- 14

 )ذلك بأم قوم ال يعقلون(متفرقة خالف احلسبان ) وقلوم شىت(جمتمعني ) بينهم شديد حتسبهم مجيعا(حرم 

) ذاقوا وبال أمرهم(بزمن قريب وهم أهل بدر من املشركني ) كمثل الذين من قبلهم قريبا( مثلهم يف ترك اإلميان - 15

 مؤمل يف اآلخرة) وهلم عذاب أليم(الدنيا من القتل وغريه عقوبته يف 

كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إين بريء ( مثلهم أيضا يف مساعهم من املنافقني وختلفهم عنهم - 16
 كذبا منه ورياء) منك إين أخاف اهللا رب العاملني

) أما يف النار خالدين فيها وذلك جزاء الظاملني(رفع اسم كان أي الغاوي واملغوى وقرىء بال) فكان عاقبتهما (- 17

 أي الكافرين

 )واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون(ليوم القيامة ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد (- 18

 )أولئك هم الفاسقون(ا هلا خريا أن يقدمو) فأنساهم أنفسهم(تركوا طاعته ) وال تكونوا كالذين نسوا اهللا (- 19

 )ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة هم الفائزون (- 20
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من خشية اهللا وتلك (متشققا ) لرأيته خاشعا متصدعا(وجعل فيه متييز كاإلنسان ) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل (- 21
 وافيؤمن) نضرا للناس لعلهم يتفكرون(املذكورة ) األمثال

 )هو الرمحن الرحيم(السر والعالنية ) هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة (- 22

) املؤمن(ذو السالمة من النقائص ) السالم(الطاهر عما ال يليق به ) هو اهللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس (- 23

 كان رقيبا على الشيء أي الشهيد على عباده بأعماهلم من هيمن يهيمن إذا) املهيمن(املصدق رسله خبلق املعجزة هلم 
 به) عما يشركون(نزه نفسه ) سبحان اهللا(عما ال يليق به ) املتكرب(جرب خلقه على ما أرادد ) اجلبار(القوي ) العزيز(

ا احلديث احلسىن التسعة والتسعون الوارد ) املصور له األمساء احلسىن(املنشيء من العدم ) هو اهللا اخلالق الباريء (- 24
 تقدم أوهلا) يسبح له ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم(مؤنث األحسن 

  سورة املمتحنة-60*2*

صلى اهللا قصد النيب ) إليهم(توصلون ) أولياء تلقون(أي كفار مكة ) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم (- 1
بينكم وبينهم كتب حاطب بن أيب بلتعة إليهم كتابا بذلك ملا ) باملودة(ى حبنني  غزوهم الذي أسره إليكم وورعليه وسلم

 ممن أرسله معه بإعالم اهللا تعاىل له بذلك وقبل صلى اهللا عليه وسلمله عندهم من األوالد واألهل املشركني فاسترده النيب 
من مكة بتضييقهم ) رجون الرسول وإياكمخي(أي دين اإلسالم والقرآن ) وقد كفروا مبا جاءكم من احلق(عذر حاطب فيه 

وجواب ) يف سبيلي وابتغاء مرضايت(للجهاد ) باهللا ربكم إن كنتم خرجتم جهادا(أي ألجل أن آمنتم ) أن تؤمنوا(عليكم 
 )تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم(الشرط دل عليه ما قبله أي فال تتخذوهم أولياء 

 أخطأ طريق اهلدى والسواء إلي األصل الوسط) فقد ضل سواء السبيل(أي إسرار خرب النيب إليهم 

بالسب ) وألسنتهم بالسوء(بالقتل والضرب ) يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم(يظفروا بكم ) إن يثقفوكم (- 2
 )لو تكفرون(متنوا ) وودوا(والشتم 

يوم (املشركون الذين ألجلهم أسررمت اخلرب من العذاب يف اآلخرة ) وال أوالدكم(م قرابتك) لن تنفعكم أرحامكم (- 3
واهللا مبا تعملون (وبينهم فتكونوا يف اجلنة وهم يف مجلة الكفار يف النار ) بينكم(بالبناء للمفعول والفاعل ) القيامة يفصل

 )بصري

) والذين معه(أي به قوال وفعال ) حسنة يف إبراهيم(بكسر اهلمزة وضمها يف املوضعني قدوة ) قد كانت لكم أسوة (- 4

وبدا (أنكرناكم ) منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم(مجع بريء كظريف ) إذ قالوا لقومهم إنا برآء(من املؤمنني 
 قول إبراهيم ألبيه حىت تؤمنوا باهللا وحده إال(بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية واوا ) بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا

أي ) وما أملك لك من اهللا(مستثىن من أسوة فليس لكم التأسي به يف ذلك بأن تستغفروا للكفار وقوله ) ألستغفرن لك
كىن به عن أنه ال ميلك له غري االستغفار فهو مبين عليه مستثىن من حيث املراد منه وإن كان ) من شيء(من عذابه وثوابه 

ى فيه قل فمن ميلك لكم من اهللا شيئا واستغفاره له قبل أن يتبني له أنه عدو اهللا كما ذكره يف من حيث ظاهره مما يتأس
 من منقول اخلليل ومن معه أي قالوا) ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري(براءة 
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واغفر لنا (ا أي تذهب عقوهلم بنا أي ال تظهرهم علينا فيظنوا أم على احلق فيفتنو) ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا (- 5
 يف ملكك وصنعك) ربنا إنك أنت العزيز احلكيم

بدل اشتمال من كم بإعادة اجلار ) فيهم أسوة حسنة ملن كان(يا أمة حممد جواب قسم مقدر ) لقد كان لكم (- 6
عن خلقه ) فإن اهللا هو الغين(ار بأن يوايل الكف) ومن يتول(أي خيافهما أو يظن الثواب والعقاب ) يرجو اهللا واليوم اآلخر(
 ألهل طاعته) احلميد(

بأن يهديهم لالميان ) مودة(من كفار مكة طاعة هللا تعاىل ) عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم (- 7
 م) رحيم(هلم ما سلف ) واهللا غفور(على ذلك وقد فعله بعد فتح مكة ) واهللا قدير(فيصريوا لكم أولياء 

بدل اشتمال من ) يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم(من الكفار ) ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم( - 8
 العادلني) إن اهللا حيب املقسطني(بالقسط أي بالعدل وهذا قبل األمر جبهادهم ) إليهم(تقضوا ) وتقسطوا(الذين 

) على إخراجكم أن تولوهم(عاونوا ) أخرجوكم من دياركم وظاهرواإمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين و (- 9

 )ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون(بدل اشتمال من الذين أن تتخذوهم أولياء 

من الكفار بعد الصلح معهم يف احلديبية على أن ) مهاجرات(بألسنتهم ) يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات (- 10
باحللف على أن ما خرجن إال رغبة يف اإلسالم ال بغضا ألزواجهن الكفار ) فامتحنوهن(ؤمنني يرد من جاء منهم إىل امل

ظننتموهن باحللف ) اهللا أعلم بإميان فإن علمتموهن( حيلفهن صلى اهللا عليه وسلموال عشقا لرجال من املسلمني كذا مان 
ما (أي أعطوا الكفار أزواجهن )  هم حيلون هلن وآتوهمإىل الكفار ال هن حل هلم وال(تردوهن ) مؤمنات فال ترجعوهن(

) وال متسكوا(مهورهن ) إذا آتيتموهن أجورهن(بشرطه ) وال جناح عليكم أن تنكحوهن(عليهن من املهور ) أنفقوا

زوجاتكم لقطع إسالمكم هلا بشرطه أو الالحقات باملشركني مرتدات لقطع ) بعصم الكوافر(بالتشديد والتخفيف 
وليسألوا ما (عليهن من املهور يف صورة االرتداد ممن تزوجن من الكفار ) ما أنفقتم(اطلبوا ) واسألوا( هلا بشرطه إسالمكم

 )واهللا عليم حكيم(به ) ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم(على املهاجرات كما تقدم أم يؤتونه ) أنفقوا

مرتدات ) إىل الكفار(من مهورهن بالذهاب أي واحدة فأكثر منهن أو شيء ) وإن فاتكم شيء من أزواجكم (- 11
واتقوا (لفواته عليهم من جهة الكفار ) مثل ما أنفقوا(من الغنيمة ) فآتوا الذين ذهبت أزواجهم(فغزومت وغنمتم ) فعاقبتم(

 وقد فعل املؤمنون ما أمروا به من االيتاء للكفار واملؤمنينن مث ارتفع هذا احلكم) اهللا الذي أنتم به مؤمنون

) يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا وال يسرقن وال يزنني وال يقتلن أوالدهن (- 12

وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن (كما كان يفعل يف اجلاهلية من وأد البنات أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر 
ج ووصف بصفة الولد احلقيقي فإن األم إذا وضعته سقط بني يديها ورجليها أي بولد ملقوط ينسبنه إىل الزو) وأرجلهن

هو ما وافق طاعة اهللا كترك النياحة ومتزيق الثياب وجز الشعور وشق اجليب ومخش ) معروف(فعل ) وال يعصينك يف(
 ) إن اهللا غفور رحيمواستغفر هلن اهللا( بالقول ومل يصافح واحدة منهن صلى اهللا عليه وسلمفعل ذلك ) فبايعهن(الوجه 

من ثواا مع إيقافهم ا ) قد يئسوا من اآلخرة(هم اليهود ) يا أيها الذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهم (- 13
أي املقبورين من خري اآلخرة إذ تعرض ) من أصحاب القبور(الكائنون ) كما يئس الكفار(لعنادهم النيب مع علمهم بصدقة 

 من اجلنة لو كانوا آمنوا وما يصريون إليه من النارعليهم مقاعدهم 
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  سورة الصف-61*2*

يف ) وهو العزيز(أي نزهه فالالم مزيدة وجيء مبا دون من تغليبا لألكثر ) سبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض (- 1
 يف صنعه) احلكيم(ملكه 

 إذ ازمتم باحد) علونما ال تف(يف طلب اجلهاد ) يا أيها الذين آمنوا مل تقولون (- 2

 )ما ال تفعلون(فاعل كرب ) عند اهللا أن تقولوا(متييز ) مقتا(عظم ) كرب (- 3

ملزق بعضه إىل ) كأم بنيان مرصوص(حال أي صافني ) الذين يقاتلون يف سبيله صفا(ينصر ويكرم ) إن اهللا حيب (- 4
 بعض ثابت

) وقد( قالوا إنه آدر أي منتفخ اخلصية وليس كذلك وكذبوه )وإذ قال موسى لقومه يا قوم مل تؤذونين( واذكر - 5

) أزاغ اهللا قلوم(عدلوا عن احلق بإيذائه ) فلما زاغوا(اجلملة حال والرسول حيترم ) تعلمون أين رسول اهللا إليكم(للتحقيق 

 مهالكافرين يف عل) واهللا ال يهدي القوم الفاسقني(أماهلا عن اهلدى على وفق ما قدره يف األزل 

إين رسول اهللا إليكم (مل يقل يا قوم ألنه مل يكن له فيهم قرابة ) وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بين إسرائيل( واذكر - 6
جاء أمحد ) فلما جاءهم(قال تعاىل ) من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد(قبلي ) مصدقا ملا بني يدي

 بني) مبني(ويف قراءة ساحر أي اجلائي به ) سحر(أي ايء به ) لوا هذاقا(اآليات والعالمات ) بالبينات(الكفار 

بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر ) ممن افترى على اهللا الكذب(أشد ظلما ) أظلم(أي ال أحد ) ومن (- 7
 الكافرين) وهو يدعى إىل اإلسالم واهللا ال يهدي القوم الظاملني(

بأقواهلم أنه سحر وشعر ) بأفواههم(شرعه وبراهينه ) نور اهللا(نصوب بأن مقدرة والالم مزيدة م) يريدون ليطفئوا (- 8
 ذلك) ولو كره الكافرون(ويف قراءة باإلضافة ) نوره(مظهر ) واهللا متم(وكهانة 

 كره ولو(مجيع األديان املخالفة ) على الدين كله(يعليه ) هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره (- 9
 ذلك) املشركون

مؤمل فكأم قالوا نعم ) من عذاب أليم(بالتخفيف والتشديد ) يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم (- 10
 فقال

باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم (تدومون على اإلميان ) تؤمنون (- 11
 كم فافعلوهأنه خري ل) تعلمون

لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها األار ومساكن (جواب شرط مقدر أي إن تفعلوه يغفر ) يغفر (- 12
 )ذلك الفوز العظيم(إقامة ) طيبة يف جنات عدن

 بالنصر والفتح) وأخرى حتبوا نصر من اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني( ويؤتكم نعمة - 13

اخل املعىن كما كان احلواريون كذلك ) كما قال(لدينه ويف قراءة باإلضافة ) منوا كونوا أنصار اهللايا أيها الذين آ (- 14
أي من األنصار الذين يكونون معي متوجها إىل نصرة اهللا ) عيسى ابن مرمي للحواريني من أنصاري إىل اهللا(الدال عليه قال 

ى وهم أول من آمن به وكانوا إثين عشر رجال من احلور وهو واحلواريون أصفياء عيس) قال احلواريون حنن أنصار اهللا(
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بعيسى وقالوا إنه عبد اهللا ) فآمنت طائفة من بين إسرائيل(البياض اخلالص وقيل كانوا قصارين حيورون الثياب أي يبيضوا 
من الطائفتني ) الذين آمنوا(نا قوي) فأيدنا(لقوهلم إنه ابن اهللا رفعه إليه فاقتتلت الطائفتان ) وكفرت طائفة(رفع إىل السماء 

 غالبني) فأصبحوا ظاهرين(الطائفة الكافرة ) على عدوهم(

  سورة اجلمعة-62*2*

املرته ) امللك القدوس(يف ذكره ما تغليب لألكثر ) ما يف السماوات وما يف األرض(يرتهه فالالم زائدة ) يسبح هللا (- 1
 يف ملكه وصنعه) العزيز احلكيم(عما ال يليق به 

 صلى اهللا عليه وسلمهو حممد ) رسوال منهم(العرب واالمي من ال يكتب وال يقرأ كتابا ) هو الذي بعث يف األميني (- 2

) وإن(ما فيه من األحكام ) واحلكمة(القرآن ) ويعلمهم الكتاب(يطهرهم من الشرك ) ويزكيهم(القرآن ) يتلوا عليهم آياته(

بني) لفي ضالل مبني(جميئه ) كانوا من قبل(م خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي وإ 

يف السابقة والفضل ) يلحقوا م(مل ) ملا(واآليتني منهم بعدهم ) منهم(عطف على األميني أي املوجودين ) وآخرين (- 3
 يف ملكه وصنعه وهم التابعون واالقتصار عليهم كاف يف بيان فضل الصحابة املبعوث فيهم النيب) وهو العزيز احلكيم(

 على من عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من مجيع اإلنس واجلن إىل يوم القيامة ألن كل قرن خري صلى اهللا عليه وسلم
 ممن يليه

 )واهللا ذو الفضل العظيم(النيب ومن ذكر معه ) ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء (- 4

 فلم يؤمنوا صلى اهللا عليه وسلم يعملوا مبا فيها من نعته مل) مث مل حيملوها(كلفوا العمل ا ) مثل الذين محلوا التوراة (- 5
صلى اهللا املصدقة للنيب ) بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهللا(كتبا يف عدم انتفاعه ا ) كمثل احلمار حيمل أسفارا(به 

 ينالكافر) واهللا ال يهدي القوم الظاملني( واملخصوص بالذم حمذوف تقديره هذا املثل عليه وسلم

تعلق بتمنوا ) قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني (- 6
 الشرطان على أن األول قيد يف الثاين أي إن صدقتم يف زعمكم أنكم أولياء اهللا والوايل يؤثر اآلخرة ومبدؤها املوت فتمنوه

 الكافرين) واهللا عليم بالظاملني(من كفرهم بالنيب املستلزم لكذم ) يديهموال يتمنونه أبدا مبا قدمت أ (- 7

السر والعالنية ) مالقيكم مث تردون إىل عامل الغيب والشهادة(الفاء زائدة ) قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه (- 8
 فيجازيكم به) فينبئكم مبا كنتم تعملون(

) وذروا البيع(للصالة ) إىل ذكر اهللا(فامضوا ) يوم اجلمعة فاسعوا(مبعىن يف ) ة منيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصال (- 9

 أنه خري فافعلوه) ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون(اتركوا عقده 

كثريا (ذكرا ) من فضل اهللا واذكروا اهللا(اطلبوا الرزق ) وابتغوا(أمر إباحة ) فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض (- 10
 خيطب يوم اجلمعة فقدمت عري وضرب لقدومها الطبل على العادة صلى اهللا عليه وسلمتفوزون كان ) تفلحونلعلكم 

 فخرج هلا الناس من املسجد غري اثين عشر رجال فرتلت
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) هللاقائما قل ما عند ا(يف اخلطبة ) وتركوك(التجارة ألا مطلوم دون اللهو ) وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها (- 11

يقال كل إلنسان يرزق عائلته أي من رزق اهللا ) من اللهو ومن التجارة واهللا خري الرازقني(للذين آمنوا ) خري(من الثواب 
 تعاىل

  سورة املنافقون-63*2*

نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا (بألسنتهم على خالف ما يف قلوم ) إذا جاءك املنافقون قالوا (- 1
 فيما أضمروه خمالفا ملا قالوه) إن املنافقني لكاذبون(يعلم ) يشهد

إم ساء ما كانوا (أي اجلهاد فيه ) عن سبيل اهللا(ا ) فصدوا(سترة على أمواهلم ودمائهم ) اختذوا أميام جنة (- 2
 )يعملون

على (ختم ) فطبع(لى كفرهم به بالقلب أي استمروا ع) مث كفروا(باللسان ) بأم آمنوا(أي سوء عملهم ) ذلك (- 3
 اإلميان) فهم ال يفقهون(بالكفر ) قلوم

من عظم أجسامهم يف ترك ) كأم(لفصاحتها ) وإن يقولوا تسمع لقوهلم(جلماهلا ) وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم (- 4
 العسكر وإنشاء تصاح كنداء يف) حيسبون كل صيحة(ممالة إىل اجلدار ) مسندة(بسكون الشني وضمها ) خشب(التفهم 
فإم يفشون سرك للكفار ) هم العدو فاحذرهم(ملا يف قلوم من الرعب أن يرتل فيهم ما يبيح دماءهم ) عليهم(ضالة 

 كيف يصرفون عن اإلميان بعد قيام الربهان) أىن يؤفكون(أهلكهم ) قاتلهم اهللا(

رؤوسهم ورأيتهم ( بالتشديد والتخفيف عطفوا )يستغفر لكم رسول اهللا لووا(معتذرين ) وإذا قيل هلم تعالوا (- 5
 )وهم مستكربون(يعرضون عن ذلك ) يصدون

أم مل تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلم إن اهللا ال (استغين مزة االستفهام عن مهزة الوصل ) سواء عليهم أستغفرت هلم (- 6
 )يهدي القوم الفاسقني

يتفرقوا ) حىت ينفضوا(من املهاجرين ) تنفقوا على من عند رسول اهللاال (ألصحام من األنصار ) هم الذين يقولون (- 7
 )ولكن املنافقني ال يفقهون(بالرزق فهو الرزاق للمهاجرين وغريهم ) وهللا خزائن السماوات واألرض(عنه 

عنوا به ) لمنها األذ(عنوا به أنفسهم ) إىل املدينة ليخرجن األعز(أي من غزوة بين املصطلق ) يقولون لئن رجعنا (- 8
 ذلك) ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون(الغلبة ) وهللا العزة(املؤمنني 

ومن يفعل ذلك (الصلوات اخلمس ) أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا(تشغلكم ) يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم (- 9
 )فأولئك هم اخلاسرون

مبعىن هال أو ال زائدة ولو للتمين ) ل أن يأيت أحدكم املوت فيقول رب لوالمما رزقناكم من قب(يف الزكاة ) وأنفقوا (- 10
بأن أحج قال ابن ) وأكن من الصاحلني(بإدغام التاء يف األصل يف الصاد أتصدق بالزكاة ) أخرتين إىل أجل قريب فأصدق(

 عباس رضي اهللا عنهما ما قصر أحد من الزكاة واحلج إال سأل الرجعة عند املوت

 بالتاء والياء) ولن يؤخر اهللا نفسا إذا جاء أجلها واهللا خبري مبا تعملون (- 11
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  سورة التغابن-64*2*

له امللك وله احلمد (يرتهه فالالم زائدة وأتى مبا دون من تغليبا لألكثر ) يسبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض (- 1
 )وهو على كل شيء قدير

 )واهللا مبا تعملون بصري(يف أصل اخللقة مث مييتكم ويعيدكم على ذلك ) كم مؤمنهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومن (- 2

 )وإليه املصري(إذ جعل شكل اآلدمي أحسن األشكال ) خلق السماوات واألرض باحلق وصوركم فأحسن صوركم (- 3

فيها من األسرار مبا ) يعلم ما يف السماوات واألرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واهللا عليم بذات الصدور (- 4
 واملعتقدات

يف ) وهلم(عقوبة الكفر يف الدنيا ) الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم(خرب ) نبأ(يا كفار مكة ) أمل يأتكم (- 5
 مؤمل) عذاب أليم(اآلخرة 

) فقالوا أبشر(احلجج الظاهرات على اإلميان ) كانت تأتيهم رسلهم بالبينات(ضمري الشأن ) بأنه(عذاب الدنيا ) ذلك (- 6

 يف أفعاله) محيد(عن خلقه ) واهللا غين(عن إميام ) واستغىن اهللا(عن اإلميان ) يهدوننا فكفروا وتولوا(أريد به اجلنس 

لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا عملتم وذلك على (خمففة وامسها حمذوف أي أم ) زعم الذين كفروا أن (- 7
 )اهللا يسري

 )الذي أنزلنا واهللا مبا تعملون خبري(والقرآن ) نوا باهللا ورسوله والنورفآم (- 8

يغنب املؤمنون الكافرين بأخذ منازهلم وأهليهم يف اجلنة ) ذلك يوم التغابن(يوم القيامة ) يوم جيمعكم ليوم اجلمع( اذكر - 9
جنات جتري من حتتها (بالنون يف الفعلني ويف قراءة ) ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلا يكفر عنه سيئاته ويدخله(لو آمنوا 

 )األار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم

 هي) أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس املصري(القرآن ) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا (- 10

للصرب عليها ) يهد قلبه(ه يف قوله إن املصيبة بقضائ) ومن يؤمن باهللا(بقضائه ) ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا (- 11
 )واهللا بكل شيء عليم(

 البني) وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإمنا على رسولنا البالغ املبني (- 12

 )اهللا ال إله إال هو وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون (- 13

عوهم يف التخلف عن اخلري كاجلهاد أن تطي) يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم (- 14
عنهم يف تثبيطهم إياكم عن ذلك اخلري معتلني مبشقة فراقكم ) وإن تعفوا(واهلجرة فإن سبب نزول اآلية االطاعة يف ذلك 

 )وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم(عليهم 

فال تفوتوه باشتغالكم باألموال ) جر عظيمواهللا عنده أ(لكم شاغلة هن أمور اآلخرة ) إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة (- 15
 واألوالد

) وأنفقوا(اهللا ) وأطيعوا(ما أمرمت به مساع قبول ) وامسعوا(ناسخة لقوله اتقوا اهللا حق تقاته ) فاتقوا اهللا ما استطعتم (- 16

 فائزونال) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون(خرب يكن مقدرة جواب األمر ) خريا ألنفسكم(يف الطاعة 
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ويف قراءة يضعفه بالتشديد بالواحدة ) يضاعفه لكم(بأن تتصدقوا عن طيب قلب ) إن تقرضوا اهللا قرضا حسنا (- 17
 يف العقاب على املعصية) حليم(جماز على الطاعة ) واهللا شكور(ما يشاء ) ويغفر لكم(عشرا إىل سبعمائة وأكثر 

 يف صنعه) احلكيم(يف ملكه ) عزيزال(العالنية ) والشهادة(السر ) عامل الغيب (- 18

  سورة الطالق-65*2*

ألوهلا بأن ) فطلقوهن لعدن(أي أردمت الطالق ) إذا طلقتم النساء(املراد أمته بقرينة ما بعده أو قل هلم ) يا أيها النيب (- 1
احفظوها لتراجعوا ) دةوأحصوا الع( بذلك رواه الشيخان صلى اهللا عليه وسلميكون الطالق يف طهر مل متس فيه لتفسريه 

إال أن (منها حىت تنقضي عدن ) ال خترجوهن من بيون وال خيرجن(أطيعوه يف أمره ويه ) واتقوا اهللا ربكم(قبل فراغها 
حدود اهللا (املذكورات ) وتلك(بفتح الياء وكسرها بينت أو بينة فيخرجن إلقامة احلد عليهن ) مبينة(زنا ) يأتني بفاحشة

مراجعة فيما إذا كان واحدة أو ) أمرا(الطالق ) د اهللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلكومن يتعد حدو
 اثنتني

أو فارقوهن (من غري ضرار ) مبعروف(بأن تراجعوهن ) فأمسكوهن(قاربن انقضاء عدن ) فإذا بلغن أجلهن (- 2
على املراجعة أو الفراق ) شهدوا ذوي عدل منكموأ(اتركوهن حىت تنقضي عدن وال تضاروهن باملراجعة ) مبعروف

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ومن يتق اهللا جيعل له (ال للمشهود عليه أو له ) وأقيموا الشهادة هللا(
 من كرب الدنيا واآلخرة) خمرجا

) إن اهللا بالغ أمره(كافيه )  حسبهفهو(يف أموره ) ومن يتوكل على اهللا(خيطر بباله ) ويرزقه من حيث ال حيتسب (- 3

 ميقاتا) قدرا(كرخاء وشدة ) قد جعل اهللا لكل شيء(مراده ويف قراءة باإلضافة 

شككتم يف ) من نسائكم إن ارتبتم(مبعىن احليض ) يئسن من احمليض(مزة وياء وبال ياء يف املوضعني ) والالئي (- 4
رهن فعدن ثالثة أشهر واملسألتان يف غري املتوىف عنهن أزواجهن أما لصغ) فعدن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن(عدن 

انقضاء عدن مطلقات أو متوىف ) وأوالت األمحال أجلهن(هن فعدن ما يف آية يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا 
 يف الدنيا واآلخرة) أن يضعن محلهن ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا(عنهن أزواجهن 

 )أنزله إليكم ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا(حكمه ) أمر اهللا(املذكور يف العدة ) لكذ (- 5

أي سعتكم عطف بيان أو بدل ) من وجدكم(أي بعض مساكنكم ) من حيث سكنتم(أي املطلقات ) أسكنوهن (- 6
املساكن فيحتجن إىل ) وهن لتضيقوا عليهنوال تضار(مما قبله باعادة اجلار وتقدير مضاف أي أمكنة سعتكم ال ما دوا 

أوالدكم منهن ) وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن فإن أرضعن لكم(اخلروج أو النفقة فيفتدين منكم 
جبميل من حق األوالد بالتوفيق على أجر معلوم على ) مبعروف(وبينهن ) وأمتروا بينكم(على االرضاع ) فآتوهن أجورهن(

وال ) أخرى(لألب ) فسترضع له(تضايقتم يف االرضاع فامتنع األب من األجرة واالم من فعله ) وإن تعاسرمت(ع االرضا
 تكره األم على إرضاعه
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على ) اهللا(أعطاه ) عليه رزقه فلينفق مما آتاه(ضيق ) ذو سعة من سعته ومن قدر(على املطلقات واملرضعات ) لينفق (- 7
 وقد جعله بالفتوح)  ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسر يسراال يكلف اهللا نفسا إال(قدره 

عن أمر (عصت يعين أهلها ) عتت(وكثري من القرى ) من قرية(هي كاف اجلر دخلت على أي مبعىن كم ) وكأين (- 8
بسكون الكاف ) حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا(يف اآلخرة وإن مل جتيء لتحقق وقوعها ) را ورسله فحاسبناها

 مها فظيعا وهو عذاب الناروض

 خسارا وهالكا) وكان عاقبة أمرها خسرا(عقوبته ) فذاقت وبال أمرها (- 9

نعت ) الذين آمنوا(أصحاب العقول ) فاتقوا اهللا يا أويل األلباب(تكرير الوعيد توكيد ) أعد اهللا هلم عذابا شديدا (- 10
 آنهو القر) قد أنزل اهللا إليكم ذكرا(للمنادى أو بيان له 

بفتح ) يتلوا عليكم آيات اهللا مبينات( منصوب بفعل مقدر أي وارسل صلى اهللا عليه وسلمأي حممدا ) رسوال (- 11
الكفر الذي ) من الظلمات(بعد جميء الذكر والرسول ) ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصاحلات(الياء وكسرها كما تقدم 

جنات (ويف قراءة بالنون ) ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلا يدخله(د الكفر اإلميان الذي قام م بع) إىل النور(كانوا عليه 
 هو رزق اجلنة اليت ال ينقطع نعيمها) جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا

السموات بني ) بينهن(الوحي ) يترتل األمر(يعين سبع أرضني ) اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن (- 12
متعلق مبحذوف أي أعلمكم بذلك اخللق ) لتعلموا(واألرض يرتل به جربيل من السماء السابعة إىل األرض السابعة 

 )أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما(والترتيل 

  سورة التحرمي-66*2*

ية ملا واقعها يف بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق من أمتك مارية القبط) يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك (- 1
أي رضاهن ) مرضات أزواجك(بتحرميها ) تبتغي(عليها كون ذلك يف بيتها وعلى فراشها حيث قلت هي حرام علي 

 غفر لك هذا التحرمي) واهللا غفور رحيم(

املائدة ومن األميان ومن األميان حترمي حتليلها بالكفارة املذكورة يف سورة ) لكم حتلة أميانكم(شرع ) قد فرض اهللا (- 2
 صلى اهللا عليه وسلم قال مقاتل أعتق رقبة يف حترمي مارية وقال احلسن مل يكفر ألنه صلى اهللا عليه وسلماألمة وهل كفر 

 )وهو العليم احلكيم(ناصركم ) واهللا موالكم(مغفور له 

) فلما نبأت به( هو حترمي مارية وقال هلا ال تفشيه )حديثا(هي حفصة ) وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه( واذكر - 3

) وأعرض عن بعض(حلفصة ) عرف بعضه(على املنىبء به ) عليه(اطلعه ) وأظهره اهللا(عائشة ظنا منها أن ال حرج يف ذلك 

 أي اهللا) فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأين العليم اخلبري(تكرما منه 

مالت إىل حترمي مارية أي سركما ذلك مع كراهة النيب ) إىل اهللا فقد صغت قلوبكما(ائشة أي حفصة وع) إن تتوبا (- 4
 له وذلك ذنب وجواب الشرط حمذوف أي تقبال وأطلق قلوب على قلبني ومل يعرببه الستثقال اجلمع صلى اهللا عليه وسلم

) عليه(يف األصل يف الظاء ويف قراءة بدوا تتعاونا بإدغام التاء الثانية ) وإن تظاهرا(بني تثنيتني فيما هو كالكلمة الواحدة 
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أبوبكر وعمر رضي اهللا عنهما معطوف ) وجربيل وصاحل املؤمنني(ناصره ) مواله(فصل ) فإن اهللا هو(أي النيب فيما يكرهه 
 نصره ظهراء أعوان له يف) ظهري(بعد نصر اهللا واملذكورين ) واملالئكة بعد ذلك(على حمل إسم إن فيكونون ناصريه 

 عليكما

خرب عسى ) أزواجا خريا منكن(بالتشديد والتخفيف ) أن يبدله(أي طلق النيب أزواجه ) عسى ربه إن طلقكن (- 5
) قانتات(خملصات ) مؤمنات(مقرات باإلسالم ) مسلمات(واجلملة جواب الشرط ومل يقع التبديل لعدم موقوع الشرط 

 )ثيبات وأبكارا(اجرات صائمات أو مه) تائبات عابدات سائحات(مطيعات 

) واحلجارة(الكفار ) نارا وقودها الناس(باحلمل على طاعة اهللا ) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم (- 6

خزنتها عدم ) عليها مالئكة(كأصنامهمم منها يعين أا مفرطة احلرارة تتقد مبا ذكر الكنار الدنيا تتقد باحلطب وحنوه 
بدل من اجلاللة أي ) ال يعصون اهللا ما أمرهم(يف البطش ) شداد(من غلظ القلب ) غالظ( يف املدثر تسعة عشر كما سيأيت

تأكيد واآلية ختويف للمؤمنني عن االرتداد وللمنافقني املؤمنني بألسنتهم دون ) ويفعلون ما يؤمرون(ال يعصون أمر اهللا 
 قلوم

إمنا جتزون ما كنتم (هلم ذلك عند دخوهلم النار أي ألنه ال ينفعكم يقال ) يا أيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم (- 7
 أي جزاءه) تعملون

بفتح النون وضمها صادقة بأن ال يعاد إىل الذنب وال يراد العود إليه ) يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا (- 8
) جتري من حتتها األار يوم ال خيزي اهللا(اتني بس) أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات(ترجية تقع ) عسى ربكم(

ربنا أمتم لنا (مستأنف ) وبأميام يقولون(أمامهم ويكون ) النيب والذين آمنوا معه نورهم يسعى بني أيديهم(بادخال النار 
 )إنك على كل شيء قدير(ربنا ) واغفر لنا(إىل اجلنة واملنافقون يطفأ نورهم ) نورنا

ومأواهم جهنم (باالنتهار واملقت ) واغلظ عليهم(باللسان واحلجة ) واملنافقني(بالسيف )  جاهد الكفاريا أيها النيب (- 9
 هي) وبئس املصري

يف الدين إذ ) ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها (- 10
ول لقومه إنه جمنون وامرأة لوط وامسها واعلة تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به كفرتا وكانت امرأة نوح وامسها واهلة تق

ادخال النار مع (هلما ) شيئا وقيل(من عذابه ) عنهما من اهللا(أي نوح ولوط ) فلم يغنيا(ليال بايقاد النار وارا بالتدخني 
 من كفار قوم نوح وقوم لوط) الداخلني

آمنت مبوسى وامسها آسية فعذا فرعون بأن أوتد يديها ورجليها ) نوا امرأة فرعونوضرب اهللا مثال للذين آم (- 11
يف ) إذ قالت(وألقى على صدرها رحى عظيمة واستقبل ا الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل ا ظللتها املالئكة 

وتعذيبه ) وجنين من فرعون وعمله (فكشف هلا فرأته فسهل عليها التعذيب) رب ابن يل عندك بيتا يف اجلنة(حال التعذيب 
 أهل دينه فقبض اهللا روحها وقال ابن كيسان رفعت إىل اجلنة حية فهي تأكل وتشرب) وجنين من القوم الظاملني(

أي جربيل ) فنفخنا فيه من روحنا(حفظته ) ابنة عمران اليت أحصنت فرجها(عطف على امرأة فرعون ) ومرمي (- 12
شرائعه ) وصدقت بكلمات را(ق اهللا تعاىل فعله الواصل إىل فرجها فحملت بعيسى حيث نفخ يف جيب درعها خبل

 من القوم املطيعني) وكانت من القانتني(املرتلة ) وكتبه(
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  سورة امللك-67*2*

 )وهو على كل شيء قدير(السلطان والقدرة ) امللك(يف تصرفه ) الذي بيده(ترته عن صفات احملدثني ) تبارك (- 1

يف اآلخرة أومها يف الدنيا فالنطفة تعرض هلا احلياة وهي ما به االحساس ) واحلياة(يف الدنيا )  خلق املوتالذي (- 2
أطوع ) أيكم أحسن عمال(ليختربكم يف احلياة ) ليبلوكم(واملوت ضدها أو عدمها قوالن واخللق على الثاين مبعىن التقدير 

 ملن تاب إليه) الغفور(يف انتقامه ممن عصاه ) وهو العزيز(هللا 

من (هلن أو لغريهن ) ما ترى يف خلق الرمحن(بعضها فوق بعض من غري مماسة ) الذي خلق سبع مساوات طباقا (- 3
 صدوع وشقوق) من فطور(فيها ) هل ترى(أعده إىل السماء ) فارجع البصر(تباين وعدم تناسب ) تفاوت

منقطع عن ) وهو حسري(ذليال لعدم إدراك اخللل ) ر خاسئاينقلب إليك البص(كرة بعد كرة ) مث ارجع البصر كرتني (- 4
 روية خلل

إذا استرقوا ) للشياطني(مراجم ) وجعلناها رجوما(بنجوم ) مبصابيح(القرىب إىل األرض ) ولقد زينا السماء الدنيا (- 5
ب يزول عن مكانه السمع بأن بنفصل شهاب عن الكواكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل اجلين أو خيبله ال أن الكواك

 النار املوقدة) وأعتدنا هلم عذاب السعري(

 هي) وللذين كفروا برم عذاب جهنم وبئس املصري (- 6

 تغلي) وهي تفور(صوتا منكرا كصوت احلمار ) إذا ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقا (- 7

مجاعة منهم ) ما ألقي فيها فوجكل(غضبا على الكافر ) من الغيظ(وقرىء تتميز على األصل تتقطع ) تكاد متيز (- 8
 رسول ينذركم عذاب اهللا تعاىل) أمل يأتكم نذير(سؤال توبيخ ) سأهلم خزنتها(

حيتمل أن يكون من ) أنتم إال يف ضالل كبري(ما ) قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شيء إن (- 9
 ون من كالم الكفار للنذركالم املالئكة للكفار حني اخربوا بالتكذيب وأن يك

 )ما كنا يف أصحاب السعري(عقل تفكر ) أو نعقل(أي مساع تفهم ) وقالوا لو كنا نسمع (- 10

ألصحاب (بسكون احلاء وضمها ) فسحقا(وهو تكذيب النذر ) بذنبهم(حيث ال ينفع االعتراف ) فاعترفوا (- 11
 فبعدا هلم عن رمحة اهللا) السعري

هلم مغفرة (يف غيبتهم عن أعني الناس فيطيعونه سرا فيكون عالنية أوىل ) بالغيب(خيافون ) مإن الذين خيشون ر (- 12
 أي اجلنة) وأجر كبري

مبا فيها فكيف مبا نطقتم وسبب نزول ) عليم بذات الصدور(تعاىل ) قولكم أو اجهروا به إنه(أيها الناس ) وأسروا (- 13
 كم ال يسمعكم إاله حممدذلك أن املشركني قال بعضهم لبعض أسروا قول

 فيه) اخلبري(يف علمه ) وهو اللطيف(ما تسرون أينتفي علمه بذلك ) أال يعلم من خلق (- 14

املخلوق ) وكلوا من رزقه(جوانبها ) فامشوا يف مناكبها(سهلة للمشي فيها ) هو الذي جعل لكم األرض ذلوال (- 15
 من القبور للجزاء) وإليه النشور(ألجلكم 
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) من يف السماء(بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما وبني األخرى وتركه وإبداهلا ألفا ) منتمأأ (- 16

 تتحرك بكم وترتفع فوقكم) بكم األرض فإذا هي متور(بدل من من ) أن خيسف(سلطانه وقدرته 

عند معاينة ) فستعلمون( باحلصباء رحيا ترميكم) عليكم حاصبا(بدل من من ) أم أمنتم من يف السماء أن يرسل (- 17
 إنذاري بالعذاب أنه حق) كيف نذير(العذاب 

 إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهالكهم أي أنه حق) فكيف كان نكري(من األمم ) ولقد كذب الذين من قبلهم (- 18

أجنحتهن بعد البسط ) ام(باسطات أجنحتهن ) ويقبضن(يف اهلواء ) الطري فوقهم صافات(ينظرون ) أومل يروا إىل (- 19
املعىن أمل ) بكل شيء بصري أم(بقدرته ) الرمحن إنه(عن الوقوع يف حال البسط والقبض ) ميسكهن إال(أي وقابضات 

 يستدلوا بثبوت الطري يف اهلواء على قدرتنا أن نفعل م ما تقدم وغريه من العذاب

من (صفة جند ) ينصركم(صلة الذي ) لكم(أعوان ) هو جند(بدل من هذا ) الذي(خربه ) هذا(مبتدأ ) أم من (- 20
غرهم الشيطان بأن العذاب ال ) الكافرون إال يف غرور(ما ) إن(أي غريه يدفع عنكم عذابه أي ال ناصر لكم ) دون الرمحن

 يرتل م

 قبله أي املطر عنكم وجواب الشرط حمذوف دل عليه ما) رزقه(الرمحان ) أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك (- 21
 تباعد عن احلق) ونفور(تكرب ) يف عتو(متادوا ) بل جلوا(أي فمن يرزقكم أي ال رازق لكم غريه 

وخرب من ) مستقيم(طريق ) على صراط(معتدال ) على وجهه أهدى أم من ميشي سويا(واقعا ) أفمن ميشي مكبا (- 22
 فر أيهما على هدىالثانية حمذوف دل عليه خرب األوىل أي أهدى واملثل يف املؤمن والكا

ما مزيدة ) قليال ما تشكرون(القلوب ) وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة(خلقكم ) قل هو الذي أنشأكم (- 23
 واجلملة مستأنفة خمربة بقلة شكرهم جدا على هذه النعم

 للحساب) يف األرض وإليه حتشرون(خلقكم ) قل هو الذي ذرأكم (- 24

 فيه) إن كنتم صادقني(وعد احلشر )  هذا الوعدمىت(للمؤمنني ) ويقولون (- 25

 بني االنذار) عند اهللا وإمنا أنا نذير مبني(مبجيئه ) قل إمنا العلم (- 26

أي قال اخلزنة هلم ) وجوه الذين كفروا وقيل(اسودت ) سيئت(قريبا ) زلفة(أي العذاب بعد احلشر ) فلما رأوه (- 27
أنكم ال تبعثون وهذه حكاية حال تأيت عرب عنها بطريق املضي لتحقيق ) تدعون(بانذاره ) الذي كنتم به(العذاب ) هذا(

 وقوعها

فمن جيري الكافرين (فلم يعذبنا ) أو رمحنا(من املؤمنني بعذابه كما تقصدون ) قل أرأيتم إن أهلكين اهللا ومن معي (- 28
 أي ال جمري هلم منه) من عذاب أليم

بني أحنن ) من هو يف ضالل مبني(بالتاء والياء عند معاينة العذاب ) وكلنا فستعلمونقل هو الرمحن آمنا به وعليه ت (- 29
 أم أنتم أم هم

جار تناله األيدي والدالء كمائكم أي ) فمن يأتيكم مباء معني(غائرا يف األرض ) قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا (- 30
أن يقول القارىء عقب معني اهللا رب العاملني كما ورد يف ال يأيت به إال اهللا تعاىل فكيف تنكرون أن يبعثكم ويستحب 
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احلديث وتليت هذه اآلية عند بعض املتجربين فقال تأيت به الفؤوس واملعاول فذهب ماء عينه وعمي نعوذ باهللا من اجلرأة 
 على اهللا وعلى آياته

  سورة القلم-68*2*

أي ) وما يسطرون(لذي كتب به الكائنات يف اللوح احملفوظ ا) والقلم(أحد حروف اهلجاء اهللا أعلم مبراده به ) ن  (- 1
 املالئكة من اخلري والصالح

أي انتفى اجلنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغريها وهذا رد ) بنعمة ربك مبجنون(يا حممد ) ما أنت (- 2
 لقوهلم انه جمنون

 مقطوع) وإن لك ألجرا غري ممنون (- 3

 )عظيم(ن دي) وإنك لعلى خلق (- 4

 )فستبصر ويبصرون (- 5

 مصدر كاملعقول أي الفتون مبعىن انون أي أبك أم م) بأيكم املفتون (- 6

 له وأعلم مبعىن عامل) إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين (- 7

 )فال تطع املكذبني (- 8

يلينون لك وهو معطوف على تدهن وإن جعل جواب التمين ) فيدهنون(تلني هلم ) تدهن(مصدرية ) لو(متنوا ) ودوا (- 9
 املفهوم من ودوا قدر قبله بعد الفاء هم

 حقري) مهني(كثري احللف بالباطل ) وال تطع كل حالف (- 10

 ساع بالكالم بني الناس على وجه اإلفساد بينهم) مشاء بنميم(عياب أي مغتاب ) مهاز (- 11

 آمث) أثيم(ظامل ) معتد( احلقوق خبيل باملال عن) مناع للخري (- 12

دعي يف قريش وهو الوليد بن املغرية ادعاه أبوه بعد مثاين عشرة سنة قال ابن ) بعد ذلك زنيم(غليظ جاف ) عتل (- 13
 عباس ال نعلم أن اهللا وصف أحدا مبا وصفه به من العيوب فأحلق به عارا ال يفارقه أبدا وتعلق بزنيم الظرف قبله

 أي ألن وهو متعلق مبا دل عليه) ا مال وبننيأن كان ذ (- 14

أي كذب ا إلنعامنا عليه مبا ذكر ويف قراءة أأن مزتني ) أساطري األولني(هي ) قال(القرآن ) إذا تتلى عليه آياتنا (- 15
 مفتوحتني

 سنجعل على أنفه عالمة يعري ا ما عاش فخطم أنفه بالسيف يوم بدر) سنسمه على اخلرطوم (- 16

يقطعون ) إذ أقسموا ليصرمنها(البستان ) كما بلونا أصحاب اجلنة(امتحنا أهل مكة بالقحط واجلوع ) إنا بلوناهم (- 17
 وقت الصباح كي ال يشعر م املساكني فال يعطون منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها) مصبحني(مثرا 

 ملة مستأنفة أي وشأم ذلكيف ميينهم مبشيئة اهللا تعاىل واجل) وال يستثنون (- 18

 )وهم نائمون(نار أحرقتها ) فطاف عليها طائف من ربك (- 19
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 كالليل الشديد الظلمة أي سوداء) فأصبحت كالصرمي (- 20

 )فتنادوا مصبحني (- 21

 مريدين القطع وجواب) إن كنتم صارمني(غلتكم تفسري لتنادوا أو أن مصدرية أي بأن ) أن اغدوا على حرثكم (- 22

 الشرط دل عليه ما قبله

 يتسارون) فانطلقوا وهم يتخافتون (- 23

 تفسري ملا قبله أو أن مصدرية أي بأن) أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكني (- 24

 عليه يف ظنهم) قادرين(منع للفقراء ) وغدوا على حرد (- 25

 مث قالوا ملا علموهاعنها أي ليست هذه ) قالوا إنا لضالون(سوداء حمترقة ) فلما رأوها (- 26

 مثرا مبعىن الفقراء منها) بل حنن حمرومون (- 27

 اهللا تائبني) تسبحون(هال ) أمل أقل لكم لوال(خريهم ) قال أوسطهم (- 28

 مبنع الفقراء حقهم) قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظاملني (- 29

 )فأقبل بعضهم على بعض يتالومون (- 30

 )إنا كنا طاغني(هالكنا ) لناوي (تنبيهلل) قالوا يا (- 31

ليقبل توبتنا ويرد علينا خريا من جنتنا ) خريا منها إنا إىل ربنا راغبون(بالتشديد والتخفيف ) عسى ربنا أن يبدلنا (- 32
 روي أم ابدلوا خريا منها

رة أكرب لو كانوا ولعذاب اآلخ(ملن خالف أمرنا من كفار مكة وغريهم ) العذاب(أي مثل العذاب هلؤالء ) كذلك (- 33
 عذاا ما خالفوا أمرنا ونزل ملا قالوا إن بعثنا نعط أفضل منكم) يعلمون

 )إن للمتقني عند رم جنات النعيم (- 34

 أي تابعني هلم يف العطاء) أفنجعل املسلمني كارمني (- 35

 هذا احلكم الفاسد) ما لكم كيف حتكمون (- 36

 تدرسون أي تقرؤون) فيه تدرسون (مرتل) لكم كتاب(أي بل أ) أم (- 37

 )إن لكم فيه ملا ختريون (- 38

متعلق معىن بعلينا ويف هذا الكالم معىن القسم أي ) إىل يوم القيامة(واثقة ) علينا بالغة(عهود ) أم لكم أميان (- 39
 به النفسكم) إن لكم ملا حتكمون(اقسمنا لكم وجوابه 

كفيل ) زعيم(ون به ألنفسهم من أم يعطون يف اآلخرة أفضل من املؤمنني احلكم الذي حيكم) سلهم أيهم بذلك (- 40
 هلم

الكافلني ) فليأتوا بشركائهم(موافقون يف هذا القول يكفلون هلم به فإن كان كذلك ) شركاء(أي عندهم ) أم هلم (- 41
 )إن كانوا صادقني(هلم به 

 القيامة للحساب واجلزاء يقال كشفت احلرب عن هو عبارة عن شدة األمر يوم) يوم يكشف عن ساق( اذكر - 42
 تصري ظهورهم طبقا واحدا) فال يستطيعون(امتحانا الميام ) ويدعون إىل السجود(ساق إذا اشتد األمر فيها 
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يف ) ذلة وقد كانوا يدعون(تغشاهم ) ترهقهم(ال يرفعوا ) أبصارهم(حال من ضمري يدعون أي ذليلة ) خاشعة (- 43
 فال يأتون به بأن ال يصلوا)  السجود وهم ساملونإىل(الدنيا 

 )من حيث ال يعلمون(نأخذهم قليال قليال ) سنستدرجهم(القرآن ) ومن يكذب ذا احلديث(دعين ) فذرين (- 44

 شديد ال يطاق) إن كيدي متني(امهلهم ) وأملي هلم (- 45

 فال يؤمنون لذلك) مثقلون(مما يعطونكه ) أجرا فهم من مغرم(على تبليغ الرسالة ) تسأهلم(بل أ) أم (- 46

 منه ما يقولون) فهم يكتبون(اللوح احملفوظ الذي فيه الغيب ) أم عندهم الغيب (- 47

إذ (يف الضجر والعجلة وهو يونس عليه السالم ) وال تكن كصاحب احلوت(فيهم ما يشاء ) فاصرب حلكم ربك (- 48
  احلوتمملوء غما يف بطن) وهو مكظوم(دعا ربه ) نادى

) وهو مذموم(باألرض الفضاء ) بالعراء(من بطن احلوت ) من ربه لنبذ(رمحة ) نعمة(أدركه ) لوال أن تداركه (- 49

 لكنه رحم فنبذ غري مذموم

 األنبياء) فجعله من الصاحلني(بالنبوة ) فاجتباه ربه (- 50

نظرون إليك نظرا شديدا يكاد أن يصرعك ي) بأبصارهم(بضم الياء وفتحها ) وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك (- 51
 بسبب القرآن الذي جاء به) إنه نون(حسدا ) ويقولون(القرآن ) ملا مسعوا الذكر(ويسقطك من مكانك 

 اجلن واإلنس ال حيدث بسببه جنون) للعاملني(موعظة ) إال ذكر(القرآن ) وما هو (- 52

  سورة احلاقة-69*2*

  فيها ما أنكر من البعث واحلساب واجلزاء أو املظهرة لذلكالقيامة اليت حيق) احلاقة (- 1

 تعظيم لشأا وهو مبتدأ وخرب احلاقة) ما احلاقة (- 2

زيادة تعظيم لشأا فما األوىل مبتدأ وما بعدها خربه وما الثانية وخربها يف حمل ) ما احلاقة(أعلمك ) وما أدراك (- 3
 املفعول الثاين ألدرى

 القيامة ألا تقرع القلوب بأهواهلا) د بالقارعةكذبت مثود وعا (- 4

 بالصيحة ااوزة للحد يف الشدة) فأما مثود فأهلكوا بالطاغية (- 5

 قوية شديدة على عاد مع قوم وشدم) عاتية(شديدة الصوت ) وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر (- 6

وهلا من صبح يوم األربعاء لثمان بقني من شوال وكانت يف أ) عليهم سبع ليال ومثانية أيام(أرسلها بالقهر ) سخرها (- 7
فترى (متتابعات شبهت بتتابع فعل احلاسم يف إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حىت ينحسم ) حسوما(عجز الشتاء 

 ساقطة فارغة) خنل خاوية(أصول ) كأم أعجاز(مطروحني هالكني ) القوم فيها صرعى

 صفة نفس مقدرة أو التاء للمبالغة أي باق ال) ةفهل ترى هلم من باقي (- 8

) واملؤتفكات(أتباعه ويف قراءة بفتح القاف وسكون الباء أي من تقدمه من األمم الكافرة ) وجاء فرعون ومن قبله (- 9

 بالفعالت ذات اخلطأ) باخلاطئة(أهلها وهي قرى قوم لوط 
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 زائدة يف الشدة على غريها) ةفأخذهم أخذة رابي(لوطا وغريه ) فعصوا رسول رم (- 10

يعين آباءكم إذ أنتم يف أصالم ) محلناكم(عال فوق كل شيء من اجلبال وغريها زمن الطوفان ) إنا ملا طغا املاء (- 11
 السفينة اليت عملها نوح وجنا هو ومن كان معه فيها وغرق اآلخرون) يف اجلارية(

) أذن واعية(ولتحفظها ) وتعيها(عظة ) لكم تذكرة( وإهالك الكافرين هذه الفعلة وهي إجناء املؤمنني) لنجعلها (- 12

 حافظة ملا تسمع

 للفصل بني اخلالئق وهي الثانية) فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة (- 13

 )دكة واحدة(دقتا ) األرض واجلبال فدكتا(رفعت ) ومحلت (- 14

 قامت القيامة) فيومئذ وقعت الواقعة (- 15

 ضعيفة) سماء فهي يومئذ واهيةوانشقت ال (- 16

يومئذ (املالئكة املذكورين ) وحيمل عرش ربك فوقهم(جوانب السماء ) على أرجائها(يعين املالئكة ) وامللك (- 17
 من املالئكة أو من صفوفهم) مثانية

 من السرائر) منكم خافية(بالتاء والياء ) ال ختفى(للحساب ) يومئذ تعرضون (- 18

 تنازع فيه هاؤم اقرؤوا) اقرؤوا كتابيه(خذوا ) هاؤم(خطابا جلماعته ملا سر به )  كتابه بيمينه فيقولفأما من أويت (- 19

 )أين مالق حسابيه(تيقنت ) إين ظننت (- 20

 مرضية) فهو يف عيشة راضية (- 21

 )يف جنة عالية (- 22

 قريبة يتناوهلا القائم والقاعد واملضطجع) دانية(مثارها ) قطوفها (- 23

 املاضية يف الدنيا) مبا أسلفتم يف األيام اخلالية(حال أي متهنئني ) كلوا واشربوا هنيئا( فيقال هلم - 24

 )ليتين مل أوت كتابيه (تنبيهلل) وأما من أويت كتابه بشماله فيقول يا (- 25

 )ومل أدر ما حسابيه (- 26

 يت بأن ال أبعثالقاطعة حليا) كانت القاضية(املوتة يف الدنيا ) يا ليتها (- 27

 )ما أغىن عين ماليه (- 28

قويت وحجيت وهاء كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه للسكت تثبت وقفاً ووصالً اتباعا ) هلك عين سلطانيه (- 29
 ملصحف اإلمام والنقل ومنهم من حذفها وصال

 امجعوا يديه إىل عنقه يف الغل) فغلوه(خطاب خلزنة جهنم ) خذوه (- 30

 ادخلوه) صلوه(النار احملرقة ) جلحيممث ا (- 31

ادخلوه فيها بعد إدخاله النار ومل متنع الفاء من تعلق ) فاسلكوه(بذراع امللك ) مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا (- 32
 الفعل بالظرف املتقدم

 )إنه كان ال يؤمن باهللا العظيم (- 33

 )وال حيض على طعام املسكني (- 34
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 قريب ينتفع به) اهنا محيم والفليس له اليوم ه (- 35

 صديد أهل النار أو شجر فيها) وال طعام إال من غسلني (- 36

 الكافرون) ال يأكله إال اخلاطئون (- 37

 من املخلوقات) أقسم مبا تبصرون(زائدة ) فال (- 38

 أي بكل خملوق) وما ال تبصرون (- 39

  عن اهللا تعاىلأي قاله رسالة) لقول رسول كرمي(أي القرآن ) إنه (- 40

 )وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون (- 41

بالتاء والياء يف الفعلني وما مزيدة مؤكدة واملعىن أم آمنوا بأشياء يسرية ) وال بقول كاهن قليال ما تذكرون (- 42
  من اخلري والصلة والعفاف فلم تغن عنهم شيئاصلى اهللا عليه وسلموتذكروها مما أتى به النيب 

 )ترتيل من رب العاملني( بل هو - 43

 بأن قال عنا ما مل نقله) علينا بعض األقاويل(أي النيب ) ولو تقول (- 44

 بالقوة والقدرة) باليمني(عقابا ) منه(لنلنا ) ألخذنا (- 45

 نياط القلب وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه) مث لقطعنا منه الوتني (- 46

ما نعني خرب ما ) عنه حاجزين( اسم ما ومن زائدة لتأكيد النفي ومنكم حال من أحد هو) فما منكم من أحد (- 47
  ال مانع لنا عنه من حيث العقابصلى اهللا عليه وسلمومجع ألن أحدا يف سياق النفي مبعىن اجلمع وضمري عنه للنيب 

 )لتذكرة للمتقني(القرآن ) وإنه (- 48

 بالقرآن ومصدقني) كذبنيم(أيها الناس ) وإنا لنعلم أن منكم (- 49

 إذا رأوا ثواب املصدقني وعقاب املكذبني به) حلسرة على الكافرين(القرآن ) وإنه (- 50

 اليقني احلق) حلق اليقني(القرآن ) وإنه (- 51

 سبحانه) ربك العظيم(الباء زائدة ) باسم(نزه ) فسبح (- 52

  سورة املعارج-70*2*

 )عبعذاب واق(دعا داع ) سأل سائل (- 1

 هو النضر بن احلارث قال اللهم إن كان هذا هو احلق اآلية) للكافرين ليس له دافع (- 2

 مصاعد املالئكة وهي السموات) ذي املعارج(متصل بواقع ) من اهللا (- 3

متعلق مبحذوف يقع ) يف يوم(إىل مهبط أمره من السماء ) إليه(جربيل ) املالئكة والروح(بالتاء والياء ) تعرج (- 4
بالنسبة إىل الكافر ملا يلقى فيه من الشدائد وأما املؤمن فيكون ) كان مقداره مخسني ألف سنة(لعذاب م يف يوم القيامة ا

 عليه أخف من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا كما جاء يف احلديث

 أي ال جزع فيه) صربا مجيال(وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ) فاصرب (- 5
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 غري واقع) بعيدا(ذاب الع) إم يرونه (- 6

 واقعا ال حمالة) ونراه قريبا (- 7

 كذائب الفضة) كاملهل(متعلق مبحذوف تقديره يقع ) يوم تكون السماء (- 8

 كالصوف باخلفة والطريان بالريح) وتكون اجلبال كالعهن (- 9

 قريب قريبه الشتغال كل حباله) وال يسأل محيم محيما (- 10

يتمىن الكافر ) يود ارم(األمحاء بعضهم بعضا ويتعارفون وال يتكلمون واجلملة مستأنفة أي يبصر ) يبصروم (- 11
 )ببنيه(بكسر امليم وفتحها ) يفتدي من عذاب يومئذ(مبعىن أن ) لو(

 )وأخيه(زوجته ) وصاحبته (- 12

 تضمه) اليت تؤويه(عشريته لفصله منها ) وفصيلته (- 13

 ذلك االفتداء عطف على يفتدي) يهومن يف األرض مجيعا مث ينج (- 14

 اسم جلهنم ألا تتلظى أي تتلهب على الكفار) لظى(أي النار ) إا(ردا ملا يوده ) كال (- 15

 مجع شواة وهي جلدة الرأس) نزاعة للشوى (- 16

 عن اإلميان بأن تقول إيل إيل) تدعوا من أدبر وتوىل (- 17

 ه ومل يؤد حق اهللا منهأمسكه يف وعائ) فأوعى(املال ) ومجع (- 18

 حال مقدرة وتفسريه) إن اإلنسان خلق هلوعا (- 19

 وقت مس الشر) إذا مسه الشر جزوعا (- 20

 وقت مس اخلري أي املال حلق اهللا منه) وإذا مسه اخلري منوعا (- 21

 أي املؤمنني) إال املصلني (- 22

 مواظبون) الذين هم على صالم دائمون (- 23

 هو الزكاة)  أمواهلم حق معلوموالذين يف (- 24

 املتعفف عن السؤال فيحرم) للسائل واحملروم (- 25

 اجلزاء) والذين يصدقون بيوم الدين (- 26

 خائفون) والذين هم من عذاب رم مشفقون (- 27

 نزوله) إن عذاب رم غري مأمون (- 28

 )والذين هم لفروجهم حافظون (- 29

 )فإم غري ملومني(من االماء ) ملكت أميامإال على أزواجهم أو ما  (- 30

 املتجاوزون احلالل إىل احلرام) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (- 31

املأخوذ عليهم يف ذلك ) وعهدهم(ويف قراءة باالفراد ما ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا ) والذين هم ألمانام (- 32
 حافظون) راعون(

 يقيموا وال يكتموا) قائمون(ويف قراءة باجلمع )  هم بشهاداموالذين (- 33
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 بأدائها يف اوقاا) والذين هم على صالم حيافظون (- 34

 )أولئك يف جنات مكرمون (- 35

 حال أي مدميي النظر) مهطعني(حنوك ) فمال الذين كفروا قبلك (- 36

أي مجاعات حلقا حلقا يقولون استهزاء باملؤمنني لئن دخل حال أيضا ) عزين(منك ) عن اليمني وعن الشمال (- 37
 هؤالء اجلنة لندخلنها قبلهم

 )أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم (- 38

من نطف فال يطمع بذلك يف اجلنة وإمنا ) مما يعلمون(كغريهم ) إنا خلقناهم(ردع هلم عن طمعهم يف اجلنة ) كال (- 39
 يطمع فيها بالتقوى

 )إنا لقادرون(للشمس والقمر وسائر الكواكب ) أقسم برب املشارق واملغارب(ال زائدة ) فال (- 40

 بعاجزين عن ذلك) خريا منهم وما حنن مبسبوقني(نأيت بدهلم ) على أن نبدل (- 41

  العذابفيه) يومهم الذي يوعدون(يلقوا ) حىت يالقوا(يف دنياهم ) ويلعبوا(يف باطلهم ) خيوضوا(اتركهم ) فذرهم (- 42

ويف قراءة بضم احلرفني شيء منصوب ) كأم إىل نصب(إىل احملشر ) سراعا(القبور ) يوم خيرجون من األجداث (- 43
 يسرعون) يوفضون(كعلم أو راية 

ذلك مبتدأ وما بعده اخلرب ) ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون(تغشاهم ) أبصارهم ترهقهم(ذليلة ) خاشعة (- 44
 يامةومعناه يوم الق

  سورة نوح-71*2*

مؤمل يف الدنيا ) عذاب أليم(إن مل يؤمنوا ) قومك من قبل أن يأتيهم(أي بانذار ) إنا أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر (- 1
 واآلخرة

 االنذار) قال يا قوم إين لكم نذير مبني (- 2

 )اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون(أي بأن أقول لكم ) أن (- 3

بال ) ويؤخركم(من زائدة فإن اإلسالم يغفر به ما قبله أو تبعيضيه إلخراج حقوق العباد ) ذنوبكميغفر لكم من  (- 4
 ذلك آلمنتم) إذا جاء ال يؤخر لو كنتم تعلمون(بعذابكم إن مل تؤمنوا ) إن أجل اهللا(أجل املوت ) إىل أجل مسمى(عذاب 

 أي دائما متصال) قال رب إين دعوت قومي ليال وارا (- 5

 عن اإلميان) فلم يزدهم دعائي إال فرارا( - 6

غطوا رؤوسهم ا ) واستغشوا ثيام(لئال يسمعوا كالمي ) وإين كلما دعوم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذام (- 7
 )استكبارا(تكربوا عن اإلميان ) واستكربوا(على كفرهم ) وأصروا(لئال ينظروين 

 صويتأي بأعلى ) مث إين دعوم جهارا (- 8

 )هلم إسرارا(الكالم ) وأسررت(صويت ) مث إين أعلنت هلم (- 9
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 )إنه كان غفارا(من الشرك ) فقلت استغفروا ربكم (- 10

 كثري الدرور) عليكم مدرارا(املطر وكانوا قد منعوه ) يرسل السماء (- 11

 جارية) وجيعل لكم أارا(بساتني ) وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات (- 12

 أي تأملون وقارا هللا إياكم بأن تؤمنوا) ما لكم ال ترجون هللا وقارا (- 13

مجع طور وهو احلال فطورا نطفة وطورا علقة إىل متام خلق اإلنسان والنظر يف خلقه يوجب ) وقد خلقكم أطوارا (- 14
 اإلميان خبالقه

 عضبعضها فوق ب) كيف خلق اهللا سبع مساوات طباقا(تنظروا ) أمل تروا (- 15

مصباحا مضيئا وهو ) نورا وجعل الشمس سراجا(أي يف جمموعهن الصادق بالسماء الدنيا ) وجعل القمر فيهن (- 16
 أقوى من نور القمر

 )نباتا(إذ خلق أباكم آدم منها ) من األرض(خلقكم ) واهللا أنبتكم (- 17

 )إخراجا(للبعث ) وخيرجكم(مقبورين ) مث يعيدكم فيها (- 18

 مبسوطة) عل لكم األرض بساطاواهللا ج (- 19

 واسعة) فجاجا(طرقا ) لتسلكوا منها سبال (- 20

وهم الرؤساء املنعم عليهم ) من مل يزده ماله وولده(أي السفلة والفقراء ) قال نوح رب إم عصوين واتبعوا (- 21
يل مبعناه كبخل وخبل بذلك وولد بضم الواو وسكون الالم وبفتحهما واألول قيل مجع ولد بفتحهما كخشب وخشب وق

 طغيانا وكفرا) إال خسارا(

 عظيما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه) مكرا كبارا(أي الرؤساء ) ومكروا (- 22

هي ) وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا(بفتح الواو وضمها ) ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا(للسفلة ) وقالوا (- 23
 أمساء أصنامهم

عطفا على قد أضلوا دعا ) وال تزد الظاملني إال ضالال(من الناس بأن أمروهم بعبادم ) كثريا(ا ) اوقد أضلو (- 24
 عليهم ملا أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن

غراق عوقبوا ا عقب اال) فأدخلوا نارا(بالطوفان ) أغرقوا(ويف قراءة خطيئام باهلمزة ) خطيئام(ما صلة ) مما (- 25
 مينعون عنهم العذاب) اهللا أنصارا(أي غري ) فلم جيدوا هلم من دون(حتت املاء 

 أي نازل دار واملعىن أحدا) وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا (- 26

  إليهمن يفجر ويكفر قال ذلك ملا تقدم من االحياء) إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا (- 27

إىل يوم ) مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات(مرتيل أو مسجدي ) وملن دخل بييت(وكانا مؤمنني ) رب اغفر يل ولوالدي (- 28
 هالكا فأهلكوا) وال تزد الظاملني إال تبارا(القيامة 
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  سورة اجلن-72*2*

نفر من (لقراءيت ) استمع( للشأن الضمري) أنه(أي اخربت بالوحي من اهللا تعاىل ) أوحي إيل(يا حممد للناس ) قل (- 1
جن نصيبني وذلك يف صالة الصبح ببطن خنل موضع بني مكة والطائف وهم الذين ذكروا يف قوله تعاىل وإذ صرفنا ) اجلن

يتعجب منه من فصاحته وغزارة معانيه ) إنا مسعنا قرآنا عجبا(لقومهم ملا رجعوا إليهم ) فقالوا(إليك نفرا من اجلن اآلية 
 كوغري ذل

 )بربنا أحدا(بعد اليوم ) فآمنا به ولن نشرك(اإلميان والصواب ) يهدي إىل الرشد (- 2

) ما اختذ صاحبة(ترته جالله وعظمته عما نسب إليه ) تعاىل جد ربنا(الضمري للشأن فيه ويف املوضعني بعده ) وأنه (- 3

 )وال ولدا(زوجة 

  غلوا يف الكذب بوصفه بالصاحبة والولد)على اهللا شططا(جاهلنا ) وأنه كان يقول سفيهنا (- 4

 بوصفه بذلك حىت تبينا كذم بذلك) لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذبا(خمففة أي انه ) وأنا ظننا أن (- 5

حني يرتلون يف سفرهم مبخوف فيقول كل رجل ) برجال من اجلن(يستعيذون ) وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون (- 6
 طغيانا فقالوا سدنا اجلن واإلنس) رهقا(بعوذهم م ) فزادوهم(ن من شر سفهائه أعوذ بسيد هذا املكا

 بعد موته) لن يبعث اهللا أحدا(خمففة من الثقيلة أي أنه ) أن(يا إنس ) ظنوا كما ظننتم(أي اجلن ) وأم (- 7

جنوما حمرقة ) شديدا وشهبا(ئكة من املال) فوجدناها ملئت حرسا(رمنا استراق السمع ) وأنا ملسنا السماء( قال اجلن - 8
 صلى اهللا عليه وسلموذلك ملا بعث النيب 

أرصد له ) فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا(أي نستمع ) نقعد منها مقاعد للسمع(أي قبل مبعثه ) وأنا كنا (- 9
 لريمى به

 خريا) م رشدامبن يف األرض أم أراد م ر(بعد استراق السمع ) وأنا ال ندري أشر أريد (- 10

فرقا خمتلفني ) كنا طرائق قددا(أي قوم غري صاحلني ) ومنا دون ذلك(بعد استماع القرآن ) وأنا منا الصاحلون (- 11
 مسلمني وكافرين

ال نفوته كائنني يف األرض أو ) لن نعجز اهللا يف األرض ولن نعجزه هربا(خمففة من الثقيلة أنه ) وأنا ظننا أن (- 12
  السماءهاربني منها يف

) وال رهقا(نقصا من حسناته ) خبسا(بتقدير هو ) آمنا به فمن يؤمن بربه فال خياف(القرآن ) وأنا ملا مسعنا اهلدى (- 13

 ظلما بالزيادة يف سيئاته

 قصدوا هداية) فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا(اجلائرون بكفرهم ) وأنا منا املسلمون ومنا القاسطون (- 14

وقودا وأنا وأم وأنه يف اثين عشر موضعا هي وأنه تعاىل وأنا منا املسلمون ) ون فكانوا جلهنم حطباوأما القاسط (- 15
 وما بينهما بكسر اهلمزة استئنافا وبفتحها مبا يوجه به

لو (خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي وأم وهو معطوف على أنه استمع ) وأن( قال تعاىل يف كفار مكة - 16
 كثريا من السماء وذلك بعدما رفع املطر عنهم سبع سنني) ألسقيناهم ماء غدقا(أي طريقة اإلسالم ) لى الطريقةاستقاموا ع
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بالياء ) يسلكه(القرآن ) ومن يعرض عن ذكر ربه(فنعلم كيف شكرهم على ظهور ) فيه(لنختربهم ) لنفتنهم (- 17
 شاقا) عذابا صعدا(والنون ندخله 

بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا ) مع اهللا أحدا(فيها ) هللا فال تدعوا(الصالة مواضع ) وأن املساجد (- 18
 دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا

يعبده ) يدعوه (صلى اهللا عليه وسلمحممد النيب ) ملا قام عبد اهللا(بالفتح والكسر استئنافا والضمري للشأن ) وأنه (- 19
بكسر الالم وضمها مجع لبدة كاللبد يف ركوب ) يكونون عليه لبدا(ن لقراءئه أي اجلن املستمعو) كادوا(ببطن خنل 

 بعضهم بعضا ازدحاما حرصا على مساع القرآن

 )وال أشرك به أحدا(إالها ) إمنا أدعوا ريب(جميبا للكفار يف قوهلم ارجع عما أنت فيه ويف قراءة قل ) قل (- 20

 خريا) اوال رشد(غيا ) قل إين ال أملك لكم ضرا (- 21

 ملتجأ) ملتحدا(أي غريه ) أحد ولن أجد من دونه(من عذابه إن عصيته ) قل إين لن جيريين من اهللا (- 22

عطف على ) ورساالته(أي عنه ) من اهللا(استثناء من مفعول أملك أي ال أملك لكم إال البالغ إليكم ) إال بالغا (- 23
فإن (يف التوحيد فلم يؤمن ) ومن يعص اهللا ورسوله(تأكيد نفي االستطاعة بالغا وما بني املستثىن منه واالستثناء اعتراض ل

فيها (حال من ضمري من يف له رعاية ملعناها وهي حال مقدرة واملعىن يدخلوا مقدار خلودهم ) له نار جهنم خالدين
 )أبدا

به من ) ما يوعدون(هم إىل أن يروا ابتدائية فيها معىن الغاية ملقدر قبلها أي ال يزالون على كفر) حىت إذا رأوا (- 24
أعوانا أهم أم املؤمنون على ) من أضعف ناصرا وأقل عددا(عند حلوله م يوم بدر أو يوم القيامة ) فسيعلمون(العذاب 

 القول األول أو انا أم هم على الثاين فقال بعضهم مىت هذا الوعد فرتل

 غاية وأجال ال يعلمه إال هو) أم جيعل له ريب أمدا(اب من العذ) أدري أقريب ما توعدون(أي ما ) قل إن (- 25

 من الناس) على غيبه أحدا(يطلع ) فال يظهر(ما غاب عن العباد ) عامل الغيب (- 26

أي ) من بني يديه(جيعل ويسري ) يسلك(مع اطالعه على ما شاء منه معجزة له ) إال من ارتضى من رسول فإنه (- 27
 ئكة حيفظونه حىت يبلغه يف مجلة الوحيمال) ومن خلفه رصدا(الرسول 

روعي جبمع الضمري معىن ) رساالت رم(الرسل ) قد أبلغوا(خمففة من الثقيلة أي انه ) أن(اهللا علم ظهور ) ليعلم (- 28
متييز وهو حمول من املفعول واألصل ) وأحصى كل شيء عددا(عطف على مقدر أي فعلم ذلك ) وأحاط مبا لديهم(من 

  شيءأحصى عدد كل

  سورة املزمل-73*2*

 النيب وأصله املتزمل ادغمت التاء يف الزاي أي املتلفف بثيابه حني جميء الوحي خوفا منه هليبته) يا أيها املزمل (- 1

 )إال قليال(صل ) قم الليل (- 2

 إىل الثلث) قليال(من النصف ) أو انقص منه(بدل من قليال وقلته بالنظر إىل الكل ) نصفه (- 3
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 )ترتيال(تثبت يف تالوته ) ورتل القرآن(إىل الثلثني وأو للتخيري ) أو زد عليه( - 4

 مهيبا أو شديدا ملا فيه من التكاليف) ثقيال(قرآنا ) إنا سنلقي عليك قوال (- 5

 الأبني قو) وأقوم قيال(موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن ) هي أشد وطأ(القيام بعد النوم ) إن ناشئة الليل (- 6

 تصرفا الشغالك ال تفرغ فيه لتالوة القرآن) إن لك يف النهار سبحا طويال (- 7

مصدر بتل جيء به ) إليه تبتيال(انقطع ) وتبتل(أي قل بسم اهللا الرمحن الرحيم يف ابتداء قراءتك ) واذكر اسم ربك (- 8
 رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل

 موكال له أمورك) ختذه وكيالرب املشرق واملغرب ال إله إال هو فا (- 9

 ال جزع فيه وهذا قبل األمر بقتاهلم) واهجرهم هجرا مجيال(أي كفار مكة من أذاهم ) واصرب على ما يقولون (- 10

أويل (عطف على املفعول أو مفعول معه واملعىن أنا كافيكهم وهم صناديد قريش ) واملكذبني(اتركين ) وذرين (- 11
 من الزمن فقتلوا بعد يسري منه ببدر) قليالومهلهم (التنعم ) النعمة

 نارا حمرقة) وجحيما(قيودا أثقاال مجع نكل بكسر النون ) إن لدينا أنكاال (- 12

يغص به يف احللق وهو الزقوم أو الضريع أو الغسلني أو شوك من نار ال خيرج وال يرتل ) وطعاما ذا غصة (- 13
 صلى اهللا عليه وسلمن كذب النيب مؤملا زيادة على ما ذكر مل) وعذابا أليما(

سائال بعد اجتماعه وهو من هال ) مهيال(رمال جمتمعا ) األرض واجلبال وكانت اجلبال كثيبا(تزلزل ) يوم ترجف (- 14
يهيل وأصله مهيول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إىل اهلاء وحذفت الواو ثاين الساكنني لزيادا وقلبت الضمة كسرة 

 ياءانسة ال

يوم القيامة مبا يصدر ) شاهدا عليكم (صلى اهللا عليه وسلمهو حممد ) رسوال(يا أهل مكة ) إنا أرسلنا إليكم (- 15
 هو موسى عليه الصالة والسالم) كما أرسلنا إىل فرعون رسوال(منكم من العصيان 

 شديدا) فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيال (- 16

جيعل (مفعول تتقون أي عذابه بأي حصن تتحصنون من عذاب يوم ) يوما(يف الدنيا ) فكيف تتقون إن كفرمت (- 17
مجع أشيب لشدة هوله وهو يوم القيامة واألصل يف شني شيبا الضم وكسرت انسة الياء ويقال يف اليوم ) الولدان شيبا

 يقيةالشديد يوم يشيب نواصي األطفال وهو جماز وجيوز أن يكون املراد يف اآلية احلق

أي ) مفعوال(تعاىل مبجيء ذلك ) كان وعده(بذلك اليوم لشدته ) به(ذات انفطار أي انشقاق ) السماء منفطر (- 18
 هو كائن ال حمالة

 طريقا باإلميان والطاعة) فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال(عظة للخلق ) تذكرة(اآليات املخوفة ) إن هذه (- 19

باجلر عطف على ثلثي وبالنصب عطف على ) من ثلثي الليل ونصفه وثلثه(أقل ) إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن (- 20
عطف على ضمري تقوم وجاز من غري تأكيد ) وطائفة من الذين معك(أدىن وقيامه كذلك حنو ما أمر به أول السورة 

نه فكان يقوم للفصل وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به ومنهم من كان ال يدري كم صلى من الليل وكم بقي م
الليل والنهار (حيصي ) واهللا يقدر(الليل كله احتياطا فقاموا حىت انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف عنهم قال تعاىل 

أي الليل لتقوموا فيما جيب القيام فيه إال بقيام مجيعه وذلك ) لن حتصوه(خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي انه ) علم أن
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خمففة من الثقيلة أي أنه ) فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن(رجع بكم إىل التخفيف ) مفتاب عليك(يشق عليكم 
يطلبون من رزقه بالتجارة وغريها ) يبتغون من فضل اهللا(يسافرون ) سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يف األرض(
ام الليل فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه وكل من الفرق الثالثة يشق عليهم ما ذكر يف قي) وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا(

) وآتوا الزكاة وأقرضوا اهللا(املفروضة ) وأقيموا الصالة(كما تقدم ) فاقرؤوا ما تيسر منه(مث نسخ ذلك بالصلوات اخلمس 

وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه (عن طيب قلب ) قرضا حسنا(بأن تنفقوا ما سوى املفروض من املال يف سبيل اخلري 
وأعظم أجرا واستغفروا (مما خلفتم وهو فضل وما بعده وإن مل يكن معرفة يشبهها المتناعه من التعريف )  اهللا هو خرياعند

 للمؤمنني) اهللا إن اهللا غفور رحيم

  سورة املدثر-74*2*

به عند نزول الوحي  وأصله املتدثر ادغمت التاء يف الدال أي املتلفف بثياصلى اهللا عليه وسلمالنيب ) يا أيها املدثر (- 1
 عليه

 خوف أهل مكة النار إن مل يؤمنوا) قم فأنذر (- 2

 عظم عن إشراك املشركني) وربك فكرب (- 3

 عن النجاسة أو قصرها خالف جر العرب ثيام خيالء فرمبا أصابتها جناسة) وثيابك فطهر (- 4

 م على هجرهأي د) فاهجر( باألوثان صلى اهللا عليه وسلمفسره النيب ) والرجز (- 5

 ألنه مأمور صلى اهللا عليه وسلمبالرفع حال أي ال تعط شيئا فتطلب أكثر منه وهذا خاص به ) وال متنن تستكثر (- 6
 بأمجل األخالق وأشرف اآلداب

 على األوامر والنواهي) ولربك فاصرب (- 7

 نفخ يف الصور وهو القرن النفخة الثانية) فإذا نقر يف الناقور (- 8

والعامل يف ) يوم عسري(بدل مما قبله املبتدأ وبين الضافته إىل غري متمكن وخرب املبتدأ ) يومئذ( أي وقت النقر )فذلك (- 9
 إذا ما دلت عليه اجلملة اشتد األمر

 فيه داللة على أنه يسري على املؤمنني يف عسره) على الكافرين غري يسري (- 10

حال من من أو من ضمريه احملذوف ) وحيدا(ل أو مفعول معه عطف على املفعو) ومن خلقت(اتركين ) ذرين (- 11
 من خلقت منفردا بال أهل وال مال هو الوليد بن املغرية املخزومي

 واسعا متصال من الزروع والضروع والتجارة) وجعلت له ماال ممدودا (- 12

 يشهدون احملافل وتسمع شهادام) شهودا(عشرة أو أكثر ) وبنني (- 13

 )متهيدا(يف العيش والعمر والولد ) له(بسطت ) ومهدت (- 14

 )مث يطمع أن أزيد (- 15

 معاندا) عنيدا(القرآن ) إنه كان آلياتنا(ال أزيده على ذلك ) كال (- 16
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 مشقة من العذاب أو جبال من نار يصعد فيه مث يهوي أبدا) صعودا(أكلفه ) سأرهقه (- 17

 يف نفسه ذلك) وقدر (صلى اهللا عليه وسلمعه من النيب فيما يقول يف القرآن الذي مس) إنه فكر (- 18

 على أي حال كان تقديره) كيف قدر(لعن وعذب ) فقتل (- 19

 )مث قتل كيف قدر (- 20

 يف وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه) مث نظر (- 21

 زاد يف القبض والكلوح) وبسر(قبض وجهه وكلحه ضيقا مبا يقول ) مث عبس (- 22

 صلى اهللا عليه وسلمتكرب عن اتباع النيب ) واستكرب(عن اإلميان ) رمث أدب (- 23

 ينقل عن السحرة) هذا إال سحر يؤثر(ما ) إن(فيما جاء به ) فقال (- 24

 كما قالوا إمنا يعلمه بشر) هذا إال قول البشر(ما ) إن (- 25

 جهنم) سقر(ادخله ) سأصليه (- 26

 تعظيم لشأا) وما أدراك ما سقر (- 27

 شيئا من حلم وال عصب إال أهلكته مث يعود كما كان) ال تبقي وال تذر (- 28

 حمرقة لظاهر اجللد) لواحة للبشر (- 29

ملكا خزنتها قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوين أنتم ) عليها تسعة عشر (- 30
 اثنني

ضالال ) إال فتنة(ذلك ) وما جعلنا عدم(ي فال يطاقون كما يتومهون أ) وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة (- 31
صلى اهللا أي اليهود صدق النيب ) الذين أوتوا الكتاب(ليستبني ) ليستيقن(بأن يقولوا مل كانوا تسعة عشر ) للذين كفروا(

تصديقا ملوافقته ما أتى ) إميانا(تاب من أهل الك) ويزداد الذين آمنوا( يف كوم تسعة عشر املوافق ملا يف كتام عليه وسلم
وليقول (من غريهم يف عدد املالئكة ) وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون( ملا يف كتام صلى اهللا عليه وسلمبه النيب 

أعرب حاال مسوه لغرابته بذلك و) مثال(العدد ) ماذا أراد اهللا ذا(مبكة ) والكافرون(شك باملدينة ) الذين يف قلوم مرض
أي ) يضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك(أي مثل إضالل منكر هذا العدد وهدى مصدقه ) كذلك(

 )إال ذكرى للبشر(أي سقر ) إال هو وما هي(املالئكة يف قوم وأعوام 

 )والقمر(استفتاح مبعىن أال ) كال (- 32

 دها مهزة أي مضىجاء بع) أدبر(بفتح الذال ) والليل إذ (- 33

 ظهر) والصبح إذا أسفر (- 34

 الباليا العظام) إلحدى الكرب(أي سقر ) إا (- 35

 )للبشر(حال من إحدى وذكر ألا مبعىن العذاب ) نذيرا (- 36

 إىل الشر أو النار بالكفر) أو يتأخر(إىل اخلري أو اجلنة باإلميان ) أن يتقدم(بدل من البشر ) ملن شاء منكم (- 37

 مرهونة مأخوذة بعملها يف النار) كل نفس مبا كسبت رهينة (- 38

 وهم املؤمنون فناجون منها كائنون) إال أصحاب اليمني (- 39
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 بينهم) يف جنات يتساءلون (- 40

 وحاهلم ويقولون هلم بعد إخراج املوحدين من النار) عن ارمني (- 41

 )يف سقر(أدخلكم ) ما سلككم (- 42

 ) نك من املصلنيقالوا مل (- 43

 )ومل نك نطعم املسكني (- 44

 )مع اخلائضني(يف الباطل ) وكنا خنوض (- 45

 البعث واجلزاء) وكنا نكذب بيوم الدين (- 46

 املوت) حىت أتانا اليقني (- 47

 من املالئكة واألنبياء والصاحلني واملعىن ال شفاعة هلم) فما تنفعهم شفاعة الشافعني (- 48

حال من الضمري واملعىن أي ) عن التذكرة معرضني(خربه متعلق مبحذوف انتقل ضمريه إليه ) هلم(تدأ مب) فما (- 49
 شيء حصل هلم يف إعراضهم عن االتعاظ

 وحشية) كأم محر مستنفرة (- 50

 أسد أي هربت منه أشد اهلرب) فرت من قسورة (- 51

 تعاىل باتباع النيب كما قالوا لن نؤمن لك حىت ترتل أي من اهللا) بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة (- 52
 علينا كتابا نقرؤه

 أي عذاا) بل ال خيافون اآلخرة(ردع عما أرادوه ) كال (- 53

 عظة) تذكرة(أي القرآن ) إنه(استفتاح ) كال (- 54

 قرأه فاتعظ به) فمن شاء ذكره (- 55

 بأن يغفر ملن اتقاه) وأهل املغفرة(بأن يتقى )  هو أهل التقوىإال أن يشاء اهللا(بالياء والتاء ) وما يذكرون (- 56

  سورة القيامة-75*2*

 )أقسم بيوم القيامة(زائدة يف املوضعني ) ال (- 1

 اليت تلوم نفسها وإن اجتهدت يف االحسان وجواب القسم حمذوف أي لتبعثن دل عليه) وال أقسم بالنفس اللوامة (- 2

 للبعث واالحياء) ألن جنمع عظامه(لكافر أي ا) أحيسب اإلنسان (- 3

وهو األصابع أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها ) على أن نسوي بنانه(مع مجعها ) قادرين(جنمعها ) بلى (- 4
 فكيف بالكبرية

 أي يوم القيامة) أمامه(الالم زائدة ونصبه بأن مقدرة أي أن يكذب ) بل يريد اإلنسان ليفجر (- 5

 سؤال استهزاء وتكذيب) يوم القيامة(مىت ) يسأل أيان (- 6

 بكسر الراء وفتحها دهش وحتري ملا رأى مما كان يكذبه) فإذا برق البصر (- 7
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 أظلم وذهب ضوؤه) وخسف القمر (- 8

 فطلعا من املغرب أو ذهب ضوؤمها وذلك يوم القيامة) ومجع الشمس والقمر (- 9

 الفرار) يقول اإلنسان يومئذ أين املفر (- 10

 ال ملجأ يتحصن به) ال وزر(ردع عن طلب الفرار ) كال (- 11

 مستقر اخلالئق فيحاسبون وجيازون) إىل ربك يومئذ املستقر (- 12

 بأول عمله وآخره) ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر (- 13

 ئهشاهد تنطق جوارحه بعمله واهلاء للمبالغة فال بد من جزا) بل اإلنسان على نفسه بصرية (- 14

 مجع معذرة على غري قياس أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه قال تعاىل لنبيه) ولو ألقى معاذيره (- 15

 خوف أن ينفلت منك) لسانك لتعجل به(بالقرآن قبل فراغ جربيل منه ) ال حترك به (- 16

 قراءتك اياه أي جريانه على لسانك) وقرآنه(يف صدرك ) إن علينا مجعه (- 17

  يستمع مث يقرؤهصلى اهللا عليه وسلماستمع قراءته فكان ) فاتبع قرآنه(عليك بقراءة جربيل ) ا قرأناهفإذ (- 18

بالتفهيم لك واملناسبة بني هذه اآلية وما قبلها أن تلك تضممنت اإلعراض عن آيات اهللا وهذه ) مث إن علينا بيانه (- 19
 تضمنت املبادرة إليها حبفظها

 الدنيا بالتاء والياء يف الفعلني) بل حتبون العاجلة( أال استفتاح مبعىن) كال (- 20

 فال يعملون هلا) وتذرون اآلخرة (- 21

 حسنة مضيئة) ناضرة(أي يوم القيامة ) وجوه يومئذ (- 22

 أي يرون اهللا سبحانه وتعاىل يف اآلخرة) إىل را ناظرة (- 23

 كاحلة شديدة العبوس) ووجوه يومئذ باسرة (- 24

 داهية عظيمة تكسر فقار الظهر) أن يفعل ا فاقرة(توقن ) نتظ (- 25

 عظام احللق) التراقي(النفس ) إذا بلغت(مبعىن أال ) كال (- 26

 يرقيه ليشفى) من راق(قال من حوله ) وقيل (- 27

 فراق الدنيا) أنه الفراق(ايقن من بلغت نفسه ذلك ) وظن (- 28

 يه باألخرى عند املوت أي التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال اآلخرةأي إحدى ساق) والتفت الساق بالساق (- 29

أي السوق وهذا يدل على العامل يف إذا واملعىن إذا بلغت النفس احللقوم تساق إىل حكم ) إىل ربك يومئذ املساق (- 30
 را

 أي مل يصدق ومل يصل) وال صلى(اإلنسان ) فال صدق (- 31

 عن اإلميان) وىلوت(بالقرآن ) ولكن كذب (- 32

 يتبختر يف مشيته إعجابا) مث ذهب إىل أهله يتمطى (- 33

أي فهو أوىل بك من ) فأوىل(فيه التفات عن الغيبة والكلمة اسم فعل والالم للتبيني أي وليك ما تكره ) أوىل لك (- 34
 غريك



 
 

 

423 

 تأكيد) مث أوىل لك فأوىل (- 35

 ال يكلف بالشرائع ال حيسب ذلكمهال ) اإلنسان أن يترك سدى(يظن ) أحيسب (- 36

 بالياء والتاء تصب يف الرحم) نطفة من مين ميىن(أي كان ) أمل يك (- 37

 عدل أعضاءه) فسوى(اهللا منها اإلنسان ) علقة فخلق(املين ) مث كان (- 38

جيتمعان ) نثىالذكر واأل(النوعني ) الزوجني(من املين الذي صار علقة قطعة دم مث مضغة قطعة حلم ) فجعل منه (- 39
 تارة وينفرد كل منهما عن اآلخر تارة

  بلىصلى اهللا عليه وسلمقال ) بقادر على أن حييي املوتى(الفعال هلذه األشياء ) أليس ذلك (- 40

  سورة اإلنسان-76*2*

ورا من كان فيه مص) شيئا مذكورا(فيه ) مل يكن(أربعون سنة ) حني من الدهر(آدم ) أتى على اإلنسان(قد ) هل (- 1
 طني ال يذكر أو املراد باإلنسان اجلنس وباحلني مدة احلمل

) نبتليه(اخالط أي من ماء الرجل وماء املرأة املختلطني املمتزجني ) من نطفة أمشاج(اجلنس ) إنا خلقنا اإلنسان (- 2

 )مسيعا بصريا(بب ذلك بس) فجعلناه(خنتربه بالتكليف واجلملة مستأنفة أو حال مقدرة أي مريدين ابتالءه حني تأهله 

حاالن من املفعول أي بينا ) وإما كفورا(أي مؤمنا ) إما شاكرا(بينا له طريق اهلدى ببعث الرسل ) إنا هديناه السبيل (- 3
 له يف حال شكره أو كفره املقدرة وإما لتفصيل األحوال

نارا ) وسعريا( اعناقهم تشد فيها السالسل يف) وأغالال(يسحبون ا يف النار ) للكافرين سالسل(هيأنا ) إنا أعتدنا (- 4
 مسعرة أي مهيجة يعذبون ا

هو إناء شرب اخلمر وهي فيه واملراد من مخر تسمية ) يشربون من كأس(مجع بر أو بار وهم املطيعون ) إن األبرار (- 5
 )كافورا(ما متزج به ) كان مزاجها(للحال باسم احملل ومن للتبعيض 

يقودوا حيث شاؤا من ) يفجروا تفجريا(أولياؤه ) عباد اهللا(منها ) يشرب ا(فورا فيها رائحته بدل من كا) عينا (- 6
 منازهلم

 منتشرا) وخيافون يوما كان شره مستطريا(يف طاعة اهللا ) يوفون بالنذر (- 7

 يعين احملبوسس حبق) سرياوأ(ال أب له ) ويتيما(فقريا ) مسكينا(أي الطعام وشهوم له ) ويطعمون الطعام على حبه (- 8

شكرا فيه علة االطعام وهل تكلموا بذلك أو ) ال نريد منكم جزاء وال شكورا(لطلب ثوابه ) إمنا نطعمكم لوجه اهللا (- 9
 علمه اهللا منهم فأثىن عليهم به قوالن

  يف ذلكشديدا) قمطريرا(تكلح الوجوه فيه أي كريه املنظر لشدته ) إنا خناف من ربنا يوما عبوسا (- 10

 )وسرورا(حسنا وإضاءة يف وجوههم ) نضرة(أعطاهم ) فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم ولقاهم (- 11

 البسوه) وحريرا(ادخلوها ) جنة(بصربهم عن املعصية ) وجزاهم مبا صربوا (- 12



 
 

 

424 

دون حال ثانية ال جي) ال يرون(السرر يف احلجال ) فيها على األرائك(حال من مرفوع ادخلوها املقدر ) متكئني (- 13
 ال حرا وال بردا وقيل الزمهرير القمر فهي مضيئة من غري مشس وال قمر) فيها مشسا وال زمهريرا(

) وذللت قطوفها تذليال(شجرها ) ظالهلا(منهم ) عليهم(قريبة عطف على حمل ال يرون أي غري رائني ) ودانية (- 14

 ادنيت مثارها فيناهلا القائم والقاعد واملضطجع

 )كانت قواريرا(أقداح بال عرى ) بآنية من فضة وأكواب(فيها ) ويطاف عليهم( - 15

على قدر ) تقديرا(أي الطائفون ) قدروها(أي أا من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج ) قوارير من فضة (- 16
 ري الشاربني من غري زيادة وال نقص وذلك ألذ الشراب

 )زجنبيال(ما متزج به ) مزاجهاكان (مخرا ) ويسقون فيها كأسا (- 17

 يعين أن ماءها كالزجنبيل الذي تستلذ) فيها تسمى سلسبيال(بدل من زجنبيال ) عينا (- 18

حلسنهم وانتشارهم يف اخلدمة ) إذا رأيتهم حسبتهم(بصفة الولدان ال يشيبون ) ويطوف عليهم ولدان خملدون (- 19
 منه يف غري ذلكمن سلكه أو من صدفه وهو أحسن ) لؤلؤا منثورا(

واسعا ال ) وملكا كبريا(ال يوصف ) نعيما(جواب إذا ) رأيت(أي وجدت الرؤية منك يف اجلنة ) وإذا رأيت مث (- 20
 غاية له

فوقهم فنصبه على الظرفية وهو خرب ملبتدأ بعده ويف قراءة بسكون الياء مبتدأ وما بعده خرب والضمري ) عاليهم (- 21
باجلر ما غلظ من الديباج فهو البطائن ) وإستربق(بالرفع ) خضر(حرير ) ثياب سندس (املتصل به للمعطوف عليهم

ويف ) وحلوا أساور من فضة(والسندس الظهائر ويف قراءة عكس ما ذكر فيهما ويف أخرى برفعهما ويف أخرى جبرمها 
مبالغا يف طهارته ونظافته ) وسقاهم رم شرابا طهورا(موضع من ذهب لاليذان بأم حيلون من النوعني معا ومفرقا 

 خبالف مخر الدنيا

 )كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا(النعيم ) إن هذا (- 22

 خرب إن أي فصلناه ومل نرتله مجلة واحدة) نزلنا عليك القرآن ترتيال(تأكيد السم إن أو فصل ) إنا حنن (- 23

أي عتبة بن ربيعة والوليد بن ) آمثا أو كفورا(ي الكفار أ) وال تطع منهم(عليك بتبليغ رسالته ) فاصرب حلكم ربك (- 24
 ارجع عن هذا األمر وجيوز أن يراد كل آمث وكافر وال تطع أحدمها أيا كان فيما صلى اهللا عليه وسلماملغرية قاال للنيب 

 دعاك إليه من إمث أو كفر

 ريعين الفجر والظهر والعص) بكرة وأصيال(يف الصالة ) واذكر اسم ربك (- 25

صل التطوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ) وسبحه ليال طويال(يعين املغرب والعشاء ) ومن الليل فاسجد له (- 26
 ثلثه

 شديدا أي يوم القيامة ال يعملوون له) ويذرون وراءهم يوما ثقيال(الدنيا ) إن هؤالء حيبون العاجلة (- 27

يف اخللقة بدال منهم ) أمثاهلم(جعلنا ) وإذا شئنا بدلنا(ضاءهم ومفاصلهم أع) أسرهم(قوينا ) حنن خلقناهم وشددنا (- 28
 تأكيد ووقعت إذا موقع إن حنو إن يشأ يذهبكم ألنه تعاىل مل يشأ ذلك وإذا ملا يقع) تبديال(بأن لكهم 

 طريقا بالطاعة) فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال(عظة للخلق ) تذكرة(السورة ) إن هذه (- 29
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يف ) حكيما(خبلقه ) إن اهللا كان عليما(ذلك ) إال أن يشاء اهللا(بالتاء والياء اختاذ السبيل بالطاعة ) ا تشاؤونوم (- 30
 فعله

) أعد هلم عذابا أليما(ناصبه فعل مقدر أي أعد يفسره ) والظاملني(جنته وهم املؤمنون ) يدخل من يشاء يف رمحته (- 31

 مؤملا وهم الكافرون

 ت سورة املرسال-77*2*

 أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا ونصبه على احلال) واملرسالت عرفا (- 1

 الرياح الشديدة) فالعاصفات عصفا (- 2

 الرياح تنشر املطر) والناشرات نشرا (- 3

 أي آيات القرآن تفرق بني احلق والباطل واحلالل واحلرام) فالفارقات فرقا (- 4

  املالئكة ترتل بالوحي إىل األنبياء والرسل يلقون الوحي إىل األممأي) فامللقيات ذكرا (- 5

 أي لالعذار واالنذار من اهللا تعاىل ويف قراءة بضم ذال نذرا وقرىء بضم ذال عذرا) عذرا أو نذرا (- 6

 كائن ال حمالة) لواقع(أي يا كفار مكة من البعث والعذاب ) إمنا توعدون (- 7

 ي نورهاحم) فإذا النجوم طمست (- 8

 شقت) وإذا السماء فرجت (- 9

 فتتت وسريت) وإذا اجلبال نسفت (- 10

 بالواو وباهلمزة بدال منها أي مجعت لوقت) وإذا الرسل أقتت (- 11

 للشهادة على اممهم بالتبليغ) أجلت(ليوم عظيم ) ألي يوم (- 12

 خلالئقبني اخللق ويؤخذ منه جواب إذا أي وقع الفصل بني ا) ليوم الفصل (- 13

 ويل لشأنه) وما أدراك ما يوم الفصل (- 14

 هذا وعيد هلم) ويل يومئذ للمكذبني (- 15

 بتكذيبهم أي اهلكناهم) أمل لك األولني (- 16

 ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم) مث نتبعهم اآلخرين (- 17

 ستقبل فنهلكهمبكل من أجرم فيما ي) نفعل بارمني(مثل ما فعلنا باملكذبني ) كذلك (- 18

 تأكيد) ويل يومئذ للمكذبني (- 19

 ضعيف وهو املين) أمل خنلقكم من ماء مهني (- 20

 حريز وهو الرحم) فجعلناه يف قرار مكني (- 21

 وهو وقت الوالدة) إىل قدر معلوم (- 22

 حنن) فنعم القادرون(على ذلك ) فقدرنا (- 23
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 )ويل يومئذ للمكذبني (- 24

 مصدر كفت مبعىن ضم أي ضامة) رض كفاتاأمل جنعل األ (- 25

 يف بطنها) وأمواتا(على ظهرها ) أحياء (- 26

 عذبا) وأسقيناكم ماء فراتا(جباال مرتفعات ) وجعلنا فيها رواسي شاخمات (- 27

 ويقال للمكذبني يوم القيامة) ويل يومئذ للمكذبني (- 28

 )تكذبون(من العذاب ) انطلقوا إىل ما كنتم به (- 29

 هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثالث فرق لعظمه) انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب (- 30

 النار) من اللهب(يرد عنهم شيئا ) وال يغين(كنني يظلهم من حر ذلك اليوم ) ال ظليل (- 31

 من البناء يف عظمه وارتفاعه) كالقصر(هو ما تطاير منها ) ترمي بشرر(أي النار ) إا (- 32

يف هيئتها ولوا ويف احلديث شرار النار أسود كالقري ) صفر(مجع مجالة مجع مجل ويف قراءة مجالة )  مجالةكأنه (- 33
والعرب تسمي سود اإلبل صفرا لشوب سوادها بصفرة فقيل صفر يف اآلية مبعىن سود ملا ذكر وقيل ال والشرر مجع شرارة 

 والقري القار

 )ويل يومئذ للمكذبني (- 34

 فيه بشيء) يوم ال ينطقون(ي يوم القيامة أ) هذا (- 35

عطف على يؤذن من غري تسبب عنه فهو داخل يف حيز النفي أي ال إذن فال ) فيعتذرون(يف العذر ) وال يؤذن هلم (- 36
 اعتذار

 )ويل يومئذ للمكذبني (- 37

 قبلكم فتحاسبون وتعذبون مجيعامن املكذبني ) واألولني(أيها املكذبون من هذه األمة ) هذا يوم الفصل مجعناكم (- 38

 فافعلوها) فكيدون(حيلة يف دفع العذاب عنكم ) فإن كان لكم كيد (- 39

 )ويل يومئذ للمكذبني (- 40

 نابعة من املاء) وعيون(أي تكاثف أشجار إذ ال مشس يظل من حرها ) إن املتقني يف ظالل (- 41

شرب يف اجلنة حبسب شهوام خبالف الدنيا فبحسب ما جيد الناس فيه إعالم بأن املأكل وامل) وفواكه مما يشتهون (- 42
 يف األغلب ويقال هلم

 من الطاعة) مبا كنتم تعملون(حال أي متهنئني ) كلوا واشربوا هنيئا (- 43

 )جنزي احملسنني(كما جزينا املتقني ) إنا كذلك (- 44

 )ويل يومئذ للمكذبني (- 45

 )إنكم جمرمون(من الزمان وغايته إىل املوت ويف هذا ديد هلم ) قليال( الدنيا خطاب للكفار يف) كلوا ومتتعوا (- 46

 )ويل يومئذ للمكذبني (- 47

 ال يصلون) ال يركعون(صلوا ) وإذا قيل هلم اركعوا (- 48

 )ويل يومئذ للمكذبني (- 49
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 بعد تكذيبهم به الشتماله على أي ال ميكن إميام بغريه من كتب اهللا) يؤمنون(أي القرآن ) فبأي حديث بعده (- 50
 االعجاز الذي مل يشتمل عليه غريه

  سورة النبأ-78*2*

 يسأل بعض قريش بعضا) يتساءلون(عن أي شيء ) عم (- 1

 من القرآن صلى اهللا عليه وسلمبيان لذلك الشيء واالستفهام لتفخيمه وهو ما جاء به النيب ) عن النبأ العظيم (- 2
 ريهاملشتمل على البعث وغ

 فاملؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه) الذي هم فيه خمتلفون (- 3

 ما حيل م على إنكارهم له) سيعلمون(ردع ) كال (- 4

تأكيد وجيءء فيه بثم لأليذان بأن الوعيد الثاين أشد من األول مث أومأ تعاىل إىل القدرة على ) مث كال سيعلمون (- 5
 البعث فقال

 فراشا كاملهد) مهاداأمل جنعل األرض  (- 6

 تثبت ا األرض كما تثبت اخليام باألوتاد واالستفهام للتقرير) واجلبال أوتادا (- 7

 ذكورا وإناثا) وخلقناكم أزواجا (- 8

 راحة ألبدانكم) وجعلنا نومكم سباتا (- 9

 ساترا بسواده) وجعلنا الليل لباسا (- 10

 وقتا للمعايش) وجعلنا النهار معاشا (- 11

 مجع شديدة أي قوية حمكمة ال يؤثر فيها مرور الزمان) شدادا(سبع مسوات ) وبنينا فوقكم سبعا (- 12

 وقادا يعين الشمس) وهاجا(منريا ) وجعلنا سراجا (- 13

 سبابا) ماء ثجاجا(السحابات اليت حان هلا أن متطر كاملعصر اجلارية اليت دنت من احليض ) وأنزلنا من املعصرات (- 14

 كالتني) ونباتا(كاحلنطة ) نخرج به حبال (- 15

 ملتفة مجع لفيف كشريف وأشراف) ألفافا(بساتني ) وجنات (- 16

 وقتا للثواب والعقاب) كان ميقاتا(بني اخلالئق ) إن يوم الفصل (- 17

 املوقف من قبوركم إىل) فتأتون(القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له والنافخ إسرافيل ) يوم ينفخ يف الصور (- 18
 مجاعات خمتلفة) أفواجا(

 ذات أبواب) فكانت أبوابا(بالتشديد والتخفيف شققت لرتول املالئكة ) وفتحت السماء (- 19

 هباء أي مثله يف خفة سريها) فكانت سرابا(ذهب ا عن أماكنها ) وسريت اجلبال (- 20

 راصدة أو مرصدة) إن جهنم كانت مرصادا (- 21

 مرجعا هلم فيدخلوا) مآبا(ين فال يتجاوزوا الكافر) للطاغني (- 22
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 دهورا ال اية هلا مجع حقب بضم أوله) فيها أحقابا(حال مقدرة أي مقدرا لبثهم ) البثني (- 23

 ما يشرب تلذذا) وال شرابا(نوما فإم ال يذوقونه ) ال يذوقون فيها بردا (- 24

بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار فإم ) غساقاو(ماء حارا غاية احلرارة ) محيما(لكن ) إال (- 25
 يذوقونه جوزوا بذلك

 موافقا لعملهم فال ذنب أعظم من الكفر وال عذاب أعظم من النار) جزاء وفاقا (- 26

 النكاارهم البعث) حسابا(خيافون ) إم كانوا ال يرجون (- 27

 تكذيبا) كذابا(القرآن ) وكذبوا بآياتنا (- 28

كتبا يف اللوح احملفوظ لنجازي عليه ومن ذلك تكذيبهم ) كتابا(ضبطناه ) أحصيناه(من األعمال ) وكل شيء (- 29
 بالقرآن

 فوق عذابكم) فلن نزيدكم إال عذابا(أي فيقال هلم يف اآلخرة عند وقوع العذاب عليهم ذوقوا جزاءكم ) فذوقوا (- 30

 مكان فوز يف اجلنة) إن للمتقني مفازا (- 31

 عطف على مفازا) وأعنابا(بساتني بدل من مفازا أو بيان له ) حدائق (- 32

 على سن واحد مجع ترب بكسر التاء وسكون الراء) أترابا(جواري تكعبت ثديهن مجع كاعب ) وكواعب (- 33

 مخرا مالئة حماهلا ويف سورة القتال وأار من مخر) وكأسا دهاقا (- 34

بالتخفيف ) وال كذابا(باطال من القول ) لغوا(نة عند شرب اخلمر وغريها من األحوال أي اجل) ال يسمعون فيها (- 35
 أي كذبا وبالتشديد أي تكذيبا من واحد لغريه خبالف ما يقع يف الدنيا عند شرب اخلمر

بين أي كثريا من قوهلم أعطاين فاحس) حسابا(بدل من جزاء ) عطاء(أي جزاهم اهللا بذلك جزاء ) جزاء من ربك (- 36
 أي أكثر علي حىت قلت حسيب

أي اخللق ) ال ميلكون(كذلك وبرفعه مع جر رب ) وما بينهما الرمحن(باجلر والرفع ) رب السماوات واألرض (- 37
 أي ال يقدر أحد أن خياطبه خوفا منه) خطابا(تعاىل ) منه(

أي ) ال يتكلمون(حال أي مصطفني ) واملالئكة صفا(جربيل أو جند اهللا ) يقوم الروح(ظرف لالميلكون ) يوم (- 38
 من املؤمنني واملالئكة كأن يشفعوا ملن ارتضى) صوابا(قوال ) وقال(يف الكالم ) إال من أذن له الرمحن(اخللق 

مرجعا أي رجع إىل اهللا بطاعته ) فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا(الثابت وقوعه وهو يوم القيامة ) ذلك اليوم احلق (- 39
 فيهليسلم من العذاب 

ظرف لعذابا بصفته ) يوم(عذاب يوم القيامة اآليت وكل آت قريب ) عذابا قريبا(يا كفار مكة ) إنا أنذرناكم (- 40
يعين فال أعذب ) ليتين كنت ترابا (تنبيهحرف ) ويقول الكافر يا(من خري وشر ) ما قدمت يداه(كل امرىء ) ينظر املرء(

 عد االقتصاص من بعضها لبعض كوين ترابايقول ذلك عندما يقول اهللا تعاىل للبهائم ب
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  سورة النازعات-79*2*

 نزعا بشدة) غرقا(املالئكة ترتع أرواح الكفار ) والنازعات (- 1

 املالئكة تنشط أرواح املؤمنني أي تسلها برفق) والناشطات نشطا (- 2

 املالئكة تسبح من السماء بأمره تعاىل أي ترتل) والساحبات سبحا (- 3

 املالئكة تسبق بأرواح املؤمنني إىل اجلنة) ابقات سبقافالس (- 4

املالئكة تدبر أمر الدنيا أي ترتل بتدبريه وجواب هذه األقسام حمذوف أي لتبعثن يا كفار مكة وهو ) فاملدبرات أمرا (- 5
 عامل يف

 النفخة األوىل ا يرجف كل شيء أي يتزلزل فوصف مبا حيدث ا) يوم ترجف الراجفة (- 6

النفخة الثانية بينهما أربعون سنة واجلملة حال من الراجفة واسع للنفختني وغريمها فصح ظرفيته ) تتبعها الرادفة (- 7
 للبعث الواقع عقب الثانية

 خائفة قلقة) قلوب يومئذ واجفة (- 8

 ذليلة هلول ما ترى) أبصارها خاشعة (- 9

بتحقيق اهلمزتني وتسهيل الثانية وإدخال ألف ) أئنا(را للبعث أي أرباب القلوب واألبصار استهزاء وإنكا) يقولون (- 10
أي أنرد بعد املوت إىل احلياة واحلافرة اسم ألول األمر ومنه رجع ) ملردودون يف احلافرة(بينهما على الوجهني يف املوضعني 

 فالن حافرته واحلافرة إذا رجع من حيث جاء

 بالية متفتتة حنياويف قراءة ناخرة ) أئذا كنا عظاما خنرة (- 11

 ذات خسران) خاسرة(رجعة ) كرة(إن صحت ) إذا(أي رجعتنا إىل احلياة ) قالوا تلك (- 12

 فاذا نفخت) واحدة(نفخة ) زجرة(أي الرادفة اليت يعقبها البعث ) فإمنا هي (- 13

 بوجه األرض أحياء بعد ما كانوا ببطنها أمواتا) بالساهرة(أي كل اخلالئق ) فإذا هم (- 14

 عامل يف) حديث موسى(يا حممد ) هل أتاك (- 15

 اسم الوادي بالتنوين وتركه فقال) إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى (- 16

 جتاوز احلد يف الكفر) اذهب إىل فرعون إنه طغى (- 17

ها تتطهر من الشرك ويف قراءة بتشديد االزاي بإدغام التاء الثانية يف األصل في) إىل أن تزكى(أدعوك ) فقل هل لك (- 18
 بأن تشهد أن ال إاله إال اهللا

 فتخافه) فتخشى(أدلك على معرفته بربهان ) وأهديك إىل ربك (- 19

 من آياته السبع وهي اليد أو العصا) فأراه اآلية الكربى (- 20

 اهللا تعاىل) وعصى(فرعون موسى ) فكذب (- 21

 يف األرض بالفساد) يسعى(عن اإلميان ) مث أدبر (- 22

 )فنادى(مجع السحرة وجنده ) فحشر (- 23
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 ال رب فوقي) فقال أنا ربكم األعلى (- 24

أي قوله قبلها ما علمت لكم من ) واألوىل(أي هذه الكلمة ) اآلخرة(عقوبة ) نكال(أهلكه بالغرق ) فأخذه اهللا (- 25
 إاله غريي وكان بينهما أربعون سنة

 اهللا تعاىل) لعربة ملن خيشى(املذكور ) إن يف ذلك (- 26

بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى وتركه أي منكرو البعث ) أأنتم (- 27
 بيان لكيفية خلقها) بناها(أشد خلقا ) أشد خلقا أم السماء(

جعلها مستوية ) فسواها(ها سقفها تفسري لكيفية البناء أي جعل مستها يف جهة العلو رفيعا وقيل مسك) رفع مسكها (- 28
 بال عيب

 أبرز نور مشسها وأضيف إليها الليل ألنه ظلمها والشمس ألا سراجها) وأخرج ضحاها(أظلمه ) وأغطش ليلها (- 29

 بسطها وكانت خملوقة قبل السماء من غري دحو) واألرض بعد ذلك دحاها (- 30

ما ترعاه النعم من الشجر والعشب ) ومرعاها(بتفجري عيوا ) امنها ماءه(حال باضمار قد أي خمرجا ) أخرج (- 31
 وما يأكله الناس من األقوات والثمار وإطالق املرعى عليه استعارة

 أثبتها على وجه األرض لتسكن) واجلبال أرساها (- 32

هي اإلبل والبقر مجع نعم و) لكم وألنعامكم(مفعول له ملقدر أي فعل ذلك متعة أو مصدر أي متتيعا ) متاعا (- 33
 والغنم

 النفخة الثانية) فإذا جاءت الطامة الكربى (- 34

 يف الدنيا من خري وشر) ما سعى(بدل من إذا ) يوم يتذكر اإلنسان (- 35

 لكل راء وجواب) ملن يرى(النار احملرقة ) اجلحيم(أظهرت ) وبرزت (- 36

 كفر) فأما من طغى (- 37

  الشهواتباتباع) وآثر احلياة الدنيا (- 38

 مأواه) فإن اجلحيم هي املأوى (- 39

 املردي باتباع الشهوات) عن اهلوى(األمارة ) وى النفس(قيامه بني يديه ) وأما من خاف مقام ربه (- 40

 وحاصل اجلواب فالعاصي يف النار واملطيع يف اجلنة) فإن اجلنة هي املأوى (- 41

 مىت وقوعها وقيامها) ساهاعن الساعة أيان مر(كفار مكة ) يسألونك (- 42

 ليس عندك علمها حىت تذكرها) أنت من ذكراها(يف أي شيء ) فيم (- 43

 منتهى علمها ال يعلمه غريه) إىل ربك منتهاها (- 44

 خيافها) من خيشاها(إمنا ينفع إنذارك ) إمنا أنت منذر (- 45

عشية يوم أو بكرته وصح إضافة الضحى إىل العشية ) إال عشية أو ضحاها(يف قبورهم ) كأم يوم يروا مل يلبثوا (- 46
 ملا بينهما من املالبسة إذ مها طرفا النهار وحسن اإلضافة وقوع الكلمة فاصلة
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  سورة عبس-80*2*

 أعرض ألجل) وتوىل(النيب كلح وجهه ) عبس (- 1

مه من اشراف قريش الذين هو عبد اهللا بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسال) أن جاءه األعمى (- 2
 صلى اهللا عليه وسلمحريص على إسالمهم ومل يدر األعمى أنه مشغول بذلك فناداه علمين مما علمك اهللا فانصرف النيب 

 إىل بيته فعوتب يف ذلك مبا نزل يف هذه السورة فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا مبن عاتبين فيه ريب ويبسط له رداءه

 فيه إدغام التاء يف األصل يف الزاي أي يتطهر من الذنوب مبا يسمع منك) لعله يزكى(يعلمك ) ريكوما يد (- 3

العظة املسموعة منك ويف قراءة بنصب ) فتنفعه الذكرى(فيه إدغام التاء يف األصل يف الذال أي يتعظ ) أو يذكر (- 4
 تنفعه جواب الترجي

 باملال) أما من استغىن (- 5

 ويف قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية يف األصل فيها تقبل وتتعرض) ىفأنت له تصد (- 6

 يؤمن) وما عليك أال يزكى (- 7

 حال من فاعل جاء) وأما من جاءك يسعى (- 8

 اهللا حال من فاعل يسعى وهو األعمى) وهو خيشى (- 9

 فيه حذف التاء األخرى يف األصل أي تتشاغل) فأنت عنه تلهى (- 10

 عظة للخلق) تذكرة(السورة أو اآليات ) إا(ال تفعل مثل ذلك ) كال( - 11

 حفظ ذلك فاتعظ به) فمن شاء ذكره (- 12

 عند اهللا) مكرمة(خرب ثان إلا وما قبله اعتراض ) يف صحف (- 13

 مرتهة من مس الشياطني) مطهرة(يف السماء ) مرفوعة (- 14

 احملفوظكتبة ينسخوا من اللوح ) بأيدي سفرة (- 15

 مطيعني هللا تعاىل وهم املالئكة) كرام بررة (- 16

 استفهام توبيخ أي ما محله على الكفر) ما أكفره(لعن الكافر ) قتل اإلنسان (- 17

 استفهام تقرير مث بينه فقال) من أي شيء خلقه (- 18

 علقة مث مضغة إىل آخر خلقه) من نطفة خلقه فقدره (- 19

 )يسره( خروجه من بطن أمه أي طريق) مث السبيل (- 20

 جعله يف قرب يستره) مث أماته فأقربه (- 21

 للبعث) مث إذا شاء أنشره (- 22

 به ربه) ما أمره(مل يفعل ) ملا يقض(حقا ) كال (- 23

 كيف قدر ودبر له) إىل طعامه(نظر اعتبار ) فلينظر اإلنسان (- 24

 )صبا(من السحاب ) أنا صببنا املاء (- 25
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 )شقا(بالنبات ) ققنا األرضمث ش (- 26

 كاحلنطة والشعري) فأنبتنا فيها حبا (- 27

 هو القت الرطب) وعنبا وقضبا (- 28

 )وزيتونا وخنال (- 29

 بساتني كثرية األشجار) وحدائق غلبا (- 30

 ما ترعاه البهائم وقيل التنب) وفاكهة وأبا (- 31

 تقدم فيها أيضا) لكم وألنعامكم(لها متعة أو متتيعا كما تقدم يف السورة قب) متاعا (- 32

 النفخة الثانية) فإذا جاءت الصاخة (- 33

 )يوم يفر املرء من أخيه (- 34

 )وأمه وأبيه (- 35

 يوم بدل من إذا وجواا دل عليه) وبنيه(زوجته ) وصاحبته (- 36

  بنفسهحال يشغله عن شأن غريه أي اشتغل كل واحد) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه (- 37

 مضيئة) وجوه يومئذ مسفرة (- 38

 فرحة وهو املؤمنون) ضاحكة مستبشرة (- 39

 غبار) ووجوه يومئذ عليها غربة (- 40

 ظلمة وسواد) قترة(تغشاها ) ترهقها (- 41

 اجلامعون بني الكفر والفجور) هم الكفرة الفجرة(أهل هذه احلالة ) أولئك (- 42

  سورة التكوير-81*2*

 لففت وذهب بنورها) مس كورتإذا الش (- 1

 انقضت وتساقطت على األرض) وإذا النجوم انكدرت (- 2

 ذهب ا عن وجه األرض فصارت هباء منبثا) وإذا اجلبال سريت (- 3

تركت بال راع أو بال حطب ملا دهاهم من األمر ومل يكن مال أعجب إليهم ) عطلت(النوق احلوامل ) وإذا العشار (- 4
 منها

 مجعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض مث تصري ترابا) الوحوش حشرتوإذا  (- 5

 بالتخفيف والتشديد اوقدت فصارت نارا) وإذا البحار سجرت (- 6

 قرنت بأجسادها) وإذا النفوس زوجت (- 7

 تبكيتا لقاتلها) سئلت(اجلارية تدفن حية خوف العار واحلاجة ) وإذا املوؤودة (- 8

  بكسر التاء حكاية ملا ختاطب به وجواا أن تقول قتلت بال ذنبوقرئت) بأي ذنب قتلت (- 9
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 بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطت) نشرت(صحف األعمال ) وإذا الصحف (- 10

 نزعت عن أماكنها كما يرتع اجللد من الشاة) وإذا السماء كشطت (- 11

 بالتخفيف والتشديد اججت) سعرت(النار ) وإذا اجلحيم (- 12

 قربت ألهلها ليدخلوها وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها) اجلنة أزلفتوإذا  (- 13

 من خري وشر) ما أحضرت(كل نفس وقت هذه املذكورات وهو يوم القيامة ) علمت نفس (- 14

 )باخلنس(ال صلة ) فال أقسم (- 15

س بضم النون أي ترجع يف هي النجوم اخلمسة زحل واملشتري واملريخ والزهرة وعطارد ختن) اجلوار الكنس (- 16
جمراها وراءها بينما نرى النجم يف آخر الربج إذ كر راجعا إىل أوله وتكِنس بكسر النون تدخل يف كناسها أي تغيب يف 

 املواضع اليت تغيب فيها

 أقبل بظالمه أو ادبر) والليل إذا عسعس (- 17

 امتد حىت يصري ارا بينا) والصبح إذا تنفس (- 18

 على اهللا تعاىل وهو جربيل أضيف إليه لرتوله به) لقول رسول كرمي( أي القرآن )إنه (- 19

 ذي مكانة متعلق به عند) مكني(اهللا تعاىل ) عند ذي العرش(شديد القوى ) ذي قوة (- 20

 على الوحي) أمني(تطيعه املالئكة يف السموات ) مطاع مث (- 21

 كما زعمتم) مبجنون( على إنه إىل آخر املقسم عليه  عطفصلى اهللا عليه وسلمحممد ) وما صاحبكم (- 22

وهو األعلى بناحية ) باألفق املبني( جربيل على صورته اليت خلق عليها صلى اهللا عليه وسلمرأى حممد ) ولقد رآه (- 23
 املشرق

هم ويف قراءة أي مبت) بضنني(ما غاب من الوحي وخرب السماء ) على الغيب (صلى اهللا عليه وسلمحممد ) وما هو (- 24
 بالضاد أي ببخيل فينتقص شيئا منه

 مرجوم) رجيم(مسترق السمع ) بقول شيطان(أي القرآن ) وما هو (- 25

 فبأي طريق تسلكون إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه) فأين تذهبون (- 26

 اإلنس واجلن) للعاملني(عظة ) هو إال ذكر(ما ) إن (- 27

 باتباع احلق) أن يستقيم(باعادة اجلار من العاملني ) ملن شاء منكم (- 28

 اخلالئق استقامتكم عليه) إال أن يشاء اهللا رب العاملني(االستقامة على احلق ) وما تشاؤون (- 29

  سورة اإلنفطار-82*2*

 انشقت) إذا السماء انفطرت (- 1

 انقطعت وتساقطت) وإذا الكواكب انتثرت (- 2

 بعض فصارت حبرا واحدا واختلط العذب بامللحفتح بعضها يف ) وإذا البحار فجرت (- 3
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 قلب تراا وبعث موتاها وجواب إذا وما عطف عليها) وإذا القبور بعثرت (- 4

منها ) أخرت(ما ) و(من األعمال ) ما قدمت(أي كل نفس وقت هذه املذكورات وهو يوم القيامة ) علمت نفس (- 5
 فلم تعمله

 حىت عصيته) ك بربك الكرميما غر(الكافر ) يا أيها اإلنسان (- 6

بالتخفيف والتشديد جعلك ) فعدلك(جعلك مستوي اخللقة سامل األعضاء ) فسواك(بعد أن مل تكن ) الذي خلقك (- 7
 معتدل اخللق متناسب األعضاء ليست يد أو رجل أطول من األخرى

 )شاء ركبك(صلة ) يف أي صورة ما (- 8

 باجلزاء على األعمال) بالدين(ياكفار مكة ) بل تكذبون(ىل ردع عن االغترار بكرم اهللا تعا) كال (- 9

 من املالئكة ألعمالكم) وإن عليكم حلافظني (- 10

 هلا) كاتبني(على اهللا ) كراما (- 11

 مجيعه) يعلمون ما تفعلون (- 12

 جنة) لفي نعيم(املؤمنني الصادقني يف إميام ) إن األبرار (- 13

 نار حمرقة) ي جحيملف(الكفار ) وإن الفجار (- 14

 اجلزاء) يوم الدين(يدخلوا ويقاسون حرها ) يصلوا (- 15

 مبخرجني) وما هم عنها بغائبني (- 16

 )ما يوم الدين(أعلمك ) وما أدراك (- 17

 تعظيم لشأنه) مث ما أدراك ما يوم الدين (- 18

أي ال أمر لغريه فيه أي مل ميكن ) األمر يومئذ هللاو(من املنفعة ) ال متلك نفس لنفس شيئا(بالرفع أي هو يوم ) يوم (- 19
 أحدا من التوسط فيه خبالف الدنيا

  سورة املطففني-83*2*

 )للمطففني(كلمة عذاب أو واد يف جهنم ) ويل (- 1

 الكيل) الناس يستوفون(أي من ) الذين إذا اكتالوا على (- 2

 ينقصون الكيل أو الوزن) خيسرون(م أي وزنوا هل) أو وزنوهم(أي كالوا هلم ) وإذا كالوهم (- 3

 )أولئك أم مبعوثون(يتيقن ) يظن(استفهام توبيخ ) أال (- 4

 أي فيه وهو يوم القيامة) ليوم عظيم (- 5

اخلالئق ألجل أمره وحسابه ) لرب العاملني(من قبورهم ) يقوم الناس(بدل من حمل ليوم فناصبه مبعوثون ) يوم (- 6
 وجزائه
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قيل هو كتاب جامع ألعمال الشياطني ) لفي سجني(أي كتاب أعمال الكفار ) إن كتاب الفجار(حقا ) كال (- 7
 والكفرة وقيل هو مكان أسفل األرض السابعة وهو حمل إبليس وجنوده

 ما كتاب سجني) وما أدراك ما سجني (- 8

 خمتوم) كتاب مرقوم (- 9

 )ويل يومئذ للمكذبني (- 10

 اجلزاء بدل أو بيان للمكذبني) نالذين يكذبون بيوم الدي (- 11

 صيغة مبالغة) أثيم(متجاوز احلد ) وما يكذب به إال كل معتد (- 12

احلكايات اليت سطرت قدميا مجع أسطورة بالضم أو إسطارة ) قال أساطري األولني(القرآن ) إذا تتلى عليه آياتنا (- 13
 بالكسر

من املعاصي فهو ) ما كانوا يكسبون(فغشيها )  قلومعلى(غلب ) بل ران(ردع وزجر لقوهلم ذلك ) كال (- 14
 كالصدإ

 فال يرونه) حملجوبون(يوم القيامة ) إم عن رم يومئذ(حقا ) كال (- 15

 لداخلو النار احملرقة) مث إم لصالوا اجلحيم (- 16

 )الذي كنتم به تكذبون(أي العذاب ) هذا(هلم ) مث يقال (- 17

قيل هو كتاب جامع ) لفي عليني(أي كتاب اعمال املؤمنني الصادقني يف إميام ) األبرارإن كتاب (حقا ) كال (- 18
 ألعمال اخلري من املالئكة ومؤمين الثقلني وقيل هو مكان يف السماء السابعة حتت العرش

 ما كتاب عليني) ما عليون(أعلمك ) وما أدراك (- 19

 خمتوم) كتاب مرقوم( هو - 20

 من املالئكة) نيشهده املقربو (- 21

 جنة) إن األبرار لفي نعيم (- 22

 ما أعطوا من النعيم) ينظرون(السرر يف احلجال ) على األرائك (- 23

 جة التنعم وحسنه) تعرف يف وجوههم نضرة النعيم (- 24

 على إنائها ال يفك ختمه غريهم) خمتوم(مخر خالصة من الدنس ) يسقون من رحيق (- 25

 فلريغبوا باملبادرة إىل طاعة اهللا) ويف ذلك فليتنافس املتنافسون(خر شربه تفوح منه رائحة املسك آ) ختامه مسك (- 26

 فسر بقوله) من تسنيم(أي ما ميزج به ) ومزاجه (- 27

 منها أو ضمن يشرب معىن يلتذ) يشرب ا املقربون(فنصبه بأمدح مقدرا ) عينا (- 28

 استهزاء م) يضحكون(كعمار وبالل وحنومها ) كانوا من الذين آمنوا(كأيب جهل وحنوه ) إن الذين أجرموا (- 29

 يشري ارمون إىل املؤمنني باجلفن واحلاجب استهزاء) م يتغامزون(أي املؤمنون ) وإذا مروا (- 30

 ويف قراءة فكهني معجبني بذكرهم املؤمنني) إىل أهلهم انقلبوا فكهني(رجعوا ) وإذا انقلبوا (- 31

 صلى اهللا عليه وسلمالميام مبحمد ) قالوا إن هؤالء لضالون(املؤمنني ) إذا رأوهمو (- 32



 
 

 

436 

 هلم أو ألعماهلم حىت يردوهم إىل مصاحلهم) حافظني(على املؤمنني ) عليهم(الكفار ) وما أرسلوا( قوله تعاىل - 33

 )الذين آمنوا من الكفار يضحكون(أي يوم القيامة ) فاليوم (- 34

من منازهلم إىل الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم ) ينظرون(يف اجلنة ) رائكعلى األ (- 35
 يف الدنيا

 نعم) الكفار ما كانوا يفعلون(جوزي ) هل ثوب (- 36

  سورة اإلنشقاق-84*2*

 )إذا السماء انشقت (- 1

  وتطيعوحق هلا أن تسمع) لرا وحقت(مسعت وأطاعت يف االنشقاق ) وأذنت (- 2

 زيد يف سعتها كما ميد األدمي ومل يبق عليها بناء وال جبل) وإذا األرض مدت (- 3

 عنه) وختلت(من املوتى إىل ظاهرها ) وألقت ما فيها (- 4

وذلك كله يكون يوم القيامة وجواب إذا وما عطف عليها ) لرا وحقت(مسعت وأطاعت يف ذلك ) وأذنت (- 5
 ره لقي اإلنسان عملهحمذوف دل عليه ما بعده تقدي

أي مالق عملك ) كدحا فمالقيه(وهو املوت ) ربك(لقاء ) إىل(جاهد يف عملك ) يا أيها اإلنسان إنك كادح (- 6
 املذكور من خري أو شر يوم القيامة

 هو املؤمن) بيمينه(كتاب عمله ) فأما من أويت كتابه (- 7

يف حديث الصحيحني وفيه من نوقش احلساب هلك وبعد هو عرض عمله عليه كما ) فسوف حياسب حسابا يسريا (- 8
 العرض يتجاوز عنه

 بذلك) مسرورا(يف اجلنة ) وينقلب إىل أهله (- 9

 هو الكافر تغل ميناه إىل عنقه وجتعل يسراه وراء ظهره فيأخذ ا كتابه) وأما من أويت كتابه وراء ظهره (- 10

 دي هالكه بقوله يا ثبوراهينا) ثبورا(عند رؤيته ما فيه ) فسوف يدعو (- 11

 يدخل النار الشديدة ويف قراءة بضم الياء وفتح الصاد والالم املشددة) ويصلى سعريا (- 12

 بطرا باتباعه هلواه) مسرورا(عشريته يف الدنيا ) إنه كان يف أهله (- 13

 يرجع إىل ربه) لن حيور(خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي أنه ) إنه ظن أن (- 14

 عاملا برجوعه إليه) إن ربه كان به بصريا(يرجع إليه ) بلى (- 15

 هو احلمرة يف االفق بعد غروب الشمس) بالشفق(ال صلة ) فال أقسم (- 16

 مجع ما دخل عليه من الدواب وغريها) والليل وما وسق (- 17

 اجتمع ومت نوره وذلك يف الليايل البيض) والقمر إذا اتسق (- 18
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حاال ) طبقا عن طبق(ها الناس أصله تركبونن حذفت نون الرفع لتوايل األمثال والواو اللتقاء الساكنني أي) لتركنب (- 19
 بعد حال وهو املوت مث احلياة وما بعدها من أحوال القيامة

 أي مانع هلم عن اإلميان أو أي حجة هلم يف تركه مع وجود براهينه) ال يؤمنون(الكفار ) فما هلم (- 20

 خيضعون بأن يؤمنوا به العجازه) وإذا قريء عليهم القرآن ال يسجدون(م  وما هل- 21

 بالبعث وغريه) بل الذين كفروا يكذبون (- 22

 جيمعون يف صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء) واهللا أعلم مبا يوعون (- 23

 مؤمل) بعذاب أليم(أخربهم ) فبشرهم (- 24

 غري مقطوع وال منقوص وال مين به عليهم)  الصاحلات هلم أجر غري ممنونالذين آمنوا وعملوا(لكن ) إال (- 25

  سورة الربوج-85*2*

 الكواكب اثنا عشر برجا تقدمت يف الفرقان) والسماء ذات الربوج (- 1

 يوم القيامة) واليوم املوعود (- 2

 موعود به والثاين شاهد بالعمل فيه يوم عرفة كذا فسرت الثالثة يف احلديث فاألول) ومشهود(يوم اجلمعة ) وشاهد (- 3
 والثالث تشهده الناس واملالئكة وجواب القسم حمذوف صدره تقديره لقد

 الشق يف األرض) أصحاب األخدود(لعن ) قتل (- 4

 ما توقد به) ذات الوقود(بدل اشتمال منه ) النار (- 5

 )قعود(حوهلا على جانب األخدود على الكراسي ) إذ هم عليها (- 6

حضور روي أن ) شهود(باهللا من تعذيبهم بااللقاء يف النار إن مل يرجعوا عن إميام ) وهم على ما يفعلون باملؤمنني (- 7
 اهللا أجنى املؤمنني امللقني يف النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إىل من مث فأحرقتهم

 احملمود) احلميد(ملكه يف ) وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز (- 8

 أي ما أنكر الكفار على املؤمنني إال إميام) الذي له ملك السماوات واألرض واهللا على كل شيء شهيد (- 9

أي ) وهلم عذاب احلريق(بكفرهم ) مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم(باالحراق ) إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات (- 10
 آلخرة وقيل يف الدنيا بأن أخرجت النار فأحرقتهم كما تقدمعذاب إحراقهم املؤمنني يف ا

 )إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات جتري من حتتها األار ذلك الفوز الكبري (- 11

 حبسب إرادته) لشديد(بالكفار ) إن بطش ربك (- 12

 فال يعجزه ما يريد) ويعيد(اخللق ) إنه هو يبديء (- 13

 املتودد إىل أوليائه بالكرامة) الودود( للمذنبني املؤمنني )وهو الغفور (- 14

 بالرفع املستحق لكمال صفات العلو) ايد(خالقه ومالكه ) ذو العرش (- 15

 ال يعجزه شيء) فعال ملا يريد (- 16
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 )حديث اجلنود(يا حممد ) هل أتاك (- 17

 ملن كفر تنبيه وحديثهم أم اهلكوا بكفرهم وهذا بدل اجلنود واستغىن بذكر فرعون عن اتباعه) فرعون ومثود (- 18
  والقرآن ليتعظواصلى اهللا عليه وسلمبالنيب 

 مبا ذكر) بل الذين كفروا يف تكذيب (- 19

 ال عاصم هلم منه) واهللا من ورائهم حميط (- 20

 عظيم) بل هو قرآن جميد (- 21

جلر من الشياطني ومن تغيري شيء منه طوله ما بني السماء با) حمفوظ(هو يف اهلواء فوق السماء السابعة ) يف لوح (- 22
 واألرض وعرضه ما بني املشرق واملغرب وهو من درة بيضاء قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما

  سورة الطارق-86*2*

 أصله كل آت ليال ومنه النجوم لطلوعها ليال) والسماء والطارق (- 1

وخرب يف حمل املفعول الثاين ألدرى وما بعد ما األوىل خربها وفيه تعظيم مبتدأ ) ما الطارق(أعلمك ) وما أدراك (- 2
 لشأن طارق املفسر مبا بعده هو

 املضيء لثقبه الظالم بضوئه وجواب القسم) الثاقب(أي الثريا أو كل جنم ) النجم (- 3

ذوف أي إنه والالم فارقة بتخفيف ما فهي مزيدة وإن خمففة من الثقيلة وامسها حم) إن كل نفس ملا عليها حافظ (- 4
 وبتشديدها فإن نافية وملا مبعىن إال واحلافظ من املالئكة حيفظ عملها من خري وشر

 من أي شيء) مم خلق(نظر اعتبار ) فلينظر اإلنسان (- 5

 ذي اندفاق من الرجل واملرأة يف رمحها) خلق من ماء دافق( جوابه - 6

 للمرأة وهي عظام الصدر) والترائب(للرجل ) خيرج من بني الصلب (- 7

 فاذا اعترب أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه) لقادر(بعث اإلنسان بعد موته ) على رجعه(تعاىل ) إنه (- 8

 ضمائر القلوب يف العقائد والنيات) السرائر(ختترب وتكشف ) يوم تبلى (- 9

 يدفعه عنه) وال ناصر(ميتنع ا من العذاب ) من قوة(ملنكر البعث ) فما له (- 10

 املطر لعوده كل حني) والسماء ذات الرجع (- 11

 الشق عن النبات) واألرض ذات الصدع (- 12

 يفصل بني احلق والباطل) لقول فصل(القرآن ) إنه (- 13

 باللعب والباطل) وما هو باهلزل (- 14

 يه وسلمصلى اهللا عليعملون املكايد للنيب ) يكيدون كيدا(الكفار ) إم (- 15

 أستدرجهم من حيث ال يعلمون) وأكيد كيدا (- 16
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قليال وهو مصدر مؤكد ملعىن ) رويدا(تأكيد حسنه خمالفة اللفظ أي انظرهم ) الكافرين أمهلهم(يا حممد ) فمهل (- 17
 قتال واجلهادالعمل مصغر رود أو إرواد على الترخيم وقد أخذهم اهللا تعاىل ببدر ونسخ االمهال بآية السيف أي األمر بال

  سورة األعلى-87*2*

 صفة لربك) األعلى(نزه ربك عما ال يليق به واسم زائد ) سبح اسم ربك (- 1

 خملوقه جعله متناسب األجزاء غري متفاوت) الذي خلق فسوى (- 2

 إىل ما قدره من خري وشر) فهدى(ما شاء ) والذي قدر (- 3

 أنبت العشب) والذي أخرج املرعى (- 4

 أسود يابسا) أحوى(جافا هشيما ) غثاء(بعد اخلضرة ) هفجعل (- 5

 ما تقرؤه) فال تنسى(القرآن ) سنقرئك (- 6

 جيهر بالقراءة مع قراءة جربيل خوف صلى اهللا عليه وسلمأن تنساه بنسخ تالوته وحكمه وكان ) إال ما شاء اهللا (- 7
من القول والفعل ) يعلم اجلهر(تعاىل ) إنه(اجلهر ا النسيان فكأنه قيل له ال تعجل ا إنك ال تنسى فال تتعب نفسك ب

 منهما) وما خيفى(

 للشريعة السهلة وهي اإلسالم) ونيسرك لليسرى (- 8

من تذكرة املذكور يف سيذكر يعين وإن مل تنفع ونفعها البعض وعدم ) إن نفعت الذكرى(عظ بالقرآن ) فذكر (- 9
 النفع لبعض آخر

  خياف اهللا تعاىل كآية فذكر بالقرآن من خياف وعيد)من خيشى(ا ) سيذكر (- 10

 مبعىن الشقي أي الكافر) األشقى(أي الذكرى أي يتركها جانبا ال يلتفت إليها ) ويتجنبها (- 11

 هي نار اآلخرة والصغرى نار الدنيا) الذي يصلى النار الكربى (- 12

 حياة هنيئة) وال حيىي(فيستريح ) مث ال ميوت فيها (- 13

 تطهر باإلميان) من تزكى(فاز ) قد أفلح (- 14

 الصلوات اخلمس وذلك من أمور اآلخرة وكفار مكة معرضون عنها) فصلى(مكربا ) وذكر اسم ربه (- 15

 على اآلخرة) احلياة الدنيا(بالفوقانية والتحتانية ) بل تؤثرون (- 16

 )خري وأبقى(املشتملة على اجلنة ) واآلخرة (- 17

 املرتلة قبل القرآن) لفي الصحف األوىل(الح من تزكى وكون اآلخرة خري إف) إن هذا (- 18

 وهي عشر صحف إلبراهيم والتوراة ملوسى) صحف إبراهيم وموسى (- 19
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  سورة الغاشية-88*2*

 القياوة ألا تغشى اخلالئق بأهواهلا) أتاك حديث الغاشية(قد ) هل (- 1

 ذليلة) خاشعة(وضعني عرب ا عن الذوات يف امل) وجوه يومئذ (- 2

 ذات نصب وتعب بالسالسل واألغالل) عاملة ناصبة (- 3

 )نارا حامية(بفتح التاء وضمها ) تصلى (- 4

 شديدة احلرارة) تسقى من عني آنية (- 5

 هو نوع من الشوك ال ترعاه دابة خلبثه) ليس هلم طعام إال من ضريع (- 6

 )ال يسمن وال يغين من جوع (- 7

 حسنة) مئذ ناعمةوجوه يو (- 8

 يف اآلخرة ملا رأت ثوابه) راضية(يف الدنيا بالطاعة ) لسعيها (- 9

 حسا ومعىن) يف جنة عالية (- 10

 أي نفس ذات لغو هذيان من الكالم) فيها الغية(بالياء والتاء ) ال تسمع (- 11

 باملاء مبعىن عيون) فيها عني جارية (- 12

 وحمالذاتا وقدرا ) فيها سرر مرفوعة (- 13

 على حافات العيون معدة لشرم) موضوعة(أقداح ال عرا هلا ) وأكواب (- 14

 بعضها جبانب بعض يستند إليها) مصفوفة(وسائد ) ومنارق (- 15

 مبسوطة) مبثوثة(بسط طنافس هلا مخل ) وزرايب (- 16

 )إىل اإلبل كيف خلقت(أي كفار مكة نظر اعتبار ) أفال ينظرون (- 17

 )سماء كيف رفعتوإىل ال (- 18

 )وإىل اجلبال كيف نصبت (- 19

أي بسطت فيستدلوا ا على قدرة اهللا تعاىل ووحدانيته وصدرت باإلبل ألم أشد ) وإىل األرض كيف سطحت (- 20
 مالبسة هلا من غريها

 )إمنا أنت مذكر(هم نعم اهللا ودالئل توحيده ) فذكر (- 21

 ني بدل الصاد ، أي مبسلط وهذا قبل األمر باجلهادويف قراءة بالس) لست عليهم مبصيطر (- 22

 بالقرآن) وكفر(أعرض عن اإلميان ) من توىل(لكن ) إال (- 23

 عذاب اآلخرة واألصغر عذاب الدنيا بالقتل واألسر) فيعذبه اهللا العذاب األكرب (- 24

 رجوعهم بعد املوت) إن إلينا إيام (- 25

  نتركه أبداجزاءهم ال) مث إن علينا حسام (- 26
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  سورة الفجر-89*2*

 أي فجر كل يوم) والفجر (- 1

 أي عشر ذي احلجة) وليال عشر (- 2

 بفتح الواو وكسرها لغتان الفرد) والوتر(الزوج ) والشفع (- 3

 مقبال ومدبرا) والليل إذا يسر (- 4

 ر مكةعقل وجواب القسم حمذوف أي لتعذبن يا كفا) قسم لذي حجر(القسم ) هل يف ذلك (- 5

 )كيف فعل ربك بعاد(تعلم يا حممد ) أمل تر (- 6

أي الطول كان طول ) ذات العماد(هي عاد األوىل فارم عطف بيان أو بدل ومنع الصرف للعملية والتأنيث ) إرم (- 7
 الطويل منهم أربعمائة ذراع

 يف بطشهم وقوم) اليت مل خيلق مثلها يف البالد (- 8

 وادي القرى) بالواد(مجع صخرة واختذوها بيوتا ) الصخر(طعوا ق) ومثود الذين جابوا (- 9

 كان يتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه) وفرعون ذي األوتاد (- 10

 )يف البالد(جتربوا ) الذين طغوا (- 11

 القتل وغريه) فأكثروا فيها الفساد (- 12

 )عذاب(نوع ) فصب عليهم ربك سوط (- 13

 يرصد أعمال العباد فال يفوته منها شيء ليجازيهم عليها) لباملرصادإن ربك  (- 14

 )ونعمه فيقول ريب أكرمن(باملال وغريه ) ربه فأكرمه(اختربه ) إذا ما ابتاله(الكافر ) فأما اإلنسان (- 15

 )عليه رزقه فيقول ريب أهانن(ضيق ) وأما إذا ما ابتاله فقدر (- 16

بل ال (بالغىن واالهانة بالفقر وإمنا هو بالطاعة واملعصية وكفار مكة ال ينتبهون لذلك ردع أي ليس االكرام ) كال (- 17
 ال حيسنون إليه مع غناهم أو ال يعطونه حقه من املرياث) تكرمون اليتيم

 )املسكني(أي إطعام ) على طعام(أنفسهم أو غريهم ) وال حتاضون (- 18

 شديدا للمهم نصيب النساء والصبيان من املرياث مع نصيبهم منه أو مع أي) أكال ملا(املرياث ) وتأكلون التراث (- 19
 ماهلم

 أي كثريا فال ينفقونه ويف قراءة بالفوقانية يف األفعال األربعة) وحتبون املال حباً مجاً (- 20

 زلزلت حىت يتهدم كل بناء عليها وينعدم) إذا دكت األرض دكاً دكاً(ردع هلم عن ذلك ) كال (- 21

 حال أي مصطفني أو ذوي صفوف كثرية) صفاً صفاً(أي املالئكة ) وامللك(أي أمره ) وجاء ربك( - 22

بدل من ) يومئذ(تقاد بسبعني ألف زمام كل زمام بأيدي سبعني ألف ملك هلا زفري وتغيظ ) وجيء يومئذ جبهنم (- 23
 هام مبعىن النفي أي ال ينفعه تذكره ذلكاستف) وأىن له الذكرى(أي الكافر ما فرط فيه ) يتذكر اإلنسان(إذا وجوا 
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 الطيبة يف اآلخرة أو وقت حيايت يف الدنيا) حليايت(اخلري واإلميان ) ليتين قدمت (تنبيهلل) يا(مع تذكره ) يقول (- 24

 أي ال يكله إىل غريه) أحد(أي اهللا ) عذابه(بكسر الذال ) فيومئذ ال يعذب (- 25

ويف قراءة بفتح الذال والثاء فضمري عذابه ووثاقه للكافر واملعىن ال يعذب ) وثاقه أحد(بكسر الثاء ) وال يوثق( وكذا - 26
 أحد مثل تعذيبه وال يوثق مثل ايثاقه

 اآلمنة وهي املؤمنة) يا أيتها النفس املطمئنة (- 27

عند اهللا ) ضيةمر(بالثواب ) راضية(يقال هلا ذلك عند املوت أي ارجعي إىل أمره وإرادته ) ارجعي إىل ربك (- 28
 بعملك أي جامعة بني الوصفني ومها حاالن ويقال هلا يف القيامة

 الصاحلني) عبادي(مجلة ) فادخلي يف (- 29

 معهم) وادخلي جنيت (- 30

  سورة البلد-90*2*

 مكة) أقسم ذا البلد(زائدة ) ال (- 1

د أجنز اهللا له هذا الوعد يوم الفتح فاجلملة بأن حيل لك فقاتل فيه وق) ذا البلد(حالل ) حل(يا حممد ) وأنت (- 2
 اعتراض بني املقسم به وما عطف عليه

 ذريته وما مبعىن من) وما ولد(أي آدم ) ووالد (- 3

 نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد احلرارة) يف كبد(اجلنس ) لقد خلقنا اإلنسان (- 4

لن (خمففة من الثقيلة وامسها حمذوف أي انه ) أن(ن كلدة بقوته أيظن اإلنسان قوي قريش وهو أبو األشد ب) أحيسب (- 5
 واهللا قادر عليه) يقدر عليه أحد

 كثريا بعضه على بعض) ماال لبدا(على عداوة حممد ) يقول أهلكت (- 6

 ى فعله السيءفيما أنفقه فيعلم قدره واهللا عامل بقدره وأنه ليس مما يتكثر به وجمازيه عل) مل يره أحد(أنه ) أحيسب أن (- 7

 )له عينني(استفهام تقرير أي جعلنا ) أمل جنعل (- 8

 )ولسانا وشفتني (- 9

 بينا له طريق اخلري والشر) وهديناه النجدين (- 10

 اجتازها) اقتحم العقبة(فهال ) فال (- 11

 تيازها بقولهاليت يقتحمها تعظيما لشأا واجلملة اعتراض بني سبب اج) ما العقبة(أعلمك ) وما أدراك (- 12

 من الرق بأن أعتقها) فك رقبة (- 13

 جماعة) أو إطعام يف يوم ذي مسغبة (- 14

 قرابة) يتيما ذا مقربة (- 15
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لصوق بالتراب لفقره ويف قراءة بدل الفعلني مصدران مرفوعان مضاف األول لرقبة وينون ) أو مسكينا ذا متربة (- 16
 ة املذكورة بيانهالثاين فيقدر قبل العقبة اقتحام والقراء

أوصى ) من الذين آمنوا وتواصوا(عطف على اقتحم ومث للترتيب بالذكري واملعىن كان وقت االقتحام ) مث كان (- 17
 الرمحة على اخللق) وتواصوا باملرمحة(على الطاعة وعن املعصية ) بالصرب(بعضهم بعضا 

 اليمني) أصحاب امليمنة(املوصوفون ذه الصفات ) أولئك (- 18

 الشمال) والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب املشأمة (- 19

 باهلمزة والواو بدله مطبقة) عليهم نار مؤصدة (- 20

  سورة الشمس-91*2*

 ضوئها) والشمس وضحاها (- 1

 تبعها طالعا عند غروا) والقمر إذا تالها (- 2

 بارتفاعه) والنهار إذا جالها (- 3

 بظلمته وإذا يف الثالثة رد الظرفية والعامل فيها فعل القسميغطيها ) والليل إذا يغشاها (- 4

 )والسماء وما بناها (- 5

 بسطها) واألرض وما طحاها (- 6

 يف اخللقة وما يف الثالثة مصدرية أو مبعىن من) وما سواها(مبعىن نفوس ) ونفس (- 7

  رعاية لرؤوس اآلي وجواب القسمبني هلا طريق اخلري والشر وأخر التقوى) فأهلمها فجورها وتقواها (- 8

 طهرها من الذنوب) من زكاها(حذفت منه الالم لطول الكالم ) قد أفلح (- 9

 أخفاها باملعصية وأصله دسسها أبدلت السني الثانية ألفاً ختفيفاً) من دساها(خسر ) وقد خاب (- 10

 بسبب طغياا) بطغواها(رسوهلا صاحلا ) كذبت مثود (- 11

 وامسه قدار إىل عقر الناقة برضاهم) أشقاها(أسرع ) ثإذ انبع (- 12

 شرا يف يومها وكان هلا يوم وهلم يوم) وسقياها(ذروها ) ناقة اهللا(صاحل ) فقال هلم رسول اهللا (- 13

قتلوها ليسلم هلم ماء شرا ) فعقروها(يف قوله ذلك عن اهللا املرتب عليه نزول العذاب م إن خالفوه ) فكذبوه (- 14
 أي الدمدمة عليهم أي عمهم ا فلم يفلت منهم أحد) بذنبهم فسواها(العذاب ) عليهم رم(أطبق ) فدمدم(

 تبعتها) عقباها(تعاىل ) خياف(بالواو والفاء ) وال (- 15

  سورة الليل-92*2*

 بظلمته كل ما بني السماء واألرض) والليل إذا يغشى (- 1
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 ا يف املوضعني رد الظرفية والعامل فيها فعل االقسمتكشف وظهر وإذ) والنهار إذا جتلى (- 2

آدم وحواء وكل ذكر وكل أنثى واخلنثى املشكل عندنا ذكر أو ) خلق الذكر واألنثى(مبعىن من أو مصدرية ) وما (- 3
 أنثى عند اهللا تعاىل فيحنث بتكليمه من حلف ال يكلم ذكرا وال أنثى

 مل للجنة بالطاعة وعامل للنار باملعصيةخمتلف فعا) لشىت(عملكم ) إن سعيكم (- 4

 اهللا) واتقى(حق اهللا ) فأما من أعطى (- 5

 أي بال إله إال اهللا يف املوضعني) وصدق باحلسىن (- 6

 للجنة) فسنيسره لليسرى (- 7

 عن ثوابه) واستغىن(حبق اهللا ) وأما من خبل (- 8

 )وكذب باحلسىن (- 9

 للنار) للعسرى(يئه ) فسنيسره (- 10

 يف النار) يغين عنه ماله إذا تردى(نافية ) وما (- 11

 لتبيني طريق اهلدى من طريق الضالل ليمتثل أمرنا بسلوك األول وينا عن ارتكاب الثاين) إن علينا للهدى (- 12

 أي الدنيا فمن طلبها من غرينا فقد أخطأ) وإن لنا لآلخرة واألوىل (- 13

 حبذف إحدى التاءين من األصل وقرىء بثبوا أي تتوقد) ناراً تلظَّى(ة خوفتكم يا أهل مك) فأنذرتكم (- 14

 مبعىن الشقي) إال األشقى(يدخلها ) ال يصالها (- 15

عن اإلميان وهذا احلصر مؤول لقوله تعاىل ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء فيكون املراد ) وتوىل(النيب ) الذي كذب (- 16
 الصلي املؤبد

 مبعىن التقي) األتقى(د عنها يبع) وسيجنبها (- 17

متزكيا به عند اهللا تعاىل بأن خيرجه هللا تعاىل ال رياء وال مسعة فيكون زاكيا عند اهللا وهذا ) الذي يؤيت ماله يتزكى (- 18
نزل يف الصديق رضي اهللا عنه ملا اشترى بالال املعذب على اميانه وأعتقه فقال الكفار إمنا فعل ذلك ليد كانت له عنده 

 لتفرت

 )وما ألحد عنده من نعمة جتزى (- 19

 أي طلب ثواب اهللا) ابتغاء وجه ربه األعلى(لكن فعل ذلك ) إال (- 20

مبا يعطاه من الثواب يف اجلنة واآلية تشمل من فعل مثل فعله رضي اهللا تعاىل عنه فيبعد عن النار ) ولسوف يرضى (- 21
 ويثاب

  سورة الضحى-93*2*

 لنهار أو كلهأي اول ا) والضحى (- 1

 غطى بظالمه أو سكن) والليل إذا سجى (- 2
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أبغضك نزل هذا ملا قال الكفار عند تأخر الوحي عنه مخسة عشر يوما ) ربك وما قلى(تركك يا حممد ) ما ودعك (- 3
 إن ربه ودعه وقاله

 الدنيا) من األوىل(ملا فيها من الكرامات لك ) ولآلخرة خري لك (- 4

 إذن ال أرضى صلى اهللا عليه وسلمبه فقال ) فترضى(يف اآلخرة من اخلريات عطاء جزيال ) كولسوف يعطيك رب (- 5
 وواحد من أميت يف النار إىل هنا مت جواب القسم مبثبتني بعد منفيني

بأن ضمك إىل عمك أيب ) فآوى(بفقد أبيك قبل والدتك أو بعدها ) يتيماً(استفهام تقرير أي وجدك ) أمل جيدك (- 6
 طالب

 أي هداك إليها) فهدى(عما أنت عليه من الشريعة ) ووجدك ضاال (- 7

أغناك مبا قنعك به من الغنيمة وغريها ويف احلديث ليس الغىن عن كثرة العرض ولكن ) فأغىن(فقريا ) ووجدك عائال (- 8
 الغىن غىن النفس

 بأخذ ماله أو غري ذلك) فأما اليتيم فال تقهر (- 9

 تزجره لفقره) هروأما السائل فال تن (- 10

 يف بعض األفعال صلى اهللا عليه وسلمأخرب ، وحذف ضمريه ) فحدث(عليك بالنبوة وغريها ) وأما بنعمة ربك (- 11
 رعاية للفواصل

  سورة الشرح-94*2*

 بالنبوة وغريها) صدرك(يا حممد ) لك(استفهام تقرير أي شرحنا ) أمل نشرح (- 1

 )عنك وزرك(حططنا ) ووضعنا (- 2

 وهكذا كقوله تعاىل ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك) ظهرك(أثقل ) الذي أنقض (- 3

 بأن تذكر مع ذكري يف األذان واإلقامة والتشهد واخلطبة وغريها) ورفعنا لك ذكرك (- 4

 سهولة) يسرا(الشدة ) فإن مع العسر (- 5

 دة مث حصل له اليسر بنصره عليهم قاسى من الكفار شصلى اهللا عليه وسلموالنيب ) إن مع العسر يسرا (- 6

 اتعب يف الدعاء) فانصب(من الصالة ) فإذا فرغت (- 7

 تضرع) وإىل ربك فارغب (- 8

  سورة التني-95*2*

 أي املأكولني أو جبلني بالشام ينبتان املأكولني) والتني والزيتون (- 1

  املبارك أو احلسن باألشجار املثمرةاجلبل الذي كلم اهللا تعاىل عليه موسى ومعىن سينني) وطور سينني (- 2
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 مكة ألمن الناس فيها جاهلية وإسالما) وهذا البلد األمني (- 3

 تعديل لصورته) يف أحسن تقومي(اجلنس ) لقد خلقنا اإلنسان (- 4

كناية عن اهلرم والضعف فينقص عمل املؤمن عن زمن الشباب ويكون ) أسفل سافلني(يف بعض أفراده ) مث رددناه (- 5
 له أجره

إذا بلغ املؤمن من الكرب ما : "مقطوع ويف احلديث) الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون(لكن ) إال (- 6
 "يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل

 بعد ما ذكر من خلق اإلنسان يف أحسن صورة مث رده إىل أرذل العمر الدال على) بعد(أيها الكافر ) فما يكذبك (- 7

 باجلزاء املسبوق بالبعث واحلساب أي ما جيعلك مكذبا بذلك وال جاعل له) بالدين(القدرة على البعث 

من قرأ والتني إىل آخرها : "هو أقضى القاضني وحكم باجلزاء من ذلك ويف احلديث) أليس اهللا بأحكم احلاكمني (- 8
 "فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين

  سورة العلق-96*2*

 اخلالئق) باسم ربك الذي خلق(أوجد القراءة مبتدأ ) اقرأ (- 1

 مجع علقة وهي القطعة اليسرية من الدم الغليظ) من علق(اجلنس ) خلق اإلنسان (- 2

 الذي ال يوازيه كرمي حال من الضمري يف اقرأ) وربك األكرم(تأكيد لألول ) اقرأ (- 3

  عليه السالموأول من خط به إدريس) بالقلم(اخلط ) الذي علم (- 4

 قبل تعليمه من اهلدى والكتابة والصناعة وغريها) ما مل يعلم(اجلنس ) علم اإلنسان (- 5

 )إن اإلنسان ليطغى(حقا ) كال (- 6

 باملال نزل يف أيب جهل ورأى علمية واستغىن مفعول ثان وأن رآه مفعول له) استغىن(أي نفسه ) أن رآه (- 7

 الرجوع ختويف له فيجازى الطاغي مبا يستحقه) جعىالر(يا إنسان ) إن إىل ربك (- 8

 هو أبو جهل) الذي ينهى(يف الثالثة مواضع للتعجب ) أرأيت (- 9

 )إذا صلى (صلى اهللا عليه وسلمهو النيب ) عبداً (- 10

 )على اهلدى(املنهي ) أرأيت إن كان (- 11

 )أمر بالتقوى(للتقسيم ) أو (- 12

 عن اإلميان) وتوىل( النيب أي الناهي) أرأيت إن كذب (- 13

ما صدر منه ، أي يعلمه فيجازيه عليه أي إعجب منه يا خماطب من حيث يه عن الصالة ) أمل يعلم بأن اهللا يرى (- 14
 ومن حيث أن املنهي عن اهلدى آمر بالتقوى ومن حيث أن الناهي مكذب متول عن اإلميان

 لنجرن بناصيته إىل النار) لنسفعا بالناصية( هو عليه من الكفر عما) مل ينته(الم قسم ) لئن(ردع له ) كال (- 15

 وصفها بذلك جماز واملراد صاحبها) كاذبة خاطئة(بدل نكرة من معرفة ) ناصية (- 16
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 ملا انتهره صلى اهللا عليه وسلمأي أهل ناديه وهو الس ينتدى يتحدث فيه القوم وكان قال للنيب ) فليدع ناديه (- 17
 ن الصالة لقد علمت ما ا رجل أكثر ناديا مين ألمألن عليك هذا الوادي إن شئت خيال جردا ورجاال مرداحيث اه ع

 املالئكة الغالظ الشداد الهالكه كما يف احلديث لو دعا ناديه ألخذته الزبانية عيانا) سندع الزبانية (- 18

 منه بطاعته) واقترب(ل هللا ص) واسجد(يا حممد يف ترك الصالة ) ال تطعه(ردع له ) كال (- 19

  سورة القدر-97*2*

 أي الشرف العظيم) يف ليلة القدر(أي القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا ) إنا أنزلناه (- 1

 تعظيم لشأا وتعجيب منه) ما ليلة القدر(أعلمك يا حممد ) وما أدراك (- 2

 فيها ليلة القدر فالعمل الصاحل فيها خري منه يف ألف شهر ليست فيهاليس ) ليلة القدر خري من ألف شهر (- 3

من كل (بأمره ) بإذن رم(يف الليلة ) فيها(أي جربيل ) والروح(حبذف إحدى التاءين من األصل ) ترتل املالئكة (- 4
 قضاء اهللا فيها لتلك السنة إىل قابل ومن سببية مبعىن الباء) أمر

بفتح الالم وكسرها إىل وقت طلوعه جعلت سالما لكثرة السالم ) حىت مطلع الفجر(ومبتدأ خرب مقدم ) سالم هي (- 5
 فيها من املالئكة ال متر مبؤمن وال مبؤمنة إال سلمت عليه

  سورة البينة-98*2*

 خرب يكن) منفكني(أي عبدة األصنام عطف على أهل ) أهل الكتاب واملشركني(للبيان ) مل يكن الذين كفروا من (- 1

 صلى اهللا عليه وسلمأي احلجة الواضحة وهي حممد ) البينة(أي أتتهم ) حىت تأتيهم(أي زائلني عما هم عليه 

 من الباطل) يتلوا صحفا مطهرة (صلى اهللا عليه وسلمبدل من البينة وهو النيب حممد ) رسول من اهللا (- 2

 وهو القرآن فمنهم من آمن به ومنهم من كفرمستقيمة أي يتلو مضمون ذلك ) قيمة(أحكام مكتوبة ) فيها كتب (- 3

صلى اهللا أي هو ) إال من بعد ما جاءم البينة (صلى اهللا عليه وسلميف اإلميان به ) وما تفرق الذين أوتوا الكتاب (- 4
ء فحسده  كانوا جمتمعني على اإلميان به إذا جاصلى اهللا عليه وسلم أو القرآن اجلائي به معجزة له وقبل جميئه عليه وسلم

 من كفر به منهم

) خملصني له الدين(أي أن يعبدوه فحذفت أن وزيدت الالم ) إال ليعبدوا اهللا(يف كتابيهم التوراة واالجنيل ) وما أمروا (- 5

ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة (مستتقيمني على دين إبراهيم ودين حممد إذا جاء فكيف كفروا به ) حنفاء(من الشرك 
 املستقيمة) القيمة(لة امل) وذلك دين

حال مقدرة أي مقدرا خلودهم فيها من ) إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها (- 6
 )أولئك هم شر الربية(اهللا تعاىل 

 اخلليقة) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية (- 7
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ورضوا (بطاعته ) جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا رضي اهللا عنهم(مة إقا) جزاؤهم عند رم جنات عدن (- 8
 خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعاىل) ذلك ملن خشي ربه(بثوابه ) عنه

  سورة الزلزلة-99*2*

 حتريكها الشديد املناسب لعظمتها) زلزاهلا(حركت لقيام الساعة ) إذا زلزلت األرض (- 1

 كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها) قاهلاوأخرجت األرض أث (- 2

 إنكارا لتلك احلالة) ما هلا(الكافر بالبعث ) وقال اإلنسان (- 3

 خترب مبا عمل عليها من خري وشر) حتدث أخبارها(بدل من إذا وجواا ) يومئذ (- 4

  بكل ما عمل على ظهرهاأي أمرها بذلك يف احلديث تشهد على كل عبد أو أمة) ربك أوحى هلا(بسبب أن ) بأن (- 5

متفرقني فآخذ ذات اليمني إىل اجلنة وآخذ ذات الشمال ) أشتاتا(يتصرفون من موقف احلساب ) يومئذ يصدر الناس (- 6
 أي جزاءها من اجلنة أو النار) لريوا أعماهلم(إىل النار 

 ير ثوابه) خريا يره(زنة منلة صغرية ) فمن يعمل مثقال ذرة (- 7

 ير جزاءه) ثقال ذرة شرا يرهومن يعمل م (- 8

  سورة العاديات-100*2*

 هو صوت أجوافها إذا عدت) ضبحا(اخليل تعدو يف الغزو وتصبح ) والعاديات (- 1

 حبوافرها إذا سارت يف األرض ذات احلجارة بالليل) قدحا(اخليل توري النار ) فاملوريات (- 2

 بح باغارة أصحاااخليل تغري على العدو وقت الص) فاملغريات صبحا (- 3

 غبارا بشدة حركتهن) نقعا(مبكان عدوهن أو بذلك الوقت ) به(هيجن ) فأثرن (- 4

من العدو أي صرن وسطه وعطف الفعل على األسم ألنه يف تأويل الفعل أي والاليت ) مجعا(بالنقع ) فوسطن به (- 5
 عدون فأورين فأغرن

 حد نعمته تعاىللكفور جي) لربه لكنود(الكافر ) إن اإلنسان (- 6

 يشهد على نفسه بصنعه) لشهيد(كنوده ) وإنه على ذلك (- 7

 احلب له فيبخل به) لشديد(املال ) وإنه حلب اخلري (- 8

 من املوتى أي بعثوا) ما يف القبور(أثري وأخرج ) أفال يعلم إذا بعثر (- 9

 القلوب من الكفر واإلميان) ما يف الصدور(بني وأفرز ) وحصل (- 10

لعامل فيجازيهم على كفرهم أعيد الضمري مجعا نظرا ملعىن اإلنسان وهذه اجلملة دلت ) إن رم م يومئذ خلبري (- 11
 على مفعول يعلم أي إنا جنازيه وقت ما ذكر وتعلق خبري بيومئذ وهو تعاىل خبري دائما ألنه يوم اازاة
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  سورة القارعة-101*2*

 قلوب بأهواهلاالقيامة اليت تقرع ال) القارعة (- 1

 ويل لشأا ومها مبتدأ وخرب خرب القارعة) ما القارعة (- 2

زيادة ويل هلا وما األوىل مبتدأ وما بعدها خربه وما الثانية وخربها يف حمل ) ما القارعة(أعلمك ) وما أدراك (- 3
 املفعول الثاين ألدرى

كغوغاء اجلراد املنتشر ميوج بعضهم يف ) لفراش املبثوثيكون الناس كا(ناصبة دل عليه القارعة أي تقرع ) يوم (- 4
 بعض للحرية إىل أن يدعوا للحساب

 كالصوف املندوف يف خفة سريها حىت تستوي مع األرض) وتكون اجلبال كالعهن املنفوش (- 5

 بأن رجحت حسناته على سيئاته) فأما من ثقلت موازينه (- 6

  رضى بأن يرضاها أي مرضية لهيف اجلنة أي ذات) فهو يف عيشة راضية (- 7

 بأن رجحت سيئاته على حسناته) وأما من خفت موازينه (- 8

 )هاوية(فمسكنه ) فأمه (- 9

 أي ما هاوية) وما أدراك ما هيه (- 10

 شديدة احلرارة وهاء هيه للسكت تثبت وصال ووفقا ويف قراءة حتذف وصال) نار حامية( هي - 11

  سورة التكاثر-102*2*

 التفاخر باألموال واألوالد والرجال) التكاثر(شغلكم عن طاعة اهللا ) اكمأهل (- 1

 بأن متم فدفنتم فيها أو عددمت املوتى تكاثرا) حىت زرمت املقابر (- 2

 )سوف تعلمون(ردع ) كال (- 3

 سوء عاقبة تفاخركم عند الرتع مث يف القرب) مث كال سوف تعلمون (- 4

 علما يقينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به) ليقنيلو تعلمون علم ا(حقا ) كال (- 5

 النار جواب قسم حمذوف وحذف منه الم الفعل وعينه والقيت حركتها على الراء) لترون اجلحيم (- 6

 مصدر ألن رأى وعاين مبعىن واحد) عني اليقني(تأكيد ) مث لتروا (- 7

) عن النعيم(يوم رؤيتها ) يومئذ(مري اجلمع اللتقاء الساكنني حذف منه نون الرفع لتوايل النونات وواو ض) مث لتسألن (- 8

 ما يلتذ به يف الدنيا من الصحة والفراغ واألمن واملطعم واملشرب وغري ذلك
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  سورة العصر-103*2*

 الدهر أو ما بعد الزوال إىل الغروب أو صالة العصر) والعصر (- 1

 يف جتارته) لفي خسر(اجلنس ) إن اإلنسان (- 2

وتواصوا (اإلميان ) باحلق(أوصى بعضهم بعضا ) وتواصوا(فليسوا يف خسران ) إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات (- 3
 على الطاعة وعن املعصية) بالصرب

  سورة اهلمزة-104*2*

صلى كثري اهلمز واللمز أي الغيبة نزلت فيمن كان يغتاب النيب ) لكل مهزة ملزة(كلمة عذاب أو واد يف جهنم ) ويل (- 1
  واملؤمنني كامية ابن خلف والوليد بن املغرية وغريمهااهللا عليه وسلم

 أحصاه وجعله عدة حلوادث الدهر) ماال وعدده(بالتخفيف والتشديد ) الذي مجع (- 2

 جعله خالدا ال ميوت) أن ماله أخلده(جلهله ) حيسب (- 3

  اليت حتطم كل ما القي فيها)يف احلطمة(جواب قسم حمذوف أي ليطرحن ) لينبذن(ردع ) كال (- 4

 )ما احلطمة(أعلمك ) وما أدراك (- 5

 املسعرة) نار اهللا املوقدة (- 6

 القلوب فتحرقها وأملها أشد من أمل غريها للطفها) على األفئدة(تشرف ) اليت تطلع (- 7

 باهلمزة والواو ومطبقة) مؤصدة(مجع الضمري رعاية ملعىن كل ) إا عليهم (- 8

 صفة ملا قبله فتكون النار داخل العمد) ممددة(بضم احلرفني وبفتحهما ) ديف عم (- 9

  سورة الفيل-105*2*

هو حممود وأصحابه أبرهة ملك اليمن ) كيف فعل ربك بأصحاب الفيل(استفهام تعجب أي اعجب ) أمل تر (- 1
خ قبلتها بالعذرة احتقارا ا وجيشه بىن بصنعاء كنيسة ليصرف إليها احلاج عن مكة فأحدث رجل من كنانة فيها ولط

فحلف ابرهة ليهدمن الكعبة فجاء مكة جبيشه على أفيال اليمن مقدمها حممود فحني توجهوا هلدم الكعبة أرسل اهللا عليهم 
 ما قصه يف قوله

 خسارة وهالك) يف تضليل(يف هدم الكعبة ) كيدهم(أي جعل ) أمل جيعل (- 2

 مجاعات قيل ال واحد له كأساطري وقيل واحدة أبول أو إبال أو إبيل كعجول مجاعات) وأرسل عليهم طريا أبابيل (- 3
 ومفتاح وسكني
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 طني مطبوخ) ترميهم حبجارة من سجيل (- 4

كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته أهلكهم اهللا تعاىل كل واحد حبجره املكتوب ) فجعلهم كعصف مأكول (- 5
ن احلمصة خيرق البيضة والرجل والفيل ويصل إىل األرض وكان هذا عام مولد عليه امسه وهو أكرب من العدسة وأصغر م

 صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

  سورة قريش-106*2*

 )إليالف قريش (- 1

إىل الشام يف كل عام ) الصيف(رحلة ) و(إىل اليمني ) رحلة الشتاء(تأكيد وهو مصدر آلف باملد ) إيالفهم (- 2
  على املقام مبكة خلدمة البيت الذي هو فخرهم وهم ولد النضر بن كنانةيستعينون بالرحلتني للتجارة

 )رب هذا البيت(تعلق به إليالف والفاء زائدة ) فليعبدوا (- 3

أي من أجله وكان يصيبهم اجلوع لعدم الزرع مبكة ) وآمنهم من خوف(أي من أجله ) الذي أطعمهم من جوع (- 4
 وخافوا جيش الفيل

 ون سورة املاع-107*2*

 باجلزاء واحلساب أي هل عرفته وإن مل تعرفه) أرأيت الذي يكذب بالدين (- 1

 أي يدفعه بعنف عن حقه) الذي يدع اليتيم(بتقرير هو بعد الفاء ) فذلك (- 2

 أي إطعامه ، نزلت يف العاص ابن وائل أو الوليد بن املغرية) على طعام املسكني(نفسه وال غريه ) وال حيض (- 3

 )للمصلنيفويل  (- 4

 غافلون يؤخروا عن وقتها) الذين هم عن صالم ساهون (- 5

 يف الصالة وغريها) الذين هم يراؤون (- 6

 كاألبرة والفأس والقدر والقصعة) ومينعون املاعون (- 7

  سورة الكوثر-108*2*

 اخلري الكثري من النبوة والقرآن هو ر يف اجلنة هو حوضه ترد عليه أمته والكوثر) الكوثر(يا حممد ) إنا أعطيناك (- 1
 والشفاعة وحنوها

 نسكك) واحنر(صالة عيد النحر ) فصل لربك (- 2
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املنقطع عن كل خري أو املنقطع العقب ، نزلت يف العاص بن وائل مسى النيب ) هو األبتر(أي مبغضك ) إن شانئك (- 3
  أبتر عند موت ابنه القاسمصلى اهللا عليه وسلم

 افرون سورة الك-109*2*

 )قل يا أيها الكافرون (- 1

 من األصنام) ما تعبدون(يف احلال ) ال أعبد (- 2

 وهو اهللا تعاىل وحده) ما أعبد(يف احلال ) وال أنتم عابدون (- 3

 )ما عبدمت(يف االستقبال ) وال أنا عابد (- 4

 ، وإطالق ما على اهللا على وجه املقابلةعلم اهللا منهم أم ال يؤمنون ) ما أعبد(يف االستقبال ) وال أنتم عابدون (- 5

اإلسالم وهذا قبل أن يؤمر باحلرب وحذف ياء اإلضافة القراء السبعة وقفاً ووصالً ) ويل دين(الشرك ) لكم دينكم (- 6
 وأثبتها يعقوب يف احلالني

  سورة النصر-110*2*

  فتح مكة)والفتح( على أعدائه صلى اهللا عليه وسلمنبيه ) إذا جاء نصر اهللا (- 1

مجاعات بعد ما كان يدخل فيه واحد واحد وذلك بعد ) أفواجا(أي اإلسالم ) ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا (- 2
 فتح مكة جاءه العرب من أقطار األرض طائعني

رة  بعد نزول هذه السوصلى اهللا عليه وسلموكان ) واستغفره إنه كان توابا(أي متلبساً حبمده ) فسبح حبمد ربك (- 3
سبحان اهللا وحبمده وأستغفر اهللا وأتوب إليه ، وعلم ا أنه قد اقترب أجله وكان فتح مكة يف رمضان سنة : يكثر من قول

  يف ربيع األول سنة عشرصلى اهللا عليه وسلممثان وتويف 

  سورة املسد-111*2*

فعال تزاول ما وهذه اجلملة دعاء أي مجلته وعرب عنها باليدين جماز ألن أكثر األ) يدا أيب هلب(خسرت ) تبت (- 1
خسر هو وهذه خرب كقوهلم أهلكه اهللا وقد هلك ، وملا خوفه النيب بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حقا ) وتب(

 فإين أفتدي منه مبايل وولدي نزل

 أي وكسبه ، أي ولده ما أغىن مبعىن يغين) ما أغىن عنه ماله وما كسب (- 2

 أي تلهب وتوقد فهي مآل لكنيته لتلهب وجهه إشراقا ومحرة) ذات هلبسيصلى نارا  (- 3
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) احلطب(بالرفع والنصب ) محالة(عطف على ضمري يصلى سوغه الفصل باملفعول وصفته وهي أم مجيل ) وامرأته (- 4

 صلى اهللا عليه وسلمالشوك والسعدان تلقيه يف طريق النيب 

 ، وهذه اجلملة حال من محالة احلطب الذي هو نعت المرأته أو خرب أي ليف) حبل من مسد(عنقها ) يف جيدها (- 5
 مبتدأ مقدر

  سورة اإلخالص-112*2*

 فاهللا خرب هو وأحد بدل منه أو خرب ثان) قل هو اهللا أحد (- 1

 مبتدأ وخرب أي املقصود يف احلوائج على الدوام) اهللا الصمد (- 2

 فاء احلدوث عنهالنت) ومل يولد(النتفاء جمانسته ) مل يلد (- 3

أي مكافئا ومماثال وله متعلق بكفواً وقدم عليه ألنه حمط القصد بالنفي وأخر أحد وهو اسم ) ومل يكن له كفوا أحد (- 4
 يكن عن خربها رعاية للفاصلة

  سورة الفلق-113*2*

 الصبح) قل أعوذ برب الفلق (- 1

 وغري ذلكمن حيوان مكلف وغري مكلف ومجاد كالسم ) من شر ما خلق (- 2

 أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب) ومن شر غاسٍق إذا وقب (- 3

اليت تعقدها يف اخليط تنفخ فيها بشيء تقوله من غري ريق وقال ) يف العقد(السواحر تنفث ) ومن شر النفاثات (- 4
 الزخمشري معه كبنات لبيد املذكور

صلى اهللا عليه كلبيد املذكور من اليهود احلاسدين للنيب أظهر حسده وعمل مبقتضاه ) ومن شر حاسد إذا حسد (- 5
  وذكر الثالثة الشامل هلا ما خلق بعده لشدة شرهاوسلم

  سورة الناس-114*2*

خالقهم ومالكهم خصوا بالذكر تشريفا هلم ومناسبة لالستعاذة من شر املوسوس يف ) قل أعوذ برب الناس (- 1
 صدورهم

 )ملك الناس (- 2

 بدالن أو صفتان أو عطفا بيان وأظهر املضاف إليه فيهما زيادة للبيان) سإله النا (- 3

 ألنه خينس ويتأخر عن القلب كلما ذكر اهللا) اخلناس(الشيطان مسي باحلدث لكثرة مالبسته له ) من شر الوسواس (- 4
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 قلوم إذا غفلوا عن ذكر اهللا) الذي يوسوس يف صدور الناس (- 5

أو من اجلنة بيان له } شياطني اجلن واإلنس{يان للشيطان املوسوس أنه جين وأنسي كقوله تعاىل ب) من اجلنة والناس (- 6
والناس عطف على الوسواس وعلى كل ما يشمل شر لبيد وبناته املذكورين ، واعترض األول بأن الناس ال يوسوس يف 

 مبعىن يليق م يف الظاهر مث تصل صدورهم الناس إمنا يوسوسس يف صدورهم اجلن وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا
 .وسوستهم إىل القلب وتثبت فيه بالطريق املؤدي إىل ذلك واهللا تعاىل أعلم
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