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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني: 

 ]ديباجة الكتاب[
أذعنت ُغْلُب الرقاب لقدرته، الذي ذلت األشياء لعظمته ، واحلمد هلل 

يف عظيم ملكوته، وحتريت الِفَكُر يف بديع صنعته  (1)وحارت األفهام

وحكمته، الذي تعاىل بقدمه عن صفات املحدثات، وجل بأزليته عن 

مشاهبة املصنوعات ، إذ املخلوقات كلها منتهية إليه ، وال جيوز االنتهاء 

الذي مل حد األحد الفرد الصمد بل هو اهلل الوابمعنى من املعاين عليه؛ 

 وال عضدا.  (2)يتخذ صاحبة وال ولدا، وال اصطنع ظهريًا عىل ملكه

                                                         
 نخ )هـ( : األوهام .  (ـ1)
 نخ )هـ( : عىل فعله .  (ـ2)
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عىل من بعثه بالرمحة واهلدى واحلنيفية األوىل، فأمر باحلق وصىل اهلل 

سبحانه وعز عن كل شأن -ونطق بالصدق حممد وآله الطاهرين وأن اهلل 

لعرتة املرضية، وهدانا بفضله ، ملا أظهرنا من الصفوة الطيبة ، وا -شأنه

ومن علينا بطوله ؛ حني جعلنا حفاظ كتابه وأحكامه ، وخزان حالله 

وحرامه ، واملستحفظني عىل أرساره وغوامضه ، والقائمني بنرش مسنوناته 

وفرائضه ، والعاملني بطرق الصواب مام اختلف فيه املختلفون ، واملبينني 

  للصحيح الذي يقول فيه املتقولون.

وجل تفسري الغامض من كتاب اهلل عز وجل  رأينا بعد استخارة اهلل عز  

اخلفي الذي ال يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم وترك الظاهر اجليل 

إذ يعلم تفسري ذلك بمجرد التالوة وال حيتاج إىل كثري من اإليضاح 

كل غاية ومنال،  واإلبانة، وقد عمل الناس يف التفاسري األعامل ، وبلغوا إىل

 غري أن من فرس كله أو بعضه فرسه عىل رأيه ومذهبه. 

وقد مجعنا يف كتابنا هذا من تفسري كالم اهلل عز وجل وبيان مسلكه عىل 

املذهب الصحيح والدين الرصيح مذهب آل الرسول يف الفروع واألصول 

ة موافق للحق مقارب ومباعد للباطل جمانب، وربام احتملت اآلي (1)ما هو

أقاويل وكلها سائغة عىل املذهب النقي، والسبيل الريض، فذكرناها وربام 

احتملت وجهًا أو وجهني فأوردناهام عىل ما رشطنا ومل ُنِخْل بيشء مام 

حيتاج من أحكام القرآن والسنة ، والتأويل والتنزيل ، واملحكم واملتشابه، 

ستوف ذلك والناسخ واملنسوخ، والقصص واجلدال واألمثال، وإن مل ن

غاية االستيفاء، رهبة التطويل وخشية ضياع الفائدة عند تطاويل الكالم، 

ففيه ما يغني الناظر املتدبر ، واملتأمل املتفكر، وال نعلم أن أحدًا مجع ما 

                                                         
 نخ )ح( : وهو .  (ـ1)
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مجعناه وخلص ما خلصناه من األئمة عليهم السالم وإن كان لكل منهم 

بنعم اهلل علينا  فضل ودرجة ، وعلم وسابقة ، ورشح واستقصاء، لكنا

نتحدث وبجزيل منحه ومننه نشكر حيث هدانا إىل الرصاط املستقيم، 

وأهلمنا معرفة الصحيح من السقيم، وأبان لنا طريق اهلدى، ومل يدخلنا يف 

الضاللة والعمى، ومل جيعلنا من الضالني املضلني، والغاوين املغوين، 

 علمنا، وأرشدنا بام واخلائضني املخوضني، برصنا بام فهمنا، وأيدنا بام

أهلمنا، مل نأخذ باآلراء، ومل نتبع طريقة األهوى؛ بل أخذنا أخبار خلف 

النازل باإلعذار  (1)أخيار عن سلف أطهار إىل النبي املختار عن املَلك

 واإلنذار من امللك العزيز اجلبار. 

روينا عن احلارث األعور قال: مررت يف املسجد فإذا الناس خيوضون 

 وآله عليه–يث فدخلت عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف احلد

 األحاديث؛ يف خاضوا قد الناس ترى أال املؤمنني أمري يا: فقلت -السالم

 اهلل رسول سمعت قد أين أما: )قال. نعم: قلت( فعلوها؟ أَوقد: )فقال

ام  اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يقول: ))أال إاها ستكون فتنة(( فقلت: )فَصىَل 

املخرج منها يا رسول اهلل؟( قال: ))كتاب اهلل عز وجل فيه نبأ ما قبلكم 

وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس باهلزل، من تركه من 

جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهلل هو حبل اهلل املتني 

إىل اهلوى وال  وهو الذكر احلكيم، والرصاط املستقيم، هو الذي ال يزيغ به

تلتبس به األلسنة وال يشبع منه العلامء وال خيلق عن كثرة الرتدد وال تنقيض 

}إِنَّا َسِمْعنَا ُقْرَءاًنا عجائبه هو الذي مل تنته اجلن إذ سمعته حتى قالوا: 

ْشِد َفآَمنَّا بِِه{(9)َعَجًبا ]اجلن[، من قال به صدق، ومن  ََيِْدي إِىَل الرُّ

                                                         
 متت هامش نخ )هـ( . -مَعَلْيه الَسال-ـ وهو جربيل (1)
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حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل الرصاط  عمل به أجر، ومن

 املستقيم؛ خذها إليك يا أعور(. 

وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))ليكثر عيل 

الكذابة فام حدثتم به عني فأعرضوه عىل كتاب اهلل عز وجل فام وافق كتاب 

روي يف بعض وصايا اهلل فخذوه وما خالف كتاب اهلل فذروه(( وقد 

السلف أنه قال: اختذ كتاب اهلل إمامًا وارض به حكاًم وقاضيًا هو الذي 

 شفيع عرتته من الطاهرين مع -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –استخلف رسول اهلل 

م وخرب ما فيكم وذكر ما قبلكم قبلك ما خرب فيه يتهم ال وشاهد مطاع

 وذكر ما معكم. 

َعَلْيه الَسالم أنه قال وقد أهوى بيده نحو وروينا عن أمري املؤمنني 

املرشق وهذه الفتن قد أظلت كأاها قطع الليل املظلم كلام مىض منها رسل 

بدا رسل ويل للعرب من رش قد اقرتب إال من فزع إىل كتاب اهلل عز وجل 

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله فعمل بمحكم الكتاب وآمن بمتشاهبه  (1)وعرتة رسوله

ويميس كافرًا ويميس مؤمنًا ويصبح كافرًا يموت فيها  (2)ل مؤمناً يصبح الرج

 قلبه كام يموت فيها بدنه، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. 

وروينا عن أمري املؤمنني عيل َعَلْيه الَسالم أنه قال: )ما أنزل اهلل يف القرآن 

َلْيه الَسالم: )ما من آية إال أحب أن يعلم العباد منها ما يعنى هبا(، وقال عَ 

 يشء إال وعلمه يف القرآن ولكن رأي الرجل يعجز عنه(. 

ألن أخر من السامء فتخطفني  ثالثةوروينا عن بعض الصاحلني أنه قال: 

الطري أو هتوي يب الريح يف مكان سحيق أحب إيل من أن أكون أحدهم، 

                                                         
 .  -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –نخ )هـ( : وعرتة رسول اهلل  (ـ1)
 نخ )هـ( : يصبح الرجل مؤمنًا فيها ويميس... (ـ2)
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طاعوا أ وقوماسَتْحلوا أحاديث هلا زينة وهبجة وسيموا القرآن  قوم

ونرجوا بعون اهلل أن يكون ألمة  واخلوارجاملخلوق يف معصية اخلالق 

ورجوع إىل احلق واتباع ملا أمروا باتباعه من أئمة اهلدى  (1)جدنا اهتداء

باب ردى، وال يبيعون األحكام باليسري التافه  (2)الذين ال يدخلون أحدًا من

يح لكل من اهتدى من احلطام، بل هم ثقات أمناء وعدول خلفاء ، ومصاب

هبم وأضواء مل يتعلموا للنفاسة ومل يدعو اخللق إىل طاعة اهلل عز وجل 

للتكثر هبم والرياسة دعوهم لينفعوهم وطلبوهم ليهدوهم وأرادوهم 

ليفيدوهم فمن تعلق هبم نجا ومن ختلف عنهم هوى ومن استخف بأمرهم 

من صميم  الوحي والتنزيل وخرجوا (3)تردى، هم الذين درجوا من مركز

املعرفة والتأويل، وهم شهداء اهلل عىل خلقه العدول الذي ال يدانيهم 

التغيري والتحويل واحلمد هلل عىل ما خصنا به من األكرومة وأخرجنا من 

خري األرومة، وحكم لنا عىل اخللق بالزعامة، ورآنا أهاًل للخالفة واإلمامة، 

الشك  (4)ا طرائقوأمدنا بتأييده حتى سلكنا طريق الصواب، وجتنبن

واالرتياب وذكرنا ألمة جدنا من علم الكتاب عىل االستقامة والصواب ما 

هلا به املخلص إن أرادته وفيه الفوز إن أممته وما توفيقنا إال باهلل عليه توكلنا 

 وهو خري النارصين. 

 ]ذكر أمساء اهلل سبحانه وتعاىل لكتابه[
عاملني كام هو أهله ومستحقه بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب ال

 وصلواته عىل رسوله نبي الرمحة حممد وآله وسلم. 

                                                         
 نخ )هـ( : انتباه ورجوع .  (ـ1)
 نخ )هـ( : ال يدخلون أحدًا يف باب ردى .  (ـ2)
 نخ )هـ( : وكور .  (ـ3)
 االرتياب . ـ نخ )هـ( : مواقف الشك و(4)
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أربعة أسامء ذكر ما سمى اهلل سبحانه كتابه وجعل له أول ما نبتدي به 

}َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص بَِما لقوله تعاىل: القرآن : أوهلا

 [. 3]يوسف: َأْوَحْينَا إَِلْيَك َهَذا اْلُقْرَءاَن{

َل اْلُفْرَقاَن َعىَل قال عز من قائل:  الفرقان: والثاين ِذي َنزَّ }َتَباَرَك الَّ

 [. 1]الفرقان: َعْبِدِه{

ِذي َأْنَزَل َعىَل كقوله عز وجل: الكتاب : والثالث ِه الَّ }احْلَْمُد لِلَّ

 [. 1]الكهف: َعْبِدِه اْلِكَتاَب{

 ِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك{}َوإِنَُّه لَ وهو قوله: والرابع: الذكر 

 [. 44]الزخرف:

 ]ذكر معىن القرآن[
فيحتمل معنيني أحدهام: التبيني كقوله تبارك وتعاىل:  فأما القرآن:

]القيامة[، والثاين معناه: اجلمع والضم  {(92)}َفإَِذا َقَرْأَناُه َفاتَّبِْع ُقْرَءاَنهُ 

 تضم رمحها عىل ولد، ألنه جمموع ويقال: ما قرأت الناقة نساًل قط؛ أي مل

 قال عمرو بن كلثوم: 

 
ٍ
 تريك وقد دخلت عىل خالء

 ذراعي عيطل أدماَء بكر 

 

 وقد أمنت عيون الكاشحينا  

 مل تقرأ جنينا (1)هجان اللون

 

أي مل تضم رمحها عىل ولد، ومن هذا سمي القرء قرءًا ألنه اجتامع الدم  

 يف الرحم. 

                                                         
 نخ )ح( : النوق.  (ـ1)
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 ]ذكر معىن الفرقان[
 احلق والباطل.  (1)فألنه يفرق به بني وأما الفرقان:

 ]ذكر معىن الكتاب[ 
فهو مصدر من قوله: كتبت كتابًا والكتاب هو خط وأما الكتاب: 

حروف املعجم جمتمعة ومفرقة وسمي كتابًا وإن كان مكتوبًا كام  (2)الُكَتاب

 قال الشاعر: 

 تامل رجعة مني وفيها 

 

 كتاب مثل ما لصق الغراء  

 

مأخوذة من اجلمع يقال: كتبت السقاء باخلرز إذا مجعته، قال والكتابة  

 الشاعر: 

  (3)ال تأمنن فزاريًا مررت به

 أي امجعها وضمها. 

 عىل قلوصك واكتبها بأسيار  

 

 ]ذكر معىن الذكر[
أنه ذكر ذَكر اهلل به سبحانه خلقه  تأويلني أحدهامفيحتمل وأما الذكر: 

: أنه رشف ملن آمن به وصدقه والثاينه. وبني  حدوده فيه وأحكامه وفرائض

[ أي رشف لك 44]الزخرف: }َوإِنَُّه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك{كقوله تعاىل: 

 ولقومك. 

 ]ذكر معىن التوراة[  
وأما التوراة: فهي مشتقة من ورى الزند يري إذا خرج ناره وضياؤه 

                                                         
 نخ )هـ( : ما بني .  (ـ1)
 نخ )هـ( : هو خط الكاتب .  (ـ2)
 نخ : خلوت به .  (ـ3)
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 فسميت بذلك ملا فيه من ضياء الدين والرشيعة. 

 الزبور[  ]ذكر معىن 
إذا كتبه ومنه قول  (1)وأما الزبور: فمشتق من قولك: زبر الكتاب بيده

 الشاعر: 

 عرفت الديار كخط الدوي

 

 يزبره الكاتب احلمريي 

 

 ]ذكر معىن اإلجنيل[   
وأما اإلنجيل فهو مأخوذ من قولك: نجلت اليشء إذا أخرجته ويسمى 

 الشاعر :  ولد الرجل نجاًل ؛ ألنه هو الذي استخرجهم قال

 إنجد أزمان والداه به 

 

 إذ نجال فنعم ما نجال  

 

روينا عن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))أعطاين ريب مكان   

التوراة السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام 

سائر واألعراف ويونس(( وإنام سميت هذه السبع طواالً لطوهلا عىل 

 القرآن. 

 ]ذكر معىن املئني[  
وأما املئون فهي ما كان من سور القرآن عدد آهيا مائة آية أو يزيد عليها 

 شيئًا أو ينقص منها شيئًا. 

 ]ذكر معىن املثاني[  
–وأما املثاين: ففيه ثالثة أقاويل أحدها: أاها السور التي ثنى اهلل 

                                                         
 نخ )هـ( : يزبره .  (ـ1)
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 فاحتة إاها: وقيل دود،واحل والفرائض واألمثال القصص فيها -سبحانه

 . الكتاب

 ]ذكر معىن املفصل[  
 وأما املفصل: فإنام سمي مفصاًل لكثرة الفصول بني سوره. 

 ]بيان اللغة يف كلمة سورة[  
ا التي بغري مهز  وأما سورة القرآن ففيها لغتان مهموزة وغري مهموزة، فأم 

الرتفاعه عىل ما فهي املنزلة من منازل االرتفاع ومنه سمي )سور املدينة( 

 حيويه ومنه قول الشاعر: 

 أمل تر أن اهلل أعطاك سورة 

 

 ترى كل ملك دواها يتذبذب  

 

 يعني منزلة من منازل الرشف وسميت سورة الرتفاعها وعلو قدرها.  

وأما السؤرة باهلمز: فهي القطعة من القرآن كأاها قطعت من سواه 

بقى يف اإلناء بعد األكل، وألقيت، وسؤر كل يشء بقيته والسؤر الذي ي

وقال النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: ))إذا أكلتم فاسأروا(( يعني فأبقوا 

فضلة، ومن ذلك: قول األعشى يصف امرأة فارقته فأبقت يف قلبه وجدًا 

 عليها: 

 فبانت وقد أسأرت يف الفؤاد 

 

 صداعًا عىل نأهيا مستطريا 

 

 وقال األعشى أيضًا:  

 بعد ائتالف وخري الود ما نفعا   وقد أسأرت يف النفس حاجتها  (1)نأت

                                                         
 نخ )هـ( : بانت .  (ـ1)
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أاها إنام سميت آية ألاها يعرف هبا  تأويالن أحدهاموأما اآلية: ففيها  

َماِء تامم ما قبلها ألن اآلية العالمة لقوله تعاىل:  }َأْنِزْل َعَلْينَا َماِئَدًة ِمَن السَّ

لِنَا [، 114]املائدة: َوَءاِخِرَنا َوَءاَيًة ِمنَْك َواْرُزْقنَا{ َتُكوُن َلنَا ِعيًدا أِلَوَّ

 أي عالمة إلجابة دعائنا، وقال الشاعر: 

 ألكني إليها عمرك اهلل يا فتى 

 

 بآية ما جاءت إلينا هتاديا 

 

 والثاين: هي القصة والرسالة كام قال كعب بن زهري:  

 أال أبلغا هذا املعرض آية 

 

 قال ذو حلمأيقظان قال القول أو  

 

فيكون معناها الرسالة كام ذكرنا. روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه  

–وآله وَسَلم أنه قال: ))نزل القرآن عىل سبعة أحرف واملراء يف القرآن كفر 

 ا به وما جهلتم فردوه إىل عامله((. فاعملو منه عرفتم فام -مرات ثالث

: ))سبعة أحرف(( فإنام هي أمر -ْيه وآلهَصىَل اهلل َعلَ -وأما تفسري قوله 

 واهي وترغيب وترهيب وجدال وقصص وأمثال. 

 ]ذكر وجوه إعجاز القرآن الكريم[
: أحدها؛ أوجه ثامنيةفقد اختلف فيه الناس عىل فأما إعجاز القرآن 

}َوَلُكْم يِف أن وجه إعجازه هو اإلجياز والبالغة مثل قوله تعاىل: 

كلمتني عدد حروفهام عرشة  (1)[، فجمع يف171لبقرة:]ا اْلِقَصاِص َحَياٌة{

 أحرف معاين كالم كثري. 

أن وجه إعجازه هو البيان والفصاحة كالذي حكاه بعض أهل والثاين: 

                                                         
 نخ )ح( : بني.  (ـ1)
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[، 14]احلجر: }َفاْصَدْع بَِما ُتْؤَمُر{العلم أن أعرابيًا سمع رجاًل يقرأ: 

 فسجد فقال: سجدت لفصاحة الكالم. 

ا اْسَتْيَئُسوا ِمنُْه َخَلُصوا َنِجيًّا{ وسمع آخر رجاًل يقرأ:  }َفَلمَّ

 [، فقال: أشهد أن خملوقًا ال يقدر عىل مثل هذا الكالم. 08]يوسف:

وحدثنا بعض أهل العلم بإسناد له رفعه إىل عامل من علامء اللغة أنه رأى 

يف بعض طوافه بالبادية جارية خامسية فصيحة فأعجبته فصاحتها وبراعتها 

قاتلك اهلل ما أفصحك؛ فقالت له: أَويعد هذا فصاحة بعد قول  فقال هلا:

}َوَأْوَحْينَا إِىَل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه اهلل تعاىل: 

وُه إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن  َزيِن إِنَّا َرادُّ يِف اْلَيمِّ َوََل ََتَايِف َوََل حَتْ

]القصص[، فجمع يف آية واحدة بني أمرين واهيني  {(7)اْلُمْرَسِلنيَ 

 وخربين وبشارتني. 

أن وجه إعجازه هو الوصف الذي ُنِقضت به العادة حتى والثالث: 

صار خارجًا عن جنس كالم العرب من النظم والنثر واخلطب والشعر 

والرجزواهلرج وال يدخل يف يشء منها وال خيتلط هبا مع كون ألفاظه 

 ن جنس كالمهم ومستعملة يف نظمهم ونثرهم. وحروفه م

أن قارئه ال يكل وسامعه ال يمل وال يزيده عىل كثرة تالوته والرابع: 

إال حالوة يف النفس ومياًل إىل القلوب. وغريه من الكالم وإن كان ُمْسَتْحىل 

 النظم مستحسن النثر يمل إذا أعيد ويستثقل إذا ردد. 

فيه من األخبار مام علموه أو مل  أن وجه إعجازه هو ماواخلامس: 

قصة  (1)يعلموه فإذا سألوا عنه عرفوا صحته وحتققوا صدقه كالذي حكاه يف

 أهل الكهف وموسى واخلرض وذي القرنني وقصص األنبياء مع أممهم. 

                                                         
 ـ نخ )هـ( : كالذي حكى من قصة ..إلخ. (1)
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أن وجه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب واإلخبار بام والسادس: 

}ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم ىل: يكون فيوجد عىل صدقه وصحته مثل قوله تعا

ِه َخالَِصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت إِْن  اُر اْْلِخَرُة ِعنَْد اللَّ الدَّ

َمْت }]البقرة[، ثم قال: ({ 12)ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ  َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأبًَدا بَِما َقدَّ

ُه َعِليٌم بِالظَّالِِمنيَ  }َفإِْن ََلْ ]البقرة[، وقوله لقريش:  {(19)َأْيِدَيِْم َواللَّ

 [، فقطع بأاهم ال يفعلون. 24]البقرة: َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا{

أن وجه إعجازه هو كونه جامعًا لعلوم مل تعرفها العرب وال والسابع: 

تتعاطى عليها فيها الكالم وال حييط هبا من علامء األمم واحد وال يشتمل 

{عز من قائل: عليها كتاب قال 
ٍ
ء ْطنَا يِف اْلِكَتاِب ِمْن ََشْ  }َما َفرَّ

{[، وقال: 03]األنعام:
ٍ
ء -[، وقال النبي 01]النحل: }تِْبَياًنا لُِكلِّ ََشْ

: ))فيه خرب ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، هو احلق ليس -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

 باهلزل، من طلب اهلدى من غريه ضل((. 

و أن اهلل سبحانه رصف مهم معارضيه مع حتدهيم الرصفة، وهوالثامن: 

أن يأتوا بسورة من مثله فلم حترجهم أنفة التحدي وصربوا عىل نقيصة 

العجز فلم يعارضوه وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم عىل إبطاله 

وبذل نفوسهم يف قتاله؛ فصار بذلك معجزًا خلروجه عن العادة كخروج 

 املعجزات. 



 

 حتة الكتاب[]تفسري سورة فا
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ]ذكر أمساء فاحتة الكتاب وبيان سبب التسمية[ 
: سورة فاحتة الكتاب  -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 مكية وقد قيل إاها مدنية . 

هلا ثالثة أسامء: فاحتة الكتاب، وأم الكتاب، والسبع املثاين؛ روينا عن 

 فاحتة وهي القرآن أم هي: ))قال أنه -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –أبينا رسول اهلل 

 ((. املثاين السبع وهي الكتاب

 فأما تسميتها بفاحتة الكتاب فألنه يستفتح بإثباهتا خطًا وبتالوهتا لفظًا. 

وأما تسميتها أم القرآن: فلتقدمها عىل سائر القرآن وتأخري ما سواها 

ته أي تقدمته وكذلك قيل لراية احلرب ُأم  تبعًا هلا وصارت أمًا ألاها أم  

 لتقدمها واتباع اجليش هلا، قال الشاعر: 

 عىل رأسه أم  لنا اهتدي هبا 

 

 جامع أمور ال نعايص هلا أمرا 

 

 وقيل ملا مىض عىل اإلنسان من سني عمره أم لتقدمها قال الشاعر:  

 إذا كانت اخلمسون أمك مل يكن 

 

 لدائك إال أن متوت طبيب  

 

: أاها سميت بذلك (1)قوَلن أحدهاموأما تسمية مكة بأم القرى ففيه  

                                                         
يف تسمية مكة بأم القرى إال قوالً واحدًا مع أنه قد ذكر أن هناك  -المالَس  َعَلْيه–مل يذكر اإلمام  (ـ1)

( وهو قوله : 12قوالن فيمكن أن يكون الثاين ما ذكر يف الكشاف يف تفسري سورة األنعام اآلية )

هم  وسميت مكة أم القرى ألاها مكان أول بيت وضع للناس وألاها قبلة أهل القرى كلها وحمج 

= 
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ألن األرض دحيت منها وعنها حدثت فصارت أمًا هلا حلدوثها عنها 

كحدوث الولد عن األم، وقيل للمجرة أم النجوم، وللدنيا أم ذفر ألاها 

 أصل كل بالء وفتن. 

بع آيات؛ وأما املثاين وأما تسميتها بالسبع املثاين؛ أما السبع فألاها س

 فألاها تثنى يف كل صالة فرض وتطوع. 

 ]ذكر أقوال الناس يف البسملة[  
ِحيمِ  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِه أمجع الناس عىل أن )({: 9)}بِْسِم اللَّ بِْسِم اللَّ

ِحيِم(  مْحَِن الرَّ يف سورة النمل بعض آية وإنام اختلفوا يف إثباهتا آية من الرَّ

إىل أاها آية يف الفاحتة  (1)ومن كل سورة يف القرآن؛ فذهب قوم فاحتة الكتاب

إىل أاها  (2)وليست منها، وكذلك حكمها يف سائر القرآن. وذهب آخرون

 ليست من القرآن. 

وعندنا وعند علامء العرتة الطاهرة أاها آية من فاحتة الكتاب ومن كل 

 ز وجل. سورة أثبتت فيها وأن تاركها تارك آلية من كتاب اهلل ع

]الدليل على أن البسملة آية من فاحتة الكتاب ومن أول كل 
 سورة أثبتت فيها[

والدليل عىل صحة ما ذهبنا إليه: ما ثبت عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

وآله وَسَلم من قرائته هلا مع ما كان يقرأ من السور فلوال أاها من القرآن ملا 

                                                                                                                                    
 . انتهى املراد. وألاها أعظم القرى شأناً 

 ـ هم ابن املسيب وحممد بن كعب ورواية عن الشافعي . متت غاية سؤل . متت من هامش نخ )أ(. (1)
وهم بعض السلف من الصحابة وقراء املدينة والبرصة والشام وفقهائها وأبو حنيفة ومالك  (ـ2)

 والثوري واألوزاعي . متت ح . أساس . متت من هامش نخ )ح( . 
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ما  (1)أن يدخل يف كالم اهلل عز وجل -َلْيه وآلهَصىَل اهلل عَ -جاز لرسول اهلل 

ليس منه كام ال جيوز أن خيلط به كالم سواه وال بيتًا من الشعر فلام كان األمر 

 عىل هذا وجب أن تكون آية من السور. 

والثاين: إجامع األمة عىل اختالفها يف إثباهتا يف كل سورة إال سورة براءة 

 رآن ما ليس منه عىل ما ذكرنا. وإجامعهم حجة وليس تثبت يف الق

وأما من قال إاها آية وليست بآية من فاحتة الكتاب فالدليل عليه إجامع 

ِه كل من قرأ القرآن أاها سبع آيات وال تكون سبعًا إال بعد عد ) بِْسِم اللَّ

ِحيِم( مْحَِن الرَّ  . الرَّ

الرحيم : فيجوز أن تكون صلة زائدة وإنام هو اهلل الرمحن }بِْسِم{وأما 

 واملستشهد بقول لبيد: 

 إىل احلول ثم اسم السالم عليكام

 

 ومن يبك حوالً كاماًل فقد اعتذر 

 

أن تكون  (2)فذكر اسم السالم زيادة وإنام أراد ثم السالم عليكام أو 

أحدهام أاها دخلت عىل  قوَلن( أصل مقصود ويف دخول الباء عليه بسم)

 معنى اخلرب.  معنى األمر. والثاين أاها دخلت عىل

فأما معنى األمر فتقديره: ابدأ بسم اهلل الرمحن الرحيم. وأما الثاين: فعىل 

اإلخبار بدأت بسم اهلل الرمحن الرحيم. وحذفت ألف الوصل بباء األلصاق 

}اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك يف اللفظ واخلط لكثرة االستعامل ومل حتذف من قوله: 

ِذي َخَلَق   لة استعامله. ]العلق[، لق {(9)الَّ

 كلمة تدل عىل املسمى داللة إشارة.  واَلسم:

                                                         
 : القرآن . نخ  (ـ1)
 نخ )هـ( : أو جيوز أن تكون بسم ..إلخ.  (ـ2)



 - 1جالربهان /                                                                               
 ورة الفاحتةس

51 

كلمة تدل عىل املوصوف داللة إفادة فإن جعلت الصفة اساًم  والصفة:

 وجهانعىل اإلشارة واإلفادة ويف اشتقاق االسم  (1)دلت عىل األمرين

أحدهام أنه مشتق من السمو وهو الرفعة ألن االسم يسمو بصاحبه واآلخر 

 هو العالمة فريفعه من غريه. من السمة و

فهو أخص أسامئه ألنه مل يتسَم به غريه وفيه تأويالن؛  }اللَِّه{ وأما قوله:

أحدهام: أنه اسم َعَلم للذات واآلخر: أنه اسم مشتق من صفة وأسامء 

الصفات تكون تابعة ألسامء الذات فلم يكن به سن أن خيتص باسم ذات 

والنعوت تبعًا له واشتقاقه من )أله( يكون علاًم لتكون أسامء الصفات 

م للتعظيم.   فحذفت اهلمزة وعوض عنها األلف والالم، وُفخ 

: أنه من الوله؛ ألن العباد يأهلون إليه أي أحدهام: قوَلنويف اشتقاقه 

 يفزعون إليه يف أمورهم فقيل للمألوه إليه: إله؛ كام قيل للمؤتم به: إمام. 

ي العبادة من قوهلم فالن يتأله أي يتعبد؛ : مشتق من األلوهية وهوالثاين

 قال رؤبة بن العجاج: 

 هلل در الغانيات املبدة 

 

 ملا رأينني خلق املموه 

 

 سبحن واسرتجعن من تأله  

 

 

قرأ:  -َعَلْيهم الَسالم-وقد قيل إن بعض العلامء من آل الرسول  

 [، أي عبادتك. 127]األعراف: }َوَيَذَرَك وإهلتك{

هذا االسم لذاته أو هو مشتق من فعل العبادة فعىل هذا ]مل  وهل استحق

                                                         
 ـ نخ )ح(: أمرين . (1)
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صفة الزمة لذاته حلدوث عبادته بعد خلق خلقه ومن قال هبذا منع  (1)يكن[

 أن يكون إهلًا مل يزل. 

والقول الثاين : أنه مشتق من استحقاق العبادة فعىل هذا يكون صفة 

إهلًا وهذا أصح القولني الزمة لذاته ألنه مل يزل مستحقًا للعبادة فلم يزل 

ألنه لو كان مشتقًا من فعل العبادة ال من استحقاقها لكان عيسى إهلًا 

فصار قولنا عىل هذا من صفات  (2)واألصنام آهلة ألن الناس قد عبدوها

 وعىل القول األول من صفات الفعل.  (3)الذات وهو األصح

ِحيِم{وأما  مْحَِن الرَّ النعمة عىل املحتاج  (4)يفاشتقاقه من الرمحة وه }الرَّ

]األنبياء[،  {(907)}َوَما َأْرَسْلنَاَك إَِلَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ : (5)قال اهلل تعاىل

أي نعمة عليهم، وإنام سميت النعمة رمحة حلدوثها عنها. والرمحن: أشد 

مبالغة من الرحيم ألن الرمحن يتعدى لفظه ومعناه، والرحيم يتعدى معناه 

فظه، وكذلك تسمى قوم بالرحيم ومل يتسم أحد بالرمحن وال يتعدى ل

 فكانت اجلاهلية تسمي اهلل تعاىل به قال الشنفري: 

 أال رضبت تلك الفتاة جمنها 

 

 أال رضب الرمحن ريب يمينها  

 

 إن الرمحن ذو الرمحة، والرحيم الراحم.  وقيل: 

ِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  أما احلمد فهو الثناء  :{(4)قوله عز وجل: }احْلَْمُد لِلَّ

عىل الرجل بجميل صفاته وأفعاله، والشكر الثناء عليه بإحسانه وإنعامه، 

                                                         
ـ هناك كلمة يف نخ )هـ(  مل تبن، وقد ألغيت يف نخ )ح( ومل يبن الكالم بعدها إال هبذه الزيادة (1)

 والتغيري ألنه كان يف النسخة هكذا فعىل هذا صوابه يكون صفة الزمة ..إلخ.  
 ألاهم قد عبدوها. ـ نخ )ح( : (2)
 نخ )هـ( : وهو أصح.  (ـ3)
 نخ )ح( : وهو .  (ـ4)
 نخ )هـ( : قال اهلل تبارك وتعاىل .  (ـ5)
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وكل شكر محد، وليس كل محد شكرًا فهذا فرق ما بني احلمد والشكر، 

 ولذلك جاز أن حيمد اهلل نفسه ومل جيز أن يشكرها. 

محد  فأما الفرق بني احلمد واملدح فقد يكون عىل فعل وغري فعل، وكل

مدح وليس كل مدح محدًا، وهلذا جاز أن يمدح اهلل عىل صفة بأنه عامل قادر، 

ومل جيز أن نحمده به ألن العلم والقدرة من صفات ذاته ال من صفات 

فعله، وجيوز أن يمدح وحيمد بأنه خالق رازق ألن اخللق والرزق من 

، وقد صفات فعله ال من صفات ذاته. ورفع احلمد عىل االبتداء وخربه هلل

 حيتمل النصب عىل املصدر فيقال )احلمَد هلل(. 

{وأما قوله تعاىل:  : أنه مشتق من أربعة أوجه؛ أحدهافيحتمل  }َربِّ

 امِلْلِك كام يقال: رب الدار أي مالكها. 

ا : مشتق من السيد ألن السيد يسمى ربًا قال اهلل عز وجل: والثاين }َأمَّ

 [، أي سيده. 41]يوسف: ًرا{َأَحُدُكَما َفَيْسِقي َربَُّه َخْ 

بَّانِيُّوَن{: أنه املدبر ومنه: والثالث [، أي العلامء 44]املائدة: }َوالرَّ

 وسموا بذلك لقيامهم بتدبري الناس، وقيل: ربة البيت ألاها تدبره. 

}َوَربَاِئُبُكُم : أنه مشتق من الرتبية، ومنه قوله تعاىل: والقول الرابع

ِِت يِف ُحُجوِركُ  [، وسميت بذلك الربيبة 23]النساء: ْم ِمْن نَِساِئُكُم{الالَّ

من صفات  (1)لرتبية الزوج هلا؛ فإن جعل معنى رب بأنه سيد ومالك كان

 الذات وإن جعل من التدبري للخلق والرتبية كان من صفات الفعل. 

ومتى أدخلت األلف والالم عليه اختص اهللُ سبحانه به دون عباده، وإن 

)رب(  (1)صار مشرتكًا بني اهلل تعاىل وبني عباده. وإنام كرس (2)حذفا ]منه[

                                                         
 نخ )ح( : فهو من صفات ..إلخ.  (ـ1)
 زيادة من نخ )هـ( .  (ـ2)
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 ألنه وصف اهلل والوصف يتبع املوصوف. 

فهو مجع عامل ال واحد له من لفظه مثل: رهط، وقوم،  }اْلَعاَلِمنَي{وأما 

 ونفر، وأهل كل زمان عامل، قال العجاج: 

 فخندف يف هامة هذا العاملَ  

 

 

ة أقاويل؛ أحدها: أن العامل عبارة عمن يعقل واختلف يف العامل عىل ثالث 

من املالئكة واإلنس واجلن وهو قول جيد. والثاين: أن العامل الدنيا وما 

فيها. والثالث: أن العامل كل ما خلقه اهلل سبحانه يف الدنيا واآلخرة، وهذا 

 قول جيد. 

؛ أحدهام: أنه مشتق من العلم وهذا تأويل من وجهانويف اشتقاقه 

لعامل عبارة عمن يعقل. والثاين: أنه مشتق من العالمة ألنه داللة عىل جعل ا

 خالقه وهذا تأويل من جعل العامل اساًم لكل خملوق. 

ِحيمِ  مْحَِن الرَّ ينِ (3)قوله عز وجل: }الرَّ : أما {(2)َمِلِك َيْوِم الدِّ

َعَلْيه -الذي روينا عن عاصم عن عبدالرمحن السلمي عن أمري املؤمنني عيل 

؛ أحدهام: أن اشتقاقهام من قوهلم: وجهان: مالك، ويف اشتقاقه -لَسالما

ملكت العجني إذا عجنته بشدة، والثاين: أن اشتقاقهام من القدرة قال 

 الشاعر: 

 ملكت هبا كفي فأاهرت فتقها 

 

 يرى قائم من دواها ما وراءها  

 

كان ن أحدهام: أن املالَك من وجهيوالفرق بني املالك وامللك من  

خاص امِلْلك، واملِلَك من كان عام امِلْلك. والثاين: أن املالك من اختص 

                                                                                                                                    
 نخ )ح(: وإن كرست رب ألنه ..إلخ.  (ـ1)
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بنفوذ اإلمرة، ويف أهيام أبلغ ثالثة أقاويل؛ أحدها: أن امللك أبلغ يف املدح 

من املالك؛ ألن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكًا، وألن أمر امللك 

املدح ألنه قد يكون  نافذ عىل املالك. والثاين: أن مالك أبلغ من ملك يف

عىل من ال يملك كام يقال: ملك العرب وملك الروم وإن مل يكن يملكهم 

وال يقال: مالك، وهو مالك إال وصح ملكه. والثالث: أن مالك أبلغ يف 

مدح اخللق من ملك، وملك أبلغ يف مدح املخلوقني من مالك، والفرق 

إذا كان اهلل تعاىل مالكًا بينهام أن املالك من املخلوقني قد يكون غري ملك و

كان ملكًا وإن وصف اهلل سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته وإن 

 وصف بأنه مالك كان من صفات فعله. 

يِن{:  (1)ففي الدين تأويالن أحدهام: ]أنه[ قوله عز وجل: }َيْوِم الدِّ

أحدهام: أنه  قوَلناجلزاء، والثاين: احلساب، ويف أصل الدين يف اللغة 

 العادة ومنه قول املثقف العبدي: 

 تقول وقد ذرأت هلا وضيني 

 أي من عادته وعاديت. 

 أهذا دينه أبدًا وديني  

 

 والثاين: أن أصل الدين الطاعة ومنه قول زهري بن أيب سلمى: 

 لئن حللت نحو يف بني أسد 

 

 يف دين عمرو وحالت دوننا فدك  

 

عن ضياء يستديم إىل أن  أي يف طاعة عمرو، وهذا اليوم هو عبارة 

 حياسب اهلل عباده فيستقر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار. 

أحدهام: أنه ملك يوم ليس فيه  تأويالنويف اختصاصه بملك يوم الدين 

                                                         
 زيادة من نخ )هـ( .  (ـ1)
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}َربِّ ملك سواه فكان أعظم من ملك الدنيا، والثاين: أنه ملا قال: 

يِن{: يريد به ملك الدنيا قال بعده اْلَعاَلِمنَي{ يريد به ملك  }َمِلِك َيْوِم الدِّ

 اآلخرة ليجمع بني ملك الدنيا واآلخرة. 

اَك َنْسَتِعنيُ  اَك َنْعُبُد َوإِيَّ : أما قوله عز وجل {(9)قوله عز وجل: }إِيَّ

اَك{ كناية عن اسم اهلل تعاىل مضاف إىل الكاف وهذا قول جيد،  }إِيَّ

سم اهلل تعاىل وليس فيها إضافة ألن أاها كلمة واحدة كنى هبا عن ا (1)والثاين

فيه ثالثة تأويالت أحدها: أن العبادة  }َنْعُبُد{املضمر ال يضاف. وقوله 

النعم كاحلياة والقدرة والسمع  (2)اخلضوع فال يستحقها إال املنعم بأصول

والبرص، والثاين: أن العبادة الطاعة، والثالث: أاها التقرب بالطاعة واألوىل 

– والنبي تطعه ومل -الَسالم َعَلْيه–لنصارى عبدت عيسى أظهرها ألن ا

 . بالطاعة بمعبود وليس مطاع -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل 

اَط اْلُمْسَتِقيمَ  َ ِذيَن (6)قوله عز وجل: }اْهِدَنا الِّصِّ اَط الَّ رِصَ

وأما ..إىل آخرها، أما قوله: اهدنا، فمعناه أرشدنا ودلنا. َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم{

 الرصاط ففيه تأويالن أحدهام: أنه السبيل املستقيم، ومنه قول جرير: 

 أمري املؤمنني عىل رصاط 

 

 إذا اعوج املوارد مستقيم  

 

}َوََل َتْقُعُدوا بُِكلِّ والثاين: أنه الطريق الواضح ومنه قوله تعاىل:  

اٍط ُتوِعُدوَن{  [، وقال الشاعر: 08]األعراف: رِصَ

 

 

 لرصاط القاصدتصد عن اهج ا

 

 

                                                         
 ـ نخ )ح(: وأما الثاين . (1)
 نخ )هـ(: بأعظم .  (ـ2)
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وهو مشتق من مسرتط الطعام وهو ممره يف احللق. ويف الدعاء هبذا ثالثة  

تأويالت أحدها: أاهم طلبوا استدامة اهلداية وإن كانوا قد ُهُدوا. والثاين: 

جيوز أن يكون استزادة عىل هدايتهم. والثالث: أاهم دعوا هبا إخالصًا هلل 

 ه. ورجاء لثواب الدعاء والطلب (1)فيه

َصىَل اهلل َعَلْيه -هو كتاب اهلل سبحانه ورسوله  والِّصاط املستقيم

 ووصيه ومن تبعهام من ذريتهام سفينة النجاة والفوز من املهواة.  -وآله

الِّنيَ  : فقد روي {(7)وأما قوله: }َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّ

أنه قال: سألت  -ْيه وآلهَصىَل اهلل َعلَ -عن عدي بن حاتم، عن رسول اهلل 

 الضالني؟ وال(( اليهود هم: ))-الَسالم َعَلْيه–عن املغضوب عليهم؛ فقال 

 أصل ألن االنتقام سبحانه اهلل من والغضب(( النصارى هم: ))قال

 اهلل سبحانه، والضالل ضد اهلدى.  عىل جتوز ال صفة وهذه الغلظة الغضب

                                                         
 نخ )هـ(: إخالصًا للرغبة ورجاء ..إلخ.  (ـ1)



 ]تفسري سورة البقرة[
 ية إال آية واحدة . سورة البقرة مدن

}َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه بسم اهلل الرمحن الرحيم: وهي قوله تعاىل: 

 [، فإاها نزلت يوم النحر يف حجة الوداع. 201]البقرة: إِىَل اللَِّه{

: الذي يعول عليه يف هذا الباب مع كثرة ما {(9)قوله عز وجل: }اَل

هلل تعاىل به العرب حني حتداهم بالقرآن أنه تكلم فيه الناس أنه هجاء أعلم ا

مؤتلف من حروف كالمهم هذه التي منها بني كالمهم ليكون عجزهم عنه 

 أبلغ يف احلجة عليهم. 

: املعني باخلطاب يف هذا املوضع رسول قوله تعاىل: }َذلَِك اْلِكَتاُب{

إلنجيل هو أي ذلك الذي ذكرته يف التوراة وا -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

الذي أنزلته عليك يا حممد، وحيتمل أن يكون اخلطاب لليهود والنصارى 

َصىَل -أي أن ذلك الكتاب الذي وعدتكم به هو هذا الذي أنزلته عىل حممد 

 وقد استعمل )ذلك( يف اإلشارة إىل غائب كام قال رؤبة:  -اهلل َعَلْيه وآله

 أقول له والرمح باطن متنه 

 

 أنا ذلكاتأمل حقًا إنني  

 

 : أي ال شك كام قال عبداهلل بن الزبعرى: قوله تعاىل: }ََل َرْيَب فِيِه{ 

 ليس يف احلق يا أميمة ريب 

 

 إنام الريب ما يقول اجلهول 

 

 مجيل:  (1)وجيوز أن يكون الريب بمعنى التهمة كقول 

 بثينة قالت يا مجيل أربتنا 

 

 فقلت كالنا يا بثني مريب 

 

                                                         
 ـ نخ )هـ(: كام قال . (1)
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: يعني به هدى من الضاللة ، {(4)ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ قوله تعاىل: } 

واملتقون هم الذين اتقوا ما حرم اهلل عليهم وأدوا ما افرتض اهلل عليهم، 

ويف أول البقرة أربع آيات يف نعت املؤمنني واثنتان يف نعت الكافرين 

وثالث عرشة يف نعت املنافقني . ويف املتقني وجه آخر: وهو أاهم الذين 

 عقوبة اهلل سبحانه ويرجون رمحته.  خيشون

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب{وقوله عز وجل:  : أصل اإليامن من األمان }الَّ

وإنام سمي املؤمن مؤمنًا ألنه يؤمن نفسه بالطاعة من عقاب اهلل تعاىل، 

: هو العقد باجلَنَان واإلقرار باللسان والعمل  وحقيقة اإليامن عندنا

 باألركان. 

تفسري الغيب فهو تصديقهم ملا غاب عنهم بام وعد اهلل سبحانه أهل وأما 

طاعته من الدرجات وأوعد أهل معصيته من الدركات، وكالبعث والنشور 

 والوقوف واحلساب وسائر أهوال يوم القيامة. 

اَلَة{قوله تعاىل:  : فيه تأويالن أحدهام: أداؤها }َوُيِقيُموَن الصَّ

ركااها من الركوع والسجود والقراءة، وإنام سمي بفروضها. والثاين: إقامة أ

اليشء يقال: قام فالن باألمر إذا أمته  (1)فعل الصالة إقامة هلا وهي من تامم

 وجيوز أن يقال: إقامة هلا ملا فيها من القيام كام يقال: قد قامت الصالة. 

خراج ومنه : أصل اإلنفاق اإل{(3)}َوِِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ قوله تعاىل: 

قوله: نفقت الدابة إذا خرج روحها وسمي النافقا جلحر الريبوع خلروجها 

منه ومنه سمي املنافق ألنه خيرج من الدين ويظهر خالف ما يبطن فالوجه 

أاها حمكمة إذا أريد هبا نفقة الرجل عىل عياله وأهله وماله، وإن محلت عىل 

                                                         
نخ )ح(: وهي من يقوم اليشء . ونخ )هـ(: وهي من تقويم اليشء . والكلمة التي أثبتها وجدهتا  (ـ1)

 يف نخ )هـ( حتت عالمة الظن وهي املوافقة للكالم واهلل أعلم. 
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 . (1)ة بآية الزكاةاإلنفاق يف وجوه املبار واملصالح كانت منسوخ

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بَِما ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك قوله تعاىل:  }َوالَّ

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بَِما ُأْنِزَل إَِلْيَك{: أما قوله: {(2)ُيوِقنُونَ  َوبِاْْلِخَرِة ُهمْ   }الَّ

وراة واإلنجيل مدحهم اهلل معناه الت }َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك{يعني القرآن، 

بخالف ما فعلت  -عليهم السالم-تعاىل عىل تصديقهم بكتب األنبياء 

 اليهود والنصارى حيث آمنت بالبعض وكفرت بالبعض. 

يعني بالدار اآلخرة وجيوز بالنشأة  ُيوِقنُوَن{ }َوبِاْْلِخَرِة ُهمْ وقوله: 

الدنيا والدار األوىل. اآلخرة، ويف تسميتها بالدار اآلخرة ألاها متأخرة عن 

 أي يعلمون فسمى العلم يقينًا.  }ُيوِقنُوَن{قوله: 

ِْم{وقوله تعاىل:  : أي عىل بيان ورشد. }ُأوَلِئَك َعىَل ُهًدى ِمْن َرِّبِّ

واملفلحون هم الفائزون السعداء،  {(9)}َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ وقوله: 

 ومنه قول لبيد: 

  لو أن حيًا مدركًا لفالح

 

 أدركه مالعب الرماح 

 

وهم الذين قطع هلم باخلري ألن الفالح يف كالم العرب القطع وقيل  

ار فال ح ألنه يشق األرض وقد قال الشاعر:   لألك 

 لقد علمت يا ابن أم ضحضح 

 

 أن احلديد باحلديد يفلح  

 

واملراد هبذه اآلية املؤمنون بالغيب من العرب واملؤمنون بام أنزل عىل  

 وعىل من قبله من األنبياء من غري العرب.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-مد حم

ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َءَأْنَذْرََتُْم َأْم ََلْ قوله عز وجل:  }إِنَّ الَّ

                                                         
 جمملة تبينها آية الزكاة . متت من هامش نخ )هـ(. ـ األوىل أاها (1)
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: وأصل الكفر عند العرب التغطية ومنه قوله {(6)ُتنِْذْرُهْم ََل ُيْؤِمنُونَ 

ارَ تعاىل:  [، يعني الزراع لتغطيتهم البذر 28]احلديد: َنَباُتُه{ }َأْعَجَب اْلُكفَّ

 يف األرض، قال لبيد: 

 

 

 يف ليلة كفر النجوَم غامُمها

 

 

الكافر باهلل لتغطيته نعم اهلل بجحوده. وأما  (1)أي غطاها، فسمي ]به[ 

الرشك فهو يف حكم الكفر وأصله من اإلرشاك يف العبادة واآلية يف عامة 

 لكتاب وغريهم. املرشكني من أهل ا

ُه َعىَل ُقُلوِِّبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأبَْصاِرِهْم قوله تعاىل:  }َخَتَم اللَّ

: اخلتم الطبع ويف هذا املوضع معناه {(7)ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ 

معنى احلكم، وقيل: إن اخلتم هو السمة والعالمة تعرف املالئكة هبا 

ار من اهلل عز وجل عن كفرهم وإعراضهم عن سامع الكافرين، وهذا إخب

ما ُدعوا إليه من احلق تشبيهًا بمن قد انسد سمعه وختم عىل قلبه فال يدخل 

خري من اهلل تعاىل لقلوهبم وهو حكم منه تعاىل عىل قلوهبم أاها ال تعي 

الذكر وال تقبل احلق وعىل أسامعهم بأاها ال تصغي إليه والغشاوة تعاميهم 

ق كالذي يغشى الناظر من قتام أو ظالم أو غريه، وسمي القلب عن احل

 قلبًا لتقلبه باخلواطر، قال الشاعر: 

 ما سمي القلب إال من تقلبه 

 

 والرأي يرصف واإلنسان أطوار 

 

اِدُعوَن إَِلَّ قوله تعاىل:   ِذيَن َءاَمنُوا َوَما ُُيَ َه َوالَّ اِدُعوَن اللَّ }ُُيَ

                                                         
 زيادة من نخ )هـ(.  (ـ1)
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 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-نافقني خيادعون رسول اهلل : يعني املَأْنُفَسُهْم{

واملؤمنني بأن يظهروا من اإليامن خالف ما يبطنون له من الكفر ألن أصل 

منه وجعل خداعهم  (1)اخلديعة اإلخفاء ومنه خمدع البيت الذي خَيفى

خداعًا له ألنه دعاهم برسالته وما  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-لرسول اهلل 

 عون إال أنفسهم ورجوع وباله عليهم. خياد

وما يفطنون ومنه سمي الشاعر لفطنته  (2): ]يعني[{(1)}َوَما َيْشُعُرونَ 

 ملا ال يفطن غريه ومنه قوهلم: ليت شعري. 

: أي شك ونفاق وغم ومنه قول }يِف ُقُلوِِّبِْم َمَرٌض{قوله تعاىل: 

 الشاعر: 

 أجامل أقوامًا حياًء وقد أرى 

 

  عيل مراضهاصدورهم تغيل 

 

ض يف قوله أي ضعفه وإنام غمهم   وأصل املرض الضعف يقال مر 

ُه َمَرًضا{عىل أعدائه،  -َصىَل اهلل َعَلْيه وعىل آله-بظهور النبي   }َفَزاَدُهُم اللَّ

}َوهَلُْم َعَذاٌب أي بام ينزله عىل رسوله من الفرائض واحلدود واألحكام، 

 يعني مؤملًا.  {(90)نَ َألِيٌم بَِما َكاُنوا َيْكِذبُو

والفساد يف هذا  }َوإَِذا ِقيَل هَلُْم ََل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض{قوله تعاىل: 

املوضع فعل ما اهى اهلل عز وجل عنه وتضييع ما أمر بحفظه واإلعراض 

والفساد هو العدول عن االستقامة وهذه اآلية نزلت يف  (3)عن مامالة الكفار

وذلك أاهم ظنوا أن يف  {(99)نََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ }َقاُلوا إِاملنافقني. 

مامالة الكفار صالحًا هلم وليس كام ظنوا ألن الكفار لو ظفروا هبم مل يبقوا 

                                                         
 نخ )هـ(: الذي خُيفى فيه .  (ـ1)
 زيادة من نخ )هـ(.  (ـ2)
 نخ )ح(: الفساق .  (ـ3)
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ُْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ََل عليهم فلذلك قال:  }َأََل إَِّنَّ

 . {(94)َيْشُعُرونَ 

والناس هم  َما َءاَمَن النَّاُس{}َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َءاِمنُوا كَ قوله تعاىل: 

أصحاب رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم قالوا أنؤمن كام آمن السفهاء ، 

والسفهاء مجع سفيه وأصل السفه اخلفة مأخوذ من قوهلم: ثوب سفيه إذا 

 كان خفيف النسج فسمى خفة احللم سفهًا قال السموءل: 

 نخاف أن يسفه أحالمنا 

 

 لدهر مع اخلاملفنخمل ا 

 

أحدهام أاهم  قوَلنفيه  }َوإَِذا َخَلْوا إِىَل َشَياطِينِِهْم{قوله تعاىل:  

رؤساء اليهود، والثاين رؤساؤهم يف الكفر الذين يأمرواهم بالتكذيب 

أي مع  }إِىَل َشَياطِينِِهْم{برسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ويف قوله: 

[، أي مع اهلل، 52]آل عمران: َمْن َأْنَصاِري إِىَل اللَِّه{}شياطينهم كام قال: 

 ويقال: خلوت إىل فالن إذا جعلته غايتك يف حاجتك. 

وأما الشيطان ففي اشتقاقه ثالثة أقاويل؛ أحدها: أنه )فيعال( من شطن 

أي بَُعد ومنه قوهلم: نوى شطون أي بعيدة، وشطنت داره أي بعدت 

 وإما لبعد مذهبه يف الرش فعىل هذا النون فيه وسمي شيطانًا لبعده من اخلري

 أصلية. 

 والقول الثاين: إنه مشتق من شاط يشيط إذا هلك كام قال الشاعر: 

 وقد يشيط عىل أرماحنا البطل 

 

 

أي هيلك فهذا تكون النون زائدة. والقول الثالث: أنه )فعالن( من  

الوا: إنا معكم عىل الشيط وهو االحرتاق كأنه سمي بام تؤول إليه حاله وق
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ما أنتم عليه من التكذيب والعداوة إنام نحن مستهزئون أي ساخرون بام 

 نظهره من التصديق واملوافقة. 

ُه َيْسَتْهِزُئ ِِّبِْم{قوله عز وجل:  معناه جيازهيم عىل استهزائهم  }اللَّ

}َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فسمي اجلزاء عىل اسم املجازى عليه كام قال: 

[، وليس اجلزاء 114]البقرة: اْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{فَ 

 اعتداء. 

ْم َيْعَمُهونَ قوله تعاىل:  ُهْم يِف ُطْغَياَِّنِ فيه تأويالن  {(99)}َوَيُمدُّ

أحدهام: يميل هلم. والثاين: يزيدهم يقال: مددت وأمددت، وقيل: مددت 

ان من اخلري، وقيل: مددت فيام كان زيادته فيام كان من الرش وأمددت فيام ك

منه، وأمددت فيام كان زيادته من غريه كقوله: أمددت اجليش بمدد، وأمد 

ْم َيْعَمُهوَن{اجلرح ألن املدة من غريه، و الطغيان جماوزة  }يِف ُطْغَياَِّنِ

ا َطَغى يقال: طغى املاء إذا جتاوز قدره قال اهلل تعاىل:  (1)القدر اْلَماُء }إِنَّا َلمَّ

أحدها:  ثالثة أوجهفيه  }َيْعَمُهوَن{]احلاقة[.  {(99)مَحَْلنَاُكْم يِف اْْلَاِرَيةِ 

 يرتددون ومنه قول الشاعر: 

 حريان يعمه يف ضاللته 

 

 مرتددًا لرشائع الظلم  

 

 والثاين: معناه يتحريون قال رؤبة بن العجاج:  

 ومهمه أطرافه يف مهمه 

 

 لعمه أعيى اهلدى باجلاهلني ا 

 

 والثالث: يعمهون عن رشدهم قال األعشى:  

 وهذا الشيب شني للكبري   أراين قد عمهت وشاب رأيس 

                                                         
 نخ )ج(: جماوزة املقدار .  (ـ1)
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اَلَلَة بِاهْلَُدى{قوله عز وجل:   ُوا الضَّ ِذيَن اْشََتَ أي  }ُأوَلِئَك الَّ

استحبوا الكفر عىل اإليامن فعرب عنه بالرشاء ألن الرشاء يكون فيام يستحبه 

أن يكون عىل رشاء املعاوضة فال ألن املنافقني مل يكونوا قد مشرتيه فإما 

 آمنوا فيبيعوا إياماهم. 

اَرَُتُْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدينَ  : إىل التجارة التي {(96)}َفَما َربَِحْت ِِتَ

اهتدى إليها املؤمنون وقيل إن التاجر قد ال يربح وقد يكون عىل هدى يف 

مرين مجيعًا من الربح واالهتداء مبالغة يف جتارته نفى اهلل تعاىل عنهم األ

 ذمهم. 

ِذي اْسَتْوَقَد َناًرا{قوله عز وجل:  املثل بالتحريك  }َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَّ

ء اليش يف مستعمل -الثاء بسكون–مستعمل يف األمثال املرضوبة واملثل 

ِذي اْسَتْوَقَد َناًرا{املامثل لغريه. قوله:  به أوقد فدخلت  واملراد }َكَمَثِل الَّ

السني زائدة وجيوز أن يكون املراد به استوقد من غريه والنار مشتقة من 

ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه{النور،  يقال: ضاءت يف نفسها وأضاءت ما  }َفَلمَّ

 حوهلا، قال الشاعر: 

 أضاءت هلم أحساهبم ووجوههم 

 

 دجى الليل حتى نظم اجلزع ثاقبه  

 

أحدهام: نور املستوقد ألنه  وجهانفيه  ُه بِنُوِرِهْم{}َذَهَب اللَّ وقوله:  

يف معنى اجلمع، والثاين: بنور املنافقني ألن املثل مرضوب فيهم وذهاب 

}َوَتَرَكُهْم يِف نورهم يكون يف اآلخرة وذلك سمة هلم يعرفون هبا، وقوله: 

ونَ   أي مل يأهتم بعد نفاقهم وجحودهم بضياء {(97)ُظُلَماٍت ََل ُيْبِِّصُ
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يف الدار إذا مل  (1)يبرصون به وجيوز أنه مل خيرجهم منه كام يقال تركهم

خيرجهم منها، وكان ما حصلوا فيه من الظلمة بعد الضياء أسوأ حاالً ألن 

من طفيت عنه النار حتى صار يف ظلمة فهو أقل برصًا ممن مل يزل يف الظلمة 

من الضياء باإلسالم وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل للمنافقني وفيام كانوا فيه 

 وحصلوا فيه من الظلمة بالنفاق. 

وهو مجع أصم  {(92)}ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ََل َيْرِجُعونَ قوله تعاىل: 

وأبكم وأعمى، وأصل الصمم االنسداد يقال: قناة صامء إذا كانت غري 

جموفة، وصممت القارورة إذا سددت رأسها فاألصم من انسدت خروق 

 مسامعه. 

أحدها أنه آفة يف اللسان ال يتمكن معها أربعة أقاويل البكم ففيه  وأما

أن يعتمد به عىل مواضع احلروف. والثاين: وهو أن يولد أخرس. والثالث: 

يف  (2)أنه املسلوب الفؤاد. والرابع: هو من مجع بني سلب الفؤاد وآفة

م اللسان، معنى قوله صم عن استامع احلق بكم عن التكلم وإن مل تكن هل

 هذه اآلفات كام قال الشاعر: 

 أصم عام ساءه سميع  

 

 

َماِء{قوله تعاىل:   أما الصيب فهو املطر وقد قيل  }َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ

 هو السحاب وهو من صاب يصوب كام قال الشاعر: 

 كأاهم صابت عليهم سحابة 

 فال تعدلن بيني وبني معمر 

 صواعقها لطريهن دبيب  

 ملزن حني تصوب سقيت غوادي ا

                                                         
 نخ )هـ(: كام يقال تركه يف الدار إذا مل خيرجه منها .  (ـ1)
 آلفة يف اللسان . ـ نخ )هـ(: وا(2)
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قيل إن الرعد هو اختناق الريح حتت  }فِيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد{وقوله:  

السامء، والثاين: أنه صوت اصطكاك أجزاء اهلواء، والثالث: أنه صوت 

ملك يسوق السحاب كسوق الراعي للغنم. والربق: هو رضب ذلك امللك 

َعَلْيه -نني عيل للسحاب بمخراق من النور، هذا رويناه عن أمري املؤم

 . والثاين: أنه ما ينقدح من اصطكاك أجرام اهلواء من النار. -الَسالم

والصواعق هي مجع صاعقة وهو الشديد من صوت الرعد تقع معه 

قطعة من النار لتحرق ما أتت عليه وهذا مثل وذلك أن اهلل سبحانه شبه 

فيه من االبتالء وما  القرآن باملاء النازل من السامء وما فيه من الظلامت بام

فيه من الرعد بام يف القرآن من البيان وما فيه من الصواعق بام يف القرآن من 

 الوعيد يف اآلجل والدعاء إىل اجلهاد يف العاجل. 

ُق َُيَْطُف َأبَْصاَرُهْم{قوله تعاىل:  يكاد : يقارب . وخيطف  }َيَكاُد اْلرَبْ

َما َأَضاَء هَلُْم : يسلب برسعة،   َمَشْوا فِيِه َوإَِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا{}ُكلَّ

وهذا مثل رضبه اهلل للمنافقني وفيه تأويالن أحدهام: كلام أضاء هلم احلق 

تبعوه وإذا أظلم عليهم باهلوى تركوه. والثاين: كلام أصابوا يف اإلسالم 

ُه }َوَلْو َشاَء اللَّ خريًا اتبعوه وإن مل يصيبوا رفضوه وقعدوا عن اجلهاد، 

واملراد بالسمع األسامع وإن كان اللفظ  َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم َوَأبَْصاِرِهْم{

للواحد كام قال: كلوا يف نصف بطنكم تعيشوا فإن زمانكم زمن مخيص ؛ 

 أراد بطونكم. 

ِه َأْنَداًدا[ َعُلوا لِلَّ ويف األنداد ثالثة تأويالت أحدها: أاها  (1)]َفاَل َِتْ

                                                         
 زيادة ليبني الكالم ؛ متت. (ـ1)
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أن { (44)}َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ ألشباه، والثالث: األضداد، األكفاء، والثاين: ا

وحيتمل أن يكون  (1)ال ند وال ضد وحيتمل وأنتم تعلمون أن اهلل خلقهم

 العلم هاهنا بمعنى العقل أي وأنتم تعقلون. 

ْلنَا{وقوله:  حممد  }َعىَل َعْبِدَنا{ يعني القرآن }َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِِمَّا َنزَّ

والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل ويقال: طريق  -ىَل اهلل َعَلْيه وآلهَص -

 معبد أي مذلل قال طرفة: 

 

 أي مذلل. 

 فوق مورد معبد

 

 

القرآن وجيوز أن  (2)أي من مثل ]هذا[ }َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه{قوله:  

أي  اَءُكْم{}َواْدُعوا ُشَهدَ يكون من مثل حممد ألن حممدًا برش مثلكم. 

أعوانكم، وحيتمل وجهًا ثانيًا وهو أن املراد وادعوا آهلتكم ألاهم كانوا 

يعتقدون أاها تشهد هلم وجيوز: وادعوا شهداءكم الذين يشهدون لكم بام 

 تقولون. 

َجاَرُة{قوله:  تِي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ والوقود بفتح  }َفاتَُّقوا النَّاَر الَّ

ود بضم الواو املوقد واحلجارة من كربيت أسود وفيه الواو احلطب والوق

تأويالن أحدهام: أن احلجارة والناس وقود للنار يعذبون هبام، والثاين: أن 

احلجارة وقود للناس والناس يعذبون هبا وكال القولني جيد وفيها مبالغة يف 

 . (3)العذاب

ْت لِْلَكافِِرينَ وقوله:  فرين وغريهم وهي نار واحدة للكا {(42)}ُأِعدَّ

من مستحقي العذاب وإنام يتفاضل عقاهبم بقدر معاصيهم، وقيل: إن هذه 

                                                         
 نخ )هـ(: أن اهلل خلقكم .  (ـ1)
 ـ زيادة من نخ )ج(. (2)
 نخ )ج(: وفيها مبالغة للعذاب .  (ـ3)
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 النار املوصوفة للكافرين، ولغريهم من العصاة نار أخرى. 

احِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت قوله تعاىل:  ِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِ الَّ }َوبَِّشِّ

تَِها اأْلََّْنَاُر{ ِري ِمْن حَتْ برش  من البشارة وهو أول خرب يرد عليك سارًا  َِتْ

وقد قيل فيام يغم أيضًا، واألول أصح وأظهر لكثرة استعامله واشتقاقه من 

البرشة وهي ظاهر اجللد لتغريها عن أول خرب واجلنات مجع جنة وهي 

البستان وسميت بذلك ألاها تسرت بشجرها وقيل: اجلنة البستان الذي فيه 

فيه شجر غريه فإن كان فيه كرم فهو فردوس وإن مل يكن النخل وإن مل يكن 

تَِها اأْلََّْنَاُر{فيه شجر غريه. قوله تعاىل:  ِري ِمْن حَتْ أاهار  (1)أي ]أن[ }َِتْ

 اجلنة جتري من غري أخدود. 

ِذي ُرِزْقنَا قوله تعاىل:  َما ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا الَّ }ُكلَّ

معنى ذلك أن الذي رزقناه من ثامر اجلنة حيتمل أن يكون عىل ما  ْبُل{ِمْن قَ 

ذكروا من ثامر اجلنة كلام جنيت استخلف مكااها آخر يشبه ما جني أوالً 

 التي جنوها أوالً.  (2)حتى إذا رأوها قدروا أاها ]هي[

دة أي كله خيارًا يشبه بعضه بعضًا يف اجلو }َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاِِّبًا{قوله: 

وليست كثامر الدنيا التي فيها الردي واخليار، والثاين: أنه جيوز أن يكون 

أراد أاها مثل ثامر الدنيا يف اللون وإن اختلفت يف الطعم، وحيتمل أن يكون 

َرٌة{مثل ثامر الدنيا يف الطعم واللون. وقوله:  يعني  }َوهَلُْم فِيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

ل فال حيضن وال يلدن وال يذهبن إىل غائط يف األبدان واألخالق واألفعا

 وغريه. 

َب َمَثاًل َما بَُعوَضًة َفَما قوله عز وجل:  َه ََل َيْسَتْحِيي َأْن َيْْضِ }إِنَّ اللَّ

                                                         
 ـ زيادة من نخ )هـ(. (1)
 ـ زيادة من نخ )هـ(. (2)
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أصل االستحياء االنقباض عن اليشء واالمتناع منه خوفًا من  َفْوَقَها{

ك وال خيشى مواقعة القبيح وأما تفسريه يف اآلية فيجوز أن يكون بمعنى يرت

وال يمتنع والبعوضة من صغار البق سميت بذلك ألاها كبعض البق 

تأويالن أحدهام أن تكون بمعنى الذي،  }َما بَُعوَضًة{وأصغرها ويف قوله: 

 والثاين أن تكون )ما( زائدة كام قال النابغة: 

 قالت أال ليتام هذا احلامم لنا 

 

 إىل حاممتنا أو نصفه فقد  

 

يف الكرب وحيتمل أن يكون فام فوقها أي فام دواها يف  ا َفْوَقَها{}َفمَ قوله:  

أحدهام: أن  وجهانالصغر ألن الغرض املطلوب هو الصغر ويف هذا املثل 

هذا مثل رضبه اهلل ألهل الدنيا ألن البعوضة إذا كانت جائعة عاشت وإذا 

ند شبعت هلكت فكذلك أهل الدنيا إذا امتلوا ربًا أخذهم اهلل سبحانه ع

ذلك. والثاين: ملا ذكر الذباب والعنكبوت ورضهبام مثاًل قال أهل النفاق 

 والضاللة ما بال الذباب والعنكبوت يذكران. 

أي يضل بالتكذيب  }ُيِضلُّ بِِه َكثِرًيا َوََيِْدي بِِه َكثِرًيا{قوله تعاىل: 

مثاله بأمثاله كثريًا وهيدي بالتصديق هبا كثريًا، وحيتمل أن يكون امتحنهم بأ

 هلم واهتدى آخرون فجعلها هداية هلم.  (1)فضل هبا قوم فجعلها ضالالً 

ِه ِمْن بَْعِد ِميَثاِقِه{قوله عز وجل:  ِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اللَّ أما  }الَّ

النقض فهو ضد اإلبرام والعهد فيه تأويالن أحدهام الوصية والثاين املوثق . 

وصية اهلل تعاىل إىل خلقه وأمره إياهم  وامليثاق ما وقع به التوثق والعهد هو

 بطاعته واهيه إياهم عن معصيته. 

ُه بِِه َأْن ُيوَصَل{قوله:  الذي أمر اهلل بوصله هو  }َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَّ

                                                         
 نخ )هـ(: إضالالً.  (ـ1)
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رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فقطعوه بالتكذيب والعصيان وحيتمل 

ه الرحم والقرابة وحيتمل وجهًا آخر وهو وجهًا آخر وهو أن يكون املراد ب

 أن يكون عامًا يف مجيع ما أمر اهلل بوصله. 

ويف وجه فسادهم يف األرض تأويالن  }َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض{قوله 

أحدهام قطعهم للطريق وإخافتهم السبيل والثاين دعواهم الناس إىل الكفر، 

ونَ قوله:  أصل اخلسار النقصان ومنه قول  {(47)}ُأوَلِئَك ُهُم اخْلَاِِسُ

 جرير: 

 إن سليطًا يف اخلسار إنه

 

 أوالد قوم خلفوا إنه  

 

عنى باخلسار ما ينقص من حظوظهم ورشفهم، وحيتمل أن يكون  

اخلسار بمعنى اهلالك فيكون التقدير فأولئك هم اهلالكون، وكلام نسبه اهلل 

ب وكلام نسبه إىل غريهم سبحانه من اخلسار إىل املسلمني فإنام أراد به الذن

 فإنام أراد به الكفر. 

ِه َوُكنُْتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم قوله تعاىل:  }َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّ

ِييُكْم{ أي كنتم أمواتًا يف أصالب آبائكم فأحياكم أي أخرجكم من  ُثمَّ ُُيْ

كر داريس األثر فأحياكم بطون أمهاتكم وحيتمل أن يكون: كنتم خاميل الذ

آجالكم ثم حيييكم يوم القيامة  (1)بالظهور والذكر ثم يميتكم عند انقضاء

 واستشهد هلذا التأويل بقول الشاعر: 

 فأحييت من ذكري وما كان خاماًل 

 

 من بعض (2)ولكن بعض الذكر أبني 

 

                                                         
 ـ نخ )هـ(: عند تقيض . (1)
 . ـ نخ )هـ(: أنبه (2)
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أي استوى أمره وصنعه الذي صنع به األشياء  }ُثمَّ اْسَتَوى{قوله:  

َماِء{} وخلقها، وحيتمل أن يكون االستواء بمعنى االستيالء  إِىَل السَّ

 والعلو والرفعة كام قال الشاعر: 

 قد استوى برش عىل العراق 

 

 من غري سيف ودم مهراق 

 

 }َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة{قوله تعاىل:  

هام: صلة زائدة وتقديره: وقال ربك للمالئكة، ومثله أحد وجهانيف )إذ( 

 قول األسود بن يعفر: 

 فإذا وذلك ال اهاة لذكره 

 

 والدهر يعقب صاحلًا بفساد 

 

والثاين: كلمة مقصودة وليست بزائدة ويف اآلية تأويالن أحدهام: أنه ملا  

 -الَسالمَعَلْيه -ذكر خلقه ونعمته عليهم أذكرهم ما أنعم به عىل أبيهم آدم 

والثاين:  }َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة{بقوله: 

وهو أن يكون التقدير وابتداء خلقهم إذ قال للمالئكة إين جاعل يف 

األرض خليفة وكان هذا من املحذوف الذي دل عليه الكالم مثل قول 

 الشاعر: 

 فإن املنية من خيشها 

 

 فسوف يصادفها أينام  

 

يريد أينام ذهب. وأما املالئكة فهو مجع ملك واشتقاقه من املالكة وهي  

 الرسالة قال الشاعر: 

 الكني إليها وخري الرسول 

 

 أعلمهم بنواحي اخلرب  

 

 األلوك أيضًا الرسالة كام قال لبيد:  
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 وغالم أرسله أمه 

 

 بألوك فبذلنا ما سأل  

 

احليوان وأعقل احليوان إال أاهم ال يأكلون وال  واملالئكة أفضل 

وال ينكحون وال ينسلون وهم رسل اهلل ال يعصونه يف صغري وال  (1)يرشبون

 كبري وهلم أجسام لطيفة ال يرون إال إذا قوى اهلل أبصارنا عىل رؤيتهم. 

اختلف يف معنى جاعل عىل  }إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة{وقوله: 

 أحدهام: بمعنى خالق، والثاين: بمعنى فاعل، واجلعل حقيقة نقل وجهني

اليشء إىل صفته واإلحداث إجياد اليشء بعد العدم، واألرض قيل إاها مكة، 

قال: ))دحيت األرض  -َصىَل اهلل َعَلْيه وعىل آله وَسَلم-وقيل: إن النبي 

 من مكة(( ولذلك سميت أم القرى. 

قام غريه لقوهلم: خلف فالن فالنًا، واخلَلف وأما اخلليفة فهو القائم م

بتحريك الالم من الصاحلني وخْلف بتسكني الالم من الطاحلني، ويف 

[، ويف احلديث: 181]األعراف: }َفَخَلَف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف{التنزيل: 

))ينقل هذا العلم من كل خَلف عدوله(( ويف خالفة آدم يف األرض أن اهلل 

م يف أرضه وختلفه ذريته بعده إذا مىض قرن جاء قرن سبحانه استخلف آد

 إىل أن تقوم الساعة. 

َماَء{قوله تعاىل:  َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ وهذا  }َأَِتْ

جواب من املالئكة وفيه تأويالن أحدهام أنه استفهام منهم ملا قال اهلل تعاىل: 

والثاين: إجياب وإن كان فيه ألف  يَفًة{،}إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِ 

 استفهام كام قال جرير: 

                                                         
 نخ : وال يشتهون .  (ـ1)
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 ألستم خري من ركب املطايا 

 

 وأندى العاملني بطون راح 

 

 (1)أحدهام أاهم قالوا ظنًا وتوهاًم ألاهم رأوا قوَلنفعىل هذا يف جواهبم  

أن اهلل سبحانه إن خلق خلقًا سواهم أفسدوا وأاهم ليسوا يكونون مثلهم 

}إيِنِّ َأْعَلُم َما ََل العصمة والتوفيق فأنكر اهلل سبحانه ذلك عليهم بقوله:  يف

أخربهم أنه  (2). والثاين: أاهم قالوه يقينًا  ألن اهلل قد ]كان[{(30)َتْعَلُمونَ 

جيعل يف األرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ويف جواهبم هبذا أرادوا 

ها من يفسد فيها ويسفك الدماء بقوهلم استعظامًا لفعلهم أي كيف جتعل في

 {(30)}إيِنِّ َأْعَلُم َما ََل َتْعَلُمونَ وقد أنعمت عليهم واستخلفتهم قال: 

والسفك صب الدم خاصة دون غريه من املاء واملائع والسفح مثله إال أنه 

يستعمل يف كل مائع عىل وجه التضييع وهلذا سمي الزنا سفاحًا لتضييع 

 مائه فيه. 

ُس َلَك{قوله تعاىل:  التسبيح يف كالمهم  }َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

 هو التنزيه من السوء عىل جهة التعظيم ومنه قول األعشى: 

 أقول ملا جاءين ُفْجره 

 

 سبحان من علقمة الفاجر  

 

أي برءاة من علقمة، والتسبيح لفظة خمتص باهلل ال جيوز إطالقه عىل  

أحدهام:  قوَلن }َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك{قوله:  غريه من املخلوقني ويف

 {(923)}َفَلْوََل َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحنيَ نصيل لك كقوله تعاىل: 

]الصافات[، أي من املصلني. والثاين: أن يكون هو التسبيح واستشهد 

                                                         
 نخ )ج(: رأوا أن خلق اهلل سبحانه وتعاىل خلقًا سواهم أفسدوا .  (ـ1)
 ـ زيادة من نخ )هـ(. (2)
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 بقول جرير: 

 قبح اإلله وجوه تغلب كلام 

 

 سبح احلجيج وكربوا إهالال 

 

ُس َلَك{وأما قوله:   فأصل التقديس التطهري ومنه قوله:  }َوُنَقدِّ

َسَة{ [، أي املطهرة؛ إنا ننزهك عن صفات ال 21]املائدة: }اأْلَْرَض اْلُمَقدَّ

 جتوز عليك. 

أحدهام: أن  وجهانفيه  {(30)}إيِنِّ َأْعَلُم َما ََل َتْعَلُمونَ قوله تعاىل: 

م. والثاين: ما أضمره إبليس من االمتناع املراد به علم الصاحلني من ذرية آد

 بسجود آدم واخلروج من طاعة اهلل بذلك. 

َم َءاَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها{قوله تعاىل:   قوَلنيف تسميته بآدم  }َوَعلَّ

 أحدهام: أنه سمي آدم ألنه خلق من أديم األرض وأديمها وجهها الظاهر.

، أي علمه مجيع األسامء ومعانيها، والثاين: أنه مشتق من األُْدمة وهو اللون

 واألسامء دالئل عليها. 

إذ ال فائدة يف علم األسامء  }ُثمَّ َعَرَضُهْم َعىَل اْلَماَلِئَكِة{قوله تعاىل: 

بال معاين فتكون املعاين هي املقصودة واألسامء املراد هبا املتسمون وذلك 

}َأْنبُِئويِن ل: أن اهلل صورهم لقلوب املالئكة ثم عرضهم قبل خلقهم فقا

ومعنى قوله انبئوين أخربوين  {(39)بَِأْسَماِء َهُؤََلِء إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

أظهرهام اإلخبار والنبأ اخلرب واملنبئ  قوَلنمأخوذ من اإلنباء ويف اإلنباء 

 املخرب والثاين أن اإلنباء اإلعالم وإنام يستعمل يف اإلخبار جمازًا. 

}إِْن ُكنُْتْم أي األسامء التي علمها آدم، وقوله:  ُؤََلِء{}بَِأْسَماِء هَ قوله: 

فيام زعمتم أن خلفائي يفسدون يف األرض وفيه وجه آخر  {(39)َصاِدِقنيَ 

وهو إن كنتم صادقني أين إن استخلفت فيها غريكم عصاين وإن 



 البرهان في تفسير القرآن      42

استخلفتكم سبحتموين وقدستموين، وحيتمل وجهًا ثالثًا يف قوله إن كنتم 

وقع يف نفوسكم أين ال أخلق خلقًا إال كنتم أفضل منه، وجيوز  صادقني فيام

 أن يكون بمعنى )إذ( فيكون إذ كنتم صادقني. 

هو العامل من غري تعليم ويف  {(34)}َأْنَت اْلَعِليُم احْلَِكيمُ قوله تعاىل: 

أحدهام: املحكم ألفعاله. والثاين: أنه املانع من الفساد  وجهان (1)احلكيم

 كمة الَفَرس ألاها متنع من اجلري وقال جرير: ومنه ُسميت ح

 أبني حنيفة أحكموا أسفاهكم 

 

 إين أخاف عليكم أن أغضبا  

 

ما تبدون  {(33)}َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُمونَ قوله تعاىل:  

هو قوهلم أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؛ وما كنتم تكتمون أن 

  ال خيلق خلقًا إال كانوا أكرم عليه منه. اهلل تعاىل

}َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِبِْليَس قوله تعاىل: 

} ويف أمر اهلل سبحانه وتعاىل مالئكته بالسجود له تكرمة له  َأبَى َواْسَتْكرَبَ

د إىل قبلتهم وفيه رضب وإجالالً له، والثاين جعله قبلة هلم فأمرهم بالسجو

 وأصل السجود اخلضوع والتطامن، قال الشاعر:  (2)من التعظيم ]له[

 يف حجراته  (3)جتمع يظل الرق

 

 ترى االكم فيها سجدًا للحوافر 

 

وسمي سجود الصالة سجودًا ملا فيه من اخلضوع فسجد املالئكة آلدم  

كرب فأما إبليس فلم طاعة هلل سبحانه وامتثاالً ألمره إال إبليس أبى واست

                                                         
 ـ نخ )هـ(: احلكمة . (1)
 زيادة من نخ )هـ(.  (ـ2)
 نخ )هـ(: بجمع يظل البلق يف حجراته .  (ـ3)
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االستثناء منقطع ومثله كقوله تبارك وتعاىل:  (1)يكن من املالئكة وإنام هذا

} [، واتباع الظن ليس 157]النساء: }َما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إَِلَّ اتَِّباَع الظَّنِّ

 من العلم بيشء. 

 }َفإَِذاواشتقاق إبليس من اإلبالس ومنه اليأس من اخلري ومنه قوله: 

 ]األنعام[، أي آيسون من اخلري، قال العجاج:  {(22)ُهْم ُمْبِلُسونَ 

 يا صاح هل تعرف رساًم مكرساً 

 

 قال نعم أعرفه وأبلسا  

 

أن اهلل سبحانه  }َوُقْلنَا َياآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة{قوله تعاىل:  

تسميتها حواء ففيه فأما  -َعَلْيه الَسالم-خلق حواء من بقية طينة آدم 

أحدهام: سميت بذلك ألاها خلقت من حي. والثاين: أاها إنام  قوَلن

ملا دخل اجلنة  -َعَلْيه الَسالم-سميت ألاها أم كل حي، وقيل إن آدم 

استوحش فخلق اهلل حواء ليسكن إليها. واجلنة كانت يف األرض أعدها اهلل 

 سبحانه هلام. 

والرغد العيش  َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما{}َوُكاَل ِمنَْها قوله عز وجل: 

 اهلنيء ومنه قول امرئ القيس: 

 بينام املرء تراه ناعاًم 

 وقيل إنه الواسع، وقيل إنه احلالل. 

 ومن األحداث يف عيش رغد  

 

َجَرَة{قوله تعاىل:  قيل إن الشجرة التي اهيا عنها  }َوََل َتْقَربَا َهِذِه الشَّ

 رب أاها كانت التني وقيل إاها كانت الكرم. كانت الرب وقد ورد يف اخل

أي من املعتدين يف أكل ما مل  {(39)}َفَتُكوَنا ِمَن الظَّالِِمنيَ قوله تعاىل: 

                                                         
 ـ نخ )ح( : وإنام كان هذا . (1)
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يف أكل املحظور،  (1)يبح لكام، وحيتمل أن يكون قوله من الظاملني ألنفسكام

ًا وأما معصية آدم فلم تكن عندنا من الكبائر وإنام كانت منه سهوًا ونسيان

{لقوله تبارك وتعاىل:  [، 115]طه: }َوَلَقْد َعِهْدَنا إِىَل َءاَدَم ِمْن َقْبُل َفنَِِسَ

وذلك ألن األنبياء يلزمهم من التيقظ والتحرز ما ال يلزم غريهم لعلو 

منازهلم وجاللة أخطارهم وإذا تشاغلوا من تذكر النهي تضييعًا وإغفاالً 

 وجه التأويل وإهامل الدليل صاروا بذلك عاصني وقيل إنام أكلها عىل

ا بُِغُروٍر{فصار بذلك عاصيًا، لقوله تعاىل:  ُُهَ [، أي 22]األعراف: }َفَدَلَّ

الذي رصفهام إليه من إضاعة الدليل، ووجه تأويله أنه محل النهي عىل غري 

جهة التحريم، والثاين: أنه تأول عىل عني الشجرة دون جنسها وأنه إذا أكل 

مل يعص، والثالث: ما قال سبحانه وتعاىل يف قول  من غريها من اجلنس

َجَرِة إَِلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو إبليس:  }َما ََّنَاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشَّ

 ]األعراف[.  {(40)َتُكوَنا ِمَن اخْلَالِِدينَ 

ْيَطاُن َعنَْها َفَأْخَرَجُهَما ِِمَّ قوله تعاىل:  َُما الشَّ وقد  ا َكاَنا فِيِه{}َفَأَزهلَّ

روي )فأزاهلام( وكال القولني جيد أي نحاهام مام كانا فيه من الرغد ومعنى 

أزهلام استزهلام من الزلل وهو اخلطأ، وأما الشيطان الذي ذكره اهلل سبحانه 

فلم خيلص إليهام ومل يبارشهام بالكالم وإنام أوقع الشهوة والوسوسة يف 

ْيَطاُن{اهدة لقوله: قلوهبام من غري معاينة وال مش  }َفَوْسَوَس هَلَُما الشَّ

 [. 28]األعراف:

{قوله عز وجل:  واهلبوط بضم اهلاء  }اْهبُِطوا بَْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ

النزول، وبفتحها موضع النزول، وقيل: اهلبوط اخلروج من البلد، وقيل: 

بلفظ الدخول فيه، وهو من األضداد واخلطاب توجه إىل آدم وحواء وكان 

                                                         
 هام . نخ )ح(: ألنفس (ـ1)
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اجلمع وذلك يف كالمهم ألن العرب تعرب عن الواحد واالثنني بعبارة اجلمع 

 وذلك يف كالمهم موجود. 

وأما لفظ العدو فيستعمل يف الواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث 

والعداوة أصلها املجاوزة يقال: عداين هذا األمر أي جاوزين، وقوله: 

}  ي معاداة الشهوة والوسوسة. أ }بَْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ

{قوله تعاىل:  قيامكم لقوله  (1)أي مواضع }َوَلُكْم يِف اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ

: {(36)}َوَمَتاٌع إِىَل ِحنيٍ [. 81]النمل: }َجَعَل اأْلَْرَض َقَراًرا{سبحانه: 

واملتاع كلام استمتع به من املتاع ومنه سميت متعة احلج ومنه قوله تعاىل: 

{}َوَمتِّ   [: أي ادفعوا إليهن ما ينتفعن به، قال الشاعر: 238]البقرة: ُعوُهنَّ

 وكل غضارة لك من حبيب 

 

 هلى بك أو هلوت به متاع  

 

واحلني الوقت البعيد وحينئذ تبعيد واملراد به إىل حني وحيتمل أن يكون  

 رضبه اهلل سبحانه هلم.  (2)أجالً 

ى َءاَدُم ِمْن رَ قوله تعاىل:  أما الكلامت  بِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه{}َفَتَلقَّ

فمأخوذ من التأثري يف النفس بام يدل عليه من املعاين وأما الكلامت التي 

}َربَّنَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن ََلْ َتْغِفْر َلنَا تلقى هبا ربه فالذي صح عندنا قوله: 

ينَ  نَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِِسِ ]األعراف[،وقيل إنه قال: )اللهم  {(43)َوَتْرمَحْ

ال إله إال أنت سبحانك وبحمدك رب إين ظلمت نفيس فاغفر يل إنك خري 

 الغافرين(. 

أي َقبِل توبته والتوبة الرجوع فهي من العبد  }َفَتاَب َعَلْيِه{قوله تعاىل: 

                                                         
 نخ )هـ(: موضع مقامكم .  (ـ1)
 نخ )هـ(: وحيتمل أن يكون إىل أجل رضبه اهلل سبحانه هلم .  (ـ2)
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رجوعه من الذنب بالندم واإلقالع وهي من اهلل تعاىل عىل عبده رجوعه إىل 

 ن من املغفرة. ما كا

ومل يقل: فتاب عليهام ألن الذنب كان  }َفَتاَب َعَلْيِه{فإن قيل: فلم قال: 

 من آدم وحواء؟ 

ى َءاَدُم ِمْن ففيه جوابان أحدهام: أنه ملا ذكر آدم وحده بقوله:  }َفَتَلقَّ

ذكر بعد قبول توبته ومل يذكر توبة حواء وإن كانت مقبولة التوبة ألنه  َربِِّه{

دم ذكرها. والثاين: أن االثنني إذا كان معنى فعلهام واحدًا جاز أن مل يتق

وا يذكر أحدهام ويكون املعنى هلام كام قال:  اَرًة َأْو هَلًْوا اْنَفضُّ }َوإَِذا َرَأْوا ِِتَ

ُه َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأْن ُيْرُضوُه{[، وكام قال: 11]اجلمعة: إَِلْيَها{  }َواللَّ

 [. 82]التوبة:

ِحيمُ اىل: قوله تع اُب الرَّ أي كثري القبول للتوبة ومل  {(37)}إِنَُّه ُهَو التَّوَّ

خيرج اهلل آدم من اجلنة وأهبط إىل األرض عقوبة؛ ألمرين أحدهام: أن ذنبه 

 للمحنة.  (1)كان صغريًا وإنام أهبطه تأديبًا وتعظيامً 

تِ قوله عز وجل:  اِئيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّ ي َأْنَعْمُت }َيابَنِي إِِْسَ

أما إرسائيل فهو يعقوب ومعنى إرس عبد، ومعنى ايل هو اهلل كام  َعَلْيُكْم{

، والذكر اسم مشرتك (2)يقال: ميكائيل أي خاصة اهلل وجربائيل كميل

فالذكر بالقلب ضد النسيان، والذكر باللسان ضد اإلنصات، والذكر 

تي أنعمت هبا الرشف وقد مىض تفسريه ومعناه ال تغفلوا عن نعمتي ال

 عليكم وال تناسوها. 

أحدهام: خصوص نعمه التي أنعم  قوَلنويف النعمة التي أنعمها عليهم 

                                                         
 نخ : وتغليظًا .  (ـ1)
 قال يف هامش نخ )أ(: هكذا يف األم .  (ـ2)
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ِه ََل حُتُْصوَها{هبا عىل خلقه كام قال:  وا نِْعَمَة اللَّ  }َوإِْن َتُعدُّ

[، والثاين: وهو قول جيد أنه تعاىل ذكرهم النعمة التي أنعم هبا 34]إبراهيم:

جاهم من آل فرعون وجعل منهم األنبياء وأنزل عليهم عىل آبائهم إذ ن

الكتب وفجر هلم احلجر وأنزل عليهم املن والسلوى والنعم عىل اآلباء نعم 

 عىل األبناء ألاهم يرشفون برشف آبائهم. 

حيتمل وجهني أحدهام:  }َوَأْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهِدُكْم{وقوله: 

هد هو امليثاق وأن تؤمنوا وتصدقوا أوفوا بعهدي الذي أخذت عليكم والع

 . (1)رسيل أوف بام وعدتكم إياه ]من اجلنة[

 والثاين : أوفوا بام أمرتكم به أوف بام وعدتكم إياه . 

-يعني من القرآن عىل حممد  }َوَءاِمنُوا بَِما َأْنَزْلُت{قوله عز وجل: 

ًقا لَِما َمَعُكْم{، -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله التوراة يعني مصدقًا بام يعني  }ُمَصدِّ

مصدقًا ملا يف التوراة  (2)يف التوراة أاها من عند اهلل وجيوز أن يكون ]معناه[

 نبيًا.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-حممد  (3)من ذكر القرآن وبعث

َل َكافٍِر بِِه{قوله عز وجل:  أي بالقرآن، وجيوز: وال  }َوََل َتُكوُنوا َأوَّ

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يف التوراة من ذكر حممد تكونوا أول كافر بام 

وا بِآَياِِت َثَمنًا َقِلياًل{قوله:  أي علموا الناس بغري طمع  }َوََل َتْشََتُ

، وفيه (4)تبغونه أو تطلبونه وحيتمل: وال تأخذوا عىل تغيريه وتبديله ثمناً 

-كر حممد وجه ثالث وهو أن يكون معناه وال تأخذوا عىل كتم ما فيه من ذ

                                                         
 زيادة من نخ )هـ(.  (ـ1)
 زيادة من نخ )هـ(.  (ـ2)
 ـ نخ )هـ(: وبعثة . (3)
 ـ نخ : بدالً . (4)
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 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وعىل آله وَسَلم

يعني ال ختلطوا احلق  }َوََل َتْلبُِسوا احْلَقَّ بِاْلَباطِِل{قوله عز وجل: 

]األنعام[، أي  {(1)}َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسونَ بالباطل ومنه قوله: 

 وخللطنا عليهم ما خيلطون، ومنه قول احلجاج: 

 ق بالتجني ملا عبثن احل

 

 عبثن واستبدلن زيدًا مني  

 

أي الصدق بالكذب، واليهودية والنرصانية  }احْلَقَّ بِاْلَباطِِل{قوله:  

 باإلسالم. 

{قوله:  ومعرفة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يعني نعت حممد  }َوَتْكُتُموا احْلَقَّ

 ديكم. أنه يف الكتب التي بأي {(24)}َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ نبوته، 

اَلَة{قوله تعاىل:  أصل الصالة يف اللغة الدعاء، قال  }َوَأِقيُموا الصَّ

 الشاعر: 

 تقول بنتي وقد قربت مرحتاًل 

 عليك مثل الذي صليت فاغتميض

 

 يا ربِّ جنب أيب األوصاب والوجعا  

 يومًا فإن جلنب احلي مضطجعا

 

إن مل أي مثل الذي دعوت وقد صارت يف الرشع عبارة عن أفعال و 

وأما  (2)ليس فيه معنى اللغة. ]وآتوا الزكاة[ (1)يكن فيه دعاء فاالسم الرشعي

أحدهام: أنه من تثمري املال  قوَلنالزكاة ففي تسمية صدقة األموال هبا 

وزيادته ومنه قوهلم: زكى الزرع أي زاد، وزكى الفرد أي صار زوجًا بزيادة 

 الزائد عليه حتى صار شفعًا قال الراجز: 

                                                         
 خ )هـ(: فاالسم رشعي . ن (ـ1)
 زيادة ليبني الكالم .  (ـ2)
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  خَسا عديده وال زكى فال

 

 كام رشار البقل أطراف الشقا  

 

الشقا شوك البهام والبهام الشوك املمدود مثل السال يقال خسا الوتر  

}َأَقَتْلَت وزكى الشفع، والقول الثاين: أنه مأخوذ من التطهري لقوله تعاىل: 

[، يعني طاهرة من الذنوب أي أاها تطهر 74]الكهف: َنْفًسا زاكيًة{

 الكها من مآثم املنع. م

اِكِعنيَ قوله تعاىل:  حيتمل وجهني أحدهام  {(23)}َواْرَكُعوا َمَع الرَّ

املراد به الصالة يقال: فرغت من ركوعي أي من صاليت. والثاين: أراد 

الركوع الذي من الصالة ألنه مل يكن من صالة أحد من أهل الكتاب 

 واالنحناء كام قال لبيد:  أحدهام: التطامن قوَلنوأصل الركوع يف اللغة 

 أخرب أخبار القرون التي مضت 

 

 أدب كأين كلام قمت أركع  

 

 والثاين: أنه مأخوذ من املذلة واخلضوع قال الشاعر:  

 ال تذل الكريم علك أن 

 

 تركع يومًا والدهر قد رفعه  

 

فيه ثالثة  ْم{}َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسكُ قوله تعاىل:  

أقاويل أحدها: أاهم كانوا يأمرون الناس بطاعة اهلل وهم يعصونه والرب 

 هاهنا الطاعة كام قال الشاعر: 

 ال هم إن آل بكر دونكا 

 

 يربك الناس ويفجروكا  

 

أي يطيعونك. والثاين: أاهم كانوا يأمرون الناس بطاعة اهلل وهم  

كتامن ما فيه من نبوة النبي َصىَل يعصونه بالتمسك بكتاهبم وهم جيحدونه ب
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 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم. والثالث: أاهم كانوا يأمرون بالصدقة وهم يظنون هبا. 

اَلِة{قوله تعاىل:  رْبِ َوالصَّ فأما الصرب فهو حبس  }َواْسَتِعينُوا بِالصَّ

النفس عام تنازع إليه ومنه: صرب صاحب املصيبة وهو أن حيبس نفسه عن 

منه سمي الصوم صربًا ألنه حيبس نفسه عن الطعام والرشاب، اجلزع و

وسمي شهر رمضان شهر الصرب، وذلك فيمن أمسك رجاًل حتى جاء آخر 

 قوَلنفقتله فأمر بقتل القاتل وحبس املمسك ويف الصرب املأمور به 

أحدهام: أنه الصرب عىل ما أمر به من الطاعة والكف عن املعصية. والثاين: 

إذا أحزبه أمر استعان  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل الصيام وكان 

رأى سلامن مضطجعًا عىل  -َعَلْيه الَسالم-بالصيام والصالة، وروي أنه 

 قم فصل فإن الصالة شفاء((.  (1)وجهه فقال له: ))يا سلامن )أبينكم تدور(

َا َلَكبِرَيٌة إَِلَّ َعىَل اخْلَاِشِعنيَ وأما قوله:  أي إاها ثقيلة إال  {(29)}َوإَِّنَّ

عىل املؤمنني واملراد الصالة وحتتمل وجهًا آخر وهو أن املراد به الصوم 

 والصالة وإن عادت الكناية إىل الصالة ألاها أقرب مذكور كقول الشاعر: 

 فمن يك أمسى يف املدينة رحله 

 

 وإين وقيام هبا لغريب  

 

إن اخلضوع يف البدن  واخلشوع يف اللغة التواضع نظري اخلضوع وقيل: 

مْحَِن َفاَل واخلشوع يف البرص والصوت لقوله:  }َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

ًسا َتْسَمُع إَِلَّ   }َخاِشَعًة َأبَْصاُرُهْم{]طه[،وقوله:  {(902)َُهْ

 [، وهذا أوضح. 43]القلم:

ِْم{قوله تعاىل:  ُْم ُماَلُقو َرِّبِّ ِذيَن َيُظنُّوَن َأَّنَّ قهم من املعايص إلشفا }الَّ

التي كانت منهم، والثاين: أن يكون الظن بمعنى العلم واليقني وكأنه قال: 

                                                         
 املعروف أشكن دردم بالفارسية ومعناه : أبطنك يؤملك . متت.  (ـ1)
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}إيِنِّ َظنَنُْت َأينِّ ُماَلٍق الذين يتيقنون أاهم مالقوا رهبم وذلك مثل قوله: 

 ]احلاقة[، أي علمت وأيقنت كام قال أبو داود:  {(40)ِحَسابَِيهْ 

 ُرَب هم فرجته بغريم 

 

 تها بظنون وغيوب كشف 

 

 وقال آخر:  

 فقلت هلم ظنوا بألفي مدجج

 

 رساهبم يف الفاريس املرسد  

 

ُْم إَِلْيِه َراِجُعونَ   فيه تأويالن أحدهام إىل املوت، والثاين  {(26)}َوَأَّنَّ

 إىل احلياة بالنشأة بعد املوت. 

ِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئً قوله تعاىل:  أي ال تغني  ا{}َواتَُّقوا َيْوًما ََل َِتْ

كام يقال: البقرة جتزي عن سبعة أي تغني، وحيتمل وجهًا آخر وهو معناه ال 

 }َوََل ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة{تقيض يقال: جزى اهلل فالنًا عني خريًا أي قضاه، 

أي ال شفاعة ألحد يف إسقاط العقاب وختفيف العذاب وهذا دليل عىل من 

والعدل بفتح العني الفدية  ْؤَخُذ ِمنَْها َعْدٌل{}َوََل يُ جوز إسقاطه، وقوله: 

 وبكرسها املثل. 

ْينَاُكْم ِمْن َءاِل فِْرَعْوَن{قوله:  يعني قومه ومن يؤول إليه أمره  }َوإِْذ َنجَّ

يف نسب أو صحبة قيل إن اسم فرعون ذلك امللك بعينه وقيل اسم كل 

ن اسم فرعون ملك من ملوك العاملقة مثل قيرص الروم وكرسى الفرس وأ

 موسى الوليد بن مصعب. 

أي يولونكم وقد قيل  }َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب{قوله تعاىل: 

 جيشمونكم األعامل الشاقة. 

هو استفعال من احلياة ألاهم كانوا  }َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم{قوله تعاىل: 
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ار يذبحون الذكور ويستبقون اإلناث والنساء اسم ينطلق عىل الصغ

والكبار وقيل: بل ينطلق عىل الكبار دون الصغار وإنام كان استبقاء النساء 

من سوء العذاب ألاهم يستبقواهم لالسرتقاق واخلدمة والبذلة واملهنة 

 فصار ذلك سوء العذاب ال االستبقاء. 

 فيه تأويالن ؛ أحدهام: أنه {(21)}َويِف َذلُِكْم باََلٌء ِمْن َربُِّكْم َعظِيمٌ 

انوا يفعلون هبم من سوء العذاب من ذبح األبناء واستحياء النساء فيام ك

 شدة وجهدًا عظياًم . 

والثاين : يف إنجائهم من آل فرعون الذين كانوا يفعلون ذلك هبم نعمة 

من رهبم عظيمة؛ وأصل البالء االختبار باخلري والرش وقد يكون االختبار 

ِّ َواخْلرَْيِ فِْتنًَة{}َونَ بالرش كام يكون باخلري كام قال عز وجل:   ْبُلوُكْم بِالِّشَّ

[، غري أن األكثر يف الرش أن يقال: بلوته أبلوه بال، ويف اخلري 35]األنبياء:

 ابتليته بالء ومن ذلك قول زهري: 

 جزى اهلل باإلحسان ما فعال بكم 

 

 وأبالهام خري البالء الذي يبلو  

 

 فجمع بني املعنيني.  

فيه تأويالن أحدهام فصلنا ألن  َفَرْقنَا بُِكُم اْلَبْحَر{}َوإِْذ قوله تعاىل: 

الفرق يفصل بني شيئني فرق البحر اثني عرش طريقًا وكان عدهتم ستامئة 

ألف وعرشون ألفًا ال يعد فيهم ابن العرشين لصغره وال ابن الستني لكربه 

وكان عىل مقدمة فرعون هامان يف ألف ألف وسبعامئة ألف وذلك قوله: 

ينَ  ْرَسَل فِْرَعْوُن يِف اْلَمَداِئنِ }َفأَ  ِذَمٌة  (93)َحاِِشِ إِنَّ َهُؤََلِء َلِِّشْ

 ]الشعراء[.  {(92)َقِليُلونَ 

أي ميزنا وأصل الفرق التمييز بني  }َوإِْذ َفَرْقنَا بُِكُم اْلَبْحَر{والثاين: 

الشيئني والفرقة من الناس الطائفة املتميزة من غريهم وسمي البحر بحرًا 
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ته وانبساطه ومنه يقال تبحر يف العلم إذا اتسع والبحرية الناقة تشق لسع

وقد كان غرق  }َفَأْنَجْينَاُكْم َوَأْغَرْقنَا َءاَل فِْرَعْوَن{أذاها شقًا واسعًا. 

إىل فرق البحر حتى  {(90)}َوَأْنُتْم َتنُْظُرونَ معهم ألنه علم دخوله فيهم، 

 سلكوا فيه وانطباقه عىل آل فرعون. 

أما موسى فاسم جيمع  }َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْربَِعنَي َلْيَلًة{له تعاىل: قو

بني كلمتني وهو ماء وشجر و)مو( هو املاء، و)سا( هو الشجر وإنام سمي 

بذلك ألن أمه خافت عليه فجعلته يف التابوت وألقته يف اليم كام أوحي 

سية امرأة فرعون إليها ألقاه بني أشجار عند بيت فرعون فخرجت جواري آ

يغتسلن فوجدنه فسمي باسم املكان، وأما نسبه فهو: موسى بن عمران بن 

 فاهت بن الوي بن يعقوب إرسائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل اهلل. 

قال له بنو إرسائيل أليس قد وعدتنا أن  }َأْربَِعنَي َلْيَلًة{قوله عز وجل: 

بعني ليلة ووعد هبا بني تأتينا بكتاب من اهلل عز وجل فوعده اهلل أر

إرسائيل، وقيل األيام املوعودة هي القعدة وعرش من ذي احلجة ثم اقترص 

 عىل الليايل فصارت األيام هلا تبعًا ألن أقل الشهور الليايل. 

َْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه{قوله تعاىل:  يعني اختذمتوه إهلًا من بعد  }ُثمَّ اَتَّ

استخلف عليهم هارون وسبب ذلك أن خروج موسى إىل امليقات و

السامري كان من قوم يعبدون البقر فكان حب ذلك يف نفسه بعد إظهار 

اإلسالم حتى فصل موسى إىل ربه وخلف هارون يف بني إرسائيل فقال هلم 

هارون: قد حتملتم أوزارًا من زينة القوم يعني أمتعة وحليًا من زينة القوم 

وا نارًا فأمرهم بقذف ما كان معهم ففعلوا فتطهروا منها فإاها نجس وأوقد

فأقبل السامري إىل النار ورمى فيها القبضة التي قبضها من أثر الرسول 

فحسبوه قد رمى باحليل فلام فرغ الناس من رمي ما كان صاغ من حليهم 
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عجاًل جسدًا له خوار، وذلك أنه سوى فيه خماريق تدخل فيه الريح فسمع 

عىل العجل يعبدونه فقال هلم هارون من قبل: له خوار ثم إاهم عكفوا 

مْحَُن َفاتَّبُِعويِن َوَأطِيُعوا  }َياَقْوِم إِنََّما ُفتِنُْتْم بِِه َوإِنَّ َربَُّكُم الرَّ

َح َعَلْيِه َعاِكِفنَي َحتَّى َيْرِجَع إَِلْينَا (10)َأْمِري َقاُلوا َلْن َنرْبَ

 ]طه[.  {(19)ُموَسى

أما )إذ( فاسم  ْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن{}َوإِْذ َءاتَ قوله تعاىل: 

للوقت املايض وإذا اسم للوقت املستقبل، والكتاب هو التوراة والفرقان 

وذكره باسمني، وحيتمل أن يكون الفرقان الفرق بني احلق والباطل فيكون 

ذلك نعتًا للتوراة، وقيل: الفرقان هو انفراق البحر لبني إرسائيل حتى 

 وا فيه. يعرب

يعني فارجعوا إىل طاعة ربكم الباري  }َفُتوبُوا إِىَل بَاِرِئُكْم{قوله تعاىل: 

 اخلالق والربية اخللق وهي فعيلة بمعنى مفعولة غري أاها ال هتمز . 

فيه ثالثة تأويالت أحدها: فليقتل  }َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم{قوله تعاىل: 

تل واالستسالم للقتل يقال له القتل  بعضكم بعضًا، والثاين: فاستسلموا للق

هو إماتة احلركة يقال: قتلت اخلل إذا مزجته باملاء لتذهب حدهتا وحركتها، 

 قال الشاعر: 

 فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها 

 

 وحب هبا مقتولة مل تقتل  

 

وإنام جعل القتل توبة هلم ألن من كف عن اإلنكار لعبادة العجل إنام  

قتال فجعل توبتهم إجياب نفس ما أشفقوا منه، وورد كف خمافة القتل وال

يف اخلرب أن الذين كانوا قد عبدوا العجل احتبوا وجلسوا والذين مل يعبدوا 

قاموا وحلقتهم ظلمة فضل بعضهم يقتل بعضًا حتى انجلت عن سبعني 

ألف قتيل يف ساعة من اهار وكانوا ينادون يف تلك احلال: رحم اهلل عبدًا 



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة البقرة

11 

اهلل رضاه؛ فحزن موسى وبنوا إرسائيل لذلك فأوحى اهلل  صرب حتى يبلغ

عز وجل إىل موسى: ال حيزنك ما رأيت أما من قتل فأحياء عندي يرزقون 

 فأما من بقي فقد قبلت توبته. 

َه َجْهَرًة{قوله تعاىل:  واجلهرة الظهور ومنه اجلهر  }َحتَّى َنَرى اللَّ

}..َفَأَخَذْتُكُم يص املظاهرة هبا، بالقراءة إنام هو إظهارها واملجاهرة باملعا

اِعَقُة..{  . {(99)}..َوَأْنُتْم َتنُْظُرونَ يعني املوت وما نزل بكم  الصَّ

 {(96)}ُثمَّ بََعْثنَاُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ قوله تعاىل: 

يعني الذين أخذهتم الصاعقة بعثهم اهلل من بعد موهتم السبعون الذين 

اختارهم موسى مليقاته ويسمعوا مناجاة بعد أن تاب عن من عبد العجل 

 أي أحييناكم لتستكملوا حالكم.  }ُثمَّ بََعْثنَاُكْم{

ْلنَا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم..{قوله تعاىل:  وهو كلام غمى السامء فغطاها  }َوَظلَّ

من سحاب أو قتام وكل مغطى فهو مغموم ومنه غم اهلالل إذا غطاه غيم 

والغامم الذي ظلله اهلل تعاىل عليهم هو السحاب وحيتمل أن يكون مثل 

}َهْل الغامم الذي ذكره اهلل سبحانه لنبيه الذي أتت به املالئكة وهو قوله: 

ُه يِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم{ [، فكان 218]البقرة: َينُْظُروَن إَِلَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اللَّ

 ذلك يوم بدر. 

ْلَوى..{}.قوله تعاىل:  ما كان يسقط هلم  .َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ

عىل الشجر مثل العسل فكانوا يمزجونه باملاء ويرشبونه بعد مزجه، 

والسلوى طائر يقال له السامنا ليس من كبار الطري وال من صغارها كانت 

لوى حترشه إليهم الريح اجلنوب وقيل كان الرجل يأخذ منهم من املن والس

زيادة عىل طعام يوم واحد فيفسد عليهم إال يوم اجلمعة فإاهم كانوا إذا 

 أخذوا طعام يومني مل يفسد. 
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فيه ثالثة تأويالت  }..ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم..{قوله تعاىل: 

 أحدها: املشتهيات اللذيذات والثاين احلالل الطيبات والثالث املباحات. 

قيل إاها بيت املقدس  َوإِْذ ُقْلنَا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيَة..{}قوله تعاىل: 

 وقيل إاها قرية بيت املقدس. 

ًدا..{قوله تعاىل:  أحدهام: أنه  قوَلنفيه  }..َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

ًدا{الباب الثامن وهو باب حطة، والثاين: أنه باب القرية، وقوله:   }ُسجَّ

 د االنحناء تعظياًم ملن سجد له وخضوعًا. خاضعني متواضعني والسجو

حط عنا ذنوبنا وخطايانا وهو شبه  }..َوُقوُلوا ِحطٌَّة..{قوله تعاىل: 

 االستغفار والتوبة. 

أي نرمحكم بسرتها فال  }..َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم..{قوله تعاىل: 

طًأ نفضحكم بالعقوبة عليها واخلطا العدول عن القسط يقال خطأ اليشء خ

إذا أصابه ومل يرده وأخطأ خيطئ إذا أراده ومل يصبه وأصل املغفرة التغطية 

 ويقال لبيضة احلديد مغفر ألاها تغطي الرأس وجتن ه. 

ِذي ِقيَل هَلُْم..{قوله تعاىل:  ِذيَن َظَلُموا َقْوًَل َغرْيَ الَّ َل الَّ يعني  }َفَبدَّ

يدخلوا الباب سجدًا  أاهم بدلوا ما أمروا به من قول أو فعل فأمروا أن

فدخلوا يزحفون عىل أستاههم وأن يقولوا حطة فقالوا: حنطة بمعنى شعري 

َماِء..{مستهزئني بذلك،  ِذيَن َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن السَّ  }..َفَأْنَزْلنَا َعىَل الَّ

ويف الرجز ثالثة أقاويل أحدها: أنه العذاب. الثاين: أنه الغضب واالنتقام. 

 بعثه اهلل عليهم فأهلكهم كلهم وبَقى األنبياء.  والثالث: الطاعون

االستسقاء طلب السقي  }َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه..{قوله: 

والعرب تقول: سقيته وأسقيته قيل إاهام لغتان ومعناهام واحد وقيل: سقيته 

 أعطيته ماء يرشبه وأسقيته دللته عليه. 

ْب بَِعَصاَك احْلَ  َة َعْينًا..{}..َفُقْلنَا اْْضِ  َجَر َفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعِّْشَ
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االنفجار االنبجاس واالنشقاق أضيق منه ألنه يكون انبجاسًا ثم يصري 

انفجارًا والعني متشاهبة فالعني من املاء بمنزلة العني من اإلنسان خلروج 

 املاء منه كخروج الدمع من العني التي للحيوان فأمر موسى عند استسقائه

أن يرضب بعصاه حجرًا مربعًا طوريًا من جبل الطور فانفجرت اثنتا عرشة 

َِّبُْم..{عينًا من كل جانب ثالثة أعني.  يعني  }..َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس َمِّْشَ

أن لكل سبط منهم عينًا قد عرفها ال يرشبون من غريها وإذا ارحتلوا انقطع 

 ماؤها ومحل يف الغرارة. 

ومنه قول  {(60)ََل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ }..وَ قوله تعاىل: 

 رؤبة: 

 عاث فينا مستخص عابث  

 

 

يف الفوم ثالثة أقاويل أحدها: الرب ويستشهد عليه  }..َوُفوِمَها..{قوله:  

 قال أحيحة: 

 قد كننا عنا الناس شخصًا واحدًا 

 

 ورد املدينة عن زراعة فوم  

 

فوموا لنا الطعام أي اخبزوه. والثالث: أنه الثوم  والثاين: أنه اخلبز يقال: 

بالثاء والعرب تبدل من الثاء الفاء فتقول: جدف، يف معنى جدث ومفل يف 

 معنى مثل. 

ا..{قوله:  قرئ بالتنوين وبرتك التنوين ؛ فمن ترك  }..اْهبُِطوا ِمِّْصً

ر التنوين فقد أراد مرص املعروف ومن نون فقد أراد به مرصًا من األمصا

أحدهام: أنه مشتق من القطع النقطاعه بالعمر،  قوَلنويف اشتقاق مرص 

 والثاين: أنه مشتق من الفصل بني الشيئني قال عيل بن زيد: 
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 مرصا (1)وجاعل الشمس

 

 بني النهار وبني الليل قد فصال 

 

 وقيل إن البيت ألمية بن أيب الصلت  ال خفاء به.   

بَْت َعَليْ قوله تعاىل:  ُة..{}..َوُْضِ لَّ أي الذل والصغار وقيل:  ِهُم الذِّ

}..َوبَاُءوا بَِغَضٍب الفقر والفاقة،  }..َواْلَمْسَكنَُة..{فرض اجلزية عليهم 

أي نزلوا منزلة غضب اهلل، وروي أن رجاًل جاء إىل رسول اهلل  ِمَن اللَِّه..{

به أي إنه  َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم برجل فقال: هذا قاتل أخي فهو بواء

 مقتول به فينزل منزلته ومنه قول الشاعر: 

 أبأنا به قتال وما يف دمائهم 

 

 وفاء وهن الساقيات احلوائم  

 

وقيل معناه التسوية أي استواء يف العقاب، والغضب من اهلل سبحانه  

َصىَل اهلل -االنتقام روى عبادة بن الصامت قال : ختل اهلل األنفال إىل نبيه 

فيقسمها بينهم عىل بواء ، أي استواء. وقيل: باءوا رجعوا إما  -وآلهَعَلْيه 

 بخري وإما برش. 

{قوله تعاىل:  وإنام جاز أن خييل اهلل  }..َوَيْقُتُلوَن النَّبِيِّنَي بَِغرْيِ احْلَقِّ

سبحانه وتعاىل بني الكفار وبني األنبياء لينال األنبياء الدرجات الرفيعة 

ل ما ال ينالون بغريه وليس ذلك بخذالن هلم كام يفعل واملنازل العلية بالقت

باملؤمنني من أهل طاعته وقد قيل إنه ما أمر نبي باحلرب إال ونرص ومل 

يقتلوا وإنام خييل بني الكفار وبني من ال يؤمر بالقتال من األنبياء واألنبياء 

َلْيه وآله مجع نبي وقد قيل النبأ، قال العباس بن مرداس يف النبي َصىَل اهلل عَ 

 وَسَلم: 

                                                         
 ـ نخ : البيت . (1)
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 يا خري من أنباَء إنك مرسل 

 

 خري هدى اإلله هداكا  (1)باخلري 

 

ويف اشتقاقه ثالثة أقاويل أحدها أنه مأخوذ من النبأ وهو اخلرب ألنه نبأ  

ْ ُينَبَّْأ بَِما يِف ُصُحِف عن اهلل عز وجل ومنه قوله تعاىل:  }َأْم ََل

 أصل النبأ الطريق قال القطامي:  ]النجم[، والثاين: أن {(36)ُموَسى

 ملا وردت نبيًا واستبنت نبا 

 

 مستحقرًا كخطوط الرمل منسحل  

 

سمي رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم نبيًا ألنه الطريق إليه.  

 والثالث: أنه من النبؤة وهي الرفعة ألن منازل األنبياء أرفع وأرشف. 

ذِ قوله تعاىل:  يعني صدقوا بمحمد َصىَل اهلل َعَلْيه  يَن َءاَمنُوا{}..إِنَّ الَّ

ِذيَن َهاُدوا{وآله وَسَلم  وهم اليهود واشتقاق الكلمة هاد هيود هودًا  }َوالَّ

 وهيادة أنابوا ورجعوا قال زهري: 

 سوى مربع مل يأت فيه صحافه 

 

 وال رهقًا من عابد متهود 

 

جل وقيل إاهم سموا أي تابت فسميت هيود لتهودهم من عبادة الع 

مجع وواحده نرصان بإسقاط الياء  }َوالنََّصاَرى{بقوهلم: إنا هدنا إليك. 

وهذا قول سيبويه وقال اخلليل: نرصي، ويف تسميتهم بذلك ثالثة أقاويل 

َعَلْيه -أحدها: أاهم سموا بذلك لقرية تسمى نارصة كان ينزهلا عيسى 

ثم نسب أصحابه إليها فقيل فنسب إليها، وقيل عيسى النارصي  -الَسالم

 النارصي. والثاين سموا بذلك لنرصة بعضهم لبعض قال الشاعر: 

                                                         
 ـ نخ : باحلق . (1)
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 ملا رأيت نمطًا أنصارا

 

 شمرت عن ركبتي اإلزارا 

 

 كنت هلم من النصار جارا 

 

 

]آل  }َمْن َأْنَصاِري إِىَل اللَِّه{والثالث: أاهم سموا بذلك لقوله: 

 [. 52عمران:

ابِِئنَي{ ثالثة ع واحده صايب وقد هيمز وال هيمز واشتقاقه عىل مج }َوالصَّ

أحدها: أنه مأخوذ من الطلوع صبا ناب البعري إذا طلع. والثاين:  أقاويل

الصايب اخلارج من اليشء إىل اليشء كأنه خارج من اليهودية والنرصانية. 

والثالث: أنه مأخوذ من صبا إىل اليشء يصبو إليه إذا مال إليه، والصابئون 

ل إاهم قوم يشبه دينهم دين النصارى إال أن قبلتهم نحومهب اجلنوب قي

 حال منتصف النهار يزعمون أاهم عىل دين نوح. 

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا َفَلُهْم قوله تعاىل:  }َمْن َءاَمَن بِاللَّ

ِْم{ يف سلامن قيل إن هذه اآلية حمكمة وذلك أاها نزلت  َأْجُرُهْم ِعنَْد َرِّبِّ

وأصحابه الذين تنرص عىل دينهم وهم يبرشونه  -رمحه اهلل-الفاريس 

وأاهم إن حلقوه آمنوا به، وقيل إاها  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بمبعث رسول اهلل 

ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه{منسوخة بقوله:  ]آل  }َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ

 [. 05عمران:

}َفَلُهْم عىل التوحيد ثم قال:  }َوَعِمَل َصاحِلًا{مل قال: فإن قيل: و

ِْم{ عىل اجلمع؟ قيل: ألن لفظة )من( حتتمل الواحد  َأْجُرُهْم ِعنَْد َرِّبِّ

 واجلمع فجاز لذلك، قال الشاعر: 

 أملا بسلمى عنكام إذ عرضتام 

 

 وقوال هلا عوجا عىل من خيلفوا  
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ويف الطور ثالثة أقاويل  ُكُم الطُّوَر{}..َوَرَفْعنَا َفْوقَ قوله تعاىل:  

عليه. والثاين:  -َعَلْيه الَسالم-أحدها: أنه اجلبل الذي كلم اهلل موسى 

الطور كلام أثبت من اجلبال دون ما مل يثبت، والثالث: أن الطور اسم لكل 

 جبل قال الشاعر: 

 دانا جناحيه من الطور فمر 

 

 يقيض البازي إذا البازي كرس  

 

: إن اجلبل رفع فوقهم وقيل لتؤمنن أو ليقعن عليكم فآمنوا. قيل 

ٍة{ أي بجد واجتهاد والثاين بطاعة اهلل وحيتمل  }ُخُذوا َما َءاَتْينَاُكْم بُِقوَّ

 وجهًا ثالثًا أي العمل بام فيه. 

ْبِت{قوله تعاىل:  ِذيَن اْعَتَدْوا ِمنُْكْم يِف السَّ ويف  }..َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَّ

أحدهام: أنه ملا حرم عليهم اصطياد احليتان يوم  قوَلنئهم يف السبت اعتدا

السبت كانوا يصطادواها فيه. والثاين: كانوا حيبسواها يوم السبت 

ويصطادواها يوم األحد فهذا اعتداؤهم والسبت القطع، وإنام سمي اليوم 

ل به ألن اليهود يقطعون أعامهلم فيه وقيل سمي سبتًا ألنه قطع فيه خلق ك

يشء، وقيل: إن السبت اهلدوء والسكون يف راحة ودعة، وقيل للنائم 

}َوَجَعْلنَا َنْوَمُكْم مسبوت ألن اليهود يسرتحيون فيه قال اهلل تعاىل: 

 ]النبأ[.  {(1)ُسَباًتا

فمسخوا قردة ألجل  {(69)}َفُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ وقوله: 

 من مسخ فوق ثالثة أيام ومل يأكل ومل يرشب.  اعتدائهم يف السبت ومل يعش

جيوز أن تكون اهلاء  }َفَجَعْلنَاَها َنَكاًَل لَِما بنَْيَ َيَدَْيَا{قوله تعاىل: 

راجعة إىل العقوبة وفيه وجه ثان وهو أن ترجع إىل القرية وهي إيلة، وجيوز 

ا: أحده ثالثة أوجهوجه ثالث وهو أن تعود إىل املمسوخني، والنكال فيه 
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العقوبة. والثاين: فهو الفعل الذي إذا رآه غريه نكل أن يفعل مثله. 

 والثالث: أن النكال االشتهار بالفضيحة. 

من القرى، وحيتمل أن يكون  }لَِما بنَْيَ َيَدَْيَا َوَما َخْلَفَها{قوله تعاىل: 

 من القوم الذين مل يمسخوا فتكون هلم عربة هبا يعتربون. 

َه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذبَُحوا  }َوإِذْ قوله تعاىل:  َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اللَّ

السنة يف البقرة الذبح بكتاب اهلل وجيوز فيه النحر لقرب املنحر من  بََقَرًة{

املذبح وأنه ال تعذيب فيه، وملا روي أن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم نحر 

النحر وال جيوز سواه، ويف الغنم الذبح ال عن نسائه البقر، والسنة يف اإلبل 

جيوز سواه؛ ألن العدول عن هذا ال يكون إال لقصد التعذيب ألن البعري لو 

ذبح لطال خروج روحه ولتعذب بذلك والشاة مع القدرة عليها يسرية 

املؤنة إذا عدل عن الذبح إىل النحر وإنام يكون ذلك قصدًا لتغيريه خمالفة 

فة السنة والتلعب مل تؤكل ذبيحته، وكان السبب يف أمر السنة ومن قصد خمال

موسى لقومه بذلك أن رجاًل يف بني إرسائيل كان غنيًا ومل يكن له ولد 

وكان له قريب يرثه فاستبطأ موته فقتله رسًا وألقاه يف موضع بعض 

 -الَسالم َعَلْيه–األسباط وادعى قتله عىل أحدهم واختصموا إىل موسى 

 اهلل إن: فقال منا أعلم وأنت اهلل نبي إنك: فقالوا ذلك علم عنده من فقال

 ظاهره يف وليس منه ذلك سمعوا وملا بقرة، تذبحوا أن يأمركم وجل عز

واهلزوء اللعب والسخرية  }َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا {: قالوا عنه سألوا عام جواب

 قال الراجز: 

 قد هزئت مني أمطيله

 

 قالت أراه معدمًا ال يشء له  

 

ِه َأْن َأُكوَن ِمَن اْْلَاِهِلنيَ  ألن اخلروج عن  {(67)}َقاَل َأُعوُذ بِاللَّ

جواب السائل املسرتشد إىل اهلزؤ جهل فاستعاذ منه موسى ألنه صفة 
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تنتفي من األنبياء وإنام أمروا واهلل أعلم بذبح البقرة دون غريها ألاها من 

رونه من تعظيمه جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كانوا ي

وليعلم بإجابتهم زوال ما كان يف نفوسهم من عبادته وحمبته، والبقرة اسم 

األنثى والثور للذكر مثل ناقة ومجل ورجل وامرأة، واسم البقرة مأخوذ من 

 الشق يقال: بقر بطنه إذا شقه، وسميت بقرة ألاها حترث األرض وتشقه. 

ْ َلنَا َما ِهَي{ }َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك قوله تعاىل:  روينا عن النبي َصىَل  ُيَبنيِّ

اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))والذي نفس حممد بيده لو اعرتضوا بقرة 

}َقاَل إِنَُّه فذبحوها ألجزت عنهم ولكنهم شددوا فشدد اهلل عليهم((. 

َا بََقَرٌة ََل َفاِرٌض َوََل بِْكٌر{ ن أحدهام: أاها ويف الفارض تأويال َيُقوُل إَِّنَّ

التي قد ولدت بطونًا فاتسع بذلك جوفها. والثاين: أراد به القديم قال 

 الشاعر: 

 يا رب ذي ظغن عيل فارض 

 

 له قرٌء كقرء احلائض  

 

فالفارض أراد به القديم. والبكر: الصغرية التي مل حتمل والبكر من  

ر بالفتح فهو الفتى إناث البهائم وبني آدم ما مل يفتحلها الفحول فأما الَبك

 من اإلبل. 

والعوان النصف التي قد ولدت بطنًا أو  }َعَواٌن بنَْيَ َذلَِك{قوله تعاىل: 

أي بني الصغرية والكبرية وهي أقوى ما يكون  }بنَْيَ َذلَِك{بطنني 

 وأحسنه. 

َا بََقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوَُّنَاقوله تعاىل:  أي ترى  {}..َقاَل إِنَُّه َيُقوُل إَِّنَّ

 الصفرة املعروفة وقيل إن الصفراء بمعنى السوداء واستشهد بقول الشاعر: 

 هن صفر ألوااهن كالزبيب   تلك خييل منه وتلك ركايب 
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والفاقع الصايف وليس يوصف السواد بذلك وإنام يقال أسود حالك  

 وأمحر قاين وأصفر فاقع وأخرض يقق وأبيض ناقي. 

أنه قال: ))إنام أمروا بأدنى  -ىَل اهلل َعَلْيه وآلهَص -وروينا عن رسول اهلل 

بقرة ولكنهم شددوا عىل أنفسهم شدد اهلل عليهم وأيم اهلل لو أاهم مل يستثنوا 

ُه مل يثبت عليهم أجر األبد(( يعني أاهم لو مل يقولوا:  }َوإِنَّا إِْن َشاَء اللَّ

 مل هيتدوا إليها أبدًا.  {(70)َلُمْهَتُدونَ 

َا بََقَرٌة ََل َذُلوٌل{ىل: قوله تعا يعني مل يذهلا العمل،  }َقاَل إِنَُّه َيُقوُل إَِّنَّ

فاإلثارة تفريق اليشء أي ليست مام يثري األرض للزرع وال  }ُتثِرُي اأْلَْرَض{

َمٌة ََل ِشَيَة فِيَها{، (1)يسقى هبا الزرع ويف ذلك تأويالن أحدهام:  }..ُمَسلَّ

ليس فيها لون خيالف لواها من سواد وبياض مسلمة من العيوب. والثاين: 

وأصله من ويش الثوب وهو حتسني عيوبه بألوان خمتلفة ومنه قيل للساعي 

 بالرجل إىل السلطان وايش ألنه جيس كذبه عنده حتى يقبلوه منه. 

قيل:  {(79)}َقاُلوا اْْلَن ِجْئَت بِاحْلَقِّ َفَذبَُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلونَ 

يفعلون لغالء ثمنها ألاهم رشوها بملء مسكها ذهبًا من مال كادوا ال 

املقتول وقيل : وما كادوا يفعلون خوفًا من الفضيلحة عىل أنفسهم يف 

 معرفة القاتل. 

اَرْأُتْم فِيَها{قوله تعاىل:  يعني ما كان من قتل  }َوإِْذ َقَتْلُتْم َنْفًسا َفادَّ

اثه فادعى قتله عىل بعض األسباط اإلرسائييل الذي قتله ابن أخيه طلبًا ملري

 أي فتدافعتم فيها واختلفتم ومنه قول العجاج: 

 بالدفع عني درأ كل عنجه   أدركتها قدام كل مدرة 

                                                         
 نخ : احلرث .  (ـ1)
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ُه ُُمِْرٌج َما ُكنُْتْم َتْكُتُمونَ   أي مظهر ما تسرتون من  {(74)}َواللَّ

بُوُه بَِبْعِضَها{القتل،  يل إن البعض كان أي ببعض آراهبا وق }َفُقْلنَا اْْضِ

 الفخذ وقيل كان البضعة التي بني الكتفني. 

ُه اْلَمْوَتى{قوله تعاىل:  ِيي اللَّ أي أنه ملا رضبه ببعض البقرة  }َكَذلَِك ُُيْ

وأحياه اهلل تعاىل فقال: قتلني ابن أخي ثم قبض قال بنوا أخيه واهلل ما قتلناه 

صل يف منع القاتل من وكذبوا باحلق بعد معاينته وُحرموا مرياثه وهذا أ

 املرياث وهو مام وافق أحكامه أحكام القرآن ومل ينسخ. 

وأما أمر صاحب البقرة فقد ورد يف اخلرب فتى من بني إرسائيل كان بارًا 

عند رأس والدته فيذكرها  (1)بوالديه وكان يقوم ثلث الليل يصيل ويقف

كنت ضعفت عن التسبيح والتهليل والتكبري والتحميد ويقول: يا أماه إن 

قيام الليل فكربي اهلل وسبحيه وهلليه وكان ذلك عملهام الدهر كله فإذا 

أصبح أتى اجلبل واحتطب عىل ظهره وأتى به السوق فيبيعه بام شاء اهلل أن 

يبيعه فيتصدق بثلثه ويبقي لعبادته ثلثاه يعطي أمه ثلثه فكانت أمه تأكل 

هام قالت: يا بني اعلم أين النصف وكان ذلك عملهام الدهر؛ فلام طال علي

قد ورثت من أبيك بقرة وختمت عنقها وتركتها يف البقر عىل اسم إله 

إبراهيم وإسامعيل وموسى فإذا أتيتها دعوهتا هبذه األسامء فإاها تتبعك 

وقالت: إن عالمتها ليست هبرمة وال فتية غري أاها بينهام وهي صفراء فاقع 

جلدها خييل إليك أن شعاع الشمس خيرج لواها ترس الناظرين إذا نظرت إىل 

من جلدها وليست بالذلول وال صدية تثري األرض وال تسقي احلرث 

                                                         
 نخ : جيلس .  (ـ1)
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مسلمة ال شية فيها ولواها واحد فإذا أتيتها فخذ بعنقها فإاها ال تتخلف 

عنك بإذن إله إرسائيل؛ فانطلق الفتى وحفظ وصية أمه وسار يف الربية 

ة ذلك اليوم انرصف وصاح هبا فتبعته يومني أو ثالثة حتى إذا كان صبيح

فقدم هبا عىل أمه فأخربها بخربها فقالت: يا بني إنك حتطب عىل ظهرك 

 وقد جهدك األمر بام تعانيه بالليل والنهار فاشخص وبع هذه البقرة وخذ

ثمنها وتقوى به ورفه نفسك، قال الفتى: بكم أبيعها؟ قالت: بعها بثالثة 

لفتى إىل السوق فقد قيل إن اهلل تعاىل بعث ملكًا دنانري برىض مني؛ فانطلق ا

من املالئكة لريي خلقه قدرته ويبدي لنبيه معجزته عىل صورة برش فقال 

للفتى: بكم تبيع هذه البقرة أهيا الفتى؟ قال: أبيعها بثالثة دنانري عىل رىض 

من والديت؛ قال: لك ستة دنانري وال تستأمر والدتك؛ فقال: لو أعطيتني 

مل أبعها حتى أستأمرها؛ فرجع امللك إىل موسى فأخربه باخلرب فعمدوا  زنتها

إىل بقرة الفتى فاشرتوها منه عىل أن يملوا جلدها دنانري ثم ذبحوها ثم 

 رضبوا الغالم ببعضها فقام خيربهم بقتله. 

هذا اخلطاب  }..ُثمَّ َقَسْت ُقُلوبُُكْم ِمْن بَْعِد َذلَِك{قوله عز وجل: 

خاص يف املعنى وذلك أنه توجه إىل ابن أخي املقتول الذي  عام يف اللفظ

أنكر املعجزة بعدما رآها ودفع الربهان الذي بينه اهلل تعاىل من انتفاء املقتول 

وحيتمل وجهًا آخر وهو أن يكون اخلطاب لبني إرسائيل حني أنكروا بعدما 

 رأوا من آيات اهلل سبحانه. 

َجاَرةِ قوله تعاىل:  يعني القلوب التي  َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة{ }َفِهَي َكاحْلِ

أحدها: أنه إهبام عىل  خسة أقاويلقست، وأما )أو( يف هذا املوضع ففيه 

 املخاطبني وإن كان اهلل عاملًا بذلك كام قال أبو األسود الدييل: 

 أحب حممدًا حبًا شديداً 

 فإن يك حبهم رشدًا أصبه 

 وعباسًا ومحزة أو عليا 

 كان غيا ولست بمخطي إن
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فال شك أن أبا األسود مل يكن شاكًا يف حبهم ولكن أهبم عىل من  

خاطبه وقيل أليب األسود: أشككت يف قولك؟ فقال: كال، واستشهد بقول 

اُكْم َلَعىَل ُهًدى َأْو يِف َضاَلٍل ُمبنِيٍ اهلل تعاىل:  ]سبأ[،  {(42)}َوإِنَّا َأْو إِيَّ

 وقال: أَوكان شاكًا من أخرب هبذا؟ 

 والثاين: بمعنى الواو، ومثله قول جرير: 

 نال اخلالفة أو كانت له قدرًا 

 

 كام أتى ربه موسى عىل قدر  

 

والثالث: )أو( بمعنى )بل( وتقديره: بل قست قلوبكم كام قال اهلل  

]الصافات[، بمعنى  {(927)}َوَأْرَسْلنَاُه إِىَل ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدونَ تعاىل: 

  بل يزيدون.

والرابع: أن معناه اإلباحة وتقديره فإن شبهتموها باحلجارة كانت 

 مثلها، وإن شبهتموها بام هو أشد منها كانت مثلها. 

بُِط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه{قوله تعاىل:  قيل إنه اجلبل  }..َوإِنَّ ِمنَْها َلَما ََيْ

من الذي سأل اهلل عليه موسى الرؤية فصار دكًا وفيه وجه آخر وهو أن 

 عظم أمر اهلل سبحانه يرى كأنه هابط خاشع كام قال جرير: 

 ملا أتى خرب الزبري تواضعت 

 

 سور املدينة واجلبال اخلشع  

 

ِه ُثمَّ قوله تعاىل:   }..َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اللَّ

ُفوَنُه{ مًا واحلرام الذين حيرفونه علامء اليهود وجيعلون احلالل حرا ُُيَرِّ

حالالً اتباعًا ألهوائهم، والثاين: هم القوم الذين اختارهم موسى من قومه 

 وسمعوا كالم اهلل فلم يمتثلوا أمره وحرفوا القول يف إخبارهم لقومهم. 
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ُثوََّنُْم بَِما َفَتَح قوله تعاىل:  دِّ }..َوإَِذا َخاَل بَْعُضُهْم إِىَل بَْعٍض َقاُلوا َأحُتَ

ُه َعَليْ  أي ذكركم به وجيوز وجه ثان وهو أحتدثواهم بام يف التوراة  ُكْم{اللَّ

وُكْم بِِه{ -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-من نبوة حممد  أي ليجعلوا ذلك  }لُِيَحاجُّ

حجة عليكم، وفيه وجه ثالث وهو أنه أراد به هيود بني قريظة حني شبههم 

-وأرسل إليهم أمري املؤمنني بأاهم أخوة القردة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

فقالوا: من حدثك هبذا والفتح عند العرب القضاء واحلكم  -َعَلْيه الَسالم

 ومنه قول الشاعر: 

 أال أبلغ بني عصم رسوال 

 

 بأين عن فتاحتكم غني  

 

}َربَّنَا اْفَتْح بَْينَنَا َوبنَْيَ َقْوِمنَا بِاحْلَقِّ ويقال احلاكم الفتاح ومنه قوله:  

 ]األعراف[.  {(21)َأْنَت َخرْيُ اْلَفاحِتِنيَ وَ 

يُّوَن{قوله تعاىل:  أحدهام: أن األمي الذي كان  قوَلنفيه  }..َوِمنُْهْم ُأمِّ

ال يكتب وال يقرأ، والثاين: أن األميني كانوا قومًا مل يصدقوا رسوالً أرسله 

جلهال قومهم اهلل إليهم وال كتابًا أنزله عليهم وكتبوا كتابًا بأيدهيم وقالوا 

أحدهام: أنه  قوَلنهذا من عند اهلل ويف تسمية الذي ال يكتب باألمي 

مأخوذ من األمة أي هو عىل أصل ما عليه األمة من أنه ال يكتب ألنه 

يستفيد الكتابة بعد أن مل يكن يكتب، والثاين: أنه مأخوذ من األم ويف أخذه 

الثاين: أن الكتابة منسوبة من األم تأويالن أحدهام أنه عىل ما ولدته أمه، و

إىل الرجال دون النساء فلام مل يكتب سمي أميًا ونسب إىل أمه جلهله بالكتابة 

 دون أبيه. 

{وقوله:  أي إاهم يتمنون عىل اهلل ما  }ََل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إَِلَّ َأَمايِنَّ
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ا َأْرَسْلنَا }َومَ أن األماين التالوة كقوله تعاىل:  (1)ليس هلم وقد ورد يف اللغة

ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه{  ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوََل َنبِيٍّ إَِلَّ إَِذا ََتَنَّى َأْلَقى الشَّ

[، وإال يف هذا املوضع بمعنى لكن وهو من االستثناء املنقطع 52]احلج:

{كقوله تعاىل:  [، قال 157اء:]النس }َما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إَِلَّ اتَِّباَع الظَّنِّ

 النابغة: 

 حلفت يمينًا غري ذي ثبوته 

 

 وال علم إال حسن ظن بصاحبي  

 

ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بَِأْيِدَيِْم{قوله تعاىل:   الويل كلمة  }..َفَوْيٌل لِلَّ

 {(92)}َوَلُكُم اْلَوْيُل ِِمَّا َتِصُفونَ تستعمل يف معنى التقبيح كقوله: 

}َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ن الويل احلزن، ومعنى قوله: ]األنبياء[، وقيل: إ

أي يغريون ما يف الكتاب من نبوة حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم  بَِأْيِدَيِْم{

 وبعثه. 

تأويالن أحدهام: حتقيق اإلضافة إليهم وإن كانت  }بَِأْيِدَيِْم{ويف قوله: 

ا َمنََعَك َأْن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت }مَ الكتابة ال تكون إال باليد كقوله تعاىل: 

} [، والثاين: معنى قوله بأيدهيم أي من تلقاء أنفسهم، 75]ص: بَِيَديَّ

وا بِِه َثَمنًا َقِلياًل{ أي ليأخذوا به عرض الدنيا ألنه قليل املدة كام  }..لَِيْشََتُ

ْنَيا َقِليٌل{قال تعاىل:   م. [، ألنه حرا77]النساء: }ُقْل َمَتاُع الدُّ

اًما َمْعُدوَدًة{قوله تعاىل:  نَا النَّاُر إَِلَّ َأيَّ والفرق بني  }..َوَقاُلوا َلْن ََتَسَّ

 }َمْعُدوَدًة{املس واللمس أن مع اللمس إحساسًا وليس مع املس وقوله: 

ألاهم ذكروا أن النار ال متسهم إال يف املدة التي عبدوا فيها العجل وهي 

                                                         
 نخ : اخلرب .  (ـ1)
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وا إن عمر الدنيا سبعة آالف سنة وال يعذبون أربعون يومًا وقيل إاهم قال

 عىل كل ألف سنة إال يومًا. 

أما بىل فجواب النفي، وأما نعم  }..بىََل َمْن َكَسَب َسيَِّئًة{قوله تعاىل: 

فجواب اإلجياب، ومثله إذا قال الرجل لصاحبه: مالك عيل يشء؛ فقال 

بىل كان ردًا لقوله اآلخر: نعم كان ذلك تصديقًا أنه ال يشء له، ولو قال: 

 وتقديره بىل لك عليه. 

أحدهام: الرشك باهلل تعاىل، والثاين: الذنوب التي  قوَلنوالسيئة: فيها 

أي مات عليها ومل  }َوَأَحاَطْت بِِه َخطِيَئُتُه{وعد اهلل عليها النار بقوله: 

 يتب منها. 

ِدَماَءُكْم َوََل  }..َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم ََل َتْسِفُكونَ قوله تعاىل: 

أما النفس فمأخوذ من النفس وهي  َُتِْرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم{

اجلاللة فنفس اإلنسان أنفس ما فيه وأما الدار فهي املنزلة التي هبا أبنية 

املقام بخالف منزل االرحتال وقيل إن كل موضع حله قوم فهو دار هلم وإن 

يل: كيف يسفك اإلنسان دمه وخيرج نفسه من مل يكن هلم فيه أبنية فإن ق

أحدهام يعني ال بقتل بعضهم بعضًا وال خيرجه من  قوَلنداره؟ ففيه 

 دياره، والثاين: أنه القصاص الذي يقتص منه ممن قتلوه. 

ْثِم َواْلُعْدَواِن{قوله تعاىل:  أي تعاونون،  }..َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإْلِ

: ويف العدوان قوَلن أحدهامتحق عليه الذم، واإلثم هو الفعل الذي يس

 أنه اإلفراط يف الظلم. والثاين أنه جماوزة احلق، 

وقرئ أرسى، والفرق بينهام  }َوإِْن َيْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم{قوله: 

مجع أسري أيضًا الذي يف وثاق، واألرسى  (1)أن أرسى مجع أسري، واألسارى

                                                         
 ـ اعلم أن ..(1)
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 ا يف وثاق. الذين يف اليد وإن مل يكونو

ْينَا يعني التوراة،  }..َوَلَقْد َءاَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب{قوله تعاىل:  }َوَقفَّ

ُسِل{ والتقفية االتباع يقال استقفيته إذا جئته من غري جهة  ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ

}َوَءاَتْينَا ِعيَسى ابَْن َمْرَيَم وسميت قافية العرش قافية ألاها خالفة، 

أراد هبا احلجج وحيتمل وجهني آخرين أحدهام: اإلنجيل وما  ِت{اْلَبيِّنَا

 فيه، والثاين: خلقه من الطني كهيئة الطري وكإحيائه املوتى وإبرائه األسقام. 

ْدَناُه بُِروِح اْلُقُدِس{قوله تعاىل:  وإنام  -َعَلْيه الَسالم-أي بجربيل  }َوَأيَّ

ائر املالئكة وإنام خص سمي روحًا لغلبة الروحانية عىل جسمه وكذلك س

بذلك ترشيفًا، وجيوز وجه ثاين وهو أنه سمي روحًا النتفاع الناس به 

كانتفاع األبدان باألرواح وذلك ملا يأيت به من البيان عن اهلل عز وجل، 

ومعنى القدس املطهر كأنه دل به عىل التطهري من الذنوب، وقيل القدس 

 التزكية. 

يف تغطية وأوعية ال تفقه والثاين  وبُنَا ُغْلٌف{}..َوَقاُلوا ُقلُ قوله تعاىل: 

ُه بُِكْفِرِهْم{أوعية للعلم.  واللعن الطرد واإلبعاد ومنه قول  }بَْل َلَعنَُهُم اللَّ

 الشامخ: 

 ذعرت به القطا ونأيت عنه 

 

 مكان الذيب كالرجل اللعني  

 

ا }َفَقِلياًل مَ وجه الكالم مكان الذيب اللعني كالرجل ويف قوله:  

معناه فقلياًل منهم من يؤمن ألن من آمن من أهل الرشك  {(22)ُيْؤِمنُونَ 

 أكثر ممن آمن من أهل الكتاب ومعنى ما هاهنا الصلة كام قال مهلهل: 

 لو بأبانني جاء خيطبها

 

ل ما أنف خاطب بدم    ُرمِّ
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ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعنِْد اللَِّه{قوله تعاىل:   ن، يعني القرآ }َوَلمَّ

ٌق لَِما َمَعُهْم{ أي ملا معهم من التوراة واإلنجيل وأاهام من عند اهلل،  }ُمَصدِّ

ِذيَن َكَفُروا{ يعني يستنرصون قيل  }َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ

قبل مبعثه فلام  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-إن هيود كانت تستنرص برسول اهلل 

فقال هلم معاذ بن جبل وبرش بن الرباء بن معرور: اتقوا  بعثه اهلل كفروا به

اهلل يا معارش هيود وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد َصىَل اهلل 

َعَلْيه وآله وَسَلم ونحن أهل رشك وختربوننا بأنه مبعوث فقال سالم بن 

 لهمشكم: ما جاءنا بيشء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكره لكم فأنزل اهلل قو

ْوا بِِه َأْنُفَسُهْم{تعاىل:  }َأْن َيْكُفُروا بَِما َأْنَزَل أي باعوا  }..بِْئَسَما اْشََتَ

ُه بَْغًيا{ }..َفَباُءوا بَِغَضٍب َعىَل أي حسدًا، والبغي شبه الطلب وقوله:  اللَّ

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-األول الذي استحقوه بكفرهم بمحمد  َغَضٍب{

يكون بام تقدم من قوهلم عزير ابن اهلل وقوهلم يد اهلل  والثاين حيتمل أن

 مغلولة. 

والعذاب املهني هو  {(10)}َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهنيٌ قوله تعاىل: 

الذي ال متحيص فيه للذنوب ألن قطع يد السارق وحد الزاين فيه متحيص 

 لذنوب املذنبني. 

}َقاُلوا يعني القرآن،  بَِما َأْنَزَل اللَُّه{}َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َءاِمنُوا قوله تعاىل: 

أي بعده  }َوَيْكُفُروَن بَِما َوَراَءُه{يعني التوراة،  ُنْؤِمُن بَِما ُأْنِزَل َعَلْينَا{

} ًقا لَِما َمَعُهْم{يعني القرآن  }َوُهَو احْلَقُّ يعني التوراة؛ ألن كتب  }ُمَصدِّ

ِه ِمْن َقْبُل{}ُقْل َفِلَم َتْقتُ اهلل تصدق بعضها بعضًا،  معناه قل  ُلوَن َأْنبَِياَء اللَّ

َياطنُِي{فلم قتلتم ومثله:  [، أي ما 182]البقرة: }َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشَّ

 تلت، وقال الشاعر: 

 من األمر واستيجاب ما كان يف غد   وإين آلتيكم بشكري ما مىض 
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أنبياء اهلل إن كنتم  يعني ما يكون يف غد وقيل معناه قل فلم ترضون بقتل 

 مؤمنني. 

ٍة{قوله تعاىل:  أي بجد واجتهاد  }..ُخُذوا َما َءاَتْينَاُكْم بُِقوَّ

فيه تأويالن أحدهام: واعملوا بام سمعتم والثاين : فاقبلوا ما  }َواْسَمُعوا{

 سمعتم كام قيل: سمع اهلل ملن محده قال الراجز: 

السمع والطاعة 

 والتسليم

 

 متيمخري وأعفى لبني  

 

يعني سمعنا قولك وعصينا أمرك وحيتمل  }َقاُلوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا{ 

وجه آخر وهو أاهم مل يقولوه ولكن فعلوا ما دل عليه فقام الفعل منهم مقام 

 القول كام قال الشاعر: 

 امتأل احلوض وقال قطني 

 

 مهاًل رويدًا قد مألت بطني  

 

بُوا يِف ُقُلوِِّبُِم الْ    يقال ُأرشب قلبه كذا وكذا قال زهري:  ِعْجَل{}َوُأِْشِ

 فصحوت عنها بعد حب داخل 

 

 واحلب يرشبه فؤادك داء  

 

ِه َخالَِصًة قوله تعاىل:   اُر اْْلِخَرُة ِعنَْد اللَّ }..ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ

َلم أي الذين آمنوا برسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَس  ِمْن ُدوِن النَّاِس{

}َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت إِْن ُكنُْتْم وحيتمل أن يكون املراد به مجع الناس، وقيل 

ألن من اعتقد أنه من أهل اجلنة كان املوت أحب إليه من  {(12)َصاِدِقنيَ 

احلياة ملا يصري إليه من نعيم اجلنة ويزول عنه من أذى الدنيا، وروي أن 
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َسَلم قال: ))لو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله و

 ولرأوا مقاعدهم من النار((. 

َمْت َأْيِدَيِْم{ثم قال:  حتقيقًا لكذهبم ويف  }َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأبًَدا بَِما َقدَّ

أحدهام: أاهم تركوه ألاهم لو متنوه ملاتوا كام قال النبي  قوَلنتركهم للتمني 

، والثاين: رصفهم اهلل تعاىل عن التمني ليكون ذلك -آلهَصىَل اهلل َعَلْيه و-

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-حجة وآية لنبيه 

ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعىَل َحَياٍة{ثم قال:  يعني اليهود،  }..َوَلَتِجَدَّنَّ

ُكوا{ ِذيَن َأِْشَ }َيَودُّ يعني املجوس ألن املجوس هم الذين  }َوِمَن الَّ

ُر َأْلَف َسنٍَة{ َأَحُدُهْم َلوْ  }َوَما ُهَو واليهود أحرص منهم عىل احلياة،  ُيَعمَّ

َر{أي بمباعده من العذاب  بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب{ ألنه لو  }َأْن ُيَعمَّ

 عمره ما متنى ملا نفعه طول العمر عىل معاصيه. 

يَل َفإِنَُّه نَ قوله عز وجل:  رْبِ ا ِْلِ َلُه َعىَل َقْلبَِك }..ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّ زَّ

وسبب نزول هذه اآلية أن ابن صوريا وجلة من هيود فدك ملا  بِإِْذِن اللَِّه{

قدم النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم عىل املدينة سألوه فقالوا: يا حممد كيف 

نومك فقد خربنا عن النبي الذي يأيت يف آخر الزمان فقال: ))تنام عيناي 

ي(( قالوا: صدقت يا حممد؛ فام بال الولد يشبه أعاممه وليس فيه وال ينام قلب

من شبه أخواله يشء أو يشبه أخواله وليس فيه من شبه أعاممه يشء؟ فقال: 

))أهيام عال ماءه كان الشبه له(( قالوا: صدقت يا حممد فأخربنا عن ربك ما 

ُه َأَحدٌ هو؟ فأنزل اهلل تعاىل:  ُه ا(9)}ُقْل ُهَو اللَّ َمدُ اللَّ ْ َيِلْد َوََلْ (4)لصَّ ََل

ْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ (3)ُيوَلدْ  ]اإلخالص[، قال ابن صوريا  {(2)َوََل

خصلة إن كنت قلتها آمنت بك واتبعتك: أي ملك يأتيك بام يقول اهلل عز 

وجل؟ قال: ))جربيل(( قال: ذلك عدو لنا ينزل بالقتال واحلرب والشدة 

رخاء فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنا بك وميكائيل ينزل باليرس وال
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وصدقناك فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية، وقد قيل: إن جربيل معناه عبداهلل، 

 وميكائيل عبيد اهلل. 

ِه َوَماَلِئَكتِِه َوُرُسِلِه فإن قيل: فام معنى قوله:  ا لِلَّ }َمْن َكاَن َعُدوًّ

يَل َوِميَكاَل{ ئيل يف عموم اآلية ففيه وقد دخل جربيل وميكا َوِجرْبِ

جوابان أحدهام: أاهام خصا بالذكر ترشيفًا ومتييزًا، والثاين: أاهام خصا 

بالذكر ألن اليهود قالوا: جربيل عدونا وميكائيل ولينا فإن اهلل سبحانه أبان 

بذلك أن ويل أحدهام ويل اآلخر وعدو أحدهام عدو اآلخر ثم عدوهام عدو 

 اهلل. 

َياطنُِي َعىَل ُمْلِك ُسَلْيَماَن{}..َواقوله عز وجل:   تََّبُعوا َما َتْتُلو الشَّ

وسبب نزول هذه أن نفرًا تواصوا بعد موت سليامن عىل دفن السحر حتت 

كرسيه ثم قالوا لعامة قومهم وجهاهلم إن هذا السحر الذي كان سليامن 

ه يسحر به الريح واإلنس وقالوا كان ساحرًا ومل يكن نبيئًا فأنزل اهلل هذ

 الناس وعلم السحر إىل نسبه ملن وتكفرياً  -عليه اهلل صىل–اآلية براءة لنبيه 

 . السحر

 }..َوَما ُأْنِزَل َعىَل اْلَمَلَكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت{قوله تعاىل: 

{معنى )ما( يف هذا املوضع النفي ومل ينزل  قراءتني إحداهام  }َعىَل اْلَمَلَكنْيِ

انية بفتح الالم فأما من كرس الالم فإنه أراد من ملوك بابل بكرس الالم والث

وعلوجها، وأما بفتح الالم فهو تثنية املالئكة ومعناه أن اليهود زعموا أن 

اهلل سبحانه أنزل السحر عىل املالئكة ليبلغ سليامن ذلك وقالوا: الذي نزل 

وتأخري  عليهام جربيل وميكائيل فأكذهبم اهلل عز وجل، ويف الكالم تقديم

وهو: ما كفر سليامن ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر ببابل 

 هاروت وماروت وهام رجالن ببابل. 
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فأما السحر فهو أن الساحر ال يقدر عىل قلب األعيان كام ذهب إليه 

جامعة من احلشوية بأن جيعل اإلنسان هبيمة والبهيمة إنسانًا وحقيقة السحر 

رٍّ يفعلها الساحر فيخيل إىل الرائي أنه بخالف ما هو عندنا أنه خدع وَمَغا

به كالذي يرى الرساب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء وكذلك السفينة السائرة 

سريًا حثيثًا خييل إليه أن ما عاين من األشجار واجلبال سائر معه ولو كان يف 

 وسع الساحر أن يقلب األعيان ملا كان بني الباطل واحلق فرق وال فضل

وجلاز أن تكون سائر األجسام مام سحرته السحرة فقلب أعيااها وقد 

يَُّل إَِلْيِه ِمْن وصف اهلل سحرة فرعون بقوله:  }َفإَِذا ِحَباهُلُْم َوِعِصيُُّهْم ُُيَ

َا َتْسَعى ]طه[، والساحر ربام قتل بسحره ألنه قد  {(66)ِسْحِرِهْم َأَّنَّ

لوسوسة بدؤ املرض واملرض يوسوس به وخييل والتخييل بدؤ الوسوسة وا

بدؤ التلف ، وأرض بابل هي الكوفة وإنام سميت بابل ألن منها تبلبلت 

 األلسنة. 

َماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوََل إِنََّما َنْحُن فِْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر{قوله:   }َوَما ُيَعلِّ

فال تكفر إنام وكان قد أخذ اهلل عليهام أاهام ال يعلامن أحدًا حتى يقوال آنفًا: 

ُقوَن بِِه بنَْيَ نحن فتنة أي امتحان واختبار،  }َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهَما َما ُيَفرِّ

}َوَما ُهْم واملراد بقوله منهام أي من هاروت وماروت،  اْلَمْرِء َوَزْوِجِه{

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إَِلَّ بِإِْذِن اللَِّه{ اهلل، فيه تأويالن أحدهام: إال بأمر  بَِضارِّ

ُهْم َوََل َينَْفُعُهْم{والثاين: بعلم اهلل،  أي يرضهم يف  }َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُْضُّ

اُه{اآلخرة وال ينفعهم يف الدنيا،  يعني السحر  }َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشََتَ

يعني  }َما َلُه يِف اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق{الذي يفرق به بني املرء وزوجه 

 أن يكون اخلالق بمعنى الدين. نصيب، وحيتمل 

ْوا بِِه َأْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ قوله:  أي  {(904)}َوَلبِْئَس َما َِشَ

باعوها به من السحر والكفر يف تعليمه وفعله وجيوز أن يكون ذلك من 
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 إضافتهم السحر إىل سليامن وختريصهم عليه الكذب. 

ِذيَن َءامَ قوله:  َا الَّ معناه ال تقولوا خالفًا  نُوا ََل َتُقوُلوا َراِعنَا{}..َياَأَيُّ

وحيتمل وجهًا ثانيًا وهو معناه ارعنا سمعك أي اسمع منا ونسمع منك 

وإنام اهى اهلل سبحانه املؤمنني من هذه الكلمة ألن اليهود كانوا يقولواها 

ام قالوا: لرسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم عىل وجه االستهزاء والسب ك

 }َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغرْيَ ُمْسَمٍع َوَراِعنَا َليًّا بَِأْلِسنَتِِهْم{

[، فنهى املسلمني عن ذلك وقيل إاها كانت كلمة ذم يقوهلا 48]النساء:

 األنصار يف اجلاهلية فنهى اهلل سبحانه املسلمني عنها. 

أحدها: أفهمنا وبني لنا،  (1)ثالثة أقوالفيه  }َوُقوُلوا اْنُظْرَنا{قوله: 

والثاين: بفتح اهلمزة فيقولوا: أنظرنا أي أمهلنا، والثالث: أي أقبل علينا 

 وانظر إلينا. 

وقرئ )ننسأها( فمن قرأ  }..َما َننَْسْخ ِمْن َءاَيٍة َأْو ُننِْسَها{قوله تعاىل: 

رها يقال ننسها فاملراد به أي نرتكها، ومن قال ننسأها باهلمز فاملراد به نؤخ

نسأت النسأ إذا أخرته والنسخ هو الرفع وتقدير اآلية ما نرفع من حكم آية 

 نأت بخري منها أو مثلها أو ننسها أي نرتكها وال ننسخها. 

 وكالم اهلل واحد جل قائله؟  }بَِخرْيٍ ِمنَْها{فإن قيل: وما معنى قوله: 

خيلو من فاجلواب: أن معنى خري منها أي أنفع منها ألن الناسخ ال 

وجهني إما أن يكون أثقل يف احلكم فيكون أيرس يف العمل أو يكون أثقل 

 يف العمل فيكون أكثر للثواب. 

َمَواِت َواأْلَْرِض{قوله تعاىل:  َه َلُه ُمْلُك السَّ ْ َتْعَلْم َأنَّ اللَّ فإن  }..َأََل

                                                         
 نخ: تأويالت.  (ـ1)
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يشء قدير  غري عامل بأن اهلل عىل كل -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قيل: وكان النبي 

وأن اهلل له ملك الساموات واألرض؟ قيل: عن هذا ثالثة أجوبة أحدها 

ْ َتْعَلْم{قوله:  بمعنى أما علمت، والثاين أنه جرى جمرى التقدير ال  }َأََل

ُه َياِعيَسى ابَْن َمْرَيَم جمرى االستفهام كام قال عز وجل:  }َوإِْذ َقاَل اللَّ

ِذُ  َي إهَِلَنْيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه{َءَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اَتَّ [، 118]املائدة: ويِن َوُأمِّ

–خرج خمرج التقدير ال خمرج االستفهام، والثالث: أن هذا خطاب للنبي 

}َوَما َلُكْم ذلك:  بعد قال أنه ترى أال أمته به واملراد -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل 

ِه ِمْن َوِِلٍّ َوََل َنِصريٍ   . {(907)ِمْن ُدوِن اللَّ

وَنُكْم ِمْن بَْعِد قوله سبحانه:  }..َودَّ َكثِرٌي ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ

اًرا{ وسبب نزول هذه اآلية أن جامعة من اليهود دعوا حذيفة  إِيَمانُِكْم ُكفَّ

وعامرًا إىل دينهم فقالوا: نحن أهدى منكم سبياًل فقال هلم عامر: كيف 

د؛ فقال: إين قد عاهدت اهلل سبحانه أين ال نقض العهد عندكم قالوا: شدي

أكفر بمحمد أبدًا وال أتبع دينًا غري دينه، فقالت اليهود: أما عامر فقد صبا 

وضل فكيف أنت يا حذيفة؟ فقال حذيفة: اهلل ريب وحممد نبيي والقرآن 

إمامي أطيع ريب وأقتدي برسويل وأعمل بكتاب ريب، فقالوا له وإله موسى 

 هذه اهلل فأنزل -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –بكام حب حممد لقد أرشبت قلو

عن  }..َفاْعُفوا َواْصَفُحوا{مدًا صادق حم أن لليهود تبني بعدما من اآلية

ُه بَِأْمِرِه{اليهود وهذه اآلية منسوخة بآية السيف،  أي ما أذن  }َحتَّى َيْأِِتَ اللَّ

 ء والنفي يف بني النضري. به من السبي والقتل يف بني قريظة واجلال

ِه َأْن ُيْذَكَر فِيَها قوله تعاىل:  }..َوَمْن َأْظَلُم ِِمَّْن َمنََع َمَساِجَد اللَّ

َصىَل اهلل -املساجد مجع مسجد واملسجد هو موضع العبادة لقوله  اْسُمُه{

: ))جعلت يل األرض مسجدًا(( أي موضع عبادة، وهذه اآلية -َعَلْيه وآله

ر قريش حني منعوا رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم عن نزلت يف كفا
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 املسجد احلرام عام احلديبية. 

}ُأوَلِئَك َما َكاَن هَلُْم َأْن باملنع من ذكر اهلل فيها،  }َوَسَعى يِف َخَراِِّبَا{

 }َوهَلُْم يِف من قتل احلريب وأخذ اجلزية من الذمي،  َيْدُخُلوَها إَِلَّ َخاِئِفنَي{

وإنام عظم اهلل سبحانه عذاهبم لعظم  {(992)اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ 

 ذنوهبم. 

ُق َواْلَمْغِرُب{قوله تعاىل:  ِه اْلَمِّْشِ }َفَأْينََما هذا حمكم ، واملنسوخ  }َولِلَّ

وا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه{  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وسبب نزول ذلك أن النبي  ُتَولُّ

صالته بيت املقدس بعد هجرته سبعة عرش شهرًا حتى قالت كان يستقبل ب

اليهود إن حممدًا وأصحابه ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم فأمر اهلل 

سبحانه نبيه باستقبال الكعبة فتكلمت اليهود فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل هذه 

 اآلية. 

اح هلم ويف اآلية وجه ثاين: وهو أن هذه اآلية نزلت قبل فرض القبلة وأب

 الصالة حيث شاءوا من نواحي املرشق واملغرب. 

وفيها وجه ثالث: وهو أاها نزلت يف صالة التطوع للسائر حيث توجه 

َصىَل -واخلائف حيث متكن من مرشق أو مغرب، وروينا عن رسول اهلل 

أنه قال: ))ملا نزلت هذه اآلية أن تصيل أينام توجهت بك  -اهلل َعَلْيه وآله

إذا رجع من مكة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-لسفر تطوعًا(( وكان راحلتك يف ا

يصيل عىل راحلته تطوعًا يومئ برأسه نحو املدينة وهذا الوجه أقوى 

 الوجوه عندنا وأثبته لدينا. 

وفيها وجه رابع وهي أاها نزلت فيمن خفيت عليهم القبلة فصلوا إىل 

بن ربيعة عن أبيه قال: كنا جهات خمتلفة ويف ذلك ما روى عبداهلل بن عامر 

يف ليلة مظلمة فنزلنا منزالً فجعل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-مع رسول اهلل 
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الرجل يأخذ األحجار ويبني مسجدًا يصيل فيه فلام أصبحنا إذ نحن قد 

صلينا إىل غري قبلتنا فقلنا يا رسول اهلل صلينا هذه الليلة إىل غري القبلة فأنزل 

 اهلل هذه اآلية. 

قال  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وفيها وجه خامس، وهو أن رسول اهلل 

ألصحابه: ))إن أخاكم النجايش قد مات فصلوا عليه(( قالوا: نصيل عىل 

}َوإِنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمُن رجل ليس بمسلم فنزلت قوله تعاىل: 

ِه َوَما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوَما ُأْنزِ  ]آل  َل إَِلْيِهْم َخاِشِعنَي لِلَِّه{بِاللَّ

ُق [، وكان ال يصيل إىل القبلة فنزل قوله تعاىل: 111عمران: ِه اْلَمِّْشِ }َولِلَّ

  َواْلَمْغِرُب{.

}اْدُعويِن َأْسَتِجْب وفيها وجه سادس: وهو أن اهلل سبحانه ملا قال: 

وا َفَثمَّ }َفَأيْ [، قالوا: إىل أين؟ فنزل قوله تعاىل: 88]غافر: َلُكْم{ نََما ُتَولُّ

[، أي يبقى 27]الرمحن: }َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك{أي اهلل سبحانه، َوْجُه اللَِّه{ 

 ربك. َثَم إشارة إىل مكان. 

وفيها وجه سابع: وهو أنكم حيث ما كنتم من مرشق أو مغرب فلكم 

 جهة من الكعبة. 

ُه َوَلًداقوله تعاىل:  ََذ اللَّ أحدهام: املراد هبا  قوَلنفيها  {}..َوَقاُلوا اَتَّ

النصارى حني قالت املسيح ابن اهلل، والثاين: أراد به مرشكو العرب حني 

َمَواِت َواأْلَْرِض{قالوا املالئكة بنات اهلل سبحانه،   . }بَْل َلُه َما يِف السَّ

}َلُه َما تنزهيًا له عام نسبوا إليه من الولد ويغني  }ُسْبَحاَنُه{قوله تعاىل: 

َمَواِت َواأْلَْرِض{ أي  {(996)}ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ أي خالقها  يِف السَّ

مطيعون والقنوت يف اللغة القيام ومنه القنوت يف الصالة ألنه الدعاء من 

 القيام. 

َمَواِت َواأْلَْرِض{قوله عز وجل:  أي منشئها عىل غري حذا  }بَِديُع السَّ
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قيل له مبتدع ولذلك يسمى من وال مثال فكل من أنشأ ما مل يسبق إليه 

أي  }َوإَِذا َقََض َأْمًرا{خالف يف الدين مبتدع ألنه حيدث ما مل يسبق إليه، 

أحكمه وفصله ومنه سمي احلاكم قاضيًا لفصله األمور ويقال للميت قىض 

 نحبه أي فرغ أمره من الدنيا قال أبو ذؤيب: 

 وعليهام مرسودتان قضاهام 

 

 ع داود من صنع السوابغ تب 

 

 وقال آخر:  

 قضيت أمورًا ثم عادت تعدها 

 

 (1)بوائق يف أكاممها مل تفتق 

 

يف حال عدمه أم يف حال وجوده  {(997)}..ُكْن َفَيُكونُ قوله تعاىل:  

فتلك حال ال يؤمر فيها بالوجود واحلدوث ألنه موجود حادث قيل عن 

ره يف خلقه هذا أجوبة ثالثة أحدها: خرب عن اهلل عز وجل يف نفوذ أوام

املوجود كام أمر بني إرسائيل أن يكونوا قردة خاسئني وال يكون هذا وارد 

 يف إجياد املعدومات. 

والثاين: أن اهلل سبحانه عامل بام هو كائن قبل كونه وكانت األشياء التي مل 

تكن وهي كائنة لعلمه هبا مشاهبة األشياء التي هي موجودة فجاز أن يقول 

مجيعها ولعلمه  (2)باخلروج من العدم إىل الوجود لتصورهلا كوين ويأمرها 

 هبا. 

والثالث: أنه خرب عن كل ما حيدثه اهلل ويوجده عام وأنه إذا أراد خلق 

                                                         
 . نخ : توثق  (ـ1)
ولعلمه عطف تفسري  -َعَلْيه الَسالم-ـ أي لغري اهلل سبحانه أو عرب بالتصور عن العلم ويكون قوله (2)

 هذا هو الذي حيسن أن حيمل عليه الكالم . متت من هامش نخ )أ(. 
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يشء وتكوينه كان من غري أن يكون هناك قول وإنام هو فعل فعرب عنه 

 بالقول كام قال الشاعر: 

 قد قالت األنساع للبطن احلقي

 

 ق املختفي قدما أفاضت كالعتي 

 

 وال قول هناك وإنام أراد الظهر قد حلق بالبطن وكام قال اآلخر:  

 فأصبحت مثل النرس طارت فراخه 

 

 إذا رام تطيارًا يقال له قع  

 

ُه َأْو َتْأتِينَا قوله عز وجل:   ُمنَا اللَّ ِذيَن ََل َيْعَلُموَن َلْوََل ُيَكلِّ }َوَقاَل الَّ

تأويالت أحدها أن يكون املراد به النصارى.  حتتمل اآلية ثالثة َءاَيٌة{

والثاين: أن يكون املراد به اليهود. والثالث: أن يكون املراد به كفار قريش. 

ُمنَا اللَُّه{وقوله:   كام قال األشهب بن رميلة:  }َلْوََل ُيَكلِّ

 تعدون عقر الناب أفضل جمدكم 

 

 بني ظوظرًا لوال الكمي املقنعا 

 

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ِمْثَل الكمي املقنعا.  يعني هال تعدون  }َكَذلَِك َقاَل الَّ

ْم{  يعني اليهود.  َقْوهِلِ

َصىَل -يعني حممدًا  }..إِنَّا َأْرَسْلنَاَك بِاحْلَقِّ بَِشرًيا َوَنِذيًرا{قوله تعاىل: 

أرسله بدين احلق بشريًا باجلنة ملن أطاع ونذيرًا بالنار ملن  -اهلل َعَلْيه وآله

أي ال تؤاخذ بأعامهلم  {(991)}َوََل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْْلَِحيمِ عىص، 

وال بكفرهم بعد البرشى واإلنذار وقرئ )وال َتْسل( بفتح التاء وجزم 

 الالم. 

ِذيَن َءاَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب{قوله تعاىل:  أحدهام: أاهم  قوَلنفيه  }..الَّ

 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم. والثاين: أاهم املؤمنون الذين آمنوا برسول اهلل َصىَل 

 علامء اليهود يعني يعرفون نعته وصفته يف التوراة. 
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أي يقرأونه حق قراءته وفيه وجه  }َيْتُلوَنُه َحقَّ تاَِلَوتِِه{قوله تعاىل: 

ثان: وهو أاهم يتبعونه حق اتباعه فيحلون حالله وحيرمون حرامه، 

ألن من قرأ  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أي يقرون بمحمد  }ُأوَلِئَك ُيْؤِمنُوَن بِِه{

 أحد الكتابني وجد فيه وجوب اتباعه. 

{قوله تعاىل:  َُّهنَّ وفيه حمذوف  }..َوإِِذ ابَْتىَل إِبَْراِهيَم َربُُّه بَِكِلَماٍت َفَأََت

والتقدير: واذكر إبراهيم إذ ابتيل يعني اخترب بالرسيانية أب رحيم والذي 

ه من الكلامت فأمتهن وصرب عليهن ست خالل: الكوكب والقمر ابتىل ب

}َوإِبَْراِهيَم والشمس والنار واهلجرة واخلتان؛ فسامه اهلل تعاىل وافيًا بقوله: 

ِذي َوّفَّ  }إيِنِّ ]النجم[، وقيل: الكلامت قوله البنه إسامعيل:  {(37)الَّ

 . [182]الصافات: َأَرى يِف اْلَمنَاِم َأينِّ َأْذبَُحَك{

أي مقصودًا متبوعًا ومنه سمي إمام  }َقاَل إيِنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما{

تِي{املصلني التباعهم له،  يَّ أحدهام: أنه طلب  وجهانفيه  }َقاَل َوِمْن ُذرِّ

اإلمامة لذريته وسأل اهلل تعاىل ذلك. والثاين: قال ذلك استخبارًا هل 

}َقاَل ََل َينَاُل ريون أئمة يكونون أهل طاعة فيستحقون اإلمامة ويص

فقطع الظامل ال وراثة له يف اإلمامة والعهد هنا  {(942)َعْهِدي الظَّالِِمنيَ 

 النبوة واإلمامة بعدها فكل من ظلم فقد حرم نفسه من استحقاقها. 

يعني جمتمعًا  }َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثابًَة لِلنَّاِس َوَأْمنًا{قوله تعاىل: 

ناس فيه للحج والعمرة، وجيوز أن يكون بمعنى مرجعًا من قوهلم جيتمع ال

 قد ثابت إليه العلة أي رجعت. 

فيه تأويالن أحدهام: ألمن سكانه من مغازي العرب  }َوَأْمنًا{ثم قال: 

]قريش[، والثاين: ألمن اجلناة فيه من  {2)}َوَءاَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف كقوله: 

 منه. إقامة احلدود عليهم حتى خيرجوا 
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} ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصىلًّ أمر بالصالة عند مقامه وقرئ  }َواَتَّ

)واخَتذوا( بفتح اخلاء عىل معنى اخلرب واملقام هو احلجر الذي فيه مقامه يف 

املسجد احلرام، ويف قوله: مصىل، مدعى يدعى فيه وجيوز أن يكون مصىل 

 يصىل عنده. 

أي أمرناهام وحيتمل أوحينا إليهام،  اِهيَم َوإِْسَماِعيَل{}َوَعِهْدَنا إِىَل إِبْرَ 

َرا بَْيتَِي{ فيه ثالثة تأويالت أحدها من األصنام، والثاين: من  }َأْن َطهِّ

 الكفار، والثالث من األنجاس. 

فإن قيل إنه مل يكن عىل عهد إبراهيم قبل بناء البيت بيت يطهر ففيه 

اهيم وإسامعيل أن ابنيا بيتًا مطهرًا أحدهام معناه وعهدنا إىل إبر وجهان

 والثاين أن طهرا مكان البيت. 

والطائفون هم الذين يطوفون بالبيت، والعاكفون هم املعتكفون، 

ُجودِ  ِع السُّ كَّ أي أهل الصالة وقد مىض تفسري الركوع  {(949)}َوالرُّ

 والسجود يف اللغة بام فيه كفاية واحلمد هلل. 

 }َواْرُزْق َأْهَلُه{يعني مكة  َعْل َهَذا بََلًدا َءاِمنًا{}..َربِّ اْج قوله تعاىل: 

يعني الذين آمنوا ليجتمع هلم األمن واخلصب فيكونوا يف رغد من العيش 

 وكان هذا السؤال ملن آمن به وصدقه. 

ُه إِىَل َعَذاِب النَّاِر{قوله تعاىل:   }..َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ َأْضَطرُّ

كة مل تزل حرمًا من اجلبارين املسلطني ومن اخلسوف والزالزل وإنام وم

سأل إبراهيم ربه أن جيعله آمنًا من اجلدب والقحط وأن يرزق أهله من 

 الثمرات. 

وروي أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ملا افتتح مكة قتلت 

َلْيه وآله وَسَلم خطيبًا خزاعة رجاًل من هذيل فقام رسول اهلل َصىَل اهلل عَ 

فقال: ))يا أهيا الناس إن اهلل تعاىل حرم مكة يوم خلق الساموات واألرض 
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فهي حرام إىل يوم القيامة ال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك 

فيها دمًا أو أن يعضد هبا شجر وإاها ال حتل ألحد من بعدي وإنام أحلت يل 

رجعت عىل حاهلا باألمس؛ ليبلغ الشاهد  ساعة من اهار أال وهي قد

 هبا، قتل قد -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –الغائب، فمن قال: رسول اهلل 

 ((. لك حيلها ومل لرسوله أحلها قد اهلل إن فقولوا

بعدما كانت  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وكذلك املدينة حرمها رسول اهلل 

عبداهلل وخليله وإين عبداهلل ورسوله وإن  حالالً فقال: ))إن إبراهيم كان

مت املدينة ما بني البتيها عضاهها وصيدها ال  م مكة وأنا حر  إبراهيم حر 

 حيمل فيها سالح لقتال وال يعضد فيها شجر إال لبعري((. 

}..َوإِْذ َيْرَفُع إِبَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت قوله عز وجل: 

ول من بناه وكانا يصليان قبل بنائه إىل جهته وهام أول وهام أ َوإِْسَماِعيُل{

 من حج البيت، والقواعد: مجع قاعدة وهي كاألساس. 

}َواْلَماَلِئَكُة والتقدير يقوالن ربنا تقبل منا ، كام قال:  }َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا{

، أي ]الرعد[ َساَلٌم َعَلْيُكْم{(43)َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَاٍب 

 يقولون: سالم عليكم. 

عىل التثنية وقرئ )مسلِمني(  }..َواْجَعْلنَا ُمْسِلَمنْيِ َلَك{قوله تعاىل: 

ًة ُمْسِلَمًة َلَك{عىل اجلمع،  تِنَا ُأمَّ يَّ قابلة ألوامرك منتهية عن  }َوِمْن ُذرِّ

املطيع منهم الرب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-زواجرك ومن أهل بيت حممد 

أي عرفنا املناسك أي املعامل وقيل املناسك مجع  }َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا{ التقي،

منسك وهي الذبائح والنسيكة الذبيحة وقيل النسك العبادة والناسك 

 العابد. 

يعني هذه األمة .  }..َربَّنَا َوابَْعْث فِيِهْم َرُسوًَل ِمنُْهْم{قوله تعاىل: 
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وسأل نفر من الصحابة رسول  -ه وآلهَصىَل اهلل َعَليْ -رسوالً يعني حممدًا 

فقالوا: خربنا عن نفسك فقال: ))أنا دعوة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

 إبراهيم وبرشى عيسى(( . 

تتلو عليهم آبائك أي يقرأ عليهم حجتك  }َيْتُلو َعَلْيِهْم َءاَياتَِك{

 وحيتمل وجهًا ثانيًا وهو معناه يبني دينك . 

ْكَمَة{ }َوُيَعلُِّمُهمُ  والكتاب القرآن واحلكمة العلم  اْلِكَتاَب َواحْلِ

يِهْم{بالدين والفقه   يطهرهم من الرشك وعبادة األوثان.  }َوُيَزكِّ

ِة إِبَْراِهيَم إَِلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه{قوله تعاىل:  أي  }..َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

الفاء متعدية وبضم  فعل هبا من السفه ما صار به سفيهًا وقيل سفه بكرس

ْنَيا{الفاء الزم ،  أي اخرتناه ولفظه مشتق من  }َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف الدُّ

}َوإِنَُّه يِف اْْلِخَرِة َلِمَن الصفوة أي اخرتناه يف الدنيا للرسالة 

نَي) احِلِ  يف إنجائها من اهللكة.  ({930الصَّ

اهلاء كناية ترجع إىل امللة لتقدم  ِه{}َوَوَّصَّ ِِّبَا إِبَْراِهيُم بَنِيقوله تعاىل: 

ِة إِبَْراِهيَم{قوله:  ووىص أبلغ من أوىص ألن أوىص  }َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

جيوز أن يقول مرة واحدة ووىص ال يكون إال مكررًا واملعنى أن إبراهيم 

َه وىص بنيه ثم وىص بعدها يعقوب بنيه فقاال مجيعًا:  }َيابَنِيَّ إِنَّ اللَّ

يَن َفاَل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُمونَ اْص   {. (934)َطَفى َلُكُم الدِّ

 فإن قيل: كيف ينهون عن املوت واملوت ليس من فعلهم؟ 

قيل: يف هذا سعة اللغة ألن النهي توجه إىل مفارقة اإلسالم ومعناه 

 الزموا اإلسالم وال تفارقوه إىل املوت. 

قالت اليهود  وُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى{}..َوَقاُلوا كُ قوله سبحانه: 

للمسلمني كونوا هودًا، وقالت النصارى هلم كونوا نصارى وقد مىض 

َة إِبَْراِهيَم{تفسري اليهود والنصارى من قبل،  وتقديره بل نتبع  }ُقْل بَْل ِملَّ
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ملة إبراهيم، ويف الكالم حمذوف وامللة الدين مأخوذ من اإلمالل أي ما 

تبهم، وأما احلنيف فهو املخلص وحيتمل أن يكون املتبع ويف يملون من ك

أحدهام: أن إبراهيم حنف إىل دين اهلل أي  وجهانأصل احلنيفية يف اللغة 

مال إليه فسمي حنيفًا واألحنف هو الذي متيل إحدى رجليه إىل األخرى. 

ل والثاين : أن وجهه لالستقامة فسمي دين إبراهيم احلنيفية باستقامتها، وقي

 ذلك نظري كام قيل للديغ سليم. 

فإن قيل:  }..َفإِْن َءاَمنُوا بِِمْثِل َما َءاَمنُْتْم بِِه َفَقِد اْهَتَدْوا{قوله تعاىل: 

فهل لإليامن مثل؟ قيل له: التقدير فإن آمنوا بمثل إيامنكم وصدقوا مثل 

ْوا َفإِنََّما ُهْم يِف ِشَقاٍق{تصديقكم فقد اهتدوا،  أي يف عداوة  }َوإِْن َتَولَّ

ومشقة وأصل الشقاق البعد من قوهلم قد أخذ فالن يف شق وفالن يف شق 

 آخر إذا تباعدوا وقيل ملن فارق اجلامعة قد شق العصا. 

ِه ِصْبَغًة{قوله تعاىل:  ِه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ أي دين اهلل  }..ِصْبَغَة اللَّ

يف مآهلم ويقولون: هذا وسبب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أوالدًا هلم 

تطهري هلم كاجلنابة فرد اهلل ذلك عليهم بأن قال صبغة اهلل أي صبغة 

اإلسالم أحسن، وحيتمل أن تكون الصبغة بمعنى اخللقة وإنام سمي الدين 

 صبغة لظهوره عىل صاحبه كظهور الصبغ عىل الثوب. 

اِعيَل َوإِْسَحاَق }..َأْم َتُقوُلوَن إِنَّ إِبَْراِهيَم َوإِْسمَ قوله عز وجل: 

وهم اثنا عرش سبطًا ولد يعقوب والسبط اجلامعة  َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباَط{

الذين يرجعون إىل أب واحد والسبط يف اللغة الشجر الذي يرجع بعضه إىل 

 بعض. 

يعني اليهود تزعم  }َكاُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ُقْل َءَأْنُتْم َأْعَلُم َأِم اللَُّه{

ء عىل ما كانوا هودًا والنصارى تزعم أاهم كانوا نصارى فرد اهلل أن هؤال
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هم  }َوَمْن َأْظَلُم ِِمَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَْدُه ِمَن اللَِّه{عليهم ذلك ثم قال: 

 اليهود كتموا ما يف التوراة من صفة حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ونبوته

ُه بَِغافٍِل َعمَّ   . {(920)ا َتْعَمُلونَ }َوَما اللَّ

َفَهاُء ِمَن النَّاِس{قوله تعاىل:  والسفهاء مجع سفيه  }..َسَيُقوُل السُّ

والسفيه اخلفيف احللم من قولك: ثوب سفيه إذا كان رقيق النسج، ورمح 

سفيه إذا أرسع نفوذه واملراد بالسفهاء اليهود وحيتمل أن يكون كفار قريش 

 وحيتمل أن يكون املنافقني. 

تِي َكاُنوا َعَلْيَها{}مَ  ُهْم َعْن ِقْبَلتِِهُم الَّ وهي بيت املقدس حني  ا َوَلَّ

كان يستقبلها رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم بمكة وبعد هجرته إىل 

املدينة سبعة عرش شهرًا ثم نسخت قبلة جهة بيت املقدس باستقبال قبلة 

ْيه وآله وَسَلم يف صالة الظهر باملدينة الكعبة وكان رسول اهلل َصىَل اهلل َعلَ 

وقد صىل منها ركعتني نحو بيت املقدس فانرصف بوجهه إىل الكعبة وقال 

الرباء بن عازب: كنا يف صالة العرص بقبا فمر رجل عىل أهل املسجد بقبا 

َصىَل اهلل َعَلْيه -وهم ركوع يف الثانية فقال: أشهد لقد صليت مع رسول اهلل 

كة قد أزواهم قبل مكة قد أزواهم قبل البيت ، وقبلة كل يشء قبل م -وآله

بيت املقدس  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ما قابل به وجهه، واستقبال رسول اهلل 

تِي مل يكن إال بأمر من اهلل سبحانه ووحيه لقوله:  }..َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّ

ُسوَل{ بِعُ ُكنَْت َعَلْيَها إَِلَّ لِنَْعَلَم َمْن َيتَّ   . الرَّ

فأما احلكمة يف اختيار اهلل عز وجل بيت املقدس قبلة لنبيه ملعنى وذلك 

أن العرب كانت غري آلفة لبيت املقدس وكانت حتج البيت احلرام فأراد اهلل 

سبحانه امتحااهم يف النقل عام ألفوه والتحويل بام عهدوه وأتى رفاعة بن 

-نة ابني أيب احلقيق قالوا لرسول اهلل قيس وكعب بن األرشف والربيع وكنا

: ما والك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله
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عىل ملة إبراهيم ودينه ارجع إىل قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك؛ 

ُهْم َعْن ِقبْ فأنزل اهلل سبحانه  َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوَلَّ َلتِِهُم }َسَيُقوُل السُّ

ُق َواْلَمْغِرُب ََيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل  ِه اْلَمِّْشِ تِي َكاُنوا َعَلْيَها ُقْل لِلَّ الَّ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   . {(924)رِصَ

ًة َوَسًطا{قوله تعاىل:  والوسط فيه ثالثة  }َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

كان رفيعه،  تأويالت أحدها: أاهم اخليار كام يقال فالن واسط احلسب إذا

 ومنه قول زهري: 

 هم وسط يرىض األنام بحكمهم 

 

 إذا نزلت إحدى الليايل بمعظم  

 

والثاين: أن الوسط من التوسط يف األمور ألن املسلمني توسطوا فيه فال  

هم أهُل غلوٍّ فيه كالنصارى الذين غلوا بالرتهب وما قالوا يف عيسى، وال 

دلوا كتاب اهلل وقتلوا أنبياءه وكذبوا عىل هم أهل تقصري فيه كاليهود الذين ب

 رهبم. 

والثالث: أن املراد بالوسط العدل ألن العدل وسط بني الزيادة 

َصىَل اهلل َعَلْيه -والنقصان وقد روى أبو سعيد اخلدري عن رسول اهلل 

ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداءَ يف قوله تعاىل:  -وآله  }َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

 -َعَلْيه الَسالم-أي لتشهدوا عىل أهل الكتاب بتبليغ الرسول  َعىَل النَّاِس{

رسالة ربه، وحيتمل وجه آخر وهو أن تكون الشهادة بمعنى االحتجاج أي 

}َوَيُكوَن لتكونوا حمتجني عىل األمم كلها فعرب عن االحتجاج بالشهادة، 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا{ لة ربه ويكون الرسول عليهم بأنه قد بلغ رسا الرَّ

 شهيدًا أي حمتجًا. 

تِي ُكنَْت َعَلْيَها إَِلَّ لِنَْعَلَم َمْن َيتَّبِعُ  ُسوَل ِِمَّْن  }َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّ الرَّ



 البرهان في تفسير القرآن      91

 فإن قيل: فكيف جعل حتويل القبلة طريقًا إىل علمه ؟  َينَْقِلُب َعىَل َعِقَبْيِه{

علنا القبلة التي كنت عليها إال ملن يتبع واجلواب : أن التقدير وما ج

الرسول فيعلم اتباعه فأوقع الفعل عىل العلم واملراد به املعلوم من يتبع 

أي  }ِِمَّْن َينَْقِلُب َعىَل َعِقَبْيِه{الرسول يعني بام أمرته يف استقبال الكعبة، 

ت ارتد ممن يرتد عن دينه ألن املرتد ينقلب عام كان عليه ألن القبلة ملا حول

من املسلمني قوم ونافق قوم، وقالت اليهود إن حممدًا قد علم أنا عىل هدًى 

ِذيَن َهَدى اللَُّه{سيتابعنا،  أي وإن كانت  }َوإِْن َكاَنْت َلَكبِرَيًة إَِلَّ َعىَل الَّ

التولية كبرية إال عىل الذين هدى اهلل والتحويل َعُظَم عىل املنافقني 

ُه لُِيِضيَع إِيَماَنُكْم{}َوَما َكاَن والكافرين،  أي صالتكم إىل بيت  اللَّ

 املقدس فسميت الصالة إيامنًا الجتامعها عىل نية وإخالص وفعل وقول. 

وسبب ذلك أن املسلمني ملا حولوا عن استقبال بيت املقدس إىل الكعبة 

: كيف بمن مات من إخواننا؟ فأنزل -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قالوا لرسول اهلل 

ُه لُِيِضيَع إِيَماَنُكْم{: اهلل  أي صالتكم إىل بيت املقدس.  }َوَما َكاَن اللَّ

فإن قيل: إنام سألوا عن صالة غريهم فأجاهبم حلال صالهتم؟ قيل: إن 

القوم أشفقوا أن تكون صالهتم حمبطة التي كانت إىل بيت املقدس ملن مات 

أاهم قالوا: كيف  وملن بقي فأجاهبم بام دل عىل األمرين عىل أنه قد روي

َه بِالنَّاِس نصنع بصالتنا إىل بيت املقدس فأنزل اهلل سبحانه ذلك،  }إِنَّ اللَّ

فالرأفة أشد من الرمحة وقيل الرأفة أكثر من  {(923)َلَرُءوٌف َرِحيمٌ 

 الرمحة. 

َماِء{قوله عز وجل:  هذه اآلية مقدمة  }َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ

َفَهاُء ِمَن النَّاِس{ىل قوله: يف النزول ع [، ويف 142]البقرة: }َسَيُقوُل السُّ

قوله: تقلب وجهك نحو السامء أي تقلب عينيك يف النظر إىل السامء، 

َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها{ َصىَل اهلل َعَلْيه -يعني الكعبة كان رسول اهلل  }َفَلنَُولِّ
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إليها ويف سبب اختياره هلا  يرضاها وخيتارها ويسأل اهلل أن حيول -وآله

أحدهام: خمالفة اليهود حيث قالوا: تتبع قبلتنا وختالفنا يف ديننا.  قوَلن

 . -َعَلْيه الَسالم-والثاين: أنه اختارها ألاها كانت قبلة أبيه إبراهيم 

 كام قال اهلذيل:  }َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم{قوله تعاىل: 

 هبا داء خيامرها إن العشري 

 

 فشطر هبا العينني حمسور  

 

أي نحوها والشطر من األضداد شطر إىل كذا أي أقبل إليه وشطر عن  

كذا أي بعد منه أعرض عنه، وشطر اليشء نفسه وشطره نصفه وقوله: 

 يعني به الكعبة ألاها فيه يعرب عنها به والبيت كله قبلة.  }اْلَمْسِجِد احْلََراِم{

وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه{}وَ ثم قال:  جرى األمر الثاين  َحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولُّ

جمرى التأكيد لألمر األول ألن عمومه يقتضيه لكن أزال بالتأكيد أحكام 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-التخصيص ثم جعل األمر األول مواجهًا به النبي 

َصىَل اهلل َعَلْيه -النبي  والثاين مواجهًا به مجيع الناس فكال األمرين عام يف

ومجيع أمته لكن غاير بني األمرين ليمنع من تغيري األمر واملأمور به  -وآله

 وليكون كل واحد منهام جاريًا عىل عمومه. 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب{ثم قال:  يعني اليهود والنصارى  }َوإِنَّ الَّ

ِْم{ عني حتويل القبلة من بيت املقدس إىل ي }َلَيْعَلُموَن َأنَُّه احْلَقُّ ِمْن َرِّبِّ

 الكعبة. 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب بُِكلِّ َءاَيٍة َما َتبُِعوا قوله تعاىل:  }..َوَلِئْن َأَتْيَت الَّ

أي بيت املقدس  }َوَما َأْنَت بَِتابٍِع ِقْبَلَتُهْم{يعني استقبال الكعبة  ِقْبَلَتَك{

يعني  بَْعُضُهْم بَِتابٍِع ِقْبَلَة بَْعٍض{}َوَما بعد أن حولت قبلته إىل الكعبة، 

اليهود ال تتبع قبلة النصارى وال النصارى تتبع قبلة اليهود فهم فيها 
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}َوَلِئِن متفقني،  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-خيتلفون وإن كانوا عىل عداوة النبي 

ي يف حتويلها عن بيت يعن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم{

وليس جيوز أن  {(929)}إِنََّك إًِذا َلِمَن الظَّالِِمنيَ املقدس إىل الكعبة 

ما يصري به ظاملًا ويف هذا اخلطاب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يفعل النبي 

أحدهام: أن املراد به األمة وإن كان اخلطاب له جلواز الظلم عليهم،  وجهان

  سبحانه وتعاىل هبذه الصفة بيان حكمه لو كانت. والثاين: إنام أراد اهلل

ِذيَن َءاَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب{قوله تعاىل:  يعني اليهود والنصارى أوتوا  }الَّ

أحدهام  قوَلنفيه  }َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن َأبْنَاَءُهْم{التوراة واإلنجيل، 

ق ، والثاين : يعرفون يعرفون أن حتويل القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة ح

عنى بالفريق }َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم{ الرسول وصفته كام يعرفون أبناءهم، 

 علامءهم وخواصهم. 

يَها{]قوله تعاىل:  أي لكل أهل دين وجهة أي  }َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ

يَها{قبلة والضمري يف قوله  سم يعود عىل الكل، وقيل يعود عىل ا }ُهَو ُمَولِّ

اهلل تعاىل يعني أنه أمر بالتوجه إليها، موليها: أي مستقبلها ومويل وجهه 

اِت{إليها.  }َأْيَن بادروا وسارعوا واخلريات الطاعات،  }َفاْسَتبُِقوا اخْلرَْيَ

خطاب للجميع كأنه وعد للمؤمنني ووعد للكافرين أاهم إينام  َما َتُكوُنوا{

 ء، كانوا يأت هبم اهلل يوم القيامة للجزا
ٍ
ء َه َعىَل ُكلِّ ََشْ }إِنَّ اللَّ

 يعني قادر عىل مجعكم وعىل كل يشء.  {(922)َقِديرٌ 

}َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد قوله تعاىل: 

 مىض تفسريه.  احْلََراِم{

ت الذي قيل القبلة املأمور هبا وحيتمل أنه الثاب }َوإِنَُّه َلْلَحقُّ ِمْن َربَِّك{

 ال يزول بنسخ وهلذا يوصف اهلل سبحانه بأنه حق أي ثابت ال يزول. 

منها: أنه مقدم ملا يأيت بعده  أقوالإن قيل: مل كررت هذه اآلية؟ قلنا: فيه 
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ويتصل به كقولك زيد عامل زيد كريم. وقيل: بني يف األول حال احلرض ويف 

 الثاين حال السفر. 

ٌة{}..لَِئالَّ َيُكوقوله تعاىل:  قال ابن عباس  َن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

ِذيَن َظَلُموا{وغريه وغريه: الناس أهل الكتاب، وقيل عىل العموم   }إَِلَّ الَّ

يعني ظلموكم باملقاتلة وقلة اإلستامع وهم مرشكو مكة ألن الظامل ليس له 

 يف التمسك }َفاَل ََتَْشْوُهْم{حجة وإنام يورد ما يظنه حجة وهي داحضة 

}َوأِلُتِمَّ برتكها فإين أكفيكم أمرهم،  }َواْخَشْويِن{واالنرصاف إىل الكعبة، 

ٌة{عطف عىل قوله  نِْعَمتِي َعَلْيُكْم{  }لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 فبني تعاىل أنه حول القبلة هلذين الغرضني. 

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاقوله تعاىل:  أي من مناسكه  ِئِر اللَِّه{}..إِنَّ الصَّ

ا{أي ال حرج عليه  }َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه{ َع َخرْيً قيل: فزاد يف  }..َوَمْن َتَطوَّ

 الطواف حول البيت بعد الواجب. 

أي ال يؤخرون بالتعذيب بل عذاهبم  {(964)}..َوََل ُهْم ُينَْظُرونَ 

 حارض. 

ِه َأْنَداًدا{}..َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ قوله تعاىل:  أي  ِمْن ُدوِن اللَّ

ِذيَن َظَلُموا{أشباهًا وهي اآلهلة من األوثان يعبدواها،  أي  }..َوَلْو ترى الَّ

لو ترى يا حممد أي تنظر عند عذاهبم كيف يتخاذلون لعجبت وقيل: لو 

َة لِلَِّه{تعلم.   فيه حذف أي يعلمون ذلك.  }..َأنَّ اْلُقوَّ

ْيَطاِن{}..َوََل َتتَّبِعُ قوله:   أي أعامله.  وا ُخُطَواِت الشَّ

اختلف يف الضمري  }..َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَّبُِعوا َما َأْنَزَل اللَُّه{قوله تعاىل: 

فقيل: يعود عىل من يف قوله: )من يتخذ من ثالثة أقوال يف قوله )هلم( عىل 

دون اهلل أندادا( وهم مرشكو العرب وقد سبق ذكرهم، وقيل: يعود عىل 
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الناس يف قوله: )يا أهيا الناس( فعدل عن املخاطبة إىل املغايبة للترصف يف 

 }َحتَّى إَِذا ُكنُْتْم يِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِِّبِْم{الكالم كقوله تعاىل: 

[، وقيل: يعود عىل الكفار من اليهود وغريهم وقد جرى 22]يونس:

 ه وآله وَسَلم. ذكرهم وكل ذلك حمتمل والقائل النبي َصىَل اهلل َعَليْ 

ويدل عىل أن الضمري عائد إىل اليهود ما روى عكرمة عن ابن عباس أن 

النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم دعا اليهود إىل اإلسالم فقال له رافع بن 

خارجة ومالك بن عوف بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم منا 

وى الضحاك عن ابن عباس أاها نزلت يف فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية. ور

 كفار قريش، وهو يدل عىل القول األول. 

 أي صادفنا ووجدنا.  }..َما َأْلَفْينَا{

ِذي َينِْعُق بَِما ََل َيْسَمُع قوله تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَّ }..َوَمَثُل الَّ

عن عطاء أاها  {(979)ْعِقُلونَ إَِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ََل يَ 

نزلت يف اليهود واملعنى أاهم ملا مل جييبوا وركنوا إىل التقليد آلبائهم رضب 

ِذيَن َكَفُروا{هلم تعاىل مثاًل فقال تعاىل:  قيل صفتهم وقيل  }َوَمَثُل الَّ

ِذي َينِْعُق{شبههم،  }إَِلَّ ُدَعاًء بصوت ال يسمع من البهائم،  }َكَمَثِل الَّ

 يعني صياحًا من دون معرفة معناه.  َداًء{َونِ 

{ثم وصفهم بام جرى جمرى التوبيخ فقال تعاىل:  يعني عن استامع  }ُصمٌّ

عن اإلبصار هلا ذكره ابن  }ُعْمٌي{عن التكلم باحلق،  }بُْكٌم{احلجة، 

عباس، وهذا عىل التشبيه يعني ملا مل يسمعوا احلق ومل يتكلم ومل يبرص األدلة 

 ن ال يبرص وال يسمع وال يتكلم كقول الشاعر: صار بمنزلة م

 لقد أسمعت لو ناديت حيًا 

 

 ولكن ال حياة ملن تنادي 

 

نِْزيِر َوَما قوله تعاىل:   َم َوحَلَْم اخْلِ َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ }..إِنََّما َحرَّ
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يذكر اسم اهلل عليه، أي ذبح لغري اهلل تعاىل، وقيل: ما مل  ُأِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اللَِّه{

} قيل: رضورة جماعة عند األكثر وقيل رضورة إكراه عن  }َفَمِن اْضُطرَّ

 جماهد واألول الوجه. 

ُه ِمَن اْلِكَتاِب قوله تعاىل:  ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزَل اللَّ }..إِنَّ الَّ

وَن بِِه َثَمنًا َقِلياًل{ عب بن هذه اآلية نزلت يف رؤساء اليهود ك َوَيْشََتُ

األرشف وحيي بن أخطب وكعب بن األشد وغريهم وكانوا يصيبون من 

سفلتهم اهلدايا ويرجون كون النبي منهم فلام بعث من غريهم خافوا زوال 

 مأكلهم فغريوا صفته هلم وكتموا ما يف التوراة. 

ْم إَِلَّ النَّ الذين كتموا ذلك}ُأوَلِئَك{ وقوله:   اَر{}َما َيْأُكُلوَن يِف بُُطوَِّنِ

يعني أن أكلهم يف الدنيا وإن كان طيبًا فعاقبته النار فوصف بذلك كقوله: 

ْم َناًرا{ ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما إِنََّما َيْأُكُلوَن يِف بُُطوَِّنِ  }إِنَّ الَّ

 [. 18]النساء:

وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل قوله تعاىل:  ِق  }..َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ُتَولُّ اْلَمِّْشِ

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة  َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن َءاَمَن بِاللَّ

هذه اآلية نزلت ملا كثر اخلوض يف حتويل القبلة وصار  َواْلِكَتاِب َوالنَّبِيِّنَي{

 كأنه ال يراعى بطاعة اهلل تعاىل إال التوجه للصالة. 

ِذيَن َءاَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يِف اْلَقْتىَل }..َياقوله تعاىل:  َا الَّ َأَيُّ

 ومعنى كتب أي فرض.  احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُْنَثى بِاأْلُْنَثى{

}..َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َياُأوِِل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم قوله تعاىل: 

واملعنى لكم أهيا املخاطبون يف القصاص حياة يف إجيابه  {(971)َتتَُّقونَ 

حياة ألن من هم بالقتل فذكر القصاص ارتدع، ويقال: وكيف يكون فيه 

 احلياة وملن تكون؟ 
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قلنا: إذا تصور القصاص وارتدع ففيه بقاء من هيم بالقتل ومن هيَم به 

 ومن يتعصب هلام ألن الفتنة تعظم بالقتل. 

ا  قوله تعاىل: }ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَْضَ َأَحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن َتَرَك َخرْيً

ا َعىَل اْلُمتَِّقنيَ   {(920)اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي بِاْلَمْعُروِف َحقًّ

قيل: نزلت ملا كانوا يوصون األبعد طلبًا للفخر ويعدلون عن األقربني 

اإلسالم الوصية هلؤالء منعًا له عام اعتادوه  فأوجب اهلل تعاىل يف صدر

وقيل: كان اخليار للمويص يف ماله فأمر أن ال يتعدى بوصية هؤالء فيصل 

إليهم بتمليكه ولذلك ملا نزلت آية املواريث قال َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: 

 ))إن اهلل أعطى كل ذي حق حقه وال وصية لوارث((. 

ْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنًَفا َأْو إِْثًما َفَأْصَلَح بَْينَُهْم }..َفمَ قوله تعاىل: 

َه َغُفوٌر َرِحيمٌ  فقول : فمن خاف حيتمل إذا  {(924)َفاَل إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اللَّ

أوىص واستقرت الوصية ومات املويص وخاف العدول عن احلق يف 

ل عن إمضائه أصلحه فيزول اخلطأ ، اجلنف امليل يف األمور والعدو

االستواء قال ابن عباس واجلنف إذا زاد عىل الثلث وقيل أن يعدل يف 

قيل املصلح  }َفَأْصَلَح بَْينَُهْم{الوصية عن الطريق املرشوع وهو الوجه، 

هو الويص وقيل الوالة وقيل املتوسط وقيل الشاهد بينهم، واإلصالح أن 

َه ر، يرد اآلمر إىل حقه فال إثم عليه بل هو حمسن يستحق األج }إِنَّ اللَّ

يعني إذا كان يغفر الذنوب ويرحم املذنب فبأن يكون  َغُفوٌر َرِحيٌم{

 كذلك وال ذنب عليه أوىل. 

َياُم َكَما ُكتَِب َعىَل قوله تعاىل:  ِذيَن َءاَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ }َياَأَيُّ

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم{ ىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم هذه اآلية نزلت عىل الرسول َص  الَّ

ملا قدم املدينة ففرض عليهم صوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر ثم 

 نسخ ذلك ونزل صيام شهر رمضان. 
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ِذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم مساكني{وقوله:  يعني إذا  }..َوَعىَل الَّ

 أفطروا وهو منسوخ وقيل إاها نزلت يف الشيخ اهلم فال نسخ. 

ِذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرَءاُن{قوله تعاىل:  بني سبحانه  }..َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

وقت الصوم ووجوبه والرخصة فيه والقرآن أنزل يف ليلة القدر منه إىل سامء 

الدنيا ثم أنزل عىل النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم متفرقًا وقيل: ابتدأ إنزاله 

ن، وقيل: كان ينزل إىل السامء الدنيا يف ليلة ما كان ليلة القدر من شهر رمضا

 حيتاج إليه يف تلك السنة واألول الوجه ملا يعلمه اهلل من املصلحة. 

وا اللََّه{ومعنى شهد: شاهد الشهر،  ُ قيل: أراد التكبري ليلة  }َولُِتَكربِّ

الفطر ويوم الفطر ذكره ابن عباس وجامعة وقيل هو التعظيم له شكرًا 

اهلل عىل نعمه  {(929)}َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ تعاىل:  لقوله

 والشكر باللسان واجلَنَان. 

املعنى قريب  }َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإيِنِّ َقِريٌب{قوله تعاىل: 

ِميُع بالعلم ألنه تعاىل ال يوصف بمكان  ٌء َوُهَو السَّ }َلْيَس َكِمْثِلِه ََشْ

 ]الشورى[.  {(99)َبِصريُ الْ 

َفُث إِىَل نَِساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس قوله تعاىل:  َياِم الرَّ }..ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ

} }ُهنَّ الرفث قال ابن عباس: اجلامع، وقوله:  َلُكْم َوَأْنُتْم لَِباٌس هَلُنَّ

} حيث حتصنها  شبهت باللباس قيل من لَِباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم لَِباٌس هَلُنَّ

بنفسه كام حيصن لباسه فرياها أهاًل ملالقاته وقيل ألنه يسكن إليها ويسترت 

هبا عن األمور التي تنفر النفس عنه كام يسترت بلباسه عن كشف ما ينفر 

 الطبع عن كشفه. 

َتاُنوَن َأْنُفَسُكْم{ ُه َأنَُّكْم ُكنُْتْم ََتْ تظلمون أنفسكم وقيل  }َعِلَم اللَّ

اجلامع ألنه الذي سبق ذكره وبتأخر ذكره وال بد أن يكون من ختونون يف 
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 بعضهم واملعنى جامعتم عىل وجه حمظور. 

وُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن يِف اْلَمَساِجِد{قوله تعاىل:  نزلت  }..َوََل ُتَباِِشُ

يف أناس من الصحابة كانوا يعكفون يف املسجد فإذا عرضت ألحدهم 

 عها ثم اغتسل وعاد إىل املسجد فنهوا عن ذلك. حاجة إىل أهله خرج وجام

املعنى ال تأكلوا  }..َوََل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَْينَُكْم بِاْلَباطِِل{قوله تعاىل: 

اِم{أموال بعضكم بعضًا بالظلم والعدوان،  أي ال  }َوُتْدُلوا ِِّبَا إِىَل احْلُكَّ

ليحكم له ويذهب بامل أخيه تلقوا هبا إىل القضاة بأن يدفع إىل احلاكم رشوة 

 حرامًا. 

يعني مل خلقت عىل الرواية }..َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة{ قوله تعاىل: 

}ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحْلَجِّ َوَلْيَس اْلرِبُّ بَِأْن  الصحيحة عن التابعني

يوهتم من أبواهبا كان املحرمون ال يدخلون ب َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها{

 . (1)ولكن من ظهورها فنهوا ن ذلك[

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم{قوله تعاىل:  ِه الَّ هذه اآلية  }..َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اللَّ

من آيات السيف مام رفعت أحكام املهادنة واملساملة واإلعراض عن 

ن ومن ال واالعتداء هو قتل النسوان والصبيا }َوََل َتْعَتُدوا{املرشكني، 

 يقدر عىل القتال كالشيخ الفاين وأصحاب الصوامع من الرهبان. 

 أي حيث ظفرتم هبم،}..َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم{ قوله تعاىل: 

}َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن يعني من مكة،  }َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم{

 ه يؤدي إىل اهلالك كام يؤدي إىل الفتنة. عنى بالفتنة الكفر ألن اْلَقْتِل{

 }َوََل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد اْلَمْسِجِد احْلََراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه{وقوله: 

                                                         
ما بني املعكوفني زيادة قال يف هامش نخ )أ(: هذه الورقتان زيادة من السيد حييى بن احلسني كام  (ـ1)

 ر يف احلامية فيحقق ويبحث لنسخة صحيحة إن شاء اهلل أ.هـ.ذك
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 [. 113]البقرة: }َحتَّى ََل َتُكوَن فِْتنٌَة{هذه اآلية منسوخة بقوله: 

ْهِر احْلََراِم قوله تعاىل:  ْهُر احْلََراُم بِالشَّ  َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص{}..الشَّ

أحرم بالعمرة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وسبب نزول هذه اآلية أن رسول اهلل 

يف ذي القعدة سنة ست فصده املرشكون عن البيت فصاحلهم عىل أن يقيض 

يف عامه القابل يف سنة سبع فرجع وحتلل فلام كان سنة سبع أخلت له قريش 

 لشهر الذي صدوهم فيه وقىض عمرته. مكة فدخلها يف شهر القعدة يف ا

ْهِر احْلََراِم{قوله:  ْهُر احْلََراُم بِالشَّ يعني ذي القعدة ألنه من  }الشَّ

األشهر احلرم الذي صدوكم فيه عن العمرة الذي اعتمرتم فيه وإنام سمي 

ذا القعدة لقعود العرب فيه عن القتال وقد قيل إن قومًا قالوا لرسول اهلل 

َلْيه وآله وَسَلم: أاهيت عن قتالنا يف األشهر احلرم؟ فقال: َصىَل اهلل عَ 

ْهِر ))نعم(( فأرادوا يقاتلونه فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية  ْهُر احْلََراُم بِالشَّ }الشَّ

 أي من استحل قتالكم يف الشهر احلرام فاستحلوا قتاله فيه.  احْلََراِم{

}َوََل ُتْلُقوا يعني اجلهاد،  لَِّه{}..َوَأْنِفُقوا يِف َسبِيِل القوله تعاىل: 

والباء زائدة وتفسري اآلية هتلكة اإلنسان نفسه  بَِأْيِديُكْم إِىَل التَّْهُلَكِة{

 ويقدم هبا يف اهللكة من غري نكاية يف العدو. 

ُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه{قوله تعاىل:  وإتاممها عىل ما روينا عن  }..َوَأَِت

أن تأيت هبام من دويرة أهلك وليس  -َعَلْيه الَسالم- عيل أمري املؤمنني

وجوب العمرة عندنا كوجوب احلج ألن احلج وجوبه عىل الفور والعمرة 

 وجوهبا عىل الرتاخي. 

ُتْم َفَما اْسَتْيََسَ ِمَن اهْلَْدِي{ثم قال:  واإلحصار عندنا  }َفإِْن ُأْحِِّصْ

: من الشاة إىل البدنة، وقوله: يكون باملرض والعدو وما استيرس من اهلدي

لَُّه{ ِلُقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اهْلَْدُي ََمِ  وحمل اهلدي احلرم.  }َوََل حَتْ



 البرهان في تفسير القرآن      011

َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن  }َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو بِهِ ثم قال: 

ففدية من صيام، الصيام وتقدير الكالم فحلق  ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{

ثالثة أيام، وأما الصدقة فإطعام ستة مساكني والنسك فشاة أقلها. ثم قال: 

} والتمتع كالذي يقدم احلرم فال حيل منها  }..َفَمْن ََتَتََّع بِاْلُعْمَرِة إِىَل احْلَجِّ

 حتى حيرم باحلج. 

اقوله تعاىل:  ْ ََيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ {}..َفَمْن ََل الذي روينا  ٍم يِف احْلَجِّ

أاها بعد اإلحرام وقبل النحر وجيوز ملن  -َعَلْيه الَسالم-عن أمري املؤمنني 

إىل  }َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم{فاتته يف ذلك الزمان أن يصوم أيام الترشيق، 

 أهاليكم وأمصاركم. 

ٌة َكاِمَلٌة{وقوله:  لَِك لَِمْن ََلْ }ذَ أن تكون عىل التأكيد،  }تِْلَك َعَِّشَ

ي اْلَمْسِجِد احْلََراِم{ وحارضي املسجد احلرام هم أهل  َيُكْن َأْهُلُه َحاِْضِ

 احلرم. 

يعني شوال وذا القعدة وعرش  }..احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت{قوله تعاىل: 

}َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ ليال مضني من ذي احلجة إىل طلوع الفجر يوم النحر، 

{احْلَجَّ  والرفث اجلامع  َفاَل َرَفَث َوََل ُفُسوَق َوََل ِجَداَل يِف احْلَجِّ

والفسوق مجع فسق وهو املعايص هبام، واجلدال هو أن جيادل الرجل 

 صاحبه حتى يغضبه. 

ُدوا{قوله تعاىل:  اِد أي باألعامل الصاحلة،  }..َوَتَزوَّ }َفإِنَّ َخرْيَ الزَّ

 . التَّْقَوى{

روي  َس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكْم{}..َليْ قوله تعاىل: 

أن ذا املجاز وعطاطا كانا متجران للناس يف اجلاهلية فلام جاء اإلسالم 

}َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضاًل تركوا ذلك حتى نزل قوله تعاىل: 

 . ِمْن َربُِّكْم{
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واإلفاضة الدفع من االجتامع بإفاضة املاء  َعَرَفاٍت{ }َفإَِذا َأَفْضُتْم ِمنْ 

عن االمتالء، وقيل إن عرفات واحد وإن كان بلفظ اجلمع، وإنام يسمى 

بذلك لعلو الناس عىل جباله، والعرب تسمي ما عال َعَرفة ومنه عرف 

 ملا وصله عرف ما كان قد تقدم له -َعَلْيه الَسالم-الديك، وقيل إن إبراهيم 

 فة. من الص

َه ِعنَْد اْلَمْشَعِر احْلََراِم{ واملشعر املعلم وإنام سمي بذلك  }َفاْذُكُروا اللَّ

ألن الدعاء عنده من معامل احلج وحد املشعر ما بني جبيل املزدلفة من حد 

 مفاض مأزمي عرفة إىل حمرس وليس مأزما عرفة من املشعر. 

أي سائر العرب  َض النَّاُس{}..ُثمَّ َأفِيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاقوله تعاىل: 

}ُثمَّ َأفِيُضوا ونزل  -َعَلْيه الَسالم-وجيوز أن يكون املراد بالناس إبراهيم 

هذه اآلية نزلت يف قريش وذلك أاهم ما كانوا  ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس{

خيرجون من احلرم ويقولون نحن اخلمس ويقفون يف حجهم بمزدلفة 

 -َعَلْيه الَسالم-رفات وهو موقف إبراهيم وسائر العرب كانت تقف بع

ِذيَن َقاَل هَلُُم وقد يعرب بالواحد بالناس الكثري كام قال اهلل عز وجل:  }الَّ

[، الناس الذين قالوا 173]آل عمران: النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد ََجَُعوا َلُكْم{

 بكم. أي لذنو }َواْسَتْغِفُروا اللََّه{هو نعيم بن مسعود األشجعي. 

أي متعبداتكم من املناسك  }..َفإَِذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم{قوله تعاىل: 

 وسائر ما أمر بفعله يف احلج. 

معناه أاهم كانوا إذا  }َكِذْكِرُكْم َءابَاَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا{قوله تعاىل: 

فرغوا من حجهم جلسوا يف منى حلقًا وكانوا يذكرون مناقب آبائهم 

ون هبا فنهوا عن ذلك وأمروا بذكر اهلل عز وجل والدعاء إليه، ويفتخر

وقيل: إن الواحد منهم كان يقول: اللهم إن أيب كان كبري اجلفنة عظيم الفئة 
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 كثري املال فأعطني مثل ما أعطيته فال يذكر غري أبيه. 

ْنَيا َحَسنَقوله تعاىل:  ًة َويِف اْْلِخَرِة }َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َربَّنَا َءاتِنَا يِف الدُّ

واحلسنة حتتمل معاين منها العافية ومنها نعم الدنيا ونعم اآلخرة،  َحَسنًَة{

 ومنها العلم والعبادة. 

اٍم{قوله تعاىل:  َه يِف َأيَّ َل يِف هي أيام منى،  }..َواْذُكُروا اللَّ }َفَمْن َتَعجَّ

يف أيام منى ومن تعجل فال  يعني تعجل النفر األول َيْوَمنْيِ َفاَل إِْثَم َعَلْيِه{

 إثم عليه يف تعجيله ومن تأخر فال إثم عليه يف تأخره. 

وأما الذكر املأمور به فهو التكبري يف أعقاب الصالة والذي صح عندنا 

يف التكبري أنه من بعد صالة الصبح يوم  -َعَلْيه الَسالم-عن أمري املؤمنني 

 يق. عرفة إىل بعد صالة العرص من آخر أيام الترش

ْنَيا{قوله تعاىل:  أي يف  }َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلََياِة الدُّ

َه َعىَل َما يِف َقْلبِِه{ -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-حب رسول اهلل   }َوُيْشِهُد اللَّ

َصامِ يقول اللهم عيل به وضمريه بخالفه وقوله:   {(402)}َوُهَو َأَلدُّ اخْلِ

اخلصومة وجيوز أن يكون اخلصام مجع خصم ، وجيوز أن يكون  أي شديد

مصدر املخاصمة وهو ألد أي ذو جدل، وقد روى ابن أيب مليكة يرفعه إىل 

أنه قال ))أبغض اخللق إىل اهلل األلد  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

 اخلصم(( وقيل: إن هذه اآلية نزلت يف األخنس بن رشيق. 

{ }َوإَِذا َتوَ  أي بالظلم  }َسَعى يِف اأْلَْرِض لُِيْفِسَد فِيَها{ أي انرصفىلَّ

ُه ََل ُُيِبُّ أي بالسبي والقتل  }َوَُيِْلَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل{والكفر  }َواللَّ

 أي الفساد وأهله.  {(409)اْلَفَسادَ 

ُة بِاإْلِ قوله تعاىل:  َه َأَخَذْتُه اْلِعزَّ أي دعته العزة  ْثِم{}َوإَِذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللَّ

 إىل اإلثم. 

ي َنْفَسُه ابْتَِغاَء َمْرَضاِة اللَِّه{قوله تعاىل:  يبتع  }َوِمَن النَّاِس َمْن َيِّْشِ
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ْوُه{نفسه كام قال  [، أي باعوه والعمل الذي باع به 28]يوسف: }َوَِشَ

 كل هذه اآلية نزلت يف -َعَلْيه الَسالم-نفسه هو اجلهاد، وقال أمري املؤمنني 

 من أمر باملعروف واهى عن املنكر فقتل. 

ْلِم َكافًَّة{قوله تعاىل:  ِذيَن َءاَمنُوا اْدُخُلوا يِف السِّ َا الَّ أي يف  }َياَأَيُّ

ْيَطاِن{اإلسالم  }إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ أي آثاره  }َوََل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ

 أي بعداوته.  {(402)ُمبنِيٌ 

أي إن ضللتم  ْن َزَلْلُتْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيِّنَاُت{}َفإِقوله تعاىل: 

َصىَل اهلل -وعصيتم بعد حجج اهلل تعاىل وظهورها عىل يدي رسول اهلل 

َه َعِزيٌز َحِكيمٌ  -َعَلْيه وآله عزيز يف نفسه حكيم  {(401)}َفاْعَلُموا َأنَّ اللَّ

 يف فعله.

ُه يِف ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم }َهْل َينُْظُروَن إِقوله تعاىل :  َلَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اللَّ

 أن تأتيهم بظلل من الغامم. َواْلَماَلِئَكُة{

اِئيَل َكْم َءاَتْينَاُهْم ِمْن َءاَيٍة بَيِّنٍَة{قوله تعاىل:  ليس  }..َسْل بَنِي إِِْسَ

ت: هذا عىل السؤال عىل سبيل االستخبار وإنام هو عىل سبيل التوبيخ واآليا

ِه ِمْن فلق البحر، والظلل من الغامم، وغري ذلك،  ْل نِْعَمَة اللَّ }َوَمْن ُيَبدِّ

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ونعمة اهلل العلم برسوله  بَْعِد َما َجاَءْتُه{

ْنَيا{قوله تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا احْلََياُة الدُّ َن لِلَّ الذي زينها هم الذين  }ُزيِّ

ِذيَن َءاَمنُوا{واإلنس أغووهم من اجلن  ألاهم  }َوَيْسَخُروَن ِمَن الَّ

يومهواهم أاهم عىل حق فهذه سخريتهم لضعفاء املسلمني وهؤالء الذين 

ِذيَن اتََّقْوا َفْوَقُهْم يفعلون ذلك وهم مرشكو العرب وكفار قريش  }َوالَّ
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ُه َيْرُزُق َمنْ كفروا،  (1)أي فوق الذين َيْوَم اْلِقَياَمِة{ َيَشاُء بَِغرْيِ  }َواللَّ

وقد قال عطاء )حسابًا( فاجلواب أن الذي بغري حساب  {(494)ِحَساٍب 

 هو التفضل وأن الذي هو باحلساب اجلزاء. 

ًة َواِحَدًة{قوله تعاىل:  َعَلْيه -يعني عرشة قرون بعد آدم  }َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن }َفَبَعَث اللَّ من ولده كانوا عىل احلق ثم اختلفوا  -الَسالم ِ ُه النَّبِيِّنَي ُمَبِّشِّ

 . َوُمنِْذِريَن{

 }بَْغًيا بَْينَُهْم{يعني احلجج والدالئل  }ِمْن بَْعِد َما َجاَءَْتُُم اْلَبيِّنَاُت{

ِذيَن َءاَمنُوا لَِما مصدر بغى فالن عىل فالن أي اعتدى عليه  ُه الَّ }َفَهَدى اللَّ

كتاب بينهم فكفر بعضهم بكتاب أي ملا اختلف فيه أهل ال اْخَتَلُفوا فِيِه{

إىل التصديق  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بعض هدى اهلل أمة أبينا رسول اهلل 

 بجميع الكتب والرسل. 

}..َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ قوله تعاىل: 

َصىَل اهلل َعَلْيه -النبي  وسبب ذلك أن أصحاب َفِلْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي{

 سألوه عن أمواهلم أين يضعوها فنزلت هذه اآلية.  -وآله

أما الكره بضم  }ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم{قوله تعاىل: 

الكاف فهو إدخال املشقة عىل النفس وغري إكراه أحد والَكره إدخال 

فرض والقتال فرض عىل كل املشقة مع اإلكراه وهو بالنصب، وكتب: 

مكلف ال يسع أحد من أهل القبلة التخلف عن إمام إذا قام ملقاتلة أعداء 

 اهلل. 

أي مكروه لكم ألنه مام تنفر عنه الطباع  }َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم{وقوله تعاىل: 

يعني يف  }َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم{ويشق عىل النفوس 

                                                         
 نخ : الكفار .  (ـ1)
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}َوَعَسى َأْن حُتِبُّوا بالظفر والغنيمة ويف اآلخرة باألجر واملثوبة،  الدنيا

أي باملتاركة واملساملة والظهور عليكم يف الدنيا  َشْيًئا َوُهَو َِشٌّ َلُكْم{

 . }َوُهَو َِشٌّ َلُكْم{والغلبة ويف اآلخرة بنقصان أجوركم فهذا معنى 

ْهِر احْلَ قوله تعاىل:  وسبب ذلك أن  َراِم ِقَتاٍل فِيِه{}َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

يف سبعة نفر  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عبداهلل بن جحش خرج بأمر رسول اهلل 

من أصحابه وهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعكاشة بن حمصن وعتبة 

بن غزوان وسهل بن أيب البيضاء وخالد بن املكثر وسعد بن أيب وقاص 

 بن جحش وكان أمريهم فتأخر عن الوقعة عتبة وواقد بن عبداهلل وعبداهلل

وسعد ليطلبا بعريًا هلام ضل فلقيوا عري ابن احلرضمي فرماه واقد بن عبداهلل 

بسهم فقتله وأستؤرس عثامن بن عبداهلل واحلكم بن كيسان وغنمت العري 

وكان يف آخر ليلة يف جامدى اآلخرة وأول ليلة من رجب فعريت قريش 

اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم بذلك وقدم عبداهلل بن جحش فالمه  رسول اهلل َصىَل 

ووقع السؤال من املرشكني ليعريوا بذلك  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ويستحلوا قتاله فيه فأخرب اهلل عز وجل 

ة أشد من القتال يف أن الصد عن سبيل اهلل وإخراج أهل احلرم منه والفتن

}َوَقاتُِلوا الشهر احلرام وحتريم القتال يف األشهر احلرم منسوخ بقوله: 

ًة َكَما ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة{ ِكنَي َكافَّ [، وقد تظاهرت 38]التوبة: اْلُمِّْشِ

أنه غزا هوازن بحنني وثقيفًا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-األخبار عن رسول اهلل 

سل أبا العاص إىل أوطاس حلرب من هبا من املرشكني يف بالطائف وأر

بعض من األشهر احلرم وكانت بيعة الرضوان عىل قتال قريش يف ذي 

 القعدة. 

ا أي يرجع لقوله:  }َوَمْن َيْرَتِدْد ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه{قوله تعاىل:  }َفاْرَتدَّ
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ا َقَصًصا َو َكافٌِر َفُأوَلِئَك }َفَيُمْت َوهُ ]الكهف[.  {(62)َعىَل َءاَثاِرُِهَ

أي بطلت وأصل احلبوط الفساد، وقيل يف األعامل  َحبَِطْت َأْعَماهُلُْم{

 حبطت لفسادها. 

ِذيَن َهاَجُروا{قوله تعاىل:  ِذيَن َءاَمنُوا َوالَّ سبب نزوهلا أن قومًا  }إِنَّ الَّ

من املسلمني قالوا يف عبداهلل بن جحش ومن معه أاهم أصابوا يف سفرهم 

ِذيَن َءاَمنُوا{ ًا فليس هلم فيه أجر فأنزل اهلل: وزر أي باهلل ورسوله، }إِنَّ الَّ

وهاجروا من دورهم ومساكنهم التي كانت بني املرشكني خرجوا من 

أي قاتلوا وأصل املجاهدة من  }َوَجاَهُدوا{سلطااهم إىل سلطان اإلسالم 

فطريقه وطريقه  ِه{}َسبِيِل اللَّ جهد فالنًا األمر إذا كربه وشق عليه، وأما 

 دينه. 

ورمحة اهلل مستحقة؛  }ُأوَلِئَك َيْرُجوَن َرمْحََة اللَِّه{فإن قيل: كيف قال: 

فاجلواب عن ذلك: أاهم راجون رمحة اهلل فأقام الفعل املستقبل مقام 

املايض، وحيتمل أن يكون ذلك عىل سبيل التواضع واخلشوع كام يقول 

 ا، وإن كانوا يعلمون أنه قد غفر هلم. األنبياء وصالح العباد: اغفر لن

{قوله تعاىل:  أي يسألك أصحابك يا  }َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيَِسِ

حممد، وهذه أول آية نزلت فيها واخلمر: كل رشاب خامر العقل فسرته 

وغطاه وهو من قوهلم: مخ رت اإلناء، إذا غطيته، ويقال هو يف خامر الناس 

أنه دخل بينهم فاسترت هبم ومن ذلك: خامر املرأة ألنه يسرتها وغامرهم يراد 

 ومنه قيل: فالن يميش مخرًا أي مستخفيًا قال العجاج: 

 يف المع العقبان ال تأيت اخلمر 

 

 

 أي ال تأيت مستخفيًا لكن ظاهرًا بجيوش ورايات . 

ًا وأما امليرس فهو القامر وهو من قول القائل: يرس هذا اليشء يرسًا وميرس
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 ثم قال للضارب بالقداح املقامر يارس قال الشاعر: 

 فبت كأنني يرس عنني 

 

 بقلب بعد اختلع القداحا 

 

واإلثم الكبري الذي هو يف اخلمر إنام هو ما يزول من عقل شارهبا حتى   

تذهب منه معرفة اهلل عز وجل ويستوي عنده احلسن والقبيح هذا مع ما 

 القامر أنه يأخذ ما ليس له ويظلم وما فيه من ينال غريه من األذى واإلثم يف

}إِنََّما ُيِريُد الشغل عن ذكر اهلل وعن الصالة كام ذكر اهلل عز وجل يف كتابه: 

ْيَطاُن َأْن ُيوِقَع بَْينَُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَْمِر َواْلَمْيَِسِ  الشَّ

ِه َوَعِن  ُكْم َعْن ِذْكِر اللَّ اَلِة{َوَيُصدَّ  [. 11]املائدة: الصَّ

ومنافع اخلمر ما كانوا يأخذون من أثاماها، ومنافع امليرس من أخذ 

بعد ما حرمهام اهلل عز وجل أكرب وأعظم  }َوإِْثُمُهَما{األموال من غري كد 

 من نفعهام. 

والعفو ما كان  }َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو{قوله تعاىل: 

ن األموال بعدما كان الرجل يأخذ قوت سنة وكفايته فام فضل عن يفضل م

 ذلك تصدق به حتى نسخته آية الزكاة. 

أنه قال: ملا نزلت  -عليهم السالم-وروينا عن آبائنا، عن زيد بن عيل 

هذه اآلية يف اخلمر وامليرس رشب بعد ذلك رجل يقال له أبو القموص 

 فجعل ينوح عىل قتىل بدر وجعل يقول: 

 يا بسالمة أم بكره حت

 ذريني أصطبح بكرًا فإين 

 وهلك بغدر... من سالم  

 رأيت املوت نفث عن هشام 
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 وكائن بالطوى طوى بدر 

 

  (1)من الفتيان واحللل الكرام

 

فجاء فزعًا جير رداءه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قال: فبلغ ذلك رسول اهلل  

جل قال: أعوذ باهلل من غضب اهلل من الغضب حتى انتهى إليه فلام عاينه الر

ِذيَن َءاَمنُوا إِنََّما وغضب رسوله واهلل ال أطعمها أبدًا قال اهلل:  َا الَّ }َياَأَيُّ

ْيَطاِن{  اخْلَْمُر َواْلَمْيَِسُ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

 ]املائدة[.  {(19)}َفَهْل َأْنُتْم ُمنَْتُهونَ [..إىل قوله: 18]املائدة:

{قوله تعاىل:  قيل ملا  }َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إِْصاَلٌح هَلُْم َخرْيٌ

تِي ِهَي نزل قوله يف بني إرسائيل:  }َوََل َتْقَربُوا َماَل اْلَيتِيِم إَِلَّ بِالَّ

ِذيَن َيْأُكُلو[، ونزلت يف سورة النساء: 152]األنعام: َأْحَسُن{ َن }إِنَّ الَّ

ْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن  َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما إِنََّما َيْأُكُلوَن يِف بُُطوَِّنِ

حترج املسلمون أن خيلطوا طعامهم بطعام من يكون عليه  {(90)َسِعرًيا

من األيتام وكانوا يعزلون طعامهم عن طعامهم ورشاهبم عن رشاهبم فشق 

ىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فأنزل اهلل: ذلك عليهم فشكوا ذلك إىل رسول اهلل َص 

يعني يف الطعام والرشاب واملساكنة  }َوإِْن َُتَالُِطوُهْم َفإِْخَواُنُكْم{

ُه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح{وركوب الدابة واستخدام اخلادم  أي  }َواللَّ

ُه }َولَ حني ختالطواهم أتريدون أن توفروا عليهم أو تنقصوا عنهم  ْو َشاَء اللَّ

َه َعِزيٌز َحِكيمٌ أي شدد عليكم  أَلَْعنََتُكْم{ عزيز يف  {(440)}إِنَّ اللَّ

 سلطانه وقدرته عىل اإلعنات، حكيم فيام يصنع من تدبريه وتركه اإلعنات. 

                                                         
 نخ :  (ـ1)

 وكأين بالطوى طوى بدر 

 

 من الشيزى يأكل بسنام  
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{قوله تعاىل:  َكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ هذه اآلية حمكمة  }َوََل َتنِْكُحوا اْلُمِّْشِ

أن يتزوج املرشكة من أهل الكتاب أو من غريه، وقد عندنا وليس للمسلم 

روي أن طلحة بن عبيداهلل نكح هيودية ونكح حذيفة بن اليامن نرصانية 

فغضب عمر بن اخلطاب لذلك وكان النكاح يف واليته حتى هم أن يسطو 

عليهام فقاال نحن نطلق يا أبا حفص فال تغضب فقال: لئن حل طالقهن 

 زعوهن منكم صغرة وقمأة. لقد حل نكاحهن ولكن انت

َكٍة{قوله تعاىل:  املراد: ولنكاح أمة مؤمنة  }َوأَلََمٌة ُمْؤِمنٌَة َخرْيٌ ِمْن ُمِّْشِ

خري من مرشكة من أهل الكتاب وإن رشف نسبها وعظم أصلها وهذه 

اآلية نزلت يف شأن عبداهلل بن رواحة كانت له أمة فحطت عليه حرة 

وأعتق أمته وتزوجها فطعن عليه  مرشكة ذات رشف وجامل فلم يقبلها

ِكنَي َحتَّى ناس فأنزل اهلل تعاىل هذا فيه قوله:  }َوََل ُتنِْكُحوا اْلُمِّْشِ

 ولذلك ال جيوز نكاح املرشك.  ُيْؤِمنُوا{

والسائل عن  }َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى{قوله تعاىل: 

لعرب يف صدر اإلسالم من ذلك الثابت بن الدحداح األنصاري وكانت ا

املسلمني جيتنبون مساكنة احليض ومواكلتهن ومشاربتهن فأنزل اهلل تعاىل 

 هذه اآلية. 

}َفاْعَتِزُلوا واألذى: كل ما يتأذى به من نتن رائحته وقذره ونجاسته 

ومعنى االعتزال يف هذا املوضع إتيااهن يف فروجهن  النَِّساَء يِف اْلَمِحيِض{

وهو بالتخفيف وضم اهلاء وقرئ بتشديد  وُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن{}َوََل َتْقَربُ 

الطاء وفتح اهلاء؛ فمن قرأ بالتخفيف فاملراد به يطهرن من حيضهن، ومن 

قرأ بالتشديد فهو أصح القراءتني واملراد به يغتسلن من حيضهن ألنه ال 

ْرَن{جيوز إتيان املرأة احلائض  ُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث }َفأْ أي اغتسلن  }َفإَِذا َتَطهَّ



 البرهان في تفسير القرآن      001

َه ُُيِبُّ أي من قبل طهرهن ال من قبل حيضهن  َأَمَرُكُم اللَُّه{ }إِنَّ اللَّ

ابنَِي{ ِرينَ من صحة توبته من الذنوب  التَّوَّ  {(444)}َوُُيِبُّ اْلُمَتَطهِّ

 باملاء. 

احلرث و }نَِساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{قوله تعاىل: 

مزدرع الولد وهو القبل فأتوه كيف شئتم ومن حيث شئتم ال جيوز سوى 

 الفرج ُمْقبَِلة كانت أو ُمْدبَِرة. 

وا{قوله تعاىل:  َه ُعْرَضًة أِلَْيَمانُِكْم َأْن َترَبُّ َعُلوا اللَّ والعرضة  }َوََل َِتْ

ناس العلة يعتل هبا الرجل يف بره وهو أن يمتنع من اخلري واإلصالح بني ال

وا{ويقول: عيل يمني أن ال يفعل ذلك  يف أيامنكم وحيتمل أن تربوا  }َأْن َترَبُّ

 أرحامكم وتصلحوا بني الناس وهو اإلصالح املعروف. 

ْغِو يِف َأْيَمانُِكْم{قوله تعاىل:  ُه بِاللَّ أما اللغو يف كالم  }ََل ُيَؤاِخُذُكُم اللَّ

عنى فيه مهجورًا يقال: لغا يف العرب فهو كل كالم كان مذمومًا وفضاًل ال م

ْغَو َأْعَرُضوا قوله إذا هجر وقال قبيحًا ومثله قوله تعاىل:  }َوإَِذا َسِمُعوا اللَّ

[، واللغو الذي ال يؤاخذ اهلل به هو أن حيلف الرجل 55]القصص: َعنُْه{

عىل أمر ماض أنه كذا فيبدوا له أنه بخالفه أو حيلف عىل أمر ماض وهو 

فهذا جيب فيه التوبة أو حيسبه القلب أن يعقد يمينه عىل أمر يعلم أنه كاذب 

 مستقبل أن يفعل وال يفعل فيحنث فيه فعند ذلك جتب عليه الكفارة. 

ِذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن نَِساِئِهْم َتَربُُّص َأْربََعِة َأْشُهٍر{قوله تعاىل:  أي  }لِلَّ

 يقسمون واأللية القسم قال الشاعر: 

 زار كفينا من تغيب من ن

 

 وأحببت األلية مقسمينا 

 

ويف الكالم حذف وتقديره للذين يؤلون أن يعتزلوا من النساء فرتك أن  

يعتزلوا بام دل عليه اخلطاب وظاهر الكالم، واليمني هو باهلل عز وجل وهو 
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أن حيلف عىل وجه اإلرضار أن ال جيامعها فإن حلف عىل غري وجه 

 اإلرضار فليس بموٍل. 

أي رجعوا، والفيء الرجوع من حال إىل حال  ْن َفاُءوا{}َفإِثم قال: 

[، أي ترجع ومنه قول 1]احلجرات: }َحتَّى َتِفيَء إِىَل َأْمِر اللَِّه{كقوله: 

 الشاعر: 

  ففاءت ومل تقض الذي أقبلت له

 

 ومن حاجة اإلنسان ما ليس قاضيا 

 

يقفه اإلمام والفيء الرجوع إليها وذلك أن املويل إذا انقىض أربعة أشهر  

ويقال له: يفء فإن فاء ورجع وإال فرق بينه وبني زوجته ويلزم املويل بعد 

َه َغُفوٌر َرِحيمٌ األربعة األشهر الكفارة إذا رجع وقوله:   {(446)}َفإِنَّ اللَّ

 غفور لإلثم ال للكفارة. 

َه َسِميٌع َعِليمٌ قوله تعاىل:  أي  {(447)}َوإِْن َعَزُموا الطَّاَلَق َفإِنَّ اللَّ

من بعد أن متيض األربعة األشهر ومل يرجع وهو الطالق فإن اهلل سميع 

 لطالقه عليم بنيته. 

{قوله تعاىل: 
ٍ
بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروء َقاُت َيََتَ وأراد  }َواْلُمَطلَّ

باملطلقات املخليات ويقال: شاة طالق إذا كانت ترعى بغري راع طلقت 

بَّْصَن لق وهو ما يأخذ املرأة عند الوالدة؛ ثم قال: بضم الطاء من الط }َيََتَ

}
ٍ
 والقروء هي احليض قال الشاعر:  بَِأْنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروء

 يا رب ذي ضغن عيل فارض 

 

 له قرؤ كقرؤ احلائض  

 

وأصله من اجلمع يقال: قرى الطعام يف شدقه وقرء املاء يف احلوض أي  

ملرأة نساًل قط أي مل جيمع رمحها عىل ولد، وسمي مجعه، ويقال: ما قرأت ا
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 القرء بذلك الجتامع الدم يف الرحم. 

{ثم قال:  ُه يِف َأْرَحاِمِهنَّ يعني  }َوََل َُيِلُّ هَلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَّ

من احلمل وإنام توجيه الوعيد إىل من كتم ذلك ألمرين أحدهام: ملا يستحقه 

ة واآلخر إلحلاق نسب الولد بغريه كام يعمل أهل اخلروج من الرجع

 اجلاهلية. 

{ثم قال:  ِهنَّ أي برجعهن، وهذا يف الطالق  }َوبُُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

}َوهَلُنَّ الرجعي دون البائن إن أرادا إصالح ما بينهام من الطالق ثم قال: 

ِذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف{ ملحبة والعرشة باجلميل أي من جنس ا ِمْثُل الَّ

{واملعروف عىل أزواجهن  ِذي َعَلْيِهنَّ من الطاعة فيام أوجبه اهلل  }ِمْثُل الَّ

َجاِل َعَلْيِهنَّ عليهن ألزواجهن وترك األزواج املضارة هلن؛ ثم قال:  }َولِلرِّ

 أي منزلة فيام خصهم اهلل عز وجل به من اجلهاد واملرياث.  َدَرَجٌة{

َتاِن{}الطَّ قوله تعاىل:  فيه بيان لعدة الطالق وتفسريه بالثالث  اَلُق َمرَّ

وأنه يتملك الرجعة باالثنتني وال يملكها بالثالثة وذلك بيان لسنة الطالق 

وأن يوقع يف كل قرء طلقة، وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

إِْمَساٌك بَِمْعُروٍف }فَ أنه جاءه رجل فقال: الطالق مرتان فأين الثالثة قال: 

يٌح بِإِْحَساٍن{  واإلحسان هو تأدية حقها وكف األذى عنها.  َأْو َتَْسِ

}َوََل َُيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِِمَّا َءاَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا إَِلَّ َأْن قوله تعاىل: 

اَفا َأَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه{  ل الشاعر: واخلوف هنا بمعنى الظن كام قا َُيَ

 وما خفت يا سال م أنك عاتبي 

 

 

يعني ما ظننت. والذي خيافا أن ال يقيام حدود اهلل هو أن يظهر من املرأة  

النشوز وسوء اخللق وأن ال تطيع له أمرًا وال ترب له يمينًا وتبدي الكراهة له 

من نفسها ويضارها الزوج عىل فعلها فال يقيم كل واحد ما أوجب اهلل عز 
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 له عىل صاحبه. وجل 

ِه َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهَما فِيَما ثم قال:  }َفإِْن ِخْفُتْم َأَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَّ

 نفسها من الصداق وحده من غري زيادة.  اْفَتَدْت بِِه{

َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن بَْعُد َحتَّى َتنِْكَح َزْوًجا قوله تعاىل:  }َفإِْن َطلَّ

ُه{ ي املطلقة الثالثة ال حتل للزوج املطلق حتى تنكح زوجًا غريه ثم يعن َغرْيَ

نكاح الثاين حيللها األول بعد دخول الثاين هبا ويذوق عسيلتها وتذوق 

 عسيلته للخرب. 

ْقُتُم النَِّساَء{قوله تعاىل:  {معنى قوله  }َوإَِذا َطلَّ أي  }َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ

افر قد بلغت بلد كذا إذا قاربه قاربن انقضاء عدهتن كام يقول املس

} ُحوُهنَّ هو املراجعة قبل انقضاء العدة  }َفَأْمِسُكوُهنَّ }َأْو َِسِّ

اًرا هو تركها حتى تنقيض العدة  بَِمْعُروٍف{ }َوََل َُتِْسُكوُهنَّ ِْضَ

}َوَمْن وهو أن يراجع كلام طلق حتى تطول عدهتا إرضارًا هبا،  لَِتْعَتُدوا{

يعني يف قصد اإلرضار وإن صحت الرجعة  َقْد َظَلَم َنْفَسُه{َيْفَعْل َذلَِك فَ 

ِه ُهُزًوا{والطالق  -روينا عن أمري املؤمنني عيل  }َوََل َتتَِّخُذوا َءاَياِت اللَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -أنه قال: كان الناس عىل عهد رسول اهلل  -َعَلْيه الَسالم

صنعت فيقول: كنت الغيًا  يطلق الرجل منهم أو يعتق فيقال له ما -وآله

: ))من طلق الغيًا أو أعتق الغيًا فقد -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فقال رسول اهلل 

ِه ُهُزًوا{جاز عليه(( وفيه نزلت:   ز  }َوََل َتتَِّخُذوا َءاَياِت اللَّ

ْقُتُم النَِّساَء،قوله تعاىل:  {معنى قوله:  }َوإَِذا َطلَّ ل األج َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ

هاهنا انقضاء العدة بخالف بلوغه يف اآلية قبلها ألنه ال جيوز هلا أن تنكح 

 غريه قبل انقضاء عدهتا فدل اختالف الكالمني عىل اختالف البلوغني. 

{ثم قال:  والعضل املنع ومنه قيل: داء عضال إذا  }َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ
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 س بن حجر: امتنع من أن يتداوى وكذلك: فالن عضلة أي داهية وقال أو

 وليس أخوك الدائم العهد بالذي 

 ولكنه النائي إذا كنت آمنًا 

 

 يذمك إن وىَل ويرضيك مقباًل  

 وصاحبك األدنى إذا األمر أعضال

 

فنهى اهلل سبحانه وتعاىل أولياء املرأة عن عضلها ومنعها النكاح ملن  

أي إذا تراىض  َمْعُروِف{}إَِذا َتَراَضْوا بَْينَُهْم بِالْ رضيته من أكفائها وقوله: 

الزوجان باملهر ويف اآلية بيان أنه ال يصح النكاح إال بويل لورود األمر إىل 

األولياء برتك العضل وهذه اآلية نزلت يف معقل بن يسار وقد زوج أخته 

 رجاًل فطلقها ثم تراضيا بعد العدة أن يتزوجها فنزلت هذه اآلية. 

{}َواْلَوالَِداُت ُيرْ قوله تعاىل:  واحلول  ِضْعَن َأْوََلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ

السنة وهو مأخوذ من قوهلم: حال اليشء إذا انقلب النقالبه عن الوقت 

األول ومنه استحال الكالم النقالبه عن الصواب، وإنام قال: حولني 

كاملني ألن العرب تقول: أقام فالن بمكان كذا حولني أي حوالً وبعض 

 مني أي يومًا وبعض آخر. آخر، وأقام يو

َل يِف َيْوَمنْيِ قال تعاىل :  اٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن َتَعجَّ َه يِف َأيَّ }َواْذُكُروا اللَّ

 أي تعجل يف يوم وبعض آخر .  َفاَل إِْثَم َعَلْيِه{

وهذا حكم يف رضاع الولد إذا اختلف والداه يف إرضاعه أي يرضع 

َمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوَُتُنَّ }َوَعىَل الْ حولني كاملني ثم قال: 

واملولود له األب عليه يف ولده ملن يرضعه الكسوة والنفقة  بِاْلَمْعُروِف{

}ََل ُتَضارَّ أي عىل قدر اليسار واإلعسار ثم قال:  }بِاْلَمْعُروِف{وقوله: 

ُلوٌد َلُه }َوََل َموْ أي ال متتنع من إرضاعه إرضارًا باألب  َوالَِدٌة بَِوَلِدَها{

أي األب ال يضار بولده أي ال ينتزع الولد من أمه رضارًا هبا  بَِوَلِدِه{

أي عىل وارث الولد يعني أولياءه وعصبته  }َوَعىَل اْلَواِرِث ِمْثُل َذلَِك{
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مثل ما كان عىل أبيه من القيام وطلب صالحه واإلنفاق عليه باملعروف 

 اآلباء. وتأديبه واألولياء يف ذلك يقومون مقام 

}َفإِْن َأَراَدا فَِصاًَل َعْن َتَراٍض ِمنُْهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجنَاَح ثم قال: 

والفصال الفطام وسمي فصاالً النفصال الصبي عن ثدي أمه،  َعَلْيِهَما{

وقوهلم: فاصل فالن فالنًا إذا فارقه بعد خلطة والتشاور استخراج الرأي 

ولني فإن ريض األبوين بذلك جاز وإن باملشورة، وزمان االنفصال قبل احل

 ريض أحدهام مل جيز. 

ِضُعوا َأْوََلَدُكْم{ثم قال:  فحذف الالم اكتفاء  }َوإِْن َأَرْدُتْم َأْن َتْسََتْ

بداللة الكالم وهذا عند امتناع األم من إرضاع ولدها فال جناح عليه أن 

ْمُتْم َما َءاَتْيتُ يسرتضع له ظئرًا غريها  أي إذا  ْم بِاْلَمْعُروِف{}إَِذا َسلَّ

سلمتم أهيا اآلباء إىل األمهات أجور ما أرضعن قبل االمتناع منهن، وحيتمل 

أن يكون املعنى إذا سلمتم األوالد بمشورة أمهاهتم إىل املسرتضعة علمتم 

 أجرها باملعروف. 

ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيََتَ قوله عز وجل:  ِذيَن ُيَتَوفَّ بَّْصَن }َوالَّ

ا{ يعني بالرتبص زمان العدة يف املتوىف عنها  بَِأْنُفِسِهنَّ َأْربََعَة َأْشُهٍر َوَعِّْشً

زوجها، ومعنى زيادة العرش عىل أربعة أشهر هذا ما روينا أن اهلل عز وجل 

ينفخ الروح يف اجلنني يف هذه العرش ثم ذكر العرش بالتأنيث تغليبًا لليايل عىل 

عت ألن أول الشهر طلوع اهلالل ودخول الليل فكان األيام إذا اجتم

تغليب األوائل عىل التوايل أوىل واإلحداد فهو واجب وهو االمتناع من 

 الزينة والرحيل والتطيب والنقلة. 

}َفإَِذا بََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِيَما َفَعْلَن يِف قوله تعاىل: 

فإن قيل: فام املعنى يف رفع اجلناح عىل الرجال إذا  وِف{َأْنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعرُ 
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بلغ النساء أجلهن؟ فاجلواب: أن اخلطاب توجه إىل الرجال فيام يلزم النساء 

من أحكام العدة فإذا بلغن أجلهن ارتفع اجلناح عن الرجال يف اإلنكار 

من  {}فِيَما َفَعْلَن يِف َأْنُفِسِهنَّ عليهن وأخذهن بأحكام عدهتن ثم قوله 

التطيب والتزين، وحيتمل أن يكون املعنى: وال جناح عىل الرجال يف 

ِذيَن نكاحهن بعد انقضاء عدهتن، وهذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل:  }َوالَّ

ْوَن ِمنُْكمْ  َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم َمَتاًعا إِىَل احْلَْوِل َغرْيَ  ُيَتَوفَّ

 [. 248رة:]البق إِْخَراٍج{

فإن قيل: فهي متقدمة والناسخ حكمه أن يكون متأخرًا. قيل: هو يف 

 التنزيل متأخر ويف التالوة متقدم. 

فإن قيل: فلم قدم يف التالوة مع تأخره يف التنزيل؟ قيل: لسبق القارئ 

 إىل تالوته ومعرفة حكمه حتى إن مل يقرأ ما بعده من املنسوخ أجزى. 

ْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء{}َوََل ُج قوله تعاىل:   نَاَح َعَلْيُكْم فِيَما َعرَّ

أما التعريض فهو اإلشارة بالكالم إىل ما ليس فيه ذكر فاخِلطبة بكرس اخلاء 

هو طلب النكاح، واخلُطبة بالضم فهو تأليف كالم يتضمن وعظًا وإبالغًا، 

ك ولعل اهلل والتعريض املباح يف العدة أن يقول: ُرب  رجل يرغب إلي

 يسوق إليك خريًا. 

أي أرسرمتوه من عقد النكاح، ثم  }َأْو َأْكنَنُْتْم يِف َأْنُفِسُكْم{ثم قال: 

ا{قال:  ُه َأنَُّكْم َسَتْذُكُروََّنُنَّ َوَلِكْن ََل ُتَواِعُدوُهنَّ ِِسًّ أي ال  }َعِلَم اللَّ

 تأخذوا عهودهن ومواثيقهن عىل أن ال ينكحن غريكم. 

وهو التعريض الذي ذكرناه،  َلَّ َأْن َتُقوُلوا َقْوًَل َمْعُروًفا{}إِثم قال: 

ويف الكالم حذف وتقديره وال }َوََل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح{ ثم قال: 

}َحتَّى َيْبُلَغ  تعزموا عقد ]عقدة[ النكاح يعني الترصيح باخلطبة ؛ ثم قال:

ير الكالم حتى يبلغ فرض يعني انقضاء العدة وتقد اْلِكَتاُب َأَجَلُه{
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 الكتاب أجله. 

{قوله عز وجل:  وُهنَّ ْ ََتَسُّ ْقُتُم النَِّساَء َما ََل  }ََل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّ

ومعنى بل تفرضوا  }َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ َفِريَضًة{وقد قرئ: ما مل تامسوهن 

ال: فرض هلن فريضة والفريضة الصداق وسمي فريضة ألنه أوجبه هلا ويق

 فالن لفالن كذا أي أوجب له. 

يعني  }َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعىَل اْلُمْقَِتِ َقَدُرُه{وقوله: 

أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم عىل حسب أحوالكم يف الغنى واإلقتار 

فأما قدر املتعة فعىل ما ذكرنا وليس هلا قدر معلوم بل تكون عىل سعة 

 عة األحوال وضيقها واألحسن أن تكون مثل نصف الصداق. حسب س

ا َعىَل اْلُمْحِسننِيَ ثم قال:  فعلم  {(436)}َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّ

 وجوهبا عليه هبذه اآلية وهي لكل مطلقة مل يدخل هبا زوجها. 

{قوله تعاىل:  وُهنَّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن ََتَسُّ ىل وهو أو }َوإِْن َطلَّ

َصىَل اهلل -الطالقني ملن كان كارهًا قبل الدخول كام روينا عن رسول اهلل 

أنه قال: ))إن اهلل عز وجل ال حيب الذواقني والذواقات(( يعني  -َعَلْيه وآله

 الفراق بعد الذوق. 

}َفنِْصُف َما يعني صداقًا  }َوَقْد َفَرْضُتْم هَلُنَّ َفِريَضًة{ثم قال: 

رتجعونه منهن وحيتمل فنصف ما فرضتم هلن ليس لكم تس َفَرْضُتْم{

يعني به عفو الزوجة ليكون عفوها  }إَِلَّ َأْن َيْعُفوَن{عليكم غريه هلن 

ِذي بَِيِدِه أدعى إىل خطبتها ويرغب األزواج فيها به قال:  }َأْو َيْعُفَو الَّ

مري والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كذلك رويناه عن أ ُعْقَدُة النَِّكاِح{

 . -صلوات اهلل عليه-املؤمنني 

وهذا خطاب للزوج  }َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب لِلتَّْقَوى{قوله تعاىل: 
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 والزوجة وذلك أقرب التقاء كل واحد منهام ظلم صاحبه. 

اَلِة اْلُوْسَطى{قوله تعاىل:  َلَواِت َوالصَّ وإنام خص  }َحافُِظوا َعىَل الصَّ

ة الصلوات الختصاصها بالفضل، وقد الوسطى بالذكر وإن دخلت يف مجل

أنه قال: هي صالة العرص ، وروي  -َعَلْيه الَسالم-روينا عن أمري املؤمنني 

العرص يوم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أنه مل يصل رسول اهلل  -َعَلْيه الَسالم-عنه 

اخلندق إال بعد غروب الشمس فقال: ))ما هلم مأل اهلل قلوهبم وقبورهم 

شغلونا عن الصالة الوسطى حتى غربت الشمس((، وروينا أاها صالة نارًا 

 الظهر وكلتا الروايتني جائز شائع. 

ِه َقانِتنِيَ ثم قال:  أي داعيني طائعني ألن أصل  {(432)}َوُقوُموا لِلَّ

 القنوت الدعاء. 

الرجال مجع راجل  }َفإِْن ِخْفُتْم َفِرَجاًَل َأْو ُرْكَباًنا{قوله تعاىل: 

بان مجع راكب مثل قائم وقيام، يعني فإن خفتم من عدوكم فصلوا والرك

عىل أرجلكم وركابكم وقوفًا ومشاة إىل قبلة وغري قبلة مؤتاًم أو غري مؤتم 

عىل حسب قدرته فإن كان اخلوف يف السفر والفرض ركعتان مام نقص منه 

ا وإن كان يف احلرض فالصالة تامة وليس عىل من صىل عىل الوجه الذي ذكرن

}َفإَِذا اإلعادة مع خروج الوقت فإن بقي الوقت استحبت اإلعادة؛ ثم قال: 

ْ َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ  َه َكَما َعلََّمُكْم َما ََل أي إذا  {(431)َأِمنُْتْم َفاْذُكُروا اللَّ

 أمنتم فصلوا الصالة عىل رشوطها وأحيااها كام علمكم. 

ْوَن مِ قوله تعاىل:  ِذيَن ُيَتَوفَّ أما الوصية فقد كانت  نُْكْم{..اْلية، }َوالَّ

بدل املرياث ثم نسخت بآية املواريث، وأما احلول فقد كانت عدة املتوىف 

 عنها زوجها ثم نسخت بأربعة أشهر وعرشا عىل ما تقدم. 

َقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف{قوله تعاىل:  وهذه اآلية نزلت عىل  }َولِْلُمَطلَّ

}َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعىَل ا قال: سبب وهي أن اهلل عز وجل مل
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ا َعىَل اْلُمْحِسننِيَ  وقال  {(436)اْلُمْقَِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّ

رجل : إن أحسنت فعلت وإن مل أرد ذلك مل أفعل فقال اهلل عز وجل: 

ا َعىَل  َقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقًّ خص  ({429 اْلُمتَِّقنَي)}َولِْلُمَطلَّ

 املتقني وإن كان عامًا ترشيفًا هلم. 

ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم{قوله تعاىل:  ْ َتَر إِىَل الَّ يعني أمل تعلم  }..َأََل

يف العدد واالئتالف واأللوف فام زاد عىل عرشة آالف، قيل  }َوُهْم ُأُلوٌف{

أي فروا من اجلهاد  َر اْلَمْوِت{}َحذَ : إاهم كانوا أربعني ألفًا ثم قال : 

ُه ُموُتوا{ والقول هنا بمعنى الفعل أي فأماهتم اهلل كام يقال  }َفَقاَل هَلُُم اللَّ

قالت السامء فعلت بيدي أي مطرت وفعلت بيدي وألن القول مقدمة 

 اهلل، وكان ذلك معجزة لنبي من أنبيائه.  }ُثمَّ َأْحَياُهْم{الفعل فعرب عنه به 

َه َقْرًضا َحَسنًا{اىل: قوله تع ِذي ُيْقِرُض اللَّ القرض هنا  }..َمْن َذا الَّ

 اجلهاد، وكذلك سائر أبواب الرب، قال الشاعر: 

 وإذا جوزيت قرضًا فاجره 

 

 إنام جيزي الفتى ليس اجلمل  

 

وقد جهلت اليهود ملا نزلت هذه اآلية فقالت: إن اهلل يستقرض منا  

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهلل:  فنحن أغنياء وهو فقري فأنزل ُه َقْوَل الَّ }َلَقْد َسِمَع اللَّ

َه َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء{  [. 101]آل عمران: اللَّ

أي عددًا ال يعلمه إال اهلل  }َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكثِرَيًة{قوله تعاىل: 

ُه َيْقبُِض َوَيْبُسُط{تعاىل لكثرته   ت ويبسط اجلزاء. أي يقبض الصدقا }َواللَّ

اِئيَل ِمْن بَْعِد ُموَسى إِْذ قوله تعاىل:  ْ َتَر إِىَل اْلَمََلِ ِمْن بَنِي إِِْسَ }َأََل

َعَلْيه -املأل اجلامعة من األرشاف والنبي الذي سألوه داود  َقاُلوا لِنَبِيٍّ هَلُُم{

اجلبابرة يف وقته  ألن }ابَْعْث َلنَا َمِلًكا ُنَقاتِْل يِف َسبِيِل اللَِّه{ -الَسالم
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 استذلوهم وهضموهم فسألوا لقتاهلم. 

َه َقْد بََعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه قوله تعاىل:  }إِنَّ اللَّ

ْ ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل{ قال  اْلُمْلُك َعَلْينَا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمنُْه َوََل

إنام أنكروا أن يكون ملكًا  -صلوات اهلل عليه-ن اهلل اإلمام النارص لدي

عليهم ألنه مل يكن من سبط النبوة وال من سبط اململكة بل كان من أمخل 

 سبط من بني إرسائيل. 

ْسِم{  َه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه بَْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواْْلِ يعني }َقاَل إِنَّ اللَّ

ُه ُيْؤِِت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَّهُ  اجلسم زيادة يف العلم وعظاًم يف َواِسٌع  }َواللَّ

والتقدير واسع الفضل فأسقط الفضل اكتفاء باللفظ وجيوز  {(427)َعِليمٌ 

 أن يكون واسع بمعنى يوسع نعمه عىل خلقه. 

ابُوُت فِيِه }َوَقاَل هَلُْم َنبِيُُّهْم إِنَّ َءاَيَة ُمْلِكِه َأْن َيْأتَِيُكُم التَّ قوله تعاىل: 

أي عالمة ملكه وقدر التابوت ثالثة أذرع يف ذراعني  َسِكينٌَة ِمْن َربُِّكْم{

فيه سكينة من ربكم أي ما تعرفون من اآليات فتسكنون إليها وتثبتون هلا 

والبقية فهي العلم والتوراة  }َوبَِقيٌَّة ِِمَّا َتَرَك َءاُل ُموَسى َوَءاُل َهاُروَن{

رصاص األلواح وكل ذلك جائز وكانت املالئكة التي وقيل عصا موسى و

 محلته بني السامء واألرض. 

ا َفَصَل َطاُلوُت بِاْْلُنُوِد{قوله تعاىل:  هو مجع جند واألجناد  }َفَلمَّ

َه ُمْبَتِليُكْم بِنََهٍر{القليل وقيل إاهم كانوا مائتني ألف مقاتل   }َقاَل إِنَّ اللَّ

رض بيت املقدس، والسبب الذي ابتلوا به وهو بني األردن وفلسطني من أ

َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي{شكايتهم قلة املاء وخوف العطش  أي من  }َفَمْن َِشِ

َف ُغْرَفًة بَِيِدِه{أهل واليتي  ْ َيْطَعْمُه َفإِنَُّه ِمنِّي إَِلَّ َمِن اْغََتَ  }َوَمْن ََل

املراد به وقرئ )َغرفة( بنصب الغني وُغرفة بضمها فمن ضمها فإنام 

بُوا ِمنُْه إَِلَّ َقِلياًل ِمنُْهْم{املرشوب ومن نصب فإنام أراد الفعل  قال  }َفَِّشِ
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: كل من استكثر من ذلك املاء ازداد -َعَلْيه الَسالم-اإلمام النارص لدين اهلل 

عطشًا وكان املؤمنون عدد أهل بدر ثالثامئة وبضع عرش رجاًل وجاوز 

}ََل َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم اهم انجزلوا وقالوا: معهم عدة من الكافرين غري أ

ُْم ُماَلُقو اللَِّه{ ِذيَن َيُظنُّوَن َأَّنَّ أي يستيقنون كام  بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاَل الَّ

 قال دريد بن الصمة: 

 فقلت هلم ظنوا بألفي مدجج

 

 رساهبم يف الفاريس املرسد 

 

}َكْم ِمْن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة ته أي مالقو ثوابه ورمح }ُماَلُقو اللَِّه{و 

ابِِرينَ  ُه َمَع الصَّ ِه َواللَّ والفئة الفرقة، بإذن اهلل: أي  {(421)َكثِرَيًة بِإِْذِن اللَّ

بنرص اهلل؛ ألن اهلل عز وجل إذا أذن يف القتال نرص، واهلل مع الصابرين: أي 

 باملعونة والنرص. 

ِه َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت{}َفَهَزُموُهْم قوله تعاىل:  وروينا عن  بِإِْذِن اللَّ

أن جالوت خرج يطلب الرباز فخرج إليه  -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني عيل 

داود فرماه بحجر فوقع بني عينيه وخرج من قفاه ثم أصاب جامعة كثرية 

 من عسكره فقتلهم وااهزم القوم عن آخرهم. 

ْكَمَة{}َوَءاَتاُه القوله تعاىل:  ُه اْلُمْلَك َواحْلِ يعني داود أراد بامللك  لَّ

َمُه ِِمَّا َيَشاُء{السلطان وباحلكمة النبوة  هو صنعة الدروع والتقدير  }َوَعلَّ

ِه النَّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض{يف الرسد   }َوَلْوََل دفاع اللَّ

أنه قال: إن اهلل عز وجل يدفع  -مَعَلْيه الَسال-روينا عن أمري املؤمنني عيل 

 عن الرب بالفاجر. 

ُه ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو{قوله تعاىل:  خمرج الكالم نفي وحقيقته إثبات  }...اللَّ

{إله واحد وهو اهلل  وإنام سمى نفسه حيًا لرصفه األمور يف مصارفها  }احْلَيُّ
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: هو }اْلَقيُّوُم{وتقديره األشياء مقاديرها فهو يف التقدير حي ال بحياة، و

القائم بأمر خلقه وحيتمل أن يكون القائم عىل كل نفس بام كسبت حتى 

جيازهيا وجيوز أن يكون بمعنى العامل باليشء كام يقال فالن يقوم هبذا األمر 

 ويقوم هبذا العلم أي بعلمه. 

من والسنة النعاس والنعاس ما كان يف العني  }ََل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوََل َنْوٌم{

 أجل القلب فهو النوم قال عدي بن الرقاع: 

 وْسنَان أقصده النعاس فرنقت 

 

 يف عينه سنة وليس بنائم  

 

}َوََل  أي اآلخرة}َوَما َخْلَفُهْم{  أي الدنيا}َيْعَلُم َما بنَْيَ َأْيِدَيِْم{  

 ِمْن ِعْلِمِه{
ٍ
ء هم عليه أن يطلع }إَِلَّ بَِما َشاَء{أي من معلومه  ُُيِيُطوَن بََِشْ

َمَواِت َواأْلَْرَض{ويعلمهم إياه  والكريس العلم ومنه  }َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

 قيل للصحيفة التي فيها علم مكتوب كراسة ومنه قول الراجز: 

 حتى إذا ما اختارها تكرساً  

 أي تعلاًم. 

 

 ومنه قيل لعلامء األرض كرايس كام يقال هلم أوتاد، قال الشاعر:  

 لوجوه وعصبة حتفهم بيض ا

 أي علامء بحوادث األمور. 

 كرايس باألحداث حني تنوب  

 

أي ال يثقله حفظهام الكناية عائدة إىل  }َوََل َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما{وقال: 

باالقتدار والسلطان  {(499)}َوُهَو اْلَعِِلُّ اْلَعظِيمُ الساموات واألرض 

 وجيوز أن يكون العيل عن األشباه واألمثال. 

يِن{تعاىل:  قوله جيوز أن تكون خاصة يف أهل الكتاب  }ََل إِْكَراَه يِف الدِّ

إذا بذلوا اجلزية ألاهم إذا بذلوها ال يكرهون عليه، والثاين: أن اآلية 

من طغى عىل اهلل عز وجل واستكرب  }..الطَّاُغوِت{منسوخة بالسيف و



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة البقرة

512 

بِاْلُعْرَوِة  }َفَقِد اْسَتْمَسَك وهو املارد أيضًا من شياطني اإلنس واجلن 

 أي ال انقطاع.  }ََل اْنِفَصاَم هَلَا{ أي اإليامن اْلُوْثَقى{

ِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت إِىَل قوله عز وجل:  ِذيَن َءاَمنُوا ُُيْ ُه َوِِلُّ الَّ }اللَّ

ِذيَن َكَفُروا{ أي من ظلامت الضاللة إىل نور اهلدى فإن قيل:  النُّوِر َوالَّ

مل يدخلوا فيه؟ فاجلواب: أن اآلية يف املرتدين فكيف خيرجواهم وهم 

 والكفار الذين مل يؤمنوا. 

ِذي َحاجَّ إِبَْراِهيَم يِف َربِِّه{قوله تعاىل:  ْ َتَر إِىَل الَّ هو النمرود بن  }َأََل

ُه اْلُمْلَك{كنعان أول من جترب يف األرض وادعى الربوبية   }َأْن َءاَتاُه اللَّ

ِيي و إبراهيم والذي آتاه اهلل امللك ه ِذي ُُيْ َ الَّ }إِْذ َقاَل إِبَْراِهيُم َريبِّ

يريد أنه حييي من وجب عليه القتل  َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت{

بالتخليةواالستبقاء ويميت بأن يقتل من غري سبب يوجب القتل فعارض 

ْمسِ اللفظ بمثله، قال إبراهيم:  َه َيْأِِت بِالشَّ ِق َفْأِت  }َفإِنَّ اللَّ ِمَن اْلَمِّْشِ

 . ِِّبَا ِمَن اْلَمْغِرِب{

فإن قيل: فلم ينرص حجته األوىل ولكن عدل عنها وهذا يكون تضعيف 

احلجة؛ فعن هذا جوابان أحدهام: أنه قد ظهر من فساد معارضته ما مل حيتج 

 معه إىل نرصة حجته ثم أتبع ذلك بغريه تأكيدًا عليه يف احلجة. 

نه ملا كان يف تلك احلجة إشعار فيه واستظهار عليه واجلواب الثاين: أ

ِق َفْأِت ِِّبَا ِمَن اْلَمْغِرِب{قال:  ْمِس ِمَن اْلَمِّْشِ َه َيْأِِت بِالشَّ  }َفإِنَّ اللَّ

فاجلواب: أن اهلل سبحانه وتعاىل خذله بالصد عن هذه الشبهة ، والثاين : أنه 

ِذي َكَفَر{ علم بام رأى معه من اآليات أن يفعل فيزداد فضيحة  }َفُبِهَت الَّ

 أي انقطع وحتري. 

ِذي َمرَّ َعىَل َقْرَيٍة{قوله تعاىل:  والذي مر عىل القرية هو عزير  }َأْو َكالَّ
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}َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل والقرية هي بيت املقدس ملا خرهبا بخت نرص، 

أي خالية خراب يقال خوت الدار إذا خلت من أهلها واخلوى  ُعُروِشَها{

 ع خللو البطن من الطعام، والعروش: األبنية والعرش البناء. اجلو

ُه بَْعَد َمْوَِتَا{ ِيي َهِذِه اللَّ }َفَأَماَتُه أي يعمرها بعد خراهبا  }َقاَل َأنَّى ُُيْ

ُه ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ بََعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت{ }َقاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو أي مكثت  اللَّ

ألن اهلل سبحانه أماته يف أول النهار وأحياه بعد مائة عام  بَْعَض َيْوٍم{

ْ َيَتَسنَّْه{ ابَِك ََل أي مل يتغري من األيسن وجيوز مل  }َفاْنُظْر إِىَل َطَعاِمَك َوَِشَ

 يتسنه أي مل تأت عليه السنون فيصري ذلك متغريًا. 

جع فإن قيل: كيف علم أنه مات مائة عام مل يتغري فيه طعامه؟ قيل: إنه ر

إىل اآلثار واألخبار فعلم هبا مدة موته ألنه شاهد أوالد أوالده شيوخًا، وقد 

 كان ترك آباءهم مردًا. 

بالراء غري معجمة ومعناه  }َواْنُظْر إِىَل اْلِعَظاِم َكْيَف ننِّشها{وقوله: 

نحييها والنشور احلياة بعد املوت مأخوذ من نرش الثوب ألن امليت 

الترصف باملوت فإذا حي قيل نرش وانترش، كاملطوي ألنه مقبوض عن 

بالزاي املعجمة أي نرفع بعضها عىل بعض وأصل  }ُننِْشُزَها{وقرئ 

النشوز االرتفاع ومنه النشز للموضع املرتفع من األرض، ونشوز املرأة 

 امللك.  }َكْم َلبِْثَت{ارتفاعها عن طاعة الزوج، والذي قال له 

ِيي اْلَمْوَتى{}َوإِْذ َقاَل إِبْرَ قوله تعاىل:  وإنام  اِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ

ليحصل علم عيان بعدما حصل له علم  -َعَلْيه الَسالم-سأل ذلك 

استدالل ألن هذا كان بعد منازعة نمرود يف األخبار وهلذا قال اهلل تعاىل: 

ْ ُتْؤِمْن َقاَل بىََل َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ َقْلبِي{ يقينًا إىل يقني وال أي يزداد  }َأَوََل

جيوز ليطمئن قلبي بالعلم بعد الشك ألن الشك يف ذلك كفر وذلك ال جيوز 

ْ ُتْؤِمْن{عىل األنبياء وليست األلف يف قوله:  ألف استفهام وإنام هي  }َأَوََل
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 ألف التقرير واإلجياب كام قال جرير: 

 ألستم خري من ركب املطايا 

 

 وأندى العاملني بطون راح 

 

{}َقا  قيل هن: الديك والطاووس واحلامم  َل َفُخْذ َأْربََعًة ِمَن الطَّرْيِ

ُهنَّ إَِلْيَك{والغراب  قرئ بكرس الصاد وضمها ومعناه فقطعهن  }َفُِّصْ

وإليك من صلة خذ، ومن قال رصهن بمعنى اضممهن جعل إليك من 

 صلة فرصهن. 

عىل كل جبل من اجلبال  أي }ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزًءا{

واجلزء من كل يشء بعضه سواء انقسم عىل صحة أو عىل غري صحة 

 والسهم هو املنقسم عىل صحة. 

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اللَِّه{قوله تعاىل:  أي للجهاد  }َمَثُل الَّ

ضعف يف غري  ٍة ِماَئُة َحبٍَّة{}َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل يِف ُكلِّ ُسنُْبلَ 

 اجلهاد احلسنة بعرشة أمثاهلا. 

ُه َواِسٌع َعِليمٌ قوله تعاىل:  ُه ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َواللَّ  {(469)}َواللَّ

 واسع ال يضيق عن الزيادة عليه ملن يستحقها. 

ِه ثُ قوله تعاىل:  ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اللَّ مَّ ََل ُيْتبُِعوَن َما }الَّ

املن يف ذلك أن تقول: قد أحسنت إليك ونعشتك،  َأْنَفُقوا َمنًّا َوََل َأًذى{

واألذى أن يقول: أنت أبدًا فقري ومن أبالين بك مام يؤذي به قلب املعطى 

}َوََل َخْوٌف يعني ما استحقوه فيام وعدهم به عىل نفقتهم  }هَلُْم َأْجُرُهْم{

 أهوال اآلخرة. من  َعَلْيِهْم{

يعني قوالً حسنًا بدل املن واألذى  }َقْوٌل َمْعُروٌف{قوله تعاىل: 

يعني العفو عن السائل وأذاه، وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل  }َوَمْغِفَرٌة{
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َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))املن ان بام يعطي ال يكلمه اهلل وال ينظر إليه وال 

 . يزكيه وله عذاب أليم((

ِذيَن َءاَمنُوا ََل ُتْبطُِلوا َصَدَقاتُِكْم بِاْلَمنِّ قوله تعاىل:  َا الَّ }َياَأَيُّ

ِذي ُينِْفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس املراد إبطال الفضل والثواب  َواأْلََذى{ }َكالَّ

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر{ مل  الذي يقصد بنفقته الرياء غري مثاب ألنه َوََل ُيْؤِمُن بِاللَّ

 يقصد وجه اهلل فيستحق الثواب. 

والصفوان مجع صفوانة  }َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب{ثم قال: 

وهو املطر العظيم الشديد القطر  }َفَأَصابَُه َوابٌِل{وهي احلجر األملس 

َكُه َصْلًدا{الواقع  والصلد من احلجارة ما صلب ومن األرض ما مل  }َفََتَ

 ِِمَّا َكَسُبوا{بيهًا باحلجر الذي ال ينبت ينبت تش
ٍ
ء  }ََل َيْقِدُروَن َعىَل ََشْ

يعني مام أنفقوا فعرب بالنفقة عن الكسب ألاهم قصدوا هبا الكسب فرضب 

 هذا مثاًل للَمنِّ يف إبطال ثوابه ولصاحب املن واألذى يف إبطال فضله. 

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْموَ قوله تعاىل:  ِه َوَتْثبِيًتا }َوَمَثُل الَّ اهَلُُم ابْتَِغاَء َمْرَضاِة اللَّ

بقوة اليقني والبصرية يف الدين وهو معنى الكالم وحيتمل أن  ِمْن َأْنُفِسِهْم{

}َكَمَثِل َجنٍَّة يكون املعنى توطينًا ألنفسهم عىل الثواب عىل طاعة رهبم 

َفآَتْت ُأُكَلَها  }َأَصاَِّبَا َوابٌِل وهو املوضع املرتفع من األرض فـ بَِربَْوٍة{

}  خص الربوة ألن نبتها أحسن قال الشاعر:  ِضْعَفنْيِ

 يا روضة من رياض احلزن معشبة 

 

 خرضاء جاد عليها مسبل هطل 

 

واألكل بالضم الطعام ألنه من شأنه أن يؤكل، ومعنى ضعفني أي مثلني  

 ألن ضعف اليشء مثله زائد عليه وضعفاه مثاله زائد عليه. 

}ِمْن وهو البستان  }َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة{: قوله تعاىل

تَِها اأْلََّْنَاُر{ألاهام من أنفس ما يكون  َنِخيٍل َوَأْعنَاٍب{ ِري ِمْن حَتْ  }َِتْ
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قد يئس من سعي الشاب  }َوَأَصابَُه اْلِكرَبُ{وأنفسها ما كان ماؤها جاريًا 

ٌة ُضَعَفاُء{ة يف كسبه وكان أضعف عماًل وأعظم حرس يَّ ألنه عىل  }َوَلُه ُذرِّ

َقْت{الضعفاء أحنا وإشفاقه عليهم أكثر   }َفَأَصاَِّبَا إِْعَصاٌر فِيِه َناٌر َفاْحََتَ

 واإلعصار ريح هتب من األرض إىل السامء كالعمود قال الشاعر: 

 إن كنت رحيًا فقد القيت إعصاراً  

 

 

الثوب املعصور وإنام هذا مثٌل وإنام قيل هلا إعصار ألاها تلتف كالتفاف 

رضبه اهلل عز وجل لكم أي يف النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها 

 وقد يكون أيضًا مثاًل للذي خيتم عماًل بفساد. 

ِذيَن َءاَمنُوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم{قوله تعاىل:  َا الَّ يعني  }َياَأَيُّ

}َوِِمَّا َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن نا عن أمري املؤمنني الذهب والفضة كذا روي

ُموا يعني من الزرع والثامر، وهذه من الزكاة املفروضة  اأْلَْرِض{ }َوََل َتَيمَّ

والتيمم التعمد يقال: أممت إذا قصدت إمامة  اخْلَبِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقوَن{

يشء، ويممته إذا تعمدته من أي جهة كان، واخلبيث الردي من كل 

والسبب فيه أاهم كانوا يأتون باخلشن فيدخلونه يف متر الصدقة فنزلت هذه 

إال تتساهلوا وحيتمل ولستم  }َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه إَِلَّ َأْن ُتْغِمُضوا فِيِه{اآلية 

 بآخذيه إال وكس فكيف تعطونه يف الصدقة. 

ْكَمَة َمْن َيَشاُء{قوله تعاىل:  علم والفقه يف واحلكمة ال }..ُيْؤِِت احْلِ

 الدين واإلصابة يف الرأي. 

ا ِهَي{قوله تعاىل:  َدَقاِت َفنِِعمَّ هذه اآلية نزلت يف  }..إِْن ُتْبُدوا الصَّ

صدقات التطوع وإخفاؤها جائز ليكون أبعد من الريا وأما املفروضات 

 فليس جيوز إخفاؤها. 
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ُر َعنُْكْم ِمْن َسيَِّئاتُِكْم{قوله تعاىل:  )من( هاهنا زائدة فـ }َوُيَكفِّ

 وتقديره ونكفر عنكم سيئاتكم. 

وا يِف َسبِيِل اللَِّه{قوله تعاىل:  ِذيَن ُأْحِِّصُ يعني فقراء  }..لِْلُفَقَراِء الَّ

عن الترضب يف املعاش خوف عدو  (1)املهاجرين الذين منعوا أنفسهم

بًا يِف اأْلَْرِض{الكفار  َسُبُهُم }أي ترصفًا وجتارة  }ََل َيْسَتطِيُعوَن َْضْ َُيْ

ِف{ }َتْعِرُفُهْم من التقنع والعفة القناعة  اْْلَاِهُل َأْغنَِياَء ِمَن التََّعفُّ

}ََل َيْسَأُلوَن السيام العالمة وكذلك السمة واملراد هبا اخلشوع  بِِسيَماُهْم{

أي إحلاحًا وال كانوا يسألون غري إحلاف ألاهم كانوا أغنياء  النَّاَس إحِْلَاًفا{

 فف وتقدير الكالم ال يسألون فيكون سؤاهلم إحلاحًا. من التع

ا َوَعاَلنَِيًة{قوله تعاىل:  ْيِل َوالنََّهاِر ِِسًّ ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم بِاللَّ  }الَّ

كانت معه أربعة دراهم  -َعَلْيه الَسالم-هذه اآلية نزلت يف أمري املؤمنني 

 فأنفقها عىل هذا الوجه. 

بَا{}اقوله تعاىل:  ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ يعني يأخذونه فعرب  عن األخذ  لَّ

باألكل ألن األخذ إنام يراد باألكل والربا: هو الزيادة من قولك ربا السويق 

أي يوم القيامة  }ََل َيُقوُموَن{إذا زاد وهي الزيادة عىل الدين ملكان األجل 

ذِ أي ال يقومون من قبورهم  ْيَطاُن ِمَن }إَِلَّ َكَما َيُقوُم الَّ ي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

} يعني من اجلنون وليس للشيطان فعل فيه وإنام هو من فعل اهلل عز  اْلَمسِّ

وجل حيدثه من غلبة السوداء فيرصعه فينسب إىل الشيطان جمازًا تشبيهًا بام 

ُْم َقاُلوا إِنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل يفعله من أعوانه الذي يرصعه به  بَا{ }َذلَِك بَِأَّنَّ  الرِّ

عنى هبذا القول ثقيفًا ألاهم كانوا من أكثر العرب ربًا فلام اهوا عنه قالوا 

كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع فحكى اهلل عنهم ثم أبطل ما ذكروه من 

                                                         
 نخ : نفوسهم .  (ـ1)
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بَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة التشبيه بالبيع فقال:  َم الرِّ ُه اْلَبْيَع َوَحرَّ }َوَأَحلَّ اللَّ

 أي ال يعود إىل مثله ويرد ما أخذ.  ِه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف{ِمْن َربِّ 

بَا{قوله تعاىل:  ُه الرِّ يعني ينقصه شيئًا بعد شئ مأخوذ من  }َيْمَحُق اللَّ

 حماق الشهر لنقصان اهلالل فيه. 

َدَقاِت{قوله تعاىل:   أي وينمي األموال بإخراج الصدقات.  }َوُيْريِب الصَّ

بَا }قوله تعاىل:  َه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّ ِذيَن َءاَمنُوا اتَُّقوا اللَّ َا الَّ ..َياَأَيُّ

هذه اآلية نزلت يف العباس ونفر معه كانت هلم  {(472)إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ 

 أي من كان مؤمنًا فهذا حكمه.  }إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي{بقية من الربا 

}َفْأَذُنوا بَِحْرٍب يعني ترك ما بقي من الربا  َتْفَعُلوا{}َفإِْن ََلْ قوله تعاىل: 

وتقرأ: فآذنوا باملد: أعلموا غريكم، من قرأ بالقرص فإن معناه  ِمَن اللَِّه{

}ََل أي ما دفعتم إليه  }َوإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم{اعلموا 

}َوََل م بأن تأخذوا الزيادة عىل رؤوس أموالك َتْظِلُموَن{

 بأن متنعوا رؤوس أموالكم.  {(471)ُتْظَلُمونَ 

ٍة{قوله تعاىل:  ويقرأ: فإن كان ذا عرسة، وكال  }َوإِْن َكاَن ُذو ُعَْسَ

ٍة{الوجهني جائز يف العربية  واإلنظار بالدين واجب يف  }َفنَظَِرٌة إِىَل َمْيََسَ

}َوَأْن  الربا كان أو يف غريه عند اإلعسار إىل ميرسة مفعلة من اليرس

ُقوا َخرْيٌ َلُكْم{ أي عىل املعرس خري لكم إن تصدقتم عليه بالدين من  َتَصدَّ

 أن تنظروه. 

يعني إىل جزاء اهلل  }َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إِىَل اللَِّه{قوله تعاىل: 

أي جزاء ما كسبت من األعامل  }ُثمَّ ُتَوّفَّ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت{وملكه 

يف حماسبتهم عىل أعامهلم فهم ال ينقصون ما  {429)}َوُهْم ََل ُيْظَلُمونَ 

يستحقون من الثواب وال يزدادون عىل ما يستحقون من العقاب، روينا 
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َصىَل اهلل َعَلْيه -عن أمري املؤمنني أن هذه آخر آية نزلت عىل رسول اهلل 

 . -وآله

ِذيَن َءاَمنُواقوله تعاىل:  َا الَّ أي تعاملتم، ويف  إَِذا َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن{ }َياَأَيُّ

}َوْلَيْكُتْب بَْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل َوََل أمر عىل الندب  }َفاْكُتُبوُه{قوله: 

َمُه اللَُّه{  وأمر الكاتب بذلك ندب َيْأَب َكاتٌِب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَّ

} ِذي َعَلْيِه احْلَقُّ }َوََل  الكاتب ويقر به عند الشاهدأي عىل  }َوْلُيْمِلِل الَّ

ِذي َعَلْيِه احْلَقُّ أي ال ينقص منه شيئًا  َيْبَخْس ِمنُْه َشْيًئا{ }َفإِْن َكاَن الَّ

والسفيه املبذر ملاله الفاسد يف دينه ويدخل يف اآلية الصبي  َسِفيًها{

 واملجنون والضعيف وهو العاجز عن اإلمالء إما لعي أو خرس أو غريه،

{}َأْو ََل   }َفْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل{ أي العي واألخرس  َيْسَتطِيُع َأْن ُيِملَّ

وهذا أيضًا  }َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم{ أي ويل من عليه احلق

يعني فإن مل تكن  }َفإِْن ََلْ َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن{ أمر عىل الندب

َهَداِء{ }ِِمَّْن َتْرَضْونَ  جلني فرجل وامرأتان، البينة ر وهم  ِمَن الشُّ

ا اأْلُْخَرى{ املسلمون العدول َر إِْحَداُُهَ ا َفُتَذكِّ أي  }َأْن َتِضلَّ إِْحَداُُهَ

 تذكرها إذا نسيت. 

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا{ قوله تعاىل: أي لتحمل الشهادة  }َوََل َيْأَب الشُّ

}َوََل َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه  م وهذا فرض عىل الكفايةوأدائها عند احلاك

أي ال متلوا وليس املراد بالصغر التافه احلقري  َصِغرًيا َأْو َكبِرًيا إِىَل َأَجِلِه{

أي أعدل يقال  }َذلُِكْم َأْقَسُط ِعنَْد اللَِّه{ الذي خيرج عن العرف املعهود

َه ُُيِبُّ اىل: أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط قال اهلل تع }إِنَّ اللَّ

ا ]املائدة[، وقسط إذا جار قال اهلل تعاىل:  {(24)اْلُمْقِسطنِيَ  }َوَأمَّ

 ]اجلن[. {(99)اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا ِْلََهنََّم َحَطًبا

َهاَدِة{ }َوَأْدَنى  يعني أي أصح هلا مأخوذ من االستقامة }َوَأْقَوُم لِلشَّ



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة البقرة

525 

}إَِلَّ َأْن َتُكوَن  احلق أن ينكر وال بالشاهد أن يضل بمن عليه َأَلَّ َتْرَتابُوا{

ًة ُتِديُروََّنَا بَْينَُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأَلَّ َتْكُتُبوَها{ اَرًة َحاِْضَ  ِِتَ

وهذا األمر  }َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم{ وهذه عىل اإلباحة ولو كتب جاز،

ومضارهتام هو أن يكتب َوََل َشِهيٌد{  }َوََل ُيَضارَّ َكاتٌِب  عىل الندب

}َوإِْن َتْفَعُلوا َفإِنَُّه  الكاتب ما مل يمىل عليه ويشهد الشاهد ما مل يشهد فيه

 والفسوق املعصية والكذب.  ُفُسوٌق بُِكْم{

ْ َِتُِدوا َكاتًِبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌة{قوله تعاىل:   }َوإِْن ُكنُْتْم َعىَل َسَفٍر َوََل

مجع رهن كثامر وثمر وليس السفر رشطًا يف جواز الرهن ألن النبي  والرهان

قد رهن درعه عند أيب شحمة اليهودي وهو باملدينة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-

 حارض وال عدم الكاتب والشاهد رشط ألنه زيادة وثيقة. 

 أي بغري كاتب وال شاهد وال }َفإِْن َأِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا{ قوله تعاىل:

ِذي اْؤَُتَِن َأَماَنَتُه{ رهن }َوْلَيتَِّق  وأداء احلق وترك الفصل به }َفْلُيَؤدِّ الَّ

َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَُّه َءاثٌِم َقْلُبُه{ َه َربَُّه َوََل َتْكُتُموا الشَّ أي مكتسب  اللَّ

 اإلثم بكتامن الشهادة. 

َمَواِت وَ قوله تعاىل:  ِه َما يِف السَّ أي أن اهلل سبحانه  َما يِف اأْلَْرِض{}لِلَّ

}َوإِْن ُتْبُدوا َما يِف َأْنُفِسُكْم َأْو  وتعاىل مالك الساموات واألرض ومدبرهام

ُب َمْن َيَشاُء{ ُه َفَيْغِفُر لَِمْن َيَشاُء َوُيَعذِّ اِسْبُكْم بِِه اللَّ قيل: ملا  َُتُْفوُه ُُيَ

َصىَل اهلل َعَلْيه -رسول اهلل  نزلت هذه اآلية اشتد ذلك عىل من كان بحرضة

}ََل وقالوا: إن نؤاخذ بام نحدث به نفوسنا هلكنا إذًا فأنزل اهلل تعاىل:  -وآله

ُه َنْفًسا إَِلَّ ُوْسَعَها{  وهذه نسخت حكم ما قبلها.  ُيَكلُِّف اللَّ

ُسوُل بَِما ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤمِ قوله تعاىل:  .إىل نُوَن.}َءاَمَن الرَّ

فمن قرأ : وكتبه ، أراد  َوُرُسِلِه{ -وقرئ وكتابه-َوَماَلِئَكتِِه َوُكُتبِِه  قوله:
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 مجع ما أنزل اهلل معىل أنبيائه ، ومن قرأ : وكتابه ، عنى به القرآن . 

ُق بنَْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه{ أي ال نؤمن ببعض دون بعض كام  }ََل ُنَفرِّ

أي سمعنا قوله َوَقاُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا{ } عملت اليهود والنصارى

 أي نسألك غفرانك فلذلك جاء به منصوباً  ُغْفَراَنَك َربَّنَا{وأطعنا أمره }

 أي إىل جزائك.  ({429)}َوإَِلْيَك اْلَمِصريُ 

حيتمل أن يكون بمعنى تركنا  }َربَّنَا ََل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا{قوله تعاىل: 

ن يكون تناسينا والنسيان بمعنى الرتك كقولك: نسوا اهلل أمرك وحيتمل أ

أي ما فعلوه من املعايص والشبهات وقد فرق أهل  }َأْو َأْخَطْأَنا{ فنسيهم

اللسان بني أخطأ وخطأ يقال أخطأ وحيتمل أن يكون عىل جهة اإلثم وغري 

ِمْل َعلَ  اإلثم وخطأ أن ال يكون إال عىل جهة اإلثم ا }َربَّنَا َوََل حَتْ ْينَا إِرْصً

ِذيَن ِمْن َقْبِلنَا{ واإلرص الثقل والذين من قبلنا هم بنو  َكَما مَحَْلَتُه َعىَل الَّ

إرسائيل كانت العبادات عليهم شاقة صعبة ألاهم كلفوا قتل أنفسهم 

َنا َعىَل  واخلروج من أوطااهم نَا َأْنَت َمْوََلَنا َفاْنُِّصْ }َواْغِفْر َلنَا َواْرمَحْ

 أي اجلاحدين لنعمتك املنكرين لفضلك.  {(426)اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومِ 

 تم تفسري سورة البقرة
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ية إىل نيف قد مىض تفسري ذلك فيام تقدم ونزلت هذه اآل {(4)اْلَقيُّومُ 

من السورة يف وفد نجران من النصارى ملا جاءوا حياجون النبي  (1)وثالثني

 َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم. 

ًقا لَِما بنَْيَ َيَدْيِه{قوله تعاىل:  َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ أي  }َنزَّ

اهر له كظهوره ملا قبله من كتاب ورسول وإنام قيل ملا قبله بني يديه ألنه ظ

بني يديه أي خيرب بصدق األنبياء فيام أتوا به خالف من يؤمن ببعض ويكفر 

 ببعض. 

ِذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب{ قوله تعاىل: }ِمنُْه أي القرآن  }..ُهَو الَّ

فأما املحكم فهو  َءاَياٌت َُمَْكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِّبَاٌت{

ام أحكم اهلل بيان حالله وحرامه فلم تشتبه معانيه واملتشابه ما أشبهت كل

معانيه وجيوز أن يكون املحكم ما مل حيتمل من التأويل إال وجهًا واحدًا، 

واملتشابه ما احتمل من التأويل أوجهًا وإنام جعله اهلل سبحانه حمكاًم 

 ومتشاهبًا استدعاء للنظر من غري إنكار عىل اخلرب. 

فمعناه أصل الكتاب أراد اآلي التي فيها }ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب{  قوله: وأما

ِذيَن يِف ُقُلوِِّبِْم َزْيٌغ{الفرائض واحلدود واألحكام،  ا الَّ أي ميل عن  }َفَأمَّ

وذلك أن وفد نجران سألوا رسول  }َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشابََه ِمنُْه{ احلق وشك

عن عيسى فقالوا: هل هو روح اهلل؟ قال: ))بىل((  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

ِذيَن يِف قالوا: هل هو كلمة اهلل؟ قال: ))بىل(( فأنزل اهلل تعاىل:  ا الَّ }َفَأمَّ

والفتنة  ُقُلوِِّبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء اْلِفْتنَِة َوابْتَِغاَء َتْأِويِلِه{

                                                         
 ـ نخ : وثامنني آية . (1)
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 َصىَل –ك واللبس التي حاج هبا وفد نجران رسول اهلل يف هذا املكان الرش

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم{ -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل ُه َوالرَّ  }َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إَِلَّ اللَّ

 ألاهم العاملون العاملون.  -عليهم اهلل صلوات–من علامء آل الرسول 

أي كعادة آل فرعون يف التكذيب  فِْرَعْوَن{ }..َكَدْأِب َءالِ قوله تعاىل: 

 بام أنزل اهلل تعاىل وعدوهلم عن احلق. 

وَن إِىَل َجَهنََّم{قوله تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوحُتَِّْشُ  }ُقْل لِلَّ

برش أصحابه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وسبب نزول هذه اآلية أن رسول اهلل 

اهلل قوله وصدق رسوله وأنجز بالظفر عىل قريش قبل بدر بسنة فحقق 

وعده بقتل من قتل منهم وقيل نزلت يف هيود بني قينقاع ملا هلكت قريش 

إىل اإلسالم وحذرهم مثل ما  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يوم بدر فدعاهم النبي 

نزل بقريش فأبوا وقالوا: لسنا مثل قريش العامة الذين ال يعرفون الناس 

 فأنزل اهلل فيهم ذلك. 

يعني من كان مع  }َقْد َكاَن َلُكْم َءاَيٌة يِف فَِئَتنْيِ اْلَتَقَتا{وله تعاىل: ق

يعني  }َوُأْخَرى َكافَِرٌة{ من أهل اإلسالم -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

مرشكي قريش كان املرشكون تسعامئة ومخسون رجاًل وكان املسلمون 

يف هؤالء عربة ومتفكر أيدهم اهلل ثالثامئة وثالثة عرش رجاًل لقد كان لكم 

{ ونرصهم عىل عدوهم ومعنى الكالم أن  }َيَرْوََّنُْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ

الفئة املؤمنة التي تقاتل يف سبيل اهلل أراهم اهلل مرشكي قريش يوم بدر مثيل 

عدد أنفسهم فقلل اهلل عدد املرشكني وكثر عدد املسلمني تقوية لقلوهبم، 

أن تكون الفئة الكافرة التي أراها اهلل املسلمني مثيل عددهم تكثريًا  وحيتمل

هلم وتضعيفًا لقلوب الكافرين، واآلية يف الفئتني تقليل الكثري يف أعني 

 املسلمني وتكثري القليل يف أعني الكافرين، وما تقدم من الوعد بالغلبة. 

َهَواِت مِ قوله تعاىل:  َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ أي  َن النَِّساِء َواْلَبننَِي{}ُزيِّ
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حسن حب الشهوات من خلق اهلل عز وجل يف اإلنسان ألاها رضورية ال 

يقدر عىل دفعها وذلك ألن اهلل سبحانه زين من حب الشهوات ما خلق 

}إِنَّا َجَعْلنَا َما َعىَل وحسن بام جعله من الطباع من املنازعة كام قال: 

[، فأما ما قبح من الشهوات فلم يزين بل قد 7ف:]الكه اأْلَْرِض ِزينًَة هَلَا{

 . اهى عنها

والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية وقيل ملء  }َواْلَقنَاطِرِي اْلُمَقنَْطَرِة{

}َواخْلَْيِل  مسك ثور ذهبًا، واملقنطرة: أملضاعفة وقيل هو املال الكثري

َمِة{  وهي العالمةاحلسنة، وحيتمل أن تكون املعلمة من السيام  اْلُمَسوَّ

وهي اإلبل والبقر والغنم من الضأن واملعز وال يقال النعم  }َواأْلَْنَعاِم{

 هو الزرع.  }َواحْلَْرِث{ اجلنس منها عىل االنفراد إال اإلبل

اِدِقنَي َواْلَقانِتنَِي َواْلُمنِْفِقنَي َواْلُمْسَتْغِفِريَن  ابِِريَن َوالصَّ ]الصَّ

ن هم قوم صربوا عىل طاعة اهلل وصربوا عن والصابرو([ 97بِاأْلَْسَحاِر)

حمارمه، والصادقون هم قوم صدقوا أنبياءهم واستقامت قلوهبم وألسنتهم 

وصدقوا يف الرس والعالنية، والقانتون هم املطيعون، واملستغفرون 

 باألسحار هم أهل الصالة. 

ُه َأنَُّه ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو{قوله تعاىل:  ا نزلت هذه اآلية كان قيل مل }َشِهَد اللَّ

حول الكعبة ثالثامئة وستون صناًم خرت كلها عىل وجوهها للشهادة من 

اهلل بأنه ال إله إال هو، وحتتمل وجهني أحدهام: أن معناها اإلخبار بذلك 

تأكيد اخلرب باملشاهدة كإخبار الشاهد ملا شاهد ألنه أوكد اخلربين، والثاين 

 قامت مقام الشهادة بأنه ال إله إال اهلل.أنه أحدث من أفعاله املشاهدة ما 

فأما شهادة املالئكة وأولوا العلم فهي  ]َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم[

 أي بالعدل. }َقاِئًما بِاْلِقْسِط{اعرتافهم بام شاهدوه من دالئل وحدانيته 
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ْساَلُم{ قوله تعاىل: ِه اإْلِ يَن ِعنَْد اللَّ لطاعة هلل والدين هنا ا }إِنَّ الدِّ

قال إن الطاعة هلل اإلسالم وأصل اإلسالم مأخوذ من السلم ألنه  (1)فكأنه

يعود إىل السالمة، وحيتمل أن يكون من التسليم ألمر اهلل يف كل ما أمر 

 بطاعته.

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب إَِلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم   }َوَما اْخَتَلَف الَّ

يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والكتاب اجلنس يف  ُهْم{بَْغًيا بَْينَ

 هذا املوضع، والبغي الذي كان بينهم هو عدوهلم عن احلق. 

وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَِّه{ قوله تعاىل: أي أسلمت  }َفإِْن َحاجُّ

ِذيَن ُأوُتو نفيس معناه انقدت يف أمره اإلخالص التوحيد، ا }َوُقْل لِلَّ

يِّنَي{ وهم الذين ال كتاب هلم مأخوذ من األمي الذي ال  اْلِكَتاَب َواأْلُمِّ

 هو أمر باإلسالم هلم عىل صورة االستفهام.  }َءَأْسَلْمُتْم{ يكتب

ِه َوَيْقُتُلوَن النبيئني قوله تعاىل:  ِذيَن َيْكُفُروَن بِآَياِت اللَّ وقري }إِنَّ الَّ

ِذيَن َيْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َوَيْقُتُلوَن النَّبِيِّنَي بِغَ  رْيِ َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيمٍ  ْ  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-روينا عن رسول اهلل  ({49)َفَبِّشِّ

أنه قال: ))أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل نبيًا أو إمامًا أو رجاًل أمر 

}َوَيْقُتُلوَن النبيئني بَِغرْيِ َحقٍّ ( ثم قرأ: بمعروف أو اهى عن منكر(

ُهْم بَِعَذاٍب  ْ ِذيَن َيْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبِّشِّ َوَيْقُتُلوَن الَّ

: قتلت بنو إرسائيل ثالثة وأربعني نبيًا من -َعَلْيه الَسالم-قال  {(49)َألِيمٍ 

عرش رجاًل من عباد بني  أول النهار يف ساعة واحدة فقام مائة رجل واثني

إرسائيل فأمروا من قتلوهم باملعروف واهوا عن املنكر فقتلوا مجيعًا يف آخر 

 ذلك النهار ومن ذلك اليوم. 

                                                         
 نخ : فصار كأنه .  (ـ1)
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ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب{قوله تعاىل:  ْ َتَر إِىَل الَّ أي حظًا  }َأََل

أي إىل القرآن ألن ما ِه{ }ُيْدَعْوَن إِىَل ِكَتاِب اللَّ  ألاهم علموا بعض ما فيه

 فيه موافق ملا يف التوراة من أصول الدين. 

أي بينهم وبني النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله }لَِيْحُكَم بَْينَُهْم{  قوله تعاىل:

}ُثمَّ َيَتَوىلَّ َفِريٌق ِمنُْهْم َوُهْم  وَسَلم ومعنى التويل يف قوله:

 عام دعى إليه.  عن الداعي واإلعراض ({43)ُمْعِرُضونَ 

اًما َمْعُدوَداٍت{قوله تعاىل:  نَا النَّاُر إَِلَّ َأيَّ أي بقدر األيام  }َقاُلوا َلْن ََتَسَّ

التي عبدوا فيها العجل وقيل إن األيام املعدودة عندهم سبعة أيام ألاهم 

زعموا أن عمر الدنيا سبعة آالف سنة فال يعذبون عىل كل ألف سنة إال يوم 

ونَ }َوَغرَّ  واحد َنْحُن }يف قوهلم:  ({42)ُهْم يِف ِدينِِهْم َما َكاُنوا َيْفََتُ

ِه َوَأِحبَّاُؤهُ   [.10]املائدة: {َأبْنَاُء اللَّ

أي َمِلك الدنيا واآلخرة مالك  }ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك{قوله تعاىل : 

}َوَتنِْزُع  إلمامةأي النبوة وا }ُتْؤِِت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء{ العباد وما ملكوا 

}َوُتِعزُّ َمْن  يعني تنزعهام ممن تشاء وختتار هلام من تشاءاْلُمْلَك ِِمَّْن َتَشاُء{ 

باملعصية وحيتمل تعز من تشاء بالنرصة  }َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء{ بالطاعة َتَشاُء{

 َقِديرٌ  وتذل من تشاء بالقهر
ٍ
ء أي  ({46)}بَِيِدَك اخْلرَْيُ إِنََّك َعىَل ُكلِّ ََشْ

 أنت قادر عليه وفاعل له. 

ْيَل يِف النََّهاِر{ أي تدخل نقصان النهار يف زيادة الليل وزيادة  }ُتولُِج اللَّ

النهار يف نقصان الليل وحيتمل أن يكون وجتعل النهار بدالً لليل وجتعل 

 الليل بدالً للنهار. 

{}َوَُتِْرُج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوَُتْ  قوله تعاىل :  ِرُج اْلَميَِّت ِمَن احْلَيِّ

 يقرأ بتشديد امليت وختفيفه وامليت واحد األموات قال الشاعر : 
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 ليس من مات فاسرتاح بميت 

 إنام امليت من يعيش كئيبا

 

 إنام امليت ميت األحياء  

 كاسفًا باله قليل الرجاء 

 

حليوان أي خيرج احليوان احلي من النطفة امليتة وخيرج النطفة امليتة من ا

احلي، وقد حيتمل أن يكون احلي بمعنى املؤمن وامليت بمعنى الكافر أي 

 خترج من الكافر املؤمن ومن املؤمن الكافر. 

َه اْصَطَفى َءاَدَم َوُنوًحا َوَءاَل إِبَْراِهيَم َوَءاَل  قوله تعاىل :  }...إِنَّ اللَّ

النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله فأما آل إبراهيم فهو  ({33ِعْمَراَن َعىَل اْلَعاَلِمنَي)

وَسَلم وخيار عرتته واصطفاهم اهلل للنبوة، وآل عمران فهو موسى 

 . وهارون وعيسى ألن أمه مريم بنت عمران

ًة بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض{ يَّ أي بالتنارص ملا بعثوا به ال بالنسب كام قال  }ُذرِّ

 بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض{}اْلُمنَافُِقوَن َواْلُمنَافَِقاُت عز من قائل : 

 [، أي يف اجتامعهم عىل الضالل.87]التوبة:

}إِْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ إيِنِّ َنَذْرُت َلَك َما يِف بَْطنِي قوله تعاىل : 

ًرا{ }َربِّ إيِنِّ أي عتيقًا من أمر الدنيا لطاعة ربه فلام وضعتها قالت :  َُمَرَّ

ام قالت ذلك اعتذارًا من عدوهلا عن نذرها ألاها أنثى إن َوَضْعُتَها ُأْنَثى{

ُه َأْعَلُم بَِما َوَضَعْت{ يقرأ بضم التاء وسكواها فمن ضم التاء جعل  }َواللَّ

 ذلك راجعًا إىل اعتذارها ألن اهلل أعلم بام وضعت. 

َكُر َكاأْلُْنَثى{ ثم قال : ملا يصلح له الذكر من خدمة  }َوَلْيَس الذَّ

دس ملا يلحقها من احليض ولصيانة النساء عن التربج وإنام املسجد املق

ْيَطاِن  خيتص العلامء بذلك َتَها ِمَن الشَّ يَّ }َوإيِنِّ ُأِعيُذَها بَِك َوُذرِّ

ِجيِم)  أي من إغوائه والرجيم املرجوم املبعد. ({36الرَّ

َا بَِقُبوٍل َحَسٍن{  قوله تعاىل : يف النذر  معناه أنه رضاها}َفَتَقبََّلَها َرِّبُّ
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}َوَأْنَبَتَها َنَباًتا  الذي نذرت بإخالص العبادة والطاعة يف بيت املقدس

ا{  أي أنشأها إنشاء حسنًا يف غذائها وحسن تربيتهاَحَسنًا{  َلَها َزَكِريَّ }َوَكفَّ

قرئ بالتشديد فمن قرأ به فإنام أراد دفع كفالتها، ومن قرأ وكفلها فمعنى 

ا اْلِمْحَراَب{ }ُكلَّ  ذلك أنه أخذ كفالتها، وهو أرفع َما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ

قيل : إنه كان جيد عندها فاكهة }َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزًقا{  موضع يف املسجد

الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف الشتاء، وقيل : تأويله إن الرزق الذي 

لنبوة كان يأتيها كان بدعوة زكريا والثاين أن ذلك الزرق كان تأسيسًا 

 . -َعَلْيه الَسالم-املسيح 

َه َيْرُزُق َمْن  ِه إِنَّ اللَّ }َقاَل َياَمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اللَّ

ا َربَُّه{37َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب) ويف سبب دعائه  ( ُهنَالَِك َدَعا َزَكِريَّ

لصيف وفاكهة الصيف يف أحدهام : أنه ملا أبرص فاكهة الشتاء يف ا قوَلن

الشتاء فطمع يف رزق الولد من عاقر، والثاين : أنه مل يسأل إال بعد اإلذن ألن 

 سؤال ما خالف العادة يمنع منه إال عن إذن لتكون اإلجابة إليه إعجاز. 

ًة َطيَِّبًة{  يَّ أي ولدًا مباركًا وقصد }َقاَل َربِّ َهْب ِِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ

َعاِء) الواحدبالذرية الولد  أي جميب الدعاء ألن ({ 32}إِنََّك َسِميُع الدُّ

 إجابة الدعاء بعد سامعه. 

}َوُهَو َقاِئٌم  -َعَلْيه الَسالم-جربيل }َفنَاَدْتُه اْلَماَلِئَكُة{  قوله تعاىل :

َك بَِيْحَيى{  ُ َه ُيَبِّشِّ حياه إنام سامه اهلل حييى ألنه أُيَصِلِّ يِف اْلِمْحَراِب َأنَّ اللَّ

ًقا بَِكِلَمٍة ِمَن  اهلل باإليامن واحلكمة وسامه هبذا االسم قبل مولده }ُمَصدِّ

يعني الكتاب وحيتمل أن يكون املسيح وإنام سمي املسيح كلمة اللَِّه{ 

أي بام أعطاه }َوَسيًِّدا{  الهتداء الناس به كاهتدائهم بكالم اهلل عز وجل

منني والنبوة واحلكمة وهذا اهلل عز وجل من الرشف والرئاسة عىل املؤ
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أي منقطعًا عن النساء مشتغاًل بطاعة اهلل عز }َوَحُصوًرا{  حقيقة السؤدد

 وجل. 

}َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِِل ُغاَلٌم َوَقْد بََلَغنَِي اْلِكرَبُ  قوله تعاىل سبحانه :

بان فإن قيل : فلم راجع بعد أن برش بالولد ففيه جواَواْمَرَأِِت َعاِقٌر{ 

أحدهام : راجع ليعلم عىل أي حال يكون منه الولد بأن يرد هو وامرأته إىل 

ُه َيْفَعُل َما  حال الشباب أم عىل حال الكرب فقال له: }َكَذلَِك اللَّ

أي عىل هذه احلالة. والثاين : أنه قال ذلك استعظامًا ملقدور ({ 20َيَشاُء)

 اهلل عز وجل وتعجبًا. 

أي عالمة لوقت احلمل ليتعجل بِّ اْجَعْل ِِل َءاَيًة{ }َقاَل رَ  قوله تعاىل :

اٍم إَِلَّ َرْمًزا{  الرسور به َم النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّ والرمز }َقاَل َءاَيُتَك َأَلَّ ُتَكلِّ

وإنام مل يمتنع من ذكر اهلل عز }َواْذُكْر َربََّك َكثِرًيا{  بمعنى اإلشارة واإليامء

بَْكاِر)}وَ  وجل ومنع من سائر الكالم والعيش ({ 29َسبِّْح بِاْلَعَِشِّ َواإْلِ

من حني زوال الشمس إىل أن تغيب وأصل العيش الظلمة، وأما اإلبكار 

وأصله التعجيل ال تعجيل  (1)فمن حني طلوع الفجر إىل وقت الضحى

 الضحى. 

َه اْصَطَفاِك{ قوله :  اصطفاها أي }َوإِْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َياَمْرَيُم إِنَّ اللَّ

 -َعَلْيه الَسالم-عىل عاملي زمااها وجيوز أن يكون اصطفاؤها لوالدة عيسى 

َرِك{  }َواْصَطَفاِك َعىَل  أي من الكفر وقيل أدناس احليض والنفاس}َوَطهَّ

هو تأكيد لالصطفاء األول بالذكر وجيوز أن يكون  ({24نَِساِء اْلَعاَلِمنَي)

دة املسيح ويف ظهور املالئكة هلا أنه االصطفاء األول للعبادة والثاين لوال

 . -َعَلْيه الَسالم-توطيد لنبوة عيسى 

                                                         
 نخ : العشاء .  (ـ1)
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أديمي الطاعة له واإلخالص }َياَمْرَيُم اْقنُتِي لَِربِِّك{ قوله تعاىل : 

اِكِعنَي) والدعاء لربك ويف تقديم ({ 23}َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ

ود كان مقدمًا يف رشيعتهم، أحدهام : أن السج قوَلنالسجود عىل الركوع 

والثاين أن الواو ال توجب الرتتيب وأصل السجود االنخفاض الشديد 

 واخلضوع كام قال الشاعر : 

 فكلام هاجرت واسجد راسها 

 

 كام سجدت نرصانة مل حتنف 

 

 انخفاضًا.  (1)وكذلك الركوع إال أن السجود أشد

اِكِعنَي)قوله تعاىل :   أي افعيل كفعلهم.  ({23}َواْرَكِعي َمَع الرَّ

 أي ما كان من البرشى باملسيح}َذلَِك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب{ قوله تعاىل : 

وأصل الوحي إلقاء املعنى إىل صاحبه والوحي إىل الرسل }ُنوِحيِه إَِلْيَك{ 

اإللقاء باإلنزال وإىل النحل باإلهلام ومن بعض إىل بعض باإلشارة كام قال 

]مريم[، وقال العجاج  ({99ِهْم َأْن َسبُِّحوا بُْكَرًة َوَعِشيًّا)}َفَأْوَحى إَِليْ : 

 : 

 وحى هلا القرار فاستقرت 

 

 

ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم{  أي تشاحوا }َوَما ُكنَْت َلَدَْيِْم إِْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأَيُّ

نة عليها وتنازعوا فيها طلبًا لكفالتها فقال زكريا أنا أحق هبا ألن هي اب

إمامنا وعاملنا فاقرتعوا عليها بإلقاء األقالم مستقبلة جلري املاء فاستقبلت 

عصا زكريا جرية املاء مصعدة وانحدرت أقالمهم فقرعهم زكرياء وهو 

                                                         
 نخ : أكثر.  (ـ1)
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ا{معنى قوله:  َلَها َزَكِريَّ  [. 37]آل عمران: }َوَكفَّ

ِك بَِكِلَمٍة ِمنُْه  }إِْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َياَمْرَيُم إِنَّ اللَّهَ قوله تعاىل :  ُ ُيَبِّشِّ

وإنام سمي مسيحًا ألنه مسح بالتطهري اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى ابُْن َمْرَيَم{ 

 من الذنوب. 

ُم النَّاَس يِف اْلَمْهِد{  قوله تعاىل : وإنام كان كالمه يف املهد }َوُيَكلِّ

زته وإنام ألمرين أحدهام : لتنزيه أمه مام ُقذفت به، والثاين : لظهور معج

 ظهوره كان تأسيسًا لنبوته، واملهد مضطجع الصبي مأخوذ من التمهيد. 

قيل : إن اإلكتهال هو بلوغ ثالثة وثالثني سنة وهو }َوَكْهاًل{  ثم قال :

 استكامل القوة يقال : اكتهل البيت إذا طال وقوي. 

فإن قيل : فام املعنى بكالمه كهاًل، وذلك ال يستنكر؟ واجلواب : أنه 

يكلمهم كهاًل بالوحي الذي يأتيه من اهلل تعاىل، والثاين : أنه يتكلم بكالم 

 الكهل يف السن وهو يف املهد. 

ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأْنَصاِري قوله تعاىل :  }...َفَلمَّ

 أي من أنصاري مع اهلل ومن ينرصين بنرصهم اهلل ويف سبيل اهللإِىَل اللَِّه{ 

وَن َنْحُن َأْنَصاُر اللَِّه{  وإنام سموا حواريني لصفاء قلوهبم }َقاَل احْلََواِريُّ

وصفى رسائرهم يف طاعة اهلل عز وجل وأصل احلواري من احلور وهو 

 شدة البياض ومنه احلواري من الطعام سمي بذلك لنقائه وبياضه. 

ة احلق ووجه االستنصار باحلواريني أنه يتمكن من إظهار احلجة وإقام

وليأمن عىل نفسه، وحيتمل أن يكون استنصاره هبم عىل وجه التجربة 

 ليعرف الكافر من املؤمن. 

اِهِديَن) قوله تعاىل : يعني صل ما بيننا وبينهم ({ 93}َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ
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 معهم يف الكرامة.  (1)عىل التقوى واإلخالص وأثبنا

ُه َخرْيُ اْلَماِكِريَن) }َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَّهُ  قوله تعاىل : حيتمل ({ 92َواللَّ

تأويلني أحدهام : يف مكروا باملسيح واحليلة عليه يف قتله ومكر اهلل يف ردهم 

 خائبني وألقى شبه املسيح عىل غريه. 

والثاين : ومكروا بإضامر الكفر ومكر اهلل جمازاهتم بالعقوبة وإنام جاء 

الكالم وإن خرج عن حكمه نحو قوله :  عىل مزاوجة}َوَمَكَر اللَُّه{ قوله : 

 }َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{

 [، وليس الثاين اعتداء. 114]البقرة:

وأصل املكر التفاف ولذا سمي الشجر امللتف مكرًا واملكر هو 

 احليلة واملكر أن احليلة االحتيال عىل الناس اللتفاف املكروه به والفرق بني

تكون إلظهار ما يعرس من غري قصد إىل اإلرضار واملكر الرتصد إىل إيقاع 

  املكروه.

 } يَك َوَرافُِعَك إَِِلَّ ُه َياِعيَسى إيِنِّ ُمَتَوفِّ  أي إىل كرامتي}إِْذ َقاَل اللَّ

ِذينَ  ُرَك ِمَن الَّ ن بام هو إخراجه من بينهم غري ظافريَكَفُروا{  }َوُمَطهِّ

ِذيَن َكَفُروا إِىَل َيْوِم  أرادوا من قتله ِذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَّ }َوَجاِعُل الَّ

 أي بالعز والغلبة ليكون ذلك كالربهان واحلجة. اْلِقَياَمِة{ 

َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم{ قوله تعاىل :  أي }...َفَمْن َحاجَّ

}َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأبْنَاَءَنا َوَأبْنَاَءُكْم  يف عيسى يف احلق وحيتمل أن يكون

ِه َعىَل  َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة اللَّ

 ({ أي نلعن وندع ِّبالك الكاذب قال لبيد : 69اْلَكاِذبنَِي)

                                                         
 نا . ـ نخ : وأثبت(1)
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 نظر الدهر إليهم فابتهل 

  

 

 أي دعا عليهم هبالك. 

بيد أمري املؤمنني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فلام نزلت هذه اآلية أخذ النبي 

عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ثم دعا النصارى إىل املباهلة فأحجموا عنها 

 وقال بعضهم : إن باهلتموه أرضم اهلل عليكم الوادي نارًا. 

 بَْينَنَا }..ُقْل َياَأْهَل اْلِكتَ قوله تعاىل : 
ٍ
اِب َتَعاَلْوا إِىَل َكِلَمٍة َسَواء

}َوََل َيتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا  وهذه اآلية نزلت يف نصارى نجرانَوبَْينَُكْم{ 

هو طاعة األتباع لرؤسائهم يف أوامرهم بمعايص اهلل َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه{ 

 عز وجل. 

َ  قوله تعاىل : وَن يِف إِبَْراِهيَم{  }َياَأْهَل اْلِكَتاِب َِل اجُّ وسبب نزول حُتَ

هذه اآلية أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

وَسَلم فقالت اليهود : كان إبراهيم هيوديًا وقالت النصارى كان نرصانيًا 

 ونزلت هذه اآلية بتكذيب الفريقني. 

ِه َوَأْنُتْم }...َياَأْهَل اْلِكَتا قوله تعاىل : َ َتْكُفُروَن بِآَياِت اللَّ ِب َِل

 أي بام بينا عليكم من حجة. ({ 70َتْشَهُدوَن)

يعني ما }َها َأْنُتْم َهُؤََلِء َحاَجْجُتْم فِيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم{  قوله تعاىل :

وَن فِيَما َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم{ أوجده يف كتبكم  اجُّ  يعني من شأن}َفِلَم حُتَ

ُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََل َتْعَلُموَن) إبراهيم  أي فسألوا ذلك عامله. ({ 66}َواللَّ

َ َتْلبُِسوَن احْلَقَّ بِاْلَباطِِل{  قوله تعاىل : أي يف }َياَأْهَل اْلِكَتاِب َِل

حتريف التوراة واإلنجيل، وحيتمل أن يكون الدعاء إىل إظهار اإلسالم يف 

آخره قصدًا لتشكيك الناس فيه، وجيوز أن  أول النهار والرجوع عنه يف

 يكون بالتلبيس يف اإليامن ملوسى وعيسى وحممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم
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 } أي ما وجدوا من صفته يف التوراة واإلنجيل والبشارة }َوَتْكُتُموَن احْلَقَّ

 أن ما عرفتموه من كتبكم.({ 79}َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن) به

أي ال تصدقوا إال }..َوََل ُتْؤِمنُوا إَِلَّ لَِمْن َتبَِع ِدينَُكْم{  :قوله تعاىل 

ملن تبع دينكم والقائل هبذا اليهود قال بعضهم لبعض، ويف سبب اهيهم أن 

يؤمنوا إال ملن تبع دينهم لئال يعرتفوا به فيلزمهم العمل بدينه إلقرارهم 

ِه َأْن يُ  بصحته أهيا ْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوتِيُتْم{ }ُقْل إِنَّ اهْلَُدى ُهَدى اللَّ

أحدهام أن يف الكالم حذفًا وتقديره قل إن اهلدى  قوَلناملسلمون، فيه 

هدى اهلل أن ال يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أهيا املسلمون فحذف ال من الكالم 

ُه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا{بدليل اخلطاب كام قال :  ُ اللَّ أي [، 178]النساء: }ُيَبنيِّ

لئال تضلوا وهذا معنى الكالم، وحيتمل أن يكون معنى الكالم قل إن 

وُكْم اهلدى هدى اهلل فال جتحدوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم.  }َأْو ُُيَاجُّ

 عىل طريقة التعبد كام يقال ال تلقاه أو تقوم الساعة. ِعنَْد َربُِّكْم{ 

الرمحة يف هذا املوضع النبوة  اُء{}..َُيَْتصُّ بَِرمْحَتِِه َمْن َيَش قوله تعاىل : 

واإلمامة وجيوز أن تكون اإلسالم والنبوة فليست مستحقة عىل جزاء عمل 

 أي تفضل من اهلل عز وجل. 

ِه إَِلْيَك{ قوله تعاىل :  }َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن إِْن َتْأَمنُْه بِِقنَْطاٍر ُيَؤدِّ

يكون إللصاق األمانة كام ودخول الباء عىل القنطار والدينار جيوز أن 

ُفوادخلت يف قوله :  ]احلج[، وجيوز أن  ({41بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق) }َوْلَيطَّوَّ

تكون الباء بمعنى عىل، وتقدير الكالم : من إن تأمنه عىل قنطار ودينار 

  أي باملطالبة واالقتضاء واملالزمة. }إَِلَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما{

 ُ يِّنَي َسبِيٌل{ }َذلَِك بَِأَّنَّ يعني يف أموال ْم َقاُلوا َلْيَس َعَلْينَا يِف اأْلُمِّ

العرب الختالف قبلتهم فاستباحوا بذلك أمواهلم، قيل : ملا نزلت هذه 
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اآلية كذب أعداء اهلل ما من يشء يف اجلاهلية إال وهو حتت قدمي إال األمانة 

 فإاها مؤداة إىل الرب والفاجر.

ْم َثَمنًا َقِلياًل{ }..إِ قوله تعاىل : ِه َوَأْيَماَِّنِ وَن بَِعْهِد اللَّ ِذيَن َيْشََتُ نَّ الَّ

والعهد هو ما أوجب اهلل من طاعة وكف عن معصية، وحيتمل أن يكون ما 

}ُأوَلِئَك ََل َخاَلَق  ركبه يف اإلنسان من الزجر عن الباطل واالنقياد للحق

ُمُهُم اللَُّه{ }َوََل  أي ال نصيب هلمهَلُْم يِف اْْلِخَرِة{  أي ال يسمعون  ُيَكلِّ

 أي ال يرمحهم. }َوََل َينُْظُر إَِلْيِهْم{  من الكالم ما يرسهم بل ما يسوؤهم

هذه اآلية نزلت يف قوم من أحبار اليهود يف أيب رافع وكنانة بن أيب 

احلقيق وكعب بن األرشف وحيي بن أخطب كتبوا كتابًا بأيدهيم ثم حلفوا 

  فيام ادعوا أنه ليس عليهم يف األميني سبيل. أنه من عند اهلل

َة قوله تعاىل :  ُه اْلِكَتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ }..َما َكاَن لَِبَِّشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه اللَّ

وسبب ذلك أن قومًا من ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِِل ِمْن ُدوِن اللَِّه{ 

 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أتدعونا إىل عبادتك كام اليهود قالوا لرسول اهلل َصىَل 

أي فقهاء }َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّانِيِّنَي{  دعى املسيح النصارى فنزلت هذه اآلية

 علامء حكامء أتقياء يدينون أمور الناس بحسن تدبريهم، قال الشاعر : 

 وكنت امرءًا أفضت إليك ربابتي 

 

 وقبلك ربتني فضعت ربوب  

 

 ي العامل ربانيًا ألنه بالعلم يدين األمور. فسم

ُه ِميَثاَق النَّبِيِّنَي َلَما َءاَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب  قوله تعاىل :  }َوإِْذ َأَخَذ اللَّ

ويف امليثاق الذي أخذه اهلل عليهم هو أن يأخذوا عىل قومهم َوِحْكَمٍة{ 

-يعني حممد ُكْم َرُسوٌل{ }ُثمَّ َجاءَ  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بتصديق النبي 

ٌق لَِما َمَعُكْم{  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله }َلُتْؤِمنُنَّ  من التوراة واإلنجيل}ُمَصدِّ

ي{  نَُّه َقاَل َءَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعىَل َذلُِكْم إِرْصِ واإلرص العهد بِِه َوَلَتنُِّْصُ
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يعني عىل ما َفاْشَهُدوا{  }َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل  أي قبلتم عىل ذلكم عهدي

اِهِديَن) ائتمنتكم بذلك  عليهم وعليكم. ({ 29}َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّ

َمَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها{  قوله تعاىل : }َوَلُه َأْسَلَم َمْن يِف السَّ

 أي رغبة ورهبة من السيف. 

ِذيَن َكَفُروا بَْعَد إِيقوله تعاىل :  ْم ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْن }..إِنَّ الَّ َماَِّنِ

}ُثمَّ اْزَداُدوا  -َعَلْيه الَسالم-هم اليهود كفروا بعيسى ُتْقَبَل َتْوبَُتُهْم{ 

، وقيل إاها نزلت يف قوم أظهروا -صلوات اهلل عليه-برسول اهلل ُكْفًرا{ 

 التوبة بعد الردة فأطلع اهلل رسوله عىل رسائرهم. 

الرب هو فعل ْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا ِِمَّا حُتِبُّوَن{ }..لَ  قوله تعاىل :

من  }َحتَّى ُتنِْفُقوا ِِمَّا حُتِبُّوَن{اخلري الذي يستحق عليه الثواب ، وقوله : 

الصدقات املفروضة وقيل من صدقة التطوع وكال األمرين جيد، وروينا 

ل إىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه أنه ملا جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال له سي

وآله وَسَلم فقال تصدق هبذه يا رسول اهلل فأعطاها ابنه أسامة فقال : يا 

:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل إنام أردت أن أتصدق به فقال رسول اهلل 

 ))قبلت صدقتك((. 

َم }ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبنِي إِِْسَ  قوله تعاىل : اِئيَل إَِلَّ َما َحرَّ

اِئيُل َعىَل َنْفِسِه{  وسبب نزوهلا أن اليهود أنكروا حتليل النبي َصىَل اهلل إِِْسَ

َعَلْيه وآله وَسَلم حلوم اإلبل فأخرب اهلل بتحليلها هلم حتى حرمها إرسائيل 

عىل نفسه ألنه ملا أصابه وجع العرق الذي يقال النسأ نذر حتريم العروق 

سه وأحب الطعام إليه وكانت حلوم اإلبل أحب الطعام إليه، وحتريم عىل نف

إرسائيل ذلك عىل نفسه كان بإذن من اهلل تعاىل، وإنام اتبعت اليهود إرسائيل 

 يف حتريم ذلك. 
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َة ُمَباَرًكا{  قوله تعاىل : َل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ ال }..إِنَّ َأوَّ

وقيل إن بكة املسجد ومكة  أقوال،لعبادة، ويف بكة اختالف أنه أول بيت ل

احلرم كله وقيل إن بكة بطن مكة، وقيل : إن بكة هي مكة واشتقاق بكة 

من تباك القوم بعضهم بعضًا إذا ازدمحوا فبكة من زحم الناس للطواف أو 

 بركته بام يستحق من ثواب القصد إليه. 

اآلية ترقب منه وهو  َقاُم إِبَْراِهيَم..{}فِيِه َءاَياٌت بَيِّنَاٌت مَ  قوله تعاىل :

حجر صلد واآلية فيه أمن اخلائف وهيبة البيت وامتناع البيت من العلو 

 عليه وتعجيل العقوبة ملن عتى فيه وما كان يف اجلاهلية من أصحاب الفيل

أي اجلاين إذا دخله أمن يف اجلاهلية وأما يف }َوَمْن َدَخَلُه َكاَن َءاِمنًا{ 

إذا دخل أمن من النار فأما اجلاين إذا جنى والذ بالبيت فإنه يلجأ  اإلسالم

ِه َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت  إىل اخلروج منه فإذا خرج أقيم عليه احلد }َولِلَّ

واالستطاعة هي باملال وصحة البدن وأمن من َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل{ 

يعني بفرض ({ 17َغنِيٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي) }َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اللَّهَ  الطريق

 احلج فلم يره واجبًا وال يرى فعله برًا وتركه مأثاًم. 

وَن َعْن َسبِيِل اللَِّه{ قوله تعاىل :  َ َتُصدُّ أي }..ُقْل َياَأْهَل اْلِكَتاِب َِل

وإنكارهم ثبوت صفته يف كتبهم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-تكذيبهم بالنبي 

ن فعل اليهود والنصارى وقيل إن صدهم هو ما كانوا عليه من وذلك م

 اإلغراء بني األوس واخلزرج حتى يتذكروا حروب اجلاهلية فيفرتقوا

العوج بكرس العني أي العدول عن الطريق والَعوج }َتْبُغوََّنَا ِعَوًجا{ 

أي }َوَأْنُتْم ُشَهَداُء{  بالفتح ميل كل منتصب من حائط أو قناة أو غريه

 داء عىل صدهم عن سبيل اهلل.شه

ِذيَن ُأوُتوا  قوله تعاىل : ِذيَن َءاَمنُوا إِْن ُتطِيُعوا َفِريًقا ِمَن الَّ َا الَّ }َياَأَيُّ

يعني بالذين آمنوا ({ 900اْلِكَتاَب َيُردُّوُكْم بَْعَد إِيَمانُِكْم َكافِِريَن)
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د إيامنكم األوس واخلزرج إن تطيعوا اليهود يف إغرائهم بينكم يردوكم بع

 كافرين. 

َه َحقَّ ُتَقاتِِه{  قوله تعاىل : ِذيَن َءاَمنُوا اتَُّقوا اللَّ َا الَّ وحق تقاته }..َياَأَيُّ

هو أن يطاع فال يعىص ويشكر فال يكفر ويذكر فال ينسى ويبقى يف طاعته 

وال خياف سواه، وهذه اآلية حمكمة وقد ذكر بعض الناس أاها منسوخة 

َه َما اْسَتَطْعُتْم{}َفاتَُّقوبقوله :   [. 18]التغابن: ا اللَّ

ِه ََجِيًعا{  قوله تعاىل : وحبل اهلل تعاىل هو كتاب }َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَّ

اهلداة الذين أمر اهلل اخللق  -عليهم السالم-اهلل عز وجل وعرتة الرسول 

 سميا باتباعهم ألن الكتاب والعرتة هو السبب الذي بني اهلل وبني اخللق إنام

}َوََل  حباًل ألن املتمسك هبام ينجو مثل متمسك احلبل من بئر أو غريها

ُقوا{   عن دين اهلل الذي أمر فيه بلزوم فال يتخلفوا عن دين اهلل ونرصتهَتَفرَّ

ِه َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفَألََّف بنَْيَ ُقُلوبُِكْم{  وهذا }َواْذُكُروا نِْعَمَة اللَّ

جه إىل مرشكي العرب ملا كان بينهم من الغوائل، وقيل إاها نزلت خطاب تو

يف األوس واخلزرج ملا كانت بينهم من احلروب يف اجلاهلية حتى تطاولت 

 مائة وعرشين سنة إىل أن ألف اهلل قلوهبم باإلسالم فزالت تلك األحقاد. 

يعني يوم القيامة }...َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه{  قوله تعاىل :

ألن الناس بني مثاب باجلنة وبني معاقب بالنار فوصف وجه املثاب 

بالبياض إلسفاره بالرسور ووصف وجه املعاقب بالسواد النكسافه 

ِذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم بَْعَد إِيَمانُِكْم َفُذوُقوا  باحلزن ا الَّ }َفَأمَّ

هذه اآلية نزلت يف كل منافق ارتد ({ 906ْكُفُروَن)اْلَعَذاَب بَِما ُكنُْتْم تَ 

 عن اإلسالم. 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس{  قوله تعاىل : فإن قيل : فلم مل }...ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ
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يقل أنتم خري أمة واملعنى أن اهلل سبحانه قدم البشارة هلم بأاهم خري أمة 

ٍة{فقال :   تم خري أمة يف البشارة. ومل يقل : أن }ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

ٌة َقاِئَمٌة{ قوله تعاىل :  الذي روينا }َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمَّ

يف سبب نزول هذه اآلية أنه ملا أسلم عبداهلل بن سالم وجامعة قالت أحبار 

 من اليهود ما آمن بمحمد إال رشارنا فأنزل اهلل هذه اآلية إىل قوله :

نَي)}َوُأوَلِئَك  احِلِ أمة قائمة التي قامت بطاعة اهلل عز ({ 992ِمَن الصَّ

ْيِل{ وجل ثابتة عىل أمره  ِه َءاَناَء اللَّ أي ساعات الليل }َيْتُلوَن َءاَياِت اللَّ

 أي يصلون. ({ 993}َوُهْم َيْسُجُدوَن)

ْنَيا َكَمثَ  قوله تعاىل : ِل ِريٍح فِيَها }..َمَثُل َما ُينِْفُقوَن يِف َهِذِه احْلََياِة الدُّ

هذه اآلية نزلت يف أيب سفيانة رِصٌّ َأَصابَْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا َأْنُفَسُهْم{ 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم عىل رسول اهلل 

والرص الربد الشديد وقيل إنه صوت هليب النار الذي يكون يف الريح 

ظلموا أنفسهم : أي زرعوا يف غري وأصله من الرصير وهو الصوت. 

موضع الزرع ويف غري وقته فجاءت ريح فأهلكته فرضب اهلل سبحانه هذا 

 مثاًل هلالك بعضهم. 

ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتتَِّخُذوا بَِطاَنًة ِمْن ُدونُِكْم{  قوله تعاىل : َا الَّ هذه }َياَأَيُّ

 والزبري بن العوام اآلية نزلت يف قوم من املسلمني فيهم طلحة بن عبيداهلل

أضافوا بعض املرشكني من اليهود واملنافقني املودة ملصاحبتهم يف اجلاهلية 

واهوا عن ذلك، والبطانة هم خاصة الرجل الذي يستبطنون أمره واألصل 

 البطن ومنه بطانة الثوب ألنه ييل البطن.

ال وأصله أي ال يقرصون يف أمركم، واخلبال إيغ}ََل َيْأُلوَنُكْم َخَباًَل{  

وا َما َعنِتُّْم{  الفساد ومنه اخلبل اجلنون أي ودوا ضاللكم وأن تعنتوا }َودُّ

}َقْد بََدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِهِهْم{  يف دينكم أي عىل العنت وهو املشقة
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{  أي بدا منها ما يدل عليها  مام بدا. }َوَما َُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكرَبُ

ُئ اْلُمْؤِمننَِي َمَقاِعَد  }..َوإِذْ قوله تعاىل :  َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك ُتَبوِّ

وكان ذلك يف يوم أحد أي تتخذ منزالً يتبوأ فيه املؤمنون ومعنى لِْلِقَتاِل{ 

ُه َسِميٌع َعِليٌم) ذلك ترتب املؤمنني يف موضعهم  بأقوال { 949}َواللَّ

املؤمنون عليم  املنافقني عليم بام يضمرونه وجيوز أن يكون سميع بام يقوله

 بام يضمرونه من خلوص النية. 

ْت َطاِئَفَتاِن ِمنُْكْم َأْن َتْفَشاَل{  قوله تعاىل : قيل : إاهام بنو سلمة }إِْذ َُهَّ

وبنو حارثة حيان من األنصار وقيل إاهم قوم من املهاجرين واألنصار ويف 

ن لقاء سبب مههم بالفشل أن عبداهلل بن أيب بن سلول دعاهم إىل الرجوع ع

املرشكني يوم أحد فهام به، وقيل إاهم اختلفوا يف اخلروج إىل العدو واملقام 

 حتى مهوا بالفشل والفشل اجلبن. 

ٌة{  قوله تعاىل : ُه بَِبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلَّ ُكُم اللَّ وبدر ماء نزلوا عليه }َوَلَقْد َنَِّصَ

 كان لرجل يسمى بدرًا. 

وأنتم تضعفون عن مقاومة العدو وجيوز أن ٌة{ }َوَأْنُتْم َأِذلَّ  قوله تعاىل :

يكون أذلة عن احلرب بقلة العدد وضعف احلال وكان املهاجرون يومئذ 

سبعة وسبعني رجاًل واألنصار مائتني وثالثني رجاًل وكان املرشكون ما بني 

 تسعامئة وألف. 

ْكِفَيُكْم َأْن }َأَلْن يَ  يعني يوم بدر}إِْذ َتُقوُل لِْلُمْؤِمننَِي{  قوله تعاىل :

ُكْم َربُُّكْم بَِثاَلَثِة َءاََلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمنَْزلنَِي) والكفاية ({ 942ُيِمدَّ

مقدار سد اخللة واالكتفاء االقتصار واإلمداد عطاء اليشء حاالً بعد حال 

}بىََل إِْن  واألصل اإلمداد من املد وهو الزيادة ومنه مد املاء وهو زيادته

وا يعني من وجههم هذا ومن َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا{  َتْصرِبُ
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غضبهم وأصل الفور من فور القدر وهو غليانه عند شدة احلمأ وفور 

}ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة َءاََلٍف ِمَن  الغضب منه ألنه كفور القدر

ِمنَي) ومعنى أاهم سوموا خيلهم قرئ بكرس الواو ({ 949اْلَماَلِئَكِة ُمَسوِّ

أي أعلموها، وتقرأ بفتح الواهي أي هي معلمة وقيل إن اهلل سبحانه وتعاىل 

أنزل املالئكة يوم بدر وكانت خيلهم بلقًا وعىل رؤوسهم عامئم صفر وكان 

 عددهم مخسة آالف. 

ِذيَن َكَفُروا{  قوله تعاىل : يعني يوم بدر بقتل من }لَِيْقَطَع َطَرًفا ِمَن الَّ

كان من صناديد املرشكني وقادهتم إىل الكفر وإنام قال ليقطع طرفًا ومل يقل 

وسطًا ألن الطرف أقرب إىل املؤمنني من الوسط فاختص القطع مام هو 

اِر{إليهم كام قال :  ِذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ }َأْو  [،123]التوبة: }َقاتُِلوا الَّ

والكبت الرصع عىل الوجه والفرق بني ({ 947)َيْكبَِتُهْم َفَينَْقِلُبوا َخاِئبنِيَ 

اخلائب واآليس أن اخليبة ال تكون إال من بعد أمره واليأس قد يكون من 

 قبل أمره. 

ٌء{  قوله تعاىل : أي فيام ندبره ونفعله يف }َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر ََشْ

وبة أصحابك وإنام ذلك إىل اهلل عز وجل فيام يفعله من اللطف هبم يف الت

 عليهم واستصالحهم أو يف عذاهبم واالنتقام  منهم. 

بَا{  قوله تعاىل : ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتْأُكُلوا الرِّ َا الَّ يريد باألكل }..َياَأَيُّ

األخذ والربا زيادة القدر يف مقابلة لزيادة األجل وهو ربا اجلاهلية املتعارف 

 بينهم بالنسأ. 

وهو أن يقول عند حلول األجل إما أن ًة{ : }َأْضَعاًفا ُمَضاَعفَ  ثم قال

تعطيني وإما أن تربيني فإن مل تعطه ضاعف ذلك عليه ثم يفعل ذلك عند 

 حلوله من بعد حتى يصري أضعافًا مضاعفة. 

ْت لِْلَكافِِريَن) ثم قال : تِي ُأِعدَّ فدلت هذه ({ 939}َواتَُّقوا النَّاَر الَّ
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عليها الوعيد بالنار ويتفاضل العقاب اآلية أن الربا من الكبائر التي يستحق 

 بتفاضل املعايص. 

ِذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم{  قوله تعاىل : }..َوالَّ

َه  والفاحشة من كبائر الذنوب أو ظلمواأنفسهم يف فعلها }َذَكُروا اللَّ

عىل التوبة واالستغفار ألن ذكر اهلل عز وجل يبعث َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِِّبِْم{ 

يقولون : اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإن اهلل عز وجل قد سهل عىل هذه األمة ما 

شدد عىل بني إرسائيل كانوا إذا أذنب أحد منهم أصبح مكتوبًا عىل بابه يف 

 كفارة ذنبه اجدع أنفك، اجدع أذنك ونحو ذلك؛ فجعل ألمتنا االستغفار.

ُنوَب   وا َعىَل َما َفَعُلوا{ }َوَمْن َيْغِفُر الذُّ ْ ُيِِّصُّ ُه َوََل واإلرصار إَِلَّ اللَّ

أاهم قد ({ 939}َوُهْم َيْعَلُموَن) الثبوت عىل املعايص وترك االستغفار

 أتوا باملعصية. 

أي سنن من اهلل يف األمم }..َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسنٌَن{  قوله تعاىل :

ريقة املتبوعة يف اخلري والرش قال السالفة أهلكهم هبا والسنة أصلها الط

 الشاعر : 

 من معرش سنت هلم آباؤهم 

 وقال آخر : 

 وإن األوىل بالطف من آل هاشم 

 

 ولكل قوم سنة وإمامها  

 

 تأسوا فسنوا للكرام التأسيا

 

أي القرآن فيه ما حيتاج إليه الناس من }َهَذا بََياٌن لِلنَّاِس{  قوله تعاىل : 

 أي يتعظ به كل من آمن واتقى.({ 932ٌة لِْلُمتَِّقنَي)}َوَمْوِعظَ  اهلدى

بفتح القاف }..إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه{  

وضمها والقرح بالفتح اجلراح والقرح أمل اجلراح فأما الفرق بني اللمس 
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هذا واملس فهو أن اللمس مبارشة بإحساس واملس مبارشة بغري إحساس و

مام ذكره للمؤمنني تسلية هلم بأن أصاهبم يوم أحد قرح فقد أصاب 

اُم ُنَداِوهُلَا بنَْيَ النَّاِس{  املرشكني يوم بدر مثله والدولة ال }َوتِْلَك اأْلَيَّ

تكون إال للمؤمنني املطيعني ألن اهلل عز وجل ال يديل الكافرين ولكن 

 يهم. يديل املؤمنني من الكافرين بأن جعل الكرة عل

ِذيَن َءاَمنُوا{  قوله تعاىل : ُه الَّ َص اللَّ يعني بالتمحيص }َولُِيَمحِّ

 أي ينقصهم. ({ 929}َوَيْمَحَق اْلَكافِِريَن) التخليص من الذنوب

قيل ََتَنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن َقْبِل َأْن َتْلَقْوُه{  }..َوَلَقْد ُكنُْتمْ  قوله تعاىل :

فلام كان يوم أحد أعرض كثري منهم عنه  بمعنى اجلهاد ممن مل حيرض بدر

}َفَقْد َرَأْيُتُموُه َوَأْنُتْم  فعاتبهم اهلل عز وجل عىل ذلك ثم قال : 

 يعني قد علمتموه ورأيتم أسبابه. ({ 923َتنُْظُروَن)

ُسُل{ قوله تعاىل :  ٌد إَِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ }َوَما َُمَمَّ

افقني أشاعوا يوم حنني أن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وسبب ذلك أن املن

}َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل  وَسَلم قد قتل فقال أناس لو كان نبيًا ما قتل ثم قال : 

 يعني رجعتم كفارًا بعد إيامنكم. اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم{ 

ْنَيا ُنؤْ قوله تعاىل :  يعني من أراد بجهاده تِِه ِمنَْها{ }َوَمْن ُيِرْد َثَواَب الدُّ

 ثواب الدنيا أي نصيبه من الغنيمة نؤته منها. 

ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكثِرٌي{  قوله تعاىل : والربيون هم }َوَكَأيِّ

}َفَما  الذين يعهدون املوت.. والربانيون هم الوالة والربيون تبع هلم 

ِه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا{ َوَهنُوا لَِما َأَصاَِّبُ  باخلضوع ْم يِف َسبِيِل اللَّ

 ومعناه فلم هينوا باخلوف وال ضعفوا عن عدوهم. 

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اْْلِخَرِة{  قوله تعاىل : ُه َثَواَب الدُّ }..َفآَتاُهُم اللَّ

ثواب الدنيا هو النرص عىل عدوهم والغنيمة منه وحسن ثواب اآلخرة 
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 اجلنة.

وََّنُْم بِإِْذنِِه{  قوله تعاىل : ُه َوْعَدُه إِْذ حَتُسُّ أي }..َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَّ

تقتلواهم يقال حسه حيسه حسًا إذا قتله ألنه يقال حسه بإذنه أي بأمره 

 ولطفه. 

بني اإلصعاد }إِْذ ُتْصِعُدوَن َوََل َتْلُووَن َعىَل َأَحٍد{  قوله تعاىل :

و أن اإلصعاد يف مستوي األرض والصعود يف ارتفاع والصعود فرق وه

ُسوُل َيْدُعوُكْم يِف  قيل إاهم صعدوا يف اجلبل فررًا يوم أحد }َوالرَّ

{  قيل : كان يقول : ))يا عباد اهلل ارجعوا((ُأْخَراُكْم{  ا بَِغمٍّ }َفَأَثابَُكْم َغمًّ

َصىَل -اهلل فالغم األول القتل واجلراح والغم الثاين اإلرجاف بقتل رسول 

َزُنوا َعىَل َما َفاَتُكْم{  -اهلل َعَلْيه وآله وال ما أصابكم من }لَِكْياَل حَتْ

 اهلزيمة. 

}ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن بَْعِد اْلَغمِّ َأَمنًَة ُنَعاًسا َيْغَشى َطاِئَفًة  قوله تعاىل :

ْتُهْم َأْنُفُسُهْم{  اخلوف وهم عبداهلل بن أيب ]بن[ من ِمنُْكْم َوَطاِئَفٌة َقْد َأَُهَّ

سلول وسبب ذلك أن املرشكني يوم أحد توعدوا املؤمنني بالرجوع فكان 

من أخذته األمنة من املؤمنني حتت احلجف متأهبني فناموا حني أخذهتم 

األمنة وطائفة قد أمهتهم أنفسهم من اخلوف وهم عبداهلل بن أيب ]بن[ 

}َيُظنُّوَن  ف فلم يناموا لسوء الظنسلول وجامعة من املنافقني أخذهم اخلو

ِه َغرْيَ احْلَقِّ َظنَّ اْْلَاِهِليَِّة{   يعني يف التكذيب بوعده. بِاللَّ

ٌء َما ُقتِْلنَا َهاُهنَا{  أي أخرجنا }َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلنَا ِمَن اأْلَْمِر ََشْ

ر يشء كام كرهًا ولو كان األمر إلينا ما خرجنا، والثاين أنه ليس لنا من الظف

ِذيَن  وعدنا عىل وجه التكذيب بذلك َز الَّ }ُقْل َلْو ُكنُْتْم يِف بُُيوتُِكْم َلرَبَ

يعني لو قعدتم وختل فتم خلرج الذين ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل إِىَل َمَضاِجِعِهْم{ 
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كتب عليهم القتل ومل ينجهم قعودهم، وحيتمل وجه آخر أنكم لو ختل فتم 

ُه َما يِف  ون ومل يتخل فوا بتخل فكمخلرج منكم املؤمن }َولَِيْبَتِِلَ اللَّ

 أي يعاملكم معاملة املبتيل املخترب ويعرف صربكم. ُصُدوِرُكْم{ 

ْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى اْْلَْمَعاِن{  قوله تعاىل : ِذيَن َتَولَّ أي وىل }إِنَّ الَّ

ُُم الشَّ  الذين عن املرشكني بأحد أي ْيَطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبوا{ }إِنََّما اْسَتَزهلَّ

أاهم أحبوا الغنائم مع حرصهم عىل احلياة، وحيتمل أن يكون استزهلم بذكر 

اخلطايا سلفت فكرهوا القتل قبل إخالص التوبة منها واخلروج من الظلمة 

ُه َعنُْهْم{  فيها إذ مل يعاجلهم بالعقوبة وغفر هلم اخلطيئة }َوَلَقْد َعَفا اللَّ

وا والذي مل ينهزم وثبت مع رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم حني تاب

 . -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني عيل 

ِه لِنَْت هَلُْم{  قوله تعاىل : أي فربمحة من اهلل و)ما( }..َفبَِما َرمْحٍَة ِمَن اللَّ

وا ِمْن }َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََل  صلة دخلت حلسن النظم ْنَفضُّ

الفظ اجلايف الغليظ القلب القايس ومجع بني الصفتني وإن كان َحْولَِك{ 

}َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر{  معناهام واحد للتأكيد

وإنام أمر بمشاورهتم يف احلرب ليستقر له الرأي الصحيح وقيل ما شاور 

 األمور وقيل إنه أمر بمشاورهتم ليستن من بعده به.  قوم إال هدوا إىل رشد

قرئ بفتح الياء وضم الغني }..َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن ُيَغل{  قوله تعاىل :

قيل إنه تقدم يوم بدر بعض الغنائم فقال رجل من املنافقني : أخذها رسول 

ما كان لنبي أن فأنزل اهلل هذه اآلية، وحيتمل :  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

 يكتم أمته ما بعثه اهلل به لرهبة منهم أو رغبة فيهم. 

وأما من قرأ بضم الياء وفتح الغني وما كان لنبي أن َيُغل أي يغله 

 أصحابه وخيونوه وأصل الغلو اخللل وهو دخول املاء بني الشجر. 

ُه َعىَل اْلُمْؤِمننَِي إِْذ بَعَ  قوله تعاىل : َث فِيِهْم َرُسوًَل ِمْن }..َلَقْد َمنَّ اللَّ
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ويف وجه املنة بذلك أن يكون رشفًا هلم، والثاين : ليسهل عليهم َأْنُفِسِهْم{ 

تعلم احلكمة والثالث : ليظهر عليهم علم أحواله من الصدق واألمانة 

يِهْم{  والعفة والطهارة أي يشهد هلم أاهم أزكياء }َيْتُلو َعَلْيِهْم َءاَياتِِه َوُيَزكِّ

ن ويدعوهم إىل ما يكونون به أزكياء، وجيوز أن يأخذ منهم الزكاة يف الدي

 التي يطهرهم هبا. 

ا َأَصابَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها{  قوله تعاىل : يعني }َأَوَلمَّ

}ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا  املصيبة التي أصابتهم يوم أحد وبالذي أصابوا هبا يوم بدر

ويف الذي هو من عند أنفسهم خالفهم يف نِْد َأْنُفِسُكْم{ ُقْل ُهَو ِمْن عِ 

أمرهم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اخلروج من املدينة للقتال يوم أحد وقد كان 

أن يتحصنوا هبا وقيل اختيارهم الفداء من السبعني يوم بدر عىل القتل، وقد 

قيل : إن قيل هلم إن فعلتم ذلك قتل منكم مثلهم فهذا كان اختيارهم، و

يوم أحد يف مالزمة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الرماة خالفوا رسول اهلل 

 موضعهم. 

أي بأمر }َوَما َأَصابَُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْْلَْمَعاِن َفبِإِْذِن اللَِّه{  قوله تعاىل :

 . اهلل وعلمه وذلك ليميز املؤمنني من املنافقني

ِذيَن َناَفُقوا{ }َوِقيَل هَلُْم  يعني عبداهلل بن أيب وأصحابه }َولَِيْعَلَم الَّ

يعني }يِف َسبِيِل اللَِّه{  خطوًا أو أكثروا عىل خيلكمَتَعاَلْوا َقاتُِلوا{ 

 جاهدوا وكثروا السواد إن مل تقاتلوا أو رابطوا عىل خيلكم إن مل تقاتلوا

ْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمنُْهْم }َقاُلوا َلْو َنْعَلُم ِقَتاًَل ََلتََّبْعنَاُكْم ُهْم لِْلُكْفِر يَ 

ألاهم بإظهار اإليامن ال حيكم عليهم بأحكام الكفار وقد كانوا لَِْلِيَماِن{ 

قبل ذلك بإظهار اإليامن أقرب إىل اإليامن ثم صاروا بام فعلوه أقرب إىل 

 الكفر من اإليامن. 



 البرهان في تفسير القرآن      058

ونه من يعني ما يظهر}َيُقوُلوَن بَِأْفواِهِهْم َما َلْيَس يِف ُقُلوِِّبِْم{  

اإلسالم وليس يف قلوهبم منه يشء وإنام قال بأفواههم ومل يكن القول إال 

 بالفم للتأكيد وملا جيوز أن ينسب القول إىل الساكت إذا كان به راضيًا. 

ْم َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما  قوله عز وجل : ْخَواَِّنِ ِذيَن َقاُلوا إِلِ }الَّ

ن سلول من املنافقني حني انجزلوا وقعدوا يعني عبداهلل بن أيب بُقتُِلوا{ 

 وكانوا هم ثلثامئة وختلف عنهم من قتل منهم فقالوا : لو أطاعونا ما قتلوا

يف ({ 962}ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم اْلَمْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي)

 تثبيطهم عن اجلهاد فرارًا من القتل. 

َسَبنَّ قوله تعاىل :  ِه َأْمَواًتا بَْل َأْحَياٌء  }َوََل حَتْ ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اللَّ الَّ

ِْم{  يعني أاهم يف احلال وبعد القتل هبذه الصفة فأما يف اجلنة فحاهلم ِعنَْد َرِّبِّ

أنه قال : ))ملا قتل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-معلومة روينا عن رسول اهلل 

طري خرض تعلف من ورق  إخوانك بأحد جعل اهلل أرواحهم يف أجواف

اجلنة وترد يف أاهارها بحيث ال يملك هلم أحد نفعًا وال رضًا إال رهبم، 

 وحيتمل أن يكون املعنى أاهم أحياء بحيث ال يعلم بمواضعهم إال اهلل. 

ْ َيْلَحُقوا ِِّبِْم ِمْن َخْلِفِهْم{  قوله تعاىل : ِذيَن ََل وَن بِالَّ }َوَيْسَتْبِِّشُ

 تلون كام قتلنا فيصيبون من كرامة اهلل عز وجل ما أصبنا. يقولون إخواننا يق

ِذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد ََجَُعوا َلُكْم  قوله تعاىل : }..الَّ

أما الناس يف املوضعني وإن كان بلفظ اجلمع فهو واحد وهذا َفاْخَشْوُهْم{ 

هو أبو سفيان القائل هو نعيم بن مسعود األشجعي، والناس الثاين 

وأصحابه، والوقت الذي أراد أبو سفيان أن جيمع فيه هذا اجلمع هو بعد 

رجوعه عن أحد سنة ثالث حتى أوقع اهلل يف قلوب املرشكني الرعب، 

 وقيل إاها يف بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنة.

ُف َأْولَِياَءُه{  ْيَطاُن ُُيَوِّ اءه املنافقني أي خيوف أولي}..إِنََّما َذلُِكُم الشَّ
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 ليقعدوا عن قتال املرشكني. 

ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر{  }َوََل  قوله تعاىل : ُزْنَك الَّ  أي املنافقونَُيْ

َعَل هَلُْم َحظًّا يِف اْْلِخَرِة{  ُه َأَلَّ ََيْ َه َشْيًئا ُيِريُد اللَّ وا اللَّ ُْم َلْن َيُْضُّ }إَِّنَّ

م إلحباط إياماهم بكفرهم وجيوز أن املراد أي يريد يف اآلخرة حيرمهم ثواهب

 يريد أن حيبط أعامهلم بام استحقوا من ذنوهبم. 

ُه لَِيَذَر اْلُمْؤِمننَِي َعىَل َما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى قوله تعاىل :  }..َما َكاَن اللَّ

واخلبيث املنافق والكافر والطيب املسلم َيِميَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب{ 

}َوَما  ذي وقع به التمييز هو اجلهاد والدالالت التي يستدل هبا عليهموال

ُه لُِيْطِلَعُكْم َعىَل اْلَغْيِب{  وسبب نزول هذه اآلية أن قومًا من َكاَن اللَّ

املرشكني قالوا : إن كان حممد صادقًا فليخربنا من يكفر ومن يؤمن فنزلت 

 اره فجعله رسوالً. هذه اآلية فأطلع اهلل نبيه عىل الغيب ولكن اخت

ُه ِمْن َفْضِلِه  قوله تعاىل : ِذيَن َيْبَخُلوَن بَِما َءاَتاُهُم اللَّ }َوََل َُيَْسَبنَّ الَّ

ا هَلُْم بَْل ُهَو َِشٌّ هَلُْم{  هم مانعو الزكاة وجيوز أن يكون أهل ُهَو َخرْيً

الكتاب من اليهود والنصارى بخلوا أن بينوا للناس ما يف كتبهم من صفة 

ونبوته فقيل إاهم يبخلون ويأمرون الناس  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

ُقوَن َما بَِخُلوا بِِه  بالبخل أي يكتمون ويأمرون الناس بالكتامن }َسُيَطوَّ

 أي يطوقون بالنار. َيْوَم اْلِقَياَمِة{ 

ذي بلوا به يف ال}...َلُتْبَلُونَّ يِف َأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم{ قوله تعاىل : 

 األموال النفقة والزكاة والذي بلوا به يف أنفسهم اجلهاد والقتل

ُكوا  ِذيَن َأِْشَ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمَن الَّ }َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَّ

واألذى الكثري هو أن كعب بن األرشف كان هيجو رسول اهلل َأًذى َكثِرًيا{ 

وحيرض املرشكني عليه، وقد قيل : إن زعيم بني  -ْيه وآلهَصىَل اهلل َعلَ -
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قينقاع ملا سئل اإلمداد قال احتاج ربكم أن يمده وجيوز أن يكون األذى ما 

 كانوا يسمعون من قول اليهود عزير ابن اهلل وقول النصارى املسيح ابن اهلل. 

ِذيَن ُأوُتواقوله تعاىل :  ُه ِميَثاَق الَّ أي اليمني اْلِكَتاَب{  }َوإِْذ َأَخَذ اللَّ

والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى أخذ اهلل عليهم املواثيق أن 

يبينوا نبوة رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وصفته وال يكتمونه شيئًا 

وهذا أيضًا يعم املسلمني يف أن يبينوا للناس ما حيتاجون إليه يف أمر دنياهم 

 وآخرهتم. 

ِذيَن َيْفَرُحوَن بَِما َأَتْوا َوُُيِبُّوَن َأْن ُُيَْمُدوا  تعاىل :قوله  َسَبنَّ الَّ }ََل حَتْ

ْ َيْفَعُلوا{  أي حيمدوا بام ليس منهم وحيتمل أن يكون أهل الكتاب بَِما ََل

 أحبوا القعود وترك اجلهاد وأرادوا أن حيمدوا بام مل يفعلوا. 

واملنادي َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لَِْلِيَماِن{ }...َربَّنَا إِنَّنَا  قوله تعاىل :

لإليامن أو إىل اإليامن لقوله  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الذي نادى رسول اهلل 

ِذي َهَداَنا هِلََذا{تعاىل :  ِه الَّ  [، قال الراجز : 43]األعراف: }احْلَْمُد لِلَّ

 أوحى هلا القرار فاستقرت 

 

 بت وشدها بالراسيات الث 

 

فإن قيل : قد علموا }َربَّنَا َوَءاتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعىَل ُرُسِلَك{  قوله تعاىل :

 أن اهلل منجز وعده....

ُْم َأينِّ ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُْكْم  قوله تعاىل : }َفاْسَتَجاَب هَلُْم َرِّبُّ

-سألت رسول اهلل  وسبب نزول هذه اآلية أن أم سلمةِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى{ 

عن الرجال ما باهلم يذكرون يف اهلجرة وما بال النساء  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

 ال يذكرون فنزلت هذه اآلية. 

ِذيَن َكَفُروا يِف اْلباَِلِد) قوله تعاىل : نََّك َتَقلُُّب الَّ فإن ({ 916}ََل َيُغرَّ

ليه االغرتار فكيف خوطب ال جيوز ع -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قيل : فالنبي 
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هبذا؟ فاجلواب : أن ذلك تأديب من اهلل عز وجل وحتذير وجيوز أن يكون 

اخلطاب عامًا لكل من سمع تقلبهم يف البالد أي يف نعمتها، وجيوز تقلبهم 

 غري مأخوذين بذنوهبم. 

ِه َوَما قوله تعاىل : ُأْنِزَل  }..َوإِنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمُن بِاللَّ

هذه اآلية نزلت يف النجايش حني مات فصىل إَِلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِهْم{ 

فقال بعض املنافقني انظروا إىل هذا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عليه رسول اهلل 

 يصيل عىل علج نرصاين فأنزل اهلل فيه هذه اآلية. 

ِذيَن َءاَمنُوا  قوله تعاىل : َا الَّ وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَُّقوا }َياَأَيُّ اْصرِبُ

َه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن) أي اصربوا عىل طاعة اهلل عز وجل  ({400اللَّ

َصىَل اهلل -وصابروا أعداء اهلل ورابطوا يف سبيل اهلل، وروي عن رسول اهلل 

أنه قال : ))أال أدلكم عىل ما حيط اخلطايا ويرفع اهلل به  -َعَلْيه وآله

لدرجات؟(( قالوا : بىل يا رسول اهلل؛ قال : ))إسباغ الوضوء عند املكاره، ا

 وكثرة اخلُطى إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلك الرباط((. 



 ]سورة النساء[
صلوات اهلل -نزلت بمكة قال اإلمام النارص لدين اهلل سورة النساء 

طلحة حني أراد رسول اهلل : سورة النساء نزلت بمكة يف عثامن بن  -عليه

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أن يأخذ مفاتيح الكعبة ويسلمها إىل عمه العباس 

وا اأْلََماَناِت إِىَل َأْهِلَها{فنزلت :  َه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ  .}إِنَّ اللَّ

ِحيِم*  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َا النَّاقوله تعاىل : بِْسِم اللَّ ُس اتَُّقوا َربَُّكُم }َياَأَيُّ

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة{  يعني آدم ويف ذلك نعمة ألنه أقرب إىل الَّ

ِذي  أي بقية طينته}َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها{  التعاطف بينهم َه الَّ }َواتَُّقوا اللَّ

أسألك ومعنى قوله : تساءلون به هو قول الرجل َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم{ 

باهلل، والرحم أي صلوا األرحام وال تقطعوها ألن اهلل قصد بأول السورة 

َه  حني أخربهم أاهم من نفس واحدة أن يتواصلوا وال يتقاطعوا }إِنَّ اللَّ

 أي حفيظًا علياًم. ({ 9َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا)

لُ  قوله تعاىل : وا اخْلَبِيَث بِالطَّيِِّب{ }وَءاُتوا اْلَيَتاَمى َأْمَواهَلُْم َوََل َتَتَبدَّ

أي احلرام باحلالل والزائف باجليد واملهزول بالسمني ويقول درهم بدرهم 

وشاة بشاة، وقيل إن أهل اجلاهلية كانوا ال يورثون الصغار والنساء وكان 

الكبري يأخذ املال وكان يتبدل اخلبيث بالطيب ألن نصيبه من املرياث طيب 

 خذه. ونصيب غريه خبيث له إذا أ

أي مع أموالكم وهو أن ختلطوها }َوََل َتْأُكُلوا َأْمَواهَلُْم إِىَل َأْمَوالُِكْم{ 

({ 4}إِنَُّه َكاَن ُحوبًا َكبِرًيا) بأمواهلم ليصري يف ذممهم ليأكلوا ربحها

واحلوب اإلثم يقال : حاب الرجل إذا أثم قيل : ملا نزلت هذه اآلية يف 

هم وجعل ويل اليتيم يعزل ماله عن ماله أموال اليتامى كرهوا أن خيالطو

}َوَيْسَأُلوَنَك فأنزل اهلل تعاىل :  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فشكوا ذلك إىل النبي 

 َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إِْصاَلٌح هَلُْم َخرْيٌ َوإِْن َُتَالُِطوُهْم َفإِْخَواُنُكْم{
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 [، فخالطوهم. 228]البقرة:

ْم َأَلَّ ُتْقِسُطوا يِف اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب }َوإِْن ِخْفتُ  قوله تعاىل :

ومعنى الكالم وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى أي َلُكْم ِمَن النَِّساِء{ 

أن ال تعدلوا يف نكاح اليتامى فانكحوا ما حيل لكم من غريهن من النساء 

تزويج بغري عدد وقيل إن سبب نزوهلا أن قريشًا كانوا يف اجلاهلية يكثروا ال

حمصور وإذا كثر عىل الواحد مؤن زوجاته وقل ماله مد يده إىل ما عنده من 

}َوإِْن ِخْفُتْم َأَلَّ ُتْقِسُطوا يِف اْلَيَتاَمى أموال اليتامى فأنزل اهلل تعاىل 

تقديرًا َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوُثاَلَث َوُربَاَع{ 

رصًا ملن أبيح نكاحهن وحيتمل فانكحوا من النساء ما حل لعددهن وح

قوله مثنى وثالث ورباع معدول عن اثنتني وثالث وأربع كام يقال آحاد 

وموحد وثني ومثنى وثالث ومثلث ورباع ومربع وهو اسم للعدد جاء 

 الشعر به متفرقًا قال متيم بن مقبل : 

 قتلنا به من بني مثنى وموحد 

 

 خر خامسابأربعة منكم وآ 

 

}َأْو َما  يعني من النساء}َفَواِحَدًة{  يف األربع}َفإِْن ِخْفُتْم َأَلَّ َتْعِدُلوا{ 

أي أن ({ 3}َذلَِك َأْدَنى َأَلَّ َتُعوُلوا) يعني من اإلماءَمَلَكْت َأْيَماُنُكْم{ 

ال متيلوا عن احلق وجتوروا وأصل العول اخلروج عن احلق ومنه عول 

ن حد السهام املسامة، وأنشد عكرمة شعرًا أليب طالب الفرائض خلروجها ع

 : 

 

 أي غري مائل.

 ومرياث صدق وزنه غري عائل 

  

 

وهذا خطاب توجه إىل َصُدَقاَِتِنَّ نِْحَلًة{  }َوَءاُتوا النَِّساءَ قوله تعاىل : 
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الزوج، وأما النحلة فهي العطية عىل غري بدل ويسمى الدين نحلة ألنه 

جل ويف تسمية النحلة بذلك ألن اهلل سبحانه وتعاىل عطية من اهلل عز و

 ِمنُْه  نحله عباده والنحلة أراد هبا فريضة مسامه
ٍ
ء }َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن ََشْ

 يعني الزوجات إن طبن نفسًا عن يشء من صداقهن ألزواجهنَنْفًسا{ 

أ البعري  اهلني ما أعقب نفعًا وشفاء ومنه هن({ 2}َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا)

 السقاء قال الشاعر : 

 متبذالً تبدو حماسنه 

 

 يضع اهلناء مواضع النقب  

 

َفَهاَء َأْمَواَلُكُم{ قوله تعاىل :  املراد بالسفهاء الصبيان }َوََل ُتْؤُتوا السُّ

واألوالد املفسدين وإن كانوا بالغني أي يقسم فيهم املال فيصريوا عياالً 

ن كل سفيه جيب احلجر عليه يف ماله وقيل وكاًل عليهم، وحيتمل أن يكو

ثالثة يدعون فال يستجيب اهلل هلم رجل كانت له امرأة سيئة فلم يطلقها، 

َفَهاَء َأْمَواَلُكُم{ ورجل أعطى ماله سفيهًا وقد قال تعاىل :  }َوََل ُتْؤُتوا السُّ

 ورجل له عىل رجل دين مل يشهد عليه. 

الناقص العقل ووصف وأصل السفه خفة احللم فلذلك وصف به 

املفسد بذلك لنقصان تدبريه ووصف الفاسق بذلك لنقصانه عند أهل 

 الدين والعلم. 

تأويالن أحدهام : أموال األولياء، والثاين : }َأْمَواَلُكُم{ ويف قوله : 

ُه َلُكْم ِقَياًما{  أموال السفهاء تِي َجَعَل اللَّ يريد أاها قوام معاشكم }الَّ

أي أنفقوا أهيا األولياء اْرُزُقوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم{ }وَ  ومعايش سفهائكم

عىل السفهاء من أمواهلم، وحيتمل أن يكون أهيا الناس أنفقوا عىل سفهائكم 

 أي أن يقال لكم بارك اهلل({ 9}َوُقوُلوا هَلُْم َقْوًَل َمْعُروًفا) من أموالكم

 فيكم، وتوعدون مجياًل وتلقون ببرش. 
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}َفإِْن  أي احللمابَْتُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى إَِذا بََلُغوا النَِّكاَح{ }وَ  قوله تعاىل :

يعني عرفتم، والرشد هو العقل والعلم بام يصلحه َءاَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشًدا{ 

يعني التي حتت أيديكم أهيا }َفاْدَفُعوا إَِلْيِهْم َأْمَواهَلُْم{  والصالح يف املال

وا{ }َوََل َتأْ  األولياء عليهم اًفا َوبَِداًرا َأْن َيْكرَبُ أي ال تأكلوها ُكُلوَها إِِْسَ

إرسافًا عىل غري ما أباح اهلل لكم، وأصل اإلرساف جتاوز احلد املباح أي ما 

ليس بمباح فربام كان ذلك يف اإلفراط فيها وربام كان ذلك يف التقصري عنه 

وإذا كان يف التقصري أنه إذا كان يف اإلفراط فاللغة املستعملة أرسف إرسافًا، 

 قيل رسف يرسف. 

وبدارًا أن يكربوا وهو أن يأكل مال اليتيم مبادرة إليه قبل أن يكرب فيأخذ 

}َوَمْن َكاَن َغنِيًّا َفْلَيْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن  ماله فيحول بني الويل وبني ماله

ثم يرد إذا  أي يستقرض منه إذا احتاج إليهَفِقرًيا َفْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف{ 

وجد، وجيوز أن يأكل من بعده ويرشب من رسل ماشيته من غري تعرض ملا 

 سوى ذلك من فضة أو ذهب وذلك لقيامه عىل املال ومراعاته له. 

وسأل أعرايب بعض علامئنا فقال له : إن يف حجري أيتامًا وإن هلم إباًل 

جربااها وتلوط  فامذا حيل يل من ألبااها؟ فقال : إن كنت تبغي ضالتها وهتيأ

حوضها وتفرط عليها يوم وردها فارشب غري مرض بنسل وال ناهك يف 

احللب، وجيوز أن يأخذ الويل إذا كان حمتاجًا أجرًا معلومًا خلدمته وعىل قدر 

 عمله. 

فيكون }َفإَِذا َدَفْعُتْم إَِلْيِهْم َأْمَواهَلُْم َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم{  قوله تعاىل :

ِه َحِسيًبا) مواهلمبينة يف دفع أ يعني شهيدًا والثاين كافيًا ({ 6}َوَكَفى بِاللَّ

 من الشهود. 

َجاِل َنِصيٌب ِِمَّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَْقَربُوَن{  قوله تعاىل : وسبب }لِلرِّ
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نزول هذه اآلية أن اجلاهلية كانوا يورثون الذكور دون اإلناث فنزلت هذه 

لة وثعلبة وأوس بن سعيد وسويد وهم من اآلية يف أم كحلة وابنة كح

األنصار وكان أحدهم زوجها واآلخر عم ولدها فقاال : يا رسول اهلل 

 ولدها ال يركب فرسًا وال حيمل كال... 

}َوإَِذا َحَْضَ اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْربَى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنُي  قوله تعاىل :

 ة منسوخة بآية التوريث. وهذه اآليَفاْرُزُقوُهْم ِمنُْه{ 

ًة ِضَعاًفا  قوله تعاىل : يَّ ِذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ }َوْلَيْخَش الَّ

َه َوْلَيُقوُلوا َقْوًَل َسِديًدا) أي وليحذر ({ 1َخاُفوا َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اللَّ

ن ال يرثه الذين حيرضون ميتًا يويص يف ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية فيم

ولكن ليأمره أن يبقي ماله لولده كام لو كان هو املويص ال بد أن يبقي ماله 

لولده وجيوز أن يكون ذلك أمرًا من اهلل عز وجل والة األيتام أن يلواهم 

باإلحسان إليهم يف أنفسهم وأمواهلم كام جيوز أن يكون والة أوالدهم 

وتركوا أوالدهم صغارًا الصغار من بعدهم ويف اإلحسان إليهم لو ماتوا 

 يتامى. 

ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما{  قوله تعاىل : أي يأخذون }إِنَّ الَّ

ْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن  فعرب عن األخذ باألكل }إِنََّما َيْأُكُلوَن يِف بُُطوَِّنِ

 الصال لزوم النار والسعري إسعار النار. ({ 90َسِعرًيا)

{   :قوله تعاىل َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ ُه يِف َأْوََلِدُكْم لِلذَّ }ُيوِصيُكُم اللَّ

روي أن اجلاهلية كانوا ال يورثون اجلواري وال الضعفاء فأنزل اهلل عز وجل 

 هذه اآلية. 

ففرض }َفإِْن ُكنَّ نَِساًء َفْوَق اْثنََتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك{  قوله تعاىل :

ثالث من البنات من غري ذكر الثلثني وفرض الواحدة إذا انفردت النصف ال

وفرض البنتني الثلثان وال مراعاة لقول من جعل هلام النصف اعتبارًا 
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 باألخوات. 

ُدُس{  ثم قال : }ِِمَّا َتَرَك  ثم قال :}َوأِلَبََوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهَما السُّ

ِه الثُُّلُث{ إِْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفإِْن ََلْ  فسوى  َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأبََواُه َفُِأُمِّ

بني كل واحد من األبوين مع وجود الولد يف أن فرض كل واحد منهام 

السدس ثم فاضل بينهام مع عدم الولد يف أن جعل لألم الثلث والباقي 

قد استويا لألب وإنام كان هذا ألن األبوين يرثان بالوالدة مع الولد الذي 

فيها فسوى بني فرضيهام وإذا عدم الولد ورثت األم فرضًا لعدم التعصيب 

فيها وورث األب بالتعصيب ألنه أقوى مرياثًا وجعل فرضها شطر ما حاز 

 األب بتعصيبه ليميز للذكر مثل حظ األنثيني. 

ُدُس{  ثم قال : ِه السُّ ثنني من فعندنا أن اال}َفإِْن َكاَن َلُه إِْخَوٌة َفُِأُمِّ

األخوة واألخوات حيجبواها من الثلث الذي هو أعىل فرضها إىل السدس 

الذي هو أقل فرضهام ويكون الباقي بعد سدسها لألب فقال قوم إن الباقي 

يعود عىل اإلخوة دون األب ليكون ما حجبوها عائد عليهم ال عىل غريهم 

د، والثاين : وهذا خطأ من وجهني أحدهام : أن األب يسقط من أدىل به كاجل

 أن العصبة ال يتقدر هلم يف املرياث فرض كاألبناء. 

فأما حجب األم باألخوات فقد منع منه بعض الفقهاء وقال إن أقل 

اجلمع ثالثة وال حيجب هذا القائل إال بثالثة من األخوة واألخوات وعندنا 

َصَغْت }َفَقْد أن لفظ اجلمع ال يمتنع أن يوضع موضع التثنية كقوله تعاىل : 

[، ومنع االثنني يف الفرائض يقومان مقام اجلمع 4]التحريم: ُقُلوبُُكَما{

 الكامل كاألخوات وولد األم. 

فقدم الدين }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة ُيوِِص ِِّبَا َأْو َدْيٍن{  ثم قال تعاىل :

والوصية عىل املرياث ألن الدين حق عىل امليت والوصية حق له وهام 
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رثته ثم قدم الدين عىل الوصية وإن كان يف التالوة مقدمان عىل حق و

مؤخرًا ألن ما عىل امليت من حق أوىل من أن يكون مقدمًا عىل ما له من 

 حق. 

: إنكم تقرأون هذه  -َعَلْيه الَسالم-وقد روينا عن أمري املؤمنني عيل 

َصىَل اهلل َعَلْيه -وإن رسول اهلل }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة ُيوِِص ِِّبَا َأْو َدْيٍن{ اآلية 

ُْم  قىض بالدين قبل الوصية. -وآله }َءابَاُؤُكْم َوَأبْنَاُؤُكْم ََل َتْدُروَن َأَيُّ

 يعني يف الدين والدنيا. َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا{ 

}َوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت  قوله تعاىل :

ُدُس{ َفِلُكلِّ وَ  والكاللة ما عدا الوالد والولد مثل األخوة اِحٍد ِمنُْهَما السُّ

واألخوات وهو عبارة عن احلي ال امليت وأصل الكاللة اإلحاطة ومنه 

اإلكليل سمي بذلك إلحاطته بالرأس فكذلك الكاللة إلحاطتها بأصل 

 النسب الذي هو الوالد والولد. 

أي فرائض اهلل التي قد حدها لعباده { }تِْلَك ُحُدوُد اللَّهِ  قوله تعاىل :

 ورشوطه تفصيالت أوامره. 

ِِت َيْأتنَِي اْلَفاِحَشَة ِمْن نَِساِئُكْم{  قوله تعاىل : يعني بالفاحشة }..َوالالَّ

}َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربََعًة ِمنُْكْم َفإِْن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ يِف  الزنا

أي أن إمساكهن يف البيوت كان حدًا َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت{ اْلُبُيوِت َحتَّى َيتَ 

-عليهن فنسخ اإلمساك يف البيوت باجللد والرجم، روينا عن رسول اهلل 

أنه قال : ))خذوا عني قد جعل اهلل هلن سبياًل البكر  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

يف اخلرب  بالبكر مائة جلدة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم(( وقد زادوا

 تغريب عام وهو منسوخ. 

ا{  قوله تعاىل : َذاِن َيْأتَِياَِّنَا ِمنُْكْم َفآُذوُُهَ وحيتمل أن يكون املراد }َواللَّ

باآلية البكر والثيب واألذى هو حيمل بأنه يف الكتاب والسنة وقد قيل إن 
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هذه اآلية التي هي األذى كان قبل آية احلبس وإن أخرت يف التالوة وهذا 

 مذهب من مل حيمل األذى عىل اجللد والرجم.  عىل

يعني تابا من }َفإِْن َتابَا َوَأْصَلَحا َفَأْعِرُضوا َعنُْهَما{  قوله تعاىل :

 الفاحشة وأصلحا دينهام فأعرضوا عنهام بالصفح والكف عن األذى. 

ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ  قوله تعاىل : ِه لِلَّ وَء بَِجَهاَلٍة{ }إِنََّما التَّْوبَُة َعىَل اللَّ

 ألنه ال يعيص إال وهو جاهل بام يصري إليه من العذاب والعقاب بعصيانه

 يف صحتهم قبل موهتم ومرضهم. }ُثمَّ َيُتوبُوَن{ 

يَِّئاِت{ قوله تعاىل :  ِذيَن َيْعَمُلوَن السَّ  إىل قوله :}َوَلْيَسِت التَّْوبَُة لِلَّ

اٌر{  ة أهل القبلة فسوى بني من مل يتب وهذه اآلية نزلت يف عصا}َوُهْم ُكفَّ

 حتى مات وبني من تاب عند حضور املوت. 

ِذيَن َءاَمنُوا ََل َُيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّساَء َكْرًها  قوله تعاىل : َا الَّ }َياَأَيُّ

 } وسبب ذلك أن أهل املدينة يف اجلاهلية كان إذا مات َوََل َتْعُضُلوُهنَّ

بيه وقريبه أوىل به من غريه ومنها بنفسه فإن شاء أحدهم عن زوجة كان أ

نكحها كائنة بالصداق األول وإن شاء زوجها وترك صداقها وإن شاء 

عطلها عن النكاح حتى متوت فريثها أو تفتدي منه نفسها بصداقها إىل أن 

تويف أبو قيس بن األسلت عن زوجته كبيسة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه 

فقال : يا نبي اهلل ال أنا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ىل النبي أن يتزوجها فجاءت إ

}َوََل َتْعُضُلوُهنَّ ورثت زوجي وال أنا تركت فأنكح فنزلت هذه اآلية 

 } وهو خطاب لورثة األزواج أي ال لَِتْذَهُبوا بَِبْعِض َما َءاَتْيُتُموُهنَّ

}إَِلَّ َأْن  ولياءمتنعوهن من التزويج كام ذكرناه وجيوز أن يكون خطابًا لأل

}َفإِْن  والفاحشة هي كلام فحش فعله وكره مسموعهَيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة{ 

ا  ُه فِيِه َخرْيً َعَل اللَّ َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوََيْ
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 أي الولد الصالح. ({ 91َكثِرًيا)

}ِمنُْه  إىل قوله :اَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج{ : }َوإِْن َأَرْدُتُم اْستِْبدَ قوله تعاىل 

يعني أاهن قد ملكن الصداق وليس ملكهن للصداق موقوف عىل َشْيًئا{ 

َتاًنا  التمسك هبن بل ذلك هلن مع إمساكهن وفراقهن }َأَتْأُخُذوَنُه ُِّبْ

أي ظلاًم بالبهتان وجيوز بأن تبهتها ألنه جعل ذلك هلا ليستوجبه َوإِْثًما{ 

نام منع من ذلك مع االستبدال وإن كان ممنوعًا منه وأن يستبدل هبن منها وإ

أيضًا لئال يتوهم املتوهم أنه مع استبدال غريها هبا أن يأخذ ما دفعه إليها 

 ليدفعه إىل من استبدل هبا منه وإن كان عمومًا. 

أي يف { }َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفََض بَْعُضُكْم إِىَل بَْعضٍ  قوله تعاىل :

هو عقد النكاح ({ 49}َوَأَخْذَن ِمنُْكْم ِميَثاًقا َغِليًظا) اجلامع ويف اخللوة

-الذي استحل به الفرج، وحيتمل أن يكون امليثاق ما روينا عن رسول اهلل 

أنه قال : ))أهيا الناس إن النساء عندكم عوار  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

جهن بكلمة اهلل فلكم عليهن حق أخذمتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فرو

وهلن عليكم حق ومن حقكم عليهن أن ال يوطئن فراشكم أحدًا وال 

يعصينكم يف معروف فإن فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوهتن باملعروف(( 

 وحكم هذه اآلية ثابت إال عند اخلوف من النشوز. 

َساِء إَِلَّ َما َقْد }َوََل َتنِْكُحوا َما َنَكَح َءابَاُؤُكْم ِمَن النِّ قوله تعاىل :

وهذه اآلية نزلت عىل قوم كانوا خيلفون عىل نساء آبائهم فجاء َسَلَف{ 

اإلسالم بتحريم ذلك وعفا عام كان منهم يف اجلاهلية أن يؤاخذوا به يف 

اإلسالم إذا اجتنبوه، وجيوز : ال تنكحوا كنكاح آبائكم يف اجلاهلية عىل 

يف جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مام الوجه الفاسد إال ما قد سلف منكم 

جيوز اإلقرار عليه واملقت شدة البغض لقبيح مرتكب ومقته الناس أي 

({ 44}َوَساَء َسبِياًل) بغضوه وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه املقتي
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 أي طريقا. 

َهاُتُكْم{. قوله تعاىل : َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ َمَلَكْت  }إَِلَّ َما .إىل قوله :}ُحرِّ

 . -َعَلْيه الَسالم-أي بالسبي، وهذا مروي عن أمري املؤمنني َأْيَماُنُكْم{ 

أي }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إَِلَّ َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم{  قوله تعاىل :

ذوات األزواج إال ما ملكت أيامنكم بالسبي وهلن أزواج يف بلد الكفر 

ذوات األزواج حرام عىل غري أزواجهن إال ما وجيوز أن يكون املحصنات 

ملكت أيامنكم من اإلماء إذا اشرتاها مشرت بطل نكاحها وحلت ملشرتهيا 

ويكون بيعها طالقها وحلت جمامعتها له بعد اشرتائها وأصل اإلحصان 

املنع ومنه حصن البلد ألنه يمتنع من العدو ودرع حصينة أي منيعة وفرس 

 ه من اهللكة. حصان ألن راكبه يمتنع ب

ِه َعَلْيُكْم{  معناه حرم ذلكم عليكم كتابًا من اهلل عز وجل، }ِكَتاَب اللَّ

وحيتمل أن يكون املعنى التزموا كتاب اهلل وكتاب اهلل قيم عليكم فيام 

 تستحلونه وحترمونه. 

أي ما وراء ذوات املحارم }َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم{  قوله تعاىل :

يعني أن }َأْن َتْبَتُغوا بَِأْمَوالُِكْم{  ربكم كابنة اخلالة وابنة العمةمن أقا

}َُمِْصننَِي َغرْيَ  تلتمسوا بأموالكم إما أن تشرتى بثمن أو نكاح بصداق

يعني متناكحني غري زانني وأصل السفاح صب املاء ومنه سفح ُمَسافِِحنَي{ 

فيه وسفاح الزنا  الدمع أي صبه وسفح اجلبل أي أسفله ألنه يصب املاء

}َفَما اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة{ لصب مائه حرامًا 

 أي فام نكحتم منهن فجامعتموهن فآتوهن صدقاهتن فريضة معلومة. 

 }َوََل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِيَما َتَراَضْيُتْم بِِه ِمْن بَْعِد اْلَفِريَضِة{ قوله تعاىل :

أي ال جناح عليكم فيام تراضيتم به ودفعتموه أن يعود إليكم عن تراض 
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َه َكاَن َعِليًما َحِكيًما) علياًم باألشياء قبل كواها فخلقها ({ 42}إِنَّ اللَّ

 حكياًم يف تقديره وتدبريه. 

ْ َيْسَتطِْع ِمنُْكْم َطْوًَل َأْن َينِْكَح اْلُمْحَصنَاِت  قوله تعاىل : }َوَمْن ََل

الطول ْؤِمنَاِت َفِمْن َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن َفَتَياتُِكُم اْلُمْؤِمنَاِت{ اْلمُ 

الغنى والسعة املوصل إىل نكاح احلرة وأصل الطول من الطول ألنه تنال 

به معايل األمور ومنه قوهلم : ليس فيه طائل أي ما ينال به من الفوائد، 

 ط يف احلرة. ونكاح اإليامن رشط يف األمة كام أنه رش

يعني }َُمَْصنَاٍت َغرْيَ ُمَسافَِحاٍت َوََل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن{  قوله تعاىل :

باملحصنات العفائف واملسافحات املعلنات بالزنا، وال متخذات أخدان 

هو أن يف اجلاهلية كانت املرأة يف اجلاهلية تتخذ صديقًا تزين به وال تزين 

ون ما ظهر من الزنا وحيلون ما بطن حتى بغريه وكان أهل اجلاهلية حيرم

}َوََل َتْقَربُوا جاء اإلسالم بتحريم الظاهر منه والباطن بقوله عز وجل : 

 [. 151]األنعام: اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما بََطَن{

 } وقرئ بضم اهلمزة وكرس الصاد فمن قرأ بفتح اهلمزة }َفإَِذا ُأْحِصنَّ

}َفإِْن َأَتنْيَ بَِفاِحَشٍة{  ومن قرأ بالضم فإنام أراد زوجنفإنام أراد إسالمها 

}َفَعَلْيِهنَّ نِْصُف َما َعىَل اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلَعَذاِب  يعني هبا هاهنا الزنا

قيل إن العنت الزنا واإلثم وقيل هو َذلَِك لَِمْن َخَِشَ اْلَعنََت ِمنُْكْم{ 

وا َخرْيٌ َلُكْم{  هاهنا كلام له رضر شديد يف دين أو دنيا الصرب }َوَأْن َتْصرِبُ

 عن نكاح األمة لئال يكون ولده عبدًا. 

َهَواِت َأْن ََتِيُلوا َمْياًل  قوله تعاىل : ِذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ }...َوُيِريُد الَّ

 واآلية يف كل من تبع شهوة غري مباحة. ({ 47َعظِيًما)

ُه َأْن ُُيَفِّ  قوله تعاىل :  يعني يف نكاح اإلماءَف َعنُْكْم{ }ُيِريُد اللَّ

ْنَساُن َضِعيًفا) يعني عن احتامل الصرب عن جامع ({ 42}َوُخِلَق اإْلِ
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 النساء. 

ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَْينَُكْم بِاْلَباطِِل{  قوله تعاىل : َا الَّ }َياَأَيُّ

}إَِلَّ َأْن  الفاسدةوالباطل هو الربا والقامر والنجش والظلم والعقود 

اَرًة َعْن َتَراٍض ِمنُْكْم{  هو أن يكون العقد ناجزًا بغري خيار، َتُكوَن ِِتَ

 وجيوز أن خيري أحدهام صاحبه بعد العقد وقبل االفرتاق. 

وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال : ))ألبيع عن 

  ملسلم أن يغش مسلاًم((.تراض واخليار بعد الصفقة وال حيل 

أي ال يقتل بعضكم بعضًا ألاهم أهل دين }َوََل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم{ 

واحد فصاروا كنفس واحدة وجيوز أن يكون النهي توجه إىل من يقتل نفسه 

 يف حال الغضب والضجر. 

َناًرا{  }َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف ُنْصِليهِ  قوله تعاىل :

وهذا الوعيد توجه إىل كل من يأكل املال بالباطل وقتل الناس بغري حق، 

يعني فعاًل واستحالالً والعدوان والظلم }ُعْدَواًنا َوُظْلًما{ ويف قوله : 

 واحد ولكن ملا اختلف اللفظان ذكر للتأكيد. 

َتنُِبوا َكَباِئَر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنكَ  قوله تعاىل : ْر َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم{ }إِْن َِتْ فِّ

والكبائر كلام اهى اهلل سبحانه عن فعلها مام يوجب اخللود يف النار كالرشك 

باهلل عز وجل وقتل النفس التي حرم اهلل وقذف املحصنات وأكل مال 

 اليتيم، وأكل الربا، والفرار من الزحف. 

ُه  قوله تعاىل : َل اللَّ وهو بِِه بَْعَضُكْم َعىَل بَْعٍض{ }َوََل َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ

أن يقول القائل : ليت مال فالن يل أو ليت ضياعه يل، وهذا النهي كلام اهى 

اهلل عز وجل املسلمني عن مثله فأما إذا قال : ليت يل مثله فهذا مباح وليس 

 بمحظور. 
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قيل : إن هذه اآلية نزلت يف نساء يتمنني أن يكن كالرجال يف فضلهم 

َصىَل اهلل َعَلْيه -نهم أم سلمة بنت أيب أمية زوج رسول اهلل وجهادهم م

 . -وآله

َجاِل َنِصيٌب ِِمَّا اْكَتَسُبوا{  من الثواب عىل طاعة اهلل عز وجل }لِلرِّ

مثل ذلك يعني أن للمرأة }َولِلنَِّساِء َنِصيٌب{  والعقاب عىل معصيته

نصيب مام اكتسبوا باحلسنة عرش أمثاهلا كالرجل، وحيتمل أن يكون للرجال 

من مرياث موتاهم وللنساء نصيب منهم ألن أهل اجلاهلية مل يكونوا 

 . يورثون النساء

َه ِمْن َفْضِلِه{  أي العبادة التي تكتسب الثواب يف اآلخرة }َواْسَأُلوا اللَّ

: ))اسألوا اهلل من فضله فإن اهلل حيب -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قال رسول اهلل 

 ن من أفضل العبادة انتظار الفرج((. أن يسأل وإ

}َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َمَواِِلَ ِِمَّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَْقَربُوَن{  قوله تعاىل :

 حيتمل أن يكون املوايل بني العم لقول الشاعر : 

 مهاًل بني عمنا مهاًل موالينا 

 

 

ْب ِِل ِمْن َلُدْنَك }َفهَ وجيوز أن يكون املوايل هم الورثة لقوله عز وجل : 

ِذيَن َعَقَدْت َأْيَماُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصيَبُهْم{ ]مريم[،  ({9َولِيًّا) وهي }َوالَّ

مفاعلة من عقد احللف أي والذين عاقدت أيامنكم وأياماهم باحللف بينكم 

آخى بني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وبينهم فآتوهم نصيبهم يعني أن رسول اهلل 

واألنصار وكان بعضهم يرث بعضًا بتلك املؤاخاة ثم نسخها ما املهاجرين 

 }َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َمَواِِلَ ِِمَّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَْقَربُوَن{.  تقدم من قوله :

اُموَن َعىَل النَِّساِء{  قوله تعاىل : َجاُل َقوَّ يعني أهل تأديب وقيام }الرِّ

}بَِما  يام جيب هلل تعاىل وهلن عليهم يعنيعىل نسائهم واألخذ عىل أيدهيم ف
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ُه بَْعَضُهْم َعىَل بَْعٍض{  َل اللَّ }َوبَِما َأْنَفُقوا ِمْن  يعني يف العقل والرأيَفضَّ

ْم{   يعني به الصداق والقيام بالكفاية. َأْمَواهِلِ

وقيل : سبب هذه اآلية أن رجاًل من األنصار لطم امرأته فشكت إىل 

}َوََل َتْعَجْل فقاص بينهام، فنزل :  -اهلل َعَلْيه وآلهَصىَل -رسول اهلل 

[، ثم بعدها : 114]طه: بِاْلُقْرَءاِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقََض إَِلْيَك َوْحُيُه{

ُه بَْعَضُهْم َعىَل بَْعٍض َوبَِما  َل اللَّ اُموَن َعىَل النَِّساِء بَِما َفضَّ َجاُل َقوَّ }الرِّ

احِلَاُت َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت لِْلَغْيِب بَِما َحِفَظ َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواهلِِ  ْم َفالصَّ

فالصاحلات املقيامت الدين والعامالت باخلري، والقانتات يعني اللَُّه{ 

املطيعات هلل وألزواجهن حافظات للغيب أي ألنفسهن عند غيبة 

أزواجهن وملا أوجبه اهلل عز وجل من حقه عليهن. بام حفظ اهلل : يعني 

فظ اهلل هلن إذ رصن كذلك، وحيتمل أن يكون بام أوجب اهلل عىل بح

أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حتى رصن هبام حمفوظات قال رسول اهلل 

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم : ))خري النساء امرأة إذا نظرت إليها رستك وإذا 

رسول  أمرهتا أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك يف ماهلا ونفسها(( ثم قرأ

اُموَن َعىَل النَِّساِء{:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل  َجاُل َقوَّ ..إىل آخر }الرِّ

  اآلية.

 } ِِت ََتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ واخلوف هنا بمعنى العلم فعرب عنه }َوالالَّ

 باخلوف كام قال الشاعر : 

 وال تدفنني بالفالة فإنني

 

 أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها 

 

 نني أعلم وقد يكون اخلوف بمعنى الظن كام قال الشاعر : أي فإ

  وما خفت باإلسالم أنك غايتي 
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ويستدل عىل نشوزها بام تبديه من سوء فعلها والنشوز هو معصية  

الزوج واخلروج من طاعته بغضا ًوكراهية وأصل النشوز االرتفاع ومنه قيل 

زًا لبعدها منه للمكان املرتفع نشز فسميت املمتنعة من زوجها ناش

 وارتفاعها عنه. 

أما وعظها فهو أن يأمرها }َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف اْلَمَضاِجِع{ 

بتقوى اهلل وطاعته وخيوفها استحقاق الوعيد يف معصيته. وأما إباحة اهلل عز 

وجل من رضهبا عند خمالفته وهجرها يف املضجع أن يرتك جمامعتها ويوليها 

 الرتك عن قىل واهلجر القبيح من القول ألنه مهجور ظهره وأصل اهلجر

 } بُوُهنَّ فجعل معاقبتها عىل النشوز بثالثة أشياء وعظها وهجرها }َواْْضِ

ورضهبا، ويف ترتيبها إذا نشزت أن يعظها وهيجرها فإن أقامت رضهبا 

والذي أبيح هلن الرضب ما كان تأديبًا يزجرها به عن النشوز غري مربح وال 

 منهك. 

أنه قال : ))ارضبوهن إذا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-روينا عن رسول اهلل و

أي }َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِياًل{ عصينكم رضبًا غري مربح(( 

 ال تطلبوا هلن أذى. 

يعني مشاقة كل واحد منهام }َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَْينِِهَما{ قوله تعاىل : 

حبه وهو إتيانه ما كان يشق عليه من األمور أما من املرأة فنشوزها من صا

عنه وترك ما لزمها من حقه وأما من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو 

ترسيح بإحسان والشقاق مصدر من قول القائل : شاق فالن فالنًا إذا أتى 

وة كل واحد منهام إىل صاحبه ما يشق عليه وقيل ألنه صار يف شق بالعدا

واملأمور بإنفاذ َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها{  }َفابَْعُثوا َحَكًما ِمنْ  واملباعدة

يعني }إِْن ُيِريَدا إِْصاَلًحا{  احلكم اإلمام إذا ترافع إليه الزوجان أو أحدهام
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ُه بَْينَُهَما{  احلكمني ِق اللَّ بني الزوجني بإصالح احلكمني وللحكمني }ُيَوفِّ

 ام يريان، وأما الطالق فهو إىل الزوج. من اإلصالح ب

ُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن  قوله تعاىل : َه َوََل ُتِّْشِ }َواْعُبُدوا اللَّ

هم قرابة }َوبِِذي اْلُقْربَى{  أي واستوصوا بالوالدين إحساناإِْحَساًنا{ 

 مجع يتيم وهو من مات أبوه ومل يبلغ احللم}َواْلَيَتاَمى{  النسب

مجع مسكني وهو الذي ركبه ذل الفاقة واحلاجة فتمسكن اْلَمَساِكنِي{ }وَ 

لذلك، واجلار ذي القربى أحدهام بمعنى القرابة والرحم وهو الذي بينك 

وبينه قرابة النسب، وحيتمل أن يكون الكافر البعيد يف دينه واجلنيب يف 

 سلكالم العرب هو البعيد ومنه سمي اجلنب العتزاله الصالة حتى يغت

اِحِب بِاْْلَنِْب{  -أي الرفيق يف السفر، وروينا عن أمري املؤمنني }َوالصَّ

أنه قال : هو املرأة التي تكون إىل جنبه، وحيتمل أن يكون  -َعَلْيه الَسالم

 الذي يكرمك ويصحبك رجاء نفعك. 

وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال : ))كل صاحب 

 صاحبًا فهو مسؤول عن صحابته ولو ساعة من اهار((. يصحب 

أنه قال : ))خري األصحاب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

 عند اهلل خريهم لصاحبه وخري اجلريان عند اهلل خريهم جلاره((.

بِيِل{   هو املسافر املحتاج املحتار، وقيل لصاحب الطريق }َوابِْن السَّ

 كام قيل لطري املاء ابن املاء قال الشاعر :  ابن السبيل

 وردت اعتسافًا والثريا كأاها 

 

 عىل قمة النرسين ماء حملق  

 

يعني اململوك فأضاف امللك إىل اليمني }َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم{ 

َه ََل ُُيِبُّ  الختصاصها بالتفرق كام يقال تكلم فوك ومشت قدمك }إِنَّ اللَّ
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املختال من كان ذا خيالء مفيعل من ({ 36َتاًَل َفُخوًرا)َمْن َكاَن ُُمْ 

 قولك: خال الرجل خيول خاالً وخوالً قال الشاعر : 

 ........  

واخلال ثوب من نبات اجلبال والفخور املفتخر عىل عباد اهلل بام أنعم 

 عليه من آالء اهلل وبسط عليهم من رزقه. 

ِذيَن َيْبَخُلوَن قوله تعاىل :  قيل إن هذه َوَيْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل{ }الَّ

َصىَل اهلل -اآلية نزلت يف اليهود بخلوا بام عندهم يف التوراة من نبوة حممد 

ُه ِمْن  وكتموه وأمروا الناس بكتامنه -َعَلْيه وآله }َوَيْكُتُموَن َما َءاَتاُهُم اللَّ

 َلم. من نبوة حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَس َفْضِلِه{ 

وحتتمل اآلية وجهًا آخر وهو أاهم يبخلون باإلنفاق يف طاعة اهلل عز 

وجل ويأمرون الناس بمثل ذلك، والبخل هو أن يبخل اإلنسان بام يف يده، 

 والشح أن يشح عىل ما يف أيدي الناس حيب أن يكون له.  

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم ِرَئاَء النَّا قوله تعاىل : ِه }َوالَّ ِس َوََل ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ

ْيَطاُن َلُه َقِرينًا  نزلت يف املنافقنيَوََل بِاْلَيْوِم اْْلِخِر{  }َوَمْن َيُكِن الشَّ

 القرين هو الصاحب املوافق كام قال عدي بن زيد : ({ 32َفَساَء َقِرينًا)

 قرينه  (1)عن املرء ال تسأل وسل عن

 

 فإن قرين باملقارن مقتدي  

 

القرين االقرتان والقرن بالكرس املناسب القرتانه بالصفة والقرن وأصل 

 أهل العرص القرتااهم يف الزمان أي أنه مقارن للشيطان يف فعله. 

ٍة{ قوله تعاىل :  َه ََل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ واملثقال الثقل وهو }..إِنَّ اللَّ

 مقدار اليشء يف الثقل والذرة هي ذرة محراء. 

                                                         
 نخ : وانظر .  (ـ1)
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ٍة بَِشِهيٍد{  : قوله تعاىل وشهيد كل أمة }َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

 نبيها ألنه يشهد عىل أمته أنه قد بلغها ما تقوم به احلجة عليها وتشهد بعلمها

يعني رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه ({ 29}َوِجْئنَا بَِك َعىَل َهُؤََلِء َشِهيًدا)

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا وآله وَسَلم سمع قارئًا يقرأ :  }َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -ففاضت عينا رسول اهلل ({ 29بَِك َعىَل َهُؤََلِء َشِهيًدا)

 . -وآله

ى  قوله تعاىل : ُسوَل َلْو ُتَسوَّ ِذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ }َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَّ

َه َحِديًثا)ِِّبُِم اأْلَْرُض َوََل  هم العصاة الكافرون كام ({ 24 َيْكُتُموَن اللَّ

 ({20}َياَلْيَتنِي ُكنُْت ُتَرابًا)حكى عنهم يف موضع آخر ويقول اآلخر : 

 ]النبأ[، وهم يتمنوا أن يدخلوا يف األرض بغلوهم. 

اَلَة َوَأْنتُ قوله تعاىل :  ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتْقَربُوا الصَّ َا الَّ ْم ُسَكاَرى }َياَأَيُّ

أي سكارى من النوم والسكر يف اللغة سد َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن{ 

واملراد بعابري }َوََل ُجنًُبا إَِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى َتْغَتِسُلوا{  جمرى املاء

 السبيل املسافر يكون جنبًا وال جيد املاء حتى يتيمم. 

: وجيوز أن يكون املراد اجلنب  -لَسالمَعَلْيه ا-وروينا عن أمري املؤمنني 

 ال يقرب موضع الصالة من املساجد مقياًم إال مارًا جمتازًا.

واملرىض يف هذا املوضع ما استرض فيه باستعامل }َوإِْن ُكنُْتْم َمْرََض{ 

}َأْو َعىَل َسَفٍر{  املاء دون ما مل يسترض وخيشى منه التلف وزيادة يف العلة

}َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم  ليه اسم السفر وهو بريد فصاعداً وهو أقل ما يطلق ع

وهو املوضع املطمئن من األرض كان اإلنسان يأتيه حلاجته ِمَن اْلَغاِئِط{ 

}َأْو ََلَمْسُتُم  فكني عن اخلارج جمازًا ثم كثر استعامله حتى صار كاحلقيقة

 أن املالمسة املجامعة -مَعَلْيه الَسال-روينا عن أمري املؤمنني عيل النَِّساَء{ 
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ُموا َصِعيًدا{  أي تعمدوا الصعيد هو الرتاب املتصعد عىل وجه }َفَتَيمَّ

 قال ذو الرمة : -َعَلْيه الَسالم-األرض كذلك رويناه عن أمري املؤمنني عيل 

 كأنه الضحى يرمي الصعيد به 

 

 ديانه يف عظام الرأس خرطوم  

 

منه، ُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم{ }َفاْمَس  والطيب هو احلالل الطاهر

والوجه املمسوح يف التيمم هو املحدود يف الغسل للوضوء ومسح اليدين 

مع املرفقني عىل حد غسلهام للوضوء، وكذلك اجلنب يتيمم للصالة إذا مل 

جيد املاء وهذه اآلية يف قوم من الصحابة أصاهبم جراح وقيل إاها نزلت عند 

 سفر. إعواز املاء يف ال

وَن  قوله تعاىل : ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب َيْشََتُ ْ َتَر إِىَل الَّ }َأََل

اَلَلَة{  أي أاهم بجحدهم صفة رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف الضَّ

كتبهم قد صاروا كمشرتي الضاللة باهلدى وقيل إاهم كانوا يعطون 

َصىَل اهلل -نوا يضعونه من التكذيب بالرسول أحبارهم أمواهلم عىل ما كا

ويرشون عىل كتامنه بنبوته وصفته يف التوراة ، روينا عن رسول  -َعَلْيه وآله

اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال : ))لعن اهلل الرايش واملرتيش 

 والرائش(( وهو املتوسط بينهام. 

أي اسمع ال سمعت أو اسمع ْسَمٍع{ }..َواْسَمْع َغرْيَ مُ  قوله تعاىل :

قيل إن هذه الكلمة كانت سببًا يف }َوَراِعنَا َليًّا بَِأْلِسنَتِِهْم{  غري مقبول منك

 لعنهم فأطلع اهلل نبيه عليها فنهاهم عنها فكانت جتري اهلزاء والكرب. 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب{  قوله تعاىل : َا الَّ يعني من اليهود }..َياَأَيُّ

ْلنَا{  النصارىو ًقا لَِما َمَعُكْم{  يعني من القرآن}َءاِمنُوا بَِما َنزَّ }ُمَصدِّ

َها َعىَل َأْدبَاِرَها{  يعني من كتبكم }ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًها َفنَُردَّ

وطمس الوجوه هوحمو آثارها حتى تصري كاألقفاء ونجعل عيواها يف 
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عن اهلدى فنردها عىل أدبارها أي  أقفائها فتميش القهقرى وجيوز نطمسها

}َأْو َنْلَعنَُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب  يف إضالهلا ذمًا هلا بأاها ال تفلح أبداً 

ْبِت{   أي نمسخهم قردة.السَّ

ي َمْن  قوله تعاىل : ُه ُيَزكِّ وَن َأْنُفَسُهْم بَِل اللَّ ِذيَن ُيَزكُّ ْ َتَر إِىَل الَّ }..َأََل

ود ويف تزكيتهم أنفسهم أاهم قالوا : نحن أبناء اهلل يعني اليهَيَشاُء{ 

 وأحباؤه، وحيتمل أن يكون تزكية بعضهم لبعض ينالوا به شيئًا من الدنيا

والفتيل هو الذي يف شق النواة والنقري ما يف ({ 21}َوََل ُيْظَلُموَن َفتِياًل)

 ظهرها والقطمري قرشها. 

ذِ  قوله تعاىل : ْ َتَر إِىَل الَّ يَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب ُيْؤِمنُوَن }..َأََل

ْبِت َوالطَّاُغوِت{  قيل إاهام صنامن كان املرشكون يعبدواهام، وقيل : بِاْْلِ

 اجلبت الساحر والطاغوت الكاهن. 

}..َأْم هَلُْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك َفإًِذا ََل ُيْؤُتوَن النَّاَس  قوله تعاىل :

 ذي يكون يف ظهر النواة. وهو ال({ 93َنِقرًيا)

ُه ِمْن َفْضِلِه{  قوله تعاىل : }َأْم َُيُْسُدوَن النَّاَس َعىَل َما َءاَتاُهُم اللَّ

ويف الفضل املحسود عليه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-واملراد بالناس رسول اهلل 

أحدهام النبوة ألن العرب حسدهتم حيث صارت فيهم، والثاين : ما  قوَلن

}َفَقْد َءاَتْينَا   عز وجل من احلكمة والعصمة والتأييد باملالئكةأعطاه اهلل

ْكَمَة َوَءاَتْينَاُهْم ُمْلًكا َعظِيًما) وامللك ({ 92َءاَل إِبَْراِهيَم اْلِكَتاَب َواحْلِ

 العظيم النبوة والطاعة املفروضة. 

ِذيَن َكَفُروا بِآَياتِنَا َسْوَف ُنْصِلي قوله تعاىل : .إىل ِهْم َناًرا{.}..إِنَّ الَّ

فإن قيل : كيف جيوز أن يبدلوا جلودًا غري }لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب{  قوله:

جلودهم التي كانت يف الدنيا فعذبوا فيها ولو جاز ذلك جلاز أن يبدلوا 
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أرواحًا غري أجسامهم وأرواحهم التي كانت يف الدنيا ، ولو جاز ذلك جلاز 

غري الذين أوعدهم اهلل يف الدنيا العذاب  أن يكون املعذبون يف اآلخرة بالنار

 عىل كفرهم. 

فعن هذا ثالثة أجوبة أحدها : أن أمل العذاب إنام يصل إىل اإلنسان الذي 

هو اللحم واجللد وإنام حيرق اجللد ليصل إىل اإلنسان أمل العذاب فأما اجللد 

يا أو واللحم فال يأملان سواء أعيد عىل الكفر جلده الذي كان عليه يف الدن

 غريه. 

 واجلواب الثاين : أاها تعاد تلك اجللود األوىل جديدة غري حمرقة . 

واجلواب الثالث : أن اجللود املعادة إنام هي رسابيلهم من قطران جعلت 

هلم لباسًا فسامها اهلل جلودًا فعىل هذا جيوز إحراق اجللود ثم إعادهتا غري 

فناؤها ويف فنائها راحتها وقد حمرقة ألن يف حال إحراقها إىل حال إعادهتا 

 أخرب اهلل عز وجل أاها ال متوت وال خيفف عنهم العذاب. 

وا اأْلََماَناِت إِىَل َأْهِلَها{  قوله تعاىل : َه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ املعني }..إِنَّ اللَّ

هبا والة املسلمني من األئمة الطاهرين أي ترد أمور الدين والرشائع إليهم 

عوا يف يشء من ذلك، وقيل إن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وال يناز

خوطب برد مفاتيح الكعبة إىل عثامن بن أيب طلحة وهذه اآلية عامة يف رد 

:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كل يشء إىل ما أؤمتن عليه، وروينا عن رسول اهلل 

 ))أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك((. 

ُسوَل  وله تعاىل :ق َه َوَأطِيُعوا الرَّ ِذيَن َءاَمنُوا َأطِيُعوا اللَّ َا الَّ }..َياَأَيُّ

يعني أطيعوا اهلل عز وجل يف أوامره ونواهيه وأطيعوا َوُأوِِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم{ 

الرسول فيام يؤديه من قبل اهلل عز وجل وأويل األمر منكم يعني األئمة من 

 احلاملني ما محله من أعباء األمور وسد الثغور. ولده القائمني مقامه 

أنه قال : ))من أطاعني فقد  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 
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أطاع اهلل ومن أطاع أمريي فقد أطاعني ومن عصاين فقد عىص اهلل ومن 

عىص أمريي فقد عصاين(( وطاعة الرسول اتباع سنته والعمل بكل ما جاء 

اهلل، وطاعة األئمة من ولده واجبة يف كل ما فيه طاعة اهلل به من عند 

  سبحانه؛ فأما ما كان من معصية اهلل فال طاعة ملخلوق يف معصيته. 

ُسوِل{  ِه َوالرَّ وُه إِىَل اللَّ  َفُردُّ
ٍ
ء أي إىل كتاب اهلل }َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف ََشْ

}إِْن  عرتته من هبام عاملنيوال -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –عز وجل وسنة رسوله 

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل) ({ 91ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاللَّ

وأظهر حقًا وأمحد عاقبة وأكثر صوابًا وخري من تأويلكم الذي ال يرجع إىل 

 أصل وال يفيض إىل حق. 

ِذيَن َيزْ  قوله تعاىل : ْ َتَر إِىَل الَّ ُْم َءاَمنُوا بَِما ُأْنِزَل إَِلْيَك }َأََل ُعُموَن َأَّنَّ

َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إِىَل الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن 

هذه اآلية نزلت يف رجل أنصاري من املنافقني ورجل من َيْكُفُروا بِِه{ 

أحاكمك إىل أهل دينك ألنه  اليهود كان بينهام خصومة فقال اليهودي :

علم أاهم ال يقبلون الرشوة وقال املنافق : بل أحاكمك إىل اليهود منهم 

كعب بن األرشف ألنه علم أاهم يقبلون الرشوة فاصطلحا أن يتحاكام إىل 

ُْم  رجل من جهينة فنزلت فيه هذه اآلية : ِذيَن َيْزُعُموَن َأَّنَّ ْ َتَر إِىَل الَّ }َأََل

يعني }َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك{  يعني املنافقَما ُأْنِزَل إَِلْيَك{ َءاَمنُوا بِ 

 يعني الكاهن. }ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إِىَل الطَّاُغوِت{ اليهودي 

وقيل إاها نزلت يف رجل من بني النضري وبني قريظة وكانت بنو قريظة 

القاتل وأعطوا ديته يف اجلاهلية إذا قتل رجل من بني قريظة مل يقتاد من 

ستون وسقًا من متر فلام أسلم ناس من بني قريظة وبني النضري قتل رجل 

َصىَل اهلل َعَلْيه -من بني النظري رجاًل من بني قريظة فتحاكموا إىل النبي 
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فقال النظريي يا رسول اهلل إنا كنا نعطيهم يف اجلاهلية الدية ستني  -وآله

م ذلك، وقالت بنو قريظة : نحن إخوان يف وسقًا من متر فنحن نعطيهم اليو

النسب ويف الدين وإنام كان ذلك يف غلبة اجلاهلية وقد جاء اإلسالم، فأنزل 

[، ثم ذكر 45]املائدة: }َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس{اهلل تعاىل فيهم : 

[، ثم أخذ 58]املائدة: }َأَفُحْكَم اْْلَاِهِليَِّة َيْبُغوَن{قول بني النظري فقال : 

النظريي فقتله بالقرظي ولذلك دخلت بنو النظري وبنو قريظة املدينة 

ْ َتَر فتحاكموا إىل أيب بردة األسلمي الكاهن فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك :  }َأََل

ُْم َءاَمنُوا بَِما ُأْنِزَل إَِلْيَك{  ِذيَن َيْزُعُموَن َأَّنَّ }َوَما  يعني يف احلالإِىَل الَّ

}ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إِىَل  يعني حني كانوا هيودْنِزَل ِمْن َقْبِلَك{ أُ 

 يعني أبا بردة األسلمي الكاهن. الطَّاُغوِت{ 

َمْت  قوله تعاىل : }..َفَكْيَف إَِذا َأَصابَْتُهْم ُمِصيَبٌة بَِما َقدَّ

هم اعتذروا .اآلية وسبب نزوهلا أن املنافقني بعد القود من صاحبَأْيِدَيِْم{.

يف حماكمتهم إىل غريه بأن قالوا : ما  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-إىل رسول اهلل 

أردنا يف عدولنا عنك إال إحسانًا لتقريب يف احلكم دون احلمل عىل من 

 احلق وتوفيقًا بني اخلصوم فنزلت اآلية. 

ُه َما يِف ُقُلو قوله تعاىل : ِذيَن َيْعَلُم اللَّ يعني من النفاق ِِّبِْم{ }ُأوَلِئَك الَّ

أي أعرض عنهم بالعداوة هلم }َفَأْعِرْض َعنُْهْم َوِعْظُهْم{  الذي يضمرونه

}َوُقْل هَلُْم يِف َأْنُفِسِهْم َقْوًَل  وعظهم فيام بدا منهم وال تقبل اعتذارهم

 أي أنت تزجرهم عام هم عليه بأبلغ الزواجر. ({ 63بَِليًغا)

ُموَك فِيَما َشَجَر }..َفاَل َوَربِّ  قوله تعاىل : َك ََل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُُيَكِّ

أي وقع بينهم من املشاجرة وهي املنازعة واالختالف سمي بذلك بَْينَُهْم{ 

}ُثمَّ ََل  مشاجرة لتداخل بعض الكالم يف بعض كتداخل الشجر بالتفافها

شك واإلثم وهذه واحلرج بمعنى الََيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِِمَّا َقَضْيَت{ 
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 اآلية نزلت يف اليهودي واملنافق الذين احتكام إىل الطاغوت. 

ِذيَن َأْنَعَم  قوله تعاىل : ُسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَّ َه َوالرَّ }..َوَمْن ُيطِِع اللَّ

.اآلية أما الصديقون فهو مجع صديق وهم املصدقون باألنبياء اللَُّه{.

مجع شهيد وهو املقتول يف سبيل اهلل والصديق فعيل من الصدق والشهداء 

تعاىل ألنه من شهداء اآلخرة إذا قتل يف سبيل اهلل وإنام سمي الشهيد شهيدًا 

ألنه قام بشهادة احلق حتى قتل الصاحلون فجمع صالح وهو من أصلح 

أحدهام : أنه  قوَلنعمله وصلحت رسيرته وعالنيته، وأما الرفيق ففيه 

 مأخوذ من الرتفق يف السري. 

وسبب نزول هذه اآلية أن ناسًا تومهوا أاهم ال يرون األنبياء يف اجلنة 

فنزلت  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ألاهم يف أعىل عليني وحزنوا وسألوا النبي 

 هذه اآلية. 

ِذيَن َءاَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم{  قوله تعاىل : َا الَّ يعني احذروا }..َياَأَيُّ

({ 79}َفاْنِفُروا ُثَباٍت َأِو اْنِفُروا ََجِيًعا) ذرعدوكم، وجيوز أن يكون احل

 الثبات مجعه ثبة والثبة العصبة، قال الشاعر : 

 لقد أعدوا عىل ثبة كرام 

 

 بشأوى آخذين ملا يشاءوا 

 

 ومعنى اآلية فانفروا فرقًا وعصبا. 

وَن احْلَ قوله تعاىل :  ِذيَن َيِّْشُ ِه الَّ ْنَيا }َفْلُيَقاتِْل يِف َسبِيِل اللَّ َياَة الدُّ

}َوَمْن  يعني يبيعون احلياة الدنيا باآلخرة فعرب عن البيع بالرشاءبِاْْلِخَرِة{ 

ِه َفُيْقَتْل َأْو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًما) ({ 72ُيَقاتِْل يِف َسبِيِل اللَّ

فإن قيل : فالوعيد من اهلل عز وجل عىل القتال فكيف جعله عىل القتل 

الغلبة؟ قيل : ألن القتال يفيض غالبًا إىل القتل أو الغلبة فصار الوعد عىل و
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 القتال وعدًا عامًا يفيض إليه القتال. 

وهي مكة  }َربَّنَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاَِلِ َأْهُلَها{ قوله تعاىل :

وافتتااهم أخرب اهلل عز وجل عنهم من استضعاف النساء والرجال والولدان 

 عن دينهم بالعذاب واألذى. 

وا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا  قوله تعاىل : ِذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفُّ ْ َتَر إِىَل الَّ }..َأََل

ا ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم َُيَْشْوَن  َكاَة َفَلمَّ اَلَة َوَءاُتوا الزَّ الصَّ

وهذه اآلية نزلت يف ناس من َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة{  النَّاَس َكَخْشَيِة اللَّهِ 

بمكة يف قتال املرشكني فلم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الصحابة استأذنوا النبي 

يأذن هلم فلام كتب عليهم القتال وهم باملدينة إذا فريق منهم يذكر ما ذكر 

 اهلل عز وجل يف كتابه، وقيل إاها نزلت يف قوم من املنافقني. 

}..َأْينََما َتُكوُنوا ُيْدِرُكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُْتْم يِف بُُروٍج  قوله تعاىل :

والربوج القصور وقيل البيوت يف احلصون وأصل الربوج الظهور ُمَشيََّدٍة{ 

ومنه تربج املرأة أي ظهورها واملشيدة املعمورة بالشيد وهو الفضة وقيل 

  هلم : أشاد بذكره أي رفعه.شاد البناء أي أعاله ورفعه ومنه قو

ِه َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة  }َوإِْن ُتِصْبُهْم َحَسنٌَة َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنِْد اللَّ

واملراد باحلسنة النرصة وبالسيئة اهلزيمة وحيتمل َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنِْدَك{ 

نِْدَك{ }ِمْن عِ أن تكون بمعنى الرخاء واليؤس واخلصب واجلدب قوله : 

أي تسويد أمرك وبالشؤم الذي حلقنا منك عىل وجه التطري ومثله قوله : 

وا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه{ ُ  [. 131]األعراف: }َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيطَّريَّ

ِه َوَما َأَصابََك ِمْن َسيَِّئٍة  }َما َأَصابََك ِمْن َحَسنٍَة َفِمنَ  قوله تعاىل : اللَّ

هذا اخلطاب لرسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم واملراد به َك{ َفِمْن َنْفِس 

غريه واحلسنة والسيئة يف هذا املوضع عىل وجهني أحدهام : أن احلسنة 

النعمة يف الدين والدنيا ، وحيتمل أن تكون احلسنة ما أصابه يوم بدر 
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 .والسيئة ما أصابه يوم أحد من شج وجهه وكرس رباعيته فمن نفسك

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّه{  قوله تعاىل : وإنام كانت طاعة }َمْن ُيطِِع الرَّ

}َوَمْن َتَوىلَّ َفَما  الرسول طاعة اهلل عز وجل ألاها موافقة إلرادة اهلل تعاىل

يعني حافظًا هلم من املعايص حتى ال تقع ({ 20َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا)

}َفإَِذا بََرُزوا  يعني املنافقني يقولون أمرنا طاعةَعٌة{ }َوَيُقوُلوَن َطا منهم

ِذي َتُقوُل{  والتبييت كل عمل دبر ِمْن ِعنِْدَك بَيََّت َطاِئَفٌة ِمنُْهْم َغرْيَ الَّ

 لياًل قال الشاعر : 

 أتوين فلم أرض ما بيتوا 

 

 وكانوا أتوين بأمر نكر  

 

: ألن الليل وقت للمبيت، أحدهام  قوَلنويف تسمية العمل بالليل بياتًا 

والثاين : ألنه وقت الرجوع إىل البيوت، ويف املراد بقوله : بيت طائفة منهم 

غري الذي تقول أي أاها عربت غري ما أضمرت من اخلالف فيام أمرهتم به أو 

اهيتهم عنه، والثاين معناه قدرت غري الذي تقول عىل وجه التكذيب 

ُه َيْكُتُب َما ُيَبيِّ   قيل يكتبه بعلمه وينزل عليك يف الكتاب. ُتوَن{ }َواللَّ

أصل التدبر الدبور ألنه النظر : }َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرَءاَن{   قوله تعاىل

ِه َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا  يف عواقب األمور }َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اللَّ

ز أن يكون من جهة أي تناقض من جهة حق وباطل وجيو({ 24َكثِرًيا)

 بليغ ومرذول. 

املراد }َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوا بِِه{ قوله تعاىل : 

ُسوِل َوإِىَل ُأوِِل اأْلَْمِر  به املنافقون وضعفة املسلمني وُه إِىَل الرَّ }َوَلْو َردُّ

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ل وأولوا األمر هم األئمة من عرتة الرسوِمنُْهْم{ 

ِذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم{  القائمون مقامه احلاكمون بأحكامه أي }َلَعِلَمُه الَّ
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ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه مأخوذ من  -عليهم السالم-من األئمة 

ِه  من استنباط املاء ومنه سمي النبط الستنباطهم العيون }َوَلْوََل َفْضُل اللَّ

ْيَطاَن إَِلَّ َقِلياًل)َعلَ  ُتُه ََلتََّبْعُتُم الشَّ يف فضل اهلل ورمحته ({ 23ْيُكْم َوَرمْحَ

ثالثة أقاويل أحدها : أنه رسول اهلل  َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وأهل بيته 

}ََلتََّبْعُتُم  الذين افرتضت طاعتهم والثاين : القرآن، والثالث : اللطف

ْيَطاَن إَِلَّ    َقِلياًل{.الشَّ

}..َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسنًَة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمنَْها َوَمْن  قوله تعاىل :

والشفاعة مسألة اإلنسان يف َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمنَْها{ 

صاحبه أن يناله خري بمسألته أو رش بمسألته وقيل الشفاعة احلسنة الدعاء 

لكافة أولياء اهلل أمجعني، والشفاعة السيئة الدعاء عليهم ألن للمؤمن و

اليهود كانت تفعل ذلك فتوعدهم اهلل عز وجل، والكفل الوزر واإلثم، 

 [. 20]احلديد: }ُيْؤتُِكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَتِِه{وقيل الكفل النصيب كام قال : 

 ُمِقيًتا) 
ٍ
ء ُه َعىَل ُكلِّ ََشْ ي مقتدرًا..اآلية، وأصل أ({ 29}َوَكاَن اللَّ

املقيت من املقوت فسمي املقتدر به ألنه قادر عىل إعطاء القوت كام قال 

 الشاعر : 

 وذي طعن كففت الطعن عنه 

 

 وكنت عىل مسائته مقيتا 

 

}َوإَِذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ُردُّوَها{ قوله تعاىل : 

هذا املوضع السالم والسالم تطوع مستحب ورده فرض ومعنى التحية يف 

ورد السالم خاص يف املسلم دون الكافر. بأحسن منها : تقديره الزيادة يف 

 الدعاء أو ردوها : يعني مثلها. 

وروينا أن رجاًل سلم عىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فقال : 

هلل َعَلْيه وآله وَسَلم : ))وعليكم السالم عليكم، فقال رسول اهلل َصىَل ا
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السالم ورمحة اهلل(( ثم جاء آخر فقال : السالم عليكم ورمحة اهلل، فقال 

النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم : ))وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته(( ثم 

جاء آخر فقال : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، فقال النبي َصىَل اهلل 

َعَلْيه وآله وَسَلم : ))وعليكم(( فقيل : يا رسول اهلل رددت األول والثاين 

وقلت للثالث : وعليكم؛ فقال : ))إن األول سلم وأبقى من التحية شيئًا 

فرددت عليه أحسن مام جاء به وكذلك الثاين وإن الثالث جاء بالتحية كلها 

َه َكاَن َعىَل ُكلِّ  فرددت عليه مثل ذلك  َحِسيًبا) }إِنَّ اللَّ
ٍ
ء يعني ({ 26ََشْ

 حفيظا وجيوز حماسبًا عىل العمل واجلزاء عليه. 

ُه ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة{  قوله تعاىل : }اللَّ

 وسميت القيامة لقيام الناس من قبورهم. 

{ }..َفَما َلُكْم يِف اْلُمنَافِِقنَي فَِئتَ  قوله تعاىل : وهذه اآلية نزلت يف نْيِ

يوم أحد وقالوا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-املنافقني الذين ختلفوا عن رسول اهلل 

: لو نعلم قتاالً التبعناكم، وقيل : إاها نزلت يف قوم قدموا املدينة وأظهروا 

ُه َأْرَكَسُهْم بَِما َكَسُبوا{ اإلسالم ثم رجعوا إىل مكة وأظهروا الرشك  }َواللَّ

}َأُتِريُدوَن َأْن ََتُْدوا َمْن  أي ردهم وأوقعهم وقيل معناه أهلكهم وكبتهم

 أي تسموهم باهلدى وقد سامهم اهلل ضالالً. َأَضلَّ اللَُّه{ 

ِذيَن َيِصُلوَن إِىَل َقْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميَثاٌق{  قوله تعاىل : أي }..إَِلَّ الَّ

ن فلهم منهم مثل ما لكم منهم وهذه يدخلون يف قوم بينكم وبينهم أيام

اآلية نزلت يف هالل بن عنرب األسلمي ورساقة بن مالك وخزامة بن عامر 

بن عبد مناف هؤالء بنوا مدلج كان بينهم وبني رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

 وآله وَسَلم عقد فحرم اهلل من بني مدلج ما حرم من قريش. 

ْت ُص   ُدوُرُهْم َأْن ُيَقاتُِلوُكْم َأْو ُيَقاتُِلوا َقْوَمُهْم{ }َأْو َجاُءوُكْم َحِِّصَ
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يعني حرصت ضاقت ومنه حرص العدو والتضييق عليه ومنه حرص القراءة 

إذا ضاقت عىل القارئ مذاهبه وهذا إخبار من اهلل عز وجل عنهم بأن 

 صدورهم حرصت وحيتمل أن يكون دعاء عليهم بأن حترص صدورهم. 

َطُهْم َعَلْيُكْم{ }َوَلْو َشاَء اللَّ   وجهانويف تسليطهم عليكم ُه َلَسلَّ

}َفإِِن  أحدهام تقوية قلوهبم، والثاين اإلذن هلم ليدفعوا عن أنفسهم

َلَم{  أي الصلح وحيتمل أن اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا إَِلْيُكُم السَّ

ُه َلُكْم َعلَ  يكون اإلسالم وهذه اآلية ({ 10ْيِهْم َسبِياًل)}َفَما َجَعَل اللَّ

ِكنَي َحْيُث منسوخة بقوله :  }َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم َفاْقُتُلوا اْلُمِّْشِ

 [. 5]التوبة: َوَجْدَُتُوُهْم{

}َسَتِجُدوَن َءاَخِريَن ُيِريُدوَن َأْن َيْأَمنُوُكْم َوَيْأَمنُوا  قوله تعاىل :

يظهرون لقومهم املوافقة ليأمنوهم وللمسلمني  هم قوم كانواَقْوَمُهْم{ 

وا إِىَل اْلِفْتنَِة ُأْرِكُسوا فِيَها{  اإلسالم ليأمنوهم وهم املنافقون }ُكلَّ َما ُردُّ

 أي كلام ردوا إىل املحنة يف إظهار الكفر رجعوا فيه. 

هذه اآلية  }َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إَِلَّ َخَطًأ{ قوله تعاىل :

نزلت يف عباس بن ربيعة املخزومي فكان أخًا أليب جهل ألمه قتله احلارث 

بن يزيد بن عامر بن لؤي ألنه كان يعرف عباسًا مع أيب جهل قبل قتله 

 باحلرة بعد هجرته إىل املدينة وهو ال يعلم بإسالمه. 

أي  َخَطًأ{ }إَِلَّ وتفسري اآلية : ما أذن اهلل ملؤمن أن يقتل مؤمنًا ثم قال : 

أن املؤمن قد يقتل املؤمن خطأ وليس مام جعل اهلل عز وجل له وهذا من 

 االستثناء املنقطع كام قال جرير : 

 من البيض مل تطعن بعيدًا ومل تطأ 

 

 عىل األرض إال ربط برد مرحل  

 

}َوَمْن  يعني ومل تطأ عىل األرض إال أن تطأ عىل ذيل الربد من األرض.
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إذا كانت كبرية فليس جتزي إال أن نًا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة{ َقَتَل ُمْؤمِ 

 تكون موحدة مصلية صائمة وإن كانت مل تبلغ أجزت ألن إياماها صحيح

َمٌة إِىَل َأْهِلِه{  َصىَل اهلل -والدية جمملة أخذ بيااها من رسول اهلل }َوِدَيٌة ُمَسلَّ

رقبة تكفري للقاتل من ماله والدية بدالً من نفس بأن جيعل اهلل ال -َعَلْيه وآله

 املقتول عىل عاقلته. 

أي كان قومه }َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن{  ثم قال :

كفارًا وهو مؤمن ففي قتله حترير رقبة مؤمنة وليس فيه دية ألن الدية مام 

كان من قوم عدو لكم يعني  تقوي العدو وحتتمل اآلية وجهًا آخر وهو وإن

أهل احلرب إذا كان فيهم مؤمن فقتل من غري علم بإيامنه ففيه الكفارة دون 

 الدية سواء كان وارثه مسلاًم أم كافرًا، ومعنى قوله من قوم أي يف قوم. 

َمٌة  قوله تعاىل : }َوإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسلَّ

ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة{  وهذه اآلية يف كل من دخل إلينا بأمان أو إِىَل َأْهِلِه َوحَتْ

ْ ََيِْد  ذمة أو عهد من احلرب أو الذمة فقتل ففيه الكفارة والدية }َفَمْن ََل

 }  والصوم بدل من الرقبة.َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها{ }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤمِ  قوله تعاىل : نًا ُمَتَعمِّ

وهذه اآلية نزلت يف مقيس بن ضبابة وقد كان رجل من فهر قتل أخاه 

الدية فقبلها ورضهبا عىل بني النجار ثم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فأعطاه النبي 

الفهري يف مقيس بن ضبابة ومعه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بعث رسول اهلل 

حاجة فاحتمل مقيس الفهري وكان بدنًا فرضب به األرض ورضخ رأسه 

 بني حجرين ثم أنشأ يقول : 

 قتلت به فهرًا ومحلت عقله 

 

 رساة بني النجار أرباب قارع  
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فقال النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم : ))أظنه أحدث حدثًا واهلل ألن 

 ام(( فقتل عام الفتح. كان قتل ال أؤمنه يف حل وال حر

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم{قوله تعاىل :  روينا عن  }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه سئل عن هذه اآلية فقيل له : وإن 

تاب وآمن وعمل صاحلًا ؟ قال : ))أنى له التوبة(( ونزلت الشديدة بعد 

ًدا{بستة أشهر قوله تعاىل :  اهلينة بعد قوله :  }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

َم  تِي َحرَّ ِه إهَِلًا َءاَخَر َوََل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ ِذيَن ََل َيْدُعوَن َمَع اللَّ }َوالَّ

ُه إَِلَّ بِاحْلَقِّ ..{  [.80اآلية ]الفرقان: اللَّ

َا الَّ قوله تعاىل :  ِه َفَتَبيَّنُوا{ }َياَأَيُّ بُْتْم يِف َسبِيِل اللَّ ِذيَن َءاَمنُوا إَِذا َْضَ

هذه اآلية نزلت يف رجل كانت له غنيامت لقيته رسية لرسول اهلل َصىَل اهلل 

َعَلْيه وآله وَسَلم فقال : السالم عليكم ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل فبدر 

:  قال -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل ىَل َص –إليه بعضهم فقتله؛ فلام أتى رسول اهلل 

 عن شققت هال: )) قال تعوذًا، قاهلا إنام:  قال(( أسلم؟ وقد قتلته مل))

 عليهم ورد أهله إىل ديته -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل – اهلل رسول محل ثم(( قلبه

نَّ }َفمَ  أي كفار مثلهم.}َكَذلَِك ُكنُْتْم ِمْن َقْبُل{ اتله أسامة بن زيدوق ديته

ُه َعَلْيُكْم{   باإلسالم. اللَّ

ِه ََيِْد يِف اأْلَْرِض ُمَراَغًما  قوله تعاىل : }..َوَمْن َُيَاِجْر يِف َسبِيِل اللَّ

أحدهام أن املراغم التحول من أرض إىل  وجهانيف املراغم َكثِرًيا َوَسَعًة{ 

 أرض قال نابغة بن جعدة : 

 بطود يلوذ بأركانه 

 

 هرب عزيز املراغم وامل 

 

 وكام قال آخر : 

 بعيد املراغم واملطلب   إىل بلد غري داين املحل 
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والثاين : واملراغم املهاجر أيضًا ألن من شخص عن قوم هياجر عنهم 

فقد راغمهم والرغم الذل والرغم الرتاب والرغم بضم الراء ما يسيل من 

ومن  األنف، وسعة أي سعة يف الرزق وخروجًا من الضاللة إىل اهلدى

 كتامن الدين إىل إظهاره.

بُْتْم يِف اأْلَْرِض{  أي رستم ألنه من رضب األرض بالرجل }َوإَِذا َْضَ

}َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن  يف السري فلذلك سمي السفر يف األرض رضباً 

ِذيَن َكَفُروا{  اَلِة إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ وا ِمَن الصَّ لقرص وهذا اَتْقُِّصُ

حيتمل وجهني أحدهام : أن يكون قرص األركان إذا جاب مع استيفاء 

األعداد فيصيل عند املسايفة والتحام القتال كيف أمكنه قائاًم وقاعدًا 

 [. 231]البقرة: }َفإِْن ِخْفُتْم َفِرَجاًَل َأْو ُرْكَباًنا{وموميًا وهذا مثل قوله : 

تني خائفًا كان املصيل أو آمنًا والثاين : هو قرص أعدادها من أربع إىل ركع

إذا سافر بريدًا؛ فأما اخلوف املراعى يف اآلية فهو يف صالة اخلوف إذا خاف 

النبي أو اإلمام أعداء اهلل صىل صالة اخلوف ويكون بإزاء العدو وفرقة من 

 املسلمني يشغلواهم عن انتهاك الفرصة من املؤمنني. 

اَلَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة  }َوإَِذا ُكنَْت فِيِهمْ  قوله تعاىل : َفَأَقْمَت هَلُُم الصَّ

ملا عزم املرشكون  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وهذا خطاب للنبي ِمنُْهْم َمَعَك{ 

اإليقاع به وبمن كان معه من املسلمني إذا استقبلوا بصالهتم فأطلع اهلل عز 

 اهلل َعَلْيه َصىَل -وجل عىل رسائرهم وأمره بالتحرز منهم فكل من قام مقامه 

 فله أن يصيل صالة اخلوف بأصحابه عند حال الرضورة إىل ذلك -وآله

يف الصالة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أي مع النبي }َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمنُْهْم َمَعَك{ 

 وطائفة بإزاء العدو. 
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 والذين يأخذون السالح هم الذين}َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم{ ثم قال : 

يعني الطائفة إذا سجدت التي معك  }َفإَِذا َسَجُدوا{بإزاء العدو وحيرسون 

يف الصالة فليكونوا من ورائكم بعد فراغ من كان معك يف الصالة من 

ركعتهم الثانية ألاهم يرجعون إىل مواقف أصحاهبم واإلمام واقف بمكانه 

الس يف حتى يصيل بالفرقة الثانية ركعة أخرى وتقوم الفرقة واإلمام ج

}َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى ََلْ  الثانية حتى يتم ويسلم هبم وهذا تفسري قوله:

  ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك{.

َه ِقَياًما َوُقُعوًدا{  قوله تعاىل : اَلَة َفاْذُكُروا اللَّ يعني }َفإَِذا َقَضْيُتُم الصَّ

ه ومل يعذر واحدًا من بذكر اهلل التعظيم والتسبيح والتقديس يف خوف وغري

اَلَة{  تركه إال مغلوبًا عىل عقله أي أمنتم بعد }َفإَِذا اْطَمْأَننُْتْم َفَأِقيُموا الصَّ

 خوفكم فأمتوا الركوع والسجود من غري إيامء وال ميش. 

أنه كان صالته وصالة  -َعَلْيه الَسالم-وقد روينا عن أمري املؤمنني 

 يل بالتسبيح والتكبري. أصحابه يوم اهلرير عىل ظهور اخل

اَلَة َكاَنْت َعىَل اْلُمْؤِمننَِي ِكَتابًا َمْوُقوًتا)  أي فرضًا ({ 903}إِنَّ الصَّ

 واجبًا مؤقتة يف أوقاهتا. 

ُْم قوله تعاىل :  }َوََل ََتِنُوا يِف ابْتَِغاِء اْلَقْوِم إِْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفإَِّنَّ

ِه َما ََل َيْرُجوَن{ َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن وَ  أي ما أصاهبم َتْرُجوَن ِمَن اللَّ

ِه منكم يأملون به كام تأملون مام أصابكم منهم ثم قال :  }َوَتْرُجوَن ِمَن اللَّ

من النرصة لكم والعون عىل عدوكم مع تساويكم يف األمل،  َما ََل َيْرُجوَن{

ُكْم ََل َتْرُجوَن }َما لَ وقد يكون الرجاء بمعنى اخلوف كام قال عز وجل : 

ِه َوَقاًرا)  ]نوح[، أي ال ختافون له عظمة، قال الشاعر :  ({93لِلَّ

 ال نرجتي حني تالقي الزائدا 

 

 أسبعة القت معًا أم واحدا 
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{ قوله تعاىل :   }لَِتْحُكَم  أي حقٌّ ما فيه}إِنَّا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ

}َوََل  أي بام أعلمك اهلل وأبان لك أنه حقَأَراَك اللَُّه{ بنَْيَ النَّاِس بَِما 

أي خماصاًم عنهم، وهذه اآلية نزلت يف ({ 909َتُكْن لِْلَخاِئننَِي َخِصيًما)

طعمة بن أبريق وسبب نزوهلا أنه كان قد أودع طعامًا ودرعًا فجحده ومل 

فع عنه فبني أمره بالد -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-تقم عليه بينة فهم رسول اهلل 

وقيل إنه قد كان رسق درعًا وطعامًا فأنكره واهتم غريه وألقاه يف منزله 

فأعانه قوم من األنصار وخاصم النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وهم بذلك 

 عىل ما ظهر له من أمره حتى أنزل اهلل فيه هذه اآلية. 

يعني الذي اهتمه السارق وألقى عليه { }...ُثمَّ َيْرِم بِِه بَِريًئا قوله تعاىل :

الرسقة، وقيل : ملا نزلت هذه اآلية ارتد ابن األبريق وحلق مكة باملرشكني 

َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع فأنزل اهلل :  ُسوَل ِمْن بَْعِد َما َتَبنيَّ }...َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

} ِه َما َتَوىلَّ  .اآلية. .َغرْيَ َسبِيِل اْلُمْؤِمننَِي ُنَولِّ

يعني الالت والعزى }..إِْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إَِلَّ إَِناًثا{ قوله تعاىل : 

 وقيل إاهن املالئكة ألن اجلاهلية كانت تقول املالئكة بنات اهلل. 

نَُّهْم{ قوله تعاىل : يعني }َوأَلَُمنَِّينَُّهْم{  يعني عن اإليامن }..َوأَلُِضلَّ

ُْم َفَلُيَبتُِّكنَّ َءاَذاَن  ثروها عىل اآلخرةبطول األمل يف الدنيا ليؤ }َوَْلُمَرَّنَّ

ُْم  أي يقطعواها نساكًا ألوثااهم كالبحرية والسائبةاأْلَْنَعاِم{  }َوَْلُمَرَّنَّ

نَّ َخْلَق اللَِّه{  ُ  أي دين اهلل. َفَلُيَغريِّ

تقدير َتاِب{ }...َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوََل َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكِ  قوله تعاىل :

الكالم ليس الثواب بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب وإنام هو باألعامل 

َز بِِه{  الصاحلة، واخلطاب هبذا إىل أهل اإلسالم }َمْن َيْعَمْل ُسوًءا َُيْ

}َمْن َيْعَمْل ُسوًءا والسوء كلام يسوء من الكبائر قيل ملا نزلت هذه اآلية 
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َز بِِه{  لغت منهم ما شاء اهلل أن تبلغ ذلك فشكوا إىل شق عىل املسلمني وبَُيْ

قال : ))قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

 به املسلم كفارة حتى النكبة والشوكة يشاكها((. 

{  قوله تعاىل : ُه ُيْفتِيُكْم فِيِهنَّ }...َوَيْسَتْفُتوَنَك يِف النَِّساِء ُقِل اللَّ

هلا أاهم يف اجلاهلية كانوا ال يورثون النساء واألطفال فلام فرض وسبب نزو

-اهلل تعاىل املواريث يف هذه السورة شق ذلك عىل الناس فسألوا رسول اهلل 

ِِت ََل  عن ذلك فأنزل اهلل هذه اآلية، وقوله : -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله }الالَّ

{  ُتْؤُتوََّنُنَّ َما ُكتَِب هَلُنَّ َوَتْرَغُبونَ  أي وترغبون يف َأْن َتنِْكُحوُهنَّ

 نكاحهن وأمواهلن. 

}َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بَْعِلَها ُنُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفاَل  قوله تعاىل :

قيل إن هذه اآلية نزلت يف رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله ُجنَاَح َعَلْيِهَما{ 

فجعلت يومها لبعض نساء رسول وَسَلم حني هم بطالق سودة ابنة زمعة 

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

وهي مع ذلك عامة يف كل امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضًا، 

والنشوز الرفع عنها لبغضها واإلعراض أن ينرصف عن امليل إليها ملوجدة 

{ }َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلحً  أو أثرة.  ْلُح َخرْيٌ ا َوالصُّ

{  أي خري من النشوز واإلعراض حَّ ِت اأْلَْنُفُس الشُّ أي }َوُأْحِْضَ

 أحرضت نفس كل واحد من الرجل واملرأة الشح بحقه قبل صاحبه. 

يعني بقلوبكم }..َوَلْن َتْسَتطِيُعوا َأْن َتْعِدُلوا بنَْيَ النَِّساِء{  قوله تعاىل :

أي }َفاَل ََتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل{  أن تعدلوا يف املحبة{ }َوَلْو َحَرْصُتمْ  وحمبتكم

َقِة{  متيلوا بأفعالكم فتتبعوها أهواءكم يعني ال أيم وال }َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلَّ

 ذات زوج. 

ُه ُكالًّ ِمْن َسَعتِِه{  قوله تعاىل : َقا ُيْغِن اللَّ أي من قدرته ألنه }َوإِْن َيَتَفرَّ



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة النساء

511 

أن يكون يغن اهلل كل واحد من صاحبه بمن هو خري  واسع القدرة وحيتمل

 منه. 

َا النَّاُس َوَيْأِت بِآَخِريَن{  قوله تعاىل : روينا }...إِْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َأَيُّ

أنه قال : ملا نزلت هذه اآلية رضب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عن رسول اهلل 

 ي عجم الفرس. بيده عىل ظهر سلامن وقال : ))هم قوم هذا(( يعن

ْنَيا  قوله تعاىل : ِه َثَواُب الدُّ ْنَيا َفِعنَْد اللَّ }َمْن َكاَن ُيِريُد َثَواَب الدُّ

 ثواب الدنيا الغنيمة وثواب اآلخرة اجلنة. َواْْلِخَرِة{ 

اِمنَي بِاْلِقْسِط{  قوله تعاىل : ِذيَن َءاَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ يعني }َياَأَيُّ

وشهادة اإلنسان }َوَلْو َعىَل َأْنُفِسُكْم{  يعني باحلقَء لِلَِّه{ }ُشَهَدا بالعدل

فيام هلم }َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي{  عىل نفسه هو إقراره ملا عليه خلصمه

ُه َأْوىَل ِِّبَِما َفاَل َتتَّبُِعوا اهْلََوى َأْن  وعليهم }إِْن َيُكْن َغنِيًّا َأْو َفِقرًيا َفاللَّ

تلووا }َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا{  أي يف امليل إىل أحد اخلصمنيوا{ َتْعِدلُ 

هو يل الرجل لسانه بالشهادة كام يلوي الرجل َدْين الرجل إذا مطله ومنه 

: ))يل الواحد يبيح عرضه وماله((. وهذا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قول النبي 

 خطاب للشهود. 

َا  قوله تعاىل : ِه َوَرُسولِِه{ }َياَأَيُّ ِذيَن َءاَمنُوا َءاِمنُوا بِاللَّ فإن قيل : الَّ

كيف قال : آمنوا وأخرب عنهم أاهم قد آمنوا فعن هذا جوابان : أحدهام : يا 

أهيا الذين آمنوا ملن كان قبل حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم آمنوا بمحمد 

 بًا لليهود والنصارى. َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم، وقيل : خطا

والثاين : يا أهيا الذين آمنوا بأفواههم آمنوا بقلوبكم ويكون خطابًا  

للمنافقني، وحيتمل وجه آخر وهو أن يكون خطابًا للمؤمنني أي دوموا عىل 

 إيامنكم.
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ِذيَن َءاَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا{  قوله تعاىل : أي آمنوا بموسى ثم كفروا }إِنَّ الَّ

}ُثمَّ  بعيسى}ُثمَّ َكَفُروا{  بموسى بعد عوده}ُثمَّ َءاَمنُوا{  لبعبادة العج

 بمحمد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم. اْزَداُدوا ُكْفًرا{ 

وحتتمل اآلية وجهًا آخر وهي أن تكون يف املنافقني أاهم آمنوا بألسنتهم 

ينا عن فكفروا بقلوهبم ثم ازدادوا كفرًا بإقامتهم عىل الكفر والردة، ورو

أن املرتد يستتاب ثالث مرات فإن ارتد بعدها  -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني 

 قتل ومل يستتب. 

بَُّصوَن بُِكْم{  قوله تعاىل : ِذيَن َيََتَ }َفإِْن َكاَن  يعني املنافقني}...الَّ

ْ َنُكْن َمَعُكْم{  ِه َقاُلوا َأََل }َوإِْن  ةأي فأعطونا من الغنيمَلُكْم َفْتٌح ِمَن اللَّ

ْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم{  أي مل نستول عليكم َكاَن لِْلَكافِِريَن َنِصيٌب َقاُلوا َأََل

 بالتخذيل عنكم. }َوَنْمنَْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمننَِي{  باملعونة والنرصة

ُه لِْلَكافِِريَن َعىَل اْلُمْؤِمننَِي  قوله تعاىل : َعَل اللَّ }َوَلْن ََيْ

 يعني حجة. ({ 929َسبِياًل)

َه َوُهَو َخاِدُعُهْم{  قوله تعاىل : اِدُعوَن اللَّ خيادعون }إِنَّ اْلُمنَافِِقنَي ُُيَ

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم بام يظهرونه من اإلسالم ويبطنونه من 

}َوُهَو  خداعًا له -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الكفر فصار خداعهم لرسول اهلل 

}َوإَِذا  أي يعاقبهم عىل خداعهم فسمى اجلزاء عن الفعل باسمهْم{ َخاِدُعهُ 

اَلِة َقاُموا ُكَساىَل{  }ُيَراُءوَن النَّاَس{  أي متثاقلني مقرصينَقاُموا إِىَل الصَّ

َه إَِلَّ  يفعلون ما يفعلون أي رياء الناس دون طاعة اهلل }َوََل َيْذُكُروَن اللَّ

 أي ال يعبدونه. ({ 924َقِلياًل)

وِء ِمَن اْلَقْوِل إَِلَّ َمْن ُظِلَم{  قوله تعاىل : ُه اْْلَْهَر بِالسُّ }...ََل ُُيِبُّ اللَّ

أي إال ملن يكون مظلومًا فيدعو عىل من ظلمه وحيتمل أن يكون إال من 

 ظلم فانترص من ظامله. 
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ا َأْو َُتُْفوُه{  قوله تعاىل : ء أو يعني خريًا بدالً من السو}إِْن ُتْبُدوا َخرْيً

ختفوا السوء أن ال تبدوا خريًا عفوًا عن السوء كان أوىل وإن كان غري العفو 

 مباحًا. 

َل َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمَن  قوله تعاىل : }...َيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن ُتنَزِّ

َماِء{  َه َجْهَرًة{  مكتوبًا كام سألوا موسى أكرب من ذلكالسَّ }َفَقاُلوا َأِرَنا اللَّ

وإنام بني اهلل سبحانه وتعاىل أن سؤاهلم لإلعنات ال لإلستبصار كام أاهم 

اِعَقُة  سألوا موسى أن يرهيم اهلل جهرة ظلاًم منهم وعدواناً  }َفَأَخَذَْتُُم الصَّ

 يف سؤاهلم وطلبتهم. بُِظْلِمِهْم{ 

الذي أخذ يعني بالعهد }َوَرَفْعنَا َفْوَقُهُم الطُّوَر بِِميَثاِقِهْم{  قوله تعاىل :

عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بام فيها فخالفوه لعبادة العجل 

ونقضوه فرفع اهلل عليهم الطور ليتوبوا وإال سقط عليهم الطور فتابوا 

ًدا{  حينئذ أي الباب الذي عبدوا فيه }َوُقْلنَا هَلُُم اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

ْلنَا هَلُْم ََل َتْعُدوا يِف }َوقُ  العجل وهو باب من أبواب بيت املقدس

ْبِت{  }َوَأَخْذَنا ِمنُْهْم  من االعتداء الذي هو الظلم وهو ترك واجباتهالسَّ

 وهو ميثاق آخر بعد رفع الطور. ({ 992ِميَثاًقا َغِليًظا)

أي حمجوبة عن فهم اإلعجاز ودالئل }ُقُلوبُنَا ُغْلٌف{  قوله تعاىل :

تمل أن يكون املراد به أوعية للعلم التصديق كاملحجوب يف غالفه، وحي

ُه َعَلْيَها  وهي ال تعرف احتجاجك وال تفهم إعجازك }بَْل َطَبَع اللَّ

فيه تأويالن أحدهام : أاها جعل فيها عالمة تدل بُِكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمنُوَن{ 

املالئكة عىل كفرهم كعالمة املطبوع، والثاين : ذمهم بأن قلوهبم كاملطبوع 

({ 999}َفاَل ُيْؤِمنُوَن إَِلَّ َقِلياًل) تي ال تفهم أبدًا وال تطيع مرشداً عليها ال

 أي القليل منهم يؤمن. 
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ْم إِنَّا َقَتْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى ابَْن َمْرَيَم َرُسوَل  قوله تعاىل : }َوَقْوهِلِ

هذا قول اليهود حكى اهلل عنهم وقوله رسول عىل زعمه أنه رسول اللَِّه{ 

وسبب ذلك أن رؤساء َما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه هَلُْم{ }وَ  اهلل

اليهود خافوا فتنة عوامهم بأن اهلل منعهم منه فعمدوا إىل غريه فقتلوه 

 وصلبوه وموهوا عىل العامة ليزول افتتااهم به.

ِذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه َلِفي َشكٍّ ِمنُْه{   فيه أن ووجه االختالف }َوإِنَّ الَّ

قومًا قالوا هو إله، وقال بعضهم ال بل هو ولد، وقال بعضهم هو شاعر 

{  فشكوا أي ما هلم بحاله من علم هل }َما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إَِلَّ اتَِّباَع الظَّنِّ

أي ما ({ 997}َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا) كان رسوالً أو غري رسول إال اتباع الظن

}بَْل  يقول القائل قتلته علاًم أن الرجل هو املسيح أو غريهقتلوه مرة يقينًا كام 

ُه إَِلْيِه{  أي رفعه إىل موضع ال جيرى عليه حكم أحد من العباد َرَفَعُه اللَّ

 فصار رفعه إىل حني ال جيري عليه حكم العباد رفعًا إليه. 

أي َقْبَل َمْوتِِه{  }َوإِْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب إَِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِهِ  قوله تعاىل :

ليؤمنن باملسيح قبل موت املسيح إذا نزل من السامء، وجيوز أن يكون تقدير 

الكالم قبل موته أي موت الكتايب فإاها ترجع إىل الكتايب بام أنزل اهلل من 

احلق وباملسيح عيسى ابن مريم، وحتتمل وجهًا ثالثًا : إال ليؤمنن برسول 

 .له وَسَلم قبل موت الكتايباهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآ

يعني املسيح شهيدًا ({ 991}َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا)

 تكذيب من كذب به وتصديق من صدق به من أهل عرصه. 

وهذا خطاب }...َياَأْهَل اْلِكَتاِب ََل َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم{  قوله تعاىل :

الفريقني غلوا يف املسيح فقالت  للنصارى خاصة ولليهود عامة ألن

النصارى هو الرب، وقالت اليهود هو لغري رشده، والغلو جماوزة احلد ومنه 

  غال السعر إذا جاوز حده وغال يف الدين إذا أفرط يف جماوزة احلد.



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة النساء

105 

 } ِه إَِلَّ احْلَقَّ }إِنََّما  يعني يف غلوهم يف املسيح }َوََل َتُقوُلوا َعىَل اللَّ

ردًا عىل من جعله إهلًا أو لغري ِعيَسى ابُْن َمْرَيَم َرُسوُل اللَِّه{ اْلَمِسيُح 

ألنه بشارة اهلل التي }َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إِىَل َمْرَيَم{  رشده وجعله ساحراً 

برشها فصار بذلك كلمة اهلل وجيوز أنه هيتدى به كام هيتدى بكلامت اهلل عز 

الناس كام حتيى األجساد باألرواح أي أنه حييى به }َوُروٌح ِمنُْه{  وجل

ِه َوُرُسِلِه َوََل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة  والنفخ يف اللغة سمي روحاً  }َفآِمنُوا بِاللَّ

ا َلُكْم{   والثالثة قول النصارى أب وابن وروح القدس. اْنَتُهوا َخرْيً

َا النَّاُس َقْد َجاَءُكْم بُْرَهاٌن ِمْن َربِّ  قوله تعاىل : والربهان ُكْم{ }...َياَأَيُّ

هو رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وما معه من املعجز الذي يشهد 

يعني القرآن نورًا ألنه يظهر ({ 972}َوَأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنوًرا ُمبِينًا) بصدقه

 به احلق كام تظهر املرئيات بالنور. 

ِذيَن َءاَمنُوا بِاللَّ  قوله تعاىل : ا الَّ أي اعتصموا ِه َواْعَتَصُموا بِِه{ }َفَأمَّ

}َفَسُيْدِخُلُهْم يِف َرمْحٍَة ِمنُْه  بالقرآن وجيوز واعتصموا باهلل من زيغ الشيطان

اًطا ُمْسَتِقيًما) واهلداية أن يعطيهم يف ({ 979َوَفْضٍل َوََيِْدَيِْم إَِلْيِه رِصَ

 إىل طريق اجلنة. الدنيا ما يودهيم إىل نعيم اآلخرة وجيوز وهيدهيم يف اآلخرة 

ُه ُيْفتِيُكْم يِف اْلَكاَلَلِة{  قوله تعاىل : روينا أن هذه }َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَّ

وهو يف مسرية وإىل جنبه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اآلية نزلت عىل رسول اهلل 

-حذيفة بن اليامن فبلغها حذيفة فقيل إن جابر بن عبداهلل سأل رسول اهلل 

فقال يل تسع جواٍر ويل مال كيف أصنع به فلم جيبه  - َعَلْيه وآلهَصىَل اهلل

 حتى نزلت هذه اآلية. 



 ]سورة املائدة[
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 سورة املائدة مدنية:  -عليه اهلل صىل–قال اإلمام النارص لدين اهلل 

ِذيَن َءاَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ قوله تعاىل :  َا الَّ وهي العقود التي { }َياَأَيُّ

أخذ اهلل هبا األيامن عىل خلقه فيام أحله هلم وحرمه عليهم، وجيوز أن تكون 

املعاقدات التي بني الناس يف البيع والرشاء والنكاح وسائر املعامالت 

  وكذلك يف النذور واأليامن والكفارات.

بل والبقر أي األنعام كلها وهي اإل}ُأِحلَّْت َلُكْم َِّبِيَمُة اأْلَْنَعاِم{ 

والغنم ويدخل فيها الظبى وبقر الوحش ال يدخل فيها احلافر ألنه مأخوذ 

 من تعمد الوطي. 

ِذيَن َءاَمنُوا ََل حُتِلُّوا َشَعاِئَر اللَِّه{ قوله تعاىل :   َا الَّ أي معامل اهلل }َياَأَيُّ

 وهو مأخوذ من اإلشعار الذي هو اإلعالم وشعائر اهلل هي ما حرم اهلل تعاىل

يف حال اإلحرام وسائر حدوده فيام أباح وأحل وحرم وحظر، وقيل : إن 

 الشعائر هي املناسك والدين وكل ذلك جائز. 

َا ِمْن َتْقَوى  قوله تعاىل : ِه َفإَِّنَّ }َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اللَّ

 ]احلج[، أي دين اهلل. ({ 34اْلُقُلوِب)

ْهَر احْلََراَم{   }َوََل  ال تستحلوا القتال فيه وهو رجبأي }َوََل الشَّ

واهلدي هو ما مل يقلد من النعم وقد جعل عىل نفسه اهْلَْدَي َوََل اْلَقاَلِئَد{ 

أن هيديه ويقلده، والقالئد ما قلد من اهلدي ألن التقليد يتعقبه اإلحرام، 

وقيل إن املرشكني كانوا يأخذون حلا شجر احلرم إذا أرادوا اخلروج منه 

نَي اْلَبْيَت احْلََراَم{  ونه ليأمنوا فنهوا أن ينزعوا شجر احلرمفيتقلد }َوََل َءامِّ

 يقال أممت كذا إذا قصدته ويقال : يممته، قال الشاعر : 

 يممت صدر بعريي غريه بلدا  إين كذاك إذا ما سائني بلد 
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ِْم َوِرْضَواًنا{  عنهم  يعني رىض اهلل عز وجل}َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمْن َرِّبِّ

وهذا وإن خرج خمرج }َوإَِذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا{  بنسكهم والفضل األجر

 األمر فهو بعد احلظر فاقتىض إباحة االصطياد بعد اإلحالل دون الوجوب

ِرَمنَُّكْم{  فيه تأويالن أحدهام: ال حيملنكم يقال: جرمني عىل }َوََل ََيْ

 بغضك أي محلني قال الشاعر: 

 يينة طعنة ولقد طعنت أبا ع

 

 جرمت فزارة كلها أن تغضبا  

 

والثاين معناه: ال يكسبنكم يقال: جرمت عىل أهيل أي كسبت هلم. 

 والشنآن: البغض والعداوة. 

َصىَل اهلل -وهذه اآلية نزلت يف اخلطم بن هند البكري أتى رسول اهلل 

ىَل وحده وخلف خيله خارجة من املدينة فدعاه رسول اهلل َص  -َعَلْيه وآله

َصىَل اهلل -اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فقال: إىل ما تدعو فأخربه وقد كان النبي 

قال ألصحابه: ))يدخل عليكم اليوم رجل من ربيعة يتكلم  -َعَلْيه وآله

قال: لقد دخل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بكالم شيطان(( فلام أخربه النبي 

رشح املدينة فاستاقه وانطلق  بوجه كافر وخرج بعقبى غادر فمن يرسح من

 وهو يرجتز ويقول: 

 قد لفها الليل بسواق خطم

 وال بجرار عىل ظهر وضم 

 بات يقاسيها غالم كالدمل 

 

 ليس براع إبل وال غنم  

 باتوا نيامًا وابن هند مل ينم 

 خدلج الساقني ممسوح القدم

 

َصىَل اهلل - ثم أقبل من العام القابل حاجًا قد قلد اهلدي فأراد رسول اهلل
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نَي اْلَبْيَت أن يبعث إليه فنزلت هذه اآلية حتى بلغ:  -َعَلْيه وآله }َوََل َءامِّ

 ومل ينسخ من املائدة إال هذه اآلية. احْلََراَم{ 

َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة{ قوله تعاىل:  وهي كلام خرج روحه من غري }ُحرِّ

ُم{  ذكاة  ن أو غري مسفوح حرام كلهمنه وهو اخلارج مسفوحًا كا}َوالدَّ

نِْزيِر{  وما خالطه من شحم يف حكمه وليس بني األهيل }َوحَلُْم اخْلِ

ِه بِِه{  والوحيش فرق أي ما ذبح لغري اهلل من األصنام }َوَما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اللَّ

واألوثان وأصله من استهالل الصبي إذا صاح حني يسقط من بطن أمه 

 لعمرة قال الشاعر: ومنه إهالل املحرم باحلج وا

 هيل بالغرقد ركبااها 

 

 كام الراكب املعتمر  

 

 هي التي تنخنق بحبل الصائد وغريه حتى متوت }َواْلُمنَْخنَِقُة{

هي التي ترضب باخلشب حتى متوت يقال وقذه يقذه وقذًا }َواْلَمْوُقوَذُة{ 

َيُة{  إذا رضبه حتى أشفى عىل اهلالك دِّ رأس جبل  التي تسقط من}َواْلُمََتَ

 هي الشاة التي تنطحها أخرى فتموت}َوالنَّطِيَحُة{  أو بئر حتى متوت

ْيُتْم{  ُبُع إَِلَّ َما َذكَّ يعني من املنخنقة وما بعدها، وهذا }َوَما َأَكَل السَّ

 . -َعَلْيه الَسالم-رويناه عن أمري املؤمنني عيل 

تي حتل بالذكاة وحيتمل أن يكون عائدًا إىل أكل السبع ومأكولة السبع ال

 وهو أن يكون هلا عني تطرف أو ذنب يتحرك. 

أي تطلبوا علم ما قسم أو مل }َوَأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَْزََلِم َذلُِكْم فِْسٌق{ 

يقسم من رزق أو حاجة باألزالم وهي أقداح ثالثة مكتوب عىل أحدها: 

ه، وكانوا إذا أمرين ريب، وعىل اآلخر: اهاين ريب، والثالث: غفل ال يشء علي

أرادوا سفرًا أو حاجة أو غزوًا رضبوا هبا واستقسموا فإن خرج أمرين ريب 

فعلوه، وإن خرج اهاين ريب تركوه، وإن خرج األبيض أعادوه؛ فنهى اهلل 
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سبحانه عنه وسمى ذلك استقسامًا ألاهم طلبوا به علم ما قسم هلم، وقيل: 

 اح ما مل يلتزموا به اليمني. إنه يشتق من قسم اليمني ألاهم التزموا بالقد

 أي خروج عن أمر اهلل وطاعته وهو فعل ما تقدم ذكره}َذلُِكْم فِْسٌق{ 

ِذيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم{  أي يرتدوا عنه ويرجعوا فيه }اْلَيْوَم َيِئَس الَّ

ويقدروا عىل إبطاله ويقدحوا يف صحته، وهذا كان يوم عرفة حني حج 

حجة الوداع بعد دخول العرب يف اإلسالم  -َلْيه وآلهَصىَل اهلل عَ -النبي 

أي ال }َفاَل ََتَْشْوُهْم{  حتى مل يَر النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم مرشكاً 

}اْلَيْوَم َأْكَمْلُت  أن ختالفوا أمري}َواْخَشْوِن{  ختشوهم أن يظهروا عليكم

اع، ومل يعش رسول اهلل وهذه نزلت يوم عرفة يف حجة الودَلُكْم ِدينَُكْم{ 

بعد ذلك إال إحدى وثامنني ليلة، وإكامل الدين يعني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-

إكامل الفرائض واحلدود واحلالل واحلرام، ومل ينزل بعدها يشء من حتليل 

وال حتريم، وحيتمل أن يكون املراد اليوم أكملت لكم حجكم أن حتجوا 

 ك. البيت احلرام وال حيج معكم مرش

ْساَلَم  بإكامل دينكم}َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي{   }َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 يعني رضيت لكم اإلسالم ألمري طاعة وهذه اآلية من قوله:ِدينًا{ 

 نزلت يوم عرفة وكان يوم اجلمعة. }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم{ 

 } أي جماعة وهي }يِف َُمَْمَصٍة{  عأي أصابه رض من اجلو}َفَمِن اْضُطرَّ

مفعلة مثل جمهلة وممحلة وجمبنة وهو من خمص البطن وهو إضامره من 

 اجلوع قال األعشى: 

 تبيتون يف املشتا مألى بطونكم 

 

 وجاراتكم عن بايتني خامئصا 

 

ْثٍم{   غري متعمد إلثم أي مائل إىل إثم وأصله من }َغرْيَ ُمَتَجانٍِف إِلِ
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مالوا وكل أعوج فهو عند العرب أجنف وقد روينا أن أبا  جنف القوم إذا

واقد الليثي قال: قلنا يار سول اهلل إنا بأرض تصلنا فيها خممصة فام يصلح 

لنا من امليتة؟ قال: ))إذا مل تصطبخوا وتعتقبوا فشأنكم هبا((. وسورة 

 املائدة نزلت يف يوم عرفة من حجة الوداع. 

يَِّباُت{ }َيْسَأُلوَنَك  قوله تعاىل: يعني َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

بالطيبات احلالل وإنام سمي احلالل طيبًا وإن مل يكن مستلذًا تشبيهًا بام 

بنَِي{  يستلذ ْمُتْم ِمَن اْْلََواِرِح ُمَكلِّ يعني وصيد ما علمتم من }َوَما َعلَّ

يت جوارح لكسب اجلوارح وهي الكواسب من سباع البهائم والطري سم

 أهلها هبا من قوهلم فالن جارحة أهله أي كاسبهم ومنه قول األعشى: 

 بني ثعلبة ذات خد متصبح مستمعًا 

 

 يذكر اجلارح منها ما اجرتح  

 

بنَِي{ أي ما اكتسب، وقوله:  يعني من الكالب والتكليب من }ُمَكلِّ

ى صفة اجلارح من كلب أو غريه ومعناه مرضى عىل الصيد كام ترض

الكالب مثل الفهد والصقر وغري ذلك، والتكليب جيري جمرى التعليم 

والترضية واألصل يف الكالب ثم يستعار للفظ الغري أي تعلمواهن من 

من التأديب الذي أدبكم وصفات التعليم }ِِمَّا َعلََّمُكُم اللَُّه{ طلب الصيد 

ك إذا وجييب إذا دعي ويمس يستسيل إذا سىلالذي بني حكمها لكم أي 

أخذ فإن أكل منه مل يؤكل هذا يف جوارح البهائم فأما جوارح الطري فاحلكم 

 فيها كاحلكم يف جوارح البهائم فال يؤكل ما أكلت. 

أحدهام: ما رويناه عن رسول اهلل َصىَل  قوَلنويف سبب نزول هذه اآلية 

د أذنا لك، اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه أتاه جربيل فاستأذن عليه فقال له: ))ق

َصىَل -فقال: أجل ولكنا ال ندخل بيت فيه كلب(( قال أبو رافع موىل النبي 

فأمرين أن أقتل كل كلب يف املدينة فقتلت حتى أتيت إىل  -اهلل َعَلْيه وآله
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َصىَل -امرأة عندها كلب ينبح عليها فرتكته رمحة هلا ثم جئت إىل رسول اهلل 

 أن أقتله فرتكته فجاء أهل املدينة فقالوا يا وأخربته فأمرين -اهلل َعَلْيه وآله

رسول اهلل ما حيل لنا من هذه األمة وما حيرم التي أمرت بقتله؟ قال: 

}َيْسَأُلوَنَك َماَذا : عليه اهلل فأنزل -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –فسكت رسول اهلل 

ْمُتمْ  يَِّباُت َوَما َعلَّ ِمَن اْْلََواِرِح  ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

بنَِي{.  .اآلية. ُمَكلِّ

وقيل يف القول الثاين إن زيد اخلري ملا وفد عىل النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

وَسَلم قال فيه من اخلري ما قال فيه ما قال فسامه زيد اخلري فسأله زيد فقال: 

نة هلام يا رسول اهلل فينا رجالن يقال ألحدهام ذريح واآلخر يكنا أبا دجا

أكلب مخسة تصيد الظبى فام قوي يف صيدها وقيل إن أسامء الكالب 

اخلمسة: الذريح، وأيب دجانة املختلس وغالب والقبيص وسهلب 

  }َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم{. واملتعاطس قال فأنزل اهلل تعاىل: 

يَِّباُت{  قوله تعاىل: ِذيَن  الليعني احل}اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ }َوَطَعاُم الَّ

يعني أنه ال يبارش أيدهيم وهو رطب دون ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم{ 

}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن  الرطوبات والذبائح فإاها ال حيل ألحد أكلها

أي املهاجرات من دار الكفر إىل دار اإلسالم التي هلن أزواج اْلُمْؤِمنَاِت{ 

ِذيَن ُأوُتوا  ج هبنكفار حيل للمسلمني التزو }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَّ

يعني من اليهوديات والنرصانيات إذا أسلمن ألاهن ال يسمني اْلِكَتاَب{ 

}إَِذا  حمصنات إال بعد اإلسالم الستحالة معنى اإلحصان يف الكفر

 اةيعني أعفاء غري زنَءاَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َُمِْصننَِي َغرْيَ ُمَسافِِحنَي{ 

 أي ذات اخلليل الواحد تقيم معه عىل السفاح. }َوََل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن{ 

اَلِة َفاْغِسُلوا  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إِىَل الصَّ َا الَّ }َياَأَيُّ
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أي إذا أردتم القيام إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم ، ومعنى ُوُجوَهُكْم{ 

أنه قال أراد واجب  -َعَلْيه الَسالم-املؤمنني عيل  اآلية هو ما روينا عن أمري

عىل كل مؤمن أراد القيام إىل الصالة أن يتوضأ وال جيوز أن جيمع بوضوء 

واحد فرضني وكذلك روينا عن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه كان 

 يتوضأ لكل صالة. 

ِذيَن َءاَمنُوا كُ  قوله تعاىل: َا الَّ ِه ُشَهَداَء }..َياَأَيُّ اِمنَي لِلَّ وُنوا َقوَّ

أي بالعدل يف سائر حقوق الناس والشهادة ألمر اهلل أنه حق، بِاْلِقْسِط{ 

ويدخل يف هذا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وهذه اآلية نزلت يف رسول اهلل 

 اخلطاب من قام مقامه من عرتته. 

خرج  -َعَلْيه وآله َصىَل اهلل-أحدهام: أن النبي  قوَلنويف سبب نزوهلا 

إىل هيود بني النظري يستعني هبم يف دية فهموا أن يقتلوه فنزل ذلك فيه ثم 

}..اْذُكُروا  أنزل اهلل عز وجل ذكرهم نعمته عليهم بخالص نيتهم بقوله:

ِه َعَلْيُكْم إِْذ َهمَّ َقْوٌم َأْن َيْبُسُطوا إَِلْيُكْم َأْيِدََيُْم َفَكفَّ َأْيدِ  ََيُْم نِْعَمَة اللَّ

والقول الثاين أن قريشًا بعثت رجاًل ليقتل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه َعنُْكْم{ 

 وآله وَسَلم فأطلع اهلل نبيئه عىل ذلك فنزلت هاتان اآليتان. 

اِئيَل{  قوله تعاىل: ُه ِميَثاَق بَنِي إِِْسَ يعني بإخالص }َوَلَقْد َأَخَذ اللَّ

أخذ من كل سبط ْثنَا ِمنُْهُم اْثنَْي َعَِّشَ َنِقيًبا{ }َوبَعَ  العبادة هلل ولزوم طاعته

منهم نقيب والنقيب الشهيد عىل قومه وهو األمني والضمني أيضا ً، وإنام 

سمي نقيبًا ألنه ينقب عن أحواهلم، وهؤالء النقباء كانوا مبعوثني إىل 

 اجلبارين ليقفوا عىل ما عندهم وينظروا يف أحواهلم ويرجعوا هبم إىل موسى

فرجعوا ينهون عن قتاهلم ملا رأوا من شدة اجلبارين وعظم بأسهم، وفيه 

 وجه ثالث: وهو أاهم بعثوا صناًم لقومهم أخذ به ميثاقهم منهم. 

ْرَُتُوُهْم{   أي نرصمتوهم وعظمتموهم وأصله املنع يقال عزرته }َوَعزَّ
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 القبيح. عزرًا أي راددته ردًا عن الظلم ومنه التعزير ألنه يمنع من معاودة 

وتقديره فبنقضهم }َفبَِما َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم{  قوله تعاىل:

من القسوة }َوَجَعْلنَا ُقُلوَِّبُْم َقاِسَيًة{  ميثاقهم لعناهم و)ما( صلة زائدة

ُفوَن اْلَكِلَم َعْن  والصالبة وقرئ قسية والقسية أبلغ من قاسية }ُُيَرِّ

ُروا   والتبديل وسوء التأويليعني بالتغيريَمَواِضِعِه{  }َوَنُسوا َحظًّا ِِمَّا ُذكِّ

}َوََل َتَزاُل َتطَِّلُع َعىَل َخاِئنٍَة يعني نصيبهم من امليثاق واملأخوذ عليهم بِِه{ 

}إَِلَّ َقِلياًل ِمنُْهْم َفاْعُف َعنُْهْم  يعني خيانة، وحيتمل فرقة خائنةِمنُْهْم{ 

ا ََتَاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ إَِلْيِهْم  فالعفو منسوخ بقوله:َواْصَفْح{  }َوإِمَّ

}
ٍ
 [. 50]األنفال: َعىَل َسَواء

ُ َلُكْم َكثِرًيا ِِمَّا  قوله تعاىل: }..َياَأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ

أي مام ْن َكثِرٍي{ }َوَيْعُفو عَ  أي من رجم الزناةُكنُْتْم َُتُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب{ 

ِه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمبنٌِي) سواه نبوة حممد َصىَل اهلل ({ 99}َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَّ

 والقرآن.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-َعَلْيه وآله وَسَلم ورجم الزناة والنور النبي 

ُه َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل ال قوله تعاىل: اَلِم{ }ََيِْدي بِِه اللَّ أي طرق سَّ

السالمة من املخافة وجيوز أن يكون السالم هو اهلل عز وجل أي سبيل اهلل 

 تعاىل أي دينه. 

ِه َوَأِحبَّاُؤُه{  قوله تعاىل: }..َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأبْنَاُء اللَّ

 -لهَصىَل اهلل َعَلْيه وآ-وذلك قول جامعة من اليهود حذرهم رسول اهلل 

عقاب اهلل عز وجل فقالوا له: ختوفنا ونحن أبناء اهلل وأحباؤه وأرادوا بأبناء 

 اهلل أاهم قرباء إىل اهلل كقرب الولد من الوالد. 

وأما قول النصارى فتأويلهم ما يف اإلنجيل من قوله: اذهب إىل أيب 

َفِلَم  }ُقْل  وأبيكم فلذلك قالوا نحن أبناء اهلل فرد اهلل سبحانه عليهم بقوله:
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بُُكْم بُِذُنوبُِكْم{  ألن األب إلشفاقه عىل ابنه ال يعذبه فكذلك املحب ُيَعذِّ

 ال يعاقب حبيبه. 

ِه  قوله تعاىل: }...َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َياَقْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة اللَّ

لذين جاءوا بعد وهم اَعَلْيُكْم إِْذ َجَعَل فِيُكْم َأْنبَِياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا{ 

 موسى وجعلكم ملوكًا متلكون أنفسكم وأهليكم عن ملكة القبط. 

وحيتمل وجهًا آخر وجعلكم ملوكًا بام أعطاكم من املن والسلوى 

 واحلجر الذي كانوا منه يرشبون ويف ذلك نعمة ظاهرة وملك بني

ْ ُيْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي) م التي ذكرناها من النع({ 40}َوَءاَتاُكْم َما ََل

 والغامم الذي ظللوا به وغري ذلك مام كان فيهم من اآليات. 

ُه َلُكْم{  قوله تعاىل: تِي َكَتَب اللَّ َسَة الَّ }َياَقْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقدَّ

وهي أرض بيت املقدس واملقدسة املطهرة، والتي كتب اهلل هلم بأن قال إاها 

 من اهلل تعاىل ثم حرمها عليهم بعلة معصيتهمحمرمة عليهم ألاها كانت هبة 

وا َعىَل َأْدبَاِرُكْم{  أي ال ترجعوا عن طاعة اهلل عز وجل إىل }َوََل َتْرَتدُّ

 معصيته وال عن األرض التي أمرتم بدخوهلا. 

واجلبار هو كل }َقاُلوا َياُموَسى إِنَّ فِيَها َقْوًما َجبَّاِريَن{  قوله تعاىل:

عىل ما يكرهون منه جرب العظم أي إكراهه عىل الصالح من جترب من الناس 

ويقال نخلة جبارة ألاها كانت طوالً ألاها ممتنعة كامتناع اجلبارين من 

 الناس. 

اُفوَن{  قوله تعاىل: ِذيَن َُيَ أي خيافون اهلل وجيوز أن }َقاَل َرُجاَلِن ِمَن الَّ

ُه } يكون وخيافون اجلبارين ومل يمنعهم خوفهم من قول احلق َأْنَعَم اللَّ

بالتوفيق لطاعته والدخول يف اإلسالم والرجالن كانا من مدينة َعَلْيِهَما{ 

وذلك }اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموُه َفإِنَُّكْم َغالُِبوَن{  اجلبارين

لعلمهام بأن اهلل كتبها هلم وأن اهلل ينرصهم عىل أعدائهم فلم يمنعهم 
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 ل احلق. خوفهم من قو

أنه قال: ))ال يمنعن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وقد روينا عن رسول اهلل 

أحدكم خوف الناس من أن يقول احلق إذا رآه وعلمه فإنه ال يبعد من رزق 

 اهلل وال يدين من أجله((. 

{  قوله تعاىل: بيل ابنا آدم هام قا}...َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ ابْنَْي َءاَدَم بِاحْلَقِّ

ْ ُيَتَقبَّْل ِمَن اْْلَخِر{  وهابيل ا َوََل بَا ُقْربَاًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدُِهَ شيئًا }إِْذ َقرَّ

والقربان هو الرب الذي يقصد به التقرب إىل اهلل عز وجل وهام فعالن من 

القرب وكان قابيل حراثًا وهابيل راعيًا فتقرب هابيل بسخلة سمينة من 

بيل بجزء سنبل من رش ماله نزلت نار بيضاء فرفعت خيار ماله وتقرب قا

قربان هابيل وتركت قربان قابيل وكان ذلك عالمة القبول ألنه مل يكن 

 فيهم مسكني يتقرب بالصدقة عليه. 

}إِنََّما  والسبب يف قبول قربان هابيل أنه كان أتقى من قابيل لقوله:

ُه ِمَن اْلُمتَِّقنَي) اين أن هابيل تقرب بخيار ماله وقابيل والث({ 47َيَتَقبَُّل اللَّ

كان قد  -َعَلْيه الَسالم-تقرب برشار ماله فلم يقبل منه، وقيل: إن آدم 

توجه يومئذ إىل مكة لرياها وكان قد استخلف ولده قابيل عىل أهله وعاد 

فوجد قابيل قد قتل أخاه هابيل ورشبت األرض دمه فأنبتت الشوك، 

َعَلْيه -أنه قال: ملا قتل ولد آدم  -َلْيه الَسالمعَ -وروينا عن أمري املؤمنني 

 فقال:  -الَسالم

 تغريت البالد ومن عليها 

 تغري كل ذي طعم ولون

 

 فوجه األرض مغرب قبيح  

 وقل بشاشة الوجه املليح 

 

}َلِئْن بََسْطَت إَِِلَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنا بَِباِسٍط َيِدَي إَِلْيَك قوله تعاىل: 
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معناه لئن بدأتني بالقتل مل أبدأك بمثله وإنام أمتنع منه عىل سبيل أِلَْقُتَلَك{ 

 التحرج مع قدرته عليه وجوازه له. 

ومعنى تبوء ترجع }إيِنِّ ُأِريُد َأْن َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك{  قوله تعاىل:

وحيتمل تأثم قتيل وإثمك الذي عليك من معاصاتك وذنوبك، وروينا عن 

أنه قال: ))ما من نفس تقتل ظلاًم إال كان  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل  رسول

 عىل ابن آدم األول كفل منها وذلك ألنه أول من سن القتل((. 

َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه{  قوله تعاىل: ومعنى طوعت }َفَطوَّ

 ساعدته.

ُه ُغَرابًا َيْبَحُث يِف   َيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَأَة }َفَبَعَث اللَّ اأْلَْرِض لرُِيِ

فيه تأويالن أحدهام: جيفة أخيه ألنه تركه حتى أنتن فقيل جليفته َأِخيِه{ 

سوأة ويف الغراب املبعوث هو ملك أرسله اهلل تعاىل عىل صورة غراب 

فبحث األرض عىل سوءة أخيه حتى عرف كيف يدفنه، وقيل إنه غرابًا كان 

 فأبرصه قابيل فعمل عمله.يبحث عىل غراب 

}َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب  الويل املهلكة}َقاَل َياَوْيَلَتا{ 

قيل إنه ندم عىل غري ({ 39َفُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي)

الوجه الذي يصح منه التوبة فلذلك مل يقبل منه ولو ندم عىل الوجه 

 يح لقبلت توبته. الصح

اِئيَل{  قول تعاىل: أي من أجل أن }ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعىَل بَنِي إِِْسَ

}َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ  ابن آدم قتل أخاه ظلاًم كتبنا عىل بني إرسائيل

يعني من قتل نفسًا ظلاًم بغري نفس قتلت َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرِض{ 

تل قصاصًا والفساد يف األرض يكون باحلرب هلل سبحانه ولرسوله فيق

أي من قتل }َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس ََجِيًعا{  وإلمام العرص وإخافة السبيل

}َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس  نفسًا أو إمامًا فكأنام قتل الناس مجيعاً 
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ن قاتل النفس املحرمة يصىل النار كام وحيتمل وجهًا آخر وهو أََجِيًعا{ 

يصالها لو قتل الناس مجيعًا، ومن أحياها يعني سلم من قتلها فقد سلم من 

قتل الناس مجيعًا، وأيضًا لو قتل الناس مجيعًا ملا جرى عليه من احلكم إال ما 

 جرى إذا قتل نفسًا واحدة. 

اِربُونَ  قوله تعاىل: ِذيَن ُُيَ َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف  }إِنََّما َجَزاُء الَّ اللَّ

وهذه اآلية نزلت إخبارًا من اهلل عز وجل بحكم من اأْلَْرِض َفَساًدا{ 

حارب اهلل ورسوله وسعى يف األرض فسادًا واملحارب هو املجاهر بقطع 

الطريق وأخذ املال وشهر قتل النفس وشهر السالح دون املكابر يف 

ة نزلت يف العرنيني الذين استاقوا إبل األمصار والقرى، وقيل إن اآلي

ُبوا  رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وقتلوا راعيه }َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّ

 إذا أخذوا املال ومل يقتلوا. َأْو ُتَقطََّع َأْيِدَيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف{ 

وذلك إذا شهروا السالح والنفي }َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض{  وأما قوله:

هو واحلبس وجيوز أن يكون الطرد يف بالد تنفذ فيها أحكام األنبياء واألئمة 

 إىل بالد الرشك. 

ِذيَن َتابُوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم{  قوله تعاىل: إال الذين }إَِلَّ الَّ

فأما بغري أمان فال، تابوا من املحاربني بأمان من اإلمام قبل القدرة عليه 

وروينا أن حارثة بن زيد خرج حماربًا فأخاف السبيل وسفك الدماء وأخذ 

األموال وجاء تائبًا من قبل القدرة عليه وكان ذلك يف عرص أمري املؤمنني 

توبته وجعل له أمانًا منشورًا عىل  -َعَلْيه الَسالم-فقبل  -َعَلْيه الَسالم-عيل 

 ال. ما كان أصاب من دم أو م

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدََيَُما{  قوله تعاىل: اِرُق َوالسَّ وإنام بدأ اهلل }...َوالسَّ

سبحانه يف الرسقة بالسارق قبل السارقة ويف الزنا بالزانية قبل الزاين ألن 
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 حب املال عىل الرجال أغلب وحب االستمتاع عىل النساء أغلب. 

ل هبا ومل جيعل حد الزنا قطع ثم جعل حد السارق قطع اليد لتناول املا

الذكر مع مواقعة الفاحشة به من وجهني أحدهام أن السارق له مثل يده فإن 

انزجر هبا اعتاض بالثانية وليس للزاين مثل ذكره ألنه إن قطع مل يعتض 

بغريه ولو انزجر بقطعه، والثاين: أن احلد زجر للمحدود وغريه وقطع اليد 

يف الزنا باطن. والثالث: أن يف قطع الذكر يف الرسقة ظاهر وقطع الذكر 

إبطاالً للنسل وليس ذلك يف قطع اليد وقطع السارق يف اجلاهلية فأمر اهلل 

 بقطعه يف اإلسالم. 

اجلار بن عدي  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وكان أول سارق قطعه رسول اهلل 

 بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة ابنة سفيان بن عبد األسد

املخزومي وقال: لو كانت فاطمة لقطعتها وقطع عمر بن سمرة أخو 

 عبدالرمحن املخزومي. 

والقطع يف الرسقة حق هلل تعاىل ال جيوز العفو عنه بعد علم اإلمام به 

لقوله يف سارق رداء صفوان حني أمر بقطعه وقال صفوان: قد عفوت عنه 

)هال قبل أن تأتيني به ال عفا اهلل : )-َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يا رسول اهلل فقال 

 عني إن عفوت عنه((. 

والقدر الذي يستحق به السارق القطع عرشة دراهم قفلة أو مثقال من 

الذهب إذا كان يف حرز وجيوز أن تكون اآلية عامة فخصت أو جمملة 

ففرست وال غرم عىل السارق إن قطع، وهذه اآلية نزلت يف طعمة بن أبريق 

 سارق الدرع. 

َه َيُتوُب َعَلْيِه{  وله تعاىل:ق }َفَمْن َتاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفإِنَّ اللَّ

 وهذه التوبة كالتوبة من سائر املعايص وهي الندم وترك الغرم. 

ُب َمْن َيَشاُء َوَيْغِفُر لَِمْن َيَشاُء{  قوله تعاىل: أي يغفر ملن تاب من }ُيَعذِّ
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 ىل كفره. بعد كفره ويعذب من يشاء ع

ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر ِمَن  قوله تعاىل: ُزْنَك الَّ ُسوُل ََل َُيْ َا الرَّ }َياَأَيُّ

ْ ُتْؤِمْن ُقُلوُِّبُْم{  ِذيَن َقاُلوا َءاَمنَّا بَِأْفَواِهِهْم َوََل يعني املنافقني املظهرين الَّ

ِذيَن َهاُدوا{  لإليامن املبطنني للكفر اُعوَن  ليهوديعني ا}َوِمَن الَّ }َسمَّ

ْ َيْأُتوَك{ سامعون كالمك للكذب عليك قائلون للكذب لِْلَكِذِب{  }ََل

َصىَل اهلل -يعني يف قضية الزاين املحصن من اليهود حني حكم رسول اهلل 

ُفوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه{  برمجه فأنكروه -َعَلْيه وآله فيه }ُُيَرِّ

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-سمعوا كالم رسول اهلل  أحدهام: أاهم إذا وجهان

غريه بالكذب عليه، والثاين: هو تغيري حكم اهلل تعاىل يف ذلك الزاين بدالً 

ْ ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا{  من رمجه }َيُقوُلوَن إِْن ُأوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوإِْن ََل

َصىَل اهلل -ذوه إىل النبي واملراد بذلك اليهود حني زنا رجل منهم بامرأة فأنف

ليحكم بينهم وقالوا إن حكم باجللد فاقبلوه، وإن حكم عليكم  -َعَلْيه وآله

إىل مدارس توراهتم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بالرجم فال تقبلوه، فقام النبي 

وفيها أحبارهم يتلون التوراة فقال عبداهلل بن صوريا وكان أعور وهو من 

ألك بالذي أنزل التوراة عىل موسى بطور سيناء هل يف أعلمهم فقال: ))أس

 اهلل َصىَل –التوراة الرجم؟(( فأمسك فلم يزل به حتى اعرتف فأمر هبام النبي 

أنكر  صوريا ابن ان ثم رمجهام فيمن وكنت: عبداهلل قال فرجام، -وآله َعَلْيه

ُه فِْتنََتُه{  وفيه أنزل اهلل هذه اآلية:  ي عذابه وفضيحته.أ}َوَمْن ُيِرِد اللَّ

َر ُقُلوَِّبُْم{  قوله تعاىل: ُه َأْن ُيَطهِّ ْ ُيِرِد اللَّ ِذيَن ََل من الطمع }ُأوَلِئَك الَّ

 واحلرج عقوبة هلم. 

ْحِت{  قوله تعاىل: اُلوَن لِلسُّ اُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّ والسحت هو }َسمَّ

ير اإلرشاء عىل احلكم وقيل أكل األثامن املحرمة كثمن الكلب واخلنز
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واخلمر وعسب الفحل وحلوان الكاهن وأصل السحت االستئصال وقد 

}َفإِْن َجاُءوَك َفاْحُكْم بَْينَُهْم  ذكرناه فيام تقدم ألنه سحت الدين واملروة

-واملراد بذلك اليهوديان اللذان زنيا خري رسول اهلل َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم{ 

رجم أو يدع وهذه اآلية حمكمة أن حيكم بينهام بال -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

واحلكم بني أهل الكتاب إذا ترافعوا إليحكام املسلمني أو تركهم فال حيكم 

 بينهم. 

ُموَنَك َوِعنَْدُهُم التَّْوَراُة فِيَها ُحْكُم اللَِّه{  قوله تعاىل: }َوَكْيَف ُُيَكِّ

ْوَن ِمْن بَْعِد َذلَِك{  أي فيها حكم اهلل بالرجم أي من بعد حكم }ُثمَّ َيَتَولَّ

أي يف ({ 23}َوَما ُأوَلِئَك بِاْلُمْؤِمننَِي) اهلل يف التوراة وبعد حتكيمك

 حتكيمك أنه من عند اهلل مع جحودهم نبوتك. 

}إِنَّا َأْنَزْلنَا التَّْوَراَة فِيَها ُهًدى َوُنوٌر َُيُْكُم ِِّبَا النَّبِيُّوَن{  قوله تعاىل:

والذي حيكم به هو الرجم للزاين  -ه وآلهَصىَل اهلل َعَليْ -أي النبي حممد 

املحصن والقود من قاتل العمد وكذلك مجيع ما فيها من األحكام إال ما 

ِذيَن َهاُدوا{  نسخه القرآن  يعني بالذين هادوا وهم اليهود}لِلَّ

بَّانِيُّوَن َواأْلَْحَباُر بَِما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه{  أي استودعوا }َوالرَّ

َصىَل -يعني عىل حكم النبي }َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء{  من أحكامه وفرائضه

فال ختشوا يف }َفاَل ََتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن{  يف التوراة -اهلل َعَلْيه وآله

وا بِآَياِِت  احلكم بام أنزلت وخشون يف املعاقبة عىل ترك احلكم }َوََل َتْشََتُ

}َوَمْن   تأخذوا عىل كتاماها أجرًا وال عىل تعليمها مرفقاً أي الَثَمنًا َقِلياًل{ 

ُه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن) ْ َُيُْكْم بَِما َأْنَزَل اللَّ  ثم قال:({. 22ََل

}..َفُأوَلِئَك ُهُم  ثم قال:({ 29}َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّالُِموَن)

كم بام أنزل اهلل وحكم هذه اآليات عام ألن من مل حي({ 27اْلَفاِسُقوَن)

 جاحدًا فهو كافر، ومن مل حيكم مقرًا به فهو ظامل فاسق. 
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وهذه اآلية نزلت }َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس{ قوله تعاىل: 

 يف هيود بني قريظة وبني النضري وقد ذكرنا فصلهام. 

اَرٌة ثم قال: َق بِِه َفُهَو َكفَّ أي من تصدق بقصاص َلُه{ }َفَمْن َتَصدَّ

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-جراحه أو أرشه فهو كفارة له، وروينا عن رسول اهلل 

يقول: ))من جرح يف خده جراحة وتصدق هبا كفر اهلل عنه من ذنوبه مثل 

 ما تصدق به((. 

ًقا }بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ  يعني القرآن}..َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب{  قوله تعاىل:

يعني ملا قبله من الكتب مصدقًا هلا بأاها من لَِما بنَْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب{ 

}َفاْحُكْم بَْينَُهْم بَِما يعني أمينًا عليه شاهدًا }َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه{  عند اهلل

هذا يدل عىل وجوب احلكم بني أهل الكتاب إذا حتاكموا إلينا َأْنَزَل اللَُّه{ 

ا َجاَءَك ِمَن  حكم بتوراهتم وال بإنجيلهموأن ال ن }َوََل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعمَّ

َعًة َوِمنَْهاًجا{  الرشعة فهي الرشيعة وهي احْلَقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم ِِشْ

الطريقة الظاهرة وكلام رشعت فيه من يشء فهو رشيعة ومن ذلك قيل 

ومنه قوهلم أرشعت األسنة إذا لرشيعة املاء رشيعة ألاها أظهر الطريق 

أظهرت. وأما املنهاج فهو الطريق الواضح يقال: طريق اهج ومنهج قال 

 الراجز: 

 من يك ذا شك فهذا فلج 

 

 ماء رواء وطريق اهج  

 

َعًة َوِمنَْهاًجا{   ًة  أي سنة وسبيالً }ِِشْ ُه َْلََعَلُكْم ُأمَّ }َوَلْو َشاَء اللَّ

 ق. أي جيمعكم عىل احلَواِحَدًة{ 

ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى  قوله تعاىل: َا الَّ }...َياَأَيُّ

هذه اآلية نزلت يف طلحة والزبري حني خافا من وقعة أحد فقال َأْولَِياَء{ 
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أحدهام أحلق باليهود فأهتود وقال اآلخر أحلق بالنصارى فأتنرص ليكون هلام 

ُْم ِمنُْكْم َفإِنَُّه ِمنُْهْم{  الكفار عىل املؤمنني أمانًا حذارًا من إدالة }َوَمْن َيَتَوهلَّ

 أي من يدخل معهم يف دينهم فإنه مثلهم يف حكم الكفر. 

وقد ذكرنا تفسريه قبل ذلك وهم }يِف ُقُلوِِّبِْم َمَرٌض{  قوله تعاىل:

ِصيَبنَا }َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن تُ  هؤالء الذين أرادوا الدخول يف دين اليهود

الدولة نرجع عام انقلب إليه إىل من كانت له ومنه سميت الدولة َداِئَرٌة{ 

 ألاها تدور إليه بعد زواهلا عنه ومنه قول الشاعر: 

 ترد عنا القدر املقدورا 

 

 ودارة الدهر أن تدورا 

 

ُه َأْن َيْأِِتَ بِاْلَفْتِح{    أي فتح مكة وسائر بالد أهل الرشك}َفَعَسى اللَّ

 يف موت املنافقني الذين ذكرناهم. ْو َأْمٍر ِمْن ِعنِْدِه{ }أَ 

ِذيَن َءاَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف  قوله تعاىل: َا الَّ }...َياَأَيُّ

ُه بَِقْوٍم ُُيِبُُّهْم َوُُيِبُّوَنُه{  -هذه اآلية نزلت يف أمري املؤمنني عيل َيْأِِت اللَّ

ٍة َعىَل اْلُمْؤِمننَِي{  -المَعَلْيه الَس  ٍة َعىَل  يعني أهل رقة عليهم}َأِذلَّ }َأِعزَّ

 يعني أهل غلظة عليهم.اْلَكافِِريَن{ 

ِذيَن  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا الَّ ُه َوَرُسوُلُه َوالَّ }..إِنََّما َولِيُُّكُم اللَّ

َكاَة َوُهْم َراِكعُ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ نزلت يف أمري ({ 99وَن)ُيِقيُموَن الصَّ

 حني تصدق بخامته وهو راكع.  -َعَلْيه الَسالم-املؤمنني 

ْثِم{  قوله تعاىل: يريد باإلثم }...َوَتَرى َكثِرًيا ِمنُْهْم ُيَساِرُعوَن يِف اإْلِ

ْحَت{  ظلم الناس}َواْلُعْدَواِن{  يف معصية اهلل عز وجل }َوَأْكِلِهُم السُّ

 وقد ذكرناه.

ْثَم َوَأْكِلِهُم }َلْوََل يَ  ُم اإْلِ بَّانِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن َقْوهِلِ نَْهاُهُم الرَّ

ْحَت َلبِْئَس َما َكاُنوا َيْصنَُعوَن) ومعنى لوال أي هاَل روينا عن ({ 63السُّ
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أنه قال: ما يف القرآن آية أعظم توبيخًا وال  -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني 

 ن هذه اآلية. أشد تعنيفًا للعلامء م

ِه َمْغُلوَلٌة{  قوله تعاىل: أي مقبوضة عن العطاء }َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اللَّ

}ُغلَّْت َأْيِدَيِْم{  عىل جهة البخل وهؤالء الذين قالوا هم هيود بني قينقاع

}بَْل َيَداُه  أي طردهم حني أجلوا من ديارهم}َوُلِعنُوا بَِما َقاُلوا{  يف جهنم

اليد هنا النعمة وأراد بالتثنية نعمة الدنيا ونعمة اآلخرة، اِن{ َمْبُسوَطتَ 

وحيتمل أن يقال: التثنية عىل جهة املبالغةكام يقال: لبيك وسعديك، وجيوز 

أن تكون اليد بمعنى امللك كام يقال: هذا ملك يمينه، وجيوز أن تكون 

الثواب [، أي بل قوتاه ب45]ص: }ُأوِِل اأْلَْيِدي{بمعنى القوة كقوله: 

 والعقاب قال األعشى: 

 يداك يدا جمد فكف مقيد

 

 وكف إذا ما ظن بالزاد تنفق  

 

أي يعطي من يشاء من عباده عىل قدر مصاحلهم }ُينِْفُق َكْيَف َيَشاُء{ 

}َوَلَيِزيَدنَّ َكثِرًيا ِمنُْهْم َما ُأْنِزَل  وينعم عىل من يشاء بام يصلحه يف دينه

}َوَأْلَقْينَا  يعني بحسدهم إياه وعنادهم لهَياًنا َوُكْفًرا{ إَِلْيَك ِمْن َربَِّك ُطغْ 

أي بني اليهود والنصارى يف تباين قوهلم بَْينَُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء{ 

 . -َعَلْيه الَسالم-واختالفهم يف املسيح 

ْنِجيَل{  قوله تعاىل: ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإْلِ متهام العمل وإقا}..َوَلْو َأَّنَّ

}َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِهْم  بام فيهام من غري تبديل وال حتريف وال حتويل ثم قال:

ِْم{   يعني القرآن ألاهم ملا خوطبوا بام فيه صار كأنه منزل عليهمِمْن َرِّبِّ

ِت َأْرُجِلِهْم{  واملراد به التوسعة عليهم }أَلََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتْ

ٌة ُمْقَتِصَدٌة{  من السامء وبإخراج النبات من األرض بإنزال املطر }ِمنُْهْم ُأمَّ
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 عىل أمر اهلل عز وجل عادلة. 

ُسوُل بَلِّْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك{  قوله تعاىل: َا الرَّ أوجب اهلل }َياَأَيُّ

سبحانه عىل رسوله هبذه اآلية تبليغ ما أنزل عليه من كتابه يف هذا احلكم 

-يف منرصف رسول اهلل  -َعَلْيه الَسالم-ذه اآلية نزلت يف أمري املؤمنني وه

من حجة الوداع بغدير خم أمر أن يأخذ عىل الناس  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

ففعل ونصب أقتابًا لإلبل فطلع  -َعَلْيه الَسالم-العهد ألمري املؤمنني عيل 

ست أوىل بكم من أنفسكم؟(( إليها آخذًا بيد أمري املؤمنني ثم قال: ))أل

قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: ))فمن كنت مواله فعيل مواله اللهم وال من 

 وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله((.

ْ َتْفَعْل{    حق }َفَما بَلَّْغَت{ يعني إن كتمت إظهار واليته}َوإِْن ََل

 سبحانه ورسوله أن إظهار واليته فيام كلفك وذلك ملا علم اهلل}ِرَساَلَتُه{ 

تشق عىل كثري ممن كان معه ملا كانوا قد أظهروا من النفاق ورصف هذا 

َصىَل اهلل َعَلْيه -األمر بعده من أهل بيت نبيه فلذلك شدد عىل رسول اهلل 

 لتكون احلجة عىل املنافقني أبلغ.  -وآله

ُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس{ قوله تعاىل: أي من املنافقني الذي يعلم  }َواللَّ

َه ََل ََيِْدي  اهلل منهم فله الطاعة لك فيام تأمرهم به وتدعوهم إليه }إِنَّ اللَّ

 أي ال يعينهم وال هيدهيم إىل اجلنة. ({ 67اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن)

اِئيَل{  قوله تعاىل: وامليثاق هو العهود }...َلَقْد َأَخْذَنا ِميَثاَق بَنِي إِِْسَ

يات التي أخذها أنبياء بني إرسائيل عليهم أن يعملوا هبا وأن يصدقوا واآل

َما َجاَءُهْم َرُسوٌل بَِما ََل ََتَْوى  برسله }َوَأْرَسْلنَا إَِلْيِهْم ُرُساًل ُكلَّ

هوى النفس مقصور واهلواء اجلو ممدود وهام يشرتكان يف معنى َأْنُفُسُهْم{ 

بُوا  مع هبواء اجلواالسم ألن النفس تستمع هبوائها كام تس }َفِريًقا َكذَّ

أي قد اقترصوا عىل تكذيب فريق واملجاوزة إىل ({ 70َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن)
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 قتل فريق آخر.

أي العقوبة عىل تكذيبهم وتغلب الكفار }َوَحِسُبوا َأَلَّ َتُكوَن فِْتنٌَة{ 

وا{  واجلبارين عليهم صموا أي عموا عن الرشد واهلداية و}َفَعُموا َوَصمُّ

}ُثمَّ  من املوعظة حتى رشعوا إىل قتل أنبيائهم حني حسبوا أن ال تكون فتنة

ُه َعَلْيِهْم{  أي بعد رجوعهم عام كانوا عليه من التكذيب والقتل َتاَب اللَّ

وا{  بمعاينة العذاب والعقاب أي عادوا بعد التوبة إىل ما }ُثمَّ َعُموا َوَصمُّ

 ن من أكثرهم ال من مجيعهم. كانوا عليه قبلها، والعود إنام كا

رد بذلك عىل }...َما اْلَمِسيُح ابُْن َمْرَيَم إَِلَّ َرُسوٌل{  قوله تعاىل:

يَقٌة{  إنه ابن اهلل (1)اليهود والنصارى )حني قالوا( ُه ِصدِّ رد عىل اليهود }َوُأمُّ

 يف نسبها إىل الفاحشة والصديقة املبالغة يف صدقها ونفي الفاحشة عنها

أي إنام كنا بذلك عن الغائط حلدوثه عنه وهذه َيْأُكاَلِن الطََّعاَم{ }َكاَنا 

صفة تنتفي عن اإلله، وحيتمل أن يكون املراد كانا يأكالن الطعام بني بذلك 

ُ  حاجتهام إىل الطعام والباري عز وجل ليس بذي حاجة }اْنُظْر َكْيَف ُنَبنيِّ

أي ({ 79ُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن)}ُثمَّ انْ  أي احلجج والرباهنيهَلُُم اْْلَياِت{ 

يرصفون يقال: أفكت اليشء إذا رصفته يقال: أفكت األرض إذا رصفت 

فيها املطر وحيتمل أن يكون بمعنى تقلبون ومنه سميت املؤتفكات أي 

 املنقلبات، وجيوز أن يكون من اإلفك وهو الكذب أي أنا يكذبون. 

ِذيَن َءاَمنُوا اْلَيُهوَد }...َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّ قوله تعاىل: اِس َعَداَوًة لِلَّ

ُكوا{  ِذيَن َأِْشَ يعني عبدة األوثان ألن الفريقني تامليا عىل عداوة َوالَّ

}َوَلَتِجَدنَّ  املسلمني وعىل عداوة رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم

                                                         
 نخ : يف قوهلم .  (ـ1)
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ِذيَن َقاُلو ِذيَن َءاَمنُوا الَّ ًة لِلَّ وليست هذه اآلية ا إِنَّا َنَصاَرى{ َأْقَرَِّبُْم َمَودَّ

عىل العموم وإنام نزلت يف النجايش وأصحابه الذين أسلموا ألاهم كانوا 

َصىَل اهلل َعَلْيه -فلام أن بعث اهلل النبي  -َعَلْيه الَسالم-عىل رشيعة عيسى 

يِسنَي َوُرْهَباًنا{  آمنوا به -وآله ني قس واحد القسيس}َذلَِك بَِأنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ

ُْم ََل  وهم العباد واحد الرهبان راهب وهم الزهاد }َوَأَّنَّ

وَن)  يعني إلذعان احلق إذا لزم واحلجة إذا قامت. ({ 24َيْسَتْكرِبُ

اِهِديَن) قوله تعاىل: -وهم األنبياء واألئمة ({ 23}َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ

 ومن تبعهم من أولياء املسلمني.  -عليهم السالم

ُه  قوله تعاىل: ُموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَّ رِّ ِذيَن َءاَمنُوا ََل حُتَ َا الَّ }...َياَأَيُّ

أي اغتصاب األموال املستطابة فتصري بالغصب حرامًا وقد كان َلُكْم{ 

 يمكنهم الوصول إليها عىل وجه مباح. 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وسبب ذلك أن جامعة من أصحاب رسول اهلل 

الدهر وقيام الليل واعتزال النساء وجب أنفسهم وحتريم  مهوا بصيام

الطيبات عليهم من الطعام فأنزل اهلل تعاىل فيهم هذه اآلية واالعتداء هو بام 

 هم  به اجلامعة مام ذكرناه. 

ْغِو يِف َأْيَمانُِكْم{  قوله تعاىل: ُه بِاللَّ وقد ذكرنا }..ََل ُيَؤاِخُذُكُم اللَّ

أحدهام: أاها نزلت يف عثامن بن  قوَلننزوهلا  تفسريها فيام مىض وسبب

-مظعون حني حرم عىل نفسه الطعام والنساء بيمني حلفها فأمره النبي 

باحلنث فيها والكفارة والثاين أاها نزلت يف عبداهلل بن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

رواحة وكان عنده ضيف فأخر... زوجته فرآه فحلف ال يأكل من الطعام 

لفت زوجته ال تأكل منه إن مل يأكل فأكل عبداهلل وأخرب النبي َصىَل شيئا ًوح

 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم بذلك فقال: حنثت فنزلت فيه هذه اآلية. 

ْدُتُم اأْلَْيَماَن{  قوله تعاىل: وعقدها هو لفظ }َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِما َعقَّ
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لبه فهو لغو ال يؤاخذ به باللسان وقصد بالقلب ألن ما ال يقصده املؤمن بق

والعقد جيب أن يكون عىل فعل مستقبل وال يكون عىل فعل ماض والفعل 

املستقبل نوعان نفي وإثبات فالنفي أن يقول: واهلل ال فعلت كذا، واإلثبات 

أن يقول: واهلل ألفعلن هذا النوع إذا فعل أو مل يفعل إذا قصد به جتب 

 الكفارة ويقع احلنث. 

ايض فهو أن يقول: واهلل ما فعلت ذلك وقد فعله، أو يقول: وأما اخلرب امل

واهلل لقد فعلته ومل يفعله، فإن هذا ال تنعقد به اليمني وال يقع احلنث وجتب 

ِة َمَساِكنَي{  فيه التوبة واالستغفار اَرُتُه إِْطَعاُم َعَِّشَ أي كفارة احلنث }َفَكفَّ

لو من ثالثة أحوال أحدها: وتعترب اليمني يف حال حلها وعقدها فإاها ال خت

أن يكون عقدها طاعة وحلها معصية كقوله: واهلل ال قتلت نفسًا وال 

رشبت مسكرًا فإذا حنث بقتل النفس ورشب املسكر كانت الكفارة 

لتكفري مأثم احلنث دون عقد اليمني، والثاين أن يكون عقدها معصية 

الصالة وحلها طاعة كقوله: واهلل ال صليت وال صمت فإذا حنث ب

والصوم كانت الكفارة لتكفريها ثم العقد دون احلنث، واحلال الثالثة أن 

يكون عقدها مباحًا وحلها مباحًا كقوله: واهلل ال لبست هذا الثوب 

 والكفارة تتعلق باحلنث. 

روينا عن أمري املؤمنني }ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم{ ثم قال: 

أنه قال: األوسط يف القدر وهو نصف صاع لكل  -َعَلْيه الَسالم-عيل 

وهو ثوب واحد صايع }َأْو ِكْسَوَُتُْم{  مسكني غداء وعشاء، ثم قال:

 كامللحفة والكساء. 

ِريُر َرَقَبٍة{  ثم قال: يعني فكها من أرس العبودية والرق إىل حال }َأْو حَتْ

وذكرها  احلرية والتحرير هو الفك والعتق واحد وجيزي صغريها وكبريها
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 وأنثاها وتراعى أثاماها. 

اٍم{  ثم قال: ْ ََيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ فجعل اهلل الصوم بدالً من }َفَمْن ََل

املال عند العجز عنه وجعل مع اليسار خمريًا بني التكفري باإلطعام والكسوة 

والعتق والواجب منها واحد وإذا مل جيد ما يقوته ويقوت عياله وجب عليه 

اَرُة َأْيَمانُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم{  صوم وصيام األيام متتابعةال يعني }َذلَِك َكفَّ

وحنثتم هذا تقدير الكالم وليس جتب التوبة إال فيام كان مأثاًم من األيامن 

}َواْحَفُظوا َأْيَماَنُكْم{  فإن اقرتن هبا املأثم وجبت التوبة بالندم وترك العزم

 أي احفظوها من احلنث. 

{. ه تعاىل:قول ِذيَن َءاَمنُوا إِنََّما اخْلَْمُر َواْلَمْيَِسُ َا الَّ .اآلية، وقد }َياَأَيُّ

فهي األصنام وقيل إاها احلجارة حول }َواأْلَْنَصاُب{  ذكرنا اخلمر وامليرس

فهي قداح من خشب يستقسم هبا عىل }اأْلَْزََلُم{  الكعبة يذبحون هلا، وأما

م وأصل الرجس املستقذر املمنوع منه فعرب يعني حرا}ِرْجٌس{  ما قدمناه

 به عن احلرام لكونه ممنوعًا منه. 

ْيَطاِن{  ثم قال: أي مام يدعو إليه الشيطان ويأمر به ألنه }ِمْن َعَمِل الشَّ

 ال يأمر إال باملعايص وال ينهى إال عن الطاعات. 

يْ  قوله تعاىل:  ِمَن الصَّ
ٍ
ء ُه بََِشْ أي ليختربن كم ِد{ }...َلَيْبُلَونَُّكُم اللَّ

أحدهام: أن )من( للتبعيض، واآلخر أن تكون  قوَلنبيشء من الصيد فيه 

يعني الكبار وجيوز }َوِرَماُحُكْم{  يعني من الصغار}َتنَاُلُه َأْيِديُكْم{  زائدة

اُفُه بِاْلَغْيِب{  البيض}َتنَاُلُه َأْيِديُكْم{ أن يكون قوله:  ُه َمْن َُيَ }لَِيْعَلَم اللَّ

لتخافوا اهلل بالغيب والعلم جماز واملراد بالغيب الرس كام ختافون يف أي 

}َفَلُه  أي يف الصيد بعد ورود النهي}َفَمِن اْعَتَدى بَْعَد َذلَِك{  العالنية

 أي مؤمل. ({ 12َعَذاٌب َألِيٌم)

ْيَد َوَأْنُتْم ُح  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتْقُتُلوا الصَّ َا الَّ يعني ُرٌم{ }َياَأَيُّ
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ًدا{  إلحرام حج أو عمرة أي متعمدًا لقتله }َوَمْن َقَتَلُه ِمنُْكْم ُمَتَعمِّ

}َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل  ذاكرا إًلحرامه وحكم النايس يف اجلزاء حكم املتعمد

يريد أي مثل الصيد من النعم يلزم إيصاله إىل الكعبة وعنى ِمَن النََّعِم{ 

يه وال جيوز أن هيدي يف اجلزاء ما ال جيوز يف األضحية بالكعبة احلرم ألاها ف

 . من صغار النعم

اَرٌة َطَعاُم َمَساِكنَي{  أي أنه يقوم املثل من النعم ويشرتى }َأْو َكفَّ

يعني عدل الطعام صيامًا وقيل }َأْو َعْدُل َذلَِك ِصَياًما{  بالقيمة طعام

فإن مل جيدها أطعم مائة ذلك فيمن قتل نعامة وجبت عليه البدنة جزاء عنها 

مسكني لكل مسكني نصف صاع فإن مل جيد الطعام صام عن كل مسكني 

يومًا ومن وجبت عليه البقرة ومل جيد البقرة أطعم ستني مسكينًا إذا مل جيدها 

فإن مل يقدر صام ستني يومًا ويف الشاة إطعام عرشة مساكني أو صيام عرشة 

}َعَفا  يعني يف التزام الكفارة ووجوب التوبة}لَِيُذوَق َوبَاَل َأْمِرِه{  أيام

ا ُه َعمَّ ُه ِمنُْه{  يعني قبل نزول التحريمَسَلَف{  اللَّ }َوَمْن َعاَد َفَينَْتِقُم اللَّ

 يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم اهلل منه باجلزاء عاجاًل وبالعقوبة آجاًل. 

حوت املاء سواء كان ماء يعني }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر{  قوله تعاىل:

 بحر أو اهر أو غيل أو بئر فصيده للمحرم واحلالل يف احلرم ويف احلل

يَّاَرِة{  يعني منفعة املسافر واملقيم، وهذه اآلية }َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

نزلت يف بني مدلج كانوا ينزلون بأسياف البحر فسألوا عام نضب منه املاء 

 اآلية. من السمك فنزلت 

ُه اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت احْلََراَم ِقَياًما لِلنَّاِس{ قوله تعاىل:  ويف }َجَعَل اللَّ

أحدهام: إنام سميت بذلك لرتبيعها والثاين: سميت  قوَلنتسميتها بالكعبة 

بذلك لعلوها ونبوها لقوهلم: قد كعبت املرأة إذا عال ونبا ثدهيا، وسميت 
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اىل أن يصاد صيدها أو خيتىل خالءها أو يعضد الكعبة حرمًا لتحريم اهلل تع

يعني صالحًا هلم وقيامًا يف مناسكهم }ِقَياًما لِلنَّاِس{  شجرها

 ومتعبداهتم. 

يعني احلالل }...ُقْل ََل َيْسَتِوي اخْلَبِيُث َوالطَّيُِّب{  قوله تعاىل:

ي أن احلالل يعن}َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اخْلَبِيِث{  واحلرام والكافر واملسلم

 واجليد مع قلتهام خري وأنفع من الردي واخلبيث مع كثرهتام.

ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم قوله تعاىل:  َا الَّ }َياَأَيُّ

وسبب ذلك ما روينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم َتُسْؤُكْم{ 

))أهيا الناس كتب اهلل عليكم احلج(( فقام رجل من خطب ذات يوم فقال: 

بني أسد فقال: يا رسول اهلل أيف كل عام؟ فقال: ))أما أين لو قلت لوجب 

ولو وجب ثم تركتم لضللتم اسكتوا عني ما سكتُّ عنكم فإنام هلك من 

هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل نبيهم(( فأنزل اهلل هذه 

ُه َعنَْها{  }َعَفااآلية   أي عن املسألة. اللَّ

}َقْد َسَأهَلَا َقْوٌم ِمْن َقْبِلُكْم ُثمَّ َأْصَبُحوا ِِّبَا  قوله تعاىل:

يعني عيسى سألوا املائدة فكفروا هبا بعد وكقوم صالح ({ 904َكافِِريَن)

حني سألوا الناقة فعقروها، وقريش سألوا رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

 أن حيول هلم الصفا ذهبًا واملروة فضة. وَسَلم 

ُه ِمْن بَِحرَيٍة َوََل َساِئَبٍة َوََل َوِصيَلٍة َوََل  قوله تعاىل: }َما َجَعَل اللَّ

يعني ما بحر اهلل بحرية وال سيب سائبة، وال وصل وصيلة وال محى َحاٍم{ 

ثم بن جون يا أنه قال: ))يا ك -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-حاميًا، وروينا عن النبي 

كثم رأيت عمر بن حلي بن قمعة بن خندف جير قصبه يف النار فام رأيت 

رجاًل أشبه برجل منك به(( قال: أخشى يا رسول اهلل يرضين شبهه؛ فقال: 

))ال إنك مؤمن وهو كافر وإنه أول من غري دين إسامعيل وبحر البحرية 
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 وسيب السائبة ومحى احلامي((. 

يف النار، يعني أمعاءه. والبحرية فعيلة من قول ومعنى قوله: جير قصبه 

 القائل بحرت أذن الناقة إذا شققتها قال الشاعر: 

 فأمسى فيهم غريان يميس 

 

 يدير كأنه مجل بحري  

 

والبحرية الناقة والناقة إذا ولدت مخسة أبطن نظر يف البطن اخلامس فإن 

حتلب حترجيًا. وأما كان ذكرًا شقوا أذن الناقة فرتكت خمالة ال تركب وال 

السائبة فإاها املسيبة املخالة وكانت العرب تفعل ذلك ببعض مواشيها 

 فتحرم االنتفاع هبا عىل أنفسها تقربًا إىل اهلل عز وجل، شعرًا: 

 عقرتم ناقة كانت لريب 

 

 وسائبة فقوا للعذاب  

 

وكان يف بدء اإلسالم يعتق العبد سائبة ال ينتفع به وال بوالئه، 

جت بلفظ املسيبة السائبة كام قيل يف: عيشة راضية أي مرضية، وأخر

وكانت العرب ينذرون السائبة عند املرض فيسيب الرجل بعريه فال يركب 

 وال خيال عن ماء كالبحرية. 

وأما الوصيلة فهي من الغنم وذلك أن العرب كانت إذا ولدت الشاة هلم 

ت أنثى قالوا هذه لنا وإذا ولدت ذكرًا قالوا هذا آلهلتنا فيتقربون به وإذا ولد

ذكرًا وأنثى قالوا وصلت أخاها ومل يذبحوه ملكااها. وأما احلام: فهو البعري 

 ينتج من صلبه عرشة أبطن فيقال: محى ظهره وخيىل. 

ِذيَن َءاَمنُوا َشَهاَدُة بَْينُِكْم{  قوله تعاىل: َا الَّ أي الشهادة }...َياَأَيُّ

أي من }اْثنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم{  وله:باحلقوق عند احلكام، ويف ق

ُكْم{  املسلمني أي من غري دينكم من أهل الكتاب }َأْو َءاَخَراِن ِمْن َغرْيِ
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 واملعنى أو آخران من غري دينكم إن مل جتدوا منكم، وليست أو للتخيري

بُْتْم يِف اأْلَْرِض{  ُة اْلَمْوِت{ }َفَأَصابَْتُكْم ُمِصيبَ  أي سافرتم}إِْن َأْنُتْم َْضَ

اَلِة{  وقد أسندتم الوصية إليهام بُِسوََّنَُما ِمْن بَْعِد الصَّ وهذا خطاب }حَتْ

 للورثة أي تستوقفواهام لأليامن من بعد الصالة أراد به صالة العرص

ي بِِه َثَمنًا{  ِه إِِن اْرَتْبُتْم ََل َنْشََتِ أي فيحلفان إن ارتبتم }َفُيْقِسَماِن بِاللَّ

ي بِِه َثَمنًا{  الوصيني وقوله:هبام يعني  أي ال نأخذ عليه رشوة }ََل َنْشََتِ

أي ال نميل مع ذي القربى يف }َوَلْو َكاَن َذا ُقْربَى{  وال نعتاض عليه بحقري

أي غيبًا يف أداء ما }َوََل َنْكُتُم َشَهاَدَة اللَِّه{  قول الزور والشهادة بغري حق

  أوجبه اهلل علينا. 

ا إِْثًما{ }فَ قوله تعاىل:  َُما اْسَتَحقَّ بأن كذبا وخانا فعرب إِْن ُعثَِر َعىَل َأَّنَّ

 عن الكذب واخليانة باإلثم بحدوثه عنهام، واللذان عثر عليهام هام الوصيان

يف اليمني حتى تظهر هلام }َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما{  أعني من الورثة}َفآَخَراِن{ 

ِذيَن اْسَتَحقَّ عَ  اخليانة أي األوليان بالشهادة من َلْيِهُم اأْلَْوَلَياِن{ }ِمَن الَّ

املسلمني، وسبب نزول هذه اآلية أن ابن بيدا ومتيم الداري وابن أيب مارية 

وكان ابن بيدا وابن أيب مارية نرصانيني وكان متياًم الداري مسلاًم فخرجوا يف 

وقالدة سفر وكان مع متيم الداري ُخْرٌج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب 

أخرجها إىل بعض أسواق العرب للبيع فلام فصلوا من املدينة اعتل متيم 

الداري علة شديدة فلام حرضه املوت دفع ما كان معه إىل ابن بيدا وابن أيب 

مارية وأمرهام أن يوصاله إىل ورثته؛ فقدما إىل املدينة وقد أخذا من املتاع 

م اآلنية والقالدة فقالوا: هل اآلنيةوالقالدة وأوصال سائر ذلك فافتقد القو

مرض صاحبنا مرضًا طوياًل أنفق فيه نفقة كبرية؟ قاال: ال ما مرض إال أيامًا 

قليلة، فقالوا: هل رسق منه يشء يف سفره هذا؟ قاال: ال، قالوا: هل اختذ 

جتارة خرس فيها؟ قاال: ال، قالوا: فقد فقدنا أفضل يشء كان معه آنية 
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 قالدة، فقاال: ال ما دفعه إلينا قد أديناه إليكم. منقوشة مكللة باجلوهر و

فأوجب عليهام اليمني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فقدموهام إىل رسول اهلل 

فحلفا فخىل عنهام ثم ظهرت تلك اآلنية والقالدة عليهام فجاء أولياء متيم 

عىل ابن  فقالوا: يا رسول اهلل قد ظهر -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-إىل رسول اهلل 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بيدا وابن أيب مارية ما ادعينا عليهام فانتظر رسول اهلل 

ِذيَن َءاَمنُوا َشَهاَدُة احلكم من اهلل عز وجل فأنزل اهلل تعاىل:  َا الَّ }َياَأَيُّ

ِمنُْكْم  بَْينُِكْم إَِذا َحَْضَ َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اْثنَاِن َذَوا َعْدلٍ 

بُْتْم يِف اأْلَْرِض{  ُكْم إِْن َأْنُتْم َْضَ فأطلق اهلل شهادة َأْو َءاَخَراِن ِمْن َغرْيِ

 أهل الكتاب عىل الوصية فقط إذا كان يف سفر ومل يوجد أهل اإلسالم

اَلِة{  بُِسوََّنَُما ِمْن بَْعِد الصَّ أي صالة }َفَأَصابَْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت حَتْ

ي بِِه َثَمنًا َوَلْو َكاَن َذا ُقْربَى }فَ  العرص ِه إِِن اْرَتْبُتْم ََل َنْشََتِ ُيْقِسَماِن بِاللَّ

ِه إِنَّا إًِذا َلِمَن اْْلثِِمنَي) فهذه الشهادة األوىل ({ 906َوََل َنْكُتُم َشَهاَدَة اللَّ

ُ  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-التي حلفها رسول اهلل  ا }َفإِْن ُعثَِر َعىَل َأَّنَّ َما اْسَتَحقَّ

يعني من }َفآَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما{  أي أاهام حلفا عىل كذبإِْثًما{ 

ِذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اأْلَْوَلَياِن َفُيْقِسَماِن  األولياء املدعي وورثته }ِمَن الَّ

يام حلفا أي حيلفان باهلل أاهام أحق هبذه الدعوى منهام وأاهام قد كذبا فبِاللَِّه{ 

}َلَشَهاَدُتنَا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدَِتَِما َوَما اْعَتَدْينَا إِنَّا إًِذا َلِمَن  باهلل

أولياء متيم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فأمر رسول اهلل ({ 907الظَّالِِمنَي)

َصىَل اهلل -الداري أن حيلفوا باهلل عىل ما أمرهم فحلفوا فأخذ رسول اهلل 

اآلنية والقالدة من ابن بيدا وابن أيب مارية وردهام عىل أولياء  -َعَلْيه وآله

اُفوا َأْن  متيم الداري َهاَدِة َعىَل َوْجِهَها َأْو َُيَ }َذلَِك َأْدَنى َأْن َيْأُتوا بِالشَّ

 ُتَردَّ َأْيَماٌن بَْعَد َأْيَماَِّنِْم{. 
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ُسَل َفَيُقوُل مَ  قوله تعاىل: ُه الرُّ َمُع اللَّ اَذا ُأِجْبُتْم َقاُلوا ََل ِعْلَم }َيْوَم ََيْ

ُم اْلُغُيوِب) ومل يكن هذا الكالم منهم إنكارًا ملا ({ 901َلنَا إِنََّك َأْنَت َعالَّ

علموه ولكنهم فوضوا أمرهم إىل من هو أعلم ببواطن أمورهم وظواهرهم 

يرون منهم جلواز النسيان والغفلة عىل الرسول َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ملا 

 من أهوال ذلك اليوم. 

فإن قيل: فلم سأهلم وهو أعلم بأعامهلم منهم؟ فعن هذا جوابان أحدهام 

أنه إنام سأهلم ليعلمهم ما مل يعلموا من كفر أممهم وتغيريهم بعدهم ونفاقهم 

وكذهبم عليهم من بعدهم، والثاين: أراد أن يفضح أهل املعايص والكفر 

 بإشهادهم عليهم . 

ُه َياِعيَسى ابَْن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَمتِي َعَلْيَك{  قوله تعاىل: }إِْذ َقاَل اللَّ

وإنام ذكر اهلل سبحانه نعمته عليه وعىل والدته وإن مل جير هلام ذكر ألمرين 

أحدهام: ليتلوا عىل األمم ما خص به من الكرامة وصريه به من علو املنزلة، 

 والثاين: ليؤكد به حجته ويرغم جاحده. 

ْدُتَك بُِروِح اْلُقُدِس{  أخذ يف ترتيب نعمه فقال:ثم  يعني قويتك }إِْذ َأيَّ

 -َعَلْيه الَسالم-مأخوذ من األيد وهو القوة، وروح القدس هو جربيل 

وتأييده له من وجهني أحدهام تقويته له عىل أمر دينه، والثاين: معونته عىل 

ُم النَّاَس يِف  رفع ظلم اليهود والكافرين أما كالمه اْلَمْهِد َوَكْهاًل{  }ُتَكلِّ

يف املهد فهو معجز خصه اهلل به وكالمه هلم يف املهد إنام اختص بتعريفه 

ِه َءاَتايِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلنِي َنبِيًّا)حال نبوته وقوله:  ( 30}إيِنِّ َعْبُد اللَّ

اَلِة وَ  َكاِة َما ُدْمُت َوَجَعَلنِي ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُْت َوَأْوَصايِن بِالصَّ الزَّ

]مريم[، وكالمه هلم كهاًل دعاءهم إىل ما أمرهم به من الصالة  ({39َحيًّا)

 والزكاة وذلك حني صار ابن ثالثني سنة. 

ْمُتَك اْلِكَتاَب{    أي الكتب وإن أراد به اجلنس ثم قال:}َوإِْذ َعلَّ
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ْكَمَة{  إليه من دينه  أي العلم بام يف تلك الكتب من مجيع ما حيتاج}َواحْلِ

ْنِجيَل{  ودنياه ثم قال:  يريد تأويلهام وتالوهتام. }َوالتَّْوَراَة َواإْلِ

يعني بقوله : ختلق }َوإِْذ ََتُْلُق ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ بِإِْذيِن{  ثم قال:

أي تفعل وتصور صورة الطري من الطني واخللق فعل ثاين عىل سبيل القصد 

يعني الروح }َفَتنُْفُخ فِيَها{  شهوة وال جمازفة، وقوله: والتقدير من غري

ا بِإِْذيِن{  والروح جسم لطيف واملتويل لذلك املسيح وقوله: }َفَتُكوُن َطرْيً

يعني إن اهلل تعاىل الذي يقلبها حيوانًا بعد نفخ الروح فيها فإذنه أمره أن 

ُئ اأْلَْكَمَه  يصري بأمر اهلل ال بفعل املسيح أي َواأْلَبَْرَص بِإِْذيِن{ }َوُترْبِ

تدعوين أن أبرئ األكمه واألبرص فأجيب دعاءك وأبرئ فهو فعل اهلل تعاىل 

 نسبه إىل املسيح جمازًا ألنه فعله ألجل دعائه. 

يعني واذكر نعمتي عليك إذ تدعوين أن }َوإِْذ َُتِْرُج اْلَمْوَتى{  ثم قال:

ر أحياء ونسب ذلك أحيي املوتى فأجيب دعاءك حتى أخرجهم من القبو

 إليه توسعًا أيضًا ألجل دعائه والذي أحيي من املوتى رجلني وامرأة. 

نَي َأْن َءاِمنُوا يِب َوبَِرُسوِِل{ قوله تعاىل:  أي }َوإِْذ َأْوَحْيُت إِىَل احْلََواِريِّ

[، أي أهلمهم 80]النحل: }َوَأْوَحى َربَُّك إِىَل النَّْحِل{أهلمتهم كام قال: 

يكون الوحي مام عاينوا وشاهدوا من اآليات والدالالت وجيوز أن 

الظاهرة فجرى ذلك جمرى الوحي إليهم أن يؤمنوا أي وربك ويف التذكري 

أحدهام: أاها نعمة عىل احلواريني أن آمنوا فذكر اهلل هبا  قوَلنهبذه النعمة 

ه ألاهم أنصاره، والثاين: أاها نعمة عىل عيسى ألن -َعَلْيه الَسالم-عيسى 

جعل له أنصارًا من احلواريني قد آمنوا به وهم خواصه الذين قد 

}َواْشَهْد  يعني باهلل تعاىل ربك}َقاُلوا َءاَمنَّا{  استخصهم من مجلة الناس

 أشهدوا اهلل تعاىل وعيسى عىل إسالمهم. ({ 999بَِأنَّنَا ُمْسِلُموَن)
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وَن َياِعيَسى ابْ  قوله تعاىل: َن َمْرَيَم َهْل َيْسَتطِيُع }إِْذ َقاَل احْلََواِريُّ

بالتاء وبالياء فمن قرأ بالياء ضم الباء من ربك ومن قرأ بالتاء فتح َربَُّك{ 

الباء من ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك؛ فمن قرأ بالياء أي هل 

 يستجيب ويطيعك.

َماِء{  َل َعَلْينَا َماِئَدًة ِمَن السَّ ى واملائدة ال تكون مائدة حت}َأْن ُينَزِّ

َه إِْن ُكنُْتْم  يكون عليها الطعام وهي من قبل خوان }َقاَل اتَُّقوا اللَّ

وإنام أمرهم بذلك ألن التقوى خري هلم مام سألوا فأدهبم ({ 994ُمْؤِمننَِي)

ليتقوا اهلل يف سؤال األنبياء طلبًا لعنتهم فأما استزادة اآليات منهم إن كنتم 

ه دالئل صدقهم يغنيهم عن هلم مؤمنني ومصدقني هلم ألن ما قامت ب

 استزادة اآليات. 

وهذا اعتذار منهم بينوا سبب }َقاُلوا ُنِريُد َأْن َنْأُكَل ِمنَْها{  قوله تعاىل:

وإنام أرادوا تربكًا هبا }ُنِريُد َأْن َنْأُكَل ِمنَْها{  سؤاهلم حني اهوا عنه فقالوا:

}َوَتْطَمِئنَّ عن السؤال ال حاجة إليها داعية ألاهم لو كانوا حمتاجني ملا اهوا 

 بأن اهلل سبحانه وتعاىل قد بعثك إلينا نبيًا وقد اختارنا لك أعواناً ُقُلوبُنَا{ 

بأنك نبي وأنا لك أعوان وإنام استزادوا بسؤاهلم َأْن َقْد َصَدْقَتنَا{  }َوَنْعَلمَ 

اِهِدي علاًم إىل علمهم ويقينًا إىل يقينهم ({ 993َن)}َوَنُكوَن َعَلْيَها ِمَن الشَّ

 لك هبا عند اهلل بأنك قد أديت ما بعثك به إلينا. 

له تعاىل: }َقاَل ِعيَسى ابُْن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربَّنَا َأْنِزْل َعَلْينَا َماِئَدًة ِمَن قو 

َماِء{  إنام زيدت امليم يف آخر قوله اللهم مثقلة عوضًا من حرف النداء السَّ

فال جيوز أن يقال: يا اللهم ألن امليم  ومل جيز أن يدخل عليه حرف النداء

 املعوضة قد أغنت عنه قال الشاعر: 

 وما عليك أن تقويل كلام

 

 سبحت أو هللت يا اللهام 
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 اردد علينا سجينًا مسلام 

 

 

وهذا لرضورة الشعر فسأل عيسى ربه أن ينزل عليهم املائدة التي 

تفضياًل عىل احلواريني  -مَعَلْيه الَسال-سألوها وإنام كان السؤال من عيسى 

 .ألاهم  سألوا بعد ظهور آياته ومعجزاته واستحكام معرفتهم به

لِنَا َوَءاِخِرَنا{  أي نتخذ اليوم الذي تنزل فيه عيدًا }َتُكوُن َلنَا ِعيًدا أِلَوَّ

أي عالمة من عالمات }َوَءاَيًة ِمنَْك{  لنا نعظمه ونفخمه نحن ومن بعدنا

أي وارزقنا الشكر عىل ما }َواْرُزْقنَا{  صدق أنبيائكاإلعجاز والداللة عىل 

 أنعمت به علينا من إجابتك. 

هُلَا َعَلْيُكْم{  قوله تعاىل: ُه إيِنِّ ُمنَزِّ فهذا وعد من اهلل سبحانه }َقاَل اللَّ

َعَلْيه -كام كان سؤال عيسى  -َعَلْيه الَسالم-وتعاىل أجاب به عيسى 

هذا السؤال مثل رضبه اهلل تعاىل خللقه  إجابة للحواريني ويف -الَسالم

ينهاهم به عن مسألة اآليات ألنبيائه بعد إقرارهم بنبوته وتصديقهم 

َعَلْيه -بمعجزاهتم وقيل إن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل املائدة عىل عيسى 

 وكان عليها ثامر اجلنة وأطعمتها.  -الَسالم

بُُه َأَحًدا  ويف قوله: أي من عاملي ({ 999ِمَن اْلَعاَلِمنَي)}َعَذابًا ََل ُأَعذِّ

أحدهام: أن يمسخوا قردة، والثاين أنه جنس من  قوَلنزمااهم يف العذاب 

العذاب ال يعذب به غريهم ألاهم كفروا بعد أن رأوا من اآليات ما مل يره 

 غريهم فكانوا أعظم كفرًا فصاروا أعظم عذابًا. 

)إذ( هاهنا بمعنى إذا كام قال أبو  ومعنى}َوإِْذ َقاَل اللَُّه{  قوله تعاىل:

 النجم: 

 جنات عدن يف الساموات العىل   ثم جزاك اهلل عنا إذ جزى
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وقام الفعل املايض مقام الفعل املستقبل وهذا جائز يف اللغة كام قال: 

[، وهذا السؤال 44]األعراف: }َوَناَدى َأْصَحاُب اْْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر{

هام فإنام هو بمعنى التوبيخ والتقريع كقوله: وملن ادعى خرج خمرج االستف

ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ يف التكذيب وأشد يف التوبيخ 

والتعنيف وجيوز أن يكون عرف هبذا السؤال أن قومه غريوا بعده وادعوا 

 عليه ما مل يقل. 

ا ألجل فإن قيل: فالنصارى مل تتخذ مريم إهلًا لزمهم أن يقولوا إاه

املعصية بمثابة من ولدته فصاروا حني لزمهم ذلك كالقائلني به وهذا إنام 

ُه َهَذا َيْوُم َينَْفُع يكون يوم القيامة لقوله عز وجل من بعد:  }َقاَل اللَّ

اِدِقنَي ِصْدُقُهْم{  وإنام نفعهم الصدق لوقوع اجلزاء فيه وإن كان يف كل الصَّ

 األيام نافعًا. 



 ]سورة األنعام[
ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ  بِْسِم اللَّ

 سورة األنعام مكيةقال اإلمام النارص لدين اهلل: 

}ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل إال ثالث آيات فإاها نزلت يف املدينة وهي قوله تعاىل:  

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم{  ..إىل آخر اآليات.َما َحرَّ

ِذي َخ قوله تعاىل:  ِه الَّ َمَواِت َواأْلَْرَض{ }احْلَْمُد لِلَّ روينا أن َلَق السَّ

فاحتة التوراة فاحتة األنعام، وخامتة التوراة خامتة هود، واحلمد هلل ورد عىل 

صيغة اخلرب ومعناه األمر أي امحدوا اهلل عز وجل ألن خلق الساموات 

واألرض نعم توجب احلمد ومجع الساموات ووحد األرض لتفخيم 

}إِنَّا أبلغ يف التفخيم من التوحيد كقوله:  الساموات عىل األرض واجلمع

ْكَر{ ْلنَا الذِّ  [، والساموات مقدمة يف اخللق عىل األرض. 1]احلجر: َنْحُن َنزَّ

ِذيَن  والظلامت مقدمة عىل النور}َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر{   }ُثمَّ الَّ

ِْم َيْعِدُلوَن) ي عبدوها ويعدلون أي يعدلون األصنام الت({ 9َكَفُروا بَِرِّبِّ

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن طنٍِي{  به إهلًا غريه مل خيلق كخلقه يعني أنا خلقنا }ُهَو الَّ

}ُثمَّ َقََض َأَجاًل  آدم وخلق آدم من طني فصار أصل خلقنا من الطني

ى ِعنَْدُه{  هو الذي كان ينتهي إليه املقتول أو الغريق لو مل َوَأَجٌل ُمَسمًّ

وَن) }ُثمَّ َأْنُتمْ  يقتل  أي تشكون. ({ 4ََتََْتُ

َمَواِت َويِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل: ُه يِف السَّ أي هو املدبر يف }َوُهَو اللَّ

ُكْم َوَجْهَرُكْم{  الساموات واألرض  أي ما ختفون وما تظهرون. }َيْعَلُم ِِسَّ

د يعني ملكًا يشه}...َوَقاُلوا َلْوََل ُأْنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك{  قوله تعاىل:

أي لو أنزلنا فلم يؤمنوا لقيض }َوَلْو َأْنَزْلنَا َمَلًكا َلُقِِضَ اأْلَْمُر{  بتصديقه

عليهم بعذاب االستئصال ألن األمم السالفة كانوا إذا اقرتحوا عىل أنبيائهم 

}ُثمَّ ََل  اآليات فاجاهبم اهلل إىل ذلك فلم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب
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  يؤخرون عن عذاب االستئصال. أي ال يمهلون وال ({2ُينَْظُروَن)

أي جلعلناه يف صورة رجل ألاهم }َوَلْو َجَعْلنَاُه َمَلًكا َْلََعْلنَاُه َرُجاًل{ 

ال يستطيعون أن يروا املالئكة عىل صورهم وإذا كان يف صورة الرجل مل 

أي ({ 1}َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسوَن) يعلموا أملك هو أم غري ملك

 عليهم ما خيلطون ولشبهنا عليهم مثل ما يشبهون عىل أنفسهم.  وخللطنا

ْيِل َوالنََّهاِر{ قوله تعاىل:  يعني أنه مالك ملا }...َوَلُه َما َسَكَن يِف اللَّ

يسكن يف الليل والنهار من احليوان ألن يف احليوان ما يسكن لياًل ويف 

ة السكون أكثر احليوان ما يسكن اهارًا وقيل سكن ومل يقل حترك ألن نعم

 من نعمة احلركة. 

ُِذ َولِيًّا{  قوله تعاىل: ِه َأَتَّ }َفاطِِر  يعني إهلًا يتوالين}ُقْل َأَغرْيَ اللَّ

َمَواِت َواأْلَْرِض{  يعني خالق الساموات واألرض ومبتدهيام ويقال: السَّ

}َهْل َتَرى ِمْن فطرت البئر أي ابتدأت حفرها والفطر الشق وقوله: 

 ]امللك[، أي من شقوق.  {(3ُفُطوٍر)

أي يرزق وال يرزق وقرئ ال يطعم أي ال }َوُهَو ُيْطِعُم َوََل ُيْطَعُم{ 

َل َمْن َأْسَلَم{  يأكل }َوََل َتُكوَننَّ  من أمته}ُقْل إيِنِّ ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوَّ

ِكنَي) املراد هذا خطاب للنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم و({ 92ِمَن اْلُمِّْشِ

 به أمته. 

وفوق صلة زائدة وتقدير }...َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه{  قوله تعاىل:

 الكالم هوالقاهر لعباده وأنه بقهره هلم مستعل عليهم. 

 َأْكرَبُ َشَهاَدًة{  قوله تعاىل:
ٍ
ء وسبب ذلك أن املرشكني قالوا }ُقْل َأيُّ ََشْ

وَسَلم من يشهد لك بالنبوة فأنزل اهلل تعاىل  لرسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

 َأْكرَبُ َشَهاَدًة{  هذه اآلية يأمره فيها أن يقول:
ٍ
ء ثم أجابه عىل }َأيُّ ََشْ

ُه َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَُكْم{  ذلك:  أي بصدقي ونبويت. }ُقِل اللَّ
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ِذيَن َءاَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه{  قوله تعاىل: ي أصحاب يعن}الَّ

}َيْعِرُفوَنُه َكَما  الكتب من التوراةواإلنجيل وغريها من كتب اهلل عز وجل

ألن صفته موجودة يف كتبهم، وروينا أن ابن سالم سئل َيْعِرُفوَن َأبْنَاَءُهُم{ 

َصىَل اهلل َعَلْيه -بعد إسالمه فقيل له: ما هذه املعرفة التي تعرفون هبا النبي 

هم؟ قال: واهلل ألنا به إذا رأيته أعرف منه بابني وهو كام يعرفون أبناء -وآله

 يلعب مع الصبيان وإين ال أشك أنه حممد وأشهد أنه حق. 

ِه َربِّنَا َما ُكنَّا  قوله تعاىل: ْ َتُكْن فِْتنَُتُهْم إَِلَّ َأْن َقاُلوا َواللَّ }...ُثمَّ ََل

ِكنَي)  تربأوا بذلك من رشكهم. ({ 43ُمِّْشِ

بوا يف اآلخرة بجحود الرشك واآلخرة ال يصح فيها فإن قيل: كيف كذ

الكذب ألمرين أحدهام: أن الكذب ال ينفعهم، والثاين: أاهم مرصوفون 

عن القبائح ملجأون إىل تركها إلزالة التكليف عنهم ولو مل يلجأوا إىل ترك 

القبيح ويرصفوا عنه مع كامل عقوهلم وجب تكليفهم ويف عدم تكليفهم 

 م إليرتكه. دليل عىل إجلائه

ِه َربِّنَا َما ُكنَّا  قيل: عن ذلك جوابان أحدهام: أن قوهلم: }َواللَّ

ِكنَي) أي يف الدنيا عند أنفسنا العتقادنا فيها أننا عىل الصواب ({ 43ُمِّْشِ

وإن ظهر لنا خطأوه اآلن فلم يكن ذلك منهم كذبًا، وقيل: إن يف اآلخرة 

ون إليه وموطن يعلمون مواطن فموطن ال يعلمون ذلك فيه وال يضطر

 ذلك فيه ويضطرون إليه فقالوا ذلك يف املوطن األول. 

}َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوِِّبِْم َأِكنًَّة َأْن  قوله تعاىل:

قيل: إاهم كانوا يسمعون يف الليل قراءة النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله َيْفَقُهوُه{ 

 صالته ليعلموا مكانه فيؤذونه فرصفهم اهلل عن استامعه بإلقاء وَسَلم يف

النوم عليهم وبأن جعل عىل قلوهبم أكنة أن يفقهوه، واألكنة األغطية 
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 واحدها كنان يقال: كننت اليشء إذا غطيته وأكننته يف نفيس إذا أخفيته. 

ْم َوْقًرا{  َرْوا ُكلَّ َءاَيٍة ََل }َوإِْن يَ  والوقر الثقل ومنه الوقار}َويِف َءاَذاَِّنِ

يعني باآلية عالمة اإلعجاز ملا قد استحكم يف أنفسهم من ُيْؤِمنُوا ِِّبَا{ 

حسده وبغضه ولذلك رصفهم عن سامع القرآن ألاهم قصدوا بسامعه 

 . األذى واالفرتاء

ِذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إَِلَّ  اِدُلوَنَك َيُقوُل الَّ }َحتَّى إَِذا َجاُءوَك َُيَ

لنَِي)َأَس  أي أحاديث األولني التي كانوا يسطرواها يف ({ 49اطِرُي اأْلَوَّ

 كتبهم. 

أي ينهون عن اتباع النبي }َوُهْم َينَْهْوَن َعنُْه َوَينَْأْوَن َعنُْه{  قوله تعاىل:

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ويتباعدون عنه فرارًا منهم منه ويستثقلوا له 

وروينا أن اآلية نزلت يف أيب طالب ألنه كان ينهى عن العمل بام يف القرآن، 

أذى رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ويتباعد هو عام جاء به شعرًا يدل 

 عىل ذلك قوله: 

 ودعوتني وزعمت أنك ناصح 

 وعرضت دينًا قد علمت بأنه 

 لوال املالمة أو حذاري سبة 

 

 ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 

 ديان الربية دينا من خري أ

 لوجدتني سمحًا بذاك مبينا

 

أي عاينوها ومن عاين }َوَلْو َتَرى إِْذ ُوِقُفوا َعىَل النَّاِر{ قوله تعاىل: 

َب  شيئًا فقد وقف عليه وحتققوا سوء أعامهلم }َفَقاُلوا َياَلْيَتنَا ُنَردُّ َوََل ُنَكذِّ

متنوا الرد إىل الدنيا التي هي دار ({ 47بِآَياِت َربِّنَا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمننَِي)

التكليف ليؤمنوا ويصدقوا والتمني ال يدخله صدق وال كذب ألنه خيرب 

 أي بدا هلم ما كانوا خيفونه}بَْل بََدا هَلُْم َما َكاُنوا ُُيُْفوَن ِمْن َقْبُل{  برس

وا َلَعاُدوا لَِما َُّنُوا َعنُْه{  ُْم }َوإِ من املعايص والكفر}َوَلْو ُردُّ َّنَّ
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 بام أخربوا من أنفسهم من اإليامن. ({ 42َلَكاِذبُوَن)

ْنَيا إَِلَّ َلِعٌب َوهَلٌْو{  قوله تعاىل: فأما عمل }...َوَما احْلََياُة الدُّ

الصاحلات فهو من عمل اآلخرة فخرج من أن يكون هلوًا ولعبًا، وألن 

اللعب لقرص احلياة يف الدنيا قصرية املدة منقبضة اللذة فأشبهت اللهو و

 مدهتا، وأهل اآلخرة بخالفهم ألن مدهتم باقية ولذهتم غري زائلة. 

ِذي َيُقوُلوَن{  قوله تعاىل: أي من التكذيب }َقْد َنْعَلُم إِنَُّه َلَيْحُزُنَك الَّ

بُوَنَك{  لك والكفر بك ُْم ََل ُيَكذِّ بحجة وإنام هو تكذيب هبت }َفإَِّنَّ

ن تكذيبهم لك تكذيب آليايت الدالة عىل وعناد فال حيزنك ألنه ال يرضك أل

}َوَلِكنَّ الظَّالِِمنَي  صدقك املوجبة لقبول قولك. يدل عىل ذلك قوله:

ِه ََيَْحُدوَن)  أي يكذبون. ({ 33بِآَياِت اللَّ

َل لَِكِلَماِت اللَِّه{  قوله تعاىل: أي ال مبطل حلجته وال دافع }َوََل ُمَبدِّ

م به من نرص أوليائه وقهر أعدائه وال لربهانه وال راد ألمره فيام حك

}َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبإِ  تكذيب ألخباره فيام أعلمه وحكاه وأخربه وأنباه

أي من أخبارهم فيام صربوا عليه من األذى وقوتلوا ({ 32اْلُمْرَسِلنَي)

 عليه من الصرب. 

سامع القرآن  أي عن}َوإِْن َكاَن َكرُبَ َعَلْيَك إِْعَراُضُهْم{  قوله تعاىل:

أي }َفإِِن اْسَتَطْعَت َأْن َتْبَتِغَي َنَفًقا يِف اأْلَْرِض{  واتباعك فيام جئت به

ًما يِف  رسبًا وهو املسلك النافذ فيها مأخوذ من نافق الريبوع }َأْو ُسلَّ

َماِء{   أي رسبًا ومصعدًا ومنه قول كعب بن زهري: السَّ

 وال لكام ملجأ عن األرض وابغيا 

 

 ًا أو يف الساموات سلامبه نفق 

 

يعني أفضل من آيتك يف الكالم حمذوف وتقديره }َفَتْأتَِيُهْم بِآَيٍة{  
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ُه َْلََمَعُهْم َعىَل اهْلَُدى َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن  فتأتيهم بآية فافعل }َوَلْو َشاَء اللَّ

أي ال جتزع يف مواطن الصرب فتصري باألسف والتحسري ({ 39اْْلَاِهِلنَي)

 ًا ألحوال اجلاهلني. مقارب

ِذيَن َيْسَمُعوَن{  قوله تعاىل: أي الذين يعلمون }إِنََّما َيْسَتِجيُب الَّ

ويعقلون ويطلبون احلق واالستجابة هي القبول والفرق بينها وبني اجلواب 

أن اجلواب قد يكون قبوالً وغري قبول وأن االستجابة قد تكون من الذين 

يسمع أو يسمع لكن ال يقصد احلق فال يسمعون طلبًا للحق وأما من ال 

 .يكون منه استجابة

َعَلْيه -وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل لنبيه }َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُهُم اللَُّه{ 

ويكون معنى الكالم أن املوتى ال يستجيبون حتى يبعثهم اهلل  -الَسالم

 وكذلك الذين ال يسمعون. 

َل  قوله تعاىل: يعني آية تكون دلياًل َعَلْيِه َءاَيٌة ِمْن َربِِّه{  }َوَقاُلوا َلْوََل ُنزِّ

َل َءاَيًة{  عىل صدقه وصحة نبوته َه َقاِدٌر َعىَل َأْن ُينَزِّ يعني أاهم }ُقْل إِنَّ اللَّ

أي ال يعلمون ({ 37}َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ََل َيْعَلُموَن) جيابون هبا إىل ما سألوا

 الصحة يف نزول اآلية. 

زيادة اآليات إذا مل يؤمنوا هبا توجب الزيادة يف عذاهبم لكثرة  والثاين: أن

تكذيبهم فإن قيل فهذه اآلية تدل عىل أن اهلل عز وجل مل ينزل إليهم آية 

تعودهم إىل التصديق فلم يلزمهم اإليامن قيل هذا خطأ ألن ما أظهره اهلل عز 

ختفى  وجل من اآليات الدالة عىل صدق رسوله وصحة نبوته أظهر من أن

وأكثر من أن تنكر فإن القرآن مع عجز من حتداهم اهلل عز وجل من اإلتيان 

بمثله وما تضمنه من أخبار الغيوب وصدق خربه عام كان ويكون أبلغ 

اآليات املعجزات، وإنام اقرتحوا أاهم سألوها إعناتا ًفلم جيابوا مع قدرة اهلل 

ا غريها إىل ما ال اهاية له حتى تعاىل عىل إنزاهلا ألنه لو أجاهبم إليها القرتحو



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة األنعام

115 

 يقطع الرسول بإظهار اآليات عن تبليغ الرسالة. 

وإنام يلزمه إظهار اآليات يف موضعني أحدهام عند بعثه رسوالً ليكون 

مع استدعائه هلم دلياًل عىل صدقه، والثاين: أنه يسأهلا من يعلم اهلل تعاىل منه 

 ا يف غري هذين املوضعني. أنه إن أظهرها له آمن به، وليس جيب إظهاره

يعني ما دب عىل األرض من }َوَما ِمْن َدابٍَّة يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل:

يعني يف اهلواء مجيعًا بني ما هو عىل }َوََل َطاِئٍر َيطِرُي بَِجنَاَحْيِه{  حيوان

واألمم اجلامعات }إَِلَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم{  األرض فيها ومرتفع عنها

ليس يريد أمثالكم يف التكليف كام جهل قوم اشتبه الظاهر واألجناس و

عليهم وتعلقوا مع اشتباه الظاهر برواية أيب ذر قال: انتطحت شاتان عند 

ثم قال: ))يا أبا ذر أتدري فيام انتطحتا(( قلت:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

تركنا رسول ال، قال: ))لكن اهلل يدري وسيقيض بينهام(( قال أبو ذر: لقد 

وما يقلب طائر جناحيه يف السامء إال ذكر منه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

 علاًم. 

ألنه إذا كان العقل سببًا للتكليف فإن عدمه موجب الرتفاع التكليف 

 واملراد بقوله: امثالكم أي خملوقة مثلكم ال تظلم ومرزوقة ال حترم. 

ْطنَا يِف اْلِكتَ  ثم قال: { }َما َفرَّ
ٍ
ء يعني من أمور الدين إما اِب ِمْن ََشْ

ِْم  مفصاًل يستغني عن التفسري أو جمماًل جعل إىل تفسريه سبيالً  }ُثمَّ إِىَل َرِّبِّ

وَن)  أي يبعثون بعد املوت. ({ 32ُُيَِّْشُ

فإن قيل: فإذا كانت غري مكلفة فلم تبعث يوم القيامة، قيل: ليس 

نني يبعثون وإن كانوا يف الدنيا غري التكليف علة للبعث ألن األطفال واملجا

مكلفني إنام يبعثهام ليعوض ما يستحق التعويض منهم باآلالم أو ظلم ثم 

جيعل ما يشاء منها ترابًا وما يشاء دواب اجلنة يتمتع املؤمنون بركوهبا 
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 وبرؤيتها. 

ُروا بِِه{  قوله تعاىل: ا َنُسوا َما ُذكِّ  معنى نسوا تركوا ما ذكرهم}...َفَلمَّ

}َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأبَْواَب  اهلل به من آياته الدالة عىل توحيده وصدق رسوله

 }
ٍ
ء يعني من نعمه التي أنعم هبا عليهم وسعة أرزاقهم ليكون ُكلِّ ََشْ

إنعامه عليهم داعيًا إىل إياماهم، وقد روينا عن أبينا رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

أيت اهلل عز وجل يعطي العباد ما يشاءون عىل وآله وَسَلم أنه قال: ))إذا ر

ُروا  معاصيهم إياه فاعلم أن ذلك استدراج منه ثم تال: ا َنُسوا َما ُذكِّ }َفَلمَّ

.}
ٍ
ء   .اآلية.بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأبَْواَب ُكلِّ ََشْ

}َأَخْذَناُهْم  يعني من النعم فلم يؤمنوا}َحتَّى إَِذا َفِرُحوا بَِما ُأوُتوا{ 

وهو رسعة املوت عند الغفلة منه بالنعم قطعًا للذة وتعذيبًا باحلرسة بَْغَتًة{ 

واإلبالس هو اإلياس والندم ({ 22}َفإَِذا ُهْم ُمْبِلُسوَن) ثم قال:

 والسكون وقد ذكرناه فيام تقدم. 

أي ال أقدر عىل }...ُقْل ََل َأُقوُل َلُكْم ِعنِْدي َخَزاِئُن اللَِّه{  قوله تعاىل:

اء فقري وال إفقار غني وال يف يدي مفاتيح عذاب اهلل ألنه خوفهم به إغن

أي علم الغيب يف نزول }َوََل َأْعَلُم اْلَغْيَب{  فقالوا استهزاء متى يكون؟!!

العذاب عليهم متى يكون وعلم مجيع ما غاب من ماض وجييء من 

علمه من مستقبل إال أن املستقبل ال يعلمه إال اهلل أو من أطلعه اهلل عىل 

 أنبيائه. 

وأما املايض فقد يعلمه املخلوقون من أحد وجهني إما من معاينة أو خرب 

واخلرب قد يكون من وجهني من خملوق عاين أو خالق أخرب وإن كان 

اإلخبار عن مستقبل فهو من آيات اهلل املعجزة، وإن كان من ماض فإن علم 

لم به أحد وأعلم به املخرب به غري املخرب واملخرب مل يكن معجزًا، وإن مل يع

 وحده كان معجزًا. 
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عن نفسه علم الغيب ألنه ال  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فنفى رسول اهلل 

 يعلمه إال اهلل وأن ما أخرب به من غيب فهو عن اهلل عز وجل ووحيه.

يريد بذلك أنه من مجلة البرش وليس بملك }َوََل َأُقوُل َلُكْم إيِنِّ َمَلٌك{ 

عن نفسه غلو النصارى يف عيسى يف قوهلم إنه ابن اهلل؛ ثم يف نفيه أن لينفي 

أحدهام: أنه بني بذلك فضل املالئكة عىل األنبياء ألنه  وجهانيكون ملكًا 

دفع عن نفسه منزلة ليست له. والثاين: أنه أراد أن لست ملكًا من السامء 

 فأعلم غيب السامء الذي تشاهده املالئكة ويغيب عن البرش. 

 } إين ال أخربكم إال بام أخربين اهلل عز وجل }إِْن َأتَّبُِع إَِلَّ َما ُيوَحى إَِِلَّ

أي العامل }ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي{  وال أفعل إال ما أمرين به

 واجلاهل واملؤمن والكافر. 

ُْم بِالْ  قوله تعاىل: ِذيَن َيْدُعوَن َرِّبَّ { }..َوََل َتْطُرِد الَّ روينا َغَداِة َواْلَعَِشِّ

أن سبب نزول هذه اآلية أن املأل من قريش أتوا رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

وآله وَسَلم وعنده جامعة من ضعفاء املسلمني مثل بالل وعامر وصهيب 

وخباب بن األرت وابن مسعود فقالوا: يا حممد اطرد عنا موالينا وحلفائنا 

نا فلعلك إن طردهتم أن نتبعك فأنزل اهلل هذه اآلية فإنام هم عبيدنا وعسفا

يف قوله: }َوَكَذلَِك َفَتنَّا بَْعَضُهْم بَِبْعٍض{ ونزل يف املأل من قريش: 

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعَِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه{  ِذيَن َيْدُعوَن َرِّبَّ أي يعبدونه }الَّ

لعرب تذكر وجه إرادة بدعائهم يريدون وجهه أي يريدونه بدعائهم ألن ا

 له مثل قوله: هذا وجه الصواب أي الصواب تفخياًم لألمر وتعظياًم للشأن

 }
ٍ
ء أي من حساب عملهم من يشء من }َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِِّبِْم ِمْن ََشْ

{  ثواب أو عقاب
ٍ
ء ألن كل واحد }َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهْم ِمْن ََشْ

 مؤاخذ بحساب عمله دون غريه.
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يعني الختالفهم يف }َوَكَذلَِك َفَتنَّا بَْعَضُهْم بَِبْعٍض{  قوله تعاىل: 

األرزاق واألخالق واالفتتان واالبتالء واالختبار، وجيوز أن يكون تكليف 

ُه َعَلْيِهْم ِمْن  ما يشق عىل النفس مع قدرهتا عليه }لَِيُقوُلوا َأَهُؤََلِء َمنَّ اللَّ

قريش يف ضعفاء املؤمنني وفيام من اهلل تعاىل به  وهذا قول املأل منبَْينِنَا{ 

أحدهام: أي ما تفضل اهلل عليهم من اللطف يف إياماهم،  قوَلنعليهم 

 والثاين: ما ذكرهم يف شكرهم عىل طاعتهم. 

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِآَياتِنَا{  قوله تعاىل: يعني ضعفاء }َوإَِذا َجاَءَك الَّ

}َكَتَب َربُُّكْم َعىَل َنْفِسِه  تكرمة هلمُكْم{ }َفُقْل َساَلٌم َعَليْ  املسلمني

مْحََة{   أي خطيئة. }َأنَُّه َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوًءا بَِجَهاَلٍة{  أي أوجب اهللالرَّ

{  قوله تعاىل: أي احلق الذي بان له }...ُقْل إيِنِّ َعىَل بَيِّنٍَة ِمْن َريبِّ

أي وكذبتم بالبينة بُْتْم بِِه{ }َوَكذَّ  واملعجز الذي ظهر عىل يديه وهو القرآن

هو العذاب الذي أوعدوا به كام }َما ِعنِْدي َما َتْسَتْعِجُلوَن بِِه{  وتركتم

 [. 47]احلج: }َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب{قال: 

 أي يف الثواب والعقاب ومتييز احلق من الباطل}إِِن احْلُْكُم إَِلَّ لِلَِّه{ 

 } قص احلق بالصاد غري معجمة من القصص وهو وقرئ ي}يقض احْلَقَّ

 اإلخبار به فأما القضاء فهو احلكم باحلق وإتاممه. 

ْيِل{  قوله تعاىل: اُكْم بِاللَّ ِذي َيَتَوفَّ ألنه يقبض األرواح فيه }...َوُهَو الَّ

 عن الترصف كام يقبضها باملوت، شعرًا: 

 إن بني األدرة ليسوا من أحد 

 

 دوال توفاهم قريش والعد 

 

أي ما كسبتم ألنه مستفاد بعمل }َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم{  أي ال تقبضهم

اجلارحة ومنه جوارح الطري ألاها كواسب بجوارحها وجرح الشهادة وهو 

 الطعن فيها ألاها تكسب اإلثم قال األعشى: 
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 وهو الدافع عن ذي كربة 

 

 أيدي القوم إذا اجلاين اجرتح 

 

يعني يف النهار باليقظة وترصف الروح بعد قبضها يِه{ }ُثمَّ َيْبَعُثُكْم فِ   

ى{  بالنوم  استكامل العمر وانقضاء األجل باملوت}لُِيْقََض َأَجٌل ُمَسمًّ

}ُثمَّ ُينَبُِّئُكْم بَِما  يعني بالبعث والنشور يف القيامة}ُثمَّ إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم{ 

  يف الدنيا من خري ورش.({ 60ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن)

أي أعال قهرًا وأرفع قدرًا }َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه{  قوله تعاىل:

فلذلك قال: فوق عباده، والثاين: األقدر إذا استحق املبالغة عرب عنه هبذه 

 العبارة فقيل هو فوقه يف القدر أي أقدر منه، وفوقه يف العلم أي أعلم منه

ملالئكة املوكلة بالنفوس وحفظها من يعني ا}َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة{ 

}َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت{  اآلفات وعلمها باألعامل من خري ورش

ْتُه ُرُسُلنَا{  يعني أسباب املوت بانقضاء األجل  يعني بقبض الروح. }َتَوفَّ

فإن قيل: املتويل لقبض األرواح ملك املوت الذي وكل بكم فكيف 

لرسل مجع؟ قيل: ألن اهلل أعان ملك املوت بأعوان من توفتهم رسلنا وا

عنده يتولون ذلك بأمره فصار التويف من فعل أعوانه وهو مضاف إليه 

 ملكان أمره كام يضاف إىل اإلمام فعل أعوانه من قتل أو جلد إذا كان بأمره

ُطوَن)  أي ال يقرصون وال يؤخرون. ({ 69}َوُهْم ََل ُيَفرِّ

{ }ُثمَّ  قوله تعاىل: ِه َمْوََلُهُم احْلَقِّ وا إِىَل اللَّ  وجهانويف متويل الرد ُردُّ

أحدهام املالئكة الذين توفتهم والثانية أنه اهلل تعاىل.... بالبعث والنشور 

وردهم إىل اهلل ردهم إىل تدبريه ألن اهلل تعاىل دبرهم عند خلقهم وأنشأهم 

عند املوت  ثم مكنهم من الترصف فصاروا يف تدبري أنفسهم ثم كفهم

فصاروا يف تدبري اهلل عز وجل كاحلالة األوىل فصاروا يف ذلك مردودين إليه 
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وجيوز أاهم ردوا إىل املوضع الذي ال يملك احلكم عليهم فيه إال اهلل تعاىل 

 فجعل الرد إىل ذلك املوضع ردًا إليه. 

{ فإن قيل: كيف قال:  َه َمْوىَل }َذلَِك بَِأنَّ اوقد قال: }َمْوََلُهُم احْلَقِّ للَّ

ِذيَن َءاَمنُوا َوَأنَّ اْلَكافِِريَن ََل َمْوىَل هَلُْم) ]حممد[، واملوىل يف هذا  ({99الَّ

املوضع بمعنى النارص وذلك صحيح ألن الكافرين ال نارص هلم واملوىل 

 األول بمعنى امللك واملدبر. 

ْيُكْم َعَذابًا ِمْن }...ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعىَل َأْن َيْبَعَث َعلَ  قوله تعاىل:

ِت َأْرُجِلُكْم{  الذي من فوقهم الرجم والذي من حتت َفْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتْ

أرجلهم اخلسف، وحيتمل أن يكون العذاب الذي من فوقهم هو الطوفان 

}َأْو َيْلبَِسُكْم ِشَيًعا َوُيِذيَق بَْعَضُكْم بَْأَس  والذي من حتت أرجلهم الريح

َصىَل اهلل َعَلْيه -وب والقتل، وروينا عن رسول اهلل يعني باحلربَْعٍض{ 

أنه قال ملا نزلت هذه اآلية شق عىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله  -وآله

وَسَلم فصىل صالة وأطال فيها فقيل له ما أطلت صالة كاليوم؛ فقال: 

 ))إاها صالة رغبة ورهبة إين سألت ريب أن جيريين من أربع خصال فأجارين

من خصلتني ومل جيرين من خصلتني سألته أن ال هيلك أمتي بعذاب من 

فوقهم كام فعل بقوم نوح وبقوم لوط فأجارين، وسألته أن ال هيلك أمتي 

من حتت أرجلهم كام فعل بقارون فأجارين لكون احلجج الذين من ولدي 

ِسَب ( َأَح 9}اَل)فيهم، وسألته أن ال يفرقهم شيعًا فلم جيرين، ونزل قوله: 

ُكوا َأْن َيُقوُلوا َءاَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتنُوَن)  ]العنكبوت[((.  ({4النَّاُس َأْن ُيَْتَ

{  قوله تعاىل: َب بِِه َقْوُمَك َوُهَو احْلَقُّ أي القرآن يعني أن ما }َوَكذَّ

كذبوا به هو احلق، والفرق بني احلق والصواب أن احلق قد يدرك بغري طلب 

أي ({ 66}ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم بَِوِكيٍل) ال بطلبوالصواب ال يدرك إ

لست بحفيظ ألعاملكم ألجازيكم عليها وإنام أنا منذر فال أؤاخذكم 
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{  باإليامن اضطرارًا وإجبارًا كام يأخذ الوكيل باليشء ي }لُِكلِّ َنَبإٍ ُمْسَتَقرٌّ

 لكل خرب أخرب اهلل به عز وجل من وعد أو وعيد مستقر يف مستقبل الوقت

 أو ماضيه أو حارضه. 

{  قوله تعاىل:
ٍ
ء ِذيَن َيتَُّقوَن ِمْن ِحَساِِّبِْم ِمْن ََشْ أي ما }..َوَما َعىَل الَّ

عىل الذين يتقون اهلل عز وجل يف أوامره ونواهيه من حساب الكفار فيام 

فعلوه من االستهزاء والتكذيب ما مل يؤاخذوا ولكن عليهم أن يذكروهم 

ملا هم عليه من االستهزاء والتكذيب، ({ 61ُهْم َيتَُّقوَن)}َلَعلَّ  باهلل وآياته

وحيتمل ما عىل الذين يتقون من حساب يوم القيامة ما عىل الكفار يف 

احلساب من التشديد والتغليظ ألن حماسبة املتقني ذكرى وختفيف وحماسبة 

ُهْم َيتَُّقوَن)الكفار تشديد وتغليظ  ن أي يتقون الوعيد فريجعو({ 61}َلَعلَّ

 عن االستهزاء والتكذيب. 

َُذوا ِدينَُهْم َلِعًبا َوهَلًْوا{  قوله تعاىل: ِذيَن اَتَّ وهم الكفار الذين }َوَذِر الَّ

ْنَيا{  يستهزون بآيات اهلل إذا سمعوها َْتُُم احْلََياُة الدُّ أي وغرهتم }َوَغرَّ

احلياة يف الدنيا بالسالمة فيها ونيل املطلوب منها، وحيتمل أن يكون 

وغرهتم الدنيا باحلياة فيها والسالمة منها فيكون الغرور عىل الوجه األول 

 باحلياة وعىل الثاين بالدنيا. 

ْر بِِه َأْن ُتْبَسَل َنْفٌس{  أي حتكر أو ترهن من قوهلم أسد باسل ألن }َوَذكِّ

 فريسته مرهتنة معه ال تغيب عنه ومنه قول عوف بن األخرم: 

 وإبسايل بني بغري جرم 

 

 غوناه وال بدم مراق ب 

 

أي جئناه واألصل يف اإلبسال التحريم وهذا يشء بسل أي حرام، 

 شعرًا: 
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 بكرت تلومك بعدوهن يف الندى 

 

 فبسل عليك مالمتي وعناي 

 

أي وإن تفد كل فدية }َوإِْن َتْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ََل ُيْؤَخْذ ِمنَْها{ ويف قوله: 

ِكنَي سوخة بقوله: ال من جهة املال يف الثروة وهذه من }َفاْقُتُلوا اْلُمِّْشِ

 [. 5]التوبة: َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم{

َنا{ قوله تعاىل:  ِه َما ََل َينَْفُعنَا َوََل َيُْضُّ يعني }ُقْل َأَنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَّ

 األصنام ودعاؤها عبادهتا وطلب النجاح منها. 

ه من العذاب فإن قيل: فكيف قال: وال يرضنا ودعاؤها يستحق علي

 ضار؟ قيل: معناه ال متلك لنا رضًا وال نفعًا. 

ِذي اْسَتْهَوْتُه  باإلسالم}َوُنَردُّ َعىَل َأْعَقابِنَا بَْعَد إِْذ َهَداَنا اللَُّه{  }َكالَّ

َياطنُِي{  }َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن أي استدعته إىل قصدها واتباعها كقوله: الشَّ

 [، أي تقصدهم وتتبعهم. 37]إبراهيم: {النَّاِس ََتِْوي إَِلْيِهمْ 

{  قوله تعاىل: َمَواِت َواأْلَْرَض بِاحْلَقِّ ِذي َخَلَق السَّ أي }..َوُهَو الَّ

وذلك عند }َوَيْوَم َيُقوُل ُكْن َفَيُكوُن{  باحلكمة واإلحسان إىل اخللق

وِر{  تبدهلا يوم القيامة  وهو مجع صورة ينفذ فيها}َيْوَم ُينَْفُخ يِف الصُّ

َهاَدِة{  روحها نفخًا، ثم قال:  وهو املتويل لألمر بالنفخ. }َعاَِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ

وآزر اسم أبيه قيل إنه كلمة }َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهيُم أِلَبِيِه َءاَزَر{  قوله تعاىل:

 تتضمن السب ومعناه معوج كناية غاية بإعوجاجه عن احلق. 

وهو نبي سب أبيه؟ قيل  -ه الَسالمَعَليْ -فإن قيل: فكيف جيوز إلبراهيم 

إنه سب يتضمن بتضييعه حق اهلل تعاىل وحق الوالد يسقط يف تضييع حقوق 

 اهلل عز وجل.

َمَواِت َواأْلَْرِض{   أما ذا وذاك }َوَكَذلَِك ُنِري إِبَْراِهيَم َمَلُكوَت السَّ

وذلك فإشارات إال أن ذا ملا قرب وذاك ملا بعد وذلك لتفخيم ما بعد 
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ملكوت الساموات واألرض هو الذي خلقها بام فيها من الشمس والقمر و

والنجوم واألفالك وامللكوت امللك كام يقال: الرمحوت والرهبوت والرمحة 

}َولَِيُكوَن ِمَن  والرهبة وملكوت األرض اجلبال والبحار واألشجار

 لنبوته وصحة رسالته. ({ 79اْلُموِقننَِي)

ا َجنَّ  قوله تعاىل: ْيُل َرَأى َكْوَكًبا{  }َفَلمَّ قيل إن الكوكب كان َعَلْيِه اللَّ

الزهرة طلعت عشاء ومعنى: جن عليه سرته ومن ذلك سمي البستان جنة 

ألن الشجر تسرتها وسمي اجلن جنًا الستتارهم من العيون واجلنون ألنه 

يسرت العقل واجلنني ألنه مستور يف البطن واملجن الرتس ألنه يسرت من 

 قال اهلذيل: يرتس به 

 وما وردت قبيل الكرى 

 

 وقد جنه السدف األدهم  

 

{وقوله:  أي يف ظني ألنه كان يف ذلك الوقت يف حال النظر  }َهَذا َريبِّ

واالستدالل، وحيتمل أن يكون قال ذلك توبيخًا عىل وجه اإلنكار الذي 

 قال الشاعر: ؟ يكون معه ألف االستفهام فهو عىل تقدير أهذا ريب

 وقالوا يا خويلد ال ترع  رقوين

 

 فقلت وأنكرت الوجوه هم هم؟  

 

ا َأَفَل{    غاب . }َفَلمَّ

 قال ذو الرمة: 

 مصابيح ليست باللوايت يقودها 

 

 نجوم وال باآلفالت الدوالك  

 

يعني حب رب معبود ألحرج يف ({ 76}َقاَل ََل ُأِحبُّ اْْلفِِلنَي) 

 . حمبتهم العتقاد الربوبية
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ا  أي طالعًا يقال: بزغت الشمس إذا طلعت، َرَأى اْلَقَمَر بَاِزًغا{ }َفَلمَّ

فإن قيل: فلم كان أفوهلا دلياًل عىل أنه ال جيوز عبادهتا؟ قيل: ألن تغيريها 

باألفول دليل عىل أاها مدبرة حمدثة وما كان هبذه الصفة استحال أن يكون 

 إهلًا معبودًا. 

ِذيَن َءاَمنُوا  قوله تعاىل: ْ َيْلبُِسوا إِيَماََّنُْم بُِظْلٍم{ }...الَّ أي برشك َوََل

َك َلُظْلٌم َعظِيٌم)لقول لقامن البنه:  ْ ِه إِنَّ الِّشِّ ْك بِاللَّ  ({93}َيابُنَيَّ ََل ُتِّْشِ

 ]لقامن[، وجيوز أن يكون سائر أنواع الظلم واآلية عىل عمومها. 

ُتنَا َءاَتْينَاَها إِبَْراهِ  قوله تعاىل: يف هذه احلجة التي يَم{ }َوتِْلَك ُحجَّ

أحدها قوله: أتعبدون من دون اهلل ما ال يملك لكم  ثالثة أوجهأوتيها 

رضًا وال نفعًا أم تعبدون من يملك الرض والنفع؟ فقالوا: مالك الرض 

 والنفع أحق. 

والثاين: أنه ملا قال هلم: أي الفريقني أحق باألمن عبادة إله واحد أو 

 عبادة إله واحد فأقروا عىل أنفسهم. عبادة آهلة ستًا؟ قالوا: 

والثالث: أاهم قالوا إلبراهيم: أنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم؟ قال: 

بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون؛ وهذه احلجة أحوطها 

 أخطرها اهلل ببال إبراهيم حتى استخرجها بفكره. 

ْلنَا ِِّبَا َقْوًما َلْيُسوا ِِّبَا }...َفإِْن َيْكُفْر ِِّبَا َهُؤََل  قوله تعاىل: ِء َفَقْد َوكَّ

يعني إن يكفروا أهل مكة فقد وكلنا هبا أهل املدينة أي ({ 21بَِكافِِريَن)

 أقمنا بحفظها ونرصهتا يعني كتب اهلل ورشعة دينه.

َه َحقَّ َقْدِرِه{  }إِْذ َقاُلوا  أي ما عظموه حق تعظيمه}..َوَما َقَدُروا اللَّ

{ َما َأْنزَ 
ٍ
ء ُه َعىَل بََِّشٍ ِمْن ََشْ يعني من كتاب من السامء وهذا قول َل اللَّ

}ُقْل َمْن َأْنَزَل اْلِكَتاَب  قريش واليهود فرد اهلل سبحانه وتعاىل ذلك بقوله:

ِذي َجاَء بِِه ُموَسى{   يعني التوراة واعرتافهم بنزوهلا. الَّ
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السامء ال يكون إال نورًا ألن املنزل من }ُنوًرا َوُهًدى لِلنَّاِس{  ثم قال:

َعُلوَنُه َقَراطِيَس ُتْبُدوََّنَا َوَُتُْفوَن َكثِرًيا{  وهدًى، ثم قال: يعني أاهم }َِتْ

خيفون ما يف كتبهم من نبوة حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وصفته وصحة 

 رسالته. 

ُق  قرآنيعني ال}َوَهَذا ِكَتاٌب َأْنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك{  قوله تعاىل: }ُمَصدِّ

ِذي بنَْيَ َيَدْيِه{   أي الكتب التي قبله من التوراة واإلنجيل وغريهامالَّ

مكة ألاها أول بيت وضع للناس ومنها دحيت }َولُِتنِْذَر ُأمَّ اْلُقَرى{ 

 األرض. 

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن  من أهل األرض كلها}َوَمْن َحْوهَلَا{  ثم قال: }َوالَّ

واهلاء يف )به( عائدة إىل الكتاب وجيوز أن ترجع إىل وَن بِِه{ بِاْْلِخَرِة ُيْؤِمنُ

حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ومعنى الكالم والذين يؤمنون باآلخرة 

يؤمنون بمحمد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ملا قد أظهر اهلل عز وجل من 

 معجزاته وآياته عىل صدقه. 

ِه َكِذبًا{ }َوَمْن َأظْ  قوله عز وجل: هذه اآلية َلُم ِِمَِّن اْفََتَى َعىَل اللَّ

}َوَمْن َقاَل َسُأْنِزُل ِمْثَل َما َأْنَزَل  نزلت يف مسيلمة الكذاب ومن أشبهه

}َواْلَماَلِئَكُة  وهي فيمن تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة، قوله:اللَُّه{ 

}َأْخِرُجوا  ن أجسادهمأي بالعدل عن قبض أرواحهم مبَاِسُطو َأْيِدَيِْم{ 

أي من أجسادكم عند معاينة املوت إرهاقًا هلم وتغليظًا عليهم َأْنُفَسُكُم{ 

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن{  وإن كان إخراجها من فعل غريهم بالضم }اْلَيْوَم ُِتْ

 اهلوان قال ذو األصبع العدواين: 

 أذهب إيل فام أمي براعية

 

 ترعى املخاض وال أغيض عىل هون  

 



 البرهان في تفسير القرآن      252

ِذيَن وأما اهلون بالفتح فهو الرفق لقوله تعاىل:  مْحَِن الَّ }َوِعَباُد الرَّ

 [، أي برفق وسكينة. 83]الفرقان: َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْوًنا{

ٍة{  قوله تعاىل: َل َمرَّ الفرادى }َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَلْقنَاُكْم َأوَّ

ْلنَاُكْم َوَراَء  وان واألموالالواحدان أي فراد من األع }َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ

يعني ملكناكم من األموال والتخويل متليك املال قال أبو ُظُهوِرُكْم{ 

 النجم: 

 أعطى فلم يبخل ومل يبخل 

 

 كوم الذرى من خول املخول  

 

أي آهلتهم التي كانوا يعبدواها }َوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم{ 

َكاُء{  شفاعتهم ويعتقدون ُْم فِيُكْم ُِشَ أي يف حتمل ما ينالكم من }َأَّنَّ

 تواصلهم يف الدنيا. }َلَقْد َتَقطََّع بَْينَُكْم{  العذاب

فإن قيل: لقد جئتمونا خرب ماض واملقصود منه االستقبال؛ فاجلواب: 

أنه عىل الظاهر إخبار عن ماض وجيوز أنه لتحقيقه بمنزلة ما قد كان فجاز 

 ن مستقباًل أن يعرب عنه بامض. وإن كا

َه َفالُِق احْلَبِّ َوالنََّوى{  قوله تعاىل: أي فالق احلبة عن سنبلة }إِنَّ اللَّ

ِرُج  والنواة عن النخلة وجيوزأن يكون عبارة عن الشقاق فيهم البائن }ُُيْ

 } احلية من أي خيرج السنبلة احْلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُُمِْرُج اْلَميِِّت ِمَن احْلَيِّ

احلبة امليتة، وخيرج النخلة احلية من النواة امليتة، وإخراج امليت من احلي أي 

 احلبة امليتة من السنبلة احلية والنواة امليتة من النخلة احلية. 

وحيتمل أن يكون املعنى: وخيرج اإلنسان من النطفة والنطفة من 

ُه َفَأنَّى }َذلِكُ  اإلنسان والكافر من املؤمن واملؤمن من الكافر ُم اللَّ

 أي ترصفون عن احلق. ({ 19ُتْؤَفُكوَن)

ْصَباِح{  قوله تعاىل: وهو إضاءة الفجر وهو من طلوع }َفالُِق اإْلِ
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ْيَل َسَكنًا{  الشمس وإنام سمي سكنًا ألن كل متحرك يسكن }َوَجَعَل اللَّ

ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا{  فيه وكل حي يأوي إىل سكنه ام أي أاه}َوالشَّ

جيريان بحسبان ويرجعان إىل أدوار بزيادة أو نقصان وقيل ضياء من قوله: 

َماِء{  [، قيل نار. 48]الكهف: }َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السَّ

ِذي َأْنَشَأُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة{  قوله تعاىل:  يعني آدم}..َوُهَو الَّ

 }  يف أصالب الرجال. َتْوَدٌع{ }َوُمْس  يف أرحام النساء}َفُمْسَتَقرٌّ

َماِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ  قوله تعاىل: ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ }َوُهَو الَّ

 }
ٍ
ء }َفَأْخَرْجنَا  أي رزق كل يشء من احليوان ونبات كل يشء من ثامرهََشْ

ا{  ُج ِمنُْه }ُنْخرِ  يعني زرعًا خرضًا رطبًا بخالف صفته عند بذرهِمنُْه َخِْضً

اِكًبا{  }َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها  يعني السنبل الذي قد تراكب حبهَحبًّا ُمََتَ

 القنوان مجع قنو وهو العذق قال امرئ القيس: ِقنَْواٌن َدانَِيٌة{ 

 فآب بقنوان من البرس أمحرا 

 

 

 }َوَجنَّاٍت  أي دانية من املجني لقرص نخلها وقرب تناوهلا}َدانَِيٌة{ و 

اَن ُمْشَتبًِها َوَغرْيَ  أي بساتني من أعنابِمْن َأْعنَاٍب{  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ }َوالزَّ

روي }اْنُظُروا إِىَل َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر{  أي مشتبهًا ورقه خمتلفًا ثمرهُمَتَشابٍِه{ 

 بضم الثاء وفتحها فمن ضم أراد مجع ثامر ومن فتح أراد مجع ثمرة. 

َكاَء{ }َوَجعَ  قوله تعاىل: ِه ُِشَ أي مرشكي العرب جعلوا املالئكة ُلوا لِلَّ

نَِّة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت بنات اهلل رشكاء له كقوله:  }َوَجَعُلوا بَْينَُه َوبنَْيَ اْْلِ

وَن) ُْم َلُمْحَْضُ نَُّة إَِّنَّ ]الصافات[، فسمى املالئكة جنًا  ({992اْْلِ

أي كذبوا بَننَِي َوبَنَاٍت بَِغرْيِ ِعْلٍم{  }َوَخَرُقوا َلهُ  الجتنااهم عن األبصار

ألن اليهود قالوا عزير بن اهلل والنصارى قالوا املسيح بن اهلل ومرشكي 
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 العرب قالوا املالئكة بنات اهلل. 

معناه ال }...ََل ُتْدِرُكُه اأْلَبَْصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَبَْصاَر{  قوله تعاىل:

هام: أن األبصار ترى ما قارهبا وال ترى ما تراه األبصار وذلك ألمرين أحد

الصقها، وما باين البرص ال بد أن يكون بينهام فضاء فلو رأته األبصار لكان 

حمدودًا وخلال منه مكان وهذه صفات األجسام التي جتوز عليها الزيادة 

 والنقصان. 

والثاين: أن األبصار تدرك األلوان كام أن السمع يدرك األصوات فلام 

}َوُهَو اللَّطِيُف  ع أن يكون ذا صوت امتنع أن يكون مسموعاً امتن

 أي لطيف يف التدبري خبري يف احلكمة. ({ 903اخْلَبِرُي)

ُف اْْلَياِت{  قوله تعاىل: أي يتلو بعضها بعضًا فال }..َوَكَذلَِك ُنَِّصِّ

ينقطع التنزيل، وقيل إن اآلية تترصف يف معاين متغايرة مبالغة يف اإلعجاز 

ينة لكالم البرش وحيتمل أن يكون ترصيفًا بالوعد والوعيد واألمر ومبا

 والنهي ليكون أبلغ يف الزجر وأدعى إىل اإلجابة وأمجع للمصلحة. 

وتقديره: لئال يقولوا درست فحذف ذلك إجيازًا }َولَِيُقوُلوا َدَرْسَت{  

ُه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا{كام قال:  ُ اللَّ يعني لئال تضلوا؛ [، 178]النساء: }ُيَبنيِّ

فمعنى درست قرأت كام زعمت قريش ودارست بمعنى ذاكرت ومن قرأ 

 درست بتسكني التاء فإنام أراد أصبحت ودبرت وتنادمت. 

َه  قوله تعاىل: ِه َفَيُسبُّوا اللَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ }...َوََل َتُسبُّوا الَّ

 تسبوا األصنام فيسبوا عبدة األصنام يعني إعداء أي الَعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم{ 

ٍة َعَمَلُهْم{  من أمركم بسبها نَّا لُِكلِّ ُأمَّ أي كام أوضحنا لكم }َكَذلَِك َزيَّ

احلجج الدالة عىل احلق كذلك أوضحنا ملن كان قبلكم من حجج احلق مثل 

ما أوضحناه لكم، وجيوز أن يكون بمعنى زينا فعل ما أمرناهم به من 

 الطاعات. 
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ْم َلِئْن َجاَءَْتُْم َءاَيٌة َلُيْؤِمنُنَّ  ه تعاىل:قول ِه َجْهَد َأْيَماَِّنِ }َوَأْقَسُموا بِاللَّ

هؤالء قوم من مرشكي أهل مكة حلفوا باهلل تعاىل لرسوله َصىَل اهلل ِِّبَا{ 

َعَلْيه وآله وَسَلم لئن جاءهتم آية وهم املستهزون واآلية التي أرادوها حتويل 

}َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر ملروة فضة كام قال يف موضع: الصفا ذهبًا وا

( َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعنٍَب 10َلنَا ِمَن اأْلَْرِض َينُْبوًعا)

رَ  َماَء َكَما َزَعْمَت 19اأْلََّْنَاَر ِخاَلهَلَا َتْفِجرًيا) َفُتَفجِّ ( َأْو ُتْسِقَط السَّ

[، فأمر اهلل سبحانه 13]اإلرساء: ِكَتابًا َنْقَرُؤُه{ .إىل قوله:َعَلْينَا ِكَسًفا.

}ُقْل إِنََّما اْْلَياُت ِعنَْد اللَِّه{  وتعاىل إليه حني أقسموا له أن يقول هلم:

ْل َعَلْيِهْم ِمَن وقيل: إنه ملا نزل قوله يف سورة الشعراء:  }إِْن َنَشْأ ُننَزِّ

َماِء َءاَيًة َفَظلَّْت َأْعنَ قال املؤمنون أنزهلا ({ 2اُقُهْم هَلَا َخاِضِعنَي)السَّ

عليهم ليؤمنوا فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية، وليس جيب عىل اهلل إجابتهم يف 

اقرتاحهم ال سيام إذا علم أاهم ال يؤمنون هبا وإذا علم تعاىل منهم اإليامن 

 جيب عليه إجابة دعوة النبي ملا يدعو. 

ٍة{ }َوُنَقلُِّب َأْفِئدَ  وقال: َل َمرَّ فهذا ََتُْم َوَأبَْصاَرُهْم َكَما ََلْ ُيْؤِمنُوا بِِه َأوَّ

من اهلل سبحانه عقوبة هلم يف اآلخرة يقلبها يف النار، ويف قوله أول مرة 

 جاءهتم اآليات. 

َنا  فقال: َمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَِّشْ ْلنَا إَِلْيِهُم اْلَماَلِئَكَة َوَكلَّ }َوَلْو َأنَّنَا َنزَّ

 ُقُباًل{ عَ 
ٍ
ء أي كفالء والقراءة بضم القاف والباء وجيوز أن َلْيِهْم ُكلَّ ََشْ

 أي هبذه اآليات}َما َكاُنوا لُِيْؤِمنُوا{  يكون املعنى قبيلة قبيلة وصفًا صفاً 

َهُلوَن) أن جيرب عليه}إَِلَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه{  أي ({ 999}َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ََيْ

حونه من اآليات، والثاين: أاهم لو أجيبوا إىل ما اقرتحوا مل جيهلون فيام يقرت

 يؤمنوا طوعًا. 
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ْنِس  قوله تعاىل: ا َشَياطنَِي اإْلِ }َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدوًّ

 } نِّ واجلعل يف هذا املكان بمعنى احلكم أي حكمنا لألنبياء بمعاداة َواْْلِ

أنه هو الذي جعل الكفار هلم أعداء من الكفار فصار الكفار هلم أعداء فك

حيث حكم، وقوله: شياطني اإلنس واجلن وشياطني اإلنس واجلن مردهتم 

أي يوسوس ويشري فعرب عن اإلشارة بالوحي كام قال:  }ُيوِحي{وكفارهم 

و}ُزْخُرَف ]مريم[،  ({99}َفَأْوَحى إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا بُْكَرًة َوَعِشيًّا)

 زينوه هلم من الشبه وارتكاب املعايص.  مااْلَقْوِل{ 

أي ما فعلوا زخرف القول }َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه{  قوله تعاىل:

 غرورًا أي أجربهم. 

ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرِة{  قوله تعاىل: يعني }َولَِتْصَغى إَِلْيِه َأْفِئَدُة الَّ

 لشاعر: متيل إليه قلوهبم واإلصغاء امليل قال ا

 ترى السفيه له عن كل مكرمة 

 

 زيغ وفيه إىل التشبيه إصغاء 

 

وتقدير الكالم يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورًا ليغروهم 

 ولتصغ إليه أفئدة الذين ال يؤمنون. 

ِه َأبَْتِغي َحَكًما{ قوله تعاىل:  أي هل جيوز ألحد أن يعدل عن }َأَفَغرْيَ اللَّ

عنه والفرق بني احلكم واحلاكم أن احلكم هو الذي حكم اهلل حتى أعدل 

يكون أهاًل للحكم فال حيكم إال بحق واحلاكم قد يكون من غري أهله 

فيحكم بغري حق فصار احلكم من صفات ذاته واحلاكم من صفات فعله 

 فكان احلكم أبلغ يف املدح من احلاكم. 

ِذي َأْنَزَل إَِلْيُكُم اْلِكَتا ثم قال: اًل{ }َوُهَو الَّ وإنام سمي َب ُمَفصَّ

مفصاًل أي تفصيل آياته لتمييز معانيه فال يشكك وتفصيل احلق من الباطل 

 واحلالل من احلرام. 
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َّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدًَل{  قوله تعاىل: يعني القرآن أي متت }َوََت

 حججه ودالئله وأحكامه وأوامره وإنذاره بالوعد والوعيد، وقوله:

 أي صدقًا فيام حكاه وعدالً فيام قضاه. ا َوَعْدًَل{ }ِصْدقً 

ْثِم َوبَاطِنَُه{قوله تعاىل :  أي رسه وعالنيته ، وقيل :  }َوَذُروا َظاِهَر اإْلِ

 إن ظاهر اإلثم ذوات األخدان ألاهم كانوا يستحلونه رسًا.

ِه َعلَ  قوله تعاىل: نزلت يف ذبائح ْيِه{ }...َوََل َتْأُكُلوا ِِمَّا ََلْ ُيْذَكِر اْسُم اللَّ

كانت للعرب ذبحتها ألوثااها وحترم الذبيحة إن تركت التسمية عليها 

}َوإِنَّ  أي املعصية}َوإِنَُّه َلِفْسٌق{  عامدًا وال حترم إن تركتها ناسياً 

َياطنَِي َلُيوُحوَن إِىَل َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم{  يعني املجادلة يف الذبيحة الشَّ

قومًا من فارس كتبوا إىل قريش وإىل أوليائهم منهم إن حممدًا وروي أن 

وأصحابه يزعمون بأاهم يتبعون أمر اهلل وال يأكلون ما ذبح اهلل يعني امليتة 

}َوإِْن  والدم ويأكلوا مام ذبحوا هم ألنفسهم فأنزل اهلل فيهم هذه اآلية 

كُ  يعني يف أكل امليتةَأَطْعُتُموُهْم{  إن ({ 949وَن)}إِنَُّكْم َلُمِّْشِ

 استحللتموها. 

 يعني كافرًا فهديناه إىل اإليامن}َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْينَاُه{  قوله تعاىل:

والنور القرآن والعلم الذي هيدي }َوَجَعْلنَا َلُه ُنوًرا َيْمَِش بِِه يِف النَّاِس{ 

والظلامت الكفر نَْها{ }َكَمْن َمَثُلُه يِف الظُُّلَماِت َلْيَس بَِخاِرٍج مِ  إىل رشد

وشبهه بالظلامت ألن صاحبه يف حرية منها تفيض به إىل اهلالك كحرية 

َعَلْيه -اإلنسان يف الظلمة واآلية عىل العموم وقيل إن املؤمن أمري املؤمنني 

 والكافر أبو جهل بن هشام.  -الَسالم

ىل صدق النبي يعني عالمة تدل ع}..َوإَِذا َجاَءَْتُْم َءاَيٌة{  قوله تعاىل:

 باهلل ورسوله}َقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن{  َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وصحة نبوته
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ُه َأْعَلُم  من الكرامة والنبوة}َحتَّى ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِِتَ ُرُسُل اللَِّه{  }اللَّ

َعُل ِرَساَلَتُه{   قصد بذلك أمرين أحدهام: تفرد اهلل بعلم املصلحةَحْيُث ََيْ

فيمن يستحق الرسالة والثاين الرد عليهم يف سؤال ما ال يستحقونه واملنع 

ِذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعنَْد اللَِّه{  مام ال جيوز أن يسألوه }َسُيِصيُب الَّ

والصغار الذل وإنام سمي صغار ألن النفس تصغر إىل اإلنسان ومعناه أن 

 كان عندهم عز وتكرب. أنفسهم عن اتباع احلق صغار عند اهلل، وذل وإن 

ُه َأْن ََيِدَيُه{  قوله تعاىل: أي هيديه إىل نيل الثواب }َفَمْن ُيِرِد اللَّ

ْح َصْدَرُه  واستحقاق الكرامة وهيديه إىل الدالئل املؤدية إىل احلق }َيِّْشَ

عنى برشح صدره سعته لدخول اإلسالم فيه وثبوته فيه وذلك لَِْلِْساَلِم{ 

ْح َلَك َصْدَرَك)}َأََلْ نَ مثل قوله:  ]الرشح[، وروينا عن رسول اهلل  ({9ِّْشَ

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم قال أي املؤمنني أكيس؟ قال: ))أكثرهم ذكرًا 

 َعَلْيه اهلل َصىَل –للموت وأحسنهم ملا بعده استعدادا(( وسئل رسول اهلل 

ُه َأْن ََيِديَ  عن قوله: -وآله وَسَلم ْح َصْدَرُه }َفَمْن ُيِرِد اللَّ ُه َيِّْشَ

قالوا: كيف يرشح صدره يا رسول اهلل؟ قال: ))نور يقذف فيه لَِْلِْساَلِم{ 

فيرشح له وينفسح(( قالوا: وهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: ))نعم 

اإلنابة إىل دار اخللود، والتجايف عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل 

 لقائه((. 

عن اهلداية إىل احلق ونيل الثواب واستحقاق ُه{ }َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ 

يعني ضيقًا ال يتسع لدخول }ََيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا{  الكرامة

َماِء{  اإلسالم إليه ُد يِف السَّ عَّ أي كأنه كلف صعود السامء أي }َكَأنََّما َيصَّ

وحيتمل  امتناعه عليه وبعده، وجيوز أن ال جيد مسلكًا لضيق املسالك عليه،

ُه  أن قلبه ينبو بالنبوء عنه والنفور منه صاعدًا إىل السامء َعُل اللَّ }َكَذلَِك ََيْ

ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن) ْجَس َعىَل الَّ الرجس النجس وقد قيل إنه ({ 949الرِّ
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العذاب والرجس أيضًا الشيطان ملا روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

ول عند دخوله يف اخلالء: ))اللهم إين أعوذ بك من وَسَلم أنه كان يق

 الرجس النجس الشيطان الرجيم((. 

اُط َربَِّك ُمْسَتِقيًما{  قوله تعاىل: قد ذكرنا أن الرصاط هو }َوَهَذا رِصَ

 الطريق قال عامر بن الطفيل: 

 شحنا أرضهم باخليل حتى 

 

 تركناهم أذل من الرصاط 

 

 عز وجل واألئمة من ولد رسول اهلل والرصاط املستقيم هو كتاب اهلل

 َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم. 

ِْم{ قوله تعاىل:  اَلِم ِعنَْد َرِّبِّ أي دار السالمة الدائمة من }هَلُْم َداُر السَّ

}ِعنَْد  كل آفة وحيتمل أن يكون املعنى دار اهلل ألن السالم هو اهلل، وقوله:

ِْم{   يف اآلخرة ألاها أحق به.  أي دار السالم عند رهبمَرِّبِّ

ُهْم ََجِيًعا{ قوله تعاىل: يعني حيرش اجلن واإلنس مجيعًا  }َوَيْوَم َُيُِّْشُ

ْنِس{  وهو يوم القيامة نِّ َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اإْلِ قد استكثرتم }َياَمْعَِّشَ اْْلِ

 من إغواء بعضكم لبعض حتى شاكلهم اإلنس يف إضالهلم بعضهم بعضاً 

ْنِس َربَّنَا اْسَتْمَتَع بَْعُضنَا بَِبْعٍض{ }َوَقاَل  فيام زينوه من َأْولَِياُؤُهْم ِمَن اإْلِ

اتباع اهلوى وارتكاب املعايص وتشبه بعضنا ببعض يف االجتناب من طاعة 

ْلَت َلنَا{  اهلل عز وجل ِذي َأجَّ أي املوت واملدة التي }َوبََلْغنَا َأَجَلنَا الَّ

أي منزل إقامتكم ألن َقاَل النَّاُر َمْثَواُكْم{ } رضبتها يف انقضاء األجل

 املثوى اإلقامة شعرًا: 

 لقد كان يف حول ثوى ثويته 

 

 يقيض لنا باب ويسام سائم  
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وهذا االستثناء يف مدة العرض يوم }َخالِِديَن فِيَها إَِلَّ َما َشاَء اللَُّه{  

ىل جهنم فكأنه القيامة وذلك ما بني بعثهم من قبورهم إىل حني مصريهم إ

قال: النار مثواكم إال يف هذه املدة التي ذكرها فإاهم فيها غري خالدين 

وحيتمل أن يكون معنى االستثناء يف قوله إال ما شاء اهلل من جتديد جلودهم 

بعد احرتاقها وترصيفهم يف أنواع العذاب وتركهم فيها عىل حاهلم فيكون 

  النار. االستثناء يف صفة العذاب ال يف اخللود يف

أي نكل بعضهم }َوَكَذلَِك ُنَوِلِّ بَْعَض الظَّالِِمنَي بَْعًضا{  قوله تعاىل:

إىل بعض فال نعينهم ومن سلب معونة اهلل كان هالكًا وكذلك نويل بعضهم 

عذاب بعض يف اآلخرة ويتبع بعضهم بعضًا يف املواالة وهي املتابعة وقد 

من التوفيق فيتعدى بعضهم عىل تكون التولية بمعنى التسليط أي التخلية 

 بعض ويظلم بعضهم بعضًا، وذلك نوع من االنتقام منهم يف دار اآلخرة. 

وَن  قوله تعاىل: ْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ ْنِس َأََل نِّ َواإْلِ }َياَمْعَِّشَ اْْلِ

وإىل وهو أن اهلل سبحانه وتعاىل بعث إىل اجلن رساًل منهم َعَلْيُكْم َءاَياِِت{ 

اإلنس رساًل منهم ثم فضل رسوله حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم بالبعثة 

إىل اجلن واإلنس وينذرونكم ما تلقونه إياه من العقاب عىل الكفر 

يعني إقرارهم عىل }َقاُلوا َشِهْدَنا َعىَل َأْنُفِسنَا{  والعذاب عىل املعايص

ُْم َكاُنوا  }َوَشِهُدوا نفوسهم بأن الرسل قد أنذروهم َعىَل َأْنُفِسِهْم َأَّنَّ

 وهذه شهادة بالكفر وتلك شهادة باإلنذار. ({ 930َكافِِريَن)

ْ َيُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى بُِظْلٍم َوَأْهُلَها  قوله تعاىل: }َذلَِك َأْن ََل

تقديره وما كان ربك مهلك القرى بظلم ولكن بحق ({ 939َغافُِلوَن)

كة وحيتمل: وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حتى استوجبوا به اهلل

 يقدم إنذارهم ويرفع أعذارهم وخيرجوا عن حكم الغافلني فيام نزل هبم. 

أي ولكل عامل بطاعة اهلل أو }َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِِمَّا َعِمُلوا{  قوله تعاىل:
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معصيته درجات يعني منازل وإنام سميت درجات لتفاضلها كتفاضل 

  االرتفاع واالنحطاط ألن اجلزاء عىل األعامل متفاضل بتفاضلها. الدرج يف

أي عىل متكنكم }..ُقْل َياَقْوِم اْعَمُلوا َعىَل َمَكاَنتُِكْم{  قوله تعاىل:

أي بام أنذركم من جزاء املطيع بالثواب والعايص }إيِنِّ َعاِمٌل{  ومنازلكم

اِر{ }َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه  بالعقاب يعني تعلمون َعاِقَبُة الدَّ

 ثواب اآلخرة باإليامن وعقاهبا بالكفر. 

ِه ِِمَّا َذَرَأ ِمَن احْلَْرِث َواأْلَْنَعاِم َنِصيًبا{  قوله تعاىل: يعني }َوَجَعُلوا لِلَّ

مام خلق مأخوذ من الظهور ومنه قيل ملح ذاري لبياضه وقيل لظهور النبت 

 إلبل والبقر والغنم مأخوذ من نعمة الوطى. ذرأه واحلرث الزرع، واألنعام ا

وهذا إخبار منه من كفار قريش ومن تابعهم من مرشكي العرب كانوا 

جيعلوا هلل يف زروعهم ومواشيهم نصيبًا وألوثااهم وأصنامهم نصيبًا فجعل 

اهلل أوثااهم رشكائهم ألاهم قد أرشكوا يف أمواهلم بالنصيب الذي جعلوه 

الزرع جزء منها جيعلونه مرصوفًا يف النفقة عليها وعىل فيها هلم ونصيبهم يف 

خدامها، ونصيبهم الذي جعلوه يف النعم هو ما كانوا يتقربون به إليها وقيل 

 إاها السائبة والبحرية والوصيلة واحلام. 

ِه َفُهَو  ثم قال: ِه َوَما َكاَن لِلَّ َكاِئِهْم َفاَل َيِصُل إِىَل اللَّ }َفَما َكاَن لُِِّشَ

َكاِئِهْم{ َيِص  ومعنى ذلك هو أنه إذا اختلط بأمواهلم شيئًا مام ُل إِىَل ُِشَ

جعلوه ألوثااهم غرموه وإذا هلك ما هلل مل يغرموه، وأن كل يشء جعلوه هلل 

من ذبائحهم مل يأكلوه حتى يذكروا اسم اهلل عليه وال يفعلون مثل ذلك فيام 

 جعلوه ألوثااهم من ذكر اهلل تعاىل. 

ِكنَي َقْتَل َأْوََلِدِهْم  قوله تعاىل: َن لَِكثِرٍي ِمَن اْلُمِّْشِ }َوَكَذلَِك َزيَّ

َكاُؤُهْم{  الذين شاركوهم يف الرشك من الغواة واملردة ويف الذين زينوه ُِشَ
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أحدهام: أن الرجل يف اجلاهلية كان حيلف إن ولد له كذا وكذا  قوَلنهلم 

ابنه عبداهلل. والثاين:  غالمًا أن يذبح أحدهم كام حلف عبداملطلب يف ذبح

ُدوُهْم{ أنه وأد البنات أحياء خيفة الفقر  أي ليهلكوهم ومنه قوله: }لرُِيْ

]الليل[، يعني إذا هلك، ويف ذلك  ({99}َوَما ُيْغنِي َعنُْه َماُلُه إَِذا َتَردَّى)

أحدهام: أاهم قصدوا أن ردوهم بذلك كام قصدوا إغواءهم،  وجهان

العاقبة ومعناه أن أمرهم آل إليه ورجع فصارت هذه والثاين: أن الالم الم 

ا الم العاقبة كام قال عز وجل:  }َفاْلَتَقَطُه َءاُل فِْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّ

 [، ألن عاقبته صارت كذلك وإن مل يقصدوها. 0]القصص: َوَحَزًنا{

م، قال أي حرا}َوَقاُلوا َهِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر{  قوله تعاىل:

 الشاعر: 

 فبت مرتقبًا والعني ساهرة 

 

 كأن نومي عيل الليل حمجور 

 

ألاهم حرموها عىل النساء دون }ََل َيْطَعُمَها إَِلَّ َمْن َنَشاُء بَِزْعِمِهْم{  

الرجال ففي األنعام واحلرث التي قالوا إنه ال يطعمها إال من نشاء بزعمهم 

ن فيها هبذا احلكم هي البحرية أحدهام: أن األنعام التي حيكمو قوَلن

 عندهم واحلام، واحلرث التي قالوا: ال يطعمها ما جعلوه ألوثااهم ثم قالوا:

َمْت ُظُهوُرَها{  }َوَأْنَعاٌم ََل َيْذُكُروَن اْسَم  أي هي السائبة}َوَأْنَعاٌم ُحرِّ

اًء َعَلْيِه{  ِه َعَلْيَها اْفَِتَ عىل اهلل عز  أي إن إضافتهم إىل ذلك هو اإلفرتاءاللَّ

 وجل وذكرهم أسامء آبائهم بدالً من اسم اهلل عز وجل هو اإلفرتاء عليه. 

}َوَقاُلوا َما يِف بُُطوِن َهِذِه اأْلَْنَعاِم َخالَِصٌة لُِذُكوِرَنا  قوله تعاىل:

ٌم َعىَل َأْزَواِجنَا{  والذي يف البطون أرادوا به األجنة واأللبان وجعلوا َوَُمَرَّ

دون اإلناث وأزواجهم وإنام جعلوا ذلك ألن الذكور إذ ذلك لذكورهم 

 كانوا خيدمون األوثان ففضلوا بذلك باخلدمة والذكورية. 
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ِذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت{  قوله تعاىل: أما اجلنات فهي }...َوُهَو الَّ

البساتني التي جتنها الشجر، وأما الروضة فهي اخلرضاء بالنظر، وأما الزهرة 

من تعريش الناس الكروم }َمْعُروَشاٍت{  اختالف األلوان احلسنةفهي 

وغريه وهو رفعها بأغصااها وسمي الرسير عرشًا الرتفاعه ومنه قوله: 

 [، أي عىل أعاليها وما ارتفع منها. 251]البقرة: }َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها{

ُه َيوْ  }ُكُلوا ِمنْ   وهي الصدقة َم َحَصاِدِه{ َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَءاُتوا َحقَّ

املفروضة فيها العرش إذا سقي بغري آلة ونصف العرش إذا سقي بآلة وقيل إن 

اآلية حتتمل أن تكون مرصوفة إىل وجه التطوع وهو إطعام من حرض وترك 

فنَِي) ما تساقط من ثمره والزرع ُفوا إِنَُّه ََل ُُيِبُّ اْلُمَْسِ ({ 929}َوََل ُتَْسِ

ال جيب فيها أو مع الواجب منها واآلية قد خوطب هبا  اإلرساف أخذ ما

 املخرج والقابض. 

واحلمولة من كبار اإلبل }َوِمَن اأْلَْنَعاِم مَحُوَلًة َوَفْرًشا{  قوله تعاىل:

والفرش صغارها واحلمولة ما حيمل عليها والفرش ال حيمل عليها وقيل: 

 فرش الغنم قال الشاعر: احلمولة ما حيمل عليه من األنعام اإلبل والبقر وال

 وحوينا الفرش من أنعامكم 

 

 واحلموالت وربات احلجل 

 

وهو إذن منه يف عموم أكل املباح من أمواهلم }ُكُلوا ِِمَّا َرَزَقُكُم اللَُّه{ 

ْيَطاِن{  واهى ما ال يملكونه أي طريقته التي }َوََل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ

أي ما بان ({ 924نَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي)}إِ يدعوهم إليها من كفر وضالل

 لكم من عداوته ألولياء اهلل تعاىل. 

{  قوله تعاىل: ْأِن اْثننَْيِ أما الزوج فإنه ينطلق }َثَمانَِيَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّ

عىل الواحد وعىل االثنني يقال لالثنني زوج وللواحد زوج ألنه ال يكون 
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ألاها ثامنية }َثَمانَِيَة َأْزَواٍج{ ه ولذلك قال: زوج إال ومعه آخر له مثل اسم

{  آحاد ثم فرسها فقال: ْأِن اْثننَْيِ }َوِمَن اْلَمْعِز  يعني ذكر وأنثى}ِمَن الضَّ

 } {  يعني ذكر وأنثىاْثننَْيِ َم َأِم اأْلُْنَثَينْيِ َكَرْيِن َحرَّ إبطاالً ملا }ُقْل َءالذَّ

ا اْشَتَمَلْت  ئبة والوصيلة واحلامحرمته اجلاهلية منها يف البحرية والسا }َأمَّ

 } }َما يِف بُُطوِن َهِذِه اأْلَْنَعاِم َخالَِصٌة يعني قوهلم: َعَلْيِه َأْرَحاُم اأْلُْنَثَينْيِ

ٌم َعىَل َأْزَواِجنَا{.   لُِذُكوِرَنا َوَُمَرَّ

{  ثم قال: بِِل اْثننَْيِ َوِمَن اْلَبَقِر اْثننَْيِ ا أراد به يف يريد أنه م}َوِمَن اإْلِ

الضأن واملعز وهذه األزواج الثامنية أزواج كلها حالل ال حيرم منها يشء 

 بتحريمكم. 

وروينا عن أبينا رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه أتاه عوف بن 

مالك فقال له أحللت ما حرمه آباؤنا من البحرية والوصيلة واحلام فأنزل 

{ }ُقْل ءَ  اهلل هذه اآلية َم َأِم اأْلُْنَثَينْيِ َكَرْيِن َحرَّ فسكت عوف لظهور الذَّ

 احلجة عليه. 

ًما َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه{  قوله تعاىل: }ُقْل ََل َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إَِِلَّ َُمَرَّ

يعني أن ما حرمه من البحرية والسائبة مل حيرمه اهلل وال أوحى إليه بتحريمه 

االستثناء ألن نفي التحريم خرج خمرج العموم  ثم بني املحرم عىل وجه

}َأْو َدًما  وهي التي خرجت روحها بغري ذكاة}إَِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة{  فقال:

يعني مهراقًا مصبوبًا ومنه سمي الزنا سفاحًا لصب املاء فيه فأما َمْسُفوًحا{ 

َم ِخنِْزيٍر َفإِنَُّه }َأْو حَلْ  ما جيمد منه كالكبد والطحال فإنا نرى أكلها مكروهاً 

ِه بِِه{  يعني نجسًا حراماً ِرْجٌس{  يعني ما ذبح }َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اللَّ

 لألوثان واألصنام سامه فسقًا خلروجه عن أمر اهلل تعاىل. 

فإن قيل: مل اقترص هاهنا عىل هذه األربعة وقد ذكر يف املائدة غريها من 

ة؟ قيل: ألن هذا كله من مجلة امليتة فذكره املنخنقة واملوقوذة واملرتدي
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 مفصاًل وهاهنا جمماًل. 

ْمنَا ُكلَّ ِذي ُظُفٍر{  قوله تعاىل: ِذيَن َهاُدوا َحرَّ وإنام كان هذا }َوَعىَل الَّ

التحريم عىل الذين هادوا تكليف بلوى وعقوبة فأول املحرمات عليهم كل 

ألصابع كاألوز والنعام أحدهام: أنه ما ليس بمنفرج ا قوَلنذي ظفر وفيه 

 والبط، والثاين: كلام صاد بظفره من الطري. 

ْمنَا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما{  ثم قال: ما عىل }َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغنَِم َحرَّ

ا{  الكرش والكىل وهو كل شحم مل يكن خمتلطًا }إَِلَّ َما مَحََلْت ُظُهوُرُُهَ

 ظهر فإنه مل حيرم عليهم. بعظم وال عىل عظم وشحم اجلنب ما عىل ال

 وهو كل ما حيوى يف البطن مام اجتمع واستدار}َأِو احْلََواَيا{  ثم قال:

 أي شحم اجلنب. }َأْو َما اْخَتَلَط بَِعْظٍم{ 

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم{  قوله تعاىل: وهذا أمر من }...ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرَّ

أن يدعو الناس إليه ليتلو عليهم ما حرم  -المَعَلْيه الَس -اهلل سبحانه لنبيه 

اهلل عز وجل عليهم مام أحله هلم ليقلعوا عام كانت اجلاهلية عليه من حتريم 

املباح وإباحة احلرام، والتالوة هي القراءة والفرق بني التالوة واملتلو 

 والقراءة واملقروء للمباينة. 

ُكوا{ } ثم إن اهلل سبحانه أخذ يف بيان ما حرم فقال: بطاعته َأَلَّ ُتِّْشِ

}َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا{  طاعة غريه من شيطان أو مضل أو مغو ثم قال:

}َوََل  واإلحسان تأدية حقوقهام وجمانبة عقوقهام ، واملحافظة عىل برهام

اُهْم{  وذلك أاهم يف َتْقُتُلوا َأْوََلَدُكْم ِمْن إِْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ

اهلية كانوا يقتلون أوالدهم خشية اإلمالق واإلمالق اإلفالس ومنه اجل
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يف التقرب إىل الغني طمعًا يف نائله فقيل إنه  (1)امللق ألنه اجتهاد املفلس

 الفقر. 

اُهْم{  ثم ذكر فساد ما يعتقدون بقوله: ألن رزق }َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ

}َوََل َتْقَربُوا ثم قال: العباد كلهم من كفيل ومكفول عىل خالقهم ، 

وذلك عام يف مجيع الفواحش رسها اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما بََطَن{ 

 وعالنيتها. 

{  ثم قال: ُه إَِلَّ بِاحْلَقِّ َم اللَّ تِي َحرَّ والنفوس }َوََل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ

َصىَل اهلل - املحرمة نفس مسلم أو معاهد واحلق الذي يقتل ما بينه بقوله

: ))ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: كفر بعد إيامن، -َعَلْيه وآله

 وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغري نفس((. 

اُكْم بِِه{  ثم قال: يعني اهلل تعاىل وىص عباده بذلك وصية }َذلُِكْم َوصَّ

ذلك  أي تعقلون حتريم({ 999}َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن) اهلل واجبه ثم قال:

 وتعلمونه. 

تِي ِهَي َأْحَسُن{  قوله تعاىل: إنام خص }َوََل َتْقَربُوا َماَل اْلَيتِيِم إَِلَّ بِالَّ

مال اليتيم وإن كان مال غريه يف التحريم بمثابته ألن الطمع لقلة مراغبته 

تِي ِهَي َأْحَسُن{ أقوى فكان بالذكر أوىل  من تثمريه وحفظه إىل أن }إَِلَّ بِالَّ

 فيسلمه منه. يكرب 

ُه{ واألشد يف قوله:  استحاكم قوة الشباب عند نشوه }َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

وهو احلكم أو ما كان يف معناه وذلك إذا جرت عليه أحكام احلسنات 

 والسيئات. 

يعني بالعدل ليأمر يف }َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط{  ثم قال:

                                                         
 امللق )نخ(.  (ـ1)
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}ََل ُنَكلُِّف حلق مثل ما أمر به يف مال اليتيم ثم قال: مال البالغ من تأدية ا

يعني ملا كان التعديل يف الوزن والكيل مستحقًا وكان َنْفًسا إَِلَّ ُوْسَعَها{ 

حتديد أقل القليل متعذرًا كان ذلك عفوًا ألنه ال يدخل يف الوسع فلم 

 يكلفه. 

يعني إذا حكمتم ا ُقْربَى{ }َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن ذَ  ثم قال:

ِه  فأنصفوا وإذا شهدتم فاصدقوا وإذا توسطتم فال متيلوا }َوبَِعْهِد اللَّ

 وعهد اهلل كلام أوجبه اإلنسان عىل نفسه من نذر أو غريه. َأْوُفوا{ 

اطِي ُمْسَتِقيًما َفاتَّبُِعوُه{  قوله تعاىل: يعني الرشع وسامه }َوَأنَّ َهَذا رِصَ

ُبَل{  ط الطريق الذي يؤدي إىل اجلنةرصاطًا والرصا يعني }َوََل َتتَّبُِعوا السُّ

َق بُِكْم َعْن َسبِيِلِه{  البدع والشبهات يعني عن طريق دينه فنهى عن }َفَتَفرَّ

 التفرق وأمر باالجتامع. 

ِذي َأْحَسَن{  قوله تعاىل: أي }ُثمَّ َءاَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب ََتَاًما َعىَل الَّ

 عىل إحسان اهلل تعاىل إىل أنبيائه. تاممًا 

معناه هل }...َهْل َينُْظُروَن إَِلَّ َأْن َتْأتَِيُهُم اْلَماَلِئَكُة{  قوله تعاىل:

ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة رساًل يعني الكفار الذين يتوقفون عن 

اإليامن مع ظهور الدالئل، وحيتمل أن يكون املعنى هل ينظرون يف حجج 

}َأْو َيْأِِتَ  ئله إال أن تأتيهم املالئكة أي تأتيهم لقبض أرواحهماهلل ودال

مام يكون يف }َأْو َيْأِِتَ بَْعُض َءاَياِت َربَِّك{  أي أمر ربك بالعذابَربَُّك{ 

}َيْوَم َيْأِِت بَْعُض َءاَياِت َربَِّك ََل  اآلخرة من طلوع الشمس من مغرهبا

ْ تَ  ا{ َينَْفُع َنْفًسا إِيَماَُّنَا ََل ُكْن َءاَمنَْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت يِف إِيَماَِّنَا َخرْيً

أما إيامنه قبل ظهور هذه اآليات فمعتد به وأما بعدها فال ينفع، وتقدير 

الكالم ال ينفع نفسًا إياماها مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إياماها خريًا 
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 من قبل واخلري تأدية الفروض عىل أكمل أحواهلا. 

ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا{  ه تعاىل:قول ِذيَن َفرَّ وهذه اآلية عامة }إِنَّ الَّ

يف كل من له هذه الصفة من تفريق الدين الذي أمرهم اهلل تعاىل به 

الختالفهم فيه واتباع الشهوات وكانوا شيعًا أي فرقًا يتاملون عىل أمر واحد 

ع اخلرب إذا ظهر، وقيل هو مع اختالفهم يف غريه وأصله الظهور يقال: شا

}َلْسَت ِمنُْهْم يِف من االتباع من قوهلم: شايعه عىل كذا إذا تبعه؛ ثم قال: 

 }
ٍ
ء أي يف خمالطتهم ومقاربتهم لست عىل يشء فنهى اهلل عز وجل عن ََشْ

 ذلك وأمر بمباعدهتم. 

ة عىل عموم واآلي}َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعِّْشُ َأْمَثاهِلَا{  قوله تعاىل:

احلسنات والسيئات يف كل حال فجعل جزاء احلسنة عرشة أمثاهلا تفضاًل 

وجزاء السيئة مثلها عدالً وأما مضاعفة ذلك بسبعامئة ضعف فلقوله تعاىل: 

ِه َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع  ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اللَّ }َمَثُل الَّ

ُه ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء{َسنَابَِل يِف   ُكلِّ ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَّ

 [، وقرئ: فله عرٌش أمثاهلا بالتنوين. 281]البقرة:

ال يتحمل أحد ذنب }...َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{  قوله تعاىل:

أحدهام: الثقل من  وجهانغريه فيأمل به ويعاقب عليه، ويف أصل الوزر 

م: وضعنا عنك وزرك، وسمي الوزير لتحمله الثقل يف التدبري واألمر قوهل

 والنهي، والثاين: أن أصله امللجأ الذي يلجأ إليه من قوهلم: كال ال وزر. 

ِه َربِّ  قوله تعاىل: }ُقْل إِنَّ َصاَلِِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوَِمَاِِت لِلَّ

أن يذكر  -َعَلْيه الَسالم-لنبيه وهذا أمر من اهلل تعاىل ({ 964اْلَعاَلِمنَي)

الناس حال عبادته ومن له األمر يف حياته ومامته فقال: إن صاليت وهي 

الصالة املرشوعة ذات الركوع والسجود املشتملة عىل التذلل واخلضوع 

 هي هلل عزوجل دون غريه من وثن أو برش. 
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: أي ثم قال: ونسكي أي عباديت، وفالن ناسك أي عابد، وحمياي وماميت

حيايت ومويت بيد اهلل عز وجل ال يملك غريه له حياة وال موتًا فلذلك كان 

 له مصليًا وناسكًا. 

ِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ثم قال:  صفة هلل تعاىل دون غريه بأنه مالك }لِلَّ

 العاملني فلذلك كان أحق بالطاعة والتعبد من غريه. 

يَك َلُه{  ثم قال: يف ملك العاملني وال رشيك له أي ال رشيك له }ََل َِشِ

ُل  أي بام تقدم ذكره}َوبَِذلَِك ُأِمْرُت{  يف العبادة }َوَأَنا َأوَّ

يعني من هذه األمة حثًا عىل اتباعه يف املسارعة ({ 963اْلُمْسِلِمنَي)

 باإلسالم. 

ِذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل: وهذه اآلية }..َوُهَو الَّ

ة واحلجج من آل حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ألن كل عرص خاصة لألئم

فيه حجة خيلف احلجة والقائم قبله كلام مىض إمام خلفه إمام ظاهر أو 

 مسترت قال الشامخ: 

 تصيبكم وختطيني املنايا 

 

 وأخلف يف ربوع عن ربوع  

 

الف بينهم يعني بام خي}َوَرَفَع بَْعَضُكْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت{  

بالرشف والعلم واحلكمة وجودة الرأي والتأييد والتسديد وهذا وإن كان 

ابتداؤه تفضاًل من غري جزاء ومكافاة فحكمه ملا فيه من الرتغيب يف 

اإلعالم والرتهيب من اإلدنى لتدوم له الرغبة والرهبة وقد نبه عىل ذلك 

 ذكرنا من خصال اخلري والرشف.  يعني بام}لَِيْبُلَوُكْم يِف َما َءاَتاُكْم{  بقوله:

فإن قيل: فكيف جعله رسيعًا وهو يف اآلخرة؟ ففيه جوابان أحدهام: أن 

اَعِة إَِلَّ َكَلْمِح اْلَبَِّصِ َأْو ُهَو كل آت قريب كام قال:  }َوَما َأْمُر السَّ
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[، والثاين: رسيع العقاب يف الدنيا ملن استحق منه 77]النحل: َأْقَرُب{

مجع بني ما يقتيض ({ 969}َوإِنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم) يهاتعجيل العذاب ف

الرهبة من رسعة العقاب وبني ما يقتيض الرغبة من الغفران بعد التوبة ألن 

 اجلمع بني الرغبة والرهبة أبلغ يف االنقياد إىل الطاعة واإلقالع عن املعصية. 



 : -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 ألعراف مكية كلها سورة ا
ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ هو من جنس ما  ( {9}املص)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

ذكرنا أنه هجاء أعلم اهلل به العرب أنه من جنس كالمهم ليكون أهبر هلم يف 

احلجة والبيان ألن عجزهم عن كالم هو مقدور هلم أعظم من عجزهم عن 

 كالم ال يقدرون عليه. 

}َفاَل َيُكْن يِف َصْدِرَك َحَرٌج ِمنُْه{  يعني القرآنْنِزَل إَِلْيَك{ }ِكَتاٌب أُ 

واحلرج الضيق معناه فال يضيق صدرك خوفًا أن ال تقوم بحقه وال يضيق 

ليعود نفعه عىل ({ 4}لُِتنِْذَر بِِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمننَِي) صدرك ثم قال:

 الفريقني. 

َأْهَلْكنَاَها َفَجاَءَها بَْأُسنَا بََياًتا َأْو ُهْم  }..َوَكْم ِمْن َقْرَيةٍ  قوله تعاىل:

وهذا إخبار من اهلل عز وجل عن حال من أهلكه بكفره ({ 2َقاِئُلوَن)

وحتذير للمخاطبني به عن مثله فكم كلمة موضوعة للتكثري ورب كلمة 

موضوعة للتقليل فجاءها بأسنا بوقوع العذاب هبم والبأس العذاب وقعا 

دة ألن اهلالك كان بوقوع البأس فلم يفرتقا فليس دخول الفاء يف حالة واح

بينهام موجب الفرتاقهام بل قد تكون بمعنى الواو كام يقال: أعطيت 

 فأحسنت وكان اإلحسان بالعطاء ومل يكن بعد العطاء. 

يف نوم النهار ({ 2}َأْو ُهْم َقاِئُلوَن)يعني يف نوم الليل }بََياًتا{ وقوله: 

  وقت القائلة.

فإن قيل: مل جاءهم العذاب يف وقت النوم دون اليقظة؟ قيل: ألن 

العذاب يف وقت الراحة أشد وأغلظ والبأس شدةالعذاب والبؤس شدة 

 الفقر. 

{  قوله تعاىل: والوزن هاهنا هو القضاء باحلق }َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ احْلَقُّ
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أي ُقَلْت َمَواِزينُُه{ }َفَمْن ثَ  واحلكم بالعدل تشبيهًا بامليزان الذي ال حييف

أي ({ 2}َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) من قيض له بالطاعة وكثرت حسناته

 الفائزون وبضدها إذا خفت.

ْرَناُكْم{  قوله تعاىل: أي خلقناكم نطفًا يف }..َوَلَقْد َخَلْقنَاُكْم ُثمَّ َصوَّ

يف أصالب الرجال وترائب النساء ثم صورناكم عند اجتامع النطف 

 }ُثمَّ ُقْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم{.  األرحام

فإن قيل: فالسجود عبادة ال جتوز إال هلل تعاىل فكيف أمر به آلدم؟ 

 فاجلواب: أن أمرهم له تكرمة وهو هلل سبحانه عبادة. 

فإن قيل: فاألمر بالسجود آلدم قبل تصوير ذريته فكيف قال: ثم 

 الكالم تقدياًم وتأخريًا وتقديره ثم قلنا صورناكم؟ فاجلواب: أن يف

 للمالئكة اسجدوا آلدم ثم صورناكم. 

}َفَما  أي من مجلة املطيعني من اجلن}..َقاَل َفاْهبِْط ِمنَْها{  قوله تعاىل:

َ فِيَها{  أي تبدي الكرب فيها، وهذا القول من اهلل َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكربَّ

 ض املالئكة إليه. سبحانه وتعاىل إلبليس عىل أبغ

ومعنى ذلك أنه سأل ({ 92}َقاَل َأْنظِْريِن إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن)قوله تعاىل: 

اإلنظار بالعقوبة إىل يوم البعث وهو يوم القيامة وهذا اإلنظار إنام كان سأله 

ابتداء منه ال إجابة له ألن العايص ال يستحق إجابة دعاءه ملا يف ذلك من 

 ستاهلها. التكرمة وهو ال ي

اَطَك  قوله تعاىل: }..َقاَل َفبَِما َأْغَوْيَتنِي أَلَْقُعَدنَّ هَلُْم رِصَ

أي فبإغوائك يل ألقعدن هلم رصاطك املستقيم أي ({ 96اْلُمْسَتِقيَم)

أضلهم عن دينك وطاعتك وأميل هبم عن أوامرك وإنام فعاله يف ذلك 

ني من جنسهم من فيمن جيانسه من اجلن فأما اإلنس فلهم أبالسة وشياط

اإلنس يغوواهم ويضلواهم واإلغواء يف اللغة عىل ثالثة وجوه أحدها 
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 بمعنى أضليتني، والثاين: بمعنى خيبتني من جنتك شعرًا: 

 مقطعة األشياء ليس فصلتها 

 

 ترابًا هبا دارًا وال ميتًا غوا  

 

اَطَك اْلُمْسَتِقيَم)ثم   هلم عن أي تصدى ({ 96}أَلَْقُعَدنَّ هَلُْم رِصَ

}َوِمْن  أي أشككهم يف أخرهتم}ُثمَّ َْلتَِينَُّهْم ِمْن بنَْيِ َأْيِدَيِْم{  احلق

أي من قبل حسناهتم فأردهم }َوَعْن َأْيَماَِّنِْم{  أرغبهم يف الدنياَخْلِفِهْم{ 

أي من قبل سيئاهتم وهذا }َوَعْن َشَماِئِلِهْم{  عنها وأحول بينهم وبينها 

إلنس يف اإلغواء والكيد يأتوا من كل اجلهات من فعل شياطني اجلن وا

 التي يمكن االحتيال عليهم منها. 

أي شاكرين لنعمك ({ 97}َوََل َِتُِد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن) قوله تعاىل:

مقيمني عىل طاعتك فإن قيل: كيف علم إبليس ذلك؟ فيه جوابان أحدهام: 

َق َعَلْيِهْم إِبِْليُس }َوَلَقْد َص أنه ظن ذلك فصدق ظنه كام قال عز وجل:  دَّ

[، والثاين: انه جيوز أن يكون حصل له علم ذلك من قبل 28]سبأ: َظنَُّه{

}َمْذُءوًما  أي من الطاعة عىل وجه التهديد}َقاَل اْخُرْج ِمنَْها{  املالئكة

 أي ملومًا ومدحورًا مطرودًا مدفوعًا. َمْدُحوًرا{ 

}َفُكاَل  أي حواءَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة{ }َوَيا َءاَدُم اْسُكْن َأنْ  قوله تعاىل:

}َوََل  أي من حيث شئتم من اجلنة كلها ومن ثامرهاِمْن َحْيُث ِشْئُتَما{ 

َجَرَة{   قد مىض الكالم فيها. َتْقَربَا َهِذِه الشَّ

فإن قيل: ما وجه اهيهام عن ذلك مع كامل معرفتهام؟ قيل: للمصلحةيف 

  جيب فيه اجلزاء. استدامة املعرفة واالبتالء بام

ْيَطاُن{  قوله تعاىل: الوسوسة فهو إخفاء الصوت }َفَوْسَوَس هَلَُما الشَّ

بالدعاء يقال وسوس هلام إذا أومهه النصيحة ووسوس إليه إذا ألقى إليه 
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 املعنى من ذلك قول رؤبة بن العجاج: 

 وسوس يدعو خملصًا رب الفلق 

 

 رسًا وقد أون تأوين العقق  

 

الذي وسوس إليهام هو الشهوة واهلوى ألاهام حيمالن عىل والشيطان 

 املعايص كام حيمل الشيطان وهام عدوان يف النفس كعداوة الشياطني.

َجَرِة إَِلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو  }َوَقاَل َما ََّنَاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشَّ

ت هلام به الوسوسة ومههام وهذا الذي خطر({ 40َتُكوَنا ِمَن اخْلَالِِديَن)

 . أاهام يصريان بمنزلة املالئكة يف علو املنزلة ورفعة املحل وأن خيلدا يف اجلنة

ا بُِغُروٍر{  ُُهَ أي حظهام وذلك هو فعل اهلوى والشهوة وهو يف }َفَدَلَّ

منزلة الطاعة إىل حمل املعصية مع أن أكلهام مل يكن تعمدًا إىل خمالفة األمر 

ذنبهام كبرية والكبائر ال جتوز عىل األنبياء ألاهم معصومون ألن ذلك جيعل 

وإنام أقدما عليها لشبهة دخلت عليهام أو ملا ذكرناه فيام تقدم يف التفسري من 

 الوجوه املحتملة.

َجَرَة بََدْت هَلَُما َسْوآَُتَُما{  ا َذاَقا الشَّ أي زالت عنهام ما كان }َفَلمَّ

وخييطااها ِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْْلَنَِّة{ }َوَطِفَقا َُيْ  عليهام من اللباس

 عليهام. 

  } وهذا خماطبة آلدم وحواء }..َقاَل اْهبُِطوا بَْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ

 واالثنان قد يعرب عنهام بعبارة اجلمع والبغض املعادي هو الشهوة واهلوى

املستقر موضع ({ 42 ِحنٍي)}َوَلُكْم يِف اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إِىَل 

االستقرار واملتاع فهو كل ما يتمتع به من عروض الدنيا ويستمتع واحلني 

وقت جمهول ينطلق عىل طويل الزمان وقصريه وإن كان يف األغلب 

 موضوعًا للتكثري قال الشاعر: 

 وقد عالك مشيب حني ال حني   وما آخر بعد احللم والدين 
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 أي وقت ال وقت. 

}..َيابَنِي َءاَدَم َقْد َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباًسا ُيَواِري َسْوآتُِكْم{ تعاىل: قوله 

نزلت هذه اآلية يف ناس من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرون ذلك 

أبلغ يف الطاعة وأعظم يف القربة ويتأولون أن الثياب قد دنستها املعايص 

ك تفاؤالً بالتعري من الذنوب فخرجوا عناه، وحيتمل أن يكون فعلوا ذل

 أي ما تلبسون من الثياب. }َقْد َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباًسا{ قال اهلل تعاىل: 

فإن قيل: فليس ذلك بمنزل من السامء؛ ففيه جوابان أحدهام: أنه ملا 

كانت نبتت باملطر الذي ينزل من السامء صار كاملنزل من السامء، والثاين: 

اهلل عز وجل والربكة تنسب أاها تنزل من السامء صار أن هذا من بركات 

َماِء{كاملنزل من السامء قال اهلل تعاىل:  ..اآلية }َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

 [. 10]املؤمنون:

أي يسرت عوراتكم ومنه سميت العورة }ُيَواِري َسْوآتُِكْم{  ثم قال:

 سوءة ألنه يسوء صاحبها انكشافها. 

 لريش الثياب واجلامل والنعيم كام قال الشاعر: وا}َوِريًشا{  ثم قال:

 ورييش فيكم وهواي فيكم 

 

 وإن كانت رباربكم ملاما 

 

{ ثم قال:  هو العمل الصالح واإليامن }َولَِباُس التَّْقَوى َذلَِك َخرْيٌ

 واليقني، ثم قال الذي ذكرته خري كله. 

ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأبََوْيُكْم ِمَن }َيابَنِي َءاَدَم ََل َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ  قوله تعاىل:

وهذا خطاب يوجه إىل من كان قبلكم من العرب يطوف بالبيت اْْلَنَِّة{ 

عريان فقيل هلم ال يفتننكم الشيطان بغرور كام فتن أبويكم من قبل حتى 
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 أي ما كان فيه من الرغد والنعيم. }َينِْزُع َعنُْهَما لَِباَسُهَما{  خرجا من اجلنة

}َوإَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها َءابَاَءَنا{  له تعاىل:قو

والفاحشة يف هذا املكان حتتمل أن تكون الرشك باهلل يف عبادة األوثان، 

 وحتتمل أن تكون الطواف عىل حالة العري. 

وَهُكْم }َوَأِقيُموا ُوُج  أي بالعدل}ُقْل َأَمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط{  قوله تعاىل:

أي توجهوا حيث كنتم إىل الكعبة يف الصالة واجعلوا ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد{ 

}ُُمِْلِصنَي َلُه  سجودكم خالصًا هلل تعاىل دون ما سواه من األصنام واألوثان

يَن{  }َكَما بََدَأُكْم  أقروا له بالوحدانية وإخالص الطاعةالدِّ

 بعد الفناء أحياء. ({ 41َتُعوُدوَن)

وذلك }..َيابَنِي َءاَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد{  تعاىل:قوله 

 وارد يف سرت العورة يف الطواف وأخذ التزين واللباس يف اجلمع واألعياد. 

تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه{  قوله تعاىل: ِه الَّ َم ِزينََة اللَّ يعني سرت }ُقْل َمْن َحرَّ

يَِّباِت ِمَن  العرب يف الطواف ثم قال: العورة ردًا عىل من تركها من }َوالطَّ

ْزِق{  أحدهام: ما كانوا حيرمونه يف اإلحرام من أكل السمن  وجهانفيه الرِّ

واللبن، والثاين: أاها البحرية والسائبة التي حرموها عىل أنفسهم والطيبات 

ِذيَن َءاَمنُوا يِف احْلََياِة ال من الرزق أي احلالل ْنَيا {}ُقْل ِهَي لِلَّ هلم دُّ

ألن يف دار الدنيا قد يشرتكوا فيها }َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة{  طيبات الرزق

أي ال يشاركهم الكفار فيها }َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة{ الكفار ، ويف قوله : 

 يوم القيامة. 

أوعده  أي عذاب اهلل الذي}...ُأوَلِئَك َينَاهُلُْم َنِصيُبُهْم ِمَن اْلِكَتاِب{ 

 ملن أرشك فلهم نصيب مام وعدوا يف الكتاب من خري وأوعدوا من رش

ْوََّنُْم َقاُلوا َأْيَن َما ُكنُْتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن  }َحتَّى إَِذا َجاَءَْتُْم ُرُسُلنَا َيَتَوفَّ

 وتويف الرسل هو يف وفاة املوت. اللَِّه{ 
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بُوا بِآيَ  قوله تعاىل: ِذيَن َكذَّ وا َعنَْها ََل ُتَفتَُّح }...إِنَّ الَّ اتِنَا َواْسَتْكرَبُ

َماِء{  }َوََل َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة  وال ترتفع أعينهم إىل السامءهَلُْم َأبَْواُب السَّ

َياِط{  وسم اخلياط هو ثقب اإلبرة ويقرأ َحتَّى َيِلَج اْْلََمُل يِف َسمِّ اخْلِ

ل بضم اجليم وبتشديد امليم وهو الفلس الغل  يظ.اجلُم 

أي فراش من نار واملهاد الوطاء ومنه أخذ مهد }هَلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد{  

 أي الظل من النار. }َوِمْن َفْوِقِهْم َغَواٍش{  الصبي

{  قوله تعاىل: هو احلقد ويف نزعه }..َوَنَزْعنَا َما يِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ

بلطفه، والثاين:  أحدهام: أن اهلل عز وجل نزع ذلك من صدورهم وجهان

}َوَقاُلوا احْلَْمُد  بام هداهم إليه من اإليامن هو الذي نزع الغل من صدورهم

ِذي َهَداَنا هِلََذا{  ِه الَّ أخرب هنا بنزع الغل من الصدور والثبوت عىل لِلَّ

 اإليامن. 

ا أم}...َوَعىَل اأْلَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيَماُهْم{  قوله تعاىل:

األعراف فسور بني اجلنة والنار وهو مجع وواحده عرف وهو ما ارتفع من 

 غريه ومنه عرف الديك وعرف الفرس قال الراجز: 

 كل كثري حلمه ينايف 

 

 كالعلم املوىف عىل األعراف 

 

كل منهم يعرف  -عليهم السالم-والذين هم عىل األعراف وهم األئمة 

ميزون هبا وعالمتهم يف وجوههم أهل عرصه، وسيامهم: عالمتهم التي يت

وعيواهم أن عالمة أهل اجلنة بياض الوجوه وحسن العيون، ويف قوله: 

 أحدهام: ينادي... وجهانونادى 

أي عاقبته من اجلزاء }...َهْل َينُْظُروَن إَِلَّ َتْأِويَلُه{ قوله عز وجل:  

ِذيَن َنُسوُه ِمْن }َيْوَم َيْأِِت َتْأِويُلُه َيُقوُل الَّ  والبعث والنشور واحلساب
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 أي أعرضوا عنه فصار كاملنيس وتركوا العمل به. َقْبُل{ 

َمَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة  قوله تعاىل: ِذي َخَلَق السَّ ُه الَّ }إِنَّ َربَُّكُم اللَّ

اٍم{  واملعنى يف ترك تعجيل خلقها يف أقل الزمان مع القدرة عليه أن َأيَّ

الً بعد حال أبلغ يف احلكمة وأدل عىل صحة أنشأها شيئًا بعد يشء وحا

التدبري متوايل عىل األوقات بام ينشئه من املخلوقات تكرار املعلوم بأنه عامل 

فأراد ترصف األمور عىل االختيار وجيرهيا عىل مشيئته واخللق كان عىل عدد 

األيام وهو األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس واجلمعة والسبت 

 أي استوىل. }ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش{ ج اخللق فيه فأخر

ًعا َوُخْفَيًة{  قوله تعاىل: يريد بالترضع التذلل }اْدُعوا َربَُّكْم َتَْضُّ

يعني يف الدعاء أن يسأل ({ 99}إِنَُّه ََل ُُيِبُّ اْلُمْعَتِديَن) واخلفية اإلرسار

باللعنة عىل من ال يستحقها اإلنسان ما ال يستحقه كمنازل األنبياء أو يدعو 

 وقيل االعتداء هو رفع الصوت عند الدعاء. 

أنه كان يف غزاة فأرشفوا عىل واد  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن النبي 

فجعل الناس هيللون ويكربون ويرفعون أصواهتم فقال: ))أهيا الناس 

تدعون سميعًا أربعوا عىل أنفسكم إنكم ال تدعون أصاًم وال غائبًا إنكم 

 قريبًا إنه معكم((. 

}بَْعَد  أي ال تفسدوا بالظلم}َوََل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل:

خوفًا من عقابه }َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا{  بالطاعة والعدلإِْصاَلِحَها{ 

ِه  وطمعًا يف ثوابه أو خوفًا من الرد وطمعًا يف اإلجابة َقِريٌب }إِنَّ َرمْحََة اللَّ

وإنام سقطت اهلاء من قريب والرمحة مؤنثة ألن ({ 96ِمَن اْلُمْحِسننَِي)

الرمحة من اهلل تعاىل إنعام منه وجيوز أن يكون مكان الرمحة ألن املكان مذكر 

 كام قال عروة بن حرام: 

 فتدنوا وال عفراء منك بعيد   عشية ال عفراء منك قريبة 
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 ب هي وأثبت اهلاء. فأراد بالبعيد مكااها وبالقري

ُرُج َنَباُتُه بِإِْذِن  يعني طيب الرتبة}..َواْلَبَلُد الطَّيُِّب{  قوله تعاىل: }َُيْ

ُرُج إَِلَّ َنِكًدا{  يعني خيرج نباته جيداً َربِِّه{  ِذي َخُبَث ََل َُيْ والنكد }َوالَّ

ه القليل الذي ال ينتفع به، وجيوز أن يكون بمعنى العرس برشه املانع من خري

 قال الشاعر: 

 وأعط ما أعطيته طيبًا 

 

 ال خري يف املنكود والناكد  

 

وهذا مثل رضبه اهلل للمؤمن والكافر فجعل املؤمن كاألرض الطيبة 

 والكافر كاألرض اخلبيثة السبخة. 

 أي القوة والبطش}...َوَزاَدُكْم يِف اخْلَْلِق بَْسَطًة{ قوله تعاىل: 

 معناه نعم اهلل قال الشاعر: ِه{ }َفاْذُكُروا َءاََلَء اللَّ 

 أبيض ال يرهب اهلزل وال 

 

 يقطع رحاًم وال خيون آال 

 

}..َقاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب{ قوله تعاىل: 

والرجز والرجس واحد يعني بمعنى واحد إال أن الزاي يكتب سينًا كام 

 قلبت السني يف قول الشاعر: 

 ا اهلل بني السعالة أال حل

 

 عمرو بن يربوع لئام النات  

 

 ليسوا بأعفاف وال أكياز 

 

 

 أي أكياس. 
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ِه َلُكْم َءاَيًة{  قوله تعاىل: فيها آيتان أحدهام أاها }...َهِذِه َناَقُة اللَّ

خرجت من صخرة صامء ملساء متخضت هبا كام متخض املرأة ثم انفلقت 

لثاين: كان هلا رشب يوم ترشب فيه ماء عنها عىل الصفة التي طلبوها، وا

 الوادي كله وتسقيهم اللبن بدله وهلم رشب يوم خيصهم فيه. 

ْجَفُة{  قوله تعاىل: أي حركة األرض من حتتهم }...َفَأَخَذَْتُُم الرَّ

واجلاثم ({ 72}َفَأْصَبُحوا يِف َداِرِهْم َجاثِِمنَي) وزلزلتها التي أهلكوا هبا

م أصبحوا موتى عىل هذه احلالة وقيل إاهم أصبحوا البارك عىل ركبتيه كأاه

 كالرماد اجلاثم ألن الصاعقة أحرقتهم. 

اٍط ُتوِعُدوَن{  قوله تعاىل: الرصاط الطريق }...َوََل َتْقُعُدوا بُِكلِّ رِصَ

وكانوا يقعدون عىل الطريق إىل شعيب يؤذون من قصده لإليامن به 

وَن َعْن َسبِ  وخيوفونه بالقتل ِه َمْن َءاَمَن بِِه{ }َوَتُصدُّ أي تصدون يِل اللَّ

يعني أاهم }َوَتْبُغوََّنَا ِعَوًجا{  املؤمنني عن طاعة اهلل عز وجل وعبادته

يبغون السبل عوجًا عن احلق والفرق بني العوج بكرس العني وفتحها أي أن 

العوج بكرس العني ما كان يف الدين وما ال ترى والعوج بفتح العني ما كان 

 عود وما يرى. ]يف[ ال

أي كثر عددكم بعد القلة وأغناكم }َواْذُكُروا إِْذ ُكنُْتْم َقِلياًل َفَكثََّرُكْم{ 

 بعد الفقر وقواكم بعد الضعف. 

تُِكْم{  قوله تعاىل: ِه َكِذبًا إِْن ُعْدَنا يِف ِملَّ ْينَا َعىَل اللَّ فإن }...َقِد اْفََتَ

ج منه فهل كان شعيب عىل ملة قيل: العود يف اليشء الرجوع إليه بعد اخلرو

 قومه من الكفر حتى يقول إن عدنا يف ملتكم؟ 

فاجلواب: أنه يطلق اسم العود عىل املبتدي بالفعل وإن مل يسبق منه فعل 

 مثله من قوهلم قد عاد إىل مكروه وإن مل يسبقه بمثله قال الشاعر: 

 إيل لقد عادت هلن ذنوب   لئن كانت األيام أحسن منزال
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ُه َربُّنَا َوِسَع قال: ثم  }َوَما َيُكوُن َلنَا َأْن َنُعوَد فِيَها إَِلَّ َأْن َيَشاَء اللَّ

 ِعْلًما{ 
ٍ
ء فإن قيل: واهلل ال يشاء عبادة األوثان فام وجه هذا َربُّنَا ُكلَّ ََشْ

القول من شعيب؟ فاجلواب: أن هذا القول من شعيب عىل وجه التبعيد 

َياِط{}َحتَّى واالمتناع كقوله:  [، 48]األعراف: َيِلَج اْْلََمُل يِف َسمِّ اخْلِ

 وكقوهلم: حتى يشيب الغراب. 

}َربَّنَا اْفَتْح بَْينَنَا َوبنَْيَ َقْوِمنَا بِاحْلَقِّ َوَأْنَت َخرْيُ  ثم قال:

 أي احكم، وفاحتت فالنًا أي حاكمته. ({ 21اْلَفاحِتِنَي)

اهلل تعاىل ال حيكم إال باحلق؟  فإن قيل: فام معنى قوله: باحلق، ومعلوم أن

 فاجلواب: أنه سأل اهلل أن يكشف ملخالفه من قومه أنه عىل حق. 

ْ َيْغنَْوا فِيَها{  قوله تعاىل: بُوا ُشَعْيًبا َكَأْن ََل ِذيَن َكذَّ أي كأن مل }..الَّ

 يقيموا فيها ويعيشوا. 

إَِلَّ َأَخْذَنا َأْهَلَها بِاْلَبْأَساِء }..َوَما َأْرَسْلنَا يِف َقْرَيٍة ِمْن َنبِيٍّ  قوله تعاىل:

اِء{  َّ البأساء القحط والرضاء األمراض والشدائد والبأساء أيضًا ما َوالْضَّ

 ناهلم من الشدة يف أنفسهم، والرضاء ما ناهلم يف أمواهلم. 

يَِّئِة احْلََسنََة َحتَّى َعَفْوا{  قوله تعاىل: ْلنَا َمَكاَن السَّ أي حتى }ُثمَّ بَدَّ

 كثروا وقيل عفا بمعنى شمس ومنه قول برش بن أيب حازم: 

 فلام أن عفى وأصاب ماالً 

 

 يصفى مع صافيه أزورارا 

 

َماِء َواأْلَْرِض{ قوله تعاىل:  بركات }َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن السَّ

 السامء القطر وبركات األرض النبات والثامر.

َْتُْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفَما َكاُنوا لُِيْؤِمنُوا{ }...َوَلَقْد َجاءَ  قوله تعاىل:
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بُوا ِمْن َقْبُل{  لو أحييناهم بعد هالكهم }َوَلْو هالكهم كقوله: }بَِما َكذَّ

وا َلَعاُدوا لَِما َُّنُوا َعنُْه{  [. 20]األنعام: ُردُّ

 بعهده أي من وىف}َوَما َوَجْدَنا أِلَْكَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد{  قوله تعاىل:

والعهد هو ما جعله اهلل تعاىل يف عقوهلم من وجوب شكر النعمة فإن اهلل 

يدل عىل أن ({ 904}َوإِْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقنَي) تعاىل هو املنعم

 العصاة أكثر من املطيعني. 

}َوَأْرِسْل يِف  أي أرجه أي أخره}...َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه{  قوله تعاىل:

يَن)الْ   أي أعوانه وأصحاب الرشط. ({ 999َمَداِئِن َحاِِشِ

}...َوَأْوَحْينَا إِىَل ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفإَِذا ِهَي َتْلَقُف  قوله تعاىل:

 أي برسعة التناول أو رسعة ابتالعه بالفم شعرًا: ({ 997َما َيْأفُِكوَن)

 أنت عصا موسى التي مل تزل 

 

 تلقف ما يأفكه الساحر 

 

 أي ما يعلنون ومنه املؤتفكات أي املتلقيات. 

فإن قيل: فلم أمر موسى السحرة أن يلقوا وذلك كفر منهم جيوز أن يأمر 

به نبي؟ قيل عن ذلك جوابان أحدهام: أن مضمون أمره إن كنتم حمقني 

 فألقوا، والثاين القول عىل ما يصح وجيوز ال عىل ما يفسد ويستحيل. 

{}َفَوقَ قوله تعاىل :   أي فظهر .  َع احْلَقُّ

}...َوَقاَل اْلَمَُأُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه قوله تعاىل: 

املأل من قومه رؤساء قومه وإنام سموا بذلك ألاهم لُِيْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض{ 

 مليون بام يراد منهم، والثاين بمأل الناس هيبتهم. 

عىل اإلنكار عىل فرعون مع عبادهتم له؟ قيل:  فإن قيل: فام وجه إقدامهم

ألاهم رأوا منه خالف عادته ألن عادة اجلبابرة السطوة ملن أظهر العناد 

أي }لُِيْفِسُدوا{ وخالف وكان ذلك من لطف اهلل تعاىل ملوسى وقوله: 
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بعبادة غريك فجعلوا عبادة اهلل تعاىل فسادًا عندهم، وجيوز ليفسدوا فيها أي 

  }َوَيَذَرَك َوَءاهِلََتَك{.  األرض وتغلبوا ثم قال:استولوا عىل

}َأَنا َربُُّكُم فإن قيل: فام وجه قوهلم ذلك له وهم قد صدقوه عىل قوله: 

]النازعات[؟ قال: اجلواب عنه أن فرعون كان يعبد كل ما  ({42اأْلَْعىَل)

استحسنه من األصنام والبقر ولذلك أخرج السامري عجاًل جسدًا فقال: 

 . ا إهلكم وإله موسى، وقوم فرعون كانوا يعبدونههذ

وإنام عدل عن قتل موسى }َقاَل َسنَُقتُِّل َأبْنَاَءُهْم َوَنْسَتْحِيي نَِساَءُهْم{ 

إىل قتل األبناء ألنه علم أنه ال يقدر عىل قتل موسى إما لقوله وإما ملا قد 

قوم تصوره من أنه مرصوف عن قتله فعدل إىل قتل األبناء ليستأصل 

موسى من بني إرسائيل فيضعف عن فرعون ويستحيي  نساءهم أي 

 يستبقيهن أحياء لضعفهن عن املنازعة وعجزهن عن املحاربة. 

وإنام قال هلم ذلك }َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعينُوا بِاللَِّه{  قوله تعاىل:

 تسلية هلم من وعيد فرعون كام يقول من نالته شدة: استعنت باهلل وفيه

 موعد هلم باهلل تعاىل سيعينهم عىل فرعون إن استعانوا به. 

وا{  ثم قال: أي عىل ما أنتم عليه من الشدة طمعًا يف ثواب اهلل }َواْصرِبُ

ِه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه{  عز وجل وانتظار النرصة }إِنَّ اأْلَْرَض لِلَّ

}َواْلَعاِقَبُة  ورثهم أرض فرعونوإنام أعلمهم بذلك ملا حتقق أن اهلل تعاىل ي

 فعاقبة الدنيا النرص وعاقبة اآلخرة األجر والثواب. ({ 942لِْلُمتَِّقنَي)

}َقاُلوا ُأوِذينَا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأتَِينَا َوِمْن بَْعِد َما ِجْئَتنَا{  قوله تعاىل:

وعيد األذى الذي كان من قبل االستبعاد وقتل األبناء والذي كان من بعد ال

 بتجديد ذلك عليهم وهذا القول منهم عىل وجه االستبطاء لوعد موسى

ُكْم{  عسى يف اللغة طمع وإشفاق وهي }َقاَل َعَسى َربُُّكْم َأْن َُيِْلَك َعُدوَّ
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}َوَيْسَتْخِلَفُكْم يِف اأْلَْرِض َفَينُْظَر َكْيَف  من اهلل واجبة بمعنى يقني

موسى ذلك لقومه أمران أحدهام أي فيعلم ويف قول ({ 941َتْعَمُلوَن)

 الوعد بالنرص والثاين التحذير من الفساد فيها ألن اهلل ينظر كيف تعملون. 

ننَِي{  قوله تعاىل: والسنني اجلدب }َوَلَقْد َأَخْذَنا َءاَل فِْرَعْوَن بِالسِّ

 واجلوع عام بعد عام. 

َهِذِه َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة }َفإَِذا َجاَءَْتُُم احْلََسنَُة َقاُلوا َلنَا قوله تعاىل: 

وا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه{  ُ املراد باحلسنة اخلصب والسالمة واألمن ، َيطَّريَّ

والسيئة اجلدب واألمراض واخلوف قالوا لنا هذه أي هذا حالنا من أوطاننا 

وقبل اتباعنا لك جهاًل منهم وإن تصبهم سيئة يطريوا بموسى ومن معه أي 

وسى ومن معه ويقولوا هذا من اتباعنا لك وطاعتنا لك عىل ما يتشاءموا بم

كانت العرب تزجر الطري فتشاءم بالبايع وهو الذي يأيت من جهة الشامل 

 وتيامن بالسانح وهو الذي يأيت من جهة اليمني. 

أي طائر الربكة }َأََل إِنََّما َطاِئُرُهْم ِعنَْد اللَِّه{  ثم قال ردًا لقوهلم:

 من اخلري والرش والنفع والرض من عند اهلل ابتالء للخلق.  وطائر الشؤم

الطوفان هو الغرق }..َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهُم الطُّوَفاَن َواْْلََراَد{  قوله تعاىل:

 باملاء الزائد واجلراد معروف والقمل وهي دواب سود صغار قال األعشى: 

 قومًا تعالج قمال أبناهم 

 

 اوسالسل احلدا وبابًا موصد 

 

وواحد القمل قملة فأما الضفادع فواحدها ضفدع وهو من دواب املاء 

معروف وقيل إنه يوجد من فرشهم وآنيتهم ويدخل يف ثياهبم ويشتد أذاه 

َم{هلم ،  ومعنى ذلك أنام كانوا يرشبون يصري دمًا عبيطًا فكان إذا  }َوالدَّ

 ء. غرف القبطي من املاء صار دمًا وإذا غرف اإلرسائييل كان ما

ْجُز{  قوله تعاىل: ا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّ أي العذاب وذلك أنه أصاهبم }َوَلمَّ
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}َقاُلوا َياُموَسى اْدُع َلنَا َربََّك الطاعون فامت منهم سبعون ألفًا من القبط 

 بام تقدم به إليك أن تدعوه فيجيبك. بَِما َعِهَد ِعنَْدَك{ 

ِذيَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن{  }...َوَأْوَرْثنَا اْلَقْومَ  قوله تعاىل: أي الَّ

يستغلون ويستذلون وهم بنو إرسائيل وهذه اآلية ترصف أيضًا إىل شيعة آل 

الرسول َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم واملستضعفني عند ظهور احلق منهم 

أي املرشق }َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرَِّبَا{  املوعود به ونحن إن شاء اهلل فيه

تِي بَاَرْكنَا فِيَها{  واملغرب  باخلصب وكثرة األشجار واألاهار والثامر}الَّ

وا{  اِئيَل بَِما َصرَبُ َّْت َكِلَمُة َربَِّك احْلُْسنَى َعىَل بَنِي إِِْسَ وتامم كلمة }َوََت

اهلل احلسنى ما وعدهم من إهالك عدوهم واستخالفهم يف األرض وسامها 

ِذيَن اْسُتْضِعُفوا له: احلسنى ألنه وعد ما حيبون بقو }َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَّ

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي) َن هَلُْم يِف 9يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ( َوُنَمكِّ

ا ِمنُْهْم َما َكاُنوا  اأْلَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُُهَ

َذُروَن)  ]القصص[.  ({6َُيْ

ٌ َما ُهْم فِيِه َوبَاطٌِل َما َكاُنوا  وله تعاىل:ق }...إِنَّ َهُؤََلِء ُمَتربَّ

أي هل وكل إناء مكسور يقال له مترب وتربت اليشء إذا ({ 931َيْعَمُلوَن)

 كرسته. 

وهذا تذكري من اهلل }..َوإِْذ َأْنَجْينَاُكْم ِمْن َءاِل فِْرَعْوَن{  قوله تعاىل:

وَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَقتُِّلوَن َأبْنَاَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن }َيُسومُ  بالنعمة عليهم

}َويِف َذلُِكْم باََلٌء ِمْن َربُِّكْم  لالسرتقاق واخلدمة كباراً نَِساَءُكْم{ 

أي ما فعله بكم فرعون من قتل األبناء واستحياء النساء ({ 929َعظِيٌم)

البالء بمعنى النعمة  بالء عظيم واختبار من اهلل جسيم، وجيوز أن يكون

 وتقدير الكالم ويف خالصكم من ذلك بالء عظيم أي نعمة عظيمة. 
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{ قوله تعاىل:  يف هذه }َوَواَعْدَنا ُموَسى َثاَلثنَِي َلْيَلًة َوَأَْتَْمنَاَها بَِعِّْشٍ

أحدهام: أن الثالثني ليلة شهر أهل بصيامه والعرش بعدها أجل  قوَلناآلية 

األربعني كلها أجل ملناجاة ربه أجل يف األول ثالثني  ملناجاة ربه، والثاين:

 }َفَتمَّ  ليلة ثم زيد عرشًا بعدها، وقيل إنه ذو القعدة وعرش من ذي احلجة

 ِميَقاُت َربِِّه َأْربَِعنَي َلْيَلًة{. 

فإن قيل: معلوم أن العرش مع الثالثني مستكملة أربعني فام معنى قوله: 

ففي ذلك جوابان أحدهام: أنه توكيد  ْربَِعنَي َلْيَلًة{؟ِميَقاُت َربِِّه أَ  }َفَتمَّ 

للذكر فلم يمتنع، الثاين: ليبقى إتامم الثالثني بالعرش أن يكون من مجلة 

الثالثني إلتامم اليشء بعض منه والفرق بني امليقات والوقت وإن كانا من 

 جنس واحد أن امليقات ما قدر بعمل، والوقت قدر ال يقدر بعمل. 

وإنام سأل موسى ربه الرؤية }..َقاَل َربِّ َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك{  عاىل:قوله ت

ْد عليه من جواب اهلل تعاىل ما حيتج به عىل من  مع علمه بأنه ال جيوز عليه لرَِيِ

َه حرض امليقات من قومه حني قالوا:  }َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللَّ

 [. 55]البقرة: َجْهَرًة{

علم أن اهلل عز اسمه ال يرى  -َعَلْيه الَسالم-يكون موسى  وحيتمل أن

}َلْن  باالستدالل فأحب أن يكون علمه بذلك رضورة فأجابه اهلل بأن قال:

: }َوَلِكِن اْنُظْر إِىَل ثم أظهر من اجلواب ما يعلم به استحالة مسألتهَتَرايِن{ 

وذلك ألن اجلبل ال يستقر مكانه { اْْلََبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَرايِن 

ا َِتَىلَّ َربُُّه لِْلَجَبِل{  فالرؤية مستحيلة الستحالة االستقرار أي جتىل }َفَلمَّ

بعض ملكوته فتدكدك وجتىل ظهر، مأخوذ من جيل العروس إذا ظهرت 

 لزوجها، وجيل السيف إذا أزال ما عليه من الصدأ. 

ا{  قوله تعاىل: مستويًا باألرض من قوله: ناقة دكا إذا مل يعني }َجَعَلُه َدكًّ

}َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا{  يكن هلا سنام، وقيل إنه تقطع وساخ يف األرض
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ا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك{  أي مغشيًا عليه وإنام تاب من }َفَلمَّ

ل سؤال املستحيل مع العلم به والسؤال مل يكن له فيكون آثاًم فيه وإنام سأ

 لقومه حتى يصري هلم العلم باستحالة الرؤية عىل بارئهم مثل ما صار له

ُل اْلُمْؤِمننَِي) وأنا أول املؤمنني باستعظام الرؤية وأنه ال ({ 923}َوَأَنا َأوَّ

 يراك يشء من خلقك. 

وإنام سمي اللوح لوحًا ألن املعاين تتبني فيه }..َوَكَتْبنَا َلُه يِف اأْلَْلَواِح{ 

ة فكلام استبان فيه معنى من املعاين فهو لوح واأللواح هو ما أنزل اهلل بالكتاب

عليه من الصحف والتوراة التي يتلو فيها احلالل واحلرام واملحظور واملباح 

 والواجب وغري الواجب. 

 فاملوعظة النواهي والتفصيل األوامر}َمْوِعَظًة َوَتْفِصياًل{  ويف قوله:

ٍة{  }َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا  جد واجتهاد وصحة وعزيمةأي ب}َفُخْذَها بُِقوَّ

مل يقل ذلك ألن فيها غري احلسن ولكن أراد باألحسن بَِأْحَسنَِها{ 

}َسُأِريُكْم َداَر  املفروضات دون املباحات والناسخات دون املنسوخات

 وهي جهنم وقيل املراد هبا مرص فرعون. ({ 929اْلَفاِسِقنَي)

ا َرَجَع ُموَسى إِىَل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا{ }...وَ  قوله تعاىل: واألسف َلمَّ

املتأسف عىل فوت ما سلف، احلزين عىل ما فرط ، الشديد الغضب عىل ما 

}َأَعِجْلُتْم  يعني بعبادة العجل}َقاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُمويِن ِمْن بَْعِدي{  عاين

من األربعني ليلة وقد ذكرنا يعني وعد ربكم الذي وعدين به َأْمَر َربُِّكْم{ 

التوراة وسبب }َوَأْلَقى اأْلَْلَواَح{  الفرق بني العجلة والرسعة فيام مىض

ُه  إلقائها من غضبه حني رآهم يعبدون العجل رُّ }َوَأَخَذ بَِرْأِس َأِخيِه ََيُ

 أي أخذه بجملة رأسه. إَِلْيِه{ 

لك جوابان فإن قيل: فلم قصده بمثل هذا اهلوان وال ذنب له؟ فعن ذ
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أحدهام: أن هذا الفعل مام قد يتغري حكمه بالعادة فيجوز أن يكون يف ذلك 

الزمان بخالف ما هو عليه اآلن، والثاين: أن ذلك منه كقبض الرجل اآلن 

 متى قبض عىل حليته وعضه عىل شفتيه عندما يغمه من األمور، فقال:

ن هارون أخا موسى ألبيه وأمه وكايا}ابَْن ُأمَّ إِنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفويِن{ 

 وإنام قال ذلك عىل عادة العرب استعطافًا بالرحم شعر: 

 يا ابن أمي ويا شقيق نفيس 

 

 أنت خليتني ألمر شديد  

 

يَِّئاِت ُثمَّ َتابُوا ِمْن بَْعِدَها قوله تعاىل:  ِذيَن َعِمُلوا السَّ }...َوالَّ

عىل ما سلف منها والعزم عىل  أما التوبة من السيئات فهي الندمَوَءاَمنُوا{ 

 أن ال يفعل مثلها. 

}ُثمَّ َتابُوا ِمْن بَْعِدَها َوَءاَمنُوا{  فإن قيل: فالتوبة إيامن فام معنى قوله:

يعني أاهم تابوا من املعصية واستأنفوا عمل اإليامن بعد التوبة، والثاين: 

 آمنوا بأن اهلل قابل للتوبة. 

ويف وَسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل لِِميَقاتِنَا{ }..َواْخَتاَر مُ  قوله عز وجل:

الكالم حمذوف وتقديره واختار موسى من قومه سبعني رجاًل مليقاتنا، ويف 

ا َأَخَذَْتُُم  قوله: مليقاتنا وهو امليقات املذكور يف سؤال الرؤية }َفَلمَّ

ْجَفُة{  ثم  وهي النار التي وقعت عليهم من الصاعقة فأحرقتهم وماتواالرَّ

بسؤاهلم املحال }َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم{  أحياهم اهلل بعد ذلك

اَي{  والذي ال جيوز عليك من األوصاف بدخويل معهم يف السؤال ما }َوإِيَّ

َفَهاُء  ال جيوز مع العلم باستحالته وعدم اجلواز عليه }َأَُتِْلُكنَا بَِما َفَعَل السُّ

: أنه سؤال استفهام خوفًا من اهلل تعاىل أن يكون قد أحدهام قوَلنفيه ِمنَّا{ 

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْكْم عمهم بانتقامه كام قال:  }َواتَُّقوا فِْتنًَة ََل ُتِصيَبنَّ الَّ

ًة{ [، والثاين أنه سؤال نفي وتقريره أنك ال تعذب األمة 25]األنفال: َخاصَّ
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َلَّ فِْتنَُتَك ُتِضلُّ ِِّبَا َمْن }إِْن ِهَي إِ بنا كيف هتلكنا بام فعل السفهاء منا

والفتنة االختبار وجيوز أن تكون بمعنى العذاب فيكون معنى َتَشاُء{ 

 اإلضالل اهلالك واهلداية إىل ثواب اجلنة. 

ْنَيا َحَسنًَة َويِف اْْلِخَرِة{  قوله تعاىل: ويف }َواْكُتْب َلنَا يِف َهِذِه الدُّ

حلسن موقعها يف النفوس، والثاين: أاها أحدهام: أاها النعمة  وجهاناحلسنة 

معناه تبنا إليك ورجعنا بالتوبة عن }إِنَّا ُهْدَنا إَِلْيَك{  مستحقة الطاعة

}َعَذايِب ُأِصيُب بِِه َمْن  املعايص إليك ألنه من هاد هيود إذا رجع ألنه قال:

{  يف التقديم والتأخريَأَشاُء{ 
ٍ
ء محتي أي ر}َوَرمْحَتِي َوِسَعْت ُكلَّ ََشْ

}َفَسَأْكُتُبَها وسعت املؤمنني من أمة حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم لقوله: 

ِذيَن َيتَُّقوَن{  أي رمحته ال تسع إال املؤمنني أي املطيعني يل دون الفجار لِلَّ

َكاَة{  العصاة أي زكاة أمواهلم ألنه من أشق فرائضه وألاها }َوُيْؤُتوَن الزَّ

 ااهم. تطهر نفوسهم وأبد

ِذي  ثم بني من هم فقال: يَّ الَّ ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ }الَّ

ْنِجيِل{  ألن يف التوراة مكتوبًا ََيُِدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ

عندهم إين سأقيم هلم نبيئًا من إخوااهم مثلك وأجعل كالمي يف فيه فيقول 

 أوصيته به وفيها وأما ابن األمة فقد باركت عليه جدًا جدًا هلم كام

وسأدخره ألمة عظيمة. ويف اإلنجيل: يا سادة بالغار خليط يف مواضع منها 

يعطيكم فاز ليط آخر ليكون معهم آخر الدهر كلها وفيها إنه خيربكم 

 بجميع احلق وخيربكم املرء معه ويمدحني ويشهد يل فهذا تفسري قوله:

ْنِجيِل{.}ََيِدُ    وَنُه َمْكُتوبًا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإْلِ

}َوَينَْهاُهْم َعِن اْلُمنَْكِر{  وهو احلق}َيْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف{  ثم قال:

وهو الباطل، وإنام سمي احلق معروفًا ألنه معروف الصحة وينهى عن 
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 لعقول. املنكر وإنام سمي املنكر منكرًا ألنه منكر الصحة يف ا

يَِّباِت{  ثم قال: يعني ما كانت اجلاهلية حترمه من }َوُُيِلُّ هَلُُم الطَّ

ُم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث{  البحرية والسائبة والوصيلة واحلام رِّ يعني ما }َوُُيَ

ُهْم{  كانوا يستحلونه من أكل حلم اخلنزير والدماء }َوَيَضُع َعنُْهْم إِرْصَ

ان عىل بني إرسائيل يف دينهم وحتريم العروق واإلرص هو التشديد الذي ك

تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم{  وغري ذلك من األمور الشاقة وأراد }َواأْلَْغاَلَل الَّ

ِذيَن  باألغالل املواثيق التي كانت آخذت عليهم فيام حرمه عليهم }َفالَّ

وُه{  ُروُه َوَنَِّصُ ه تعزير أي عظموه ومنعوه من أعدائه ومنَءاَمنُوا بِِه َوَعزَّ

ِذي ُأْنِزَل َمَعُه{  اجلاين ألنه يمنعهم من العود إىل مثله }َواتََّبُعوا النُّوَر الَّ

 يعني القرآن آمنوا به بعده. 

أنه قال ألصحابه: ))أي  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

 َعَلْيه َصىَل اهلل-اخللق أعجب إيامنًا إليكم؟(( قالوا: املالئكة فقال النبي 

: ))املالئكة عند رهبم فام هلم ال يؤمنون(( فقالوا: نحن يا نبي اهلل -وآله

فقال: ))أنا فيكم فام لكم ال تؤمنون(( فقالوا: يا نبي اهلل فمن؟ قال: ))هم 

قوم يكونون بعدكم جيدون كتابًا يف ورق فيؤمنون به(( فهو معنى قوله: 

ِذي ُأْنِزَل   َمَعُه{.  }َواتََّبُعوا النُّوَر الَّ

{ قوله عز وجل:  ٌة ََيُْدوَن بِاحْلَقِّ قيل: إن }...َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمَّ

َصىَل اهلل -هؤالء قوم عىل ملة موسى من وراء الصني مل يبلغوا دعوة النبي 

َصىَل -، والثاين: أنه يف كل من أسلم من اليهود وآمن برسول اهلل -َعَلْيه وآله

 ل ابن سالم وغريه. مث -اهلل َعَلْيه وآله

ويف اشتقاق القرية }...َوإِْذ ِقيَل هَلُُم اْسُكنُوا َهِذِه اْلَقْرَيَة{  قوله تعاىل:

من قوهلم قرى املاء يف احلوض إذا مجعه، وإنام سميت قرية ألن الناس 

 جيتمعون إليها كام جيتمع املاء يف احلوض، والقرية: هي بيت املقدس. 
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ى مسكنًا واإلنسان يف أكثر أحواله متحرك فإن قيل: فكيف يسمى املأو

يف مسكنه؟ قيل: ألنه يرتك فيه الترصف فصار يف أكثر أحواله ساكنًا وإن 

 كان يف بعضها متحركًا. 

َة اْلَبْحِر{  قوله عز وجل: تِي َكاَنْت َحاِْضَ }...َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّ

لقرية سؤال توبيخ عىل ما قيل إن هذه القرية هي إيلة وسؤاهلم عن هذه ا

ْبِت{  كان منهم فيها من سالف اخلطيئة وقبيح املعصية }إِْذ َيْعُدوَن يِف السَّ

ًعا{  هو تعدهيم فيه بفعل ما اهوا عنه }إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيَتاَُّنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُِشَّ

أي ترشع إليهم من كل مكان حتى تنتهي إىل أبواهبم فعدوا فأخذوها يف 

 بت. الس

َن َربَُّك{  قوله تعاىل: ل من اإلذن ومعناه أعلم قال }...َوإِْذ َتَأذَّ وهو تفع 

 األعشى: 

 أذن القوم بجرييت خملوف 

 

 رصموا حبل إلف مألوف 

 

هو }َلَيْبَعَثنَّ َعَلْيِهْم إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب{  

 الذلة وأخذ اجلزية. 

أي فرقناهم فيها فرقًا، ويف }َوَقطَّْعنَاُهْم يِف اأْلَْرِض ُأَِمًا{  عاىل:قوله ت

أحدهام: أراد باالنتقام منهم، والثاين: بتمييز الصالح من  وجهانتفريقهم 

احِلُوَن َوِمنُْهْم ُدونَ  املفسد كام قال:  ثم قال:َذلَِك{  }ِمنُْهُم الصَّ

يِّ  أي بالنعم والنقم واخلصب َئاِت{ }َوبََلْوَناُهْم بِاحْلََسنَاِت َوالسَّ

 واجلدب. 

واخللف بتحريك اللالم }َفَخَلَف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف{  قوله تعاىل:

}َوِرُثوا اْلِكَتاَب{  مستعمل يف احلمد وبتسكني الالم مستعمل يف الذم
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}َيْأُخُذوَن َعَرَض  يعني انتقل إليهم انتقال املرياث من سلف إىل خلف

أي أنه }َوَيُقوُلوَن َسُيْغَفُر َلنَا{  يعني الرشوة عىل احلكمَنى{ َهَذا اأْلَدْ 

يعني أاهم أهل }َوإِْن َيْأَِتِْم َعَرٌض ِمْثُلُه َيْأُخُذوُه{  مغفور لنا ال نؤاخذ به

ْ ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم  اإلرصار عن الذنوب فال يسعهم يشء يأخذوه حلاجة }َأََل

{ ِميَثاُق اْلِكَتاِب َأْن ََل َيقُ  ِه إَِلَّ احْلَقَّ يف حتريم احلكم بالرشا وُلوا َعىَل اللَّ

أي تلوا }َوَدَرُسوا َما فِيِه{  وكذلك يف مجيع الطاعات واملعايص واألوامر

 ما فيه فهم ال جيهلون شيئًا منه ويقدمون عىل خمالفته مع العلم به. 

أي زعزعناه ومنه ُظلٌَّة{  }..َوإِْذ َنَتْقنَا اْْلََبَل َفْوَقُهْم َكَأنَّهُ  قوله تعاىل:

 قول العجاج: 

 قد جربوا أخالقنا اجلالئال

 

 ونتقوا أحالمنا األثائال 

 

وقيل: رفع اجلبل عليهم وعسكرهم فرسخ يف فرسخ وسبب رفع اجلبل 

عليهم أاهم أبو أن يقبلوا فرائض التوراة ملا فيها من املشقة فوعظهم موسى 

ن أخذمتوه بجد واجتهاد وإال ألقي فلم يقبلوا فرفع اجلبل فوقهم فقيل إ

والظن }َوَظنُّوا َأنَُّه َواِقٌع ِِّبِْم{ عليكم؛ فقالوا: نأخذه بقوة ثم نكثوا بعد 

}ُخُذوا َما َءاَتْينَاُكْم  هاهنا بمعنى العلم واليقني أي ملا عاينوا من ارتفاعه

ٍة{   أي بجد واجتهاد ونية صادقة وطاعة خالصة. بُِقوَّ

َتُهْم{ }وَ  قوله عز وجل: يَّ إِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي َءاَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

 أي أخرجهم قرنًا بعد قرن وعرصًا بعد عرص ويف إشهادهم عىل أنفسهم

أحدهام: أنه قال ألست بربكم  قوَلنعىل هذا التأويل }َأَلْسُت بَِربُِّكْم{ 

موا ذلك فشهدوا به عىل عىل لسان األنبياء، والثاين: أنه جعل هلم عقوالً عل

 أنفسهم والذرية مأخوذة من ذرء اهلل اخللق إذا أظهرهم وأحدثهم. 

ِذي َءاَتْينَاُه َءاَياتِنَا{  قوله عز وجل: وهو بلعم }...َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَّ
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بن باعورا كان عنده بعض كتب األنبياء فرشاه قومه عىل أن يسكت عنهم 

}َفَأْتَبَعُه  فأقرهم عىل كفرهم وريض بذلكوال يتعرض هلم ففعل ذلك 

ْيَطاُن{  هو الذي أغواه من شياطني قومه فأخذ الرشوة فصريه لنفسه الشَّ

تابعًا بإجابته له حني أغواه يقال: اتبعت القوم إذا حلقتهم وتبعتهم إذا 

 رست خلفهم. 

ا بينه وبني الكفر أي ولو شئنا خللي ن}َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه ِِّبَا{  قوله تعاىل:

أي ركن إليها أي }َوَلِكنَُّه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض{  حتى يصري مرفوع املنزلة

}َواتََّبَع  ركن إىل شهوات األرض فشغلته عن طاعة ربه وقد بني يف قوله:

ْكُه َيْلَهْث{. ثم رضب مثله بالكلبَهَواُه{  ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتَْتُ   }إِْن حَتْ

ْنِس{  ه تعاىل:قول نِّ َواإْلِ أي }...َوَلَقْد َذَرْأَنا ِْلََهنََّم َكثِرًيا ِمَن اْْلِ

خلقنا ممن يصري إىل جهنم لكفره ومعصيته كثريًا من اجلن واإلنس، والالم 

وَن  يف جهنم الم العاقبة }هَلُْم ُقُلوٌب ََل َيْفَقُهوَن ِِّبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ ََل ُيْبِِّصُ

}َوهَلُْم َءاَذاٌن ََل  يفقهون احلق وأعني ال يبرصون هبا الرشدأي ال ِِّبَا{ 

الوعظ فصاروا برتك استعامهلا بمنزلة من عدمها كام قال َيْسَمُعوَن ِِّبَا{ 

 مسكني الدارمي: 

 أعمى إذا ما جاريت خرجت

 وأصم عام كان بينهام 

 

 حتى يواري جاريت اخلدر  

 سمعي وما بالسمع يل وقر

 

ِه ا   كل أسامئه حسنى غري أن منها أْلَْسَماُء احْلُْسنَى َفاْدُعوُه ِِّبَا{ }َولِلَّ

ما هو مستحقه لنفسه كقولنا: القديم أي هو األول قبل كل يشء والباقي 

بعد فناء كل يشء والقادر الذي أتقن كل يشء والعامل الذي ال خيفى عليه 

سميع يشء واحلي الذي ال يموت والواحد الذي ليس كمثله يشء وهو ال
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 البصري الذي ال يعزب عنه يشء، والغني بنفسه عن كل يشء. 

أحدهام: ندعوه هبا عند الرغبة إليه يف الدعاء  وجهانويف الدعاء هبا 

 والطلب، والثاين: تعظيمه هبا تعبدًا له بذكرها. 

ِذيَن ُيْلِحُدوَن يِف َأْسَماِئِه{  أي جيورون ويعدلون عام أمروا }َوَذُروا الَّ

ون يف عبادته ومعنى إحلادهم أاهم اشتقوا آهلتهم من أسامء اهلل كام به ويرشك

 سموا بعضها الالت اشتقاقًا من اهلل وبعضها بالعزى اشتقاقًا من العزيز. 

ٌة ََيُْدوَن بِاحْلَقِّ َوبِِه َيْعِدُلوَن) قوله تعاىل: ({ 929}َوِِمَّْن َخَلْقنَا ُأمَّ

 م. وهم علامء آل الرسول عليه وعليهم السال

({ 924}َسنَْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ََل َيْعَلُموَن) قوله تعاىل:

 وجهانواالستدراج أن ينطوي عىل حاله منزلة بعد منزلة ويف اشتقاقه 

أحدهام: أنه مشتق من الدرج النطوائه عىل يشء بعد يشء، والثاين: أنه 

هم أي يف مشتق من الدرجة النحطاطه عن منزلة بعد منزلة وأراد باستدراج

 اهللكة من حيث ال يعلمون باالستدراج واهللكة. 

ُه َفاَل َهاِدَي َلُه{  قوله تعاىل: أي من يضلله عن }...َمْن ُيْضِلِل اللَّ

ْم  طريق اجلنةإىل النار فال هادي له }َوَيَذُرُهْم يِف ُطْغَياَِّنِ

 والطغيان إفراط العدوان وقد مىض تفسري يعمهون. ({ 926َيْعَمُهوَن)

اَعِة{  وله تعاىل:ق قيل إن السائل عنها قريش }َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّ

اَن{ ومعنى   أي متى قال الراجز: }َأيَّ

 أيان تقيض حاجتي أيانا

 

 أما ترى لنجحها إيانا  

 

يَها  قيامها وظهورهاو}ُمْرَساَها{    لِّ }ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَْد َريبِّ ََل َُيَ

أي ال يعلم وقتها إال هو نفى أن يعلم وقتها غري اهلل وربام ُهَو{  لَِوْقتَِها إَِلَّ 

َمَواِت َواأْلَْرِض{  أن يكون أخرب هبا جهة اهلل أي عىل أهل }َثُقَلْت يِف السَّ



 - 1جالربهان /                                                                              
 سورة األعراف

111 

يعني عىل غفلة }ََل َتْأتِيُكْم إَِلَّ بَْغَتًة{  الساموات واألرض قيام الساعة

ر هبا من جهة اهلل فصار جميئها بغتة ألاها ال يعلمها غري اهلل ومل يرد اإلخبا

أي عامل هبا وجيوز }َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ َعنَْها{ وذلك أشد هلا كام قال: 

أن يكون يف الكالم تقديم وتأخري ويكون معنى الكالم ويسألونك عنها 

كأنك حفي هبم عىل التقديم والتأخري وكأن بينك وبينه مودة توجب برهم 

 ]مريم[.  ({27إِنَُّه َكاَن يِب َحِفيًّا)}من قوهلم: 

ا{  قوله تعاىل: أي ال أملك القدرة }ُقْل ََل َأْمِلُك لِنَْفِِس َنْفًعا َوََل َْضًّ

 أن يملكني إياه فأمتلكه بمشيئته}إَِلَّ َما َشاَء اللَُّه{  عليها من نافع وال ضار

{  }َوَلْو ُكنُْت َأْعَلُم اْلَغْيَب ََلْسَتْكَثْرُت ِمنَ   أي من العمل الصالحاخْلرَْيِ

وُء{  نَِي السُّ  أي بعذاب العاجل واآلجل. }َوَما َمسَّ

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة{  قوله تعاىل: }َوَجَعَل  يعني آدم}ُهَو الَّ

أي ليأوي إليها ويألفها ويميل }لَِيْسُكَن إَِلْيَها{  يعني حواءِمنَْها َزْوَجَها{ 

اَها{  عليهاإليها ويتعطف  ا َتَغشَّ }مَحََلْت  يعني باإلفضاء واإلصابة}َفَلمَّ

ْت بِِه{  يعني املاء الذي من نطفة آدم وكان خفيفًا عليهامَحْاًل َخِفيًفا{  }َفَمرَّ

ا َأْثَقَلْت  أي استمرت إىل حال الثقل وقيل إاها شكت أمحلت أم ال }َفَلمَّ

َُما{  َه َرِّبَّ }َلِئْن َءاَتْيَتنَا َصاحِلًا َلنَُكوَننَّ ِمَن  يعني آدم وحواءَدَعَوا اللَّ

اِكِريَن)  أي غالمًا سويًا. ({ 921الشَّ

َكاَء{  ا َصاحِلًا َجَعاَل َلُه ُِشَ ا َءاَتاُُهَ }َجَعاَل َلُه  املكنى عنه بقوله:}َفَلمَّ

ا{  َكاَء فِيَما َءاَتاُُهَ ابن آدم وزوجته الذين أرشكا فليس براجع إىل آدم ُِشَ

  وحواء.

 يعني لألصنام يف مصاحلكم}...َأهَلُْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن ِِّبَا{  قوله تعاىل:

وَن  يعني يف الدفع عنكم}َأْم هَلُْم َأْيٍد َيْبطُِشوَن ِِّبَا{  }َأْم هَلُْم َأْعنُيٌ ُيْبِِّصُ
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دعاءكم َءاَذاٌن َيْسَمُعوَن ِِّبَا{  }َأْم هَلُمْ  يعني مضاركم من منافعكمِِّبَا{ 

 وترضعكم. 

 فإن قيل: فلم أنكر عبادة من ال رجل له وال يد وال عني؟ 

قيل: عنه جوابان: أحدهام أن من عبد جساًم ال ينفع كان ألزم ممن عبد 

جساًم ينفع، والثاين: أنه عرفهم أاهم متفضلون عليها فكيف يعبدون من هو 

 أفضل منهم. 

عفو ما كان يفضل من وال}...ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف{  قوله تعاىل:

أمواهلم قبل فرض الزكاة ثم نسخ بآية الزكاة، والعفو ما كان يعفو عن 

املرشكني قبل اجلهاد ثم نسخ بآية السيف، وأمر باملعروف أي بالعرف 

ومكارم األخالق وذلك كام روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

عن العرف فقال: ))يا حممد إن ربك يأمرك  -َعَلْيه الَسالم-أنه سأل جربيل 

 أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك((. 

وهذه اآلية منسوخة بآيات السيف ({ 911}َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِهِلنَي)

وليس يف القرآن آية أوهلا منسوخ وآخرها منسوخ ووسطها حمكم غري هذه 

 اآلية. 

ا َينَْزَغنَّ قوله تعاىل: ْيَطاِن َنْزٌغ{ }َوإِمَّ والنزغ هو اإلنزعاج َك ِمَن الشَّ

ِه إِنَُّه َسِميٌع َعِليٌم) والغضب أي سميع جلهل من ({ 400}َفاْسَتِعْذ بِاللَّ

 بام يزيل عنك النزغ.  جهل عليم

ْيَطاِن{  قوله تعاىل: ُهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّ ِذيَن اتََّقْوا إَِذا َمسَّ وقرئ }إِنَّ الَّ

  واحد وإن اختلف اللفظ ومعناهام الوسوسة والغضب)طيف( ومعناهام

وَن) ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبِِّصُ  أي علموا فإذا هم منتهون. ({ 409}َتَذكَّ

أي هال أنشأهتا }..َوإَِذا ََلْ َتْأَِتِْم بِآَيٍة َقاُلوا َلْوََل اْجَتَبْيَتَها{  قوله تعاىل:

 من قبل نفسك واخرتهتا لنفسك. 
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 أي لقراءتهإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرَءاُن َفاْسَتِمُعوا َلُه{ }..وَ  قوله تعاىل:

({ 402}َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن) أي ال تقابلوه بكالم وال إعراض}َوَأْنِصُتوا{ 

وهذه اآلية نزلت يف املأموم خلف اإلمام ينصت لقراءته وال يقرأ فإذا 

 حرض اجلمعة أنصت خلطبة اإلمام ومل يتكلم. 

ًعا{ }َوا قوله تعاىل: واملقصود بالذكر ْذُكْر َربََّك يِف َنْفِسَك َتَْضُّ

بالقلب باستدامة الفكر حتى ال ينسى نعم اهلل عز وجل املوجبة لطاعته، 

وحيتمل أن يكون الذكر باللسان إما تعظياًم له باآلية أو رغبة إليه يف دعائه 

مجيع  وهذا خطاب للنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وحكمه عام يف

 املكلفني. 

ًعا َوِخيَفًة{  ثم قال: أما الترضع فهو التواضع واخلشوع، وأما }َتَْضُّ

يعني اإلرسار بالقول }َوُدوَن اْْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل{  اخليفة فمعناه خمافة منه

}بِاْلُغُدوِّ  إما بالقلب أو باللسان عىل ما تقدم من التأويلني ثم قال:

أي ({ 409}َوََل َتُكْن ِمَن اْلَغافِِلنَي) والعشياتأي بالبكر َواْْلَصاِل{ 

 عن الذكر والعمل. 

ِذيَن ِعنَْد َربَِّك{  قوله تعاىل: وَن َعْن  يعني املالئكة}إِنَّ الَّ }ََل َيْسَتْكرِبُ

أي عن التسبيح له والصالة واخلشوع وال يغفلون عن طاعته يف ِعَباَدتِِه{ 

هذا أول سجدات ({ 406َوَلُه َيْسُجُدوَن)}َوُيَسبُِّحوَنُه  أوامره ونواهيه

مْحَُن َأَنْسُجُد التالوة يف القرآن وسبب نزوهلا ما قاله كفار مكة:  }َوَما الرَّ

]الفرقان[، فأنزل اهلل هذه اآلية  ({60لَِما َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفوًرا)

والرغبة  وأعلمهم أن املالئكة املقربني إذا كانوا عىل هذه احلالة يف اخلضوع

 فأنتم بذلك أوىل. 



 : -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 وهي كلها مدنية سورة األنفال 
ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ وهذا }َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل{ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

ابه يوم بدر خطاب لرسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم حني سأله أصح

عن األنفال واألنفال اخلمس من الفيء والغنائم الذي جعله اهلل سبحانه 

ألهل اخلمس، والنفل الزيادة من اخلري ومنه صالة النافلة قال لبيد بن 

 ربيعة: 

 إن تقوى ربنا خري نفل 

 

 وبإذن اهلل ريب وبالنحل 

 

ينا أن الناس وقيل إن األنفال الغنائم، والسبب يف نزول هذه اآلية ما رو

: ))من صنع كذا فله -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يوم بدر قال هلم رسول اهلل 

كذا(( فسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ حتت الرايات فلام فتح اهلل تعاىل 

عليهم جاءوه يطلبون ما جعل هلم رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

فإنا كنا ردء لكم فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية: فقال الشيوخ: ال تستأثروا علينا 

َه  ُسوِل َفاتَُّقوا اللَّ ِه َوالرَّ }َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفاُل لِلَّ

واآلية ثابتة احلكم، ومعنى ذلك قل األنفال هلل َوَأْصِلُحوا َذاَت بَْينُِكْم{ 

رسول يضعها يف مواضعها وهي ال شك هلل مع الدنيا بام فيها واآلخرة وال

 التي أمر اهلل عز وجل بوضعها فيه. 

{  قوله تعاىل: أي كام }...َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيتَِك بِاحْلَقِّ

أخرجك ربك من مكة إىل املدينة باحلق مع كراهة فريق ممن يعد نفسه من 

ْلُمْؤِمننَِي }َوإِنَّ َفِريًقا ِمَن ا املؤمنني كذلك جعل لك غنيمة بدر باحلق

 أي كارهون خروجك من مكة إىل املدينة. ({ 9َلَكاِرُهوَن)

َ هَلُْم{  قوله تعاىل: اِدُلوَنَك يِف احْلَقِّ بَْعَدَما َتَبنيَّ يعني يف القتال يوم }َُيَ
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بدر واملنازع له طائفة ممن كان معه من أصحابه الذين ظاهرهم اإلسالم 

قبلة من الشام مع أيب سفيان فلام وباطنهم النفاق فخرجوا ألخذ العري امل

فاهتم ذلك أمروا بالقتال فجادلوا طلبًا للرخصة وقالوا: ما تناهينا يف 

}َكَأنََّما ُيَساُقوَن إِىَل اْلَمْوِت َوُهْم  اخلروج للقاء العدو فأنزل اهلل تعاىل:

 ألن من يساق إىل املوت وهو عامل به وناظر إليه أشد حلاله. ({ 6َينُْظُروَن)

{  قوله تعاىل: ُه إِْحَدى الطَّاِئَفَتنْيِ وسبب ذلك أن عري }َوإِْذ َيِعُدُكُم اللَّ

قريش ملا أقبلت من الشام مع أيب سفيان هم رسول اهلل بأخذها واخلروج هلا 

وسار فبلغ ذلك قريش فخرجت للمنع منها فلام علم رسول اهلل َصىَل اهلل 

ال من صح يقينه منهم: يا رسول َعَلْيه وآله وَسَلم ذلك شاور أصحابه فق

اهلل قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنام جئت به هو احلق وأعطيناك عىل 

ذلك عهودنا ومواثيقنا عىل السمع والطاعة فامض بنا يا رسول اهلل ما 

أردت فوحق من بعثك باحلق نبيًا إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته 

رج باستعداد وال أهبة جهاد فنخوضه معك وكرس قوم عليه وقالوا: مل نخ

وقال: ))سريوا عىل بركة اهلل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فسار رسول اهلل 

َا َلُكْم{ وأبرشوا فإن اهلل قد وعدين إحدى الطائفتني  يعني العري واهلل }َأَّنَّ

ُه لكأين أنظر إىل مصارع القوم(( فذلك معنى قوله:  }َوإِْذ َيِعُدُكُم اللَّ

َا َلُكْم{ إِْحَدى الطَّ  يعني العري التي مع أيب سفيان أو الظفر اِئَفَتنْيِ َأَّنَّ

 بقريش اخلارجني للمنع منها. 

ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم { إىل غري ذات احلرب  }َوَتَودُّوَن َأنَّ َغرْيَ َذاِت الشَّ

وهي العري ألن نفوسهم يف لقائها أسكن وهم إىل ما فيها من األموال أحوج 

أحدهام: الشداد فكنى هبا عن  وجهانلتي كنى هبا عن احلرب ويف الشوكة ا

احلرب ملا فيها من الشدة، والثاين أاها السالح وشاك يف السالح فكنى هبا 



 البرهان في تفسير القرآن      311

 . عن احلرب ملا فيها من السالح

ُه َأْن ُُيِقَّ احْلَقَّ بَِكِلَماتِِه{  أي إظهار احلق بإعزاز الدين يف }َوُيِريُد اللَّ

من موعده والثاين أن حيق احلق يف أمره لكم أن حتادوا وقته عىل ما تقدم 

أي يذهب }َوُيْبطَِل اْلَباطَِل{ عدوكم ليحق احلق معناه ليظهر احلق 

}َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيتَِك بالباطل، وهذه اآلية نزلت قبل قوله: 

}  وهي يف القراءة بعدها.  بِاحْلَقِّ

ُكمْ  قوله تعاىل: أي مع كل ({ 1بَِأْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدفنَِي) }َأينِّ ُِمِدُّ

 ملك ملٌك فيكون األْلف ألفني والثاين: متتابعني إمدادًا للمسلمني هبم

ى َلُكْم{  ُه إَِلَّ بُِّْشَ والبرشى هي مددهم بألف من }َوَما َجَعَلُه اللَّ

 عز املالئكة مردفني يبرشواهم بالنرص فكانت هي البرشى التي ذكرها اهلل

وجل والبرشى أيضًا كانت بالنرص التي عجلها اهلل هلم واملالئكة مل يقاتلوا 

وإال فملك واحد هيلك }َولَِتْطَمِئنَّ بِِه ُقُلوبُُكْم{ ولكن نزلوا بالبرشى 

}َوَما النَِّّْصُ إَِلَّ ِمْن ِعنِْد اللَِّه{  مجيع املرشكني كام أهلك جربيل قوم لوط

 من قبل املالئكة إال من قبل اهلل تعاىل.  لئال يتوهم أن النرص جاء

يُكُم النَُّعاَس َأَمنًَة ِمنُْه{  قوله تعاىل: وذلك أن النبي َصىَل اهلل }إِْذ ُيَغشِّ

َعَلْيه وآله وَسَلم وكثري من أصحابه غشيهم النعاس ببدر يعني به الدعة 

َماِء َماًء لِيُ  وسكون اخلوف ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ َرُكْم بِِه{ }َوُينَزِّ ألن اهلل َطهِّ

تعاىل أنزل عليهم ماء من السامء معونة هلم بثالثة أمور أحدها: الرشب وإن 

كانوا عىل ماء، والثاين: وهو أخص أحواله هبم يف ذلك املكان وهو أن 

باملاء حتى أمكن املسلمني القتال عليه، والثالث ما وصفه  (1)]الرمل تلبد[

 من اإلحداث واألدران التي نالتهم وإنام خصه اهلل تعاىل من حال التطهري

                                                         
 هذه زيادة والذي يف األصل : وهو أن الرجل يلتذ باملاء ..إلخ.  (ـ1)
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}َوُيْذِهَب َعنُْكْم ِرْجَز  هبذه الصفة ألاها من أخص صفاته وألزمها

ْيَطاِن{  أي وسوسته بأن القوم قد غلبوا عىل املاء وكيده بقوله: ليس الشَّ

بَِط َعىَل ُقُلوبُِكْم{  لكم هبؤالء القوم طاقة أي ثقة بالنرص والظفر }َولرَِيْ

أي بالصرب الذي أفرغه ({ 99}َوُيَثبَِّت بِِه اأْلَْقَداَم) واالستيالء عىل املاء

 عليهم حتى ثبتوا لعدوهم عىل الرمل الذي تلبد. 

 أي معينكم}إِْذ ُيوِحي َربَُّك إِىَل اْلَماَلِئَكِة َأينِّ َمَعُكْم{  قوله تعاىل:

ِذيَن َءاَمنُوا{  معهم يف احلرب وبرشاكم  أي فثبتوهم بحضوركم}َفَثبُِّتوا الَّ

}َسُأْلِقي يِف ُقُلوِب  هلم بالنرص والغلبة وأنه ال بأس عليكم من عدوكم

ْعَب{  ِذيَن َكَفُروا الرُّ يعني اخلوف وذلك أن اهلل سبحانه ألقى يف قلوب الَّ

املرشكني اخلوف حتى ختاذلوا فيام بينهم وكثر اهلل املسلمني يف أعينهم، وإنام 

بُوا َفْوَق اأْلَْعنَاِق{  توا به الذين آمنواقال ذلك هلم ليثب وجيوز أن }َفاْْضِ

يكون فوق صلة والتقدير فارضبوا األعناق، وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل 

َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))إين مل أبعث ألعذب بعذاب اهلل إنام بعثت 

بُوا ِمنُْهْم ُكلَّ بَ  لرضب الرقاب وشد الوثاق يعني ({ 94نَاٍن)}َواْْضِ

املفاصل ومن أطراف األيدي والرجل والبنان أطراف أصابع اليدين 

 والرجلني. 

ِذيَن َكَفُروا َزْحًفا{ قوله تعاىل:  ِذيَن َءاَمنُوا إَِذا َلِقيُتُم الَّ َا الَّ }َياَأَيُّ

وُهُم اأْلَْدبَاَر) والزحف الدنو قلياًل قليالً   يعني به اهلزيمة({ 99}َفاَل ُتَولُّ

منهم واالنرصاف عنهم وذلك خمصوص وذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل 

أوجب يف أول اإلسالم عىل كل رجل من املسلمني أن يقف بإزاء عرشة من 

}إِْن َيُكْن  املرشكني ال حيل له بعد اللقاء أن ينهزم منهم وذلك بقوله:

وَن َصابُِروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيكُ  ْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا ِمنُْكْم ِعِّْشُ
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ِذيَن َكَفُروا{  [، ثم نسخ ذلك منهم بعد كثرهتم 85]األنفال:َأْلًفا ِمَن الَّ

وامتداد شوكتهم فأوجب اهلل عىل كل رجل من املسلمني القى املرشكني 

حماربًا أن يقف بإزاء رجلني بعد أن كان عليه أن يقف بإزاء عرشة ختفيفًا 

ُه َعنُْكْم َوَعِلَم َأنَّ فِيُكْم عاىل: ورخصة، وذلك بقوله ت َف اللَّ }اْْلَن َخفَّ

}َفإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة  أي بدخول من ال بصرية له يف اإلسالمَضْعًفا{ 

 } فصار حتاًم َصابَِرٌة َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم َأْلٌف َيْغِلُبوا َأْلَفنْيِ

املرشكني زحفًا أن ال ينهزم مع القوة عىل املصابرة عىل من القى العدو من 

حتى يقيض اهلل من أمره ما يشاء فإن اهلزيمة مع العجز عن املصابرة فإن 

قاتله أكثر من مثليه جاز أن يويل عنه وإن قاتله مثاله فام دون فإنه حرام عليه 

رب أن يويل عنه منهزمًا إال عىل أحد صفتني إما أن يتحرف لقتال وهو أن هي

ليطلب أو يفر ليكر فإن احلرب كر وفر وهرب وطلب، وإما أن يتحيز إىل 

}َوَمْن  فئة أخرى قريبة منه أو بعيدة ليقاتل معها وذلك ظاهر يف قوله:

ًفا لِِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا إِىَل فَِئٍة َفَقْد بَاَء بَِغَضٍب  ْم َيْوَمِئٍذ ُدبَُرُه إَِلَّ ُمَتَحرِّ ِ ُيَوهلِّ

 واآلية عىل العموم. للَِّه{ ِمَن ا

َه َقَتَلُهْم{  قوله تعاىل: فلم تقتلوهم بقوتكم }َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ اللَّ

}َوَما َرَمْيَت إِْذ  وسالحكم ولكن اهلل قتلهم بخذالاهم وقبض أرواحهم

َه َرَمى{  َسَلم وقيل إن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَرَمْيَت َوَلِكنَّ اللَّ

قبض يوم بدر قبضة من تراب رماهم هبا وقال: ))شاهت الوجوه(( فألقاها 

يف أبصارهم حتى شغلهم بأنفسهم وأظفر املسلمني هبم فهو معنى قوله: 

َه َرَمى{.   }َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللَّ

ي النرص وهذا أ}..إِْن َتْسَتْفتُِحوا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح{  قوله تعاىل:

خطاب للمرشكني ألاهم استنرصوا يوم بدر بأاهم قالوا: اللهم أقطعنا 

 للرحم وأظلمنا لصاحبه فانرصنا عليه فنرص اهلل نبيئه واملسلمني عليهم. 
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ألن استنصارهم كان عليهم ال }َوإِْن َتنَْتُهوا َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم{  ثم قال:

تعودوا إىل مثل هذا االستفتاح نعد إىل  أي وإن}َوإِْن َتُعوُدوا َنُعْد{  هبم

مثل هذا النرص وقيل إنه خطاب للمؤمنني نرصهم اهلل يوم بدر حني 

يعني عام فعلتموه يف }َوإِْن َتنَْتُهوا َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم{ استنرصوه ثم قال: 

األرسى والغنيمة، وإن تعودوا إىل مثل ما كان منكم يف األرسى والغنيمة 

 ليكم. نعد لإلنكار ع

َوابِّ ِعنَْد اللَِّه{  قوله تعاىل: أما الدواب فهو اسم لكل }...إِنَّ َِشَّ الدَّ

ما دب عىل األرض من حيوان لدبيبه عليها مشيًا وإن كان باخليل أخص 

واملراد برش الدواب الكفار ألاهم رش ما دب عىل األرض من حيوان ثم 

{  قال: مُّ مجع أبكم وهو املخلوق ْكُم{ }اْلبُ  ألاهم ال يسمعون الوعظ}الصُّ

أخرس وإنام وصفهم بالبكم ألاهم ال يقرون باهلل عز وجل وال بلوازم 

ِذيَن ََل َيْعِقُلوَن) طاعته ثم قال: عن أمر اهلل واهيه وال يعتربون ({ 44}الَّ

 اعتبار العقالء . 

ا أَلَْسَمَعُهْم{ ُه فِيِهْم َخرْيً املواعظ أي أسمعهم احلجج و }َوَلْو َعِلَم اللَّ

 سامعًا يفهم ويعلم . 

ُسوِل{ قوله تعاىل:  ِه َولِلرَّ ِذيَن َءاَمنُوا اْسَتِجيُبوا لِلَّ َا الَّ يعني }..َياَأَيُّ

}إَِذا  أجيبوا اهلل والرسول واالستجابة بمعنى اإلجابة وقد مر الكالم فيها

ِييُكْم{  و ألن يف يعني إذا دعاكم لإليامن واحلق وجهاد العدَدَعاُكْم لَِما ُُيْ

َه َُيُوُل بنَْيَ  ذلك كله دوام احلياة وإحياء األمر والذكر }َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ

 أي يفرق بني املرء وقلبه باملوت فال يقدر عىل استدراك. اْلَمْرِء َوَقْلبِِه{ 

ًة{ قوله تعاىل:  ِذيَن َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ }َواتَُّقوا فِْتنًَة ََل ُتِصيَبنَّ الَّ

تنة يف هذا املكان املنكر أمر اهلل املؤمنني أن ال يقروه بني أظهرهم فيعمهم الف
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 العذاب. 

يريد }َواْذُكُروا إِْذ َأْنُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل:

بذلك قلتهم حني كانوا بمكة واستضعاف قريش هلم ذكرهم اهلل نعمته 

}ََتَاُفوَن َأْن َيَتَخطََّفُكُم النَّاُس{  عليهم وأنه عز وجل صدق وعده هلم

أي جعل لكم مأوى }َفآَواُكْم{  واملراد بالناس املرشكني من قريش وغريها

ِه{  تسكنون فيه آمنني ونقلكم باهلجرة من مكة إىل املدينة َدُكْم بِنَِّْصِ }َوَأيَّ

يَِّباِت  أي قواكم بنرصه عىل أعدائكم يوم بدر أي من { }َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ

 الغنائم، وهذه اآلية نزلت يف املهاجرين خاصة بعد بدر. 

ُسوَل{  قوله تعاىل: َه َوالرَّ ِذيَن َءاَمنُوا ََل ََتُوُنوا اللَّ َا الَّ كام صنع }َياَأَيُّ

املنافقون يف خيانتهام وال تغلوهام فيام أخذمتوه من الغنائم أن حترضوه إىل 

من اهلل العباد عليه من الفرائض واألحكام املغنم وأن تؤدوا األمانة فيام ائت

أاها أمانة من غري شبهة ثم ({ 47}َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن) وسائر األمانات

 تعلمون ما يف اخليانة من املأثم بخالف من جيهل. 

وهذه اآلية نزلت يف أيب لبابة بن عبد املنذر وقد أرسله رسول اهلل َصىَل 

بني قريظة لينزلوا عىل حكم سعد فاستشاروه وكان  اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم إىل

–قد أحرز أمواله وأوالده عندهم فأشار أن ال تفعلوا وأومى بيده إىل حلقه 

}َواْعَلُموا َأنََّما  :قوله إىل اآلية هذه فيه تعاىل اهلل فأنزل -الذبح إنه

َه ِعنَْدُه َأْج  أي ما عند ({ 42ٌر َعظِيٌم)َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلُدُكْم فِْتنٌَة َوَأنَّ اللَّ

 اهلل من األجر خري من األموال واألوالد. 

َعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا{ قوله تعاىل:  َه ََيْ ِذيَن َءاَمنُوا إِْن َتتَُّقوا اللَّ َا الَّ أي }َياَأَيُّ

 هداية تفرقوا هبا بني احلق والباطل وهتتدون هبا إىل طريق النجاة. 

ِذيَن َكَفُروا لُِيْثبُِتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو }َوإِْذ َيْمكُ قوله تعاىل:  ُر بَِك الَّ

وذلك أن قريشًا تآمروا يف دار الندوة عىل رسول اهلل َصىَل اهلل ُُيِْرُجوَك{ 
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َعَلْيه وآله وَسَلم فقال عمرو بن هشام قيدوه واحبسوه يف بيت ترتبصون به 

ل مطرود تسرتحيون ريب املنون وقال أبو البخرتي: أخرجوه عنكم عىل مج

من أذيته لكم، قال أبو جهل: ما هذا برأي ولكن اقتلوه بأن جيتمع من كل 

قبيلة رجل فيرضبوه بأسيافهم رضبة رجل واحد فريىض حينئذ بنو هاشم 

 بالدية فأوحى اهلل إىل نبيه بذلك فخرج إىل الغار مهاجرًا إىل املدينة. 

اَياُتنَا َقاُلوا َقْد َسِمْعنَا َلْو َنَشاُء َلُقْلنَا }َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم ءَ  قوله تعاىل:

}إِْن َهَذا إَِلَّ  أي مثل هذا يف النظم والبيان معارضًا يف اإلعجازِمْثَل َهَذا{ 

لنَِي) يعني أحاديث األولني وقصصهم وأخبار من ({ 39َأَساطِرُي اأْلَوَّ

رض بن احلارث بن تقدم وليس بوحي من اهلل تعاىل، وهذه اآلية نزلت يف الن

كلدة قتله النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم صربًا يف مجلة ثالثة من قريش 

عقبة بن أيب معيط واملطعم بن عدي والنرض بن احلارث وكان أسري املقداد 

به قال املقداد: أد أسريي يا رسول اهلل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فلام أمر النبي 

: ))اللهم أعز املقداد(( فقال: هذا أردت فأنزل - َعَلْيه وآلهَصىَل اهلل-فقال 

}َوإِْذ َقاُلوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن اهلل تعاىل اآلية التي بعدها: 

َماِء َأِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب َألِيٍم) ({ 34ِعنِْدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-لك عنادًا للحق وبغضًا للرسول وإنام قال ذ

َِّبُْم َوَأْنَت فِيِهْم{ قوله تعاىل:  ُه لُِيَعذِّ وإنام قال ذلك }َوَما َكاَن اللَّ

إكرامًا لنبيه َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وإجالالً لقدره أن يعذب قومًا هو 

محة هلم ونعمة عليهم فلم جيز أن بينهم تغليبًا حلرمته وأنه أرسل إليهم ر

}َوَما َكاَن  يعذهبم وهو فيهم حتى يستحقوا سلب النعمة بخروجه منهم

َِّبُْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن) ُه ُمَعذِّ أي وهم يتوبون يف الدنيا ({ 33اللَّ

 ويرجعون إىل الطاعة. 
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اًء َوَتْصِدَيًة{ }..َوَما َكاَن َصاَلَُتُْم ِعنَْد اْلَبْيِت إَِلَّ ُمكَ  قوله تعاىل:

 واملكاء الصفري ومنه قال عنرتة: 

 وحليل غانية تركت جمدالً 

 

 متكو فريصته كشدق األعلم  

 

 أي تصفر بالريح والتصدية التصفيق ومنه قول عمرو بن األطباية: 

 وصلوا مجيعًا هلم ضجة 

 

 مكاء لدى البيت بالتصدية  

 

ن املكاء والتصدية صالة فإن قيل: فلم سمى اهلل ما كانوا يفعلونه م

وليس منها؟ قيل: عن ذلك جوابان أحدهام: أاهم كانوا يقيمون الصفري 

والتصفيق مقام الدعاء والتسبيح فجعلوا ذلك صالة وإن مل تكن يف حكم 

 الرشع صالة. والثاين: أاهم يعملون كعمل الصالة.  

العذاب هو قتلهم  قيل:({ 39}َفُذوُقوا اْلَعَذاَب بَِما ُكنُْتْم َتْكُفُروَن)

يوم بدر بالسيف وجيوز أن يقال هلم يف اآلخرة فذوقوا العذاب روي أن 

كان ِإذا صىل يف املسجد قام من كفار بني عبد  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

يصفران كام  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الدار بن قيص رجالن عن يمني النبي 

عن يساره يصفقان بأيدهيام ليخلطوا عليه يصفر املكاء وهو طائر ورجالن 

 صالته وقراءته. 

وا َعْن َسبِيِل  قوله تعاىل: ِذيَن َكَفُروا ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم لَِيُصدُّ }إِنَّ الَّ

َصىَل -أحدهام: أاها نفقة قريش يف قتال رسول اهلل  قوَلنيف النفقة اللَِّه{ 

ه أبو سفيان بن حرب استأجر يوم أحد يوم بدر، والثاين: أن -اهلل َعَلْيه وآله

 ألفني من األحابش من كنانة ويف ذلك يقول كعب بن زهري: 

 وجئنا إىل موج من البحر وسطه 

 

 أحابيش منهم حارس ومقنع  
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ِذيَن َكَفُروا إِْن َينَْتُهوا ُيْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف{ قوله تعاىل:  }..ُقْل لِلَّ

لنَِي)}َوإِْن َيُعو من اآلثام أي من األمم ({ 32ُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّة اأْلَوَّ

 السالفة فيام أخذهم اهلل عز وجل به يف الدنيا من عذاب االستئصال. 

ِه ُخَُسُه  قوله تعاىل:  َفَأنَّ لِلَّ
ٍ
ء }...َواْعَلُموا َأنََّما َغنِْمُتْم ِمْن ََشْ

ُسوِل{  ، والغنيمة يف هذه السورة ، ذكر اهلل تعاىل الفيء يف سورة احلرشَولِلرَّ

والغنيمة ما ظهر عليه من أموال املرشكني والفيء ما ظهر عليه من 

{  األرضني وقيل إاها سواء يف املعنى الغنيمة وقوله تعاىل:
ٍ
ء يريد }ِمْن ََشْ

 مجيع ما وقع عليه اسم يشء مباح مام أحرزه املسلمون من أموال املرشكني. 

ِه ُخُ  وقوله: واخلمس يقسم عىل ستة أجزاء فجزء هلل تعاىل َسُه{ }َفَأنَّ لِلَّ

َصىَل اهلل -وجزء لرسوله َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وجزء لقربى رسول اهلل 

وهم أربعة بطون: آل عيل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس،  -َعَلْيه وآله

ى وجزء لليتامى، وجزء للمساكني، وهؤالء الثالثة األصناف من اليتام

واملساكني وابن السبيل من آل الرسول َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فاليتيم من 

َصىَل اهلل -مات أبوه وإن كانت أمه باقية وهو صغري دون احللم ألن النبي 

 يقول: ))ال يتم بعد االحتالم(( وأن يكون ذا حاجة.  -َعَلْيه وآله

مور اهلل عز وجل وما فأما سهم اهلل عز وجل فإن اإلمام يرصفه يف أ

يقرب إليه من نحو إصالح طريق املسلمني وحفر آبارهم وبناء مساجدهم 

 ودمها وما أشبه ذلك حسبام يؤديه إليه اجتهاده. 

وأما السهم الذي لرسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فهو لإلمام القائم 

 ينفع املسلمني.  مقامه ينفق منه عىل عياله وخيله وغلامنه ويرصفه بام

وأما سهم قربى الرسول فقد ذكرناه وذكر القرابة وإيتاؤها فيه سواء 

وهو ملن كان مستمسكًا منهم باحلق ونرصته فأما من صدف عنه فال حق له 
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فيه واألربعة األخامس من الغنيمة يقسم ملن شهد القتال فيرضب للفارس 

 سهامن سهم له وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد. 

ْنَيا{ له تعاىل: قو يعني شفري الوادي األقىص إىل }إِْذ َأْنُتْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ

ْكُب َأْسَفَل ِمنُْكْم{  مكة يعني عري أيب سفيان أسفل الوادي عىل }َوالرَّ

ومعنى }َوَلْو َتَواَعْدُتْم ََلْخَتَلْفُتْم يِف اْلِميَعاِد{  شاطئ البحر بثالثة أميال

جمتمعني الختلفتم يف امليعاد بالتقدم والتأخر والزيادة لو تواعدتم أن تتفقوا 

والنقصان من غري قصد وحيتمل: ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم مع 

 قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم امليعاد. 

ُه يِف َمنَاِمَك َقِلياًل{  قوله تعاىل: -وهذا خطاب للنبي }إِْذ ُيِريَكُهُم اللَّ

أرى نبيئه يف منامه قلة املرشكني تثبيتًا له ولطفًا أنعم اهلل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

 به عليه وعىل أمته ليكون أثبت لقلوهبم وأقدم هلم عىل لقاء العدو. 

والريح أراد }...َوََل َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُُيُكْم{ قوله تعاىل: 

أوليائه وهالك  به الدولة وقيل إاها ريح النرص التي يرسلها اهلل لنرص

 أعدائه. 

ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم بََطًرا َوِرَئاَء  قوله تعاىل: }َوََل َتُكوُنوا َكالَّ

هم قريش حني خرجوا يف حامة العري والذب عنها فقال هلم أبو النَّاِس{ 

جهل: ال نرجع حتى نرد بدرًا وننحر جزرًا ونرشب مخرًا وكان من أمر اهلل 

 . عز وجل ما كان

ِذيَن يِف ُقُلوِِّبِْم َمَرٌض{  قوله تعاىل: هم }..إِْذ َيُقوُل اْلُمنَافُِقوَن َوالَّ

قوم مرتابون مل يظهر فيهم من العداوة ما ظهر من سائر املنافقني وإن كانوا 

يف النفاق سواء واملرض الشك وهو مشهور يف كالم العرب ومنه قول 

 الشاعر: 

 عريض وال يف األولية مفخر ل  وال مرضًا أبغيه إين لصاين 
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اإلسالم وألن اهلل تعاىل قلل  }َغرَّ َهُؤََلِء ِدينُُهْم{قوله عز وجل : 

املرشكني يف أعني املسلمني ليستهينوا هبم حتى أظفر هبم املسلمني فقتلوا 

 من قتلوا وأرسوا من أرسوا. 

ِذيَن َكَفُروا اقوله تعاىل:  بُوَن }َوَلْو َتَرى إِْذ َيَتَوّفَّ الَّ ْلَماَلِئَكُة َيْْضِ

يوم القيامة ]وجوههم[ إذا جاءوهم وأدبارهم إذا ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهْم{ 

 ساقوهم إىل النار. 

ا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعىَل َقْوٍم{ قوله تعاىل:  ً ْ َيُك ُمَغريِّ َه ََل }...َذلَِك بَِأنَّ اللَّ

وا بالنرص هلم عىل أعدائهم ُ من الثقة والتوكل َما بَِأْنُفِسِهْم{  }َحتَّى ُيَغريِّ

عليه وإيثار طاعته واجتناب معصيته وأيضًا مل يك مغريًا نعمة أنعمها عليهم 

 يف الغنى والسعة حتى يغريوا ما بأنفسهم من تأدية حق اهلل عز وجل. 

ا ََتَاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ إَِلْيِهْم َعىَل  قوله تعاىل: { }...َوإِمَّ
ٍ
 َسَواء

أي فألق إليهم عهدهم حتى ال تنسبوا إىل الغدر، ومعنى عىل سواء أي عىل 

 عدل من غري خلف قال الراجز: 

 فارضب وجوه الُغَدر األعداء 

 

 حتى جييبوك إىل السواء  

 

 وقيل: السواء بمعنى الوسط قال حسان: 

 يا ويح أنصار النبي ورهطه 

 

 بعد املغيب يف سواء امللحد  

 

 عني يف وسط اللحد وقيل هذه اآلية نزلت يف بني قريظة. ي

ٍة{  قوله تعاىل: وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ والقوة السالح }..َوَأِعدُّ

خطب فقال عىل منربه:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-والرمي وروينا أن رسول اهلل 
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وا هَلُْم َما اْسَتطَ ))قال اهلل عز وجل:  ٍة{ }َوَأِعدُّ أال وإن القوة ْعُتْم ِمْن ُقوَّ

ُكْم{ (( -ثالثاً –الرمي  ِه َوَعُدوَّ }َوِمْن ِربَاِط اخْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّ

ْم ََل َتْعَلُموََّنُُم  أي عدو اهلل بالكفر وعدوكم باملباينة }َوَءاَخِريَن ِمْن ُدوَِّنِ

ُه َيْعَلُمُهْم{  بحانه وتعاىل هو الذي يعلمهم ألاهم هم املنافقون ألن اهلل ساللَّ

يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر وأفعال القلوب ما ال يطلع عليها إال اهلل 

 تعاىل. 

ْلِم َفاْجنَْح هَلَا{  قوله تعاىل: أي فإن مالوا إىل }َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ

املوادعة فمل إليها وهي عامة يف كل من سأهلا من املرشكني ثم نسخت 

ِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم{}بقوله:   [. 5]التوبة: َفاْقُتُلوا اْلُمِّْشِ

ُه َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن  قوله تعاىل: َا النَّبِيُّ َحْسُبَك اللَّ }...َياَأَيُّ

أي حسبك اهلل أن تتوكل عليه واملؤمنون أن تقاتل هبم ({ 62اْلُمْؤِمننَِي)

تال، وحتتمل وجهًا آخرًا نزلت هذه اآلية بالبيداء يف غزوة بدر قبل الق

 حسبك اهلل وحسب من اتبعك اهلل. 

ِض اْلُمْؤِمننَِي َعىَل اْلِقَتاِل إِْن َيُكْن  قوله عز وجل: َا النَّبِيُّ َحرِّ }َياَأَيُّ

وَن َصابُِروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا  ِمنُْكْم ِعِّْشُ

يعني يقاتلوا ألفًا وهذا كان يوم بدر جعل عىل كل ِذيَن َكَفُروا{ َأْلًفا ِمَن الَّ 

 رجل من املسلمني قتال عرشة من املرشكني فشق عليهم ذلك فنسخ بقوله

ُه َعنُْكْم{. َف اللَّ   }اْْلَن َخفَّ

ى َحتَّى ُيْثِخَن يِف قوله تعاىل:  }َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأِْسَ

نزل يف أرسى بدر حني استقر رأي النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله هذا اأْلَْرِض{ 

أصحابه عىل الفداء  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وَسَلم فيهم بعد مشاورة النبي 

باملال كل أسري بأربعة آالف درهم فنقض اهلل عليهم ذلك الرأي وأنه ما 

تل ليعز به كان لنبي أن يفادي األرسى حتى يثخن يف األرض وهوكثرة الق



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة األنفال

255 

ْنَيا{  املسلمون ويذل به املرشكون يعني املال سامه }ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ

ُه ُيِريُد اْْلِخَرَة{  عرضًا لقلة بقائه يعني العمل بام يوجب ثواب }َواللَّ

ُكْم فِيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب اآلخرة ِه َسَبَق َلَمسَّ . }َلْوََل ِكَتاٌب ِمَن اللَّ

 كتاب القرآن الذي آمنتم به املقتيض غفران الصغائروال({ 62َعظِيٌم)

ُكْم فِيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعظِيٌم{  من املفاداة لكنه سبق كتابه أن }َلَمسَّ

تكون املؤاخذة منه ملن أتى حمظورًا عىل وجه العلم والعمل فأما من أتاه عىل 

الغنائم  سبيل اجلهل والسهو فال يشء عليه؛ ثم إن اهلل تعاىل بني حتليل

 }َفُكُلوا ِِمَّا َغنِْمُتْم َحاَلًَل َطيًِّبا{.  والفداء بقوله:

ِذيَن َءاَمنُوا{  قوله تعاىل: يعني }َوَهاَجُروا{  يعني باهلل}...إِنَّ الَّ

ْم َوَأْنُفِسِهْم{  يعني يف طاعة اهلل عز وجل}َوَجاَهُدوا{  ديارهم }بَِأْمَواهِلِ

دة بالنفس القتال وهؤالء هم املهاجرون واملجاهدة باملال النفقة واملجاه

 مع النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف املدينة. 

وا{  ثم قال: ِذيَن َءاَوْوا َوَنَِّصُ يعني األنصار الذين آووا ، }َوالَّ

وا{  املهاجرين يف منازهلم النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم }َوَنَِّصُ

أي أولئك بعضهم إخوان ُضُهْم َأْولَِياُء بَْعٍض{ }ُأوَلِئَك بَعْ  ونرصوهم

 بعض. 

وروينا أن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم قال: ))إن اهلل عز وجل جعل 

ِذيَن املرياث للمهاجرين واألنصار دون ذوي األرحام(( ثم قال:  }َوالَّ

 َءاَمنُوا َوََلْ َُيَاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوََلَيتِِهْم مِ 
ٍ
ء يعني َحتَّى َُيَاِجُروا{  ْن ََشْ

ما لكم من مرياثهم يشء حتى هياجروا وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل 

 }َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض يِف ِكَتاِب اللَِّه{اهلل هذه اآلية: 

[، يعني يف املرياث فنسخت التي قبلها وكان التوارث لذوي 8]األحزاب:
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 . األرحام

ِذيَن َكَفُروا بَْعُضُهْم َأْولَِياُء بَْعٍض إَِلَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن  قوله تعاىل: }َوالَّ

يعني بغلبة الكفار وفساد كبري ({ 73فِْتنٌَة يِف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكبِرٌي)

لضعف اإلسالم، وأيضًا حيتمل تكن فتنة يف األرض باختالف الكلمة 

 الفتن. وفساد كبري بكثرة املنازعات و



قال اإلمام النارص لدين اهلل أبو الفتح بن احلسني بن رسول اهلل َصىَل اهلل 

 َعَلْيه وآله وَسَلم:

 مدنية  (1)سورة براءة
ِه َوَرُسولِِه{ قوله تعاىل:  يف ترك افتتاح هذه السورة }بََراَءٌة ِمَن اللَّ

اها واألنفال كالسورة أحدهام: أ قوَلنبـ)بِْسِم الَلِه الَرمْحَِن الَرِحيِم( 

الواحدة يف املقصود ألن األوىل يف ذكر العهود والثانية نزلت يف رفع الرحم 

أمان وبراءة نزلت برفع األمان ونزلت سنة تسع من اهلجرة فأنفذها رسول 

 يف -الَسالم َعَلْيه–مع أمري املؤمنني عيل  -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –اهلل 

 به نزل وجل عز اهلل من بأمر منه فاسرتدها بكر أيب إىل مهاسل بعدما املوسم

– اهلل رسول فسلمها(( منك رجل أو أنت إال يبلغها ال: ))وقال جربيل

نحر عىل مجرة ال يوم يف املؤمنني أمري فقرأها إليه -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل 

 العقبة وكان قدر ما قرأ عرش آيات من أوهلا. 

وفيمن جعل له أمان هذه يُحوا يِف اأْلَْرِض َأْربََعَة َأْشُهٍر{ }َفِس  ثم قال:

َصىَل -األربعة أشهر ما روينا أن اهلل تعاىل جعلها أجاًل ملن كان رسول اهلل 

قد أمنه أقل من أربعة أشهر وملن كان أجل أمانه غري حمدود  -اهلل َعَلْيه وآله

 ثم هو بعد األربعة حرب. 

األربعة األشهر أمان أصحاب العهد من كان  وفيه وجه ثان: وهو أن

عهده أكثر منها حط إليها ومن كان عهده أقل منها رفع إليها، ومن مل يكن 

                                                         
لرباءة عدة أسامء : براءة التوبة، املقشقشة، املبعثرة، املرشدة، املخزية، الفاضحة، املثرية، احلافرة،  (ـ1)

العذاب؛ ألن فيها التوبة عىل املؤمنني وهي تقشقش من النفاق أي  املنكلة، املدمدمة، سورة

تربئ منه وتبعثر عن أرسار املنافقني تبحث عنها وتثريها وحتفر عنها وتفضحهم وتنكلهم 

 التوبة سورة تسمواها إنكم: -عنه اهلل ريض–وترشد هبم وختزهيم وتدمدم عليهم، وعن حذيفة 

 كت أحدًا إال نالت منه. متت لفظ الكشاف. ا ترم واهلل العذاب سورة هي وإنام
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جعل له أمان مخسني ليلة من  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-له عهد من رسول اهلل 

َفاْقُتُلوا  }...َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرمُ يوم النحر إىل سلخ املحرم لقوله: 

ِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم{  وأول مدة األشهر احلرم يوم احلج وهو اْلُمِّْشِ

 يوم النحر وآخرها انقضاء العارش من ربيع اآلخر. 

ِه َوَرُسولِِه{  وقوله تعاىل: واألذان هو النداء باألمن }َوَأَذاٌن ِمَن اللَّ

ة أي أعلمته، واحلج الذي يسمع باألذان وهو اإلعالم يقال: آذنته بالصال

خطب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-األكرب هو يوم النحر ملا روينا أن رسول اهلل 

يوم النحر عىل ناقته العضبا وقال: ))أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم النحر 

وهذا يوم احلج األكرب(( وجيوز أن يعرب عن أيام احلج باليوم كام يقال: هذا 

أيامه كلها، وسمي احلج األكرب الجتامع يوم اجلمل ويوم صفني أي 

 املسلمني واملرشكني يف احلج وواقع أيضًا عيد اليهود والنصارى. 

واألشهر احلرم أربعة }...َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم{ قوله تعاىل: 

ثالثة رسد وواحد فرد فالثالثة الرسد ذو القعدة وذو احلجة واملحرم والفرد 

ا املوضع أراد األشهر التي جعلها اهلل أن يسيحوا فيها آمنني رجب، ويف هذ

وهي عرشون من ذي احلجة واملحرم وصفر وشهر ربيع األول وعرش من 

 ربيع اآلخر. 

ِكنَي اْسَتَجاَرَك{  قوله تعاىل: يعني وإن أحد من }َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُمِّْشِ

أي َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه{  }َفَأِجْرُه َحتَّى املرشكني استأمنك فآمنه، وقوله:

يعني إن أقام }ُثمَّ َأبِْلْغُه َمْأَمنَُه{  القرآن ليهتدي من ضالله ويرجع من كفره

ُْم َقْوٌم ََل َيْعَلُموَن) عىل الرشك وانقضت مدة األمان أي ({ 6}َذلَِك بَِأَّنَّ

الرشد من الغي واستباحة ذرارهيم ودمائهم وأهاليهم عند انقضاء مدة 

 م. أمااه

ِكنَي َعْهٌد ِعنَْد اللَِّه{ قوله تعاىل:  املراد إذا حذروا }َكْيَف َيُكوُن لِْلُمِّْشِ
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ِذيَن َعاَهْدُتْم ِعنَْد اْلَمْسِجِد احْلََراِم{  وقاتلوا فليس هلم عهد يعني }إَِلَّ الَّ

ىل يعني فام أقاموا ع}َفَما اْسَتَقاُموا َلُكْم َفاْسَتِقيُموا هَلُْم{  خزاعة وقريشاً 

الوفاء بالعهد فأقيموا هلم عليه وهذا يدل عىل أاهم إن نقضوا العهد سقط 

 .أمااهم وحلت دماؤهم

 يعني بقوة حتى يقدروا عىل الظفر بكم}َكْيَف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم{ 

ًة{  واإلل العهد وقد يكون بمعنى اليمني كام }ََل َيْرُقُبوا فِيُكْم إَِلًّ َوََل ِذمَّ

 مقبل: قال ابن 

 أفسد الناس حلوف حلفوا 

 

 قطعوا اإلل وأعراف الرحم  

 

 واإلل قد يكون بمعنى القرابة كام قال حسان: 

 فأقسم إن إلك من قريش 

 

 كإل السقب من ذاك النعام 

 

أي ُيْرُضوَنُكْم بَِأْفَواِهِهْم َوَتْأبَى ُقُلوُِّبُْم{  والذمة العقد واملذامة } 

ة بأفواههم يف الوفاء وتأبى قلوهبم إال الغدر يرضونكم بأفواههم القراء

 . وحيتمل يرضونكم بأفواههم بالطاعة وتأبى قلوهبم إال املعصية

ِه َثَمنًا َقِلياًل{  ْوا بِآَياِت اللَّ آيات اهلل حججه ودالئله والثمن و}اْشََتَ

 القليل ما جعلوه بدالً، وهذه اآلية عامة فيمن أنكر نبوة رسول اهلل َصىَل اهلل

 َعَلْيه وآله وَسَلم وصد الناس عن اإليامن بام جاء به واإلقرار بنبوته. 

أي نقضوا }...َوإِْن َنَكُثوا َأْيَماََّنُْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم{  قوله تعاىل:

 وهو إظهار الفساد فيه}َوَطَعنُوا يِف ِدينُِكْم{  عهدهم الذي نقضوه بأياماهم

َة اْلُكْفرِ   وأئمة الكفر زعامؤهم كأيب سفيان وأيب جهل{ }َفَقاتُِلوا َأِئمَّ

ُْم ََل َأْيَماَن هَلُْم{  بفتح األلف ومجع اليمني ألاهم ينقضواها وقرئ }إَِّنَّ
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 بكرس األلف يعني أاهم كفرة ال إيامن هلم. 

ِه َوََل َرُسولِِه َوََل اْلُمْؤِمننَِي  قوله تعاىل: }...َوََلْ َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ

أحدهام: اخليانة والثاين البطانة، واشتقاقها  وجهانوالوليجة فيها َجًة{ َولِي

 من ولج يف اليشء إذا دخل فيه قال طرفة: 

 فإن القوايف يتلجن مواجلا 

 

 تضايق عنه أن توجله اإلبر  

 

ِكنَي َأْن َيْعُمُروا َمَساِجَد اللَِّه{  يعني املسجد احلرام، }َما َكاَن لِْلُمِّْشِ

}َشاِهِديَن َعىَل َأْنُفِسِهْم  الزيارة والدخول فيه وهم كفاروعامرهتم ب

يعني أن ما يقولونه ويفعلونه دليل عىل كفرهم كام يدل عليه بِاْلُكْفِر{ 

 إقرارهم وشهادهتم فكان ما ذكرناه هو شهادهتم عىل أنفسهم. 

ِه َوا ثم قال: ِه َمْن َءاَمَن بِاللَّ ْلَيْوِم اْْلِخِر َوَأَقاَم }إِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد اللَّ

ْ َُيَْش إَِلَّ اللََّه{  َكاَة َوََل اَلَة َوَءاَتى الزَّ ومعنى ذلك أن عامرة املساجد الصَّ

بالزيارة والصالة فيها تكون ممن آمن باهلل واليوم اآلخر وكذلك ال يرغب 

َن }َفَعَسى ُأوَلِئَك َأْن َيُكوُنوا مِ  يف بنائها إال املؤمنون دون الكافرين

أحدهام أنه قال ذلك هلم حتذيرًا من فعل ما  وجهانفيه ({ 92اْلُمْهَتِديَن)

خيالف هدايتهم، والثاين: أن كل عسى من اهلل واجبة وإن كان من غريه 

 ترجيًا. 

يعني }َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة احْلَاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد احْلََراِم{  قوله تعاىل:

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد يِف  م بهبعامرته السدانة والقيا }َكَمْن َءاَمَن بِاللَّ

ِه ََل َيْسَتُووَن ِعنَْد اللَِّه{  وهذه اآلية نزلت يف شأن أمري املؤمنني َسبِيِل اللَّ

والعباس ملا افتخر العباس بسقاية احلاج فبني اهلل تعاىل فضل أمري املؤمنني 

واجلهاد وأاهام أفضل من سقاية احلاج وعامرة عليه باإليامن  -َعَلْيه الَسالم-

 املسجد احلرام. 
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}...ُقْل إِْن َكاَن َءابَاُؤُكْم َوَأبْنَاُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم  قوله تعاىل:

ْفُتُموَها{   يعني اكتسبتموهاَوَأْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقََتَ

اَرٌة ََتَْشْوَن َكَساَدَها{  تجارات إذا كسدت بسوقها ونقص وهي ال}َوِِتَ

ِه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف  سعرها }َوَمَساِكُن َتْرَضْوََّنَا َأَحبَّ إَِلْيُكْم ِمَن اللَّ

وهذه نزلت يف شأن قوم أسلموا بمكة وأقاموا فيها ومل هياجروا َسبِيِلِه{ 

تعاىل  عنها إشفاقًا عىل ما ذكره اهلل عز وجل ومياًل إليه وحمبة له فذمهم اهلل

ُه بَِأْمِرِه{  عىل ذلك ثم قال: بَُّصوا َحتَّى َيْأِِتَ اللَّ  يعني فتح مكة. }َفََتَ

ُه َسِكينََتُه َعىَل َرُسولِِه{ قوله تعاىل:  والسكينة الرمحة }...ُثمَّ َأْنَزَل اللَّ

ْ َتَرْوَها{  واإلطمأنينة أي من املالئكة املبرشة بالنرص }َوَأْنَزَل ُجنُوًدا ََل

ِذيَن َكَفُروا{}َوعَ  َب الَّ  يعني بالقتل والسبي.  ذَّ

ُكوَن َنَجٌس{  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا إِنََّما اْلُمِّْشِ َا الَّ أي }..َياَأَيُّ

أنجاس األبدان كنجاسة الكلب واخلنزير وتنزه منهم املساجد كام تنزه من 

من اهلجرة يعني بعد سنة تسع }بَْعَد َعاِمِهْم َهَذا{ الكالب واخلنازير 

وقيل يف سنة عرش وهي سنة حجة الوداع ومجيع املرشكني ممنوعون من 

ُه  دخول املساجد من حريب وذمي }َوإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغنِيُكُم اللَّ

واملراد بالعيلة الفقر واحلاجة والفاقة بمنع املرشكني ِمْن َفْضِلِه إِْن َشاَء{ 

 من احلرم شعرًا: 

 الفقري متى غناه وما يدري 

 

 وما يدري الغني متى يعيل  

 

ُه ِمْن َفْضِلِه{  قوله تعاىل:  عىل العموم يف كل ما }َفَسْوَف ُيْغنِيُكُم اللَّ

ليعلمهم أن الغنى ال يكون باالجتهاد والسعي وإنام هو }إِْن َشاَء{  يغني

 ه. من اهلل تعاىل يف إغناء من يشاء حثًا عىل طاعته وحتذيرًا من معصيت
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ِه َوََل بِاْلَيْوِم اْْلِخِر{  قوله تعاىل: ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ وهم }َقاتُِلوا الَّ

من سائر ملل الكفر  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كل من جحد بنبوة حممد 

{  والرشك وهو دين  اإلسالم ألنه ناسخ لسائر }َوََل َيِدينُوَن ِديَن احْلَقِّ

ِذي األديان }َحتَّى  يعني اليهود والنصارىَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب{ }ِمَن الَّ

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن) أي يدفعواها واجلزية من ({ 41ُيْعُطوا اْْلِ

األسامء املجملة التي ال يوقف عىل علمها إال بالبيان. عن يد: فيه تأويالن 

م يدًا عليهم أحدهام: من عز وقدرة، والثاين أن يروى أن لنا يف أخذها منه

حلقن دمائهم هبا وهم صاغرون أذلك مقهورون يمشون هبا إىل اآلخذ 

 فيأخذها منهم وهو جالس وهم قيام، ودفع اجلزية بعينه هو الَصَغار. 

 وهذا قول جامعة من اليهود}َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر ابُْن اللَِّه{  

}َذلَِك  وهذا قول الكافة منهم{ }َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح ابُْن اللَّهِ 

معنى ذلك وإن كانت األقوال كلها بالفم أنه ال يقرتن َقْوهُلُْم بَِأْفَواِهِهْم{ 

به دليل وال يعضده برهان فصار قوالً ال يتجاوز الفم فلذلك خص به 

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل{  مأخوذ من قوهلم امرأة ضهياء }ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَّ

مل حتض تشبهًا بالرجال والذين كفروا من قبل هم عبدة األوثان يف إذا 

 الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى، وقوهلم إن املالئكة بنات اهلل

معناه كيف يرصفون عن ({ 30}َأنَّى ُيْؤَفُكوَن) أي قتلهم}َقاَتَلُهُم اللَُّه{ 

 احلق إىل اإلفك وهو الكذب. 

َُذوا َأْح  قوله تعاىل: ِه }اَتَّ َباَرُهْم َوُرْهَباََّنُْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَّ

األحبار العلامء واحدهم حرب سمي بذلك ألنه حيرب املعاين أي حيسنها {

بالبيان عنها، وأما الرهبان فجمع راهب مأخوذ من رهبة اهلل وخشيته غري 

ُدوِن }َأْربَابًا ِمْن  أنه صار بكثرة االستعامل يتناول نساك النصارى وقوله:

يعني آهلة لقبوهلم منهم حتريم ما حيرمونه عليهم وحتليل ما حيللونه اللَِّه{ 
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 هلم فلذلك صاروا كاألرباب وإن مل يقولوا إاهم أرباب. 

ِه بَِأْفَواِهِهْم{ قوله تعاىل:   قوَلنويف نوره }ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّ

، والثاين: القرآن واإلسالم والدالئل -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أحدهام: النبي 

واملعجزات التي ظهرت عىل يديه ألن االهتداء يقع بام ذكرناه مثل ما يقع 

باألنوار، وإنام خص ذلك بأفواههم ملا ذكرناه من قبل ليس يقرتن بقوهلم 

 دليل. 

{  قوله تعاىل: ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَقِّ ي يعن}ُهَو الَّ

حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أرسله اهلل تعاىل إىل خلقه باهلدى ودين 

احلق، اهلدى: الدليل، ودين احلق: املدلول عليه، وقيل إن معناهام واحد 

يِن ُكلِِّه{  ولكن مجع بينهام لتغاير اللفظ أي ليظهر دالئله }لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

 غم من كرهه من املرشكني. وحججه وقد فعل اهلل ذلك كله ر

وروينا أن هلذه اآلية سببًا وذلك أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف 

إىل الشام ورحلة الشتاء إىل اليمن والعراق فلام أسلموا وانقطع عنهم 

فأنزل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الرحلتان للمباينة يف الدين فذكروا ذلك للنبي 

يِن ُكلِِّه{  }لُِيْظِهَرُه َعىَل اهلل:  يعني يف بالد الرحلتني، وقد أظهره اهلل الدِّ

 تعاىل فيهام. 

ْهَباِن  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا إِنَّ َكثِرًيا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّ َا الَّ }َياَأَيُّ

أي يأخذواها بالرشا واجلعائل والباطل َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباطِِل{ 

ذ كل حمرم وإنام عرب عن األخذ باألكل ألن كل ما يأخذونه من يعم يف أخ

هذه األموال هي أثامن ما يأكلون وقد يطلق عىل أثامن املأكول اسم األكل 

 كام قال الشاعر: 

 ينالون خريًا بعد أكلهم املاء   ذري اآلكلني املاء لؤمًا فام أرى 
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وَن َعْن َسبِيِل اللَّهِ أي ثمن املاء  وهو منعهم من احلق يف { }َوَيُصدُّ

احلكم بقبول الرشوة وردهم أهل دينهم من الدخول يف اإلسالم بإدخال 

َة َوََل ُينِْفُقوََّنَا يِف  الشبهة عليهم َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ }َوالَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم) ْ ِه َفَبِّشِّ وهذا الكنز املستحق عليه هذا ({ 32َسبِيِل اللَّ

عيد هو كل ما أوجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته سواء كان مدفونًا أو غري الو

 مدفون. 

أنه قال: الكنز هو أربعة  -َعَلْيه الَسالم-وروينا عن أمري املؤمنني عيل 

آالف درهم أو ما زاد عليه، وملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهلل َصىَل اهلل 

ًا للفضة(( قال: فشق ذلك عىل من سمعه َعَلْيه وآله وَسَلم: ))تبًا للذهب تب

من املسلمني فقالوا: أي مال نتخذ؟ فقال: ))لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرًا 

 وزوجة مؤمنة تعني أحدكم عىل دينه((. 

والكنز يف اللغة هو يشء جمموع بعضه إىل بعض سواء كان ظاهرًا عىل 

 األرض أو مدفونًا فيها ومنه كنز الثمر، شعرًا: 

 رك إن أطعمت نازهلم ال در د

 

 فرق اجلنى وعندي الرب مكنوز 

 

َهَب واجلنى سويق املقل. فإن قيل: فقد قال:  ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ }َوالَّ

َة{  كناية ترجع إىل اجلنس }َوََل ُينِْفُقوََّنَا{  فذكر جنسني ثم قال:َواْلِفضَّ

 واحد ومل يقل: وال ينفقواهام لرتجع الكناية إليهام؟ 

لك جوابان أحدهام: أنه أراد به الكنوز ال ينفقواها يف سبيل اهلل. فعن ذ

والثاين: ذكر ذلك اكتفاء بذكر أحدهام عن اآلخر بداللة الكالم عىل 

وا إَِلْيَها{اشرتاكهام فيه كام قال:  اَرًة َأْو هَلًْوا اْنَفضُّ  }َوإَِذا َرَأْوا ِِتَ

 [، ومل يقل إليهام، وكقول الشاعر: 11]اجلمعة:
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 ن رشخ الشباب والشعر األسـ إ

 

 ـود إن مل يعاض كان جنونا 

 

}َيْوَم ُُيَْمى  ثم إن اهلل سبحانه غلظ حال الوعيد بام ذكره من قوله:

َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِِّبَا ِجَباُهُهْم َوُجنُوُِّبُْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما 

وإنام غلظ هبذا الوعيد ({ 39ا ُكنُْتْم َتْكنُِزوَن)َكنَْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا مَ 

ملا يف طباع النفوس من الشح باألموال ليسهل هلم تغليظ الوعيد إخراجها 

 يف احلقوق. 

ِه اْثنَا َعَِّشَ َشْهًرا{  قوله تعاىل: ُهوِر ِعنَْد اللَّ َة الشُّ يعني شهور }إِنَّ ِعدَّ

األهلة ولنزول الشمس يف اثني السنة وإنام كانت اثني عرش شهرًا ملوافقة 

ْمَس عرش برجًا جتري فيها عىل حساب متفق كام قال اهلل تعاىل:  }َوالشَّ

ْمُس َواْلَقَمُر بُِحْسَباٍن)[، 18]األنعام: َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا{  ({9}الشَّ

 ]الرمحن[. 

يعني من االثني عرش شهر أربعة حرم، املراد }ِمنَْها َأْربََعٌة ُحُرٌم{  

رم تعظيم انتهاك املحارم فيها، وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله باحل

وَسَلم أنه خطب الناس يف حجة الوداع بمنى يف أوسط أيام الترشيق فقال: 

))أهيا الناس إن الزمان قد استدار فهو كهيئته يوم خلق الساموات واألرض 

أوهلن رجب مىض بني  وإن عدة الشهور اثنا عرش شهرًا منها أربعة حرم

  جامدى وشعبان وذو القعدة وذو احلجة واملحرم((.

يُن اْلَقيُِّم{  }َفاَل  أي ذلك احلساب الصحيح والدين املستقيم}َذلَِك الدِّ

أي ال تظلموها بمعايص اهلل يف األربعة احلرم وال َتْظِلُموا فِيِهنَّ َأْنُفَسُكْم{ 

 حتلوها بعد حتريم اهلل عز وجل. 

ل: فلم جعل بعض الشهور أغلظ حرمة من بعض؟ قيل: ليكون فإن قي
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كفه فيها عن املعايص ذريعة إىل استدامة الكف يف غريها توطئة للنفس عىل 

 فراقها مصلحة منه يف عبادة ولطفًا به. 

أما النيسء يف األشهر احلرم }إِنََّما النَِِّسُء ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفِر{  قوله تعاىل:

 }َما َننَْسْخ ِمْن َءاَيٍة َأْو ُننِْسَها{ذ من بيع النسية ومنه قوله: فهو تأخري مأخو

أحدهام: أاهم كانوا  قوَلن[، أي نؤخرها ويف نيس األشهر 188]البقرة:

يؤخرون السنة إحدى عرش يومًا حتى جيعلوا املحرم صفر، والثاين: أاهم 

جة عامني كانوا يؤخرون احلج يف كل سنتني شهرًا فحج املسلمني يف ذي احل

ثم حجوا يف املحرم عامني ثم حجوا يف صفر عامني ثم يف القعدة عامني ثم 

حج النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف حجة الوداع يف ذي احلجة فلذلك 

حني يقول: ))الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الساموات واألرض(( 

من كنانة قال شاعرهم عمري  وكان املنادي بالنيسء يف املوسم عىل ما بلغنا

 بن قيس: 

 ألسنا الناسئني عىل معد 

 

 شهور احلل نجعلها حراما 

 

وأول من نسأ الشهور برش بن ثعلبة بن احلارث بن كنانة فحرم اهلل هبذه 

ْم{ اآلية النيسء وجعله زيادة يف الكفر، ثم قال:  َن هَلُْم ُسوُء َأْعَماهِلِ }ُزيِّ

 املتميزة هلا لتجتنب. أي بالشهوة هلا والعالمة 

ِذيَن َءاَمنُوا َما َلُكْم إَِذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف  قوله تعاىل: َا الَّ }َياَأَيُّ

اَقْلُتْم إِىَل اأْلَْرِض{  ِه اثَّ وذلك ألاهم دعوا إىل غزوة تبوك فتثاقلوا َسبِيِل اللَّ

اَقْلُتْم إِىَل اأْلَْرِض{ وجفنزل ذلك فيهم، ويف قوله:  أحدهام إىل  هان}اثَّ

اإلقامة بأرضكم ووطنكم، والثاين إىل األرض حني أخرجت التمر والزرع 

 وكان دعاؤهم إىل اجلهاد يف أيام إدراك النخل وحمبة القعود يف الظالل

ْنَيا ِمَن اْْلِخَرِة{  يعني أرضيتم بمنافع الدنيا بدالً من }َأَرِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ
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الرضا واإلرادة أن الرىض ملا مىض واإلرادة ملا  ثواب اآلخرة والفرق بني

ْنَيا يِف اْْلِخَرِة إَِلَّ َقِليٌل) يأيت النقطاع هذا ({ 32}َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

 ودوام ذلك. 

بُْكْم َعَذابًا َألِيًما{  يعني يف اجلهاد}إَِلَّ َتنِْفُروا{  قوله تعاىل: يعني }ُيَعذِّ

}َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما  عذاب األليم الذي أوعدهماحتباس القطر عنهم هو ال

ُكْم{  وُه َشْيًئا{  يعني ممن ينفر إذا دعي وجييب إذا أمرهَغرْيَ أي }َوََل َتُْضُّ

وال ترضوا اهلل وال رسوله شيئًا برتك النفري ألن اهلل سبحانه وتعاىل قد تكفل 

 بنرص نبيه َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم. 

ُه اللَُّه{  :قوله تعاىل وُه َفَقْد َنَِّصَ يعني إن ال تنرصوه بالنفري }إَِلَّ َتنُِّْصُ

ِذيَن  معه حني استنفرهم إىل تبوك فتقاعدوا فقد نرصه اهلل }إِْذ َأْخَرَجُه الَّ

يعني من مكة ومل يكن معه من حيمي عنه ويمنع منه إال اهلل تعاىل َكَفُروا{ 

ة نبيه ليست هبم فيرضه انقطاعهم وإنام أعلمهم اهلل بذلك ليعلموا أن نرص

 وقعودهم عنه وإنام هي من قبل اهلل سبحانه. 

{  ثم قال: يعني أحد اثنني وللعرب يف هذا مذهب يقولون }َثايِنَ اْثننَْيِ

ا يِف اْلَغاِر{  خامس مخسة أي أحد مخسة َصىَل اهلل َعَلْيه -يعني النبي }إِْذ ُُهَ

 جبل ثور ليخفى عىل من خرج حني خرج من مكة ودخل غارًا يف -وآله

 من قريش يف طلبه والغار عميق يف اجلبل. 

َه َمَعنَا{  قوله: ُه َسِكينََتُه َعَلْيِه{  أي نارصنا}إِنَّ اللَّ أي عىل }َفَأْنَزَل اللَّ

ْ َتَرْوَها{  رسوله، والسكينة رمحة والطمأنينة َدُه بُِجنُوٍد ََل يعني }َوَأيَّ

ْفىَل{ }َوَجَعَل َكِلمَ  املالئكة ِذيَن َكَفُروا السُّ  أي بانقطاع احلجةَة الَّ

ِه ِهَي اْلُعْلَيا{   يعني بظهور احلجة. }َوَكِلَمُة اللَّ

فيه ثالثة أقاويل أحدها: شبانًا }اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًَل{  قوله تعاىل:
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ومشائخ، والثاين: أغنياء وفقراء وذا عيال وغري عيال، والثالث: عىل خفة 

فواجب أن جياهد اإلنسان بنفسه وماله بني يدي اإلمام العادل النفس 

الداعي إىل اهلل املوايل ألوليائه املعادي ألعدائه املباين للظاملني أو مع من 

 يكون من قبله من أنصاره وأمرائه. 

واملال يف اجلهاد تبع للنفس فمن قدر بنفسه وماله كان له الثواب اجلسيم 

در بنفسه قوى إخوانه املسلمني بزاده وسالحه واألجر العظيم ومن مل يق

ألنه من سنام الدين ويف }َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم{  فيكتب له عىل ذلك الثواب

صدق اهلل فيام وعد به من ({ 29}إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن) اجلهاد خري الدارين

 ثوابه وجنته، وتعلمون أن اهلل سبحانه وتعاىل يريد بكم اخلري. 

أي لو كان الذي }َلْو َكاَن َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا{  اىل:قوله تع

دعيت إليه عرضًا قريبًا واملراد بالعرض الغنيمة وسفرًا قاصدًا أي سهاًل 

}َوَلِكْن بَُعَدْت َعَلْيِهُم  يعني يف اخلروج معك}ََلتََّبُعوَك{  مقتصداً 

ُة{  قَّ شق ركوهبا عىل صاحبها والشقة فهي القطعة من األرض التي يالشُّ

ِه َلِو اْسَتَطْعنَا خَلََرْجنَا َمَعُكْم{  لبعدها ولو استطعنا }َوَسَيْحِلُفوَن بِاللَّ

فراق أوطاننا وترك ثامرنا ولو وجدنا ماالً نستمده ونعمة نخرج هبا خلرجنا 

معكم يعني يف السفر الذي دعوا إليه فتأخروا عنه وهو غزوة تبوك ثم 

لفون بام أخرب اهلل عنهم أاهم لو استطاعوا خلرجوا جاءوا بعد ذلك حي

 تصديقًا لقوله تعاىل، وتصحيحًا لرسالة نبيه َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم

 باأليامن الكاذبة والتأخر عن اإلجابة. }َُيِْلُكوَن َأْنُفَسُهْم{ 

ةً  قوله تعاىل: وا َلُه ُعدَّ يعني من الزاد { }...َوَلْو َأَراُدوا اخْلُُروَج أَلََعدُّ

ُه اْنبَِعاَثُهْم  والراحلة يف السفر ونفقة األهل يف احلرض }َوَلِكْن َكِرَه اللَّ

وإنام كره انبعاثهم لوقوع الفشل بتخاذهلم كعبداهلل بن أيب سلول َفَثبََّطُهْم{ 

أي مع الذين ({ 26}َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن) وغريه من املنافقني
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عذر ، وحيتمل أن يكون املراد بالقاعدين النساء والصبيان قعدوا بغري 

ألنه غضب عليهم بذلك لعلمه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-والقائل رسول اهلل 

 بحاله منهم. 

يعني به }َلْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إَِلَّ َخَباًَل{  قوله تعاىل:

دون هبؤالء اخلارجني خباالً؟ اضطرابًا؛ فإن قيل: ومل يكونوا يف خبال فيزدا

قيل: هذا من االستثناء املنقطع وتقديره: ما زادوكم قوة ولكن أوقعوا 

أما اإليضاع فهو }َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتنََة{  بينكم خباالً 

 السري الشديد قال الراجز: 

 يا ليتني فيها جذع

 

 أجب فيها فأضع  

 

ختلل الصفوف وهي الفرج تكون فيها، واخلبال الفساد وأما اخلالل فمن 

ومعناه يرسعوا فيكم الفساد والفتنة التي يبغواها إخالف الكلمة وافرتاق 

 اجلامعة.

ُبوا َلَك اأْلُُموَر{  أي معاونتهم يف الظاهر ومامالة املرشكني يف }َوَقلَّ

 الباطن، والثاين: توقعهم الدوائر وانتظارهم الفرص. 

يعني يف التأخر عن اجلهاد }َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِِل{  :قوله تعاىل

}َأََل يِف اْلِفْتنَِة  أي ال تكسبني اإلثم بالعصيان يف املخالفة}َوََل َتْفتِنِّي{ 

يعني يف حمبة النفاق، وقيل: هذا قول بعض املنافقني دعاه رسول َسَقُطوا{ 

قال له ائذن يل وال تفتني ببنات األصفر فإين اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ف

 مستفتن بالنساء. 

}َوإِْن  يعني باحلسنة النرص}إِْن ُتِصْبَك َحَسنٌَة َتُسْؤُهْم{  قوله تعاىل:

أي أخذنا حذرنا ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة َيُقوُلوا َقْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمْن َقْبُل{ 
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ْوا َوُهْم َفِرُحونَ  وسلمنا أي بمصيبتك وسالمتهم وعنى ({ 90)}َوَيَتَولَّ

 باحلسنة النرص يوم بدر وباملصيبة النكبة يوم أحد. 

ُه َلنَا{  قوله تعاىل: يعني يف عاقبة أمرنا }ُقْل َلْن ُيِصيَبنَا إَِلَّ َما َكَتَب اللَّ

}َوَعىَل  أي مالك أمرنا وحافظنا}ُهَو َمْوََلَنا{  أنه ينرصنا ويعز دينه بنا

ِه َفْلَيتَ  ِل اْلُمْؤِمنُوَن)اللَّ  عىل معونته وتدبريه. ({ 99َوكَّ

{  قوله تعاىل: يعني النرص }ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن بِنَا إَِلَّ إِْحَدى احْلُْسنََينْيِ

 أو الشهادة وكالهام حسنة ألن يف النرص ظهور الدين ويف الشهادة اجلنة

ُه بِ  بَُّص بُِكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللَّ َعَذاٍب ِمْن ِعنِْدِه َأْو بَِأْيِدينَا{ }َوَنْحُن َنََتَ

 أي عذاب االستئصال يف الدنيا وعقاب العصيان يف اآلخرة. 

ُه  قوله تعاىل: }...َفاَل ُتْعِجْبَك َأْمَواهُلُْم َوََل َأْوََلُدُهْم إِنََّما ُيِريُد اللَّ

ْنَيا{  َِّبُْم ِِّبَا يِف احْلََياِة الدُّ  دهم وغنيمة أمواهلمأي يعذهبم بسبي أواللُِيَعذِّ

}َوُقْل َجاَء احْلَقُّ َوَزَهَق أي هتلك بشدة من قوله: }َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم{ 

 [. 01]اإلرساء: اْلَباطُِل{

وامللجأ املوضع الذي }..َلْو ََيُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت{  قوله تعاىل:

َخل يلجأ إليه ويتحصن به واملغارات املدخل الساتر ملن دخل في ه ، وامُلد 

ْوا إَِلْيِه{  املدخل الضيق الذي يدخل فيه بشدة يعني هربًا من القتال أو }َلَولَّ

 أي يرسعون قال الشاعر: ({ 97}َوُهْم ََيَْمُحوَن) خذالنًا للمؤمنني

 لقد مجحت جامحًا يف دمائهم 

 

 حتى رأيت ذوي أحساهبم جهدوا  

 

َدَقاِت{  }َوِمنُْهْم َمْن َيْلِمُزكَ قوله تعاىل:  روينا عن بعض يِف الصَّ

يقسم قساًم إذ جاء ابن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-السلف أنه قال: بينا رسول اهلل 

ذي اخلويرصة التميمي فقال له: اعدل يا رسول اهلل، فقال َصىَل اهلل َعَلْيه 

وآله وَسَلم: ))ومن يعدل إن مل أعدل(( فأنزل اهلل ذلك فيه أي يغتابك 



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة التوبة

211 

 ك. ويعيب

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي{  قوله تعاىل: الفقري املحتاج }..إِنََّما الصَّ

املتعفف عن املسألة وهو الذي ليس له إال ثياب بدنه ومسكنه وخادمه، 

 واملسكني املحتاج السائل الذي سكنه الفقر عن التحرك واالضطراب

ون بجبايتها وتفريقها وهلم منها وهم السعاة املختص}َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها{ 

َفِة ُقُلوُِّبُْم{  قدر أجرة أمثاهلم َصىَل اهلل -وهم قوم كان رسول اهلل }َواْلُمَؤلَّ

 يتألفهم بالعطية مثل صفوان بن أمية.  -َعَلْيه وآله

واملؤلفة صنفان مسلمون ومرشكون فأما املسلمون فهم قوم كانت 

ح اإلسالم كعيينة بن زيد واألقرع نياهتم يف اإلسالم ضعيفة فتألفهم لصال

بن حابس والعباس بن مرداس. وأما املرشكون فصنفان صنف يقصدون 

املسلمني باألذى فيتألفهم دفعًا ألذاهم مثل عامر بن الطفيل، وصنف كان 

هلم ميل إىل اإلسالم تألفهم بالعطية ليؤمنوا مثل صفوان بن أمية، وإلمام 

 ثل تألفه. املسلمني من ولده أن يتألفهم م

َقاِب{   وهم الذين عليهم ديون }َواْلَغاِرِمنَي{  وهم املكاتبون}َويِف الرِّ

}َويِف َسبِيِل اللَِّه{  يلزمهم غرمها قد أنفقوها يف حال طاعة اهلل عز وجل

بِيِل{  املجاهدون يف سبيله يعطون سهمهم مع الغنى والفقر }َواِبِْن السَّ

 طى منها وإن كان غنيًا يف بلده. وهو املسافر ال جيد نفقة سفره يع

ِذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن{  قوله تعاىل: أي }َوِمنُْهُم الَّ

 يصغي إىل كل أحد فيسمع منه قال عدي بن زيد: 

 أهيا القلب تعلل بددن 

 

 إن مهي يف سامع وأذن  

 

ري، وهذه اآلية نزلت يف يسمع احلسنى ويعلم اخل}ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ َلُكْم{  
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ويقولون  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-جامعة من املنافقني أي كانوا يعيبون النبي 

 فيه ما ال جيوز فنزلت فيهم هذه اآلية. 

َه َوَرُسوَلُه{  قوله تعاىل: اِدِد اللَّ ْ َيْعَلُموا َأنَُّه َمْن ُُيَ من خيالف اهلل }..َأََل

 . ورسوله واملحاددة جماوزة احلد

َذُر اْلُمنَافُِقوَن{  قوله تعاىل: جيوز أن يكون إخبارًا من اهلل عز وجل }َُيْ

 بحذرهم، وحيتمل أن يكون أمرًا منه باحلذر وتقديره وليحذر املنافقون. 

أي بام أرسوه من النفاق وقوهلم يف }ُتنَبُِّئُهْم بَِما يِف ُقُلوِِّبِْم{  قوله تعاىل:

يفتح قصور الشام وحصواها هيهات  غزوة تبوك أيرجو هذا الرجل أن

 عىل ما قالوا.  -َعَلْيه الَسالم-هيهات فأطلع اهلل نبيه 

أي }...اْلُمنَافُِقوَن َواْلُمنَافَِقاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض{  قوله تعاىل:

}َيْأُمُروَن بِاْلُمنَْكِر َوَينَْهْوَن َعِن  بعضهم جيتمع مع بعض يف النفاق

أحدهام: املنكر كل ما أنكره العقل من اخلري  قوَلنملنكر يف ااْلَمْعُروِف{ 

 والثاين أن املعروف يف كتاب اهلل عز وجل كله اإليامن واملنكر فيه هو الرشك

َه َفنَِسَيُهْم{  أي يقبضواها من كل خري}َوَيْقبُِضوَن َأْيِدََيُْم{  أي }َنُسوا اللَّ

 تركوا اهلل فرتكهم من رمحته. 

قيل نصيبهم من خريات الدنيا اْسَتْمَتُعوا بَِخاَلِقِهْم{ }...فَ  قوله تعاىل:

 وجيوز أن يكون بمعنى استمتاعهم بشهواهتم. 

أي قصور من اللؤلؤ }...َوَمَساِكَن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعْدٍن{  قوله تعاىل:

والياقوت األمحر والزبرجد األخرض مشبه هبذه اجلواهر فأما جنات عدن 

 وإقامة ومنه املعدن إلقامة جوهره قال األعشى:  فمعناها جنات خلود

 فإن يستضيفوا إىل حلمه 

 

 يضافوا إىل راجح قد َعدن  

 

 يعني ثابت احلكم. 
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اَر َواْلُمنَافِِقنَي{ قوله تعاىل:  َا النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ أما جهاد الكفار }َياَأَيُّ

تفسري اآلية جهاد  فبالسيف وجهاد املنافقني بإقامة احلدود عليهم وقيل:

 . -عليهم السالم-الكفار باملنافقني وهذا مروي عن بعض السلف 

ِه َما َقاُلوا{  قوله تعاىل: ِلُفوَن بِاللَّ وسبب ذلك أن جامعة من }َُيْ

املنافقني قالوا: إن كان ما جاء به حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم حقًا لنحن 

بام }َوَلَقْد َقاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر{  ا قالواأرش من احلمري ثم حلفوا إاهم م

َوَكَفُروا بَْعَد أوردوا من تكذيب رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم }

أي جرى عليهم حكم الكفر بعد أن جرى عليهم حكم إِْساَلِمِهْم{ 

ْ َينَاُلوا{  اإلسالم وا بَِما ََل يهم من كأاهم مهوا بقتل الذي أنكر عل}َوَُهُّ

 املسلمني. 

َه َلِئْن َءاَتاَنا ِمْن َفْضِلِه{ قوله تعاىل:  وسبب }..َوِمنُْهْم َمْن َعاَهَد اللَّ

نزول هذه اآلية أن ثعلبة بن حاطب األنصاري كان له مال بالشام فخاف 

 هالكه فنذر أن يتصدق به فلام قدم عليه بخل به. 

ِذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطَّ  قوله تعاىل: ِعنَي ِمَن اْلُمْؤِمننَِي يِف }...الَّ وِّ

َدَقاِت{  َصىَل اهلل -وهذه اآلية نزلت يف جامعة من أصحاب رسول اهلل الصَّ

وذلك أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم حثهم عىل  -َعَلْيه وآله

الصدقة ليتجهز يف اجلهاد فجاء جامعة بام كان عندهم من الصدقات فعاهبم 

 وتكلموا عليهم وقال: ما أعطوا رياء وسمعة.  املنافقون

وهذا عىل وجه املبالغة }اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو ََل َتْسَتْغِفْر هَلُْم{  قوله تعاىل:

يف اليأس من املغفرة وإن كان عىل صيغة األمر فمعناه أن طلبتها طلب 

 فر هلم. املأمور هبا أو تركتها ترك املنهي عنها لكانا سواء يف أن اهلل ال يغ

ُه هَلُْم{  وقوله: ًة َفَلْن َيْغِفَر اللَّ وإنام ذكر }إِْن َتْسَتْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرَّ
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هذا العدد عىل وجه املبالغة ألن العرب تبالغ بالسبع والسبعني ألن التعديل 

يف نصف العقد وهو مخسة فإذا زيد عليه واحد كان ألدنى املبالغة فإذا زيد 

أقىص املبالغة وكذلك قيل لألسد: سبع أي قد ضوعفت  عليه اثنان كان

 قوته سبع مرات. 

أي }َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اللَِّه{  قوله تعاىل:

بمخالفة رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وهذه اآلية عامة يف كل من 

 خالفه قبل موته وبعده. 

وهذا هتدد وإن خرج خمرج األمر َفْلَيْضَحُكوا َقِلياًل{ } قوله عز وجل:

ومعنى قلة ضحكهم أن الضحك يف الدنيا وإن دام إىل املوت فقليل ألن 

أي يف اآلخرة عىل سوء أعامهلم وقبح فعاهلم }َوْلَيْبُكوا َكثِرًيا{  الفاين قليل

 وخلودهم يف النار وكل ذلك ما يبكي. 

 أي النساء والصبيان. ({ 23َع اخْلَالِِفنَي)}َفاْقُعُدوا مَ  قوله تعاىل:

وسبب نزول هذه }َوََل ُتَصلِّ َعىَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأبًَدا{  قوله تعاىل:

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اآلية أن عبداهلل بن أيب سلول ملا احترض أتى ابنه النبي 

عند اهلل تعاىل هبذا  من -َعَلْيه الَسالم-يسأله أن يصيل عليه حتى نزل جربيل 

األمر أن ال يصيل عىل أحد من املنافقني وال تقم عىل قرب أحد منهم. قوله 

َِّبُْم  عز وجل: ُه َأْن ُيَعذِّ }َوََل ُتْعِجْبَك َأْمَواهُلُْم َوَأْوََلُدُهْم إِنََّما ُيِريُد اللَّ

ْنَيا{  فيها من  أي حفظها يف الدنيا واإلشفاق عليها وما يلحقهمِِّبَا يِف الدُّ

 النوائب واملصائب. 

أي استديموا }َوإَِذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن َءاِمنُوا بِاللَِّه{  قوله عز وجل:

 اإليامن باهلل وآمنوا بقلوبكم كام آمنتم بألسنتكم وهذا خطابه للمنافقني

ى أي أهل الغن}َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك ُأوُلو الطَّْوِل ِمنُْهْم{ 

 . والقدرة، وهذه اآلية نزلت يف عبداهلل بن أيب سلول
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مأخوذ من قوهلم: فالن خالفة }َرُضوا بَِأْن َيُكوُنوا َمَع اخْلََوالِِف{ 

 أهله أي دواهم؛ فاخلوالف األدنياء اخلساس. 

اُت{  قوله تعاىل: وهو مجع خرية وهي غنائم الدنيا }َوُأوَلِئَك هَلُُم اخْلرَْيَ

 ثواب اآلخرة. ومنافع اجلهاد و

ُروَن ِمَن اأْلَْعَراِب لُِيْؤَذَن هَلُْم{  قوله تعاىل: }..َوَجاَء اْلُمَعذِّ

واملعذرون هم املقرصون تعذيرًا وتكذيب والفرق بني العذر والتعذير أن 

 العذر حق والتعذير كذب. 

ِذيَن ََل ََيُِدوَن َما ُينِْفُقوَن َحَرٌج{... قوله تعاىل:  ىل قوله:إ}َوََل َعىَل الَّ

ِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت ََل َأِجُد َما َأمْحُِلُكْم َعَلْيِه{  }َوََل َعىَل الَّ

 أي أاهم طلبوا منه زادا ًوراحلة وهذه نزلت يف العرباض بن سارية. 

أي أن الكفر والنفاق }...اأْلَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاًقا{  قوله تعاىل:

 أكثر منه يف غريهم لقلة تأويلهم للقرآن وسامعهم للسنن. فيهم 

يعني ما ينفق }َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن َيتَِّخُذ َما ُينِْفُق َمْغَرًما{  قوله تعاىل:

يف اجلهاد مع رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم مغرمًا واملغرم االلتزام ما 

]الفرقان[،  ({69َذاَِّبَا َكاَن َغَراًما)}إِنَّ عَ ال يلزم ومنه قوله عز وجل: 

 أي الزمًا، شعرًا: 

 فيا لك مسلوب العزا كأنام 

 

 ترى هجر ليىل مغرمًا أنت غارمه 

 

َواِئَر{   بَُّص بُِكُم الدَّ هي مجع دائرة والدوائر انقالب النعمة إىل }َوَيََتَ

 انضدها مأخوذ من الدور وتربصهم الدوائر يف إعالاهم الكفر والعصي

ْوِء{   ردًا ملا أضمروا وجزاء ملا مكروا. }َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّ

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر{ قوله تعاىل:  وهذه }َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن ُيْؤِمُن بِاللَّ
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أي ما }َوَيتَِّخُذ َما ُينِْفُق ُقُربَاٍت ِعنَْد اللَِّه{  اآلية نزلت يف قوم من مزينة

ُسوِل{  تقرب به إىل اهلل عز وجلينفقه يف اجلهاد ي وهو }َوَصَلَواِت الرَّ

استغفاره هلم ودعاؤه هلم إال أاها قربة هلم حتتمل وجهني أحدهام: أن يكون 

راجعًا إىل إياماهم نفقتهم أاها قربة هلم، والثاين إىل صلوات الرسول أاها قربة 

 هلم. 

ابُِقونَ  قوله تعاىل: ُلوَن ِمَن الْ  }َوالسَّ وهو ُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر{ اأْلَوَّ

ألنه أول من سبق إىل اإلسالم من الرجال  -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني 

ِذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن{  ومن النساء خدجية ابنة خويلد أي يف }َوالَّ

األفعال احلسنة من اجلهاد ألعداء اهلل عز وجل واحلكم باحلق وباملواساة يف 

ُه َعنُْهْم{  الفقرالغنى و  يف اجلزاء. }َوَرُضوا َعنُْه{  يف العبادة}َرِِضَ اللَّ

يعني أقاموا عليه }َوِمْن َأْهِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعىَل النَِّفاِق{  قوله تعاىل:

}َوإِْن َيْدُعوَن إَِلَّ َشْيَطاًنا ومل يتوبوا منه وعتوا فيه ومنه قوله: 

ألاهم }ََل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم{  عاتياً  ]النساء[، أي ({997َمِريًدا)

ُِّبُْم  املنافقون والنفاق يف القلوب مام ال يطلع عليه إال اهلل تعاىل }َسنَُعذِّ

 } َتنْيِ أي ما ننتقم منهم عاجاًل يف دار الدنيا وما نعذهبم به من العذاب َمرَّ

 يف اآلخرة آجاًل، وهذا معنى قوله: مرتني. 

ُفوا بُِذُنوِِّبِْم{  :قوله تعاىل هم سبعة نفر من األنصار }َوَءاَخُروَن اْعََتَ

منهم أبو لبابة كانوا من مجلة العرشة الذين ختلفوا عن رسول اهلل َصىَل اهلل 

َعَلْيه وآله وَسَلم يف غزوة تبوك فربطوا أنفسهم ملا ندموا عىل تأخرهم إىل 

َعَلْيه وآله وَسَلم فلام عاد سواري املسجد ليطلقهم رسول اهلل َصىَل اهلل 

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم مر هبم وكانوا عىل طريقه فسأل عنهم 

فأخربوه بحاهلم فقال: ))ال أعذرهم وال أطلقهم حتى يكون اهلل الذي 

}َخَلُطوا َعَماًل  يطلقهم ويعذرهم(( فنزلت هذه اآلية فيهم فأطلقهم
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العمل الصالح اجلهاد والطاعة، والسيئ التأخر ًئا{ َصاحِلًا َوَءاَخَر َسيِّ 

 واملعصية. 

ْم َصَدَقًة{  قوله تعاىل: قيل نزلت يف أيب لبابة وأصحابه }ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ

ُفوا بُِذُنوِِّبِْم َخَلُطوا َعَماًل َصاحِلًا َوَءاَخَر َسيًِّئا{ قوله:  }َوَءاَخُروَن اْعََتَ

رسول اهلل خذ منا صدقة أموالنا لتطهرنا وتزكينا؛ فتاب اهلل عليهم قالوا: يا 

ْم َصَدَقًة{ فقال: ))ال أفعل حتى أؤمر(( فأنزل اهلل تعاىل:  }ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ

وهذه الصدقة هي الزكاة املفروضة ولذلك قال: من أمواهلم ألن الزكاة ال 

ُرُهْم َوُتَزكِّ جتب يف األموال كلها وإنام جتب يف بعضها  أي يِهْم ِِّبَا{ }ُتَطهِّ

}إِنَّ  أي استغفر هلم وادع}َوَصلِّ َعَلْيِهْم{  تطهر ذنوهبم وتزكي أعامهلم

تثبيت ورمحة ويف الصالة عليهم والدعاء هلم عند َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُْم{ 

أحدهام: جيب عىل اآلخذ الدعاء للمعطي اتباعًا  وجهانأخذ الصدقة 

مر فيه عىل الندب ال عىل لظاهر األمر، والثاين: يستحب ذلك واأل

 الوجوب. 

وهم الثالثة الباقون }...َوَءاَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اللَِّه{  قوله تعاىل:

من العرشة املتأخرين عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف غزوة 

تبوك ومل يربطوا نفوسهم مع أيب لبابة وهم هالل بن أمية ومرارة بن الربيع 

وكعب بن مالك، ويعني مرجون ألمر اهلل أي مواخرون موقوفون ملا يرد 

ُِّبُْم{  من أمر اهلل عز وجل فيهم ا ُيَعذِّ يف الدنيا أي يأمر بعذاهبم يف الدنيا }إِمَّ

ا َيُتوُب َعَلْيِهْم{  إن مل تعلم صحة توبتهم ُه َعِليٌم  إذا تابوا}َوإِمَّ }َواللَّ

ل إليه حاهلم حكيم فيام فعله من أي عليم بام يؤو({ 906َحِكيٌم)

 إرجائهم. 

اًرا َوُكْفًرا{  قوله تعاىل: َُذوا َمْسِجًدا ِْضَ ِذيَن اَتَّ هؤالء هم بنو }َوالَّ
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غنم بن عوف وهم اثنا عرش رجاًل من األنصار املنافقني وقيل هم جذام بن 

خالد ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب ومعتب بن بشري 

بة بن األزعر وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وحارثة بن وأبو حبي

عامر وابناه جممع ويزيد ابنا حارثة ونبتل بن حارث ووديعة بن ثابت وحمار 

بن عتم بن خترج، وهو جد عبداهلل بن حنيف وله قال َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

ما أردت  وَسَلم: ))ويلك يا ختريج ما أردت بام أرى؟(( فقال: يا رسول اهلل

إال احلسنى وهو كاذب فصدقه فبنى هؤالء مسجد الشقاق والنفاق قريبًا 

يعني رضارًا }َوَتْفِريًقا بنَْيَ اْلُمْؤِمننَِي{  من مسجد قبا رضارًا وكفراً 

باهلل وتفريقًا بني املؤمنني لئال  وكفراً  -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –بالرسول 

لمتهم ويتفرقوا فتتفرق كلمتهم جيتمعوا كلهم يف مسجد قبا فتجتمع ك

َه َوَرُسوَلُه{  وخيتلفوا بعد ائتالفهم هو أبو }َوإِْرَصاًدا لَِمْن َحاَرَب اللَّ

 اهلل َصىَل –عامر الراهب أبو أو والد حنظلة كان قد حرب  عىل رسول اهلل 

ثم خاف فهرب إىل الروم وتنرص واستنجد هرقل عىل  -ه وَسَلموآل َعَلْيه

 عاد إذا حتى املسجد هذا فبنوا -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل ىَل َص –رسول اهلل 

 ببنائه ابتدأوا وكانوا نرص فيه صىل إذا أنه يعتقدون وكانوا فيه صىل هرقل

وه أن يصيل هبم فيه فسأل تبوك إىل خارج -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل – اهلل ورسول

فصلينا بكم فيه(( فلام  فقال: ))أنا عىل سفر ولو قدمنا إن شاء اهلل أتيناكم

قدم من تبوك وأتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه اجلمعة والسبت واألحد 

فقالوا: قد فرغنا منه فأتاه خرب املسجد فأنزل اهلل فيه ما أنزل، والذي أمهم 

جممع بن حارثة وكان قارئًا ثم حسن إسالمه بعد ذلك وقيل إنه هو علم ابن 

  مسعود القرآن.

أي طاعة اهلل عز وجل ورجاء ثوابه إِْن َأَرْدَنا إَِلَّ احْلُْسنَى{  }َوَلَيْحِلُفنَّ 

ُْم َلَكاِذبُوَن) وطلبًا ملا عنده من اجلنة ُه َيْشَهُد إَِّنَّ أي ({ 907}َواللَّ
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 خائنون فصار إعالمه هلم كالشهادة منه.

أي تصل فيه يعني مسجد الشقاق والنفاق فحينئذ }ََل َتُقْم فِيِه َأبًَدا{ 

ذ رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم رجلني من أصحابه منهم قاسم أنف

بن عدي فقال: ))انطلقا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدماه(( فذهبا إليه 

َس َعىَل التَّْقَوى ِمْن  وأخذا سعفًا فأحرقاه فااهار املسجد }َلَمْسِجٌد ُأسِّ

ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِي وهو مسجد قبا ومسجد رسول اهلل َصىَل اهلل ِه{ َأوَّ

َعَلْيه وآله وَسَلم أيضًا ألاهام مبنيان عىل التقوى فأما مسجد قبا فأول مسجد 

ُه ُُيِبُّ  بني يف اإلسالم ُروا َواللَّ }فِيِه ِرَجاٌل ُُيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ

ِريَن) طهرين بالتوبة أي يتطهروا من الذنوب واهلل حيب امل({ 902اْلُمطَّهِّ

والرجوع إىل الطاعة، وقيل: عند نزول هذه اآلية ما رواه أبو أيوب 

قال لألنصار: ))يا معارش  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-األنصاري أن النبي 

األنصار إن اهلل قد أثنى عليكم يف هذه اآلية خريًا يف الطهور فام طهوركم 

 اهلل َصىَل –نغتسل للجنابة فقال هذا؟(( قالوا: يا رسول اهلل نتوضأ للصالة و

 إىل خرج إذا أحدنا أن غري ال: قالوا(( غريه ذلك مع فهل: ))-وآله َعَلْيه

 ((. فعليكموه ذلك هو: ))قال باملاء، يستنجي أن أحب الغائط

ِه َوِرْضَواٍن{  َس بُنَْياَنُه َعىَل َتْقَوى ِمَن اللَّ يعني مسجد قبا }َأَفَمْن َأسَّ

َس بُنَْياَنُه َعىَل َشَفا ُجُرٍف  )أفمن( إنكار واأللف يف قوله }َخرْيٌ َأْم َمْن َأسَّ

يعني شفري جرف وهو جرف الوادي ال يثبت عليه البناء لرخاوته َهاٍر{ 

وأراد باهلار اهلائر الساقط وهذا مثل رضبه اهلل ملسجد الرضار، وحيتمل 

الذي أسس  املقصود برضب هذا املثل وجهني أحدهام: أنه مل يبق بناؤهم

عىل غري طاعة اهلل عز وجل حتى سقط كام يسقط ما بني عىل جرف 

الوادي، والثاين: أنه مل خيف ما أرسوه حتى ظهر كام يظهر فساد ما بني عىل 
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 جرف الوادي بالسقوط يف نار جهنم ألنه مل يكن هلم يف أفعاهلم ثواب. 

ِذي بَنَْواقوله تعاىل:  والريبة ِريَبًة يِف ُقُلوِِّبِْم{  }ََل َيَزاُل بُنَْياَُّنُُم الَّ

 الشك قال النابغة الذبياين: 

 حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 

 

 وليس وراء اهلل للمرء مذهب  

 

 يعني باملوت. }إَِلَّ َأْن َتَقطََّع ُقُلوُِّبُْم{ 

َه اْشََتَى ِمَن اْلُمْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم{  قوله تعاىل: }إِنَّ اللَّ

نفسهم أراد يف اجلهاد، وأمواهلم أراد بالنفقة فيه، وحقيقة هذا الكالم أن أ

اهلل تعاىل أمرهم باجلهاد بأنفسهم وأمواهلم ليجازهيم باجلنة فعرب عنه 

}ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل  بالرشاء ملا فيه من عوض ومعوض فصار يف معناه

 يف طاعته ولوجههألن الثواب عىل اجلهاد إنام يستحق إذا كان اللَِّه{ 

يعني أن اجلنة عوض عىل جهادهم وسواء َقَتلوا أو }َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن{ 

 ُقتِلوا. 

وروينا أن هذه اآلية نزلت عىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وهو 

يف املسجد وكرب الناس فأقبل رجل من األنصار ثانيًا طرف ردائه عىل أحد 

: يا رسول اهلل أنزلت هذه اآلية؟ قال: ))نعم(( فقال عاتقيه فقال

 األنصاري: نبيع بربح ال نقيل وال نستقيل. 

بتوحيد اهلل }اْلَعابُِدوَن{  يعني من الذنوب}التَّاِئُبوَن{  قوله تعاىل:

هلل تعاىل عىل اإلسالم وعىل ما يناهلم من الرساء }احْلَاِمُدوَن{  وبطاعته

اِئُحوَن{ والرضاء –بمعنى املجاهدين ألن رجاًل استأذن رسول اهلل  }السَّ

 اهلل سبيل يف اجلهاد أمتي سياحة إن: فقال السياحة يف -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل 

اِجُدوَن{  الصائمون هم وقيل املهاجرون هم: وقيل اِكُعوَن السَّ يعني }الرَّ

 سالميعني بالتوحيد ورشائط اإل}اْْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف{  يف الصالة
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عز }َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اللَِّه{  أي عن الرشك}َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَْكِر{ 

وجل أي احلافظون لفرائض اهلل عز وجل وحالله وحرامه واحلافظون 

ِ اْلُمْؤِمننَِي) لرشائط اهلل يف اجلهاد عنى به املصدقني بام وعد ({ 994}َوبَِّشِّ

 ملني بام ندب إليه يف هذه اآليات. اهلل عز وجل يف هذه اآلية والعا

ِكنَي  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا َأْن َيْسَتْغِفُروا لِْلُمِّْشِ }َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَّ

وسبب نزول هذه اآلية ما روينا عن أمري املؤمنني َوَلْو َكاُنوا ُأوِِل ُقْربَى{ 

تستغفر أنه قال: سمعت رجاًل يستغفر ألبويه وهام مرشكان فقلت: 

ألبويك وهام مرشكان؟ وقال: أمل يستغفر إبراهيم ألبويه فذكرته لرسول اهلل 

ِذيَن َءاَمنُوا َأْن : فنزلت -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل – }َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَّ

ِكنَي َوَلْو َكاُنوا ُأوِِل ُقْربَى{.   َيْسَتْغِفُروا لِْلُمِّْشِ

اْستِْغَفاُر إِبَْراِهيَم أِلَبِيِه إَِلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها  }َوَما َكانَ  قوله تعاىل:

اُه{  يف استغفاره ألبيه مع رشكه لسالف  -َعَلْيه الَسالم-عذر اهلل إبراهيم إِيَّ

َ  موعده ورجاء إيامنه وقد كان أبوه وعده إن استغفر له آمن به ا َتَبنيَّ }َفَلمَّ

ِه تَ  َأ ِمنُْه{ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ لِلَّ وذلك ملوته عىل رشكه وإياسه من إيامنه تربأ منه رَبَّ

}إِنَّ إِبَْراِهيَم  أي من أفعاله ومن استغفاره له فلم يستغفر له بعد موته

اٌه َحِليٌم) واألواه الدعاء املترضع اخلاشع وأصل األواه من ({ 992أَلَوَّ

 التأوه وهو التوجع ومنه قول املثقف العبدي: 

 مت أرحلها بليل إذا ما ق

 

 تأوه أهبة الرجل احلزين  

 

ُه َعىَل النَّبِيِّ َواْلُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر  قوله تعاىل: }..َلَقْد َتاَب اللَّ

ِة{  ِذيَن اتََّبُعوُه يِف َساَعِة اْلُعَْسَ وهي غزوة تبوك قبل الشام كانوا يف الَّ

يف عرسة من الزاد حتى عرسة من الظهر كان الرجالن والثالثة عىل بعري، و
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ذكر أن الرجالن كانا يشقان التمرة بينهام وكان النفر يتداولون التمرة بينهم 

فيمصها أحدهم ثم يرشب عليها من املاء ثم يمصها اآلخر، ويف عرسة من 

 املاء وكانوا يف اهتار احلر وشدته. 

وروينا يف اخلرب أنه أصاهبم يوم عطش شديد فجعلوا ينحرون اإلبل 

-رصون أكراشها فيرشبون ماءها فأمطر اهلل سبحانه السامء بدعاء النبي ويع

 }ِمْن بَْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق ِمنُْهْم{فعاشوا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

أي تدنف باجلهد واملشقة وحيتمل أن يكون معناه تعدل عن احلق والنرصة 

أي تاب عليهم ({ 997ْم َرُءوٌف َرِحيٌم)}ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم إِنَُّه ِِّبِ 

بالرجوع إىل املدينة واملعونة هلم يف مطر السامء عليهم حتى حيوا وحيتمل 

 بغفران ما هم به فريق من العدول عن احلق. 

ِذيَن ُخلُِّفوا{  قوله تعاىل: عن التوبة فأخرت حني تاب }َوَعىَل الثَّاَلَثِة الَّ

ع أيب لبابة والثاين خلفوا عن بعث النبي اهلل عىل الذين ربطوا نفوسهم م

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وهؤالء النفر هم هالل بن أمية ومرارة بن الربيع 

ألن }َحتَّى إَِذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض بَِما َرُحَبْت{  وكعب بن مالك

بام لقوا من  }َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأْنُفُسُهْم{ املسلمني امتنعوا من كالمهم

ِه إَِلَّ إَِلْيِه{  اجلفوة هلم أي تيقنوا أن ال ملجأ }َوَظنُّوا َأْن ََل َمْلَجَأ ِمَن اللَّ

يلجون إليه يف الصفح عنهم وقبول التوبة قال كعب بن مالك: تاب اهلل 

عليهم بعد مخسني ليلة مضت من مقدم رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

 فامتحنهم اهلل بذلك إصالحًا هلم ولغريهم.  من غزوة تبوك

َه َوُكوُنوا َمَع  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا اتَُّقوا اللَّ َا الَّ }َياَأَيُّ

اِدِقنَي) وهذه اآلية نزلت يف رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله ({ 991الصَّ

م والكون وَسَلم واألئمة اهلداة من ولده أوجب اهلل هبذه اآلية املصري إليه

معهم وأخذ مصالح الدنيا واآلخرة منهم وجهاد أعداء اهلل عز وجل بني 
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أيدهيم. أن اتقوا اهلل يف طاعة رسوله وأويل األمر من ولده إذا أمروكم 

 بجهاد أعدائهم. 

معناه وما كان }...َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافًَّة{ قوله تعاىل: 

ًا ألن فرضهم صار عىل الكفاية إذا قام من يستد به عليهم أن ينفروا مجيع

الثغر ويكفى العدو سقط عن اآلخرين وسبب ذلك أن املسلمني بعد أن 

عريوا بالتخلف يف غزوة تبوك توفروا عىل اخلروج يف رسايا رسول اهلل َصىَل 

َر ِمْن }َفَلْوََل َنفَ  اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وتركوه وحده باملدينة فنزل ذلك فيهم

يِن{  ُهوا يِف الدِّ والطائفة أي لتتفقه إما مع ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطاِئَفٌة لَِيَتَفقَّ

يف جهاده وإما مهاجرًا إليه يف إقامته،  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

َصىَل اهلل -وحيتمل أن يكون املراد لتتفقه به الطائفة املتأخرة مع رسول اهلل 

}َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا  ويتحملوا عنه ما يقع البالغ -وآلهَعَلْيه 

بام عرفوا من أحكام الدين ومعامل الرشع وما شاهدوه من نرص اهلل إَِلْيِهْم{ 

لرسوله َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وتأييده لدينه وتصديق وعده ومشاهدة 

 هم. معجزاته ليقوى إياماهم وليخربوا قوم

اِر{  قوله تعاىل: ِذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ واآلية عىل العموم يف }َقاتُِلوا الَّ

قتال األقرب فاألقرب واألدنى فاألدنى واشتقاقه من يليني هذا األمر أي 

 يتقرب مني. 

ُكْم َزاَدْتُه  قوله تعاىل: َهِذِه }َوإَِذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َأيُّ

هؤالء هم املنافقون وهو قول بعضهم لبعض عند نزول سورة من إِيَماًنا{ 

ِذيَن َءاَمنُوا َفَزاَدَْتُْم إِيَماًنا{  القرآن عىل وجه االستهزاء ا الَّ هبا ألاهم }َفَأمَّ

ِذيَن يِف ُقُلوِِّبِْم َمَرٌض{  قبل نزوهلا مل يكونوا مؤمنني هبا ا الَّ  أي شك}َوَأمَّ

 أي إثاًم إىل إثمهم وكفرًا إىل كفرهم. ْم ِرْجًسا إِىَل ِرْجِسِهْم{ }َفَزاَدَْتُ 
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ةً  قوله تعاىل: ُْم ُيْفَتنُوَن يِف ُكلِّ َعاٍم َمرَّ {  }َأَوََل َيَرْوَن َأَّنَّ َتنْيِ أي َأْو َمرَّ

يبتلون وخيتربون يعني باجلدب واجلوع والغزو واجلهاد يف سبيل اهلل 

يظهره اهلل عز وجل من هتك أستارهم وسوء  وحيتمل أن يكون االبتالء فيام

 نياهتم. 

}..َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم{  قوله تعاىل:

وقرئ )من أنَفسكم( بفتح الفاء أي من أرشفكم نسبًا وأكثركم طاعة هلل عز 

مد بن عيل الباقر وجل وقرئ )من أنُفسكم( بضم الفاء وهو ما روينا عن حم

 أنه قال: من املؤمنني ومل يصبه من رشك.  -َعَلْيه الَسالم-

وروينا عن جعفر بن حممد الصادق أنه قال: من نكاح مل يصبه بيشء من 

والدة اجلاهلية، وملا روينا عن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: 

سكم أي مل يبق بطن من ))خرجت من نكاح ال من سفاح(( وجيوز من أنف

أي شديد عليه أي ما }َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم{ بطون العرب إال وقد ولده. 

}بِاْلُمْؤِمننَِي  أن تؤمنوا}َحِريٌص َعَلْيُكْم{ شق عليكم وصعب ما ضللتم 

 ملا يدعوهم إليه من اهلداية ويؤثر هلم من الصالح({ 942َرُءوٌف َرِحيٌم)

وْ  ُه ََل إَِلَه إَِلَّ  عنك وعن طاعة اهلل عز وجلا{ }َفإِْن َتَولَّ }َفُقْل َحْسبَِي اللَّ

ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم) حسبي اهلل معينًا ({ 941ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

 عليكم والعرش امللك. 



 : -عليه اهلل صىل–قال اإلمام النارص لدين اهلل 
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 }َفإِْن ُكنَْت يِف َشكٍّ ِِمَّا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك{ ثالث آيات وهي قوله: مكية إال

 [..إىل آخرهن. 14]

ِحيِم* }الر{  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ وهو من فواتح السور التي افتتح اهلل بِْسِم اللَّ

}تِْلَك  هبا القرآن وقد ذكرنا من تأويله يف سورة البقرة ما فيه الكفاية

 يعني بقوله تلك أي هذه كام قال األعشى: ({ 9َتاِب احْلَِكيِم)َءاَياُت اْلكِ 

 تلك خييل ومنه تلك ركايب

 

 هن صفر أوالدها كالزبيب 

 

والكتاب احلكيم القرآن واحلكيم هو الناطق باحلكمة، وجيوز أن يكون 

 بمعنى حمكم. 

ىل ملا وسبب ذلك أن اهلل سبحانه وتعا}َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا{ قوله تعاىل: 

بعث حممدًا رسوالً أنكرت العرب ذلك وقالت: اهلل أعظم من أن يكون 

َأْن َأْوَحْينَا إِىَل  }َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجًبارسوله برشًا مثل حممد فأنزل اهلل: 

ِذيَن َءاَمنُوا َأنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَْد  ِ الَّ َرُجٍل ِمنُْهْم َأْن َأْنِذِر النَّاَس َوبَِّشِّ

ِْم{ رَ  أي ثواب جزيل حسن بام قدموا من األعامل الصاحلة وما أسلفوه ِّبِّ

 من اإليامن والطاعة والسابقة يف اإلخالص واليقني قال حسان بن ثابت: 

 لنا القدم العليا إليك وخلفنا 

 

 ألولنا يف طاعة اهلل تابع  

 

ْن َشِفيٍع إَِلَّ }َما مِ  يقضيه ويأمر به ويمضيه}ُيَدبُِّر اأْلَْمَر{  قوله تعاىل: 

أي ما من شفيع يشفع إال من بعد أن يأذن اهلل عز وجل له يف ِمْن بَْعِد إِْذنِِه{ 

 الشفاعة. 

يعني حيييه ثم يميته ثم يبيده ثم }إِنَُّه َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه{  قوله تعاىل:
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 حيييه. 

ِذيَن ََل َيْرُجوَن لَِقاءَ قوله تعاىل:  أي ال خيافون عقابنا ومنه َنا{ }...إِنَّ الَّ

 قول الشاعر: 

 إذا لسعته النحل مل يرج لسعها 

 

 وخالفنا يف بيت نوب عواسل  

 

 وجيوز أن يكون: ال تطمعون يف ثوابنا ومنه قول الشاعر: 

 أيرجوا بنو مروان سمعي وطاعتي 

 

 وقومي متيم والقالة وراءنا  

 

ِذيَن َءاَمنُقوله تعاىل:  ُْم }...إِنَّ الَّ احِلَاِت ََيِْدَيِْم َرِّبُّ وا َوَعِمُلوا الصَّ

ِري  أي جيعل عملهم هلم هاديًا إىل اجلنة والثواب هلم جناتبِإِيَماَِّنِْم{  }َِتْ

تِِهُم اأْلََّْنَاُر{  ِري  وأاهار اجلنة جتري يف غري أخدود ومعنى قوله:ِمْن حَتْ }َِتْ

تِِهُم اأْلََّْنَاُر{  }َأَلْيَس ِِل ُمْلُك ِمِّْصَ َوَهِذِه  قال: أي بني أيدهيم كامِمْن حَتْ

تِي{ ِري ِمْن حَتْ  [، أي من بني يدي. 51]الزخرف: اأْلََّْنَاُر َِتْ

{  قوله تعاىل: ومعنى ذلك أن أهل }َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ

اجلنة إذا اشتهوا شيئًا فأرادوه أن يدعو باليشء قالوا: سبحانك اللهم 

يَُّتُهْم فِيَها َساَلمٌ ْ  لك اليشءفيأتيهم ذ والتحية امللك أي وملكهم سامل }َوحَتِ

 قال الشاعر: 

 ولكل ما نال الفتى قد نلته 

 

 إال التحية... 

 

ِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي)  أي آخر ({ 90}َوَءاِخُر َدْعَواُهْم َأِن احْلَْمُد لِلَّ

 سبحانك اللهم. دعائهم احلمد هلل رب العاملني كام كان أول دعائهم 

َّ اْستِْعَجاهَلُْم بِاخْلرَْيِ َلُقِِضَ قوله تعاىل:  ُه لِلنَّاِس الِّشَّ ُل اللَّ }َوَلْو ُيَعجِّ

معناه أن الرجل إذا غضب عىل نفسه أو ولده أو ماله أن إَِلْيِهْم َأَجُلُهْم{ 
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يدعو بالرش فيقول: ال بارك اهلل فيه أو أهلكه اهلل فلو استجيب ذلك منه كام 

ِذيَن ََل َيْرُجوَن  يستجاب اخلري لقيض إليهم أجلهم أي هللكوا }َفنََذُر الَّ

ْم َيْعَمُهوَن) أي يف ضالهلم وجتاوزهم احلد يف ({ 99لَِقاَءَنا يِف ُطْغَياَِّنِ

 الكفر يعمهون أي يرتددون يف الضاللة. 

رآن ألاها يعني آيات الق}...َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم َءاَياُتنَا{  قوله تعاىل:

ِذيَن ََل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا{  بيانات لكل يشء  يعني مرشكي أهل مكة}َقاَل الَّ

ْلُه{  والفرق بني تبديله وبني اإلتيان بمثله أن }اْئِت بُِقْرَءاٍن َغرْيِ َهَذا َأْو بَدِّ

التبديل ال جيوز أن يكون معه واإلتيان بمثله جيوز أن يكون معه، ويف قوله 

حدهام: أاهم سألوه أن يسقط ما يف القرآن من عيب آهلتهم أ وجهانذلك 

 وتسفيه أحالمهم وكال القولني جيد. 

َلُه ِمْن تِْلَقاِء َنْفِِس{   أي ليس يل أن أتلقى }ُقْل َما َيُكوُن ِِل َأْن ُأبَدِّ

}إِْن َأتَّبُِع إَِلَّ َما  بالتغيري والتبديل كام ليس يل أن أتلقاه بالرد والتكذيب

{ ُيوَح  فيام أتلوه عليكم من وعد أو وعيد أو حتليل أو حتريم أو أمر أو ى إَِِلَّ

{  اهي }َعَذاَب َيْوٍم  يعني يف تبديله وتغيريه}إيِنِّ َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َريبِّ

 أي يوم القيامة. ({ 99َعظِيٍم)

ُه َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوََل َأْدرَ  قوله تعاىل: أي ال اُكْم بِِه{ }ُقْل َلْو َشاَء اللَّ

أي ما تقدم من عمره قبل }َفَقْد َلبِْثُت فِيُكْم ُعُمًرا ِمْن َقْبِلِه{  أعلمكم به

الوحي إليه وعمر اإلنسان مدة حياته طالت أو قرصت، ويف هذا املوضع 

بعث بعد األربعني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-املراد بعد األربعني سنة ألن النبي 

 مر اإلنسان. وهو املطلق من ع

ًة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا{ قوله تعاىل:  أي كانوا }...َوَما َكاَن النَّاُس إَِلَّ ُأمَّ

عىل الكفر حتى بعث اهلل إليهم الرسل فاختلفوا فيه بعد إرسال الرسل 
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}َوَلْوََل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن اختلفوا يف الدين فمنهم من آمن ومنهم من كفر 

}َلُقِِضَ بَْينَُهْم فِيَما فِيِه  لهم إىل يوم القيامةيف تأجيَربَِّك{ 

َتِلُفوَن)  بأن يضطرهم إىل معرفة املحق من املبطل. ({ 91َُيْ

ْتُهْم{  قوله تعاىل: اَء َمسَّ أي }َوإَِذا َأَذْقنَا النَّاَس َرمْحًَة ِمْن بَْعِد َْضَّ

واملكر الكفر نَا{ }إَِذا هَلُْم َمْكٌر يِف َءاَياتِ  رخاء بعد شدة وصحة بعد سقم

ُه  واالستهزاء بام أنزلنا من اآليات واجلحود هلا والتكذيب هبا }ُقِل اللَّ

ُع َمْكًرا{   أي أرسع جزاء عىل املكر. َأِْسَ

ْ َتْغَن بِاأْلَْمِس{  قوله تعاىل: أحدهام كأن مل  قوَلنيف تغن }...َكَأْن ََل

 تعش كام قال لبيد: 

 وغنيت شيئًا قبل جمرد أحسن 

 

 لو كان للنفس اللحوح حقودا 

 

 والثاين: مل يقم من قوهلم: غني فالن باملكان أي أقام فيه. 

اَلِم{ قوله تعاىل:  ُه َيْدُعو إِىَل َداِر السَّ أي إىل دار السالمة من كل }َواللَّ

اٍط ُمْسَتِقيٍم) آفة وحمنة أي هيدي ({ 49}َوََيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل رِصَ

وإظهار الرباهني واألدلة إىل الرصاط املستقيم والرصاط بالتوفيق واملعونة 

املستقيم هو كتاب اهلل عز وجل وترامجته من العرتة الطيبة اللذان هام 

 مقرتنان ال يفرتقان إىل يوم القيامة. 

وروينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم خرج يومًا فقال: ))رأيت 

أيس وميكائيل عند رجيل يقول أحدهام لصاحبه يف املنام كأن جربيل عند ر

ارضب له مثاًل فقال: اسمع سمع أذنك واعقل عقل قلبك إنام مثلك ومثل 

أمتك كمثل ملك اختذ دارًا ثم بنى فيها بيتًا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث 

رسوالً يدعو الناس إىل طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه 

الدار اإلسالم واملائدة اجلنة وأنت يا حممد الرسول فاهلل عز وجل امللك و
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ُه فمن أجابك دخل اجلنة ومن دخل اجلنة أكل ما فيها وذلك قوله:  }َواللَّ

اَلِم{.   َيْدُعو إِىَل َداِر السَّ

ِذيَن َأْحَسنُوا احْلُْسنَى{  قوله تعاىل: أي للذين عملوا الصاحلات }لِلَّ

 نة إىل عرش أمثاهلا وذلك معنى قوله:احلسنى اجلنة واملكأفاة عليها باحلس

أي يلحق ومنه غالم مراهق إذا حلق }َوِزَياَدٌة{. }َوََل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم{ 

بالرجال والقرت سواد يعرتي الوجه عند حزن شديد وأصل القرت الغبار قال 

 الشاعر: 

 متتوج برداء امللك يتبعه 

 

 موج ترى فوقه الرايات والقرتا  

 

بام يعجز تبينه }...ُهنَالَِك َتْبُلو ُكلُّ َنْفٍس َما َأْسَلَفْت{ : قوله تعاىل

 ومعناه تتبع قال الشاعر: 

 إن املريب يتبع املريبا 

 

 كام رائب الذيب يتلو الذئبا 

 

أي يتبع كل جزاء عمله من حسنة وسيئة وقرئ )تبلو( بالتاء أي ختترب 

ِه َمْوََلُهُم احْلَقِّ  وا إِىَل اللَّ أي مالكهم ووصف نفسه باحلق ألن { }َوُردُّ

 احلق منه كام وصف نفسه بالعدل ألن العدل منه. 

]حممد[،  ({99}َوَأنَّ اْلَكافِِريَن ََل َمْوىَل هَلُْم)فإن قيل: فقد قال: 

فكيف هاهنا صار هلم موىل؟ قيل: ليس هلم موىل بالنرصة واملعونة وهو 

وَن)}َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَ  موىل هلم بامللكية أي ويضل عنهم ({ 30اُنوا َيْفََتُ

 ما كانوا يكذبون. 

يعني }...َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرَءاُن َأْن ُيْفََتَى ِمْن ُدوِن اللَِّه{  قوله تعاىل:

ِذي بنَْيَ َيَدْيِه{  أن خيتلق ويكذب أي أن القرآن شاهد }َوَلِكْن َتْصِديَق الَّ
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والثاين مصدق ملا بني  -السالم عليهم-مصدق ملا تقدمه من كتب األنبياء 

 يديه من البعث والنشور واجلزاء عىل األعامل واجلنة والنار. 

ٍة َرُسوٌل{  قوله تعاىل: يعني نبيًا يدعوهم إىل اهلدى }...َولُِكلِّ ُأمَّ

فيه }َفإَِذا َجاَء َرُسوهُلُْم ُقِِضَ بَْينَُهْم بِاْلِقْسِط{  ويأمرهم باإليامن والطاعة

ام: فإذا جاء رسوهلم قيض بينهم يوم القيامة، ويكون شاهدًا أحده وجهان

عليهم، والثاين: فإذا جاء يف الدنيا داعيًا بعد اإلذن له يف الدعاء عليهم قىض 

 اهلل بينهم بتعجيل االنتقام منهم. 

أي يستخربونك وهو طلب }...َوَيْسَتنْبُِئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو{  قوله تعاىل:

{  أي العذاب يف اآلخرة }َأَحقٌّ ُهَو{ النبأ وأقسم }ُقْل إِي َوَريبِّ إِنَُّه حَلَقٌّ

 مع إخباره أنه حق ليكون تأكيدًا أي يمينًا يقينًا. 

ا َرَأُوا اْلَعَذاَب{  قوله تعاىل: وا النََّداَمَة َلمَّ أي أخفوا الندامة }َوَأَِسُّ

 وكتموها، وحيتمل أن يكون بمعنى أظهروها وكشفوها. 

ِه َوبَِرمْحَتِِه{ } قوله تعاىل: فضل اهلل اإلسالم واهلداية ...ُقْل بَِفْضِل اللَّ

}َفبَِذلَِك َفْلَيْفَرُحوا  مع ما قدمنا من اإلسالم والنعم ورمحته عونه وتسديده

 يف الدنيا. ({ 92ُهَو َخرْيٌ ِِمَّا ََيَْمُعوَن)

ِه ََل َخْوٌف َعَليْ  قوله تعاىل: ِهْم َوََل ُهْم }...َأََل إِنَّ َأْولَِياَء اللَّ

َزُنوَن) فأولياء اهلل هم أهل واليته واملستحقون لكرامته، وجيوز أن ({ 64َُيْ

يكون املتحابون يف اهلل عز وجل، وذلك ملا روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل 

َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))إن من عباد اهلل ناسًا ما هم بأنبياء وال شهداء 

الشهداء ملكااهم يوم القيامة(( قالوا: يا رسول اهلل من هم يغبطهم األنبياء و

خربنا وما أعامهلم؟ فإنا نحبهم لذلك؛ قال: ))هم قوم حتابوا بروح اهلل عىل 

غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطواها يف اهلل إن وجوههم لنور وإاها لعىل 

}َأََل إِنَّ نور ال خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون إذا حزن الناس وقرأ: 
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َزُنوَن) ِه ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َُيْ أي ال خوف عليهم ({ 64َأْولَِياَء اللَّ

 يف اآلخرة ، وال هم حيزنون أي عند املوت. 

ْنَيا َويِف اْْلِخَرِة{  قوله تعاىل: ى يِف احْلََياِة الدُّ  وجهانفيه }هَلُُم اْلُبِّْشَ

نيا هي البشارة عند املوت بأن يعلم أين هو أحدهام: أن البرشى يف احلياة الد

 قبل أن يموت ويف اآلخرة اجلنة. 

َصىَل اهلل -أنه قال: إن النبي  -َعَلْيه الَسالم-وروينا عن أمري املؤمنني 

قال: ))إن خلدجية بنت خويلد بيتًا من قصب ال صخب فيه وال  -َعَلْيه وآله

 نصب((. 

يا الرؤيا الصاحلة يراها العبد الصالح أو والثاين: أن البرشى يف احلياة الدن

َصىَل اهلل َعَلْيه -ترى له ويف اآلخرة اجلنة، روينا ذلك نصًا عن رسول اهلل 

 أي ال خلف يف وعده ووعيده. }ََل َتْبِديَل لَِكِلَماِت اللَِّه{  -وآله

ًة{ قوله تعاىل:  ق األمر والغمة ضي}...ُثمَّ ََل َيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ

الذي يوجب الغم وهو من اليشء املغطى يقال غم اهلالل عن الناس أي 

{  استرت أي وال ({ 79}َوََل ُتنْظُِروِن) ما يف نفوسكم}ُثمَّ اْقُضوا إَِِلَّ

 تؤخرون. 

ْيُتْم{  قوله تعاىل: }َفَما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر{  يعني عن اإليامن}َفإِْن َتَولَّ

ِه  من اإليامن واإلجابة ألجلهتستثقلونه فتتمتعون  }إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعىَل اللَّ

 ألمر اهلل وطاعته. ({ 74َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي)

ْينَاُه َوَمْن َمَعُه يِف اْلُفْلِك{ قوله تعاىل:  وروينا أنه كان يف سفينة }َفنَجَّ

ومحل فيها من كل  نوح ثامنون رجاًل أحدهم جرهم وكان لسانه عربياً 

}َوَأْغَرْقنَا  أي خلفًا ملن هلك بالغرق}َوَجَعْلنَاُهْم َخاَلِئَف{  زوجني اثنني

بُوا بِآَياتِنَا{  ِذيَن َكذَّ  وبقي املاء بعد الغرق مائة ومخسني يومًا. الَّ
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وروينا يف األثر أنه ملا مضت السفينة بنوح أربعني ليلة فتح كوة السفينة 

اب ينظر ما فعل املاء فلم يعد فأرسل احلاممة فرجعت ثم أرسل منها الغر

ومل جتد لرجلها موضعًا ثم أرسلها بعد سبعة أيام فرجعت حني أمست ويف 

فيها زيتونة فعلم أن املاء قد قل عن األرض ثم أرسلها بعد سبعة أيام فلم 

ترجع فعلم أن األرض قد ظهرت وكان قد استوت عىل اجلودي لتسع 

 هر السابع من الطوفان. عرشة ليلة من الش

أي لتصدنا وترصفنا ومنه لفت }...َقاُلوا َأِجْئَتنَا لَِتْلِفَتنَا{ قوله تعاىل: 

َياُء يِف اأْلَْرِض{  عنقه أي لواها أي امللك وعلو }َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكرْبِ

 الشأن واملنزلة. 

ٌة ِمنْ  قوله تعاىل: يَّ والذرية أراد َقْوِمِه{  }...َفَما َءاَمَن لُِموَسى إَِلَّ ُذرِّ

به غلامنًا من بني إرسائيل ألن فرعون كان يذبحهم فسارعوا إىل اإليامن 

}َأْن  يعني عظامئهم وأرشافهم}َعىَل َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم{  بموسى

}َوإِنَّ فِْرَعْوَن  أي يعذهبم ويكرههم عىل استدامة ما هم عليهَيْفتِنَُهْم{ 

فنَِي) أي متجربًا طاغاأْلَْرِض{ َلَعاٍل يِف  يف بغيه ({ 23}َوإِنَُّه َلِمَن اْلُمَْسِ

 وطغيانه. 

َعْلنَا فِْتنًَة لِْلَقْوِم الظَّالِِمنَي) قوله تعاىل: أي ال ({ 29}َربَّنَا ََل َِتْ

 تسلطهم علينا فيفتنونا. 

آ{  قوله تعاىل: اختذا هلم بيوتًا  أي}َوَأْوَحْينَا إِىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأْن َتَبوَّ

 يسكنوها ومنه قول الراجز: 

 نحن بنو عدنان ليس شك 

 

 تبوأ املجد بنا وامللك  

 

أراد بالبيوت املساجد ألاهم كانوا خيافون }بِِمِّْصَ بُُيوًتا{ ويف قوله: 

أي }َواْجَعُلوا بُُيوَتُكْم ِقْبَلًة{  فرعون إن صلوا يف كنائسهم ومساجدهم
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اَلَة{ }وَ  يقابل بعضها بعضاً  ِ  يعني فيهاَأِقيُموا الصَّ }َوبَِّشِّ

 يعني بالنرص يف الدنيا وباجلنة يف اآلخرة. ({ 27اْلُمْؤِمننَِي)

ْم{  قوله تعاىل: أي أهلكها فذكر لنا أن }َربَّنَا اْطِمْس َعىَل َأْمَواهِلِ

أي أسلب }َواْشُدْد َعىَل ُقُلوِِّبِْم{  أمواهلم وزروعهم صارت حجارة

}َفاَل  يبقون عىل الضاللة فيهلكوا كفارًا ويناهلم عذاب اآلخرةاملعونة هلم ف

هو الغرق الذي أهلكهم اهلل ({ 22ُيْؤِمنُوا َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم)

 به. 

قيل إن موسى هو }َقاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما َفاْسَتِقيَما{  قوله تعاىل:

ن، وأخر فرعون بعد الدعوة الذي دعا عىل فرعون وقومه وأمن هارو

أي امضيا يف أمري واستقيام يف دعائكام عىل }َفاْسَتِقيَما{  أربعني عاماً 

 فرعون. 

وروينا أنه ال جيوز أن يدعو نبي عىل قومه إال بإذنه ألن دعاءه موجب 

 حللول االنتقام وقد جيوز أن يكون فيهم من يتوب. 

يَك بِ  قوله تعاىل: أي نلقيه عىل نخوة من َبَدنَِك{ }...َفاْلَيْوَم ُننَجِّ

األرض والنخوة املكان املرتفع وقوله ببدنك أي بجسدك من غري روح 

}لَِتُكوَن وجيوز بدرعك ألن من ختلف من قوم فرعون كان يذكر غرقه 

 يعني ملن بعدك عربة وموعظة. لَِمْن َخْلَفَك َءاَيًة{ 

اِئيقوله تعاىل:  ْأَنا بَنِي إِِْسَ َأ ِصْدٍق{ }َوَلَقْد بَوَّ ومبوأ صدق هو َل ُمَبوَّ

}َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن  بيت املقدس وإنام وعدهم اهلل إياه فصدق وعده هلم

يَِّباِت{  }َفَما اْخَتَلُفوا َحتَّى  يعني وأحللناهم من اخلريات الطيبةالطَّ

الذي كانوا يوعدون به  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بمحمد َجاَءُهُم اْلِعْلُم{ 

أن بني إرسائيل ما اختلفوا حتى جاءهم العلم أن حممدًا نبي وفيه  يعني



 البرهان في تفسير القرآن      351

أحدهام حتى جاءهم حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم الذي كانوا  وجهان

 يعلمون بأنه نبي وتقديره حتى جاءهم املعلوم، والثاين: جاءهم القرآن. 

فهذا خطاب من اهلل إَِلْيَك{  }َفإِْن ُكنَْت يِف َشكٍّ ِِمَّا َأْنَزْلنَا قوله تعاىل:

تعاىل لنبيئه واملقصود به غريه ممن كان شاكًا مام فيه أنزل أن حممد مكتوب 

ِذيَن َيْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلَك{  عندهم يف التوراة واإلنجيل }َفاْسَأِل الَّ

أحدهام من آمن منهم مثل عبداهلل بن سالم وكعب األحبار،  وجهانفيه 

من مل يدخل يف التحريف والتكذيب منهم ومثل هذا اخلطاب  والثاين:

{كقوله عز وجل:  َِتِنَّ ْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ  }َياَأَيُّ

[، وإنام املراد باخلطاب األمة وحيتمل وجهًا آخر وهو أنه 1]الطالق:

ول والتنبيه عىل الطاعة خطاب آخر ورد عىل عادة العرب يف توكيد الق

كقول الرجل لولده: إن كنت من ابني فرتبى، ولعبده إن كنت عبدي 

فامتثل أمري وال يدل ذلك عىل شك الولد أنه من أبيه وأن العبد شاك يف 

يَن) أنه ملك لسيده  ({. 12}َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِ

ْت َعَلْيِهْم كَ  قوله تعاىل: ِذيَن َحقَّ العذاب بالوعيد ِلَمُة َربَِّك{ }إِنَّ الَّ

حيتمل وجهني أحدهام أنه قد وجبت عليهم ({ 16}ََل ُيْؤِمنُوَن) والغضب

كلمة ربك بالوعيد والغضب ال يؤمنون أبدًا، والثاين أن الذين وقعت 

 عليهم كلمته بنزول العذاب هبم ال يؤمنون أبدًا. 

َفنََفَعَها إِيَماَُّنَا إَِلَّ َقْوَم  }َفَلْوََل َكاَنْت َقْرَيٌة َءاَمنَْت قوله تعاىل: 

ومعنى الكالم مل تكن قرية آمنت بعذاب بعد أن حقت عليهم ُيوُنَس{ 

كلمت ربك فنفعها إياماها واملراد بالقرية أهل القرية إال قوم يونس وهم 

قوم نينوى من بالد املوصل فإن يونس وعدهم العذاب بعد ثالثة أيام 

خرج عنا فوعده حق؛ فلام خرج عنهم حتققوه فقالوا: انظروا يونس فإن 

ففزعوا إىل شيخ منهم فقال: توبوا وادعوا وقولوا: يا حي حني ال حي، ويا 
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حي حميي املوتى، ويا حي ال إله إال أنت. فلبسوا املسوح وفرقوا بني كل 

والدة وولدها وخرجوا عن قريتهم تائبني داعني فكشف اهلل عنهم العذاب 

 ومل يكن بينهم وبني العذاب إال ميل.  بعد أن جتىل عليهم

أي إىل حني أي إىل أجلهم وروينا عن ({ 12}َوَمتَّْعنَاُهْم إِىَل ِحنٍي) 

أنه قال: إن احلذر ال يرد القدر وإن  -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني عيل 

ا َءاَمنُوالدعاء يرد القدر وإن اهلل سبحانه يقول:  ا }إَِلَّ َقْوَم ُيوُنَس َلمَّ

ْزِي{  وروينا عنه َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أن َكَشْفنَا َعنُْهْم َعَذاَب اخْلِ

 ذلك كان يوم عاشوراء. 

 أي إال بأمر اهلل}َوَما َكاَن لِنَْفٍس َأْن ُتْؤِمَن إَِلَّ بِإِْذِن اللَِّه{  قوله تعاىل:

ِذيَن ََل َيْعِقُلوَن) ْجَس َعىَل الَّ َعُل الرِّ الرجس يف هذا ({ 900}َوََيْ

املوضع السخط والعذاب وقوله ال يعقلون أي ال يعقلون عن اهلل أمره 

 واهيه. 

يِن َحنِيًفا{  قوله تعاىل: أي استقم بإقبالك }...َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ووجهك عىل ما أمرت به من الدين حنيفًا أي سابقًا إىل الطاعة مأخوذ من 

ْجَلني وهو أ  ن تسبق أحدهام األخرى مطيعًا فيام آمر. احلنف يف الرِّ



 سورة هود 
}َوَأِقِم قال اإلمام النارص لدين اهلل: هي مكية إال آية واحدة وهي قوله: 

اَلَة َطَريَفِ النََّهاِر{  [. 114] الصَّ

ِحيِم }الر ِكَتاٌب{  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }ُأْحِكَمْت  يعني القرآنبِْسِم اللَّ

َلْت{  ت آياته من الباطلأي أحكمَءاَياُتُه{  باحلالل واحلرام }ُثمَّ ُفصِّ

والطاعة واملعصية، وحيتمل أن يكون املعنى أحكمت باألمر والنهي ثم 

أي من عند ({ 9}ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخبِرٍي) فصلت بالثواب والعقاب

 حكيم يف أفعاله خبري بمصالح عباده. 

إين ({ 4َه إِنَّنِي َلُكْم ِمنُْه َنِذيٌر َوبَِشرٌي)}َأَلَّ َتْعُبُدوا إَِلَّ اللَّ  قوله تعاىل:

 نذير من النار بشري باجلنة. 

وإنام قدم ذكر }َوَأِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوبُوا إَِلْيِه{  قوله تعاىل:

االستغفار ألن املغفرة هي الغرض املطلوب والتوبة هي السبب إليها، 

}ُيَمتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسنًا{  يف السببواملغفرة هي أول يف الطلب وآخر 

ى{  يعني يف الدنيا }َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل  أي املوت}إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ

ْوا{  أي جيازيه عليه يف اآلخرةَفْضَلُه{  }َفإيِنِّ  يعني عام أمرتكم به}َوإِْن َتَولَّ

ك لكرب األمور التي ووصفه بذل({ 3َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكبِرٍي)

 فيه. 

ُْم َيْثنُوَن ُصُدوَرُهْم{  قوله تعاىل: أي يثنون صدورهم عىل }..َأََل إَِّنَّ

أي }لَِيْسَتْخُفوا ِمنُْه{  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الكفر عىل عداوة رسول اهلل 

 من رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وحيتمل أن يكون من اهلل عز وجل

يعني يلبسواها ويتغطون هبا ومنه قول َأََل ِحنَي َيْسَتْغُشوَن ثَِياَِّبُْم{ }

 اخلنساء: 

 وتارة أتغشى فضل أطامري   أرعى النجوم وما كلفت رعيتها 
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وَن{   بأفواههم، وجيوز أن }َوَما ُيْعِلنُوَن{  يف قلوهبم}َيْعَلُم َما ُيَِسُّ

}إِنَُّه َعِليٌم بَِذاِت  هاريكون اإلرسار عمل الليل واإلعالن عمل الن

ُدوِر)  أي بأرسارها. ({ 9الصُّ

ُكْم َأْحَسُن َعَماًل{  قوله تعاىل: أي أيكم أحسن عقاًل }لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ

 وأورع عن حمارم اهلل عز وجل وأرسع يف طاعة اهلل تعاىل. 

ٍة مَ  قوله تعاىل: ْرَنا َعنُْهُم اْلَعَذاَب إِىَل ُأمَّ ْعُدوَدٍة َلَيُقوُلنَّ َما }َوَلِئْن َأخَّ

بُِسُه{   يعني العذاب وإنام قالوا ذلك تكذيبًا للعذاب لتأخريه عنهم. َُيْ

الذي هو عىل بينة من ربه }...َأَفَمْن َكاَن َعىَل بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه{  قوله تعاىل:

مري هو أَيْتُلوُه َشاِهٌد هو رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم والذي 

-املراد من قبل حممد }َوِمْن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرمْحًَة{  املؤمنني

كتاب موسى وهو التوراة إمامًا ورمحة أي متقدمًا علينا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

يعني من كان عىل بينة من ربه ويتلوه }ُأوَلِئَك ُيْؤِمنُوَن بِِه{  ورمحة هلم

وهم املتحزبون عىل رسول اهلل ْكُفْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب{ }َوَمْن يَ  شاهد منه

املجتمعون عىل حماربته واآلية عامة يف كل من حتزب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-

}َفالنَّاُر  من الكفار من قريش وغريها -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عىل رسول اهلل 

 أي إليها مصريه قال حسان: َمْوِعُدُه{ 

 وها حياض املوت ضاحية أوردمت

 

 فالنار موعدها فاملوت القيها  

 

ِه َكِذبًا{  قوله تعاىل: معناه ومن أظلم }َوَمْن َأْظَلُم ِِمَِّن اْفََتَى َعىَل اللَّ

لنفسه ممن افرتى عىل اهلل كذبًا بأن يدعي إنزال ما مل ينزل عليه أو نفي ما 

ِْم{ }ُأوَلِئَك ُيْعَرُضوَن َعىَل  أنزل اهلل عليه وهو حرشهم إىل موقف َرِّبِّ
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ِْم{  احلساب يوم العرض ِذيَن َكَذبُوا َعىَل َرِّبِّ }َوَيُقوُل اأْلَْشَهاُد َهُؤََلِء الَّ

األشهاد مجع وحيتمل وجهني أحدهام : أن يقال مجع شاهد كام يقال صاحب 

وأصحاب والثاين أن يكون مجع شهيد كام يقال رشيف وأرشاف، واألشهاد 

 . -عليهم السالم-ألوصياء واألئمة األنبياء وا

وَن َعْن َسبِيِل اللَِّه{  قوله تعاىل: ِذيَن َيُصدُّ يعني قريشًا صدت }الَّ

أي }َوَيْبُغوََّنَا ِعَوًجا{  الناس عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم

 ويبغون القرآن تأوياًل باطاًل. 

ِ  قوله تعاىل:  أي وخشعوا وتواضعوا. ْم{ }...َوَأْخَبُتوا إِىَل َرِّبِّ

ِذيَن ُهْم َأَراِذُلنَا{  قوله تعاىل: مجع أرذل }...َوَما َنَراَك اتََّبَعَك إَِلَّ الَّ

}بَاِدَي  والرذل احلقري وعنوا باألراذل الفقراء وأصحاب املهن املتضعة

ْأِي{  أي ظاهر الرأي أي أنك تعمل بأول الرأي من غري فكر وجيوز أن الرَّ

}َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل{  سك باد ظاهر يريد به تعجيزًا لهما يف نف

 تفضلون علينا به من دنياكم والثاين من فضل تفضلون به علينا يف أنفسكم. 

 أي عىل حجة}َقاَل َياَقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل بَيِّنٍَة{  قوله عز وجل:

َيْت َعلَ  { }َفُعمِّ وهم الذين عموا عنها برتك النظر وقرئ ْيُكْم{ }ِمْن َريبِّ

فعميت عليكم بضم العني وتشديد امليم وإنام قصد نبي اهلل نوح هبذا القول 

ليظهر }َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل{ لقوله: أن يرد عليهم قوهلم: 

ك فضله عليهم بأنه عىل بينة من ربه وآتاه رمحة من عنده وهم قد سلموا ذل

}َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم هَلَا  فأي فضل أعظم من ذلك ثم قال:

 وقبولكم هلا ال يصح مع إكراهه عليها. ({ 42َكاِرُهوَن)

ِذيَن َءاَمنُوا{  قوله عز وجل: ألاهم سألوه طرد من }َوَما َأَنا بَِطاِرِد الَّ

ِذيَن  }َوَما َأَنا اتبعه من أراذهلم فقال جوابًا هلم وردًا لسؤاهلم: بَِطاِرِد الَّ

ِْم{  ُْم ُماَلُقو َرِّبِّ  وإنام قال ذلك هلم عىل وجه اإلعظام للقاء اهللَءاَمنُوا إَِّنَّ
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َهُلوَن) أحدهام جتهلون يف  وجهانفيه ({ 41}َوَلِكنِّي َأَراُكْم َقْوًما َِتْ

 اسرتذالكم هلم وسؤالكم طردهم، والثاين جتهلون أاهم خري منكم. 

ِه َوََل َأْعَلُم اْلَغْيَب }َوََل  قوله تعاىل:  َأُقوُل َلُكْم ِعنِْدي َخَزاِئُن اللَّ

 -َعَلْيه الَسالم-وهذا جواب لقومه وذلك أن نوحًا َوََل َأُقوُل إيِنِّ َمَلٌك{ 

قال هلم ذلك عند ما قالوا: ما نراك إال برشًا مثلنا وقوهلم: وما نرى لكم 

وُل َلُكْم ِعنِْدي َخَزاِئُن اللَِّه{ }َوََل َأقُ علينا من فضل قال اهلل تعاىل: 

 فأخربكم بام يف أنفسكم}َوََل َأْعَلُم اْلَغْيَب{  فأعطيكم منها عىل إيامنكم

ِذيَن َتْزَدِري فأباين جنسكم }}َوََل َأُقوُل إيِنِّ َمَلٌك{  َوََل َأُقوُل لِلَّ

ا{  ُه َخرْيً ار يقال: ازدرى فالن واالزدراء االحتقَأْعُينُُكْم َلْن ُيْؤتَِيُهُم اللَّ

بفالن إذا صغره وزرى عليه إذا عابه واحتقره واالزدراء افتعال منه قول 

 الشاعر: 

 يباعده الصديق وتزدريه 

 

 حليلته وينهره الصغري  

 

ا{ وقوله:  ُه َخرْيً أي ليس احتقاركم هلم يبطل أجرهم }َلْن ُيْؤتَِيُهُم اللَّ

 الدنيا تزادون عىل أجوركمأو ينقص ثواهبم وكذلك لستم لقلوبكم يف 

ُه َأْعَلُم بَِما يِف َأْنُفِسِهْم{  }إيِنِّ  يعني يف أنه جيازهيم عليه ويؤاخذهم به}اللَّ

 يعني إن قلت هذا الذي تقدم ذكره. ({ 39إًِذا َلِمَن الظَّالِِمنَي)

اُه{  قوله تعاىل:  َصىَل اهلل َعَلْيه-يعنون به النبي }...َأْم َيُقوُلوَن اْفََتَ

افرتى افتعل من الفرية وهو الكذب يعني افتعله من قبل نفسه ما  -وآله

ْيُتُه َفَعَِلَّ إِْجَراِمي{  وقومه -َعَلْيه الَسالم-أخرب به عن نوح  }ُقْل إِِن اْفََتَ

 واإلجرام الذنوب املكتسبة قال الشاعر: 

 بام جرمت يدي وجنى لساين   رهني عشرية ورهني جرم 
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اب إجرامي وأنا بريء مام جترمون أي وعليكم من ومعناه فعيل عق

 عقاب جرمكم يف تكذيبي ما أنه بريء منه. 

}َوُأوِحَي إِىَل ُنوٍح َأنَُّه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إَِلَّ َمْن َقْد قوله تعاىل: 

 حيقق اهلل سبحانه وتعاىل استدامة كفرهم حتقيقًا لنزول الوعيد هبمَءاَمَن{ 

 أي فال حتزن ومنه قول الشاعر: ({ 36ِئْس بَِما َكاُنوا َيْفَعُلوَن)}َفاَل َتْبتَ 

 وكم من خليل أو محيم رأيته 

 

 فلم أبتئس والرزء منه جليل 

 

 واالبتئاس  حزن يف االستكانة وأصله من البؤس، فال حتزن هلالكهم. 

 أي حيث نراك ونحفظك حفظ}َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا{  قوله تعاىل:

 أي بأمرنا لك أن تصنعها}َوَوْحِينَا{  من يراك فعرب عن احلفظ بالرؤية

ُْم ُمْغَرُقوَن) ِذيَن َظَلُموا إَِّنَّ فنهى عن املراجعة ({ 37}َوََل َُتَاطِْبنِي يِف الَّ

فيهم واحتمل اهيه أمرين أحدهام ليرصفه عن سؤال ما ال جياب إليه 

 . والثاين: الترصف عنه مآثم املامالت الطغام

مكث  -َعَلْيه الَسالم-وروينا أن نوحًا }َوَيْصنَُع اْلُفْلَك{  قوله تعاىل:

مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها ومائة سنة يصنعها وكان طول السفينة 

 أربعامئة ذراع وعلوها ثالثني وعرضها مخسني ذراعًا وكان ثالثة أبيات

َما َمرَّ َعَلْيِه َمَُأٌ ِمْن َقْوِمِه َسخِ  كانوا يرونه يبني يف الرب ُروا ِمنُْه{ }َوُكلَّ

سفينة فيسخرون، معناه إن تسخروا منا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر 

 منكم غدًا عند الغرق كام تسخرون اليوم بنا. 

فإن قيل: فلم جاز أن يقول فإنا نسخر منكم مع قبح السخرية؟ قيل: 

 جهلون. معنى الكالم إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كام تست

وكان أمر اهلل نوحًا }..َحتَّى إَِذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر{ قوله تعاىل: 
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أنه إذا رأى املاء عىل وجه األرض ركب هو ومن معه السفينة وكان فورانه 

أن فورانه كان من مسجد  -َعَلْيه الَسالم-عىل ما روينا عن أمري املؤمنني 

وفار التنور وهو عىل ما روينا عنه أنه الصبح. الكوفة من قبل أبواب كندة 

 }  من اآلدميني والبهائم ذكرًا وأنثى}ُقْلنَا امْحِْل فِيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثننَْيِ

من اهلل تعاىل أنه }إَِلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل{  أي وامحل أهلك}َوَأْهَلَك{ 

}َوَما  أي امحل من آمنَمْن َءاَمَن{ }وَ هيلكه وهو ابنه وامرأته كانا كافرين 

وكان عددهم ثامنني نفرًا فيهم ثالثة من بنيه ({ 20َءاَمَن َمَعُه إَِلَّ َقِليٌل)

 سام وحام ويافث وثالث بنات له نوح سابعهم. 

يف السفينة  -َعَلْيه الَسالم-ركب نوح }َوَقاَل اْرَكُبوا فِيَها{  قوله تعاىل:

ونزل منها يف اليوم العارش من حمرم وهو يوم  يف اليوم العارش من رجب

عاشوراء فقال ملن كان معه من كان صائاًم فليتم صومه ومن مل يكن صائام 

ِه ََمَْراَها{  فليصم أي مثبتها فإذا أراد }َوُمْرَساَها{  أي مسريها}بِْسِم اللَّ

ها مسريها قال بسم اهلل جمرهيا فجرت وإذا أراد وقوفها قال: بسم اهلل مرسي

 فرست. 

أي ال معصوم }...َقاَل ََل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه{  قوله عز وجل:

 وهم أهل السفينة. }إَِلَّ َمْن َرِحَم{  أي ال ناج من أمر اهلل يعني الغرق

وجعل }َوِقيَل َياَأْرُض ابَْلِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء َأْقِلِعي{  قوله تعاىل:

}َوَيا َسَماُء َأْقِلِعي{  ض بمنزلة البلع ومعناه ابلعي املاء نزول املاء يف األر

أي }َوِغيَض اْلَماُء{  أي ال متطري من قوهلم أقلع عن اليشء إذا تركه

 أي هبالك من غرق من قوم نوح}َوُقِِضَ اأْلَْمُر{  نقص حتى ذهب زيادته

{  يعني السفينة}َواْسَتَوْت{  وقيل  وهو جبل باملوصل}َعىَل اْْلُوِديِّ

 بموضع يقال له بافردا من أرض اجلزيرة. 
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 وإنام قال}َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه َفَقاَل َربِّ إِنَّ ابْنِي ِمْن َأْهِِل{  قوله تعاىل:

}َوإِنَّ َوْعَدَك احْلَقُّ َوَأْنَت  من أهيل ألن اهلل تعاىل وعده أن ينجي أهله معه

أي ُنوُح إِنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك{ }َقاَل َيا باحلق({ 29َأْحَكُم احْلَاِكِمنَي)

ليس من أهل دينك وال عىل رشيعتك وواليتك وال هو من أهلك الذين 

أي إن مسألتك إياي أن }إِنَُّه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح{  وعدتك أن أنجيهم معك

أنجيه وهو كافر عمل غري صالح، وهذا تأويل من قرأ بالتنوين ومن قرأ 

إن ابنك الذي سألتني أن أنجيه عمل غري صالح يف بغري التنوين فمعناه 

يعني يف نسبته إىل }َفاَل َتْسَأْلِن َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم{  تركه دينك وواليتك

 نفسك وهو عاص لك وإدخاله يف مجلة من وعدتك أن أنجيه من أهلك

أن  ومعنى أعظك أرفعك({ 26}إيِنِّ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْْلَاِهِلنَي)

تكون من اجلاهلني باملطيعني والعصاة ومن يستحق اخلالص ومن ال 

ُه َأْن َتُعوُدوا لِِمْثِلِه يستحق وأصل املوعظة التحذير كقوله:  }َيِعُظُكَم اللَّ

 [، أي حيذركم. 17]النور: َأبًَدا{

َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا{  قوله تعاىل: بع واملدرار املطر املتتا}...ُيْرِسِل السَّ

تُِكْم{  يف أثنائه مأخوذ من درور اللبن يف الرضع ًة إِىَل ُقوَّ أي }َوَيِزْدُكْم ُقوَّ

 شدة إىل شدتكم وعزًا إىل عزكم بكثرة عددكم وأموالكم. 

اٍط ُمْسَتِقيٍم) قوله تعاىل: أي عىل تدبري ({ 96}...إِنَّ َريبِّ َعىَل رِصَ

 حمكم. 

أنشأكم اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها{  }...ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمنَ  قوله تعاىل:

خلقكم من األرض ألنكم من آدم وآدم من األرض  واستعمركم أي 

 أمركم بعامرة ما حتتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار. 

ا َقْبَل َهَذا{  قوله تعاىل: أي مؤماًل }َقاُلوا َياَصالُِح َقْد ُكنَْت فِينَا َمْرُجوًّ

 . يرجى خريك
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{  قوله تعاىل: أي عىل }َقاَل َياَقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل بَيِّنٍَة ِمْن َريبِّ

}َفَمْن  يعني النبوة واحلكمة}َوَءاَتايِن ِمنُْه َرمْحًَة{  حق بني وحجة ظاهرة

ِه إِْن َعَصْيُتُه{  يِن ِمَن اللَّ أي فمن يدفع عني عذاب اهلل إن عصيته َينُِّْصُ

يعني فام تزيدونني ({ 63َما َتِزيُدوَننِي َغرْيَ ََتِْسرٍي)}فَ  بطاعتكم

 باحتجاجكم باتباعكم آبائكم إال خسارًا خترسونه أنتم. 

ْيَحُة{  قوله تعاىل: ِذيَن َظَلُموا الصَّ وهو أن اهلل سبحانه }...َوَأَخَذ الَّ

ألن ({ 67}َفَأْصَبُحوا يِف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي) أمر جربيل فصاح هبم

الصيحة أخذهتم لياًل فأصبحوا منها هلكى يف ديارهم أي يف منازهلم 

 قوَلنوبالدهم من قوهلم: هذه ديار بكر وديار ربيعة، ويف جاثمني 

أحدهام: ميتني ألن الصيحة أخذهتم بياتًا،والثاين: هلكى باجلثوم ويف اجلثوم 

كَ  قوَلن  ب. أحدهام السقوط عىل الوجوه والثاين أنه القعود عىل الرُّ

ى{  قوله تعاىل: الرسل جربيل }َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلنَا إِبَْراِهيَم بِاْلُبِّْشَ

ومعه ملكان قيل إاهام ميكائيل وإرسافيل، ويف البرشى الذي جاءوا هبا 

}َقاُلوا  أحدهام: أاهم برشوه ببنوة والثاين: برشوه هبالك قوم لوط قوَلن

الئكة إلبراهيم بالسالم فحياهم وهذه حتية من املَساَلًما َقاَل َساَلٌم{ 

بمثلها فدل عىل أن السالم حتية املالئكة واملسلمني وقرئ قالوا: سلاًم قال 

 ِسلم بكرس السني وإسقاط األلف والسالم من املساملة والسلم من السالم

ظن رسل ربه أضيافًا ألاهم ({ 61}َفَما َلبَِث َأْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيٍذ)

ناس فعجل هلم الضيافة فجاءهم بعجل حنيذ واحلنيذ جاءوه يف صورة ال

املشوي نضجًا وهو املحنوذ وهو أن يوقد عىل احلجارة فإذا اشتد حرها 

 ألقي فوقها ليرسع نضجه قال طرفة: 

  وعني الوحش سائلة حنوذ 
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ا َرَأى َأْيِدََيُْم ََل َتِصُل إَِلْيِه َنِكَرُهْم{  ونكرهم وأنكرهم بمعنى }َفَلمَّ

 قال األعشى: واحد 

 وأنكرتني وما كان الذي نكرت 

 

 من احلوادث إال الشيب والصلعا 

 

وسبب إنكاره هلم أاهم مل يطعموا ومن شأن العرب إذا نزل هبم ضيف 

}َوَأْوَجَس ملهم فلم يطعم طعامهم ظنوا به سوءًا فنكرهم إبراهيم لذلك 

}َقاُلوا ََل ََتَْف إِنَّا  أحدهام أنه أضمر يف نفسه ختوفًا منهمِمنُْهْم ِخيَفًة{ 

يعني هلالكهم ويف إعالمهم إلبراهيم بذلك ({ 70ُأْرِسْلنَا إِىَل َقْوِم ُلوٍط)

أحدهام ليزول خوفه منهم والثاين ألن إبراهيم قد كان يأيت قوم  وجهان

 لوط ويقول: وحيكم قد اهاكم اهلل أن تتعرضوا لعقوبته فال تطيعوه.

ومعنى قائمة أاها كانت قائمة وراء السرت َضِحَكْت{ }َواْمَرَأُتُه َقاِئَمٌة فَ 

تسمع كالمهم ويف قوله فضحكت أي حاضت تقول العرب: ضحكت 

 املرأة أي حاضت والضحك هو احليض يف كالمهم قال الشاعر: 

 وضحك األرانب فوق الصفا

 

 كمثل دم اجلوف يوم اللقا 

 

وقيل: ضحكت معناه تعجبت وقد يسمى التعجب ضحك حلدوث 

لضحك منه وتعجبها أن قوم لوط أتاهم العذاب وهم غافلون. والثاين: أن ا

تعجبها من أن يكون هلا ولد عىل كرب سنها ألن املالئكة كانوا قد برشوا 

 إبراهيم بإسحاق. 

الدعاء عىل نفسها بالويل ولكنها كلمة }َقاَلْت َياَوْيَلَتى{ قوله تعاىل: 

ا يتعجبن منه وعجبت من والدهتا ختف عىل أفواه النساء إذا طرأ عليهن م

وهي عجوز وكان بعلها شيخًا خلروجه عن العادة مستغرب مستنكر 
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وقيل: كان لسارة تسع وتسعون سنة وكان إلبراهيم مائة سنة وقيل إنام 

تعريضًا عن ترك غشيانه هلا فالبعل هو الزوج }َوَهَذا بَْعِِل َشْيًخا{  قالت:

ِهنَّ يِف َذلَِك{ يف هذا املوضع ومنه قوله عز وجل:  }َوبُُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

 }َأَتْدُعوَن بَْعاًل{[، والبعل املعبود ومنه قوله تعاىل: 220]البقرة:

 [، أي إهلًا معبودًا، والبعل السيد قال لبيد: 125]الصافات:

 حارس الديباج عن أذرعهم 

 

 عند بعل حازم األمر بطل  

 

}إِنَّ   الزوجة كتطاول السيد عىل املسود فسمى الزوج بعاًل لتطاوله عىل

ٌء َعِجيٌب) }بَْل َعِجُبوا َأْن أي منكر ومنه قوله تعاىل: ({ 74َهَذا َلََشْ

[، أي أنكروا ومل يكن ذلك منها تكذيبًا ولكن 2]ق: َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم{

 استغرابًا. 

ا َذَهَب َعْن إِبَْراِهيَم الرَّ  قوله تعاىل: يعني الفزع والروع ْوُع{ }..َفَلمَّ

}َوَجاَءْتُه  بضم الراء النفس ومنه قوهلم: ألقي يف روعي أي يف نفيس

ى{  }إِنَّ فِيَها ُلوًطا َقاُلوا َنْحُن ووجه جداله أنه قال للمالئكة: اْلُبِّْشَ

َينَُّه َوَأْهَلُه{  [. 32]العنكبوت: َأْعَلُم بَِمْن فِيَها َلنُنَجِّ

ا َجاَءْت ُرُسُلنَا ُلوًطا ِِسَء ِِّبِْم َوَضاَق ِِّبِْم }...َوَلمَّ  قوله تعاىل:

}َوَقاَل َهَذا َيْوٌم  ومعنى ذلك ساء ظنًا بقومه فضاق ذرعًا بأضيافهَذْرًعا{ 

أي شديد ألنه خاف عىل الرسل من قومه أن يفضحوهم، ({ 77َعِصيٌب)

 شعرًا: 

 وإنك إال ترض بكر بن وائلٍ 

 

 يكن لك يوم بالعراق عصيب 

 

أي يرسعون واإلرساع }َوَجاَءُه َقْوُمُه َُيَْرُعوَن إَِلْيِه{ ه تعاىل: قول
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واإلهراع بمعنى واحد وكان سبب إرساعهم أن امرأة لوط أعلمتهم 

}َوِمْن َقْبُل َكاُنوا َيْعَمُلوَن  بأضيافه فأرسعوا إليهم طلبًا للفاحشة منهم

يَِّئاِت{  وقيل إن اللوطية  أي من قبل إرساعهم كانوا ينكحون الذكورالسَّ

 . كانت يف قوم لوط يف النساء قبل أن تكون يف الرجال بأربعني سنة

 وجهانويف قوله هذا }َقاَل َياَقْوِم َهُؤََلِء بَنَاِِت ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم{ 

أحدهام: أنه أراد نساء ُاَمتِِه ومل يرد بنات نفسه ألن كل نبي أبو أمته فأراد 

لاليت عندي بمنزلة بنايت فذلك النكاح والزواج بذلك تزوجوا نساء أمتي ا

أطهر لكم وأطيب من هذه الفاحشة. والثاين: أنه أراد به بنات نفسه ألن 

 أمره فيهن أنفذ من أمره يف غريهن. 

فإن قيل: كيف يزوجهم بناته مع كفر قومه وإيامن بناته؟ ففي ذلك 

ط بعقد النكاح. جوابان أحدهام: أنه قال ذلك عىل رشط اإليامن كام هو رش

والثاين: فإنه ترغيبًا هلم يف احلالل وتنبيهًا للمباح ودفعًا للمبادرة من غري 

َه َوََل َُتُْزوِن يِف َضْيِفي{  بذل لنكاحهن وال تعريضًا خلطبتهن }َفاتَُّقوا اللَّ

أي ال تذلون هبذه الفضيحة والضيف الزائر املسرتفد ينطلق عىل الواحد 

 : واجلامعة، قال الشاعر

 ال يعدمني الدهر سفارًا جلار

 

 وللضيف والضيف أحق زائر  

 

أي مؤمن يأمر باملعروف وينهى ({ 72}َأَلْيَس ِمنُْكْم َرُجٌل َرِشيٌد) 

عن املنكر ويدفع عن أضيافه قال ذلك تعجبًا من إجامعهم عىل الباطل 

أي ما لنا فيهن من { َلنَا يِف بَنَاتَِك ِمْن َحقٍّ  }َقاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما واملنكر

 أي نريد الرجال. ({ 71}َوإِنََّك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد) حاجة ولسن لنا بأزواج

ًة َأْو َءاِوي إِىَل ُرْكٍن  قوله عز وجل: }َقاَل َلْو َأنَّ ِِل بُِكْم ُقوَّ

وأراد بالقوة االنتصار والركن الشديد العشرية املانعة، ({ 20َشِديٍد)
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 َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))رحم اهلل لوطًا وروينا عن رسول اهلل

 لقد كان يأوي إىل ركن شديد(( يعني اهلل عز وجل. 

قيل إن }َقاُلوا َياُلوُط إِنَّا ُرُسُل َربَِّك َلْن َيِصُلوا إَِلْيَك{  قوله تعاىل:

رسل ربه لوطًا كان واقفًا عىل بابه يمنع الناس من أضيافه فلام أعلموه أاهم 

عىل أعينهم فعميت  -َعَلْيه الَسالم-مكن قومه من الدخول فطمس جربيل 

يعني فأرس به لياًل والرسى سري }َفَأِْسِ بَِأْهِلَك{  وعىل أيدهيم فخفت

 الليل، قال عبداهلل بن رواحة :  

 عند الصباح حيمد القوم الرسى 

 

 وتنجيل عنهم عالالت الكرى  

 

ْيِل{  ويقال: رس، وارس؛ لغتان قيل بعضه وقيل نصفه من }بِِقْطٍع ِمَن اللَّ

 قطع اليشء نصفني شعرًا: 

 ونائحة تنوح بقطع ليل

 

 عىل رجل بقارعة الطريق 

 

أي وال ينظر وراءه منكم أحد، وحيتمل أن }َوََل َيْلَتِفْت ِمنُْكْم َأَحٌد{  

اْمَرَأَتَك }إَِلَّ  يكون بمعنى وال يشتغل أحد بام وراءه وخلفه من مال ومتاع

أحدهام: أن قوله: إال امرأتك استثناء  وجهانفيه إِنَُّه ُمِصيُبَها َما َأَصاَِّبُْم{ 

من قوله فارس بأهلك بقطع من الليل إال امرأتك وهذه قراءة من قرأ 

بالنصب، والثاين: أنه استثناء من قوله: وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك 

يف األخبار أاها خرجت مع لوط من وهو عىل معنى البدل بالرفع، وروي 

}إِنَّ  القرية فسمعت الصوت فالتفتت فأرسل عليها حجرة فأهلكتها

ْبُح بَِقِريٍب) ْبُح َأَلْيَس الصُّ -وروينا عن رسول اهلل ({ 29َمْوِعَدُهُم الصُّ

أن لوطًا علم أاهم رسل ربه قال: فاآلن إذًا، قال جربيل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله
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: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وجعل الصبح -الَسالم َعَلْيه-

 ميقات هالكهم ألن النفوس فيه أودع والناس فيه أمجع. 

ا َجاَء َأْمُرَنا{  قوله عز وجل:  أي أمر اهلل تعاىل للمالئكة بعذاهبم}َفَلمَّ

ات وروي أن اهلل تعاىل بعث جربيل إىل املؤتفك}َجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها{ 

قوم لوط فاحتملها بجناحه ثم صعد هبا حتى أن نباح كالهبم وأصوات 

دجاجهم تسمع يف اهلواء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأتبعها بحجارة 

من سجيل حتى أهلكها ومن حوهلا وهي قرى وأكربها سدوم وهي قرية 

َها }َوَأْمَطْرَنا َعَليْ لوط بني املدينة والشام وكان فيها أربعة آالف ألف 

يٍل{  وهي تشبه الطني املشوي حتى تصري كاآلجر ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ

 وتتصلب وتشتد قال ابن مقبل: 

 رضبًا تواىص به األبطال سجينا 

 

 

إال أن النون قلبت المًا، وقيل: هو فعيل من السجيل وهو اإلرسال   

 يقال سجلته أي أرسلته ومنه سمي الدلو سجاًل. 

واملسومة املعلمة مأخوذة من السيامء َمًة ِعنَْد َربَِّك{ }ُمَسوَّ قوله تعاىل: 

أي يف }ِعنَْد َربَِّك{  وهي العالمة وكانت احلجارة معلمة بياض يف محرة

خزائن ربك ومعنى اخلزائن أنه ال يملكها غريه وال يقدر عىل إرساهلا سواه 

در فجرى جمرى اليشء املقدور عليه املمكن التي هو يف خزانة متى أريد ق

وذكر ذلك عىل وجه الوعيد ({ 23}َوَما ِهَي ِمَن الظَّالِِمنَي بَِبِعيٍد) عليه

 لكل ظامل وأمطرت احلجارة عىل من مل يكن يف املدن حني رفعها. 

قيل مدين هم قوم شعيب َوإِىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا{ قوله عز وجل: }

بن إبراهيم فقيل مدين أحدهام: ألاهم بنو مدين  قوَلنويف تسميتهم بذلك 

واملراد بنو مدين كام يقال مرض واملراد بنو مرض، والثاين: أن اسم مدينتهم 
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}َوََل  مدين فنسبوا إليها ثم اقترص يف ذكرهم عىل اسم املدينة ختفيفاً 

وكانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف َتنُْقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن{ 

}إيِنِّ َأَراُكْم  الرشك وبالوفاء اهيًا عن التطفيففأمروا باإليامن إقالعًا عن 

 } }َوإيِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم  واخلري املال وبزينة الدنيابَِخرْيٍ

يٍط)  أي عذاب النار يف اآلخرة. ({ 22َُمِ

ِه َخرْيٌ َلُكْم{  قوله عز وجل: أي ما أبقاه اهلل تعاىل خري لكم }..بَِقيَُّة اللَّ

}َوَما َأَنا َعَلْيُكْم توفوا الناس حقوقهم باملكيال وامليزان  بعد أن

أي حفيظ من عذاب اهلل أن ينالكم وال لنعمة أن تزول ({ 26بَِحِفيٍظ)

 عنكم. 

أي تدعوك إىل أن }َقاُلوا َياُشَعْيُب َأَصاَلُتَك َتْأُمُرَك{  قوله تعاىل:

َك َما َيْعُبُد َءابَاُؤَنا{ تأمرنا  }َأْو َأْن َنْفَعَل يِف  األوثان واألصنام من}َأْن َنَْتُ

أي ما كانوا عليه من البخس والتطفيف والزكاة التي كان َأْمَوالِنَا َما َنَشاُء{ 

ِشيُد) يأمرهم هبا فيمتنعون منها وإنام قالوا ({ 27}إِنََّك أَلَْنَت احْلَِليُم الرَّ

 استهزاء به أي إنك لست بحليم وال رشيد عىل وجه النفي. 

  }  قد ذكرنا تأويله}َقاَل َياَقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل بَيِّنٍَة ِمْن َريبِّ

هو املال احلالل الطيب وحيتمل أن يكون }َوَرَزَقنِي ِمنُْه ِرْزًقا َحَسنًا{ 

الرزق النبوة ويف الكالم حمذوف وتقديره أفأعدل مع ذلك عن عبادته ثم 

أي ال أفعل ما اهيتكم لَِفُكْم إِىَل َما َأَّْنَاُكْم َعنُْه{ }َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاقال: 

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت{  عنه كام ال أترك ما آمركم به }إِْن ُأِريُد إَِلَّ اإْلِ

ومعناه إن أريد إال فعل الصالح ما استطعت ألن االستطاعة من رشوط 

ْلُت َوإَِلْيِه  }َوَما َتْوفِيِقي إَِلَّ بِاللَّهِ  الفعل وأن تكون متقدمة َعَلْيِه َتَوكَّ

 واإلنابة الرجوع ومعناه وإليه أرجع. ({ 22ُأنِيُب)
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ِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي{  قوله تعاىل: أي ال حيملنكم وال }َوَيا َقْوِم ََل ََيْ

}َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب َقْوَم  يكسبنكم، وقوله شقاقي أي رضاري

}َأْو َقْوَم ُهوٍد َأْو َقْوَم َصالٍِح َوَما َقْوُم ُلوٍط  وهم أول أمة أهلكواُنوٍح{ 

يعني بعد الدار لقربه منهم وجيوز أن املراد قرب ({ 21ِمنُْكْم بَِبِعيٍد)

 العهد.  

أي ما }..َقاُلوا َياُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكثِرًيا ِِمَّا َتُقوُل{ قوله عز وجل: 

أي }َوإِنَّا َلنََراَك فِينَا َضِعيًفا{  ومنفهم ومنه سمي علم الدين فقهًا ألنه مفه

نَاَك{  ضعيف البدن أي لقتلناك بالرجم وقد يكون }َوَلْوََل َرْهُطَك َلَرََجْ

 الرجم بمعنى الشتم كام قال اجلعدي: 

 ترامجنا بمر القول حتى 

 

 نصري كأننا فرسا رهان 

 

 ك. أي ممتنع لوال رهط({ 19}َوَما َأْنَت َعَلْينَا بَِعِزيٍز) 

أي تراعون }َقاَل َياَقْوِم َأَرْهطِي َأَعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اللَِّه{ قوله عز وجل: 

ا{  رهطي يف  وال تراعون اهلل َْذَُتُوُه َوَراَءُكْم ظِْهِريًّ أي طرحتم أمره }َواَتَّ

 وراء ظهوركم ال تلتفتون إليه وال تعملون به ومنه قول الشاعر: 

 لظهروجدنا بني الربصاء من ولد ا 

 

 

}إِنَّ َريبِّ بَِما َتْعَمُلوَن  أي ممن ال يلتفت إليهم وال يعتد هبم. 

يٌط)  ({. 14َُمِ

 أي عىل متكنكم. }َوَيا َقْوِم اْعَمُلوا َعىَل َمَكاَنتُِكْم{ قوله عز وجل: 

ِزيِه{  قوله تعاىل: أي نقمة من اهلل ختزيه بمعنى تذله }َمْن َيْأتِيِه َعَذاٌب ُُيْ

 وتفضحه. 

ُه َعَلْيَك{  وله تعاىل:ق  أي نخربك}...َذلَِك ِمْن َأْنَباِء اْلُقَرى َنُقصُّ
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والقائم العامر واحلصيد اخلاوي الدارس، ({ 900}ِمنَْها َقاِئٌم َوَحِصيٌد)

 قال الشاعر: 

 الناس يف قسم املنية بينهم 

 

 كالزرع منها قائم وحصيد  

 

والتتبيب اهللكة قال ({ 909يٍب)}َوَما َزاُدوُهْم َغرْيَ َتْتبِ قوله تعاىل: 

 جرير: 

 عوانة من بقية قوم لوط

 

 أال تبًا ملا فعلوا تبابا 

 

}َتبَّْت َيَدا َأيِب وحيتمل أن يكون بمعنى التخسري من اخلرسان لقوله: 

 [، أي خرست. 1]املسد: هَلٍَب{

ُم َنْفٌس إَِلَّ بِإِْذنِِه{  قوله تعاىل: أي ال شفيع إال }...َيْوَم َيْأِت ََل َتَكلَّ

بأمره ألن الشفاعة ليست إال ملن ارتىض وقيل إن يف القيامة وقتًا يمنعون 

أي معذب ومنعم ({ 909َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد) من الكالم فيه إال بإذنه

 قال لبيد: 

 فمنهم سعيد آخذ بنصيبه 

 

 ومنهم شقي باملعيشة قانع  

 

ِذيَن َشقُ قوله تعاىل:  ا الَّ وا َفِفي النَّاِر هَلُْم فِيَها َزفِرٌي }َفَأمَّ

والزفري تردد النفس من شدة احلزن مأخوذ من الزفر هو ({ 906َوَشِهيٌق)

احلمل عىل الظهر لشدته، والشهيق النََفس الطويل املمد مأخوذ من قوله: 

 جبل شاهق أي طويل شعرًا: 

 حرشج يف اجلوف صهياًل وشهيق 

 

 حتى يقال ناهق وما اهيق  
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َمَواُت َواأْلَْرُض إَِلَّ َما َشاَء َربَُّك{   أي }َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

خالدين فيها ما دامت ساموات الدنيا وأرضها إال ما شاء ربك من الزيادة 

 عليها بعد فناء مدهتا. 

ِذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْْلَنَِّة َخالِِديَن فِيَها َما قوله عز وجل:  ا الَّ }َوَأمَّ

َمَواُت َواأْلَْرُض إَِلَّ َما َشاَء َربَُّك{  وأرضها الدنيا إال ما شاء َداَمِت السَّ

 ربك من الزيادة عليها واخللود فيها. 

أي ما ({ 901}َوإِنَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم َغرْيَ َمنُْقوٍص) قوله تعاىل:

 وعدوا به من خري أو ما وعدوا به من رش. 

ِذيَن َظَلُموا{ }...َوََل  قوله تعاىل: أي ال متيلوا إليهم وال  َتْرَكنُوا إِىَل الَّ

 توادوهم وال تدنوا إليهم. 

ْيِل{ قوله عز وجل:  اَلَة َطَريَفِ النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّ أما }َوَأِقِم الصَّ

الطرف األول فهو صالة الفجر والطرف الثاين صالة املغرب وزلفًا من 

الزلفة املنزلةكأنه قال: ومنازالً من الليل أي ساعات الليل وهو مجع زلفة و

من الليل وقيل إنام سميت مزدلفة من ذلك ألاها منزل بعد عرفة وقيل 

 سميت الزدالف آدم من عرفة إىل حواء وهي هبا ومنه قول العجاج: 

 ناح طواه األين مام وجفا 

 

 يطوي الليايل زلفًا فزلفا 

 

}إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن اء اآلخرة وزلفًا من الليل أراد به العش

يَِّئاِت{  واحلسنات األعامل الصاحلة من الصالة وغريها من التسبيح السَّ

أنه قال: ))اتبع السيئة احلسنة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-روينا عن رسول اهلل 

 متحاها((. 

ِذيَن َظَلُموا َما ُأْتِرُفوا قوله تعاىل: أي وأتبعوا عىل فِيِه{  }...َواتََّبَع الَّ

 ظلمهم مراسيالت بعضهم استدراجًا هلم واملرتف املتنعم. 
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ًة َواِحَدًة{  قوله تعاىل: أي عىل ملة }َوَلْو َشاَء َربَُّك َْلََعَل النَّاَس ُأمَّ

من ( إَِلَّ َمْن َرِحَم َربَُّك{ 992}َوََل َيَزاُلوَن ُُمَْتِلِفنَي) اإلسالم  وحدها

  أي للرمحة خلقهم.}َولَِذلَِك َخَلَقُهْم{  تلفواأهل احلق فلم خي

ُسِل َما ُنَثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك{  قوله تعاىل: }َوُكالًّ َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباِء الرُّ

 أي نقوي به قلبك وتسكن به نفسك ألاهم بلوا فصربوا وجاهدوا فظفروا

 } احلق صدق القصص وصحة أي يف هذه األنباء و}َوَجاَءَك يِف َهِذِه احْلَقُّ

وهي التي وعظ اهلل خلقه هبا وأن يعتربوا }َوَمْوِعَظٌة{  إخبار اهلل عز وجل

: -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بأنباء من سلف من األنبياء ولذلك قال النبي 

 ))السعيد من وعظ بغريه((. 



 قال اإلمام النارص لدين اهلل: 

الم-سورة يوسف 
َّ
ه الس

ْ
ي
َ
ل
َ
ة وهي مائة وإحدى عشرة كلها مكي -ع

 آية 
ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }الر تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاِب قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

أي هذه آيات الكتاب املبني ومعنى املبني أي بني حالله ({ 9اْلُمبنِِي)

 وحرامه وهداه ورشده. 

إخوته َكًبا{ }َياَأبَِت إيِنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعَِّشَ َكوْ قال قوله تعاىل:

ْمَس{  }َرَأْيُتُهْم ِِل  أمه راحيل}َواْلَقَمَر{ أبوه يعقوب }َوالشَّ

أحدهام تأكيد األول  وجهانويف إعادة قوله رأيتهم ({ 2َساِجِديَن)

أحدهام أنه السجود  وجهانوالثاين: رؤيته لسجودهم ويف قوله ساجدين 

ضوعهم سجودًا املعهود يف الصالة، والثاين: أنه رآهم خاضعني فجعل خ

 كام قال الشاعر: 

 ترى األكم فيه سجدًا للحوافر 

 

 

َتبِيَك َربَُّك{ قوله تعاىل:  }َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل  بالنبوة}َوَكَذلَِك ََيْ

أي العلم واحلكمة وتعبري الرؤيا وجودة النظر يف عواقب اأْلََحاِديِث{ 

 األمور ومنه قول الشاعر: 

  ولألحبة أيام تذكرها

 

 وللنوى قبل يوم البني تأويل  

 

بأن }َوَعىَل َءاِل َيْعُقوَب{  أي باختيارك للنبوة}َوُيتِمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك{ 

 جيعل فيهم النبوة. 

وأخوه }..إِْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ إِىَل َأبِينَا{  قوله تعاىل:

هام ملوت أمهام وزاد يف بنيامني وهام أخوان ألب وأم وكان يعقوب قد كفل
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املراعاة هلام فذلك سبب حسدهم هلام وكان شديد احلب ليوسف وكان 

}َوَنْحُن ُعْصَبٌة{  احلسد له أكثر ثم رأى الرؤيا فكان احلسد له أشد

والعصبة اجلامعة قيل إاها من عرشة إىل أربعني، وقيل من عرشة إىل مخسة 

أي يف خطأ من رأيه وجور من فعله ({ 2)}إِنَّ َأبَاَنا َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ  عرش

وإنام جعلوه يف ضالل مبني ألنه فضل الصغري عىل الكبري والقليل عىل 

 الكثري ومن ال يراعى ماله عىل من يراعيه. 

: الذي صح عندنا أن أوالد -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

وإنام َمَعنَا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب{  }َأْرِسْلهُ  يعقوب مل يكونوا بالغني ألنه قال:

 طلبوا االستغفار من أبيهم بعد البلوغ. 

لتأكله السباع أو يبعد }اْقُتُلوا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا{  قوله تعاىل:

نَي) عن أبيه ُل َلُكْم َوْجُه َأبِيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن بَْعِدِه َقْوًما َصاحِلِ ({ 1}َُيْ

}َقاَل َقاِئٌل ِمنُْهْم ََل َتْقُتُلوا  ك صالح الدنيا واستقامة األحواليعني بذل

 قيل إن القائل رونابيل وهو أكرب إخوة يوسف وابن خالتهُيوُسَف{ 

 } يعني قعر البئر وأسفله، ويف تسميته غيابة اجلب }َوَأْلُقوُه يِف َغَيابَِة اْْلُبِّ

ألنه يغيب فيه أثره قال أحدهام: ألنه يغيب فيه خربه، والثاين:  وجهان

 الشاعر وهو ابن أمحر: 

 فقلت البنا شهرين أو نصف ثالث 

 

 إىل ذاك ما قد غيبتني غيابيا 

 

؛ أحدهام : اسم بئر يف بيت املقدس . الثاين : أنه اسم  قوَلنويف اجلب  

 بئر غري معينة وإنام خيتص بنوع من اآلبار قال األعشى : 

 لئن كنت يف جب ثامنني قامة 

 

 ورقيت أسباب السامء بسلم  
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أحدهام: هو ما عظم من اآلبار سواء كان فيه  قوَلنويف تسمية اجلب 

}َيْلَتِقْطُه بَْعُض ماء أو مل يكن والثاين أن يكون ما ال طي له من اآلبار 

يَّاَرِة إِْن ُكنُْتْم َفاِعِلنَي) معنى يلتقطه يأخذه ومنه اللقطة ألنه ({ 90السَّ

 ذ والسيارة املسافرون سموا بذلك ألاهم يسريون. الضالة املأخو

أي يسعى ويلعب }..َأْرِسْلُه َمَعنَا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب{  قوله تعاىل:

ويلهو وقيل معنى يرتع يطعم مأخوذ من الرتعة وهي سعة املطعم 

 واملرشب قال الفرزدق: 

 وبعد عطائك املائة الرتاعا 

 

 

رعى وهذا يدل عىل أاهم مل يكونوا قد بلغوا أي الراتعة بكثرة املاء وامل

 ألنه لو كان بلوغًا ألنكر عليهم يعقوب. 

}َوَأْوَحْينَا إِىَل ُأمِّ ُموَسى َأْن أي أهلمناه كام قال:  }...َوَأْوَحْينَا إَِلْيِه{

بوحي اهلل عز وجل ({ 99}َوُهْم ََل َيْشُعُروَن)[، 7]القصص: َأْرِضِعيِه{

 أمره.  إليه وما يؤول إليه

وهو تفعيل من السبق }َقاُلوا َياَأبَاَنا إِنَّا َذَهْبنَا َنْسَتبُِق{  قوله تعاىل:

وحيتمل وجهني أحدهام: ننتضل من السباق يف الرمي، والثاين: أاهم أرادوا 

حيتمل أن يعنوا }َوَتَرْكنَا ُيوُسَف ِعنَْد َمَتاِعنَا{  السبق بالسعي عىل أقدامهم

 عليه وحيتمل أن يكون املراد به حفظ رحاهلم وأمتعتهمبرتكه إظهار الشفقة 

ْئُب{  ْئُب{ ملا سمعوا أباهم يقول: }َفَأَكَلُه الذِّ }َوَأَخاُف َأْن َيْأُكَلُه الذِّ

 أي بمصدق لنا}َوَما َأْنَت بُِمْؤِمٍن َلنَا{  أخذوا ذلك من فيه فتجرموا به

نه مل يكن ذلك تشكيكًا أحدهام: أ وجهانفيه ({ 97}َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي)

 ألبيهم يف صدقهم وإنام عنوا ولو كنا أهل صدق ما صدقتنا. 

قيل إنه كان دم سخلة }َوَجاُءوا َعىَل َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب{  قوله تعاىل:
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وقيل دم ظبي فلام جاءوا بقميص يوسف مل ير يعقوب شيئًا قال: واهلل يا 

ى عيل قميصه ومعنى بدم كذب بني ما عهدت الذئب حلياًم يأكل ابني وأبق

أي مكذوب عليه لكنه وصفه باملصدر فصار تقديره بدم ذي كذب، ويف 

القميص ثالث آيات: حني جاءوا عليه بدم كذب، وحني ألقي عىل وجه 

َلْت َلُكْم  أبيه فارتد بصريا، وحني قدت قميصه من دبر }َقاَل بَْل َسوَّ

أي صرب ال }َفَصرْبٌ ََجِيٌل{  مرتكموزينت لكم أنفسكم وأَأْنُفُسُكْم َأْمًرا{ 

ُه اْلُمْسَتَعاُن َعىَل َما  جزع فيه وال شكوى من بث أو غريه }َواللَّ

يعني عىل ما تكذبون، وإنام ابتىل اهلل سبحانه يعقوب يف ({ 92َتِصُفوَن)

 كربه ويوسف يف صغره لينظر كيف عزمهام. 

وهو الذي يرد اِرَدُهْم{ }َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة َفَأْرَسُلوا وَ قوله تعاىل: 

أي أرسلها ليمألها يقال أدىل الدلو إذا }َفَأْدىَل َدْلَوُه{  أمامهم يسقي هلم

 أرسلها ودالها إذا أخرجها مألى قيل: فتعلق يوسف بالدلو حني أرسلت

ى َهَذا ُغاَلٌم { فالتأويل أنه ناداهم بالبرشى يبرشهم بغالم }َقاَل َيابُِّْشَ

 وكان اسمه برشى فناداه باسمه يعلمه بالغالم وقيل إنه نادى أحدهم

وُه بَِضاَعًة{  قيل إن أخوة يوسف كانوا بقرب اجلب فلام رأوا }َوَأَِسُّ

الوارد قد أخرجه قالوا: هذا عبدنا قد أوثقناه فباعوه وأرسوا بيعه بثمن 

جعلوه بضاعة هلم وقيل إن الواردين إىل اجلب أرسوا ابتياعه عن باقي 

بضاعة هلم كي ال يرشكوهم فيه لرخصه وتواصوا هبا  أصحاهبم ليكون

 بضاعة استبضعوها من أهل املاء. 

ْوُه بَِثَمٍن بَْخٍس َدَراِهَم{  قوله تعاىل: أي باعوه ومنه قول }َوَِشَ

 الشاعر: 

 من بعد برد كنت هامه   ورشيت بردًا ليتني
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 وقيل: إن إخوته باعوه عىل السيارة حني أخرجوه من اجلب ودعوه

والبخس }بَِثَمٍن بَْخٍس{  عبدًا، قيل: إن السيارة باعوه واهلل أعلم، وقوله:

احلرام والظلم، وقيل: إنه بيع بعرشين درهاًم وكانوا عرشة فأخذ كل واحد 

}َوَكاُنوا فِيِه ِمَن  منهم درمهني وكانت الدراهم معدودة غري موزونة

اِهِديَن)  باعوه.  حني صنعوا ما صنعوا وباعوه بام({ 40الزَّ

اُه ِمْن ِمِّْصَ َِلْمَرَأتِِه{  قوله تعاىل: ِذي اْشََتَ  وهو العزيز}َوَقاَل الَّ

 أي منزلته قال كثري: }َأْكِرِمي َمْثَواُه{ 

 أريد ثواء عندها وأظنها 

 

 إذا ما أظلنا عندها املكث ملت  

 

نَا{ }َعَسى َأْن َينَْفعَ وإكرام مثواه بطيب طعامه ولني لباسه وتوطية منبته 

إن تبنيناه ، وقيل : إن أحسن الناس فراسة }َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا{  إن أعتقناه

اثنان العزيز حني قال المرأته : أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، 

}َياَأبَِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخرْيَ َمِن وابنة شعيب يف موسى حني قالت ألبيها: 

نَّا لُِيوُسَف  ]القصص[. ({46اأْلَِمنُي) اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ  }َوَكَذلَِك َمكَّ

َمُه ِمْن  بإخراجه من اجلب وباستخالف امللك لهيِف اأْلَْرِض{  }َولِنَُعلِّ

ُه َغالٌِب َعىَل َأْمِرِه{  وقد مر الكالمَتْأِويِل اأْلََحاِديِث{  أي أمر }َواللَّ

 يوسف حتى يبلغ ما أراده. 

ُه{ }َوَلمَّ  قوله تعاىل: وبلوغ األشد يف هذا املوضع قد قيل إنه ا بََلَغ َأُشدَّ

}َءاَتْينَاُه ُحْكًما َوِعْلًما{  عرشون سنة وقيل إنه ثالث وثالثون سنة

 احلكمة احلكم يف األفعال والنبوة ورشائطها. 

تِي ُهَو يِف بَْيتَِها َعْن َنْفِسِه{  قوله تعاىل:  وهي امرأة العزيز}َوَراَوَدْتُه الَّ

قد أعطي من اجلامل ما مل يعطه أحد قبله  -َعَلْيه الَسالم-وكان يوسف 



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة يوسف

211 

َقِت  فراودته عن نفسه واملراودة هي االستدعاء له إىل نفسها }َوَغلَّ

أي }َوَقاَلْت َهْيَت َلَك{  عنى تكثري اإلغالق وكثرة اإليثاقاأْلَبَْواَب{ 

 هلم لك قال الشاعر: 

 أبلغ أمري املؤمنني 

 وأهله خري إن العراق 

 

 أداخ العراق إذا أتيتا  

 إليك فهيت هيتا

 

ِه إِنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمْثَواَي{   أي أن اهلل أحسن مثواي فال }َقاَل َمَعاَذ اللَّ

 أعصيه. 

ْت بِِه َوَهمَّ ِِّبَا{  قوله عز وجل: أم مهتها به فكانت قبيحة }َوَلَقْد َُهَّ

ا وخالفها ومل هيم بمواقعتها بقبيح وأما مهته فكانت حسنًا ألنه هم برضهب

}َلْوََل َأْن  أصاًل ألنه نبي واهلم بالقبيح ليس جيوز عىل األنبياء، وأما قوله:

أي لوال كان معه من عصمة اهلل وتوفيقه وتصوره َرَأى بُْرَهاَن َربِِّه{ 

للقبيح أنه قبيح وأن صاحبه مذموم معاقب واحلسن أنه حسن وأن صاحبه 

وح جلاز أن يقع منه اهلم بالقبيح ألن من مل يتصور األفعال مثاب عليه ممد

عىل ما ذكرنا جاز أن يقع منه القبيح يف موضع احلسن واحلسن يف موضع 

وَء َواْلَفْحَشاَء{  القبيح َف َعنُْه السُّ يعني الزنا والنبأ }َكَذلَِك لِنَِّْصِ

خلصني بكرس الالم امل({ 42}إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصنَي) (1)القبيح

وتأويلها الذين أخلصوا هلل سبحانه الطاعة وتقرأ بفتح الالم وتأويلها الذين 

َعَلْيه -أخلصهم اهلل عز وجل لطاعته واختارهم لرسالته وقد كان يوسف 

 هباتني الصفتني ألنه كان خملصًا يف طاعة اهلل مستخلصًا لرسالته.  -الَسالم

                                                         
 وهو القول بخيانته لسيده . متت.  (ـ1)
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أي أرسعا أما يوسف فأرسع إليه هربًا َباَب{ }َواْسَتَبَقا الْ  قوله تعاىل:

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر{  منها، وأما امرأة العزيز فأرسعت إليه طلباً  ألاها }َوَقدَّ

أدركته وقد فتح بعض األغالق فجذبته من ورائه فقدت قميصه إىل ساقه 

عند  أي وجدا زوجها}َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب{  وسقط عنه وتبعته

}َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد بَِأْهِلَك  الباب والقبط يسمون الزوج السيد

هذا قوهلا لزوجها لتدفع ({ 49ُسوًءا إَِلَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم)

}َقاَل  الريبة بإلقائها عىل يوسف الكذب، ولو صدق حبها مل تفعل ذلك به

ألاها ملا برأت نفسها بالكذب عليه احتاج أن  ِهَي َراَوَدْتنِي َعْن َنْفِِس{

يربئ نفسه بالصدق عليها ولو كفت عن الكذب عليه لكف عن الصدق 

ألاهام ملا تعارضا يف القول احتاج امللك }َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها{  عليه

إىل شاهد يشهد به للصادق منهام من الكاذب وشهد شاهد من أهلها وأراد 

}إِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل  يص املقدود ألنه قال:بالشاهد القم

( َوإِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن 46َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبنَِي)

.اآلية، ألن الرجل إذا طلب املرأة كان مقباًل عليها فيكون شق ُدبٍُر{.

مدبرًا عنها  قميصه من قبله دلياًل عىل طلبه وإذا هرب من املرأة وكان

فيكون شق قميصه من دبر دلياًل عىل هربه وهذه أحد اآليات الثالث يف 

القميص الذي كان عليه إن كان قد من دبر كان دلياًل عىل صدقه، وحني 

 جاءوا عىل قميصه بدم كذب، وحني ألقي عىل وجه أبيه فارتد بصريًا. 

ا َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َقاَل إِ نَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ }َفَلمَّ

علم بذلك صدق يوسف فصدقه وقال: إنه من كيدكن إن ({ 42َعظِيٌم)

كيدكن عظيم، وأراد بالكيد هنا الكذب، وقيل إن الشاهد الذي شهد صبي 

 أنطقه اهلل عز وجل يف مهده. 

أي أعرض عن هذا القول }ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا{  قوله عز وجل:
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}َواْسَتْغِفِري لَِذْنبِِك إِنَِّك  عىل وجه التصديق له يف الرباءة من الذنب

يعني من املذنبني يقال ملن قصد الذنب خطأ ({ 41ُكنِْت ِمَن اخْلَاطِِئنَي)

لتغليب ({ 41}إِنَِّك ُكنِْت ِمَن اخْلَاطِِئنَي) وملن مل يقصده أخطأ ثم قال:

 املذكر عىل املؤنث. 

بالتذكري ألنه فعل اجلمع اَل نِْسَوٌة يِف اْلَمِدينَِة{ }َوقَ  قوله عز وجل:

}اْمَرَأُة اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن  وتقدير الكالم قال مجع نسوة يف املدينة

أي دخل حبه شغاف قلبها وقيل شغاف القلب َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا{ 

ه وربام سميت لباس حجابه وقيل غالفه وهو جلدة دقيقة بيضاء تكون علي

القلب، وقرئ يف الشواذ: )قد شعفها حبًا( بالعني غري معجمة، وقيل إن 

 الشعف بالعني هو اجلنون، وبالغني هو احلب قال أبو ذؤيب: 

 فال وجد إال دون وجد وجدته 

 

أصاب شغاف القلب والقلب  

 يشغف 

 

طريق الرشاد  أي يف ضالل عن({ 30}إِنَّا َلنََراَها يِف َضاَلٍل ُمبنٍِي) 

 وعدول عن احلق. 

ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت إَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت  قوله عز وجل: }َفَلمَّ

أحدهام: من االعتداد، والثاين: من العتاد  وجهانيف أعتدت هَلُنَّ ُمتََّكًأ{ 

وهو الزجر، واملتكأ هو كل ما يتكى عليه من وسائد وغريها وجيوز أن 

اه الطعام لقول العرب: اتكأنا عند فالن، أي أطعمنا عنده، يكون معن

وأصله من دعا إىل طعام أعد له متكأ فسمي الطعام متكأ عىل االستعارة، 

 وقرئ بالتخفيف وترك اهلمزة األترج قال الشاعر: 

 وترك املتك بينهم مستعارا  رشب اإلثم بالصواع جهارًا 
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ينًا }َوَءاوقيل: اسم كل ما جيز بالسكني  َتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ِسكِّ

 } وإنام دفعت ذلك إليهن يف الظاهر معونة عىل َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ

ا َرَأْينَُه  األكل ويف الباطن ليظهر من دهشهن ما يكون شاهدًا عليهن }َفَلمَّ

َنُه{  د يقال: أي عظمنه ملا لقني فيه من أمارات اخلري ودالئل النبوة، وقَأْكرَبْ

 أكربت املرأة إذا حاضت قال الشاعر: 

 نأيت النساء عىل أطهارهن وال 

 

 نأيت النساء إذا أكربن إكبارا 

 

  }  دهشًا ليكون عىل ما أضمرته امرأة العزيز فيهن}َوَقطَّْعَن َأْيِدََيُنَّ

ا{  أي معاذ اهلل}َوُقْلَن َحاَش لِلَِّه{   أي من مجلة البرش ملا}َما َهَذا بََِّشً

شاهدن من حسنه الباهر وجامله البديع ودالئل اخلري وأمارات الصدق 

}إِْن َهَذا إَِلَّ  وعالمات النبوة وآثار الصفوة ما هذا برشًا أي من مجلة البرش

وقرأ ما هذا برشًا بكرس الباء والشني أي ما هذا عبدًا ({ 39َمَلٌك َكِريٌم)

 مشرتًا إن هذا إال ملك كريم. 

واآليات التي .ُثمَّ بََدا هَلُْم ِمْن بَْعِد َما َرَأُوا اْْلَياِت{ }.. قوله تعاىل:

قيل إن ({ 39}َلَيْسُجنُنَُّه َحتَّى ِحنٍي) رأوها قد القميص وجز األيدي

احلني هنا ستة أشهر، وقيل إن احلني سبع سنني، وقيل أيضًا: هو زمان غري 

الت لزوجها إن حمدود، وسبب حبسه بعد ظهور صدقه ما روينا أن املرأة ق

هذا العبد العرباين قد فضحني وقال إين قد راودته عن نفسه فإما أن تطلقني 

 أو حتبسه فحبسه. 

ْجَن َفَتَياِن{  قوله تعاىل: قيل إن أحدهام خازن امللك }َوَدَخَل َمَعُه السِّ

عىل طعامه واآلخر ساقيه عىل رشابه، وكان امللك األكرب الوليد بن الريان 

بسبب فحبسهام وقيل إاهام قاال ليوسف وقد حبسا معه: واهلل لقد قد اهتمهام 
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أحببناك حني رأيناك فقال يوسف: أنشدكام اهلل إن أحببتامين فام أحبني من 

أحد إال دخل عيل من حبه بالء لقد أحبتني عمتي فدخل عيل منها بالء ثم 

أحبني أيب فدخل عيل من حبه بالء ثم أحبتني زوجة صاحبي فدخل عيل 

 ن حبها بالء. م

ا إيِنِّ َأَرايِن َأْعِِّصُ َخًْرا َوَقاَل اْْلَخُر إيِنِّ َأَرايِن َأمْحُِل  }َقاَل َأَحُدُُهَ

وسبب قوهلام ذلك أاهام سأاله عن َفْوَق َرْأِِس ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّرْيُ ِمنُْه{ 

علمه فقال: إين أعرب الرؤيا فسأاله عن رؤياهام، قيل: إن رؤياهام كانت 

رؤيا صدق رأياها وسأال عنها، وقيل إاها كانت رؤيا كذب سأاله عنها 

ِذي  جتريبًا فلام أجاهبام عن التأويل قاال: إنام كنا نلعب قال: }ُقِِضَ اأْلَْمُر الَّ

  ({.29فِيِه َتْسَتْفتَِياِن)

أي عنبًا وقيل يف بعض اللغات }إيِنِّ َأَرايِن َأْعِِّصُ َخًْرا{  قوله تعاىل:

}َنبِّْئنَا بَِتْأِويِلِه إِنَّا َنَراَك ِمَن  لعنب مخرا أي أراين أعرص عنباً يسمى ا

وإنام وصف بذلك ألنه كان يعود مريضهم ويعزي ({ 36اْلُمْحِسننَِي)

 حزينهم ويوسع عىل من ضاق مكانه منهم وينرصهم يف الدين والعلم. 

يف النوم إال نبأتكام { }َقاَل ََل َيْأتِيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقانِهِ  قوله تعاىل:

بتأويله يف اليقظة، وحيتمل أن يكون ال يأتيكام طعام يف اليقظة إال نبأتكام 

{  بتأويله أي ما حيل منه وما حيرم يعني تأويل }َذلُِكَما ِِمَّا َعلََّمنِي َريبِّ

ِه َوُهْم بِاْْلِخرَ  الرؤيا َة َقْوٍم ََل ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ ِة ُهْم }إيِنِّ َتَرْكُت ِملَّ

وإنام عدل عن تأويل ما سأاله ملا فيها من الكراهة فأخرب ({ 37َكافُِروَن)

برتك ملة قوم ال يؤمنون باهلل تنبيهًا هلم عىل نبوته وحثًا هلم عىل طاعة اهلل عز 

 وجل. 

ِه َعَلْينَا َوَعىَل النَّاِس{  قوله تعاىل: ذلك من فضل }َذلَِك ِمْن َفْضِل اللَّ
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. }...َذلَِك جعلنا أنبياء وعىل الناس أن بعثنا إليهم رساًل اهلل علينا بأن 

يُن اْلَقيُِّم{   أي ذلك الدين املستقيم والقضاء احلق. الدِّ

ا َأَحُدُكَما َفَيْسِقي َربَُّه َخًْرا{  قوله تعاىل: ْجِن َأمَّ برشه }َياَصاِحَبِي السِّ

ا اْْلَخُر }َوأَ  بالنجاة وعوده إىل سقي صاحبه مخرًا ألنه كان ساقيه مَّ

وهو الذي قال: إين أراين أمحل فوق َفُيْصَلُب َفَتْأُكُل الطَّرْيُ ِمْن َرْأِسِه{ 

رأيس خبزًا فأنذره باهللكة وكان خباز امللك فلام سمع اهلالك منهام تأويل 

ِذي فِيِه َتْسَتْفتَِياِن) رؤياه قال: إنام كنا نلعب قال:   ({.29}ُقِِضَ اأْلَْمُر الَّ

فعرب عن العلم بالظن، }َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناٍج ِمنُْهَما{  عاىل:قوله ت

أحدهام: ألن عبارة  وجهانوالثاين: أنه ظن ذلك من غري يقني، ويف ظنه 

الرؤيا بالظن فلذلك مل يقطع به، والثاين: أنه مل يتيقن صدقها يف الرؤيا وكان 

أي عند سيدك يعني نَْد َربَِّك{ }اْذُكْريِن عِ  ظنه يف اجلواب لشك يف صدقهام

}َفَأْنَساُه  به امللك األكرب الوليد بن الريان تأهياًل للخالص إن ذكره عنده

ْيَطاُن ِذْكَر َربِِّه{  أحدهام: أن الذي نجا منهام أنساه الشيطان  قوَلنفيه الشَّ

 ذكر يوسف عند سيده حتى رأى امللك الرؤيا. 

ذكر اهلل يف االستغاثة والتعويل،  والثاين: أن يوسف أنساه الشيطان

: ))رحم اهلل يوسف لوال -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

 ما لبث ما لبث((. }اْذُكْريِن ِعنَْد َربَِّك{ الكلمة التي قال 

روينا أنه بقي يف السجن بضع سنني ملا قال للذي نجا منهام اذكرين عند 

لصه ويف البضع ثالثة أقاويل أحدها من ربك ولو ذكر اهلل عز وجل خل

ثالث إىل سبع، والثاين: من ثالث إىل تسع والثالث من ثالث إىل اثني عرش 

يف احلبس فيها سبع سنني  -َعَلْيه الَسالم-وقيل إن املدة التي بقي يوسف 

 وكان البضع مدة امتحانه بعد قوله: اذكرين عند ربك ال مدة حبسه. 

وهذه الرؤيا اْلَمِلُك إيِنِّ َأَرى َسْبَع بََقَراٍت ِسَماٍن{  }َوَقاَل  قوله تعاىل:
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رآها امللك األكرب الوليد بن الريان وفيها لطف من وجهني أحدهام: أاها 

، والثاين: أاها كانت نذير -َعَلْيه الَسالم-كانت سببًا خلالص يوسف 

َا اْلَمَُأُ أَ  باجلدب فأخذوا أهبته واعتدوا له عدته ْفُتويِن يِف ُرْؤَياَي{ }َياَأَيُّ

وذلك أن امللك ملا مل يعلم تأويل رؤياه نادى يف قومه ليسمع هبا من يكون 

ويف األضغاث . }َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم{ عنده علم تأويله فيعربها له

أربعة أقاويل أحدها: أخالط أحالم ، والثاين : أهاويل أحالم . والثالث : 

 ألوان أحالم، قال الشاعر:  أكاذيب أحالم . والرابع :

 كضغث حلم عز منه حامله  

 

 

واألضغاث مجٌع واحده ضغث وهو احلزمة من احلشيش املجموع بعضه 

ْب بِِه إىل بعض وقيل: ما مأل الكف منه لقوله:  }َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغًثا َفاْْضِ

نَْث{ له [، واألحالم مجع حلم واحللم الرؤيا يف النوم وأص44]ص: َوََل حَتْ

األناة ومنه احللم ضد الطيش فقيل ملا يرى يف املنام حلم ألاها حال أناة 

وجيوز أن يكون ({ 22}َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِم بَِعالِِمنَي) وسكون

اهلل عز وجل رصف هؤالء عن تفسري هذه الرؤيا لطفًا بيوسف ليتذكر الذي 

 خلالصه.  نجا منهام حاله فتدعوهم احلاجة فيكون سبباً 

ٍة{  قوله تعاىل: َكَر بَْعَد ُأمَّ ِذي َنَجا ِمنُْهَما َوادَّ أي بعد حني }َوَقاَل الَّ

ألقي يف  -َعَلْيه الَسالم-وقيل بعد أمة من الناس ورد يف األثر أن يوسف 

اجلب وهو ابن سبع سنني وكان يف العبودية والسجن وامللك ثامنني ثم مجع 

 ين سنة. له شمله فعاش بعد ثالث وعرش

وقرئ: وادكر بعد َأَمه بفتح األلف وختفيف امليم، واألمه بالتخفيف 

أنا أخربكم من ( ُيوُسُف{ 29}َأَنا ُأَنبُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه َفَأْرِسُلوِن) النسيان
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عنده علم تأويله ثم مل يذكره هلم ومل يكن السجن يف املدينة فانطلق إىل 

 يوسف حينئذ. 

يُق{  }ُيوُسُف  قوله تعاىل: دِّ َا الصِّ حتتمل تسميته بالصديق وجهني َأَيُّ

}َأْفتِنَا يِف َسْبِع  أحدهام لصدقه يف تأويل رؤياهام، والثاين لعلمه بنبوته

أي }َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف{  هن السنون املخصبةبََقَراٍت ِسَماٍن{ 

{  السنون املجدبة ألن  واخلرض يف اخلصب}َوَسْبِع ُسنُْباَلٍت ُخْْضٍ

األرض نباهتا خرضاء، واليابسات اجلدب ألن األرض فيه يابسة كام أن ما 

}َلَعِلِّ َأْرِجُع إِىَل النَّاِس  أشبه اخلصب سامن وما أشبه اجلدب عجاف

ُهْم َيْعَلُموَن) أي لكي أرجع إىل الناس وهو امللك وقومه، ({ 26َلَعلَّ

عظياًم له لعلهم وجيوز أن يكون أراد امللك وحده وعرب عنه بالناس ت

يعلمون يعني تأويلها ومل يكن ذلك منه شكًا يف علم يوسف ألنه قد استقر 

يف نفسه علمه وصدقه ولكن خلوف أحد أمرين إما أن تكون الرؤيا كاذبة 

 وإما كيال يصدقوا تأويلها لكراهتهم له فيتأخر األمر يف وقت العيان. 

أحدهام: يعني  وجهانفيه  َدَأبًا{ }َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننِيَ  قوله تعاىل:

}َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه  تباعًا متوالية، والثاين: يعني العادة املألوفة بالزراعة

يعني خيرج يف سنبله ألن ما يف ({ 27يِف ُسنُْبِلِه إَِلَّ َقِلياًل ِِمَّا َتْأُكُلوَن)

ز أن يكون السنبل مدخر ال يؤكل وهذا القول منه أمر واألول خرب وجيو

}ُثمَّ َيْأِِت ِمْن بَْعِد َذلَِك  األول أيضًا خرب وأن يكون األظهر منه أنه خرب

 يعني املجدبات لشدهتا عىل أهلها. َسْبٌع ِشَداٌد{ 

كان يضع طعام اثنني فيقربه إىل  -َعَلْيه الَسالم-ورد يف األثر أن يوسف 

كله كله فقال يوسف: رجل فيأكل فيدع نصفه حتى إذا كان يومًا فقربه له فأ

{  هذا أول من السبع الشداد ْمُتْم هَلُنَّ معناه تأكلوا فيه ما }َيْأُكْلَن َما َقدَّ

 أي مام حترزون يف احلصون. ({ 22}إَِلَّ َقِلياًل ِِمَّا حُتِْصنُوَن) ادخرتم هلذا
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فِيِه ِمْن بَْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث النَّاُس وَ  }ُثمَّ َيْأِِت  قوله تعاىل:

وَن) أي يغاثون بنزول الغيث عليهم والثاين يغاثون باخلصب ({ 21َيْعِِّصُ

وَن  وفيه أربعة أقاويل أحدها: يعرصون العنب بضم الياء َوفِيِه َيْعِِّصُ

اِت َماًء وفتح الصاد وهي من قوله تعاىل:  }َوَأْنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِِّصَ

اًجا)  رص وهو النجاة شعرًا: ]النبأ[، والرابع ينجون من الع ({92َثجَّ

 صاديًا يستغيث غري مغاث

 

 ولقد كان عرصه املنجود  

 

غري متعلق بالرؤيا وإنام هو  -َعَلْيه الَسالم-وهذا القول من يوسف 

 استئناف خرب أطلعه اهلل تعاىل عليه ليكون من آيات نبوته. 

ا َجاَءُه }َفَلمَّ  يعني يوسف}َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتويِن بِِه{ قوله تعاىل: 

ُسوُل َقاَل اْرِجْع إِىَل َربَِّك{  }َفاْسَأْلُه َما بَاُل النِّْسَوِة  يعني امللكالرَّ

 } ِِت َقطَّْعَن َأْيِدََيُنَّ وإنام توقف عن اخلروج مع طول حبسه ليظهر الالَّ

 للملك عذره قبل حضوره فال يراه مذنبًا وال خائنًا. 

أنه قال: ))رحم اهلل يوسف  -َلْيه وآلهَصىَل اهلل عَ -وروينا عن رسول اهلل 

كان ذا أناة لو كنت أنا املحبوس ثم أرسل إيل خلرجت رسيعًا(( ويف سؤاله 

أحدهام: أاها  قوَلنعن النسوة الاليت قطعن أيدهين دون امرأة العزيز 

صيانة هلا ألاها زوجة امللك مل يبد هلا بالذكر، والثاين: أنه أرادهن دواها 

أي إن اهلل بكيدهن ({ 90}إِنَّ َريبِّ بَِكْيِدِهنَّ َعِليٌم) ت لهألاهن الشاهدا

 عامل. 

وهذا سؤال }َما َخْطُبُكنَّ إِْذ َراَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسِه{  قوله تعاىل:

امللك قد تضمن تربئه يوسف ملا قد ختيله من صدقه لطفًا من اهلل تعاىل به 

ِه َما َعِلْمنَا  هحتى ال ترسع واحدة منهن إىل الكذب علي }ُقْلَن َحاَش لِلَّ



 البرهان في تفسير القرآن      384

 }
ٍ
فشهدن له بالرباءة من السوء عىل علمهن ألاها شهادة عىل َعَلْيِه ِمْن ُسوء

نفي ولو كانت شهادهتن عىل إثبات لشهدن قطعًا وهذا حكم اهلل تعاىل يف 

 الشهادات أن تكون عىل العلم يف النفي وعىل القطع يف اإلثبات. 

{  }َقاَلِت اْمَرَأةُ  ومعناه اآلن تبني احلق اْلَعِزيِز اْْلَن َحْصَحَص احْلَقُّ

وأصله مأخوذ من قوله حص شعره إذا استأصل قطعه ومنه احلصة من 

األرض إذا قطعت منها ومعنى حصحص احلق أي انقطع عن الباطل 

لظهوره وبيانه وفيه زيادة تضعيف دل عليه االشتقاق ومثل: كبوا وكبكبوا، 

 قال الشاعر: 

  من مبلغ عني خداشًا بأنه أال

 

 كذوب إذا ما حصحص احلق ظامل  

 

اِدِقنَي)  وهذا القول منها ({ 99}َأَنا َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َوإِنَُّه َلِمَن الصَّ

وإن مل تسأل عنه إظهارًا لتوبتها وحتقيق لصدق يوسف ونزاهته ألن إقرار 

يوسف يف إظهار صدقه املقر أقوى من الشهادة عليه فجمع اهلل تعاىل ل

 الشهادة واإلقرار حتى ال خيامر نفسًا ظن وال خياجلها شك. 

َه ََل ََيِْدي َكْيَد  قوله تعاىل: ْ َأُخنُْه بِاْلَغْيِب َوَأنَّ اللَّ }َذلَِك لَِيْعَلَم َأينِّ ََل

حيتمل وجهني أحدهام: أنه قول امرأة العزيز عطفًا عىل ما ({ 94اخْلَاِئننَِي)

ليعلم يوسف أين مل أخنه بالغيب أي اآلن يف غيبة يوسف تقدم ذلك 

بالكذب عليه وإضافة السوء إليه ألن اهلل ال هيدي كيد اخلائنني، ومعناه أن 

َعَلْيه -اهلل ال هيدي اخلائنني بكيدهم، والثاين: أن يكون ذلك قول يوسف 

 . -الَسالم

ُئ َنْفِِس إِنَّ النَّْفَس  قوله تعاىل: وِء{ }َوَما ُأبَرِّ اَرٌة بِالسُّ  وجهانفيه أَلَمَّ

عىل ما مىض أحدهام: أنه قول امرأة العزيز وما أبرئ نفيس أن كنُت راودت 

}إَِلَّ  يوسف عن نفسه ألن النفس باعثة عىل السوء إذا غلبت الشهوة عليها
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 } يف نزع شهوته منه إال من رحم ريب يف قهره لشهوة نفسه َما َرِحَم َريبِّ

 أن يكون القول من امرأة العزيز.  وهذا تأويل عىل

والثاين: أن يكون قول يوسف وذلك أنه ملا قال أين مل أخنه بالغيب كره 

ى نفسه فقال:  اَرٌة نبي اهلل أن يكون قد زك  ُئ َنْفِِس إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ }َوَما ُأبَرِّ

.} وِء إَِلَّ َما َرِحَم َريبِّ   بِالسُّ

هذا قول ُك اْئُتويِن بِِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَْفِِس{ }َوَقاَل اْلَملِ  قوله تعاىل:

امللك األكرب ملا علم أمانة يوسف اختاره ليستخلصه لنفسه يف خاص  

َمُه َقاَل إِنََّك اْلَيْوَم َلَدْينَا َمِكنٌي َأِمنٌي) خدمته ا َكلَّ وهذه منزلة ({ 92}َفَلمَّ

ن يف امل نزلة الرفيعة وقوله العاقل العفيف ومعنى قوله: مكني أمني: متمك 

 مأمون ثقة. 

أي خزائن }اْجَعْلنِي َعىَل َخَزاِئِن اأْلَْرِض إيِنِّ َحِفيٌظ{ قوله تعاىل: 

أرضك وسأله مجيع اخلزائن ويف هذا دليل عىل أنه جيوز أن خيطب اإلنسان 

عماًل يكون له أهاًل وهو يقوم بحقه فيه ورشوطه، وقد اختلف الناس يف 

: أنه جيوز إذا علم باحلق فيام أحدهامملني عىل وجهني التويل  من قبل الظا

ه بفعله وال  يقل ده ألن يوسف ويل من قبل فرعون وألن االعتبار يف حق 

 يفعل غريه. 

: ال جيوز ملا فيه من تويل  الظاملني باملعونة هلم وتزكيتهم بإنفاذ والثاين

من قبل أعامهلم وهذا أصح  القولني، وعىل هذا القول يف والية يوسف 

أحدهام: أن فرعون كان صاحلًا وإنام الطاغي فرعون  وجهانفرعون 

 موسى. 

والثاين: أن يوسف نظر له يف أعامله دون أمالكه فزالت عنه التبعة فيه 

أي حفيظ ملا استودعتني ({ 99}إيِنِّ َحِفيٌظ َعِليٌم)وهذا أحسن الوجوه 
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وز لإلنسان أن يصف بام وليتني، ويف هذا دليل عىل أنه جي({ 99}َعِليٌم)

 نفسه بام فيه من علم وفضل وليس هذا عىل اإلطالق يف عميم الصفات. 

نَّا لُِيوُسَف يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل: قيل إن امللك }َوَكَذلَِك َمكَّ

األكرب استخلفه عىل عمل إطفري وعزله وكان اإلطيفري هو امللك األصغر 

ل هبا يوسف فوجدها عذراء فامت فزوج امللك يوسف بامرأته راعيل فدخ

ُأ ِمنَْها َحْيُث َيَشاُء{  وولدت ولدين أي يتخذ من أرض مرص منزالً }َيَتَبوَّ

}ُنِصيُب  حيث يشاء، والثاين: يصنع فيها ما يشاء لتفويض األمر إليه

تِنَا َمْن َنَشاُء{  ({ 96}َوََل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسننَِي) يعني يف الدنيابَِرمْحَ

 اآلخرة، وقد حتمل اآلية وحتمل عىل اآلخرة. يعني يف 

ِذيَن َءاَمنُوا َوَكاُنوا  قوله تعاىل: }َوأَلَْجُر اْْلِخَرِة َخرْيٌ لِلَّ

يعني وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا من ملك الدنيا ({ 97َيتَُّقوَن)

ونعيمها ألن أجر اآلخرة دائم وأجر الدنيا منقطع، وجيوز أن يكون املعنى 

 خرة خري للذين آمنوا من ملك الدنيا ونعيمها ملا فيه من التبعة. وألجر اآل

}َوَجاَء إِْخَوُة ُيوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه  قوله تعاىل:

إنام جاءوا ليمتاروا من مرص يف سنني القحط التي ذكرها ({ 92ُمنِْكُروَن)

هم أي أنه عرفهم حني يوسف يف تأويل الرؤياء ودخلوا عىل يوسف فعرف

دخلوا عليه من غري تعريف وهم له منكرون ألاهم فارقوه صغريًا فكرب 

وفقريًا فاستغنى وباعوه فصار ملكًا فلذلك أنكروه ومل يتعرف إليهم 

 فيعرفوه. 

َزُهْم بَِجَهاِزِهْم{  قوله تعاىل: ا َجهَّ وذلك أنه كال هلم الطعام }َوَلمَّ

}اْئُتويِن بَِأٍخ َلُكْم ِمْن  عريًا وقال هلم:ومحل بعد ذلك لكل رجل منهم ب

يعني بنيامني وكان أخا يوسف ألبيه وأمه وذلك أنه أدخل إخوته َأبِيُكْم{ 

الدار وقال هلم: قد اسرتبت بكم منكرًا عليهم فأخربوين من أنتم فإين 
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أخاف أن تكونوا عيونًا؟ فذكر الرجال حال أبيهم وحاهلم وحال يوسف 

فه مع أبيه فقال: إن كنتم صادقني فأتوين هبذا األخ الذي وحال أخيه وختل

لكم من أبيكم وأظهر هلم أنه يريد أن يستربي به أحواهلم وقيل بل وصفوا 

 له أنه أحب إىل أبيه منهم فأظهر هلم حمبة رؤيته.

املعنى أرخص لكم الكيل فصار رخصه }َأََل َتَرْوَن َأينِّ ُأويِف اْلَكْيَل{ 

 أي خري املضيفني. ({ 91}َوَأَنا َخرْيُ اْلُمنِْزلنَِي) زيادة يف الكيل

يعني فيام بعد ألنه }َفإِْن ََلْ َتْأُتويِن بِِه َفاَل َكْيَل َلُكْم ِعنِْدي{  قوله تعاىل:

يعني ال أنزلكم مني ({ 60}َوََل َتْقَربُوِن) وفاهم كيلهم يف هذه احلال

إليه ألنه عىل العود حثهم  منزلة القريب ومل يرد أن يبعدوا منه وال يعودوا

 وطلب منهم رهينة حتى يرجعوا فارهتن شمعون عنده. 

واملراودة االجتهاد يف الطلب }َقاُلوا َسنَُراِوُد َعنُْه َأبَاُه{  قوله تعاىل:

ملراودة أبيهم وطلبهم وجيوز ({ 69}َوإِنَّا َلَفاِعُلوَن) مأخوذ من اإلرادة

 وإنا لفاعلون العود إليه بأخيهم. 

إن قيل: فلم استجاز يوسف إدخال احلزن عىل أبيه بطلب أخيه؟ فعن ف

هذا أربعة أجوبة أحدها: أن يكون أراد بذلك ابتالء يعقوب ليعظم له 

الثواب فاتبع أمره فيه. الثاين: جيوز أن يكون أراد بذلك تنبيه يعقوب عىل 

حال يوسف. والثالث: لتضاعف املرسة ليعقوب برجوع ولديه.والرابع: 

 قدم رسور أخيه باالجتامع معه قبل إخوته مليله الذي كان إليه. لي

ْم{  قوله تعاىل: وقرئ: }َوَقاَل لفتيته اْجَعُلوا بَِضاَعَتُهْم يِف ِرَحاهِلِ

أحدهام: أاهم غلامنه، والثاين: أاهم  قوَلنوقال لفتيانه اجعلوا، وفيهم 

 عوا الطعام هباالذين كالوا هلم الطعام، وعنى ببضاعتهم ورقهم الذي ابتا

ُهْم َيْعِرُفوََّنَا إَِذا اْنَقَلُبوا إِىَل َأْهِلِهْم{  يعني إذا رجعوا إىل أهلهم ومنه }َلَعلَّ
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ِه َوَفْضٍل{قوله:  ُهْم  [، 174]آل عمران: }َفاْنَقَلُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اللَّ }َلَعلَّ

 أي لريجعوا. ({ 64َيْرِجُعوَن)

أحدها:  أوجه خسةحيتمل  فإن قيل: فلم فعل يوسف ذلك؟ قيل: 

ترغيبًا هلم لريجعوا عىل ما رصح به. والثاين: أنه علم منهم أاهم ال 

يستحلون إمساكها وأاهم يرجعون لتعريفها. والثالث: ليعلموا أنه مل يكن 

طلبه لعودهتم طلبًا يف أمواهلم. والرابع: أنه خيش أن ال يكون عند أبيه 

 : حترج أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمنغريها للقحط الذي نزل به. واخلامس

 قوهتم مع شدة حاجتهم. 

ا َرَجُعوا إِىَل َأبِيِهْم َقاُلوا َياَأبَاَنا ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيُل{ قوله تعاىل:  أي }َفَلمَّ

سيمنع منا الكيل إذا عدنا بغري أخينا ألن ملك مرص طلبه منا لرياه وليعرف 

أي ]إن[ أرسلته معنا أمكننا أن َنا َنْكَتْل{ }َفَأْرِسْل َمَعنَا َأَخا صدقنا منه

ترغيبًا له يف إرساله معهم؛ ({ 63}َوإِنَّا َلُه حَلَافُِظوَن) نعود إليه فنكتال منه

}َهْل َءاَمنُُكْم َعَلْيِه إَِلَّ فلم يثق منهم بذلك ملا كان منهم يف يوسف فقال: 

ضمنوا له حفظ يوسف فأضاعوه ألاهم َكَما َأِمنُْتُكْم َعىَل َأِخيِه ِمْن َقْبُل{ 

ُه َخرْيٌ حفظًا{  فلم يثق هبم فيام ضمنوا وقرئ: حافظًا يعني منكم }َفاللَّ

امِحنَِي) ألخيكم  فيام نزل من حزين. ({ 62}َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

ْت إَِلْيِهْم{  قوله تعاىل: ا َفَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعَتُهْم ُردَّ }َوَلمَّ

 تي كانت بضاعتهم وهو ما دفعوه يف ثمن الطعام الذي امتارواأي وجدوا ال

أي ما نبغي بعد هذا الذي عاملنا }َقاُلوا َياَأبَاَنا َما َنْبِغي َهِذِه بَِضاَعُتنَا{ 

}َهِذِه بَِضاَعُتنَا  وحيتمل: ما نبغي بالكذب فيام أخربناك به عن امللك 

ْت إَِلْينَا{  وهذا }َوَنِمرُي َأْهَلنَا{  عريفاً احتمل قوهلم ذلك ترغيبًا وتُردَّ

وهو أيضًا ترغيب إىل }َوَنْحَفُظ َأَخاَنا َوَنْزَداُد َكْيَل بَِعرٍي{  ترغيب حمض

قسط الطعام بني الناس فال يعطي  -َعَلْيه الَسالم-نصيب أخينا ألن يوسف 
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يعني الذي جئناك به كيل ({ 69}َذلَِك َكْيٌل َيِسرٌي) الواحد أكثر من بعري

 ال ينفعنا، وهذا استعطاف منهم ألبيهم وفيه وفاء ملا بذلوه ليوسف يسري

من مراودة أبيهم يف اجتذاب أخيهم ألاهم قد راودوه من سائر جهات 

 املراودة ترغيبًا واستنزاالً واستعطافًا وتسهياًل. 

ِه{ }َقاَل َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوثًِقا ِمَن اللَّ  قوله عز وجل:

اَط بُِكْم{  واملوثق حلفهم باهلل وإشهادهم إياه عىل أنفسهم يعني }إَِلَّ َأْن ُُيَ

 إال أن تغلبوا عىل أمركم أو هيلك مجعكم. 

يعني ال تدخلوا }َوَقاَل َيابَنِيَّ ََل َتْدُخُلوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد{  قوله تعاىل:

َقٍة{ }َواْدُخُلوا ِمْن َأبْ  مرصًا من باب واحد من أبواهبا وإنام َواٍب ُمَتَفرِّ

خاف عليهم أن يدخلوا من باب واحد فخاف امللك أن يرى عددهم 

{  وقوهتم فيبطش هبم حسدًا أو حذراً 
ٍ
ء ِه ِمْن ََشْ }َوَما ُأْغنِي َعنُْكْم ِمَن اللَّ

 أحذره عليكم. 

ا َدَخُلوا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم َأبُوُهْم َما َكاَن يُ  قوله تعاىل: ْغنِي }َوَلمَّ

 }
ٍ
ء ِه ِمْن ََشْ أي ال يرد احلذر ما كان قد حكم اهلل عز وجل َعنُْهْم ِمَن اللَّ

وهو حذر املشفق }إَِلَّ َحاَجًة يِف َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها{  به وحتمه

 وسكون قلبه بالوصية. 

ا َدَخُلوا َعىَل ُيوُسَف َءاَوى إَِلْيِه َأَخاُه{  قوله تعاىل:  أي ضمه إليه}َوَلمَّ

}َفاَل َتْبَتِئْس بَِما َكاُنوا  أي أنه يوسف}َقاَل إيِنِّ َأَنا َأُخوَك{  وأنزله معه

أي فال حتزن بام كانوا يعملون أي بام فعلوه يف املايض بك ({ 61َيْعَمُلوَن)

 وبأخيك. 

َزُهْم بَِجَهاِزِهْم{  قوله تعاىل: ا َجهَّ وهو كيل الطعام هلم بعد }َفَلمَّ

َقاَيَة يِف َرْحِل َأِخيِه{  ًا مثل ما أعطاهمإكرامهم وإعطاء بعري }َجَعَل السِّ
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والسقاية والصواع واحد وهو إناء العزيز الذي كان يسقي به الناس 

ُتَها اْلِعرُي إِنَُّكْم  ويرشب وبه كال طعامهم إكرامًا هلم ٌن َأيَّ َن ُمَؤذِّ }ُثمَّ َأذَّ

ألنه إعالم كاألذان، أي نادى مناد فسمي النداء أذان ({ 70َلَساِرُقوَن)

 والعري القافلة. 

فإن قيل: فكيف استجاز يوسف أن جيعل السقاية يف رحل أخيه 

ليرسقهم وهم براء وهذه معصية؟ قيل: عن هذا ثالثة أجوبة أحدها: أاها 

معصية فعلها الكيال ومل يأمر هبا يوسف. والثاين: أن الكيال حني فقد 

ام فعله يوسف فلم يكن عاصيًا، السقاية ظن أاهم قد رسقوه ومل يعلم ب

والثالث: أن النداء كان بأمر يوسف وعنى بذلك رسقتهم ليوسف من أبيه 

 وذلك صدق. 

ألاهم ({ 79}َقاُلوا َوَأْقَبُلوا َعَلْيِهْم َماَذا َتْفِقُدوَن) قوله عز وجل:

 .استنكروا ما قذفوا به مع ثقتهم بأنفسهم

}َوَأَنا  وهذه جعالة بذلت للواجد ثم قال:}َولَِمْن َجاَء بِِه مِحُْل بَِعرٍي{ 

 أي كفيل ضامن. ({ 74بِِه َزِعيٌم)

فإن قيل: فكيف ضمن محل البعري وهو جمهول وضامن املجهول ال 

يصح؟ قيل عن هذا جواب جيد: أن محل البعري قد كان عندهم معلومًا 

 كالوسق فصح ضامنه. 

ِه َلَقْد َعِلْمُتْم َما ِجْئنَ ا لِنُْفِسَد يِف اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا }َقاُلوا َتاللَّ

ي لنرسق ألن الرسقة من الفساد يف األرض وإنام قالوا ({ 73َساِرِقنَي)

ذلك هلم ألاهم قد كان رشفوهم بالصالح والعفاف وقيل ألاهم ردوا 

البضاعة التي وجدوها يف رحاهلم ومن يؤدي األمانة يف غائب ال ُيقدم عىل 

 من غريكم فنرسق منكم. ({ 73نَّا َساِرِقنَي)}َوَما كُ رسقة مال حارض 

أي ما عقوبة ({ 72}َقاُلوا َفَما َجَزاُؤُه إِْن ُكنُْتْم َكاِذبنَِي) قوله تعاىل:
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}َقاُلوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد يِف  من رسق منكم إن كنتم كاذبني مل ترسقوا منا.

لَِك َنْجِزي }َكذَ  أي جزاء من رسق أن يسرتقَرْحِلِه َفُهَو َجَزاُؤُه{ 

أي كذلك نفعل بالظاملني إذا رسقوا أن يسرتقوا وكان ({ 79الظَّالِِمنَي)

 . -َعَلْيه الَسالم-هذا من دين يعقوب 

}َفَبَدَأ بَِأْوِعَيتِِهْم َقْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه{ 

}َما  أي دبرنا لهلُِيوُسَف{ }َكَذلَِك ِكْدَنا  وعنى هبا الصاع يذكر ويؤنث

أي يف عادة امللك وقضائه ومل يكن يف َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يِف ِديِن اْلَمِلِك{ 

}إَِلَّ َأْن َيَشاَء  دين امللك اسرتقاق من رسق وإنام كان يضاعف عليه الغرم

 أي إال أن يشاء اهلل أن يسرتق من رسق. اللَُّه{ 

}َنْرَفُع َدَرَجاٍت  ن جيعل ليوسف عذرًا فيام فعلوالثاين: إال أن يشاء اهلل أ

({ 76}َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم) بالعلم واحلكمة واإلمامةَمْن َنَشاُء{ 

 أي فوق كل عامل من هو أعلم منه حتى ينتهي ذلك إىل اهلل عز وجل. 

فإن قيل: فلم عرض أخاه أن يكون متهاًم بالرسقة؟ قيل: عن هذا ثالثة 

ة أحدها: أنه أراد أن ينزعه منهم بواجب عندهم فلم جيد إىل ذلك أجوب

سبياًل غري ما صنع. والثاين: أن أخاه قد كان يعلم باحلال فلم يقع ذلك منه 

موقعًا مؤملًا ومل يكن عىل يوسف يف ذلك حرج. والثالث: أنه ملا كان يف 

ز أن جيعل جعل بضاعتهم يف رحاهلم وهم ال يشعرون تنبيهًا عىل أنه قد جيو

الصواع يف رحل أخيهم وهم ال يعلمون جعل هلم خمرجًا من هذه التهمة 

 فزال عنه احلرج. 

َق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبُل{  قوله تعاىل: ْق َفَقْد َِسَ وإنام أرادوا }َقاُلوا إِْن َيَْسِ

بذلك ليتربوا من فعله ألنه ليس من أمهم وأنه إن يرسق فقد جذبه عرق 

الشرتاك يف األنساب يفيد تشاكاًل يف األخالق ونسبوا أخيه السارق ألن ا
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َها ُيوُسُف{  الرسقة إىل يوسف ومل يكن منه }يِف َنْفِسِه{  أي أرس}َفَأَِسَّ

معناه رش }َقاَل َأْنُتْم َِشٌّ َمَكاًنا{  قوهلم إن يرسق فقد رسق أخ له من قبل 

ُه َأْعَلُم بِمَ  منزلة ممن نسبتموه إىل هذه الرسقة أي ({ 77ا َتِصُفوَن)}َواللَّ

 بام تقولون. 

َا اْلَعِزيُز إِنَّ َلُه َأبًا َشْيًخا َكبِرًيا{  قوله تعاىل: وإنام قال ذلك }َقاُلوا َياَأَيُّ

ترفقًا واستعطافًا، وجيوز أن يكون املراد بالكبري يعني أنه كبري السن 

َكاَنُه إِنَّا }َفُخْذ َأَحَدَنا مَ  وحيتمل أن يكون املراد كبري املقدار واملوضع

ومعناه إنا نراك من املحسنني إن فعلت هذا ({ 72َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسننَِي)

مضافًا إىل ما كنت تفعل بنا من إكرامنا وتوفية كيلنا ورد بضاعتنا فأجاهبم 

ِه َأْن َنْأُخَذ إَِلَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعنَا ِعنَْدُه إِنَّ  يوسف هذا: ا فـ}َقاَل َمَعاَذ اللَّ

  ({.71إًِذا َلَظالُِموَن)

ا اْسَتْيَئُسوا ِمنُْه َخَلُصوا َنِجيًّا{  قوله تعاىل: أي يئسوا من رد }َفَلمَّ

أخيهم وخلصوا نجيًا أي خال بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون، ال 

أحدهام: كبريهم يف العقل  قوَلنفيه }َقاَل َكبِرُيُهْم{ خيتلط هبم سواهم 

كان قد ارهتنه يوسف عنده حتى رجع إخوته إىل والعلم وهو شمعون الذي 

}َأََلْ  أبيهم. والثاين: أنه عنى كبريهم يف السن وهو روبيل ابن خالة يوسف:

يعني عند إنفاذ ابنه َتْعَلُموا َأنَّ َأبَاُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْوثًِقا ِمَن اللَِّه{ 

ْطُتْم يِف ُيوُس  هذا معكم يعني َف َفَلْن َأبَْرَح اأْلَْرَض{ }َوِمْن َقْبُل َما َفرَّ

ُه ِِل َوُهَو َخرْيُ  بالرجوع}َحتَّى َيْأَذَن ِِل َأيِب{  أرض مرص }َأْو َُيُْكَم اللَّ

يعني أو يقيض اهلل يل باخلروج منها أو حيكم اهلل يل حيتمل ({ 20احْلَاِكِمنَي)

 أيضًا بالسيف واملحاربة ألاهم مهوا بذلك. 

َق{ }اْرِجعُ  قوله تعاىل: قرئ وا إِىَل َأبِيُكْم َفُقوُلوا َياَأبَاَنا إِنَّ ابْنََك َِسَ

من وجود الرسقة يف }َوَما َشِهْدَنا إَِلَّ بَِما َعِلْمنَا{  بضم السني وفتحها
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 وما كنا نعلم أن ابنك رسق. ({ 29}َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحافِظنَِي) رحله

بحذف ذكر األهل إجيازًا تِي ُكنَّا فِيَها{ }َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَّ  قوله تعاىل:

تِي َأْقَبْلنَا فِيَها{  ألن احلال يشهد به  والعري القافلة. }َواْلِعرَي الَّ

َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا{  قوله تعاىل: أي بل زينت }َقاَل بَْل َسوَّ

وسهلت عليكم يف قولكم إن ابني رسق وهو ال يرسق وإنام ذاك ألمر 

ُه َأْن َيْأتَِينِي ِِّبِْم ََجِيًعا{  اهلل عز وجل يريده يعني }َفَصرْبٌ ََجِيٌل َعَسى اللَّ

}إِنَُّه ُهَو اْلَعِليُم  يوسف وأخاه املأخوذ يف الرسقة وأخاه املخلف بمرص

 يف قضائه بام ذكرتم. ({ 23احْلَِكيُم)

يعني يا جزعا َف{ }َوَتَوىلَّ َعنُْهْم َوَقاَل َياَأَسَفى َعىَل ُيوُس  قوله تعاىل:

 عىل يوسف قال الشاعر: 

 فيا أسفا للقلب كيف انرصافه 

 

 وللنفس ملا سليت فتسلت  

 

وقيل: معناه واحزناه قال حسان يرثي رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

 وَسَلم: 

 فيا أسفا ما وارت األرض والتوت 

 

 عليه وما حتت السالم املنضد  

 

ْت َعْينَاُه ِمَن احْلُْزِن{ }َوابْيَ قوله تعاىل:  أي ضعف برصه لبياض ضَّ

أحدهام الكمد،  وجهانفيه ({ 22}َفُهَو َكظِيٌم) حصل فيه من كثرة بكائه

 والثاين املخفي حلزنه مأخوذ من كظم الغيظ وهو إخفاؤه قال الشاعر: 

 فخصصت قومي واحتسبت قتاهلم 

 

 والقوم من خوف املنايا كظم  

 

ِه َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا{ }َقالُ قوله تعاىل:  وا َتاللَّ
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 معناه ال تزال يف تذكر يوسف وقال أوس بن حجر: 

 فامفتئت خيل تثوب وتدعى

 

 ويلحق منها الحق وتقطع  

 

أي فام زالت حتى تكون حرضًا أي هرمًا دنفًا وأصل احلرض فساد 

  اجلسم والعقل من مرض أو غريه قال الشاعر:

 إين امرؤ ولج يب حب فأحرضني

 

 حتى بليت وحتى شفني السقم  

 

 أي ميتًا من امليتني. ({ 29}َأْو َتُكوَن ِمَن اهْلَالِِكنَي) 

عن أبيه بعد أن صار ملكًا  -َعَلْيه الَسالم-فإن قيل: فكيف صرب يوسف 

متمكنًا بمرص، وأبوه بحران من أرض اجلزيرة وهال عجل استدعاءه ومل 

  بيشء بعد يشء؟يتعلل 

أحدها: أن يكون فعل ذلك عن أمر اهلل  أربعة أوجهقيل: حيتمل ذلك 

تعاىل ابتالهام به ملصلحة علمها ألنه نبي مأمور. والثاين: أنه بيل بالسجن 

فأحب بعد فراقه أن يبلو نفسه بالصرب. والثالث: أن يف مفاجئ الرسور يرض 

يتصور الناس تعجيل  فأحب أن يروض نفسه بالتدريج. والرابع: لئال

 استدعائهم فاقة أهله. 

والبث اهلم والبث }َقاَل إِنََّما َأْشُكو بَثِّي َوُحْزيِن إِىَل اللَِّه{  قوله تعاىل:

 تفريق اهلم بإظهار ما يف النفس وإنام شكا ما يف نفسه فجعله بثًا وهو مبثوث

ِه َما ََل َتْعَلُموَن) أن رؤيا يوسف صادقة أي أعلم ({ 26}َوَأْعَلُم ِمَن اللَّ

 وأين ساجد له. 

ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه{  قوله تعاىل: استعلموا }َيابَنِيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

 وتفرقوا ومنه قول عدي بن زيد: 

 وإن مرضت فال حتسسك عوادي   فإن حييت فال أحسسك يف بلدي 
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أي من فرج للَِّه{ }َوََل َتْيَئُسوا ِمْن َرْوِح اوأصله طلب اليشء باحلس 

اهلل ورمحته وإنام قال يعقوب ذلك ألنه تنبه عىل يوسف برد البضاعة 

 واحتباس أخيه وإظهار الكراهة. 

نَا َوَأْهَلنَا  قوله تعاىل: َا اْلَعِزيُز َمسَّ ا َدَخُلوا َعَلْيِه َقاُلوا َياَأَيُّ }َفَلمَّ

 } ُّ ا بذلك توفية وهذا من أبلغ ترقيق وأحسن استعطاف وإنام قصدوالْضُّ

وأصل }َوِجْئنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة{  كيلهم واملحاباة هلم ورد أخيهم عليهم

 اإلزجاء السوق بالدفع ومنه قول الشاعر: 

 تزجي أغن كان ابره روقة 

 

 قلم أصاب من الدواة مدادها 

 

 واملزجاة البضاعة القليلة الكاسدة ومنه قول الراعي: 

 ومرسل ورسول غري متهم 

 

 وحاجة غري مزجاة من احلاحي 

 

أي مثل كيلهم األول ألن بضاعتهم الثانية كانت }َفَأْوِف َلنَا اْلَكْيَل{  

ْق َعَلْينَا{  أقل أي تفضل علينا بالزيادة عىل حقنا ألن الصدقة }َوَتَصدَّ

 حمرمة عىل األنبياء. 

معناه قد ِخيِه{ }َقاَل َهْل َعِلْمُتْم َما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َوأَ  قوله تعاىل:

ْنَساِن{علمتم كقوله:  [، أي قد أتى، ذكر لنا 1]اإلنسان: }َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ

{  أاهم ملا قالوا: ُّ نَا َوَأْهَلنَا الْضُّ }َهْل َعِلْمُتْم  رمحهم ورق هلم وقال:}َمسَّ

}إِْذ َأْنُتْم  وعدد عليهم ما صنعوا هبامَما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه{ 

فـ}َقاُلوا َأِئنََّك أَلَْنَت  يعني جهل الصغر فحينئذ عرفوه({ 21اِهُلوَن)َج 

ُه َعَلْينَا{  بالسالمة ُيوُسُف َقاَل َأَنا ُيوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَّ
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{  والكرامة َه ََل ُيِضيُع َأْجَر  عىل بلواه}إِنَُّه َمْن َيتَِّق َوَيْصرِبْ }َفإِنَّ اللَّ

 يف الدنيا واآلخرة. ({ 10)اْلُمْحِسننِيَ 

ُه َعَلْينَا{  قوله تعاىل: ِه َلَقْد َءاَثَرَك اللَّ أي فضلك اهلل علينا }َقاُلوا َتاللَّ

 مأخوذ من اإليثار وهو إرادة تفضيل أحد البنني عىل اآلخر، شعرا: 

 واهلل سامك اساًم مباركاً 

 

 أنزل اهلل به إيثاركا 

 

 فيام صنعوا بيوسف.  ({19َوإِْن ُكنَّا خَلَاطِِئنَي)}

فإن قيل: فقد كان عند فعلهم به ذلك صغارًا ترفع عنهم اخلطايا؟ قيل: 

 ملا كربوا لو استداموا إخفاء ما صنعوا صاروا حينئذ خاطئني. 

ال تغيري عليكم اليوم وال تأنيب }ََل َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم{  قوله تعاىل:

 عليكم فيام صنعتم. 

ْذَهُبوا بَِقِميِِص َهَذا َفَأْلُقوُه َعىَل َوْجِه َأيِب َيْأِت بَِصرًيا{ }ا قوله تعاىل:

بعدما عمي، وحيتمل أن يكون بمعنى مستبرصًا بأمري ألنه إذا شم ريح 

القميص عرفني ولوال أن اهلل سبحانه وتعاىل أعلم يوسف ذلك مل يعلم أنه 

سف أنا الذي يرجع إليه برصه وكان محل قميصه هيوذا بن يعقوب قال ليو

محلت إليه قميصك بدم كذب فحزنته فأنا الذي أمحل قميصك ألرسه ليعود 

 ليتخذوا مرص دارًا. ({ 13}َوْأُتويِن بَِأْهِلُكْم َأَْجَِعنَي) إليه برصه فحمله

ا َفَصَلِت اْلِعرُي{ قوله تعاىل:  أي خرجت من مرص منطلقة إىل }َوَلمَّ

({ 12ُد ِريَح ُيوُسَف َلْوََل َأْن ُتَفنُِّدوِن)}َقاَل َأبُوُهْم إيِنِّ أَلَجِ  الشام

 يعني لوال أن تسفهون ومنه قول النابغة الذبياين: 

 إال سليامن إذ قال املليك له 

 

 قم يف الربية فاحددها عن الفند 

 

 أي عن السفة وقد يكون التفنيد بمعنى التكذيب كام قال الشاعر: 



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة يوسف

211 

 هل افتخار الكريم من أود 

 أي من كذب. 

 أم هل يقول الصديق من فند 

 

 وحيتمل أن يكون بمعنى تضعيف الرأي ومنه قول الشاعر: 

 

 يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي 

 

 فليس ما فات من أمر بمردود 

 

وكان قوله هذا ألوالد بنيه لغيبة بنيه عنه فدل هذا عىل أن اجلد أب وقيل 

 قيل ستة أيام. إن املسافة التي وجد منها ريح قميصه ثامنية أيام، و

ِه إِنََّك َلِفي َضاَللَِك اْلَقِديِم)قوله تعاىل: }   ({.19َقاُلوا َتاللَّ

ا َأْن َجاَء اْلَبِشرُي َأْلَقاُه َعىَل َوْجِهِه َفاْرَتدَّ بَِصرًيا{  قوله تعاىل: }َفَلمَّ

وهو هيوذا بن يعقوب سمي بذلك ألنه أتاه ببشارة ألقاه عىل وجهه يعني 

ف عىل وجه يعقوب فارتد بصريًا أي رجع بصريًا بخرب ألقى قميص يوس

ْ َأُقْل َلُكْم إيِنِّ َأْعَلُم{  يوسف من العمى  من صحة رؤيا يوسف}َقاَل َأََل

وحيتمل وجهًا ثانيًا وهي أين أعلم من بلوى ({ 16}َما ََل َتْعَلُموَن)

 األنبياء باملحن ونزول الفرج ونيل الثواب ما ال تعلمون. 

{  :قوله تعاىل }َياَأبَاَنا  وذلك لقوهلم:}..َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َريبِّ

وإنام سألوه ذلك ألمرين أحدهام أاهم ادخلوا عليه من اْسَتْغِفْر َلنَا ُذُنوبَنَا{ 

أمر احلزن ما ال يسقط املأثم عنه إال بإحالله. والثاين: أنه نبي جتاب دعوته 

  وتعظم مسألته. 

{ }َقاَل َسْوَف أَ   وجهانيف تأخريه االستغفار هلم ْسَتْغِفُر َلُكْم َريبِّ

أحدهام أنه أخره دفعًا عن التعجيل ووعد من بعد فلذلك قيل طلب 

}ََل َتْثِريَب احلوائج إىل الشباب أسهل من املشائخ أمل تر إىل قول يوسف: 
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ُه َلُكْم{  َأْسَتْغِفُر َلُكْم  }َسْوَف  وإىل قول يعقوب:َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اللَّ

 }  وإنام أخر االستغفار انتظارًا لوقت اإلجابة وتوقعًا لزمان الطلب. َريبِّ

ا َدَخُلوا َعىَل ُيوُسَف َءاَوى إَِلْيِه َأبََوْيِه{  قوله تعاىل: قيل إن }َفَلمَّ

خرج من مرص وركب معه أهلها فلام دنى ويعقوب  -َعَلْيه الَسالم-يوسف 

ذا يميش فلام نظر إىل اخليل والرجل قال يا هيوذا: هذا متكئ عىل ابنه هيو

فرعون؟ قال: ال هذا ابنك يوسف فقال يعقوب: السالم عليك يا مذهب 

ُه  األحزان عني؛ فلام أجابه يوسف قال: }اْدُخُلوا ِمِّْصَ إِْن َشاَء اللَّ

 أي آمنني من فرعون ومن القحط واجلدب ومعنى قوله:({ 11َءاِمننَِي)

{ }اْدُخُلو أي استوطنوه، وروينا أاهم دخلوا مرص ثالثة وتسعون ا ِمِّْصَ

 ستامئة وهم -الَسالم َعَلْيه–إنسانًا من رجل وامرأة، وخرجوا مع موسى 

 . ألفاً  وسبعون

يعني عىل الرسير ويف أبويه }َوَرَفَع َأبََوْيِه َعىَل اْلَعْرِش{  قوله تعاىل:

تزوجها بعد أمه وكانت أمه  أحدهام: أبوه وخالته وكان يعقوب قد قوَلن

 قد ماتت فسميت اخلالة أمًا. 

ًدا{  والثاين: انه أبوه وأمه وكانت باقية إىل دخول مرص وا َلُه ُسجَّ }َوَخرُّ

}َوَقاَل َياَأبَِت َهَذا  وقيل إن السجود كان حتية من قبلنا وحتيتنا اليوم السالم

ا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها رَ  وروينا أنه كان بني رؤياه يبِّ َحقًّ

وتأويلها أربعون سنة، وقيل ستة وثالثون سنة، وقيل اثنان وعرشون سنة، 

 وروي ثامين عرش سنة. 

فإن قيل: فإن كان رؤيا األنبياء صادقة فهال وثق هبا يعقوب وتسىل ومل 

وما يرض ًدا{ }ََل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعىَل إِْخَوتَِك َفَيِكيُدوا َلَك َكيْ قال: 

الكيد مع سابق العلم بالنرص وما يؤول إليه األمر قيل عن هذا جوابان 

أحدهام أنه رآها وهو صبي فجاز أن خيالف رؤيا األنبياء املرسلني والثاين 
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 أنه حزن لطول املدة يف معاناة البلوى وخاف كيد األخوة يف تعجيل األذى

ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو{. }َوَقْد َأْحَسَن يِب إِْذ َأْخَرَجنِي ِمنَ    السِّ

فإن قيل: فلم اقترص من ذكر ما بيل به عىل شكر إخراجه من السجن 

دون اجلب وكانت حاله فيه أخطر؟ قيل: عن هذا ثالثة أجوبة أحدها: أنه 

كان يف السجن مع اخلوف معرة مل تكن يف اجلب فكان ما يف نفسه بلواه 

 والشكر.أعظم فلذلك خصه بالذكر 

والثاين أنه قال: شكرًا هلل تعاىل عىل نقله من البلوى إىل النعامء وهو أنام  

انتقل إىل امللك من السجن ال من اجلب فصار أحق بالذكر والشكر إذ صار 

 بخروجه من السجن ملكًا وبخروجه من اجلب عبدًا. 

اْلَيْوَم{  }ََل َتْثِريَب َعَلْيُكمُ والثالث: أنه ملا عفا عن إخوته بقوله: 

}َوَجاَء بُِكْم أعرض عن ذكر اجلب ملا فيه من التعريض بالتوبيخ وقوله: 

ِمْن بَْعِد َأْن َنَزَغ ألاهم كانوا بادية بأرض كنعان أهل موايش }ِمَن اْلَبْدِو{ 

ْيَطاُن بَْينِي َوبنَْيَ إِْخَوِِت{  }إِنَّ َريبِّ َلطِيٌف لَِما  أي حرش وأفسدالشَّ

 فه ليوسف بإخراجه من السجن وجاء بأهله من البدو. يف لطَيَشاُء{ 

ْمَتنِي ِمْن َتْأِويِل  قوله عز وجل: }َربِّ َقْد َءاَتْيَتنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّ

أي امللك ومن زائدة وعلمتني من تأويل األحاديث يعني اأْلََحاِديِث{ 

َمَواِت َواأْلَرْ  األخبار عن حوادث الزمان بأهله أي ِض{ }َفاطَِر السَّ

ْنَيا َواْْلِخَرِة{  خالقهام نِي  أي موالي ونارصي}َأْنَت َولِيِّي يِف الدُّ }َتَوفَّ

 يعني خملصًالك الطاعة. ُمْسِلًما{ 

وروينا أن البشري ملا أتى يعقوب قال له: عىل أي دين خلفت يوسف؟ 

نَي) قال: عىل اإلسالم قال: اآلن متت النعمة احِلِ ْقنِي بِالصَّ ({ 909}َوَأحْلِ

 متنى نبي أول  -الَسالم َعَلْيه–يعني بآبائه األنبياء الصاحلني وكان يوسف 
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 . املوت

أي نعلمك بوحي إَِلْيَك{  }َذلَِك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيهِ  قوله تعاىل:

يف }إِْذ َأَْجَُعوا َأْمَرُهْم{  أي مع إخوة يوسف}َوَما ُكنَْت َلَدَْيِْم{  منا إليك

يعني بيوسف حني ألقوه ({ 904}َوُهْم َيْمُكُروَن) يف اجلب إلقاء يوسف

 . يف غيابة اجلب وثانيهم حني جاءوا عىل قميصه بدم كذب

ُكوَن) ِه إَِلَّ َوُهْم ُمِّْشِ وهو يف ({ 906}..َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاللَّ

 املنافق يؤمن يف الظاهر رياء للناس وهو يف الباطن كافر باهلل عز وجل. 

ِه َعىَل بَِصرَيٍة َأَنا َوَمِن  قوله تعاىل: }..ُقْل َهِذِه َسبِيِِل َأْدُعو إِىَل اللَّ

 يعني عىل هدى وحق. اتََّبَعنِي{ 

}َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك إَِلَّ ِرَجاًَل ُنوِحي إَِلْيِهْم ِمْن َأْهِل  قوله تعاىل:

م أعلم وأحكم، وقد يعني من أهل األمصار دون البوادي ألاهاْلُقَرى{ 

روينا يف األثر أن اهلل سبحانه مل يرسل رسوالً نبيًا من أهل البادية وال من 

 النساء وال من اجلن. 

ُسُل{  قوله تعاىل: يعني استيأسوا من قومهم أن }َحتَّى إَِذا اْسَتْيَئَس الرُّ

ُْم َقْد ُكِذبُوا{  يصدقوهم سل قد يعني أن قومهم ظنوا أن الر}َوَظنُّوا َأَّنَّ

}َجاَءُهْم  كذبوا، وحيتمل أن يكون املعنى وتيقن الرسل أن قومهم كذبوهم

َنا{  َي َمْن َنَشاُء{  أي جاء الرسل نرص اهلل بعذاب القومَنِّْصُ يعني }َفنُجِّ

}َوََل ُيَردُّ بَْأُسنَا َعِن اْلَقْوِم  من األنبياء ومن آمن معهم

  ({.990اْلُمْجِرِمنَي)

ٌة أِلُوِِل اأْلَْلَباِب{  }َلَقدْ  قوله تعاىل: يعني َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

قصص يوسف وإخوته عربة واعتبار لذوي العقول بأن من نقل يوسف من 

اجلب والسجن ومن الذل والرق إىل أن جعله ملكًا مطاعًا ونبيًا مبعوثًا فهو 

ْفََتَى{ }َما َكاَن َحِديًثا يُ  عىل نرص رسوله وإعزاز دينه وهالك أعدائه قادر
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}َوَلِكْن  أي خيتلق ويتخرص يعني به القرآن وما تقدم فيه من القصص

 }
ٍ
ء ِذي بنَْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلِّ ََشْ يعني أنه مصدق ملا قبله من َتْصِديَق الَّ

 التوراة واإلنجيل وسائر كتب اهلل تعاىل. 



 :-عليه اهلل صلوات–قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 مدنية  سورة الرعد
ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }املر تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاِب{ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

ِذي ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك  والكتاب هو القرآن أي هذه آيات الكتاب }َوالَّ

 } يعني بالقرآن ({ 9}َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ََل ُيْؤِمنُوَن) يعني القرآناحْلَقُّ

 نه منزل من ربك باحلق.أ

َمَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد َتَرْوََّنَا{قوله تعاىل :  ِذي َرَفَع السَّ ُه الَّ يعني أاها  }اللَّ

 مرفوعة بغري عمد.

ِذي َمدَّ اأْلَْرَض{  قوله تعاىل: أي بسطها لالستقرار عليها }..َوُهَو الَّ

{ }َوَجَعَل فِيَها َروَ  ردًا عىل من زعم أاها مستديرة كالكرة يعني جباالً اِِسَ

 واحدها راسية ألن األرض ترسو هبا أي تثبت قال مجيل: 

 أحبه والذي أرسى قواعده 

 

 حتى إذا ظهرت آياته بطنا  

 

وفيها منافع اخللق من رشب احليوان ونبات األرض }َوَأَّْنَاًرا{  

}َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها  ومقبض األمطار ومسالك الفلك

{ َزوْ  أحد الزوجني ذكر وأنثى كفحول النخل وإناثها وكذلك َجنْيِ اْثننَْيِ

كل النبات وإن خفي والزوج اآلخر حلو وحامض وعذب ومالح وأبيض 

وأسود وأمحر وأصفر فإن كل جنس من الثامر ذو نوعني فصار كل ثمرة 

ْيَل النََّهاَر{  ذات نوعني زوجني وهي أربعة أنواع غيش معناه ي}ُيْغَِش اللَّ

 ظلمة الليل ضوء النهار ويغيش ضوء النهار ظلمة الليل. 

أي متجاورات يف الرب }َويِف اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت{  قوله تعاىل:

}َوَجنَّاٌت ِمْن  يف التفاصيل العذبة التي تنبت والسبخة التي ال تنبت

 الصنوان أربعة ويفَأْعنَاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغرْيُ ِصنَْواٍن{ 
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تأويالت أحدها: أن الصنوان املجتمع وغري الصنوان املفرتق. والثاين: أن 

الصنوان النخالت يكون أصلها واحد وغري الصنوان أن تكون أصوهلا 

شتى، والثالث: الصنوان األشكال وغري الصنوان املختلف. والرابع: أن 

وان ما ينبت من الصنوان الفسيل يقطع من أماته فهو معروف وغري الصن

 النوى فهو غري معروف. 

ُل بَْعَضَها َعىَل بَْعٍض يِف اأْلُُكِل{  فبعضه حلو وبعضه حامض، }َوُنَفضِّ

}إِنَّ يِف َذلَِك َْلَياٍت  وبعضه أصفر وبعضه أمحر، وبعضه قليل وبعضه كثري

يعني إن يف اختالف ذلك اعتبارًا يدل ذوي العقول ({ 2لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن)

عظيم القدرة وبديع احلكمة، وحيتمل أن يكون ذلك مثل رضبه اهلل  عىل

تعاىل لبني آدم أن أصلهم واحد وهم خمتلفون يف اخلري والرش واإليامن 

 والكفر كاختالف الثامر التي تسقى بامء واحد. 

معناه فال تعجب يا حممد }َوإِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوهُلُْم{  قوله تعاىل:

فاعجب منه تكذيبهم بالبعث واهلل سبحانه ال يتعجب من تكذيبهم لك 

وال جيوز عليه التعجب ألنه تغري نفس بام ختفى أسبابه وإنام ذكر ذلك 

 ليتعجب منه نبيه واملؤمنون. 

يَِّئِة َقْبَل احْلََسنَِة{  قوله تعاىل: أي بالعقوبة قبل }َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِالسَّ

يعني َخَلْت ِمْن َقْبِلِهُم اْلَمُثاَلُت{  }َوَقدْ  العافية وبالرش قبل اخلري

}َوإِنَّ َربََّك َلُذو  العقوبات التي مثل اهلل هبا األمم املاضية وهي مجع مثلة

يعني يغفر هلم ظلمهم السالف لتوبتهم يف َمْغِفَرٍة لِلنَّاِس َعىَل ُظْلِمِهْم{ 

سول اهلل َصىَل اهلل وروينا عن ر({ 6}َوإِنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب) اآلنف

َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال ملا نزلت هذه اآلية: ))ولوال عفو اهلل وجتاوزه ما 

 هني أحد يعيش ولوال وعيده وعقابه التكل كل أحد((. 
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 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يعني النبي }إِنََّما َأْنَت ُمنِْذٌر{  قوله تعاىل:

ة من ولدك قد آثرناهم ملقامك وجعلناهم وهدا({ 7}َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد)

 حفاظ رشيعتك وسنتك من بعدك إىل يوم القيامة. 

ِمُل ُكلُّ ُأْنَثى{  قوله تعاىل: ُه َيْعَلُم َما حَتْ يعني أذكر هو أم أنثى }اللَّ

ومعنى ذلك ما تغيظ }َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد{  صالح أم طالح

ص وما تزداد بالولد التام، وحيتمل أن يكون املعنى األرحام بالسقط الناق

وما تغيظ األرحام بالوضع ألقل من تسعة أشهر وما تزداد بالوضع ألكثر 

من تسعة أشهر وجيوز وما تغيظ األرحام بانقطاع احليض يف احلمل وما 

 تزداد بدم النفاس بعد الوضع. 

من خري َل َوَمْن َجَهَر بِِه{ }..َسَواٌء ِمنُْكْم َمْن َأَِسَّ اْلَقوْ  قوله تعاىل:

ْيِل َوَساِرٌب بِالنََّهاِر) ورش يعني أنه يعلم ({ 90}َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّ

من استخفى عمله يف ظلمة الليل ومن أظهره بضوء النهار، والثاين: يعلم 

ما أخفاه ظلمة الليل كام يرى ما أظهر ضوء النهار بخالف املخلوقني الذين 

 هم أحوال أهله قال الشاعر: خيفى علي

 وليل يقول الناس يف ظلامته 

 

 سواء صحيحات العيون وعورها 

 

والسارب هو املنرصف الذاهب مأخوذ من الرسوب يف املرعى وهو  

 بالعيش وهو مثل الرسوح بالغداة. 

َباٌت ِمْن بنَْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه{  قوله تعاىل: إذا يعني املالئكة }َلُه ُمَعقِّ

صعدت مالئكة الليل أعقبتها مالئكة النهار وإذا صعدت مالئكة النهار 

أعقبتها مالئكة الليل، وقيل: املعقبات ما يتعاقب من أمر اهلل وتدبريه 

}َُيَْفُظوَنُه ِمْن  يعني من أمامه وورائه}ِمْن بنَْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه{  بخلقه

هذه اآلية نزلت يف رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه أي بأمر اهلل وقيل: َأْمِر اللَِّه{ 
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وآله وَسَلم حني أزمع عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة 

فمنعه اهلل عز وجل منهام ونزلت  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عىل قتل رسول اهلل 

ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى يُ فيهام اآلية َه ََل ُيَغريِّ وا َما بَِأْنُفِسِهْم{ : }إِنَّ اللَّ ُ من َغريِّ

ُه بَِقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُه{  طاعة يعني إذا أراد اهلل هبم عذابًا }َوإَِذا َأَراَد اللَّ

يعني من ملجأ وجيوز ({ 99}َوَما هَلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل) فال مرد لعذابه

 أن يكون بمعنى نارص ومنه قول الشاعر: 

 ء سوى الرمحن من وايلما يف السام 

 

 

َق َخْوًفا َوَطَمًعا{ قوله تعاىل:  ِذي ُيِريُكُم اْلرَبْ يف غيثه املزيل }ُهَو الَّ

َحاَب الثَِّقاَل) للقحط }َوُيَسبُِّح  يعني ثقاالً باملاء ({94}َوُينِْشُئ السَّ

ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْن ِخيَفتِِه{    والرعد الصوت املسموع.الرَّ

أنه قال: ))الرعد وعيد اهلل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

عز وجل فإذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنوب(( والناس يسبحون له إذا 

أي من }َواْلَماَلِئَكُة ِمْن ِخيَفتِِه{  سمعوه فنسبة التسبيح إىل الرعد جماز

َواِعَق فَ  خيفة اهلل عز وجل وروينا ُيِصيُب ِِّبَا َمْن َيَشاُء{ }َوُيْرِسُل الصَّ

َصىَل -أاها نزلت يف هيودي جاء إىل النبي  -َعَلْيه الَسالم-عن أمري املؤمنني 

فقال: أخربين عن ربك من أي يشء هو من لؤلؤ أو ياقوت  -اهلل َعَلْيه وآله

فجاءت صاعقة فأخذته، وقيل: إاها نزلت يف أربد بن ربيعة وقد هم بقتل 

مع عامر بن الطفيل ويبست يده عىل سيفه  - اهلل َعَلْيه وآلهَصىَل -النبي 

وعصمه اهلل منهام ثم انرصف فأرسل اهلل صاعقة فأحرقته ويف ذلك يقول 

 أخوه لبيد بن ربيعة: 

 أرهب نو السامك واألسد   أخشى عىل أربد احلتوف وال 
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 فجعني الربق والصواعق بالـ

 

 ـفارس يوم الكرهية النجد 

 

اِدُلوَن يِف اللَِّه{  }َوُهمْ   يعني جدال اليهودي حني سأل عن اهلل من َُيَ

أي يشء هو، وجدال األربد فيام هم به من قتل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

يعني القوة وحيتمل أن يكون ({ 93}َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل) وآله وَسَلم

نتقام والعقوبة، قال املعنى هو شديد اهلالك باملحل وهو القحط وشديد اال

 أعشى بني ثعلبة: 

 فرع نبع هيش يف غصن املجـ 

 

 ـد كثري الندى عظيم املحال 

 

ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه{ قوله تعاىل:  يعني من }َلُه َدْعَوُة احْلَقِّ َوالَّ

{  األصنام واألوثان
ٍ
ء يعني ال يستجيبون هلم }ََل َيْسَتِجيُبوَن هَلُْم بََِشْ

ْيِه إِىَل اْلَماِء لَِيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو  يسمعون هلم نداء دعاء وال }إَِلَّ َكَباِسِط َكفَّ

رضب اهلل ذلك مثاًل إلياسهم من إجابة دعائهم ألن العرب بَِبالِِغِه{ 

 ترضب ملن يسعى فيام ال يدركه بالقابض املاء باليد كام قال أبو ذهيل: 

 فأصبحت مام كان بيني وبينها

 

 د مثل القابض املاء باليدمن الو 

 

أحدها: أن الذي يدعو إهلًا من دون اهلل  ثالثة أوجهويف معنى هذا املثل 

 كالضمآن الذي يدعو املاء ليبلغ إىل فيه وما املاء ببالغ إليها. 

والثاين أنه كالضمآن الذي يرى خياله يف املاء وقد سقط كفه فيه ليبلغ فاه 

تومهه. والثالث: أنه كباسط كفيه إلياملاء وما هو ببالغه لكذب ظنه وفساد 

 ليقبض عليه فال حيصل يف كفه منه يشء. 

َمَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها{ قوله تعاىل:  ِه َيْسُجُد َمْن يِف السَّ }َولِلَّ

طوعًا سجود املؤمن وكرهًا سجود املنافق وألن املنافق دخل يف اإلسالم 
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أي ظل املؤمن ({ 99بِاْلُغُدوِّ َواْْلَصاِل) }َوظاَِلهُلُمْ  رهبة من السيف

يسجد بسجوده وظل الكافر املنافق يسجد بسجوده، واآلصال مجع أصيل 

 واألصيل هو العيش ما بني العرص واملغرب قال أبو ذؤيب: 

 لعمري آلت البيت أكرم أهله 

 

 وأقعد يف أفنائه باألصائل  

 

َمَواِت قوله تعاىل:  ثم أمر نبيه أن يقول َواأْلَْرِض{  }ُقْل َمْن َربُّ السَّ

 هلم هو اهلل إن مل يقولوا ذلك إفهامًا وتقريرًا ألنه جعل ذلك إلزامًا قل:

ا{  َْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء ََل َيْمِلُكوَن أِلَْنُفِسِهْم َنْفًعا َوََل َْضًّ أمره }َأَفاَتَّ

من دون اهلل اخلالق  اهلل عز وجل أن يقول هلم بعد اعرتافهم باهلل أفتخذتم

املنعم آهلة من أصنام وأوثان تعبدواها من دون اهلل ال يملكون ألنفسهم 

نفعًا يوصلونه إليها وال رضًا يدفعونه عنها فكيف يملكون لكم رضًا أو 

 نفعًا وهذا إلزام صحيح. 

 }َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت  ثم قال:

فاملؤمن يف هدى كالبصري يميش يف النور والكافر يف ضاللته َوالنُّوُر{ 

كاألعمى يميش يف الظلامت وهام ال يستويان كذلك املؤمن والكافر ال 

 يستويان وهذا من أصح مثل وأوضح تشبيه. 

َكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشابََه اخْلَْلُق َعلَ ثم قال:  ِه ُِشَ ْيِهْم{ }َأْم َجَعُلوا لِلَّ

أي فتامثل ومعناه أنه ملا مل ختلق آهلتهم التي عبدوها كعبادة اهلل خلقًا كخلق 

اهلل فيشتبه عليهم خلق آهلتهم بخلقه تعاىل فلام اشتبه عليهم حتى عبدوها 

{  كعبادة اهلل تعاىل
ٍ
ء ُه َخالُِق ُكلِّ ََشْ فلزم لذلك أن يعبده كل يشء }ُقِل اللَّ

اُر)}َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَ   ({. 96هَّ

َماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها{  قوله تعاىل: يعني أن }َأْنَزَل ِمَن السَّ
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 الصغري من األودية سال بقدر صغره والكبري منها سال بقدر كربه

ْيُل َزبًَدا َرابًِيا{  والرايب املرتفع وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل }َفاْحَتَمَل السَّ

احلق ممثل باملاء الذي يبقى يف األرض فينتفع به والباطل للحق والباطل ف

 ممثل بالزبد الذي يذهب جفاء ال ينتفع به. 

}َوِِمَّا ُيوِقُدوَن َعَلْيِه يِف النَّاِر ابْتَِغاَء ِحْلَيٍة{  ثم رضب مثاًل ثانيًا فقال:

يعني أنه }َزبٌَد ِمْثُلُه{  يعني الذهب والفضة ومتاع يعني الصفر والنحاس

ذا سبك بالنار كان له خبث كالزبد الذي عىل املاء يذهب فال ينتفع به إ

 كالباطل ويبقى صفوة فينتفع به كاحلق واجلفاء اجلايف عىل وجه األرض. 

ُِم احْلُْسنَى{  قوله تعاىل: ِذيَن اْسَتَجابُوا لَِرِّبِّ معنى احلسنى كالرزق }لِلَّ

 واجلاه يف الدنيا واجلنة والنعيم يف اآلخرة. 

ُه بِِه َأْن ُيوَصَل{  وله تعاىل:ق ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اللَّ الذي أمر }...َوالَّ

اهلل بوصله النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم واألئمة من ولده ألن قطيعتهم 

كفر وضالل، وحيتمل أن تكون اآلية عامة يف األرحام وسائر ما أمر اهلل 

ُمْ  بوصله اُفوَن ُسوَء  فيام أمرهم بوصله{ }َوَُيَْشْوَن َرِّبَّ }َوَُيَ

َساِب)  يف تركه. ({ 49احْلِ

يَِّئَة{  قوله تعاىل: يعني يدفعون املنكر }َوَيْدَرُءوَن بِاحْلََسنَِة السَّ

 باملعروف وسعة اجلهل باحللم واملعصية بالطاعة والذنب بالتوبة. 

ُتْم{  قوله تعاىل: مالزمة الطاعة بمفارقة من }..َساَلٌم َعَلْيُكْم بَِما َصرَبْ

اِر) املعصية  يعني فنعم عقبى اجلنة من النار. ({ 42}َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ

ِذيَن َءاَمنُوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُِّبُْم بِِذْكِر اللَِّه{  قوله تعاىل: يعني }...الَّ

 .بذكرهم لنعم اهلل ومجيل وعده هلم

احِلَاِت  ِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ({ 41ُطوبَى هَلُْم َوُحْسُن َمآٍب) }الَّ

وطوبى معناه حسنى هلم والعيش الطيب هلم وطوبى من أطيب كام يقال 
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 لألفضل فضاًل. 

{  قوله تعاىل: مْحَِن ُقْل ُهَو َريبِّ وقيل إن هذه اآلية }َوُهْم َيْكُفُروَن بِالرَّ

 -ه وآلهَصىَل اهلل َعَليْ -نزلت يف قريش يوم احلديبية حني أمر رسول اهلل 

بكتب القضية بينه وبينهم فقال للكاتب: ))اكتب: بسم اهلل الرمحن 

الرحيم(( قالوا: ما ندري ما الرمحن وما نكتب إال باسمك اللهم فأنزل اهلل: 

مْحَِن ُقْل ُهَو َريبِّ ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو{  يعني أنه إله واحد }َوُهْم َيْكُفُروَن بِالرَّ

ْلُت َوإَِلْيِه َمَتاِب)}َعلَ  وإن اختلفت أسامؤه  يعني التوبة. ({ 30ْيِه َتَوكَّ

َباُل َأْو ُقطَِّعْت بِِه اأْلَْرُض{  قوله تعاىل: ْت بِِه اْْلِ َ }َوَلْو َأنَّ ُقْرَءاًنا ُسريِّ

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وسبب ذلك ما روينا أن كفار قريش قالوا لرسول اهلل 

لنا أرضنا فإاها ضيقة وقرب لنا الشام  إن رسك أن نتبعك سري جبالنا تتسع

}َوَلْو  فإنا نتجر إليها وأخرج لنا املوتى من القبور نكلمهم قال اهلل تعاىل:

َباُل{  ْت بِِه اْْلِ َ أو }َأْو ُقطَِّعْت بِِه اأْلَْرُض{  أي أجريتَأنَّ ُقْرَءاًنا ُسريِّ

َم بِِه اْلَمْوَتى{  قربت ذوف وتقديره لكان أي أحيوا وجواب هذا حم}َأْو ُكلِّ

هذا القرآن، ولكن حذف ملا يف ظاهر الكالم من الداللة عىل مضمر 

 املحذوف. 

ِه اأْلَْمُر ََجِيًعا{  ثم قال: يعني هو املالك جلميع األمور الفاعل ملا }بَْل لِلَّ

ِذيَن َءاَمنُوا{  يشاء منها  بانقطاع طمعهم مام سأله املرشكون}َأَفَلْم َيْيَئِس الَّ

ُه هَلََدى النَّاَس ََجِيًعا{ }َأْن  يعني هداهم إىل اإليامن وجلواز أن َلْو َيَشاُء اللَّ

ِذيَن َكَفُروا ُتِصيُبُهْم بَِما  يكون املعنى هداهم إىل اجلنة }َوََل َيَزاُل الَّ

}َأْو حَتُلُّ َقِريًبا ِمْن  يعني تقرعهم من العذاب والبالءَصنَُعوا َقاِرَعٌة{ 

يف فتح مكة وحيتمل أن }َحتَّى َيْأِِتَ َوْعُد اللَِّه{  عربة هلملتكون َداِرِهْم{ 

 يكون يوم القيامة. 



 البرهان في تفسير القرآن      401

أي ما كسبت }َأَفَمْن ُهَو َقاِئٌم َعىَل ُكلِّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت{  قوله تعاىل:

َكاَء{  من عمل حيفظه عليها فيكون خارجًا خمرج الوعيد ِه ُِشَ }َوَجَعُلوا لِلَّ

وُهْم{  ا آهلةيعني أصنامًا جعلوه حيتمل وجهني أحدهام يسموهم }ُقْل َسمُّ

 آهلة عىل وجه التهديد، والثاين: صفوهم ليعلموا أنه ال جيوز أن تكون آهلة

ختربونه بام ال يعلم يف األرض إهلًا }َأْم ُتنَبُِّئوَنُه بَِما ََل َيْعَلُم يِف اأْلَْرِض{ 

 .من القول أم بباطن}َأْم بَِظاِهٍر ِمَن اْلَقْوِل{  غريه

تِي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن{  قوله تعاىل: ِري  أي شبه اجلنة}..َمَثُل اْْلَنَِّة الَّ }َِتْ

تَِها اأْلََّْنَاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوظِلَُّها{  أي ثمرها غري منقطع ولذهتا يف ِمْن حَتْ

 األفواه باقية. 

ِذيَن َءاَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب َيْفرَ  قوله تعاىل: ُحوَن بَِما ُأْنِزَل إَِلْيَك{ }َوالَّ

}َوِمَن  يعني اليهود والنصارى فرحوا بام أنزل عليه من تصديق كتبهم

وهم كفار قريش ويف إنكارهم بعضه اأْلَْحَزاِب َمْن ُينِْكُر بَْعَضُه{ 

أحدهام: أاهم عرفوا نعت النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف كتبهم  وجهان

 الثاين: أاهم عرفوا صدقه وأنكروا تصديقه. وأنكروا نبوته. و

}..َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُساًل ِمْن َقْبِلَك َوَجَعْلنَا هَلُْم َأْزَواًجا  قوله تعاىل:

ًة{  يَّ أحدهام:  وجهانعنى باألزواج النساء وبالذرية األوالد وفيه َوُذرِّ

ائر معنى أن من أرسلنا من قبلك من الرسل برش هلم أزواج وذرية كس

 البرش فلم أنكروا إرسالك وأنت مثل من قبلك. 

والثاين: أنه اهاه من التبتل وقيل إن اليهود عابت عىل النبي َصىَل اهلل َعَلْيه 

وآله وَسَلم األزواج فأنزل اهلل تعاىل فيهم يعلمهم أن ذلك سنة الرسل قبله 

قيل إن مرشكي قريش اللَِّه{  }َوَما َكاَن لَِرُسوٍل َأْن َيْأِِتَ بِآَيٍة إَِلَّ بِإِْذنِ 

}لُِكلِّ َأَجٍل  سألوه آيات قد تقدم ذكرها فأنزل اهلل تعاىل فيه:

يعني لكل كتاب نزل من السامء أجل وهو يف املقدم واملؤخر ({ 32ِكَتاٌب)
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 والثاين: لكل أجل من آجال اخللق كتاب عند اهلل أي علم. 

ُه َما َيَشاُء وَ  قوله تعاىل: ما يشاء منها فينسخ ما يشاء ُيْثبُِت{ }َيْمُحوا اللَّ

}َوِعنَْدُه ُأمُّ  من أحكام كتابه ويثبت ما يشاء منها فال ينسخه

 يعني علم اهلل عز وجل وما هو خالق. ({ 31اْلِكَتاِب)

يعني }..َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّا َنْأِِت اأْلَْرَض َننُْقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها{  قوله تعاىل:

 وأهل الدين من املسلمني. بموت خيارها 

ِذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل{  قوله تعاىل: يعني مرشكي }َوَيُقوُل الَّ

ِه َشِهيًدا بَْينِي َوبَْينَُكْم{  العرب  أي يشهد بصدقي وكذبكم}ُقْل َكَفى بِاللَّ

 . -َعَلْيه الَسالم-يعني جربيل ({ 23}َوَمْن ِعنَْدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب)



 : -َعَلْيه الَسالم-مام النارص لدين اهلل قال اإل
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ُلوا نِْعَمَة اللَِّه{إال اثنتني منها مدنية وهي:  ِذيَن بَدَّ [،  20] }َأََلْ َتَر إِىَل الَّ

 والتي بعدها. 

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ نَاُه إَِلْيَك{ }الر ِكَتاٌب َأْنَزلْ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

أي من الضاللة }لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت إِىَل النُّوِر{  يعني القرآن

اِط اْلَعِزيِز  إىل اهلدى ومن الكفر إىل اإليامن ِْم إِىَل رِصَ }بِإِْذِن َرِّبِّ

وروي أن قومًا كانوا آمنوا بعيسى وقومًا كفروا به فلام بعث ({ 9احْلَِميِد)

ىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم آمن به الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين حممدًا َص 

 آمنوا بعيسى فنزلت هذه اآلية. 

ْنَيا َعىَل اْْلِخَرِة{  قوله تعاىل: ِذيَن َيْسَتِحبُّوَن احْلََياَة الدُّ يعني }..الَّ

وَن َعْن  خيتارواها ويستبدلواها واالستحباب هو التعرض للمحبة }َوَيُصدُّ

أي يريدون دينًا غري دين }َوَيْبُغوََّنَا ِعَوًجا{  يعني عن دين اهللبِيِل اللَِّه{ َس 

 اإلسالم وقد ذكرنا الفرق بني العوج بكرس العني والعوج بفتح العني. 

أي بحججنا وبراهيننا وهي التسع }..َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا{  

يعني من الضالل الظُُّلَماِت إِىَل النُّوِر{  }َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمنَ  البينات

اِم اللَِّه{  إىل اهلدى وجيوز من ذل االستعباد إىل عز اهللكة ْرُهْم بَِأيَّ }َوَذكِّ

معناه وعظهم بام سلف يف األيام املاضية وانتقام اهلل عز وجل من القرون 

يام قال عمرو اخلالية، وقيل: أيام اهلل بمعنى نعم اهلل ألن النعم قد تسمى باأل

 بن كلثوم: 

 وأيام لنا غر طوال 

 

 عصينا امللك فيها أن ندينا  

 

الصبار الكثري الصرب، ({ 9إِنَّ يِف َذلَِك َْلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر)}
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 والشكور الكثري الشكر والصرب نصف اإليامن والشكر نصفه. 

يعني نعمة من ({ 6َعظِيٌم) }َويِف َذلُِكْم باََلٌء ِمْن َربُِّكمْ  قوله تعاىل:

  ربكم عظيمة، ويكون بمعنى االبتالء واالختبار وشدة البلية.

َن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم{  قوله تعاىل: بمعنى أعلمكم ربكم }َوإِْذ َتَأذَّ

 ومنه األذان ألنه إعالم، شعرًا: 

 فلم أشعر بضوء الصبح حتى 

 

 سمعنا يف مساجدنا األذينا 

 

}َوَلِئْن َكَفْرُتْم إِنَّ  من فضيل}أَلَِزيَدنَُّكْم{  إنعاميَكْرُتْم{ }َلِئْن َش 

وعد اهلل بالزيادة عىل الشكر وأوعد بالعذاب عىل ({ 7َعَذايِب َلَشِديٌد)

 الكفر. 

ِذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ََل َيْعَلُمُهْم إَِلَّ اللَُّه{  قوله تعاىل: يعني من قص }َوالَّ

}ََل َيْعَلُمُهْم إَِلَّ قرون وأمم مل يقصها عىل رسوله ذكرهم من األمم السالفة 

أي }َجاَءَْتُْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت{  عامل ما يف الساموات واألرضاللَُّه{ 

وا َأْيِدََيُْم يِف َأْفَواِهِهْم{  باحلجج يعني أاهم عضوا أيدهيم تغيضًا }َفَردُّ

رسول اهلل إليكم أشاروا عليهم، والثاين: أاهم إذا قال هلم نبيهم أنا 

بأصابعهم إىل أفواههم بأن أسكت. والثالث: أن هذا مثل أريد به أاهم كفوا 

عن قبول احلق ومل يؤمنوا بالرسل كام يقال ملن أمسك عن اجلواب رد يده 

 يف فيه. 

َمَواِت{  قوله تعاىل: أي }َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأيِف اللَِّه َشكٌّ َفاطِِر السَّ

أي يدعوكم إىل التوبة ليغفر ُعوُكْم لَِيْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم{ }َيدْ  خالقهام

 لكم ما تقدمها من معصية ومن زائدة وتقديره: يغفر لكم ذنوبكم

ى{  َرُكْم إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ  أي املوت. }َوُيَؤخِّ
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أي املقام بني يدي وأضاف ذلك إليه  }...َذلَِك لَِمْن َخاَف َمَقاِمي{

به والفرق بني املقام وامَلَقاِم أن املقام إذا ضم فهو فعل اإلقامة  الختصاصه

وهو كل ما تضمنه ({ 92}َوَخاَف َوِعيِد) وإذا فتح فهو مكان اإلقامة

 القرآن من الزواجر. 

يعني أن ({ 99}َواْسَتْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد) قوله تعاىل:

املتكرب، والعنيد املعاند للحق  الرسل استفتحوا بطلب النرص واجلبار

 املتباعد عنه، شعرًا: 

 ألست إذا تشاجر أمر قوم 

 

 بأول من خيالفهم عنيدا 

 

يعني من بعد هالكه جهنم وحيتمل أن }ِمْن َوَراِئِه َجَهنَُّم{ قوله تعاىل: 

 يكون املعنى أمامه جهنم قال الشاعر: 

 ومن ورائك يوم أنت بالغه 

 

 ال باديال حارض معجز عنه و 

 

يعني من كل مكان من }َوَيْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن{ قوله تعاىل: 

جسده وجيوز ويأتيه املوت من كل جهة عن يمينه وشامله ومن فوقه ومن 

قدامه وخلفه، وحيتمل وتأتيه شدائد املوت وامتداد سكراته ليكون ذلك 

والغليظ هو اخللود يف ({ 97يٌظ)}َوِمْن َوَراِئِه َعَذاٌب َغلِ  زيادة يف عذابه

 جهنم. 

ْت بِِه  قوله تعاىل: ِْم َأْعَماهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ ِذيَن َكَفُروا بَِرِّبِّ }َمَثُل الَّ

يُح يِف َيْوٍم َعاِصٍف{  وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل ألعامل الكافر يف أنه ال الرِّ

بة وإذا اشتدت به حيصل عىل يشء منها بالرماد الذي هو بقية النار الذاه

الريح العاصف وهي الشديدة فأطارته مل يقدر عىل مجعه، كذلك الكافر يف 

 عمله. 
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أنه وصف اليوم بالعصوف وهو يف صفة }يِف َيْوٍم َعاِصٍف{  وقوله:

الريح ألن الريح تكون فيه كام يقال: يوم بارد ويوم حار ألن احلر والربد 

م عاصف الريح فحذفت ألاها قد يكونان فيه.والثاين: أن التقدير يف يو

يعني ال }ِِمَّا َكَسُبوا{  يف اآلخرة عىل يشء}ََل َيْقِدُروَن{  ذكرت قبل ذلك

يقدرون يف اآلخرة عىل يشء من ثواب ما عملوا من الرب يف الدنيا إلحباطه 

اَلُل اْلَبِعيُد) بالكفر وإنام جعله بعيدًا لفوات ({ 92}َذلَِك ُهَو الضَّ

 ت. استدراكه باملو

ِه ََجِيًعا{  قوله تعاىل:  أي ظهروا بني يديه يف القيامة}...َوبََرُزوا لِلَّ

َعَفاُء{  وا{  وهم األتباع}َفَقاَل الضُّ ِذيَن اْسَتْكرَبُ }إِنَّا وهم املتبعون }لِلَّ

}َفَهْل َأْنُتْم ُمْغنُوَن َعنَّا  يعني يف الكفر حيث أجبناكم إليهُكنَّا َلُكْم َتَبًعا{ 

ِه ِمنْ ِمْن عَ  {  َذاِب اللَّ
ٍ
ء أي دافعون عنا يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه ََشْ

ُه هَلََدْينَاُكْم{  األذى وأغناه إذا أوصل إليه النفع أي لو }َقاُلوا َلْو َهَداَنا اللَّ

هدانا اهلل إىل طريق اجلنة هلديناكم إليها، وجيوز أن يكون املعنى ولو نجانا 

َنا َما َلنَا ِمْن  اهلل من العذاب لنجيناكم منه }َسَواٌء َعَلْينَا َأَجِزْعنَا َأْم َصرَبْ

يٍص)  أي من منجى وهذا كالم أهل النار. ({ 49ََمِ

ا ُقِِضَ اأْلَْمُر{  قوله تعاىل: ْيَطاُن َلمَّ واأللف والالم يف }َوَقاَل الشَّ

الشيطان للجنس واملراد به املتبوعون الذين أضلوا تابعهم وأغووا قومهم 

}إِنَّ   األمر أي أخذ أهل اجلنة طريق اجلنة وأهل النار طريق النارملا قيض

 } َه َوَعَدُكْم َوْعَد احْلَقِّ يعني البعث واجلنة والنار وثواب املطيع اللَّ

.إىل }َفَأْخَلْفُتُكْم{. أال يشء من ذلك}َوَوَعْدُتُكْم{ وعقاب العايص 

ِخُكْم َوَما َأْنُتْم بِ  قوله: { }َما َأَنا بُِمِّْصِ ِخيَّ أي ما أنا بمنجيكم وما ُمِّْصِ

ْكُتُموِن ِمْن َقْبُل{  أنتم بمنجي وال يمنعكم كفرت }إيِنِّ َكَفْرُت بَِما َأِْشَ
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 قبلكم بام أرشكتموين من بعد ألن كفر الشيطان قبل كفرهم. 

يَُّتُهْم فِيَها َساَلٌم) قوله تعاىل: والتحية امللك ومعناها أن ({ 43}حَتِ

دائم ونعيمهم سامل من اآلفات والعاهات، ومعنى قوله:  ملكهم يف اجلنة

 التحيات هلل أي امللك هلل. 

ُه َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة{  قوله تعاىل: َب اللَّ الكلمة }َْضَ

الطيبة اإليامن وجيوز أن يكون نفس املؤمن . والشجرة الطيبة روينا عن 

 يف األرض}َأْصُلَها َثابٌِت{  ه وآله وَسَلم أاها النخلةرسول اهلل َصىَل اهلل َعَليْ 

َماِء)  أي حتتها. ({ 42}َوَفْرُعَها يِف السَّ

َا{   واحلني الوقت قال النابغة: }ُتْؤِِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َرِّبِّ

 يبادرها الراقون من سوء سمها 

 

 تطلقه حينًا وحينًا تراجع  

 

ذا الوقت ثامنية أشهر ألاها مدة احلمل ظاهرًا وروينا أن احلني يف ه

وباطنًا وشبه الكلمة الطيبة هبا أاها ثابتة يف القلب كثبوت أصل النخلة يف 

األرض فإذا ظهرت عرجت إىل السامء كام يعلو فرع النخلة إىل نحو السامء 

 فكلام ذكرت نفعت كام أن النخلة إذا أثمرت نفعت. 

أحدهام: الكفر، والثاين:  قوَلنفيها ٍة َخبِيَثٍة{ }َوَمَثُل َكِلمَ قوله تعاىل: 

}اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق  قيل إاها احلنظل}َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة{  أاها الكافر بنفسه

يعني ما هلا من ({ 46}َما هَلَا ِمْن َقَراٍر) أي اقتلعت من أصلهااأْلَْرِض{ 

س هلا أصل يبقى أصل وثبات وتشبيه الكلمة اخلبيثة هبذه الشجرة التي لي

 وال ثمر يستحىل وأن الكافر ليس له عمل يبقى وال ذكر يف السامء يرقى. 

ِذينَ قوله تعاىل:  ُه الَّ ومعنى يثبتهم َءاَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت{  }ُيَثبُِّت اللَّ

 أي يديمهم اهلل عىل القول الثابت ومنه قول عبداهلل بن روواحة: 

 تثبيت موسى ونرصًا كالذي نرصا   سنيثبت عبداهلل ما أتاك من ح
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ْنَيا{  والقول الثابت: العمل الصالح  يعني أيام حياته فيها}يِف احْلََياِة الدُّ

ُه الظَّالِِمنَي{  يوم القيامة}َويِف اْْلِخَرِة{  عن طريق اجلنة كام }َوُيِضلُّ اللَّ

ُه َما َيَشاُء) ضلوا يف الدنيا بكفرهم من تقديم أحكامه ({ 47}َوَيْفَعُل اللَّ

 وتأخريها. 

ِه ُكْفًرا{  قوله تعاىل: ُلوا نِْعَمَة اللَّ ِذيَن بَدَّ يعني قريشًا بدلوا }َأََلْ َتَر إِىَل الَّ

نعمة اهلل عليهم بام بعث اهلل رسوله منهم كفرًا وجورًا له، وروينا عن أمري 

نزلت يف  أنه قال: الذين بدلوا نعمة اهلل -َعَلْيه الَسالم-املؤمنني عيل 

األفجرين من قريش بني أمية وبني خمزوم فأما بنو أمية فمتعوا إىل حني وأما 

 بني خمزوم فأهلكوا يوم بدر، واآلية عىل عمومها يف مجيع املرشكني

َعَلْيه -وروينا عن أمري املؤمنني ({ 42}َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر)

 : أنه قال: هو يوم بدر، شعراً  -الَسالم

 فلم أر مثلهم أبطال حرب 

 

 غداة الكر إذ هتف البوار 

 

اَلَة َوُينِْفُقوا ِِمَّا قوله تعاىل:  ِذيَن َءاَمنُوا ُيِقيُموا الصَّ }..ُقْل لِِعَباِدَي الَّ

ا َوَعاَلنَِيًة{  فالرس ما خفي والعالنية ما ظهر، وقيل الرس َرَزْقنَاُهْم ِِسًّ

ْبِل َأْن َيْأِِتَ َيْوٌم ََل بَْيٌع فِيِه َوََل }ِمْن قَ  التطوع والعالنية الفرض

يعني ال فدية يف املعايص وال ُشْفَعُة للكافر ألن أحدًا ال ({ 39ِخاَلٌل)

يقدر فيه عىل دفع ذنوبه وال عىل اشرتاء اجلنة، وال خالل أي املخالة 

 واملوادة بني الكفار يوم القيامة لتقاطعهم به فيه. 

تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع{ }...َربَّ  قوله تعاىل: يَّ نَا إيِنِّ َأْسَكنُْت ِمْن ُذرِّ

}بَِواٍد َغرْيِ  وذريته إسامعيل وأمه هاجر -َعَلْيه الَسالم-وهذا قول إبراهيم 
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يعني مكة أسكنها يف أبطحها ومل يكن هبا ساكن ثقة باهلل ِذي َزْرٍع{ 

ِم{  وتوكاًل عليه قبلة الصلوات فلذلك أسكنهم  ألنه}ِعنَْد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ

عنده وأضاف البيت إليه ألنه ال يملكه غريه ووصفه أنه حمرم ألنه حمرم فيه 

اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة  ما يستباح يف غريه من جامع أو غريه }َربَّنَا لُِيِقيُموا الصَّ

هم واألفئدة مجع فؤاد وهي القلوب هتوي إليِمَن النَّاِس ََتِْوي إَِلْيِهْم{ 

 يعني جتيء إليهم وتنزل عليهم. 

أنه أراد نزاع الناس إىل مكة فيحجوا  -َعَلْيه الَسالم-ويف مسألة إبراهيم 

بام  (1)فأجابه}َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت{  وهيووا لسكناها فيصري بلدًا حمرماً 

ُهْم َيْشُكُرونَ  يف الطائف من الثامر وما جيلب إليه من األمصار ({ 37)}َلَعلَّ

 أي لكي يشكروك. 

أي مرسعني وقيل املهطع الدائم }...ُمْهطِِعنَي ُمْقنِِعي{  قوله تعاىل:

}ُمْقنِِعي ُرُءوِسِهْم{  النظر ال يطرف وقيل هو املطرق الذي ال يرفع رأسه

 يعني ناكيس رؤوسهم بلغة قريش وقيل اإلقناع رفع الرأس قال: 

 أبعض رأيس نحوه وأقنعا

 

 ًا أطمعاكأنام أبرص شيئ 

 

أي ال يرجع إليهم طرفهم والطرف هو النظر }ََل َيْرَتدُّ إَِلْيِهْم َطْرُفُهْم{ 

معناه أاها تردد ({ 23}َوَأْفِئَدَُتُْم َهَواٌء) سميت العني طرفًا ألنه هبا يكون

يف أفواههم ليس هلا مكان تستقر فيه وكأاها هتوي. والثاين: أاها قد زالت 

حلناجر فال تنفصل وال تعود، والثالث: خالية من عن أماكنها حتى بلغت ا

 اخلري ومنه قول الشاعر حسان: 

 فأنت جموف نخب هواء  أال أبلغ ابا سفيان عني 

                                                         
 نخ )ل( : فأجاهبم.  (ـ1)
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( َوَأْنِذِر النَّاَس َيْوَم َيْأتِيِهُم 23}َوَأْفِئَدَُتُْم َهَواٌء) قوله تعاىل: 

ه يعني يوم القيامة معناه وأنذرهم اليوم الذي يأتيهم العذاب فياْلَعَذاُب{ 

وإنام خصه بيوم العذاب وإن كان يوم الثواب أيضًا ألن الكالم خرج خمرج 

التهديد للعايص فال تضمن ترغيبًا للمطيع وهذه فيمن ظهر له احلق يف 

اآلخرة فأراد أن يستدرك ما فارط ذنوبه وليست اآلخرة دار توبة فتقبل 

فأجاهبم اهلل عن ذلك  توبتهم كام ليست دار تكليف فيستأنف تكليفهم

ْ َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل) بقوله: يعني ({ 22}َأَوََل

 من انتقال عن الدنيا إىل اآلخرة . 

وعنى باملكر الرشك والعتو }َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم{  قوله عز وجل:

اهلواء وروينا هذا  والتجرب وهو فيمن جترب يف ملكه وصعد مع النرسين يف

ِه َمْكُرُهْم{  -َعَلْيه الَسالم-القول عن أمري املؤمنني عيل  أي }َوِعنَْد اللَّ

}َوإِْن َكاَن  عامل بام ال خيفى عليه ومكرهم حمفوظ عنده جيازهيم عليه

َباُل) فيه قراءتان أحدهام: بكرس الالم األول ({ 26َمْكُرُهْم لَِتُزوَل ِمنُْه اْْلِ

ية معناهام وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال احتقارًا، والثاين: وفتح الثان

أحدهام: جبال األرض،  قوَلنلتزول منه اجلبال استعظامًا ويف اجلبال 

 والثاين: اإلسالم والقرآن ألنه لثبوته ورسوخه كاجلبال. 

ُل اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض{  قوله تعاىل: يعني تبدل بأرض }َيْوَم ُتَبدَّ

ا بيضاء كالفضة مل جتر عليها خطيئة، وكذلك الساموات فتصري غريه

الساموات جنانًا والبحار نارًا، وتبدل األرض بغريها وتكوير الشمس 

اِر) وانتثار الكواكب من التبديل ِه اْلَواِحِد اْلَقهَّ  ({. 22}َوبََرُزوا لِلَّ

ننَِي يِف اأْلَْصَفاِد) قوله عز وجل: حدهام أن أ وجهانفيه ({ 21}ُمَقرَّ
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 األصفاد األغالل واحدها صفد ومنه قول حسان: 

 من بني مأسور يشد صفاده 

 

 صقر إذا القى الكرهية حامي 

 

 والثاين أاها القيود، ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

 فآبوا بالنهاب مع السبايا 

 

 وأبنا بامللوك مصفدينا 

 

 أي مقيدين، وأما قول النابغة الذبياين: 

 ن تسمع لقائله هذا الثناء فإ

 

 فام عرضت أبيت اللعن بالصفد  

 

واملراد به العطية واملجرمون املقرنون يف األصفاد هم الكفار جيمعون يف 

ابِيُلُهْم ِمْن َقطَِراٍن{ األصفاد كام جيمعوا يف الدنيا عىل املعايص  }َِسَ

أحدهام أنه  قوَلنالرسابيل القمص واحدها رسبال، والقطران فيه 

نأ به اإلبل وإنام جعلت رسابيلهم من قطران إلرساع النار إليها. القطران هت

 }َءاُتويِن ُأْفِرْغ َعَلْيهِ والثاين: أنه النحاس احلامي ألن القطر النحاس ومنه: 

}َوبنَْيَ مَحِيٍم ]الكهف[، واآلين احلامي ومنه قوله:  ({16ِقْطًرا)

 ]الرمحن[، وهومكسور القاف منون الراء.  ({22َءاٍن)

 يعني بالقرآن}..َهَذا باََلٌغ لِلنَّاِس َولُِينَْذُروا بِِه{  وله تعاىل:ق

َر  ملا فيه من الدليل عىل توحيده}َولَِيْعَلُموا َأنََّما ُهَو إَِلٌه َواِحٌد{  كَّ }َولَِيذَّ

 أي ذوي العقول.  ({94ُأوُلو اأْلَْلَباِب)

 : -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 



 رة احلجر مكية سو
ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }الر تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاِب قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

 يعني القرآن. ({ 9َوُقْرَءاٍن ُمبنٍِي)

ِذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسِلِمنَي) قوله تعاىل: وهو أن ({ 4}ُربََما َيَودُّ الَّ

جلنة وصاروا إىل النار متنوا أاهم كانوا املرشكني إذا رأوا املؤمنني قد دخلوا ا

مسلمني وربام يف هذا املوضع مستعملة يف التكثري وإن كانت يف األصل 

 موضوعة للتقليل قال الشاعر: 

 أال ربام أهدت لك العني نظرة 

 

 قصارك منها أاها عنك ال جتزي 

 

({ 2َتاٌب َمْعُلوٌم)}..َوَما َأْهَلْكنَا ِمْن َقْرَيٍة إَِلَّ َوهَلَا كِ قوله تعاىل: 

 يعني أجل مقدور وفرض حمتوم.

ٍة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَن) يعني ال يموتوا قبل ({ 9}َما َتْسبُِق ِمْن ُأمَّ

 العذاب فيسرتحيوا وال يتأخر عنهم فيسلموا. 

{  قوله تعاىل: ُل اْلَماَلِئَكَة إَِلَّ بِاحْلَقِّ يعني بالعذاب الذي }...َما ُننَزِّ

 . حقوه إن مل يؤمنوااست

ْكَر{  ْلنَا الذِّ من أن ({ 1}َوإِنَّا َلُه حَلَافُِظوَن) يعني القرآن}إِنَّا َنْحُن َنزَّ

 يزال منه حق أو يزاد فيه باطل. 

لنَِي) قوله تعاىل: يعني ({ 90}َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك يِف ِشَيِع اأْلَوَّ

لكلمة والشيع الفرق ومنه قوله تعاىل: هبم األمم والشيعة الفرقة املتألفة ا

[، أي فرقًا وأصله من الشياع وهو 85]األنعام: }َأْو َيْلبَِسُكْم ِشَيًعا{

 احلطب الصغار يوقد هبا الكبار فهو عون للنار. 

يعني ({ 94}..َكَذلَِك َنْسُلُكُه يِف ُقُلوِب اْلُمْجِرِمنَي) قوله عز وجل:

 ن مل يؤمنوا به. نسلك القرآن يف قلوب املجرمني وإ
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لنَِي) قوله تعاىل: أي القرآن ({ 93}ََل ُيْؤِمنُوَن بِِه َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة اأْلَوَّ

لنَِي)من عند اهلل وال يصدقون بالعذاب } ({ 93َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة اأْلَوَّ

 والسنة الطريقة ومنه قول عمرو بن أيب ربيعة: 

 هلا من الريم عيناه وسنته 

 

 ابق املحتال إذ صهالونخوة الس 

 

أحدهام قد خلت سنة األولني بالعذاب ملن أقام عىل  وجهانوفيه 

 تكذيب الرسل والثاين: ال يؤمنون برسلهم إذا عاندوا. 

َماِء َفَظلُّوا فِيِه قوله تعاىل:  }َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيِهْم بَابًا ِمَن السَّ

}َلَقاُلوا  وهم يرواهمأي فظلت املالئكة فيه يعرجون ({ 92َيْعُرُجوَن)

َرْت َأبَْصاُرَنا{   يعني سدت وغطيت قال الشاعر: إِنََّما ُسكِّ

 طلعت شمس عليها معقر 

 

 جعلت عني احلرون سكر  

 

َماِء بُُروًجا{ قوله تعاىل:  والربوج هي منازل }َوَلَقْد َجَعْلنَا يِف السَّ

أصل الربوج الشمس والقمر، وجيوز أن تكون الربوج االثني عرش برجًا و

نَّاَها لِلنَّاظِِريَن) الظهور ومنه برجت املرأة إذا أظهرت نفسها ({ 96}َوَزيَّ

يعني يف السامء ({ 97. }َوَحِفْظنَاَها ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َرِجيٍم)أي حسناها

أحدهام: أنه امللعون والثاين: أنه املرجوم بقول أو فعل  قوَلنويف الرجيم 

 ومنه قول األعشى: 

 جياًم لريب املنون يظل ر

 

 وللسهم يف أهله واحلزن  

 

ْمَع{ قوله تعاىل:  َق السَّ ومسرتق السمع من مردة اجلن }إَِلَّ َمِن اْسََتَ

وذلك أاهم كانوا يقولون إنا نسرتق السمع وأخبار السامء من املالئكة فكلام 
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ذلك ويردع  (1)مهوا بالسمع لذلك رماهم اهلل بشهاب القذف فيرصف )عن(

مهت به والشهاب نور يمتد بضيائه الشديد فيحرتق من وقع فيه من  مام

 تلك األجسام النارية وهي أجسام اجلن قال ذو الرمة: 

 كأنه كوكب يف إثر عفريت

 

 مسوم يف سواد الليل منقضب  

 

أي بسطناها قيل إاها بسطت من مكة ألاها أم }َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها{   

{ }َوَأْلَقْينَا فِ  القرى   وهي اجلباليَها َرَواِِسَ
ٍ
ء }َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ ََشْ

يعني بقدر معلوم وإنام قيل موزون ألن الوزن يعرف به ({ 91َمْوُزوٍن)

 مقدار اليشء. 

يعني الترصف يف أسباب }َوَجَعْلنَا َلُكْم فِيَها َمَعاِيَش{  قوله تعاىل:

تعاىل يف األرض من املالبس  الرزق مدة احلياة واالنتفاع بام خلق اهلل

من الدواب واألنعام ({ 40}َوَمْن َلْسُتْم َلُه بَِراِزِقنَي) واملطاعم واملشارب

 والوحش. 

 إَِلَّ ِعنَْدَنا َخَزاِئنُُه{  قوله تعاىل:
ٍ
ء يعني املطر املنزل من }َوإِْن ِمْن ََشْ

ُلُه إَِلَّ  السامء ألن به نبات كل يشء من احليوان  بَِقَدٍر }َوَما ُننَزِّ

أنه قال: ما كان  -َعَلْيه الَسالم-روينا عن أمري املؤمنني عيل ({ 49َمْعُلوٍم)

 عام أمطر من عام ولكن اهلل يقسمه حيث يشاء فيمطر قومًا وحيرم آخرين. 

َياَح َلَواِقَح{  قوله تعال: يعني لواقح السحاب حتى }َوَأْرَسْلنَا الرِّ

جلنوب ألقح روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل يمطر وكل الرياح لواقح غري أن ا

َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))ما هبت جنوب إال أتبع اهلل به غيثًا غدقة(( 

                                                         
 زيادة من نخ )هـ(. (ـ1)
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 وحيتمل أن تكون لواقع الشجر حتى يثمر. 

 }...َوَلَقْد َعِلْمنَا اْلُمْسَتْقِدِمنَي ِمنُْكْم َوَلَقْد َعِلْمنَا قوله تعاىل:

واملستقدمني هم الذين خلقوا، واملستأخرين هم ({ 42اْلُمْسَتْأِخِريَن)

الذين مل خيلقوا، وحيتمل أن يكون املستقدمني الذين ماتوا واملستأخرين 

الذين هم أحياء وحيتمل أن يكون املعنى املستقدمني يف اجلهاد 

 واملستأخرين عنه. 

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمنْ  قوله تعاىل: مَحَإٍ  }..َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

أما اإلنسان هاهنا فهو آدم والصلصال الطني اليابس الذي ({ 46َمْسنُوٍن)

 مل تصبه نار فإذا نقرته سمعت له صلصلة، شعرًا: 

 وقاح ترى الصلصال فيه ودونه 

 

 بقايا تالل باحلرا واملناكب  

 

والصلصلة الصوت الشديد املسموع من غري احليوان مثل القعقعة يف 

وقيل: الصلصال املتغري الريح من قوهلم صل اللحم وأصل الثوب اجلديد، 

 إذا تغري. 

وأما احلمأ املسنون فاحلمأ مجع حامة وهو الطني األسود املتغري واملسنون 

املنتن من قوهلم أنتن املاء إذا تغري وقيل: املسنون املصبوب من قوهلم: 

جعل بعضه سننت املاء عىل الوجه إذا صببته عليه وقيل املسنون الذي قد 

 بعضًا من قوهلم: سننت احلجر عىل احلجر إذا خدعت أحدهام باآلخر. 

}ِمْن َناِر  يعني من قبل آدم}َواْْلَانَّ َخَلْقنَاُه ِمْن َقْبُل{ 

ُموِم) أي من النار ألن اهلل عز وجل خلق املالئكة من الريح ({ 47السَّ

 واجلن من النار واإلنس من الطني والسموم الريح احلارة. 

وهذا السؤال من ({ 36}...َقاَل َربِّ َفَأْنظِْريِن إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن)

إبليس مل يكن عن ثقة منه بمنزلته عند اهلل وأنه أهل أن ال جياب له دعاء، 
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ولكن سأل تأخري عذابه ليكون زيادة يف بالئه كفعل اإلنس من السالمة 

إىل ذلك ال إلجابته  وأراد باإلنظار إىل يوم يبعثون أن ال يعذب فأجيب

ولكن ملا سبق من قول اهلل تعاىل يف أن العذاب والثواب هلام آن غري هذه 

 فوافق سؤاله. 

يعني بام سميتني غاويًا قال }...َقاَل َربِّ بَِما َأْغَوْيَتنِي{  قوله تعاىل:

 الكميت بن زيد: 

 وطائفة قد أكفروين بحبكم 

 

 وطائفة قالوا ميسء ومذنب 

 

نَنَّ عني سموين كافرًا، وجيوز بام جنبتني من رمحتك أكفروين ي }أَلَُزيِّ

أي ({ 31}َوأَلُْغِوَينَُّهْم َأَْجَِعنَي) أراد به زينة املعايص اجلنهَلُْم{ 

وهم الذين ({ 20}إَِلَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم اْلُمْخَلِصنَي) ألضلنهم عن اهلدى

َعَلْيه -ريني سألوا عيسى أخلصوا العبادة من فساد أو رياء، وروينا أن احلوا

 عن املخلصني له فقال: الذي يعمل هلل وال حيب أن حيمده الناس.  -الَسالم

اٌط َعَِلَّ ُمْسَتِقيٌم) قوله عز وجل: يعني هذا رصاط ({ 29}َهَذا رِصَ

مستقيم بصاحبه حتى هيجم به عىل اجلنة، وحيتمل أن يكون بمعنى الوعيد 

ومرجعه عيل كقول القائل ملن هتدده والتهديد ومعناه أن طريقه إيل 

 وتوعده: عيل طريقك. 

يعني من املوت ({ 26}...اْدُخُلوَها بَِساَلٍم َءاِمننَِي) قوله تعاىل:

 واملرض واخلوف والزوال.

 } اجلاهلية روينا هذا القول عن عيل }َوَنَزْعنَا َما يِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ

ونزعنا يف اآلخرة ما يف صدورهم من وجيوز: -َعَلْيه الَسالم-بن احلسني 

ٍر ُمَتَقابِِلنَي) غل الدنيا والرسر مجع رسير متقابلني ({ 27}إِْخَواًنا َعىَل ُِسُ
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بالوجوه يرى بعضهم بعضًا فال يرصف أحد نفسه عن صاحبه حتاببًا 

 وتواصاًل، وجيوز متقابلني باملحبة ال يتفاضلون فيها وال خيتلفون. 

أي ال ختف، ومنه قول معن بن وا ََل َتْوَجْل{ }...َقالُ  قوله تعاىل:

 أوس: 

 لعمرك ما أدري وإين ألوجل 

 

 عىل أينا تعدو املنية أول 

 

َك بُِغاَلٍم َعِليٍم)  ُ أي عامل يف كربه وهو إسحاق لقوله: ({ 93}إِنَّا ُنَبِّشِّ

َناَها بِإِْسَحاَق{ ْ عن [، والغالم الولد فأجاهبم 71]هود: }َفَضِحَكْت َفَبِّشَّ

نَِي  هذه البرشى مستبعدًا هلا متعجبًا منها: َُتُويِن َعىَل َأْن َمسَّ ْ }َقاَل َأبَِّشَّ

 } وَن)أي علو السن عند اإلياس من الولد }اْلِكرَبُ ُ وإنام ({ 92َفبَِم ُتَبِّشِّ

}َقاُلوا  قال ذلك استفهامًا هلم هل برشوه بأمر اهلل تعاىل ليكون الشكر

 } َناَك بِاحْلَقِّ ْ }َفاَل َتُكْن  ي بالصدق إشارة منهم إىل أنه من اهلل تعاىلأبَِّشَّ

 أي من اآليسني. ({ 99ِمَن اْلَقانِطنَِي)

وآل ( إَِلَّ َءاَل ُلوٍط{ 92}إِنَّا ُأْرِسْلنَا إِىَل َقْوٍم َُمِْرِمنَي) قوله تعاىل:

لوط من كان عىل رشيعته وسنته من أهل بيته استثناهم اهلل تعاىل من 

 أمور هبالكهم فخرجوا من االستثناء منهم. املجرمني امل

فكانت مستثناة من آل لوط والحقة باملجرمني }إَِلَّ اْمَرَأَتُه{  ثم قال:

ألن كل استثناء يعود إىل ما تقدمه فيخالفه يف حكمه فإن عاد إىل إثبات كان 

االستثناء نفيًا، وإن عاد إىل نفي كان االستثناء إثباتًا فصارت امرأة لوط 

 ة باملجرمني املهلكني. ملحق

ومثال هذا يف اإلقرار أن تقول: له عيل عرشة إال سبعة إال أربعة فيكون 

عليه سبعة ألن األربعة استثناء يرجع إىل السبعة التي قبلها فصار الباقي 

منها ثالثة وتصري الثالثة الباقية هي االستثناء الراجع إىل العرشة فيبقى منها 
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ْرَنا{ }إِسبعة فهذا حكم قوله:  أحدهام حكمنا،  وجهانفيها َلَّ اْمَرَأَتُه َقدَّ

َا َلِمَن اْلَغابِِريَن) والثاين علمنا يعني من الباقني يف العذاب مع ({ 60}إَِّنَّ

 املجرمني، وقيل معناه مع املاضني بالعذاب. 

ْيِل{  قوله تعاىل:  وقطع الليل بعضه. }...َفَأِْسِ بَِأْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن اللَّ

}َأنَّ  أي أوحينا إليه ذلك األمر}َوَقَضْينَا إَِلْيِه َذلَِك اأْلَْمَر{  وله تعاىل:ق

أحدهام  وجهانويف دابرهم ({ 66َدابَِر َهُؤََلِء َمْقُطوٌع ُمْصبِِحنَي)

 آخرهم، والثاين أصلهم مستأصلون بالعذاب عند الصباح. 

ُْم َلِفي َسْكَرَِتِ  قوله تعاىل: وهذا ({ 74ْم َيْعَمُهوَن)}...َلَعْمُرَك إَِّنَّ

قسم من اهلل عز وجل بحياة نبيه إكرامًا ملحله والسكرة الضاللة والغفلة 

 وقد مىض تفسري يعمهون. 

ِمنَي) قوله تعاىل: أي ملن اعترب ({ 79}...إِنَّ يِف َذلَِك َْلَياٍت لِْلُمَتَوسِّ

 وتفكر ونظر وتبرص، ومعنى التفكر أاهم يعلمون أن من أهلك قوم لوط

قادر عىل أن هيلك الكفار وأهل املعايص وهلذا قال عبداهلل بن رواحة للنبي 

 َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم شعرًا: 

 إين توسمت فيك اخلري أعرفه 

 

 واهلل أعلم أين ثابت البرص  

 

َا َلبَِسبِيٍل ُمِقيٍم)  والسبيل الطريق. ({ 76}َوإَِّنَّ

يعني يف ({ 72َحاُب اأْلَْيَكِة َلَظالِِمنَي)}..َوإِْن َكاَن َأْص  قوله تعاىل:

حني أرسله إليهم ألنه بعث إىل أمتني  -َعَلْيه الَسالم-تكذيب شعيب النبي 

أصحاب األيكة وأهل مدين فأما أهل مدين فأهلكوا بالصيحة، وأما 

أصحاب األيكة فأهلكوا بالظلمة التي أحرقوا بنارها، واأليكة الغيظة التي 

ان أكثر شجرهم الدوم وهو املقل ومنه قول النابغة التف شجرها فك
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 الذبياين: 

 حتلو بقادمتي تقادم أيكة 

 

 بردًا أسف لسانه باإلثمد 

 

 وقيل األيكة اسم البلد والبلد اسم املدينةواملدينة بمنزلة بكة من مكة. 

َُما َلبِإَِماٍم ُمبنٍِي)قوله تعاىل:  يعني أصحاب األيكة وقوم ({ 71}َوإَِّنَّ

 ط بإمام يعني بمقتدى به يف اهلدى والبيان. لو

ْجِر اْلُمْرَسِلنَي) قوله تعاىل: َب َأْصَحاُب احْلِ وهم ({ 20}َوَلَقْد َكذَّ

ثمود قوم صالح واحلجر إسم الوادي وهو بني احلجاز والشام عىل مرحلة 

 من وادي القرى. 

َباِل بُُيوًتا َءاِمننِيَ   يعني من املوت ({ 24)}..َوَكاُنوا َينِْحُتوَن ِمَن اْْلِ

ْفَح اْْلَِميَل)واجلواب } وهو العفو بغري توبيخ وال ({ 29َفاْصَفِح الصَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -تعنيف، وهذه اآلية منسوخة بآية السيف فقال هلم النبي 

بعد ذلك: ))لقد أتيتكم بالربح وبعثت باحلصاد وما أبعث  -وآله

 بالزراعة((. 

قيل إاها أم القرآن ْد َءاَتْينَاَك َسْبًعا ِمَن اْلَمَثايِن{ }...َوَلقَ  قوله تعاىل:

 ألاها تثنى يف كل صالة، شعرًا: 

 نشدتكم بمنزل القرآن

 

 أم الكتاب السبع من مثاين  

 

وقيل املثاين ما تردد فيها من اخلرب واألمثال والعرب وقيل: املثاين القرآن 

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله  كله قالت صفية بنت عبداملطلب ترثي رسول اهلل

 وَسَلم: 

 فقد كان نورًا ساطعًا هيتدى به

 

 خيص بتنزيل املثاين املعظم  
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نَّ َعْينَْيَك إِىَل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواًجا ِمنُْهْم{ قوله تعاىل:  يعني إىل }ََل ََتُدَّ

الغنى  ما متعنا به من األموال ويف قوله أزواجًا يعني أشباهًا وأصنافًا يف

 فاملراد به األمة -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-واملتاع وهذا وإن كان خطابًا للنبي 

َزْن َعَلْيِهْم{   يعني بام أنعمت عليهم يف دنياهم. }َوََل حَتْ

روى أبو رافع موىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه نزل بالنبي 

يف فلم جيد عنده ما يطعمه فأرسل إىل رجل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ض

من اليهود يستسلف منه طعامًا إىل هالل رجب فقال: ال أسلف إال برهن 

: ))أما واهلل إين ألمني يف السامء أمني يف -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فقال النبي 

}َواْخِفْض  األرض لو أسلفني أو باعني ألديت إليه(( فنزلت هذه اآلية:

 يعني ألن جنابك هلم، شعرًا: ({ 22لِْلُمْؤِمننَِي) َجنَاَحَك 

 وحسبك رفعة لزعيم قوم 

 

 يمد عىل أخي ثقة جناحا 

 

يعني أهل الكتب ({ 10}..َكَما َأْنَزْلنَا َعىَل اْلُمْقَتِسِمنَي)قوله تعاىل: 

الذين اقتسموا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضها وآمن آخرون 

ن غريهم، وكفر بام آمن به غريهم، وحيتمل أن تكون منهم بام كفر به آخرو

اآلية يف كفار قريش حني اقتسموا القرآن فجعل بعضه شعرًا وبعضه سحرًا 

وبعضه كهانة وبعضه أساطري األولني، وقيل: هم قوم صالح تقاسموا عىل 

 }َوَكاَن يِف اْلَمِدينَِة تِْسَعُة َرْهطٍ قتله فسموا مقتسمني كام قال اهلل تعاىل: 

  ..اآلية ]النمل[.({22ُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َوََل ُيْصِلُحوَن)

ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرَءاَن ِعِضنَي) أي أجناسًا كام ذكرناها يف ({ 19}الَّ

قوهلم: هو شعر ال بل سحر فجعل أعضاء كام ُتعىض اجلزور وعضني مجع 

 عضو مأخوذ من عضيت اليشء تعضية إذا فرقته كام قال رؤبة: 
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 وليس دين اهلل باملعضا  

 

 

يعني باملفرق وقيل العضني مجع عضه وهو البهت يقال : عضهت  

الرجل أعضهه إذا هبته ألاهم هبتوا كتاب اهلل عز وجل فيام رموه، قال 

 الشاعر: 

 إن العضيهة ليست فعل أخيار 

 

 

وقيل: إن العضني املستهزئني ألنه ملا ذكر يف القرآن البعوض والذباب 

نمل والعنكبوت قال: أحدهم: أنا صاحب البعوض وقال اآلخر أنا وال

صاحب الذباب، وقال اآلخر أنا صاحب النمل استهزاء منهم بالقرآن 

َصىَل اهلل َعَلْيه -والعضه الشجر أيضًا والعاضهة الساحرة، وروينا عن النبي 

أنه قال: ))لعن اهلل العاضهة واملستعضهة(( يعني الساحرة  -وآله

 حورة. واملس

ا َكاُنوا 14}َفَوَربَِّك َلنَْسَأَلنَُّهْم َأَْجَِعنَي)قوله تعاىل:  ( َعمَّ

وإنام سؤاهلم عن خلتني عام عبدوا وبامذا أجابوا الرسل ملا ({ 13َيْعَمُلوَن)

 دعوهم إىل اهلل تعاىل. 

يعني فامض بام تؤمر وأعلن ما يوحى }َفاْصَدْع بَِما ُتْؤَمُر{  قوله تعاىل:

ى تبلغهم وتعرفهم الفرق بني احلق والباطل واشتقاقه من الصدع إليك حت

 . وهو الشق والناس يف الصدوع وهذا من الكالم البليغ الفصيح

وهم مخسة الوليد بن املغرية والعاص ({ 19}إِنَّا َكَفْينَاَك اْلُمْسَتْهِزِئنَي)

بن وائل وأبو زمعة واألسود بن عبد يغوث واحلارث بن حنظلة أهلكهم 

 هلل مجيعًا قتىل يوم بدر الستهزائهم برسوله. ا

({ 17}..َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيُقوُلوَن) قوله تعاىل:



 1جالربهان /                                                                                
 سورة احلجر -

125 

أي قلبك ألن الصدر حمل القلب بام يقولون من االستهزاء والتكذيب 

}َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوُكْن ِمَن  واالفرتاء بام بان هلم من احلق

اِجِديَن)ا }َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك  يعني من املصلني({ 12لسَّ

 يعني احلق الذي ال ريب فيه الذي ال حميد عنه.  ({11اْلَيِقنُي)



 : -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة النحل 
وا بَِعْهِد }َوََل َتْشََتُ مكية إال ثالث آيات منها نزلت باملدينة وهي قوله: 

ِه َثَمنًا َقِلياًل{  . ({17}بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن)[..إىل قوله: 15] اللَّ

ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ي دنا وجيوز أن }َأَتى َأْمُر اللَِّه{ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

يكون املايض بمعنى املستقبل أي سيأيت أمر اهلل وأمره فرائضه وأحكامه 

 ده وما أوعد به أهل الرشك. وحدو

وِح ِمْن َأْمِرِه َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن  قوله تعاىل: ُل اْلَماَلِئَكَة بِالرُّ }ُينَزِّ

 والروح يف هذا املوضع بيان احلق الذي جيب اتباعه. ِعَباِدِه{ 

ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي) قوله تعاىل: ({ 2}..َخَلَق اإْلِ

أحدها: تعريف قدرة  ثالثة أوجهاخلصيم الفصيح يف اخلصومة ويف وصفه 

اهلل عز وجل يف إخراجه من النطفة املهينة إىل أن صار هبذا احلال يف البيان 

 واملكنة. 

والثاين: تعريفه بذلك نعم اهلل تعاىل عليه يف إخراجه إىل هذه احلالة بعدما 

 خلقه من نطفة مهينة. 

حش ما ارتكب من تضييع حق النعمة باخلصومة يف والثالث: تعريفه فا

الكفر به، وروينا أن هذه اآلية نزلت يف أيب بن خلف اجلمحي حني أخذ 

 عظامًا نخرة فذرها وقال: أنعاد إذا رصنا هكذا. 

وهو اللباس وما }َواأْلَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفٌء{  قوله عز وجل:

يعني بالركوب }َوَمنَافُِع{  ها وأشعارهايستدفأ به من أصوافها وأوبار

 يعني األلبان واللحوم. ({ 9}َوِمنَْها َتْأُكُلوَن) واحلمل

ُلُق َما ََل َتْعَلُموَن) قوله عز وجل: يعني ما ال تعلمون ({ 2}...َوَُيْ

بِيِل َوِمنَْها َجاِئٌر{ خلقه وهو كثري يف العامل  ِه َقْصُد السَّ يعني }َوَعىَل اللَّ
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ق يف احلكم بني عباده ومن خلقه جائر عن احلق يف حكمه، وعىل قصد احل

اهلل أن هيدي إىل قصد السبيل ببيان سبيله ومنهم جائر عن سبيل احلق فال 

 هيتدي إليه. 

واملواخر التي تشق املاء }...َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر فِيِه{  قوله تعاىل:

  عن يمني وشامل ألن املخر يف كالم العرب الشق.

والعالمات ({ 96}...َوَعاَلَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم ََيَْتُدوَن) قوله تعاىل:

 معامل الطريق بالنهار وبالنجم هم هيتدون. 

ِه ََل حُتُْصوَها{  قوله تعاىل: وا نِْعَمَة اللَّ يعني ال حتفظوها }..َوإِْن َتُعدُّ

 وال حييط شكركم هبا. 

ِذينَ  قوله تعاىل: ُه بُنَْياََّنُْم ِمَن  }...َقْد َمَكَر الَّ ِمْن َقْبِلِهْم َفَأَتى اللَّ

ْقُف{  وهي هدم بنيااهم من قواعدها وهي اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ

ْقُف اآلساس وهو مثل رضبه اهلل الستئصاهلم ومعنى  }َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ

ل: من فوقهم يعني فخر أعايل بيوهتم وهم حتتها فلذلك قاِمْن َفْوِقِهْم{ 

وإن كنا نعلم أن السقف عال إال أنه ال يكون فوقهم إذا مل يكونوا حتته. 

والثاين: عنى به العذاب أتاهم من السامء التي هي فوقهم، وقيل: اآلية 

 نزلت يف النمرود بن كنعان وقومه. 

اُهُم اْلَماَلِئَكُة َظالِِمي َأْنُفِسِهمْ قوله تعاىل:  ِذيَن َتَتَوفَّ وهذه { }...الَّ

اآليةنزلت يف قوم أسلموا بمكة ومل هياجروا فأخرجهم قريش إىل بدر كرهًا 

اُهُم اْلَماَلِئَكُة َظالِِمي َأْنُفِسِهْم{ فقتلوا فقال اهلل تعاىل:  ِذيَن َتَتَوفَّ يعني }الَّ

َلَم{  بقبض أرواحهم وظلمهم مقامهم بمكة وتركهم للهجرة }َفَأْلَقُوا السَّ

{  ر قريش يف خروجهم معهميعني االستسالم ألم
ٍ
}َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمْن ُسوء

َه َعِليٌم بَِما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن) أي من كفر يعني بأن ({ 42}بىََل إِنَّ اللَّ
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 عملكم عمل الكفار. 

اُهُم اْلَماَلِئَكُة َطيِّبنَِي{  قوله تعاىل: ِذيَن َتَتَوفَّ أي صاحلني قد }...الَّ

}َيُقوُلوَن َساَلٌم  يلقونه من كتاب اهلل عز وجل طابت نفوسهم ووثقت بام

تبشريًا هلم باجلنة ألن السالم أمان وجيوز أن يكون السالم إنذارًا َعَلْيُكُم{ 

أي مستقركم اجلنة بصالح أعاملكم وزكي }اْدُخُلوا اْْلَنََّة{  باملوت

 أفعالكم. 

ِه ِمْن بَ  قوله تعاىل: ِذيَن َهاَجُروا يِف اللَّ يعني ْعِد َما ُظِلُموا{ }...َوالَّ

 من بعد ما ظلمهم أهل مكة حني أخرجوهم إىل احلبشة بعد العذاب

ْنَيا َحَسنًَة{  َئنَُّهْم يِف الدُّ يعني بنزول املدينة وهذه اآلية نزلت يف }َلنَُبوِّ

املهاجرين الذين عذبوا بمكة وهم عامر بن يارس وصهيب وخباب بن 

قريش تلبسهم أدراع احلديد األرت وبالل وسمية أم عامر كانت 

ويظهرواهم يف الشمس فبلغ منهم اجلهد ما شاء اهلل أن يبلغ من حر احلديد 

والشمس فلام كان ذات يوم جاءهم أبو جهل فجعل يشتمهم ويوبخهم ثم 

 أتى سمية فطعنها باحلربة فقتلها فهي أول قتيل استشهد يف اإلسالم. 

وهذا َقْبِلَك إَِلَّ ِرَجاًَل ُنوِحي إَِلْيِهْم{ }..َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن قوله تعاىل: 

خطاب ملرشكي قريش أنه ما بعث رسوالً إال من رجال أمته وأنه ما بعث 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ََل َتْعَلُموَن) إليهم ملكاً  وأهل ({ 23}َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

لده املستحفظون الذكر رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم واألئمة من و

 للرشيعة العاملون بفرائض اهلل وسننه العارفون بأخبار القرون املاضية. 

بِِهْم َفَما ُهْم بُِمْعِجِزيَن) قوله تعاىل: أي ({ 26}...َأْو َيْأُخَذُهْم يِف َتَقلُّ

ٍف{  يف سفرهم  يعني عىل تيقض بأن هيلك واحدًا }َأْو َيْأُخَذُهْم َعىَل ََتَوُّ

 افون الفناء وهتلك قرية فتخاف األخرى. بعد واحد فيخ

 َيَتَفيَُّأ ظاَِلُلُه{  قوله عز وجل:
ٍ
ء ُه ِمْن ََشْ ْ َيَرْوا إِىَل َما َخَلَق اللَّ }َأَوََل
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الفي الرجوع ولذلك كان اساًم للظل بعد الزوال لرجوعه وجيوز أن يكون 

َماِئِل ُس  بمعنى يدور ويتميل ًدا لِلَِّه{ }ظاَِلُلُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّ يعني جَّ

تارة إىل جهة اليمني وتارة إىل جهة الشامل وسجود الظالل سجود 

أي صاغرون خاضعون قال ذو ({ 22}َوُهْم َداِخُروَن) أشخاصهام

 الرمة: 

 فلم يبق إال داخرًا يف حمبس  

 

 

َمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض ِمْن دَ قوله تعاىل:  ِه َيْسُجُد َما يِف السَّ ابٍَّة{ }َولِلَّ

واملعنى أن سجوده ظهور ما فيه من قدرة اهلل عز وجل التي توجب عىل 

وَن) العباد السجود هلا عن اخلضوع لقدرة اهلل عز ({ 21}َوُهْم ََل َيْسَتْكرِبُ

 وجل. 

ُْم ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن) اُفوَن َرِّبَّ  وجهانفيه ({ 90}َُيَ

م من فوقهم ألن العذاب ينزل من السامء. والثاين: أحدهام: يعني عذاب رهب

خيافون قدرة اهلل التي فوق قدرهتم وإن كان اهلل عز وجل حميط العلم بجميع 

 اجلهات. 

يُن َواِصًبا{  قوله تعاىل: والدين الطاعة واإلخالص، واصبًا }َوَلُه الدِّ

 أي واجبًا خالصًا يدوم وال يزول قال الدؤيل: 

 القليل بقاؤه ال أبتغي احلمد 

  

 يومًا يدوم الدهر أمجع واصبا 

 

َأُروَن)قوله تعاىل:  ُّ َفإَِلْيِه َِتْ ُكُم الْضُّ والرض كل ما ({ 93}ُثمَّ إَِذا َمسَّ

يسترض به من قحط أو فقر، وجتأرون تفصحون بالدعاء وترضعون يف 

 النداء واشتقاقه من جؤر الثور وهو صياحه.
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َ  قوله تعاىل: ا َوُهَو }...َوإَِذا بُِّشِّ  َأَحُدُهْم بِاأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ

متغري اللون بسواد أو غريه، والكظيم احلزين املغموم يطبق ({ 92َكظِيٌم)

}َأُيْمِسُكُه  فاه فال يتكلم من الغم مأخوذ من الكظامة وهو سد فم القربة

َ  يعني عىل اهلوانَعىَل ُهوٍن{  ُه يِف الَتُّ  يعني املوؤدة. اِب{ }َأْم َيُدسُّ

ُه النَّاَس بُِظْلِمِهْم{  قوله تعاىل: يعني يف الدنيا بأن ال }..َوَلْو ُيَؤاِخُذ اللَّ

يعني بإهالكهم }َما َتَرَك َعَلْيَها ِمْن َدابٍَّة{  يمهلهم يف األغلب من أحواهلم

 ألخذه هلم بظلمهم. 

؟ فعن ذلك فإن قيل: فكيف يعم باهلالك مع أن فيهم مؤمنًا ليس بظامل

ثالثة أجوبة أحدها: أن حيصل هبالك الظامل انتقامًا وجزاء وهالك املؤمن 

معوضًا بثواب اآلخرة. والثاين: ما ترك عليها من دابة من أهل الظلم، 

 . والثالث: لو أهلك اآلباء بالكفر مل تكن األبناء

ِه َما َيْكَرُهوَن{  َعُلوَن لِلَّ َأْلِسنَُتُهُم }َوَتِصُف  يعني من البنات}َوََيْ

}ََل َجَرَم  أي اجلزاء احلسن مع اعتقادهم الكفراْلَكِذَب َأنَّ هَلُُم احْلُْسنَى{ 

يعني قطعًا أن هلم النار، وحقًا أاهم مفرطون، وحقًا أاهم َأنَّ هَلُُم النَّاَر{ 

يعذبون هبا، وأاهم مفرطون أي مقدمون إىل النار ومنه قول النبي َصىَل اهلل 

له وَسَلم: ))أنا فرطكم عىل احلوض(( أي متقدمكم، قال َعَلْيه وآ

 القطامي: 

 واستعجلونا وكانوا من صحابتنا 

 

 كام تعجل فراط لوراد 

 

وقرئ بكرس الراء وختفيفها ومعناه مرسفون يف الذنوب من اإلفراط فيها 

 وقرئ بكرس الراء وتشديدها ومعناه من التفريط. 

ِت النَِّخيِل َواأْلَْعنَاِب َتتَِّخُذوَن ِمنُْه }...َوِمْن َثَمَرا قوله تعاىل:

والسكر ما حرم من رشابه والرزق احلسن ما حل َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسنًا{ 
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 من ثمرته وقيل السكر اخلل ببعض اللغات. 

والوحي إليها إهلامها }َوَأْوَحى َربَُّك إِىَل النَّْحِل{  قوله تعاىل:

ِِذي ِمَن  وتسخريها َجِر َوِِمَّا }َأِن اَتَّ َباِل بُُيوًتا َوِمَن الشَّ اْْلِ

}ُثمَّ ُكِِل ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل  هو الكرم({ 62َيْعِرُشوَن)

هو من صفات النحل ألاها تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها َربِِّك ُذُلاًل{ 

ها كيف وتتبع أصحاهبا حيث ذهبوا تشبيهًا بالدابة الذلول ألن راكبها يرصف

اٌب{  شاء وأراد ُرُج ِمْن بُُطوَِّنَا َِشَ }ُُمَْتِلٌف َأْلَواُنُه{  يعني العسل}َُيْ

جيوز أن تكون اهلاء عائدة إىل القرآن }فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس{  الختالف أغذيته

يعني فيه بيان لكل يشء، والثاين: أن تكون اهلاء عائدة إىل العسل ويف 

 العسل شفاء للناس. 

وأرذل العمر اهلرم ألنه }َوِمنُْكْم َمْن ُيَردُّ إِىَل َأْرَذِل اْلُعُمِر{ عاىل: قوله ت

يعني أنه }لَِكْي ََل َيْعَلَم بَْعَد ِعْلٍم َشْيًئا{ أوضعه وأبغضه إىل اإلنسان 

يعود جاهاًل ال يعلم شيئًا كام كان يف حال صغره ألنه قد نيس ما كان قد 

 علم وال يستفيد ما مل يعلم. 

ْزِق{  له تعاىل:قو َل بَْعَضُكْم َعىَل بَْعٍض يِف الرِّ ُه َفضَّ  وجهانفيه }َواللَّ

أحدهام السادة عىل العبيد والثاين: األحرار فضل بعضهم عىل بعض 

ُلوا بَِرادِّي ِرْزِقِهْم َعىَل َما َمَلَكْت القتضاء مصاحلهم } ِذيَن ُفضِّ َفَما الَّ

يعني عبيدهم ملا مل يرشكوهم يف أمواهلم مل جيز هلم  َأْيَماَُّنُْم َفُهْم فِيِه َسَواٌء{

 أن يشاركوا اهلل تعاىل يف ملكه ويف هذا دليل عىل أن العبد ال يملك. 

والثاين أاهم وعبيدهم سواء يف أن اهلل تعاىل رزق مجيعهم وأنه ال يقدر 

ُه }َواللَّ  أحد عىل رزق عبده إال أن يرزقه اهلل تعاىل كام ال يقدر أن يرزق نفسه

 يعني آدم خلق من فاضل طينته حواءَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا{ 



 البرهان في تفسير القرآن      438

قيل احلفدة أختان الرجل }َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَننَِي َوَحَفَدًة{ 

 عىل بناته قال الشاعر: 

 ولو أن نفيس طاوعتني ألصبحت 

 ولكنها نفس عيل أبية

 

 هلا حفد مام تعد  كثري  

 يوف ألصهار اللئام قدورع

 

 وقيل هم األعوان واألخدام ومنه قول مجيل: 

 حفد الواليد حوهلا واستسلمت 

 

 بنفوسهن أزمة األجامل 

 

واحلافد املرسع يف العمل ومنه الدعاء وإليك نسعى ونحفد أي نرسع يف 

 طاعتك. 

ُه َمَثاًل َعْبًدا َِمُْلوًكا ََل َيقْ قوله تعاىل:  َب اللَّ { }...َْضَ
ٍ
ء ِدُر َعىَل ََشْ

وهذا مثل رضبه اهلل للمؤمن والكافر بالعبد اململوك الذي ال يقدر عىل 

وهو }َوَمْن َرَزْقنَاُه ِمنَّا ِرْزًقا َحَسنًا{  يشء هو الكافر ألنه ال خري عنده

املؤمن ملا عنده من اخلري، والثاين: أنه مثل رضبه اهلل تعاىل لعبادة األوثان 

كالعبد الذي ال يملك شيئًا، وأاهم عدلوا عن عبادة اهلل  ألنه ال يملك شيئاً 

 الذي يملك كل يشء. 

ا َأبَْكُم{  ُه َمَثاًل َرُجَلنْيِ َأَحُدُُهَ َب اللَّ وذلك مثل رضبه اهلل }َوَْضَ

َيْأُمُر  لنفسه وللوثن واألبكم الذي ال يقدر عىل يشء هو الوثن والذي

 هو اهلل عز وجل. بِاْلَعْدِل 

َمَواِت َواأْلَْرِض{ : قوله تعاىل ِه َغْيُب السَّ يعني هلل علم الساموات }َولِلَّ

واألرض ألنه املتفرد به درك خلقه وجيوز أن يكون املراد بالغيب إجياد 

املعدومات وإعدام املوجودات وكذلك كلام غاب عن اخللق علمه من 

اق اجلزاء بالثواب والعقاب وهذا غيب السامء وغيب األرض احلكم باألرز
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اَعِة إَِلَّ َكَلْمِح اْلَبَِّصِ َأْو ُهَو َأْقَرُب{  واآلجال ألنه بمنزلة }َوَما َأْمُر السَّ

قوله: كن فيكون وإنام سامها ساعة ألاها جزء من يوم القيامة وأجزاء اليوم 

َصىَل اهلل َعَلْيه -ساعاته وسبب نزوهلا أن كفار قريش سألوا رسول اهلل 

 تهزاء هبا فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية. عن قيام الساعة اس -وآله

ُه َجَعَل َلُكْم ِِمَّا َخَلَق ظاَِلًَل{  قوله تعاىل:  عنى به الشجر}...َواللَّ

َباِل َأْكنَاًنا{  }َوَجَعَل  وهو ما يستكن به اإلنسان}َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْْلِ

 } ابِيَل َتِقيُكُم احْلَرَّ  والصوف يعني ثياب العطب والكتانَلُكْم َِسَ

ابِيَل َتِقيُكْم بَْأَسُكْم{   يعني الدروع التي تقي البأس وهو احلرب. }َوَِسَ

َباِل َأْكنَاًنا{ فإن قيل: كيف قال:  ومل يذكر السهل }َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْْلِ

{ وقال:   ومل يذكر الربد؟ }َتِقيُكُم احْلَرَّ

 يكونوا وعن ذلك جوابان أحدهام: أن القوم كانوا أصحاب جبال ومل

أصحاب سهل وكانوا أهل حر ومل يكونوا أهل برد فذكر هلم نعمته عليهم 

فيام خيتص هبم، والثاين: أنه اكتفى بذكر أحدهام عن ذكر اآلخر إذ كان 

معلومًا أن من اختذ من اجلبال أكنانًا اختذ من السهل والرسابيل التي تقي 

 احلر تقي الربد ومنه قوله الشاعر: 

 يممت أرضًا وما أدري إذا 

 

 أريد اخلري أهيام يليني  

 

 فكنى عن الرش ومل يذكره ألنه مدلول عليه. 

ِه ُثمَّ ُينِْكُروََّنَا{  قوله تعاىل: يعني ما عدد تعاىل }..َيْعِرُفوَن نِْعَمَة اللَّ

عليهم يف هذه السورة من النعم وأاها من عند اهلل، وينكرواها بقوهلم: إاهم 

وبقوهلم لوال فالن ما أصبت ذلك، وحيتمل أن ورثوا ذلك عن آبائهم 

واألئمة من ولده بعده  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-تكون النعمة رسول اهلل 



 البرهان في تفسير القرآن      441

وإنكارهم أاهم عرفوا نبوته وصدقه وكذبوه وجحدوه بعد ذلك وهذه 

 السورة تسمى سورة النعم ألن اهلل كرر ذكر نعمه عىل خلقه فيها

 هبذه النعم. ({ 23َن)}َوَأْكَثُرُهُم اْلَكافُِرو

َلَم{  قوله تعاىل: ِه َيْوَمِئٍذ السَّ يعني إقرارهم بام كانوا }...َوَأْلَقْوا إِىَل اللَّ

 ينكرون من طاعته، وجيوز أن يكون السلم بمعنى االستسالم لعذابه

وَن) يعني يضل ما كانوا يأملون ({ 27}َوَضلَّ َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْفََتُ

 يستنرصون. وخذهلم ما كانوا 

ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْربَى{ قوله تعاىل:  َه َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ }...إِنَّ اللَّ

والعدل هو اإلقرار باهلل تعاىل وتوحيده واإلحسان الصرب عىل أمره واهيه 

}َوَينَْهى َعِن  وطاعته يف رسه وجهره، وإيتاء ذي القربى صلة الرحم

الكرب والظلم وحيتمل أن }َواْلَبْغِي{  ما فحش فعلهعن كل اْلَفْحَشاِء{ 

يكون العدل وهو القضاء باحلق واإلحسان والتفضل باإلنعام، وإيتاء ذي 

القربى صلة األرحام، وينهى عن الفحشاء هي ما يسترت بفعله من القبائح 

 واملنكر ما يتظاهر به منها فينكر والبغي ما يتطاول به من ظلم أو غريه. 

ِه إَِذا َعاَهْدُتْم{ وجل:  قوله عز وهذه اآلية نزلت يف }َوَأْوُفوا بَِعْهِد اللَّ

الناس عىل اإلسالم وهي عامة يف كل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بيعة رسول اهلل 

عقد عقده اإلنسان من يمني عىل نفسه خمتارًا فإنه جيب عليه الوفاء به ما مل 

كدت اليمني توكيدًا، وأهل نجد يدع رضه إىل حله وأهل احلجاز يقولون و

 يقولون: أكدت اليمني توكيدًا. 

تِي َنَقَضْت َغْزهَلَا{  قوله عز وجل: هذا مثل رضبه }َوََل َتُكوُنوا َكالَّ

ٍة َأْنَكاًثا{  اهلل تعاىل ملن نقض عهده ونكث كالتي تنكث غزهلا }ِمْن بَْعِد ُقوَّ

فتل وهذا مثل رضبه يعني أنقاضًا واحدها نكث وهو كل يشء نقض بعد ال

اهلل تعاىل وأراد إن كان هذا هو الفعل مام علمتموه وكان عندهم سفهًا 
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}َتتَِّخُذوَن  منكرًا وكذلك نقض العهد الذي ال ينكرونه هو منكر

والدخل أن يكون داخل القلب من الغدر غري ما َأْيَماَنُكْم َدَخاًل بَْينَُكْم{ 

ٌة ِهَي  ديعة والغروريف الظاهر من لزوم الوفاء وهو من اخل }َأْن َتُكوَن ُأمَّ

ٍة{  يعني أكثر عددًا وأزيد مددًا فتطلب بالكثرة أن تغدر باألقل َأْربَى ِمْن ُأمَّ

 وأربى أفعل من الربا، شعرًا: 

 وأسمر خطيًا كأن كعوبه 

 

نوى القسب قد أربى ذراعًا عىل  

 العرش 

 

ٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن }...َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذكَ قوله تعاىل: 

يعني يف القيامة روينا عن أمري املؤمنني ويضيف َفَلنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة{ 

}َوَلنَْجِزَينَُّهْم  إليها اإليامن باهلل والطاعة له يف كل ما أمر به واهى عنهم

زاء كام قال: يف مضاعفة اجل({ 17َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن)

  [.188]األنعام: }َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعِّْشُ َأْمَثاهِلَا{

ِجيِم) ْيَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ({ 12}َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرَءاَن َفاْسَتِعْذ بِاللَّ

 يعني إذا أردت قراءة القرآن فقدم االستعاذة باهلل. 

ِذيَن َءاَمنُوا{ }إِنَُّه َلْيَس َلُه ُس  قوله تعاىل: يعني ليس له ْلَطاٌن َعىَل الَّ

حجة عىل ما يدعوهم إليه من املعايص؛ ثم االستعاذة باهلل مام يوهي كيد 

ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ الشيطان ويضعف أمره كقوله:  ا َينَْزَغنََّك ِمَن الشَّ }َوإِمَّ

 [.288]األعراف: بِاللَِّه{

ْوَنُه{ }إِنََّما ُسْلَطاُنُه َعىَل   ِذيَن َيَتَولَّ ِذيَن ُهْم بِِه  أي يتبعونهالَّ }َوالَّ

ُكوَن) يعني باهلل تعاىل، وحيتمل أن يكون هم الذين أرشكوا ({ 900ُمِّْشِ

 باهلل الشيطان يف أعامهلم. 
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ْلنَا َءاَيًة َمَكاَن َءاَيٍة{  قوله تعاىل: أي نسخنا آية بآية إما نسخ }َوإَِذا بَدَّ

ُل{  ا نسخ احلكم مع بقاء التالوةاحلكم والتالوة وإم ُه َأْعَلُم بَِما ُينَزِّ }َواللَّ

}َقاُلوا إِنََّما َأْنَت  يعني أعلم باملصلحة فيام ينزله ناسخًا ويرفعه منسوخاً 

 }   بجواز النسخ.({ 909}بَْل َأْكَثُرُهْم ََل َيْعَلُموَن) أي كاذبُمْفََتٍ

ُمْ قوله تعاىل:  {  }..َوَلَقْد َنْعَلُم َأَّنَّ ُمُه بََِّشٌ والذي أراد َيُقوُلوَن إِنََّما ُيَعلِّ

به املرشكون فيام ذكره من تعليم رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم سلامن 

ِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَريِبٌّ  الفاريس }لَِساُن الَّ

لسان، والعرب تقول هذا لسان يعني القرآن ألنه يقرأ بال({ 903ُمبنٌِي)

 فالن أي كالمه قال الشاعر: 

 لسان السوء هيدهيا إليها 

 

 أجبت وما حسبتك أن جتيبا 

 

ِه ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه{ قوله تعاىل:  وهذه اآلية نزلت يف }..َمْن َكَفَر بِاللَّ

عبداهلل بن أيب رسح ومقيس بن ضبابة وعبداهلل بن أنس وقيس بن الوليد 

}إَِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ملغرية كفروا بعد إياماهم ثم قال: بن ا

يَماِن{  وهذه اآلية نزلت يف عامر بن يارس وسمية وبالل وصهيب بِاإْلِ

}َوَلِكْن َمْن  وخباب أظهروا الكفر باإلكراه وقلوهبم مطمئنة باإليامن

َح بِاْلُكْفِر َصْدًرا{  إذا أكره عىل الكفر فأظهره وهم من تقدم ذكره فَِشَ

بلسانه وهو معتقد اإليامن بقلبه ليدفع عن نفسه بام أظهر وحيفظ دينه بام 

 أضمر فهو عىل إيامنه ولو مل يضمر اإليامن كان كافرًا. 

ُه َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت َءاِمنًَة ُمْطَمِئنًَّة{  قوله تعاىل: َب اللَّ وهي }...َوَْضَ

ُه لَِباَس اْْلُوِع  ا ال يتغازون كالبواديمكة كان أمنها أن أهله }َفَأَذاَقَها اللَّ

وسامه لباسًا ألنه يظهر عليهم من اهلزال وتغري احلال وشحوبة َواخْلَْوِف{ 

اللون ما هو كاللباس، وقيل إن القحط بلغ هبم إىل أن أكلوا القد والوبر 
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ية تكفر بنعم اهلل كانوا خيلطونه بالدم والفؤاد ثم يؤكل واآلية عامة يف كل قر

 عليها. 

وَء بَِجَهاَلٍة{  قوله تعاىل: ِذيَن َعِمُلوا السُّ يعني }...ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِلَّ

}ُثمَّ َتابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك  بجهالة أاها سوء وسهو غالب مع العلم أنه سوء

 ألن جمرد التوبة من السالف إذا مل يصلح عمله يف املستأنف الَوَأْصَلُحوا{ 

 يستحق احلمد وال يستوجب التوبة. 

ًة{  قوله تعاىل: يعني إمامًا يؤتم به ومعلاًم للخري }..إِنَّ إِبَْراِهيَم َكاَن ُأمَّ

وهو الذي يدوم }َقانًِتا لِلَِّه{  هيتدى بخري وسمي أمة لقيامه بأمر األمة كلها

عىل طريق يعني مستقياًم }َحنِيًفا{  عىل العبادة هلل والطاعة له مع اإلخالص

 احلق واهج الصدق.

ْنَيا َحَسنًَة{قوله عز وجل :  احلسنة النبوة واإلمامة يف  }َوَءاَتْينَاُه يِف الدُّ

 ولده ولسان صدق وما نوه اهلل بذكره يف الدنيا بطاعته . 

َة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا{ واتباعه يف التربي من  }ُثمَّ َأْوَحْينَا إَِلْيَك َأِن اتَّبِْع ِملَّ

 ألوثان واألصنام والتزيني باإليامن واإلسالم إال ما أمر برتكه من منسوخ .ا

ِذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه{  قوله تعاىل: ْبُت َعىَل الَّ هم اليهود }...إِنَّاَم ُجِعَل السَّ

يف اختالفهم يف السبت أن بعضهم جعل لألحد حرمة لأليام ألن اهلل عز 

ق األشياء فيه، وقيل: إاهم عدلوا وجل أكمل خلق األشياء فيه وابتدأ خل

 عام أمروا به من تعظيم احلرمة تغليبًا حلرمة السبت واألحد. 

 يعني إىل دين ربك وهو اإلسالم}اْدُع إِىَل َسبِيِل َربَِّك{  قوله تعاىل:

ْكَمِة{  وهو }َواْلَمْوِعَظِة احْلََسنَِة{  بالقرآن والعلم الذي تضمنه}بِاحْلِ

 لوعيد. اإلبالغ يف الوعد وا

وهذه نزلت يف }َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه{ قوله تعاىل: 
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 كل مظلوم يقتص من ظامله. 

  } }َوَما  أي واصرب عىل ما أصابك من األذى ليجزيك أجرك}َواْصرِبْ

َك إَِلَّ بِاللَِّه{   . وما صربك إال بمعونة اهلل وابتغاء مرضاتهَصرْبُ

ِذيَن ُهْم َُمِْسنُوَن)}إِ ِذيَن اتََّقْوا َوالَّ َه َمَع الَّ يعني الذين  ({942نَّ اللَّ

اتقوا ما حرم اهلل والذين هم حمسنون فيام فرضه اهلل عز وجل فجمع يف هذه 

 اآلية بني اجتناب املعايص وفعل الطاعات. 



 : -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 يل سورة بني إسرائ
[..إىل 73] }َوإِْن َكاُدوا َلَيْفتِنُوَنَك{مكية إال ثالث آيات من قوله: 

 . ({20}ُسْلَطاًنا َنِصرًيا)قوله: 

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ى بَِعْبِدِه قوله تعاىل:  بِْسِم اللَّ ِذي َأِْسَ }ُسْبَحاَن الَّ

أما قوله: سبحان ففيه ْقَى{ َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلََراِم إِىَل اْلَمْسِجِد اأْلَ 

تأويالن أحدهام: معناه تنزيه اهلل تعاىل من السوء، والثاين: براءة اهلل عز 

 وجل من السوء قال الشاعر: 

 أقول ملا جاءين فِْجُرُه 

 

 سبحان من علقمة الفاجر 

 

وسبحان ذكر تعظيم هلل تعاىل ال يصح لغريه وقد جاء التسبيح يف الكالم 

أحدها: أن يستعمل يف موضع الصالة من ذلك قوله:  وجهأربعة أعىل 

 ]الصافات[، أي من املصلني.  ({923}َفَلْوََل َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحنَي)

}َأََلْ َأُقْل والثاين: أن يستعمل يف االستثناء كام قال اهلل تعاىل عن بعضهم: 

 تثنون. ]القلم[، أي لوال تس ({42َلُكْم َلْوََل ُتَسبُِّحوَن)

: ))ألحرقت سبحات -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-والثالث: النور لقوله 

 وجهه(( أي نور وجهه. 

والرابع: التنزيه ملا روينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم سئل 

  عن التسبيح فقال: ))إنزاه اهلل من السوء((. 

ى بَِعْبِدِه{  والرسى سرية  -اهلل َعَلْيه وآلهَصىَل -أي نبيه حممد }َأِْسَ

 الليل، شعرًا: 

 وليلة ذات رسى رسيت 

 

 ومل يلتني عن رساها ليت 
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َعَلْيه -قال اإلمام النارص لدين اهلل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلََراِم وأرسى به 

عليهم -: ليس ينكر املعراج إال من ينكر ويدفع معجزات األنبياء -الَسالم

إىل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يس العروج برسول اهلل وكراماهتم ول -السالم

السامء إال ليشاهد ما خلق اهلل عز وجل من بديع اخللق وحمكم الصنع 

بأعظم مام ظهر عىل يديه من اآليات واملعجزات والشواهد الصادقة 

كالقرآن وتكليم الشجرة وتسبيح احلىص إىل غري ذلك مام خصه اهلل تعاىل به 

َعَلْيه -مع ذلك فإن أهل اإلسالم جممعون عىل أن عيسى  من اآليات ثم

أفضل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رفعه اهلل تعاىل إىل السامء وأن حممدًا  -الَسالم

 -َعَلْيه الَسالم-منه وأعظم قدرًا عند اهلل منه فام باهلم جييزون رفع عيسى 

، وما - َعَلْيه وآلهَصىَل اهلل-إىل السامء ويمنعون هذه الفضيلة من النبي 

 جيحد املعراج إال قليل التدبري واملعرفة بمراتب األنبياء واملرسلني. 

وعندنا أنه أرسي بجسمه وروحه وأنه دخل بيت املقدس وصىل فيه ثم 

عرج به منه وخرج إىل املسجد احلرام وصىل فيه صالة الصبح من صبيحة 

نه عن بيت املقدس وما ليلته ثم إن املرشكني كذبوا بذلك وجعلوا يسألو

رأى يف طريقه فوصفه هلم ثم ذكر هلم صفة إبل كانت هلم يف طريق الشام 

حتمل متاعًا وأاها تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها مجل أورق 

فخرجوا يف ذلك اليوم يستقبلواها فقال قائلهم: هذه واهلل الشمس قد 

مجل أورق كام قال حممد رشقت ومل تأت وقال آخر: هذه واهلل العري يقدمها 

 َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم، ويف هذا دليل عىل إرسائه بجسمه وروحه. 

يعني بيت املقدس وهو مسجد سليامن إِىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَى{ وقوله: }

 سمي األقىص لبعد ما بينه وبني املسجد احلرام.  -َعَلْيه الَسالم-بن داود 

ِذي بَاثم قال:  يعني بمن جعله حوله من األنبياء َرْكنَا َحْوَلُه{ }الَّ

}لِنُِرَيُه ِمْن َءاَياتِنَا{  واألوصياء وما خص أهله به من الثامر وجماري األاهار
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ِميُع اْلَبِصرُي) أي من العجائب التي فيها اعتباراً  يعني بام ({ 9}إِنَّه ُهَو السَّ

 اء واملعراج. يقولون من تصديق وتكذيب البصري فيام فعل من اإلرس

}َوَجَعْلنَاُه ُهًدى  يعني التوراة}َوَءاَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب{  قوله تعاىل:

اِئيَل{  جيوز أن يكون املراد هبذا موسى وجيوز أن يكون الكتاب لَِبنِي إِِْسَ

يعني ربًا ({ 4}َأَلَّ َتتَِّخُذوا ِمْن ُدويِن َوِكياًل) ألن كل واحد منهام هادٍ 

َة َمْن مَحَْلنَا َمَع ُنوٍح{  ه يف أمورهم وكفياًل بمصاحلهميتوكلون علي يَّ }ُذرِّ

يعني ({ 3}إِنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا) يعني موسى وقومه من بني إرسائيل

 . نوحًا ألنه كان عبدًا كثري الشكر عىل ما ابتاله اهلل به من مقاساة قومه

{ }َوَقَضْينَا إِىَل بَنِي إِْساِئيَل يِف اْلكِ  َتنْيِ َتاِب َلُتْفِسُدنَّ يِف اأْلَْرِض َمرَّ

ومعناه قضينا أعلمنا وأخربنا والفساد الذي فعلوه قتلهم للناس ظلاًم 

ا  وتغلبهم عىل أمواهلم قهرًا وإخراب ديارهم بغياً  }َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّ

ا{  يعني باإلستطالة والغلبة({ 2َكبِرًيا) ني يع}َفإَِذا َجاَء َوْعُد ُأوََلُُهَ

أي أمرنا }بََعْثنَا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلنَا ُأوِِل بَْأٍس َشِديٍد{  املرتني من فساد

عبادنا بقتالكم وانتقامًا منكم وخلينا بينهم وبينكم خذالنًا لكم بظلمهم 

}َفَجاُسوا  واملبعوث عليهم يف هذه املرة األوىل جالوت وقيل بخت نرص

َياِر{    الدور واملساكن وهذا قول حسان: يعني قتلوهم بنيِخاَلَل الدِّ

 ومنى الذي القى بسيف حممد

 

 فجاس به األعداء عرض العساكر 

 

 وقيل معناه يذلوا خالل الديار ومنه قال الشاعر: 

 فجسنا ديارهم عنوة 

 

 وأبناء سادهتم موثقينا  

 

َة َعَلْيِهْم{  قوله تعاىل: بقتل  يعني الظفر هبم}ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ
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}َوَأْمَدْدَناُكْم بَِأْمَواٍل َوبَننَِي{  -َعَلْيه الَسالم-جالوت حني قتله داود 

 أي أكثر عددًا نافرًا. ({ 6}َوَجَعْلنَاُكْم َأْكَثَر َنِفرًيا) جتديدًا للنعمة عليهم

ألن اجلزاء بالثواب }إِْن َأْحَسنُْتْم َأْحَسنُْتْم أِلَْنُفِسُكْم{  قوله تعاىل:

}َفإَِذا  أي فإليها}َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها{  يها فصار ذلك إحسانًا إليهايعود عل

يعني وعد املقاتلة عىل فسادهم َجاَء َوْعُد اْْلِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم{ 

}َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما  يف املرة الثانية والذي جاءهم بخت نرص

ٍة{  َل َمرَّ وا َما َعَلْوا َتْتبِرًيا) يت املقدسيعني بَدَخُلوُه َأوَّ ُ قيل ({ 7}َولُِيَتربِّ

 التتبري اهلالك والدمار، وقيل: اهلدم واإلخراب قال لبيد: 

 وما الناس إال عامالن فعامل 

 

 يترب ما يبني وآخر رافع  

 

 يعني ما حل بكم من االنتقام}َعَسى َربُُّكْم َأْن َيْرمَحَُكْم{ قوله تعاىل: 

إىل االنتقام؛ فعادوا فبعث اهلل عز }ُعْدَنا{  إىل اإلساءةُعْدُتْم{  }َوإِنْ  منكم

 واملحاربة باجلزية فأذهلم -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –وجل عليهم رسوله حممدًا 

أي حبسًا ({ 2}َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلَكافِِريَن َحِصرًيا) القيامة يوم إىل

كانت العرب تسمي كل ممنوع حيبسون فيه مأخوذ من احلرص وهو احلبس و

 من احلجاب حرصًا ألنه باحلجاب كاملحصور قال لبيد: 

 ومقامهم غلب الرقاب كأاهم 

 

 جن لدى باب احلصري قيام  

 

تِي ِهَي َأْقَوُم{  قوله تعاىل: يعني هيدي بام }إِنَّ َهَذا اْلُقْرَءاَن ََيِْدي لِلَّ

 واحلق. تضمنه من األوامر والنواهي الدالة عىل الصواب 

{  قوله تعاىل: ِّ ُدَعاَءُه بِاخْلرَْيِ ْنَساُن بِالِّشَّ  وجهانفيه }..َوَيْدُع اإْلِ

أحدهام: أن يطلب النفع يف العاجل بالرضر العائد عليه يف اآلجل، والثاين: 

أن يدعو عند ضجره وغضبه عىل نفسه وولده باهلالك ولو استجيب له 
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ْنَساُن  كدعاؤه هبذا الرش كام يستجاب باخلري هلل }َوَكاَن اإْلِ

 أي عجوالً بالدعاء عىل نفسه وولده عند غضبه. ({ 99َعُجوًَل)

ْيِل{  قوله تعاىل: ْيَل َوالنََّهاَر َءاَيَتنْيِ َفَمَحْوَنا َءاَيَة اللَّ يعني }َوَجَعْلنَا اللَّ

ظلمة الليل التي ال تبرص فيها املرئيات كام ال يبرص ما جييء من الكتاب 

 سن البالغة. وهذا من أح

أن حمو آية الليل هي  -َعَلْيه الَسالم-وروينا عن أمري املؤمنني عيل 

الطخية السوداء التي يف القمر ليكون نور القمر أقل من ضوء الشمس 

ًة{  فيتميز به الليل من النهار يعني الشمس أاها }َوَجَعْلنَا َءاَيَة النََّهاِر ُمْبِِّصَ

  مضيئة لألبصار. 

وطائره عمله من }َوُكلَّ إِْنَساٍن َأْلَزْمنَاُه َطاِئَرُه يِف ُعنُِقِه{  قوله تعاىل:

خري أو رش مثلام كانت العرب تقول يف سوانح الطري وبوارحها فالسانح 

الطائر ذات اليمني تربك به وهو طائر اخلري والبارح الطائر من ذات الشامل 

فعاهلم. وقيل: الطائر تتشاءم به وهو طائر الرش وهذا كان عىل مذاهبهم يف أ

احلظ والنصيب من قول العرب: طار سهم فالن بكذا إذا خرج حظه 

يعني يلقى ({ 93}َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا َيْلَقاُه َمنُْشوًرا) ونصيبه

أعامله كلها حمرضة منشورة معلومة من خري أو رش كام جيد اإلنسان اليشء 

مًا منشورًا إذا رجع إليه وحيتاج إىل كتابة األعامل املكتوب يف الكتاب معلو

وإثبات األفعال من خيشى عليه السهو والنسيان فأما الباري عز وجل فهو 

يعني }اْقَرْأ ِكَتابََك{  عامل باألشياء قبل كواها وهي معلومة لنا بعد كواها

يعني شاهدًا  ({92}َكَفى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا) انظر إىل أعاملك

وحاكاًم عليك بعملك من خري أو رش ولقد أنصف وعدل من جعل 

 اإلنسان حسيب نفسه تعاىل عام يقولون علوًا كبريًا. 
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يعني ملا حيصل له من }َمِن اْهَتَدى َفإِنََّما ََيَْتِدي لِنَْفِسِه{  قوله تعاىل:

حيصل عليه من عقاب ملا }َوَمْن َضلَّ َفإِنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها{  ثواب طاعته

يعني ال يؤاخذ أحد بذنب غريه }َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{  معصيته

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث  وال جيوز ألحد أن يعىص بمعصية غريه }َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

يعني عىل الرشائع الدينية حتى نبعث رسوالً مبينًا ألنه ال ({ 99َرُسوًَل)

أحدهام: أن يكون  وجهانبعد اإلبانة والعذاب فيه جيوز العذاب إال 

 عذاب اآلخرة والثاين: جيوز أن يكون عذاب الدنيا. 

فِيَها َفَفَسُقوا فِيَها  قوله تعاىل: }َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن َُّنِْلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمَْتَ

ْرَناَها َتْدِمرًيا) أحدهام: وإذا  وَلنقوفيها ({ 96َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ

أردنا أن نحكم هبالك قرية. والثاين: إذا أهلكنا قرية وأردنا صلة زائدة أمرنا 

مرتفيها مقصور خمفف ومعناها أمرنا بالطاعة ألن اهلل تعاىل ال يأمر إال هبا، 

 ففسقوا فيها: فعصوا باملخالفة. 

ه جعلناهم ممدودة بتشديد امليم ومعنا)أّمرنا مَتفيها( وفيه قراءة ثانية: 

 أمراء باإلنعام عليهم واإلتساع هلم. 

ممدود أكثرنا عددهم من قوهلم آمر )آمرنا مَتفيها( وفيه قراءة ثالثة: 

القوم إذا كثروا ألاهم مع الكثرة حيتاجوا إىل أمري يأمرهم وينهاهم قال النبي 

ة َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: ))خري املال سكة مابورة(( والسكة طريق

النحل ومابورة ملحقة ومهرة مأمورة يعني كثرية النتاج والنسل، 

 واملرتفون: رؤساء اجلبارين. 

والقرن مائة }َوَكْم َأْهَلْكنَا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بَْعِد ُنوٍح{  قوله تعاىل:

 سنة وقيل مائة وعرشون سنة. 

يعني الرب اِء َربَِّك{ }...ُكالًّ ُنِمدُّ َهُؤََلِء َوَهُؤََلِء ِمْن َعطَ  قوله تعاىل:

}َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك  والفاجر متساوون يف نعم الدنيا ال اآلخرة
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 يعني ممنوعا. ({ 40ََمُْظوًرا)

اُه{  قوله تعاىل:  أي أمر ربك}..َوَقََض َربَُّك َأَلَّ َتْعُبُدوا إَِلَّ إِيَّ

سانًا يعني إليهام يف الرب معناه ووصاك بالوالدين إح}َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا{ 

ا{  هبام ا َأْو ِكاَلُُهَ ا َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلِكرَبَ َأَحُدُُهَ أي ال يتأذى بإماطة }إِمَّ

}َفاَل َتُقْل  األذى منهام وإبعاد القذى عنهام كام مل يتأذيا بإبعادهام عنك ذلك

 } ات وأف كلمة تدل عىل الضجر والتربم خرجت خمرج األصوهَلَُما ُأفٍّ

املحكمة والعرب تقول: أف وتف فاألف وسخ األظفار والتف ما رفعته 

يعني لينًا ({ 43}َوُقْل هَلَُما َقْوًَل َكِريًما) من األرض بيدك من يشء حقري

 حسنًا. 

ابنَِي َغُفوًرا) قوله تعاىل: واألوابون التائبون ({ 49}..َفإِنَُّه َكاَن لُِْأَوَّ

  الراجعون عن ذنوهبم.

ُه{  }َوَءاِت  روينا عن أبينا عيل بن احلسني بأنه قال: هذه َذا اْلُقْربَى َحقَّ

أن يؤيت ذوي قرباه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اآلية خاطب اهلل هبا رسوله 

حقوقهم من اخلمس والغنيمة والفيء واخلطاب بعده يتوجه إىل األئمة 

ْر َتْبِذي القائمني مقامه العاملني بسريته والتبذير ({ 46ًرا)}َوََل ُتَبذِّ

اإلرساف املتلف للامل واإلنفاق يف غري حقه ولو أنفق الرجل يف أقل القليل 

 يف غري احلق كان مبذرًا. 

ا ُتْعِرَضنَّ َعنُْهُم ابْتَِغاَء َرمْحٍَة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها{  قوله تعاىل: }..َوإِمَّ

قرباه فقال: إن  سبحانه أكد عىل نبيئه يف هذه اآلية بالوصاة بذوي (1)إنه

أعرضت يكون املعنى إذا أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكره حذرًا أن 

                                                         
 نخ : اهلل .  (ـ1)
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}َفُقْل  ينفق ما تعطيه يف معصية فمن منعته ابتغاء رمحة من ربك وصالح

 أي لينًا سهال.({ 42هَلُْم َقْوًَل َمْيُسوًرا)

ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر{  }إِنَُّه  رت ويقللأي يق}..إِنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّ

 بمصاحلهم بصريًا بأمورهم. ({ 30َكاَن بِِعَباِدِه َخبِرًيا بَِصرًيا)

يعني وأد البنات }َوََل َتْقُتُلوا َأْوََلَدُكْم َخْشَيَة إِْماَلٍق{  قوله تعاىل:

واخلطء العدول ({ 39}إِنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكبِرًيا) أحياء خيفة الفقر

واخلطأ العدول عنه بسهو، وقيل: اخلطء ما كان إثاًم  عن الصواب بعمد

 واخلطأ ما ال إثم فيه. 

{  قوله تعاىل: ُه إَِلَّ بِاحْلَقِّ َم اللَّ تِي َحرَّ يعني إال }..َوََل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ

}َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلَطاًنا{  بام تستحق به من القتل

ْف يِف اْلَقْتِل{  جيوز أن يكون اخليار بني القود والدية أو العفو }َفاَل ُيَْسِ

يعني الويل كان ({ 33}إِنَُّه َكاَن َمنُْصوًرا) واإلرساف أن يقتل غري قاتله

 منصورًا يمكنه من القود، وجيوز أن يكون املقتول منصورًا بقتل قاتله. 

تِي ِهَي َأْحَسُن{ }َوََل َتْقَربُوا َماَل الْ  قوله تعاىل: وإنام َيتِيِم إَِلَّ بِالَّ

تِي  خص اليتيم بالذكر ألنه إىل ذلك أحوج وأطمع يف ماله أكثر }إَِلَّ بِالَّ

ُه{  يعني من حفظ أصوله ومتييز فروعهِهَي َأْحَسُن{  هي }َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

والعهد يف  }َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد{ االحتالم مع سالمة العقل وإيناس الرشد

 عنه. ({ 32}إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًَل)الوصية بامل اليتيم يلزم اإليفاء به 

والقسطاس ما كان عدالً }َوِزُنوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم{  قوله تعاىل:

 من املوازين وغريها. 

مل تره أو أن تقول رأيت و}َوََل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم{  قوله تعاىل:

 سمعت ومل تسمعه. 

وهو اخليالء يكون من }َوََل ََتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا{  قوله تعاىل:
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}إِنََّك َلْن ََتِْرَق اأْلَْرَض  اإلرساف والبطر وهو أن يتجاوز اإلنسان قدره

َباَل ُطوًَل) يعني إنك لن خترق األرض من حتت ({ 37َوَلْن َتْبُلَغ اْْلِ

 بال لتطاولك. قدمك ولن تبلغ اجل

 إَِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه{  قوله تعاىل:
ٍ
ء وليس يصح }...َوإِْن ِمْن ََشْ

التسبيح إال من احليوان املكلف فأما سائر اخللق من اجلامدات والبهائم 

فتسبيحها ما يظهر فيها من لطيف الصنعة وبديع القدرة التي يعجز اخللق 

 اهلل وتقديسه، شعرًا: عن مثله فيوجب ذلك عىل من رآه تسبيح 

 يلقى بتسبيحه من حيث ما انرصفت 

 كأنام خلقت يف قرش لؤلؤة

 

 ويستقر حشا الرأي بإرعاد 

 فكل أكنافها وجه بمرصاد

 

ِذيَن ََل قوله تعاىل:  }َوإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرَءاَن َجَعْلنَا بَْينََك َوبنَْيَ الَّ

يعني أاهم إلعراضك عن قربك ({ 29ا)ُيْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرِة ِحَجابًا َمْسُتورً 

كمن بينك وبينهم حجاب يف عدم رؤيتك وقيل إاها نزلت يف قوم كانوا 

 يؤذونه يف الليل إذا قرأ فحال اهلل بينه وبني أذائهم. 

}َنْحُن َأْعَلُم بَِما َيْسَتِمُعوَن بِِه إِْذ َيْسَتِمُعوَن إَِلْيَك َوإِْذ  قوله تعاىل:

زلت يف جامعة من قريش منهم الوليد بن املغرية كانوا هذه نُهْم َنْجَوى{ 

يتناجون بام ينفرون به الناس عن اتباع رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

}إِْذ َيُقوُل  وكانت نجواهم أنه جمنون وأنه ساحر وأنه يأيت بأساطري األولني

يعني قد سحر فاختلط ({ 27وًرا)الظَّالُِموَن إِْن َتتَّبُِعوَن إَِلَّ َرُجاًل َمْسحُ 

عليه أمره ويقولون ذلك تنفريًا عنه، وجيوز أن يكون املعنى أن له سحرا أنه 

 يأكل ويرشب فهو مثلكم وليس بملك قال لبيد: 

 عصافري يف هذا األمام املسحر   فإن سئلنا فيم نحن فإننا 



 البرهان في تفسير القرآن      454

  

يالن أحدهام: أن الرفات فيه تأو}َأِئَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاًتا{  قوله تعاىل:

 الرتاب وقيل: ما أرفت من العظام مثل الفتأة ومنه قول الراجز: 

 صم الصفا يرفت منها أصله 

 

 

لن تفوتوا اهلل إذا ({ 90}ُقْل ُكوُنوا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا)قوله تعاىل:  

 . أرادكم إال أنه أخرجه خمرج األمر ألنه أبلغ يف اإللزام

من مجيع ما استعظمتموه من خلق ا َيْكرُبُ يِف ُصُدوِرُكْم{ }َأْو َخْلًقا ِِمَّ 

أي }َفَسُينِْغُضوَن إَِلْيَك ُرُءوَسُهْم{  اهلل تعاىل فإن اهلل يميتكم ثم حيييكم

 حيركون رؤوسهم استهزاء وتكذيبًا. 

يعني يدعوكم إىل }َيْوَم َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن بَِحْمِدِه{  قوله تعاىل:

}َوَتُظنُّوَن إِْن  واملحاسبة فتستجيبون أي خاضعني هلل بألسنتكم املحرش

يعني به تقريب الوقت كام قيل يف املثل كأنك ({ 94َلبِْثُتْم إَِلَّ َقِلياًل)

 بالدنيا مل تكن وباآلخرة مل تزل. 

تِي ِهَي َأْحَسُن{  قوله تعاىل: والتي هي }َوُقْل لِِعَباِدي َيُقوُلوا الَّ

 . ملعروف والنهي عن املنكر وامتثال أوامر اهلل عز وجلأحسن األمر با

بُْكْم{  باهلداية}إِْن َيَشْأ َيْرمَحُْكْم{  باإلضالل؛ أو إن }َأْو إِْن َيَشْأ ُيَعذِّ

}َوَما َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم  يشأ يرمحكم بالتوبة أو يعذبكم باإلقامة

 أي كفياًل عىل معاصيهم. ({ 92َوِكياًل)

ُْم  قوله تعاىل: ُِم اْلَوِسيَلَة َأَيُّ ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إِىَل َرِّبِّ }...ُأوَلِئَك الَّ

وقيل إن هذه اآلية فيمن عبد عزيرًا وعيسى وأمه وهم املعنيون َأْقَرُب{ 

ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه{. بقوله:   }ُقِل اْدُعوا الَّ

يعني أحاط بََّك َأَحاَط بِالنَّاِس{ }...َوإِْذ ُقْلنَا َلَك إِنَّ رَ  قوله تعاىل:
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 بالناس قدرته وعظمته وعلمه ومشيئته. 

تِي َأَرْينَاَك إَِلَّ فِْتنًَة لِلنَّاِس{ قوله تعاىل:  ْؤَيا الَّ يف الرؤيا }َوَما َجَعْلنَا الرُّ

رأى كأنه يدخل مكة فعجل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أحدهام: أنه  وجهان

احلديبية ثم رجع فقال ناس قد كان قال إنه سيدخلها  إليها قبل الوقت عام

فكانت رجعته فتنتهم، وقيل: إن الرؤيا أنه رأى يف منامه قومًا يعلون منربه 

وينزون نزو القردة فكان تأويل ذلك طلوع من طلع من بني أمية وغريهم 

َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة يِف اْلُقْرَءاِن{  منربه بغري استحقاق  ي أمية. هي بن}َوالشَّ

َتُه إَِلَّ َقِلياًل) قوله تعاىل: يَّ يعني ألقتطعن، قال ({ 64}...أَلَْحَتنَِكنَّ ُذرِّ

 الشاعر: 

 نشكو إليك سنة قد أجحفت

 

 جهد الذي جهدتنا وأضعفت  

 

 واحتنكت أموالنا وحلفت  

 

 

وقيل: معناه ألقوداهم إىل املعصية كام تقاد الدابة بحنكها إذا اشتد فيه 

 هبا. حبل جيذ

أي بدعائك }..َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوتَِك{  قوله تعاىل:

واإلجالب }َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك{  إىل معصية اهلل وطاعتك

هو السوق بجلبة من السائق أي لكل راكب وماش يف معايص اهلل وهذا هو 

أما مشاركتهم يف ْم يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَوََلِد{ }َوَشاِرْكهُ  املبالغة يف اإلغواء

األموال فهي األموال التي أصابوها يف غري حلها وحيتمل أن تكون األموال 

التي أنفقوها يف معايص اهلل تعاىل وجيوز أن تكون األموال ما كانوا حيرمونه 

 من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وما كانوا يذبحونه آلهلتهم. 
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من أوالدهم وتسمية بنيهم  (1)مشاركتهم يف األوالد هي قتل املوؤدةو

بعبد احلارث وعبد شمس وعبد العزى وعبد الالت وإنام شبه اهلل عز وجل 

أفعال شياطني اإلنس بفعل شياطني اجلن فإما أن يكون اجلن أو ألمر 

 بالشبها يف األرس فال. 

ِذي ُيْزِجي َلكُ  قوله تعاىل: معناه ُم اْلُفْلَك يِف اْلَبْحِر{ }..َربُُّكُم الَّ

 جيرهيا ويسريها قال الشاعر: 

 يا أهيا الراكب املزجي مطيته 

 

 بلغ بني أسد ما هذه الصوت  

 

}..َأَفَأِمنُْتْم َأْن َُيِْسَف بُِكْم َجانَِب اْلرَبِّ َأْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم قوله تعاىل: 

ألاها حتصب أي ترمي واحلاصب الريح القاصف سميت بذلك َحاِصًبا{ 

 باحلصباء. 

ْمنَا بَنِي َءاَدَم{  قوله تعاىل: يعني أنعمنا عليهم وأحسنا }..َوَلَقْد َكرَّ

 إليهم. 

يعني بأنبيائهم وأئمتهم الذين كانوا }َيْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهْم{ 

 يأمتون هبم يف الدنيا. 

ْعَمى َفُهَو يِف اْْلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ }َوَمْن َكاَن يِف َهِذِه أَ  قوله تعاىل:

يعني من كان يف الدنيا أعمى عن الطاعة فهو يف اآلخرة ({ 74َسبِياًل)

أعمى عن الثواب ومن كان يف الدنيا أعمى عن االعتبار فهو يف اآلخرة 

 أعمى عن االعتذار. 

ِذي َأْوَح قوله تعاىل:  َي }َوإِْن َكاُدوا َلَيْفتِنُوَنَك َعِن الَّ ْينَا إَِلْيَك لَِتْفََتِ

ُه{  وسبب نزول هذه اآلية أن ثقيفًا قالوا للنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله َعَلْينَا َغرْيَ

                                                         
 ـ نخ )ل(: الوؤدة . (1)
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وَسَلم: أحللنا سنة حتى نأخذ ما اهدي آلهلتنا فإذا أخذناه كرسنا اآلهلة فهم 

 ن يطيعهم فأنزل اهلل هذه اآلية. أ -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

يعني }..إًِذا أَلََذْقنَاَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت{  قوله تعاىل:

ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب اآلخرة، قيل: ملا نزلت هذه اآلية قال 

 النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: ))اللهم ال تكلني إىل نفيس طرفة عني((. 

وَنَك ِمَن اأْلَْرِض لُِيْخِرُجوَك ِمنَْها{ }َوإِ أي ْن َكاُدوا َلَيْسَتِفزُّ

يزعجوك باستخفاف وهذه اآلية نزلت يف قريش حني مهت بإخراج النبي 

}َوإًِذا ََل َيْلَبُثوَن ِخاَلَفَك  َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم من مكة قبل هجرته

فأما خلفك فبعدك. إال  ()خلفك، وخالفكقرئ ({ 76إَِلَّ َقِلياًل)

قلياًل: يعني أن املدة التي لبثوها بعده ما بني إخراجهم له إىل قتلهم يوم بدر 

 هي قليلة. 

ْيِل{  قوله تعاىل: ْمِس إِىَل َغَسِق اللَّ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ ودلوك }َأِقِم الصَّ

-ي الشمس زواهلا والصالة املأمور هبا صالة الظهر وذلك ملا روينا أن النب

قال: ))أتاين جربيل لدلوك الشمس حني زالت فصىل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

 يب الظهر((. 

 وأما الغسق ففيه تأويالن أحدهام: ظهور ظالمه قال زهري: 

 ظلت حتوت يداها وهي طاهرة 

 

 حتى إذا جنح اإلظالم والغسق  

 

إِنَّ ُقْرَءاَن اْلَفْجِر }َوُقْرَءاَن اْلَفْجِر  والصالة املأمور هبا العرص واملغرب

وقرآن الفجر أراد به صالة الفجر فسامها قرآنًا لتأكيد ({ 72َكاَن َمْشُهوًدا)

القراءة يف الصالة إن قرآن الفجر كان مشهودًا يعني تشهده مالئكة الليل 

ومالئكة النهار، ويف هذا دليل أاها ليست من صالة الليل وال من صالة 
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 النهار. 

ْد بِِه َنافَِلًة َلَك{ }وَ قوله تعاىل:  ْيِل َفَتَهجَّ أما اهلجود فهو النوم، ِمَن اللَّ

 قال الشاعر: 

 هجود  (1)أال طرقتنا والرفاق

 

 فباتت بغالت النوال جتود  

 

الرتغيب  -َعَلْيه الَسالم-وأما التهجد فهو السهر بعد النوم وإنام خص 

َعَسى َأْن َيْبَعَثَك }فيهام ليسبق إىل حيازة فضلها الختصاصها بكرامته 

واملقام املحمود هو ما أعطاه عز وجل من ({ 71َربَُّك َمَقاًما ََمُْموًدا)

 الدرجات الرفيعة واملنازل السنية والشفاعة للمؤمنني. 

}َوُقْل َربِّ َأْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجنِي ُُمَْرَج  قوله تعاىل:

من طاعتك مدخل صدق وأخرجني  يعني أدخلني فيام أمرتني بهِصْدٍق{ 

مام أمرتني به خمرج صدق، والثاين: أدخلني مدخل صدق فيام أرسلتني به 

({ 20}َواْجَعْل ِِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصرًيا) من النبوة بتبليغ الرسالة

 يعني ملكًا عزيزًا أقهر به العصاة. 

احلق اجلهاد والباطل طُِل{ }َوُقْل َجاَء احْلَقُّ َوَزَهَق اْلَبا قوله تعاىل:

أي ذاهبًا، وروينا ({ 29}إِنَّ اْلَباطَِل َكاَن َزُهوًقا) الرشك وزهق أي ذهب

أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ملا نزلت هذه اآلية دخل الكعبة 

فرأى فيها التصاوير فأمر بثوب فبل باملاء وجعل يرضب به تلك التصاوير 

 ))جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا((. يمحوها ويقول: 

ُل ِمَن اْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي{  قوله تعاىل: }َوُننَزِّ

يعني شفاء من الضالل ملا فيه من اهلدى وشفاء من األسقام ملا فيه من 

                                                         
 نخ )ل(: والنيام هجود ..إلخ.  (ـ1)
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ِزيُد الظَّالِِمنَي إَِلَّ }َوََل يَ  الربكة وجيوز شفاء يف الفرائض ملا فيه من البيان

 وذلك لتكذيبهم به فال يزدادون إال خسارًا. ({ 24َخَساًرا)

ْنَساِن َأْعَرَض َوَنَأى بَِجانِبِِه{  قوله تعاىل: يعني }َوإَِذا َأْنَعْمنَا َعىَل اإْلِ

إذا أنعمنا عليه بالصحة والغنى أعرض عن الطاعة وبعد من اخلري وإن 

ُّ َكاَن  بعد من القولهديناه أعرض عن السامع و ُه الِّشَّ }َوإَِذا َمسَّ

يعني آيسًا من الفرج لعلمه بجحوده وتكذيبه والرش هو ({ 23َيُئوًسا)

يعني عىل دينه }ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعىَل َشاِكَلتِِه{ الفقر والسقم وقتل السيف 

 وعادته. 

وُح ِمنْ  قوله تعاىل: وِح ُقِل الرُّ {  }َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ وجيوز َأْمِر َريبِّ

أن يكون السؤال عن روح اإلنسان وسائر احليوان وهي مشتقة من الريح 

وإنام سأله عنها قوم من اليهود وقيل إن يف كتاهبم فإن أجاب عن الروح 

{ فليس نبيًا فقال اهلل تعاىل:  وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ فلم جيبهم عنها؛ }ُقِل الرُّ

 : أربعة أوجهفاحتمل ذلك 

حدها: حتقيق اليشء إن كان يف كتاهبم. والثاين: أاهم قصدوا اقرتاح أ

اآليات. والثالث: ألنه مام قد توصل إىل معرفته بالعقل دون السمع. 

}َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم  والرابع: لكيال يكون ذريعة إىل سؤاله ما ال يعني

 عز وجل ألنكم ال يعني إال قلياًل يف معلومات اهلل({ 29إَِلَّ َقِلياًل)

 تعلمون ما تدعون إليه من حاجتكم حاالً فحاالً. 

}...َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا ِمَن اأْلَْرِض  قوله تعاىل:

التفجري تشقيق األرض لينبع املاء منها، ومنه سمي الفجر ({ 10َينُْبوًعا)

ألنه شق احلق باخلروج إىل ألنه ينشق عن عمود الصبح ومنه سمي الفجور 

 . الفساد والينبوع الذي ينبع منها املاء وملا طلبوا عيونًا ينبع منه املاء ببلدهم
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رَ  اأْلََّْنَاَر ِخاَلهَلَا  }َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعنٍَب َفُتَفجِّ

 سألوا ذلك ببلد ليس فيها يشء منه. ({ 19َتْفِجرًيا)

َماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْينَا ِكَسًفا{ }َأْو ُتْسِقَط ال أي قطعًا تقول العرب: سَّ

أعطي كسفة من هذا الثوب، أي قطعة منه، ومن هذا الكسوف النقطاع 

ِه َواْلَماَلِئَكِة َقبِياًل) النور منه يعني مقابلة نعاينهم ({ 14}َأْو َتْأِِتَ بِاللَّ

ل، ومنه قوهلم: تقبلت ونراهم وجيوز أن يكون بمعنى كفيال والقبيل الكفي

 بكذا أي تكفلت. 

والزخرف النقوش وقيل نبت من }َأْو َيُكوَن َلَك بَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف{ 

}َحتَّى إَِذا الذهب وأصله من الزخرفة وهو حتسني الكالم ومنه قوله: 

نَْت{ يَّ [، والذين سألوا رسول 24]يونس: َأَخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

نفر من قريش، والذين سألوا ذلك هم عتبة بن  - اهلل َعَلْيه وآلهَصىَل -اهلل 

ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن األسود بن املطلب بن أسد وزمعة 

والوليد بن املغرية وأبو جهل بن هشام وعبداهلل بن أمية والعاص بن وائل 

 وأمية بن خلف ومنبه بن احلجاج. 

ُه َفُهَو اْلُمْهَتِد{ }...َوَمْن ََيِْد  قوله تعاىل: }َوَمْن  بإخالصه وطاعتهاللَّ

ُهْم َيْوَم  يف هدايتهُيْضِلْل َفَلْن َِتَِد هَلُْم َأْولَِياَء ِمْن ُدونِِه{  }َوَنْحُِّشُ

ا{  يعني حيرشون عمي األعني اْلِقَياَمِة َعىَل ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوبُْكًما َوُصمًّ

}َمْأَواُهْم َجَهنَُّم{  ادة يف عذاهبمبكم األلسن صم األسامع ليكون ذلك زي

َما َخَبْت ِزْدَناُهْم َسِعرًيا) أي مستقرهم جهنم أي كلام سكن ({ 17}ُكلَّ

التهاهبا زدناهم سعريًا والتهابًا ويكون سكون التهاهبا من غري نقصان يف 

 إيالمهم وال سكون من عذاهبم. 

َزاِئَن َرمْحَِة َريبِّ إًِذا أَلَْمَسْكُتْم }...ُقْل َلْو َأْنُتْم ََتِْلُكوَن َخ  قوله تعاىل:

ْنَفاِق{  يعني أنه لو ملك أحد املخلوقني خزائن اهلل ملا جاد هبا َخْشَيَة اإْلِ
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كجود اهلل ألمرين أحدهام: أنه ال بد من أن يمسك منها لنفقته وملا يعود 

ده منفعته. والثاين: ألنه خياف الفقر وخيشى العدم واهلل سبحانه يتعاىل جو

ْنَساُن َقُتوًرا) عن احلالني  يعني مقرتًا بخياًل. ({ 900}َوَكاَن اإْلِ

قيل إاها يده }َوَلَقْد َءاَتْينَا ُموَسى تِْسَع َءاَياٍت بَيِّنَاٍت{  قوله تعاىل:

وعصاه ولسانه والبحر والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات 

 مرات. مفصالت، وقيل: احلجر والسنون ونقص من الث

وروينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم جاءه قوم من اليهود 

فسألوه عنها فقال: ))ال ترشكوا باهلل شيئًا وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلوا 

النفس التي حرم اهلل إال باحلق وأال تسحروا وال تأكلوا الربا وال متشوا 

ا من الزحف وأنتم يا هيود عليكم بالنامئم وال تقذفوا حمصنة وال تفرو

}إيِنِّ أَلَُظنَُّك خاصة: ال تعدوا يف السبت(( فقبلوا يده ورجله. ويف قوله: 

أي قد سحرت ملا حتمل عليه نفسك من هذا ({ 909َياُموَسى َمْسُحوًرا)

 . القول والفعل املستعظم

 مغلوبا.  يعني هالكاً ({ 904}َوإيِنِّ أَلَُظنَُّك َيافِْرَعْوُن َمْثُبوًرا)

يعني ملا فيه من الفرق بني احلق }...َوُقْرَءاًنا َفَرْقنَاُه{ قوله تعاىل: 

قناه  لَِتْقَرَأُه َعىَل النَّاِس } مفرقاً  أنزل يعني -الراء بتشديد–والباطل، وفر 

 يعني عىل تثبيت وترتيل. َعىَل ُمْكٍث{ 

عني القرآن وهذا من اهلل عز ي}ُقْل َءاِمنُوا بِِه َأْو ََل ُتْؤِمنُوا{  قوله تعاىل:

ِذيَن  وجل عىل وجه التبكيت هلم والتقييد ال عىل وجه التخيري }إِنَّ الَّ

ًدا) وَن لُِْأَْذَقاِن ُسجَّ ({ 907ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلِه إَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم َُيِرُّ

 اهلل َعَلْيه وآله أي خيرون لألذقان إيامنًا به وتصديقًا ملا جاء به رسول اهلل َصىَل 

 وَسَلم واألذقان مجع ذقن والذقن جمتمع اللحيني. 
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ا َما َتْدُعوا َفَلُه  قوله تعاىل: مْحََن َأيًّ َه َأِو اْدُعوا الرَّ }..ُقِل اْدُعوا اللَّ

روينا يف اآلثار أن ذكر الرمحن كان يف القرآن قلياًل وهو اأْلَْسَماُء احْلُْسنَى{ 

أسلم ناس من اليهود منهم ابن سالم وأصحابه ساءهم  يف التوراة كثري فلام

}ُقِل اْدُعوا  قلة ذكر الرمحن يف القرآن وأحبوا أن يكون كثريًا فأنزل اهلل:

ا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْسَماُء احْلُْسنَى{. مْحََن َأيًّ َه َأِو اْدُعوا الرَّ   اللَّ

كان ساجدًا  -ْيه وآلهَصىَل اهلل َعلَ -وقيل: فيه وجه آخر وهو أن النبي 

وهو يقول: ))يا رمحن يا رحيم(( فقال املرشكون: هذا يزعم أن له إهلًا 

َه َأِو اْدُعوا واحدًا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل اهلل تعاىل:  }ُقِل اْدُعوا اللَّ

مْحََن{.  .اآلية. الرَّ

َهْر بَِصاَلتَِك َوََل َُتَافِْت ِِّبَا َوابَْتِغ بنَْيَ ذَ  ({ 990لَِك َسبِياًل)}َوََل َِتْ

وإنام اهى عن اجلهر بالقراءة يف مجيع الصلوات وكذلك عن اإلرسار وأمر 

ِذي ََلْ َيتَِّخْذ  أن جيهر بصالة الليل ويرس بصالة النهار ِه الَّ }َوُقِل احْلَْمُد لِلَّ

يٌك يِف  يف هذا إبطال ما قذفه به املرشكون من ولدَوَلًدا{  }َوََلْ َيُكْن َلُه َِشِ

}َوََلْ َيُكْن َلُه َوِِلٌّ ِمَن يعني واحد ال رشيك له يف عبادة وال ملك ْلُمْلِك{ ا

 } لِّ ُه َتْكبِرًيا) يعني اليهود والنصارى ألاهم أذل الناسالذُّ ْ ({ 999}َوَكربِّ

 أي صفه بأنه أكرب األشياء وأنه منزه عام ال جيوز عليه من صفات اخللق. 



 : -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة الكهف 
ِذيَن مكية إال آية واحد وهي قوله:  }َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

 [. 20..اآلية ]َيْدُعوَن{

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذي َأْنَزَل َعىَل قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ِه الَّ }احْلَْمُد لِلَّ

َعْل َلُه ِعَوَجا) لقرآنيعني هذا ااْلِكَتاَب{ ]يعني حممد[ َعْبِدِه  ْ ََيْ ( 9}َوََل

 يعني اختالفًا قال الشاعر: َقيًِّما{ 

 أدوم بودي للصديق 

 

 وال خري فيمن كان بالود أعوجا 

 

وجيوز أن يكون العدول عن احلق إىل الباطل، وعن اإلستقامة إىل الفساد 

قيل وقد مىض الفرق بني العوج بكرس العني وفتحها. قياًم: أي مستقياًم و

قيم عىل سائر كتب اهلل عز وجل يصدقها وينفي الباطل عنها وفيه تقديم 

 وتأخري وتقديره أنزل الكتاب عىل عبده قياًم ومل جيعل له عوجًا. 

أي قاتل نفسك }...َفَلَعلََّك بَاِخٌع َنْفَسَك َعىَل َءاَثاِرِهْم{ قوله تعاىل: 

 ومنه قول ذو الرمة: 

  أال أهيذا الباخع الوجد نفسه

 

 بيشء جتبه عن يديه املقادر 

 

ْ ُيْؤِمنُوا ِِّبََذا احْلَِديِث  يعني بعد موهتم}َعىَل َءاَثاِرِهْم{   }إِْن ََل

 واألسف قيل جزعًا وقيل حزنًا قال الشاعر: ({ 6َأَسًفا)

 إذا رجاًل منهم أسيفًا كأنام

 

 يضم إىل كفيه كشحًا خمضبا 

 

ُْم َأْحَسُن }إِنَّا َجَعْلنَا َما عَ قوله تعاىل :  ىَل اأْلَْرِض ِزينًَة هَلَا لِنَْبُلَوُهْم َأَيُّ

 يعني لنختربهم يف االعتبار هبا وبتحامي احلرام منه.  ({7َعَماًل)
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واجلرز ({ 2}..َوإِنَّا َْلَاِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا ُجُرًزا)قوله تعاىل: 

ألرض املستوية قال البلقع اليابسة التي ال نبات فيها وال زرع، والصعيد ا

 الراجز: 

 وقد حرقتهن السنون األجارزا 

 

 

ِقيِم َكاُنوا ِمْن قوله تعاىل:  }َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

أما الكهف فهو غار يف اجلبل يأوي إليه الناس. وأما ({ 1َءاَياتِنَا َعَجًبا)

تب فيه صفاهتم وقيل: الرقيم ففيه أقاويل أحدها أنه اسم الكتاب الذي ك

هو اسم جبل الكهف، وقيل: هو اسم لقريتهم، وقيل: هو اسم الوادي 

واسم ملكهم دقيانوس، وقيل: الكتب عىل لوح من رصاص وكان يف 

 خزائن امللوك لعجيب أمرهم. 

يف سبب إيوائهم إىل الكهف }إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إِىَل اْلَكْهِف{  قوله تعاىل:

وقالوا: }َربَّنَا َءاتِنَا ِمْن اهم قوم فروا بدينهم إىل الكهف أحدهام: أ قوَلن

والثاين: أاهم كانوا من أبناء ({ 90َلُدْنَك َرمْحًَة َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا)

األرشاف وعظامء الناس خرجوا من املدينة فاجتمعوا عىل غري موعد فقال 

أحدًا جيده أن ريب رب الساموات  أسن هم إين أجد يف نفيس شيئًا ما أظن أن

َمَواِت  واألرض لن ندعوا من دونه إهلًا فقالوا مجيعًا: }َربُّنَا َربُّ السَّ

والشطط ({ 92َواأْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إهَِلًا َلَقْد ُقْلنَا إًِذا َشَطًطا)

 الكذب والعلو. 

ْزبنَْيِ َأْحَى لَِما َلبُِثوا  }ُثمَّ بََعْثنَاُهْم لِنَْعَلَم َأيُّ  قوله تعاىل: احْلِ

والبعث إيقاظهم من رقدهتم، لنعلم أي احلزبني أحىص ملا ({ 94َأَمًدا)

 لبثوا أمدا: يعني غاية وأجاًل وأراد باحلزبني حزب املؤمنني وحزب الكفار. 

{  قوله عز وجل: ٍ
يعني بحجة بينة }..َلْوََل َيْأُتوَن َعَلْيِهْم بُِسْلَطاٍن بنَيِّ
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 وكتاب مبني. 

ْمَس إَِذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت  قوله تعاىل: }..َوَتَرى الشَّ

َماِل{  أي تقطعهم يف ذات الشامل اْلَيِمنِي َوإَِذا َغَربَْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ

أي أاها جتوزهم منحرفة عنهم من قولك: قرضت اليشء باملقراض أي 

يهم اليسري من شعاعها ثم تأخذه بانقراضها مأخوذ قطعته وقيل معناه: تعط

 من قرض الدرهم ألاهم كانوا يف مكان موحش وقيل يف ناحية متسعة. 

َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد{  قوله عز وجل: واأليقاظ املنتبهون }َوحَتْ

ُبُهْم َذاَت اْلَيِمنيِ  والرقود النيام وكانوا يتنفسون وال يتكلمون { }َوُنَقلِّ

 يعني نقلبهم ذات اليمني وهم نيام لئال تعفر جنوهبم لكثرة مالقاة األرض

وهو الكلب الذي تبعهم والوصيد }َوَكْلُبُهْم بَاِسٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد{ 

 الفناء وقيل هو الباب وقيل: هو الرتاب والصعيد قال الشاعر: 

 بأرض فضاء ال يسد وصيدها 

 

 ر عيل ومعرويف هبا غري منك 

 

ْيَت ِمنُْهْم فَِراًرا َوَلُمِلْئَت ِمنُْهْم ُرْعًبا)  ({ 92}َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّ

يعني ملا ألبسهم اهلل تعاىل من اهليبة لئال يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب 

أجله فيهم وقيل: لطول ما نبت من شعورهم وأظفارهم فكذلك يأخذهم 

املعجزة يف نومهم كانت لنبي قيل إنه كان الرعب منهم، وقيل: إن هذه 

 كبريهم الذي اتبعوه وآمنوا به. 

َا َأْزَكى َطَعاًما{   يف إخفاء }َوْلَيَتَلطَّْف{  أي أحله وأطيبه}َفْلَينُْظْر َأَيُّ

 . أمركم وطلب احلالل مام اشتهوه

ُْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرَُجُوُكْم{  لكم بأيدهيم استنكارًا }إَِّنَّ

تِِهْم{  وبألسنتهم غيبة لكم وشتامً   يعني يف كفرهم}َأْو ُيِعيُدوُكْم يِف ِملَّ
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 إن أعادوكم يف ملتهم. ({ 40}َوَلْن ُتْفِلُحوا إًِذا َأبًَدا)

 أي أظهرنا أهل بلدهم عليهم}َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم{  قوله تعاىل:

 } ِه َحقٌّ وقيام الساعة وإعادة اخللق حق ألن من }لَِيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَّ

أنامهم كاملوتى هذه املدة اخلارجة عن العادة ثم أيقظهم أحياء قادر عىل 

 . إحياء من أماته وأقربه

وذلك أاهم ملا بعثوا أحدهم بورقهم إىل }إِْذ َيَتنَاَزُعوَن بَْينَُهْم َأْمَرُهْم{ 

استنكرت ورقه لبعد املدينة ليأتيهم برزق منها وطعام استنكروا شخصه و

العهد فأحرض إىل امللك وكان صاحلًا قد آمن ومن معه فلام نظر قال: لعل 

هذا من الفتية الذين خرجوا عىل عهد دقيانوس امللك فقد كنت أدعو اهلل 

أن يرينيهم وسأل الفتى فأخربه فانطلق هو والناس معه فلام دنوا من 

بعضًا بدينهم فلام  الكهف وسمع الفتية كالمهم خافوهم ووىص بعضهم

دخلوا عليهم أماهتم اهلل ميتة احلق فحينئذ كان التنازع الذي ذكره اهلل تعاىل 

 فيهم وكان تنازعهم يف دفنهم أو يف أن يبنى عليهم مسجدًا. 

وقيل: إن امللك هم أن يدفنهم يف تابوت من ذهب فأتاه آت منهم يف 

 تفعل فإنا من الرتاب املنام فقال: أردت أن جتعلنا يف تابوت من ذهب فال

 خلقنا وإىل الرتاب نعود. 

}َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة َرابُِعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن َخَْسٌة  قوله تعاىل:

َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرَْجًا بِاْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َريبِّ 

َِتِْم َما يف املخلوقني والذي اختلف فيهم َيْعَلُمُهْم إَِلَّ َقِليٌل{  َأْعَلُم بِِعدَّ

أي قذفًا بالظن }َرَْجًا بِاْلَغْيِب{  أهل الكتاب بعد طول العهد هلم وقوله:

 كام قال زهري: 

 وما هو عنها باحلديث املرجم 
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َِتِْم{   قال اإلمام النارص لدين اهلل أبو الفتح بن}ُقْل َريبِّ َأْعَلُم بِِعدَّ

: نحن من القليل الذين ذكر اهلل عز وجل يف -صلوات اهلل عليه-احلسني 

. }َفاَل َُتَاِر فِيِهْم إَِلَّ ِمَراًء َظاِهًرا{ استثنائهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم

يعني ما قد أظهرناك عليه ال من أمرهم وجيوز أن يكون املراء الظاهر هو 

({ 44ْفِت فِيِهْم ِمنُْهْم َأَحًدا)}َوََل َتْستَ  احلجة الواضحة واخلرب الصدق

 هذا خطاب للنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم واهي ألمته. 

 إيِنِّ َفاِعٌل َذلَِك َغًدا) قوله تعاىل:
ٍ
ء ( إَِلَّ َأْن 43}َوََل َتُقوَلنَّ لََِشْ

فهذا وإن كان أمر فهو عىل وجه التأديب واإلرشاد ال يعزم عىل َيَشاَء اللَُّه{ 

مر إال بمشيئة اهلل تعاىل ألن العزم ربام صد عنه مانع فيصري يف وعده خملفًا أ

يعني إذا غضبت ألن الغضب }َواْذُكْر َربََّك إَِذا َنِسيَت{  ويف قوله كاذباً 

}َوُقْل َعَسى َأْن ََيِْدَيِن َريبِّ أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا  يزول عنده ذكره

  ({.42َرَشًدا)

وا يِف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئٍة ِسننَِي َواْزَداُدوا }َوَلبِثُ  قوله تعاىل:

وهذا إخبار من اهلل هبذه العدة عن مدة مقامهم يف الكهف ({ 49تِْسًعا)

ُه َأْعَلُم بَِما من حني دخلوا إىل أن ماتوا فيه ثم قال بعد ذلك:  }ُقِل اللَّ

معناه أن ِه َوَأْسِمْع{ }َأبِِّْصْ بِ  يعني لبثوا بعد موهتم إىل نزول القرآنَلبُِثوا{ 

 اهلل تعاىل أبرص وأسمع أي أبرص بام قال وأسمع. 

يعني ملجأ وموئاًل ({ 47}َوَلْن َِتَِد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا) قوله تعاىل:

 وقيل معدال. 

ُْم بِاْلَغَداِة  قوله عز وجل: ِذيَن َيْدُعوَن َرِّبَّ }َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

 }  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-نا أن هذه اآلية نزلت عىل رسول اهلل رويَواْلَعَِشِّ

يف احلديبية فلام نزلت قال: ))احلمد هلل الذي جعل من أمتي من أمرت أن 
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 أصرب معهم((. 

{  ويف قوله: ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعَِشِّ يعني يدعونه بالغداة }َيْدُعوَن َرِّبَّ

 والعيش رهبة ورغبة. 

أي وال تتجاوز بالنظر إىل غريهم من أهل ْينَاَك َعنُْهْم{ }َوََل َتْعُد عَ 

الدنيا طلبًا لزينتها وقيل: إن عيينة بن حصن أتى إىل النبي َصىَل اهلل َعَلْيه 

وآله وَسَلم قبل إسالمه فقال: يا رسول اهلل اجعل ألصحابك جملسًا ال 

ل اهلل تعاىل فيه: نجتمع معهم فيه واجعل لنا جملسًا ال جيتمعون معنا فيه فأنز

}َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه 

يعني وجدناه غافاًل عن ذكرنا وكان أمره فرطًا أي مرتوكًا ({ 42ُفُرًطا)

 مضيعا. 

َمْن َشاَء }َوُقِل احْلَقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن وَ  قوله تعاىل:

 هذا كان خارجًا خمرج التخيري فهو عىل وجه التهديد والوعيدَفْلَيْكُفْر{ 

اِدُقَها{  ورسادقها دخااها قبل أن }إِنَّا َأْعَتْدَنا لِلظَّالِِمنَي َناًرا َأَحاَط ِِّبِْم ُِسَ

 ({30}إِىَل ظِلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب)يصلوا إليها وهذا الذي قال اهلل تعاىل: 

 سالت[. ]املر

 َكاْلُمْهِل{ 
ٍ
اع }َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا بَِماء وقيل املهل: كلام ُأذيب فإم 

اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا) وقيل هو الدم والقيح َ قيل: ({ 41}بِْئَس الِّشَّ

 املرتفق املتكأ مضاف إىل املرفق ومنه قول أيب ذؤيب: 

 بات اخليل وبت الليل مرتفقًا 

 

 ا الصاب مذبوح كأن عيني فيه 

 

ٍق{ قوله تعاىل:  ا ِمْن ُسنُْدٍس َوإِْسَترْبَ }..َوَيْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْْضً

 والسندس ما لطف من الديباج واالستربق ما غلظ منه، شعرًا: 

 وإستربق الديباج طورًا لباسها   تراهن يلبسن املشاعر مرة 
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ا احلجال، وقيل إاها الفرش يف قيل إاه}ُمتَِّكِئنَي فِيَها َعىَل اأْلََراِئِك{  

 احلجال، وقيل: إاها الرسر قال الشاعر: 

 خدود خفت يف السرت حتى كأنام 

 

 تبارش باملعراء مس األرائك  

 

بفتح الثاء وامليم وهو مجع ثمر وقيل بضم الثاء }...َوَكاَن َلُه َثَمٌر{ 

 نام. وامليم وهو مجع ثامر والثمر هو كل ما أثمر من األموال وزاد و

َماِء{  قوله تعاىل: قيل احلسبان }...َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السَّ

النار ، وقيل هي املرامي الكثرية وأصله احلسبان وهو السهام التي ترمى 

يعني أرضًا ملساء ({ 20}َفُتْصبَِح َصِعيًدا َزَلًقا) بمجرى يف طلق واحد

 ال تنبت شيئا ًوال تثبت عليها قدم. 

وَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه{  له تعاىل:قو والفئة القدر }...َوََلْ َتُكْن َلُه فَِئٌة َينُِّْصُ

ا) الذي يقام هبم احلق  يعني ممتنعا. ({ 23}َوَما َكاَن ُمنَْتِِّصً

{  قوله تعاىل: ِه احْلَقِّ يعني يوم القيامة أاهم يتولون }ُهنَالَِك اْلَوََلَيُة لِلَّ

ال يبقى مؤمن وال كافر إال تواله فاعرتف بأنه الويل اهلل تعاىل يف القيامة ف

 حقًا. 

ْنَيا َواْلَباِقَياُت قوله تعاىل:  }..اْلَماُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة احْلََياِة الدُّ

احِلَاُت َخرْيٌ ِعنَْد َربَِّك َثَوابًا َوَخرْيٌ َأَماًل) يعني أاها األعامل ({ 26الصَّ

 الصاحلة. 

َباَل{  }َوَيْومَ  قوله تعاىل: ُ اْْلِ من السري حتى تنتقل من مكااها ملا ُنَسريِّ

}َوَتَرى  فيه من ظهور اآلية وعظيم االعتبار، وقيل: يسريها أن جيعلها هباء

َناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر  يعني فضاء ال يسرتها يشءاأْلَْرَض بَاِرَزًة{  }َوَحَِّشْ
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ه سمي الغدر وهو ما يعني فلم نخلف منهم أحدًا ومن({ 27ِمنُْهْم َأَحًدا)

 خيلفه السيل ويرتكه وقيل إاهم يعرضون صفًا بعد صف كصفوف الصالة. 

}َوَيُقوُلوَن َياَوْيَلَتنَا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ََل ُيَغاِدُر َصِغرَيًة  قوله تعاىل:

والصغرية من الذنوب هي التي تغفر باجتناب َوََل َكبِرَيًة إَِلَّ َأْحَصاَها{ 

لكبائر فهن املوجبات وجيب عىل اإلنسان اجتناب الصغائر وال كبائرها، وا

يقول: ))إياكم واملحقرات من  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يتهاون هبن ألن النبي 

أي أحىص }َوَوَجُدوا{  الذنوب فإاها جتتمع عىل صاحبها حتى هتلكه((

ا{ }  معلومًا كاملثبت من الكتاب. َما َعِمُلوا َحاِْضً

}َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِبِْليَس  :قوله تعاىل

 } نِّ }َفَفَسَق  ألن إبليس مل يكن من املالئكة كام ذهب إليه قومَكاَن ِمَن اْْلِ

أي خرج عن طاعته من قوهلم فسقت الرطبة إذا خرجت َعْن َأْمِر َربِِّه{ 

وجها من جحرها قال رؤبة بن من قرشها وسميت الفأرة فويسقة خلر

 العجاج: 

 هيوين من نجد وغور غائرا

 

 فواسقًا عن قصدها جوائرا 

 

َمَواِت َواأْلَْرِض َوََل َخْلَق  قوله تعاىل: }َما َأْشَهْدَُتُْم َخْلَق السَّ

يعني ما أشهدهتم إياها استعانة منهم يف خلقها وال خلق أنفسهم َأْنُفِسِهْم{ 

}َوَما ُكنُْت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي  هم عىل خلق بعضيعني ما استعنت ببعض

 يعني أولياء وأعوانًا. ({ 99َعُضًدا)

}َوَرَأى اْلُمْجِرُموَن  يعني مهلكاً ({ 94}َوَجَعْلنَا بَْينَُهْم َمْوبًِقا) 

أحدهام: أاهم عاينوها يف املحرش، والثاين: علموا هبا  وجهانفيه النَّاَر{ 

ُْم ُمَواِقُعوَها{  }َفَظنُّوا عند العرض وقد يعرب عن العلم بالظن ألن َأَّنَّ

ًفا) الظن مقدمة العلم ْ ََيُِدوا َعنَْها َمِّْصِ يعني معدالً وال ({ 93}َوََل
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 منجى ينرصفون إليه. 

 َجَدًَل) 
ٍ
ء ْنَساُن َأْكَثَر ََشْ   ({.92}َوَكاَن اإْلِ

بالضم للقاف والباء وهو ({ 99}َأْو َيْأتَِيُهُم اْلَعَذاُب ُقُباًل) قوله تعاىل:

مجع قبيل ومعناه رضب من العذاب وأنواع منه، وقرئ بكرس القاف وفتح 

 الباء ومعناه مقابلة ومعاينة. 

{  قوله تعاىل: أي ليذهبوا به احلق ويبطلوا به }لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَقَّ

الصدق، وقيل: ليهلكوا ألن الداحض هو اهلالك مأخوذ من الدحض وهو 

زلق من األرض الذي ال يثبت عليها خف وال حارف وال قدم موضع امل

 قال الشاعر: 

 وردت وحييى اليشكري حذاره 

 

 وحاد كام حاد البعري عن الدحض 

 

يعني ({ 92}..بَْل هَلُْم َمْوِعٌد َلْن ََيُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئاًل)قوله تعاىل: 

 والت نفسه أي نجت قال الشاعر: 

 ا ال واليت نفسك خليته

 

 للعامرين ومل تكلم  

 

 يعني أجاًل يؤخرون إليه. ({ 91}َوَجَعْلنَا لَِمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا)

يعني يوشع بن نون سمي فتاه }َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاُه{  قوله تعاىل:

يعني }ََل َأبَْرُح َحتَّى َأبُْلَغ ََمَْمَع اْلَبْحَرْيِن{  ملالزمته إياه يف العلم واخلدمة

ر الروم وبحر فارس أحدهام قبل املرشق واآلخر قبل املغرب، وذكر لنا بح

({ 60}َأْو َأْمِِضَ ُحُقًبا) أنه ليس يف األرض مكان هو أكثر ماء منه

واحلقبة ثامنون سنة وقيل: سبعون سنة، وال أبرح يعني ال أفارقك..... أن 

 نلقى اخلرض عنده. 
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ا بََلَغا ََمَْمَع بَْينِِهَما نَ  ألاهام كانا تزودا حوتًا مملوحًا ِسَيا ُحوََتَُما{ }َفَلمَّ

أحدهام: أنه ضل  }َنِسَيا ُحوََتَُما{ وجهان فرتكاها حني جلسا، ويف قوله: 

عنهام حتى اختذ سبيله يف البحر رسبا، فسمي ضالله عنهام نسيانًا منهام. 

ه والثاين: نسيان منهام وقيل النايس كان يوشع بن نون نيس احلوت أن حيمل

 . ونيس موسى أن يأمره فيه بيشء

بًا) ََذ َسبِيَلُه يِف اْلَبْحِر َِسَ ا َجاَوَزا{  يعني مسلكا({ 69}َفاَتَّ }َفَلمَّ

}َءاتِنَا َغَداَءَنا{  يعني موسى لفتاه يوشع}َقاَل لَِفَتاُه{  يعني مكان احلوت

شد والغداء طعام الغداة كام أن العشاء طعام العشاء واإلنسان إىل الغداء أ

والنصب ({ 64}َلَقْد َلِقينَا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا) حاجة منه إىل العشاء

 التعب والوهن. 

ْخَرِة{  }َفإيِنِّ  وهي عىل ساحل بحر أيلة}َقاَل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَا إِىَل الصَّ

ْيَطاُن َأنْ  يعني محل احلوتَنِسيُت احْلُوَت{  َأْذُكَرُه{  }َوَما َأْنَسانِيُه إَِلَّ الشَّ

ََذ َسبِيَلُه يِف اْلَبْحِر  يعني وسوسته وشغله شبهه بالشيطان }َواَتَّ

يعني أن موسى ملا أخربه يوشع بأمر احلوت رجع إىل مكانه ({ 63َعَجًبا)

}َقاَل َذلَِك  فرأى أثر احلوت يف البحر ودائرته التي جيري منها عجب منه

إنك تلقى  -َعَلْيه الَسالم-ل ملوسى أي نطلب وذلك ألنه قيَما ُكنَّا َنْبِغ{ 

اخلرض يف موضع تنسى فيه بعض متاعك ، فعلم أن مكان احلوت هو 

ا  موضع اخلرض فقال: ا َعىَل َءاَثاِرُِهَ }َذلَِك َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ

 . فرجعا عىل آثارهام يقصان أثر احلوت ويتبعانه({ 62َقَصًصا)

ْمنَاُه ِمْن َلُدنَّا }َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَبادِ  َنا َءاَتْينَاُه َرمْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا َوَعلَّ

من أثر احلوت انتهى  -َعَلْيه الَسالم-قيل: ملا اقتص موسى ({ 69ِعْلًما)

 -َعَلْيه الَسالم-إىل رجل راقد قد سجى عليه ثوبه فسلم عليه موسى 

: موسى، فكشف ثوبه عن وجهه فرد عليه السالم وقال: من أنت؟ قال
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قال: صاحب بني إرسائيل؟ قال: نعم. قال: وما كان لك يف بني إرسائيل 

شغل؟ قال: أردت أن آتيك وأصحبك، واخلرض كان ملكًا أمر اهلل موسى 

أن يأخذ عنه مام محله إياه من علم األرض وقيل: سمي خرضًا ألنه كان كلام 

 صىل يف مكان اخرض  منه ما حوله. 

أي عجبًا منكرًا مأخوذ ({ 79ِجْئَت َشْيًئا إِْمًرا) }...َلَقدْ قوله تعاىل: 

من اإلمر وهو الفاسد الذي حيتاج إىل الصالح ومنه رجال إمرًا إذا كان 

 ضعيف الرأي ألنه حيتاج أن يؤمر حتى يقوى. 

}..َقاَل ََل ُتَؤاِخْذيِن بَِما َنِسيُت َوََل ُتْرِهْقنِي ِمْن َأْمِري  قوله تعاىل:

ا)  عني ال تلحقني. ي({ 73ُعَْسً

والنفس الزاكية التي }َقاَل َأَقَتْلَت َنْفًسا زاكيًة بَِغرْيِ َنْفٍس{  قوله تعاىل:

أي نامية ألاها كانت َزِكيًَّة( ال ذنب هلا الطاهرة من العيوب، وقرئ )

وهو الذي ({ 72}َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا) صغرية مل تبلغ حد التكليف

 ينبغي أن ينكر. 

}...َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها{  تعاىل:قوله 

يعني }َفَوَجَدا فِيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَْقضَّ َفَأَقاَمُه{  قيل: إاها أنطاكية

يقارب أن ينقض وذلك التشبيه بحال من ]شارف أو دانى[ كام قال 

 الشاعر: 

 براء  يريد الرمح صدر أيب

 

 ويرغب يف دماء بني عقيل  

 

وقيل: كاد اجلدار يسقط فأقامه بيده فاستقام؛ فعجب موسى من اخلرض 

}َلْو ِشْئَت وكانا قد استطعام أهلها فأبوا أن يضيفوهام فلام أقام اجلدار قال: 

َْذَت َعَلْيِه َأْجًرا) وإنام قال ذلك ملا رأى أهل القرية هتاونوا ({ 77ََلَتَّ
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فلم يضيفوهم ألن أرش القرى التي ال تقري الضيف وال تعرف بأمرهم 

 البن السبيل حقه. 

ْ َتْسَتطِْع  قوله تعاىل: }َهَذا فَِراُق بَْينِي َوبَْينَِك َسُأَنبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ََل

ا) أحدهام: ملا تسطع عىل املشاهدة له صربًا.  وجهانفيه ({ 72َعَلْيِه َصرْبً

 اإلمساك عنه صربا.  والثاين مل تستطع عىل

ِفينَُة َفَكاَنْت لَِمَساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر{  قوله تعاىل: ا السَّ ويف }َأمَّ

أحدها: لفقرهم وحاجتهم. والثاين: لشدة ما يعانوه  ثالثة أقوالاملساكني 

يف البحر كام يقال ملن عانا شدة قد لقي هذا املسكني جهدًا. والثالث: 

 . وعلة لزمانة كانت هبم

}َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك  أي أحدث فيها عيباً }َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها{ 

وكان وراءهم فيه تأويالن أحدهام: أنه ({ 71َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصًبا)

كان خلفهم ألنه كان رجوعهم عليه، ومل يعلموا به. والثاين: أنه كان 

 أمامهم. 

م ثالثة أقاويل أحدها: جيوز استعامله بكل ويف استعامل وراء موضع أما

}ِمْن َوَراِئِهْم حال يف كل مكان وهو من األضداد قال اهلل عز وجل: 

[، يعني من أمامهم وقدامهم. والثاين أن يستعمل يف 18]اجلاثية: َجَهنَُّم{

املواقيت واألزمان ألن اإلنسان قد جيوزها فيصري وراءها وال جتوز يف 

أنه جيوز يف األجسام التي هلا وجه كحجرين متقابلني كل غريها. والثالث: 

 واحد وراء اآلخر وال جيوز يف غريها. 

-وروينا عن زيد بن عيل ({ 71}َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصًبا) قوله تعاىل:

ألنه كان يأخذ )كل سفينة صاحلة غصبا( أنه كان يقرأ:  -َعَلْيه الَسالم

 خلرض لتسلم من امللك. كل سفينة جيدة فلذلك عاهبا ا

ا اْلُغاَلُم َفَكاَن َأبََواُه ُمْؤِمننَْيِ َفَخِشينَا َأْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا  }َوَأمَّ
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قيل إن اخلرض وجد غلامنًا يلعبون فأخذ غالمًا مجيل الصورة ({ 20َوُكْفًرا)

فأضجعه وذبحه، قيل إن الغالم يف عرش سنني وفرح أبواه حني ولد وحزنا 

ا  حني قتل ولو عاش كان به هالكهامعليه  َُما َخرْيً }َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدهَلَُما َرِّبُّ

يعني خريًا منه إسالمًا وكانت أمه حبىل ({ 29ِمنُْه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرمْحًا)

فولدت غالمًا قيل هدى اهلل عىل يده أمة من األمم وأقرب رحام: أي أبر 

 بوالديه من أخيه املقتول. 

َداُر َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ َيتِيَمنْيِ يِف اْلَمِدينَِة{  تعاىل:قوله  ا اْْلِ وكان }َوَأمَّ

 اسم الغالمني أرصم ورصيم، وقيل إن الكنز كان صحفًا فيها العلم. 

وروينا أن الكنز كان لوحًا من ذهب مكتوب فيه بِْسِم الَلِه الَرمْحَِن 

ح، عجبت ملن يؤمن بالعدل الَرِحيِم عجبت ملن يوقن باملوت كيف يفر

كيف حيزن، عجبت ملن يوقن بالدنيا وزواهلا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 

 إليها، ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل. 

ا َوَيْسَتْخِرَجا   ُُهَ ا َصاحِلًا َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ }َوَكاَن َأبُوُُهَ

ا{   لطفًا هبام ورأفة. َكنَْزُُهَ

}َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمنُْه  ه تعاىل:قول

أن ذا القرنني مل  -َعَلْيه الَسالم-روينا عن أمري املؤمنني عيل ({ 23ِذْكًرا)

يكن نبيًا ولكنه كان عبدًا صاحلًا أحب اهلل وأحبه اهلل وناصح هلل فنرصه اهلل 

شاء اهلل ثم دعاهم إىل اهلدى فرضبوه عىل قرنه فرضبوه عىل قرنه فمكث ما 

اآلخر، وإنام سمي ذو القرنني ألنه املرضوب عىل جانب رأسه عىل ما روينا 

عن أمري املؤمنني وقيل: سمي بذلك ألنه بلغ قرن الشمس مطلعها 

 ومغرهبا. 

نَّا َلُه يِف اأْلَْرِض َوَءاَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ ََشْ قوله تعاىل:   }إِنَّا َمكَّ
ٍ
ء
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قيل السبب هو العلم الذي يتسبب به عىل إرادته وقيل: هو ما ({ 22َسَبًبا)

 يستعني به عىل لقاء امللوك وقتل األعداء وفتح البالد. 

يعني منازل األرض ومعاملها وطرقها إىل ما أريد ({ 29}َفَأْتَبَع َسَبًبا)

ْمِس َوَجَدَها َتغْ  منه وقرئ ُرُب يِف َعنْيٍ مَحَِئٍة{ }َحتَّى إَِذا بََلَغ َمْغِرَب الشَّ

أي حارة، وقيل محي ة يعني يف طينة سوداء أي أنه وجد الشمس )حامية( 

}َوَوَجَد ِعنَْدَها َقْوًما  تغرب يف نفس العني كام نراها تغرب يف وسط بحر

ا َأْن َتتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسنً َب َوإِمَّ ا َأْن ُتَعذِّ يعني ({ 26ا)ُقْلنَا َياَذا اْلَقْرَننْيِ إِمَّ

إما أن تعذهبم بالقتل من معاصيهم ومقامهم عىل الرشك، وإما أن تتخذ 

فيهم حسنًا بأن تعفو عنهم وتعلمهم اهلدى وتستنقذهم من العمى، قيل: مل 

 يؤمن منهم إال رجل واحد. 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعىَل َقْوٍم  قوله تعاىل: }...َحتَّى إَِذا بََلَغ َمْطِلَع الشَّ

ا)ََلْ  يعني من دون الشمس ما يسرتهم ({ 10 َنْجَعْل هَلُْم ِمْن ُدوَِّنَا ِسَْتً

من جبال وأشجار وغريها من الساترات واألبنية فإذا طلعت عليهم 

رجعوا إىل أرساب هلم فإذا زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من وحش 

 وسمك. 

دَّ  قوله تعاىل: بالضم، من فعل اهلل عز ْيِن{ }...َحتَّى إَِذا بََلَغ بنَْيَ السُّ

 وجل والَسد بالفتح من فعل اآلدميني قيل إاهام جبالن جعل الردم بينهام. 

}َقاُلوا َياَذا اْلَقْرَننْيِ إِنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض{  

وهام من ولد يافث بن نوح وقد ذكرنا اشتقاق أسامئهام فيام تقدم، وروينا 

أنه قال: ))ال يموت الواحد حتى  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل عن 

 يولد من صلبه ألف رجل((. 

واخلراج الغلة واخلرج خراجًا( وقرئ )}َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا{ 

األجرة وقيل اخلراج اسم ملا خيرج من األرض واخلرج هو ما خيرج من 
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 . املال

نِّي فِيِه رَ  { }َقاَل َما َمكَّ  يعني من األجر الذي تبذلونهيبِّ َخرْيٌ

ٍة{  والردم ({ 19}َأْجَعْل بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم َرْدًما) يعني بآلة}َفَأِعينُويِن بُِقوَّ

 احلجاب الشديد وقيل هو املرتاكب بعضه عىل بعض. 

يعني قطع احلديد وفلقه ومنه الزبور َءاُتويِن ُزبََر احْلَِديِد{ قوله تعاىل: }

{  تامع حروفه يف الكتابةالج َدَفنْيِ والصدفان }َحتَّى إَِذا َساَوى بنَْيَ الصَّ

جبالن كل واحد منهام منعزل عن صاحبه كأنه قد صدف عنه ومعنى قوله: 

 } َدَفنْيِ يعني سوى بينهام بام جعل بينهام حتى }َحتَّى إَِذا َساَوى بنَْيَ الصَّ

}َحتَّى إَِذا  يعني يف احلديد{ }َقاَل اْنُفُخوا ورى رؤوسهام وساوى بينهام

والقطر ({ 16ِقْطًرا) }َقاَل َءاُتويِن ُأْفِرْغ َعَلْيهِ  يعني لينًا كالنارَجَعَلُه َناًرا{ 

 النحاس وقيل الرصاص وقيل هو احلديد املذاب قال الشاعر: 

 حسام كلون امللح صاف حديده 

 

 حرارًا من أقطاع احلديد املتعب  

 

}َوَما اْسَتَطاُعوا  يعني يعلوهاْسَطاُعوا َأْن َيْظَهُروُه{ }َفَما قوله تعاىل: 

يعني من أسفله، وقيل: إن هذا السد وراء بحر الروم بني ({ 17َلُه َنْقًبا)

جبلني هناك مؤخرهام البحر املحيط قيل إن ارتفاع السد مقدار مائتي ذراع 

 وعرضه مخسون ذراعًا وأنه من حديد. 

{  }َقاَل َهَذا قوله تعاىل: يعني عمله رمحة من ريب لعباده َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ

اَء{  وجيوز أن قدرته عىل عمله رمحة من اهلل }َفإَِذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه َدكَّ

-يعني ما وعد به من أرشاط الساعة وعالمات اآلخرة عند نزول عيسى 

 . -َعَلْيه الَسالم

له وَسَلم قال: ))إاهم َيْدابون يف حفرهم وروينا أن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآ
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اهارًا حتى إذا أمسوا وكادوا ينظرون شعاع الشمس قالوا نرجع غدًا فنحفر 

بقيته فيعودون من الغد وقد استوى كام كان، حتى إذا جاء أمر اهلل قالوا: 

غدًا إن شاء اهلل ننقب بقيته فريجعون إليه فينقبونه بإذن اهلل فيخرجون منه 

ناس فيتحصن الناس يف حصواهم ثم يرمون بنباهلم إىل السامء فرتجع عىل ال

إليهم فيقولون قد ظهرنا عىل أهل األرض وقهرنا أهل السامء فريسل اهلل 

  عليهم عذابًا هيلكهم به((. 

 } اَء{  يعني األجل الذي خيرجون فيه}َفإَِذا َجاَء َوْعُد َريبِّ }َجَعَلُه َدكَّ

 ي مثل األرض املستوية. يعني السد جيعلونه دكًا أ

 َعْن ِذْكِري{  قوله تعاىل:
ٍ
ِذيَن َكاَنْت َأْعُينُُهْم يِف ِغَطاء حيتمل }...الَّ

وجهني أحدهام: أن الضالل كالغطاء ألعينهم عن تذكر االنتقام، والثاين: 

({ 909}َوَكاُنوا ََل َيْسَتطِيُعوَن َسْمًعا) أاهم قد غفلوا عن االعتبار

 اسثقاالً به. 

 يعني منزال. ({ 904}إِنَّا َأْعَتْدَنا َجَهنََّم لِْلَكافِِريَن ُنُزًَل)ه تعاىل: قول

يَن َأْعَماًَل) قوله تعاىل: روينا عن ({ 903}ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخََسِ

أنه قال: إاهم القسيسون والرهبان، وقيل  -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني عيل 

أنه قال:  -َعَلْيه الَسالم-وينا عن أمري املؤمنني إاهم أصحاب الكتب. ور

 هم اخلوارج. 

 -عليهم السالم-واآلية عامة يف كل من رفض األئمة من آل الرسول 

الذين أمر اهلل عز وجل باتباعهم وطاعتهم ولو تسلخ جبينه من طول 

 العبادة ألن ذلك ال ينفعه مع رفضه ألولياء اهلل. 

يعني هلوااهم ({ 909ُم هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا)}َفاَل ُنِقي قوله تعاىل:

عىل اهلل عز وجل ملعاصيهم التي ارتكبوها يصريون حمقورين هلم يعني ال 

 قدر هلم. 
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قيل: ({ 907}..َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًَل) قوله تعاىل:

 فيه األعناب الفردوس أعىل اجلنة وأحسنها وأطيب موضع فيها،وهو الذي

 أي متحوال. ({ 902}َخالِِديَن فِيَها ََل َيْبُغوَن َعنَْها ِحَوًَل)

يعني من كان خياف لقاء }..َفَمْن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِِّه{  قوله تعاىل:

أحدهام معناه لقاء ثوابه، والثاين معناه: من كان يرجو  وجهانربه ويف لقائه 

أي }َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا{  والوقوف بني يديهلقاء ربه إقرارًا منه بالبعث 

ْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا) يتجنب املعايص ويعمل الطاعات  ({990}َوََل ُيِّْشِ

والرشك الكفر وهو أن يعبد معه سواه، واإلخالص أن ال يريد بعمله أحدًا 

 غريه. 

قال: ))أختوف عىل أمتي  وروينا عن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه

 الرشك والشهوة اخلفية((. 

قيل: أترشك أمتك بعدك؟ قال: ))ال أما إاهم ال يعبدون شمسًا وال قمرًا 

 وال حجرًا وال وثنًا ولكنهم يراؤن بعملهم((. 

 فقيل: يا رسول اهلل وذلك رشك؟ قال: ))نعم((. 

ض له قيل: وما الشهوة اخلفية؟ قال: ))يصبح أحدكم صائاًم فتعر

 الشهوة من شهوات الدنيا فيفطر هبا ويرتك الصيام((. 

وهذه اآلية نزلت يف جندب بن زهري العامري أتى رسول اهلل َصىَل اهلل 

َعَلْيه وآله وَسَلم فقال: إنا لنعمل العمل نريد به وجه اهلل فيثنى به علينا 

َصىَل اهلل -فيعجبنا وإين ألصيل الصالة فأطوهلا رجاء أن يثنى هبا عيل فقال 

: ))إن اهلل عز وجل يقول أنا خري رشيك فمن شاركني يف عمل -َعَلْيه وآله

يعمله يل أحدًا من خلقي تركته وذلك الرشيك(( ونزلت فيه هذه اآلية: 

ْك بِِعَباَدِة َربِِّه  }َفَمْن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوََل ُيِّْشِ
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 . ({990)َأَحًدا

 ـــــــــــــــ

تم اجلزء األول من كتاب الربهان يف علوم القرآن بمنِّ اهلل وتوفيقه 

ولطفه واحلمد هلل عىل ذلك ونسأل اهلل التوفيق واهلداية إىل سواء الطريق إنه 

 ويل ذلك والقادر عليه.

 

 كتاب الربهان 

 مام ويل تأليفه

أبو يفة رسول رب العاملني: اإلمام النارص لدين اهلل أمري املؤمنني وخل

الفتح بن احلسني بن النارص بن َممد بن عيسى بن َممد بن عبداهلل 

بن أمحد بن عبداهلل بن عِل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن عِل بن 

 أيب طالب 

صلوات اهلل عليهم أمجعني وعىل أبيهم األمني حممد خاتم النبيني وعىل 

م وجم د وعظ م إىل يوم الدينأهل بيته الطيبني الطاهرين ورشف وك  ر 

 ـــــــــــــ

 حتقيق

 هادي بن حسن بن هادي احلمزي

 ـــــــــــــ

 منشورات 

 مركز أهل البيت)ع( للدراسات اإلسالمية

 (10009(، ص ب )799660630)ت صعدة –اليمن 

 ــــــــــــــ
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ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ  بِْسِم اللَّ

–قال اإلمام النارص لدين اهلل أبو الفتح بن احلسني بن رسول اهلل 

هذا ما بدأنا بتفسريه من النصف األخري من كتاب : -عليهم اهلل صلوات

  عز وجل: اهلل

الم-سورة مريم 
َّ
ها الس

ْ
ي
َ
ل
َ
 مكية  -ع

َعَلْيه -قد روي عن أمري املؤمنني عيل ({ 9}كهيعص)قوله تعاىل: 

أنه قال: هو اسم من أسامء اهلل عز وجل فالكاف من كبري واهلاء  -الَسالم

 من هادي والياء حكيم والعني من عليم والصاد من صادق. 

وإنام أخفى ألن اهلل ({ 3بَُّه نَِداًء َخِفيًّا)}..إِْذ َناَدى رَ  قوله تعاىل:

سبحانه يعلم القلب التقي ويسمع الصوت اخلفي وأخفى زكريا نداءه لئال 

 ينسب فيه إىل الريا وإىل اهلزء فيقولون: انظروا إىل هذا الشيخ يسأل الولد. 

 أي ضعف ورق}َقاَل َربِّ إيِنِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي{  قوله تعاىل:

ْأُس َشْيًبا{ }وَ  وهذا من أحسن االستعارة ألن الشيب قد انترش اْشَتَعَل الرَّ

ْ َأُكْن بُِدَعاِئَك َربِّ  يف الرأس مثل ما انترش يف احلطب شعاع النار }َوََل

 أي خائبًا كنت جتيبني إذا دعوتك وال حترمني اإلجابة. ({ 2َشِقيًّا)

واملوايل هم بنو العم ْن َوَراِئي{ }َوإيِنِّ ِخْفُت اْلَمَواِِلَ مِ  قوله تعاىل:

 وسموا موايل ألاهم يلونه يف النسب بعد الصلب أي خفتهم بعد مويت

}َيِرُثنِي َوَيِرُث  أي ولدًا يليني من بعدي({ 9}َفَهْب ِِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا)

 يرث مايل وعلمي ويرث من آل يعقوب النبوة. ِمْن َءاِل َيْعُقوَب{ 

ْ  قوله تعاىل:  أي مل نسم به أحدًا قبله({ 7َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِميًّا) }ََل

}َوَقْد  أي ال تلد}َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَرَأِِت َعاِقًرا{ 

أي الذي غريه طول الزمان إىل اليبس ({ 2بََلْغُت ِمَن اْلِكرَبِ ِعتِيًّا)

وقد بلغت من عون سنة وقرئ: )واجلفاف وقيل إنه كان له مخس وتس
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 ( من قوهلم الشيخ إذا كرب قد عسى وعتا ومعناهام واحد. الكرب عسيا

ا) قوله تعاىل: َم النَّاَس َثاَلَث َلَياٍل َسِويًّ ({ 90}..َقاَل َءاَيُتَك َأَلَّ ُتَكلِّ

 أي من غري مرض وال خرس. 

واملحراب مأخوذ من  }َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب{ قوله تعاىل:

جملس األرشاف الذي حتارب به ذبًا عن أهله فكان املالئكة كانت تذب عن 

أي أوحى إليهم وأشار وقد }َفَأْوَحى إَِلْيِهْم{  األنبياء وهم يف حماريبهم

 يكون الوحي بمعنى الكتابة قال الشاعر: 

 بقية وحي يف بطون الصحائف 

 

 

أي صلوا وقد يكون ({ 99َرًة َوَعِشيًّا)}َأْن َسبُِّحوا بُكْ قوله تعاىل:  

 التسبيح بمعنى الصالة وسمي به ألن الصالة ال ختلو منه. 

ٍة{  قوله تعاىل: َيى ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّ أي خذ الكتاب بجد واجتهاد }َياَُيْ

أي احلكمة ألن ({ 94}َوَءاَتْينَاُه احْلُْكَم َصبِيًّا) والكتاب هو التوراة

له: اذهب بنا نلعب، قال: ما للعب خلقنا وكان يومئذ ابن الصبيان قالوا 

 ثالث سنني. 

أي رمحة من عندنا ال يملك إعطاؤه }َوَحنَاًنا ِمْن َلُدنَّا{  قوله تعاىل:

أي }َوَزَكاًة{  غرينا وحيتمل أن يكون احلنان بمعنى التحنن عىل العباد

املدح والثناء  للعمل الزاكي الصالح وحيتمل أن يكون من التزكية التي هي

 أي مطيعًا هلل عز وجل بارًا بوالديه. ({ 93}َوَكاَن َتِقيًّا) احلسن

}...َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب َمْرَيَم إِِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا  قوله تعاىل:

ِقيًّا)  . أي انفردت واختذت مكانًا رشقيًا أي يف ناحية املرشق({ 96َِشْ

ََذْت مِ  ْم ِحَجابًا{ }َفاَتَّ  أي اختذت مكانًا تعتزل فيه أيام حيضهاْن ُدوَِّنِ
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ا) ا َسِويًّ َعَلْيه -يعني جربيل ({ 97}َفَأْرَسْلنَا إَِلْيَها ُروَحنَا َفَتَمثََّل هَلَا بََِّشً

أحدهام: أنه روحاين ال  وجهانويف تسمية اهلل عز وجل روحنا  -الَسالم

لثاين: أنه يأيت من قبل اهلل تعاىل بام يشوبه يشء غري الروح وإضافته إليه. وا

 حتيا به األرواح وسبب احلمل أنه ما كان إال أن محلته فولدته بعد ستة أشهر. 

هو وأجلأها كام }...َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض إِىَل ِجْذِع النَّْخَلِة{ قوله تعاىل: 

 قال زهري: 

 وجار سار معتمدًا علينا 

 

 أجاءته املخافة والرجاء  

 

أي استحياء ({ 43َقاَلْت َياَلْيَتنِي ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُْت َنْسًيا َمنِْسيًّا)}

من الناس أن يظنوا هبا سوءًا أي مل أخلق ومل أك شيئًا، وقيل النيس املنيس هو 

 السقط. 

تَِها{ قوله تعاىل:  كان املنادي  -َعَلْيه الَسالم-أي عيسى }َفنَاَداَها ِمْن حَتْ

كأاها كانت عىل رابية وأكمه وهو  -َعَلْيه الَسالم-نادي جربيل وقيل إن امل

ا) أسفل منها يًّ َتِك َِسِ َعَلْيه -يعني عيسى ({ 42}َقْد َجَعَل َربُِّك حَتْ

 وحيتمل أن يكون الرسي النهر الصغري.  -الَسالم

ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطَ  قوله عز وجل: ًبا }َوُهزِّ

وقيل مل يكن للنخلة رأس وكان ذلك يف الشتاء فجعله اهلل آية ({ 49َجنِيًّا)

 روي أاها اخرضت وهي تنظر ومحلت وهي تنظر ثم نضجت وهي تنظر. 

ي َعْينًا{  قوله تعاىل: يِب َوَقرِّ يعني من الرطب اجلني }َفُكِِل َواِْشَ

ا َتَرِينَّ  وارشيب من الرسي وقري عينًا بالولد إما ِمَن اْلَبَِّشِ َأَحًدا{  }َفإِمَّ

مْحَِن َصْوًما{  لإلنكار عليك وإما للسؤال عنك أي }َفُقوِِل إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ

َم  صمتًا وجيوز أن يكون صومًا عن الطعام والرشاب والكالم }َفَلْن ُأَكلِّ

وإنام كان امتناعها عن الكالم ليتكلم عنها ولدها ({ 46اْلَيْوَم إِْنِسيًّا)
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ون فيه براءة ساحتها، وقيل إن من صام يف ذلك الزمان مل يكلم الناس فيك

 فأذن هلا يف ذلك املقدار من الكالم. 

ا) قوله تعاىل: قيل إنه القبيح من االفرتاء ({ 47}َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِريًّ

 وقيل إنه األمر العجيب وهو العظيم من األمر. 

{ }َياُأْخَت َهاُروَن َما  قوله تعاىل:
ٍ
قيل إن هارون َكاَن َأبُوِك اْمَرَأ َسْوء

الذي نسبت إليه كان رجاًل صاحلًا من بني إرسائيل ينسب إليه كل من 

ِك بَِغيًّا) يعرف بالصالح أي زانية وسميت الزانية ({ 42}َوَما َكاَنْت ُأمُّ

 بغيًا ألاها تبغي الزنا أي تطلبه. 

وأشارت باجلواب إليه  أي كلموه}َفَأَشاَرْت إَِلْيِه{  قوله تعاىل:

ُم َمْن َكاَن يِف اْلَمْهِد  استكفافًا وليكون كالمه هلا برهاناً  }َقاُلوا َكْيَف ُنَكلِّ

يعني من هو فـ)كان( يف هذا املوضع زائدة صلة. ويف املهد ({ 41َصبِيًّا)

أحدهام: أنه كان رسير الصبي املعهود ملنامه فلام تكلم قال: إن هذا  وجهان

ِه َءاَتايِنَ اْلِكَتاَب{ األمر عظيم  }َوَجَعَلنِي  أي سيؤتيني}َقاَل إيِنِّ َعْبُد اللَّ

 أي سيجعلني نبيًا والكالم يف املهد من مقدمات نبوته. ({ 30َنبِيًّا)

أي نفاعًا أمارًا باملعروف }َوَجَعَلنِي ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُْت{  قوله تعاىل:

اَلِة{ }وَ  ناهيًا عن املنكر معلاًم للخري أي الصالة ذات َأْوَصايِن بِالصَّ

 الركوع والسجود وجيوز أن تكون الصالة بمعنى اإلخالص والدعاء

َكاِة{   أي زكاة األموال وجيوز أن يكون لتطهري الذنوب. }َوالزَّ

اَلُم َعِلَّ َيْوَم ُولِْدُت َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأبَْعُث  قوله تعاىل: }..َوالسَّ

أي السالمة يل من اخلطايا والذنوب يوم أموت ويوم أبعث من ({ 33َحيًّا)

 الضاللة ومن العمى. 

ِذي فِيِه  قوله عز وجل: }َذلَِك ِعيَسى ابُْن َمْرَيَم َقْوَل احْلَقِّ الَّ
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وَن) أي كلمة احلق واحلق هو اهلل عز وجل، والذي فيه ({ 32َيْمََتُ

 تعاىل ويف عيسى فقال يمرتون: أي يشكون وخيتلفون ألاهم اختلفوا يف اهلل

بعضهم: هو اهلل تعاىل، وقال آخرون: هو ابن اهلل، وقال آخرون: هو ثالث 

ثالثة، وهذه األقوال الثالثة للنصارى فقلنا هلم: هو عبد اهلل ورسوله 

وكلمته ألقاها إىل مريم، ونسبته اليهود إىل غري رشدة فهذا الذي فيه 

 يمرتون. 

{ }...َأْسِمْع ِِّبِ  قوله تعاىل: أحدهام ]ألن كانوا يف  وجهانفيه ْم َوَأبِِّْصْ

الدنيا صاًم وعميًا عن احلق فام أسمعهم وأبرصهم به يوم القيامة[. والثاين: 

 أسمع هبم اليوم وأبرص كيف نصنع هبم غدًا يوم القيامة. 

ِة إِْذ ُقِِضَ اأْلَْمُر{  قوله تعاىل: ة إذ أي يوم القيام}َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احْلََْسَ

 قيض عليهم العذاب وانقطعت التوبة واستحقوا العقاب. 

ْ َتنَْتِه أَلَْرَُجَنََّك َواْهُجْريِن َمِليًّا) قوله تعاىل: أي ({ 26}...َلِئْن ََل

 ألرمجنك باحلجارة حتى تتباعد مني واهجرين مليا أي طويال. 

ة حلق أبيه قابل جفوة أبيه بالرب تأدي}َقاَل َساَلٌم َعَلْيَك{  قوله تعاىل:

{  وشكرًا لسالف الرتبية ثم قال: أي سأستغفر لك إن }َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ

}إِنَُّه َكاَن يِب  تركت عبادة األوثان وأدعو لك باهلداية التي تقتيض الغفران

 أي مقربًا مكرمًا. ({ 27َحِفيًّا)

أي جعلنا ({ 90}...َوَجَعْلنَا هَلُْم لَِساَن ِصْدٍق َعِليًّا) قوله عز وجل:

 هلم ذكرًا حسنًا وثناء مجيال. 

والطور جبل يف }..َوَناَدْينَاُه ِمْن َجانِِب الطُّوِر اأْلَْيَمِن{  قوله تعاىل:

بْنَاُه  الشام نادى اهلل تعاىل أي خلق اهلل النداء من ناحية اجلبل اليمنى }َوَقرَّ

والنجوى هو  أي رشفناه وعظمناه يف املناجاة وسامع الكالم({ 94َنِجيًّا)

 الكالم يف اخللوة. 
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أي يف أعىل املكان ({ 97}...َوَرَفْعنَاُه َمَكاًنا َعِليًّا)قوله تعاىل: 

ًدا َوبُِكيًّا)واملنزلة،  وا ُسجَّ  أي مجع باك.  ({92}َخرُّ

اَلَة َواتََّبُعوا  قوله تعاىل: }َفَخَلَف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت{  ْلف بتسكني الالم يف الذم واخلَلف بتحريك الالم يف واخلالشَّ

املدح واحلمد وأضاعوا الصالة تأخريها عن وقتها والغي الذي يلقونه هو 

 اخلرسان واخليبة قال الشاعر: 

فمن يلق خريًا حيمد الناس 

 أمره

 

 ومن يغو ال يعدم عن الغي الئام 

 

وإن كان يف ({ 64ًة َوَعِشيًّا)}...َوهَلُْم ِرْزُقُهْم فِيَها بُْكرَ قوله تعاىل: 

اجلنة ليس فيها ليل وال اهار وهذا عىل مذهب العرب يف إكرام الضيف وهو 

 أن يغدى ويعشى. 

ُل إَِلَّ بَِأْمِر َربَِّك َلُه َما بنَْيَ َأْيِدينَا َوَما َخْلَفنَا َوَما  قوله تعاىل: }َوَما َنَتنَزَّ

قيل: إنه جربيل تأخر عن رسول ({ 62يًّا)بنَْيَ َذلَِك َوَما َكاَن َربَُّك َنِس 

اثنتي عرشة ليلة فلام جاءه قال: ))لقد رثت عيل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

ُل إَِلَّ بَِأْمِر َربَِّك َلُه َما حتى ظن املرشكون كل ظن(( فنزلت:  }َوَما َنَتنَزَّ

أي ({ 62ا َكاَن َربَُّك َنِسيًّا)بنَْيَ َأْيِدينَا َوَما َخْلَفنَا َوَما بنَْيَ َذلَِك َومَ 

ناسيك فام بني أيدينا هي الدنيا وما خلفنا هو اآلخرة وما بني ذلك من 

 إحياء املوتى ونفخ الصور. 

أي مل يتسم أحد باهلل عز وجل ({ 69}َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا) قوله تعاىل:

 وأيضًا فال يستحق العبادة إال اهلل. 

ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثِيًّا) }...ُثمَّ  قوله تعاىل: َّنَّ أي بروكًا ({ 62َلنُْحِْضَ
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مْحَِن ِعتِيًّا) عىل الركب. ُْم َأَشدُّ َعىَل الرَّ  أي جرأة ومتردًا وكفرًا ({ 61}َأَيُّ

ِذيَن ُهْم َأْوىَل ِِّبَا ِصِليًّا) أي دخوالً فيها ({ 70}ُثمَّ َلنَْحُن َأْعَلُم بِالَّ

({ 79ْم إَِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعىَل َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا)}َوإِْن ِمنْكُ  ولزومًا هبا

وورودها هو النظر إليها من بعيد كام يقال: وردنا البلد إذا نظرناه كقول 

 زهري: 

 وملا وردن املاء زرقًا حاممة 

 

 وضعن عصا احلارض املتخيم  

 

 حتاًم مقضيًا أي أمرًا واجبًا. 

أي منزل إقامة يف اجلنة أو يف ِريَقنْيِ َخرْيٌ َمَقاًما{ }..َأيُّ اْلفَ قوله تعاىل: 

ا) النار  أي جملسًا وهو مجع ناد. ({ 73}َوَأْحَسُن َنِديًّ

 واألثاث املتاع والرئي املنظر. ({ 72}َأَثاًثا َوِرْئًيا) قوله تعاىل:

ِذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى{  قوله تعاىل: ُه الَّ يزيدهم هدى }...َوَيِزيُد اللَّ

 ملعونة عىل طاعته والتوفيق ملرضاته. با

ِذي َكَفَر بِآَياتِنَا َوَقاَل أَلُوَتنَيَّ َماًَل  قوله تعاىل: }َأَفَرَأْيَت الَّ

هذه اآلية نزلت يف العاص بن وائل السهمي، والُوْلد بضم ({ 77َوَوَلًدا)

الواو وسكون الالم ويقال: الَوَلد بفتح الواو وحتريك الالم قال احلارث بن 

 حلزة: 

 فلقد رأيت معارشًا قد أثمروا 

 

 ماال وولدا.... 

 

وذكر ذلك أي ألوتني يف الدنيا ماالً وولدًا إلقامتي عىل دين آبائي 

}َأطََّلَع اْلَغْيَب{ وحيتمل أن يكون لو كنت عىل باطل ملا أوتيت ماالً وولدًا 

ََذ  أي علم الغيب أنه سيؤتيه عىل كفره ماالً وولداً  مْحَِن }َأِم اَتَّ ِعنَْد الرَّ

 يعني عماًل صاحلًا وقوالً عهد اهلل به إليه. ({ 72َعْهًدا)
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أي سيجحدون أن يكونوا }...َسَيْكُفُروَن بِِعَباَدَِتِْم{  قوله تعاىل:

ا) عبدوها ملا عاينوا من سوء عاقبتها أي ({ 24}َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

 ار. عىل خصومتهم وأن يكونوا هلم قرناء يف الن

ُهْم  قوله تعاىل: َياطنَِي َعىَل اْلَكافِِريَن َتُؤزُّ ْ َتَر َأنَّا َأْرَسْلنَا الشَّ }َأََل

ا) }َفاَل َتْعَجْل َعَلْيِهْم إِنََّما َنُعدُّ هَلُْم  أي تزعجهم إزعاجاً ({ 23َأزًّ

ا) أي نعد أعامهلم عدًا ونعد وقت انتظارهم إىل وقت االنتقام ({ 22َعدًّ

 اجلهاد. منهم بالسيف و

مْحَِن َوْفًدا) }َوَنُسوُق  أي جمتمعني ({29}َيْوَم َنْحُِّشُ اْلُمتَِّقنَي إِىَل الرَّ

 أي عطاشا أفرادا. ({ 26اْلُمْجِرِمنَي إِىَل َجَهنََّم ِوْرًدا)

ا) قوله تعاىل: أي منكرًا عظياًم قال ({ 21}...َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا إِدًّ

 الراجز: 

 ايف لعب منه وختل إد 

 

 

احِلَاِت َسَيْجَعُل قوله عز وجل:  ِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ }...إِنَّ الَّ

ا) مْحَُن ُودًّ  أي حبًا حيبهم وحيببهم إىل خلقه. ({ 16هَلُُم الرَّ

ا) قوله تعاىل: أي جدالً بالباطل مأخوذ من ({ 17}َوُتنِْذَر بِِه َقْوًما ُلدًّ

َصاِم)ز وجل: اللدد وهو شدة اخلصومة وقال اهلل ع  ({402}َوُهَو َأَلدُّ اخْلِ

 ]البقرة[، ومنه قول الشاعر: 

 أخاصم أقوامًا ذوي جدل لدا 

 

 

 والركز الصوت واحلس.  ({12}َأْو َتْسَمُع هَلُْم ِرْكًزا)قوله تعاىل: 
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ِحيِم: مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ة قيل: إنه بمعنى يا رجل عىل لغ({ 9}طه) بِْسِم اللَّ

 طي قال الشاعر: 

 إن السفاهة طه من خالئقكم 

 

 ال قدس اهلل أرواح املالعني  

 

}َما َأْنَزْلنَا وحيتمل أن يكون اساًم من أسامء اهلل تعاىل وقساًم أقسم به 

 أي بالتعب والسهر يف قيام الليل. ({ 4َعَلْيَك اْلُقْرَءاَن لَِتْشَقى)

َهْر بِاْلقَ  قوله تعاىل: أي حلاجتك إىل اجلهر ال ألن اهلل ْوِل{ }...َوإِْن َِتْ

َّ َوَأْخَفى) تعاىل ال يعلم إال باجلهر قد صح عندنا يف ({ 7}َفإِنَُّه َيْعَلُم الَسِّ

ث اإلنسان به غريه وأخفى ما أضمر يف نفسه ومل  اللغة أن الرس ما حد 

حيدث به غريه وجيوز أن يكون املعنى أنه يعلم إرسار عباده وإخفاء رس 

  نفسه.

}َأْو  أي نارًا تصطلواها}...َلَعِلِّ َءاتِيُكْم ِمنَْها بَِقَبٍس{  قوله تعاىل:

 أي هاديًا هيدي إىل الطريق. ({ 90َأِجُد َعىَل النَّاِر ُهًدى)

ِس ُطًوى) قوله تعاىل: ({ 94}..َفاْخَلْع َنْعَلْيَك إِنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ

املقدس بقدمه وهذا رويناه عن أمري  وإنام أمر بخلعهام ليبارش بركة الوادي

 املؤمنني، املقدس: املبارك املطهر قال الشاعر: 

 كام اسرتق الولدان ثوب املقدس  

 

 

 طوى: قيل إنه اسم الوادي، وقيل إنه مر بوادهيا لياًل فطواه. 

اَلَة لِِذْكِري)قوله تعاىل:  أي لتذكرين فيها قال ({ 92}...َوَأِقِم الصَّ

: ))من نيس صالة فليصلها إذا ذكرها قال -ىَل اهلل َعَلْيه وآلهَص -رسول اهلل 

اَلَة لِِذْكِري)اهلل عز وجل:    ({.92}َوَأِقِم الصَّ
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اَعَة َءاتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها{  قوله تعاىل: أي ال أظهر عليها أحدًا }إِنَّ السَّ

 من خلقي كام قال الشاعر: 

 فإن تدفنوا الداء ال نخفه 

 

 و احلرب ال نقعد وإن تبغ 

 

 قال الشاعر: }...َوَأُهشُّ ِِّبَا َعىَل َغنَِمي{ قوله تعاىل: 

 أهش بالعصا عىل أغنامي 

 

 من ناعم اإلبل والشاء  

 

 أي حاجات أخر. ({ 92}َوِِلَ فِيَها َمآِرُب ُأْخَرى)

أي إىل جنبك وقيل إىل }...َواْضُمْم َيَدَك إِىَل َجنَاِحَك{  قوله تعاىل:

 ال الراجز: عضدك ق

 أضمه للصدر واجلناح  

 

 

أي حببتك إىل العباد بام }...َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمنِّي{  قوله تعاىل:

أي لتصنع ({ 31}َولُِتْصنََع َعىَل َعْينِي) خلقت فيك من اجلامل واحلسن

 أمك بك ما صنعت عىل عيني أي بعلمي ومشاهديت. 

أي اختربناك اختبارًا حتى صلحت ُتوًنا{ }َوَفَتنَّاَك فُ  قوله تعاىل:

للرسالة وبلوناك بالء بعد بالء وخلصناك ختليصًا من حمنة بعد حمنة أوهلا 

أاها ولدته يف السنة التي كان فرعون يذبح فيها األطفال، ثم ألقاه يف اليم، 

ثم منعه الرضاع إال من ثدي أمه، ثم جره حلية فرعون حتى هم بقتله، ثم 

رة بدل الدرة، ثم جميء رجل من شيعته يسعى ليخربه بام عزموا تناوله اجلم

 عليه من قتله. 

أي عىل قدر ({ 20}ُثمَّ ِجْئَت َعىَل َقَدٍر َياُموَسى)قوله عز وجل: 



 البرهان في تفسير القرآن      492

 الرسالة والنبوة وجيوز أن يكون جئت عىل موعد قال الشاعر: 

 نال اخلالفة أو كانت له قدر

 

 كام أتى ربَُه موسى عىل قدر 

 

 أي لرسالتي. ({ 29اْصَطنَْعُتَك لِنَْفِِس)}وَ  

أي ال تفرتا يف أمري وال تضعفا ({ 24}َوََل َتنَِيا يِف ِذْكِري)قوله تعاىل: 

 يف رسالتي. 

أي لطيفًا رفيقًا ليكون أكمل }..َفُقوََل َلُه َقْوًَل َليِّنًا{ قوله تعاىل: 

 للحجة عليه وأبلغ يف اإلنذار وكنية فرعون أبو الوليد. 

 أي يعجل قال الراجز: }إِنَّنَا َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْينَا{  قوله تعاىل:

 قد فرط التعجيل علينا وعجل  

 

 

({ 29}َأْو َأْن َيْطَغى) والثاين: عذاب الفارط يف الذنب وهو املتقدم فيه

 يف قتلنا. 

 َخْلَقُه ثُ  قوله تعاىل:
ٍ
ء ِذي َأْعَطى ُكلَّ ََشْ ({ 90مَّ َهَدى)}َقاَل َربُّنَا الَّ

من االستطاعة والقدرة واآلالت ثم هدى أي سن طريق اخلري وطريق 

 الرش.

وهذا مجع قرن والقرن أهل كل ({ 99}َقاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اأْلُوىَل)

عرص مأخوذ من اقرتااهم وهو عبارة عن كل عرص يكون فيه نبي أو إمام 

عن  -َعَلْيه الَسالم-موسى يقرتن هبم أهل ذلك الوقت وإنام سأل فرعون 

القرون هل كانوا عىل ما دعاه إليه موسى من اإلقرار باهلل وتصديق رسله أو 

 كانوا بخالفه. 

يعني ألويل ({ 92}...إِنَّ يِف َذلَِك َْلَياٍت أِلُوِِل النَُّهى) قوله تعاىل:

 العقول وإنام سموا بذلك ألاهم ينهوا النفوس عن القبيح وهيلون إىل أوامر
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 اهلل عز وجل. 

َب َوَأبَى) قوله تعاىل: َها َفَكذَّ يعني ({ 96}..َوَلَقْد َأَرْينَاُه َءاَياتِنَا ُكلَّ

 التي آتاها اهلل موسى فكذب اخلري وأبى الطاعة. 

أي ({ 92}..ََل ُنْخِلُفُه َنْحُن َوََل َأْنَت َمَكاًنا ُسًوى) قوله عز وجل:

 وادي قال الشاعر: عدالً وسطًا، وقيل: وهذا الوعد بطن ال

 وجدنا أبانا كان حل ببلدة 

 

 سوى بني قيس قيس غيالن والقرن 

 

 وجيوز أن يكون مستويًا يبني للناس ما بينا فيه. 

ينَِة{  قوله تعاىل: أي يوم عيد كان هلم وقيل يوم }َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزِّ

 سوق كانوا يتزينون هبا. 

ِه َكِذبًا }..َقاَل هَلُْم مُ قوله تعاىل:  وا َعىَل اللَّ وَسى َوْيَلُكْم ََل َتْفََتُ

أي ال تكذبوا عليه فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم َفُيْسِحَتُكْم بَِعَذاٍب{ 

 وهيلككم كام قال الفرزدق: 

 و... زمان بابن مروان مل يدع 

 

 من املال إال مسحت أو خملف  

 

وا النَّْجَوى)}َفَتنَاَزُعوا َأْمَرُهْم بَْينَهُ قوله تعاىل:  حيث ({ 64ْم َوَأَِسُّ

ِه َكِذبًا{ قال هلم:  وا َعىَل اللَّ قالوا: هذا ليس بكالم }َوْيَلُكْم ََل َتْفََتُ

أراد هبام }إِْن َهَذاِن َلَساِحَراِن{  ساحر، وقيل: إن النجوى كانت يف قوهلم:

ِرَجاُكْم ِمْن َأْرِضُكْم{  موسى وهارون اهم أرسوا وقيل إ}ُيِريَداِن َأْن ُُيْ

. }َوَيْذَهَبا بَِطِريَقتُِكُم النجوى بأن قالوا: إن غلبنا موسى تبعناه

أي يذهب بأهل الرشف والعقل والتقدم واملثىل تأنيث ({ 63اْلُمْثىَل)

 األمثل. 
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يَُّل إَِلْيِه ِمْن  قوله تعاىل: }..َقاَل بَْل َأْلُقوا َفإَِذا ِحَباهُلُْم َوِعِصيُُّهْم ُُيَ

َا َتْسَعى)ِسْحِرِهْم  للسحرة  -َعَلْيه الَسالم-ويف أمر موسى ({ 66َأَّنَّ

أحدهام: أن األمر وإن جاء بلفظه فإن معناه اخلرب وتقديره  قوَلنباإللقاء 

 ألقوا إن كان إلقاؤه عندكم حجة. 

والثاين: أمرهم عىل وجه االعتبار ليظهر هلم صحة نبوته ووجوب 

وعدد السحرة كانوا ثالثامئة ألف حجته وإنام أبطل السحر مل يكن سحرًا 

 ساحر. 

يَُّل إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم{  قوله تعاىل: }َفَأْوَجَس يِف أي إىل من حرضه }ُُيَ

ملا رأى أن يلتبس أمرهم عىل عامة الناس ({ 67َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى)

 فيحسبون ذلك صحيحًا.

تثبيتًا لنفسه وإزالة ملا أشفق  ({62}ُقْلنَا ََل ََتَْف إِنََّك َأْنَت اأْلَْعىَل)

أي تأخذها بفيها ابتالعًا قيل }َوَأْلِق َما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف َما َصنَُعوا{  منه

كان عدد احلبال والعيص محل ثالثامئة بعري، ثم أخذها موسى ورجعت يف 

 . يده إىل ما كانت

ًدا{  َحَرُة ُسجَّ وسى فيام جاء طاعة هلل عز وجل تصديقًا مل}َفُأْلِقَي السَّ

أي بالرب الذي دعا إليه ({ 70}َقاُلوا َءاَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسى) به

 هارون وموسى ألنه رب هلام وجلميع أهل اخللق. 

أي ال نختارك عىل ما }َقاُلوا َلْن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت{  

لرسوله من بعدما أظهر من اآليات  عند اهلل تعاىل لنا من الثواب يف طاعتنا

ما عجزنا عن مثلها، وقيل: إن امرأة فرعون كانت تسأل عمن غلب فقيل 

هلا موسى وهارون فقالت: آمنت برب موسى وهارون؛ فأرسل إليها 

فرعون فقال: خذوا أعظم صخرة جتدواها فإن أقامت عىل قوهلا فألقوه 

هدت وخرج روحها إىل اجلنة عليها فلام أتوها رفعت برصها إىل السامء وتش
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 وألقيت الصخرة عىل جسدها وليس فيه روح. 

أي اصنع ما أنت صانع واحكم }َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض{  قوله تعاىل:

 . بام أنت حاكم

ُه َخرْيٌ َوَأبَْقى) أي خري منك إن أطيع ثوابًا وإن ُعيص ({ 73}َواللَّ

 عقابًا. 

أي دركًا من فرعون ({ 77َوََل ََتَْشى) }...ََل ََتَاُف َدَرًكا قوله تعاىل:

 أن يضلك، وال ختشى غرقًا يف البحر إن غشيك. 

قرئ بضم احلاء وكرسها؛ }...َفَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضبِي{  قوله تعاىل:

ِلْل َعَلْيِه َغَضبِي  فمن ضم أراد وينزل، ومن كرس فإنه أراد وجيب }َوَمْن َُيْ

  يف النار.({ 29َفَقْد َهَوى)

اٌر لَِمْن َتاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمَّ اْهَتَدى)}وَ  أي ({ 24إيِنِّ َلَغفَّ

غفار ملن تاب من الكفر وآمن يعني باهلل ورسوله وعمل صاحلًا يريد العمل 

بأوامره والوقوف عند نواهيه ثم اهتدى أي مل يشك يف إيامنه حتى يموت 

والية أهل بيت حممد َصىَل اهلل َعَلْيه ملتزمًا باهلداية، وقيل: ثم اهتدى أي إىل 

 وآله وَسَلم. 

واألسف أشد }...َفَرَجَع ُموَسى إِىَل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا{  قوله تعاىل:

ْ َيِعْدُكْم َربُُّكْم  الغضب والندامة واحلزن عىل حمزون فائت }َقاَل َياَقْوِم َأََل

 ا قال بأنه غفار ملن تابوهو الوعد بالنرص والظفر ومَوْعًدا َحَسنًا{ 

 وكان وعدهم أن يقيموا عىل أمره فاختلفوا. ({ 26}َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي)

أي بطاقتنا وحيتمل مل يملك }َقاُلوا َما َأْخَلْفنَا َمْوِعَدَك بَِمْلِكنَا{ 

حيل أي حيل من }َوَلِكنَّا مُحِّْلنَا َأْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلَقْوِم{  املؤمنون السفهاء

آل فرعون ألن موسى أمرهم أن يستعريوا من حليهم واألوزار هي األثقال 
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 ألاها كانت كثرية. 

قيل إن السامري }َفَأْخَرَج هَلُْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر{  قوله تعاىل:

قال هلم حني استبطأ القوم موسى إنام احتبس عليكم من أجل ما عندكم 

سامري فصاغ منه عجاًل جسدًا ثم ألقى من احليل فجمعوه ودفعوه إىل ال

عليه قبضة قبضها من أثر الرسول يعني جربيل حني تقدمهم يف البحر، 

واخلوار: الصوت وذلك الصوت إنام كان من خروق عملها يف العجل 

يعني  }َهَذا إهَِلُُكْم{ وكانت الريح تدخل فيه فيخور فيشتبه بالصوت، قال:

) :السامري قال بعد فراغه منه قال  ({ 22}َهَذا إهَِلُُكْم َوإَِلُه ُموَسى َفنَِِسَ

 يعني نيس السامري إسالمه وإيامنه. 

َلْت ِِل َنْفِِس) }َقاَل  أي حدثت يل وزينت يل({ 16}...َوَكَذلَِك َسوَّ

ومعنى ذلك أن موسى َفاْذَهْب َفإِنَّ َلَك يِف احْلََياِة َأْن َتُقوَل ََل ِمَساَس{ 

واكلوه وال ختالطوه فكان ال يمس أحد وال يمسه قال لبني إرسائيل ال ت

 أحد قال الشاعر: 

 يتم كرهط السامري وقوله 

 

 أال يريد السامري مساس 

 

أي موعد يف اإلمهال إىل وقت العذاب أن }َوإِنَّ َلَك َمْوِعًدا َلْن َُتَْلَفُه{ 

 تؤخر. 

يعني ({ 904)}...َوَنْحُِّشُ اْلُمْجِرِمنَي َيْوَمِئٍذ ُزْرًقا قوله تعاىل:

أي }َيَتَخاَفُتوَن بَْينَُهْم{  تشوهيًا خللقهم بزرقة عيواهم وسواد وجوههم

َهْر بَِصاَلتَِك َوََل َُتَافِْت ِِّبَا{يتشاورون بينهم من قوله:   }َوََل َِتْ

ا) [، أي ال ترسها118]اإلرساء: أي إن لبثتم ({ 903}إِْن َلبِْثُتْم إَِلَّ َعِّْشً

 عىل التقليل ملا شاهدوه من رسعة اجلزاء واألهوال. يف الدنيا إال عرشًا 

}إِْذ  أي يتخافتون به بينهم وقدر ما لبثوا}َنْحُن َأْعَلُم بَِما َيُقوُلوَن{ 
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}إِْن  أي أوفرهم عقاًل وأكربهم وأمثلهم سداداً َيُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِريَقًة{ 

 نًا وأقل لبثًا. ألنه كان عنده أقرص زما({ 902َلبِْثُتْم إَِلَّ َيْوًما)

َباِل َفُقْل َينِْسُفَها َريبِّ َنْسًفا) قوله تعاىل: ({ 909}َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْْلِ

}َفَيَذُرَها َقاًعا  أي جيعلها كالرمل تنسفها الرياح وتذرهيا

والقاع املوضع املستوي الذي ال نبات فيه كأنه عىل ({ 906َصْفَصًفا)

 صفة يف استوائه. 

والعوج الذي يكون له واديًا ({ 907َها ِعَوًجا َوََل َأْمًتا)}ََل َتَرى فِي

 أو صدعًا أو مياًل، واألمت يكون كالرابية واألكمة. 

مْحَِن َفاَل َتْسَمُع إَِلَّ  قوله تعاىل:  }َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

ًسا)  أي خضعت بالسكون واهلمس الصوت اخلفي. ({ 902َُهْ

أي ذلت وخشعت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم{  }...َوَعنَِت  قوله تعاىل:

 والقيوم القائم بتدبري اخللق كلهم والقائم عىل كل نفس بام كسبت. 

احِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل َُيَاُف ُظْلًما  قوله تعاىل: }َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

 باالنتقاص من حقه والبخس من حسناته. ({ 994َوََل َهْضًما)

ِدُث هَلُْم ِذْكًرا) ه تعاىل:قول ُهْم َيتَُّقوَن َأْو ُُيْ يعني رشفًا ({ 993}َلَعلَّ

 بإياماهم. 

}َوََل َتْعَجْل بِاْلُقْرَءاِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقََض إَِلْيَك َوْحُيُه{  قوله تعاىل:

أي ال تعجل بتالوته من قبل أن يفرغ جربيل من إبالغه، وحيتمل ال تلقه إىل 

أي ({ 992}َوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلًما) قبل أن جييئك تأويله وبيانهالناس من 

من علم ما أحتاج إليه لنفيس وألمتي وزدين صربًا عىل طاعتك وجهاد 

 أعدائك ألن الصرب يسهل بوفور العلم. 

{  قوله تعاىل: أي فرتك العهد }َوَلَقْد َعِهْدَنا إِىَل َءاَدَم ِمْن َقْبُل َفنَِِسَ
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أي حفظًا ملا عهد إليه وتاممًا ({ 999}َوََلْ َنِجْد َلُه َعْزًما) سيانللسهو والن

 وصربًا عليه.

ِرَجنَُّكَما ِمَن اْْلَنَِّة َفَتْشَقى)  بأن تأكل من كسب ({ 997}..َفاَل ُُيْ

يدك وقوله: فتشقى أي تشقى أنت وزوجتك ومل يقل فتشقيا ألمرين 

لكاد عليها والكاسب هلا فكان أحدهام: أنه املخاطب دواها، والثاين: أنه ا

 بالشقاء أخص. 

({ 943}...َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َوََل َيْشَقى) قوله تعاىل:

أنه قال: ضمن اهلل ملن قرأ القرآن  -َعَلْيه الَسالم-روينا عن أمري املؤمنني 

  وعمل بام فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة. 

أي إنفاق عليه ما ال ْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًْكا{ }َوَمْن أَ 

يوفر عليه باخللف يف دار الدنيا وطعام الرضيع والزقوم يف اآلخرة يف جهنم 

 والضنك يف كالم العرب الضيق قال عنرتة: 

 إن املنية لو متثل مثلت 

 

 داده لو بضنك املنزل  

 

ُه َيْوَم اْلقِ     أي عن احلجة وجهات اخلري.({ 942َياَمِة َأْعَمى)}َوَنْحُِّشُ

 بأن جعل اجلزاء يوم القيامة}...َوَلْوََل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك{ 

أي لكان عذابًا الزمًا ويف الكالم تقديم وتأخري تقديره : }َلَكاَن لَِزاًما{ 

 ولوال كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا.

يعني من األذى واالفرتاء وهذه اْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن{ }فَ  قوله تعاىل:

ْمِس َوَقْبَل  منسوخة بآية السيف }َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

 قبل طلوع الشمس صالة الفجر، وقبل غروهبا صالة العرصُغُروِِّبَا{ 

ْيِل{  هي كل صالة صليت أي من ساعاته واحدها آناء و}َوِمْن َءاَناِء اللَّ

صالة الظهر ألاها آخر النصف األول وأول }َوَأْطَراَف النََّهاِر{  بالليل
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 النصف الثاين. 

نَّ َعْينَْيَك إِىَل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواًجا ِمنُْهْم{  قوله تعاىل: أشكاالً }َوََل ََتُدَّ

ْنَيا لِنَْفتِنَ مأخوذ من املزاوجة يعني فيام متعناهم ُهْم فِيِه{ }َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ

}َوِرْزُق َربَِّك َخرْيٌ  به من هذه الزهرة والفتنة هنا بمعنى االختبار

 مام متعناهم به أي ثوابه وكرامته. ({ 939َوَأبَْقى)

وسبب نزوهلا ما روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه 

ه إال برهن فحزن رسول اهلل َصىَل استسلف من هيودي طعامًا فأبى أن يسلف

اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وقال: ))إين ألمني يف أهل السامء ويف أهل األرض 

 امحل درعي إليه(( فنزلت هذه اآلية. 

ملا نزلت هذه اآلية أمر مناديه فنادى من مل  -َعَلْيه الَسالم-وروينا أنه 

  يتأدب بأدب اهلل تقطعت نفسه عىل الدنيا حرسات.



 سورة األنبياء 
 : سورة األنبياء مكية. -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

َب لِلنَّاِس ِحَساُِّبُْم{  ِحيِم: }اْقََتَ مْحَِن الرَّ ِه الرَّ أي اقرتب بِْسِم اللَّ

}َوُهْم يِف َغْفَلٍة  وقت حساهبم ألن الساعة قريبة وكل آت قريب

 لة بالدنيا معرضون عن اآلخرة. أي هم يف غف({ 9ُمْعِرُضوَن)

ِْم َُمَْدٍث{  قوله تعاىل: أي أحدث منه }َما َيْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرِّبِّ

 أي يلهون. ({ 4}إَِلَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن) سورة بعد سورة وآية

أي غافلة باللهو عن الذكر ومشتغلة }ََلِهَيًة ُقُلوُِّبُْم{  قوله تعاىل:

 طل عن احلق ومنه قول امرئ القيس: بالبا

 فمثلك حبىل قد طرقت ومرضع 

 

 فأهليتها عن ذي تامئم حمول 

 

ِذيَن َظَلُموا{ أي شغلتها عن ولدها  وا النَّْجَوى الَّ وأرسوا أي }َوَأَِسُّ

أخفوا كالمهم الذي يتناجون به وحيتمل أن يكون بمعنى أظهروه ألن الرس 

اإلظهار واإلخفاء واإلظهار يستعمل يف يستعمل يف األمرين مجيعًا يف 

 وإنكارًا منهم ولتميزه عنهم بالنبوة}َهْل َهَذا إَِلَّ بََِّشٌ ِمْثُلُكْم{  اإلخفاء

وَن) ْحَر َوَأْنُتْم ُتْبِِّصُ أفتعتقدون السحر وأنتم تعلمون ({ 3}َأَفَتْأُتوَن السِّ

 أنه سحر وتنحرفون إىل الباطل وأنتم تعرفون احلق. 

واألضغاث هي أهاويل }..بَْل َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم{  :قوله تعاىل

 املنام وختاليط األحالم ومنه قول الشاعر: 

 كضغث حلم عز منه حامله 

 

 

واألحالم هي ما مل يكن هلا تأويل وال تفسري وهي الرؤيا الكاذبة ومنه 

 قول الشاعر: 
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 أحاديث طسم أو رساب بفدفد 

 

  ترقرق للساري وأضغاث حامل 

 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ََل َتْعَلُموَن) قوله عز وجل: ({ 7}..َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

 . -عليهم السالم-وهم العلامء من آل الرسول 

أي وما جعلنا }َوَما َجَعْلنَاُهْم َجَسًدا ََل َيْأُكُلوَن الطََّعاَم{  قوله تعاىل:

ك، وذلك لقوهلم: ما األنبياء قبلك أجسادًا ال يأكلون الطعام فنجعلك كذل

يف دار الدنيا، واجلسد ما ال ({ 2}َوَما َكاُنوا َخالِِديَن) هذا إال برش مثلكم.

 يأكل وال يرشب فام يأكل ويرشب يكون نفسًا. 

}..َلَقْد َأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم ِكَتابًا فِيِه ِذْكُرُكْم َأَفاَل  قوله تعاىل:

 وعملتم بام فيه.أي رشفكم إن متسكتم به ({ 90َتْعِقُلوَن)

وا بَْأَسنَا{   ا َأَحسُّ }إَِذا ُهْم ِمنَْها  أي عاينوا عذابنا}..َفَلمَّ

}ََل َتْرُكُضوا  أي من القرية والركض هو اإلرساع({ 94َيْرُكُضوَن)

قيل: ذلك هلم توبيخًا وأترفتم َواْرِجُعوا إِىَل َما ُأْتِرْفُتْم فِيِه َوَمَساِكنُِكْم{ 

متم واملرتف امل مُنع  أي لعلكم تقتفون ({ 93}َلَعلَُّكْم ُتْسَأُلوَن) نع 

 باملسألة. 

يعني ما تقدم ذكره من }..َفَما َزاَلْت تِْلَك َدْعَواُهْم{  قوله تعاىل:

({ 99}َحتَّى َجَعْلنَاُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن) قوهلم يا ويلنا إنا كنا ظاملني

اخلمود كخمود أي بالعذاب واحلصيد قطع االستئصال كحصاد الزرع و

 النار إذا طفيت. 

هو مام يتلهى به من النساء }..َلْو َأَرْدَنا َأْن َنتَِّخَذ هَلًْوا{  قوله تعاىل:

واألوالد وذلك بأاهم قالوا: مريم صاحبته وعيسى ولده وحقيقة اللهو هو 

 أن يكون داعيًا للهوى ونازعًا للشهوة كام قال الشاعر: 
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 وتلجينني يف اللهو أال أحبه 

 

 وللهو داع دائب غري غافل  

 

َْذَناُه ِمْن َلُدنَّا{   أي من عندنا أي من أهل السامء ال من أهل }ََلَتَّ

 أي ما كنا فاعلني. ({ 97}إِْن ُكنَّا َفاِعِلنَي) األرض

أي باحلق املتبوع }بَْل َنْقِذُف بِاحْلَقِّ َعىَل اْلَباطِِل َفَيْدَمُغُه{  قوله تعاىل:

 دفوع فيدمغه أي هيلكه كاملشجوج دماغه يف أم رأسه هلالكهعىل الباطل امل

 أي ذاهب هالك. }َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق{ 

وَن)قوله تعاىل:  وَن َعْن ِعَباَدتِِه َوََل َيْسَتْحَِسُ أي ({ 91}ََل َيْسَتْكرِبُ

ال يستنكفون وال يعيون، وال يستحرسون أي ال ينقطعون مأخوذ من 

 ع باإلعياء كام قال الشاعر: احلرس وهو التغري واالنقطا

 هبا حيث احلرسا فأما عظامها 

 

 فبيض وأما جلدها فصليب 

 

َُذوا َءاهِلًَة ِمَن اأْلَْرِض{ قوله تعاىل:   أي مام خلق من األرض}..َأِم اَتَّ

وَن) أي خيلقون وحييون بعد املوت ويقال: أنرش اهلل ({ 49}ُهْم ُينِِّْشُ

 بعد الطي قال األعشى: املوتى فنشورهم مأخوذ من النرش 

 حتى يقول الناس مام رأوا 

 

 يا عجبًا للميت النارش 

 

}إَِلَّ اللَُّه{  يعني يف السامء واألرض}َلْو َكاَن فِيِهَما َءاهِلٌَة{  قوله تعاىل:

أي هلكتا واملقصود هبذا الكالم إبطال عبادة غريه }َلَفَسَدَتا{  أي سوى اهلل

 درة اهلل عز وجل. عن أن يكون إهلًا لعجزه عن ق

ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن) قوله تعاىل: أي ال يسأل ({ 43}ََل ُيْسَأُل َعمَّ

اخلالق عن فعله يف خلقه ألنه ال يفعل إال العدل ويسأل اخللق عن أعامهلم 

 وأفعاهلم. 
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هذا ذكر من معي ملا }َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن َقْبِِل{  قوله تعاىل:

لزمهم من احلالل واحلرام، وذكر من قبيل من األمم من نجا باإليامن ي

وهلك بالرشك، وجيوز: هذا ذكر من معي من إخالص التوحيد يف القرآن 

 . وذكر من قبيل يف التوراة واإلنجيل

أي ما قدموا وأخروا من }...َيْعَلُم َما بنَْيَ َأْيِدَيِْم َوَما َخْلَفُهْم{ 

 أعامهلم. 

أي ال يشفعون إال ملن }َوََل َيْشَفُعوَن إَِلَّ لَِمِن اْرَتََض{  :قوله تعاىل

 . ارتىض عنه وريض عنه

َمَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا{  ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ال تنبت  }..َأَوََلْ َيَر الَّ

ففتق السامء باملطر، وفتق األرض بالنبات، والرتق السد والفتق الشق قال 

 ن بن حسان: عبدالرمح

 هيون عليهم إذا يغضبون 

 ورتق الفتوق وفتق الرتوق

 

 سخط العداة وإرغامها 

 ونقض العداة وإبرامها

 

{ قوله تعاىل:   َحيٍّ
ٍ
ء أي خْلق كل حيوان }َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ ََشْ

يدب عىل األرض أو يتحرك يشء من األشجار من املاء وجعل حياته منه 

  وحفظ صحته به.

 أي أفال يصدقون بام يشاهدون. ({ 30}َأَفاَل ُيْؤِمنُوَن) قوله تعاىل:

والروايس إنام }َوَجَعْلنَا يِف اأْلَْرِض َرَواِِسَ َأْن ََتِيَد ِِّبِْم{  قوله تعاىل:

سميت بذلك لرسو األرض هبا أي لثباهتا أن متيد هبم أي لئال تزول هبم 

والفجاج مجع يَها فَِجاًجا ُسُباًل{ }َوَجَعْلنَا فِ  وتضطرب وامليد االضطراب

 فج وهو الطريق الواسع بني جبلني قال الكميت: 
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 تضيق هبا العجاج وهن فيح

 

 ويطرب ماؤها السلم الدفينا  

 

ُهْم ََيَْتُدوَن)والسبل مسالك السابلة  إىل طرق بالدهم ({ 39}َلَعلَّ

 ية وأمر الدين. وحيتمل أن يكون املعنى يعتربون فيؤدهيم االعتبار إىل اهلدا

َماَء َسْقًفا ََمُْفوًظا{  قوله تعاىل: أي مرفوعًا حمروسًا من }َوَجَعْلنَا السَّ

 أن يسقط عىل األرض. 

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  قوله تعاىل: ْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ ِذي َخَلَق اللَّ }َوُهَو الَّ

لدائر بام فيه من والفلك هو الفلك املستدير ا({ 33يِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن)

 الشمس والقمر والنجوم قال الشاعر: 

 باتت تناجي الفلك الدوارا 

 

 

 وللفلك دورة كدور الرحى وهي استدارة كدور النجوم.  

 } ِّ َواخْلرَْيِ أي بام حتبون وتكرهون وبالشدة والرخاء }َوَنْبُلوُكْم بِالِّشَّ

فِْتنًَة{ } لنعلم شكركم عىل ما حتبون وصربكم عىل ما تكرهون، و

 اختباركم. 

ْنَساُن ِمْن َعَجٍل{  قوله تعاىل: أي عىل جهة العجلة يف أمره }..ُخِلَق اإْلِ

والفرق بني العجلة والرسعة أن العجلة تقديم اليشء قبل وقته والرسعة 

 تقديم اليشء يف أكثر أوقاته. 

ْيِل َوالنََّهاِر ِمنَ  قوله تعاىل: مْحَِن{  }...ُقْل َمْن َيْكَلُؤُكْم بِاللَّ أي الرَّ

 حيفظكم قال ابن هرمة: 

 إن سلمى واهلل يكلؤها 

 

 ضنت بيشء ما كان يرزؤها 

 

أي جيارون يقال: إن لك من فالن ({ 23}َوََل ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبوَن)
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 صاحبًا أي جمارًا، وجيوز أن يكون بمعنى ينرصون. 

أي َننُْقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها{  }َأَفاَل َيَرْوَن َأنَّا َنْأِِت اأْلَْرَض  قوله تعاىل:

 بالسبي والقتل ونقصان أهلها وقلة بركتها. 

وهو الربهان }...َوَلَقْد َءاَتْينَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن{  قوله تعاىل:

 الذي فرق بني حق موسى وباطل فرعون. 

والرشد النبوة ْبُل{ }...َوَلَقْد َءاَتْينَا إِبَْراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَ  قوله تعاىل:

أنه ({ 99}َوُكنَّا بِِه َعالِِمنَي) ومن قبل أي من قبل نبوة موسى وهارون

 أهل إليتاء الرشد والنبوة. 

بضم اجليم أي قطعًا مقطعة، وقرئ بكرس اجليم }...َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا{ 

 أي حطامًا من اجلذ  وهو القطع. 

ُهْم }...َقاُلوا َفْأُتوا بِِه  قوله عز وجل: َعىَل َأْعنُيِ النَّاِس َلَعلَّ

}َقاُلوا َءَأْنَت  أي يشهدون عقابه ويسمعون حجته({ 69َيْشَهُدوَن)

تِنَا َياإِبَْراِهيُم) ( َقاَل بَْل َفَعَلُه َكبِرُيُهْم َهَذا 64َفَعْلَت َهَذا بِآهِلَ

وطًا فجعل إضافة الفعل إليهم مرش({ 63َفاْسَأُلوُهْم إِْن َكاُنوا َينْطُِقوَن)

َعَلْيه -بنطقهم تنبيهًا هلم عىل فساد اعتقادهم وهذا السؤال من إبراهيم 

خرج خمرج اخلرب وليس بخرب ومعناه أن من اعتقد أن هذا إهله  -الَسالم

 لزمه سؤاله فلعله فعله أن جييبه إن كان إهلًا وهذا منه إلزام هلم قاطع. 

ي خيربون كام قال أ({ 63}إِْن َكاُنوا َينْطُِقوَن) قوله عز وجل:

 األحوص: 

 وما الشعر إال خطبة من مؤلف 

 

 ملنطق حق أو ملنطق باطل  

 

أي رجع كل واحد منهم إىل نفسه متفكرًا فيام }َفَرَجُعوا إِىَل َأْنُفِسِهْم{  
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قال له إبراهيم وحاروا عام أرادوه من اجلواب فأنطقهم اهلل تعاىل باحلق 

يعني يف سؤاله ألاها لو كانت آهلة مل ({ 62الُِموَن)}إِنَُّكْم َأْنُتُم الظَّ  قالوا:

يصل إبراهيم إىل كرسها ولو صحبهم التوفيق آلمنوا مع هذا اجلواب 

 لظهور احلق فيه عىل ألسنتهم.

أي أاهم رجعوا إىل شكهم بعد اعرتافهم }ُثمَّ ُنِكُسوا َعىَل ُرُءوِسِهْم{ 

ام: انكسارًا بانقطاع باحلق. والثاين: أاهم خفضوا رؤوسهم ألمرين أحده

حجتهم وما فكروا يف جواهبم فأنطقهم اهلل تعاىل بعد ذلك باحلجة إذعانًا 

فأجاهبم ({ 69}َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤََلِء َينْطُِقوَن) هلا وإقرارًا هبا لقوهلم:

ِه َما ََل إبراهيم بعد اعرتافهم باحلجة : }َقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ

ُكْم)َينَْفعُ  ( ُأفٍّ َلُكْم َولَِما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه 66ُكْم َشْيًئا َوََل َيُْضُّ

َتُكْم إِْن ُكنُْتْم 67َأَفاَل َتْعِقُلوَن) وا َءاهِلَ ُقوُه َواْنُِّصُ ( َقاُلوا َحرِّ

 ({.62َفاِعِلنَي)

ت ليلقى يف النار قال: )ال إله إال أن -َعَلْيه الَسالم-وقيل: ملا أوثق 

سبحانك إين كنت من الظاملني يا رب العاملني لك احلمد ولك امللك ال 

رشيك لك( فام أحرقت النار إال وثاقه وألقي يف النار وهو ابن ست 

 وعرشين سنة. 

وقيل: إاهم عملوا مستوقد وأوقدوا عليه سبعة أيام ثم أطبقوا عليه 

  .وفتحوه من الغداة فإذا هو عرق أبيض جيري من وجهه مل حيرق

جعل اهلل سبحانه ({ 61ُكويِن بَْرًدا َوَساَلًما َعىَل إِبَْراِهيَم) }ُقْلنَا َياَنارُ 

فيها بردًا يدفع حرها وحرًا يدفع بردها فصار سالمًا ولو مل يقل: وسالمًا؛ 

 لكان بردها أشد عليه من حرها. 

ْينَاُه َوُلوًطا{  قوله تعاىل: راهيم قيل: إن لوطًا كان ابن أخ إلب}..َوَنجَّ

تِي بَاَرْكنَا فِيَها فآمن به كام قال تعاىل فلذلك نجاهام  إِىَل اأْلَْرِض الَّ
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أي أرض بيت املقدس، ويف بركتها وجوه منها: أن اهلل ({ 79لِْلَعاَلِمنَي)

بعث أكثر األنبياء منها. والثاين: كثرة خصبها ونباهتا. والثالث: عذوبة 

 لصخرة ثم يفرتق إىل األرض. مائها ألن املاء هيبط من السامء إىل ا

 وجهانفيها }َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َنافَِلًة{  قوله تعاىل:

 أحدهام: أن النافلة الغنيمة ومنه قول لبيد: 

 هلل نافلة األجل األفضل 

 

 

وقيل: إاها الزيادة يف العطاء ألن يعقوب هو النافلة ألنه دعا بالولد فزاده 

د وجيوز أن يكونا مجيعًا النافلة ألاهام زيادة عىل ما تقدم من اهلل ولد الول

 النعمة عليه. 

أي القضاء باحلق بني }..َوُلوًطا َءاَتْينَاُه ُحْكًما َوِعْلًما{ قوله تعاىل: 

تِي َكاَنْت َتْعَمُل  اخلصوم، وعلاًم أي فقهًا يف الدين ْينَاُه ِمَن اْلَقْرَيِة الَّ }َوَنجَّ

 القرية هي سدوم، واخلبائث التي كانوا يعملواها اللواط. واخْلََباِئَث{ 

 أي دعا عىل قومه من قبل إبراهيم}..َوُنوًحا إِْذ َناَدى ِمْن َقْبُل{ 

ْينَاُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعظِيِم) أي الغرق ({ 76}َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفنَجَّ

ِذينَ  بالطوفان َناُه ِمَن اْلَقْوِم الَّ بُوا بِآَياتِنَا{  }َوَنَِّصْ يعني نرصناه عليهم َكذَّ

 بإجابة دعائه وخلصناه منهم بسالمته دواهم. 

}َوَداُوَد َوُسَلْيَماَن إِْذ َُيُْكَماِن يِف احْلَْرِث إِْذ َنَفَشْت فِيِه  قوله تعاىل:

والنفش : رعي الغنم بالليل ({ 72َغنَُم اْلَقْوِم َوُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن)

 واهلشم رعي النهار . ، 

أما حكم داود فإنه قىض بالغنم ({ 72}َوُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن)

لصاحب احلرث وأما حكم سليامن فإنه رأى أن تدفع الغنم إىل صاحب 
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احلرث لينتفع بدرها ونسلها ويدفع احلرث إىل صاحب الغنم ويؤخذ 

دت الغنم إىل صاحب الغنم بعامرته فإذا عاد يف السنة القابلة إىل مثل حاله ر

 ورد احلرث إىل صاحب احلرث فرجع داود إىل قضاء سليامن فحكم به. 

ْمنَاَها ُسَلْيَماَن{  قال اهلل تعاىل: فجعل احلق معه ويف حكمه ثم }َفَفهَّ

وأثنى اهلل عز وجل عىل سليامن يف }َوُكالًّ َءاَتْينَا ُحْكًما َوِعْلًما{  قال:

 ده. قضائه وعذر داود باجتها

م سليامن احلكم ويغبى عىل داود؟ اجلواب  فإن قيل: فكيف جيوز أن يفه 

يف ذلك: أنه جيوز أن يكون داود أفتى عىل قدر ما رأى وسليامن نزل عليه 

الوحي فلام ذكر سليامن أنه أوحي إليه رجع داود إىل حكم سليامن فأما يف 

 َصىَل –رسول اهلل  رشعنا اليوم لو وقع مثل هذا احلكم فهو عىل ما روينا عن

 َعَلْيه– فقىض حائطاً  دخلت عازب بن الرباء ناقة أن -وآله َعَلْيه اهلل

 احلوائط أهل عىل وقىض لياًل، مواشيهم بحفظ املوايش أهل عىل -الَسالم

طهم اهارًا فصار ما أفسدته البهائم بالليل مضمونًا وما أفسدته حوائ بحفظ

ياًل شاق عىل أرباهبا وحفظ الدواب بالنهار غري مضمون ألن حفظ الزرع ل

اهارًا شاق عىل أصحاهبا فصار حفظ املوايش واجب بالليل عىل أصحاهبا 

وحفظ الزروع واجبًا بالنهار عىل أصحاهبا فام وقع من التقصري يف احلفظ 

بالليل ألصحاب الدواب وبالنهار ألصحاب البهائم فهم الضمناء، وهذا 

 ق بالفريقني وتسهيل عىل الطائفتني. من أعذر قضاء وأصح حكم ألنه رف

{  قوله تعاىل: َباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّرْيَ ْرَنا َمَع َداُوَد اْْلِ وذلك ألن }َوَسخَّ

اهلل سبحانه سخر له اجلبال واألرض تسري معه وتنطوي له إذا سار فكذلك 

الطري فسريها معه هو تسبيحها ألن التسبيح ال يكون إال من املطيع املمتثل 

 لام امتثلت األرض يف انطوائها له جرت جمرى املطيع املسبح. ف

ْمنَاُه َصنَْعَة َلُبوٍس َلُكْم{    واللبوس هي الدروع امللبوسة}َوَعلَّ
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 .أي من بأس عدوكم}لُِتْحِصنَُكْم ِمْن بَْأِسُكْم{ 

يَح َعاِصَفًة{  أي سخرنا لسليامن الريح عاصفة }َولُِسَلْيَماَن الرِّ

تِي بَاَرْكنَا فِيَها{  كتهاوالعصوف شدة حر ِري بَِأْمِرِه إِىَل اأْلَْرِض الَّ أي }َِتْ

أرض الشام التي هي أرض املحرش وكانت الريح جتري لسليامن وأصحابه 

 إىل حيث شاء. 

  } ُّ نَِي الْضُّ روينا أن أيوب أتاه املال }..َوَأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَُّه َأينِّ َمسَّ

ولده فقال: رب قد أحسنت إيل اإلحسان كله والولد فتلف ماله وهلك 

كنت قبل اليوم يشغلني حب املال بالنهار وحب الولد بالليل واآلن فدع يل 

سمعي وبرصي ولييل واهاري؛ ثم ابتاله اهلل بام ابتاله من الدود واشتدت به 

احلال وكان له أخوان فأتياه يومًا ووجدا رحيه فلم يستطيعا أن يدنوا منه 

كان أليوب عند اهلل خري ما بلغ به هذا البالء فجزع من قوهلام فقاال: لو 

جزعًا مل جيزع من يشء مثله فقال: اللهم إن كنت تعلم أين مل أبت شبعان 

وأنا أعلم مكان جائع فصدقني، قال: فصدق وهام يسمعان. قال: اللهم إن 

كنت تعلم أين ألبس قمييص وأنا أعلم مكان عار فصدقني، قال: فصدق 

يسمعان. ثم قال: اللهم ال أرفع رأيس حتى تكشف ما يب ، قيل: فام  وهام

ُّ  رفع رأسه حتى كشف اهلل عز وجل ما به وهو قوله: نَِي الْضُّ }َأينِّ َمسَّ

امِحنَِي) الرض املرض الذي كان به والدود الذي ({ 23َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ

[، 42]ص: ْغَتَسٌل{}اْرُكْض بِِرْجِلَك َهَذا مُ كان يف بدنه، وقيل له: 

فركض برجله فنبعت عني فاغتسل منها فذهب ظاهر دائه ثم رضب برجله 

فنبعت عني أخرى فرشب منها فذهب باطن دائه، وعاد إليه حسنه وجامله 

 وقام صحيحًا. 

ثم إن اهلل سبحانه رحم امرأته لصربها معه عىل البالء فأمره أن يرضهبا 
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ا بِِه ِمْن ُْضٍّ َوَءاَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم }َفَكَشْفنَا مَ  بضغث ليرب يف يمينه

قيل إنه كان أليوب سبعة بنني وسبع بنات وكان اهلل قد أماهتم قبل َمَعُهْم{ 

آجاهلم فلام كشف اهلل عنه الرض أحيا له بنيه وبناته وولد له بعد ذلك مثلهم 

 ورزق من نسلهم. 

ابِِريَن)}َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا اْلكِ   وذا ({ 29ْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّ

 الكفل كان نبيًا كفل بأمر ووىف به فضوعف ثوابه. 

وهو يونس بن متى ألن النون ابتلعه ومنه قول }َوَذا النُّوِن{  قوله تعاىل:

 الشاعر: 

 يا حبذا القرص نعم القرص والوادي 

 يرقى قراقريه والوحش راتعة 

 

 وحبذا أهله من حارض بادي 

 ب والنون واملالح واحلاديوالض

 

يعني أنه جيتمع فيه صيد الرب والبحر وأهل املاء والظهر وأهل البدو 

أي من قومه ومراغاًم للجبار الذي كان يف }إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا{  واحلرض.

}َفَظنَّ  وقته وكان خروجه بغري إذن من اهلل تعاىل ألنه اعتقد أن فعله طاعة

}َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه أي لن نضيق عليه رزقه من قوله : َلْيِه{ َأْن َلْن َنْقِدَر عَ 

  [، أي ضيق عليه.7]الطالق: ِرْزُقُه{

أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف }َفنَاَدى يِف الظُُّلَماِت{ 

أي ({ 27}َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُْت ِمَن الظَّالِِمنَي) احلوت

يس يف اخلروج بغري إذن ريب ومل يكن ذلك من اهلل تعاىل له عقوبة ألن لنف

ال جيوز أن يعاقبوا بام كان تأديبًا وقد يؤدب نم ال  -عليهم السالم-األنبياء 

 يستحق العقاب كالصبيان. 

 واالستجابة ثواب من اهلل للداعي}َفاْسَتَجْبنَا َلُه{  قوله تعاىل:

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ  أي من بطن احلوت. وروينا أنه لبث يف بطن احلوت { }َوَنجَّ
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ثالثة أيام، وروي أنه لبث أربع ساعات ثم فتح احلوت فاه فرأى ضوء 

 فلفظه احلوت. ({ 27}ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُْت ِمَن الظَّالِِمنَي)الشمس فقال: 

ا إِْذ َناَدى َربَُّه َربِّ ََل َتَذْريِن َفرْ  قوله تعاىل: أي وحيدًا بغري ًدا{ }َوَزَكِريَّ

أي خري من ترث العباد من األهل ({ 21}َوَأْنَت َخرْيُ اْلَواِرثنَِي) ولد

واألوالد ليجعل رغبته يف الولد ال ضنًا باملال ولكنه يكون له خلفًا صاحلًا 

َيى َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه{  ويف النبوة تالياً  أي }َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَوَهْبنَا َلُه َُيْ

أاها كانت عاقرًا فجعلها ولودًا ألاها ولدت وزكريا ابن اثنتني وسبعني سنة 

اِت{  وهي قريبة السن منه ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف اخْلرَْيَ أي يبادرون }إَِّنَّ

أي }َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا{  باألعامل الصاحلة يعني زكريا وامرأته وحيي

أي ({ 10}َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنَي) من عقابنارغبًا يف ثوابنا ورهبًا 

 متواضعني. 

تِي َأْحَصنَْت َفْرَجَها{  قوله عز وجل: أي عفت فامتنعت من }َوالَّ

أي أجرينا فيها روح املسيح كام جيرى }َفنََفْخنَا فِيَها ِمْن ُروِحنَا{  الفاحشة

َوابْنََها َءاَيًة  }َوَجَعْلنَاَها اهلواء بالنفخ وأضاف الروح إليه ترشيفًا له

ألاها محلت به من غري مسيس ذكر، وولد عيسى من غري ({ 19لِْلَعاَلِمنَي)

 ذكر مع كالمه يف املهد تنزهيًا هلا من الفاحشة فكانت هذه هي اآلية. 

ًة َواِحَدًة{  قوله تعاىل: ُتُكْم ُأمَّ أي دينكم دين واحد }إِنَّ َهِذِه ُأمَّ

 فوا وتفرقوا. وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختل

ُْم ََل َيْرِجُعوَن)قوله تعاىل :   ({19}...َوَحَراٌم َعىَل َقْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها َأَّنَّ

 إىل الدنيا . 

أي فتح هلا السد }...َحتَّى إَِذا ُفتَِحْت َيْأُجوُج َوَمْأُجوُج{  قوله تعاىل:

َلْيه وآله وهو من أرشاط الساعة، وروينا عن أم سلمة زوج النبي َصىَل اهلل عَ 
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قام قائاًم يف بيتها فقال: ))ال إله  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وَسَلم أن رسول اهلل 

 يأجوج سد من اليوم فتح قد اقرتب قد أمر من للعرب ويل -ثالثاً –إال اهلل 

 ((. -التسعني عقد إىل بيده وأشار–ومأجوج مثل هذا 

افث بن نوح ويف ويأجوج ومأجوج هام أخوان ألب وأم وهام من ولد ي

: أنه مشتق من أججت النار، والثاين: من املاء قوَلناشتقاق اسمهام 

 . األجاج

 أي خيرجون قال امرئ القيس: ({ 16}َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َينِْسُلوَن)

 فسيل ثيايب عن ثيابك تنسيل 

 

 

 وجيوز أن يكون بمعنى يرسعون قال الشاعر: 

 عسالن الذئب يميش عارثا

 

 الليل عليه فنسل برد  

 

ِه َحَصُب َجَهنََّم{ قوله تعاىل:  حطبها }إِنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ

وجيوز أن يكون املعنى يرمون فيها كام يرمى باحلىص حتى كأن جهنم 

 حتصب قال الفرزدق: 

 مستقبلني شامل الشام ترضبنا 

 

 بحاصب كنديف القطن منثور 

 

الضاد معجمة يقال )النار حضب( بالضاد املعجمة يعني البلح وقرئ ب

 إذا خبت فألقت فيها ما يشعلها من احلطب. 

ِذيَن َسَبَقْت هَلُْم ِمنَّا احْلُْسنَى{  قوله تعاىل: أي الطاعة هلل عز }...إِنَّ الَّ

يعني من جهنم وهذه ({ 909}ُأوَلِئَك َعنَْها ُمْبَعُدوَن)وجل سعد هبا 

 بقت هلم احلسنى. اآلية عامة يف كل من س

{  قوله تعاىل: ُزَُّنُُم اْلَفَزُع اأْلَْكرَبُ أي أهوال اآلخرة وحني }..ََل َُيْ
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 تضيق جهنم عىل أهلها. 

ِجلِّ للكتاب{  قوله تعاىل: َماَء َكَطيِّ السِّ والسجل }َيْوَم َنْطِوي السَّ

 الصحيفة تطوى عىل ما فيها من الكتابة. 

ْكِر{ }َوَلَقْد َكَتْبنَ قوله تعاىل: بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ والزبور هو الذي ا يِف الزَّ

}َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها  نزل عىل داود، والذكر التوراة املنزلة عىل موسى

احِلُوَن) َصىَل اهلل َعَلْيه -والعباد الصاحلون رسول اهلل ({ 909ِعَباِدَي الصَّ

ض ووراثتها إىل يوم وأهل بيته الطاهرين الذين حكم اهلل هلم باألر -وآله

القيامة إذا مىض منهم حجة جاءت حجة حتى يملك أوالده املشارق 

 واملغارب. 

أي يف القرآن ({ 906}إِنَّ يِف َهَذا َلَباَلًغا لَِقْوٍم َعابِِديَن) قوله تعاىل:

بالغ إليهم عن املعصية ويبعثهم عىل الطاعة ويبلغهم بعد ذلك إىل رضوان 

 ه. اهلل عز وجل وجزيل ثواب

أي نعمة عىل ({ 907}َوَما َأْرَسْلنَاَك إَِلَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي) قوله تعاىل:

املحتاجني وهو َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم رمحة عىل الكافر واملسلم إال أن 

 حيرم الكافر نفسه من الثواب والطاعة. 

ْوا{  قوله تعاىل: { }َفُقْل ءَ  يعني أعرضوا}..َفإِْن َتَولَّ
ٍ
اَذْنُتُكْم َعىَل َسَواء

أي من اإلعالم فلم يظهر لبعضهم ما كتمه عن بعض وجيوز أن يكون من 

 كفر به فهو سواء يف قتاهلم وجهادهم. 

ُه فِْتنٌَة َلُكْم{  قوله تعاىل:  أي امتحان واختبار}...َوإِْن َأْدِري َلَعلَّ

 املوت.  أي إىل يوم القيامة أي إىل({ 999}َوَمَتاٌع إِىَل ِحنٍي)

{  قوله تعاىل: أي عجل احلكم وافصل بيننا }َقاَل َربِّ اْحُكْم بِاحْلَقِّ

مْحَُن اْلُمْسَتَعاُن َعىَل َما  وبني املرشكني بام يظهر به احلق للجميع }َوَربُّنَا الرَّ
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 أي عىل ما تكتمون وتكذبون.  ({994َتِصُفوَن)

 



 قال اإلمام النارص)ع(:

 سورة احلج 
}َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ال أربع آيات مكيات من قوله: مدنية كلها إ

 [..إىل آخر األربع. 52] َرُسوٍل{

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم إِنَّ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ }َياَأَيُّ

ٌء َعظِيٌم) اَعِة ََشْ هورها وأيام وزلزلتها هي أرشاط ظ({ 9َزْلَزَلَة السَّ

ا َأْرَضَعْت{  أي الزلزلة}َيْوَم َتَرْوََّنَا{ جميئها.  }َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

أي تشتغل كل مرضعة عن ولدها وهو يوم تذهل األم عن ولدها بغري فطام 

}َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم  وتلقي احلامل ما يف بطنها لغري تامم

 رى من اخلوف وغري سكارى من الرشاب. أي هم سكابُِسَكاَرى{ 

َا النَّاُس إِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّا  قوله تعاىل: }...َياَأَيُّ

يعني }ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة{  -َعَلْيه الَسالم-يعني آدم َخَلْقنَاُكْم ِمْن ُتَراٍب{ 

}ُثمَّ ِمْن  صري علقةيعني أن النطفة يف الرحم ت}ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة{  ولده

 يعني أن العلقة تصري مضغة وذلك مقدار ما يمضغ من اللحمُمْضَغٍة{ 

َقٍة{  َقٍة َوَغرْيِ ُُمَلَّ واملخلقة ما صار خلقًا وغري املخلقة ما دفعته }ُُمَلَّ

َ َلُكْم{  األرحام ومل يصري خلقًا كالسقط يعني يف القرآن بدء خلقكم }لِنَُبنيِّ

ى{ }وَ  وتنقل أحوالكم أي إىل ُنِقرُّ يِف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ

ُكْم{  تامم  وقد مىض تفسري األشد}ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم طِْفاًل ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ

 } }َوِمنُْكْم َمْن ُيَردُّ إِىَل َأْرَذِل  أي قبل بلوغ األشد}َوِمنُْكْم َمْن ُيَتَوّفَّ

اهلرم حتى يشبه الطفل عند حال خروجه من بطن أمه يف  أي إىلاْلُعُمِر{ 

أي ال يستفيد علاًم وينسى ما }لَِكْياَل َيْعَلَم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْيًئا{  الضعف

أي غرباء منهشمة يابسة ال تنبت شيئًا }َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة{  قد علم

 دارسة واهلمود الدروس ومنه قول األعشى: 
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 ا جلسمك شاحباً قالت قبيلة م

 

 وأرى ثيابك باليات مهدا  

 

ْت َوَربَْت{   أي استبرشت واهتز نباهتا }َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّ

 واهتزازه شدة حركته كام قال الشاعر: 

 تثنى إذا قامت وهتتز إن مشت

 

 كام اهتز غصن البان يف ورق خرض 

 

من ({ 9َبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َِّبِيٍج)}َوَأنْ وقوله: ربت : ضعف نباهتا 

 ألوان النبات باخلرضة والصفرة واحلمرة، وهبيج حسن الصورة. 

أي الوي عنقه إعراضًا عن اهلل ورسوله، }...َثايِنَ ِعْطِفِه{  قوله تعاىل:

وعدوالً بجانبه كربًا عن اإلجابة والعطف اجلانب، وقيل: فالن ينظر يف 

 أعطافه أي يف جوانبه. 

َه َعىَل َحْرٍف{  قوله تعاىل: أي عىل ضعف }..َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اللَّ

}َفإِْن  يف العبادة كالقائم عىل حرف وهو املنافق يعبده بلسانه ويعصيه بقلبه

وقيل إن َأَصابَُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن َأَصابَْتُه فِْتنٌَة اْنَقَلَب َعىَل َوْجِهِه{ 

قبائل العرب من حول املدينة من أهل القرى كانوا يقولون نأيت قومًا من 

ْنَيا َواْْلِخَرَة{  حممد فإن صادفنا خريًا تبعناه وإال حلقنا بأهلنا }َخَِسَ الدُّ

اُن  خرس الدنيا بانقالبه وانرصافه وخرس اآلخرة بنفاقه }َذلَِك ُهَو اخْلَُْسَ

 آجلته.  أي البني الفاسد عاجلته وذهاب({ 99اْلُمبنُِي)

املوىل النارص ({ 93}..َلبِْئَس اْلَمْوىَل َوَلبِْئَس اْلَعِشرُي) قوله تعاىل:

 والعشري الصاحب واخلليط وقيل للزوج عشري خللطته. 

ُه اللَُّه{ قوله تعاىل:  أي لن ينرص اهلل }..َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن َينُِّْصَ

لن يرزقه اهلل النرص والنرص حممد عىل أعدائه وكون معنى لن ينرصه اهلل أي 

 الرزق قال األعشى: 
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 أبوك الذي أجرى عيل بنرصه 

 

 فانصب عن عيني كل غافل 

 

ويقال: األرض املمطورة منصورة، والنرص يف الدنيا بالغلبة ويف اآلخرة 

َماِء ُثمَّ لَِيْقَطْع َفْلَينُْظْر َهْل ُيْذهِ بظهور احلجة  َبنَّ }َفْلَيْمُدْد بَِسَبٍب إِىَل السَّ

أي فليمدد بحبل ثم ليقطع النرص واجلزاء عن حممد ({ 99َكْيُدُه َما َيِغيُظ)

 ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من زوال الوحي والنرص عنه. 

ُه َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم{  قوله تعاىل: يعني ومن هين اهلل }...َوَمْن َُيِِن اللَّ

َه  م يدخله اجلنة ويسعده هبافيدخله النار ويشقيه هبا فام له من مكر }إِنَّ اللَّ

 من اإلشقاء واإلسعاد والثواب والعقاب. ({ 92َيْفَعُل َما َيَشاُء)

ِْم{  قوله عز وجل: وهذه اآلية }َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا يِف َرِّبِّ

نزلت يف ثالثة نفر من املسلمني قتلوا ثالثة من املرشكني يوم بدر ومنهم 

قتل الوليد بن عتبة، ومحزة بن عبداملطلب  -َعَلْيه الَسالم-عيل أمري املؤمنني 

 قتل عتبة بن ربيعة وعبيدة بن احلارث قتل شيبة بن ربيعة. 

أي ينضج ويشوى كام قال }ُيْصَهُر بِِه َما يِف بُُطوَِّنِْم{ ويف قوله: 

 العجاج: 

 شق الشقافيف السوي املصطهر 

 

 

 ن أمحد: ومنه صهرت الشحم إذا أذبته قال اب

 تروي لقاء الفتى يف صفصف

 

 تصهره الشمس فال ينصهر 

 

والطيب من القول هو }...َوُهُدوا إِىَل الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل{ قوله تعاىل: 

 اإليامن والقرآن وذكر اهلل عز وجل. 
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ِذي َجَعْلنَاُه لِلنَّاِس{   أي جعلناه قبلة لصالهتم }َواْلَمْسِجِد احْلََراِم الَّ

هو الطارئ إليه }َواْلَباِد{  املقيم}َسَواًء اْلَعاِكُف فِيِه{  كًا حلجهمومنس

}َوَمْن ُيِرْد فِيِه بِإحِْلَاٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب  أي سواء يف حكم املسجد

}َتنُْبُت واإلحلاد امليل عن احلق والباء زائدة كزيادته يف قوله: ({ 49َألِيٍم)

ْهِن{  [، أي الدهن كام قال الشاعر: 28:]املؤمنون بِالدُّ

 نحن بنو جعدة أصحاب الفلج 

 

 نرضب بالسيف ونرجو بالفرج  

 

واإلحلاد والظلم هو اإلرشاك }َوَمْن ُيِرْد فِيِه بِإحِْلَاٍد بُِظْلٍم{ قوله تعاىل: 

باهلل عز وجل وأن يعبد فيه غري اهلل عز وجل واستحالل املسجد احلرام 

 متعمد. 

وا  وروينا أن هذه اآلية نزلت يف أيب سفيان بن حرب وأصحابه حني صد 

 رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم عن عمرته عام احلديبية. 

بَْراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت{  قوله تعاىل: ْأَنا إِلِ وطأنا له مكان البيت }َوإِْذ بَوَّ

وجل بعث رحيًا أي عرفناه بمكانه بعالمة استدل والعالمة قيل إن اهلل عز 

ْك يِب َشْيًئا{  فكشفت ما حول البيت  أي ال تعبد معي إهلاً }َأْن ََل ُتِّْشِ

ْر بَْيتَِي{  أي من الرشك وعبادة األوثان وسائر األنجاس من الدماء }َوَطهِّ

ُجوِد) واألقذار ِع السُّ كَّ أما الطائفني ({ 46}لِلطَّاِئِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّ

يت، والقائمون يف الصالة أو بجميع ما أمرهم اهلل تعاىل من فاملراد به بالب

 الطاعات، والركع السجود يعني املصلني. 

ْن يِف النَّاِس{  قوله تعاىل: أي أعلمهم وناد فيهم باحلج، قيل: إن }َوَأذِّ

هذا خطاب لرسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أن يأمر الناس بحج 

 يعني مشاة عىل أقدامهم، والرجال مجع راجلَجاًَل{ }َيْأُتوَك رِ  البيت

 أي وعىل كل مجل ضامر ألنه ال يصل إال وقد ضمر}َوَعىَل ُكلِّ َضاِمٍر{ 
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 أي بعيد قال الشاعر: ({ 47}َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق)

 ولعب أيدهين باحلريق 

 

 مدى نياط نازح عميق 

 

أي شهود املوقف وقضاء املناسك هَلُْم{  }لَِيْشَهُدوا َمنَافِعَ قوله تعاىل: 

اٍم َمْعُلوَماٍت{ والتجارة يف الدنيا واآلخرة } ِه يِف َأيَّ هي َوَيْذُكُروا اْسَم اللَّ

}َعىَل َما َرَزَقُهْم ِمْن َِّبِيَمِة اأْلَْنَعاِم{  عرش ذي احلجة وآخرها يوم النحر

}َفُكُلوا  واهلدايايعني عىل نحر ما رزقهم من هبيمة األنعام وهي الضحايا 

األكل منها مستحب واإلطعام ({ 42ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي)

واجب، وهذا فيام كان تطوعًا من الدماء فأما واجباته فال جيوز أن يؤكل 

 منها شيئًا، والبائس الفقري الذي به زمانة. 

عث اإلحرام من تقليم هو إزالة ش}ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم{  قوله عز وجل:

أي ما نذروه }َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم{  ظفر وأخذ شعر وغسل واستعامل طيب

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق) يف حجهم من بر يعني طواف اإلفاضة ({ 41}َوْلَيطَّوَّ

وهو الركن يف احلج والعمرة، وسمي البيت عتيقًا ألن اهلل عز وجل أعتقه 

تيقًا لقدمه وأنه أول بيت وضع للناس فقيل عتيق من اجلبابرة وقيل سمي ع

 ألنه مل يملكه أحد. 

ِه َفُهَو َخرْيٌ َلُه ِعنَْد َربِِّه{  قوله تعاىل: }َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت اللَّ

 أي هو فعل ما أمر به من املناسك واجتناب ما اهى عنه يف إحرامه. 

}َغرْيَ وقوله: َعاُم إَِلَّ َما ُيْتىَل َعَلْيُكْم{ }َوُأِحلَّْت َلُكُم اأْلَنْ  قوله تعاىل:

ْيِد َوَأْنُتْم ُحُرٌم{ ِلِّ الصَّ [، وجيوز إال ما يتىل وهي: 1]املائدة: َُمِ

ُبُع إَِلَّ َما  َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل السَّ دِّ }َواْلُمنَْخنَِقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمََتَ

ْيُتْم َوَما ُذبَِح عَ   [. 3]املائدة: ىَل النُُّصِب{َذكَّ
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ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن{  وتقدير الكالم واجتنبوا األوثان }َفاْجَتنُِبوا الرِّ

الرجس ورجسها عبادهتا أي فاجتنبوا عبادة األوثان فإاها من الرجس. 

وِر) أي الكذب وشهادة الزور وروينا عن ({ 30}َواْجَتنُِبوا َقْوَل الزُّ

 َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))عدلت شهادة الزور الرشك رسول اهلل َصىَل اهلل

ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْوَل باهلل مرتني ثم قرأ:  }َفاْجَتنُِبوا الرِّ

وِر)  ((. ({30الزُّ

ِكنَي بِِه{  ِه َغرْيَ ُمِّْشِ  يعني مسلمني هلل مستقيمني عىل دينه. }ُحنََفاَء لِلَّ

أي معامل دينه وقد ذكرنا لَِك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه{ }..ذَ  قوله تعاىل:

َا{  تفسريه فيام تقدم ({ 34}ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب) أي تعظيم الشعائر}َفإَِّنَّ

األجر، واألجل املسمى: يوم }َلُكْم فِيَها َمنَافُِع{  أي من إخالص القلوب

َها إِىَل اْلَبْيِت ا القيامة لُّ أي حمل احلج والعمرة إىل ({ 33ْلَعتِيِق)}ُثمَّ ََمِ

 البيت العتيق بالطواف به. 

ٍة َجَعْلنَا َمنَْسًكا{  قوله تعاىل: أي حججًا واملنسك هو }َولُِكلِّ ُأمَّ

 املوضع املعتاد ومنه سميت مناسك احلج العتياد مواضعها. 

ِ اْلُمْخبِتنَِي)قوله تعاىل:   هم املتواضعون املطيعون({ 32}َوبَِّشِّ

 املخلصون. 

والبدن هي }..َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه{ قوله تعاىل: 

}َلُكْم فِيَها  اإلبل وسميت بدنًا ألاها مبدنة بالسمن، وشعائر اهلل معامل دينه

 } {  أي أجرَخرْيٌ ِه َعَلْيَها َصَوافَّ يعني مصطفة وقرئ }َفاْذُكُروا اْسَم اللَّ

ي مصفوفة وهي أن يعقل إحدى يدهيا حتى تقف عىل ثالث )صوافن( أ

مأخوذ من صفون اخليل وهو وقوفها عىل ثالث يقال: صفن الفرس إذا 

افِنَاُت وقف عىل إحدى يديه حتى وقف عىل ثالث ومنه قوله:  }الصَّ

َياُد)  ]ص[، قال الشاعر:  ({39اْْلِ



/  الربهان                                                                              

 سورة احلج -2ج

115 

 َألَِف الصفون فال يزال كأنه 

 

 سريامام يقوم عىل الثالث ك 

 

أي إذا سقطت جنوهبا إىل األرض }َفإَِذا َوَجَبْت ُجنُوُِّبَا{ قوله تعاىل: 

ومنه قوهلم: وجب احلائط إذا سقط ووجبت الشمس إذا غربت قال أوس 

 بن حجر: 

 أمل نكشف الشمس شمس النهار

 

 والبدر باجلبل الواجب 

 

رد هذا األمر واألكل منها مستحب إذا تطوع هبا وإنام و}َفُكُلوا ِمنَْها{  

}َوَأْطِعُموا اْلَقانَِع  بعد حظر ألن أهل اجلاهلية كانوا حيرمواها عىل نفوسهم

 } فالقانع السائل واملعرت الذي يتعرض للسؤال وال يسأل قال َواْلُمْعََتَّ

 الشامخ: 

 ملال املرء يصلحه فيغني

 أي من السؤال. 

 مفارقه أعف من القنوع  

 

َه حُلُوُمَها َوََل ِدَماُؤَها{  }َلْن َينَاَل قوله تعاىل:  أي ال يتقبل اهلل الدماء اللَّ

ولكن يتقبل التقوى وقيل: إن أهل اجلاهلية كانوا إذا ذبحوا رفعوا أيدهيم 

فاستقبلوا الكعبة بدمائها فأراد املسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل اهلل تعاىل: 

َه حُلُوُمَها َوََل ِدَماُؤَها{.  }َلْن َينَاَل اللَّ

َرَها َلُكْم{   َه  أي ذللها لكم يعني األنعام}َكَذلَِك َسخَّ وا اللَّ ُ }لُِتَكربِّ

يعني التسمية عند الذبح عىل ما هداكم أي أرشدكم إليه َعىَل َما َهَداُكْم{ 

ِ اْلُمْحِسننَِي) من حجكم  أي بالقبول واجلنة. ({ 37}َوبَِّشِّ

ِه النَّا قوله تعاىل: أي ولوال َس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض{ }...َوَلْوََل َدْفُع اللَّ

َمْت َصَواِمُع  دفع اهلل عن الدين باألئمة واملجاهدين من أوليائهم }هَلُدِّ
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أنه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أي صوامع الرهبان، وروينا عن النبي َوبَِيٌع{ 

أي }َوَصَلَواٌت{  قال: ))صومعة الرجل بيته((، وبيع: وهي كنائس اليهود

 أي مساجد املسلمني. }َوَمَساِجُد{  اتوتركت صلو

واملشيد احلصني ({ 29}...َوبِْئٍر ُمَعطََّلٍة َوَقِّْصٍ َمِشيٍد) قوله تعاىل:

 ومنه قول الشاعر: 

 ويتام مل ترتك هبا جذع نخلة 

 

 وال أطام إال مشيد بجندل  

 

 وقد يكون بمعنى الرفيع قال عدي بن زيد: 

 شاده مرمرًا وجلله كلساً 

 

  يف ذراه وكورفللطري 

 

والبئر املعطلة الذي غار ماؤها وهلك أهلها وإنام هذا مثل رضبه اهلل 

تعاىل للمؤمن النافع بالقرص املشيد لالنتفاع به وللكافر الضار بالبئر املعطلة 

 التي مل تنفع. 

}َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن قوله تعاىل: 

هذا يدل عىل أن العقل علم وعىل أن حمل ذلك العلم القلب، ويف ا{ ِِّبَ 

أي يفهمون هبا }َأْو َءاَذاٌن َيْسَمُعوَن ِِّبَا{  قوله: يعقلون هبا أي يعتربون هبا

َا ََل َتْعَمى اأْلَبَْصاُر َوَلِكْن  ما سمعوه من أخبار القرون السالفة }َفإَِّنَّ

تِي يِف ال ُدوِر)َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ القلوب ال يصح عليها العمى ({ 26صُّ

ولكن إذا مل حتفظ ما ينفعها صارت بمنزلة العيون العمي التي ال تنفع يف 

 النظر. 

أي يستبطئون نزوله استهزاء }َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب{  قوله تعاىل:

ُه َوْعَدُه{  منهم }َوإِنَّ  تهأي لن يؤخر اهلل عذابه عن وق}َوَلْن ُُيِْلَف اللَّ

وَن) أي أن طول يوم واحد من ({ 27َيْوًما ِعنَْد َربَِّك َكَأْلِف َسنٍَة ِِمَّا َتُعدُّ
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أيام اآلخرة كطول ألف سنة من أيام الدنيا مام تعدون وأن أمل العذاب يف 

 يوم من أيام اآلخرة كأمل ألف سنة من أيام الدنيا يف الشدة وكذلك النعيم. 

أي تكذيبهم ِذيَن َسَعْوا يِف َءاَياتِنَا ُمَعاِجِزيَن{ }...َوالَّ  قوله تعاىل:

-بالقرآن وقرئ )معجزين( فمن قرأ معجزين أي متبطئني يف اتباع النبي 

ومن قرأ معاجزين فمعناه متسارعني يظنون أاهم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

 يعجزون اهلل هربًا. 

ْن َرُسوٍل َوََل َنبِيٍّ إَِلَّ إَِذا ََتَنَّى }َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك مِ  قوله تعاىل:

ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه{   أي إذا قرأ ألقى الشيطان يف قراءته قال الشاعر: َأْلَقى الشَّ

 متنى كتاب اهلل أول ليلة 

 

 وآخرة القى حامم املناير  

 

والرسول والنبي معناهام خمتلف فالرسول أعىل مرتبة من النبي ألن 

هوالذي تنزل عليه املالئكة بالوحي والنبيء هو الذي يوحى إليه الرسول 

يف نومه، وقيل: إن الرسول هو املبعوث بالرشائع والنبي الذي حيفظ 

 الرشائع. 

ملا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وسبب نزول هذه اآلية ما روينا أن رسول اهلل 

بلغ إىل قوله: نزلت عليه سورة النجم قرأها يف املسجد احلرام حتى إذا 

ى) َت َواْلُعزَّ ]النجم[،  ({40( َوَمنَاَة الثَّالَِثَة اأْلُْخَرى)91}َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

قرأ بعض املرشكني من ورائه: تلك الغرانيق األوىل عندهن شفاعة ترجتى. 

أراد بذلك إضالل من سمع قراءة رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم من 

م ملا سمعوا تلك الغرانيق األوىل سجدوا ورفع الوليد بن املرشكني ألاه

املغرية ترابًا إىل جبهته فسجد عليه فأنزل اهلل تعاىل جربيل بذلك إنكارًا عىل 

}َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل من زاد يف القرآن ما ليس فيه فقال: 



 البرهان في تفسير القرآن      524

ُه َما ُيْلِقي َوََل َنبِيٍّ إَِلَّ إَِذا ََتَنَّى َأْلَقى الشَّ  ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه َفَينَْسُخ اللَّ

ْيَطاُن{  ُه َعِليٌم َحِكيٌم) أي يرفعهالشَّ ُه َءاَياتِِه َواللَّ ( 94}ُثمَّ ُُيِْكُم اللَّ

ْيَطاُن فِْتنًَة{  ِذيَن يِف ُقُلوِِّبِْم  وحمنة واختباراً لَِيْجَعَل َما ُيْلِقي الشَّ }لِلَّ

  ({.93}َوإِنَّ الظَّالِِمنَي َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد) قأي رشك ونفاَمَرٌض{ 

ِذيَن َكَفُروا يِف ِمْرَيٍة ِمنُْه{  قوله تعاىل: أي يف شك من }..َوََل َيَزاُل الَّ

اَعُة بَْغَتًة{  القرآن }َأْو َيْأتَِيُهْم َعَذاُب  أي ساعة القيامة}َحتَّى َتْأتَِيُهُم السَّ

قيامة والعقيم الشديد وهو الذي ال مثل له وال أي يوم ال({ 99َيْوٍم َعِقيٍم)

 عديل. 

}...َذلَِك َوَمْن َعاَقَب بِِمْثِل َما ُعوِقَب بِِه ُثمَّ بُِغَي َعَلْيِه  قوله تعاىل:

نَُّه اللَُّه{  وهذه اآلية نزلت يف قوم من املرشكني قتلوا بقوم من َلَينُِّْصَ

بمثله  - اهلل َعَلْيه وآلهَصىَل -املسلمني قتلوهم بواحد فعاقبهم رسول اهلل 

{  فنزل قوله: َه ُهَو احْلَقُّ أي ذو احلق وعبادته وطاعته طاعة }َذلَِك بَِأنَّ اللَّ

  }َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباطُِل{. ذي حق

ٍة َجَعْلنَا َمنَْسًكا ُهْم َناِسُكوُه{  قوله تعاىل: وهو املوضع }...لُِكلِّ ُأمَّ

 د للعبادة يف مناسك احلج والعمرة. املعتا

َب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه { قوله تعاىل: َا النَّاُس ُْضِ ألن حجج }...َياَأَيُّ

ِذيَن  اهلل سبحانه عليهم برضب األمثال هلم أقرب إىل أفهامهم }إِنَّ الَّ

من الرؤساء واألوثان الذين تعبدواهم من دون َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه{ 

ُلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه{  ادة اهللعب ليعلم أن العبادة تكون }َلْن َُيْ

للخالق املنيشء دون املخلوق املنشأ وخص الذباب لضعف خلقه ولكثرته 

بَاُب َشْيًئا ومهانته وسمي ذبابًا ألنه ُيذب استقذاراً  ََل  }َوإِْن َيْسُلْبُهُم الذُّ

ًا : أي أمله يف قرض أبدااهم حتى يسلبهم الصرب عليها شيئَيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه{ 

والوقار معها فإذا كان هذا الذي هو أحقر احليوان وأضعفه ال يقدر من 
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عبدوه من دون اهلل عىل خلق مثله ثم دفع أذيته فكيف جيوز هلم أن يكونوا 

 آهلة معبودين وأربابًا مطاعني وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. 

أي العابد واملعبود ({ 73َف الطَّالُِب َواْلَمْطُلوُب)}َضعُ  ثم قال:

 ومعنى الكالم ضعف الطالب عن القدرة واملطلوب عن النرصة. 

َه َحقَّ َقْدِرِه{  قوله تعاىل: أي ما عظموه حق تعظيمه وال }َما َقَدُروا اللَّ

 عرفوه حق معرفته. 

أي ما بني أيدهيم ما َخْلَفُهْم{ }..َيْعَلُم َما بنَْيَ َأْيِدَيِْم َوَما  قوله تعاىل:

كان من خلق األنبياء واملالئكة وما يكون من بعد خلقهم، وجيوز أن يكون 

أول أعامهلم وآخرها، وما بني أيدهيم من أمر اآلخرة وما خلفهم من أمر 

 الدنيا. 

ِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم{  قوله تعاىل: أي }..َوَجاِهُدوا يِف اللَّ

يِن ِمْن َحَرٍج{  كم لدينهاختار  أي من ضيق}َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

َة َأبِيُكْم{  ومن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وهذه اآلية نزلت يف رسول اهلل }ِملَّ

ملة أبيكم وهي  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كان عىل منهاجه من عرتة رسول اهلل 

اُكُم اْلُمْسِلِمنَي ِمْن  - َعَلْيه وآلهَصىَل اهلل-دينه الزمة ألمة حممد  }ُهَو َسمَّ

أحدهام: معناه أن اهلل تعاىل هو سامكم املسلمني من  َقْبُل َويِف َهَذا{ قوَلن

ُسوُل َشِهيًدا{  قبل القرآن، وجيوز أن يكون إبراهيم سامكم يف }لَِيُكوَن الرَّ

بأن رسلهم قد نَّاِس{ }َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل ال إبالغ رسالة ربه إليكم

اَلَة{  أبلغوهم رسالة رهبم َكاَة{  املفروضة}َفَأِقيُموا الصَّ }َوَءاُتوا الزَّ

أي }ُهَو َمْوََلُكْم{  أي متسكوا بدين اهلل}َواْعَتِصُموا بِاللَِّه{  الواجبة

فنعم املوىل حني مل يمنعكم  ({72}َفنِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصرُي) وليكم

 ملا عصيتموه.  الرزق
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 :-َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة املؤمنني مكية 
ِحيِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ أي ({ 9}َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمنُوَن)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

 قد سعدوا ومنه قول لبيد: 

ا تعقيل  فاعقيل إن كنت مل 

 

 ولقد أفلح من كان عقل 

 

الح البقاء عىل ما ذكرناه ومنه قوله يف األذان )حي عىل وقيل: الف

 الفالح(. 

ِذيَن ُهْم يِف َصاَلَِتِْم َخاِشُعوَن)وقوله:  وهو أن ينظر إىل ({ 4}الَّ

 موضع سجوده من األرض ال جيوز ببرصه مصاله.

ْغِو ُمْعِرُضوَن) ِذيَن ُهْم َعِن اللَّ واللغو الباطل والكذب، ({ 3}َوالَّ

يف هذا املوضع الشتم ألن كفار مكة كانوا يشتمون املسلمني وقيل اللغو 

 فنهوا عن اإلجابة. 

 ثم بني ما يرثون فقال:({ 90}...ُأوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن) قوله تعاىل:

ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس{   والفردوس هو حضائر العنب. }الَّ

ْنَساَن ِمنْ  قوله تعاىل: ({ 94ُساَلَلٍة ِمْن طنٍِي) }َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

واملعنى أن اإلنسان ال يرجع إال إىل آدم خلق من ساللة من طني والساللة 

 صفوة كل يشء التي تسيل منه قال الشاعر: 

 وهل هند إال مهرة عربية 

 

 سليلة أفراس حتللها بغل  

 

اٍر }ُثمَّ َجَعْلنَاُه ُنْطَفًة يِف َقرَ  وقد سمي الولد ساللة والنطفة ساللة

}ُثمَّ َخَلْقنَا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة  أي متمكن({ 93َمِكنٍي)

وإنام بني تعاىل ُمْضَغًة َفَخَلْقنَا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم حَلًْما{ 
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لإلنسان تنقل أحواله حتى استكمل خلقه ليعلم نعمته عليه وحكمته فيه 

 املوت أهون من إنشائه ومل يكن شيئًا. وأن بعثه بعد 

أي نفخ الروح فيه وإنبات الشعر }ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا َءاَخَر{  قوله تعاىل:

 والتذكري والتأنيث. 

أي سبع ساموات }...َوَلَقْد َخَلْقنَا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَق{  قوله تعاىل:

ة، وهي مع ذلك بعضها وإنام سميت بذلك ألن كل طبقة طريقة للمالئك

أي عن ({ 97}َوَما ُكنَّا َعِن اخْلَْلِق َغافِِلنَي) فوق بعض أي متطابقة

 حفظهم من سقوط السامء عليهم. 

هي شجرة الزيتون }...َوَشَجَرًة ََتُْرُج ِمْن ُطوِر َسْينَاَء{  قوله تعاىل:

 وخصت بالذكر لكثرة منافعها وقلة تعاهدها ومعنى طور سينا أي الكثري

ْهِن{  الشجر وقيل معنى السيناء كثري الربكة  والباء زائدة}َتنُْبُت بِالدُّ

أي ما يصطبغ به اآلكلون، وقد روينا عن رسول ({ 40}َوِصْبٍغ لِْْلِكِلنَي)

اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))الزيت شجرة مباركة فائتدموا به 

 وادهنوا((. 

لنَِي)}...َما َس  قوله تعاىل: ما سمعنا ({ 42ِمْعنَا ِِّبََذا يِف َءابَاِئنَا اأْلَوَّ

 هبذا بمثله برشًا يف آبائنا األولني. 

بَُّصوا بِِه َحتَّى ِحنٍي) قوله تعاىل: أي حتى يموت أو يستبني ({ 49}َفََتَ

 أمره. 

أي تنور اخلابزة، وقد روينا عن أمري املؤمنني }َوَفاَر التَّنُّوُر{  قوله تعاىل:

 أن قوله وفار التنور واملراد الفجر.  -َعَلْيه الَسالم- عيل

}...َوُقْل َربِّ َأْنِزْلنِي ُمنَْزًَل ُمَباَرًكا َوَأْنَت َخرْيُ  قوله تعاىل:

بضم امليم وفتح الزاي وقرئ بفتح امليم وكرس الزاي ({ 41اْلُمنِْزلنَِي)

وأنت خري فاملنزل بالضم فعل النزول واملنزل بالفتح موضع النزول، 
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قال ذلك عند نزوله يف السفينة،  -َعَلْيه الَسالم-املنزلني. وروينا أن نوحًا 

 وروينا أنه قال وقت نزوله من السفينة. 

ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا{  قوله تعاىل: أي يموت }...إِْن ِهَي إَِلَّ َحَياُتنَا الدُّ

  ({.37}َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثنَِي) منا قوم وحييى منا قوم

أي هلكى كالغثاء وهو ما جاء فوق }...َفَجَعْلنَاُهْم ُغَثاًء{  قوله تعاىل:

 السيل من هشيم الورق وبايل الشجر قال األخطل: 

 كنت الغثاء يف لج أخرض مزبد 

 

 قذف اإلناء فيه فضل ضالال 

 

 أي فبعدًا هلم من الرمحة. ({ 29}َفُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّالِِمنَي) 

أي متواترين بعضهم يتبع }...ُثمَّ َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا َتَْتَى{  ىل:قوله تعا

بعضًا بني كل اثنني دهر طويل واشتقاق ترتى من وتر القوس التصاله منه 

 وقيل إنه مشتق من الوتر وهو الفرد ألن كل واحد بعد صاحبه جييء فردًا. 

رين ظاملني ألن بني أي قاه({ 26}...َوَكاُنوا َقْوًما َعالنَِي) قوله تعاىل:

 إرسائيل كانت تعبد فرعون وفرعون كان يعبد األصنام. 

ُه َءاَيًة{ قوله عز وجل:  وآيته أنه خلق من }...َوَجَعْلنَا ابَْن َمْرَيَم َوُأمَّ

غري َذَكر وآيتها أاها مَحَلت من غري فحل ثم تكلم يف املهد فكان كالمه آية له 

ا إِ وبراءة هلا والربوة ما ({ 90ىَل َربَْوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنٍي)}َوَءاَوْينَاُُهَ

ارتفع من األرض قيل إاها دمشق، وقيل إاها بيت املقدس، وروينا أاها 

أقرب البقاع ذات قرار أي استواء واملعني املاء الظاهر وقيل إنه اجلاري 

 ومنه قول الشاعر: 

 إن الذين غدوا بليلك غادروا 

 

 ناوشاًل بعينك ال يزال معي 
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 أي ظاهرًا. 

ًة َواِحَدًة{  قوله تعاىل: ُتُكْم ُأمَّ أي جامعتكم جامعة }..َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

 واحدة. 

أي قطعًا وقرئ زبرًا بضم }َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بَْينَُهْم ُزبًُرا{  قوله تعاىل:

 الباء أي كتبًا فأخذ كل فريق منهم كتابًا آمن به وكفر بام سواه. 

أي حتى املوت ({ 92}َفَذْرُهْم يِف َغْمَرَِتِْم َحتَّى ِحنٍي) ىل:قوله تعا

 وحتى يأتيهم ما وعدوا به. 

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما َءاَتْوا{  قوله تعاىل: }َوُقُلوُِّبُْم  يعني الزكاة}...َوالَّ

ِْم َراِجُعوَن) أي خائفةَوِجَلٌة{  ُْم إِىَل َرِّبِّ أي خيافون أن ال ينجو ({ 60}َأَّنَّ

 ذابه إذا قدموا عليه. من ع

اِت{  قوله تعاىل: أي يستكثرون منها ألن }ُأوَلِئَك ُيَساِرُعوَن يِف اخْلرَْيَ

أي سابقون إىل ({ 69}َوُهْم هَلَا َسابُِقوَن) املسارع إىل اليشء مستكثر

 اجلنة. 

أي يف غطاء وغفلة من }..بَْل ُقُلوُِّبُْم يِف َغْمَرٍة ِمْن َهَذا{  قوله تعاىل:

من خطايا ({ 63}َوهَلُْم َأْعَماٌل ِمْن ُدوِن َذلَِك ُهْم هَلَا َعاِمُلوَن) احلق

 من دون احلق. 

فِيِهْم بِاْلَعَذاِب{  قوله تعاىل: املرتف املوسع عليه }َحتَّى إَِذا َأَخْذَنا ُمَْتَ

َأُروَن) باخلصب واملال والولد أي يضجون وهذه اآلية ({ 62}إَِذا ُهْم ََيْ

 ر.نزلت يف قتىل بد

أحدهام  وجهانفيه ({ 66}َفُكنُْتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َتنِْكُصوَن) 

أن تصفوه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-تستأخرون وتقهرون مستكربين بمحمد 

بالقرآن سامرًا وهو من السمر هو احلديث لياًل وقيل إن سامرًا هو ظل 

وحيتمل أن أي هتجرون احلق باإلعراض عنه، ({ 67}ََتُْجُروَن)القمر 
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يكون باهلجر من الكالم القبيح وهذا إنكار من اهلل تعاىل عليهم حني 

 تسامروا عىل احلق عىل ظهور. 

َمَواُت  قوله تعاىل: }...َوَلِو اتََّبَع احْلَقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّ

 }  واحلق هو اهلل عز وجل أي لو اتبع اهلل ما يشتهونَواأْلَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ

{لفسدت الساموات واألرض   هو ما بينهام من خلق.  }َوَمْن فِيِهنَّ

}َفُهْم َعْن  أي بيان احلق هلم}بَْل َأَتْينَاُهْم بِِذْكِرِهْم{  قوله تعاىل:

وجيوز أن يكون الذكر بمعنى الرشف أي فهم ({ 79ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن)

 عن رشفهم معرضون. 

{  يعني أجراً ْرًجا{ }َأْم َتْسَأهُلُْم َخ  قوله تعاىل: أي }َفَخَراُج َربَِّك َخرْيٌ

فرزق ربك خري يف الدنيا والفرق بني اخلرج واخلراج أن اخلراج من الرقاب 

 واخلرج من األرض. 

اِط  قوله تعاىل: َ ِذيَن ََل ُيْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرِة َعِن الِّصِّ }...َوإِنَّ الَّ

 أي حلائرون معرضون. ({ 72َلنَاِكُبوَن)

قيل إن }...َحتَّى إَِذا َفَتْحنَا َعَلْيِهْم بَابًا َذا َعَذاٍب َشِديٍد{  تعاىل: قوله

دعا عليهم فقال: ))اللهم اجعل عليهم سنني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

}إَِذا  كسنني يوسف(( فأقحطوا سبع سنني وقيل قتلهم بالسيف يوم بدر

 ({. 77ُهْم فِيِه ُمْبِلُسوَن)

ِذي َذَرَأُكْم يِف اأْلَْرِض{  }..َوُهوَ   أي خلقكم. الَّ

ْيِل َوالنََّهاِر{  قوله تعاىل: فيه تأويالن أحدهام }َوَلُه اْختاَِلُف اللَّ

 . تدبريهام بالزيادة والنقصان، والثاين: تكررهام يومًا بعد ليلة، وليلة بعد يوم

اُر َعَلْيِه{  منه فاحتمل ذلك  أي يمنع وال يمنع}...َوُهَو َُيِرُي َوََل َُيَ

وجهني أحدهام: يف الدنيا ملن أراد هالكه مل يمنعه منه مانع، ومن أراد نرصه 
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 مل يدفع من نرصه دافع. 

يَِّئَة{ قوله تعاىل تِي ِهَي َأْحَسُن السَّ أي ادفع املنكر : }...اْدَفْع بِالَّ

َلْيه باملوعظة وامح السيئة باحلسنة وهذا وإن كان خطابًا للنبي َصىَل اهلل عَ 

 وآله وَسَلم فاملقصود به مجيع األمة. 

َياطنِِي) قوله تعاىل: َزاِت الشَّ أي ({ 17}َوُقْل َربِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َُهَ

وِن) إغوائهم أي يشهدون ويقاربون ({ 12}َوَأُعوُذ بَِك َربِّ َأْن َُيُْْضُ

 يف أحوايل وترصفايت. 

والربزخ ({ 900إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن)}..َوِمْن َوَراِئِهْم بَْرَزٌخ  قوله تعاىل:

 هو احلاجز بني املوت والبعث وحاجز بني الدنيا واآلخرة. 

وِر َفاَل َأْنَساَب بَْينَُهْم{  قوله تعاىل: أي إذا نفخت }َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصُّ

األرواح يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ أي ال يتعارفون للهول الذي قد 

اصلون فيه وذلك هو اليوم الذي ذكره اهلل عز وجل بقوله: أذهلهم وال يتو

ِه َوَأبِيِه)32}َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه) ( َوَصاِحَبتِِه 39( َوُأمِّ

أي ال يسأل بعضهم عن ({ 909}َوََل َيَتَساَءُلوَن)]عبس[.  ({36َوبَنِيِه)

 خربه الشتغال كل واحد منهم بنفسه. 

 أي ابعدوا بعد الكلب. ({ 902وا فِيَها َوََل ُتَكلُِّموِن)}...َقاَل اْخَسئُ  

ا{  قوله تعاىل: َْذَُتُوُهْم ِسْخِريًّ قرئ بضم السني وبكرسها فمن }..َفاَتَّ

 ضمها أراد السخرة واالستعباد وبالكرس أراد السخرة واالستهزاء. 

يَن) قوله تعاىل: اب. ({ 993}...َفاْسَأِل اْلَعادِّ  أي احلُس 
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ِحيِم، مْحَِن الرَّ ِه الرَّ وإنام خصت }ُسوَرٌة َأْنَزْلنَاَها{ قوله تعاىل:  بِْسِم اللَّ

هبذا االفتتاح ألن املقصود هبا الذكر والوعيد فافتتحت بالرهبة كسورة 

 التوبة والسورة اسم املنزلة الرشيفة. 

قرئ بالتشديد والتخفيف أي قدرنا فيها }َوَفَرْضنَاَها{  عاىل:قوله ت

[، أي 237]البقرة: }َفنِْصُف َما َفَرْضُتْم{احلدود مأخوذ من قوله: 

د أراد بتمييز ما فيها من احلالل واحلرام.   قدرتم. ومن شد 

ايِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهَما مِ  قوله تعاىل: انَِيُة َوالزَّ اَئَة َجْلَدٍة{ }الزَّ

وإنام قدم أمر الزانية عىل الزاين ألن الشهوة منها أغلب وأكثر ، وحد اجللد 

مائة جلدة مع احلرية والبكارة وهو أكثر حدود اجللد ألن فعل الزنا أغلظ 

 وأشد من القذف بالزنا. 

وأما املحصنات فحدهام الرجم بالسنة واجللد بالكتاب فنسخ خطه 

}َوََل َتْأُخْذُكْم ِِّبَِما َرْأَفٌة يِف ِديِن  ورة األحزاب.وبقي حكمه وكان يف س

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر{  ِه إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاللَّ وهو أن تدعوه الرمحة إما إىل اللَّ

}َوْلَيْشَهْد َعَذاَِّبَُما  ختفيف الرضب أو إسقاط احلد حتى ال يقام عليه

مع اإلمام وشهود الزنا ليكون ذلك زيادة يف { (4َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمننَِي)

 نكاله وبينة يف إقامة حده. 

انَِيُة ََل  قوله عز وجل: َكًة َوالزَّ ايِن ََل َينِْكُح إَلَّ َزانَِيًة َأْو ُمِّْشِ }الزَّ

َم َذلَِك َعىَل اْلُمْؤِمننَِي) ٌك َوُحرِّ فالناكح هنا ({ 3َينِْكُحَها إَِلَّ َزاٍن َأْو ُمِّْشِ

َم الزاين أي الزاين ال يزين إال بزانية والزانية ال تزين إال بزان  بمعنى }َوُحرِّ

 أي حرم الزنا عىل املؤمنني.  ({3َذلَِك َعىَل اْلُمْؤِمننَِي)

قيل: إن هذه اآلية نزلت يف رجل من املسلمني استأذن عىل رسول اهلل 
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اهلية من ذوات َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف نكاح امرأة من بغايا اجل

 الزانيات ورشطت له أن تنفق عليه فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية فيه. 

ِذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت{  قوله تعاىل: ْ َيْأُتوا  يعني بالزنا}َوالَّ }ُثمَّ ََل

وهذا }َفاْجِلُدوُهْم َثَماننَِي َجْلَدًة{  يعني بينة عىل الزنابَِأْربََعِة ُشَهَداَء{ 

اهلل تعاىل عىل القاذف للمقذوف جيب بطلبه ويسقط بعفوه وهو  حد أوجبه

من احلقوق املشرتكة بني حقوق اهلل وال يكمل القذف إال بعد البلوغ 

والعقل إال بحريتهام وإسالم املقذوف وعفافه فإن كان املقذوف كافرًا أو 

ن عبدًا عزر قاذفه ومل حيد وإن كان القاذف كافرًا حد حدًا كاماًل، فإن كا

 عبدًا حد نصف احلد.

وهذا مام ({ 2}َوََل َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدًة َأبًَدا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن)

غلظ اهلل تعاىل به القذف وحتى علق به من التغليظ ثالثة أحكام وجود احلد 

 والتفسيق وسقوط الشهادة. 

ِذيَن َتابُوا ِمْن بَْعِد َذلِ  قوله تعاىل: َه َغُفوٌر }إَِلَّ الَّ َك َوَأْصَلُحوا َفإِنَّ اللَّ

والتوبة من القذف ترفع الفسق وال تسقط احلد وتقبل شهادته ({ 9َرِحيٌم)

بعد التوبة واحلد، وإنام نفى قبول الشهادة عىل التأبيد للتغليظ وإذا كان اهلل 

 تعاىل يقبل توبته فاخللق أوىل أن يقبلوا شهادته. 

ِذيَن يَ  قوله تعاىل: ْ َيُكْن هَلُْم  يعني بالزناْرُموَن َأْزَواَجُهْم{ }َوالَّ }َوََل

}إَِلَّ َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْربَُع  يعني يشهدون بالزناُشَهَداُء{ 

اِدِقنَي) ِه إِنَُّه َلِمَن الصَّ وهذا حكم خص اهلل تعاىل ({ 6َشَهاَداٍت بِاللَّ

 سقط احلد عنهم. األزواج به يف قذف نسائهم أن يالعنوا في

وسبب ذلك أن هالل بن أمية أتى رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

وهو جالس مع أصحابه فقال: يا رسول اهلل إين رأيت بعيني وسمعت بأذين 

فكره رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ما أتى به وثقل عليه حتى أنزل 
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ف الرجل زوجته بالزنا كان له اللعان منها إن شاء اهلل فيه هذه اآلية فإذا قذ

وإن مل يكن ذلك لقاذف سواه ألن الزوج ينفي نسبًا ليس منه ورفع حكم 

 فراش... مضطرًا إىل لعااها دون غريه. 

فإذا قال ذلك العن بينهام اإلمام أو احلاكم من قبله ويستحب أن يكون 

رضة فيقول: أشهد باهلل يف مسجد جيمع فيه للصالة ويبدأ بالزوج وهي حا

أين ملن الصادقني فيام قذفت به زوجتي هذه من الزنا بفالن إن ذكره وإن مل 

يذكره نفذ لعانه وإن أراد نفي ولدها قال: وأن هذا الولد من زنا وليس هو 

}َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْربَُع مني فإذا كمل ما وصفناه أعاده أربعًا كام قال: 

اِدِقنَي)َشَهاَداٍت بِاللَّ  والشهادة يف هذا املوضع اليمني ({ 6ِه إِنَُّه َلِمَن الصَّ

 ألن العرب تسمي احللف باهلل شهادة وقال قيس بن امللوح: 

 وأشهد عند اهلل أين بحبها 

 

 وهذا هلا عندي فام عندها ليا 

 

أي أحلف باهلل؛ فإذا فرغ من الرابعة قال: وعيل لعنة اهلل إن كنت من 

  رميتها به من الزنا فإذا فرغ من اخلامسة فقد أكمل لعانه. الكاذبني فيام

.... عىل املرأة بعده فتقول وهو حارض: أشهد باهلل إن زوجي فالن هذا 

إن كان الزوج قد نفاه -من الكاذبني فيام رماين به من الزنا وأن هذا الولد 

له: ولده والده هذا ما هو من زنا تقول ذلك أربعًا وهو تأويل قو -منها

ِه إِنَُّه َلِمَن  }َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْربََع َشَهاَداٍت بِاللَّ

ثم تقول يف اخلامسة: أن عيل غضب اهلل إن كان زوجي ({ 2اْلَكاِذبنَِي)

}َأنَّ َغَضَب  فالنًا هذا من الصادقني فيام رماين به من الزنا وهو تأويل قوله:

ِه َعَلْيَها إِ اِدِقنَي)اللَّ والغضب يف لعااها بدل من اللعنة ({ 1ْن َكاَن ِمَن الصَّ

يف لعان زوجها، وان استبدل الزوج باللعن غضبًا واستبدلت هي بالغضب 
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لعنة مل جتز وإذا وفع اللعان وقعت الفرقة املؤبدة فإن أكذب الزوج نفسه 

 حلق به الولد حيًا فإن قد مات مل يلحق به. 

اٌب }َوَلوْ  قوله تعاىل: َه َتوَّ ُتُه َوَأنَّ اللَّ ِه َعَلْيُكْم َوَرمْحَ ََل َفْضُل اللَّ

وفضل اهلل من ه، ورمحته نعمته ويف الكالم تقدير ومعناه، ({ 90َحِكيٌم)

ولوال فضل اهلل عليكم ورمحته لكم لنال الكاذب منكم عذاب عظيم، وأن 

اهلل تواب حكيم فيكون املحذوف عىل القول األول اجلواب وبعض 

 الرشط وعىل القول الثاين اجلواب وحده بعد استيفاء الرشط. 

ْفِك{ قوله تعاىل:  ِذيَن َجاُءوا بِاإْلِ يعني الكذب ومنه قول }إِنَّ الَّ

 الشاعر: 

 شهيد عىل اإلفك غريالصواب

 

 وما شاهد اإلفك كاألحنف 

 

وزعامء اإلفك: حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة }ُعْصَبٌة ِمنُْكْم{  

هلل بن أيب سلول وسبب إفكهم أن عائشة سارت مع رسول اهلل َصىَل وعبدا

اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف غزاة املرسيع فضاع عقد هلا من جزع ظفار وقد 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-توجهت حلاجتها فعادت يف طلبه ورحل رسول اهلل 

فلم تر يف من منزله ورفع هودجها ومل يشعر هبا أاها ليست فيه وعادت 

املنزل أحدًا فأبركها صفوان بن املعطل فحملها عىل راحلته وأحلقها برسول 

 عليه فتكلم فيها ويف صفوان من تكلم.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

ْثِم{  أي له عقاب ما اكتسب }لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ

ِذي َتَوىلَّ ِكرْبَ  بقدر إثمه أي معظمه وهو عبداهلل بن أيب ُه ِمنُْهْم{ }َوالَّ

 سلول. 

}َظنَّ  أي هال إذ سمعتم اإلفك}َلْوََل إِْذ َسِمْعُتُموُه{  قوله تعاىل:

ا{  أي ظن بعضهم ببعض خريًا كام اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَِأْنُفِسِهْم َخرْيً
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 يظنون بأنفسهم. 

أي هال جاءوا عليه بَِأْربََعِة ُشَهَداَء{  }َلْوََل َجاُءوا َعَلْيهِ  قوله تعاىل:

ِه  بأربعة شهداء يشهدون بام قالوا َهَداِء َفُأوَلِئَك ِعنَْد اللَّ }َفإِْذ ََلْ َيْأُتوا بِالشُّ

 ({. 93ُهُم اْلَكاِذبُوَن)

ْوَنُه بَِأْلِسنَتُِكْم{  قوله تعاىل: هو أن يتحدث به اإلنسان ويلقيه }..إِْذ َتَلقَّ

حتى ينترش وفيه وجه آخر وهو أن يلقاه بالقبول إذا حدث به بني الناس 

وال ينكره وقرئ: )إذ تلقونه( بكرس الالم خمففة أي ترسعون يف الكذب 

 من قوله: ولق يلق إذا أرسع يف الكذب وغريه قال الراجز: 

 جاءت به ريح من الشام تلق 

 

 

ِذيَن َءاَمنُوا ََل تَ قوله تعاىل:  َا الَّ ْيَطاِن{ }...َياَأَيُّ أي تَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ

 آثاره وختطيه احلالل إىل احلرام والطاعة إىل املعصية. 

َعِة{  قوله تعاىل: وقرئ )وال يتأل( }َوََل َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمنُْكْم َوالسَّ

أحدهام: أن معناهام واحد وهو بمعنى ال  قوَلنويف اختالف القراءتني 

عناهام خمتلف فمعنى يأتل أي يألوا ويقرص، ومعنى حيلف، والثاين: أن م

}َأْن ُيْؤُتوا ُأوِِل اْلُقْربَى  يتأل أي حيلف مأخوذ من األلية وهي اليمني

أي ال حيلفون أن ال يربوا وهذه َواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجِريَن يِف َسبِيِل اللَِّه{ 

أن يفعل وأن  عامة يف كل من حلف ال يفعل فعاًل من أفعال اخلري فعليه

 يكفر. 

يَِّباُت  قوله تعاىل: }...اخْلَبِيَثاُت لِْلَخبِيثنَِي َواخْلَبِيُثوَن لِْلَخبِيَثاِت َوالطَّ

يَِّباِت{  يُِّبوَن لِلطَّ يِّبنَِي َوالطَّ أي اخلبيثات من األعامل للخبيثني من لِلطَّ

الرجال، واخلبيثون من الرجال للخبيثات من األعامل، والطيبات من 
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 ألعامل للطيبني من الناس والطيبون من الناس للطيبني من األعاملا

ُءوَن ِِمَّا َيُقوُلوَن{  أي أن الطيبني والطيبات مربؤن من }ُأوَلِئَك ُمرَبَّ

 اخلبيثني واخلبيثات. 

ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتْدُخُلوا بُُيوًتا َغرْيَ بُُيوتُِكْم َحتَّى  قوله تعاىل: َا الَّ }َياَأَيُّ

أي حتى تستأذنوا ألن االستئذان مؤنس فعرب عنه باالستئناس َتْأنُِسوا{ َتْس 

والثاين حتى تأنسوا أهل البيت بالتنحنح فيعلموا بالدخول عليهم وحيتمل 

وجهًا ثالثًا أي يستأنسون أي يعلمون فيها أحد يستأذنونه ويسلمون عليه 

 [، أي علمتم فيه. 8]النساء: }َفإِْن َءاَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشًدا{ومنه قوله تعاىل: 

واإلذن يكون بالقول واإلشارة فقد روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

وآله وَسَلم أنه قال: ))تنحنح الرجل إذنه(( فإن استأذن ثالثًا وىل ومل يراجع 

ألن روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: ))من استأذن ثالثًا فلم 

ن له فلريجع(( ألن االستئذان األول أذن والثانية مؤامرة والثالثة عزمة يؤذ

  إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. 

والسالم ندب واالستئذان حتم وهو مسنون }َوُتَسلُِّموا َعىَل َأْهِلَها{ 

بعد للسالم واألوىل أن ينظر فإن وقعت العني عىل العني قبل اإلذن فاألوىل 

االستئذان فإن مل تقع العني عىل العني قيل فاألوىل تقديم  تقديم السالم عىل

 االستئذان عىل السالم. 

فأما االستئذان عىل منازل األهل فإن كانوا غري ذوي حمارم لزم 

 االستئذان عليهم كاألجانب، وإن كانوا ذوي حمارم فإن كان املنزل مشرتكاً 

سموع أو بحنحنة هو فيه وهم ساكنون لزم يف دخوله إيذااهم إما بوطي م

منبهة إال الزوجة فال يلزم ذلك يف حقها بحال الرتفاع العورة بينهام، وإن مل 

 يكن املنزل مشرتكًا كان اإلذن عليهم كاالستئذان عىل األجانب. 

أن رجاًل قال له: استأذن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 
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قال: ))استأذن عليها(( فعاوده  عىل أمي؟ قال: ))نعم(( قال: إين أخدمها

 ثالثًا قال: ))حتب أن تراها عريانا؟(( قال: ال، قال: ))فاستأذن عليها((. 

}َفاَل َتْدُخُلوَها َحتَّى ُيْؤَذَن  يعني يأذن لكم}َفإِْن ََلْ َِتُِدوا فِيَها َأَحًدا{ 

ًا لقوله وال جيوز أن يتطلع إىل املنزل لريى من فيه إذا كان الباب مغلقَلُكْم{ 

: ))إنام جعل االستئذان ألجل البرص فإذا كان الباب -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-

مفتوحًا فيجوز إذا كان خارجًا منه أن ينظر ألن صاحبه بالفتح قد أباح 

وهذا ينظر }َوإِْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزَكى َلُكْم{  النظر((

ن لزم االنرصاف وحرم اللبث وإن كان قبل فإن كان بعد الدخول عن إذ

الدخول فهو رد اإلذن ومنع من الدخول فريجع من فوره إذا كان بغيا باب 

 املانع. 

}َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْدُخُلوا بُُيوًتا َغرْيَ َمْسُكوَنٍة{  قوله تعاىل:

ا مارة هي دور النزول يف منازل األسفار ومناخاة الرتحال التي يرتفق هب

أي عروض األموال التي هي متاع }فِيَها َمَتاٌع َلُكْم{  الطرق يف أسفارهم

 التجار. 

وا ِمْن َأبَْصاِرِهْم{  قوله عز وجل: ومن يف هذا }ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ

املوضع صلة وتقديره وقل للمؤمنني يغضوا أبصارهم عام ال حيل هلم من 

عيض ألن غض البرص عن احلرام واجب النظر وجيوز أن تكون )من( للتب

أنه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وعن احلالل ليس بواجب. وروينا عن رسول اهلل 

 قال: ))ابن آدم لك أول نظرة فام بال الثانية((. 

يعني بحفظ الفرج العفاف يكون عن }َوَُيَْفُظوا ُفُروَجُهْم{  ثم قال:

ف التبعيض كام دخل يف غض احلرام دون املباح فكذلك مل يدخل فيه حر

 البرص. 
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والزينة هي كلام }َوََل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها{  قوله تعاىل:

أدخلته املرأة عىل بعلها حتى زااها كاحليل والثياب والكحل واخلضاب ومنه 

ال [، ق31]األعراف: }ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد{قوله تعاىل: 

 الشاعر: 

 يأخذن زينتهن أحسن ما ترى 

 

 وإذا عطلن فهن غري عواطل 

 

والزينة زينتان ظاهرة وباطنة فالظاهرة ليس يمكن سرتها والباطنة مثل 

أبعاض البدن واحليل وما جانسه مام جيب سرته وحيرم النظر وأما هذه الزينة 

فيجوز هلم النظر  الباطنة فإاها حترم عىل األجانب وأما ذووا املحارم والزوج

 إليه. 

أن احلسن واحلسني كانا يدخالن عىل  -عليهم السالم-وروينا عن آبائنا 

 أختهام أم كلثوم وهي متشط. 

{ ثم قال:  بَْن بُِخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوِِّبِنَّ واخْلُُمر هي املقانع أمرن }َوْلَيْْضِ

رهن بإلقائهن عىل صدورهن تغطية لنحورهن فقد كن يلقينها عىل ظهو

بادية نحورهن هذه وقيل كانت قمص مفرجة اجليوب كالدراعة تبدو 

عنهن صدورهن فأمرن بإلقاء اخلمر عليهن لسرتها وكنى عن الصدور 

 باجليوب ألاها ملبوسة عليها. 

{  ثم قال: يعني الزينة الباطنة جيوز }َوََل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إَِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ

-عاء مليله وحتريكًا لشهوته فلذلك لعن رسول اهلل إبداؤها للزوج استد

من النساء السلتاء واملرهاء والسلتاء التي ال ختتضب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

واملرها التي ال تكتحل وتفعل ذلك النرصاف شهوة الزوج عنها فأمرها 

املسوفة واملفسلة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بذلك استدعاء لشهوته، ولعن 

فاملسوفة هي التي إذا أرادها زوجها قالت سوف أفعل ومل تطاوعه 
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والتسويف التأخري واملطل، واملفسلة هي التي إذا طلبها زوجها للوطء 

قالت: إين حائض وهي غري حائض فتفسل زوجها من الفسولة وهي 

 الفتور يف األمر. 

َأبْنَاِئِهنَّ َأْو َأبْنَاِء بُُعوَلتِِهنَّ  }َأْو َءابَاِئِهنَّ َأْو َءابَاِء بُُعوَلتِِهنَّ َأوْ  ثم قال:

 } وهؤالء كلهم ذو حمارم َأْو إِْخَواَِّنِنَّ َأْو بَنِي إِْخَواَِّنِنَّ َأْو بَنِي َأَخَواَِتِنَّ

بام ذكر من األنساب واألسباب، وجيوز إبداء الزينة هلن وجيوز هلم النظر 

{  إليهن للمسلمة أن تبدي زينتها الباطنة املسلامت ألنه ال حيل }َأْو نَِساِئِهنَّ

{  أو شيئًا من جسدها للكافرة يعني من صغار }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماَُّنُنَّ

العبيد الذين مل يطلعوا عىل عورات النساء وأما الكبار منهم فليس جيوز هلن 

أن ينظرن إليهم أو يبدين هلم من زينتهن الباطنة شيئًا، وحكم الكبار من 

 ألجانب. العبيد حكم ا

{  قوله تعاىل: فمحمول عىل اإلماء والصغار }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماَُّنُنَّ

ْربَِة ِمَن  الذين ذكرناهم دون من بلغ احللم }َأِو التَّابِِعنَي َغرْيِ ُأوِِل اإْلِ

َجاِل{  يعني الشيخ اهلم الذي رجع إىل حال الطفولية يف ذهاب العقل الرِّ

 رص وزوال الشهوة. والتمييز وضعف السمع والب

أحدهام: أاها مأخوذة من العقل من قوهلم:  قوَلنويف معنى اإلربة 

 رجل أريب إذا كان عاقاًل. والثاين: من األرب وهو احلاجة. 

وأما املجبوب واخليص فليس جيوز أن يظهرن هلام وأن أحكامهام يف 

ا سميت حتريم النظر كأحكام غريهام ممن هو صحيح اآللة. وأما العورة فإاه

 عورة لقبح ظهورها وغض األبصار عنها مأخوذ من عور العني. 

{  ثم قال: بَْن بَِأْرُجِلِهنَّ لُِيْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمْن ِزينَتِِهنَّ قيل إن }َوََل َيْْضِ

املرأة كانت إذا مشت رضبت برجلها ليسمع قعقعة خلخاهلا فنهني عن 
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ذلك فرحًا بزينتهن مرحًا،  ذلك، وحيتمل فعلهن ذلك أمرين إما أن يفعلن

 وإما تعريضًا بالرجل وكال األمرين فاملنع منه واجب. 

وهو مجع أيم يقال: رجل أيم }َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمنُْكْم{  قوله تعاىل:

إذا مل يكن له زوجة وامرأة أيم إذا مل يكن هلا زوج، وروينا عن رسول اهلل 

 ه اهى عن األيمة يعني العرية قال الشاعر: َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أن

 وإن تنكحي أنكح وإن تتائمي

 

 فإن كنت أحيا فيكم أتأيم  

 

أحدهام خطاب لألولياء أن  قوَلنواأليم احلية ويف هذا اخلطاب 

ينكحوا أياماهم من أكفائهن إذا دعون إليه ألنه خطاب خرج خمرج األمر 

الزوج. والثاين: أنه خطاب  احلتم فلذلك توجه األمر إىل املوىل دون

لألزواج أن يتزوجوا األيامى عند احلاجة وهذا األمر للمحتاج عىل 

 االستحباب. 

نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِماِئُكْم{ ثم قال:  احِلِ وهذا أمر بإنكاح العبيد }َوالصَّ

واإلماء إذا كانوا صاحلني كام أمر بإنكاح األيامى الستحقاق السيد لوالية 

}إِْن  مته فإن دعت األمة لزوجها وسيدها مل يلزمه ألاها فراش لهعبده وأ

ُه ِمْن َفْضِلِه{  إما بعقيدة الصاحلني وإما باجتامع َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اللَّ

الرزقني، وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))اطلبوا 

ُه ِمْن َفْضِلِه{}إِْن يَ  الغنى يف هذه اآلية: ُه  ((.ُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اللَّ }َواللَّ

 أي واسع الرزق عليم باخللق. ({ 34َواِسٌع َعِليٌم)

ِذيَن ََل ََيُِدوَن نَِكاًحا{  قوله تعاىل: وليعف والعفة يف }َوْلَيْسَتْعِفِف الَّ

حشة قال العرف االمتناع من الزنا وإن... أن يستعمل يف االمتناع من كل فا

 الراجز: 

  فعف من إرسارها بعد الغسق 
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ِذيَن ََل ََيُِدوَن نَِكاًحا{   أي ال يقدرون عليه مع احلاجة إليه }الَّ

ُه ِمْن َفْضِلِه{  إلعسار إما بصداق أو نفقة أي حتى }َحتَّى ُيْغنَِيُهُم اللَّ

 يغنيهم اهلل عنه بقلة الرغبة فيه أو بامل حالل يتزوجون به. 

ِذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِِمَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم  اىل:قوله تع }َوالَّ

ا{  أما الكتابة املبتغاة هنا فهي كتابة العبد واألمة عىل إِْن َعِلْمُتْم فِيِهْم َخرْيً

مال أدياه عتقا به وكانا بعده مالكني يف الكسب ليؤدي يف العتق فإن تراىض 

يهام جاز وإن دعا السيد إليها مل جيرب العبد عليها، وإن دعا السيد والعبد عل

العبد عليها وعلم السيد فيه خريًا أجرب السيد عليها فإذا انعقدت الكتابة 

 لزمت من جهة السيد وكان املكاتب فيها خمريًا بني املقام أو الفسخ. 

ا{  ويف قوله: ألمانة والصدق واخلري هو الوفاء وا}إِْن َعِلْمُتْم فِيِهْم َخرْيً

ِذي َءاَتاُكْم{  والكسب ِه الَّ من مال الزكاة من }َوَءاُتوُهْم ِمْن َماِل اللَّ

سهم الرقاب يعطاه املكاتب ليستعني به يف أداء ما عليه للسيد وال يكره 

للسيد أخذه وإن كان غنيًا، وحيتمل أن يكون من مال الكتابة معونة من 

 لزكاة وهو واجب. السيد ملكاتبه كام أعانه غريه من ا

أنه قدره بالربع فإن امتنع  -َعَلْيه الَسالم-وروينا عن أمري املؤمنني عيل 

منه طوعًا قىض اإلمام أو احلاكم عليه كرهًا، واملكاتب يعتق بقدر ما أدى 

 من مال الكتابة ويرق بقدر ما بقي عليه. 

اتبه وسبب نزول هذه اآلية أن عبد اخلويطب بن عبد العزى سأله أن يك

}َوََل ُتْكِرُهوا َفَتَياتُِكْم َعىَل فامتنع خويطب فأنزل اهلل تعاىل فيه قوله: 

نًا{  والفتيات اإلماء والبغاء الزنا، والتحصن اْلبَِغاِء إِْن َأَرْدَن حَتَصُّ

 التعفف، وال جيوز إكراههن سواء أردن التعفف أو مل يردن. 
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يب سلول كانت له أمة وسبب نزول هذه اآلية ما روي أن عبداهلل بن أ

يقال هلا مسكة فكان يكرهها عىل الزنا ألن ذلك كان مستفيضًا يف اجلاهلية 

-يريدون بذلك الكسب والولد فجاءت اجلارية فشكت إىل رسول اهلل 

 فأنزل اهلل هذه اآلية.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

َمَواِت َواأْلَْرِض{  قوله تعاىل: ُه ُنوُر السَّ منورهام بام خلق أي }...اللَّ

}َكِمْشَكاٍة{  من الكواكب والشمس والقمر َمَثُل نور اهلل يف قلب كل مؤمن

املشكاة الكوة التي ال منفذ هلا واملصباح الرساج فصدر املؤمن مشبه 

}اْلِمْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة{  باملشكاة واإليامن واإلخالص فيه مشبه باملصباح

َا  الزجاجة قلب املؤمنأي القنديل ألنه فيها أضوأ وعنى ب َجاَجُة َكَأَّنَّ }الزُّ

 } يٌّ بضم الدال وترك اهلمزة وتأويله أنه يشبه الدر لصفائه َكْوَكٌب ُدرِّ

ونقائه، وقرئ دري واهلمزة أي أنه ميضء وقرئ دري بكرس الدال 

وتأويلها أنه متدافع ألنه بالتدافع يصري منقضًا فيكون أقوى لضوءه مأخوذ 

أي دفع يدفع،والرابعة )دري( بكرس الدال من غري مهزة من الدار إئداري 

وتأويلها أنه جار كالنجوم الدراري اجلارية مأخوذ من درى الوادي إذا 

 جرى. 

وروينا أن املراد بالشجرة املباركة رسول }ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة{ 

َعَلْيه -ؤمنني عيل وخيار ولده، واملصباح أمري امل -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

يشتعل من دهن شجرة أي ينتفع الناس بالعلم وهيدهيم إىل الرشد  -الَسالم

كام هيدي املصباح الذي يشعل الضالل إىل الطريق والتوقد من شجرة أي 

}ََل  من علم شجرة فجعل العلم بمنزلة الدهن الذي يشتعل منه املصباح

ِقيٍَّة{  }َوََل ملرشق كام يفعل النصارى أي أاها مؤمنة ال تصيل إىل اَِشْ

أي علمها }َيَكاُد َزْيُتَها ُيِِضُء{  أي ليست هيودية تصيل إىل الغربَغْربِيٍَّة{ 

 يكاد ينبث وينترش كانتشار الضياء ولو مل يطلبه طالب وهذا معنى قوله:
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ىَل اهلل أي نبي من نسل نبي أراد النبي َص }َوَلْو ََلْ ََتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنوٍر{ 

َعَلْيه وآله وَسَلم من نسل إبراهيم واحلسن واحلسني من نسله واألئمة اهلداة 

ُه لِنُوِرِه َمْن  من نسلهام فنور عىل نور نبي من نبي وإمام من إمام }ََيِْدي اللَّ

  من أوليائهَيَشاُء{ 
ٍ
ء ُه بُِكلِّ ََشْ ُه اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َواللَّ ُب اللَّ }َوَيْْضِ

 وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل يف وضوح احلق ألهله وفيهم. ({ 39يٌم)َعلِ 

ُه َأْن ُتْرَفَع{  قوله تعاىل: أي املواضع الرشيفة مثل }يِف بُُيوٍت َأِذَن اللَّ

املساجد وغريها أذن اهلل أي أمر اهلل أن ترفع من األنجاس واملعايص 

وتذكر فيها أسامؤه احلسنى أي يتىل فيها كتابه }َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه{  وتعظم

  وذكر البيوت يعود إىل ما تقدم من قوله: كمشكاة. 

 والتسبيح التنزيه ويكون التسبيح بمعنى الصالة}ُيَسبُِّح َلُه فِيَها{ 

اَرٌة َوََل  ويف العشايا({ 36}بِاْلُغُدوِّ َواْْلَصاِل) }ِرَجاٌل ََل ُتْلِهيِهْم ِِتَ

فرون والباعة هم املقيمون عن ذكر اهلل أي فالتجار هم اجلالب املسابَْيٌع{ 

اُفوَن َيْوًما  عن ذكره بأسامئه احلسنى َكاِة َُيَ اَلِة َوإِيَتاِء الزَّ }َوإَِقاِم الصَّ

وتقلبها عىل مجر جهنم بأن تلفحها ({ 37َتَتَقلَُّب فِيِه اْلُقُلوُب َواأْلَبَْصاُر)

كون وحسها النار ثم تنضجها ثم حترقها وتقلب القلوب حيتمل أن ي

 وتقلب األبصار النظر هبا إىل نواحي األهوال. 

اٍب بِِقيَعٍة{  قوله تعاىل: ِذيَن َكَفُروا َأْعَماهُلُْم َكََسَ أما الرساب }..َوالَّ

 فهو الذي خييل ملن يراه بالفالة كأنه املاء اجلاري ومنه قول الشاعر: 

 فلام كنفنا احلرب كانت عهودكم 

 

 ق كلمح رساب بالفنا متأل 

 

واآْلل كالرساب إال أنه يرتفع عن األرض يف وقت الضحى حتى يصري 

كأنه بني األرض والسامء، وقيل إن الرساب بعد الزوال واآْلل قبله، 
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والرفراف بعد العرص. وأما القيعة فهي مجع قاع مثل حرية وحار والقاع ما 

َسُبُه الظَّْمآُن{  انبسط من األرض واستوى سب يعني العطشان حي}َُيْ

ْ ََيِْدُه َشْيًئا{  الرساب ماء وهذا مثل رضبه اهلل للكافر }َحتَّى إَِذا َجاَءُه ََل

يعول عىل عمله وأنه يثاب عليه فإذا قدم عىل اهلل تعاىل وجد عمله بالكفر 

اُه ِحَسابَُه{  حمبطاً  َه ِعنَْدُه َفَوفَّ أي وجد اهلل عند عمله فجازاه }َوَوَجَد اللَّ

َساِب) ه عليهعىل كفره بام أوعد يُع احْلِ ُه َِسِ أي حسابه آت ({ 31}َواللَّ

وكل آت رسيع وقيل إن هذه اآلية نزلت يف سبب ابن ربيعة وكان يرتهب 

 يف اجلاهلية ويلبس الصوف ويطلب الدين فكفر باإلسالم. 

{  قوله تعاىل: وعنى بالظلامت ظلامت }َأْو َكُظُلَماٍت يِف بَْحٍر ُْلِّيٍّ

حاب وظلمة الليل، ويف قوله: جلي أي البحر الواسع البحر وظلامت الس

الذي ال يرى ساحله وجلة البحر وسطه. وروينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

وآله وَسَلم قال: ))من ركب البحر إذا ريح فقد برئت منه الذمة(( يعني إذا 

  توسطه.

أي يغشاه موج من َحاٌب{ }َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َس 

فوق املوج ريح من فوق الريح سحاب فيجتمع خوف املوج وخوف الريح 

وخوف السحاب وجيوز أن يكون املعنى يغشاه موج من بعده موج فيكون 

املوج يتبع بعضه بعضًا حتى كأن بعضه فوق بعض وهو أخوف ما يكون 

اخلوف من  إذا تواىل موجه وتقارب من فوق هذا املوج سحاب وهو أعظم

وجهني أحدهام: انه قد غطى النجوم التي هيتدي هبا. والثاين: الريح ينشأ 

 من السحاب. 

 أي أنه رآها بعد أن كاد ال يراها}إَِذا َأْخَرَج َيَدُه ََلْ َيَكْد َيَراَها{ ثم قال: 

ُه َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر) َعِل اللَّ ل اهلل له أي من مل جيع({ 20}َوَمْن ََلْ ََيْ

سبياًل إىل النجاة يف اآلخرة فام له من سبيل إليها، وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل 
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للكافر بالظلامت ظلمة الرشك وظلمة الشك وظلمة املعايص والبحر 

اللجي هو قلب الكافر، ويغشاه موج من فوقه موج وهذا عذاب الدنيا من 

 فوقه عذاب اآلخرة. 

 يعني املصطفة األجنحة يف اهلواءفَّاٍت{ }َوالطَّرْيُ َصا قوله عز وجل:

أي كل من ذوي العقول قد علم إذا }ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسبِيَحُه{ 

 أبرصها كيف يسجد هلل ويسبحه عىل ما فطرها. 

ُف بَْينَُه{  قوله تعاىل: َه ُيْزِجي َسَحابًا ُثمَّ ُيَؤلِّ أي يسوقه }..َأََلْ َتَر َأنَّ اللَّ

 شاء قال النابغة:  إىل حيث

 إين أتيتك من أهيل ومن وطني 

 

 أزجي حشاشة نفس ما هبا رمق 

 

ُف بَْينَُه{    أي جيمعه وهو متفرق عند إنشائه ليقوى ويتصل}ُثمَّ ُيَؤلِّ

َعُلُه ُرَكاًما{  ُرُج ِمْن  أي يركب بعضه بعضاً }ُثمَّ ََيْ }َفََتَى اْلَوْدَق َُيْ

 ل إنه املطر قال الشاعر: قيل: إنه الربق وقيِخاَللِِه{ 

 فال مزنة ودقت ودقها

 

 وال األرض أبقل إبقاهلا 

 

َماِء ِمْن ِجَباٍل فِيَها ِمْن بََرٍد{   ُل ِمَن السَّ أي ينزل من السامء بردًا }َوُينَزِّ

إىل السحاب سمي السحاب سامء لعلوه وارتفاعه فتكون كاجلبال عىل 

ن تكون من يف اجلبال أيضًا زائدة األرض فتكون )من( يف برد زائدة وجيوز أ

 وتقدير الكالم: وينزل من السامء جباالً إىل األرض من برد يف السامء

ُفُه َعْن َمْن َيَشاُء{  ويكون إصابته نقمة }َفُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيِّْصِ

أي ضوء برقه ({ 23}َيَكاُد َسنَا بَْرِقِه َيْذَهُب بِاأْلَبَْصاِر) ورصفه نعمة

 انه والضوء حادث عن اللمعان كام قال امرئ القيس: وملع
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 ييضء سناه أو مصابيح راهب

 

 أهان السليط بالذبال املفتل 

 

ْيَل َوالنََّهاَر{  ُه اللَّ هو أن يأيت بالنهار بعد الليل وبالليل بعد }ُيَقلُِّب اللَّ

 النهار. 

{  قوله تعاىل:
ٍ
ُه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماء أن أصل اخللق من ماء  أي}َواللَّ

ثم قلب إىل النار فخلق منها اجلن ثم إىل الريح فخلق منها املالئكة ثم إىل 

كاحلية }َفِمنُْهْم َمْن َيْمَِش َعىَل بَْطنِِه{ الطني فخلق منه من خلق وما خلق 

{  واحلوت }َوِمنُْهْم َمْن  كاإلنسان والطري}َوِمنُْهْم َمْن َيْمَِش َعىَل ِرْجَلنْيِ

كاملوايش واخليل ومل يذكر ما يميش عىل أكثر من أربع َِش َعىَل َأْربٍَع{ َيمْ 

 ألنه يف حكم من يميش عىل أربع. 

ِه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَْينَُهْم إَِذا َفِريٌق  قوله تعاىل: }...َوإَِذا ُدُعوا إِىَل اللَّ

فقني كان وهذه اآلية نزلت يف برش رجل من املنا({ 22ِمنُْهْم ُمْعِرُضوَن)

َصىَل اهلل َعَلْيه -بينه وبني رجل من اليهود خصومة فدعاه اليهودي إىل النبي 

ودعاه برش إىل كعب بن األرشف ألن احلق كان إذا كان متوجهًا عىل  -وآله

املنافق دعا إىل غري رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ليسقط عنه وإذا كان 

 منه فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية. له حاَكم إليه ليستوفيه 

أي خاضعني ({ 21}َوإِْن َيُكْن هَلُُم احْلَقُّ َيْأُتوا إَِلْيِه ُمْذِعننَِي)ثم قال: 

وهذا دليل عىل أن من دعي إىل حاكم عدل وتأخر جرح، وروينا عن رسول 

أنه قال: ))من دعي إىل حاكم من املسلمني فلم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

 ب فهو ظامل ال حق له((. جي

 أي شك. }َأيِف ُقُلوِِّبِْم َمَرٌض{  قوله تعاىل:

احِلَاِت  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ }...َوَعَد اللَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -وهذه اآلية نزلت يف رسول اهلل َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض{ 
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املؤمنني وخيار أهل بيتهام ومن سار بسريهتام وتبع طريقتهام إىل وأمري  -وآله

يوم القيامة ألاهم ورثة الكتاب والعاملون به وهلم اخلالفة يف األرض إىل يوم 

 العرض. 

واألرض أراد هبا أرض العرب والعجم، وذلك ملا روينا عن رسول اهلل 

عىل األرض بيت مدر وال وبر َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))ال يبقى 

إال أدخله اهلل كلمة اإلسالم بعز عزيز وذل ذليل إما يعزهم اهلل فيجعلهم 

 من أهلها وإما يذهلم فيدنون هبا((. 

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم{  عليهام -يعني داود وسليامن }َكَما اْسَتْخَلَف الَّ

ِذي ارْ  -السالم نَنَّ هَلُْم ِدينَُهُم الَّ يعني دين اإلسالم َتََض هَلُْم{ }َوَلُيَمكِّ

 وذلك عند ظهور حجة اهلل القائم، ومتكينه: أن يظهره عىل الدين كله

َلنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا{  ألاهم كانوا مطلوبني فيطلبون }َوَلُيَبدِّ

ُكوَن يِب َشْيًئا{  ومقهورين فقهروا أي ال يعبدون إهلًا }َيْعُبُدوَننِي ََل ُيِّْشِ

 غريي وال يراءون بعباديت أحدا. 

ِذيَن َمَلَكْت  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَّ َا الَّ }...َياَأَيُّ

وهم العبيد واإلماء جيب عىل العبيد أن يستأذنوا عىل ساداهتم َأْيَماُنُكْم{ 

ِذيَن ََلْ َيْبُلُغوا احْلُ  وعىل اإلماء أن يستأذن عىل سيداهتن هم ُلَم ِمنُْكْم{ }َوالَّ

الصغار األحرار فمن كان منهم غري مميز ال يصف ما رأى فليس من أهل 

االستئذان ومن كان مميزًا يصف ما يرى أو خيفي ما شاهد فهو املعني 

اٍت ِمْن َقْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن ثَِيابَُكْم باالستئذان } َثاَلَث َمرَّ

 و وقت اخللوة لنومة القائلة. وهِمَن الظَِّهرَيِة{ 

يعني اآلخرة }َوِمْن بَْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِء{  ثم ذكر الوقت الثالث فقال: 

وقد سمتها العامة العتمة، وسميت العشاء ألن الظالم يعيش البرص وإنام 
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خص هذه األوقات الثالثة ألاها أوقات خلوات الرجال مع نسائهم وألنه 

 لوته ما يكره أن يرى من جسده. ربام بدا منه فيها عند خ

يعني أن هذه الساعات الثالث هي }َثاَلُث َعْوَراٍت َلُكْم{  ثم قال:

أوقات العورات فصارت من عورات الزمان فجرت جمرى عورات األبدان 

 فلذلك خصت باإلذن. 

{  ثم قال: أي ليس عليكم }َلْيَس َعَلْيُكْم َوََل َعَلْيِهْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ

يف منعهن من هذه األوقات وال يدخل العبد عىل مواله إال بإذنه وال  جناح

اجلارية عىل سيدهتا إال بإذاها وما عدا هذه األوقات فيدخل العبيد عىل 

مواليهم بغري االستئذان واإلماء عىل سيداهتن بغري استئذان فكذلك 

اُفوَن َعَلْيُكْم بَْعُضُكْم َعىَل بَْعٍض{ الصغار، وقوله: يعني أاهم  }َطوَّ

 طوافون عليكم للخدمة لكم فلم ينلهم حرج يف دخول منازلكم. 

ثم إنه أوجب عىل من بلغ من الصبيان االستئذان حني احتلموا وبلغوا 

}َوإَِذا بََلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُْكُم  ألاهم صاروا بالبلوغ يف حكم الرجال فقال:

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم{ احْلُُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا َكَما اْسَتْأَذَن ا  يعني الرجال. لَّ

ِِت ََل َيْرُجوَن نَِكاًحا{  قوله تعاىل: }َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ

والقواعد مجع قاعدة وهي التي قعدت بالكرب من احليض واحلمل وألاهن 

 يكثرن القعود إذا كربن ال يرجون نكاحًا أي ال يردن الرجال وال يَردن

{  }َفَلْيَس  أي األردية التي فوق اخلمر كام َعَلْيِهنَّ ُجنَاٌح َأْن َيَضْعَن ثَِياَِّبُنَّ

َجاٍت بِِزينٍَة{  سرتها باقي ثياهبا والتربج أن يظهر من زينتها ما }َغرْيَ ُمَترَبِّ

يستدعي النظر إليها فإنه يف القواعد وغريهن حمظور، وإنام خص القواعد 

هن ما مل يبد يشء من عوراهتن بوضع اجللباب النرصاف النفوس عن

والشباب املشتهيات يمنعهن من وضع جلباب أو خامر ويؤمرن بلبس 

{  كثف اجلالبيب لئال يضعن ثياهبن أي }َوَأْن َيْسَتْعِفْفَن َخرْيٌ هَلُنَّ
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يستعففن عن وضع جالبيبهن خري هلن من وضعها وإن سقط احلرج عنهن 

 فيه. 

َمى َحَرٌج َوََل َعىَل اأْلَْعَرِج َحَرٌج َوََل }َلْيَس َعىَل اأْلَعْ  قوله تعاىل:

هذه اآلية نزلت يف إسقاط عمن هو هبذه الصفة َعىَل اْلَمِريِض َحَرٌج{ 

وقيل إاها نزلت ألن األنصار كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع هؤالء إذا دعوا 

إىل طعام ويقولون األعمى ال يبرص أطيب الطعام، واألعرج ال يستطيع 

ند الطعام، واملريض يضعف عن مشاركة الصحيح يف الطعام الزحام ع

فكانوا يعزلون طعامهم مفردًا ويرون أنه أفضل من أن يكون رشكًا فأنزل 

 اهلل تعاىل فيهم هذه اآلية ورفع احلرج عنهم. 

يعني من }َوََل َعىَل َأْنُفِسُكْم َأْن َتْأُكُلوا ِمْن بُُيوتُِكْم{  قوله تعاىل:

زواجكم ألاهم يف بيوتكم وجيوز أن يكون املراد به أموال عيالكم وأ

-األوالد فليست بيوت األوالد فنسب بيوت األوالد إىل أنفسهم لقوله 

: ))أنت ومالك ألبيك(( وهلذا مل يذكر اهلل تعاىل بيوت -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

 األبناء حني ذكر بيوت اآلباء واألقارب اكتفاء هبذا الذكر. 

َهاتُِكْم َأْو بُُيوِت إِْخَوانُِكْم  }َأوْ ثم قال:  بُُيوِت َءابَاِئُكْم َأْو بُُيوِت ُأمَّ

اتُِكْم َأْو بُُيوِت  َأْو بُُيوِت َأَخَواتُِكْم َأْو بُُيوِت َأْعَماِمُكْم َأْو بُُيوِت َعمَّ

فأباح اهلل األكل يف بيوت هؤالء ملكان َأْخَوالُِكْم َأْو بُُيوِت َخاََلتُِكْم{ 

ن غري استئذااهم يف األكل إذا كان الطعام مبذوالً فإن كان حمرزًا النسب م

دواهم مل يكن هلم هتك حرزه وال جيوز أيضًا أن يتجاوزوا األكل إىل 

االدخار واإلطعام وال إىل ما ليس بمأكول وإن كان غري حمرز عنهم إال بإذن 

 منهم. 

ُه{  ثم قال: السيد من منزل عبده عنى به أكل }َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاحِتَ
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ويأكل من منزل صديقه }َأْو َصِديِقُكْم{  وماله ألن مال العبد لسيده

برشط ما يأكل من منزل أبيه وأمه ألن الصديق يف اهلل إذا صحت صداقته 

أنفع من األبوين أال ترى إىل اجلهنميني مل يستغيثوا باآلباء واألمهات ولكن 

 ({909( َوََل َصِديٍق مَحِيٍم)900)}َفَما َلنَا ِمْن َشافِِعنيَ قالوا: 

]الشعراء[، وهذا لألكل يصح بعد االستئذان عىل ما ذكرناهم والطعام 

 حارض. 

قيل إن هذه }َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْأُكُلوا ََجِيًعا َأْو َأْشَتاًتا{ ثم قال: 

ل يف اآلية نزلت يف بني كنانة كان الرجل منهم يرى أن حمرمًا عليه أن يأك

اجلاهلية حتى أن الرجل ليسوق الذود احلقل وهو جائع حتى جيد من 

يواكله ويشاربه فأنزل اهلل تعاىل فيهم ذلك وكانت العرب إذا نزل هبم 

 ضيف حترجوا أن يرتكوه وحده حتى يأكلوا معه. 

تم أي إذا دخلَفإَِذا َدَخْلُتْم بُُيوًتا َفَسلُِّموا َعىَل َأْنُفِسُكْم{ قوله تعاىل: }

بيوت أنفسكم فسلموا عىل أهليكم وعيالكم ، وحيتمل أن يكون إذا دخلتم 

بيوتًا أو مساجد فارغة فسلموا عىل أنفسكم فيقولون: السالم علينا وعىل 

عباد اهلل الصاحلني، وإذا سلم الواحد من اجلامعة أجزى عن اجلامعة ناب 

رجال بل عن مجيعهم وال يسلم الرجال عىل النساء وال النساء عىل ال

يًَّة ِمْن ِعنِْد  الرجال يسلمون عىل الرجال والنساء يسلمن عىل النساء }حَتِ

ِه ُمَباَرَكًة{  أي أن التحية بالسالم أمر من أوامر اهلل عز وجل ثم قال: اللَّ

حتتمل وجهني أحدهام: ملا }َطيَِّبًة{  مباركة ملا يرجو من قبول دعاء املجيب

 والثاين: ملا فيها من طيب الذكر بالثناء. فيها من طيب العيش بالتواصل، 

ِه َوَرُسولِِه َوإَِذا َكاُنوا  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا بِاللَّ }إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَّ

واألمر اجلامع هو اجلهاد َمَعُه َعىَل َأْمٍر َجاِمٍع ََلْ َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوُه{ 

ْ َيْذَهُبوا َحتَّى  جتمع بني املؤمنني وسائر طاعات اهلل عز وجل التي }ََل
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َصىَل اهلل َعَلْيه -أي مل ينرصفوا عنه حتى يستأذنوا رسول اهلل َيْسَتْأِذُنوُه{ 

ْم َفْأَذْن لَِمْن ِشْئَت ِمنُْهْم{  -وآله هذا }َفإَِذا اْسَتْأَذُنوَك لَِبْعِض َشْأَِّنِ

من أعذارهم واألئمة  -وآلهَصىَل اهلل َعَلْيه -بحسب ما كان يرى رسول اهلل 

بعده ألن املنافقني كانوا إذا استأذنوا رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

نظر إليهم ومل يأذن هلم فكان يقول بعضهم لبعض إن حممدًا يزعم أنه بعث 

َه َغُفوٌر َرِحيٌم) بالعدل وهكذا يصنع بنا َه إِنَّ اللَّ ({ 64}َواْسَتْغِفْر هَلُُم اللَّ

 يعني ملن أذن له من املؤمنني ليزول عنهم باستغفاره مالمة االنرصاف. 

ُسوِل بَْينَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا{  قوله تعاىل: َعُلوا ُدَعاَء الرَّ }ََل َِتْ

وهذا اهي من اهلل عز وجل عن دعاء رسوله بالغلظة واجلفاء وليدع 

اهلل يا نبي اهلل وال يقال يا حممد  باخلضوع واخلشوع والتذلل فيقال: يا رسول

ويا ابن عبداهلل. والثاين: أنه اهي من اهلل عز وجل عن اإلبطاء عن أمره 

والتأخر عن استدعائه هلم إىل اجلهاد وال يتأخرون عنه كام يتأخر بعضهم 

ِذيَن َيَتَسلَُّلوَن ِمنُْكْم لَِواًذا{  عن إجابة بعض ُه الَّ ذ أي يلو}َقْد َيْعَلُم اللَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -بعضهم ببعض وينضم بعضهم إليه استتارًا من رسول اهلل 

ألنه مل يكن عىل املنافقني أثقل من يوم اجلمعة وحضور اخلطبة  -وآله

واجلهاد فنزل فيهم ذلك ألاهم كانوا يتسللون فيه وحيتمل أن يكون معنى 

 قوله: لواذًا أي فرارًا من اجلهاد، ومنه قول حسان: 

 يش تفر منكم لواذاوقر

 

 مل حتافظ وخف منها احللوم  

 

الُِفوَن َعْن َأْمِرِه{   ِذيَن ُُيَ َصىَل اهلل -أي عن أمر رسول اهلل }َفْلَيْحَذِر الَّ

ألن خمالفة أمره خمالفة ألمر اهلل عز وجل وأمره مجيع ما أمر به  -َعَلْيه وآله

أي بلية تظهر ما يف قلوهبم من ٌة{ }َأْن ُتِصيَبُهْم فِْتنَ من أمور الدنيا واآلخرة
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أي القتل يف الدنيا وعذاب جهنم ({ 63}َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيٌم) النفاق

 يف اآلخرة. 



الم-قال اإلمام النارص لدين اهلل   : -َعَلْيه السَّ

 سورة الفرقان 
ِذيَن ََل مكية كلها إال ثالث آيات منها نزلت باملدينة من قوله:  }َوالَّ

ِه إهَِلًا َءاَخَر{يَ  ُه َغُفوًرا [..إىل قوله: 80] ْدُعوَن َمَع اللَّ }َوَكاَن اللَّ

 . ({70َرِحيًما)

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َل اْلُفْرَقاَن قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ِذي َنزَّ }َتَباَرَك الَّ

ا وتبارك هو تفاعل من الربكة والفرقان هو القرآن وهو كل مَعىَل َعْبِدِه{ 

}َوَلَقْد فرق بني احلق والباطل وقيل إنه اسم لكل كتاب منزل كام قال: 

يعني حممد }َعىَل َعْبِدِه{  [،40]األنبياء: َءاَتْينَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن{

}لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي  َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وقرئ: نزل الفرقان عىل عبده

ليكون حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم نذيرًا، والنذير أي ({ 9َنِذيًرا)

 املحذر من اهلالك قال الشاعر: 

 فلام تالقينا وقد كان منذر 

 

 نذيرًا فلم تقبل نصيحة ذي النذر  

 

ِذيَن َكَفُروا{    يعني مرشكي قريش والقائل لذلك هو }...َوَقاَل الَّ

اُه{  نأي القرآ}إِْن َهَذا{  النرض بن احلارث أي كذب }إَِلَّ إِْفٌك اْفََتَ

 أي اليهود. }َوَأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم َءاَخُروَن{  اختلقه

بُوا َلَك اأْلَْمَثاَل{  قوله تعاىل: يعني فيام تقدم من }...اْنُظْر َكْيَف َْضَ

يعني ({ 1}َفاَل َيْسَتطِيُعوَن َسبِياًل) يعني عن احلق}َفَضلُّوا{  قوهلم

 مثال التي رضبوها. خمرجًا من األ

ننَِي{  قوله تعاىل: قيل إن جهنم }...َوإَِذا ُأْلُقوا ِمنَْها َمَكاًنا َضيًِّقا ُمَقرَّ

 وجهانلتضيق عىل الكافرين كضيق الربج عىل الرمح، ويف قوله: مقرنني 

}َدَعْوا ُهنَالَِك  أحدهام: مكتفني، والثاين: يقرن كل واحد منهم مع شيطانه
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عني وياًل وهالكًا وتأسفًا عىل ما فاهتم من طاعة اهلل عز ي({ 93ُثُبوًرا)

 وجل. 

من النعيم فأما املعايص }...هَلُْم فِيَها َما َيَشاُءوَن{  قوله تعاىل:

يعني يف الثواب كخلود أهل النار يف }َخالِِديَن{  فشهواهتم عنها مرصوفة

سألوا اهلل يف الدنيا أي ما ({ 96}َكاَن َعىَل َربَِّك َوْعًدا َمْسُئوًَل) العقاب

من اجلنة ورغبوا إليه بالدعاء فأجاهبم يف اآلخرة إىل ما سألوا فأعطاهم ما 

 طلبوا. 

ُهْم{  هم }َوَما َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه{  هو يوم البعث}َوَيْوَم َُيُِّْشُ

هذا و}َفَيُقوُل َءَأْنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤََلِء{  عيسى وعزير واملالئكة

تقرير إلكذاب من ادعى ذلك عليهم وإن خرج خمرج االستفهام وهذا 

بِيَل) القول يقال لعيسى ولعزير أي أخطأوا ({ 97}َأْم ُهْم َضلُّوا السَّ

 الطريق يف قصد احلق. 

}ُسْبَحاَنَك َما َكاَن َينَْبِغي َلنَا َأْن َنتَِّخَذ ِمْن ُدونَِك  فأجابوا بأن قالوا:

}َوَلِكْن َمتَّْعَتُهْم َوَءابَاَءُهْم  أي ما كنا نواليهم عىل عبادهتم ِمْن َأْولَِياَء{

ْكَر{  أي تركوا القرآن وغفلوا عن طاعة اهلل عز وجل َحتَّى َنُسوا الذِّ

يعني ({ 92}َوَكاُنوا َقْوًما بُوًرا) وتناسوا اإلحسان إليهم واإلنعام عليهم

من بور األرض وهو  هلكى مأخوذ من البوار وهو اهلالك،وقيل اشتقاقها

تعطيلها من الزراعة وقيل البوار الكساد مأخوذ من بارت السلعة إذا 

كسدت ومنه األثر املروي: ))اللهم إين أعوذ بك من بوار األيم(( قال 

 الزبعرى: 

 يا رسول املليك إن لساين

 

 راتق ما فتقت دابا بوارا 

 

بُوُكْم بَِما َتُقوُلونَ قوله تعاىل:  أي امللك والرسل فقد كذبوا { }َفَقْد َكذَّ
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}َفَما َتْسَتطِيُعوَن  الكفار فيام يقولون أاهم ما اختذوهم أولياء من دونه

ا{  ًفا َوََل َنِّْصً يعني رصف العذاب عنهم وال ينترصون، وحيتمل أن رَصْ

يكون املعنى ما يستطيعون رصفك يا حممد عن احلق وال نرص أنفسهم من 

 عذاب التكذيب. 

أي بالعذاب يف الدين }َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم لَِبْعٍض فِْتنًَة{  قوله تعاىل:

وحيتمل أن يكون معنى الفتنة هو افتتان الفقري بالغني أن يقول لو شاء 

وَن{  جلعلني غنيًا واألعمى بالبصري والسقيم بالصحيح عىل }َأَتْصرِبُ

اَن َربَُّك }َوكَ  حمبتهم به من هذه الفتنة وفيه اختصار وتقديره أم ال تصربون

 بمن يصرب ممن جيزع. ({ 40بَِصرًيا)

ِذيَن ََل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا{  قوله تعاىل: أي ال خيشون ومنه قول }َوَقاَل الَّ

 الشاعر: 

 إذا لسعته النوب مل يرج لسعها 

 

 وخالفها يف بيت نوب عوامل 

 

 وقيل: معناه ال يبالون قال الشاعر: 

 لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلام

 

 عىل أي حال كان يف اهلل مرصعي 

 

 والثالث: معناه ما يأملون قال الشاعر: 

 أترجو أمة قتلت حسينًا 

 

 شفاعة جده يوم احلساب 

 

املعنى ليخربونا أن حممدًا نبي ويكونوا }َلْوََل ُأْنِزَل َعَلْينَا اْلَماَلِئَكُة{ 

ع حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله فيأمرنا باتبا}َأْو َنَرى َربَّنَا{  رساًل إلينا من رهبم

ا َكبِرًيا) وَسَلم وتصديقه وا يِف َأْنُفِسِهْم َوَعَتْوا ُعُتوًّ ({ 49}َلَقِد اْسَتْكرَبُ
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والعتو الرسف يف الظلم والتجرب والعصيان وقيل إن هذه اآلية نزلت يف 

 عبداهلل بن أيب أمية بن املغرية ويف جامعة من قريش قالوا: لوال أنزل علينا

  املالئكة أي يوم القيامة.

ى َيْوَمِئٍذ لِْلُمْجِرِمنَي{  باجلنة ألنه إذا كان يوم القيامة يلقى }ََل بُِّْشَ

}َوَيُقوُلوَن  املؤمن بالبرشى فإذا رأى الكافر ذلك متناه فلم يره من املالئكة

أي حرامًا أن تكون لكم البرشى يومئذ ومنه قول ({ 44ِحْجًرا ََمُْجوًرا)

  املتلمس:

 جئت إىل النخلة القصوى فقلت هلا 

 

 حجر حرام إىل تلك الدهاريس 

 

 والقائل بذلك املالئكة. 

}َوَقِدْمنَا إِىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباًء  قوله تعاىل:

أنه قال: اهلباء  -َعَلْيه الَسالم-روينا عن أمري املؤمنني عيل ({ 43َمنُْثوًرا)

 ب. هو ريح الدوا

ا{  قوله تعاىل: يعني منزالً يف اجلنة }َأْصَحاُب اْْلَنَِّة َيْوَمِئٍذ َخرْيٌ ُمْسَتَقرًّ

يعني باملقيل موضع ({ 42}َوَأْحَسُن َمِقياًل) من مستقر الكفار يف النار

 القائلة للدعة وإن مل يقيلوا. 

ُ َعىَل َيَدْيِه{  قوله تعاىل: عقبة بن أيب  قيل هو}...َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاَِل

ُسوِل َسبِياًل) معيط َْذُت َمَع الرَّ أي طريقًا إىل ({ 47}َيُقوُل َياَلْيَتنِي اَتَّ

ِْذ ُفاَلًنا َخِلياًل) النجاة ووصلة إىل الرسول ْ َأَتَّ ({ 42}َياَوْيَلَتى َلْيَتنِي ََل

أي أمية بن خلف وذكر أن سبب ذلك أن عقبة وأمية كانا خليلني وكان 

س رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فقال له أمية بن عقبة يغشى جمل

خلف بلغني أنك صبوت إىل حممد فقال: ما صبوت فقال: وجهي عليك 

َصىَل اهلل َعَلْيه -حرام حتى تأتيه وتتفل يف وجهه فأتى عقبه رسول اهلل 
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َلْيه َصىَل اهلل عَ -فتفل يف وجهه وتربأ منه فاشتد ذلك عىل رسول اهلل  -وآله

َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاَِلُ فأنزل اهلل تعاىل فيه خمربًا عنه بام هو صائر إليه:  } -وآله

 والتي بعدها. َعىَل َيَدْيِه{ 

َُذوا َهَذا اْلُقْرَءاَن  قوله تعاىل: ُسوُل َياَربِّ إِنَّ َقْوِمي اَتَّ }..َوَقاَل الرَّ

 . بإعراضهم عنه وقوهلم القبيح فيه({ 30َمْهُجوًرا)

َل َعَلْيِه اْلُقْرَءاُن َُجَْلًة  قوله عز وجل: ِذيَن َكَفُروا َلْوََل ُنزِّ }..َوَقاَل الَّ

أحدهام: أاهم كفار قريش والثاين  قوَلنيف تأويل ذلك من الكفار َواِحَدًة{ 

أاهم اليهود قالوا حني رأوا نزول القرآن مفرقًا هال نزل عليه القرآن مجلة 

معناه كذلك أنزلناه مفرقًا لنثبت به بَِّت بِِه ُفَؤاَدَك{ }َكَذلَِك لِنُثَ  واحدة

أحدهام أنه كان أميًا ومل ينزل القرآن مكتوبًا فكان نزوله  وجهانفؤادك فيه 

مفرقًا أثبت يف فؤاده وأعلق بقلبه. والثاين: لنثبت به فؤادك باتصال الوحي 

َرتَّْلنَاُه وَ ومداومة نزول القرآن فال تصري بانقطاع الوحي مستوحشًا }

أي ورسلناه ترسيال أي شيئًا بعد يشء وقد يكون بمعنى ({ 34َتْرتِياًل)

 فصلناه تفصيال بيناه تبيينا. 

{ قوله تعاىل:  سِّ قيل: إن الرس قرية من قرى }...َوَأْصَحاَب الرَّ

الياممة ويقال هلا الفلح وقيل إاها اسم بئر إذا حفرت فلم تطوى فهي الرس 

 قال زهري: 

 بكورًا واستحرن بسحرة بكرن 

 

 فهن وواد الرس كاليد يف الفم 

 

وقيل: إاهم قوم أرسل إليهم رسول فأجلوه وهم أول من علم نساؤهم 

 السحر. 

ْوِء{ قوله تعاىل:  تِي ُأْمطَِرْت َمَطَر السَّ }..َوَلَقْد َأَتْوا َعىَل اْلَقْرَيِة الَّ
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هبا والذين أتوا وهي سدوم قرية لوط ومطر السوء احلجارة التي رموا 

}بَْل َكاُنوا ََل  أي يعتربون هبا}َأَفَلْم َيُكوُنوا َيَرْوََّنَا{  عليها قريش

 أي ال خيافون بعثًا. ({ 20َيْرُجوَن ُنُشوًرا)

ََذ إهَِلَُه َهَواُه{  قوله عز وجل: ومعنى الكالم أن }...َأَرَأْيَت َمِن اَتَّ

ذا رأى أحسن منه عبده اجلاهلية أن الرجل يعبد حجرًا قد استحسنه فإ

}َأَفَأْنَت  وترك األول واآلية عامة يف كل من اتبع هواه يف كل ما دعاه إليه

 أي حفيظًا، وجيوز أن يكون بمعنى كفيال. ({ 23َتُكوُن َعَلْيِه َوِكياًل)

{  قوله تعاىل: هو ما بني طلوع الفجر }..َأََلْ َتَر إِىَل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ

ع الشمس والفرق ما بني الظل والفيء من جهتني أحدهام: أن الظل إىل طلو

ما قبل طلوع الشمس، والفيء ما بعد طلوعهام. والثاين: أن الظل الزوال، 

ْمَس  أي دائامً }َوَلْو َشاَء َْلََعَلُه َساِكنًا{  والفيء ما بعده }ُثمَّ َجَعْلنَا الشَّ

 أي سهال. ({ 26ْينَا َقْبًضا َيِسرًيا)( ُثمَّ َقَبْضنَاُه إِلَ 29َعَلْيِه َدلِياًل)

ْيَل لَِباًسا{  قوله تعاىل: ِذي َجَعَل َلُكُم اللَّ يعني غطاء ألنه }َوُهَو الَّ

أحدهام أنه مسبوت  وجهانفيه }َوالنَّْوَم ُسَباًتا{  يسرت كام يسرت اللباس

بالنوم ال يعقل كامليت والثاين يعني راحة لقطع العمل فيه ومنه سمي يوم 

فيه ({ 27}َوَجَعَل النََّهاَر ُنُشوًرا) لسبت ألنه يوم راحة برتك العملا

أحدهام النتشار الروح باليقظة مأخوذ من نشور البعث، والثاين:  وجهان

 النتشار الناس يف معائشهم. 

َياَح{  قوله تعاىل: ِذي َأْرَسَل الرِّ وهي اجلنوب والشامل والصبا }َوُهَو الَّ

ا بنَْيَ  ذاب واحدة وهي الدبور ألاها ال تلقحألاها لواقح وريح الع }بُِّْشً

قرئت )نرشا( بالنون وقرئت )برشا( بالباء فمن قرأ نرشًا َيَدْي َرمْحَتِِه{ 

 وجهانبالنون فمعناه حياة خللقه كحياهتم بالنشور، وقرئ بالباء ففيه 

نْيَ }بَ أحدهام ألاها برش باملطر، والثاين: ألن الناس يستبرشون هبا، وقوله: 
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َماِء َماًء  يعني املطر ألنه رمحة من اهلل خللقهَيَدْي َرمْحَتِِه{  }َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

 أي طاهر يف نفسه مطهر لغريه. ({ 22َطُهوًرا)

ْفنَاُه بَْينَُهْم{  قوله تعاىل: يعني قسمناه بينهم يعني املطر فال }َوَلَقْد رَصَّ

فيهلك. والثاين: أنه يرصفه يف  يدوم عىل مكان فيهلك وال ينقطع عن مكان

 كل عام من مكان إىل مكان. 

وروينا عن بعض السلف أنه قال: ليس عام بأمطر من عام ولكن اهلل 

ُروا{  يرصفه بني عباده كَّ أي ليذكروا النعمة بنزوله، والثاين ليذكروا }لَِيذَّ

هو قوهلم مطرنا و({ 90}َفَأبَى َأْكَثُر النَّاِس إَِلَّ ُكُفوًرا) النعمة بانقطاعه

 بنو كذا. 

وروينا يف اخلرب أن الناس مطروا عىل عهد رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

: ))أصبح -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وَسَلم ذات ليلة فلام أصبح قال النبي 

الناس فيها رجلني شاكر وكافر فأما الشاكر فيحمد اهلل عىل سقياه وأما 

 بِنَوٍّ كذا وكذا((. الكافر فيقول مطرنا 

ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن{  قوله تعاىل: وهو إرسال أحدهام يف }...َوُهَو الَّ

اآلخر وأصلة من التخلية من قوهلم: مرجت اليشء إذا خليته، ومرج الوايل 

 الناس إذا تركهم وأمرجت الدابة إذا تركتها ترعى ومنه قول العجاج: 

 رعى هبا مرج ربيع ممرجا 

 

 

}َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح  حران بحر العذب وبحر املالحوالب

}َوَجَعَل بَْينَُهَما  الفرات : العذب ، واألجاج امللح وقيل إنه املرُأَجاٌج{ 

أي مانعًا ({ 93}َوِحْجًرا ََمُْجوًرا) والربزخ هو كلام بني الشيئنيبَْرَزًخا{ 

 أن خيتلط العذب باملالح قال قرب ذي رساق: 
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 حمجور رست عليه من أعايل الستور 

 

 

ِذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء{ قوله تعاىل:  ا{  يعني النطفة}َوُهَو الَّ يعني }بََِّشً

فالنسب هو من يناسبك بوالد أو ولد وكل }َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا{  إنساناً 

أحدهام: أنه  وجهانيشء أضفته إىل يشء عرفته به فهو مناسبه والصهر فيه 

الرضاع، والثاين أنه املناكح، وأصل الصهر االختالط فسمي املناكح صهرًا 

ْم َواْْلُُلوُد)الختالط الناس ومنه قوله:   ({40}ُيْصَهُر بِِه َما يِف بُُطوَِّنِ

 ]احلج[. 

ْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة{  قوله تعاىل: ِذي َجَعَل اللَّ وإنام سميا }...َوُهَو الَّ

ت من أحدهام خلفة تقىض يف اآلخر، والثاين أنه جعل خلفة ألنه جعل ما فا

كل واحد منهام خمالف لصاحبه فجعل أحدهام أبيض واآلخر أسود. 

والثالث: أنه جعل كل واحد منهام خيلف صاحبه إذا مىض هذا جاء ذاك، 

 ومثله قول زهري: 

 هبا الِعنْيُ واآلرام يمشني ِخْلفةً 

 

 وأطالؤها ينهضن من كل جمثم 

 

ِذيَن َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْوًنا{ عاىل: قوله ت مْحَِن الَّ علامء }َوِعَباُد الرَّ

 حلامء أعفاء أتقياء هونًا أي بالسكينة والوقار أي غري متكربين عىل عباده

واجلاهلون السفهاء، ({ 63}َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما)

 وقوله سالمًا أي سدادًا. 

أي الزمًا ومنه سمي ({ 69}..إِنَّ َعَذاَِّبَا َكاَن َغَراًما) تعاىل:قوله 

 الغريم ملالزمته قال األعشى: 

 إن يعاقب يكن غرامًا وإن يعـ

 

 ـط جزياًل فإنه ال يبايل  
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}َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم وسميت شدة املحبة غراما وقيل إنه الثقيل لقوله: 

 ]الطور[.  ({20ُمْثَقُلوَن)

ُفوا{  :قوله تعاىل ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا ََلْ ُيَْسِ أي مل ينفقوا يف معصية اهلل }َوالَّ

وا{  واإلرساف اإلنفاق يف املعايص وكل نفقة يف غري حق إرساف }َوََلْ َيْقَُتُ

}َوَكاَن بنَْيَ َذلَِك  أي مل يمنعوا حقوق اهلل عز وجل فإن منع حق اهلل إقتاره

ر فيه وال تقتري وأن ينفق يف طاعة اهلل عز أي عدالً ال تبذي({ 67َقَواًما)

 وجل ويكف عن حمارمه. 

ِه إهَِلًا َءاَخَر{  قوله تعاىل: ِذيَن ََل َيْدُعوَن َمَع اللَّ يعني أاهم ال }َوالَّ

}َوََل  جيعلون هلل تعاىل رشيكًا وال جيعلون يف العبادة بينهم وبينه وسطاء

َم اللَّ  تِي َحرَّ يعني التي حرم قتلها وهي نفس املؤمن ُه{ َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ

{  واملعاهد واحلق املستباح قتلها ما روينا عن رسول اهلل َصىَل }إَِلَّ بِاحْلَقِّ

اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: 

وَن{ }َوََل َيْزنُ كفر بعد إيامن، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغري نفس(( 

والزنا إتيان املحرمات فجمع يف هذه اآلية بني ثالث كبائر فحكم من أتى 

 البهيمة كحكم الزاين. 

أنه سئل فقيل له: أي الذنب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن النبي 

أعظم عند اهلل؟ قال: ))أن جتعل هلل ندًا وهو خلقك(( قال: ثم أي؟ قال: 

كل معك(( قال: ثم أي؟ قال: ))أن تزين ))أن تقتل ولدك خيفة أن يأ

ِذيَن ََل بحليلة جارك(( فأنزل اهلل تعاىل تصديق ذلك يف كتابه : }َوالَّ

ُه إَِلَّ بِاحْلَقِّ  َم اللَّ تِي َحرَّ ِه إهَِلًا َءاَخَر َوََل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ َيْدُعوَن َمَع اللَّ

}َيْلَق  ي هذه الثالثة أو بعضهايعنَوََل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك{ 

 واألثام العقوبة ومنه قول... بن قيس: ({ 62َأَثاًما)
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 جزى اهلل ابن عقبة حيث أمسى 

 

 عقوقًا والعقوق له أثام  

 

وهو عذاب الدنيا وعذاب }ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة{  

ُلْد فِيِه  ةاآلخرة، وكذلك استدامة اخللود بالعذاب من املضاعف }َوَُيْ

يعني من }إَِلَّ َمْن َتاَب{  يعني خيلد مهانًا فيه أي يف العذاب({ 61ُمَهاًنا)

 يعني بعد السيئات}َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا{  من الرشك}َوَءاَمَن{  الزنا

ُه َسيَِّئاَِتِْم َحَسنَاٍت{  ُل اللَّ  }َوَكاَن اللَّهُ  أي يثبت حسناته}َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

 بعدها. ({ 70}َرِحيًما)ملا تقدم قبل التوبة َغُفوًرا{ 

وَر{  قوله تعاىل: ِذيَن ََل َيْشَهُدوَن الزُّ والزور املجلس الذي كان }..َوالَّ

وكذلك حيتمل أن يكون بمعنى  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يشتم فيه رسول اهلل 

كهم هلا  الكذب، واللغو: املعايص كلها، ومرهم هبا كراما: أي يف تر

 وإعراضهم عنها. 

ا   وا َعَلْيَها ُصمًّ ْ َُيِرُّ ِْم ََل ُروا بِآَياِت َرِّبِّ ِذيَن إَِذا ُذكِّ }َوالَّ

أي سمعوا الوعظ مل يصموا عنه وأبرصوا الرشد ومل يعموا ({ 73َوُعْمَياًنا)

عنه بخالف من أصمه الرشك عن الوعظ وأعامه عن الرشد. مل خيروا: مل 

 يتغافلوا. 

َة  عاىل:قوله ت اتِنَا ُقرَّ يَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّنَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ }َوالَّ

 }  أي أهل طاعة تقر هبم أعياننا يف الدنيا بالصالح ويف اآلخرة باجلنةَأْعنُيٍ

 أي أئمة هدى هيتدى بنا. ({ 72}َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما)

وا{  }ُأوَلِئَك  قوله تعاىل: َزْوَن اْلُغْرَفَة بَِما َصرَبُ والغرفة أعىل مراتب َُيْ

يًَّة{  اجلنة ْوَن فِيَها حَتِ أي بشارة بالبقاء الدائم وامللك العظيم }َوُيَلقَّ

 والسالم اجتامع السالمة واخلري. 

لوال طاعتكم له }..ُقْل َما َيْعَبُأ بُِكْم َريبِّ َلْوََل ُدَعاُؤُكْم{  قوله تعاىل:
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بُْتْم َفَسْوَف َيُكوُن لَِزاًما) نكم بهوإيام واللزام قيل إنه ({ 77}َفَقْد َكذَّ

 القتل يوم بدر وقيل إنه عذاب اآلخرة. 



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة الشعراء مكية كلها 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ح هي من الفوات({ 9}طسم)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

 التي افتتح اهلل هبا كتابه، وقد ذكرنا يف تفسري )امل( خترجيه يف هذا املوضع. 

أي قاتلها والبخع القتل قال ذو }..َلَعلََّك بَاِخٌع َنْفَسَك{  قوله تعاىل:

 الرمة: 

 أال أهيذا الباخع الوجد نفسه 

 

 ليشء نحته عن يديه املقادر  

 

ْل َعلَ قوله تعاىل:  َماِء َءاَيًة َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم هَلَا }إِْن َنَشْأ ُننَزِّ ْيِهْم ِمَن السَّ

أي أصحاب األعناق فحذف املضاف وأقام املضاف إليه ({ 2َخاِضِعنَي)

  مقامه، واألعناق الرؤساء أيضًا وحيتمل أن تكون األعناق اجلامعات.

ْ َيَرْوا إِىَل اأْلَْرِض َكْم َأْنَبْتنَا فِ  قوله تعاىل: يَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج }...َأَوََل

أي نوع معه قرينة من أبيض وأمحر وحلو وحامض والكريم ({ 7َكِريٍم)

هو احلسن وهو مام يأكل الناس واألنعام وقيل املراد به الناس ألاهم نبات 

ُه َأْنَبَتُكْم ِمَن اأْلَْرِض َنَباًتا)األرض كام قال اهلل عز وجل:   ({97}َواللَّ

 هو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. ]نوح[، فمن دخل اجلنة ف

معناه وأخاف أن }...َوَيِضيُق َصْدِري َوََل َينَْطِلُق لَِسايِن{  قوله تعاىل:

({ 93}َفَأْرِسْل إِىَل َهاُروَن) يضيق صدري وقلبي للعقدة التي كانت به

  أي ليكون معي رسوال.

وإنام ({ 92ْقُتُلوِن)}َفَأَخاُف َأْن يَ  وهو قتل النفس}َوهَلُْم َعَِلَّ َذْنٌب{ 

خاف أن يقتلوه بالنفس التي قتلها ال بإبالغ الرسالة ألنه يعلم أن اهلل تعاىل 

 إذا بعثه رسوالً تكفل بمعونته عىل تأدية رسالته. 

معنى إنا ({ 96}..َفُقوََل إِنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمنَي) قوله تعاىل:



 -2/ ج الربهان                                                                          

 سورة الشعراء

111 

ل واحد منا رسول رب رسول رب العاملني وحيتمل أن يكون املعنى ك

 العاملني، وقد ورد الرسول بمعنى الرسالة قال الشاعر: 

 لقد كذب الواشون ما بحت عندهم 

 

 برس وال أرسلتهم برسول 

 

 أي برسالة. 

أي صغريًا ألنه كان يف داره لقيطًا }..َأََلْ ُنَربَِّك فِينَا َولِيًدا{ قوله تعاىل: 

قيل ثالثني ({ 92ينَا ِمْن ُعُمِرَك ِسننَِي)}َوَلبِْثَت فِ  التقطته امرأة فرعون

تِي َفَعْلَت{  سنة قال ذلك امتنانًا عليه بإحسانه إليه }َوَفَعْلَت َفْعَلَتَك الَّ

أي إلحساين إليك ({ 91}َوَأْنَت ِمَن اْلَكافِِريَن) يعني من قتل النفس

الِّنَي) وفضيل عليك أي من الناسني { (40}َقاَل َفَعْلُتَها إًِذا َوَأَنا ِمَن الضَّ

ا{كام قال:   [. 202]البقرة: }َأْن َتِضلَّ إِْحَداُُهَ

اِئيَل) قوله تعاىل: ({ 44}..َوتِْلَك نِْعَمٌة ََتُنَُّها َعَِلَّ َأْن َعبَّْدَت بَنِي إِِْسَ

اختذهتم عبيدًا قد أحبطت نعمتك التي متن هبا عيل ومل تكن باحلقيقة 

ه بنو إرسائيل بأمر فرعون الستعباده لفرعون عىل موسى نعمة ألن الذي ربا

هلم فأبطل موسى نعمته لبطالن اسرتقاقه والتعبد االسرتقاق ملا فيه من 

 اإلذالل مأخوذ من قوهلم طريق معب د أي مذل ل. 

وكانت من عوسج وكان طوهلا عرشة }...َفَأْلَقى َعَصاُه{  قوله تعاىل:

احلية الذكر وهي من أعظم  وهي({ 34}َفإَِذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمبنٌِي) أذرع

احليات. مبني: أي أنه ثعبان آية وبرهان، وكان فرعون هم بموسى فلام صار 

العصا ثعبانًا قصده فاغرًا فاه فخافه فالذ بموسى مستجريًا ووىل قومه هربًا 

 حتى وطئ بعضهم بعضا. 

وا أي أخره وأخاه، وإنام أشار}...َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه{  وقله عز وجل:
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عليه أن يقتله واهوه عن ذلك ملا شاهدوا من فعله ما هبر عقوهلم فخافوا 

اهلالك من قتله واإلقدام عليه ومع ذلك فإن اهلل عز وجل رصفهم عنه تثبيتًا 

 لدينه وتأييدًا لرسوله. 

ِذَمٌة َقِليُلوَن) قوله تعاىل: والرشذمة العصبة ({ 92}...إِنَّ َهُؤََلِء َلِِّشْ

كثرية، ورشذمة كل يشء بقيته القليلة وكان عد بني  القليلة من عصب

ِذَمٌة َقِليُلوَن إرسائيل حني قال هلم فرعون:  ستامئة ألف إِنَّ َهُؤََلِء َلِِّشْ

وعرشين ألف مقاتل ال يعد ابن عرشين لصغره وال ابن ستني لكربه وإنام 

 استقل هذا العدد لكثرة ما كان معه، وروي أنه كان عىل مقدمته هامان يف

 ألف ألف حصان وسبعامئة ألف. 

ُْم َلنَا َلَغاِئُظوَن)قوله تعاىل:  أي خلروجهم من رقهم ({ 99}َوإَِّنَّ

}َوإِنَّا َْلَِميٌع حذرون{ وقرئ  وخلوصهم من إذالهلم واستخدامهم

 ومعناهام واحد قال الشاعر: ({ 96}َحاِذُروَن)

 وكنت عليه أحذر املوت وحده 

 

 ذره فلم يبق يل يشء عليه حيا 

 

}..َوَمَقاٍم  وقيل: إن احلذر املطبوع عىل احلذر واحلاذر الفاعل للحذر.

 أي املنابر ومواضع األئمة. ({ 92َكِريٍم)

ِقنَي) قوله تعاىل: أي حني أرشقت األرض ({ 60}..َفَأْتَبُعوُهْم ُمِّْشِ

بالضياء، والسبب يف تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إرسائيل حتى 

  سبحانه أظلهم بظالم فخافوه فلام أصبحوا انقشع عنهم.أرشقوا أن اهلل

أي ملحوقون ألاهم ({ 69}َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا َلُمْدَرُكوَن) 

}َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ  رأوا البحر أمامهم وفرعون وراءهم

 أي سريشدين إىل الطريق ويكفيني ما هيم من األمور. ({ 64َسَيْهِديِن)

ملا خرج ببني إرسائيل من مرص أظلم  -َعَلْيه الَسالم-أن موسى  وحكي



 -2/ ج الربهان                                                                          

 سورة الشعراء

111 

عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا فقال علامؤهم إن يوسف ملا حرضه املوت 

أخذ علينا موثقًا من اهلل أن ال نخرج من مرص حتى ننقل عظامه معنا ؛ فقال 

إرسائيل  هلم موسى: وأيكم يدري قربه؟ قالوا: ما تعلمه إال عجوز يف بني

فأرسل إليها فقال: دليني عىل قربه فقالت: واهلل ال أفعل حتى تعطيني 

حكمي، قال هلا: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك يف اجلنة 

فأعطاها حكمها ؛ فدلته عليه فاحتفره واستخرجوا عظامه، فلام أقلوها إذا 

 الطريق مثل ضوء النهار. 

نزل بأعرايب فأكرمه فقال له  -َعَلْيه وآلهَصىَل اهلل -وروينا أن رسول اهلل 

: ))ما حاجتك؟(( قال: ناقة أرحلها وعنز -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

: ))أعجزت أن تكون -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –أحتلبها، فقال له رسول اهلل 

مثل عجوز بني إرسائيل(( فقال له أصحابه من عجوز بني إرسائيل؟ فذكر 

 ل هذه العجوز التي أحكمت عىل موسى أن تكون معه يف اجلنة. هلم حا

ْب بَِعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَق{ قوله تعاىل: } َفَأْوَحْينَا إِىَل ُموَسى َأِن اْْضِ

وروي أن موسى ملا بلغ البحر فأتبعه فرعون قال فتاُه يوشع بن نون: أين 

أمر أن يرضب بعصاه أمرك ربك؟ قال: أمامك نسري إىل البحر ثم ذكر أنه 

البحر فرضبه فانفلق له اثني عرش طريقًا وكانوا اثني عرش سبطًا لكل سبط 

 طريق. 

وروينا أن موسى رضب البحر بعصاه وقد مىض من النهار أربع ساعات 

وكان يوم االثنني العارش من املحرم وهو يوم عاشوراء، وقيل: إن البحر هو 

يف ساعتني فصارت ست ساعات  اهر النيل ما بني إيلة ومرص، وقطعوه

أي كاجلبل العظيم وكان ({ 63}َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم)

األسباط ال يرى بعضهم بعضًا فقال كل سبط: هلك أصحابنا فدعا موسى 
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ربه فجعل يف كل حاجز مثل الكوى لينظر بعضهم بعضًا، وقيل كان طول 

 الطريق فرسخًا وعرضها فرسخني. 

أي قربنا فرعون وقومه إىل ({ 62}َوَأْزَلْفنَا َثمَّ اْْلَخِريَن) تعاىل: قوله

من زلق األقدام وأغرق اهلل قوم فرعون حتى وأزلقنا( البحر. وقرئ )

 أزلقهم يف طينه الذي يف قعره. 

نَي) قوله تعاىل: احِلِ ْقنِي بِالصَّ أي ({ 23}...َربِّ َهْب ِِل ُحْكًما َوَأحْلِ

 . صائب والعلمالنبوة والرأي ال

أي ثناء حسنًا وذكرًا ({ 22}َواْجَعْل ِِل لَِساَن ِصْدٍق يِف اْْلِخِريَن)

 مجياًل يف األمم وولدًا يقوم بعده باحلق. 

َه بَِقْلٍب َسِليٍم) قوله تعاىل: أي سليم من ({ 21}...إَِلَّ َمْن َأَتى اللَّ

 الرشك والريب فخلص يف طاعة اهلل نفي من الرشك. 

أي طرحوا يف النار عىل وجوههم }...َفُكْبِكُبوا فِيَها{  ىل:قوله تعا

يعني اآلهلة التي يعبدون ويف ({ 12}َواْلَغاُووَن) منكسني عىل رؤوسهم

 أحدهام: املرشكون، والثاين أحبار املرشكني ورؤساؤهم.  قوَلنالغاوين 

( َوََل َصِديٍق 900}...َفَما َلنَا ِمْن َشافِِعنَي) قوله تعاىل:

واحلميم القريب والشقيق أيضًا يقال: حم اليشء إذا قرب ({ 909يٍم)مَحِ 

ب من األجل، وإنام سمي القريب محياًم ألنه حيمي  ى ألاها تقر  ومنه احلُم 

 لصاحبه ويغضب لغضبه فجعل مأخوذًا من احلمية. 

أي سفهاء الناس ({ 999}...َواتََّبَعَك اأْلَْرَذُلوَن) قوله تعاىل:

 رجومني أي بالشتم والقتل. وأراذهلم من امل

 أي اقض بيني وبينهم قضاء. }...َفاْفَتْح بَْينِي َوبَْينَُهْم َفْتًحا{  

ومعنى الريع ({ 942}...َأَتْبنُوَن بُِكلِّ ِريٍع َءاَيًة َتْعَبُثوَن) قوله تعاىل:

 الطريق ومنه قول املسيب بن غلس: 
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 واآلل حيفظها ويرفعها 

 

 ريع يلوح كأنه سجل  

 

لسجل الثوب األبيض واملكان، وقيل هو الفج بني اجلبلني آية تعبثون وا

 واآلية هي البنيان واألعالم، والعبث اللهو واللعب. 

 أي القصور املشيدة قال الشاعر: }َوَتتَِّخُذوَن َمَصانَِع{ قوله تعاىل: 

 تركن ديارهم منهم قفارا

 

 وهدمنا املصانع والربوجا  

 

 حتت األرض ومنه قول لبيد: وقيل إاها مأخذ للامء 

 بلينا وما تبىل النجوم الطوالع 

 

 وتبقى اجلبال بعدنا واملصانع  

 

 أي كأنكم ختلدون باختاذ هذه األبنية. ({ 941َلَعلَُّكْم ََتُْلُدوَن)}

أي أقوياء ({ 930}َوإَِذا بََطْشُتْم بََطْشُتْم َجبَّاِريَن) قوله تعاىل:

 من اجلبارين.  والبطش الرضب والقتل بغري حق

لنَِي) قوله تعاىل: أي عبادة األولني، ({ 937}...إِْن َهَذا إَِلَّ ُخُلُق اأْلَوَّ

 وحيتمل أن يكون كذب األولني. 

أي املتالصق بعضه ({ 922}...َوَنْخٍل َطْلُعَها َهِضيٌم) قوله تعاىل:

ببعض األطني والطلع مشتق من الطلوع وهو الظهور ومنه طلوع الشمس 

 والنبات.  والقمر

َباِل بُُيوًتا َفِرِهنَي)قوله تعاىل:  وقرئ ({ 921}َوَتنِْحُتوَن ِمَن اْْلِ

فمعنى فرهني بمعنى بطرين األرشين ومعنى فارهني حاذقني )فارهني( 

 عارفني أي ممن يأكل ويرشب قال لبيد: 

 عصافري من هذا األنام املسخر   فإن سألتنا نحن فيام فإننا 
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ام والرشاب، وقيل البحر املسجون بالقسطاس أي املعلل بالطع

املستقيم أي العدل من األشياء وهو عريب وأصله من القسط ومنه قوله: 

 [، أي بالعدل. 10]آل عمران: }َقاِئًما بِاْلِقْسِط{

أي ال متشوا ({ 923}...َوََل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن) قوله تعاىل:

لنَِي) بعد إصالحها. فيها باملعايص وتفسدوا فيها َة اأْلَوَّ بِلَّ ({ 922}َواْْلِ

 يعني باجلبلة اخلليقة وباألولني األمم اخلالية. 

َماِء{  قوله تعاىل: أي عذابًا من }...َفَأْسِقْط َعَلْينَا ِكَسًفا ِمَن السَّ

 السامء، وقيل إن الكسف القطيع. 

وُح اأْلَِمنُي) قوله تعاىل: َعَلْيه -يعني جربيل  ({913}...َنَزَل بِِه الرُّ

({ 912}لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِْذِريَن) يعني يا حممد}َعىَل َقْلبَِك{  -الَسالم

يعني أن لسان القرآن عريب ({ 919}بِِلَساٍن َعَريِبٍّ ُمبنٍِي) يعني ألمتك

مبني ألن املنزل عليه عريب واملخاطبون عرب، وألنه حتدى بفصاحته 

 العرب وهو لسان قريش. 

لنَِي)}َوإِ أي يف كتب األولني من التوراة ({ 916نَُّه َلِفي ُزبُِر اأْلَوَّ

 يف كتب األولني.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-واإلنجيل أي القرآن وبعث حممد 

  ({.400}...َكَذلَِك َسَلْكنَاُه يِف ُقُلوِب اْلُمْجِرِمنَي) قوله تعاىل:

ِذي َيَراَك  قوله تعاىل: َبَك يِف 492َتُقوُم) ِحنيَ  يعلمك}...الَّ ( َوَتَقلُّ

اِجِديَن) أي قائاًم وجالسًا وعىل سائر حاالتك يف الصالة ({ 491السَّ

 والركوع والسجود. 

َعَراُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن) قوله تعاىل: أي إذا غضبوا ({ 442}...َوالشُّ

ْ  سبوا وإذا قالوا كذبوا يتبعهم الغاوون من املرشكني واملنافقني ُْم }َأََل  َتَر َأَّنَّ

ُْم َيُقوُلوَن َما ََل َيْفَعُلوَن)449يِف ُكلِّ َواٍد ََيِيُموَن) أي ({ 446( َوَأَّنَّ
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 يف كل فن من الكالم يأخذون ويف كل لغو خيوضون ومنه قول الشاعر: 

 إين ملعتذر إليك من الذي 

 

 أسديت إذ أنا يف الضالل أهيم  

 

ُْم َيُقوُلوَن َما ََل باطل،  ألاهم يمدحون قومًا بباطل ويدعواهم }َوَأَّنَّ

يعني ما يذكرونه يف أشعارهم من الكذب يف مدح أو ذم ({ 446َيْفَعُلوَن)

 أو تشبيه أو تشبيب. 

احِلَاِت{ } ِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ تقديره فإاهم ال يتبعواهم وال إَِلَّ الَّ

ى عبداهلل بن رواحة يقولون ما ال يفعلون، قيل: ملا نزلت هذه اآلية أت

وكعب بن مالك وحسان فبكوا عنده وقالوا: هلكنا يا رسول اهلل فأنزل 

احِلَاِت{ اهلل: } ِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ فقرأ اآلية عليهم فلام بلغ إىل إَِلَّ الَّ

احِلَاِت{ قوله: } ِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  فقال: ))أنتم((. إَِلَّ الَّ

َه َكثِرًيا{ }َوَذكَ  وا ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا  يعني يف كالمهمُروا اللَّ }َواْنَتَِّصُ

ِذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقِلُبوَن) أي وانترصوا  ({447َوَسَيْعَلُم الَّ

بمعنى ردوا عىل املرشكني ما كانوا هيجون به املؤمنني فقابلوهم عىل نرصة 

 ني. املؤمنني وانتقامًا من املرشك

ِذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقِلُبوَن)قوله:  وهذا ({ 447}َوَسَيْعَلُم الَّ

وعيد لكل كافر وشاعر وغري شاعر وسيعلمون يوم القيامة أي منقلب 

ينقلبون يعني أي مصري يصريون أي مرجع يرجعون ألن مصريهم إىل النار 

 وهو رش مصري ومرجعهم إىل جهنم رش مرجع. 



الم-مام النارص لدين اهلل قال اإل  : -َعَلْيه السَّ

 سورة النمل مكية 
ِحيِم: }طس تِْلَك َءاَياُت اْلُقْرَءاِن{  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ أي هذه بِْسِم اللَّ

والكتاب هو القرآن فجمع له بني ({ 9}َوِكَتاٍب ُمبنٍِي) آيات القرآن

يه أمره واهيه وحالله الصفتني فإنه قرآن وإنه كتاب، واملبني الذي بني لنا ف

 وحرامه ووعده ووعيده. 

ى لِْلُمْؤِمننَِي)  يعني هدى إىل اجلنة وبرشى ({ 4}ُهًدى َوبُِّْشَ

 . بالثواب، وحيتمل هدى من الضالل وبرشى باجلنة

اَلَة{  ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ  وجهانيعني املفروضة ويف إقامتها }الَّ

وسننها، والثاين: املحافظة عىل أحدهام: إقامة رشائطها واستيفاء فرائضها 

َكاَة{  مواقيتها  وهي زكاة األموال املفروضة. }َوُيْؤُتوَن الزَّ

 يعني يرتددون وقد مىض تفسريه. ({ 2}َفُهْم َيْعَمُهوَن) 

ى اْلُقْرَءاَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليٍم) قوله تعاىل: ({ 6}..َوإِنََّك َلُتَلقَّ

 يف أمره عليم بخلقه.  يعني تؤتى القرآن من عند حكيم

أي أحسست نارًا }إِْذ َقاَل ُموَسى أِلَْهِلِه إيِنِّ َءاَنْسُت َناًرا{  قوله تعاىل:

{  واإليناس اإلحساس من جهة أنه يؤنس هبا يعني }َسآتِيُكْم ِمنَْها بَِخرَبٍ

والشهاب الشعاع }َأْو َءاتِيُكْم بِِشَهاٍب َقَبٍس{  سأخربكم عنها بعلم

 قيل للكوكب الذي يمد ضوءه يف السامء شهاب، شعرًا: امليضء ومنه 

 يف كفه صعدة مثقفة 

 

 فيها شعاع كشعلة القبس  

 

والقبس هو القطعة من النار، ومنه اقتبست النار إذا أخذت منها قطعة 

واقتبست علاًم إذا أخذت منه علاًم ألنك تستيضء به كام تستيضء بالنار 

 لكي تصطلوا وكان شاتيًا.  أي({ 7}َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن)
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ا َجاَءَها{  قوله تعاىل: يعني التي ظن أاها نار وهي نور فلام رأى }َفَلمَّ

موسى النار وقف قريبًا منها فرآها خترج من فرع الشجرة خرضاء شديدة 

اخلرضة يقال هلا العليق ألاها ال تزداد النار إال عظاًم وترضمًا وال تزداد 

؛ فعجب منها وهوى إليها بضغث فاملت إليه الشجرة إال خرضة وحسنًا 

فخافها فتأخر عنها ثم مل تزل تطمعه ويطمع فيها إىل أن وضع أمره إىل أاها 

يعني }ُنوِدَي َأْن بُوِرَك َمْن يِف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا{ مأمورة مسخرة إىل أن 

 من الربكة قال الشاعر: 

 فبورك يف بيتك ويف بيتهم 

 

 لك الفداء إذا ذكروا ونحن 

 

وتقدير الكالم: بوركت النار و)من( زائدة، ومن حوهلا يراد به موسى 

ِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي) استعانة باهلل عز وجل وتنزهيًا له وأما ({ 2}َوُسْبَحاَن اللَّ

َعَلْيه -الكالم فإن اهلل تعاىل خلق يف الشجرة كالمًا حتى سمعه موسى 

 . -الَسالم

ظن أن  -َعَلْيه الَسالم-قيل إن موسى ْلِق َعَصاَك{ }..َوأَ  قوله تعاىل:

{  اهلل تعاىل أمرها برفضها فرفضها َا َجانٌّ َتزُّ َكَأَّنَّ ا َرآَها ََتْ واجلان احلية }َفَلمَّ

الصغرية سميت بذلك الجتنااها واستتارها وكانت العصا قد أعطاها إياه 

 سمها ماشاملك من املالئكة حني توجه إىل مدين وكانت من عوسج وا

ْب{   وهو مأخوذ من العقب أي مل يلتفت ومل يقف. }َوىلَّ ُمْدبًِرا َوََلْ ُيَعقِّ

يعني فهاًم وفصل }...َوَلَقْد َءاَتْينَا َداُوَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما{ قوله تعاىل: 

َلنَا  القضاء بني اخلصوم ومعرفة منطق الطري ِذي َفضَّ ِه الَّ }َوَقاََل احْلَْمُد لِلَّ

ومحدهام شكرًا هلل عىل نعمه والذي ({ 99 َكثِرٍي ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمننَِي)َعىَل 

 فضلهام به عىل كثري من عباده املؤمنني النبوة وامللك والعلم. 
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ورثه بنبوته وملكه وكان لداود }َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد{  قوله تعاىل:

ألاها وراثة نبوة وملك فلو  سبعة عرش ولدًا ذكرًا وإنام خص سليامن بالوراثة

 -َعَلْيه الَسالم-كان وراثة املال لكان مجيع أوالده فيه سواء وكان داود 

 استخلفه يف حياته عىل بني إرسائيل. 

يعني يرد أوهلم إىل آخرهم مأخوذ ({ 97}..َفُهْم ُيوَزُعوَن) قوله تعاىل:

ممن يمنع  من وزعه عن الظلم أي كفه عنه، وقيل: ال بد للدين من وزعة

 الناس عنه قول النابغة: 

 عىل حني عاينت املشيب عىل الصبى 

 

 فقلت أملا نصح والشيب وازع  

 

 وهو واد بأرض الشامَحتَّى إَِذا َأَتْوا َعىَل َواِد النَّْمِل{ قوله تعاىل: }

َا النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكنَُكْم{  حان قيل كان للنملة جنا}َقاَلْت َنْمَلٌة َياَأَيُّ

}ََل َُيْطَِمنَُّكْم  فكانت من الطري فلذلك علم منطقها ولوال ذلك ما علم

تعني ({ 92}َوُهْم ََل َيْشُعُروَن) أي ال هيلكنكمُسَلْيَماُن َوُجنُوُدُه{ 

سليامن وجنوده ال يشعرون هبالك النمل وسميت النملة نملة لتنملها وهو 

إذا التقط احلبة من الرب  كثرة حركتها وقلة قرارها أكثر جنسه حسًا ألنه

والشعري لالدخار قطعها نصفني لئال تنبت، وإن كانت كزبرة قطعها أربع 

قطع ألاها تنبت إذا قطعت قطعتني قال هلم بحسه فرق ما بني األمرين فلهذا 

 }ََل َُيْطَِمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجنُوُدُه{. احلس قالت: 

َم َضاِحًكا ِمْن َقْوهِلَا{  يعني تبسم من حذرها باملبادرة }َفَتَبسَّ

}َوَقاَل  واستبقائها للنمل فوقف سليامن بجنوده حتى دخل النمل مساكنه

 } تِي َأْنَعْمَت َعَِلَّ َوَعىَل َوالَِديَّ معناه َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

 أهلمني أن أشكر نعمتك. 

َد الطَّرْيَ َفَقاَل  قوله تعاىل: قيل إن سليامن َما ِِلَ ََل َأَرى اهْلُْدُهَد{  }َوَتَفقَّ
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كان إذا سافر أظله الطري من الشمس فأخل اهلدهد بمكانه فبان بطلوع 

الشمس بعده عنه وكان دلياًل هلم عىل املاء فكانوا إذا سافروا نقر هلم 

 اهلدهد عن أقرب املاء يف األرض فعند زوال اهلدهد عن مكانه قال:

أي انتقل عن ({ 40ََل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئبنَِي)َما ِِلَ  }َفَقاَل 

  مكانه أم غاب.

بَنَُّه َعَذابًا َشِديًدا{  يعني بالعذاب نتف ريشه حتى ال يمتنع عن }أَلَُعذِّ

( َفَمَكَث َغرْيَ بَِعيٍد{ 49}َأْو أَلَْذبََحنَُّه َأْو َلَيْأتَِينِّي بُِسْلَطاٍن ُمبنٍِي) يشء

أقام غري طويل فيجوز أن يكون املراد به سليامن أي مكث سليامن غري  أي

}َفَقاَل َأَحطُت بَِما ََلْ حُتِْط  بعيد، وجيوز أن يكون املكث غري بعيد للهدهد

}َوِجْئُتَك ِمْن َسَبإٍ بِنََبإٍ  أي بلغت ما مل تبلغه وعلمت ما مل تعلمهبِِه{ 

أحدهام هو مدينة بأرض  قوَلنأي بخرب صدق ويف سبأ ({ 44َيِقنٍي)

 اليمن يقال هلا مأرب بينها وبني صنعاء مسري ثالث ليال. 

 وروينا أن اهلل تعاىل بعث إىل سبأ اثني عرش نبيئًا، شعرًا: 

 من سبأ احلارضين مأرب 

 

 إذ يبنون سيله العرما  

 

 والثاين أن سبأ حي من أحياء اليمن. 

وهي بلقيس ابنة رشحبيل، ََتِْلُكُهْم{ }إيِنِّ َوَجْدُت اْمَرَأًة  قوله تعاىل:

وكان أولو مشورهتا ثالثامئة واثني عرش رجاًل كل رجل منهم عىل عرشة 

{  آالف رجل
ٍ
ء يعني من كل نوع من أنواع الدنيا }َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ ََشْ

يعني رسير عظيم وقيل كان مرصعًا ({ 43}َوهَلَا َعْرٌش َعظِيٌم) كلها

 يباج واحلرير. باجلواهر مسرت بالد

َمَواِت  قوله تعاىل: ِرُج اخْلَْبَء يِف السَّ ِذي ُُيْ ِه الَّ }..َأَلَّ َيْسُجُدوا لِلَّ
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وخبء الساموات املطر وخبء األرض النبات وقرئ: أال، َواأْلَْرِض{ 

 وأالَ؛ بالتخفيف والتثقيل. 

أحدهام: أنه وإن مل يكن ممن علم  وجهانويف قول اهلدهد لذلك 

ليف بالعقل فهو ممن قد تصور بام هلم من طاعة سليامن أنه نبي وجوب التك

مطاع ال خيالف يف قول وال فعل، والثاين: أنه كان كالصبي منا إذا راهق 

فرآنا عىل طاعة اهلل عز وجل تصور أن ما خالفها باطل، وكذلك اهلدهد يف 

 تصوره أن ما خالف فعل سليامن باطل. 

( 47ُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَْت ِمَن اْلَكاِذبنَِي)}..َقاَل َسنَنْظُ  قوله تعاىل:

فأخذ اهلدهد الكتاب بمنقاره فأتى اْذَهْب بِِكَتايِب َهَذا َفَأْلِقِه إَِلْيِهْم{ 

أي قريبًا  }ُثمَّ َتَولَّ َعنُْهْم{جملسها فجعل يدور فيه حتى ألقى الكتاب إليها 

فألقه إليهم فانظر ماذا وفيه تقديم وتأخري ومعنى الكالم: }َفاْنُظْر{  منهم

 يرجعون ثم تول عنهم. 

َا اْلَمَُأُ إيِنِّ ُأْلِقَي إَِِلَّ ِكَتاٌب َكِريٌم) قوله تعاىل: الكريم ({ 41}َياَأَيُّ

 صاحبه وتسخري الطري له . 

ِحيِم) قوله تعاىل: مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ( 30}إِنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوإِنَُّه بِْسِم اللَّ

وقيل إنه أول من استفتح هبذا ({ 39ُلوا َعَِلَّ َوْأُتويِن ُمْسِلِمنَي)َأَلَّ َتعْ 

االبتداء،وأما قوله: أن ال تعلوا عيل فهكذا كانت كتب األنبياء موجزة 

 خمترصة مقصورة عىل الدعاء إىل الطاعة من غري بسط وال إسهاب. 

مني أي أن ال تعلوا عيل: أي ال تتكربوا عيل وال متتنعوا مني وأتوين مسل

 موحدين هلل عز وجل، وجيوز أن يكون بمعنى طائعني خملصني. 

َا اْلَمَُأُ َأْفُتويِن يِف َأْمِري{  أي أشريوا عيل يف هذا األمر }َقاَلْت َياَأَيُّ

}َما ُكنُْت َقاطَِعًة َأْمًرا{  الذي نزل يب وقيل: هي أول من وضعت املشاور

  أي ممضية أمرًا، وقرئ: قاضية. 
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ٍة{ 34ْشَهُدوِن)}َحتَّى تَ   أي أهل َعَدد وُعدد( َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو ُقوَّ

وكان حتت يدها اثنى عرش ألف قيل: حتت كل قبيل }َوُأوُلو بَْأٍس َشِديٍد{ 

عرضوا ({ 33}َواأْلَْمُر إَِلْيِك َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِريَن) مخسون ألف مقاتل

 عليها احلرب. 

يعني ْلُمُلوَك إَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة َأْفَسُدوَها{ }َقاَلْت إِنَّ ا قوله تعاىل:

ًة{  أخذوها عنوة وأخربوها َة َأْهِلَها َأِذلَّ يعني أرشافهم }َوَجَعُلوا َأِعزَّ

 وعظامؤهم أذلة يعني بالسيف والعنف. 

ٍة{  قوله تعاىل: قيل: أهدت إليه صحائف }َوإيِنِّ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهْم ِِّبَِديَّ

ة الديباج وغلامنًا لباسهم لباس اجلواري وجواري لباسهن الذهب يف أوعي

 قوَلنويف هديتها ({ 39}َفنَاظَِرٌة بَِم َيْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن) لباس الغلامن

 أحدهام: أرادت به املالطفة واالستنزال نبوته من ملكه.

أحدهام: أاها اختربته بالقبول والرد فقالت:  قوَلنويف معنى اختبارها  

اهلدية فهو ملك فقاتلوه عىل ملككم، وإن مل يقبل اهلدية فهو نبي ال إن قبل 

 طاقة لكم بقتاله. والثاين: أاها اختربته بتمييز الغلامن من اجلواري. 

أحدهام: أنه أمرهم بالوضوء  قوَلن -َعَلْيه الَسالم-ويف متييز سليامن 

والثاين: أاهم  فاغرتف الغالم بيده واغرتفت اجلارية عىل يدهيا فميزهم هبذا.

ملا توضئوا بدأ الغالم من كفه إىل مرفقه وبدأت اجلارية من مرفقها إىل كفها 

 فميزهم هبذا. 

ا َجاَء ُسَلْيَماَن{ قوله تعاىل:  يعني فلام جاءت هداياها إىل سليامن }َفَلمَّ

ووصلت رسلها إليه ألن اهلدهد قد سبق إىل سليامن فأخرب باهلدية والرسل 

هلم وقيل إاها أنفذت مع رسلها بعيص كانت ملوك محري فتأهب سليامن 

يتوارثواها وقالت: أريد أن تعرفني رأس هذه من أسفلها، وبقدح قالت 
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متألوه ماء ليس من ماء األرض وال من ماء السامء فقال سليامن للرسل حني 

وَنِن بَِماٍل{  وصلوا:  يلمعناه أتزيدوين ماالً إىل ما تشاهدونه من أموا}َأَُتِدُّ

ُه َخرْيٌ ِِمَّا َءاَتاُكْم{  أي ما آتاين اهلل من النبوة وامللك خري مام }َفَما َءاَتايِنَ اللَّ

تُِكْم َتْفَرُحوَن) آتاكم من املال فرد عليهم املال وميز ({ 36}بَْل َأْنُتْم ِِّبَِديَّ

الغلامن من اجلواري وأرسل العصا إىل اهلواء وقال أي الرأسني سبق فهو 

مر اخليل فأجريت حتى عرقت ومأل القدح من عرقها وقال: األصل، وأ

 ليس هذا من ماء األرض وال من ماء السامء فهال الرسل ما شاهدوا. 

وإنام قال ذلك للرسول أرجع ذلك إليهم بام }اْرِجْع إَِلْيِهْم{  قوله تعاىل:

أي ال طاقة هلم هبا ا{ }َفَلنَْأتَِينَُّهْم بُِجنُوٍد ََل ِقَبَل هَلُْم ِِّبَ  جئت به من اهلدايا

ًة َوُهْم َصاِغُروَن) ثم قال: إخبارًا هلم عام ({ 37}َوَلنُْخِرَجنَُّهْم ِمنَْها َأِذلَّ

 يصنعه هبم ليسارع إىل اإليامن من وفق له وهذه سنة كل نبي. 

َا اْلَمَُأُ{ قوله تعاىل: } قيل ملا عاد رسلها باهلدايا قالت: واهلل َقاَل َياَأَيُّ

ما هذا بملك وما لنا به من طاقة ثم بعثت إليه: أين قادمة عليك لقد عرفت 

بملوك قومي ثم أمرت بعرشها فجعلته يف سبعة أبيات بعضها يف بعض 

وغلقت عليه األبواب، وشخصت إىل سليامن يف اثني عرش ألف قيل من 

ُكْم َيْأتِينِي بَِعْرِشهَ  ملوك اليمن فقال سليامن حني علم بقدومها عليه ا }َأيُّ

وإنام أراد أن جيعل ذلك دلياًل هلا عىل ({ 32َقْبَل َأْن َيْأُتويِن ُمْسِلِمنَي)

صدق نبوته ألاها خلفته يف دارها وأوثقته يف حرزها ثم جاءت إىل سليامن 

 فوجدته قد تقدمها. 

{  قوله تعاىل: نِّ والعفريت املارد القوي وقيل }َقاَل ِعْفريٌت ِمَن اْْلِ

وذ من قوهلم فالن عفرته إذا كان مبالغًا يف األمور املانع يف كل يشء مأخ

}َأَنا َءاتِيَك  وقيل هو من العفر وهو الشديد زيدت فيه التاء فقيل عفريت

أي جملسك وسمي مقامًا إلقامة صاحبه فيه بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك{ 
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}َوإيِنِّ َعَلْيِه  دخان[.]ال ({99}إِنَّ اْلُمتَِّقنَي يِف َمَقاٍم َأِمنٍي)كام قال: 

 أي قوي عىل محله أمني عىل ما فيه من اجلوهر. ({ 31َلَقِويٌّ َأِمنٌي)

ِذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب{  قوله تعاىل: َعَلْيه -وهو جربيل }َقاَل الَّ

يعني }َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيَك َطْرُفَك{  أي بالعرش}َأَنا َءاتِيَك بِِه{  -الَسالم

ا ِعنَْدُه{  قبل أن يعود إليك طرفك من جملسك ا َرآُه ُمْسَتِقرًّ قبل أن }َفَلمَّ

{  يرتد إليه طرفه قال: يعني وصول العرش إيل قبل أن }َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ

يعني أأشكر عىل العرش الذي }لَِيْبُلَويِن َءَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر{  يرتد إيل طريف

أكفر فال أشكر إذا رأيت من هو أعىل مني يف الدنيا ثم أوتيته يف رسعته أم 

ألن يف }َوَمْن َشَكَر َفإِنََّما َيْشُكُر لِنَْفِسِه{  أمره اهلل تعاىل بالشكر فقال:

({ 20}َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َريبِّ َغنِيٌّ َكِريٌم) الشكر تأدية حق واستدعاء مزيد

 -َعَلْيه الَسالم-لسليامن  أي غني عن الشكر كريم يف النقصان وهذا معجزة

أجراها سبحانه عىل يد من اختصه من أوليائه وكان العرش باليمن 

-وسليامن بالشام فقيل إن اهلل خرق به األرض حتى صار بني يدي سليامن 

 . -َعَلْيه الَسالم

ُروا هَلَا َعْرَشَها{  قوله تعاىل: أي غريوه يعني بام كان عليه من }َقاَل َنكِّ

}َننُْظْر  ري األول فجعل مكان األمحر أبيض ومكان األبيض أسوداللباس غ

ِذيَن ََل ََيَْتُدوَن) يعني إىل احلق بعقلهاَأََتَْتِدي{  ({ 29}َأْم َتُكوُن ِمَن الَّ

 أي ال يعقلون. 

ا َجاَءْت ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك َقاَلْت َكَأنَُّه ُهَو{  وإنام قالت ذلك }َفَلمَّ

ته أمامها وكان معرفتها له متنع من إنكارها وتركها له ألاها خلفته فوجد

 وراءها يمنع من إثباته، وقيل إاها وجدت فيه ما بدل وغري فلذلك مل تثبته

هذا قول سليامن والعلم معرفة اهلل وتوحيده }َوُأوتِينَا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلَها{ 



 البرهان في تفسير القرآن      582

سالم خملصني له أي طائعني هلل باالست({ 24}َوُكنَّا ُمْسِلِمنَي) والنبوة

 بالتوحيد. 

َح{  قوله تعاىل: ْ والرصح صحن الدار يقال }..ِقيَل هَلَا اْدُخِِل الِّصَّ

رصحة الدار وباحة الدار وساحة الدار وقاعة الدار كله بمعنى واحد وهو 

مأخوذ من الترصيح ومنه رصح األمر إذا أظهره، وقيل هو القرص قال 

 اهلذيل: 

 هبن مقام بناه الرجال

 

 سب أعالمهن الرصوحاحت 

 

ا َرَأْتُه َحِسَبْتُه ُْلًَّة{  أي ماًء وكانت فيها أمثال احليتان من الزجاج }َفَلمَّ

وإنام أراد بام فعل سليامن خيترب عقلها ومعرفتها وهل هي تعلم بام قد علموه 

من الرصح واملمرد اململس ومنه األمرد مللوسة خده وقيل هو الواسع يف 

 لشاعر: طوله وعرضه قال ا

 غدوت صباحًا باكرًا فوجدهتم 

 

 قبيل الضحى يف البابيل املمرد 

 

يعني بالرشك الذي كانت }َقاَلْت َربِّ إيِنِّ َظَلْمُت َنْفِِس{ قوله تعاىل: 

عليه والثاين: بالظن الذي تومهته يف سليامن ألاها ملا أمرت بدخول الرصح 

أنه رصح ممرد من قوارير  حسبته جلة وأن سليامن يريد يغرقها فلام بان له

ِه َربِّ  علمت أاها ظلمت نفسها بذلك الظن }َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَّ

 يعني استسلمت طائعة هلل رب العاملني. ({ 22اْلَعاَلِمنَي)

َتِصُموَن) قوله تعاىل: يعني كافر ومسلم ({ 29}َفإَِذا ُهْم َفِريَقاِن َُيْ

يَِّئِة َقْبَل احْلََسنَِة{  }َقاَل َياَقْومِ  ومصدق ومكذب. َ َتْسَتْعِجُلوَن بِالسَّ َِل

َه َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن) يعني العذاب قبل الرمحة ( 26}َلْوََل َتْسَتْغِفُروَن اللَّ

َنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك{  ْ  أي تشاءمنا بك وبمن معك ويف تطايرهمَقاُلوا اطَّريَّ



 -2/ ج الربهان                                                                            

 سورة النمل

112 

}َقاَل  ثاين: الرش الذي نزل هبمأحدهام: الفرتاق كلمتهم، وال وجهانبه 

({ 27}بَْل َأْنُتْم َقْوٌم ُتْفَتنُوَن) أي مصائبكم عند اهللَطاِئُرُكْم ِعنَْد اللَِّه{ 

 يعني تبتلون بطاعة اهلل عز وجل وبمعصيته. 

يعني من ثمود قوم صالح }َوَكاَن يِف اْلَمِدينَِة تِْسَعُة َرْهٍط{  قوله تعاىل:

وا بأرض احلجر وهي أرض الشام وكانوا من أرشاف وهم عاقر الناقة وكان

يعني يفسدون ({ 22}ُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َوََل ُيْصِلُحوَن) قومهم

باملنكر وال يصلحون باملعروف، والثاين: يفسدون باملعايص وال يصلحون 

 بالطاعة. 

ِه َلنَُبيَِّتنَُّه َوَأْهَلهُ  قوله تعاىل: أي لنقتلنه وأهله قبل { }َقاُلوا َتَقاَسُموا بِاللَّ

ووليه رهط صالح وما }ُثمَّ َلنَُقوَلنَّ لَِولِيِِّه َما َشِهْدَنا َمْهِلَك َأْهِلِه{  البيات

 يف إنكارنا لقتله. ({ 21}َوإِنَّا َلَصاِدُقوَن) شهدنا مهلك أهله أي قتله

ا{ }َوَمَكْرَنا َمْكرً  ومهوا بام مهوا به من قتل صالح}َوَمَكُروا َمْكًرا{ 

({ 90}َوُهْم ََل َيْشُعُروَن) وهو أن رماهم اهلل باحلجارة فأهلكوا هبا

بمكرنا قد شعرنا بمكرهم وقيل: وهم ال يشعرون باملالئكة الذين أنزهلم 

اهلل تعاىل عىل صالح ليحفظوه من قومه حتى دخلوا عليه ليقتلوه فرمي كل 

 واحد منهم بحجر حتى قتلوا مجيعًا وسلم صالح من مكرهم. 

يعني ذات غضارة }...َفَأْنَبْتنَا بِِه َحَداِئَق َذاَت َِّبَْجٍة{  قوله تعاىل:

أي ما كان يف قدرتكم أن }َما َكاَن َلُكْم َأْن ُتنْبُِتوا َشَجَرَها{  وحسن

يعني أن ليس مع اهلل إله، والثاين: أئله مع اهلل }َأِئَلٌه َمَع اللَِّه{  ختلقوا منها

عن احلق ويرشكون ({ 60ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن) }بَْل  يفعل مثل هذا الفعل

 باهلل عز وجل فيجعلون له عدالً أي مثاًل. 

ْن َجَعَل اأْلَْرَض َقَراًرا{  قوله تعاىل: }َوَجَعَل  أي جعلها مستقراً }َأمَّ



 البرهان في تفسير القرآن      584

أي يف مسالكها ونواحيها أاهارًا جارية ينبت به الزرع ِخاَلهَلَا َأَّْنَاًرا{ 

{ }َوَج  وحييى به اخللق يعني جباالً هي ممسكة واألرض هبا َعَل هَلَا َرَواِِسَ

يعني البحر العذب واملالح، احلاجز }َوَجَعَل بنَْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا{  ثابتة

ِه بَْل  املانع من اختالطهام ال يبغي أحدهام عىل صاحبه }َأِئَلٌه َمَع اللَّ

وال يعلمون توحيد اهلل عز  يعني ال يعقلون({ 69َأْكَثُرُهْم ََل َيْعَلُموَن)

 وجل وال يفكرون يف خلقه. 

ْن َُيِيُب اْلُمْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه{  قوله تعاىل: وإنام خص إجابة املضطر }َأمَّ

وإن كان قد جييب غري املضطر ألمرين أحدهام أن رغبته أقوى وسؤاله 

أخضع، والثاين: ألن إجابته أعم وأعظم ألاها تتضمن كشف بلوى وإسداء 

وَء{  نعامء  حيتمل أن يكون عمن تواله فال ينزل به}َوَيْكِشُف السُّ

َعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض{  يعني خلفًا بعد خلف  ألن األوالد خلف }َوََيْ

}َأِئَلٌه  اآلباء، وجيوز خلفًا من الكفار بنزول أرضهم وطاعة اهلل بعد كفرهم

ُروَن) ِه َقِلياًل َما َتَذكَّ  ما أقل تذكركم لنعم اهلل عز وجل.  أي({ 64َمَع اللَّ

ْن ََيِْديُكْم يِف ُظُلَماِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر{  قوله تعاىل: يعني يرشدكم يف }َأمَّ

 مسالك الرب والبحر وخيلصكم من أهواهلام والرب األرض والبحر املاء

َياَح نِّشًا بنَْيَ َيَدْي َرمْحَتِِه{  رئ بالباء يعني ملقحات، وق}َوَمْن ُيْرِسُل الرِّ

ُه  ومعناها مبرشة بني يدي رمحته، والرمحة املطر ِه َتَعاىَل اللَّ }َأِئَلٌه َمَع اللَّ

ُكوَن) ا ُيِّْشِ  أي عام أرشكوا به من عبادة األوثان. ({ 63َعمَّ

اَرَك ِعْلُمُهْم يِف اْْلِخَرِة{  قوله تعاىل: يعني تالحق عليهم }...بَِل ادَّ

 واجتمع يف اآلخرة. 

ومعنى ردف يعني }...ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكْم{  :قوله تعاىل

 دنا واقرتب وقيل معناه تبعكم قال أبو ذؤيب: 

 ال مرحبًا ببياض الشيب إذ ردفا   عاد السواد بياضًا يف مفارقه 
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ِذي َتْسَتْعِجُلوَن)  يعني يوم بدر. ({ 74}بَْعُض الَّ

َماِء َواأْلَْرِض{  }...َوَما ِمْن َغاِئَبةٍ قوله تعاىل:  والغائبة هو كل يِف السَّ

ما غاب عنهم من عذاب السامء واألرض وقيل: الغائبة القيامة وهي عامة 

 يف كل ما غيبه عن خلقه وأخفاه. 

}...َوإَِذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجنَا هَلُْم َدابًَّة ِمَن  قوله تعاىل:

-ة القائم باحلق املهدي الذي برش به واألئمة والداباأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم{ 

ونرجو أن يكون النرص قد اقرتب والعلو والظفر قد  -صلوات اهلل عليهم

 أرىف ومن األرض: يعني بقاع اليمن فيكلمهم من الكلم وهو اجلرح. 

روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))خترج الدابة 

 خراطيمهم(( وخروجه إظهار كفر الكافر وإبانة نفاق فتسم الناس عىل

املنافق ألاهم يكونون قبله متسرتين باإليامن حتى يكشف سوأت نفاقهم 

ويبدي عورات كفرهم تبينهم تقول: هذا مؤمن، وهذا كافر، وهو معنى 

 ({. 24}َأنَّ النَّاَس َكاُنوا بِآَياتِنَا ََل ُيوِقنُوَن)قوله: 

ُب بِآَياتِنَا{ }َوَيوْ  قوله تعاىل: ٍة َفْوًجا ِِمَّْن ُيَكذِّ وهم َم َنْحُِّشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

 الكافرون املكذبون برسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وآياته وبراهينه

 أي جيمعون ويرد أوهلم عىل آخرهم. ({ 23}َفُهْم ُيوَزُعوَن)

ورِ  قوله تعاىل: َمَواِت َوَمْن  }...َوَيْوَم ُينَْفُخ يِف الصُّ َفَفِزَع َمْن يِف السَّ

}َفَفِزَع  يعني يوم تعاد األرواح إىل الصوريِف اأْلَْرِض إَِلَّ َمْن َشاَء اللَُّه{ 

َمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض{  يعني من املالئكة وقيل من الشهداء َمْن يِف السَّ

 يف سبيل اهلل تعاىل. 

ِذي  قوله تعاىل: ِه الَّ { }ُصنَْع اللَّ
ٍ
ء يعني أحكم كل يشء َأْتَقَن ُكلَّ ََشْ
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 وأحسنه. 

يعني باحلسنة التوحيد }َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َخرْيٌ ِمنَْها{  قوله تعاىل:

. }َوَمْن واإلخالص بطاعة اهلل، وقوله: خري منها ألنه يعطى باحلسنة عرشاً 

يَِّئِة{   يعني الرشك. َجاَء بِالسَّ

َمَها{ }إِنَّمَ  قوله تعاىل: ِذي َحرَّ ا ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَّ

 يعني مكة. 

يُكْم َءاَياتِِه َفَتْعِرُفوََّنَا{  قوله تعاىل: ِه َسرُيِ عىل ما قال }..َوُقِل احْلَْمُد لِلَّ

يف الدنيا. والثاين: يريكم يف الدنيا وهو ما ترون من اآليات يف السامء 

ا َتْعَمُلوَن) ا أاها حقواألرض فتعرفواه من ({ 13}َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ

 خري ورش فيجازي عليه. 



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة القصص 
}إِنَّ مكية إال آية منها نزلت بني مكة واملدينة، قيل باجلحفة وهي: 

ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرَءاَن َلَرادُّكَ   [. 05] إِىَل َمَعاٍد{ الَّ

ِحيِم: }...إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل يِف اأْلَْرِض{  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ فيه بِْسِم اللَّ

ببغيه يف استعباد بني إرسائيل، وقيل أوالدهم. والثاين: كفره  وجهان

أي فرقًا ألنه فرق بني بني إرسائيل }َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا{  وادعائه الربوبية

وهم بنو إرسائيل باالستعباد واألعامل }َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمنُْهْم{  قبطوال

قيل إن فرعون رأى يف منامه أن نارًا أقبلت من }ُيَذبُِّح َأبْنَاَءُهْم{  املضعة

بيت املقدس حتى اشتملت عىل بيوت مرص فأحرقت القبط وتركت بني 

من هذا البلد رجل  إرسائيل فسأل علامء قومه عن تأويلها فقالوا: خيرج

يكون عىل يديه هالك مرص فأمرهم بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم، 

وأرسع املوت يف مشائخ بني إرسائيل فقال القبط لفرعون إن مشائخ بني 

إرسائيل قد فنيوا باملوت وصغارهم بالقتل فاستبقهم لعملنا وخدمتنا ؛ 

ن يف عام االستحياء فأمر أن يستبقوا يف عام ويقتلوا يف عام ؛ فولد هارو

 وموسى يف عام القتل. 

ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل: يعني }َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَّ

واآلية عامة يف  -َعَلْيه الَسالم-يوسف وولده، روينا ذلك عن أمري املؤمنني 

 َصىَل -كل من استضعف من صاحب ويدخل فيه األئمة من آل الرسول 

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي) -اهلل َعَلْيه وآله واألئمة هم ({ 9}َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

والة األمر القادة املتبوعون ونجعلهم الوارثني أي نحكم هلم بحكم 

 األرض واملرياث زوال امللك عمن كان له إىل من صار إليه. 

والوحي هنا هو اإلهلام من اهلل  }..َوَأْوَحْينَا إِىَل ُأمِّ ُموَسى{ قوله تعاىل:
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}َأْن  تعاىل يف قلبها وليس بوحي نبوة، وقيل إن الوحي كان رؤيا منام

}َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف  فالوحي بالرضاع كان قبل الوالدةَأْرِضِعيِه{ 

 } }َوََل  يعني الغرق والضيعة}َوََل ََتَايِف{  واليم البحر وهو النيلاْلَيمِّ

َزيِن{  لفراقه وأن يقتل، فقيل إاها جعلته يف تابوت وجعلت املفتاح مع حَتْ

 التابوت وطرحته يف البحر بعد أن أرضعته ثامنية أشهر. 

وقيل: ملا ألقته قالت لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إيل من 

إَِلْيِك  }إِنَّا َرادُّوهُ  إلقائه يف البحر بيدي إىل دوابه وحيتانه قال اهلل تعاىل:

يعني التقطنه ( َفاْلَتَقَطُه َءاُل فِْرَعْوَن{ 7َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنَي)

جواري امرأة فرعون حني خرجن الستقاء املاء فوجدن تابوته فحملنه 

ا َوَحَزًنا{  إليها أي ليكون هلم يف عاقبة أمره عدوًا }لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّ

ألنه مل يكن هلم عدوًا يف احلال وحزنا، وامرأة وحزنًا فالالم الم العاقبة 

 فرعون أحبته حبًا شديدًا وفرحت به فذكر احلال باملال كام قال الشاعر: 

 وللمنايا تريب كل مرضعة 

 

 ودورنا خلراب الدهر نبنيها  

 

ُة َعنْيٍ ِِل َوَلَك{ قوله تعاىل:  قيل إن أصحاب فرعون ملا علموا }ُقرَّ

ُة َعنْيٍ  فمنعتهم وجاءت به إىل فرعون وقالت: بموسى جاءوا ليذبحوه }ُقرَّ

فقال فرعون: قرة ِِل َوَلَك ََل َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا{ 

 عني لك وأما يل فال. 

أنه قال: ))والذي نحلف به  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

ون له قرة عني كام أقرت امرأته هلداه اهلل به كام هداها لو أقر فرعون بأنه يك

أن هالكهم عىل يديه ({ 1}َوُهْم ََل َيْشُعُروَن)ولكنه حرم نفسه ذلك((. 

 ويف زمانه. 

من كل يشء إال من }َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا{  قوله عز وجل:
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  قال الشاعر: ذكر موسى وقيل الفارغ الوالد ومعنى أصبح أي صار كام

 أصبحت املذمة للوليد 

 

 

}َلْوََل َأْن َربَْطنَا َعىَل َقْلبَِها{  أي تبدي أنه ابنها}إِْن َكاَدْت َلُتْبِدي بِِه{  

وقد كانت من ({ 90}لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمننَِي) يعني باإليامن والعصمة

وُه إَِليْ املؤمنني ولكن تكون من املصدقني بـ ِك َوَجاِعُلوُه ِمَن }إِنَّا َرادُّ

  ({.7اْلُمْرَسِلنَي)

يِه{  قوله تعاىل:  أي استعلمي خربه وتتبعي أثره}َوَقاَلْت أِلُْختِِه ُقصِّ

ْت بِِه َعْن ُجنٍُب{  أحدهام: عن جانب، والثاين: عن  قوَلنفيه }َفَبُِّصَ

 بعيد ومنه قول علقمة: 

 من عبده نائاًل يف جنابه

 

 فإين امرء وسط القباب غريب 

 

أاها أخته ؛ ألاها كانت تسري عىل ({ 99ََل َيْشُعُروَن) }َوُهمْ  قوله تعاىل:

 ساحل البحر حتى رأهتم قد أخذوه. 

ْمنَا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل{  قوله تعاىل: ألن املراضع عرضن }َوَحرَّ

ُكْم َعىَل َأْهِل بَْيٍت  عليه فأباهن ومل يقبلهن َيْكُفُلوَنُه  }َفَقاَلْت َهْل َأُدلُّ

وهذا قول أخته حني رأته ال يقبل ({ 94َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن)

املراضع فقالوا هلا عند قوهلا هلم وهم له ناصحون: وما يدريك لعلك 

تعرفني أهله؟ فقالت: ال، ولكنهم حيرصون عىل مرسة امللك ويرغبون يف 

 حمبوبه. 

قيل إن أخته انطلقت إىل أمه ِه{ : }َفَرَدْدَناُه إِىَل ُأمِّ قوله عز وجل

فأخربهتا فجاءت فلام وضعته يف حجرها نزل إىل ثدهيا فمصه حتى امتأل 
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جنباه ريا وانطلق البشري إىل امرأة فرعون: أن قد وجدنا البنك ظئرًا، وقيل 

إن فرعون كان يعطي أم موسى عىل إرضاع موسى كل يوم دينار، وقيل إنه 

ا: كيف ارتضع منك ومل يرتضع من غريك؟ قال ألم موسى حني ارتضع منه

قالت: إين امرأة طيبة الريح طيبة اللبن ال أكاد أوتى بصبي إال ارتضع مني. 

وكان من لطف اهلل تعاىل أن جعل إلقاء موسى يف البحر سببًا لنجاته وسخر 

فرعون لرتبيته وهو يقتل اخللق من أبناء بني إرسائيل ألجله وهو يف بيته 

 وحتت كنفه. 

{ } ِه َحقٌّ وُه إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن يف قوله: َولَِتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَّ }إِنَّا َرادُّ

}ََل  يعني من قوم موسى({ }َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم{ 7اْلُمْرَسِلنَي)

 كيف علمها. ({ 93َيْعَلُموَن)

ُه{  قوله تعاىل: ا بََلَغ َأُشدَّ ، وقيل قيل األشد ثالث وثالثون سنة}َوَلمَّ

يعني اعتدل القوة وانتهى }َواْسَتَوى{  عرشون سنة، وقيل أربعون سنة

والعلم الفهم والفقه فيام يف دينه من }َءاَتْينَاُه ُحْكًما َوِعْلًما{  الشباب

 الرشائع واحلدود. 

}َعىَل ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن  وهي مرص}َوَدَخَل اْلَمِدينََة{  قوله عز وجل:

ا وهم قائلون، وقيل: دخلها ما بني املغرب والعشاء، قيل دخلهَأْهِلَها{ 

}َفَوَجَد فِيَها َرُجَلنْيِ َيْقَتتاَِلِن َهَذا ِمْن  وقيل عىل غفلة منهم لبعد عهده به

ِه{  والذي كان من شيعته إرسائييل والذي كان من ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ

ِذي ِمْن ِشيَعتِهِ  عدوه قبطي ِه{  }َفاْسَتَغاَثُه الَّ ِذي ِمْن َعُدوِّ قيل إن َعىَل الَّ

القبطي سخر اإلرسائييل حطبًا ملطبخ فرعون فأبى عليه واستغاث بموسى 

قيل وكزه بعصاة وقيل }َفَوَكَزُه ُموَسى{  وكان القبطي خبازًا لفرعون

وكزه بكفه أي دفعه والوكزة واللكزة واحدة، وقيل الوكزة يف الصدر 

 ى ذلك وهو ال يريد قتله وإنام يريد دفعهواللكزة يف الظهر ففعل موس
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ْيَطاِن{  أي قتله}َفَقََض َعَلْيِه{  وقيل: مل يكن }َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

 حيل قتل الكافر يومئذ يف تلك احلال ألاها كانت حال كف عن القتال. 

{ قوله تعاىل:  َلْن }فَ  من النبوة واملعرفة}..َقاَل َربِّ بَِما َأْنَعْمَت َعَِلَّ

أي عونًا قال ذلك فابتيل ألن صاحبه ({ 97َأُكوَن َظِهرًيا لِْلُمْجِرِمنَي)

 الذي أعانه دل عليه. 

 من قتل النفس أن يؤخذ هبا}َفَأْصَبَح يِف اْلَمِدينَِة َخاِئًفا{  قوله تعاىل:

قَُّب{  ُه بِاأْلَْمِس  يعني يرتبص وينتظر}َيََتَ ِذي اْسَتنَِّْصَ }َفإَِذا الَّ

ُخُه{ َيْستَ  يعني اإلرسائييل الذي كان قد خلصه باألمس ووكز من أجله ِّْصِ

}َقاَل  حتى قتله استرصخه فاسترصخه عىل رجل آخر من القبط خاصمه

وإنام قال ذلك للقبطي فظن ({ 92َلُه ُموَسى إِنََّك َلَغِويٌّ ُمبنٌِي)

ا َأْن َأَراَد َأْن َيْبطَِش بِ  اإلرسائييل أنه عناه فجاءه ِذي ُهَو َعُدوٌّ }َفَلمَّ الَّ

أخذته الرقة عىل اإلرسائييل  -َعَلْيه الَسالم-وهو القبطي ألن موسى هَلَُما{ 

}َياُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَلنِي َكَما َقَتْلَت َنْفًسا بِاأْلَْمِس{  قال اإلرسائييل:

}إِنََّك أحدهام: أن اإلرسائييل رأى غضب موسى عليه وقوله:  قوَلنفيه 

}َأُتِريُد َأْن َتْقُتَلنِي َكَما َقَتْلَت  فخاف أن يقتله قال:({ 92ِويٌّ ُمبنٌِي)َلغَ 

والثاين أن اإلرسائييل خاف أن يكون موسى يقتل القبطي َنْفًسا بِاأْلَْمِس{ 

فيقتل به اإلرسائييل فقال ذلك دفعًا ملوسى عن قتله فانطلق وأشاع أن 

  املقتول قتله موسى باألمس.

يعني قتاالً يف األرض فإن ُد إَِلَّ َأْن َتُكوَن َجبَّاًرا يِف اأْلَْرِض{ }إِْن ُتِري

أي ({ 91}َوَما ُتِريُد َأْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحنَي) اجلبابرة القتل بغري حق

 ما هكذا يكون الصالح. 

وهو: مؤمن آل }َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَى اْلَمِدينَِة َيْسَعى{  قوله تعاىل:
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}َقاَل َياُموَسى إِنَّ اْلَمَُأَ َيْأََتُِروَن بَِك لَِيْقُتُلوَك{ واسمه شمعون فرعون 

 يعني يتشاورون يف قتلك قال النمر بن تولب: 

 أرى الناس قد أحدثوا شبهة 

 

 ويف كل حادثة تؤمر 

 

}َوْأََتُِروا بَْينَُكْم وقيل يأمر بعضهم بعضًا بقتلك ومنه قوله تعاىل: 

 [، أي ليأمر به بعضكم بعضا. 8الق:]الط بَِمْعُروٍف{

َه تِْلَقاَء َمْدَيَن{  قوله تعاىل: ا َتَوجَّ قيل إنه عرض ملوسى أربع }...َوَلمَّ

}َقاَل َعَسى َريبِّ َأْن ََيِْدَينِي َسَواَء  طرق فلم يدر أيتها يسلك

بِيِل)  أي قصد الطريق إىل مدين ومدين كان عليه قوم شعيب. ({ 44السَّ

ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن{  قوله تعاىل: قيل ملا خرج موسى من مرص وبينه }َوَلمَّ

ليال ومل يكن له طعام إال ورق الشجر خرج حافيًا فام  (184)وبينها ثالث

ًة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن{ وصل حتى وقع خف قدميه  أي }َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ

ُم امْ  جامعة يسقون غنمهم ومواشيهم َرأَتنْيِ َتُذوَداِن{ }َوَوَجَد ِمْن ُدوَِّنِ

 يعني حتبسان قال الشاعر: 

 أذود عىل باب القوايف كأنام 

 

 أذود هبا رسبًا من الوحش ترعى 

 

 وجيوز أن يكون بمعنى متنعان كام قال الشاعر: 

 لقد سلبت عصاك بنو متيم

 

 فام تدري بأي عصا تذود 

 

عن املاء  ويف ذودهام ثالثة أقاويل أحدهام: يعني أاهام حتبسان عنها

لضعفهام عن زحام الناس. والثاين: أاهام تذودان الناس عن غنمهام عن أن 

                                                         
 نخ : ثامن .  (ـ184)
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أي ما شأنكام، ويف اخلطب تفخيم }َقاَل َما َخْطُبُكَما{  ختتلط بأغنام الناس

  اليشء ومنه اخلطبة ألاها من األمر املعظم. 

َعاُء{  اف عن املاء والصدر اإلنرص}َقاَلَتا ََل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرِّ

ومنه الصْدر ألن التدبري يصدر عنه واملصدر ألن األفعال تصدر عنه 

 وجهانويف قوهلام ذلك ({ 43}َوَأبُوَنا َشْيٌخ َكبِرٌي) والرعاء مجع راع

أحدهام قالت ذلك اعتذارًا إىل موسى من معاناهتام بسقي الغنم بأنفسهام، 

}َفَسَقى هَلَُما{  يقًا ليعاواهاموالثاين: وهو األوىل أاهام قالتا ذلك ملوسى ترق

أحدهام أنه زاحم القوم حتى سقى هلام، والثاين: أتى بئرًا عليه  قوَلنوفيه 

صخرة ال يقلها من أهل مدين إال عرشة فاقتلعها بنفسه وسقى هلام وقيل: مل 

 يسق إال ذنوبًا واحدا ًحتى رويت الغنم. 

  } }َفَقاَل َربِّ إيِنِّ لَِما  قال هلا السمرةيعني شجرة ي}ُثمَّ َتَوىلَّ إِىَل الظِّلِّ

قال ذلك وقد لصق بطنه بظهره من ({ 42َأْنَزْلَت إَِِلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي)

}َربِّ إيِنِّ لَِما َأْنَزْلَت إَِِلَّ ِمْن َخرْيٍ  اجلوع فعرض هلام حلاله فقال:

 ومتنى شبعة من طعام. ({ 42َفِقرٌي)

{ }َفَجاَءْتُه إِ قوله تعاىل:
ٍ
ا ََتَِْش َعىَل اْستِْحَياء قيل إن أباهام ْحَداُُهَ

استنكر رسعة عودهام وصدرهام بغنمهام حفاًل بطانًا فقال هلام: إن لكام 

اليوم لشأنًا فأخربتاه بام صنع موسى فأمر إحداهام أن تدعوه فجاءته متيش 

عىل استحياء قيل إاها كانت مسترتة بحيث مل يبني من وجهها وال قدمها 

يعني }َقاَلْت إِنَّ َأيِب َيْدُعوَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلنَا{  ءيش

قال هلا: اميش  -َعَلْيه الَسالم-ليكافيك عىل ما سقيت لنا، فقيل إن موسى 

ا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص{  خلفي ودليني الطريق إن أخطأنا أي }َفَلمَّ

َل ََل ََتَْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم }َقا أخربه بخربه مع آل فرعون
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يعني أن ليس لفرعون وقومه علينا سلطان ولسنا يف ({ 49الظَّالِِمنَي)

 مملكته. 

ا َياَأبَِت اْسَتْأِجْرُه{  قوله تعاىل: والقائلة لذلك هي التي }َقاَلْت إِْحَداُُهَ

ْأَجْرَت }إِنَّ َخرْيَ َمِن اْستَ  دعته وهي الصغرى يعني استأجره لرعي الغنم

 أي القوي فيام ويل األمني فيام استودع. ({ 46اْلَقِويُّ اأْلَِمنُي)

يروى أن أباها ملا قالت له ذلك قال هلا: وما علمك بقوته وأمانته؟ 

قالت: أما قوته فإنه كشف الصخرة التي عىل بئر آل فالن وكان ال يكشفها 

 حني مشى. إال دون عرشة نفر، وأما أمانته فإنه خلفني خلف ظهره 

{  قوله تعاىل: فقال له }إيِنِّ ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك إِْحَدى ابْنََتيَّ َهاَتنْيِ

}َعىَل َأْن  موسى أهيام تريد أن تنكحني؟ قال: التي دعتك فزوجها منه

أسقط ذكر العمل واقترص عىل املدة ألنه مفهوم َتْأُجَريِن َثَمايِنَ ِحَجٍج{ 

ذه الثامين احلجج هي رشط لألب واملهر بينهام والعمل رعي الغنم وه

ا َفِمْن ِعنِْدَك{ غريها  قيل إنه كان عىل نبي اهلل موسى }َفإِْن َأَْتَْمَت َعِّْشً

 ثامن حجج واجبة وكانت سنتان عدة منه فقىض اهلل عدته فأمتها عرشا. 

ُه ِمَن  }َوَما  ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اللَّ

نَي)ال احِلِ }َقاَل َذلَِك بَْينِي يف حسن الصحبة والثاين فيام وعده به ({ 47صَّ

 } َما اأْلََجَلنْيِ َقَضْيُت َفاَل ُعْدَواَن َعَِلَّ  يعني ال سبيل عيلَوبَْينََك َأيَّ

ُه َعىَل َما َنُقوُل َوِكيٌل)  يعني شهيد وحفيظ. ({ 42}َواللَّ

أنه قال: ))موسى أجر  - َعَلْيه وآلهَصىَل اهلل-وروينا عن أبينا رسول اهلل 

َما اأْلََجَلنْيِ َقَضْيُت{  نفسه لعفة فرجه وطعمة بطنه فقال: قال أبرهام }َأيَّ

 وأوفاهام((. 

أحدها: أاها شعلة  ثالثة أوجهفيها }َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر{  قوله تعاىل:

 من النار قال الشاعر: 
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 وألقى عىل قيس من النار جذوة 

 

 يدًا عليها محيها والتهاهبا شد 

 

 والثاين: شهاب من نار. والثالث: عود فيه نار ليس له هلب. 

 أي معينًا وزيادة، قال الشاعر: }...َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا{  قوله تعاىل:

 وأسمر خطي كأن كعوبه 

 

نوى القشب قد أردى ذراعًا عىل  

 العرش 

 

َا اْلَمَُأُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه  }...َوَقاَل فِْرَعْونُ  قوله تعاىل: َياَأَيُّ

ي{  ]النازعات[، ({ 42}َأَنا َربُُّكُم اأْلَْعىَل)قيل كان بينها وبني قوله: َغرْيِ

 وقيل هو أول من طبخ اآلجر}َفَأْوِقْد ِِل َياَهاَماُن َعىَل الطِّنِي{  أربعني سنة

ًحا{  ري العايل وهو أول من صنع له والرصح القرص الكب}َفاْجَعْل ِِل رَصْ

 ({. 32}َلَعِلِّ َأطَِّلُع إِىَل إَِلِه ُموَسى َوإيِنِّ أَلَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذبنَِي) الرصح

{  قوله: واليم البحر يقال له أسناف من وراء مرص }..َفنََبْذَناُهْم يِف اْلَيمِّ

 . غرقهم اهلل فيه

أي من املشوهني ({ 24ُبوِحنَي)}..َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمقْ 

 بالعذاب وقيل من املهلكني. 

يعني التوراة وهو أول }َوَلَقْد َءاَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب{  قوله تعاىل:

}ِمْن بَْعِد َما َأْهَلْكنَا  كتاب نزل فيه الفرائض واحلدود واألحكام

لقرون وال قرية وقيل : ما أهلك اهلل أمة من األمم وال قرنًا من ااْلُقُروَن{ 

من القرى بعذاب من السامء واألرض منذ أنزلت التوراة عىل وجه غري 

}َوَلَقْد َءاَتْينَا ُموَسى  القرية التي مسخهم اهلل قردة أمل تر إىل قوله :

اْلِكَتاَب ِمْن بَْعِد َما َأْهَلْكنَا اْلُقُروَن اأْلُوىَل بََصاِئَر لِلنَّاِس َوُهًدى 
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ُروَن)َوَرمْحًَة َلَعلَّ   ({. 23ُهْم َيَتَذكَّ

وهو خطاب }...َوَما ُكنَْت بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ َناَدْينَا{  قوله تعاىل:

وما كنت يا حممد بجانب الطور إذ نادينا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-للنبي 

 موسى. 

وقرئ سحران تظاهرا، ومن }...َقاُلوا َساِحَراِن َتَظاَهَرا{  قوله تعاىل:

حران فاملراد به موسى وهارون ومن قرأ سحران فاملراد به التوراة قرأ سا

 والقرآن. 

ْلنَا هَلُُم اْلَقْوَل{ قوله تعاىل:  معناه بينا هلم وقيل معناه }...َوَلَقْد َوصَّ

متمنا كطلبك اليشء باليشء، والثالث: أتبعنا بعضه بعضًا، والقول: هو ما 

اآلخرة وخرب من أهلك من قوم نوح أخرب اهلل به عز وجل من أخبار الدنيا و

ُروَن) بكذا وقوم صالح بكذا وقوم هود بكذا ُهْم َيَتَذكَّ ومعنى ({ 99}َلَعلَّ

يتذكرون أي خيافون أن ينزل هبم مثل ما نزل بمن قبلهم، وجيوز أن يكون 

 املعنى يتعظون بالقرآن عن عبادة األوثان. 

ِذيَن َءاَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب ِمْن َقبْ  يعني الذين ({ 94ِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمنُوَن)}الَّ

آتيناهم التوراة واإلنجيل من قبل القرآن هم بالقرآن يؤمنون. وفيه وجه 

ثان: وهو أن يكون املعنى والذين آتيناهم الكتاب من قبل حممد هم 

 بمحمد يؤمنون. 

أحدهام: أاها نزلت يف عبداهلل بن سالم ومتيم  قوَلنويف سبب نزوهلا 

ي واجلارود العبدي وسلامن الفاريس أسلموا فنزلت فيهم هذه اآلية الراز

 والتي بعدها . 

والثاين : أاها نزلت يف أربعني رجاًل من أهل اإلنجيل كانوا مؤمنني 

بالنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم قبل مبعثه اثنان وثالثون من احلبشة أقبلوا 

نية قدموا من الشام منهم بحريى مع جعفر بن أيب طالب وقت قدومه، وثام
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وأبرهة واألرشف وعامر وإدريس ونافع ؛ فأنزل اهلل فيهم هذه اآليةوالتي 

وا{ بعدها إىل قوله:  َتنْيِ بَِما َصرَبُ إلياماهم }ُأوَلِئَك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ

بالكتاب األول وإياماهم بالكتاب اآلخر، ومعناه بام صربوا عىل طاعته 

  معصيته واحتامل األذى من قومهم عىل اإليامن. واجتناب 

يَِّئَة{  يعني يدفعون باملعروف الذي هو احلسنة }َوَيْدَرُءوَن بِاحْلََسنَِة السَّ

املنكر الذي هو السيئة وحتملهم جهل اجلاهل وسفاهة السفيه وجيريهم من 

يعني بإيتاء ({ 92َوِِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن)رش األرشار ومكيدة الكفار }

 الزكاة وإنفاق الرجل يف اجلهاد وعىل األهل واألوالد. 

ْغَو َأْعَرُضوا َعنُْه{  قوله تعاىل: وهذه اآلية يف كل من }َوإَِذا َسِمُعوا اللَّ

سمع أو رأى املنكر فلم يقدر عىل دفعه وإنكاره وأن يعرض عنه وال يقرب 

ان اليهود يلقواهم منه، وقيل: إاها نزلت يف قوم من اليهود أسلموا فك

بالسب والشتم فيعرضون عنهم، وإذا سمعوا ما غريه اليهود من التوراة 

وبدلوه من نعت النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وصفته أعرضوا عنه 

 وذكروا تبديله. 

وقيل: إن هذه اآلية نزلت يف قوم مل يكونوا هيودًا وال نصارى وكانوا عىل 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ىل وكانوا ينتظرون بعثة رسول اهلل دين أنبياء اهلل تعا

فلام سمعوا بظهوره بمكة قصدوه فعرض عليهم القرآن وأسلموا فكان أبو 

جهل ومن تبعه من كفار قريش يلقواهم فيقولون هلم: إنكم قوم منظور 

إليكم تبعتم غالمًا قد كرهه قومه وهم أعلم به منكم فإذا قالوا هلم ذلك 

يعني لنا ديننا }َلنَا َأْعَماُلنَا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم{  رضوا عنهم وقالوا:أع

}َساَلٌم َعَلْيُكْم ََل َنْبَتِغي  ولكم دينكم ولنا أحكامنا ولكم أحكامكم

 يعني ال نجارهيم عىل ما يقولون وال نتبعهم فيام يفعلون. ({ 99اْْلَاِهِلنَي)
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يعني من أحببت هدايته ْن َأْحَبْبَت{ }إِنََّك ََل ََتِْدي مَ  قوله تعاىل:

 يعني من هيتدي إىل الدين. ({ 96}َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن)

}َوَقاُلوا إِْن َنتَّبِِع اهْلَُدى َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمْن َأْرِضنَا{  قوله تعاىل:

-وهذه اآلية نزلت يف احلارث بن نوفل بن عبد مناف القريش قال للنبي 

: إنا لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع اهلدى -هلل َعَلْيه وآلهَصىَل ا

معك ونؤمن بك خمافة أن ختطفنا العرب من أرضنا يعني مكة وإنام نحن 

}َأَوََلْ  أكلة رأس العرب وال طاقة لنا هبم فأجاب اهلل تعاىل عام عنى قال:

ْن هَلُْم َحَرًما َءاِمنًا{  ن السكون إليه حتى ال تنفر بام يف النفوس عليه مُنَمكِّ

الغزال والذئب واحلامم واحلدا. والثاين: أنه جعله آمنًا باألمر الوارد من 

{  جهته بأمان من دخله من اجلبارين
ٍ
ء َبى إَِلْيِه َثَمَراُت ُكلِّ ََشْ أي }َُيْ

جتمع إليه ثمرات كل أرض وبلد، وذكر لنا أن كتابًا وجد عند املقام فيه: 

ه إال أنا، وبكة صنعتها يوم خلقت الشمس والقمر وحرمتها )أنا اهلل ال إل

يوم خلقت الساموات وحففتها بسبعة أمالك يأتيها رزقها من ثالث سبل 

أي ِرْزًقا ِمْن َلُدنَّا{ مبارك ألهلها يف املاء واللحم أول من حيلها أهلها(. }

عقلون ال ي({ 97}َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ََل َيْعَلُموَن) عطاء من عندنا

 ويتدبرون. 

َها قوله تعاىل:  }..َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث يِف ُأمِّ

 يعني يف معظم القرى وقيل املراد هبا مكة. َرُسوًَل{ 

قيل إن اآلية }..َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسنًا َفُهَو ََلِقيِه{  قوله تعاىل:

}َكَمْن  ب والوعد احلسن اجلنة ومالقاهتا دخوهلانزلت يف محزة بن عبداملطل

ْنَيا{  }ُثمَّ ُهَو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن  هو أبو جهلَمتَّْعنَاُه َمَتاَع احْلََياِة الدُّ

يَن)  يعني من املحرضين للجزاء. ({ 69اْلُمْحَْضِ

أحدهام:  وجهانفيه }...َفَعِمَيْت َعَلْيِهُم اأْلَْنَباُء َيْوَمِئٍذ{  قوله تعاىل:
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يعني باألنساب، ({ 66}َفُهْم ََل َيَتَساَءُلوَن) احلجج، والثاين: األخبار

 وجيوز ال يسأل بعضهم بعضًا أي حيمل من ذنوبه شيئًا. 

َتاُر{  قوله تعاىل: ُلُق َما َيَشاُء َوَُيْ أي وربك خيلق ما يشاء }..َوَربَُّك َُيْ

ُة{ }َما  من اخللق وخيتار ما يشاء للنبوة واإلمامة رَيَ
أي ما كان َكاَن هَلُُم اخْلِ

هلم فيه اخلرية فيكون ذلك إثباتًا. والثاين: معناه ما كان للخلق عىل اهلل تعاىل 

اخلرية فيكون ذلك نفيًا وهذه اآلية نزلت يف الوليد بن املغرية حني قال ما 

َل َهَذا اْلُقْرءاُن َعىَل حكى اهلل تعاىل يف سورة الزخرف:  َرُجٍل }َلْوََل ُنزِّ

]الزخرف[، يعني نفسه وأبا مسعود الثقفي،  ({39ِمَن اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيٍم)

ُة{ فقال اهلل تعاىل:  رَيَ
}ُسْبَحاَن  أن يتخريوا عىل اهلل األنبياء}َما َكاَن هَلُُم اخْلِ

ُكوَن) ا ُيِّْشِ ِه َوَتَعاىَل َعمَّ   ({.62اللَّ

أحدهام:  وجهانفيه ٍة َشِهيًدا{ }...َوَنَزْعنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ  قوله تعاىل:

معناه أخرجنا من كل أمة رسوالً مبعوثًا إليها. والثاين: أحرضنا من كل أمة 

أي }َفُقْلنَا َهاُتوا بُْرَهاَنُكْم{  رسوالً يشهد عليها أن قد بلغ رسالة ربه إليها

َعنُْهْم{ }َوَضلَّ  أي العدل هلل}َفَعِلُموا َأنَّ احْلَقَّ لِلَِّه{  حجتكم وبينتكم

وَن) يعني يوم القيامة  يف الدنيا من الكذب. ({ 79}َما َكاُنوا َيْفََتُ

وكان ابن }إِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم{  قوله تعاىل:

عم موسى أخي أبيه وكان قطع البحر مع بني إرسائيل وكان قارئًا للتوراة 

يعني كفر }َفَبَغى َعَلْيِهْم{  افق السامريولكن كان عدوًا هلل نافق كام ن

 وجترب عليهم بكثرة أمواله وأوالده وتعدى عىل بني إرسائيل وظلمهم

ُه  قيل إنه وجد كنزًا حتت األرض}َوَءاَتْينَاُه ِمَن اْلُكنُوِز{  }َما إِنَّ َمَفاحِتَ

لعصبة يعني مفاتيح خزائنه لتنوء بالعصبة أي لتثقل اَلَتنُوُء بِاْلُعْصَبِة{ 

 وقيل إنه مأخوذ من النائي وهو البعيد قال الشاعر: 
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 ينأون عنا وما ننسى مودهتم 

 

 فالقلب منهم رهني حيث ما كانوا  

 

}َوَنْحُن والعصبة فيها أقاويل أحدها: أاها عرشة لقول أخوة يوسف: 

[، وقيل إاها سبعون رجاًل، وقيل إاها أربعون رجاًل، 0]يوسف: ُعْصَبٌة{

ِة{  ني العرشة إىل مخسة عرشوقيل ما ب }إِْذ َقاَل  يعني أويل الشدة}ُأوِِل اْلُقوَّ

أحدهام أنه قول املؤمنني منهم، والثاين: أنه قول  قوَلنفيه َلُه َقْوُمُه{ 

َه ََل ُُيِبُّ اْلَفِرِحنَي) موسى  أي ال ينظر إليهم. ({ 76}ََل َتْفَرْح إِنَّ اللَّ

اَر اْْلِخَرَة{ }َوابَْتِغ فِيَما ءَ  قوله تعاىل: ُه الدَّ يعني اعمل ما أنت اَتاَك اللَّ

ْنَيا{  عامل للجنة أن تعمل آلخرتك والنصيب }َوََل َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ُه إَِلْيَك{  احلظ أي وأحسن فيام افرتض اهلل }َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَّ

ط فضل مالك عليك كام أحسن يف إنعامه عليك وجيوز أن يكون املعنى اع

أي ال تعمل فيها }َوََل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض{  كام زادك عىل قدر احلاجة

َه ََل ُُيِبُّ اْلُمْفِسِديَن) باملعايص   ({.77}إِنَّ اللَّ

أي عىل علم بوجه }إِنََّما ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم ِعنِْدي{  قوله تعاىل:

 املكاسب. 

وهذا يف بعض ({ 72ُذُنوِِّبُِم اْلُمْجِرُموَن) }َوََل ُيْسَأُل َعنْ قوله: 

 املواقف ألن من املواقف ما ال يسأل أحد فيه عن ذنبه. 

أي يف حشمه وتبعه عليهم }َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه يِف ِزينَتِِه{  قوله تعاىل:

ِذيَن ُيِريُدوَن  املعصفرات وكان أول يوم رؤيت املعصفرات فيه }َقاَل الَّ

 متنوا مثل ما له رغبة يف الدنياْنَيا َياَلْيَت َلنَا ِمْثَل َما ُأوِِتَ َقاُروُن{ احْلََياَة الدُّ 

 أي لذو درجة عظيمة وجد عظيم.({ 71}إِنَُّه َلُذو َحظٍّ َعظِيٍم)

وذلك ألن موسى شكا }..َفَخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض{  قوله تعاىل:

م فخسف اهلل بقارون وكنوزه عىل اهلل تعاىل من قارون وشيعته وفساده
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 وأهل واليته. 

ِذيَن ََتَنَّْوا َمَكاَنُه بِاأْلَْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ  قوله تعاىل: }َوَأْصَبَح الَّ

وتقدير الكالم وكأن اهلل والياء زائدة صلة غري أن الياء جعلت للتثنية اللََّه{ 

ل ويك بمعنى وقيل معناه )ويك أن اهلل( يفصل بني الكاف واأللف وجع

 ويح ومنه قول الشاعر: 

 ولقد سقى نفيس وأبرى سقمها

 

 قتل الفوارس ويك عنرتة أقدم  

 

ْزَق لَِمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر{  معناه بخري فإن كان }َيْبُسُط الرِّ

 الغنى خريًا له أغناه وإن كان الفقر خريًا له أفقره. 

اُر اْْل  قوله تعاىل: ِذيَن ََل  -يعني اجلنة-ِخَرُة }تِْلَك الدَّ َنْجَعُلَها لِلَّ

ا يِف اأْلَْرِض َوََل َفَساًدا{  يعني بغيًا وتكربا ًوظلاًم وجتربًا فال ُيِريُدوَن ُعُلوًّ

جيزعون من ذهلا وال يتنافسون يف عزها وال فسادًا األخذ بغري حق 

  ({.23)}لِْلُمتَِّقنيَ  يعني اجلنة}َواْلَعاِقَبُة{  وارتكاب املعايص

ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرَءاَن{  قوله تعاىل: أي أوجب عليك }..إِنَّ الَّ

َك إِىَل َمَعاٍد{  العمل به ومحلك تأديته وكلفك إبالغه  يعني مكة. }َلَرادُّ

 َهالٌِك إَِلَّ َوْجَهُه{  قوله تعاىل:
ٍ
ء يعني إال هو ألن العرب }...ُكلُّ ََشْ

اليشء تقول: هذا وجه الرأي وقيل: الوجه  تعرب عن الوجه وتريد به نفس

 العمل، شعرًا: 

 أستغفر اهلل ذنبًا لست حمصية 

 

 رب العباد إليه الوجه والعمل 

 

أي القضاء يف خلقه بام يشاء من أمره. والثاين ليس لعباده أن حيكموا إال 

  فيثيب املحسن ويعاقب امليسء. ({22}َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن) بأمره 



 العنكبوت[]سورة 
الم-قال اإلمام النارص لدين اهلل   : -َعَلْيه السَّ

سورة أن هذه السورة  -صلوات اهلل عليه-روينا عن أمري املؤمنني 

 نزلت بني مكة واملدينة. العنكبوت 

ِحيِم: مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ( َأَحِسَب النَّاُس َأْن 9}اَل)قوله تعاىل:  بِْسِم اللَّ

ُكوا َأْن َيُقولُ  معناه أظن الذين آمنوا أن ({ 4وا َءاَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتنُوَن)ُيَْتَ

يرتكوا فال خيتربوا أصدقوا أم كذبوا وأن ال يؤذوا وال يقتلوا وهذه اآلية 

نزلت يف ناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض هلم املرشكون فرجعوا 

ل فنزلت اآلية فيهم ؛ فلام سمعوها خرجوا للهجرة فقتل منهم من قت

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم وخلص منهم من خلص فنزلت فيهم:  }َوالَّ

َه َلَمَع اْلُمْحِسننَِي) . وقيل: إاها نزلت يف عامر بن ({61ُسُبَلنَا َوإِنَّ اللَّ

 يارس ومن كان يعذب يف اهلل بمكة. 

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم{ قوله تعاىل:  أحدهام: بام  جهانوفيه }َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ

ِذيَن َصَدُقوا  افرتضه عليهم، والثاين: بام ابتالهم اهلل ُه الَّ }َفَلَيْعَلَمنَّ اللَّ

معناه فليظهرن اهلل تعاىل لرسوله صدق ({ 3َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبنَِي)

 الصادقني بام ابتالهم اهلل. 

يِّئَ  قوله تعاىل: ِذيَن َيْعَمُلوَن السَّ يعني الرشك وهم اِت{ }َأْم َحِسَب الَّ

({ 2}َساَء َما َُيُْكُموَن) أن يعجزونا}َأْن َيْسبُِقوَنا{  اليهود والنصارى

 أي ساء ما يقضون ويظنون. 

ويرجو يعني يأمل وجيوز أن }َمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء اللَِّه{  قوله تعاىل:

يعني َْلٍت{  }َفإِنَّ َأَجَل اللَّهِ  يكون بمعنى خيشى ولقاء اهلل ثوابه ورمحته

ِميُع اْلَعِليُم) اجلزاء يف القيامة يعني السميع ملقالتهم العليم ({ 9}َوُهَو السَّ

 بمعتقدهم. 
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ْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا{  قوله تعاىل: ْينَا اإْلِ أي ألزمناه يفعل }...َوَوصَّ

َك يِب َما َلْيَس َلَك أي ألزماك }َوإِْن َجاَهَداَك{  هبام براً  أي بِِه ِعْلٌم{  }لُِتِّْشِ

فأمره اهلل }َفاَل ُتطِْعُهَما{  أن جتعل له رشيكًا ألنه ليس ألحد بذلك علم

بطاعة الوالدين يف الواجبات ويف املباحات ندبًا، واهى عن طاعتهام يف 

املحظورات، وقد جاء يف األثر عن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: 

 صية اخلالق((. ))ال طاعة ملخلوق يف مع

({ 2}َفُأَنبُِّئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن) يعني يوم القيامة}إَِِلَّ َمْرِجُعُكْم{ 

يعني يف الدنيا من خري يستحق به ثواب أو رش يستوجب به عقاب وحكم 

 هذه اآلية عام. 

 َصىَل وروينا عن رسول اهلل}َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِىَل َقْوِمِه{ قوله تعاىل: 

اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))أول نبي أرسل نوح وبعث من اجلزيرة 

فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عامًا وعاش بعد الطوفان ثالثامئة ومخسني 

 عامًا((. 

يعني آمن لوط بإبراهيم وكان ابن }....َفآَمَن َلُه ُلوٌط{  قوله تعاىل:

{  هأخيه وآمنت به سارة وكانت ابنة عم يعني }َوَقاَل إيِنِّ ُمَهاِجٌر إِىَل َريبِّ

 . مهاجرًا للظاملني وهاجر مركويب وهي من سواد الكوفة إىل الشام

ْنَيا{   أي العمل الصالح الذي استحق به األجر }َوَءاَتْينَاُه َأْجَرُه يِف الدُّ

 يف اآلخرة، وقيل الذي أويت يف الدنيا هو الولد الصالح. 

َجاَل{ }..أَ قوله تعاىل:   أي تنكحوا الرجالِئنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّ

بِيَل{  }َوَتْأُتوَن يِف  أي وتقطعون عىل املسافرين الطريق}َوَتْقَطُعوَن السَّ

 أي يف جمالسكم املنكر. َناِديُكُم اْلُمنَْكَر{ 

َصىَل اهلل َعَلْيه -وروينا عن أم هانئ ابنة أيب طالب أاها روت عن النبي 
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 كانوا خيذفون من مر هبم ويسخرون منه.  أاهم -وآله

ِه َأْولَِياَء{  قوله تعاىل: َُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ ِذيَن اَتَّ يعني آهلة }...َمَثُل الَّ

ََذْت بَْيًتا{  من األصنام واألوثان التي يعبدواها }َكَمَثِل اْلَعنَْكُبوِت اَتَّ

لذي ال يدفع عنه يعني أاهم عبدوا ما ال يغني عنهم شيئًا كبيت العنكبوت ا

}َوإِنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَْكُبوِت{  شيئًا وهو من أبلغ األمثال فيهم

 ألنه ال يسرت األبصار وال يدفع اإليذاء. 

يعني القرآن، وهذا }...اْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب{  قوله تعاىل:

}َوَأِقِم  َسَلم أن يتلو ما نزل منه عىل أمتهخطاب للنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله و

اَلَة{  اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء  هي الصالة املفروضةالصَّ }إِنَّ الصَّ

وهي كل ما فحش فعله وقبح مسموعه، ،املنكر هو الرشك َواْلُمنَْكِر{ 

 وكلام أنكره العقل والرشع من املحظورات. 

أنه قال: ))من ال تنهه  -َعَلْيه وآله َصىَل اهلل-وروينا عن رسول اهلل 

ِه  صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد هبا من اهلل إال بعدا(( }َوَلِذْكُر اللَّ

 }  أي أفضل وأجل من كل ذكر. َأْكرَبُ

تِي ِهَي َأْحَسُن{  قوله تعاىل: اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب إَِلَّ بِالَّ وذلك }َوََل ُِتَ

}إَِلَّ  ف عنهم عند بذل اجلزية منهم وقتاهلم إن أبواأن اهلل تعاىل أمر بالك

ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم{  وهم أهل احلرب ومن منع اجلزية منهم وأقاموا عىل الَّ

كفرهم بعد قيام احلجة عليهم واآلية التي فيها النهي عن املجادلة منسوخة 

ِذي ُأْنِزَل إَِلْينَا  بآية السيف نَا }َوُقوُلوا َءاَمنَّا بِالَّ َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإهَِلُ

 ({. 26َوإهَِلُُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن)

وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))كان أهل 

التوراة يقرأون الكتاب بالعربانية فيفرسواها بالعربية ألهل اإلسالم فقال 

}َءاَمنَّا  : ال تصدقوا أهل الكتاب وقولوا:-ْيه وآلهَصىَل اهلل َعلَ -رسول اهلل 
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نَا َوإهَِلُُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه  ِذي ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإهَِلُ بِالَّ

 أي خملصون. ({ 26ُمْسِلُموَن)

بَِيِمينَِك{  }..َوَما ُكنَْت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوََل ََتُطُّهُ  قوله تعاىل:

أي ال تكتبه بيمينك، ومعنى ذلك أن أهل الكتاب كانوا جيدون يف كتبهم 

أن حممدًا ال خيط بيمينه وال يقرأ كتابًا فنزل ذلك فيهم ليدهلم عىل صحة 

وهم مرشكو العرب من اليهود ({ 22}إًِذا ََلْرَتاَب اْلُمْبطُِلوَن) نبوته

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم{  بَْل ُهَو َءاَياٌت بَيِّنَاٌت وغريهم } واملراد يِف ُصُدوِر الَّ

فإنه أمي ال يقرأ وال  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بالذين أوتوا العلم رسول اهلل 

َحُد بِآَياتِنَا إَِلَّ الظَّالُِموَن) يكتب  أي املرشكون. ({ 21}َوَما ََيْ

وهذا قول املرشكني لرسول ِه{ }َوَقاُلوا َلْوََل ُأْنِزَل َعَلْيِه َءاَياٌت ِمْن َربِّ 

ومعناه هال أنزل عليه آيات من ربه وذلك أاهم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

كانوا يسألونه آيات يقرتحواها عليه كام كان يفعله مرشكو قريش أن جيعل 

 أي أن اهلل تعاىلُقْل إِنََّما اْْلَياُت ِعنَْد اللَِّه{ الصفا ذهبًا وجيري بمكة اهرًا }

هو الذي يعطي ما يشاء من اآليات من األنبياء بحسب ما يرى من املصلحة 

}َوإِنََّما َأَنا  ولذلك مل تتفق آيات األنبياء كلها وإنام جاء كل نبي بنوع منها

يعني أن النبي مندوب لإلنذار والبيان ال ملا يقرتح عليه ({ 90َنِذيٌر ُمبنٌِي)

د بصدقه من املعجزات وقد فعل اهلل من اآليات وإنام يلزم أن يأيت بام يشه

ْ َيْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب{  تعاىل ذلك وأجاهبم به فقال:  }َأَوََل

آية لك ودلياًل عىل صدقك ملا فيه من اإلعجاز }ُيْتىَل َعَلْيِهْم{  يعني القرآن

يعني القرآن }إِنَّ يِف َذلَِك َلَرمْحًَة{  يف نظمه وصدق خربه وصحة وعده

يعني بالرمحة استنقاذهم من ({ 99}َوِذْكَرى لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن) لرمحة

الضالل وبالذكر إرشادهم به إىل احلق، لقوم يؤمنون أي يريدون اإليامن 
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 وال يقصدون العناد. 

ِه بَْينِي َوبَْينَُكْم َشِهيًدا{  قوله تعاىل: أي شهيدًا عىل }ُقْل َكَفى بِاللَّ

َمَواِت  بالغ وعليكم بالتكذيب والعنادالصدق واإل }َيْعَلُم َما يِف السَّ

وهذا احتجاج عليهم يف صحة شهادته عليهم ألاهم قد أقروا َواأْلَْرِض{ 

ِذيَن َءاَمنُوا بِاْلَباطِِل{  لعلمه فلزمهم أن يقروا بشهادته يعني بعبادة }َوالَّ

سله وجحدهم بكتبه، لتكذيبهم بر}َوَكَفُروا بِاللَِّه{  األصنام واألوثان

}ُأوَلِئَك  والثاين بام أرشكوه من اآلهلة وأضافوه إليه من األوالد واألنداد

وَن) يعني خرسوا أنفسهم بإهالكها وخرسوا يف اآلخرة ({ 94ُهُم اخْلَاِِسُ

 باملعايص نعيم اجلنة. 

واستعجاهلم شدة عنادهم }َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب{  قوله تعاىل:

}إِْن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعنِْدَك والثاين: أنه استهزاؤهم بقوهلم:  لنبيه.

َماِء َأِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب َألِيٍم)  ]األنفال[.  ({34َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ

ى{  أي يوم القيامة، والثاين: انه الوقت الذي قدره }َوَلْوََل َأَجٌل ُمَسمًّ

 الذي استعجلوه}َْلَاَءُهُم اْلَعَذاُب{  جل لعذاهبم وهالكهماهلل عز و

أي ال يعلمون ({ 93}َوُهْم ََل َيْشُعُروَن) أي فجأة}َوَلَيْأتَِينَُّهْم بَْغَتًة{ 

 بنزوله هبم. 

أنه قال: ))تقوم الساعة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

 ل إىل جوفه حتى تقوم الساعة((. والرجل قد رفع أكلته إىل فيه فام تص

ِذيَن َءاَمنُوا إِنَّ َأْرِِض َواِسَعٌة{  قوله تعاىل: أي جانبوا }...َياِعَباِدَي الَّ

 أهل املعايص باخلروج من أرضهم واطلبوا أولياء اهلل باخلروج إليهم

اَي َفاْعُبُدوِن)  أي باهلجرة وأن ال تطيعوا أحدًا يف معصيتي. ({ 96}َفإِيَّ

يعني أن كل حي ميت وأن }ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت{  تعاىل:قوله 

أنبياء اهلل وإن اختصوا بكرامته وتفردوا برسالته فحلول املوت هبم كحلوله 
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 بغريهم حتى ال يظنوا املوت ممن مات منهم. 

وروينا عن جعفر بن حممد الصادق، عن أبيه، عن زين العابدين، عن 

َصىَل -قال: )ملا تويف رسول اهلل  -َعَلْيه الَسالم- عيل أبيه، عن أمري املؤمنني

جاءهم آت يسمعون حسه وال يرون شخصه فقال: السالم  -اهلل َعَلْيه وآله

إن يف اهلل }ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت{ عليكم أهل البيت ورمحة اهلل وبركاته 

ت، فباهلل فثقوا عزاء من كل مصيبة وخلفًا من كل هالك ودركًا من كل فائ

({ 97}ُثمَّ إَِلْينَا ُتْرَجُعوَن) وإياه فارجوا فإن املصاب من حرم الثواب(.

 يريد به البعث يوم القيامة بعد املوت يف الدنيا. 

َئنَُّهْم ِمَن اْْلَنَِّة ُغَرًفا{  قوله تعاىل: قرئ ولنثوينهم بالثاء من الثوى }َلنَُبوِّ

لنسكننهم والغرف أعايل البيوت وإنام  وهو املقام فأما لنبوئنهم فمعناه

خصهم بالغرف ألمرين أحدهام أن الغرف ال تستقر إال عىل البيوت فصار 

فيهام مجيعًا مجعًا بني األمرين. والثاين: ألاها أنزه من البيوت السفىل 

 إلرشافها. 

وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))إن يف اجلنة 

غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها اهلل عز وجل ملن 

أطعم الطعام وأطاب الكالم وتابع الصالة والصيام وقام بالليل والناس 

 نيام((. 

ْن ِمْن َدابَّةٍ قوله تعاىل:  ِمُل ِرْزَقَها{  }..َوَكَأيِّ يعني تأكل بأفواهها ََل حَتْ

اُكْم{  تدخر لغدهاوال حتمل شيئًا، وقيل: تأكل وال  ُه َيْرُزُقَها َوإِيَّ يعني }اللَّ

يسوي بني احلريص واملتوكل وبني الراغب والقانع يف رزقه وكذلك بني 

احليول والعاجز حتى ال يعترب اجللد أنه من رزق بجلده وال يتصوره العاجز 

 أنه ممنوع لعجزه. 
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َي احْلَ  قوله تعاىل: اَر اْْلِخَرَة هَلِ يعني احلياة الدائمة، َيَواُن{ }...َوإِنَّ الدَّ

 واحليوان واحلياة بمعنى واحد. 

ْ َيَرْوا َأنَّا َجَعْلنَا َحَرًما َءاِمنًا{  قوله تعاىل: أراد به مكة وقريشًا }...َأَوََل

ْم{  أمنهم اهلل تعاىل هبا يعني أن بعضهم يقتل }َوُيَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهِلِ

كرهم اهلل تعاىل هبذه النعمة ليذعنوا له بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا فذ

ِه  الباطل املراد به الرشك}َأَفبِاْلَباطِِل ُيْؤِمنُوَن{  بالطاعة }َوبِنِْعَمِة اللَّ

والنعمة العافية والصحة واإلحسان واهلداية إىل طريق ({ 67َيْكُفُروَن)

 اجلنة وهذا تعجب وإنكار خرج خمرج االستفهام. 

ِه َكِذبًا{ }َوَمْن أَ  قوله تعاىل: بأن جعل له ْظَلُم ِِمَِّن اْفََتَى َعىَل اللَّ

{  رشيكًا وولداً  َب بِاحْلَقِّ يعني بالتوحيد ومجيع ما جاء به حممد }َأْو َكذَّ

أي ({ 62}َأَلْيَس يِف َجَهنََّم َمْثًوى لِْلَكافِِريَن) َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

 مستقرًا. 

ِذينَ  قوله تعاىل: أي جاهدوا أعداءنا وقاتلوهم يف َجاَهُدوا فِينَا{  }َوالَّ

نرصة أوليائنا واجتهدوا يف العمل يف الطاعة والكف عن املعصية رجاء يف 

أي الطريق إىل اجلنة والتوفيق }َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا{  ثوابنا وحذرًا من عقابنا

َه َلَمَع اْلُمْحِسننَِي) لدين احلق  العون. يف  ({61}َوإِنَّ اللَّ



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة الروم مكية باالتفاق
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ وُم)9}اَل)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ( يِف 4( ُغِلَبِت الرُّ

وسبب ذلك أنه كان بني الروم وفارس حروب وكان َأْدَنى اأْلَْرِض{ 

روم عىل فارس ألاهم أهل الكتاب وكان املسلمون يومئذ حيبون ظهور ال

املرشكون حيبون أن يظهروا فارس عىل الروم ألاهم كانوا عبدة األوثان 

ونريان فغلب فارس الروم فرس بذلك املرشكون وقالوا للمسلمني: إنكم 

تزعمون أنكم ستغلبونا ألنكم أهل كتاب وقد غلبت فارس الروم والروم 

 اهلل فأنزل فساءه -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل ىَل َص –أهل كتاب ؛ فأخرب رسول اهلل 

( يِف 3}َوُهْم ِمْن بَْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغِلُبوَن) :قال فلام اآليتني هاتني تعاىل

ِه اأْلَْمُر{   رس بذلك املسلمون. بِْضِع ِسننَِي لِلَّ

 قوَلنوالبضع ما بني ثالث إىل عرش ويف السنة التي غلبت فيها الروم 

عام بدر ظهر الروم فيه عىل فارس وظهر املسلمون فيها عىل أحدهام: 

قريش وكان يف يوم بدر، والثاين: عام احلديبية. وأما ظهور فارس عىل 

وأدنى يِف َأْدَنى اأْلَْرِض{ الروم فقد كان قبل اهلجرة بسنتني، وأما قوله:  }

 األرض طرق الشام. 

عدد ما بني الثالث والعرش، والبضع من ال}يِف بِْضِع ِسننَِي{  قوله تعاىل:

 قوَلنوأما النيف ففيه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-روينا ذلك عن رسول اهلل 

 أحدهام: أنه ما بني الواحد والتسعة. والثاين: أنه ما بني الواحد والثالثة.

ِه اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن بَْعُد{  من قبل ما غلبت الروم ومن بعد أن }لِلَّ

ِه َينُِّْصُ َمْن َيَشاُء{ 2َيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن)}وَ  غلبت، يعني ( بِنَِّْصِ اللَّ

ينرص الروم عىل فارس ويف رسورهم عىل ذلك أقاويل: أحدها: لتصديق 

خرب اهلل وخرب الرسول أن الروم تظهر عىل فارس. والثاين: ألاهم أهل كتاب 
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رشكني ينرص من يشاء من مثلهم. والثالث: ألاهم مقدمة لنرصهم عىل امل

 أوليائه ألن نرصه خمتص بغلبة أوليائه ألعدائه. 

ْنَيا{ قوله تعاىل:  أحدهام:  وجهانفيه }..َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن احْلََياِة الدُّ

يعلمون أمر معايشهم متى يزرعون ومتى حيصدون وكيف يغرسون وكيف 

جهله من التكاليف من غري يبنون. والثاين: ظاهر احلياة الدنيا ما ال يسعهم 

أي عام أعد اهلل هلم ({ 7}َوُهْم َعِن اْْلِخَرِة ُهْم َغافُِلوَن) حتقيق منهم هلا

 يف اآلخرة من ثواب عىل طاعة وعقاب عىل معصية. والثاين: عام أمرهم اهلل

 به من طاعة وألزمهم إياه من عبادة. 

ُروا يِف َأْنُفِسهِ قوله تعاىل:  ْ َيَتَفكَّ َمَواِت }َأَوََل ُه السَّ ْم َما َخَلَق اللَّ

 } أحدها: إال بالعدل.  ثالثة أوجهحيتمل َواأْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما إَِلَّ بِاحْلَقِّ

والثاين: إال باحلكمة. والثالث: إال بأن استحق عليهم الطاعة والشكر وفيه 

ى{  وجه رابع معناه: إال باحلق بالثواب والعقاب فيه }َوَأَجٍل ُمَسمًّ

أحدهام: قيام الساعة. والثاين: أجل كل مقدور له عىل ما قدر فدل  وجهان

 بذلك عىل أمرين دل به عىل الفناء، ودل عىل أن لكل خملوق أجاًل. 

وَأى{  قوله تعاىل: ِذيَن َأَساُءوا السُّ أي كفروا }...ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَّ

بُوا بِآَياِت }َأْن  السوء عذاب جهنم وكلام يسؤهم من أليم العقاب َكذَّ

أحدهام: تكذيبهم  وجهانأي ألن كذبوا بآيات اهلل ويف تكذيبهم اللَِّه{ 

وما أنزل عليه من القرآن، والثاين:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-لرسول اهلل 

}َوَكاُنوا ِِّبَا  تكذيبهم بام أوعده أهل املعايص من النار والعذاب

لس املجرمون قيل إن اإلبالس اإلياس أي باآليات يب({ 90َيْسَتْهِزُئوَن)

 وقيل هو الندامة واحلرسة، وقد مر االستشهاد فيه. 

وَن) قوله تعاىل: رَبُ يعني يكرمون ({ 99}...َفُهْم يِف َرْوَضٍة ُُيْ

 وينعمون، واحلربة عند العرب الرسور والفرح قال العجاج: 
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 احلمد هلل الذي أعطى احلرب  

 

 

املتناهي منظرًا وحسنًا وطيبًا ومل يكن عند  وأما الروضة فهي البستان 

 العرب أحسن منها منظرًا وال أطيب منها رحيًا قال األعشى: 

 يا روضة من رياض احلسن معشبة 

 يضاحك الشمس منها كوكب رشق

 يوما بأطيب منها نرش رائحة 

 

 خرضاء جال عليها مسبل هطل 

 موزر بنعيم النبت مكتحل

 صلوال بأحسن منها إذ دنى األ

 

وَن)قوله تعاىل:  أي نازلون خملدون ({ 96}َفُأوَلِئَك يِف اْلَعَذاِب َُمَْْضُ

 فيه. 

ِه ِحنَي َُتُْسوَن َوِحنَي ُتْصبُِحوَن) قوله تعاىل: فيه ({ 97}َفُسْبَحاَن اللَّ

أحدهام: فسبحوا اهلل حني متسون وحني تصبحون. والثاين: معناه  قوَلن

أحدهام: ملا تضمنتها من  وجهانالتسبيح فصلوا هلل، ويف تسمية الصالة ب

التسبيح والركوع والسجود. والثاين: مأخوذ من السبحة والسبحة الصالة 

لقول رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: ))يكون لكام سبحة(( وقوله: 

({ 97}َوِحنَي ُتْصبُِحوَن) عنى به صالة املغرب والعشاء}ِحنَي َُتُْسوَن{ 

َمَواِت َواأْلَْرِض{  بحصالة الص أي احلمد هلل عىل }َوَلُه احْلَْمُد يِف السَّ

}َوَعِشيًّا{  نعمه. والثاين: الصالة هلل الختصاصها بقراءة احلمد والفاحتة

يعني بعد صالة الظهر ({ 92}َوِحنَي ُتْظِهُروَن) يعني بعد صالة العرص

د ألن اإلنسان يف وإنام خص صالة الليل بالتسبيح وصالة النهار باسم احلم

النهار متقلب يف أحوال توجب محد اهلل عليها، ويف الليل عىل خلوة توجب 

تنزيه اهلل من األسواء فيها فلذلك صار احلمد يف ا لنهار أخص فسميت به 
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 صالة النهار، والتسبيح بالليل أخص فسميت به صالة الليل. 

املغيب، والعشاء  والفرق بني املساء والعشاء أن املساء بدو الظالم بعد

آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب، وهو مأخوذ من عشى العني وهو 

نقص النور من الناظر لنقص نور الشمس فكأن هذه اآلية جامعة ألوقات 

 الصلوات اخلمس. 

: كل صالة ذكرت يف -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

ي برسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله كتاب اهلل عز وجل قبل الليلة التي أرس

وَسَلم فيها فليست من الصلوات اخلمس ألاها فرضت يف الليلة التي أرسي 

به فيها وذلك قبل اهلجرة بسنة وهذه اآلية نزلت بعد ليلة اإلرساء وقبل 

 اهلجرة. 

ِرُج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت{  قوله عز وجل: قد ذكرنا ما فيه من }ُُيْ

ِيي اأْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَا{  ت يف سورة آل عمرانالتأويال يعني بالنبات }َوُُيْ

كام أحيى ({ 91}َوَكَذلَِك َُتَْرُجوَن) ألاها حياة أهلها فصار كاحلياة هلا 

 األرض بإخراج النبات كذلك حيييكم بالبعث والنشور. 

يعني ِسُكْم َأْزَواًجا{ }..َوِمْن َءاَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنفُ  قوله تعاىل:

آدم خلقت من طينته حواء. والثاين: أنه خلق سائر األزواج من أمثاهلم من 

أي لتستأنسوا إليها ألنه جعل بني }لَِتْسُكنُوا إَِلْيَها{  الرجال والنساء

ًة َوَرمْحًَة{  الزوجني من األُْنس ما مل جيعله بني غريهام }َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودَّ

}إِنَّ يِف َذلَِك َْلَياٍت  املحبة والرمحة الشفقة والرحم بني الزوجني املودة

ُروَن)  يف البعث بعد املوت. ({ 49لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

َمَواِت َواأْلَْرِض{  قوله تعاىل: أي دالالت }َوِمْن َءاَياتِِه َخْلُق السَّ

انُِكْم{ }َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلوَ  يعجز اخللق عن إحداث مثلها

اختالف األلسنة املراد به الكالم وللعرب كالم وللفرس كالم وللروم 
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كالم، وألوانكم أبيض وأسود وأمحر، وقيل اختالف ألسنتكم النغمة 

والصوت حتى ال يشتبه صوتان مع التشاكل وإنام فعل ذلك حكمة دل هبا 

يِف  }إِنَّ  عىل قدرته حتى ال يشتبه الناس يف املعارف واملناكح واحلقوق

أنه  -َعَلْيه الَسالم-روينا عن أمري املؤمنني ({ 44َذلَِك َْلَياٍت لِْلَعالِِمنَي)

قال: اجلن واإلنس، وقد قرئ للعالِمني بكرس الالم وهو مجع َعامِل وهم 

 . -عليهم السالم-علامء العرتة 

ْيِل َوالنََّهاِر َوا قوله تعاىل: بْتَِغاُؤُكْم ِمْن }َوِمْن َءاَياتِِه َمنَاُمُكْم بِاللَّ

وتقدير الكالم ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله َفْضِلِه{ 

بالنهار، وابتغاء الفضل الترصف والعمل فجعل النوم بالليل دلياًل عىل 

}إِنَّ يِف َذلَِك َْلَياٍت لَِقْوٍم  املوت والترصف يف النهار دلياًل عىل البعث

 . حلق فيتبعونه ويمر هبم الوعظ فيخافونهأي يسمعون ا({ 43َيْسَمُعوَن)

َق َخْوًفا{  يف الغيث }َوَطَمًعا{  من الصواعق}َوِمْن َءاَياتِِه ُيِريُكُم اْلرَبْ

 وقيل: خوفًا من الربق وطعاًم يف املطر.

َماُء َواأْلَْرُض بَِأْمِرِه{  يعني بتدبريه }َوِمْن َءاَياتِِه َأْن َتُقوَم السَّ

}ُثمَّ إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اأْلَْرِض{  م بغري عمدوحكمته وإذنه أن تقو

أي من ({ 49}إَِذا َأْنُتْم ََتُْرُجوَن) أي وأنتم يف األرض موتى يف قبوركم

قبوركم مبعوثني للقيامة فصار إخراجهم بمنزلة دعائهم وإن مل يكن هناك 

 ({24ُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن)}إِنََّما َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن يَ دعاء كقوله: 

 ]يس[.

-أي مطيعون، وروينا عن النبي ({ 46}ُكلٌّ َلُه َقانُِتوَن) قوله تعاىل:

أنه قال: ))كل حرف يف القرآن يذكر فيه القنوت فهو  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

 الطاعة((. والثاين: يقرون بالعبودية قانتون بالشهادة أاهم عباد اهلل تعاىل. 
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ِذي َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه{  له تعاىل:قو }َوُهَو الَّ

معناه أن إعادة اخللق أهون عىل اهلل من ابتداء اخللق عىل ما قد استقر يف 

عقول اخللق أن إعادة اليشء أهون من ابتدائه وأن مجيعه عىل اهلل هني. 

 ليه كام قال الشاعر: والثاين: معناه أهون عليه أي هني ع

 إن الذي سمك السامء بنى لنا 

 

 بيتًا دعائمه أعز وأطول 

 

 أي دعائمه عزيزة طويلة،ومعنى أهون أي أيرس وأسهل قال الشاعر: 

 وهان عىل أسامء أن شطت النوى

 

 حين إليها والٌه ويتوق 

 

اْلَعِزيُز{  }َوُهوَ  أي الصفة العلياَوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعىَل{ أي سهل عليها }

يف تدبريه ألمره وإعذاره للخلق ({ 47}احْلَِكيُم) يعني يف قدرته وانتقامه

 وإنذاره. 

َب َلُكْم َمَثاًل ِمْن َأْنُفِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت  قوله تعاىل: }َْضَ

َكاَء يِف َما َرَزْقنَاُكْم{  وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل َأْيَماُنُكْم ِمْن ُِشَ

رشكني الذين أرشكوا به يف العبادة وجعلوا معبودًا سوى الذي خلقهم للم

ورزقهم وتأويل ذلك: أنه ملا يشارككم عبيدكم يف أموالكم ألنكم مالكون 

هلم فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل أن ال يشاركه أحد من خلقه يف العبادة له ألنه 

ومعنى ذلك ختافون ْم{ }ََتَاُفوََّنُْم َكِخيَفتُِكْم َأْنُفَسكُ  مالكهم وخالقهم

 أن يشاركوكم يف أموالكم ختافون ذلك من رشكائكم. 

يِن َحنِيًفا{  قوله تعاىل: }فِْطَرَة  أي مستقياًم خملصاً }..َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها{  ِه الَّ والفطرة الدين. وروينا عن رسول اهلل َصىَل اللَّ

َلم أنه قال: ))من فطرة إبراهيم السواك(( قال كعب بن اهلل َعَلْيه وآله وَس 

 مالك: 
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 إن يقتلوه فدين اهلل فطرتنا 

 

 والقتل يف احلق عند اهلل تفضيل 

 

يُن اْلَقيُِّم{  أي ال تغيري لدينهََل َتْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه{ } يعني }َذلَِك الدِّ

 املستقيم. 

 قبلني إليه تائبني، قال قيس بن األسلب: أي م}ُمنِيبنَِي إَِلْيِه{  قوله تعاىل:

 فإن تابوا فإن بني سليم 

 

 وقومهم هوازن قد أنابوا  

 

أحدهام: أن أصله القطع ومنه أخذ الناب ألنه  قوَلنويف أصل اإلنابة 

قاطع فكأن اإلنابة هي االنقطاع إىل اهلل تعاىل بالطاعة. والثاين: أن أصله 

جع مرة بعد مرة، ومنها: النوبة ألنه الرجوع مأخوذ من ناب ينوب إذا ر

 الرجوع إىل عادة. 

ُقوا ِدينَُهْم{  قوله تعاىل: ِذيَن َفرَّ أي أوقعوا فيه االختالف حتى }ِمَن الَّ

صاروا فيه فرقًا وقرئ )فارقوا دينهم( أي تركوه وهذه القراءة رويناها عن 

عليهم -ق وهذه يف الروافض ألئمة احل -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني 

}ُكلُّ ِحْزٍب بَِما َلَدَْيِْم  أي فرقاً }َوَكاُنوا ِشَيًعا{  ويف اخلوارج -السالم

 أي بام عندهم من الضاللة مرسورون. ({ 34َفِرُحوَن)

ُم  يعني رسوالً }...َأْم َأْنَزْلنَا َعَلْيِهْم ُسْلَطاًنا{  قوله تعاىل: }َفُهَو َيَتَكلَّ

ُكونَ   أي حيتج به. ({ 39)بَِما َكاُنوا بِِه ُيِّْشِ

 والرمحة هنا النعمة واملطر}َوإَِذا َأَذْقنَا النَّاَس َرمْحًَة{  قوله تعاىل:

أي بالء وعقوبة واختالف }َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة{  أي بالرمحة}َفِرُحوا ِِّبَا{ 

َمْت َأْيِدَيِْم{  املطر ({ 36}إَِذا ُهْم َيْقنَُطوَن) أي بذنوهبم}بَِما َقدَّ

 نوط اإلياس من الرمحة والفرج. والق
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ُه{  قوله تعاىل: َصىَل -وهم ذوو قربى الرسول }..َفآِت َذا اْلُقْربَى َحقَّ

}َواْلِمْسِكنَي َوابَْن  الذين هلم اخلمس وقد مر ذكرهم -اهلل َعَلْيه وآله

بِيِل{   يعني من ذوي القربى وقد مر تفسريهام. السَّ

بَُو يِف َأْمَواِل النَّاِس َفاَل َيْربُو ِعنَْد }َوَما َءاَتْيُتْم مِ  قوله تعاىل: ْن ِربًا لرَِيْ

فيه تأويالن أحدهام: أنه الرجل هيدي هدية ليكافأ عليها بأفضل اللَِّه{ 

منها. والثاين: أنه يف رجل هيب هبة رجاًل من ذوي قرابته ماالً ليصري به غنيًا 

أي }َفاَل َيْربُو ِعنَْد اللَِّه{ ذا مال وال يفعله طلبًا لثواب اهلل تعاىل، ومعنى: 

يعني الصدقة }َوَما َءاَتْيُتْم ِمْن َزَكاٍة{  فال يكون له ثواب عند اهلل

 وجهانفيه ({ 31ُهُم اْلُمْضِعُفوَن)عند اهلل }}َفُأوَلِئَك{  املفروضة

أحدهام: يضاعف هلم احلسنات ألن من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا. 

 م يف الدنيا بالزيادة فيها. والثاين: يضاعف أمواهل

أي يف كفران نعم اهلل عز }..َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر{  قوله تعاىل:

وجل وارتكاب املعايص واملراد بالرب أهل الرب وبالبحر أهل البحر، والرب 

الفيايف والبحر األمصار وأهل الريف ألن العرب تسمي القرى البحر، 

أي }بَِما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس{  القحط واجلدب وقيل: الفساد هو

ِذي َعِمُلوا{  بذنوهبم وسيئات أعامهلم أي بعض }لُِيِذيَقُهْم بَْعَض الَّ

عقاب الذي عملوا من املعايص ألن للمعصية جزاء معجاًل يف الدنيا وجزاء 

ُهْم  مؤجاًل يف اآلخرة فصار عذاب الدنيا بعض اجلزاء }َلَعلَّ

 أي عن املعايص إىل احلق والطاعة. ({ 29)َيْرِجُعونَ 

يِن اْلَقيِِّم{  قوله تعاىل: أي استقم للدين املستقيم }..َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

 يعني يوم القيامة}ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِِتَ َيْوٌم ََل َمَردَّ َلُه{  بصاحبه إىل اجلنة

ُعوَن) دَّ   اجلنة وفريق يف السعري. معناه يتفرقون فريق يف({ 23}َيْوَمِئٍذ َيصَّ

أي يواطئون مقاعدهم ({ 22}َفُِأَْنُفِسِهْم َيْمَهُدوَن) قوله تعاىل:
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 باألعامل الصاحلة. 

اٍت{  قوله تعاىل: َ َياَح ُمَبِّشِّ يعني بالغيث }..َوِمْن َءاَياتِِه َأْن ُيْرِسَل الرِّ

آن من : كل يشء يف القر-صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

الرياح فهي رمحة، وكل يشء يف القرآن من الريح فهي عذاب، والرياح 

ثامنية: أربع منها رمحة، وأربع منها عذاب؛ فأما الرمحة: فالنارشات، 

واملبرشات، واملرسالت، والذاريات. وأما العذاب: فالعقيم، والرصرص 

 وهام يف الرب، والعاصف، والقاصف وهام يف البحر. 

 يعني السفن }َولَِتْجِرَي اْلُفْلُك{  يعني املطرُكْم ِمْن َرمْحَتِِه{ َولُِيِذيقَ } 

يعني ما ({ 26}َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن) يعني بقدرته يف تسيريها}بَِأْمِرِه{ 

عدده من النعم فتطيعوه ألن طاعة العبد لربه من شكره لنعمته إذ ليس مع 

 املعصية شكر وال مع كفر النعمة طاعة. 

ا َعَلْينَا َنِّْصُ اْلُمْؤِمننَِي) عاىل:قوله ت يعني نرص ({ 27}َوَكاَن َحقًّ

بإجابة دعائهم عىل املكذبني هلم من  -عليهم السالم-األنبياء واألئمة 

 قومهم. 

َعُلُه ِكَسًفا{  قوله تعاىل:  أي قطعًا قد تواكب بعضه عىل بعض}َوََيْ

ُرُج ِمْن ِخاَللِِه{  ن خالل السحاب وقرئ: خيرج أي م}َفََتَى اْلَوْدَق َُيْ

من خلله. ويف الودق تأويالن أحدهام: أنه الربق. والثاين: أنه املطر، ومنه 

 قال الشاعر: 

 فال مزنة ودقت ودقها 

 

 وال األرض أخرجت أثقاهلا  

 

ِيي  يعني املطر}..َفاْنُظْر إِىَل َءاَثاِر َرمْحَِة اللَِّه{ قوله تعاىل:  }َكْيَف ُُيْ

يعني باملاء حني أنبتت شجرًا ومرعى بعد أن كانت ْعَد َمْوَِتَا{ اأْلَْرَض بَ 
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ألن القادر عىل إحياء األرض }إِنَّ َذلَِك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى{  باجلدب مواتاً 

 املوات قادر عىل إحياء األموات استدالالً بالشاهد عىل الغائب. 

ا{ }َوَلِئْن َأْرَسْلنَا ِرًُيا َفَرَأْوُه ُمْص  قوله عز وجل: يعني فرأوا َفرًّ

السحاب مصفرًا ألن السحاب إذا كان كذلك مل يمطر، وجيوز فرأوا الزرع 

ومعنى ظل أنه ({ 99}َلَظلُّوا ِمْن بَْعِدِه َيْكُفُروَن) مصفرًا بعد اخرضاره

أوقع الفعل يف صدر النهار وهو الوقت الذي فيه الظل ألنه وقت خيتص 

يل وكذلك قوهلم: أضحى يفعل لكن بأهم األمور لتقديمه عىل نية من الل

قد يعرب بقوهلم ظل يفعل عن فعل أول النهار وآخره تساحمًا واتساعًا وقلام 

 يستعمل قوله: أضحى يفعل إال يف صدر النهار دون آخره. 

واملوتى هم الذين يموتون }َفإِنََّك ََل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى{  قوله عز وجل:

عن اهلدى فلم يسمعوه وهذا مثل عىل كفرهم وهم الصم الذين تولوا 

رضبه اهلل تعاىل للكافر بامليت فكام أن امليت إذا خوطب مل يسمع واألصم 

إذا دعي مل يسمع كذلك الكافر ال يسمع الوعظ ألن الكفر قد أماته 

 والضالل قد أصمه. 

ْوا ُمْدبِِريَن) قوله عز وجل: َعاَء إَِذا َولَّ مَّ الدُّ  ({94}َوََل ُتْسِمُع الصُّ

واألصم ال يسمع الدعاء ال مقباًل وال مدبرًا ولكن إذا دعي مقباًل فقد يفهم 

اإلشارة وإن مل يسمع الصوت وإذا دعي مدبرًا ال يفهم اإلشارة وال يسمع 

 الصوت فلذلك حاله مدبرًا أسوأ فذكر بأسوأ حاله. 

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف{  قوله عز وجل: ُه الَّ  يعني من نطفة}..اللَّ

ًة{  ٍة  يعني شباباً }ُثمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّ }ُثمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد ُقوَّ

ألن بياض الشعر نذير بالفناء كام قال }َوَشْيَبًة{  يعني هرماً َضْعًفا{ 

 الشاعر: 

 بصاحبه وحسبك من نذير   رأيت الشيب من نذر املنايا
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اعَ قوله تعاىل:  يعني الكفار إىل ُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرُموَن{ }َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

 يعني استقالالً ألجل الدنيا ملا عاينوا....}َما َلبُِثوا َغرْيَ َساَعٍة{  النار

يَماَن{  ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َواإْلِ وهم الشهداء األئمة من آل }َوَقاَل الَّ

أي ِه إِىَل َيْوِم اْلَبْعِث{ }َلَقْد َلبِْثُتْم يِف ِكَتاِب اللَّ  -عليهم السالم-الرسول 

}َفَهَذا  فيام بيانه وتفسريه يف كتاب اهلل ويف لبثهم أي يف إقامتهم يف دار الدنيا

}َوَلِكنَُّكْم ُكنُْتْم ََل  يعني الذي كذبتم يف دار الدنياَيْوُم اْلَبْعِث{ 

يف الدنيا أن البعث حق وقد علمتم اآلن أنه حق. ({ 96َتْعَلُموَن)

ِذيَن َظَلُموا َمْعِذَرَُتُْم{  يعني يوم القيامةِئٍذ{ }َفَيْومَ  يعني }ََل َينَْفُع الَّ

أي ال ({ 97}َوََل ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن) عذرهم الذي اعتذروا به يف تكذيبهم

يستتابون وحيتمل وال يطلب منهم العتبى وهو أن يردوا إىل دار الدنيا 

 .ليعتبوا أو ليتوبوا

{ }..َفاْصرِبْ إِنَّ وَ  ِه َحقٌّ هذا خطاب لرسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه ْعَد اللَّ

يف نرصك وتأييدك واالنتقام من  وآله وَسَلم ومعناه : إن وعد اهلل حق

ِذيَن ََل ُيوِقنُوَن) أعدائك حق نََّك الَّ أي ال يستفزنك ({ 60}َوََل َيْسَتِخفَّ

 وال يستعجلنك. 

كان يف صالة الصبح وكان  -ه الَسالمَعَليْ -وروينا أن أمري املؤمنني عليًا 

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ خلفه رجل من اخلوارج فقال له اخلارجي:  }َلِئْن َأِْشَ

يَن) ]الزمر[، فقال أمري املؤمنني:  ({69َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِِسِ

ِذيَن ََل  نََّك الَّ ِه َحقٌّ َوََل َيْسَتِخفَّ  . ({60ُيوِقنُوَن) }َفاْصرِبْ إِنَّ َوْعَد اللَّ
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الم-سورة لقمان 
َّ
ه الس

ْ
ي
َ
ل
َ
 مكية  -ع

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ( تِْلَك َءاَياُت اْلِكَتاِب 9}اَل)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

من  واحلكيم الذي أتقن فال يأتيه الباطل من بني يديه وال({ 4احْلَِكيِم)

فيها }َوَرمْحًَة{  أي من الضاللة، وجيوز هدى إىل اجلنة}ُهًدى{  خلفه

أحدهام: رمحة من العذاب ملا فيه من الزجر عن استحقاقه. والثاين:  وجهان

({ 3}لِْلُمْحِسننَِي) نعمة بالثواب ملا فيه من البعث عىل استحقاقه ثم قال:

 وهم الذين أحسنوا إىل نفوسهم بخالصها من النار.

ِْم{   }َوُأوَلِئَك ُهُم  أي بيان من رهبم}..ُأوَلِئَك َعىَل ُهًدى ِمْن َرِّبِّ

 يعني السعداء الناجون. ({ 9اْلُمْفِلُحوَن)

ي هَلَْو احْلَِديِث{  قوله تعاىل: وهي املالهي }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشََتِ

ارث كلها التي تلهي عن طاعة اهلل عز وجل، واآلية نزلت يف النرض بن احل

كان جيلس بمكة فإذا قالت قريش إن حممدًا قد قال كذا وكذا؛ فضحك 

منهم وحيدثهم بحديث رستم وإسقنديار ويقول: إن حديثي هذا أحسن 

 . -َعَلْيه وآله وَسَلم اهلل َصىَل –من القرآن الذي جاء به حممد 

كذب يعني ي}َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا{  أي بغري حجة وروية}بَِغرْيِ ِعْلٍم{  

 أي مذل. ({ 6}ُأوَلِئَك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهنٌي) هبا، وسبيله دينه

َمَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد َتَرْوََّنَا{  قوله تعاىل: يعني أنه خلقها }...َخَلَق السَّ

{  بغري عمد يقوم عليها }َأْن ََتِيَد  يعني جباالً }َوَأْلَقى يِف اأْلَْرِض َرَواِِسَ

ي تزول ورأينا يف اآلثار أن اهلل تعاىل ملا خلق أي لئال متيد بكم أبُِكْم{ 

األرض جعلت متيع فلام رأت املالئكة ما تفعل األرض قالوا: يا ربنا هل 

يقر لك عىل ظهرها خلق وأصبح قد وتدها باجلبال فلام رأت املالئكة التي 

أرسيت به األرض عجبوا قالوا: يا ربنا هل خلقت خلقًا أشد من اجلبال؟ 
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ديد. قالوا: هل خلقت أشد من احلديد؟ قال: نعم النار. قالوا: قال: نعم احل

هل خلقت خلقًا هو أشد من النار؟ قال: نعم املاء. قالوا: هل خلقت خلقًا 

هو أشد من املاء؟ قال: نعم الريح. قالوا: هل خلقت خلقًا هو أشد من 

 الريح؟ قال: نعم هوا ابن آدم. 

أي فرق فيها من كل دابة وهي احليوان  }َوبَثَّ فِيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة{

َماِء َماًء  سمي بذلك لدبيبه عىل األرض ودبيبه حركته }َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

يعني أن الناس نبات األرض فمن ({ 90َفَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريٍم)

جارها دخل اجلنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. والثاين أن النبات أش

 وزرعها، والزوج هو النوع، والكريم احلسن. 

ْكَمَة{  قوله تعاىل: ولقامن كان عبدًا هلل }..َوَلَقْد َءاَتْينَا ُلْقَماَن احْلِ

صاحلًا هداه اهلل فاهتدى ووفقه للمعرفة واحلكمة، وكان عبدًا حبشيًا راعيًا 

ترعى فرأى رجاًل يعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني فالن الذي كنت 

باألمس؟ قال: بىل، قال: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: طاعة اهلل عز وجل وأداء 

 األمانة وصدقي يف احلديث وتركي ما ال يعنيني. 

وقيل: إن سيده أمره أن يذبح شاة ويأتيه بأطيبها فأتاه باللسان والقلب؛ 

 (185)فقال له: ما كان فيها يشء أطيب منهام؛ ثم أمره فذبح شاة فقال: ائتيني

بأخبثها؛ فألقى اللسان والقلب؛ فقال له: أمرتك تأتيني بأطيب مضغتني 

فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتني فألقيت 

باللسان والقلب. فقال: ليس يشء أطيب منهام إذا طابا، وال أخبث منهام 

 إذا خبثا. 

                                                         
 نخ : إلق .  (ـ185)
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}َأِن اْشُكْر  واحلكمة التي أوتيها هي الفهم والعقل واإلصابة يف القول

أحدهام: هو محده عىل نعمه. والثاين:  وجهانيعني نعمه ويف شكره لِلَِّه{ 

أي يعود نفع }َوَمْن َيْشُكْر َفإِنََّما َيْشُكُر لِنَْفِسِه{  هو طاعته عىل ما أمره به

يعني }َوَمْن َكَفَر{  شكره إىل نفسه ألن يزداد من النعمة إذا زاد من الشكر

{  جلبنعمة اهلل عز و َه َغنِيٌّ يف فعله، ({ 94}مَحِيٌد) عن خلقه}َفإِنَّ اللَّ

 وجيوز أن يكون املعنى غني عن شكره مستحمدًا إىل خلقه. 

وقيل كان اسم ابنه أنعم وقيل }َوإِْذ َقاَل ُلْقَماُن َِلبْنِِه{  قوله تعاىل:

ْك بِال أي يذكره ويؤدبه}َوُهَو َيِعُظُه{  مشكم َك }َيابُنَيَّ ََل ُتِّْشِ ْ ِه إِنَّ الِّشِّ لَّ

 يعني عند اهلل وسامه ظلاًم ألنه قد ظلم به نفسه. ({ 93َلُظْلٌم َعظِيٌم)

ْنَساَن بَِوالَِدْيِه{  قوله تعاىل: ْينَا اإْلِ يعني برًا هبام وحتننًا عليهام، }َوَوصَّ

ُه  وهذه اآلية عامة وإن جاءت بلفظ خاص واملراد به مجيع الناس }مَحََلْتُه ُأمُّ

 أي جهد عىل جهد، شعرًا: نًا َعىَل َوْهٍن{ َوهْ 

 قل للعواذل من ناه فيزجرها 

 

 إن العواذل فيها األفن والوهن  

 

يعني الضعف ضعف الولد حاالً بعد حال فضعفه نطفة ثم علقة ثم 

}َوفَِصاُلُه يِف مضغة ثم عظامًا ثم سويًا ثم مولودًا ثم رضيعًا ثم فطياًم 

 } الفطام من رضاع اللبن واختلف يف حكم الرضاع  يعني بالفصالَعاَمنْيِ

بعد احلولني هل يكون يف التحريم كحكمه يف احلولني فعندنا أنه ال حيرم 

بعد احلولني لتقدير اهلل تعاىل باحلولني ولقول رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

  وَسَلم: ))ال رضاع بعد احلولني((. 

أي واشكر هلل باحلمد والطاعة واشكر َك{ }َأِن اْشُكْر ِِل َولَِوالَِديْ 

الوالدين بالرب والصلة إن اهلل تعاىل قرن بني حقه وحق الوالدين فقال اشكر 

يعني إىل اهلل تعاىل فيجازي املحسن عىل ({ 92}إَِِلَّ اْلَمِصرُي) يل ولوالديك
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ه وآله إحسانه باجلنة وامليسء بالنار، وقد روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَليْ 

وَسَلم أنه قال: ))رىض الرب مع رىض الوالدين وسخط الرب مع سخط 

 الوالدين((. 

َك يِب َما  -أي أراداك-}َوإِْن َجاَهَداَك  قوله عز وجل: َعىل َأْن ُتِّْشِ

يعني يف }َفاَل ُتطِْعُهَما{  معناه أنك ال تعرف يل رشيكاً َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم{ 

ْنَيا َمْعُروًفا{ }َوَصاِحبْ  الرشك والكفر أي إحسانًا تعودهام إذا ُهَما يِف الدُّ

}َواتَّبِْع َسبِيَل  مرضا وتتبعهام إذا ماتا وتواسيهام مام أعطاك اهلل عز وجل

 }  يعني أقبل إيل بقلبه خملصًا. َمْن َأَناَب إَِِلَّ

َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ  قوله تعاىل: وهذا مثل { }َيابُنَيَّ إَِّنَّ

رضبه اهلل تعاىل بمثقال حبة من خردل يف الوصف املراد به تقليل العمل من 

َمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت ِِّبَا  خري أو رش }َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ

أي يعلمها اهلل فيأيت هبا إذا شاء كذلك قليل العمل من خري ورش اللَُّه{ 

َه َلطِيٌف َخبِرٌي)يه }يعلمه اهلل فيجازي عل باستخراجها خبري ({ 96إِنَّ اللَّ

 بمكااها. 

َك لِلنَّاِس{  قوله تعاىل: ْر َخدَّ وهو إعراض الوجه عن }..َوََل ُتَصعِّ

 الناس تكربًا، قال الشاعر: 

ر خده   وكنا إذا اجلبار صع 

 

 أقمنا له من داره فيقوما 

 

أي باخليالء والعظمة والبطر َرًحا{ }َوََل ََتِْش يِف اأْلَْرِض مَ قوله تعاىل: 

َه ََل ُُيِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍل َفُخوٍر) واألرش املختال املتكرب ({ 92}إِنَّ اللَّ

 . والفخور املتطاول عىل الناس بنفسه املفتخر عليهم بام يصنعه يف مناقبه

-أي ال ترسع فيه وذلك ملا روينا عن رسول اهلل }َواْقِصْد يِف َمْشِيَك{ 
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 أنه قال: ))رسعة امليش يذهب هباء الوجه(( - اهلل َعَلْيه وآلهَصىَل 

أي اخفض صوتك، والصوت هو أرفع من }َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك{ 

أي أشدها ({ 91}إِنَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمرِي) كالم املحاسنة

 وأبعدها. 

نه قال: هي العلية أ -َعَلْيه الَسالم-روينا عن جعفر بن حممد الصادق 

املرتفعة وهي ختصيصه بذلك من دون احليوان أنه أقبح يف النفس وأنكر يف 

السمع ألن أوله زفري وآخره شهيق، وهو عند العرب مرضوب به املثل، 

والسبب يف أن رضب اهلل تعاىل صوت احلامر مثاًل ملا روي عن احلسني بن 

اهلية يتجاهرون ويتفاخرون أن املرشكني كانوا يف اجل -عليهام السالم-عيل 

برفع األصوات فمن كان منهم أشد صوتًا كان أعز ومن كان منهم أخفض 

}إِنَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت صوتًا كان أذل فقال اهلل تعاىل: 

أي إن شيئًا هياب لصوته لكان احلامر فجعلهم يف املثل ({ 91احْلَِمرِي)

 بمنزلته. 

وقرئ: نعمه عىل اجلمع بغري نَِعَمُه َظاِهَرًة َوبَاطِنًَة{  }َوَأْسَبَغ َعَلْيُكمْ 

تنوين فمن قرأ بالتنوين أراد هبا اإلسالم واإليامن فجعلها واحدة وفيها 

وجه ثان: وهو أنه قصد التكثري بلفظ الواحد كقول العرب: كثري الدينار 

والدرهم واألرض سيف وفرس وهو أبلغ يف التكثري من لفظ اجلمع ويف 

له: ظاهرة وباطنة فالظاهرة ما ظهر عىل اللسان والباطنة ما استطر يف قو

القلب. والثاين أن الظاهر اخللق وتسويته وحسن تركيبه والباطن إنشاء 

ِه بَِغرْيِ ِعْلٍم َوََل ُهًدى َوََل الروح فيه } اِدُل يِف اللَّ َوِمَن النَّاِس َمْن َُيَ

 النرض بن احلارث وكان يقول: وهذه اآلية نزلت يف({ 40ِكَتاٍب ُمنرٍِي)

 املالئكة بنات اهلل تعاىل. 

يعني تصديق جهة طاعة }..َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِىَل اللَِّه{  قوله تعاىل:
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}َفَقِد اْسَتْمَسَك  يعني يف عملهَوُهَو َُمِْسٌن{ اهلل وخيلص بدينه إليه }

ة من ولد الرسول َصىَل هي كتاب اهلل عز وجل واهلدابِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى{ 

ِه  اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ألاهام السبب بني اهلل تعاىل وبني اخللق }َوإِىَل اللَّ

 معناه وعند اهلل ثواب ما صنعوا. ({ 44َعاِقَبُة اأْلُُموِر)

ويف سبب }...َوَلْو َأنََّما يِف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم{  قوله تعاىل:

حدهام: أن املرشكني قالوا إنام هو كالم يعني القرآن يوشك أ قوَلننزوهلا 

أن ينفد فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية يعني أنه لو كان شجر األرض أقالمًا ومع 

البحر سبعة أبحر مدادًا النكرست األقالم ونفد ماء البحر قبل أن تنفد 

 عجائب ريب وحكمته وعلمه. 

هلل َعَلْيه وآله وَسَلم ملا قدم املدينة والثاين: ما روي أن رسول اهلل َصىَل ا

}َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إَِلَّ قال له أحبار اليهود: يا حممد أرأيت قولك: 

]اإلرساء[، إيانا تريد أم قومك؟ فقال: ))كل مل يؤت من  ({29َقِلياًل)

قد أوتينا العلم إال قلياًل أنتم وهم(( قالوا: فإنك تتلو فيام جاءك من اهلل فإنا 

: -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –التوراة وفيها بيان كل يشء، فقال رسول اهلل 

 . اآلية هذه تعاىل اهلل فأنزل(( قليل اهلل علم يف إاها))

اآلية يقال }َما َخْلُقُكْم َوََل بَْعُثُكْم إَِلَّ َكنَْفٍس َواِحَدٍة{  قوله تعاىل:

ألسد بن عبد يغوث ومنبه ونبيه ابني إاها نزلت يف أيب بن خلف وأيب ا

: إن اهلل خلقنا أطوارًا ثالثة علقة -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-احلجاج قالوا للنبي 

ثم مضغة ثم عظامًا ثم تقول أنا نبعث خلقًا جديدًا ونجمع يف ساعة واحدة 

َه }َما َخْلُقُكْم َوََل بَْعُثُكْم إَِلَّ َكنَْفٍس َواِحدَ  فأنزل اهلل تعاىل: ٍة إِنَّ اللَّ

  ({.42َسِميٌع بَِصرٌي)

ْيَل يِف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر يِف  قوله تعاىل: َه ُيولُِج اللَّ ْ َتَر َأنَّ اللَّ }َأََل
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ْيِل{  أي ما ينقص من النهار جيعله يف الليل وما ينقصه من الليل جيعله يف اللَّ

سلك الضياء مسلك النهار. والثاين: يسلك الظلمة مسلك الضياء، وي

ْمَس َواْلَقَمَر{  الظلمة فيصري كل واحد منهام مكان اآلخر َر الشَّ }َوَسخَّ

}ُكلٌّ ََيِْري  يعني ذللها يف طلوعه واألفول تقديرًا لآلجال وإتاممًا للمنافع

ى{   يعني إىل وقته يف طلوعه وأفوله ال يعدوه وال يقرص عنهإِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ

َه بِ   يعني بام تعملون بالليل والنهار. ({ 41َما َتْعَمُلوَن َخبِرٌي)}َوَأنَّ اللَّ

{  قوله تعاىل: َه ُهَو احْلَقُّ  أي هو احلق الذي ال إله إال هو}َذلَِك بَِأنَّ اللَّ

يعني ما ترشكون به من األصنام }َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباطُِل{ 

 يف سلطانه. ({ 30ُهَو اْلَعِِلُّ اْلَكبِرُي) }َوَأنَّ اللَّهَ  واألوثان هو الباطل

ِري يِف اْلَبْحِر بِنِْعَمِة اللَِّه{  قوله تعاىل:  وجهانفيه }َأََلْ َتَر َأنَّ اْلُفْلَك َِتْ

أحدهام برمحة اهلل لكم يف خالصكم منه. والثاين: بنعمة اهلل عليكم يف 

َيُكْم ِمْن َءاَياتِِه{  فائدتكم منه السفن فيه وقيل: مفتاح يعني جري }لرُِيِ

البحر السفن ومفتاح األرض الطريق ومفتاح السامء الدعاء. والثاين: ما 

}إِنَّ يِف َذلَِك َْلَياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر  يرون فيه من قدرة اهلل تعاىل

يعني صبار عىل البلوى شكور عىل النعامء. والثاين: صبور ({ 39َشُكوٍر)

 عىل الطاعة شكور عىل اجلزاء. 

أحدهام  وجهانفيه }َوإَِذا َغِشَيُهْم َمْوٌج َكالظَُّلِل{ وله عز وجل: ق

يَن{ اجلبال. والثاين: السحاب  َه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ يعني موحدين }َدَعُوا اللَّ

اُهْم إِىَل اْلرَبِّ َفِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد{  له ال يدعون خلالصهم سواه ا َنجَّ أي }َفَلمَّ

َحُد  يف الرب بام عاهد اهلل عليه يف البحر عدل يف الوعد وأن يفي }َوَما ََيْ

واخلتار الغدار قال عمرو بن معدي ({ 34بِآَياتِنَا إَِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفوٍر)

 كرب: 

 مألت يديك من مكر وخرت  فإنك لو رأيت أبا عمري 
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َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْومً  قوله تعاىل: ا ََل ََيِْزي َوالٌِد }َياَأَيُّ

يقال جزيت عنك أي أغنيت عنك، والثاين: ال حيمل قال َعْن َوَلِدِه{ 

 الراعي: 

 وأجزأت أمر العاملني ومل يكن 

 

 ليجزى إال كامل وابن كامل 

 

{ } ِه َحقٌّ هو البعث َوََل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيًئا إِنَّ َوْعَد اللَّ

ْنَيا{  }َفاَل  واجلزاء نَُّكُم احْلََياُة الدُّ  ال يغرنكم اإلمهال عن االنتقامَتُغرَّ

ِه اْلَغُروُر) نَُّكْم بِاللَّ يقرأ بفتح العني وضمها فمن ضمها ({ 33}َوََل َيُغرَّ

 أراد غرور الدنيا وخدعها ومن فتحها أراد هبا الغار من األمل وغريه. 

َه ِعنَْدُه ِعْلمُ  قوله تعاىل: اَعِة{  }إِنَّ اللَّ ُل  يعني وقت جميئهاالسَّ }َوُينَزِّ

}َوَيْعَلُم َما يِف اأْلَْرَحاِم{  أي العلم بنزول الغيث يف زمانه ومكانهاْلَغْيَث{ 

}َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا{ من ذكر أو أنثى سقيم أو سليم 

ُ  يعني من خري أو رش يعني يف أي وُت{ }َوَما َتْدِري َنْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض ََت

أرض يكون موته، وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: ))إذا 

 أراد اهلل قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة((. 



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 مكية  (188)سورة السجدة
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ( َتنِْزيُل اْلِكَتاِب ََل 9}اَل) قوله تعاىل:بِْسِم اللَّ

اُه{ 4}ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنَي) يعني القرآنَرْيَب فِيِه{  يعني ( َأْم َيُقوُلوَن اْفََتَ

}بَْل ُهَو  افرتى القرآن -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كفار قريش يقولون إن حممدًا 

}لُِتنِْذَر َقْوًما َما  يعني أن القرآن حق نزل عليك من ربكاحْلَقُّ ِمْن َربَِّك{ 

-يعني قريشًا مل يأهتم من نذير قبل رسول اهلل َأَتاُهْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن َقْبِلَك{ 

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

َماِء إِىَل اأْلَْرِض{  قوله تعاىل: يعني تدبريه }..ُيَدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السَّ

وينهاهم عن املعايص واملضار بخلقه فيام يأمرهم به من الطاعات واملنافع 

وينزله عىل أنبيائه من فرائضه وحدوده وأحكامه ورشائعه وينزل به 

 بعد نزوله بالوحي -َعَلْيه الَسالم-يعني جربيل }ُثمَّ َيْعُرُج إَِلْيِه{  مالئكته

وَن) يعني أن صعود امللك ({ 9}يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسنٍَة ِِمَّا َتُعدُّ

زوله يف يوم واحد مقداره ألف سنة فيكون مقدار الصعود مخسامئة ون

 ومقدار نزوله مخسامئة سنة.

 َخَلَقُه{  
ٍ
ء ِذي َأْحَسَن ُكلَّ ََشْ }َوبََدَأ  فكأنه خلقه إحسانًا إليه}..الَّ

ْنَساِن ِمْن طنٍِي) ، روينا -َعَلْيه الَسالم-عنى باإلنسان آدم ({ 7َخْلَق اإْلِ

أنه قال:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عن رسول اهلل  -م السالمعليه-عن آبائنا 

أن يأخذها  -َعَلْيه الَسالم-))إن اهلل سبحانه خلق آدم من قبضة أمر جربيل 

من مجيع األرض فجاءوا بنو آدم عىل قدر األرض منهم األبيض واألسود 

                                                         
 رز السجدة مكية. ـ نخ )ح( : سورة احل(188)
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 واألمحر، وبني ذلك احلزن والسهل واخلبيث والطيب((. 

أي ذريته والساللة الصفوة التي تنسل من ْسَلُه ِمْن ُساَلَلٍة{ و}َجَعَل نَ  

 غريها فسمي ماء الرجل ساللة النسالله من صلبه. 

 َمِهنٍي) قوله تعاىل:
ٍ
اُه{  يعني ضعيف({ 2}ِمْن َماء أي خلقه }ُثمَّ َسوَّ

 أي من أمره. }َوَنَفَخ فِيِه ِمْن ُروِحِه{  كام شاء

أي هلكنا ورصنا ترابًا ورفاتًا، ا يِف اأْلَْرِض{ }َوَقاُلوا َأِئَذا َضَلْلنَ 

 والعرب تقول لكل يشء غلب عليه غريه حتى غاب قد ضل قال األخطل: 

 كنت القذى يف موج أكدر مزبد

 وقال النابغة

 فآب مصاله بغري جنية

 

 قذف اإلناء به فضل ضالال 

 

 وغودر باحلوالن حزم ونائل 

 

أي تعاد أجسامنا وأرواحنا للبعث خلقًا { }َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ  

ِْم جديدًا تعجبًا من إعادهتم وإنكارًا لبعثهم  }بَْل ُهْم بِِلَقاِء َرِّبِّ

 وهذه اآلية نزلت يف أيب بن خلف. ({ 90َكافُِروَن)

َل بُِكْم{  قوله تعاىل: ِذي ُوكِّ اُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَّ أي يقبض }ُقْل َيَتَوفَّ

أخذ اليشء عىل تامم مأخوذ من توفية العدد، ومنه قوهلم:  أرواحكم والتويف

 استوفيت ديني. وهو األمني عىل قبض األرواح ومعه أعوان من املالئكة. 

عن  -آبائه السالم وعىل عليه–وروينا عن آبائنا عن جعفر بن حممد 

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه نظر ملك املوت عند رأس رجل 

األنصار فقال له: ))أرفق بصاحبي فهو مؤمن(( فقال ملك املوت: يا  من

رسول اهلل طب نفسًا وقر عينًا فإين بكل مؤمن رفيق، واعلم أن ما أهل بيت 

مدر وال شعر يف بر وال بحر إال وأنا أتصفحهم يف كل يوم مخس مرات 
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لو حتى ألنا أعرف بصغريهم وكبريهم منهم بأنفسهم، واهلل يا رسول اهلل 

أين أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت عىل ذلك حتى يكون اهلل هو 

}ُثمَّ إِىَل َربُِّكْم  اآلمر بقبضها. وعنى بخمس مرات أوقات الصلوات.

 يعني إىل من ال يملك لكم رضًا وال نفعًا إال هو. ({ 99ُتْرَجُعوَن)

ِْم{ }َوَلْو َتَرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِس  قوله تعاىل: ِهْم ِعنَْد َرِّبِّ

َنا  من الغم والندم عىل ما كان من تفريطهم يف أمر اهلل وطاعته }َربَّنَا َأبَِّْصْ

 يعني أبرصنا صدق وعدك وسمعنا منك تصديق رسولكَوَسِمْعنَا{ 

أي فارجعنا إىل دار الدنيا ({ 94}َفاْرِجْعنَا َنْعَمْل َصاحِلًا إِنَّا ُموِقنُوَن)

 نا فيه قربة إليك. نعمل بعمل يكون ل

وهذه املشيئة مشيئته يف اإلجبار }َوَلْو ِشْئنَا َْلَتْينَا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها{ 

}َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّي{  أي لو أردنا إجبار النفوس عىل اهلدى لفعلنا

نَِّة َوالنَّاِس َأَْجَِعنَي) أي وجب عىل ({ 93}أَلَْمَُأَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِ

عصيااهم وتركهم لطاعة خالقهم الذي خلقهم وأقدرهم ومكنهم من 

 األفعال. 

يعني فذوقوا عذايب برتككم }َفُذوُقوا بَِما َنِسيُتْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا{  

يعني تركناكم يف }إِنَّا َنِسينَاُكْم{ طاعتي وتكذيبكم لبعثي وجزائي 

أي وا َعَذاَب اخْلُْلِد{ }َوُذوقُ  العذاب والنسيان من اهلل بمعنى الرتك

يعني من ({ 92}بَِما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن) العذاب الدائم الذي ال انقطاع له

املعايص يف دار الدنيا، وقد تعرب يف الذوق عام يطرى عىل النفس وإن مل يكن 

 مطعومًا إلحساسهم به كإحساس املطعوم بالذوق قال عمرو بن أيب ربيعة: 

 أنه  فذق هجرها إن كنت تزعم

 

 رشاد أال يا رب ما كذب الزعم  

 

ُروا  أي يصدق بحجتنا ومعجزاتنا}إِنََّما ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا{   ِذيَن إَِذا ُذكِّ }الَّ
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ًدا{  وا ُسجَّ أي سجدوا هلل خاضعني طائعني وكل من سقط عىل ِِّبَا َخرُّ

 يشء فقد خر عليه قال الشاعر: 

 وخر عىل االاله مل يوسد 

 

 يف صقيل كأن جنبيه س 

 

ِْم{   }َوُهْم ََل  أي سبحوا بمعرفته وطاعته}َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرِّبِّ

وَن)  عن عبادته. ({ 99َيْسَتْكرِبُ

أي ترتفع جنوهبم عن }َتَتَجاَّف ُجنُوُِّبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع{ قوله تعاىل: 

 مواضع االضطجاع قال عبداهلل بن الزبعرى: 

 يبيت جيايف جنبه عن فراشه 

 

 إذا اشتغلت باملرشكني املضاجع 

 

أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله  -عليهم السالم-وروينا عن آبائنا 

: ))إن شئت -َعَلْيه الَسالم-وَسَلم قال ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

أخربتك بأبواب اخلري كله: الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة، وقيام 

( وإنام هذه الصالة  املرغب فيها هي صالة الليل الرجل يف جوف الليل(

وهي ثامن ركعات بأربع تسليامت بعد التهجد إما يف ثلث الليل أو نصفه أو 

 ثلثه يف طلوع الفجر.

وهذا اإلنفاق يف وجوه الرب كله سوى ({ 96}َوِِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن) 

{ }َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُ  الزكاة ِة َأْعنُيٍ روينا عن آبائنا عن ْم ِمْن ُقرَّ

أنه قال: يقول اهلل تعاىل: ))إين أعددت  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش 

هَلُْم ِمْن }َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي بيد ما اطلعتم عليه فاقرأوا إن شئتم: 

} ِة َأْعنُيٍ من فعل الطاعات ({ 97}َجَزاًء بَِما َكاُنوا َيْعَمُلوَن) ((.ُقرَّ
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 واجتناب املعايص. 

({ 92}َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا ََل َيْسَتُووَن) قوله تعاىل:

لك والفاسق عقبة بن أيب معيط، وذ -َعَلْيه الَسالم-واملؤمن أمري املؤمنني 

فقال له: أنا أبسط  -َعَلْيه الَسالم-ملا روينا أن عقبة سب أمري املؤمنني عليًا 

-منك لسانًا وأحد منك سنانًا، وأمأل منك حشوًا ؛ فقال له أمري املؤمنني 

-: ليس كام تقول يا فاسق فنزل تصديق قول أمري املؤمنني -َعَلْيه الَسالم

 من السامء.  -َعَلْيه الَسالم

{ }...وَ   َلنُِذيَقنَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ

 والعذاب األدنى هو االنتقام يف دار الدنيا، والعذاب األكرب عذاب جهنم.

}َفاَل َتُكْن يِف ِمْرَيٍة  يعني التوراة}..َوَلَقْد َءاَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب{  

من  -َعَلْيه الَسالم-ذى قومه كام لقي موسى يعني من لقاء أِمْن لَِقاِئِه{ 

 قومه. 

ًة ََيُْدوَن بَِأْمِرَنا{  قوله تعاىل: واجلعل هنا بمعنى }َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأِئمَّ

احلكم أي حكمنا هلم باإلمامة واألئمة هم الرؤساء يف اخلري الرباء من الرش 

وا: يعني عىل إظهار القادة إىل اهلدى واملانعون من اهللكة والردى. ملا صرب

احلق واحتامل أذى اخللق فاستحقوا بجميل صربهم منزلة اإلمامة ودرجة 

 الزعامة. 

أي يقيض بني بَْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة{  }إِنَّ َربََّك ُهَو َيْفِصُل  قوله تعاىل:

األنبياء واألئمة وخلقهم ومعنى يفصل يعني يقيض أي حيكم بتبليغهم ما 

 دان قومهم ملا دعوا إليه.أمروا به وجح

ْ َيَرْوا َأنَّا َنُسوُق اْلَماَء إِىَل اأْلَْرِض اْْلُُرِز{   واألرض اجلرز }..َأَوََل

التي ال يأتيها املاء من السيول ألاها تكون منقطعة عن سائر املياة، وأصل 

اجلرز االنقطاع يقال: سيف جرازي قطاع، وناقة جراز إذا كانت تأكل كلام 
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 ع بفيها كلام صادفت، ورجل جروز أي أكول قال الراجز: وجدت وتقط

 خب جروز فإذا جاع بكى  

 

 

({ 42}َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَفْتُح إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي)قوله تعاىل: 

والفتح املراد به فتح مكة يعني من َقَتله رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

 من كفار كنانة. 

 أي ال يؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت({ 41َوََل ُهْم ُينَْظُروَن)} 

ُْم ُمنَْتظُِروَن) }َفَأْعِرْض َعنُْهْم َواْنَتظِرْ  وهذه اآلية منسوخة بآية  ({30إَِّنَّ

 السيف. 



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة األحزاب مدنية 
مْحَِن الرَّ  ِه الرَّ َا النَّبِيُّ اتَِّق اللََّه{ قوله تعاىل: ِحيِم: بِْسِم اللَّ وهذا }َياَأَيُّ

أحدها: استدامة  ثالثة أوجهوإن كان معلومًا من حاله ففي األمر به 

التقوى واالستكثار منها عىل ما قام فيه من جهاد أعداء اهلل. والثاين: أن هذا 

 مة. واملراد به األ -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-خطابًا للنبي 

والثالث: أن اآلية سببًا وذلك ما روينا أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة 

بن أيب جهل وأبا األعور السلمي قدموا املدينة ليجددوا خطاب رسول اهلل 

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف عقود كانت بينهم وعرضوا عليه أمورًا فكره 

بن قيس ومغيث بن قشري  مجيعها ونزلوا عىل عبداهلل بن أيب سلول واجلد

فنهى اهلل تعاىل نبيه عن طاعة الكفار من أهل مكة واملنافقني من أهل 

املدينة، وجاء النهي تأكيدًا ملخالفة أمرهم وإن كان املعلوم من رسول اهلل 

 َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه ال يطيعهم. 

ُه لَِرُجٍل ِمْن قوله تعاىل:  وهذا مثل َقْلَبنْيِ يِف َجْوفِِه{ }...َما َجَعَل اللَّ

رضبه اهلل تعاىل لنبيئه حني اهي عن طاعة الكافرين أنه ال يكون لرجل قلب 

مؤمن معنا وقلب كافر علينا ألنه ال جيتمع اإليامن والكفر يف قلب رجل 

َهاتُِكْم{  واحد ِئي ُتَظاِهُروَن ِمنُْهنَّ ُأمَّ وهو }َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ

ن يقول الرجل لزوجته: أنت عيل كظهر أمي فهذا ظهار كان حيرمون به يف أ

اجلاهلية النكاح ويبينون به الزوجات وجيعلواهن كاألمهات فأبطل اهلل 

تعاىل ذلك أن تصري حمرمة كاألم فبني كفارة ذلك، وقد ذكرناها يف سورة 

 املجادلة ومنع املظاهرين من مقاربتها حتى يكفر. 

عنى بذلك التبني ألن الرجل يف َأْدِعَياَءُكْم َأبْنَاَءُكْم{  }َوَما َجَعَل 

اجلاهلية يكون ذلياًل فيأيت ذا القوة فيقول ابني نعم فإذا قبله فيقول: نعم 
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واختذه أبًا أصبح أعز أهله وكان زيد بن حارثة قد تبناه رسول اهلل َصىَل اهلل 

اهلل تعاىل أن يلحقوهم بآبائهم َعَلْيه وآله وَسَلم؛ فلام نزلت هذه اآلية أمرهم 

 ومن جعل من تبنوه كمن أولدمتوه}َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأبْنَاَءُكْم{ 

 أن امرأته بالظهار أمه وأن دعيه بالتبني ابنه}َذلُِكْم َقْوُلُكْم بَِأْفَواِهُكْم{ 

 } ُه َيُقوُل احْلَقَّ  دعي بالتبني ابناً يف أن املرأة ال تصري بالظهار أمًا وال ال}َواللَّ

بِيَل) يف إحلاق النسب باألب ويف الزوجة أاها ال ({ 2}َوُهَو ََيِْدي السَّ

 تصري كاألم. 

ويقال إنه ما كان يسمى زيد بن حارثة }اْدُعوُهْم ِْلبَاِئِهْم{  قوله تعاىل:

فدعي زيد بن }اْدُعوُهْم ِْلبَاِئِهْم{ إال زيد بن حممد؛ حتى نزل قوله: 

أي أعدل عند }ُهَو َأْقَسُط ِعنَْد اللَِّه{  كلب نسبه وأقروا بهحارثة وعرفت 

يِن  اهلل قوالً وحكامً  ْ َتْعَلُموا َءابَاَءُهْم َفإِْخَواُنُكْم يِف الدِّ }َفإِْن ََل

يعني إن مل يعرف هلم أب ينسبون إليه كانوا إخوانًا يف الدين َوَمَوالِيُكْم{ 

تقاء كام فعل املسلمون فيمن عرفوا نسبه إذا كانوا أحرارًا وموايل إذا كانوا ع

وفيمن مل يعرفوا فإن املقداد بن عمرو وكان يقال له املقداد بن األسود بن 

عبد يغوث الزهري فرجع إىل املدينة وممن مل يعرف له نسب سامل موىل أيب 

}َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما َأْخَطْأُتْم حذيفة فنسب إىل والء أيب حذيفة، 

 قبل النهي ولكن اجلناح فيام تعمدتم به بعد النهي يف هذا أو غريه.ِه{ بِ 

وسبب نزول هذه اآلية أن }النَّبِيُّ َأْوىَل بِاْلُمْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم{   

ملا أرد غزوة تبوك أمر الناس باخلروج معه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

اؤنا وأمهاتنا نستأذاهم فأنزل اهلل تعاىل يف فقام قوم منهم فقالوا: نشاور آب

ذلك فيهم وينزهلم أنه أوىل به منهم وكذلك من قام مقامه من خيار عرتته 

َهاَُتُْم{  فهو أوىل بأمته وأراد باألزواج من بانت خرييتها }َوَأْزَواُجُه ُأمَّ
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وكأم  -عليهم السالم-وصلحت رسيرهتا كخدجية بنت خويلد أم األئمة 

، وأما من َعنَد منهن عن احلق وشقت -ريض اهلل عنهام-ة أيب أمية سلمة ابن

عصا اإلسالم فليست بأمهات املؤمنني وال هن أهل كرامة عند رب 

العاملني فإن اهلل تعاىل قطع نسب اآلباء عن األبناء بالعصيان فكيف ال يقطع 

سبب الزوجية بالكفران ألن حكم البنوة آكد وسبيله أمهد وحبله أوثق 

محته أعلق من زوجة أجنبية بعيدة قال اهلل سبحانه تأديبًا لنبيه نوح أقر ور

[، فقال خري القائلني: 45]هود: }إِنَّ ابْنِي ِمْن َأْهِِل{ببنوة ابنه فقال: 

[، فنفى أن يكون من أهله ملا كان 48]هود: }َياُنوُح إِنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك{

 من عصيانه وجهله. 

يف هذه اآلية ْرَحاِم بَْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض يِف ِكَتاِب اللَِّه{ }َوُأوُلو اأْلَ  

تأويالن أحدهام: أاها ناسخة للتوارث باهلجرة واملنسوخة يف سورة األنفال 

 قوله: 
ٍ
ء ِذيَن َءاَمنُوا َوََلْ َُيَاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوََلَيتِِهْم ِمْن ََشْ َحتَّى  }َوالَّ

[، فكان التوارث بني املسلمني باهلجرة حتى نسخ 72ل:]األنفا َُيَاِجُروا{

  }َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض يِف ِكَتاِب اللَِّه{. بقوله:

والثاين: أن ذلك ناسخ للتوارث باحللف واملؤاخاة يف الدين وذلك ملا 

نا خاصة يا من أنه قال: نزلت في -َعَلْيه الَسالم-بلغنا عن أمري املؤمنني عيل 

صحت هجرته ألنا ملا قدمنا املدينة وال أموال لنا هبا فوجدنا األنصار نعم 

}َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم األخوان فتوارثوا هم واملسلمون إىل أن نزل قوله تعاىل: 

 وهو القرآن. بَْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض يِف ِكَتاِب اللَِّه{ 

املراد أن التوارث باألسباب َهاِجِريَن{ }ِمَن اْلُمْؤِمننَِي َواْلمُ  وقوله:

أوىل من التوارث بمؤاخاة املؤمنني وهجرة املهاجرين ما مل خيتلف 

َصىَل -باملناسبني دين فإن اختلف بينهام دين فال توارث بينهام لقول النبي 

 }إَِلَّ َأْن َتْفَعُلوا إِىَل  : ))ال توارث بني أهل ملتني خمتلفتني((-اهلل َعَلْيه وآله
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يعني أهل دينكم وإخوانكم من املسلمني فإن َأْولَِياِئُكْم َمْعُروًفا{ 

}َكاَن َذلَِك يِف اْلِكَتاِب  الواجب اإلحسان إليهم واملعروف لدهيم

وهو مواالة األولياء ومعاداهتم والكتاب أراد به القرآن ({ 6َمْسُطوًرا)

 [. 2]املائدة: َوى{}َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّقْ لقوله تعاىل: 

}َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن النَّبِيِّنَي ِميَثاَقُهْم َوِمنَْك َوِمْن ُنوٍح{  قوله تعاىل:

وامليثاق هو العهد إليهم وأن يصدق بعضهم بعضًا، وأن يبلغ الكل منهم ما 

}َوِمنَْك َوِمْن ُنوٍح َوإِبَْراِهيَم  أرسل به من أحكام اهلل تعاىل ورشائعه

لرشفه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وإنام قدم ذكره ِعيَسى ابِْن َمْرَيَم{ َوُموَسى وَ 

 . عليهم

اِدِقنَي َعْن ِصْدِقِهْم{  يعني ليسأل األنبياء عام أجابوا به }لَِيْسَأَل الصَّ

 قومهم. 

ِه َعَلْيُكْم{  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَة اللَّ َا الَّ  يعني به}َياَأَيُّ

يوم األحزاب حني أنعم اهلل عليهم بالصرب ثم النرص إذ جاءتكم جنود أيب 

سفيان بن حرب وعيينة بن حصن وطلحة بن خويلد وأبو األعور السلمي 

ْ َتَرْوَها{  وبنو قريظة والريح كانت }َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرًُيا َوُجنُوًدا ََل

ونزعت فساطيهم  الصبا أرسلت عليهم يوم اخلندق حتى كفأت قدورهم

أنه قال: ))نرصت  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ولذلك روينا عن رسول اهلل 

 وهم املالئكة.  }َوُجنُوًدا ََلْ َتَرْوَها{بالصبا وخذلت عاد بالدبور((. 

يعني من فوق الوادي وهو أعاله من قبل }إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم{ 

لنضري وعيينة بن حصن يف أهل املرشق جاءت عوف بن مالك من بني ا

نجد، وطلحة بن خويلد األسدي يف بني أسد، وأبو األعور السلمي ومعه 

حيي بن أخطب اليهودي يف هيود بني قريظة مع عامر بن الطفيل من وجه 
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 اخلندق. 

}َوبََلَغِت اْلُقُلوُب  يعني شخصت ومالت}َوإِْذ َزاَغِت اأْلَبَْصاُر{  

 يم يعني بزواهلا عن أماكنها بلغت احلالقيم. وهن احلالقاحْلَنَاِجَر{ 

وروي أنه قيل لرسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: يا رسول اهلل هل 

من يشء نقوله قال قد بلغت القلوب احلناجر؟ قال: ))نعم قولوا: اللهم 

 آمن روعتنا واسرت عورتنا(( فرضب اهلل وجوه أعدائه بالريح فهزموا هبا.

ِه الظُّنُوَنا)}َوَتظُ  َصىَل اهلل -فظن املنافقون أن رسول اهلل ({ 90نُّوَن بِاللَّ

وقومه يستأصلون وأيقن املسلمون أن ما وعد اهلل سبحانه  -َعَلْيه وآله

 سيظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون. 

يف ابتالئهم تأويالن أحدهام }ُهنَالَِك ابُْتِِلَ اْلُمْؤِمنُوَن{  قوله تعاىل:

باحلصار. والثاين: امتحنوا يف الصرب عىل إياماهم ومتيز املؤمن من املنافق، 

}َوُزْلِزُلوا  وهنالك يستعمل للبعيد من املكان وهناك للوسط وهنا للقريب

  يعني حركهم األمن بالثبات والصرب.({ 99ِزْلَزاًَل َشِديًدا)

ِذيَن يِف ُقُلوِِّبِ   يعني شكًا ورشكاً ْم َمَرٌض{ }َوإِْذ َيُقوُل اْلُمنَافُِقوَن َوالَّ

ُه َوَرُسوُلُه إَِلَّ ُغُروًرا) عليهم -وروينا عن آبائنا ({ 94}َما َوَعَدَنا اللَّ

أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم كان حيفر اخلندق حلرب  -السالم

األحزاب فبينام هو يرضب فيه بمعوله إذ وقع املعول عىل صفا فطارت منه 

لشهاب من نار يف السامء فرضب الثانية فخرج منه مثل ذلك فرضب هلبة ا

الثالث فخرج مثل ذلك فرأى ذلك سلامن فقال له النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

وَسَلم: ))رأيت ما خرج من كل رضبة رضبتها؟(( قال: نعم يا رسول اهلل 

 الشام وقصور ائناملد بيض لكم يفتح: ))-وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –فقال النبي 

 َعَلْيه اهلل َصىَل – اهلل رسول أصحاب يف ذلك ففشا: قال(( اليمن ومدائن

 مدائن لنا تفتح أن حممد أيعدنا: املنافقني بعض فقال به وحتدثوا -وآله
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املدائن وقصور الشام وأحدنا ال يستطيع أن يقيض حاجة إال  وبيض اليمن

 آلية. فشل، هذا واهلل الغرور؛ فأنزل اهلل هذه ا

يعني من املنافقني منهم عبداهلل }َوإِْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمنُْهْم{  قوله تعاىل:

بفتح امليم املكان }َياَأْهَل َيْثِرَب ََل ُمَقاَم َلُكْم{  بن أيب ومن رأى رأيه

 الذي يقام فيه واملقام املقامة بضم امليم يعني ال مقام لكم عىل القتال

 مان واملدينة يف ناحية من يثرب.إىل طلب األ}َفاْرِجُعوا{ 

}َيُقوُلوَن إِنَّ بُُيوَتنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي  والذي استأذن هم املنافقون

أي خالية ليس فيها إال العورة من النساء والصبيان مأخوذ من بَِعْوَرٍة{ 

قوهلم: قد أعور الفارس إذا كان فيه موضع للرضب فيه خلل ومنه قول 

 الشاعر: 

 األوىل إذا القرب أعورا له الشبه 

 

 

ويقال: منزل معور إذا كان فيه خلل من سقوط جدار واضمحالل  

تكذيب للمنافقني فيام ذكروه، وروينا أن قبيلتني من }َوَما ِهَي بَِعْوَرٍة{ 

األنصار بني حارثة وبني سلمة مهوا أن يرتكوا منزهلم يوم اخلندق وفيهم 

ْت َطانزل قوله تعاىل:  [، 122]آل عمران: ِئَفَتاِن ِمنُْكْم َأْن َتْفَشاَل{}إِْذ َُهَّ

 فلام نزلت هذه اآلية قالوا: واهلل ما رسنا مكانًا مهمنا به إن كان اهلل ولينا. 

أي لو دخلت عىل }َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقَطاِرَها{  قوله تعاىل:

ثم سئلوا َة َْلَتْوَها{ }ُثمَّ ُسِئُلوا اْلِفْتنَ املنافقني من أقطارها ونواحيها

 ({. 92}إَِلَّ َيِسرًيا) باملدينة }َوَما َتَلبَُّثوا{  الرشك ألتوه وألجابوا إليه

َه ِمْن َقْبُل{   يعني قبل اخلندق وبعد بدر}َوَلَقْد َكاُنوا َعاَهُدوا اللَّ

ِه َمْسُئوًَل)  عنه ليجزي عليه.({ 99}َوَكاَن َعْهُد اللَّ
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ِه إِْن َأَراَد بُِكْم ُسوًءا َأْو َأَراَد }..ُقْل َمْن َذا الَّ   ِذي َيْعِصُمُكْم ِمَن اللَّ

 واملراد بالسوء العذاب وبالرمحة اخلري والنعمة.بُِكْم َرمْحًَة{ 

ِقنَي ِمنُْكْم{  ُه اْلُمَعوِّ يعني املثبطني من املنافقني منهم }َقْد َيْعَلُم اللَّ

ْم َهُلمَّ إَِلْينَا{ }َواْلَقاِئِلنَي إِلِ  عبداهلل بن أيب وأصحابه والقائلني ْخَواَِّنِ

إلخوااهم هم اليهود من بني قريظة قالوا للمنافقني هلم إليناأي ارجعوا 

 إلينا وفارقوا حممدًا فإنه هالك وإن أبا سفيان إن ظفر بكم مل يبق منكم أحد

يس عىل ألن إياماهم ل({ 92}إَِلَّ َقِلياًل) أي القتال}َوََل َيْأُتوَن اْلَبْأَس{ 

 وجه الرب والتطوع فصار قليال وكل فعل مل يكن هلل تعاىل وإن كثر فهو قليل. 

ًة َعَلْيُكْم{   }َفإَِذا  يعني أشحة باخلري واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل}َأِشحَّ

}َرَأْيَتُهْم  من رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه غلبَجاَء اخْلَْوُف{ 

لذهاب عقوهلم حتى ال يصح منهم النظر َلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم{ َينُْظُروَن إِ

إىل جهة، وحيتمل أن يكون املعنى تدور أعينهم لشدة خوفهم حذرًا أن 

}َفإَِذا َذَهَب اخْلَْوُف َسَلُقوُكْم بَِأْلِسنٍَة ِحَداٍد{  يأتيهم القتل من كل جهة

 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: يعني رموكم بألسنة ردية حداد ومنه قول النبي َصىَل 

))لعن اهلل السالقة واخلارقة واحلالقة(( فالسالقة هي التي ترفع صوهتا 

بالنياحة، واخلارقة هي التي خترق ثوهبا يف املصيبة واحلالقة هي التي حتلق 

شعرها، واملعنى يف سلقهم بألسنة حداد أاهم جيادلون يف أنفسهم جدال 

ًة َعىَل  الباطل {  }َأِشحَّ يعني به املال ألاهم شحوا بإنفاقه يف سبيل اهلل اخْلرَْيِ

ُه َأْعَماهَلُْم{  وعمل اخلري ْ ُيْؤِمنُوا َفَأْحَبَط اللَّ أي أحبط حساب }ُأوَلِئَك ََل

أفعاهلم وإنام اإلحباط للثواب عىل احلقيقة يف احلسنات ال لنفس احلسنات 

ِه }َوكَ ألاهم مل يعملوا أعامهلم ابتغاء وجه اهلل  اَن َذلَِك َعىَل اللَّ

 أي كان إحباط ثواب حسناهتم عىل اهلل يسريا. ({ 91َيِسرًيا)

يعني أن املنافقني حيسبون }َُيَْسُبوَن اأْلَْحَزاَب ََلْ َيْذَهُبوا{  قوله تعاىل:
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َصىَل اهلل -أن أبا سفيان وأحزابه من املرشكني حني تفرقوا عن رسول اهلل 

 وجهانيذهبوا عنهم وأاهم قريب وإنام يف حساهبم  مغلوبني مل -َعَلْيه وآله

أحدهام: أاهم كانوا عىل ذلك لنفاقهم وشدة جزعهم. والثاين: تضييعًا للريا 

يعني أبا سفيان وأصحابه من }َوإِْن َيْأِت اأْلَْحَزاُب{ واستدامة للتحرز 

ُْم بَاُدوَن يِف اأْلَْعَراِب{ املرشكني  وا َلْو َأَّنَّ د املنافقون لو أاهم يعني يو}َيَودُّ

}َيْسَأُلوَن َعْن  بادية مع األعراب حذارًا من القتل وتربصًا للدوائر

يعني عن أخباركم للنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وأصحابه َأْنَباِئُكْم{ 

}َوَلْو َكاُنوا فِيُكْم َما َقاَتُلوا  ويتحدثون أما هلك حممد أما غلب أبو سفيان

 يعني رياء وسمعة. ({ 40)إَِلَّ َقِلياًل 

ِه ُأْسَوٌة َحَسنٌَة{  فيه تأويالن أحدهام }َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَّ

مواساة يف القتال، والثاين: قدوة فيها يتبع، واألسوة املشاركة ويف ذلك 

أحدهام: الصرب مع رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف حروبه،  وجهان

: التسلية هلم فيام أصاهبم وأن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم والثاين

َه َواْلَيْوَم  شج وكرست رباعيته وقتل عمه محزة }لَِمْن َكاَن َيْرُجو اللَّ

َه َكثِرًيا) أي استكثر من ذكر اهلل خوفًا من عقابه ({ 49اْْلِخَر َوَذَكَر اللَّ

 ورجاء لثوابه. 

ا َرَأى اْلُمْؤِمنُوَن اأْلَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا }َوَلمَّ  قوله تعاىل:

ُه َوَرُسوُلُه{  ُه َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اللَّ وذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل قد اللَّ

ا َيْأتُِكْم وعدهم يف سورة البقرة فقال:  }َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ

ِذيَن َخ  اُء َوُزْلِزُلوا{َمَثُل الَّ َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالْضَّ  َلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ

ِه َقِريٌب)[..إىل قوله: 214]البقرة:  ]البقرة[. ({492}َأََل إِنَّ َنِّْصَ اللَّ

 يعني إيامنًا بام وعد اهلل({ 44}َوَما َزاَدُهْم إَِلَّ إِيَماًنا َوَتْسِليًما)
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 ألمره.}َوَتْسِليًما{ 

َه َعَلْيِه{  تعاىل:قوله  }ِمَن اْلُمْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ

 يعني عاهدوا عىل أن ال يفروا من الزحف فصدقوا يف لقائهم العدو

}َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر{  وهو محزة قتل يوم أحد}َفِمنُْهْم َمْن َقََض َنْحَبُه{ 

ُلوا َتْبِدياًل) -المَعَلْيه الَس -وهو أمري املؤمنني عيل  أي ما ({ 43}َوَما بَدَّ

 غريوا تغيريا، والنحب: املوت قال الشاعر: 

 وكانت ركايب كلام شئت تتنحي

 

 إليك فتقيض نحبها وهي ضمر  

 

اِدِقنَي بِِصْدِقِهْم{   ُه الصَّ يعني الذين صدقوا ما عاهدوا }لَِيْجِزَي اللَّ

َب اْلُمنَافِ  عليه مام ذكرناه يعني ِقنَي إِْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم{ }َوُيَعذِّ

يعذهبم يف الدنيا واآلخرة إذا أرصوا عىل نفاقهم ومل يتوبوا أو يتوب عليهم 

َه َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما) إن تابوا  باهلداية. ({ 42}إِنَّ اللَّ

ِذيَن َكَفُروا بَِغْيظِِهْم ََلْ َينَالُ  قوله تعاىل: ُه الَّ ا{ }َوَردَّ اللَّ يعني أبا وا َخرْيً

أحدهام: بغمهم،  وجهانسفيان وجنوده من األحزاب ويف قوله: بغيظهم 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-والثاين: بحقدهم ومل يصيبوا من رسول اهلل 

ُه اْلُمْؤِمننَِي اْلِقَتاَل{  وأصحابه ظفرًا وال مغنامً  -بأمري املؤمنني }َوَكَفى اللَّ

عليهم -عن زيد بن عيل  -عليهم السالم-وينا عن آبائنا ، ور-َعَلْيه الَسالم

 )وكفى اهلل املؤمنني القتال بعِل(. أنه قرأ  -السالم

ِذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم{   هم }َوَأْنَزَل الَّ

َصىَل اهلل -بنو قريظة من اليهود ظاهروا أبا سفيان ومجوعه عىل رسول اهلل 

أي عاونوه واملظاهرة املعاونة وكان بينهم وبني رسول اهلل َصىَل  -َلْيه وآلهعَ 

 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم عهد فنقضوه فغزاهم بعد ستة عرش يومًا من اخلندق. 

نزل وهو يف بيت زينب بنت جحش  -َعَلْيه الَسالم-وروينا أن جربيل 
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ة سالحها منذ أربعني يغسل رأسه فقال: )عفا اهلل عنك ما وضعت املالئك

ليلة فااهض إىل بني قريظة فإين قد قطعت أوتارهم وفتحت أبواهبم وهم يف 

زلزال وبلبال( فسار إليهم رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فحارصهم 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-إحدى وعرشين ليلة حتى نزلوا عىل حكم رسول اهلل 

أن يقتل مقاتلهم ويسبي ذرارهيم وعىل أن عقارهم الذي نزل به جربيل يف 

للمهاجرين دون األنصار فأرسل هبذا احلكم سعد بن معاذ ومل يكن لسعد 

مل آثرت املهاجرين  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فيهم حكم فقال قوم لرسول اهلل 

بالعقار وكان القائل من األنصار فقال: ))إن املهاجرين قوم ال عقار هلم 

 ذوو العقار(( وقوله: من صياصيهم أي من حصواهم، شعرا:  وأنتم

 وأصبحت النسوان عقرًا وأصبحت 

 

 نساء متيم يبتدرن الصياصيا 

 

}َوَقَذَف يِف ُقُلوِِّبُِم وسمي بذلك المتناعهم هبا واحد صيصية 

ْعَب{  ونَ  -َعَلْيه الَسالم-بام فعل هبم جربيل الرُّ  }َفِريًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأِِسُ

ُعرضوا عىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فأمر بقتل ({ 46َفِريًقا)

كل من احتلم أو أنبتت عانته فقتل منهم أربعامئة ومخسني رجاًل وهم الذين 

وَن َفِريًقا)عناهم اهلل بقوله:   ({.46}َفِريًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأِِسُ

أراد باألرض املزارع َوَأْمَواهَلُْم{  }َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهمْ 

}َوَأْرًضا ََلْ َتَطُئوَها{  والنخل والديار املنازل، وباألموال املنقولة واملاشية

ُه َعىَل ُكلِّ  وهي كلام يستفتح إىل يوم القيامة من أرض الكفار }َوَكاَن اللَّ

 َقِديًرا)
ٍ
ء  من نرص أوليائه وخذالن أعدائه. ({ 47ََشْ

ْنَيا  :قوله تعاىل َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ }َياَأَيُّ

وهذا أمر من اهلل تعاىل لنبيئه أن خيري نساءه بني اختيار الدنيا َوِزينََتَها{ 
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فيفارقهن وبني اختيار اآلخرة فيمسكهن، واملعنى يف أمره بالتخيري هو أن 

 نبيه بني ملك الدنيا وبني نعيم اآلخرة فاختار اهلل سبحانه وتعاىل خري

اآلخرة عىل الدنيا وقال: ))اللهم احيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحرشين 

يف زمرة املساكني(( فلام اختار ذلك أمره اهلل تعاىل بتخيري نسائه ليكن عىل 

مثل حاله إن كان اختيارهن مثل اختياره فمنهن من اختارت الدنيا ومنهن 

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اختارت رسول اهلل من 

}...َيانَِساَء النَّبِيِّ َمْن َيْأِت ِمنُْكنَّ بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة{ قوله تعاىل: 

{  والفاحشة املبينة هي الكبرية املوجبة }ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ

ألن ضعف الواحد والضعفان أن جيعل الواحد ثالثة فتكون الثالثة حدود 

ِه َيِسرًيا) اثنان وضعفاه ثالثة  أي هينًا. ({ 30}َوَكاَن َذلَِك َعىَل اللَّ

ِه َوَرُسولِِه َوَتْعَمْل َصاحِلًا{  قوله تعاىل: أي }َوَمْن َيْقنُْت ِمنُْكنَّ لِلَّ

}ُنْؤَِتَا َأْجَرَها  تطع اهلل ورسوله وتعمل صاحلًا فيام بينها وبني خالقها

َتنْيِ  ({ 39}َوَأْعَتْدَنا هَلَا ِرْزًقا َكِريًما) كام قال كان عذاهبا ضعفني{ َمرَّ

 يعني يف اجلنة. 

 املراد نساء األمة}َيانَِساَء النَّبِيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء{  قوله تعاىل:

ِذي }َفَيْطَمَع  أي ال تكلمن بالرفث}إِِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل ََتَْضْعَن بِاْلَقْوِل{  الَّ

أي شك ونفاق، وكان أكثر من يصب احلدود يف زمان يِف َقْلبِِه َمَرٌض{ 

}َوُقْلَن َقْوًَل  رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم املنافقون

 يعني حسنًا مجيال.({ 34َمْعُروًفا)

 } يقرأ بفتح القاف وكرسها فمن فتح أراد قرن يف }َوَقْرَن يِف بُُيوتُِكنَّ

ْجَن  من القرار، ومن كرس أراد به كن أهل وقار وسكينة بيوتكن }َوََل َترَبَّ

َج اْْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل{  أي ال تظهرن للرجال وال تبدين هلم من حماسنكن َترَبُّ

َعَلْيه -ما أوجب اهلل سرتها عليكن، واملراد باجلاهلية األوىل ما بني آدم 
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 عليكم ففي تلك الفرتة كانت وبني نوح عىل مجيع أنبياء اهلل -الَسالم

الرجال والنساء خيتلطن يف طرقاهتم وسائر مترصفاهتم من غري أن يكون 

 للمرأة ساتر يسرتها عن الرجال. 

ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت{  قوله تعاىل: ُه لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ }إِنََّما ُيِريُد اللَّ

-ري املؤمنني عيل والرجس الرشك وخبث الوالدة وهذه اآلية نزلت يف أم

 اهلل صلوات–وسيدة نساء العاملني فاطمة بنت رسول اهلل  -َعَلْيه الَسالم

 أم بيت يف وهم -أمجعني عليهم اهلل صلوات– واحلسني واحلسن -عليهام

معهم عىل منام هلم يف البيت وكان  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله- اهلل ورسول سلمة

  قد جللهم كساء خيربيًا يف البيت.

ْكَمِة{   ِه َواحْلِ يعني القرآن }َواْذُكْرَن َما ُيْتىَل يِف بُُيوتُِكنَّ ِمْن َءاَياِت اللَّ

َه َكاَن َلطِيًفا  واحلكمة يعني به احلالل واحلرام واحلدود واألخبار }إِنَّ اللَّ

يعني لطيفًا بام أنعم عىل اخللق من معرفتها خبريًا بوضعها ({ 32َخبِرًيا)

 ورشعها.

واإليامن أعم اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمننَِي َواْلُمْؤِمنَاِت{  }إِنَّ  

}َواْلَقانِتنَِي  من اإلسالم ألن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن

اِدِقنَي{  يعني املطيعني واملطيعاتَواْلَقانَِتاِت{   يف إياماهم}َوالصَّ

ابِِريَن{  اِدَقاِت َوالصَّ ابَِراِت َواخْلَاِشِعنَي{  اهلل عىل أمر}َوالصَّ }َوالصَّ

َقاِت{  يعني املتواضعني ِقنَي َواْلُمَتَصدِّ يعني }َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ

اِئَماِت{  املؤدين الزكاة املفروضة اِئِمنَي َوالصَّ يعني صوم شهر }َوالصَّ

اِكِريَن }َواحْلَافَِظاِت وَ  من الفواحش}َواحْلَافِظنَِي ُفُروَجُهْم{  رمضان الذَّ

اِكَراِت{  َه َكثِرًيا َوالذَّ  الذين يذكرونه ويستغفرونه بقلوهبم وألسنتهم. اللَّ

ُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا  قوله تعاىل: }َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقََض اللَّ
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ُة ِمْن َأْمِرِهْم{  رَيَ
زينب ابنة  وهذه اآلية نزلت يف شأنَأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

جحش حني خطبها رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم لزيد بن حارثة 

فامتنعت وامتنع أخوها عبداهلل بن جحش لنسبها من قريش وأاهام ولد عمة 

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وأمهام آمنة بنت عبداملطلب، وقال: إن 

}اْدُعوُهْم ِْلبَاِئِهْم{ نزل فيه قوله تعاىل:  زيدًا باألمس كان عبدًا إىل أن

 فقالت زينب: أمري بيدك يا رسول اهلل فزوجها إياه. 

ُه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك  قوله تعاىل: }َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم اللَّ

مت يعني زيد بن حارثة أنعم اهلل عليه باإلسالم، وأنعَعَلْيَك َزْوَجَك{ 

عليه بالعتق أمسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش، والسبب يف 

أتى منزل زيد وزينب قائمة وراء  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ذلك أن رسول اهلل 

َصىَل اهلل -باهبا فسبقت منه نظرة إليها من غري تعمد وانرصف رسول اهلل 

 - اهلل َعَلْيه وآلهَصىَل -وجاء زيد وأخربته زينب بوصول النبي  -َعَلْيه وآله

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-إىل الباب وقصت عليه احلال فأتى زيد رسول اهلل 

وقال: ائذن يل يف طالقها فإن فيها كربًا وإاها لتؤذيني بلسااها، فقال له 

 رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: ))اتق اهلل وأمسك عليك زوجك((. 

ُه ُمْبِديِه{ }َوَُتِْفي يِف نَ   والذي أخفى يف نفسه هو ما أعلمه ْفِسَك َما اللَّ

}َوََتَْشى النَّاَس  اهلل سبحانه يف أاها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها

ُه َأَحقُّ َأْن ََتَْشاُه{  خيش  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وذلك أن رسول اهلل َواللَّ

اىل به من أنه يتزوج هبا من بعد قالة الناس وكتم من أمرها ما أعلمه اهلل تع

طالق زيد هلا، واهلل أحق أن ختشاه وتراقبه فيام أمرك به من زواجتها 

ا َقََض َزْيٌد ِمنَْها َوَطًرا وأطلعك عليه من حكمة ما غيبه عن غريك  }َفَلمَّ

ْجنَاَكَها{  الوطر احلاجة املشتهاة، وملا طلقها زيد زوجها وبانت منه نزل َزوَّ

ْجنَاَكَها{ : قوله تعاىل ا َقََض َزْيٌد ِمنَْها َوَطًرا َزوَّ وكان تزوجيها من }َفَلمَّ
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بأمر من اهلل تعاىل للحكمة التي نذكرها  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

َصىَل اهلل -ونرشحها لئال يتوهم اجلاهل وحيسب الغر الغافل أن رسول اهلل 

ها أو نظر إليها متعمدًا لتحرم عىل دعته شهوة نفسه إىل نكاح -َعَلْيه وآله

زيد بعد نظره إليها حاشا هلل ولرسوله مام يقول اجلاهلون الضالون واهلل 

سبحانه أنزه وأعال من أن يأمر رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم إال 

 بفعل يكون فيه حكمة باهرة ومصلحة يف دينه وافرة. 

َصىَل اهلل -راد أن يبطل تزويج رسول اهلل واحلكمة يف ذلك أن اهلل تعاىل أ

بزينب بنت جحش ما كان عليه أهل اجلاهلية من أن ابن التبني  -َعَلْيه وآله

وابن الصلب حكمهام واحد، وأن حليلة االبن املناسب حمرمة عىل أبيه، 

وأن حليلة ابن التبني حمرمة ولذلك أنكر املرشكون اجلاحدون أن حليلة 

 ب وقد تزوجت بحليلة ابنك زيد فبني اهلل بقوله تعاىل:االبن ال حتل لأل

}لَِكْي ََل َيُكوَن َعىَل اْلُمْؤِمننَِي َحَرٌج يِف َأْزَواِج َأْدِعَياِئِهْم إَِذا َقَضْوا 

ِه َمْفُعوًَل) أن حليلة ابن التبني غري ({ 37ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اللَّ

عن آباء التبني إذا تزوجوا بحالئل  حمرمة بخالف ابن النسب ونفى احلرج

أبنائهم ولوال فعل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم من هذا التزويج 

بأمر من اهلل ملا عرف هذا احلكم العظيم اخلطر فسبحان الذي نزه رسله عن 

ِه َمْفُعوًَل) مقال الكاذبني وافرتاء املبطلني ره يعني أم({ 37}َوَكاَن َأْمُر اللَّ

عند رسوله مطاعًا مقبوالً بتزويج زينب ابنة جحش بعدما طلقها زيد 

 للغرض الذي أوضحناه. 

ُه َلُه{  قوله تعاىل: يعني }َما َكاَن َعىَل النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما َفَرَض اللَّ

ِذيَن َخَلْوا ِمْن  فيام أحله من تزويج زينب بنت جحش ِه يِف الَّ }ُسنََّة اللَّ

السنة الطريقة املعتادة أي ليس عىل األنبياء حرج فيام أحله تعاىل هلم وَقْبُل{ 
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كام أحل لداود يف املرأة التي سبقت منه النظرة إليها فتزوجها، وزينب بنت 

بعده  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-جحش هي أول من مات من نساء رسول اهلل 

 وأمرت أسامء بنت عميس هلا بنعش فحملت فيه. 

ٌد َأبَا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلِكْن َرُسوَل  :قوله تعاىل }..َما َكاَن َُمَمَّ

يعني زيد بن حارثة فإن املرشكني قالوا إن حممدًا تزوج امرأة ابنه اللَِّه{ 

فأكذهبم اهلل تعاىل بقوله ونفى البنوة بينه وبني زيد وهذا خطاب خاص يف 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-هلل زيد وليس بعام ألن احلسن واحلسني ابنا رسول ا

]آل  }َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأبْنَاَءَنا َوَأبْنَاَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم{بقوله تعاىل: 

 [، وكتاب اهلل يعضد بعضه بعضا. 81عمران:

َه ِذْكًرا َكثِرًيا) قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا اْذُكُروا اللَّ َا الَّ عني ي({ 29}َياَأَيُّ

 . اذكروه بالقلب واللسان ذكرًا مستدياًم يؤديكم إىل طاعته وجينبكم معصيته

ِذي ُيَصِلِّ َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتُه{  فالصالة من اهلل سبحانه وتعاىل }ُهَو الَّ

}لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت إِىَل  الرمحة والكرامة، ومن املالئكة االستغفار

م له وتوبتكم إليه ليخرجكم من الضاللة والعمى إىل يعني بذكركالنُّوِر{ 

 الرشاد واهلدى. 

َا النَّبِيُّ إِنَّا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا{ قوله تعاىل:   يعني عىل أمتك}..َياَأَيُّ

ا{  ً }َوَداِعًيا  من النار ملن عىص({ 29}َوَنِذيًرا) باجلنة ملن أطاع}َوُمَبِّشِّ

ِه بِإِْذنِِه{  اًجا ُمنرًِيا) رهأي بأمإِىَل اللَّ يعني رسول اهلل َصىَل اهلل ({ 26}َوِِسَ

َعَلْيه وآله وَسَلم مثل الرساج امليضء يف اهلداية للخلق إىل طريق احلق كام 

 هيدي الرساج من ضل عن الطريق. 

يعني الكافرين من أهل مكة }..َوََل ُتطِِع اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقنَي{  

رمة وأيب األعور السلمي، واملنافقون مثل كأيب سفيان بن حرب وعك

َصىَل -عبداهلل بن أيب سلول وعبداهلل بن سعد وهذا وإن كان خطابًا للنبي 
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أي }َوَدْع َأَذاُهْم{  واهيه عن طاعتهم فاملراد بالنهي األمة -اهلل َعَلْيه وآله

 اصرب عىل أذاهم وهي منسوخة بآية السيف. 

ذِ  قوله تعاىل: َا الَّ يَن َءاَمنُوا إَِذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمنَاِت ُثمَّ }َياَأَيُّ

وََّنَا{  ٍة َتْعَتدُّ وُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن ََتَسُّ َطلَّ

: إن الطالق إذا كان هلا -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

وليس للمطلقة إال نصفه إن كان هلا مهر  قبل املسيس واخللوة فال عدة فيه

مسمى وال رجعة للُمَطلِّق ولكنه كأحد اخلَُطاب إذا كان طالقه دون 

الثالث وإن كان ثالثًا حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غريه، وهذا احلكم يف 

املطلقة التي مل يدخل هبا زوجها ثم راجعها بنكاح جديد ومهر مستأنف ثم 

ح جديد حتى بانت منه بثالث تطليقات يف طلقها ثم راجعها بنكا

 رجعتني. 

اًحا ََجِياًل) ُحوُهنَّ َِسَ معنى قوله: متعوهن ({ 21}َفَمتُِّعوُهنَّ َوَِسِّ

متعة الطالق بدالً من الصداق ألن املطلقة قبل الدخول إذا كان هلا صداق 

مسمى فليس هلا متعة وإن مل يكن هلا صداق مسمى فلها بدل نصف 

تقوم مقام املسمى ختتلف باختالف اليسار واإلعسار أكثرها  املسمى متعة

نصف املسمى وأقلها عند العرتة ما هلا ثمن فأما املدخولة إذا مل يسم هلا 

مهرًا فإنه جيب هلا املتعة بالطالق والصداق بالدخول والرساح اجلميل دفع 

 املتعة عىل قدر اليسار واإلعسار. 

َا النَّقوله تعاىل:  وهذه اآلية ناسخة بِيُّ إِنَّا َأْحَلْلنَا َلَك َأْزَواَجَك{ }َياَأَيُّ

{ . }ََل َُيِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن بَْعُد{لقوله:  ِِت َءاَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ أي }الالَّ

ُه َعَلْيَك{  يعني اإلماء}َوَما َمَلَكْت َيِمينَُك{  مهورهن من }ِِمَّا َأَفاَء اللَّ

َك  الغنيمة اتَِك{  }َوبَنَاِت َعمِّ وهذه اآلية من أدل الدليل عىل َوبَنَاِت َعمَّ
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}ََل َُيِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن بَْعُد{ أن هذه اآلية ناسخة ألنه ملا نزل قوله تعاىل: 

ومل يكن عنده يومئذ يف حباله من بنات عمه وال من بنات خاله امرأة فلام 

لنهي حتليل النساء  جاء إحالل َمْن ذكرنا كان ذلك حكاًم مستجدًا ناسخاً 

 له. 

ِِت َهاَجْرَن َمَعَك{  وقوله: }َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة إِْن  يعني من املسلامت}الالَّ

 } عن زين العابدين  -عليهم السالم-روينا عن آبائنا َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ

أاها أم رشيك ابنة جابر وهبت نفسها  -عليهام السالم-عيل بن احلسني 

 فتزوجها من وليها.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-هلل لرسول ا

َصىَل اهلل َعَلْيه -يعني مل تطلب من رسول اهلل }َخالَِصًة َلَك{  وقوله:

صداقًا وال رغبت منه يف جهاز، وقد ينعقد اسم النكاح بلفظ اهلبة  -وآله

فيقول الويل للزوج: قد وهبتك كريمتي، وتقول املرأة: قد وهبت نفيس 

 أي رضيته.  لفالن

من الفرض }َقْد َعِلْمنَا َما َفَرْضنَا َعَلْيِهْم يِف َأْزَواِجِهْم{ قوله تعاىل: 

الذي فرض اهلل تعاىل أال تتزوج املرأة إال بويل وشاهدين وأن ال يتجاوز 

}َوَما َمَلَكْت َأْيَماَُّنُْم {  الرجل األربع والنفقة هلن والقسم بينهن بالسوية

}لَِكْياَل َيُكوَن ن غري عدد خمصوص وال قسم مستحق يعني أاهن حيللن م

 }إِنَّا َأْحَلْلنَا َلَك َأْزَواَجَك{. وهو راجع إىل قوله َعَلْيَك َحَرٌج{ 

حتى تطلق من }ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنُْهنَّ َوُتْؤِوي إَِلْيَك َمْن َتَشاُء{  

وعنى َعَزْلَت{  }َوَمِن ابَْتَغْيَت ِِمَّنْ  تشاء من نسائك ومتسك من تشاء

بالعزل هنا الطالق واملراد فمن ابتغيت أن تؤويه وتراجعه بعدما عزلت 

يف ذلك فيمن ابتغيت وفيمن }َفاَل ُجنَاَح َعَلْيَك{  بالطالق فلك الرجعة

{  عزلت يعني إذا علمت أن هلن رد إىل فراشه }َذلَِك َأْدَنى َأْن َتَقرَّ َأْعُينُُهنَّ

 ينهن فال حيزن. بعد عزله وطالقه قرت أع
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ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتْدُخُلوا بُُيوَت النَّبِيِّ إَِلَّ َأْن  قوله تعاىل: َا الَّ }..َياَأَيُّ

وهذا حكم من اهلل تعاىل يف منع الداخل منزل غريه إال بإذنه ُيْؤَذَن َلُكْم{ 

}إِىَل  وهو موافق له يف سورة النور مام ذكرنا حكمه من وجوب االستئذان

}َوَلِكْن إَِذا  أي غري متوقعني حينه ووقت نضجهَغرْيَ َناظِِريَن إَِناُه{  َطَعامٍ 

}َفإَِذا َطِعْمُتْم  فدل هذا عىل حظر الدخول بغري إذنُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا{ 

وا{  أي فاخرجوا فدل عىل أن الدخول لألكل يمنع من املقام بعد َفاْنَتِِّشُ

وذلك أاهم كانوا إذا أكلوا حِلَِديٍث{  }َوََل ُمْسَتْأنِِسنيَ  الفراغ من األكل

جلسوا يتحدثون حتى جاء النهي من  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عند رسول اهلل 

ُه ََل َيْسَتْحِيي  أي خيربكم به}َفَيْسَتْحِيي ِمنُْكْم{  اهلل تعاىل عن ذلك }َواللَّ

 } َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ  }َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ  أي ال يرتك األمر باحلقِمَن احْلَقِّ

يعني حاجة أمرن وسائر النساء باالحتجاب عن ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب{ 

}َذلُِكْم َأْطَهُر  أبصار الرجال وأمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء

 } }َوَما َكاَن َلُكْم َأْن  يعني أطهر من الشهوة والريبلُِقُلوبُِكْم َوُقُلوِِّبِنَّ

ِه َوََل َأْن َتنِْكُحوا َأْزَواَجُه ِمْن بَْعِدِه َأبًَدا{ ُتْؤُذوا َرُسوَل ا وروينا أن للَّ

َصىَل اهلل -رجاًل من قريش قال عند نزول آية احلجاب: حجبنا رسول اهلل 

عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا لئن حدث عليه حدث املوت  -َعَلْيه وآله

 لنتزوجن نساءه من بعده فنزلت هذه. 

{ }..ََل  قوله تعاىل: يعني يف  ُجنَاَح َعَلْيِهنَّ يِف َءابَاِئِهنَّ َوََل َأبْنَاِئِهنَّ

{  ترك احلجاب ومل }َوََل إِْخَواَِّنِنَّ َوََل َأبْنَاِء إِْخَواَِّنِنَّ َوََل َأبْنَاِء َأَخَواَِتِنَّ

{  يذكر العم ألنه بمنزلة األب }َوََل َما  يعني املسلامت}َوََل نَِساِئِهنَّ

{ َمَلَكْت َأيْ  من اإلماء وصغار العبيد الذين مل يطلعوا بعد عىل َماَُّنُنَّ

 عورات النساء. 
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وسبب هذه ما روينا أنه ملا نزلت آية احلجاب قام اآلباء واألبناء فقالوا: 

يا رسول اهلل ونحن فال نكلمهن أيضًا إال من وراء حجاب فنزل قوله 

 . {}ََل ُجنَاَح َعَلْيِهنَّ يِف َءابَاِئِهنَّ تعاىل: 

 } َه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعىَل النَّبِيِّ وقد مر الكالم يف تفسري }إِنَّ اللَّ

صالة اهلل تعاىل وصالة املالئكة وقولنا: اللهم صل عىل حممد وآل حممد أي 

أي سلموا ألمره بالطاعة ({ 96}َوَسلُِّموا َتْسِليًما) زد حممدًا بركة ورمحة

 تسليام. 

ْنَيا  }إِنَّ  قوله تعاىل: ُه يِف الدُّ َه َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اللَّ ِذيَن ُيْؤُذوَن اللَّ الَّ

َصىَل -وهذه اآلية نزلت يف املنافقني الذين كانوا يؤذون النبي َواْْلِخَرِة{ 

ويبهتونه ويكذبونه، ومعنى قوله: يؤذون اهلل يعني يؤذون  -اهلل َعَلْيه وآله

ملنزله وتشييدًا لكلمته، ولعنة  رسوله فجعل أذى رسوله أذى له ترشيفاً 

 الدنيا القتل واجلالء، ولعنة اآلخرة النار. 

ِذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمننَِي َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغرْيِ َما اْكَتَسُبوا  قوله تعاىل: }َوالَّ

َتاًنا َوإِْثًما ُمبِينًا) وهذه اآلية نزلت يف كل من كان ({ 92َفَقِد اْحَتَمُلوا ُِّبْ

َصىَل اهلل -وفاطمة بنت رسول اهلل  -َعَلْيه الَسالم-مري املؤمنني عليًا يؤذي أ

 ويكذبون عليهام.  -َعَلْيه وآله وعليها أمجعني

َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمننَِي قوله تعاىل: } َياَأَيُّ

 } لباب كل ثوب تكتسيه املرأة فوق واجلُيْدننَِي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيبِِهنَّ

ثياهبا وإنام أمرت بذلك لتغطي به وجهها وبداها حتى ال يبدو غري عينها 

يعني يعرفن من املتربجات }َذلَِك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْيَن{  اليرسى

ْ َينَْتِه بالصيانة فال يؤذين بالكالم والتعرض ألن قوله عز وجل:  }َلِئْن ََل

ِذيَن يِف ُقُلوِِّبِْم َمَرٌض{ الْ  ومعنى قوله لئن مل ينته عن إظهار ُمنَافُِقوَن َوالَّ

وهم الذين }َواْلُمْرِجُفوَن يِف اْلَمِدينَِة{ النفاق والرشك الذي يف قلوهبم 
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يذكرون من األخبار ما يضعفون به قلوب املؤمنني ويقوون به قلوب 

راجيف الضطراب املرشكني واإلرجاف التامس الفتنة وسميت األ

اِوُروَنَك  يعني لنسلطنك عليهم}َلنُْغِرَينََّك ِِّبِْم{  األصوات هبا }ُثمَّ ََل َُيَ

 يعني يف املدينة ألنه ينفيهم عنها. ({ 60فِيَها إَِلَّ َقِلياًل)

ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل{  قوله تعاىل: ِه يِف الَّ وسنة اهلل يف الذين }..ُسنََّة اللَّ

ِه  هو من أرشك باهلل قبل ومن نافق بعد خلوا من قبل }َوَلْن َِتَِد لُِسنَِّة اللَّ

 يعني تغيريًا وحتويال. ({ 64َتْبِدياًل)

اَءَنا{  قوله تعاىل: عنوا هبم من }...َوَقاُلوا َربَّنَا إِنَّا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوُكرَبَ

 }َفَأَضلُّوَنا كانوا ]يأمرواهم[ بالضالل وينهواهم عن الرشاد

بِياَل) يعني طريق اإليامن واهلداية، وهذه اآلية نزلت يف اثني ({ 67السَّ

 عرش رجاًل من كفار قريش هم املطعمون يوم بدر. 

يعني أضعف عليهم }َربَّنَا َءاَِتِْم ِضْعَفنْيِ ِمَن اْلَعَذاِب{  قوله تعاىل:

 االنتقام يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة. 

َا ا قوله تعاىل: ِذيَن َءاَذْوا ُموَسى }َياَأَيُّ ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتُكوُنوا َكالَّ لَّ

ُه ِِمَّا َقاُلوا{  َأُه اللَّ يعني ال تؤذوا حممدًا فتكونوا كالذين آذوا موسى، َفرَبَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -أن النبي  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-والذي آذوا به رسول اهلل 

نصار: إن هذه القسمة ما أريد هبا وجه قسم قساًم فقال رجل من األ -وآله

فغضب فقال: ))رحم اهلل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل فذكر ذلك للنبي 

 موسى فقد أوذي بأكثر من هذا((. 

 -َعَلْيه الَسالم-والذي أوذي به موسى فصرب ما رويناه عن أمري املؤمنني 

فامت هارون  صعد هو وهارون اجلبل -عليهام السالم-أن موسى وهارون 

فقال بنو إرسائيل ملوسى: أنت قتلته كان ألني لنا منك وأشد حبًا فآذوه يف 
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ذلك فأمر اهلل املالئكة فحملته فمروا به عىل جمالس بني إرسائيل فتكلمت 

ِه َوِجيًها) املالئكة بموته وليس يعرف موضع قربه ({ 61}َوَكاَن ِعنَْد اللَّ

اإلنسان أي كان عند اهلل رفيع املنزلة  واشتقاقه من الوجه ألنه أرفع ما يف

 واملقدار. 

َه َوُقوُلوا َقْوًَل َسِديًدا)  ِذيَن َءاَمنُوا اتَُّقوا اللَّ َا الَّ يعني ({ 70}َياَأَيُّ

 صوابًا عدال. 

َمَواِت َواأْلَْرِض{  قوله تعاىل: يعني }..إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعىَل السَّ

 ألرض برشوطها فأبوا أن يقوموا برشائطهاعىل أهل الساموات وأهل ا

ْنَساُن{   يعني جنس الناس. }َومَحََلَها اإْلِ

ِكنَي  قوله تعاىل: ُه اْلُمنَافِِقنَي َواْلُمنَافَِقاِت َواْلُمِّْشِ َب اللَّ }لُِيَعذِّ

َكاِت{   وعذاهبم بالرشك والنفاق والعصيان والشقاق. َواْلُمِّْشِ



الم-قال اإلمام النارص لدين اهلل   : -َعَلْيه السَّ

 سورة سبأ مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذي َلُه َما يِف قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ِه الَّ }احْلَْمُد لِلَّ

َمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض{  يعني الذي خلق ما يف الساموات وما يف السَّ

نة من غري وهو محد أهل اجل}َوَلُه احْلَْمُد يِف اْْلِخَرِة{  األرض وملكه

ِذي َصَدَقنَا َوْعَدُه{تكليف رسورًا باحلمد كقوله:  ِه الَّ  }احْلَْمُد لِلَّ

ِذي َأْذَهَب َعنَّا احْلََزَن{[، و74]الزمر: ِه الَّ }َوُهَو [، 34]فاطر: }احْلَْمُد لِلَّ

 بخلقه. ({ 9}اخْلَبِرُي) يف فعلهاحْلَِكيُم{ 

 يعني من مطر وغريه من املوتىْرِض{ }َيْعَلُم َما َيِلُج يِف اأْلَ  قوله تعاىل:

ُرُج ِمنَْها{  }َوَما َينِْزُل ِمَن  يعني من النبات والكنوز واملعادن}َوَما َُيْ

َماِء َوَما َيْعُرُج فِيَها{   يعني املالئكة تنزل بالوحي وترجع إىل أماكنها. السَّ

ِذيَن َسَعْوا يِف َءاَياتِنَا ُمَعاِجِزيَن{   يعجزوننا هربًا وال يعني ال }...َوالَّ

أي مبطئني مثبطني الناس عن اتباع معجزين( يفوتوننا طلبًا، وقرئ )

({ 9}ُأوَلِئَك هَلُْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز َألِيٌم) -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

 والرجز العذاب واملؤمل املوجع. 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم{  قوله تعاىل: أوتوا هو أمري املؤمنني والذين }َوَيَرى الَّ

 عليهم اهلل صىل–وورثة الكتاب من آل الرسول  -َعَلْيه الَسالم-عيل 

{  -أمجعني ِذي ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو احْلَقَّ يعني القرآن املنزل كله }الَّ

اِط اْلَعِزيِز احْلَِميِد) حق وصدق يعني إىل طاعة اهلل ({ 6}َوََيِْدي إِىَل رِصَ

  وسبيل مرضاته. تعاىل

ِذيَن َكَفُروا{  قوله تعاىل: ُكْم َعىَل  يعني بالبعث}َوَقاَل الَّ }َهْل َنُدلُّ

والقائلني هم كفار  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يعني سيدنا رسول اهلل َرُجٍل{ 

ٍق{  قريش ْقُتْم ُكلَّ ُِمَزَّ يعني خيربكم إذا أكلتكم األرض }ُينَبُِّئُكْم إَِذا ُمزِّ
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}إِنَُّكْم َلِفي َخْلٍق  م عظامًا ورفاتًا وتقطعكم السباع والطريورصت

 أي أنكم ستحيون وتبعثون. ({ 7َجِديٍد)

َماِء  قوله تعاىل: }..َأَفَلْم َيَرْوا إِىَل َما بنَْيَ َأْيِدَيِْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السَّ

األمم يف  يعني أفلم يعلموا ما بني أيدهيم ممن أهلكهم اهلل منَواأْلَْرِض{ 

}إِْن َنَشْأ َنْخِسْف ِِّبُِم  أرضه وما خلفهم من أمر اآلخرة يف سامئه

}َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا ِمَن  يعني كام خسفنا بمن كان قبلهماأْلَْرَض{ 

َماِء{   ليعلموا أنه قادر عىل أن يعذب بسامئه إن شاء وبأرضه إن شاءالسَّ

وهو املقبل بتوبته واملخلص يف ({ 1َعْبٍد ُمنِيٍب) }إِنَّ يِف َذلَِك َْلَيًة لُِكلِّ 

 توحيد اهلل وطاعته. 

والفضل النبوة وفصل }َوَلَقْد َءاَتْينَا َداُوَد ِمنَّا َفْضاًل{  قوله تعاىل:

يِب َمَعُه{  اخلطاب واحلكم والزبور والتأويب السري وكانت }َياِجَباُل َأوِّ

 ا ساروا قال الشاعر: اجلبال واألرض تنطوي لداود ولسليامن إذ

 يومان يوم مقامات وأندية 

 

 ويوم سري إىل األعداء تأويب 

 

وهذا من معجزاته فكان يعمل به كام يعمل ({ 90}َوَأَلنَّا َلُه احْلَِديَد)  

 بالطني ال تدخله النار وال يرضبه بمطرقة.

اممها أي دروعًا تامة ومنه إسباغ النعمة يعني إت}َأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت{ 

ْر يِف  وكان أول من صنعها داود وإنام كانت قبل ذلك صفائح }َوَقدِّ

ِد{  ْ قال قدر املسامري ال تدق املسامري فتسلس وال جتلها فتنقبض الَسَّ

احللقة والرسد املسامري ومنه قوهلم: رسد الكالم رسدًا إذا تابع بينه، ومنه 

 ))ثالثة رسد وواحد فرد((.  يف األشهر احلرم: -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قوله 

كان يرقع كل يوم درعًا فيبيعها  -َعَلْيه الَسالم-وروينا يف اآلثار أن داود 

 بستة آالف درهم فألفان له وألهله وأربعة آالف يطعم هبا بني إرسائيل. 
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حرض داود عند أول درع عملها فجعل  -َعَلْيه الَسالم-وروينا أن لقامن 

ال يدري ما يريد فلم يسأله حتى فرغ منها داود ثم قام يتفكر فيام يريد هبا و

فلبسها فقال: نعم جن ة احلرب هذه؛ فقال لقامن عند ذلك: الصمت زين 

 وقليل فاعله. 

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر{  قوله تعاىل: يَح ُغُدوُّ أي }َولُِسَلْيَماَن الرِّ

ار، وتروح مسرية وسخرنا لسليامن الريح تغدو مسرية شهر إىل نصف النه

}َوَأَسْلنَا َلُه  شهر إىل آخر النهار؛ فهي تسري يف اليوم الواحد مسري شهرين

أسال له عني القطر من صنعاء ثالثة أيام كام يسيل املاء، َعنْيَ اْلِقْطِر{ 

نِّ َمْن َيْعَمُل بنَْيَ َيَدْيِه بِإِْذِن َربِِّه{  والقطر النحاس املذاب أي }َوِمَن اْْلِ

ألنه نبي مطاع مبعوث إليهم مسخر له كفار اجلن بإذن ربه يعني بأمر  يطيعه

يعني عن طاعتنا وطاعة }َعْن َأْمِرَنا{ أي يعدل }َوَمْن َيِزْغ ِمنُْهْم{  ربه

ِعرِي) -الَسالم َعَلْيه–سليامن  يعني عذاب ({ 94}ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَّ

 النار املسعورة. 

 وهي املساجدَلُه َما َيَشاُء ِمْن ََمَاِريَب{ }َيْعَمُلوَن  قوله تعاىل:

يعني كاحلياض َوِجَفاٍن َكاْْلََواِب{ وهي احلصون والقصور }}َوََتَاثِيَل{ 

يعني ثابتات ال يزلن عن }َوُقُدوٍر َراِسَياٍت{  وهي كاجلوبة من األرض

مكااهن مأخوذ من اجلبال الروايس لثبوهتا وثبوت األرض هبا، وتلك 

وحني قال }اْعَمُلوا َءاَل َداُوَد ُشْكًرا{  يمن أبقاها آية وعربةالقدور بال

اعملوا آل داود شكرًا قال داود: وكيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قال: 

}َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي  )فاآلن شكرتني حيث عرفت أن النعمة مني(.

ُكوُر)  يعني الشاكر للنعمة. ( {93الشَّ

ىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال حني تال هذه روينا عن أبينا رسول اهلل َص 
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اآلية أنه قال: ))ثالث من أوتيهن فقد أويت مثل ما أويت آل داود: العدل يف 

الرىض والغضب، والقصد يف الغنى والفقر، وخشية اهلل يف الرس 

 والعالنية((. 

ا َقَضْينَا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدهلَُّ  قوله تعاىل: ْم َعىَل َمْوتِِه إَِلَّ َدابَُّة }َفَلمَّ

أن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل اأْلَْرِض َتْأُكُل ِمنَْسَأَتُه{ 

سليامن كان يف حمرابه متوكيًا عىل عصاه فامت وبقي عىل حاله قائاًم عىل 

عصاه سنة واجلن ال تعلم بموته وقد كان سأل اهلل تعاىل أن ال يعلموا بموته 

حتى متيض عليه سنة وإنام سأل اهلل تعاىل ذلك ألن اإلنس كانت تقول يف 

زمان سليامن إن اجلن تعلم الغيب فلام مات سليامن مكث قائاًم عىل عصاه 

نُّ َأْن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلبُِثوا  ميتًا حوالً  ا َخرَّ َتَبيَّنَِت اْْلِ }َفَلمَّ

جعل اهلل له  -َعَلْيه الَسالم-وذلك أن سليامن ({ 92نِي)يِف اْلَعَذاِب اْلُمهِ 

أعوانًا من املالئكة فكان يعذب هبم اجلن يف اهلواء من أخطأ منهم وخالف 

أمره ويأمر هلم بقيود من نار وأسواط من نار، فلو كانوا يعلمون الغيب ما 

 لبثوا معذبني خائفني سطوته وعقابه، وتقرأ دابة األرض وهي مجع أرضة

 وهي التي تأكل اخلشب واملنسأة العصا قال الشاعر: 

 إذا دنيت عىل املنساة من هرم 

 

 فقد تباعد عنك اللهو والغزل  

 

 وقال عبداملطلب: 

 أمن أجل حبل ال أبا لك صدته 

 

 بمنسأة قد جر حبلك أحبال 

 

 -َعَلْيه الَسالم-وأصلها من نسأت الغنم إذا سقتها. وروينا أن سليامن 

بيت املقدس يف السنة الرابعة من ملكه واستكمل بناه يف السنة احلادية  ابتدأ

عرش من ملكه وقرب بعد فراغه منه اثني عرش ألف ثور ومائة وعرشين 
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ألف شاة واختذ اليوم الذي فرغ من بنائه عيدًا وأقام عىل الصخرة رافعًا يديه 

لطان وقويتني عىل إىل اهلل تعاىل بالدعاء فقال: )اللهم أنت وهبت يل هذا الس

بناء هذا املسجد، اللهم فأوزعني شكرك عىل ما أنعمت وتوفني عىل ملتك 

وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم إين أسألك يل وملن دخل هذا املسجد 

مخس خصال: ال يدخله مذنب دخل للتوبة إال غفرت له وتبت عليه وال 

 أغنيته، واخلامسة أن ال خائف إال أمنته، وال مريض إال شفيته وال فقري إال

ترصف نرصك عمن يدخله حتى ال خيرج إال من أراد إحلادًا أو ظلاًم يا رب 

 العاملني(. 

وروينا عن رسول }َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ يِف َمْسَكنِِهْم َءاَيٌة{ قوله عز وجل: 

 اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أن سبأ اسم رجل ولد له عرشة فسكن اليمن

منهم ستة والشام أربعة أما اليامنيون فمذحج وكندة واألزد واألشعريون 

وأنامر ومحري. وأما الشاميون: فلخم، وجذام، وغسان، وعاملة. وبعث إىل 

 سبأ اثني عرش نبيًا. 

وأما اجلنتان فكان أحدهام عن يمني الوادي واألخرى عن شامله وأن 

}ُكُلوا متلئ وما مسته بيدها املرأة كانت متيش فيهام وعىل رأسها مكتل في

أي عىل }َواْشُكُروا َلُه{  يعني الذي رزقهم من جنتهمِمْن ِرْزِق َربُِّكْم{ 

وهي مأرب ألن أرضها عذبة وليست بسبخة وألن }بَْلَدٌة َطيَِّبٌة{ ما رزقهم 

 ما هبا ما يؤذي من اهلوام وثامرها هنية موفرة. 

ر للذنوب، وهذه نعمة من فإن قيل: فكيف خصهم باالمتنان بأنه غفو

نعم مجيع اخللق فعنه جوابان أحدهام: جيوز أن يكون امتنانه عليهم بعفوه 

من عذاب االستئصال بتكذيب من كذبوه من سائر األنبياء إىل أن استداموا 

اإلرصار واستؤصلوا. والثاين: ألنه مجع هلم بني طيب البلد الذي هم فيه 
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ع خلقه فلذلك صاروا خمصوصني من ومغفرة ذنوهبم ومل جيمع ذلك جلمي

 بينهم. 

}َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم  يعني عن أمره واتباع رسله}َفَأْعَرُضوا{ قوله تعاىل: 

والعرم الذي له عرامة وشدة ويقال إنه كان ماء أمحر أرسله َسْيَل اْلَعِرِم{ 

{  يف السد فشقه وهدمه ْلنَاُهْم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتنْيِ مل يكن ما بدلوا به و}َوبَدَّ

}َفَمِن من جنتيهم حسن وإنام سامها بذلك عىل وجه املقابلة كام قال تعاىل: 

[، وليس الثاين اعتداء وإنام 114]البقرة: اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه{

سمي اعتداء عىل اتساع الكالم وسمى شجر القوم من خري الشجر إذ 

 امهلم. صريه من رش الشجر عقوبة بأع

}بَِما َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي  بكفرهم}َذلَِك َجَزْينَاُهْم{  قال اهلل تعاىل:

  ({.97إَِلَّ اْلَكُفوَر)

واألكل الربير ثمر اخلمط واخلمط كل شجر }َذَواَِتْ ُأُكٍل َخٍْط َوَأْثٍل{ 

 له شوك وقيل إنه كل نبت فيه مرار ال يمكن أكله. 

تِي بَاَرْكنَا فِيَها{ }َوَجَعْلنَا بَْينَُهْم وَ  والقرى املبارك فيها بنَْيَ اْلُقَرى الَّ

قرى بيت املقدس والربكة يف الشجر والثمر واملاء، قرئ طاهرة وكانت 

ْرَنا  القرى متصلة ينظر بعضها إىل بعض، وكانت بني مأرب والشام }َوَقدَّ

 } رْيَ اًما }ِسرُيوا فِ  يعني وقدرنا فيها املقيل واملبيتفِيَها السَّ يَها َلَياِِلَ َوَأيَّ

يعني آمنني من اجلوع والظمأ وبعد املراحل ألاها مقدرة ({ 92َءاِمننَِي)

بالقرب وزوال اخلوف وكانوا يسريون مسرية أربعة أشهر يف أمان ال حيرك 

 بعضهم ولو لقي الرجل قاتل أبيه مل حيركه. 

قالوا ألاهم ملوا النعم ِرَنا{ }َفَقاُلوا َربَّنَا بَاِعْد بنَْيَ َأْسَفا قوله تعاىل:

فملتهم النعم وأحبوا أن تكون ثامرهم أبعد مام هي لتكون أشهى يف 

}َوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم{  نفوسهم وأحىل يف عيواهم وذلك من فرط البطر
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}َفَجَعْلنَاُهْم  لكفرااهم للنعم وجحدااهم للرسل الذين بعثوا إليهم

نوا فيه من نعيم وما صاروا إليه من أي يتحدث الناس بام كاَأَحاِديَث{ 

ْقنَاُهْم ُكلَّ  هالك حتى رضب هبم املثل فقيل: تفرقوا أيدي سبأ }َوَمزَّ

ٍق{  يعني مزقوا بالتفرق والتباعد أما غسان فلحقوا بالشام وأما خزاعة ُِمَزَّ

فلحقوا بمكة وأما األوس واخلزرج فلحقوا بيثرب، وأما األزد فلحقوا 

صبار عىل البلوى ({ 91َصبَّاٍر َشُكوٍر) َذلَِك َْلَياٍت لُِكلِّ }إِنَّ يِف  بعامن

 شكور عىل النعامء. 

َق َعَلْيِهْم إِبِْليُس َظنَُّه{  قوله تعاىل: وإبليس هو يمدهم يف }َوَلَقْد َصدَّ

الضالل وإمدادهم عىل غوايتهم فلام تبعوه عىل ضالله صدق ظنه فيهم 

َفاتََّبُعوُه إَِلَّ َفِريًقا ِمَن } وظنه أن يغوهيم ويف الضالل يردهيم

 يعني فاتبعوه عىل كفره إال القليل وهم املؤمنون. ({ 40اْلُمْؤِمننَِي)

َفاَعُة ِعنَْدُه إَِلَّ لَِمْن َأِذَن َلُه{   يعني أنه ليس أحد من }...َوََل َتنَْفُع الشَّ

له وهم  األنبياء واألوصياء يشفع يف العصاة املذنبني وإنام الشفاعة ملن أذن

َع َعْن ُقُلوِِّبِْم{  األنبياء واألوصياء يف املطيعني هلل املؤمنني }َحتَّى إَِذا ُفزِّ

}َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا  يعني إخراج ما فيها من اخلوف والفزع

 } يعني أن ما قيل لنا يف دار الدنيا من الوعد والوعيد والبعث والنشور احْلَقَّ

 هو حق ]و[قول صدق. واجلنة والنار 

َمَواِت َواأْلَْرِض{  قوله تعاىل: فرزق }ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ

اُكْم َلَعىَل ُهًدى َأْو يِف  الساموات املطر ورزق األرض النبات }َوإِنَّا َأْو إِيَّ

 وأو بمعنى الواو. ({ 42َضاَلٍل ُمبنٍِي)

َمُع بَْينَنَا َربُّ  قوله تعاىل:  }ُثمَّ َيْفَتُح بَْينَنَا{يعني يوم القيامة نَا{ }..ُقْل ََيْ

{أي يقيض بيننا ألنه بالقضاء يفتح وجه احلكم قوله:   يعني بالعدل }بِاحْلَقِّ
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 والقايض العامل بام ختفون وما تبدون. ({ 46}َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليُم)

ِذيَن َكَفُروا{  قوله تعاىل: َلْن ُنْؤِمَن } يعني كفار العرب}...َوَقاَل الَّ

ِذي بنَْيَ َيَدْيِه{   من األنبياء والكتب. ِِّبََذا اْلُقْرَءاِن َوََل بِالَّ

ْيِل َوالنََّهاِر{   }إِْذ  يعني بل مكرهم يف الليل والنهار}...بَْل َمْكُر اللَّ

ِه َوَنْجَعَل َلُه َأْنَداًدا{   يعني أشباهًا. َتْأُمُروَننَا َأْن َنْكُفَر بِاللَّ

ُفوَها{  اىل:قوله تع وهم }َوَما َأْرَسْلنَا يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إَِلَّ َقاَل ُمَْتَ

 ذوو النعمة والبطر. 

قالوا ذلك لألنبياء والفقراء أي }َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمَواًَل َوَأْوََلًدا{ 

}َوَما َنْحُن  أاهم أوىل بام أنعم عليهم من الغنى أن يكونوا عىل طاعة

بنَِي)بُِمعَ  فيه تأويالن أحدهام أي ما عذبنا بام أنتم فيه من الفقر، ({ 39ذَّ

والثاين: أي ما أنعم علينا هبذه النعم وهو يريد عذابنا فرد اهلل تعاىل عليهم ما 

ْزَق لَِمْن َيَشاُء{  احتجوا به فقال لنبيه:  أي فيوسعه}ُقْل إِنَّ َريبِّ َيْبُسُط الرِّ

أي أن اهلل ({ 36َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ََل َيْعَلُموَن)} أي فيقرته}َوَيْقِدُر{ 

 تعاىل يوسع عىل من يشاء ويقرت عىل من يشاء. 

بُُكْم ِعنَْدَنا  قوله تعاىل: تِي ُتَقرِّ }َوَما َأْمَواُلُكْم َوََل َأْوََلُدُكْم بِالَّ

ا َفُأوَلِئَك }إَِلَّ َمْن َءاَمَن َوَعِمَل َصاحِلً  أي قربى والزلفة القربةُزْلَفى{ 

ْعِف بَِما َعِمُلوا{   يعني أن أضعاف احلسنة بعرشة أمثاهلاهَلُْم َجَزاُء الضِّ

يعني غرفات اجلنة آمنون من انقطاع ({ 37}َوُهْم يِف اْلُغُرَفاِت َءاِمنُوَن)

 النعمة. 

ِلُفُه{    َفُهَو ُُيْ
ٍ
ء يف  باألجر يف اآلخرة إذا أنفقه}..َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن ََشْ

 . طاعة اهلل عز وجل

ُهْم ََجِيًعا{   يعني املرشكني ومن عبدوه من املالئكة}َوَيْوَم َُيُِّْشُ

اُكْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن) وهذا السؤال للمالئكة تقرير ({ 20}َأَهُؤََلِء إِيَّ
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}َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َأْنَت َولِيُّنَا  وليس باستفهام وإن خرج خمرج االستفهام

}بَْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن  يعني أنت الذي نواليه بالطاعة دواهمْم{ ِمْن ُدوَِّنِ 

نَّ َأْكَثُرُهْم ِِّبِْم ُمْؤِمنُوَن) يعني أاهم أطاعوا اجلن يف عبادتنا ({ 29اْْلِ

فصاروا بطاعتهم عابدين هلم دوننا وعنا باجلن رؤساء الكفر املبالغني فيه 

أي أكثر ({ 29ِِّبِْم ُمْؤِمنُوَن) }َأْكَثُرُهمْ  كام يشبه املبالغ يف الرس باجلن

 املرشكني بشياطينهم وأحبارهم مطيعون. 

يعني مرشكي }...َوَما َءاَتْينَاُهْم ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسوََّنَا{  قوله تعاىل:

قريش ما أنزل اهلل عليهم كتبًا يدرسواها فيعلمون بدرسها أن ما جئت به 

بك وبمن كان قبلك من الكتب حق وإنام أنزلنا الكتب عىل األنبياء فكذبوا 

 . واألنبياء

يعني أاهم ما عملوا معشار ما أمروا }َوَما بََلُغوا ِمْعَشاَر َما َءاَتْينَاُهْم{ 

به املعشار هو عرش العرش والعرش عرش العرش فيكون جزء من ألف جزء 

بُوا ُرُسِِل َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي) واملراد املبالغة يف التقليل أي  ({29}َفَكذَّ

 عقايب ويف الكالم إضامر حمذوف وتقديره فأهلكناهم فكيف كان نكري. 

َأْن َتُقوُموا  -اهلل بطاعة أي–}ُقْل إِنََّما َأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة  قوله تعاىل:

ِه َمْثنَى َوُفَراَدى{  أي أن تقوموا هلل باحلق ومل يرد القيام عىل األرجل كام لِلَّ

[، واملراد باملثنى 127]النساء: َيَتاَمى بِاْلِقْسِط{}َوَأْن َتُقوُموا لِلْ قال: 

ُروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن  مشاور العرتة والفرادى هو املنفرد برأيه }ُثمَّ َتَتَفكَّ

}إِْن ُهَو إَِلَّ  من جنون -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أي ليس برسول اهلل ِجنٍَّة{ 

يعني االنتقام بالسيف ({ 26يٍد)َنِذيٌر َلُكْم بنَْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشدِ 

 والعقاب يف اآلخرة. 

 َشِهيٌد) 
ٍ
ء أي نذير لكم بني يدي عذاب ({ 27}َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشْ
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سأل قريشًا أن ال  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-شديد وسبب ذلك أن رسول اهلل 

يؤذوه ويمنعوا منه لقرابته منهم حتى يؤدي رسالة ربه فسمعوه يذكر 

العزى يف القرآن فقالوا: يسألنا أن ال نؤذيه لقرابته منا ويؤذينا الالت و

 بسب آهلتنا. 

{  قوله تعاىل: واحلق هو ما أنزله اهلل عىل }ُقْل إِنَّ َريبِّ َيْقِذُف بِاحْلَقِّ

ُم  رسله من صدق وعده ووعيده وأمره وزجره ويقذف: يلقي }َعالَّ

 يعني اخلفيات. ({ 22اْلُغُيوِب)

{ }ُقْل َجاَء  واحلق هو ما أظهره اهلل سبحانه عىل يدي نبيه من احْلَقُّ

والباطل هو كل ما ، وزهق الباطل، آياته ومعجزاته ورشائعه وأحكامه

 عبد من دون اهلل عز وجل من أوثان وأصنام. 

وفزعهم يوم القيامة إذا رأوا أهوال }..َوَلْو َتَرى إِْذ َفِزُعوا َفاَل َفْوَت{ 

}َوُأِخُذوا ِمْن   يفوت أحد العقاب وال هيرب منهاآلخرة فال فوت أي ال

 وهو موقف القيامة ألنه قريب إىل النار. ({ 99َمَكاٍن َقِريٍب)

يقال نشته نوشة إذا ({ 94}َوَأنَّى هَلُُم التَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد) 

تناولته من مكان وتناوش القوم إذا دنا بعضهم من بعض ومل يلتحم القتال 

 قال الشاعر:  بينهم

 وهي تنوش احلوض نوشًا من عال

 

 نوشًا به نقطع أجواب الفال 

 

َوَقْد َكَفُروا وقوله: من مكان بعيد أي هو طلبهم إال من حيث ال ينال }

}َوَيْقِذُفوَن بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن  يعني باهلل سبحانه وكتبه ورسلهبِِه{ 

يف الدنيا ال بعث وال نشور وال معناه يرمجون بالظن فيقولون ({ 93بَِعيٍد)

 جنة وال نار. 

يعني حيل بينهم وبني }َوِحيَل بَْينَُهْم َوبنَْيَ َما َيْشَتُهوَن{  قوله تعاىل:
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}َكَما ُفِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن  التوبة واإليامن ألن اآلخرة ليست بدار تكليف

ُْم َكاُنوا يِف }إِ يعني أمثاهلم من أوليائهم الذين مضوا عىل الكفرَقْبُل{  َّنَّ

 يعني يف اختالط من أمرهم.  ({92َشكٍّ ُمِريٍب)



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة فاطر مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َمَواِت قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ِه َفاطِِر السَّ }احْلَْمُد لِلَّ

هار احلسن يقال: فطر ناب البعري إذا والفطر الشق لليشء بإظَواأْلَْرِض{ 

طلع وفطر دمه إذا أخرجه وفطر البئر إذا ابتدأها ويف فاطر الساموات 

تأويالن أحدهام: خالقها ومنشئها. والثاين: شاقها بام ينزل منها وما يعرج 

 يعني إىل األنبياء واخللق بإنعام وانتقام}َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل{  فيها

ألن بعضهم له جناحان وبعضهم له ْجنَِحٍة َمْثنَى َوُثاَلَث َوُربَاَع{ }ُأوِِل أَ 

يعني يزيد يف خلقه ما }َيِزيُد يِف اخْلَْلِق َما َيَشاُء{  ثالثة وبعضهم له أربعة

ُه لِلنَّاِس ِمْن َرمْحٍَة َفاَل ُِمِْسَك هَلَا{ يريد وينقص ما يريد.  }َما َيْفَتِح اللَّ

 والرمحة املطر. 

َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَسنًا{  تعاىل: قوله وهذه اآلية }...َأَفَمْن ُزيِّ

عامة يف مجيع الكفار الذين صدوا عن طريقة احلق واتبعوا أهواءهم، ويف 

 الكالم حمذوف وتقديره: فإنه يتحرس يوم القيامة. 

ُة قوله تعاىل:  ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ العزة املنعة أي ََجِيًعا{ }..َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

 من كان يريد أن يعتز فليعتز بطاعة اهلل عز وجل. 

وسبب نزول هذه اآلية أن املرشكني عبدوا األوثان لتعزهم كام وصف 

ِه َءاهِلًَة لَِيُكوُنوا هَلُْم اهلل تعاىل عنهم يف قوله:  َُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ }َواَتَّ

ا) ُة : ]مريم[، فأنزل اهلل تعاىل ({29ِعزًّ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ }َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

وهو توحيده عام أرشك به اجلاحدون ََجِيًعا إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب{ 

الُِح َيْرَفُعُه{  الكافرون يعني أن العمل الصالح يرفعه اهلل }َواْلَعَمُل الصَّ

يَِّئا لصاحبه ِذيَن َيْمُكُروَن السَّ هَلُْم يعني يرشكون يف الدنيا }ِت{ }َوالَّ

يعني ({ 90}َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُهَو َيُبوُر) يعني يف اآلخرةَعَذاٌب َشِديٌد{ 
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 هيلك والبوار اهلالك. 

ُه َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب{  قوله تعاىل: }ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة{  يعني آدم}َواللَّ

كرانًا وإناثًا فالواحد الذي معه يعني ذ}ُثمَّ َجَعَلُكْم َأْزَواًجا{  يعني نسله

ْوَجنْيِ آخر من شكله زوج واالثنان زوجان قال تعاىل:  }َوَأنَُّه َخَلَق الزَّ

َكَر َواأْلُْنَثى)  ]النجم[.  ({29الذَّ

ِمُل ِمْن ُأْنَثى َوََل َتَضُع إَِلَّ بِِعْلِمِه{  ُر ِمْن  أي بأمره}َوَما حَتْ }َوَما ُيَعمَّ

ٍر َوََل ُينْ معناه ما يمد يف عمر معمر َقُص ِمْن ُعُمِرِه إَِلَّ يِف ِكَتاٍب{ ُمَعمَّ

حتى يصري هرمًا وال ينقص من عمره حتى يموت طفاًل إال يف كتاب أي يف 

ِه َيِسرٌي) علم اهلل سبحانه يعني إن زيادة املعمر ({ 99}إِنَّ َذلَِك َعىَل اللَّ

 ونقصان عمر اآلخر عىل اهلل يسري. 

يعني ما يستويان يف انتفاع الناس ا َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن{ }َومَ  قوله تعاىل:

والفرات هو العذب وذكره تأكيدًا الختالف }َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت{  هبام

ابُُه{  اللفظني كام يقال: هذا حسن مجيل }َوَهَذا ِمْلٌح  أي ماؤه}َساِئٌغ َِشَ

}َوِمْن ُكلٍّ  ارةأي مر مأخوذ من أجت النار كأنه خيرج من شدة املرُأَجاٌج{ 

ا{  }َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة  يعني اللحم احليتانَتْأُكُلوَن حَلًْما َطِريًّ

وهي التي }َوَتَرى اْلُفْلَك فِيِه َمَواِخَر{  يعني اللؤلؤ واملرجانَتْلَبُسوََّنَا{ 

يعني بالتجارة يف }لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه{  متخر املاء أي تشقه بجرهيا شقاً 

 عىل ما آتاكم من نعمه. ({ 94}َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن) فلكال

أي ال حتمل نفس ما }...َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{  قوله تعاىل:

 عملته نفس أخرى من ذنوهبا ومنه الوزير ألنه يتحمل أثقال امللك بتدبريه

ٌء{ }َوإِْن َتْدُع ُمْثَقَلٌة إِىَل مِحِْلَها ََل ُُيَْمْل مِ  واملثقلة هي التي أثقلتها نُْه ََشْ

الذنوب، ومعنى الكالم أن النفس املثقلة بالذنوب إذا دعت يوم القيامة من 
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ولو كان املدعو }َوَلْو َكاَن َذا ُقْربَى{  يتحمل عنها شيئًا من ذنوهبا مل جتده

ُمْ  للتحمل قريبًا مناسباً  ِذيَن َُيَْشْوَن َرِّبَّ يعني بِاْلَغْيِب{  }إِنََّما ُتنِْذُر الَّ

 بالتصديق باآلخرة. 

وهذا مثل رضبه ({ 91}َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي) قوله تعاىل:

اهلل للمؤمن والكافر كام أنه ال يستوي األعمى والبصري وال تستوي 

وكذلك ال ({ 49( َوََل الظِّلُّ َوََل احْلَُروُر)40}الظُُّلَماُت َوََل النُّوُر)

املؤمن وال الكافر، واحلرور الريح احلارة كالسموم واحلرور يكون  يستوي

}َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياُء َوََل  بالليل والنهار والسموم ال يكون إال بالنهار

واألحياء هم املؤمنون الذين أحياهم اإليامن واألموات الذين اأْلَْمَواُت{ 

َه ُيْسِمُع َمْن يَ  أماهتم الكفر أي يسمع الوعظ من يشاء من َشاُء{ }إِنَّ اللَّ

وهذا مثل وتقديره كام ({ 44}َوَما َأْنَت بُِمْسِمٍع َمْن يِف اْلُقُبوِر) خلقه

 أنك ال تسمع املوتى يف القبور كذلك ال تسمع الكافر. 

{  قوله تعاىل: بشريًا }بَِشرًيا َوَنِذيًرا{  أي بالقرآن}..إِنَّا َأْرَسْلنَاَك بِاحْلَقِّ

ٍة إَِلَّ َخاَل فِيَها  مطيعني ونذيرًا من النار للمذنبنيباجلنة لل }َوإِْن ِمْن ُأمَّ

 أي سلف فيها نبي. ({ 42َنِذيٌر)

َماِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َثَمَراٍت ُُمَْتِلًفا   َه َأْنَزَل ِمَن السَّ ْ َتَر َأنَّ اللَّ }...َأََل

اها ومطعومها وروائحها وفيه مضمر حمذوف وتقديره خمتلف ألواَأْلَواَُّنَا{ 

َباِل ُجَدٌد بِيٌض{  فاقترص منها عىل ذكر اللون ألنه أظهر واجلدد }َوِمَن اْْلِ

 اخلطط واحدها ُجَدة ومنه قول زهري: 

 كأنه أشفع اجلدين ذو جدد

 

 طاف تربع بعد الطيف عريانا 

 

لغرابيب وا({ 47}بِيٌض َومُحٌْر ُُمَْتِلٌف َأْلَواَُّنَا َوَغَرابِيُب ُسوٌد)  

: -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الشديد السواد الذي لونه كلون الغراب ومنه قوله 
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))إن اهلل يبغض الشيخ الغربيب(( يعني الذي خيضب بالسواد وفيه تقديم 

 وتأخري وتقديره: وسود غرابيب.

َوابِّ َواأْلَْنَعاِم{  كذلك خمتلف أحوال العباد ثم }َوِمَن النَّاِس َوالدَّ

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{ } قال: ومن مل خيش اهلل فليس بعامل، إِنََّما َُيَْشى اللَّ

رأس احلكمة : إن فاحتة الزبور -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 . خشية اهلل تعاىل

اَرًة َلْن َتُبوَر) قوله تعاىل: يعني بالتجارة اجلنة ولن ({ 41}َيْرُجوَن ِِتَ

 ن تكسد ولن تفسد. تبور ل

َيُهْم ُأُجوَرُهْم{  قوله تعاىل: }َوَيِزيَدُهْم ِمْن  يعني ثواب أعامهلم}لُِيَوفِّ

أي غفور للذنب ({ 30}إِنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر) ملضاعفة حسناهتمَفْضِلِه{ 

بالتوبة شكور للطاعة ووصفه بأنه شكور جماز معناه أنه مقابل باإلحسان 

 مقابلة الشكور.

ِذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا{  }..ُثمَّ  وهذه خاصة يف َأْوَرْثنَا اْلِكَتاَب الَّ

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وخيار أهل بيته من كان منهم عىل 

طريقه ومتبعًا لسنته فإن اهلل سبحانه اصطفاهم لوراثة الكتاب وائتمنهم 

 ع إرثه وبخس حظه فال وراثة لهعليه وحكم هلم به إال من ظلم بفسقه وقط

}َوِمنُْهْم َسابٌِق  واملقتصد املتوسط يف الطاعات}َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد{ 

اِت{  وهو صاحب املنزلة العليا يف الطاعات، وإنام بني هبذه اآلية بِاخْلرَْيَ

 درجاهتم وأوضح وراثتهم. 

ِذي َأْذَهَب َعنَّا احْلَ  ِه الَّ يعني تعب الدنيا َزَن{ }..َوَقاُلوا احْلَْمُد لِلَّ

 ومهومها وحمنها وغمومها.

نَا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه{  ِذي َأَحلَّ }ََل  ودار املقامة يف اجلنة}الَّ
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نَا فِيَها َنَصٌب{  نَا فِيَها ُلُغوٌب) أي تعبَيَمسُّ واللغوب ({ 39}َوََل َيَمسُّ

 اإلعياء. 

}َربَّنَا َأْخِرْجنَا  يستغيثون فيهايعني }..َوُهْم َيْصَطِرُخوَن فِيَها{  

ِذي ُكنَّا َنْعَمُل{  أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل َنْعَمْل َصاحِلًا َغرْيَ الَّ

َر َوَجاَءُكُم النَِّذيُر{  املعصية ُر فِيِه َمْن َتَذكَّ ْرُكْم َما َيَتَذكَّ ْ ُنَعمِّ روينا }َأَوََل

 ري يف هذا املكان ستون سنة. أن التعم -صلوات اهلل عليه-عن أمري املؤمنني 

ِذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل: واخللف هو }..ُهَو الَّ

َصىَل اهلل -التايل للمتقدم وهذه اآلية نزلت يف احلجج من ولد رسول اهلل 

كلام مىض منهم إمام خلفه إمام آخر وهذا دليل عىل ن اهلل تعاىل  -َعَلْيه وآله

أي فعليه عقاب }َفَمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفُرُه{  ضه من حجة أو إمامال خييل أر

 كفره. 

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه{  قوله تعاىل: َكاَءُكُم الَّ }ُقْل َأَرَأْيُتْم ُِشَ

 وأراد بالرشكاء ما عبد من دون اهلل من صنم ووثن ألاهم أرشكوا يف العبادة

َمَواِت{ }َأُرويِن َماَذا َخَلُقوا  ٌك يِف السَّ يعني يف ِمَن اأْلَْرِض َأْم هَلُْم ِِشْ

}َأْم َءاَتْينَاُهْم ِكَتابًا َفُهْم  خلق الساموات أي حتى صاروا رشكاء يف خلقها

فيه تأويالن أحدهام: أم أنزلنا عليهم كتابًا بأن اهلل تعاىل ال َعىَل بَيِّنٍَة ِمنُْه{ 

الثاين: أم أنزلنا عليهم كتابًا بام هم يعذهبم عىل كفرهم فهم واثقون به، و

}بَْل إِْن َيِعُد الظَّالُِموَن بَْعُضُهْم  عليه من الرشك فهم عىل احتجاج به

يعني يغرر بعضهم بعضًا بام ال ينفعهم من ({ 20بَْعًضا إَِلَّ ُغُروًرا)

 األعامل. 

ِه َجْهَد َأْيَماَِّنِْم{  قوله تعاىل: يش أقسموا قبل هم قر}..َوَأْقَسُموا بِاللَّ

أن بعث اهلل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم إليهم حني بلغهم أن أهل 

الكتب كذبوا رسلهم فلعنوا من كذب نبيه منهم وحلفوا باهلل جل اسمه 



/  الربهان                                                                              

 سورة فاطر -2ج

115 

}َلَيُكوُننَّ َأْهَدى ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم{  أي نبي}َلِئْن َجاَءُهْم َنِذيٌر{  يميناً 

ا َجاَءُهْم َنِذيٌر{  لرسل من أهل الكتابيعني ممن كذب ا عنى به }َفَلمَّ

}َما َزاَدُهْم إَِلَّ  سيدنا حممد رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم

 يعني عن احلق واتباع الرسول َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم. ({ 24ُنُفوًرا)

م استكربوا عن طاعة اهلل يعني أاه}اْستِْكَباًرا يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل:

يِِّئ{  عز وجل َصىَل اهلل َعَلْيه -وهو ما مكروه برسول اهلل }َوَمْكَر السَّ

ِذيَن َكَفُروا{كام قال:  -وآله }َوََل َُيِيُق [، 38]األنفال: }َوإِْذ َيْمُكُر بَِك الَّ

يُِّئ إَِلَّ بَِأْهِلِه{   ومعنى حييق ينزل قال الشاعر: اْلَمْكُر السَّ

 د رفعوا املنية واستقلت وق

 

 ذراعًا بعدما كادت حتيق 

 

لنَِي{   يعني سنة اهلل يف األولني، وفيها }َفَهْل َينُْظُروَن إَِلَّ ُسنََّة اأْلَوَّ

أحدهام: نزول العذاب هبم عند إرصارهم عىل التكذيب. والثاين:  وجهان

 ال تقبل التوبة عند نزول العذاب هبم. 

ُه النَّاَس بَِما َكَسُبوا َما َتَرَك َعىَل  }..َوَلوْ  قوله تعاىل: ُيَؤاِخُذ اللَّ

يعني من حيوان كله الذي دب عىل األرض ودرج وقد َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة{ 

ُرُهْم إِىَل َأَجٍل  -َعَلْيه الَسالم-فعل ذلك يف زمن نوح  }َوَلِكْن ُيَؤخِّ

ى{  نهم بالسيف أو يعني إىل األجل الذي رضب هلم يف االنتقام مُمَسمًّ

َه َكاَن بِِعَباِدِه بَِصرًيا) نزول العذاب هبم بصريًا بأعامهلم  ({29}َفإِنَّ اللَّ

 عاملًا بآجاهلم. 



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة يس مكية 
ِحيِم: }يس) مْحَِن الرَّ ِه الرَّ روينا عن آبائنا عن أمري ({ 9بِْسِم اللَّ

َصىَل -أنه قال: معناه يا حممد. وروينا عنه  -صلوات اهلل عليه-يل املؤمنني ع

أنه قال: ))إن اهلل سبحانه سامين يف القرآن بسبعة أسامء:  -اهلل َعَلْيه وآله

 حممد وأمحد وطه ويس واملزمل واملدثر وعبداهلل((. 

 ذر آباؤهميعني لتنذرهم كام أن}...لُِتنِْذَر َقْوًما َما ُأْنِذَر َءابَاُؤُهْم{  

يعني عن اإلنذار وقبوله ووقوع العذاب هبم عند ({ 6}َفُهْم َغافُِلوَن)

 إرصارهم. 

}ََل  الذي وجب عليهم العذاب}َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعىَل َأْكَثِرِهْم{ 

يعني أكثرهم الذي وجب عليهم العذاب ال يؤمنون، ({ 7ُيْؤِمنُوَن)

من كفار قريش  - اهلل َعَلْيه وآلهَصىَل -وهؤالء هم الذين عاندوا رسول اهلل 

 وأكثرهم قتل كافرًا أو مات فكان املخرب كاخلرب.

واجلعل بمعنى احلكم يف هذا املكان }إِنَّا َجَعْلنَا يِف َأْعنَاِقِهْم َأْغاَلًَل{ 

وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل للكفار يف امتناعهم من اإليامن كامتناع املغلول 

عناق حقيقة ألن الغل جتمع فيه األيدي إىل من الترصف وقوله يف األ

واألذقان األمكنة املنحدرة عن الشفة السفىل }َفِهَي إِىَل اأْلَْذَقاِن{  األعناق

ويقال: بعري مقمح ({ 2}َفُهْم ُمْقَمُحوَن) ألن أيدهيم تامسها إذا غلت

 وهو أن يرفع رأسه ويطبق أجفانه إذا ورد املاء يف الشتاء وقيل املقمح هو أن

  حيدر ذقنه إىل صدره ثم يرفعه مأخوذ من القمح وهو رفع اليشء إىل الفم. 

ا{  ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ ما صنعه اهلل تعاىل }َوَجَعْلنَا ِمْن بنَْيِ َأْيِدَيِْم َسدًّ

فهو السد بالضم وما صنعه بني آدم فهو سد بالفتح والسد الذي كان من 

 تعاىل بني نبيه َصىَل اهلل َعَلْيه وآله بني أيدهيم ومن خلفهم هي ما حال اهلل
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وَسَلم وبني أعدائه حتى مل يقدروا عليه فكأن بينهم وبني رسول اهلل َصىَل 

 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم سدًا مل يصلوا إليه بمكروه حني منعه اهلل منهم

وَن) مة حني يعني أغشيناهم أبصارهم ظل({ 1}َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم ََل ُيْبِِّصُ

 أرصوا عىل الكفر مكافأة إليثارهم املعصية عىل الطاعة. 

مْحََن بِاْلَغْيِب{  قوله تعاىل: ْكَر َوَخَِشَ الرَّ }..إِنََّما ُتنِْذُر َمِن اتََّبَع الذِّ

ُه بَِمْغِفَرٍة{  والغيب هو ما يغيب به عن أعني الناس من أرسار علمه ْ }َفَبِّشِّ

 عمله.  يعني غفران لذنبه حني أخلص هلل

فيه تأويالن أحدهام نحييهم }إِنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى{  قوله تعاىل:

ُموا{  باإليامن والثاين نحييهم عند البعث للجزاء أي نعلم }َوَنْكُتُب َما َقدَّ

وهو ما سنوه من سنة حسنة أو }َوَءاَثاَرُهْم{ ما قدموا من خري أو رش 

 أْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم ُمبنٍِي)}َوُكلَّ  ابتدعوه من بدعة مستهجنة
ٍ
ء ({ 94ََشْ

 يعني يف علم واضح يتبع كام يتبع اإلمام يف املشكالت. 

ْب هَلُْم َمَثاًل َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة{  قوله تعاىل:  . هي أنطاكية}َواْْضِ

ا{  بُوُُهَ ْزنَ  وهام شمعون ويوحنا}إِْذ َأْرَسْلنَا إَِلْيِهُم اْثننَْيِ َفَكذَّ ا }َفَعزَّ

فقوينا مأخوذ من العزة وهي القوة املنيعة واسم هذا الثالث بَِثالٍِث{ 

 .سكرم

هذا منهم عىل جهة اإلنكار لرسالتهم }َقاُلوا َما َأْنُتْم إَِلَّ بََِّشٌ ِمْثُلنَا{ 

مْحَُن ِمْن  ومعناه أن مثلنا من البرش ال جيوز أن يكونوا رسالً  }َوَما َأْنَزَل الرَّ

 }
ٍ
ء ن أحدهام: أن يكون ذلك منهم إنكار للرمحن أن يكون فيه تأويالََشْ

 إهلًا ُمْرِساًل. والثاين: أن يكون ذلك إنكار أن يكون للرمحن رسل إىل خلقه

حيتمل وجهني أحدهام: تكذبون يف أن لنا ({ 99}إِْن َأْنُتْم إَِلَّ َتْكِذبُوَن)

 إهلًا، والثاين: تكذبون يف أن تكونوا رساًل. 
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فإن قيل: ({ 96اُلوا َربُّنَا َيْعَلُم إِنَّا إَِلْيُكْم َلُمْرَسُلوَن)}قَ  قوله تعاىل:

فعلم اهلل هبم ال يكون حجة عند الكفار هلم؟ قيل: حيتمل ذلك وجهني 

أحدهام: يعلم إنا إليكم ملرسلون بام يظهر لنا من املعجزات. والثاين: معناه 

({ 97ا إَِلَّ اْلَباَلُغ اْلُمبنُِي)}َوَما َعَلْينَ متكني ربنا لنا إنام هو لعلمه بصدقنا

يعني اإلعجاز الدال عىل صحة الرسالة إعالمًا للقوم أن الذي عىل الرسل 

إليهم إبالغ الرسالة وليس عليهم اإلجابة وإنام اإلجابة عىل املدعوين دون 

 الداعني. 

َنا بُِكْم{  قوله تعاىل: ْ ْ  أي تشآمنا بكم}َقاُلوا إِنَّا َتَطريَّ  َتنَْتُهوا }َلِئْن ََل

نَُّكْم{  يعني لنرمجنكم باحلجارة وحيتمل أن يكون الرجم يف هذا َلنَْرَُجَ

نَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب َألِيٌم) املكان بمعنى الشتم يعني التعذيب ({ 92}َوَلَيَمسَّ

}َأِئْن  أي الشؤم معكم إن أقمتم عىل الكفر}َقاُلوا َطاِئُرُكْم َمَعُكْم{  املؤمل

ْرُتْم بَ  ُفوَن)ُذكِّ  يف تطريكم وكفركم. ({ 91ْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمَْسِ

وهو حبيب }َوَجاَء ِمْن َأْقَى اْلَمِدينَِة َرُجٌل َيْسَعى{  قوله عز وجل:

وإنام علم صدق نبوهتم ({ 40}َقاَل َياَقْوِم اتَّبُِعوا اْلُمْرَسِلنَي) النجار

، فاعتقد صدقهم ألاهم ملا دعوه قال: أتأخذون عىل هذا أجرًا؟ قالوا: ال

يعني ({ 49}اتَّبُِعوا َمْن ََل َيْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن)وآمن هبم. 

 فاهتدوا هبدايتهم. 

ِذي َفَطَريِن{  قوله تعاىل: }َوإَِلْيِه  أي خلقني}َوَما ِِلَ ََل َأْعُبُد الَّ

هو أي تبعثون. فإن قيل: فكيف أضاف إىل نفسه إليهم و({ 44ُتْرَجُعوَن)

 معرتف أن اهلل تعاىل قد فطرهم مجيعًا ويبعثهم إليه مجيعًا؟ 

قيل: ألن خلق اهلل تعاىل نعمة عليهم يوجب الشكر والبعث يف القيامة 

وعند تقتيض الزجر فكان إضافة النعمة إىل نفسه أظهر شكرًا وإضافة 

 الزجر إىل الكافر أبلغ أثرًا. 
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ِذي َفَطَريِن َوإَِلْيِه  }َوَما ِِلَ ََل وروينا أنه ملا قال هلم:  َأْعُبُد الَّ

وثبوا وثبة رجل واحد فقتلوه وهو يقول: يا رب اهد ({ 44ُتْرَجُعوَن)

 قومي فإاهم ال يعلمون. 

وخاطب هبذا ({ 49}...إيِنِّ َءاَمنُْت بَِربُِّكْم َفاْسَمُعوِن) قوله تعاىل:

 قويل. الكالم قومه ومعناه إين آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعوا 

( بَِما 46}ِقيَل اْدُخِل اْْلَنََّة َقاَل َياَلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن) قوله تعاىل:

 } يف هذا تأويالن أحدهام أنه متنى أن يعلموا بحاله ليعلموا َغَفَر ِِل َريبِّ

حسن مآبه ومحيد عاقبته. والثاين: أنه متنى ذلك ليؤمنوا مثل إيامنه فيصريوا 

 اية النصيحة ألنه نصحهم حيًا وميتًا. إىل مثل حاله وهذه غ

َماِء{  قوله تعاىل: }َوَما َأْنَزْلنَا َعىَل َقْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجنٍْد ِمَن السَّ

}َوَما ُكنَّا  واجلند املالئكة الذين ينزلون بالوحي عىل األنبياء

 أي فاعلني. ({ 42ُمنِْزلنَِي)

}َفإَِذا ُهْم  والصيحة العذابًة{ }إِْن َكاَنْت إَِلَّ َصْيَحًة َواِحدَ  

ًة َعىَل اْلِعَباِد{  أي ميتون({ 41َخاِمُدوَن) يعني يا حرسة العباد }َياَحَْسَ

({ 30}َما َيْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إَِلَّ َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن) عىل أنفسهم

 . واستهزاؤهم قيل العذاب

ا ََجِيٌع َلَدْينَا  وَن)}..َوإِْن ُكلٌّ َلمَّ يعني املاضني والباقني ({ 34َُمَْْضُ

 حمرضون للثواب والعقاب. 

ْرَنا فِيَها ِمَن اْلُعُيوِن) قوله: ( لَِيْأُكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما 32}..َوَفجَّ

أي وما تعمله أيدهيم من األاهار ({ 39َعِمَلْتُه َأْيِدَيِْم َأَفاَل َيْشُكُروَن)

مل تعمله أيدهيم من الزرع الذي أنبته اهلل التي أجراها اهلل هلم وحيتمل وما 

 تعاىل. 
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ِذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها{  قوله تعاىل:  يعني الذكر واألنثى}ُسْبَحاَن الَّ

ويف هذا دليل عىل مشاكلة العذاب هلم }ِِمَّا ُتنْبُِت اأْلَْرُض َوِمْن َأْنُفِسِهْم{ 

مام تفرد اهلل سبحانه بمعرفته ({ 36}َوِِمَّا ََل َيْعَلُموَن) يف أاها زوج وأنثى

 ومل حيط بعلمه أحد من خلقه وذلك كثري يف الساموات واألرض. 

ْيُل َنْسَلُخ ِمنُْه النََّهاَر{  قوله تعاىل: أي خيرج منه النهار }َوَءاَيٌة هَلُُم اللَّ

}َفإَِذا ُهْم  يعني ضوءه مأخوذ من سلخ الشاة إذا خرجت من جلدها

 أي داخلون يف ظلمة. ({ 37ُمْظِلُموَن)

ِري لُِمْسَتَقرٍّ هَلَا{  قوله تعاىل: ْمُس َِتْ يعني النتهاء أمرها عند }َوالشَّ

 -َعَلْيه الَسالم-انقضاء الدنيا والرواية التي رويناها عن أمري املؤمنني عيل 

وتأويل ذلك ({ 32}َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم) والشمس ال مستقر هلا

 ري يف الليل والنهار ال وقوف هلا وال قرار. أاها جت

ْرَناُه َمنَاِزَل{  قوله عز وجل: يعني أنه يطلع كل ليلة يف }َواْلَقَمَر َقدَّ

 وهو العذق اليابس. ({ 31}َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم) منزل

ْمُس َينَْبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر{  قوله تعاىل: عني ال يشبه ي}ََل الشَّ

ضوء أحدهام ضوء اآلخر أي ضوء القمر لياًل والشمس اهارًا فإذا جاء 

ْيُل َسابُِق النََّهاِر{  سلطان أحدهام ذهب سلطان اآلخر يعني أنه ال }َوََل اللَّ

يتقدم الليل قبل استكامل النهار ألنه ال يأيت بعد ليل متصل حتى يكون 

ألن الشمس والقمر ({ 20َيْسَبُحوَن)}َوُكلٌّ يِف َفَلٍك  بينهام اهار متصل

والنجوم يف فلك بني السامء واألرض غري ملتصق بالسامء ولو كانت 

ملتصقة ما جرت ويف قوله: يسبحون تأويالن أحدهام جيرون والثاين: 

 يدورون كام يدور املغزل يف الفلكة. 

َتُهْم يِف  قوله تعاىل: يَّ ({ 29اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن)}َوَءاَيٌة هَلُْم َأنَّا مَحَْلنَا ُذرِّ

والفلك السفن الكبار واملشحون اململو واملحمول هم اآلباء محلهم اهلل 
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 -َعَلْيه الَسالم-تعاىل يف سفينة نوح. والثاين: ما روينا عن أمري املؤمنني عيل 

}َوَخَلْقنَا هَلُْم ِمْن ِمْثِلِه َما  أن الذريات النطف والسفن أرحام األمهات

يعني أنه خلق مثل سفينة نوح ما يركبونه من السفن ({ 24وَن)َيْرَكبُ 

والثاين أاها اإلبل خلقها هلم يف الرب مثل السفن املركوبة يف البحر والعرب 

 تشبه اإلبل بالسفن قال طرفة: 

 كأن خدوج املالكية غدوة 

 

 حاليا سفني بالنواضح من ددِ  

 

يَخ هَلُْم{ }َوإِْن َنَشْأ ُنْغِرْقُهْم َفاَل قوله تعاىل:   يعني فال مغيث هلم رَصِ

}إَِلَّ َرمْحًَة ِمنَّا َوَمَتاًعا إِىَل  يعني من العذاب({ 23}َوََل ُهْم ُينَْقُذوَن)

 يعني إىل املوت وجيوز إىل يوم القيامة. ({ 22ِحنٍي)

يه ف}َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَُّقوا َما بنَْيَ َأْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم{  قوله تعاىل:

تأويالن أحدهام : ما مىض بني أيديكم من الذنوب وما خلفكم ما يأيت من 

الذنوب، والثاين: ما بني أيديكم من الدنيا وما خلفكم من اآلخرة وعذاهبا. 

والثالث: ما بني أيديكم من عذاب اهلل ملن تقدمكم من عاد وثمود وما 

لكي ترمحوا وال أي ({ 29}َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن) خلفكم من أمر الساعة

 تعذبوا وهلذا الكالم جواب حمذوف تقديره: وإذا قيل هلم أعرضوا عنه. 

ِْم{  قوله تعاىل: جيوز أن يكون }َوَما َتْأتِيِهْم ِمْن َءاَيٍة ِمْن َءاَياِت َرِّبِّ

 املراد باآلية القرآن، وجيوز أن يكون املراد هبا املعجزة. 

ِذيَن }َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َأْنِفُقوا ِِمَّ   ِذيَن َكَفُروا لِلَّ ُه َقاَل الَّ ا َرَزَقُكُم اللَّ

ُه َأْطَعَمُه{  هذه اآلية يف كل كافر وجاحد َءاَمنُوا َأُنْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اللَّ

}َأُنْطِعُم َمْن َلْو  لنعم اهلل إذا أمروا أن يطعموا الفقراء واملساكني قالوا:

ُه َأْطَعَمُه{  ({ 27}إِْن َأْنُتْم إَِلَّ يِف َضاَلٍل ُمبنٍِي) ء وكفراً استهزاَيَشاُء اللَّ
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 يعني يف ضالل من قول اهلل سبحانه حني ردوا هبذا اجلواب. 

({ 22}َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي) قوله تعاىل:

يعني ما وعد الكفار من العذاب، وجيوز أن يكون الوعد ما وعد به 

 ن من الظفر هبم. املسلمو

والصيحة }َما َينُْظُروَن إَِلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َتْأُخُذُهْم{  قوله تعاىل:

 ظهور أمارات القيامة وبيان أرشاط الساعة التي تأخذ الناس منها الصيحة. 

أنه قال: ))تقوم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-روينا عن سيدنا رسول اهلل 

وبًا يتبايعان فام يطويانه حتى تقوم الساعة الساعة والرجالن قد نرشا ث

والرجل خيفض ميزانه ويرفعه، والرجل يرفع أكلته إىل فيه فام تصل إىل فيه 

 .حتى تقوم((

ُموَن) يعني يتكلمون وجيوز أن يكون اختصامهم يف دفع ({ 21}َُيِصِّ

ضهم أي ال يستطيع أن يويص بعَفاَل َيْسَتطِيُعوَن َتْوِصَيًة{ النشأة اآلخرة }

أي إىل ({ 90}َوََل إِىَل َأْهِلِهْم َيْرِجُعوَن) إىل بعض بام يف يده من حق

 منازهلم ألاهم قد عجلوا عن ذلك. 

وِر{  قوله تعاىل: يعني تعاد األرواح إىل الصور كام كانت }َوُنِفَخ يِف الصُّ

ِْم َينِْسُلوَن) يف دار الدنيا ({ 99}َفإَِذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث إِىَل َرِّبِّ

 واألجداث القبور واحدها جدث ومعنى ينسلون يرسعون قال الشاعر: 

 عسالن الذئب أمسى ثاوياً 

 

 برد الليل عليه فنسل 

 

مْحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن)قوله تعاىل:  هذا ({ 94}َهَذا َما َوَعَد الرَّ

 قول املؤمنني.

يعني يف ({ 99اِكُهوَن)}...إِنَّ َأْصَحاَب اْْلَنَِّة اْلَيْوَم يِف ُشُغٍل فَ  

شغل مام يلقى أهل النار فاكهون، وقرئ )فكهون( يعني بغري ألف، ويف 
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أنه سواء ومعناهام واحد يقال: فاكه وفكه كام  وجهاناختالف القولني 

يقال حاذر وحذر. والثاين: معناهام يف اللغة خمتلف والفكه الذي يتفكه 

 بالطعام وبأعراض الناس قال الشاعر: 

 ىل جنب العرايا إذ غدت فكه إ

 

 فكام تبلغ ثابت األطناب 

 

: أحدها: ناعمون. والثاين: معجبون. والثالث: أربعة أوجهوفيه 

فرحون. والرابع: ذو فاكهة كام يقال: شاحم والحم أي ذو شحم وحلم كام 

 قال لبيد: 

 وغررتني وزعمت أنك البٌن بالصيف تامرُ 

 

 أي ذو لبن وذو متر. 

ُعوَن)}قوله تعاىل:  يعني ما ({ 97..هَلُْم فِيَها َفاِكَهٌة َوهَلُْم َما َيدَّ

 يشتهون ويتمنونه مأخوذ من الدعاء. 

فيه تأويالن أحدهام ({ 92}َساَلٌم َقْوًَل ِمْن َربٍّ َرِحيٍم) قوله تعاىل:

 أنه سالم اهلل تعاىل عليهم إكرامًا هلم. والثاين: تبشري اهلل هلم بسالمتهم. 

َا اْلُمْجِرُموَن)} قوله تعاىل: ألن أهل النار ({ 91َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم َأَيُّ

 يميزون من أهل اجلنة. 

يعني اهلوى املتبوع، وروينا َأَضلَّ ِمنُْكْم ِجباِلًّ َكثِرًيا{  }...َوَلَقدْ  

الكفر واجلبل اجلامعة ومنعها من الكالم وهو اخلتم عليها ألن أعضاءه التي 

 نفسه صارت عليه شهودًا يف حق ربه.  كانت له أعوانًا يف حق

ُمنَا َأْيِدَيِْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َكاُنوا َيْكِسُبوَن)  ({ 69}...َوُتَكلِّ

ويف كالمهم ثالثة تأويالت أحدها: أن تظهر منها سمة تقوم مقامها كام قال 
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 الشاعر: 

 وقالت له العينان سمعًا وطاعة 

 

 حدرتا كالدر ملا يثقب 

 

الثاين: أن املوكلني هبا يشهدون. والثالث: أن اهلل سبحانه خلق فيها و

أنه قال:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كالمًا وذلك ملا روينا عن سيدنا رسول اهلل 

))يقال ألركانه انطقي فتنطق بعلمه ثم خييل بينه وبني الكالم فيقول بعدًا 

 لكن وسحقًا فعنكن كنت أناضل((. 

ُمنَا َأْيِدَيِْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم{قال: فإن قيل: فلم  فجعل ما كان  }َوُتَكلِّ

من اليد كالمًا وما كان من الرجل؟ قيل: ألن اليد مبارشة لعمله والرجل 

حارضة عىل غري شهادة وقول الفاعل عىل نفسه إقرار ولذلك عرب عام صدر 

 عن األيدي بالقول وما صدر عن األرجل بالشهادة. 

أنه قال: ))أول عضو  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ن سيدنا رسول اهلل وروينا ع

من اإلنسان يتكلم يوم خيتم عىل األفواه فخذه من الرجل اليرسى(( 

فاحتمل أن يكون تقديم الفخذ بالكالم عىل سائر األعضاء ألن معاصيه 

يدركها بحواسه التي هي يف الشطر األعىل من جسده وأقرب أعضاء 

الفخذ فجاز لقربه فيها أن يتقدم يف الشهادة، وتقدمت اليرسى  الشطر منها

ألن الشهادة ميامن األعضاء أقوى منها يف سائرها فلذلك تقدمت اليرسى 

 عىل اليمنى. 

اَط{  قوله تعاىل: َ }َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسنَا َعىَل َأْعُينِِهْم َفاْسَتَبُقوا الِّصِّ

ا فضلوا عن الطريق فال يبرصون يعني أعمينا أبصار املرشكني يف الدني

عقوبة هلم، وحيتمل أن يكون التأويل ألعمينا قلوهبم ملا أرصوا عىل 

الذنوب فضلوا عن احلق فلم هيتدوا إليه واملطموس مأخوذ من طمس 

 الكتاب وهو حمو أثره ومن الناس وهو الذي ال يكون بني جفنيه شق. 
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يعني غرينا َعىَل َمَكاَنتِِهْم{  }َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخنَاُهمْ  قوله تعاىل:

}َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضيًّا  خلقتهم احلسنة إىل اخللق املشوهة عذابًا وانتقاماً 

يعني فام استطاعوا لو فعلنا ذلك هبم أن يتقدموا أو ({ 67َوََل َيْرِجُعوَن)

 يتأخروا، وجيوز فام استطاعوا مضيًا يف الدنيا وال رجوعًا فيها. 

ْسُه يِف اخْلَْلِق{  قوله تعاىل: ْرُه ُننَكِّ يعني نرده يف الضعف }َوَمْن ُنَعمِّ

أن من فعل ({ 62}َأَفاَل َيْعِقُلوَن) والكرب إىل حال الصغر ال يعلم شيئاً 

 هذا بكم قادر عىل بعثكم. 

ْعَر{  قوله تعاىل: ْمنَاُه الشِّ أي ليس الذي علمناه من القرآن }َوَما َعلَّ

يعني هذا ({ 61ي َلُه إِْن ُهَو إَِلَّ ِذْكٌر َوُقْرَءاٌن ُمبنٌِي)}َوَما َينَْبغِ  شعراً 

 الذي يتلوه عليكم هو ذكر وقرآن من اهلل عز وجل. 

يعني لتنذر يا حممد بالقرآن من كان حيًا وهذه }لُِينِْذَر َمْن َكاَن َحيًّا{ 

قراءة تأويل من قرأ بالتاء، ويف قوله من كان حيًا أربعة تأويالت أوهلا: 

عاقاًل. والثاين: حي النظر حي القلب، والثالث: من كان مؤمنًا. والرابع: 

معناه وجيب العذاب ( {70}َوَُيِقَّ اْلَقْوُل َعىَل اْلَكافِِريَن) من كان مهتدياً 

 عىل الكافرين. 

ْ َيَرْوا َأنَّا َخَلْقنَا هَلُْم ِِمَّا َعِمَلْت َأْيِدينَا{  قوله تعاىل:  يعني عملناه}َأَوََل

َماَء بَنَْينَاَها بَِأْيٍد{بقدرتنا وقوتنا كام قال:  [، أي بقوة 47]الذاريات: }َوالسَّ

 وجيوز أن يكون من فعلنا وعملنا من غري أن نكله إىل غرينا واألنعام اإلبل

 . يعني مقتنون وضابطون({ 79}َفُهْم هَلَا َمالُِكوَن) والبقر والغنم

ْلنَاَها هَلُْم َفِمنَْها رَ  فالركوب بالضم املصدر من قولك ُكوُِّبُْم{ }َوَذلَّ

}َوِمنَْها  ركب يركب ركوبًا والركوب بالفتح الدابة التي تصلح أن تركب

 يعني حلوم املأكول منها. ({ 74َيْأُكُلوَن)
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 يعني ما يتخذ من أوبارها وأصوافها وأشعارها}َوهَلُْم فِيَها َمنَافُِع{ 

يعني رب هذه ({ 73اَل َيْشُكُروَن)}َأفَ  يعني يرشب ألبااها}َوَمَشاِرُب{ 

 النعم بتوحيده وطاعته. 

وَن) قوله تعاىل: يعني أن املرشكني ({ 79}..َوُهْم هَلُْم ُجنٌْد َُمَْْضُ

عون ألوثااهم حمرضون يعني إىل النار ألاهم غضبوا آلهلتهم وآهلتهم مل 

 تنرصهم. 

ْنَساُن َأنَّا َخَلقْ  قوله تعاىل: ْ َيَر اإْلِ يف هذه اآلية نَاُه ِمْن ُنْطَفٍة{ }..َأَوََل

َصىَل اهلل -أحدهام أاها نزلت يف أيب  بن خلف اجلمحي أتى النبي  قوَلن

جيادله يف بعث املوتى. والثاين: أاها نزلت يف العاص بن وائل  -َعَلْيه وآله

أخذ نطفًا من البطحاء ففتها يف يده ثم قال للنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: 

 يميتك نعم: ))-وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –أحييي اهلل هذا بعدما أرى؟ فقال النبي 

أي جمادل يف ({ 77}َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي) ((جهنم يدخلك ثم حيييك ثم

اخلصومة مبني باحلجة يريد أنه صار بعد أن مل يكن شيئًا مذكورًا خصياًم 

 اهلل بذلك عىل نعمه عليه.مبينًا فاحتمل ذلك أمرين أحدهام أن ينبه 

 والثاين : أن يدله بذلك عىل إحياء املوتى كام ابتدأه بعد أن مل يكن شيئًا . 

َب َلنَا َمَثاًل َوَنِِسَ َخْلَقُه{قوله تعاىل :  وهو من قدمنا ذكره ،  }َوَْضَ

وحيتمل قوله ونيس خلقه وجهني ؛ أحدهام : أي ترك خلقه أن يستدل به . 

 عىل االعتبار به. والثاين: تنبيهاً 

ِيي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم)   استبعاد أن يكون خلقًا ({ 72}َقاَل َمْن ُُيْ

ِييَها  جديدًا فأمر اهلل تعاىل نبيه أن جييبه بام فيه دليل ألويل األلباب: }ُقْل ُُيْ

ٍة{  َل َمرَّ ِذي َأْنَشَأَها َأوَّ أي فمن قدر عىل إنشائها أول مرة من غري يشء الَّ

}َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق  و قادر عىل إعادته يف النشأة الثانية من يشءفه

 أي كيف يبدئ ويعيد. ({ 71َعِليٌم)
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َجِر اأْلَْخَْضِ َناًرا{  قوله تعاىل: ِذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ أي الذي }الَّ

جعل النار املحرقة يف الشجر الرطب املطفى ومجع بينهام مع ما فيهام من 

النار تأكل احلطب وأقدركم عىل استخراجها هو القادر عىل املضادة ألن 

إعادة األموات وجتميع الرفات، وحيتمل ذلك منه وجهني أحدهام: أن ينبه 

اهلل سبحانه وتعاىل بذلك عىل قدرته الذي ال يعجز هبا يشء. والثاين: أن 

 يدل هبا عىل إحياء املوتى كام أحيت النار باإلذكاء. 

َما َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن }..إِنَّ  قوله تعاىل:

فيه تأويالن أحدهام: أن يؤمر فيؤخذ. والثاين: أن ليس ({ 24َفَيُكوُن)

أخف من كالم العرب من ذلك وال أهون فجعله اهلل تعاىل مثاًل ألمره يف 

{  الرسعة
ٍ
ء ِذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ ََشْ ي خزائن كل يشء يعن}َفُسْبَحاَن الَّ

 يوم القيامة.  ({23}َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن) وجيوز ملك كل يشء وفيه مبالغة



 قال اإلمام النارص لدين اهلل:

 سورة الصافات مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ا)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ افَّاِت َصفًّ هم ({ 9}َوالصَّ

يف صالهتا وعبادهتا وتنتظر املالئكة وإنام سميت الصافات ألاها تصطف 

أوامر اهلل عز وجل فيام يأمرهم به بإنعام عىل خلقه أو انتقام منه أو قبض 

أرواح أو إرسال قطر ورياح أو إنزال كتب أو محل رشائع وأحكام 

 واصطفافهم دال عىل اخلضوع واشتغال بالعبودية وانتظار األمر. 

اِجَراِت َزْجًرا)} املالئكة، وحتتمل اآلية أن  يعني هبا تعاىل({ 4َفالزَّ

يكون كل من زجر عن معصية اهلل سبحانه وأمر بطاعته وإنام اسم املالئكة 

 ألاهم يردون بالنهي واألمر ويزجرون عن معايص العيل الذكر.

}إِنَّ  يعني املالئكة تقرأ كتب اهلل عز وجل({ 3}َفالتَّالَِياِت ِذْكًرا)

ن اإلله لواحد والقسم عىل تقدير رب هذا قسم بأ({ 2إهَِلَُكْم َلَواِحٌد)

َمَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما{  الصافات يعني مالك الساموات }َربُّ السَّ

 واألرض وما بينهام من خلقه ألن اهلل يف آجاهلم وأرزاقهم ومصاحلهم

يعني مشارق الشمس يف الشتاء والصيف ألاها ({ 9}َوَربُّ اْلَمَشاِرِق)

مرشقًا واملغرب مثل ذلك تطلع الشمس كل يوم من مرشق ثالثامئة وستون 

 وتغرب يف مغرب. 

ْنَيا بِِزينٍَة اْلَكَواِكِب) قوله تعاىل: َماَء الدُّ نَّا السَّ حيتمل ({ 6}إِنَّا َزيَّ

ختصيص السامء الدنيا بالذكر وجهني أحدهام: الختصاصها بالزينة. 

واكب ألن من الكواكب والثاين: الختصاصها باملشاهدة، وقوله: بزينة الك

 ما خلق للزينة ومنها ما خلق لغري الزينة. 

وروينا عن سيدنا رسول اهلل أنه قال: خلقت النجوم لثالث: رجومًا 

للشياطني، وأدلة هيتدى هبا يف العبادات ويستدل هبا عىل مرور األيام 
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({ 7ٍد)}َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َمارِ واألوقات، وزينة السامء الدنيا((. 

 املتجرد من اخلري. 

ُعوَن إِىَل اْلَمََلِ اأْلَْعىَل{  قوله تعاىل: مَّ ألن اجلن منعت هبا أن }ََل َيسَّ

}َوُيْقَذُفوَن ِمْن  تسمع أخبار السامء وكالم املالئكة واملأل األعىل املالئكة

والدحر الدفع }ُدُحوًرا{  أي يرمون من كل مكان({ 2ُكلِّ َجانٍِب)

 بعنف. 

يعني إال من اسرتق السمع }إَِلَّ َمْن َخطَِف اخْلَْطَفَة{  تعاىل: قوله

}َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب  مأخوذ من االختطاف وهو االستالب برسعة

والثاقب املستوقد من قوهلم أثقب زندك أي استوقد نارك ({ 90َثاِقٌب)

 قال الشاعر: 

 بينام املرء شهاٌب ثاقب

 

 رضب الدهر سناه فخمد 

 

}َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا{  يعني فاسأهلم وحاججهم}َفاْسَتْفتِِهْم{ ىل: قوله تعا

 يعني أهيم أشد خلقًا أهم أم من خلقته من الساموات واألرضني واملالئكة

ويف الالزب أربعة تأويالت: ({ 99}إِنَّا َخَلْقنَاُهْم ِمْن طنٍِي ََلِزٍب)

ني الالصق أحدها الصق. والثاين: لزج. والثالث: الزق. والفرق ب

والالزق أن الالصق الذي قد لصق بعضه ببعض والالزق هو الذي يلزق 

 بام أصابه والرابع: الزم والعرب تقول طني الزب والزم، 

 وال حتسبون اخلري ال رش بعده

 

 وال حتسبون الرش رضبة الزب 

 

ويف عجبت قرآتان ({ 94}بَْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن) قوله تعاىل:

لتاء وتكون عجبت مضافًا إىل اهلل سبحانه، وإن كان ال أحدهام بضم ا
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يتعجب من يشء ألن التعجب من حدوث العلم واهلل سبحانه وتعاىل عامل 

أحدهام: بل أنكرت. والثاين:  وجهانباألشياء قبل كواها ويف هذا التعجب 

 أاهم قد حلوا حمل من يتعجب منه. 

جبَت يا حممد. وفيام عجبت والقراءة الثانية: بفتح التاء كأنه قال: بل ع

منه تأويالن أحدهام من احلق حني جاءهم ومل يقبلوه. والثاين: من القرآن 

 حني أعطيه. 

حني دعاهم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-من النبي ({ 94}َوَيْسَخُروَن) قوله:

 وجيوز أن يكون من القرآن حني تيل عليهم. 

ُروا ََل َيذْ قوله تعاىل:  يعني ال يبرصون وال ({ 93ُكُروَن)}َوإَِذا ُذكِّ

 أي يستهزئون. ({ 92}َوإَِذا َرَأْوا َءاَيًة َيْسَتْسِخُروَن) يتفكرون

 أي صاغرون. ({ 92}...َوَأْنُتْم َداِخُروَن) قوله تعاىل:

 يعني إعادة األرواح يف الصور}َفإِنََّما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة{  قوله تعاىل:

يعني ينظرون سوء أعامهلم وحيتمل ينظرون ({ 91)}َفإَِذا ُهْم َينُْظُرونَ 

يِن) البعث الذي كذبوا به يعني يوم ({ 40}َوَقاُلوا َياَوْيَلنَا َهَذا َيْوُم الدِّ

بُوَن) اجلزاء واحلساب ِذي ُكنُْتْم بِِه ُتَكذِّ وإنام ({ 49}َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل الَّ

 سمي يوم الفصل ألنه يفصل به بني احلق والباطل. 

ِذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم{  قوله تعاىل: وا الَّ يعني نساءهم }اْحُِّشُ

املوافقات هلم يف الكفر وحيتمل أن يكون املعنى وأشباههم يعني يضم أهل 

( ِمْن ُدوِن 44}َوَما َكاُنوا َيْعُبُدوَن) الكفر بعضهم إىل بعض يف النار

ا كانوا يعبدون من األصنام من الرؤساء املتبوعني يف الكفر، وجيوز ماللَِّه{ 

اِط اْْلَِحيِم) واألوثان أي إىل طريق النار ({ 43}َفاْهُدوُهْم إِىَل رِصَ

 ومعنى فاهدوهم أي دلوهم. 

ُْم َمْسُئوُلوَن) قوله تعاىل: وملا كان وقوفهم لسؤال ({ 42}َوِقُفوُهْم إَِّنَّ
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 فيه تقريع وتوبيخ كان نوعًا من العذاب. 

من ({ 47ْقَبَل بَْعُضُهْم َعىَل بَْعٍض َيَتَساَءُلوَن)}...َوأَ  قوله تعاىل:

 التابعني واملتبوعني، ومعنى يتساءلون يتالومون.

وهذا قول الضعفاء ({ 42}َقاُلوا إِنَُّكْم ُكنُْتْم َتْأُتوَننَا َعِن اْلَيِمنِي)

التابعني للمتبوعني يف ضالهلم وكفرهم ومعنى تأتوننا عن اليمني يعني من 

حة والعرب تيمن بمن جاء عن اليمني ألاهم كانوا يلبسون األمر قبل النصي

 عىل أتباعهم ويشبهون الباطل باحلق والكفر باإليامن والغش بالنصيحة. 

والكأس اإلناء الذي فيه ({ 29}....ُيَطاُف َعَلْيِهْم بَِكْأٍس ِمْن َمِعنٍي)

الثاين: رشاب أهل اجلنة، واملعني فيه تأويالن أحدهام: الظاهر للعني،و

}بَْيَضاَء  الشديد اجلري مشتق من قولك أمعن يف كذا إذا اشتد دخوله فيه

اِربنَِي) ٍة لِلشَّ يعني أن رشاب أهل اجلنة أبيض يف اللون وله لون ({ 26َلذَّ

بخالف هذا املسكر الذي يذهب العقول وحيسن القبيح ويورث العداوة 

 ن غضبه وأليم عقابهوالبغضاء ويصد شاربه عن طاعة خالقه نعوذ باهلل م

أي أن رشاب أهل اجلنة ال يزيل عقوهلم وال يذهب }ََل فِيَها َغْوٌل{ 

يعني ال تفنى معارفهم وال تزول ({ 27}َوََل ُهْم َعنَْها ُينَْزُفوَن) أحالمهم

 علومهم. 

اُت الطَّْرِف ِعنٌي) قوله تعاىل: معنى قارصات ({ 22}َوِعنَْدُهْم َقارِصَ

ن أبصارهن عىل أزواجهن فال يردن غريهم مأخوذ الطرف أي الاليت قرص

 من قوهلم اقترص عىل كذا إذا قنع به وعدل عن غريه قال امرئ القيس: 

 من القارصات الطرف لو ذب حمول

 

ب فوق األنف أبرأت   من الذُّ

 

ُنَّ بَْيٌض َمْكنُوٌن) والعني: العظام األعني واملراد به البيض ({ 21}َكَأَّنَّ
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ويف املكنون ثالثة تأويالت أحدها أن يكون التشبيه  املعروف يف قش،

ببطن البيض إذا مل متسه يد والثاين: تشبيها حني بنزع قرشته والثالث: يكون 

 تشبيهًا بالسخاء الذي يكون من القرشة العليا ولباب البيضة. 

 .........بياض.....

ِديِن) ِه إِْن ِكْدَت َلَُتْ : )إن كدت ويف قراءة عبداهلل({ 96}...َتاللَّ

يَن) لتغوين( أي معك يف ({ 97}َوَلْوََل نِْعَمُة َريبِّ َلُكنُْت ِمَن اْلُمْحَْضِ

النار وقرئ مطلعون فاطلع بكرس النون وهو شاذ ألن العرب ال ختتار إال 

عىل اإلطاقة فاطلع يكون عىل جهة فعل مثل دعا فأجيب ويكون نصبًا 

اهلل: )إن هذا هلو الرزق العظيم( فاطلع منصوبًا بجواب الفاء ويف قراءة عبد

  ويف قراءة عبداهلل: )إاها شجرة ثابتة يف أصل اجلحيم(.

َياطنِِي) أحدها أن  ثالثة أوجهفيه ({ 69}...َطْلُعَها َكَأنَُّه ُرُءوُس الشَّ

يشبه طلعها يف قبحه رؤوس الشياطني ألاها موضوعة بالقبح وأنت قائل 

 ر وهو يذم امرأة له: للرجل كأنه شيطان ذو عرف قال الشاع

 عنجود حتلف حني أحلف

 

 كمثل شيطان احلامط أعرف 

 

ويقال إنه نبت قبيح الرؤس يسمى برؤوس الشياطني، واألوجه الثالثة 

 ترجع إىل معنى واحد. 

 يرسعون سريهم شبه بالرعدة اإلهراع.({ 70}...َُيَْرُعوَن)

ال أثنى عليه ثناء حسنًا، ويق({ 72}...َوَتَرْكنَا َعَلْيِه يِف اْْلِخِريَن) 

أي ({ 71}َساَلٌم َعىَل ُنوٍح يِف اْلَعاَلِمنَي) ويقال: تركنا عليه يف اآلخرين

تركنا عليه هذه الكلمة كام يقول قرأت من القرآن احلمد هلل فيكون يف 

اجلملة نصبًا ولو كان يف الكالم وتركنا عليه يف اآلخرين سالمًا جاز والرفع 

 ىل يف تأويل النصب. خرب برفع السالم بع
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بَْراِهيَم)  عن إبراهيم، عن ابن عباس ({ 23}...َوإِنَّ ِمْن ِشيَعتِِه إَلِ

يقول: من شيعته يعني حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم إلبراهيم يقول عىل 

َعَلْيِهام -دينه وعىل منهاجه فهو من شيعته وإن كان إبراهيم سابقًا له 

َتُهْم{مثل قوله:  -الَسالم يَّ [، أي يف ذرية 41]يس: }َوَءاَيٌة هَلُْم َأنَّا مَحَْلنَا ُذرِّ

 من هو منهم فجعلناها ذرية هلم وقد سبقتهم عن ابن عباس. 

مطعون يقال: إاها كلمة فيها معراض أي ({ 21}...َفَقاَل إيِنِّ َسِقيٌم)

م أنه كل من كان يف عنقه املوت فهو سقيم وإن مل يكن به حني قاهلا سق

 ظاهر. 

 }ََل ُتَؤاِخْذيِن بَِما َنِسيُت{وعن ابن عباس وأيب بن كعب يف قوله: 

 [، قال: مل أنس ولكن من معاريض الكالم. 73]الكهف:

بًا{   واغتنم خلوهتم من أهل دينهم ويف قراءة }...َفَراَغ َعَلْيِهْم َْضْ

روغًا عبداهلل: )فراغ عليهم صفقًا باليمني( وكأن الروغ هاهنا أنه اعتل 

 بآهلتهم ما فعل.. 

واألعمش يزفون من أزففت ومل أسمع إال زففت ({ 12}َيِزفُّوَن) 

قراءة األعمش من طردت الرجل أي صريته طريدًا وطردته يزفون جاءوا 

عىل هذه اهليئة، ويزفون من وزف يزف ويزفون عن جماهد قال الوزيف 

 العسالن.

نَي) احِلِ }َوَكاُنوا فِيِه ِمَن كام قال: ({ 900}...َربِّ َهْب ِِل ِمَن الصَّ

اِهِديَن) ]يوسف[، ومل يقل: زاهد من الزاهدين ومل يقل صاحلًا  ({40الزَّ

 من الصاحلني. 

ْعَي{  يف كربه({ 909}بُِغاَلٍم َحِليٍم)  ا بََلَغ َمَعُه السَّ يقول أطاق }َفَلمَّ

وترى { }َماَذا َتَرى أن يعينه عىل عمله وسعيه وكان ابن ثالث عرشة سنة.



 البرهان في تفسير القرآن      691

عن إبراهيم فانظر ماذا ترى ماذا تشري ماذا تأمرين روي واهلل أعلم أنه مل 

 يسترشه يف أمر اهلل ولكنه قال: فانظر ماذا ترى من صربك أو جزعك فقال:

ابِِريَن) ُه ِمَن الصَّ وقد يكون لئن يطلع عىل ({ 904}َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اللَّ

 ىل ما أمر به. ما أمر به لينظر ما رأيه وهو ماض ع

ا َأْسَلَما{   عن ابن عباس: فوضا، ويف قراءة عبداهلل: سلام أي }َفَلمَّ

رضيا افعل ما تؤمر ومل يقل ما تؤمر به كأنه قال: افعل األمر الذي تؤمر ولو 

كان يف الكالم به لكان خربًا ويف قراءة عبداهلل: )إين أرى يف املنام افعل ما 

له: فلام أسلام ؟ وجواهبا يف قوله: وناديناه، أمرت به( ويقال: أين جواب قو

والعرب تدخل الواو يف جواب حتى وملا وتلغيها وتليهام وذلك قوله: 

[، أيضًا. ويف قراءة 73]الزمر: }َحتَّى إَِذا َجاُءوَها َوُفتَِحْت َأبَْواُِّبَا{

 عبداهلل: )فلام جهزهم بجهازهم وجعل السقاية(.

عن ابن عباس قال: رعى يف اجلنة ({ 907ظِيٍم)}...َوَفَدْينَاُه بِِذبٍْح عَ 

أربعني خريفًا فأعظم به كربًا. وقال جماهد: بذبح مقبل والذبح كلام أعدته 

 للذبح فهو ذبح. 

ذكروا أنه نبي وأن هذا ({ 943}....َوإِنَّ إِْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي)

الالم منه ولو االسم من أسامء العربانية كقوهلم إسامعيل وإسحاق األلف و

 جعلته عربيًا من األلسن فتجعله أفعاالً مثل األحراج جلاز وهو عريب. 

بجعله بالنون والعجمي ({ 930}...َساَلٌم َعىَل إِْل َياِسنَي) ثم قال:

من األسامء قد يفعل به هذا تقول: ميكان وميكانني ويف بني أسد تقول: 

عض الناس: )وإن الياس( إسامعني بالنون وسائر العرب بالالم، وقد قرأ ب

بجعل اسمه ياسًا دخل عليه ألف والم ثم يقرؤن: )سالم عىل آل يسني( 

ويف التفسري عن الكلبي )عىل آل يسني( عىل آل حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

وَسَلم ويف قراءة عبداهلل: )وإن إدريس ملن املرسلني سالم عىل إدراسني( 
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 َشَجَرًة ََتُْرُج ِمْن ُطوِر َسْينَاَء{}وَ وقد شهد عىل صواب هذا قوله: 

 [، وطور سينني،وهو بمعنى واحد، ومعنى واحد.28]املؤمنون:

أي ربًا سوى اهلل ماذا، ويقال: عن ابن عباس أن ضالة }َأَتْدُعوَن بَْعاًل{ 

أنشدت فجاء صاحبها فقال: أنا بعلها أنا صاحبها، فقال ابن عباس: هذا 

 أي ربًا، ربكم تقرأ رفعًا ونصبًا. ُعوَن بَْعاًل{ }َأَتدْ قول اهلل سبحانه: 

السفينة املمتيل إذا جهزت وملئت، الفلك: ({ 920}...اْلَمْشُحوِن) 

  يؤنث ويذكر ويذهب هبا إىل اجلمع بمنزلة الطفل والصيف.

اكتسب اللؤم وامللوم الذي يلوم باللسان وهذا مثل ({ 924}..ُمِليٌم) 

طشًا أي عندك احلمق والعطش. قول العرب: أصبحت حممقا ومع

املغلوبني أدحض اهلل حجته فدحضت وهو يف ({ 929}اْلُمْدَحِضنَي)

 األصل أي زلقت الرجل. 

قيل البن عباس وهو ({ 926}...َوَأْنَبْتنَا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن َيْقطنٍِي) 

ورق القرع فقال: جعل اهلل من بني يقطينا كل ورقة اتسعت وسرتت فهي 

 يقطني.

ويف قراءة عبداهلل )حتى حني( يف ({ 922}..َفَمتَّْعنَاُهْم إِىَل ِحنٍي) 

أي تسأهلم أي تسأل أهل مكة }َفاْسَتْفتِِهْم{  الغايات مع األسامء سوى.

لكاذبون اصطفى استفهام فيه توبيخ هلم وقد يطرح ألف االستفهام من 

ْنَيا{}َأْذَهْبُتْم َطيَِّباتُِكْم يِف َحَياتِكُ التوبيخ ومثاله:  [، 28]األحقاف: ُم الدُّ

 فاستفتهم وال تستفتهم ومعناهام مجيعًا واحد التوبيخ. 

نَُّة{   نَِّة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اْْلِ إن الذين }...َوَجَعُلوا بَْينَُه َوبنَْيَ اْْلِ

وَن) قالوا هذا القول  . يف النار({ 992}َلُمْحَْضُ

}َما  يريد : وآهلتكم التي تعبدون({ 969}...َفإِنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن)
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وأهل نجد يقولون بمفتنني وأهل احلجاز ({ 964َأْنُتْم َعَلْيِه بَِفاتِننَِي)

فتنت وأهل نجد افتنت بفاتنني بمضلني إال من قدر له أنه يصىل اجلحيم يف 

السابق من علم اهلل سليامن بن أرقم عن احلسن كان يقرأ: )إال من هو صاُل 

بالرفع فإن كان عرف فيها لغة معلومة مثل عاث وعثا فهو صواب اجلحيم( 

 قد قالت العرب جرف هار وشاٍك السالح وشاِك وقيل: 

 ولو أين رميتك من بعيد

 

 لعاقك من دعار الذئب عاق 

 

 وال تعثوا وال تعيثوا العيثان. 

ئكة..إىل هذا من قول املال({ 962}..َوَما ِمنَّا إَِلَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم)  

 يريد املصلون. ({ 966}َوإِنَّا َلنَْحُن اْلُمَسبُِّحوَن) قوله:

}َلْو َأنَّ ِعنَْدَنا ِذْكًرا  يعني أهل مكة({ 967}َوإِْن َكاُنوا َلَيُقوُلوَن)

لنَِي) ِه اْلُمْخَلِصنَي)962ِمَن اأْلَوَّ قال اهلل ({ 961( َلُكنَّا ِعَباَد اللَّ

ملعنى قد أرسل إليهم حممدًا بالقرآن عليه وعىل وا}َفَكَفُروا بِِه{  سبحانه:

آله الطاهرين من اهلل السالم فكفروا بمحمد وبالقرآن وهو مضمر مل يذكر 

ِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ألن معناه معروف مثل قوله:  ثم قال: }ُيِريُد َأْن ُُيْ

 ني. ]األعراف[، فوصل فرعون بقوله ألن املعنى ب ({990َفَماَذا َتْأُمُروَن)

أي سبقت هلم ({ 979}َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتنَا لِِعَباِدَنا اْلُمْرَسِلنَي) 

واملعنى مقام معلوم  سبقت كلمتنا عىل عبادنا،السعادة وقراءة عبداهلل : 

مْحَِن ويف مريم:  َمَواِت َواأْلَْرِض إَِلَّ َءاِِت الرَّ }إِْن ُكلُّ َمْن يِف السَّ

 رضبت كمعنى ما رضبت إال زيدًا.ومعناه إن ({ 13َعْبًدا)

معناه هبم والعرب جتتزي بالساحة والعقوة }...َفإَِذا َنَزَل بَِساَحتِِهْم{  

}َفَساَء َصَباُح  من القوم ومعناه واحد نزل بك العذاب وبساحتك

 فبئس. ويف قراءة عبداهلل: فبئس صباح املنذرين. ({ 977اْلُمنَْذِريَن)



 هلل: قال اإلمام النارص لدين ا

 سورة ص مكية 
ِحيِم: }ص{  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ جزمها الفراء واألخفش خيفض بِْسِم اللَّ

الدال بال نون الجتامع الساكنني ويس ونون وجيوز أن بمنزلة األداة وخاب 

بان وتركنا حاب بان خفض ألن الذي ييل آخر احلرف ألف واخلفض مع 

يت وحوتا بوتا وحيص األلف والنصب مع غري األلف فيقولون: حيت ب

بيص قيل: مل تلتحصني حيص بيص تعاىف مثل عاف وعفى رص يف معنى 

وحبا هلل نزول واهلل فهو جواب لقوله: والقرآن كام يقول حقًا واهلل يزول 

 وإليه ويزعم قوم أن اهلل جواب والقرآن. 

وذلك كالم قد تأخر ({ 62}إِنَّ َذلَِك حَلَقٌّ ََتَاُصُم َأْهِل النَّاِر)

وجرت بينهام قصص خمتلفة وكفى من جواب القسم فقال إن قوله: 

يمني اعرتض كالم دون موقع جواهبا فصار جواب باليمني َواْلُقْرَءاِن{ }

بَِل جواب للمعرتض لليمني فكأنه أراد والقرآن كم أهلكنا فلام اعرتض: }

ٍة{  ِذيَن َكَفُروا يِف ِعزَّ ه: صارت كم جوابًا للغوهم ولليمني ومثلالَّ

ْمِس َوُضَحاَها) }َوَنْفٍس ]الشمس[، اعرتض دون اجلواب  ({9}َوالشَّ

اَها) [، تابعة 1]الشمس: }َقْد َأْفَلَح{]الشمس[، فصارت  ({7َوَما َسوَّ

[، وكفى من جواب القسم كالم دون موقع 0]الشمس: }َفَأهْلََمَها{لقوله: 

 جواهبا وكأن والشمس وضحاها لقد أفلح. 

عن ابن عباس قال: ليس بحني فرار ({ 3َمنَاٍص)}..َوََلَت ِحنَي 

 والنوص التأخر ، والنوض التقدم قال الشاعر: 

 أمن ذكر ليىل أن نأتك تنوص

 

 فتقرص عنها خطوة وتنوض 

 

وناص مذكر وروي عن وهب بن منبه قال: والت هو وليس بلسان 



 البرهان في تفسير القرآن      694

 الرسيانية إذا أراد أن يقول ليس قال: والت. 

 مناص قال: ليس بحني برٍو وال فرار عن وعن ابن عباس: والت حني

قتادة: نادوا عىل غري حني وقيل الرحاء املطيعة وقيل عن احلسن قال: ليس 

بالعاصف الشديد وال باهلينة اللينة رخاء بني ذلك حيث أصاب حيث أراد 

 وشاء قالوا قال: وأنشدوين: 

 الت ساعة مندم 

 

 

 واملفضل يذكر حب أال الت حينًا 

 

 الكتب قد قطع القريناوأضحى ب 

 

 وآلخر: 

 طلبوا صلحنا والت أوان

 

 فأجبنا أن ليس حني لقاء 

 

وا{      فإن يف موضع }...َواْنَطَلَق اْلَمَُأُ ِمنُْهْم َأِن اْمُشوا َواْصرِبُ

نصب لفقدان اخلافض كأنه قيل: انطلقوا مشيًا وامضيا عىل رتبكم ويف 

شون أن اصربوا عىل آهلتكم( ولو مل قراءة عبداهلل: )وانطلق املأل منهم يم

[، 13]األنعام: }َواْلَماَلِئَكُة بَاِسُطو َأْيِدَيِْم َأْخِرُجوا{يكن جلاز كام قال: 

  اآلن البتة فيها القول مضمر.

ِة اْْلِخَرِة{  ويف قراءة  }ُأْنِزَل َعَلْيِه{اليهودية والنرصانية }يِف اْلِملَّ

يريد ({ 90َتُقوا يِف اأْلَْسَباِب)}...َفْلرَيْ  عبداهلل: )أم أنزل عليه(

فليصعدوا يف الساموات وليسوا بقادرين عىل ذلك، ومعناه إذ تصعدون 

}ُجنٌْد  قال: وليسوا بقادرين عىل الصعود إىل الساموات فام هم فأين يذهبون

يقول: مغلوب من أن يصعد إىل ({ 99َما ُهنَالَِك َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَْحَزاِب)

 هنا صلة يف قراءة عبداهلل: )إن كلهم إال كذبوا الرسل(.  السامء و)ما(
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 }َلنَا ِقطَّنَا{راحة. احلسن وأهل املدينة ({ 99}...َما هَلَا ِمْن َفَواٍق) 

ا َمْن ُأوِِتَ ِكَتابَُه بَِيِمينِِه)حني نزل:  ]االنشقاق[، فاستهزأوا  ({7}َفَأمَّ

قط يف الكالم الصك فقالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم احلساب، وال

 وهو احلظ. 

ذكروا أنه إذا سبح أجابته اجلبال بالتسبيح }...َوالطَّرْيَ ََمُْشوَرًة{  

واجتمعت له الطري فسبحت فذلك حرشه ولو كانت حمشورة بالرفع جاز 

ُه َعىَل ُقُلوِِّبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأبَْصاِرِهْم ِغَشاَوٌة{مثل:   }َخَتَم اللَّ

ومعنى التشديد أن حمرابه كان حيرسه ثالثة }َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه{  [،7رة:]البق

 وثالثون ألفًا. 

َطاِب)  جماهد قال: الشهود واأليامن وقال بعضهم: ({ 40}َوَفْصَل اخْلِ

ال جتور، وبعض العرب شططت }َوََل ُتْشطِْط{  فصل اخلطاب أما بعد

ه يذهب به إىل معنى وأكثرت أشططت ولو قرأ قارئ وال تشطط جلاز كأن

 التباعد وشططت وقوله شطت الدار فهي تشط. 

اِط)الكلبي:  َ قصد الرصاط ، يقال: هديتك إىل ({ 44}..َسَواِء الِّصِّ

ِه احلق وهديته السبيل أي إىل السبيل، وإىل طريق مستقيم:  }احْلَْمُد لِلَّ

ِذي َهَداَنا هِلََذا{  [، ومثله كثري جائز. 43]األعراف: الَّ

قراءة عبداهلل: )كان له تسع وتسعون نعجة أنثى( والعرب تؤكد ويف 

التأنيث بأنثاه والتذكري بمثل ذلك فيكون ذلك كالفصل من الكالم وهذا 

يِن يِف  واهلل رجل ذكر وأحسب ذلك عرشة كاملة من هذا نعجة أنثى }َوَعزَّ

َطاِب)  ولو قرئت وعازين جلاز. ({ 43اخْلِ

واملعنى بسؤال نعجتك َنْعَجتَِك إِىَل نَِعاِجِه{  }َلَقْد َظَلَمَك بُِسَؤالِ  

ْنَساُن فإذا ألغيت اهلاء من السؤال أضيف إىل النعجة ومثله:  }ََل َيْسَأُم اإْلِ
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}  [، واملعنى من دعائه اخلري وقيل: 41]فصلت: ِمْن ُدَعاِء اخْلرَْيِ

 فلست مسلاًم ما دمت حياً 

 

 عىل زيد بتسليم األمري 

 

وكل ظن أدخلته  -َعَلْيه الَسالم-ىل األمري ظن داود معنى بتسليمي ع 

 عىل خرب فجائز أن جتعله علاًم ألنه علم غري العيان.

افِنَاُت{ عن الكلبي:   يعني اخليل كان حيبها سليامن من جيش }...الصَّ

قاتله فظفر به فلام صىل الظهر دعا هبا فلم يعرضها حتى غابت الشمس ومل 

هيبًا ال يبتدى بيشء حتى يأمر به فلم يذكر يصل العرص وكان عندهم م

}إيِنِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ اخْلرَْيِ  العرص ومل يكن ذلك عن جترب منه فلام ذكر قال:

 } إين آثرت حب اخلري والعرب تسمي اخليل اخلري، ويف قراءة َعْن ِذْكِر َريبِّ

إِْذ }وَ عبداهلل: )إين أحببت حب اخلري( بغري قال، ومام حذف يف قراءتنا: 

 َربَّنَا{يقوالن َيْرَفُع إِبَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسَماِعيُل 

 [.127]البقرة:

وِق َواأْلَْعنَاِق)  عن الكلبي قال املسح ({ 33}َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّ

 هاهنا هو القطع واألعناق جسدًا يقال صناًم ويقال شيطان.

فزيد يف ملكه أن سخرت له الريح بَْعِدي{  }..ََل َينَْبِغي أِلََحٍد ِمنْ 

 ({.36}َحْيُث َأَصاَب) لينة ال تضعف}ُرَخاًء{  والشياطني والريح

يقول فمن ({ 31}...َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغرْيِ ِحَساٍب) 

به يف العطية وأمسك ذاك إليك ويف قراءة عبداهلل: )فامنن أو أمسك عطاؤنا 

 ب(.بغري حسا

القراء بضم النون وذكر أبو جعفر املدين ({ 29}..بِنُْصٍب َوَعَذاٍب)

أنه كان يقرأ بالنصب نصب النون والصاد، وذكروا أنه املرض وما أصابه 

 من هم  العاقبة. 
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وروي عن ابن عباس أنه اختصم إىل سليامن فريقان أحدهام من أهل 

ء ألهلها ثم قىض بينهم حران امرأة لسليامن كان حيبها فهوى أن يقع القضا

باحلق فأصابه الذي أصابه من أجل ذلك. النصب غاية احلزن واحلزن 

والعدم والرشد والرشد والصلب والصلب إذا خفف وضم أوله ال يثقل 

 ألاهم جعلوها عىل جهتني إذا فتحوا أوله ثقله. 

 اهلل قرأه القراء بذلك يريدون إبراهيم وولده َصىَل }...َواْذُكْر ِعَباَدَنا{  

َعَلْيه وآله وَسَلم وقرأ ابن عباس )عبدنا إبراهيم( وقال: إنام ذكر إبراهيم ثم 

 }َقاُلوا َنْعُبُد إهَِلََك َوإَِلَه َءابَاِئَك إِبَْراِهيَم{ذكرت ذريته من بعده ومثاله: 

 [، عىل هذا املذهب ويف قراءة ابن عباس والعامة عىل آبائك.133]البقرة:

أويل القوة والعبادة ، ويف قراءة ({ 29ِدي َواأْلَبَْصاِر)}ُأوِِل اأْلَيْ  

}إِنَّا  عبداهلل : )أويل األيد( بغري ياء فيه لغتان حذف الياء مثل اجلوار:

اِر) عىل خالصة وهي معرفة ({ 26َأْخَلْصنَاُهْم بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ

أويل  واألبصار)بزينة الكواكب( وخالصة نكرة كقوله يف قراءة مرسوق: 

 القوة والعبادة ويف قراءة عبداهلل أويل األيد. 

أشبه بأسامء األنبياء من بني إرسائيل وقرأ بعض أهل }َواْلَيَسَع{  

}َوَذا  احلجاز خالصة ذكرى الدار إضافة كذلك: عىل قلب كل متكرب جبار

إنام سمي كفاًل والكفل أن مائة من بني إرسائيل انفلتوا من القتل اْلِكْفِل{ 

اهم وكفلهم وقال بعضهم: كفل أحد بيشء فوىف به الكفل يف كالم آو

العرب احلط واجلد فلو مدح بذلك كان وجهًا عىل غري املذهبني، اجلحيم 

 هي املأوى أي مأواه. 

اُت الطَّْرِف َأْتَراٌب)   مرفوعة. ({ 94}...َوِعنَْدُهْم َقارِصَ

اٌق) وليذوقوه مقدم ومؤخر ({ 97}...َهَذا َفْلَيُذوُقوُه مَحِيٌم َوَغسَّ
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وغساق يشدد سينه وخيفف، وذكروا أن الغساق ما حيرق كإحراق اجلحيم 

}َوَءاَخُر ويقال إنه ما يغسق ويسيل من صديدهم وجلودهم وقرأ جماهد 

هي األمة بعد األمة ( َهَذا َفْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم{ 92ِمْن َشْكِلِه َأْزَواٌج)

الكالم متصل كأنه يقول واحد فأما ًبا{ }ََل َمْرَح  يدخل النار ثم قال:

ٌة قوله: ال مرحبًا هبم من قول أهل النار وهي مثل قوله:  َما َدَخَلْت ُأمَّ }ُكلَّ

ِرَجُكْم ِمْن [، وهي أيضًا له، 30]األعراف: َلَعنَْت ُأْخَتَها{ }ُيِريُد َأْن ُُيْ

بقول  ]األعراف[، فاتصل فرعون ({990َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُروَن)

 [. 52]يس: }َمْن بََعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا{أصحابه كام قال: 

َم َلنَا َهَذا{  }َفِزْدُه َعَذابًا  معناه من رشع لنا من سن لنا هذا}َمْن َقدَّ

ا{  جماهد.({ 69ِضْعًفا يِف النَّاِر) َْذَناُهْم ِسْخِريًّ ومل يكونوا كذلك }..َأَتَّ

 ن االستفهام ويطرحه. وقرئ باستفهام وغري استفهام وهو م

كأنك قلت : ما يوحى إيل إال ذلك وإن }...إِْن ُيوَحى إَِِلَّ إَِلَّ َأنََّما َأَنا{ 

 شئت معنى آخر ما يوحى إيل إال بأين نبي.

َت{   اجتمعت القراء عىل التثنية ولو قرئ : يريد }...بَِيَديَّ َأْسَتْكرَبْ

ثنني كذلك العينان بيدي واحدة جلاز والواحد من هذا يكفي من اال

 والرجالن تكفي أحدهام من األخرى ألن معناهام واحدة. 

ينصب وقد قرئ بالرفع يف ({ 22}...َقاَل َفاحْلَقُّ َواحْلَقَّ َأُقوُل) 

األول والنصب يف الثانية، روي عن جماهد أنه قال: فاحلق واحلق أقول ثن ى 

له وذكر عن ابن واحلق أقول يريد وأقول احلق ورفعه عىل إضامر واحلق 

 عباس أنه قال: فأنا احلق وأقول احلق. 

يريد نبأ القرآن ألنه حق، ونبأ ({ 22}...َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه بَْعَد ِحنٍي)

 بعد حني بعد املوت وقبله ملا ظهر األمر غلبوه.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-حممد 



الم-قال اإلمام النارص لدين اهلل   : -َعَلْيه السَّ

 سورة الزمر مكية 
ِحيِم: }َتنِْزيُل اْلِكَتاِب{  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ رفع بإضامر هذا مثل: بِْسِم اللَّ

}ِكَتاَب [، أي هذه سورة فلو نصبت كان مثل: 1]النور: }ُسوَرٌة َأْنَزْلنَاَها{

ِه َعَلْيُكْم{  [، أي الزموا كتاب اهلل. 24]النساء: اللَّ

َُذوا  ِذيَن اَتَّ }َما َنْعُبُدُهْم إَِلَّ  يقولونِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء{  }..َوالَّ

بُوَنا{   . وكذلك يف قراءة أيب ما نعبدكم إال لتقربونالُِيَقرِّ

أي يرىض الشكر لكم وهذا مثل }...َوإِْن َتْشُكُروا َيْرَضُه َلُكْم{ 

  [، قول الناس.173]آل عمران: }َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَماًنا{قوله: 

يريد وقد كفروا؟ قلت: }َوََل َيْرََض لِِعَباِدِه{ فإن قال قائل كيف قال: 

ألنه ال يرىض أن يكفروا فمعنى القرآن يكفروا وليس معناه الكفر بعينه، 

 ومثل مام تبينه لك: لست أحب اإلساءة وإين ال أحب أن تيسء. 

الذي كان يدعوه إذا يقول: ترك }َنِِسَ َما َكاَن َيْدُعو إَِلْيِه ِمْن َقْبُل{  

مسه الرض يريد اهلل عز وجل. فإن قيل: فهال قلت يف الكالم نيس كان 

َا يدعو. قلت: إنام قد يكون يف موضع من قال اهلل عز وجل:  }ُقْل َياَأَيُّ

 ({3( َوََل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد)4( ََل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن)9اْلَكافُِروَن)

[، فهذا وجه 3]النساء: }َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم{وقال: ]الكافرون[، 

وبه جاء التفسري وقد يكون نيس ما كان يدعو نيس دعاءه من قبل وإن شئت 

 جعلت اهلاء يف إليه ملا ، وإن شئت جعلها اهلل تبارك وتعاىل. 

َفَسْوَف }َفَتَمتَُّعوا هذا وعيد كذلك قوله: }ُقْل ََتَتَّْع بُِكْفِرَك َقِلياًل{  

 ]النحل[.  ({99َتْعَلُموَن)

قرأ حييى بن وثاب بالتخفيف وحده يريد بأمن هو }َأْم َمْن ُهَو َقانٌِت{  

َح قانت وهو حسن ألن العرب تدعي باأللف كام تدعو بالياء:  }َأَفَمْن َِشَ



 البرهان في تفسير القرآن      711

ُه َصْدَرُه لَِْلِْساَلِم{ ْيِل َساجِ  [، عىل مثل هذا 22]الزمر: اللَّ ًدا }َءاَناَء اللَّ

َذُر اْْلِخَرَة{  وقائاًم نصب عىل قوله لبثت ساجدًا مرة وقائاًم مرة َوَقاِئًما َُيْ

إين مطيع يف احلالني، ولو رفع كام رفع قانت جاز والقنوت الطاعة عن 

}َأَفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب َأَفَأْنَت ُتنِْقُذ َمْن يِف الكلبي يف قوله: 

ال: كيف اجتمع استفهامان يف معنى واحد؟ يقال: هذا مام يق({ 91النَّاِر)

يراد به استفهام فيسبق االستفهام إىل غري موضعه الذي هو له وإنام املعنى 

واهلل أعلم: أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب عليه ومثله من غري 

ِعَظاًما َأنَُّكْم }َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا ِمتُّْم َوُكنُْتْم ُتَرابًا وَ استفهام: 

]املؤمنون[، واملعنى واهلل أعلم أيعدكم أنكم خمرجون إذا  ({39ُُمَْرُجوَن)

ِذيَن َيْفَرُحوَن بَِما َأَتْوا َوُُيِبُّوَن َأْن متم، ومثله قوله:  َسَبنَّ الَّ }ََل حَتْ

َسَبنَُّهْم بَِمَفاَزٍة ِمَن اْلَعذَ  ْ َيْفَعُلوا َفاَل حَتْ اِب َوهَلُْم َعَذاٌب ُُيَْمُدوا بَِما ََل

 ]آل عمران[. ({922َألِيٌم)

وعن ذكر اهلل ويقال يف }َفَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة ُقُلوُِّبُْم ِمْن ِذْكِر اللَِّه{ وقوله: 

الكالم: أختمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته سواء يف املعنى وكأن 

لوهبم زاد قوله: قست قلوهبم من ذكر اهلل ألاهم جعلوه كذبًا فأقسى اهلل ق

 قلوهبم قسوة، وكأن من قال: قست عنه. 

عن الكلبي: متشاهبًا أي غري خمتلف ال ينقض بعضه }ِكَتابًا ُمَتَشاِِّبًا{  

{  بعضاً  ِذيَن  يكرر فيه ذكر الثواب والعقاب}َمَثايِنَ }َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَّ

ُْم{   نزول آية الرمحة.  عند}ُثمَّ َتِلنُي{  من آية العذابَُيَْشْوَن َرِّبَّ

يقال إن الكافر }َأَفَمْن َيتَِّقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمِة{ 

ينطلق به إىل اخلزنة إىل النار مغلوالً فيقذف به يف النار فال يتقيها إال بوجهه 

 وجوابه من املضمر الذي ذكرت لك. 

َكاُء ُمَتَشاِكُسوَن{  به اهلل تعاىل للمؤمن هذا مثل رض}...فِيِه ُِشَ
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 والكافر فجعل الذي فيه رشكاء متشاكسون الذي يعبد آهلة خمتلفني وقوله:

املؤمن املوحد القوام سلاًم وسلم وسامل متقاربان }َوَرُجاًل َسَلًما لَِرُجٍل{ 

فلم يقل مثلني ألاهام مجيعًا رضبا مثل واحد }َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثاًل{  يف املعنى

ُه َءاَيًة{بينهام بالتوحيد ومثله:  فجرى املثل  }َوَجَعْلنَا ابَْن َمْرَيَم َوُأمَّ

[، ومل يقل آيتني ألن شأاهام واحد ولو قيل مثلني وآيتني جاز 58]املؤمنون:

 ألاهام آيتان يف اللفظ. 

َق بِِه{  ْدِق َوَصدَّ ِذي َجاَء بِالصِّ الذي غريه وقف فكانت يف }...َوالَّ

ويف حرف عبداهلل )والذين جاءوا بالصدق وصدقوا مذهب أمجل يف املعنى 

به(، الذي غريه وقف فهذا دليل أن الذي تأويل إجامع حييى بن وثاب وأبو 

 جعفر املدين.

ُه بَِكاٍف ِعَباَده{  وقرأه الناس عبده وذلك أن قريشًا }...َأَلْيَس اللَّ

لسبك إياها فأنزل قالت للنبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: إنا نخاف آهلتنا 

ُه بَِكاٍف َعْبَدُه{ اهلل: } كيف  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-حممد َأَلْيَس اللَّ

خيوفونك بمن دونه والذين مجعوا فقالوا: عباده قد مهت أمم األنبياء هبم 

}إِْن َنُقوُل إَِلَّ : -َصىَل اهلل َعَلْيه-ووعدوا بمثل هذا فقالوا لشعيب النبي 

اَك بَعْ  {اْعََتَ
ٍ
تِنَا بُِسوء ُه بَِكاٍف [، فقال: }54]هود: ُض َءاهِلَ َأَلْيَس اللَّ

 . أمجعني عليهم اهلل صلوات–حممد واألنبياء قبله َعْبَدُه{ 

ِه{ و}ُِمِْسَكاُت َرمْحَتِِه{  ونوى فيه }...َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُْضِّ

عنى وأضيف وقوله: بأن اهلل بالغ أمره وموهن كيد الكافرين واإلضافة م

مىض من الفعل فإذا رأيت املعنى قد مىض من الفعل فأين اإلضافة مثل: 

أخوك أخذ حقه عن قليل وأخذ كذا حقه عن قليل أال ترى أنك ال تقول 

 قاتل اهلل محزة ألن معناه ماض ففتح ألنه اسم. 
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ُه َيَتَوّفَّ اأْلَْنُفَس ِحنَي َمْوَِتَا َو  ْ ََتُْت يِف  يتوىف}...اللَّ تِي ََل  َمنَاِمَها{ الَّ

 عند انقضاء أجلها ويقال إن توفيها نومها وهو أحب الوجهني إىل قوله:

تِي َقََض َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى{  }َوُهَو ولقوله: }َفُيْمِسُك الَّ

ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنََّهاِر{ اُكْم بِاللَّ ِذي َيَتَوفَّ قرأ: [، وي88]األنعام: الَّ

 )ُقيض عليها املوت(. 

لتأنيث الفتنة ولو قال يف الكالم: بل هو جلاز كام }...بَْل ِهَي فِْتنٌَة{ 

 قال: هذا رمحة ويف قراءة عبداهلل. 

 )إن اهلل يغفر الذنوب مجيعًا ملن يشاء( نزلت يف وحيش قاتل محزة ودونه. 

ْطُت  َتا َعىَل َما َفرَّ فيا يِف َجنِْب اللَِّه{  }...َأْن َتُقوَل َنْفٌس َياَحَْسَ

حرستا يا ويلتا مضافًا إىل املتكلم، والعرب حتول التاء إىل األلف يف كل ما 

كان معناه االستغاثة خيرج عىل لفظ الدعاء وربام قالوا: يا حرسيت كام تقول: 

 يا هلفي ويا هلف عيل وأنشد: 

 تزورواها أو ال تزور نساءكم 

 

 أهلف بأوالد اإلماء اخلواطب  

 

ٌة{  ِه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّ ِذيَن َكَذبُوا َعىَل اللَّ }...َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َتَرى الَّ

فقال: مسودة نجارة بمفازاهتم وأهل املدينة بالتوحيد مثله قديم وأمر القوم 

 وأمري القوم وارتفع الصوت واألصوات. 

 لو نصب جلازفرفع القبضة باليوم و}...َواأْلَْرُض ََجِيًعا َقْبَضُتُه{ 

اٌت{  امَواُت َمْطِويَّ رفع الساموات بالباء التي يف يمينه كأنه قال: }َوالسَّ

 صور اآلدميني. 

 زكوتم. }...طِْبُتْم{ 



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة املؤمن ]غافر[مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ْم }...َوَُهَّ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ٍة بَِرُسوهِلِ ْت ُكلُّ ُأمَّ

ذهب إىل الرجال ويف حرف عبداهلل: برسوهلا وبعضهم يقرأ: لَِيْأُخُذوُه{ 

 وأدخلهم جنة عدن واحدة، كذلك هي يف قراءة عبداهلل واحدة. 

ِه َأْكرَبُ ِمْن َمْقتُِكْم َأْنُفَسُكْم{  يوم القيامة ألاهم مقتوا }...َلَمْقُت اللَّ

 ا اإليامن. أنفسهم إذا تركو

وَح{  ..اآلية ؛ ألن الروح يف هذا املوضع النبوة، لتنذر من }..ُيْلِقي الرُّ

وقيل التالق ألنه يلتقي فيه أهل ({ 99}َيْوَم التَّاَلِق) يلقى عليه الروح 

 الساموات وأهل األرض. 

}َما لِلظَّالِِمنَي ِمْن  القيامة كام ظهر نصب عىل القطع}...اْْلِزَفِة{  

 أي ال تقبل شفاعته. ({ 92َوََل َشِفيٍع ُيَطاُع) مَحِيمٍ 

 } يعني اهلل عز وجل يقال إن للرجل ثم قال: }َيْعَلُم َخاِئنََة اأْلَْعنُيِ

{  نظرتني األوىل مباحة له والثانية حمرمة لقوله: يف }َيْعَلُم َخاِئنََة اأْلَْعنُيِ

ُدوُر)النظرة الثانية  ة األوىل فإن كانت يف النظر({ 91}َوَما َُتِْفي الصُّ

النظرة األوىل تعمدًا كان فيهم اإلثم وإن مل تكن تعمد فهي مغفورة، )أو أن 

يظهر( ويظهر إنا نخاف التبديل عىل دينكم وأن يتسامع الناس فيصدقوه 

 فيكون فيه فساد عىل دينكم. 

عن الضحاك بن مزاحم قال: تنزل املالئكة من ({ 34}...َيْوَم التَّنَاِد)

فتحيط بأقطار األرض وجياء بجهنم فإذا رأوها هالتهم فندوا يف  الساموات

األرض كام تند اإلبل فال يتوجهون قطرًا من أقطار األرض إال رأوا مالئكة 

ْنِس إِِن فريجعون من حيث جاءوا فذلك قوله:  نِّ َواإْلِ }َياَمْعَِّشَ اْْلِ

َمَواِت  [، 33]الرمحن: َواأْلَْرِض{ اْسَتَطْعُتْم َأْن َتنُْفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ
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ا)وذلك قوله:  ا َصفًّ ( َوِجيَء َيْوَمِئٍذ 44}َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ

َماُء بِاْلَغَماِم{]الفجر[، وذلك قوله:  بَِجَهنََّم{ ُق السَّ  }َوَيْوَم َتَشقَّ

[. الضحاك مشددة، وعن ابن عباس قال: من قرأها التنادي 25]الفرقان:

 ل اجلنة أهل النار. يوم يدعو أه

كرب ذلك اجلدال مقتًا ومثله كربت كلمة }...َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اللَِّه{ 

ٍ  أضمر يف كلمة كربت قوله احلمد هلل وقوله:
}َعىَل ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكربِّ

أضاف القلب إىل املتكرب ومن نون جعل القلب هو املتكرب ({ 39َجبَّاٍر)

لب متكرب جبار عىل التعجب أكرب هبا كلمة ويف قراءة عبداهلل عىل كل ق

خارجة من أفواههم فهذا شاهد ملن أضاف املعنى يف التقدم القلب وتأخره 

سواء قال: سمعت بعض العرب تقول: يرجل شعره يوم كل مجعة وكل 

 يوم مجعة. 

 ترد عىل أبلغ والنصب جواب للفعل. }َفَأطَِّلَع{  

ا َوَعِشيًّا{  خرة غدٌو وال عيش ولكنه مقادير ليس يف اآل}...ُغُدوًّ

ا َوَعِشيًّا{  عشيات الدنيا وغدواهتا لقوله:  }النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

مهز األلف  حييى وعاصم واحلسن موصولة يف الفصل والنصب }َأْدِخُلوا{ 

 عىل النداء ويف اهلمز يوقع عليه أدخلوا. 

 بالتاء ولو قرئ بالياء جاز.  ({99}...َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد)

َصىَل -تكربوا أن يؤمنوا بام جاء به حممد }...إَِلَّ ِكرْبٌ َما ُهْم بَِبالِِغيِه{ 

ببالغي ذلك الكرب أي بنائيل ما أرادوا ويف حرف عبداهلل:  -اهلل َعَلْيه وآله

 )ومنكم من يكون شيوخًا( فوجد فعل من. 

اَلِسُل{ }...إِِذ اأْلَْغاَلُل يِف َأْعنَاقِ  ولو نصبت يسحبون ِهْم َوالسَّ

 سالسلهم يف جهنم، وعن ابن عباس: وهم يف السالسل يسحبون. 



 : -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 سورة السجدة 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }...َوِمْن بَْينِنَا َوبَْينَِك ِحَجاٌب وقوله: بِْسِم اللَّ

يف ({ 9}إِنَّنَا َعاِمُلوَن) بيننا فرقة يف ديننا فاعمل يف هالكنا يقول:َفاْعَمْل{ 

 ذلك منك، ويقال: فأيام نعلم من دينك فإنا عاملون بديننا. 

َكاَة{  ِذيَن ََل ُيْؤُتوَن الزَّ والزكاة يف هذا املوضع أن قريشًا كانت }..الَّ

َعَلْيه وآله تطعم احلاج وتسقيهم فحرموا ذلك عىل من آمن بمحمد َصىَل اهلل 

 وَسَلم فنزل وأطعم من هذا كفرهم يف اآلخرة.

َر فِيَها َأْقَواََتَا{  يف قراءة عبداهلل: وقسم فيها يقول: جعل يف }...َوَقدَّ

نصبها العوام  }َسَواًء{هذه البلدة ما ليس يف هذه ليستأنسوا ويتجروا 

وخفضها احلسن جعله من نعت األيام وإن شئت من نعت اآلخرة ومن 

نصب جعلها متصلة باألقوات وقد ترفع كأنه مبتدأ كأنه قال: ذلك سواء 

 للسائلني يقول ملن أراد عمله. 

 } ومل يقل ({ 99}َقاَلَتا َأَتْينَا َطاِئِعنَي) خلقهن وأحكمهن}..َفَقَضاُهنَّ

طائعتني وال طائعات ذهب به إىل الساموات واألرض ومن فيهن وقد جيوز 

}َوَأْوَحى يِف ُكلِّ  طائعني يكونان كالرجال ملا تكلمتا.وإن كانتا اثنتني أتينا 

 َأْمَرَها{ 
ٍ
 يقول: جعل يف كل سامء مالئكة فذلك أمرها. َسَماء

ُسُل ِمْن بنَْيِ َأْيِدَيِْم{  يقول: أتت الرسل إياهم }...إِْذ َجاَءَْتُُم الرُّ

أولئك يقول: وجاءهتم أنفسهم رسل بعد }َوِمْن َخْلِفِهْم{  ومن كان قبلهم

 الرسل فيكونون اهلاء وامليم يف خلفهم للرسل وتكون هلم جيعل ملا معهم. 

ا{  رَصً ونحسات }َنِحَساٍت{  باردة حترق كام حترق النار}...ِرًُيا رَصْ

 أهل املدينة فخفف من خفف بناه عىل نحس. 

حيبسون قال: وسمعت أبا ثروان يقول: ({ 91}...َفُهْم ُيوَزُعوَن)
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يرعكم وحيكمكم أخذ من حكمة الدابة وأنشدين أيب  ألبعثن عليكم من

 ثروان: 

 فإنكام إن حتكامين وترسال

 

 عىل عورات الناس إن وتصلعا 

 

َ َشِهْدُتْم َعَلْينَا{  وأبصارهم وجلودهم يف هذا }..َوَقاُلوا ِْلُُلوِدِهْم َِل

ا{املوضع الذكر وهو مام كنى اهلل عنه  [، 235]البقرة: }ُتَواِعُدوُهنَّ ِِسًّ

[، 43]النساء: }َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط{يريد النكاح وكام قال: 

 والغائط الصحراء والرباري من ذلك أن قضاء أحد حاجة. 

وَن{  }َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم{  مل تكونوا ختافوا}َوَما ُكنُْتْم َتْسَتَِتُ

ستتار منها وتكون عىل جوارحكم فتسرتوا منها ومل تكونوا لتقدروا عىل اال

ِذيَن َكَفُروا َأَفَلْم َتُكْن َءاَياِِت التعبري أي مل يكونوا يسترتون منها  ا الَّ }َوَأمَّ

ِذيَن [، أضمر القول فقال ومثله: 31]اجلاثية: ُتْتىَل َعَلْيُكْم{ ا الَّ }َفَأمَّ

وذلك [، واملعنى فيقال: 188]آل عمران: اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم{

أن ال بد من أن جياب بالفاء ولكنها سقطت ملا سقط الفعل الذي أضمر. 

[، نرتككم يف النار كام نسيتم لقاء 34]اجلاثية: }َوِقيَل اْلَيْوَم َننَْساُكْم{

 يومكم هذا كام تركتم العمل للقاء يومكم. 

اجلاثية[ يقول: ]({ 39}َفاْلَيْوَم ََل ُُيَْرُجوَن ِمنَْها َوََل ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن)

 ال يرجعون القول بعد دخوهلم النار. 



 سورة حم عسق ]الشورى[
ِحيِم: }حم) مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ذكر عن ابن عباس ({ 4( عسق)9بِْسِم اللَّ

أنه كان يقول: )حم سق( ال جيعل فيها عينًا ويقول السني كل فرقة واأللف 

  كل جامعة تكون وكذلك رأيتها يف مصاحف عبداهلل.

ِذيَن ِمْن َقْبِلَك{  حم عسق يقال إاها }َكَذلَِك ُيوِحي إَِلْيَك َوإِىَل الَّ

قال ابن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أوحيت إىل كل نبي كام أوحيت إىل حممد 

عباس: وهبا كان عيل بن أيب طالب يعلم الفتن ويعضهم كذلك فاعل ال 

َن لَِكثِرٍي ِمَن }َوَكَذلِ يسمى فاعله ثم يرفع اهلل برد الفعل إليه  َك َزيَّ

َكاُؤُهْم{ ِكنَي َقْتَل َأْوََلِدِهْم ُِشَ [، أي زينه هلم 137]األنعام: اْلُمِّْشِ

 ({36}ُيَسبُِّح َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواْْلَصاِل)رشكاؤهم ومثل من قرأ: 

اَرٌة{]النور[، ثم قال:   [. 37]النور: }ِرَجاٌل ََل ُتْلِهيِهْم ِِتَ

}َوُتنِْذَر َيْوَم  من العرب}َوَمْن َحْوهَلَا{  مكةَر ُأمَّ اْلُقَرى{ }...لُِتنْذِ 

ُف َأْولَِياَءُه{ومثله أيضًا: اْْلَْمِع{  ْيَطاُن ُُيَوِّ ]آل  }َذلُِكُم الشَّ

عنى األنبياء ولو }َفِريٌق يِف اْْلَنَِّة{  [، معناه خيوفكم أولياءه 175عمران:

 كان نصبًا يف الكالم جاز. 

}َوِمَن  يقول: جعل لكم شيئاً َل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا{ }...َجعَ 

يكثركم }َيْذَرُؤُكْم فِيه{  لتكربوا ذلك معنى قوله:اأْلَْنَعاِم َأْزَواًجا{ 

 واملعنى إىل ذلك فيه. 

أي فلهذا القرآن واملعنى إىل ذلك فادع، }...َفِلَذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم{ 

 . وروي عن ابن عباس

َصىَل -ذكر أن األنصار مجعت للنبي }...ُقْل ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا{ 

فقالت: إن اهلل تعاىل قد هدانا بك وأنت ابن أخينا فاستعن  -اهلل َعَلْيه وآله

}ُقْل ََل هبذه النفقة عىل ما ينوبك؛ فلم يقبلها فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك: 
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َة يِف اْلُقْربَى{  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا أي يف قرابتي لكم قال ابن إَِلَّ اْلَمَودَّ

 عباس: يف قرابتي من قريش. 

َوَيْعَلُم َما ذكر العباد ثم قال: }({ 49}...َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن)

ِذيَن َءاَمنُوا{ كأنه خاطبهم ({ 49َتْفَعُلوَن) أي وجييب }َوَيْسَتِجيُب الَّ

ُْم{نزيل: الذين آمنوا وجاء يف الت [، 115]آل عمران: }َفاْسَتَجاَب هَلُْم َرِّبُّ

واملعنى فأجاهبم رهبم فإنك إذا قلت: استجاب أدخلت الالم يف املفعول 

 فإذا قلت: أجاب حذفتها ويكون معنى استجابتهم بمعنى استجاب هلم. 

َمَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَثَّ فِيِهَما{ أي وما  }...َوِمْن َءاَياتِِه َخْلُق السَّ

بث يف األرض دون السامء بمثله جاء التفسري ومثله مام يثنى ومعناه واحد: 

ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن) ُرُج ِمنُْهَما اللُّ ]الرمحن[، وإنام خيرج من امللح  ({44}َُيْ

 دون العذب. 

ْثِم{  يف الرشك والعوام كبائر كأنه يشء عام واستحب ملن }...َكَباِئَر اإْلِ

ثم أن خيفض الفواحش لتكون الكبائر مضافة إىل جمموع إذا قرأ كبائر اإل

 كانت مجيعًا.

وَن)  ِذيَن إَِذا َأَصاَِّبُُم اْلَبْغُي ُهْم َينَْتِِّصُ نزلت يف أيب ({ 31}..َوالَّ

بكر خاصة وذلك أن رجاًل من األنصار وقع به عند النبي َصىَل اهلل َعَلْيه 

فقام النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وآله وَسَلم فسبه فلم يرد عليه أبو بكر 

كاملغضب واتبعه أبو بكر فقال: يا رسول اهلل ما صنعت يب شيئًا أشد مام 

صنع يب األنصاري سبني فلم تنهه ورددت عليه فقمت كاملغضب، فقال 

: ))كان امللك يرد عليه إذ سكت فلام راددت -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

لك فوثبت معه(( فنزلت هذه اآلية وفرسها رشيك عن عليه وثب امل

ِذيَن إَِذا َأَصاَِّبُُم اْلَبْغُي ُهْم  األعمش عن إبراهيم يف قوله: }َوالَّ

وَن) قالوا: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم للفساق فيتجربوا ({ 31َينَْتِِّصُ
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ِئَك َما َعَلْيِهْم }َوَلَمِن اْنَتَِّصَ بَْعَد ُظْلِمِه َفُأولَ  عليهم ونزل يف أيب بكر:

{ حبان عن الكلبي وقوله: ({ 29ِمْن َسبِيٍل) }َينُْظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ

خيفونه ملا هبم من الذل وقال بعضهم: ينظرون إىل النار بقلوهبم ومل يرواها 

  بأعينهم ألاهم حيرشون عميًا.

مع وذكر اإلنسان ألنه يكون واحد يف مذهب اجل}...َوإِْن ُتِصْبُهْم{ 

ْنَساُن َضِعيًفا)برد اهلاء وامليم عىل التأويل ومثله:   ({42}َوُخِلَق اإْلِ

}إِنَّ ]النساء[، يراد به كل الناس ولذلك جاء فيه االستثناء وهو مثل: 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا) )]املعارج[، و ({91اإْلِ ِذيَن{4}َلِفي ُخَْسٍ  ( إَِلَّ الَّ

َمَواِت ََل ُتْغنِي َشَفاَعُتُهْم{}َوَكْم ِمْن َمَلٍك يِف ]العرص[، و   السَّ

 [. 28]النجم:

ُكوَر) }ََيَُب لَِمْن َيَشاُء إَِناًثا َوََيَُب  أي خيص ({ 21لَِمْن َيَشاُء الذُّ

ُجُهْم{  باإلناث  فجعل بعضهم بنني وبعضهم بنات.}َأْو ُيَزوِّ

ُه إَِلَّ َوْحًيا أَ   َمُه اللَّ كان ْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب{ }َوَما َكاَن لَِبَِّشٍ َأْن ُيَكلِّ

يرى يف منامه ويلهمه من وراء حجاب كام كلم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

ملكًا من }َأْو ُيْرِسَل َرُسوًَل{  من وراء حجاب -َعَلْيه الَسالم-موسى 

بام شاء اهلل ذلك يف يرسل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-املالئكة فيكلم النبي 

 لرفع والنصب فمن رفع يرسل قال: فيوحي جمزومة. رسوالً ا

يَماُن{   قال بعضهم: أراد القرآن، }َما ُكنَْت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوََل اإْلِ

 وقال بعضهم: القرآن واإليامن. 



 سورة الزخرف 
ْكَر َصْفًحا َأْن{ ُب َعنُْكُم الذِّ ِحيِم: }...َأَفنَْْضِ مْحَِن الرَّ ِه الرَّ  بِْسِم اللَّ

وُكْم{عن سليامن )أن( واحلسن عاصم )أن( ومثله:  [، 2]املائدة: }َأْن َصدُّ

{ومثله:  [، والعرب تقول: قد 3]الشعراء: }َلَعلََّك بَاِخٌع َنْفَسَك َأَلَّ

 أرضبت عنك ورضبت عنك. 

يقال القائل: كيف أضاف الظهور إىل }...لَِتْسَتُووا َعىَل ُظُهوِرِه{ 

 معنى مجع مثل: جند وجيش فيقول: كثرت واحد؟ يقال: ذلك للواحد يف

فينا ورفعت اجلند أعينه وال يقول: عينيه وكذلك كلام أضفت من األسامء 

املوضوعة فأخرجها عىل اجلميع فإذا أضفت إليه اساًم يف معنى فعل جاز 

مجعه وتوحيده مثل قولك: رفع العسكر صوته وأصواته، وجاز أيضًا ألن 

أقرنت له أضفته ({ 93}ُمْقِرننَِي)ة الواحد. الفعل ال صورة له إال كصور

 ورضبت له قرنًا. 

ْلَيِة{  ُأ يِف احْلِ يريد اإلناث خصصتم الرمحن بالبنات }...َأَوَمْن ُينَشَّ

ا{وأنتم هكذا يعني:  َ َأَحُدُهْم بِاأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ  }َوإَِذا بُِّشِّ

ْلَيِة َوُهَو يِف }أَ [، الفعل الوجه أو من مكانه 50]النحل: ُأ يِف احْلِ َوَمْن ُينَشَّ

َصاِم َغرْيُ ُمبنٍِي) يقول ال يبلغ من احلجة ما يبلغ الرجل، ويف ({ 92اخْلِ

 قراءة عبداهلل: )أومن ال ينشأ إال يف احللية وينشأ وعاصم عباد الرمحن. 

روي عن عمر أنه قرأ عبدالرمحن وعاصم وأهل احلجاز وكذلك 

وَن{وله: كأنكم، أخذوا من ق ِذيَن ِعنَْد َربَِّك ََل َيْسَتْكرِبُ  }إِنَّ الَّ

 [، 288]األعراف:

ٍة{  كرسها الكسائي عن جماهد كأن األمة والسنة واألمة }...َعىَل ُأمَّ

 وامللة الطريقة من أممت املصدر األمة أيضًا امللك والنعيم قال الشاعر: 

 ور وارهتم هناك القب  ثم بعد الفالح وامللك واألمة 
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ومقتدون لو نصب جاز الوقوف ({ 43}َعىَل َءاَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن)  

 كرس دواها يقول للرجل: ذهب ونحن باألثر متبعون ومتبعني. 

مام الواحد واالثنان واجلمع من املؤنث واملذكر يقال }...إِنَّنِي بََراٌء{  

نني بري( بالياء فيه براء ألنه صدر ولو قال بري اجلمع ويف قراءة عبداهلل: )إ

ولو قرأ )باري( باأللف جاز يستهزي باأللف....... ويف مصحفنا وهتيا 

 لكم من ذلك. 

اسم اإلسالم يقول الزمه ملن اتبعه }..َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة يِف َعِقبِِه{ 

-وكان من ولده لعل أهل ملة يتبعون هذا للذين إذا كانوا من ولد إبراهيم 

ُهْم َيْرِجُعوَن)فذلك قوله: } -مَعَلْيه الَسال إىل دينك ودين ({ 42َلَعلَّ

 إبراهيم. 

َل َهَذا اْلُقْرءاُن َعىَل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيٍم) ({ 39}..َلْوََل ُنزِّ

}َوَرَفْعنَا بَْعَضُهْم  عنى نفسه وأبا مسعود الثقفي والقريتني مكة والطائف.

الوليد بن املغرية فرفعنا املوىل فوق عبده، وهو َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت{ 

وجعلنا بعضكم يسبي بعضًا فيكون العدوا الذي يسبي مسخرين ملن فوقها 

سخريًا وسخريًا والكرس والضم لغتنان يف )ص( ويف )قد أفلح( سواء عن 

 احلسن. 

وأثبتت جعلت واحدهتا سقيفة أو سقوفًا عن أيب هريرة }..ُسُقًفا{  

ائم ألحد سود الرؤوس إال لنبيكم كانت نارًا تنزل فتأكله قال: مل حتل الغن

[، واحدها رهان 203]البقرة: }َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌة{ومنه فمن ثمره، و

 جماهد سقف كالواحد.  

جاء يف التفسري جيعلها هلم من فضة من زخرف وقال }..َوُزْخُرًفا{   
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 آخرون جيعل هلم مع ذلك ذهبًا.

وََّنُْم عرض عنه ويعش َيْعَم عنه. يريد ي}َوَمْن َيْعُش{  ُْم َلَيُصدُّ }َوإَِّنَّ

بِيِل{  يريد الشيطان وفيه مذهب مجع وإن كان لفظه واحد يقول َعِن السَّ

وإن الشيطان... مذهب مجع وإن كان لفظه وإن الشيطان ليصدواهم عن 

ُْم ُمْهَتُدوَن) يريد أهل الضاللة}َوَُيَْسُبوَن{ السبيل.  ى إَِذا ( َحتَّ 37}َأَّنَّ

فيقال جاءنا ألحدهام وجاءنا اإلنسان، وقرينه وقراءتنا جاءنا عىل َجاَءَنا{ 

 مذهب االثنني ومثله من قرأ كال لينبذان هو وماله. 

  } َقنْيِ ما بني مرشق الشتاء ومرشق }َياَلْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعَد اْلَمِّْشِ

قني وهو أشبه الوجهني الصيف ويقال: إنه أراد املرشق واملغرب فقال املرش

بالصواب ألن العرب جتمع االسمني عىل تسمية أشهرهام يقال: جاء 

يعني إرشاككم يعني }َوَلْن َينَْفَعُكُم اْلَيْوَم{ الزهرمان واحدهام زهرم.

 الشيطان وقرينه.

أمر أن يسأل }...َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ُرُسِلنَا{  وقوله:

أحدهام: أهل التوراة واإلنجيل فإاهم إنام خيربواهم  وجهانوا فيه رساًل مض

عن كتب الرسل التي جاءوا هبا فإذا سأل الكتب فكأنه سأل األنبياء فقال 

بعضهم إنه سيرسى بك يا حممد فتلقى األنبياء فاسأهلم عن ذلك فلم يشك 

مْحَِن َءاهِلًَة }َأَجَعْلنَا ِمْن ُدوِن ومل يسأهلم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله- الرَّ

ومل يقل تعبد وال تعبدون وذلك أن اآلهلة تكلم وتعظم ({ 29ُيْعَبُدوَن)

 فأجريت جمرى اململوك وما أشبههم. 

 . التي مضت قبلها}...َوَما ُنِرَيِْم ِمْن َءاَيٍة إَِلَّ ِهَي َأْكرَبُ ِمْن ُأْختَِها{ 

ِذي ُهَو مَ  .اآلية ({.94ِهنٌي َوََل َيَكاُد ُيبنُِي)}...َأْم َأَنا َخرْيٌ ِمْن َهَذا الَّ

أم من االستفهام الذي جعل بأم التصاله بكالم قبله وإن شئت نعته عىل 

البرشى وعن بعض القراء: )أم أنا خري( وقال أحداثه أنه زعم أنه لو 
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 حفظت األثر فيه لقرأت به عىل احلسن أسورة. 

 انتهرهم عن حييى. }َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه{ 

مضمونة مثقلة، قال: وزعم القاسم أن واحده سليف وقرأ ..َسَلًفا{ }. 

األعرج: سلفًا كأن واحدهم سلفة وسلفة من الناس مثل أمة عن ابن 

 عباس. 

وَن)  ويصدون مثل شد ويشد هيم وهيم ويف قراءة أيب: ({ 97}َيِصدُّ

 لذكر للساعة وابن عباس: لعلم للساعة وعلم متقاربان يف املعنى. 

 يف أهل املدينة يا عباد بإثبات الياء. اِعَباِد{ }...يَ 

}َما َتْشَتِهيِه  واحدها كوب يف مصحف أهل املدينة.}...َوَأْكَواٍب{  

 اأْلَْنُفُس{. 

كام يرى يف العذاب ، ويف قراءة عبداهلل : )وهم  ({79}...ُمْبِلُسوَن)

ديرًا القانط من النجاة تق ذهب إىل جهنم واملبلس اآليس فيها مبلسون(،

العابس يقال: أيس مثل عبس وأصل يئس وفعله ومجعه اليأس مثل جذب 

 وجبذ عىل القلب اآليس أيس فهو يئس مثل جذب وجبذ عىل القلب. 

هم عامد، ويف قراءة عبداهلل: )ولكن كانوا ({ 76}َكاُنوا ُهُم الظَّالِِمنَي)

 هم الظاملني( هم اسم. 

}َفإِنَّا  عذابنا عند أنفسهم ينجيهم من}..َأْم َأبَْرُموا َأْمًرا{ 

ُموَن)  معذبون. ({ 71ُمرْبِ

 } نصب وخفض قال: عنده علم الساعة علم قبله }...َوِقيِلِه َياَربِّ

ومن نصب أضمر معها فعاًل كأنه قال: وقال قوله. ويف آخر القراءتني 

ونصبها جيوز من يسمع مثله ولو رفع قيله مثل يداه جاز وهذه الكلمة يا 

فوصله بدعاء كأنه قال من قوله وهم من أمر اهلل َفْح َعنُْهْم{ }َفاْص  رب 
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مرفوع بمضمر }َوُقْل َساَلٌم{ أمره اهلل أن يصفح قبل أن يؤمر بقتاهلم 

عليكم ولو نصب كام قال: قالوا قال سالم جاز...... حممد للنبي أم أبرموا 

 أم أحكموا حكاًم فإنا حمكمون. 



 سورة الدخان 
ِه  ِحيِم: }.....َوَمَقاٍم{ بِْسِم اللَّ مْحَِن الرَّ يقال مبارك حسن ويقال: الرَّ

 املنازل عن سعيد بن جبري.

َماُء َواأْلَْرُض{   قال: تبكي عىل املؤمنني }...َفَما بََكْت َعَلْيِهُم السَّ

األرض مصالة ويبكي عليه من يصعد بعمله قال الفراء: كذلك ذكره ويف 

 قراءة عبداهلل. 

وهذا مام أضيف إىل نفسه الختالف ({ 30اِب اْلُمِهنِي)}ِمَن اْلَعذَ 

{االسمني مثل قولك:  اُر اْْلِخَرُة َخرْيٌ [، ومثل قوله: 32]األنعام: }َوَللدَّ

 ]البينة[.  ({9}َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة)

يريد نعم مبينة ({ 33}...َوَءاَتْينَاُهْم ِمَن اْْلَياِت َما فِيِه باََلٌء ُمبنٌِي)

أن أنجاهم من فرعون، وظلل عليهم الغامم، وأنزل عليهم املن  منها

والسلوى، وهو كام تقول للرجل: إن بالي عندك وقد قيل فيها إن البالء 

 عذاب وكل صواب. 

خياطبون النبي َصىَل اهلل ({ 36}...َفْأُتوا بِآبَاِئنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي) 

َا النَّبِيُّ ائنا يا حممد وهو مثل قوله: َعَلْيه وآله وَسَلم وحده أي ائت بآب }َياَأَيُّ

ْقُتُم النَِّساَء{ [، وهو كثري يف كالم العرب أن جتمع فعل 1]الطالق: إَِذا َطلَّ

 الواحد. 

}...إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاَُتُْم  ما خلق اهلل ذلك إال باحلق يريد احلق

 نصب ميقاهتم جاز. يريد األولني واآلخرين ولو ({ 20َأَْجَِعنَي)

 فإن املؤمن يشفع بعضهم يف بعض. }..إَِلَّ َمْن َرِحَم اللَُّه{  

ويغيل ({ 29( َكاْلُمْهِل َيْغِِل يِف اْلُبُطوِن)22}..َطَعاُم اأْلَثِيِم) 

}َأَمنًَة جعلها للطعام أو للمهل ومن أنثها ذهب إىل تأنيث الشجرة ومثله: 

، وتغشى التذكري النعاس والتأنيث [154]آل عمران: ُنَعاًسا َيْغَشى{
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 األمنة.

 وقرئ فاعُتلوه بضم التاء. }..َفاْعتُِلوُه{  

عىل  -عليهام السالم-وروي عن احلسن بن عيل }..ُذْق إِنََّك َأْنَت{  

املنرب يقول: ذق أنك بفتح األلف واملعنى يف فتح األلف ذق هبذا القول 

، وذلك أن أبا جهل لقي الذي قلته يف الدنيا، ومن كرس حكى عن قوله

النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فأخذه النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فهزه 

َصىَل -ثم قال: ))أوىل لك يا أبا جهل أوىل(( فأنزهلا اهلل تعاىل كام قال النبي 

بك عىل ورد عليه أبو جهل ، فقال : واهلل ما لقد رأيت وال ر -اهلل َعَلْيه وآله

أين ألكرم أهل الوادي عىل قومه وأعزهم فنزلت كام قاهلا فمعناه فيام يرى 

 واهلل أعلم أنه توبيخ هبم أي: ذق فإنك كريم كام زعمت ولست كذلك. 

ومقام أمني بضم امليم وبالفتح ({ 99}..إِنَّ اْلُمتَِّقنَي يِف َمَقاٍم َأِمنٍي) 

 امة بالضم اإلقام وكله صواب. والفتح أحق يف العربية ألنه املكان واملق

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعنٍي)  ويف قراءة عبداهلل بعيس عني ({ 92}...َوَزوَّ

 والعيساء البيضاء من اإلبل والعظام عظام األعني. 

يقول القائل: كيف }..ََل َيُذوُقوَن فِيَها اْلَمْوَت إَِلَّ اْلَمْوَتَة اأْلُوىَل{  

}َوََل من مويت اآلخرة وهذا مثل قوله:  استثنى مويت يف الدنيا قد مىض

[، 22]النساء: َتنِْكُحوا َما َنَكَح َءابَاُؤُكْم ِمَن النَِّساِء إَِلَّ َما َقْد َسَلَف{

وإال يف هذا املوضع بمنزلة سوى كأنه قال: ال تفعلوا سوى ما فعل آباؤكم 

وكذلك اأْلُوىَل{  }ََل َيُذوُقوَن فِيَها اْلَمْوَت إَِلَّ اْلَمْوَتةَ كذلك قوله: 

َمَواُت َواأْلَْرُض إَِلَّ َما َشاَء َربَُّك{قوله:   }َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

[، هلم من الزيادة عىل مقدار الدنيا من اخللود هلل احلمد عىل 187]هود:

 نعامئه. 



 سورة اجلاثية 
ِحيِم: }...َويِف َخْلِقُكمْ  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابٍَّة{  بِْسِم اللَّ

ويف قراءة }َءاَياٌت{  يقول: يف خلق اآلدميني وخلق سواهم من كل زوج

 عبداهلل: ويف اختالف الليل. 

اَم اللَِّه{  ِذيَن ََل َيْرُجوَن َأيَّ ِذيَن َءاَمنُوا َيْغِفُروا لِلَّ نزلت }....ُقْل لِلَّ

}لَِيْجِزَي َقْوًما{  بقتال أهل مكة -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قبل أن يؤمر النبي 

بالياء والنون وقد قيل ليجزى أيضًا وهو حلن فلو كان أضمر يف جيزي فعاًل 

 يقع به الرفع كام تقول: أعطني ثوبًا لتجزى ذلك اجلزاء قومًا فهو وجهه. 

يَعٍة ِمَن اأْلَْمِر{   عىل دين ومثله ومناهج كل ذلك. }...َعىَل َِشِ

اَعُة ََل َرْيَب فِيَها{  }...َوإَِذا ِقيَل  ِه َحقٌّ َوالسَّ برفع الساعة إِنَّ َوْعَد اللَّ

وإن نصبتها فصواب قرئ به ويف قراءة عبداهلل: وإذا قيل إن وعد اهلل حق 

 وأن الساعة ال ريب فيها. 

ِذيَن  يَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَّ ُحوا السَّ ِذيَن اْجََتَ }...َأْم َحِسَب الَّ

احِلَاِت َسَواًء ََمَْياُهْم{ َءاَمنُوا وتنصب سواء وترفع واملحيا  َوَعِمُلوا الصَّ

واملامت يف موضع رفع بمنزلة قوله: رأيت القوم سواء صغارهم وكبارهم 

 ولو نصب املحيا واملامت كان وجهًا نريد أن نجعلهم سواء حمياهم ومامهتم. 

ِه ِغَشاَوًة{  غشاوة اسم وكأن وغشوة وكأن }...َوَجَعَل َعىَل بََِّصِ

 غشية يشء غشيها يف وقعة واحدة مثل الرجعة والرمحة واملرسة. 

يقول القائل: كيف قال: نموت ونحيا وهم يكذبون  }َنُموُت َوَنْحَيا{

بالبعث وإنام أراد نموت ويأيت بعدنا أبناؤنا فجعل فعل أبنائهم كفعلهم 

هْ وهو يف العربية كثري  أي إال طول الدهر ومرور ُر{ }َوَما َُيِْلُكنَا إَِلَّ الدَّ

الليايل واأليام والسنني والشهور ويف قراءة عبداهلل وما هيلكنا إال الدهر كأنه 

 دهر يمر. 
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ٍة َجاثَِيًة{  كل أهل دين جاثية جمتمعة للحساب ثم }...َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ

ٍة ُتْدَعى إِىَل ِكَتاِِّبَا{  قال:  عز وجل: إىل حساهبا وهو من قول اهلل}ُكلُّ ُأمَّ

ا َمْن ُأوِِتَ ِكَتابَُه بَِيِمينِِه{ ا َمْن ُأوِِتَ ِكَتابَُه [، 11]احلاقة: }َفَأمَّ }َوَأمَّ

 [. 25]احلاقة: بِِشَمالِِه{

واالستنساخ ملكني يرفعان عمل الرجل صغريه }إِنَّا ُكنَّا َنْسَتنِْسُخ{ 

اللغو  وكبريه فيثبت اهلل ما كان من عمله له ثواب أو عقاب ويطرح منه

 الذي ال ثواب فيه وال عقاب بقوله: هلم اذهب ويعلل فذلك االستنساخ. 

ِذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم{ ا الَّ [، معناه 188]آل عمران: }َفَأمَّ

واهلل أعلم فيقال: أكفرتم وذلك أن ما ال بد هلا من أن جتاب بالفاء ولكنها 

 سقطت ملا سقط الفعل الذي أضمر. 

أي تركتم }َكَما َنِسيُتْم{  نرتككم يف النار.َوِقيَل اْلَيْوَم َننَْساُكْم{ }..

 }لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا{. العمل لـ

 يراجعون الكالم بعد دخوهلم يف النار. ({ 39}َوََل ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن)
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ِحيِم: }...ُقْل َأَرَأْيُتمْ  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه{  بِْسِم اللَّ

ومل يقل ماذا خلقت }َأُرويِن َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض{  ثم قال:

وألخلقن؛ ألنه إنام أراد األصنام فعلهم كفعل الناس وأشباههم ألن 

األصنام تعبد وتعظم كام يعظم األمراء وأشباههم فذهب هبا إىل مثل الناس 

)أفرأيتم من تدعون من دون اهلل( فجعلها من  وهي يف قراءة ابن مسعود:

فهذا ترصيح يشبه الناس يف الفعل واالسم ويف قراءة عبداهلل: )قل 

أرأيتكم( وعامة ما يف قراءته من قول اهلل عز وجل أرأيت وأرأيتم فهي 

 بالكاف حتى يف قراءته أرأيتك الذي يكذب بالدين. فعليك بقراءة العامة. 

اُه{ }...َأْم َيُقوُلوَن   اختلقه من تلقاء نفسه. اْفََتَ

 ({2}إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي) قرأها القراء: أثارة}...َأْو َأَثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم{ 

وأثره أيضًا قرئ وذكر عن  بعض القراء أثرة واملعنى فيه بقية من علم يف 

أثارة ويف أثرة سواء ويقال: أو يشء مأثور من كتب األولني فمن قرأ أثارة 

و كاملصدر مثل قولك: السامحة والشجاعة، ومن قرى أثرة  فأبناه عىل فه

  األثر كام قيل فرتة ومن قرأ أثرة فكأنه أراد مثل حفظة والرجفة.

ِه َمْن ََل َيْسَتِجيُب َلُه إِىَل َيْوِم  }...َوَمْن َأَضلُّ ِِمَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَّ

م وهي يف قراءة عبداهلل: )ما ال يستجيب عنى به األصنام واهلل أعلاْلِقَياَمِة{ 

 له( فهذا مام ذكرت لك يف من وما. 

ُسِل{  يقول مل أكن أول من بعث فقد }...ُقْل َما ُكنُْت بِْدًعا ِمَن الرُّ

}َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َوََل بُِكْم إِْن َأتَّبُِع إَِلَّ َما  بعث قبيل أنبياء كثرية

 } ، وذلك أاهم -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يف أصحاب النبي نزلت ُيوَحى إَِِلَّ

شكوا إىل النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ما يلقون من أهل مكة قبل أن 

: ))إين قد رأيت يف منامي أين -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يؤمر بقتاهلم فقال 
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م مكثوا أهاجر إىل أرض ذات نخل وشجر وماء(( فاستبرشوا  بذلك ثم أاه

: ما نرى تأويل ما -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-برهة ال يرون ذلك فقالوا للنبي 

}ُقْل َما ُكنُْت بِْدًعا ِمَن قلت وقد اشتد علينا األذى فأنزل اهلل تعاىل: 

ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َوََل بُِكْم{  أخرج إىل املوضع الذي رأيت الرُّ

قال هلم: ))إنام هو يشء رأيته ما هو بوحي ما أتبع إال ما يف منامي أو ال، ثم 

يوحى إيل ما أخربتكم به ولو كان وحيًا مل يقل: ما أدري ما يفعل يب وال 

 بكم. 

عىل مثل ما شهد عليه عبداهلل }َعىَل ِمْثِلِه{  من اليهود}َوَشِهَد َشاِهٌد{ 

وتصديق التوارة له وأنه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بن سالم من اإليامن بالنبي 

ُتْم{.  ذلك الرجل}َفآَمَن{  موصوف فيها  }َواْسَتْكرَبْ

ا َما َسَبُقوَنا وقوله:  ِذيَن َءاَمنُوا َلْو َكاَن َخرْيً ِذيَن َكَفُروا لِلَّ }َوَقاَل الَّ

ملا أسلم مزينة وجهينة وأسلم وغفار قالت بنو عامر بن صعصعة إَِلْيِه{ 

ان خريًا ما سبقنا إليه رعاء البهم فذلك تأويل وغطفان وأشجع وأسد: لو ك

ٌق لَِساًنا َعَربِيًّا{ قوله:  وقراءة عبداهلل: مصدقًا ملا بني }َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدِّ

 يديه لسانًا عربيًا، أي هذا القرآن مصدق التوارة عربيًا مبينًا غري عربيه. 

ْنَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَسانً  ْينَا اإْلِ وحسنًا يقال إن األشد هاهنا ا{ }...َوَوصَّ

هو األربعون وقيل ثالث وثالثون واالستواء األربعون، وسمع أن األشد 

يف غري هذا املوضع ثامين عرشة واألول أشبه بالصواب ألن األربعني أقرب 

 النسق إىل ثالثة وثالثني منها إىل ثامين عرشة. 

ِذيَن َنَتَقبَُّل َعنُْهْم  .إىل قوله:}َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك{. }ُأوَلِئَك الَّ

 . بالنون والياء}َوَنَتجاَوُز{  نزلت يف أيب بكر يتقبلَأْحَسَن َما َعِمُلوا{ 

ِذي َقاَل لَِوالَِدْيِه ُأفٍّ َلُكَما َأَتِعَدانِنِي َأْن ُأْخَرَج{  من القرب }...َوالَّ

أن َأخُرج بفتح  اجتمعت القراء عىل األلف ملا مل يسم فاعله ولو قرئت:
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ا َيْسَتِغيَثاِن اللََّه{ األلف كان صوابًا.  }َوْيَلَك  أبو بكر وامرأته يقوال}َوُُهَ

 َءاِمْن{. 

ِذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل{   مل تنزل يف عبدالرمحن بن أيب بكر }ُأوَلِئَك الَّ

ولكن عبدالرمحن قال ابعثوا إىل جدعان بن عمر وعثامن بن عمر وهام 

أحق أم باطل؟  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-داده حتى أسأهلام عام يقول حممد أج

ِذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل{ فأنزل اهلل تبارك وتعاىل:  يعني }ُأوَلِئَك الَّ

 جدعان وعثامن. 

قرئ باستفهام وغري استفهام والعرب تستفهم }..َأْذَهْبُتْم َطيَِّباتُِكْم{ 

ون: ذهبت ففعلت ويقولون: أذهبت ففعلت وفعلت بالتوبيخ وترتك يقول

 وكله صواب. 

أحقاف الرمل واحدها حقف احلقف الذي فيه طول }بِاأْلَْحَقاِف{ 

وليس بكل ذلك فإذا طال أحد فهو الشهور وقيل األحقاف جبل بالشام 

ويقال أحقاف اجلبل مدره نصبا زمان العرق عن املكان من اجلبل بقي أثره 

يل الشديد هتاون فيه بالعذاب وقيل اهلون اهلوان والعذاب اهلون ق

من قبله }َوَقْد َخَلِت النُُّذُر ِمْن بنَْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه{  والصغارة العذاب

 ومن بعده ويف قراءة عبداهلل: )وقد خلت النذر من بني يديه ومن بعده(. 

ا َرَأْوُه َعاِرًضا ُمْسَتْقبَِل َأْوِدَيتِهِ  أمجعوا أن يكون سحاب ْم{ }...َفَلمَّ

ممطر فقالوا: هذا الذي وعدتنا واهلل املغيث واخلري قال اهلل عز وجل: قل هلم 

من العذاب، ويف قراءة عبداهلل: قل بل هو ما }ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم بِِه{ 

استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. من قال: هو ذهب إىل العذاب ، ومن 

: -َعَلْيه الَسالم-ح. قرأ عيل بن أيب طالب قال : هي ذهب إىل الري

 وقرئ ترى. }َفَأْصَبُحوا ََل ُيَرى إَِلَّ َمَساِكنُُهْم{ 
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نَّاُكْم فِيِه{  نَّاُهْم فِيَما إِْن َمكَّ يقال يف الذي يمكنكم أن }َوَلَقْد َمكَّ

هو يف كالم العرب عاد عليهم ما }َوَحاَق ِِّبِْم{  يتميز له ما يف اجلحد

 ورجا التفسري أحاط هبم نزل ما كانوا استهزوا به.  استهزأوا

وإفكهم وأما اإلفك واآلفك فمنزلة قوهلم احلذر }..َوَذلَِك إِْفُكُهْم{ 

واحلذر والنجس وأما من قال: إفكهم فإنه جيعل اهلاء وامليم يف موضع 

}ُيْؤَفُك َعنُْه َمْن نصب يقال ذلك رصفهم عن اإليامن وكذهبم كام قال: 

 ]الذاريات[، أي يرصف عنه من رصف وذكر بعض القراء أقرأ. ({1ُأفَِك)

ْ َيْعَي  َمَواِت َواأْلَْرَض َوََل ِذي َخَلَق السَّ َه الَّ ْ َيَرْوا َأنَّ اللَّ }...َأَوََل

[، 01]النمل: }َوَما َأْنَت ِِّبَاِدي اْلُعْمِي{كام قال محزة: بَِخْلِقِهنَّ بَِقاِدٍر{ 

أ هبذا وقف عليه ومن قرأ هبادي العمي مل يقف العوام: هبادي العمي من قر

 عليه حتى يتم. العمى الضاللة هبذه القراءة. 
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 سورة حممد ص
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل بِْسِم اللَّ

 َلم مدنية كلها. : سورة حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَس 

ِه َأَضلَّ قوله تعاىل:  وا َعْن َسبِيِل اللَّ ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّ }الَّ

أي عن دين اهلل بنهيهم عن الدخول فيه. والثاين: صدوا عن ({ 9َأْعَماهَلُْم)

سبيل اهلل بمنع قاصديه ودفع زائريه أضل أعامهلم أي أحبط ما فعلوا من 

ر، وهذه اآلية نزلت يف اثني عرش من كفار اخلري بام أقاموا عليه من الكف

مكة منهم أبو جهل بن هشام، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة 

وعقبة بن أيب معيط وأمية بن خلف ومنبه ونبيه ابنا احلجاج وابن البخرتي 

 وربيعة بن األسود وحكيم بن حزام واحلارث بن عامر بن نوفل. 

ِذيَن ءَ قوله تعاىل:  احِلَاِت{ }َوالَّ هذه اآلية نزلت يف اَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ٍد{  -صلوات اهلل عليه-عيل بن أيب طالب  َل َعىَل َُمَمَّ -}َوَءاَمنُوا بَِما ُنزِّ

ِْم{  يعني القرآن -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله أي إياماهم هو }َوُهَو احْلَقُّ ِمْن َرِّبِّ

 أي غفرها بإياماهمَر َعنُْهْم َسيَِّئاَِتِْم{ }َكفَّ  احلق من رهبم بام هداهم اهلل إليه

 يعني أمرهم وحاهلم. ({ 4}َوَأْصَلَح بَاهَلُْم)

ِذيَن َكَفُروا اتََّبُعوا اْلَباطَِل{  }َذلَِك  يعني األصنام والرؤساء بَِأنَّ الَّ

ِذيَن َءاَمنُوا  الذين أضلوهم وإنام سموا بالباطل لدعائهم إليه }َوَأنَّ الَّ

ِْم{  اتََّبُعوا صىل اهلل عليه -وعنا بالذين آمنوا أمري املؤمنني احْلَقَّ ِمْن َرِّبِّ

سابقها  -َعَلْيه الَسالم-وكل آية يف القرآن فيها ذكر املؤمنني فعيل  -وسلم

 وقائدها واحلق القرآن وسمي بإتيانه للحق وملوافقته أحكامه احلق

ُه لِلنَّاِس َأْمَثاهَلُمْ  ُب اللَّ يعني صفات أعامهلم من خري ({ 3)}َكَذلَِك َيْْضِ

-أحدهام: جيوز أن يكون املعني به رسول اهلل  وجهانأو رش والناس فيه 

 . والثاين: جيوز أن يكون املراد به سائر الناس. -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله
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َقاِب{  قوله تعاىل: َب الرِّ ِذيَن َكَفُروا َفَْضْ يعني مجيع }َفإِذا َلِقيُتُم الَّ

ا  أي رضب أعناقهم إن مل يسلموا إال من كان ذا عهد وذمة املرشكني }َفإِمَّ

ا فَِداًء{  أحدهام: أنه العفو واإلطالق كام  قوَلنويف املن  هاهنا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ

من رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم عىل ثاممة بن أثال بعد أرسه. 

 والثاين: أنه العتق. 

أحدهام: أن املفاداة عىل مال يؤخذ أو أسري يطلق  قوَلنيه وأما الفداء فف

أرسى بدر كل أسري بأربعة آالف  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كام فادى رسول اهلل 

 . درهم وفادى يف بعض املواضع رجاًل برجلني. والثاين أنه البيع

وأوزار  يعني أوزار كفرهم يف اإلسالم}َحتَّى َتَضَع احْلَْرُب َأْوَزاَرَها{ 

احلرب أثقاهلا والوزر الثقل ومنه سمي الوزير ألنه يتحمل األثقال، 

 وأوزارها السالح توضع إما باهلزيمة أو املوادعة قال الشاعر: 

 وأعددت للحرب أوزارها 

 

 رماحًا طواالً وخياًل ذكورا 

 

وقيل حتى تضع احلرب أوزارها يعني أوزار كفرهم باإلسالم واإلمام 

َب دار الكفر بني أربعة أمور بني أن يقتل لقوله:  فيمن أرسه من }َفَْضْ

َقاِب{  أو يسرتق أو يمن  كام من  عىل ثاممة أو يفادى بامل أو أرسى فإن الرِّ

}َذلَِك َوَلْو َيَشاُء  أسلموا سقط القتل عنهم ويف الثالثة الباقية عىل خيار

ُه ََلْنَتَِّصَ ِمنُْهْم{   يعني بغري قتال. اللَّ

ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اللَِّه{  اىل:قوله تع  وقرئ: )قاتلوا(}َوالَّ

َفَها هَلُْم) إىل طريق اجلنة}َسَيْهِدَيِْم{  يعني ({ 6}َوُيْدِخُلُهُم اْْلَنََّة َعرَّ

عرفها بام فيها من الكرامة والنعم وقيل معنى عرفها أي طيبها بأنواع املالذ 

 مأخوذ من العرف وهي الرائحة الطيبة. 

ُكْم{  قوله تعاىل: َه َينُِّْصْ وا اللَّ ِذيَن َءاَمنُوا إِْن َتنُِّْصُ َا الَّ يعني إن }َياَأَيُّ
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 يف نرصه. ({ 7َأْقَداَمُكْم) }َوُيَثبِّْت  تنرصوا دين اهلل ونبيه ينرصكم

ِذيَن َكَفُروا َفَتْعًسا هَلُْم{  قوله تعاىل:  والتعس االنحطاط والعثار. }َوالَّ

ْن ِمْن َقْرَيٍة{ }...وَ  قوله تعاىل:  أي وكم من قرية قال لبيد: َكَأيِّ

 وكأين رأيت من ملوك وسوقة 

 

 ومفتاح قيد لألسري املكبل 

 

ًة ِمْن َقْرَيتَِك{  وكم أهل قرية }َأْهَلْكنَاُهْم  أي من أهلها}ِهَي َأَشدُّ ُقوَّ

 وعيد. أي أهلكناهم بعذابنا فال مانع هلم منا وهذا ({ 93َفاَل َنارِصَ هَلُْم)

َصىَل اهلل -هو رسول اهلل }َأَفَمْن َكاَن َعىَل بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه{  قوله تعاىل:

[، هو أمري املؤمنني عيل بن أيب 17]هود:}َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنُْه{  -َعَلْيه وآله

َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه{  -صلوات اهلل عليه-طالب  وسوء العمل هو }َكَمْن ُزيِّ

 ك ، واتبعوا أهواءهم نعت ملن زين له سوء عمله. الكفر والرش

وهم املنافقون ألاهم كانوا }...َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك{ قوله تعاىل: 

مع املؤمنني فيسمعون منه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-حيرضون جملس رسول اهلل 

ِعنِْدَك َقاُلوا  }َخَرُجوا ِمنْ  ما يقول فيعيه املؤمن وال يعيه املنافق فإذا

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم{  َصىَل اهلل َعَلْيه -أي إذا خرجوا من عند رسول اهلل لِلَّ

}َماَذا  -صلوات اهلل عليه-قالوا ملن أويت العلم وهو أمري املؤمنني  -وآله

 يعني قريبا. َقاَل َءانًِفا{ 

ِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى{  قوله تعاىل: اآلية يف أمري  وهذه}َوالَّ

}َزاَدُهْم ُهًدى{ واألئمة الراشدين من ولده  -َعَلْيه الَسالم-املؤمنني عيل 

}َوَءاَتاُهْم  عىل اهتدائهم ألاهم عملوا بام سمعوا وعملوا بام علموا 

 أي ثواب ما عملوا. ({ 97َتْقَواُهْم)

اَعَة َأْن َتْأتِيَ  قوله تعاىل:  أي فجأةُهْم بَْغَتًة{ }َفَهْل َينُْظُروَن إَِلَّ السَّ
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اُطَها{  }َفَأنَّى هَلُْم إَِذا َجاَءَْتُْم  أي دالئلها وعالماهتا}َفَقْد َجاَء َأِْشَ

أي كيف هلم بالنجاة إذا جاءهتم الذكرى عند جميء ({ 92ِذْكَراُهْم)

 الساعة. 

َلْت ُسوَرٌة{  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا َلْوََل ُنزِّ ملؤمنون كان ا}..َوَيُقوُل الَّ

إذا تأخر نزول القرآن اشتاقوا إليه ومتنوه ليعلموا أوامر اهلل عز وجل فيهم 

يعني التي أحكمت باحلالل }َفإَِذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َُمَْكَمٌة{  وتعبده هلم

ِذيَن يِف ُقُلوِِّبِْم َمَرٌض َينُْظُروَن  واحلرام واألمر فيها باجلهاد }َرَأْيَت الَّ

أي أن املنافقني إذا رأوا سورة فيها َمْغَِشِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت{ إَِلْيَك َنَظَر الْ 

ذكر القتال قد نزلت عىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم نظروا إليه 

يعني فأوىل هبم ( َطاَعٌة{ 40}َفَأْوىَل هَلُْم) نظر املغيش غاًم هبا وجزعًا منها

ن جيزعوا عند فرض اجلهاد عليهم فالطاعة من أ}َوَقْوٌل َمْعُروٌف{  طاعة

يف طاعة اهلل عز وجل وطاعة رسوله وطاعة أويل األمر من ولده فيام أمره 

}َفإَِذا َعَزَم  هو الصدق}َوَقْوٌل َمْعُروٌف{ اهلل عز وجل وما اهى عنه 

}َلَكاَن  يعني بأعامهلم}َفَلْو َصَدُقوا اللََّه{  جد األمر يف القتالاأْلَْمُر{ 

ا هَلُْم)َخ   من نفاقهم. ({ 49رْيً

ْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل: }َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ

 باملعايص وقطع األرحام وهذه اآلية نزلت يف املنافقني. 

َ هَلُ  قوله تعاىل: وا َعىَل َأْدبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما َتَبنيَّ ِذيَن اْرَتدُّ ُم }...إِنَّ الَّ

وهذه اآلية نزلت يف املنافقني يف كل من رفض اهلداة من آل اهْلَُدى{ 

من بعدما بان هلم أاهم أهل احلق املأمور باتباعهم  -َعَلْيه الَسالم-الرسول 

َل هَلُْم َوَأْمىَل هَلُْم) ونرصهتم وطاعتهم ْيَطاُن َسوَّ أي زين هلم ({ 49}الشَّ

 . اخلطايا وأمىل هلم أي أمهلهم لذلك

ُه َسنُطِيُعُكْم يِف بَْعِض  َل اللَّ ِذيَن َكِرُهوا َما َنزَّ ُْم َقاُلوا لِلَّ }َذلَِك بَِأَّنَّ
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وهو قول اليهود للمنافقني سنطيعكم يف كتم ما علمنا من نبوة اأْلَْمِر{ 

حممد َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وقول املنافقني لليهود: سنطيعكم يف ختلفنا 

ُه َيْعَلُم  د َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلمعن اجلهاد مع حمم }َواللَّ

اَرُهْم)  أي ما أرس بعضهم إىل بعض من هذا القول.({ 46إِِْسَ

ْتُهُم اْلَماَلِئَكُة{   يعني قبض األرواح عند املوت}َفَكْيَف إَِذا َتَوفَّ

بُوَن ُوُجوَهُهْم{  يعني يرضبون وجوههم يف القتال نرصة لرسول }َيْْضِ

 عند اهلرب. ({ 47}َوَأْدبَاَرُهْم)عند الطلب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

ِذيَن يِف ُقُلوِِّبِْم َمَرٌض{  قوله تعاىل:  يعني شك ونفاق}..َأْم َحِسَب الَّ

ُه َأْضَغاََّنُْم) ِرَج اللَّ  أي أحقادهم وعداوهتم قال الشاعر: ({ 41}َأْن َلْن ُُيْ

 قل البن هند ما أردت بمنطق 

 

 اء الصديق ورشد األضغاناس 

 

واللحن الذهاب بالكالم يف غري جهته }َوَلَتْعِرَفنَُّهْم يِف حَلِْن اْلَقْوِل{   

مأخوذ من اللحن يف اإلعراب وهو الذهاب به عن الصواب ومنه قول 

: ))إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أحلن -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

 اجلهات لقوته عىل ترصيف الكالم. بحجته(( أي أذهب هبا يف 

َصىَل -وروينا يف األثر أنه مل يتكلم عند نزول هذه اآلية عند رسول اهلل 

ُه َيْعَلُم َأْعَماَلُكْم) منافق إال عرفه -اهلل َعَلْيه وآله أي يميزها ({ 30}َواللَّ

 صاحلة كانت أم طاحلة. 

ِذيَن َءاَمنُوا أَ  قوله تعاىل: َا الَّ ُسوَل{ }...َياَأَيُّ َه َوَأطِيُعوا الرَّ طِيُعوا اللَّ

}َوََل  أي أطيعوا اهلل بتوحيده وامتثال أوامره، وأطيعوا الرسول بتصديقه

 أي ال حتبطوا حسناتكم باملعايص.({ 33ُتْبطُِلوا َأْعَماَلُكْم)

ُكْم َأْعَماَلُكْم)  أي لن ينقصكم أجور أعاملكم ({ 39}..َوَلْن َيَِتَ
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 شعرًا: 

 ن األجارة شيئًا إن ترتين ع

 

 ال تفتني عن الرصاط بحقي 

 

}إِْن  أي ال يسألكم لنفسه أموالكم({ 36}َوََل َيْسَأْلُكْم َأْمَواَلُكْم)

واإلحفاء هو اإلحلاح يف السؤال َيْسَأْلُكُموَها َفُيْحِفُكْم َتْبَخُلوا{ 

 واشتقاقه من احلفاء وهو امليش بغري حذاء. 

ْوا{   ُكْم{  ي عن طاعتييعن}َوإِْن َتَتَولَّ وهم }َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ

يعني يف البخل  ({32}ُثمَّ ََل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم) األنصار من اليمن

 واإلنفاق يف سبيل اهلل ويف املعصية وترك الطاعة. 



الم-قال اإلمام النارص لدين اهلل   : -َعَلْيه السَّ

 سورة الفتح مدنية 
ِه الرَّ  ِحيِم: بِْسِم اللَّ }إِنَّا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا قوله تعاىل: مْحَِن الرَّ

هو فتح مكة وقد كان وعده اهلل تعاىل أنه عام احلديبية عند ({ 9ُمبِينًا)

انكفائه منها وقيل الفتح ما كان من أمره باحلديبية وهو أنه َصىَل اهلل َعَلْيه 

يعة الرضوان وأطعموا وآله وَسَلم أصاب فيها ما مل يصب يف غريها بويع ب

بخيل خيرب وظهرت الروم عىل فارس تصديقًا خلربه وبلغ اهلدي حمله 

واحلديبية بئر وفيها متضمض رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وقد 

 غارت فجاشت بالروي. 

َم ِمْن َذْنبَِك{  ُه َما َتَقدَّ نبوا يعني لتسرت بالفتح مجيع ما أذ}لَِيْغِفَر َلَك اللَّ

عليك والذنب وإن كان يف اللفظ مضافًا إليه فهو لغريه من قريش وسائر 

يعني بالفتح الذي خضع }َوُيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك{  الكفار حني آذوه وأتعبوه

اًطا ُمْسَتِقيًما) به من استكرب وأطاع من جترب روينا عن ({ 4}َوََيِْدَيَك رِصَ

أنه ملا نزلت هذه اآلية تالها عىل أصحابه  -لهَصىَل اهلل َعَلْيه وآ-رسول اهلل 

فقال قائاًل منهم: هنيئًا مريًا يا رسول اهلل قد بني اهلل تعاىل لنا ما يفعل بك فام 

}...لُِيْدِخَل اْلُمْؤِمننَِي َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت  يفعل بنا فأنزل اهلل تعاىل:

تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِ  ِري ِمْن حَتْ َر َعنُْهْم َسيَِّئاَِتِْم َوَكاَن َِتْ يَها َوُيَكفِّ

ِه َفْوًزا َعظِيًما)  ({. 9َذلَِك ِعنَْد اللَّ

ِكينََة يِف ُقُلوِب اْلُمْؤِمننَِي{  قوله تعاىل: ِذي َأْنَزَل السَّ والسكينة }ُهَو الَّ

}لَِيْزَداُدوا إِيَماًنا َمَع  هي الصرب عىل أوامر اهلل تعاىل والثقة بوعده

ِه ُجنُوُد  أي ليزدادوا ثقة بالنرص مع إياماهم باجلزاءَماَِّنِْم{ إِي }َولِلَّ

َمَواِت َواأْلَْرِض{ حيتمل وجهني أحدهام : أن يكون معناه : وهلل ملك  السَّ

ترغيبًا للمؤمنني يف خري الدنيا وخري اآلخرة، والثاين  الساموات واألرض
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منني أن هلم يف جهادهم معناه وهلل جنود الساموات واألرض إشعارًا للمؤ

 أعوانًا هلم عىل طاعة رهبم. 

ا َوَنِذيًرا) قوله تعاىل: ً يعني ({ 2}...إِنَّا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبِّشِّ

 شاهدًا عىل أمتك بالبالغ وبشريًا باجلنة ملن أطاع ونذيرًا من النار ملن عىص. 

ُروُه{  قوله تعاىل: ُروُه{ }َوُتوَ  أي جتلوه وتنرصوه}َوُتَعزِّ  أي تعظموهقِّ

أي ({ 1}بُْكَرًة َوَأِصياًل) أي بالصالة التي فيها التسبيح}َوُتَسبُِّحوُه{ 

 غدوًا وعشيا، وقد مىض االستشهاد يف األصل. 

ِذيَن ُيَباِيُعوَنَك إِنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه{  قوله تعاىل: ألن بيعة نبيه يف }إِنَّ الَّ

بيعة ألاها عقد عىل الطاعة تشبيهًا بعقد  طاعة اهلل عز وجل وإنام سميت

ِه َفْوَق َأْيِدَيِْم{  البيع وألن املبايع كأنه باع نفسه باجلنة يعني قوة اهلل }َيُد اللَّ

تعاىل ونرصته فوق قوهتم ونرصهتم، وجيوز ويد اهلل تعاىل يعني من ة اهلل يف 

ُكُث َعىَل َنْفِسِه{ }َفَمْن َنَكَث َفإِنََّما َينْاهلداية فوق أيدهيم بالطاعة 

َه  والنكث نقض العهد والكفر بعد اإليامن }َوَمْن َأْوَّف بَِما َعاَهَد َعَلْيُه اللَّ

 يعني ثوابًا جزيال. ({ 90َفَسُيْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًما)

 أي هالكني قال حسان: ({ 94}...َوُكنُْتْم َقْوًما بُوًرا) قوله تعاىل:

 وقدال ينفع الطول من نوك القلوب 

 

 هيدي السبيل سبيل املعرش البور  

 

ُلوا َكاَلَم اللَِّه{ قوله تعاىل:  أي ما وعد اهلل عز }...ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ

 وجل نبيه من الفتح والظفر حني ظنوا ظن السوء به أنه هيلك وال يظفر. 

وازن قيل إاهم ه}َسُتْدَعْوَن إِىَل َقْوٍم ُأوِِل بَْأٍس َشِديٍد{  قوله تعاىل:

 وغطفان بحنني وقيل إاهم الروم. 

ُه َعِن اْلُمْؤِمننَِي إِْذ ُيَباِيُعوَنَك{  قوله تعاىل: وكان }...َلَقْد َرِِضَ اللَّ

َصىَل اهلل -السبب يف هذه البيعة بيعة الرضوان تأخر من أرسله رسول اهلل 
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م من أصحابه بمكة رسوالً إىل كفار قريش يدعوهم إىل اإلسال -َعَلْيه وآله

أبطأ وأرجفوا بقتله فبايع أصحابه وبايعوه عىل الصرب واجلهاد، وقيل: 

كانت عدهتم ألفًا وأربعامئة، وكانت البيعة حتت الشجرة باحلديبية، وكانت 

الشجرة سمرة، وسميت بيعة الرضوان لنزول آية الرىض فيهم واآلية 

  خصت من كان ظاهره وباطنه يف اإليامن واحد ألن الرىض وقع عنهم.

}َفَأْنَزَل  يعني من صدق النية ملن صدق}َفَعِلَم َما يِف ُقُلوِِّبِْم{ 

ِكينََة َعَلْيِهْم{  }َوَأَثاَِّبُْم  يعني الصرب وسكون النفس إىل صدق الوعدالسَّ

 يعني فتح مكة. ({ 92َفْتًحا َقِريًبا)

ُه َمَغانَِم َكثِرَيًة َتْأُخُذوََّنَا{  قوله تعاىل:  عني مغانم خيربي}..َوَعَدُكُم اللَّ

وهم أسد وغطفان احلليفان عليهم عيينة بن }َوَكفَّ َأْيِدَي النَّاِس َعنُْكْم{ 

حصن ومالك بن عوف جاءوا لينرصوا أهل خيرب فألقى اهلل تعاىل يف 

 قلوهبم الرعب فااهزموا. 

ْ َتْقِدُروا َعَلْيَها{   ُه ِِّبَا{  يعني فتح مكة}َوُأْخَرى ََل أي }َقْد َأَحاَط اللَّ

 أحاط علم اهلل بأنكم ستفتحواها. 

تِي َقْد َخَلْت{  قوله تعاىل: ِه الَّ يعني عادته السالفة يف نرص }..ُسنََّة اللَّ

أوليائه ورسله عىل أعدائه ولن تغري عادة اهلل يف نرصك عىل أعدائك 

 وأعدائه. 

ِدَيُكْم }َوَأيْ  بالرعب}َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأْيِدََيُْم َعنُْكْم{  قوله تعاىل:

بالنهي إىل وقت القتال، وقيل: سبب نزول هذه اآلية ثامنني رجاًل َعنُْهْم{ 

وأصحابه من  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-من أهل مكة هبطوا عىل رسول اهلل 

قبل البيعتني عند صالة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

 وآله وَسَلم فأعقبهم. 
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ِذيَن َكَفُروا{ : قوله تعاىل وُكْم َعِن  يعني قريشاً }ُهُم الَّ }َوَصدُّ

يعني ومنعوكم عن احلرم عام احلديبية حني أحرم النبي اْلَمْسِجِد احْلََراِم{ 

يعني }َواهْلَْدَي َمْعُكوًفا{  َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وأصحابه بعمرة

لَُّه{  حمبوساً   حيث ينحروا اهلدي وكان سبعني بدنةيعني احلرم }َأْن َيْبُلَغ ََمِ

ْ َتْعَلُموُهْم َأْن  يعني بمكة}َوَلْوََل ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت{  }ََل

ٌة بَِغرْيِ ِعْلٍم{  بخيلكم وأرجلكمَتَطُئوُهْم{  يعني }َفُتِصيَبُكْم ِمنُْهْم َمَعرَّ

ُلوا{  الغم والشدة. قوله تعاىل:  متيزوا. أي لو }َلْو َتَزيَّ

ِذيَن َكَفُروا يِف ُقُلوِِّبُِم احْلَِميََّة مَحِيََّة اْْلَاِهِليَِّة{ قوله تعاىل:  }إِْذ َجَعَل الَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -يعني قريشًا فحمية اجلاهلية هي أنفتهم أن يقروا للرسول 

ادته بالفاحتة بالرسالة واالستفتاح بـ)بِْسِم الَلِه الَرمْحَِن الَرِحيِم( عىل ع -وآله

ُه َسِكينََتُه َعىَل َرُسولِِه َوَعىَل  ومنعهم من دخول مكة }َفَأْنَزَل اللَّ

يعني الصرب الذي صربوا واإلجابة إىل ما سألوا والصلح الذي اْلُمْؤِمننَِي{ 

عقدوا حتى عاد إليهم يف مثل ذلك الشهر من السنة الثانية قاضيًا لعمرته 

وهي قول: ال إله إال اهلل ألاهم ْم َكِلَمَة التَّْقَوى{ }َوَأْلَزَمهُ  ظافرًا بطلبته

 أي أحق بمكة. }َوَكاُنوا َأَحقَّ ِِّبَا َوَأْهَلَها{  كانوا يتقون هبا غضب اهلل

{  قوله تعاىل: ْؤَيا بِاحْلَقِّ ُه َرُسوَلُه الرُّ -كان رسول اهلل }َلَقْد َصَدَق اللَّ

نه دخل مكة عىل هذه الصفة فلام صالح رأى يف املنام أ -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

: -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قريشًا باحلديبية ارتاب املنافقون حني قال النبي 

ْ َتْعَلُموا{  ))فام رأيت يف هذا العام(( قال: يعني فعلم أن }َفَعِلَم َما ََل

({ 47}َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذلَِك َفْتًحا َقِريًبا) دخوهلا إىل سنة ومل تعلموا

ُه َءاِمننَِي{ يعني فتح خيرب،  خرج }َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احْلََراَم إِْن َشاَء اللَّ

أي غري }ََل ََتَاُفوَن{  هذا الكالم إىل آخر اآلية خمرج احلكاية، وقوله:

 خائفني وليس ال للنهي. 
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ُجوِد{ قوله تعاىل:  ثار أي آ}..ِسيَماُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ

}َذلَِك  صلواهتم وسجودهم يبدوا يف وجوههم ونور يكسوها اهلل عز وجل

ْنِجيِل{  معناه أن كال األمرين مثل يف َمَثُلُهْم يِف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم يِف اإْلِ

والشطء شوك السنبل والعرب }َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه{  التوراة واإلنجيل

ه السنبل فيخرج من احلبة عرش سنبالت تسميه السفا والبهام والثاين أن

وتسع وثامن، والثالث: هو أنه قراخه الذي خيرج من جوانبه ومنه شاطئ 

 يعني فعاونه فشد فراح الزرع أصول النبت وقواها}َفآَزَرُه{  النهر جلانبه

أي }َفاْسَتَوى َعىَل ُسوِقِه{  يعني باجتامع الفراح مع األصول}َفاْسَتْغَلَظ{ 

اَع لَِيِغيَظ ِِّبُِم ذي يقوم عليه فيكون ساقًا له عىل عوده ال رَّ }ُيْعِجُب الزُّ

اَر{  يعني بذلك رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ومن آمن به اْلُكفَّ

وصدقه ألن ما أعجب املؤمنني من قوهتم كإعجاب الزراع بقوة زرعهم هو 

  الذي غاظ املرشكني منهم. 

 اهلل:  قال اإلمام النارص لدين



 سورة احلجرات مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذيَن َءاَمنُوا ََل قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ َا الَّ }َياَأَيُّ

ِه َوَرُسولِِه{  ُموا بنَْيَ َيَدِي اللَّ أي ال تكلموا بني يدي كالمه وال ُتَقدِّ

ل أن تقدموه يف يشء من أفعاله وقيل إن هذه اآلية نزلت يف من ذبحوا قب

َه إِنَّ  فأمرهم بإعادة الذبح -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يصيل النبي  }َواتَُّقوا اللَّ

َه َسِميٌع َعِليٌم)  يعني سميع لقولكم عليم بفعلكم. ({ 9اللَّ

ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت قوله تعاىل: } َا الَّ َياَأَيُّ

 } جلني من الصحابة تامريا عنده َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم قيل إن رالنَّبِيِّ

َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر  فارتفعت أصواهتام فنزل ذلك فيهام }َوََل َِتْ

وإنام هذا اجلهر هو املنع من دعائه باسمه أو كنيته كام بَْعِضُكْم لَِبْعٍض{ 

َعُلوا كام قال:  يدعو بعضهم بعضًا وليكن دعاؤه بالنبوة والرسالة }ََل َِتْ

ُسوِل بَْينَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا{  [. 83]النور: ُدَعاَء الرَّ

ِذيَن ُينَاُدوَنَك ِمْن َوَراِء احْلُُجَراِت{  قوله تعاىل: يف سبب }..إِنَّ الَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -أحدهام: أن رجاًل جاء إىل النبي  قوَلننزول هذه اآلية 

فناداه من وراء احلجرات: يا حممد إن مدحي زين وذمي زين فخرج  -وآله

فقال: ))ويلك ذلك اهلل عز وجل(( فأنزل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

 اهلل هذه اآلية. 

والثاين: أن ناسًا أتوا النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فقالوا: انطلقوا بنا 

ئًا فنحن أسعد الناس باتباعه وإن يكن ملكًا إىل هذا الرجل فإن يكن نبي

وهو يف حجرته فنادوا يا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-نعش يف حياته، فأتوا النبي 

حممد يا حممد فأنزل اهلل هذه اآلية. وقيل: إاهم كانوا تسعة نفر قيس بن 

عاصم والزبرقان بن بدر واألقرع بن حابس وسويد بن هشام وخالد بن 

ء بن حابس والقعقاع بن معبد ووكيع بن وكيع وعيينة بن مالك وعطا
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 حصن. 

ِذيَن َءاَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ{  قوله تعاىل: َا الَّ اآلية نزلت }..َياَأَيُّ

َصىَل اهلل -يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط وسبب نزوهلا فيه أن رسول اهلل 

صطلق فلام أبرصوه أقبلوا نحوه فهاهبم بعث الوليد إىل بني امل -َعَلْيه وآله

فرجع إىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فأخربه أاهم ارتدوا عن 

بعض أصحابه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اإلسالم فبعث إليهم رسول اهلل 

وأمره أن يتثبت وال يعجل فانطلق الرسول حتى أتاهم لياًل فبعث عيونه 

وه أاهم متمسكون باإلسالم وسمعوا أذااهم وصالهتم فلام فلام جاءوه أخرب

أصبحوا أتاهم الرسول َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ورأى صحة ما ذكر له 

 فنزلت هذه اآلية.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فرجع الرسول 

ِه َلْو ُيطِيُعُكْم يِف  قوله تعاىل:  َكثِرٍي ِمَن }َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اللَّ

أي ألثمتم وحيتمل أن يكون املعنى لنالتكم مشقة وشدة فإذا اأْلَْمِر َلَعنِتُّْم{ 

فيهم هبذه الصفة فأهل عرصنا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كانوا هم ورسول اهلل 

هذا واهلل أسخف رأيًا وأضعف عقوالً وأطيش أحالمًا فنسأل اهلل املعونة 

يَماَن{ }َوَلِكنَّ ا واملكافأة َه َحبََّب إَِلْيُكُم اإْلِ وإنام حببه بام جعل عليه للَّ

نَُه يِف ُقُلوبُِكْم{  من الثواب واملدح أي بام دل من الشواهد عىل }َوَزيَّ

َه إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق صحته وأبان من اآليات عىل سالمته } َوَكرَّ

لعقاب عليه والفسوق هو كل يعني بام وصف اهلل تعاىل من اَواْلِعْصَياَن{ 

 ما خرج به اإلنسان عن طاعة ربه. 

}..َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا بَْينَُهَما{  قوله تعاىل:

َصىَل -هذه اآلية نزلت يف فريقني من األنصار جرى بينهام أمر فأصلح النبي 

ا َعىَل اأْلُْخَرى{ }َفإِْن بَ  بينهم -اهلل َعَلْيه وآله يعني بالتعدي َغْت إِْحَداُُهَ
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أي إىل الصلح }َحتَّى َتِفيَء إِىَل َأْمِر اللَِّه{  يف القتال والعدول عن الصلح

َه ُُيِبُّ اْلُمْقِسطنَِي) الذي أمر اهلل به عز وجل أي ({ 1}َوَأْقِسُطوا إِنَّ اللَّ

 اعدلوا إن اهلل حيب العادلني يف قوهلم وفعلهم. 

ِذيَن َءاَمنُوا ََل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم{  وله تعاىل:ق َا الَّ ويف هذه }..َياَأَيُّ

أحدهام: استهزاء واملعنى بالفقري إذا سأله. والثاين:  وجهانالسخرية 

ا ِمنُْهْم{ استهزاء الفاسق املعلن بفسقه باملسلم } َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيً

وال يلمز بعضكم بعضًا ْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم{ ، }َوََل تَ يعني عند اهلل تعاىل

َوََل َتنَابَُزوا بِاأْلَْلَقاِب{ واللمز الطعن أي ال يطعن بعضكم عىل بعض }

والنبز هو وضع اللقب املكروه عىل الرجل ودعاؤه به وقيل: هذه اآلية 

نزلت يف ثابت بن قيس بن شامس وكان يف أذنيه ثقل فكان يدنو من رسول 

 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم حتى يسمع حديثه فجاء ذات يوم وقد أخذ اهلل َصىَل 

-الناس جمالسهم فقال: تفسحوا، ففعلوا إال رجاًل كان بني يدي رسول اهلل 

مل يفسح وقال: أصبت موضعًا فنبزه بلقب كان ألمه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

د إسالمه بام سلف مكروهًا فنزلت هذه اآلية، ومن النبز أن يعري  الرجل بع

من رشكه ويسميه بعد إسالمه باسم دينه قبل إسالمه؛ فأما مستحب 

 األلقاب ومستحسنها فغري مكروه. 

{ قوله تعاىل:  ِذيَن َءاَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثِرًيا ِمَن الظَّنِّ َا الَّ يعني ظن }َياَأَيُّ

يعني ظَّنِّ إِْثٌم{ }إِنَّ بَْعَض ال السوء باملسلم توهاًم من غري أن يعلمه يقيناً 

ُسوا{  إن ظن السوء إثم هو أن يتبع عثرات املؤمن ويبحث عام }َوََل َِتَسَّ

 خفي حتى تظهر. 

والفرق بني التجسس باجليم والتحسس باحلاء أن التجسس باجليم هو 

البحث ومنه سمي اجلاسوس ألنه يبحث عن األمور والتحسس باحلاء هو 

 ما أدركه اإلنسان ببعض حواسه.
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يف كتاب اهلل  ثالثة أوجهوالغيبة عىل َوََل َيْغَتْب بَْعُضُكْم بَْعًضا{ }

تعاىل واإلفك والبهتان فأما الغيبة فأن تقول يف أخيك ما فيه واإلفك أن 

تقول فيه ما بلغك، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه، وسئل رسول اهلل 

ل: ))أن تقول يف أخيك ما فيه فإن َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم عن الغيبة فقا

 كنت صادقًا فقد اغتبته وإن كنت كاذبًا فقد هبته((. 

أي }َأُُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه{  قوله تعاىل:

 كام حيرم أكل حلمه ميتًا فكذلك حترم غيبته حيًا. 

َا النَّاُس إِ قوله تعاىل: نَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم }َياَأَيُّ

قيل إن الشعوب النسب األبعد والقبائل النسب ُشُعوبًا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا{ 

 األقرب قال الشاعر: 

 قبائل من شعوب ليس منهم 

 

 كريم قد يعد وال نجيب 

 

ِه إِنَّ َأْكَرَمكُ وسموا شعوبًا ألن القبائل تشعب منها } ْم ِعنَْد اللَّ

 يعني أن الفضل والكرم باألفعال ال باألنساب. َأْتَقاُكْم{ 

ْ ُتْؤِمنُوا َوَلِكْن ُقوُلوا  قوله تعاىل: }َقاَلِت اأْلَْعَراُب َءاَمنَّا ُقْل ََل

َصىَل اهلل َعَلْيه -خوف السيف وذلك أاهم منوا عىل رسول اهلل َأْسَلْمنَا{ 

ْ ُتْؤِمنُوا َوَلِكْن قال اهلل عز وجل لنبيه فقالوا: مل نقاتلك ف -وآله }ُقْل ََل

خوف السيف ألاهم آمنوا بألسنتهم دون قلوهبم فلم ُقوُلوا َأْسَلْمنَا{ 

 يكونوا مؤمنني وتركوا القتال فصاروا مستسلمني ال مسلمني. 

أي ال ينقصكم من ثواب }ََل َيِلْتُكْم ِمْن َأْعَمالُِكْم َشْيًئا{  قوله تعاىل:

 لكم، وال ينقصكم أجور أفعالكم قال الشاعر: أعام

 ومل يلتني عن رساها ليت  وليلة ذات ندى رسيت 
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 سورة ق مكية 
ِحيِم: }ق{  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ وهو اسم اجلبل املحيط باألرض بِْسِم اللَّ

الكريم وجيوز أن يكون بمعنى العظيم لقوهلم: ({ 9َواْلُقْرَءاِن اْلَمِجيِد)}

هو قسم ({ 9َواْلُقْرَءاِن اْلَمِجيِد)بل إذا عظمت من كأل الربيع }جمدت اإل

 أقسم اهلل تعاىل بخالق )ق( وخالق القرآن املجيد. 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يعني حممد }بَْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم{ 

ٌء َعِجيٌب) ا حيث دعاهم إىل وإنام عجبو({ 4}َفَقاَل اْلَكافُِروَن َهَذا ََشْ

 إله واحد وهو برش مثلهم فأعلمهم بالبعث والنشور والثواب والعقاب. 

 وجهانفيه }..َقْد َعِلْمنَا َما َتنُْقُص اأْلَْرُض ِمنُْهْم{  قوله تعاىل:

أحدهام: من منهم. والثاين: ما تأكله األرض من حلومهم وتبليه من 

علم مجيع األشياء ال يتغري وال  أي({ 2}َوِعنَْدَنا ِكَتاٌب َحِفيٌظ) عظامهم

 يتبدل. 

ا َجاَءُهْم{  قوله تعاىل: بُوا بِاحْلَقِّ َلمَّ }َفُهْم يِف  يعني بالقرآن}بَْل َكذَّ

 واملريج امللتبس املختلط الذي بان فساده قال أبو ذؤيب: ({ 9َأْمٍر َمِريٍج)

 مرج الدين فاعتدت له 

 

 مرسف احلارك حمبوك الكبد  

 

 أي من فتوق وانصداع وخروق. ({ 6}َوَما هَلَا ِمْن ُفُروٍج)قوله تعاىل: 

}َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَواِِسَ  أي بسطناها}َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها{  قوله تعاىل:

ًة{  أي حسن({ 7َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َِّبِيٍج) يعني تبرصة }َتْبِِّصَ

}َوِذْكَرى لُِكلِّ  عىل عظمته وقدرتهبرص هبا عباده وبرهانًا دل به اخللق 

 أي تذكرة واملنيب التائب الذي أخلص توبته. ({ 2َعْبٍد ُمنِيٍب)

َماِء َماًء ُمَباَرًكا{  ْلنَا ِمَن السَّ يعني املطر ألنه حييى به احليوان }َوَنزَّ

 أي الرب({ 1}َوَحبَّ احْلَِصيِد) أي بساتني}َفَأْنَبْتنَا بِِه َجنَّاٍت{  والنبات
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والباسقات }َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت{ والشعري وكل ما حيصد من احلبوب. 

 الطوال شعرًا: 

 يا ابن الذين بفضلهم

 

 بسقت عىل قيس فزارة  

 

 النضيد املرتاكم املنظوم({ 90}هَلَا َطْلٌع َنِضيٌد)أي طالت عليهم 

رجه من يعني ما أنزله من السامء من ماء مبارك وما أخ}ِرْزًقا لِْلِعَباِد{ 

}َوَأْحَيْينَا بِِه بَْلَدًة َمْيًتا  األرض من نبات وحب احلصيد وطلع نضيد

جعل ذلك كله دلياًل عىل البعث والنشور من ({ 99َكَذلَِك اخْلُُروُج)

وجهني أحدهام: أن النشأة األوىل إذا خلقها من غري أصل كانت النشأة 

هد من قدرته إعادة ما مات الثانية بإعادة ما له أصل أهون والثاين أنه ملا شو

من زرع ونبات كان إعادة ما مات من العباد أوىل للتكليف املوجب 

 للجزاء. 

{  قوله تعاىل: سِّ بَْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَأْصَحاُب الرَّ أما الرس }َكذَّ

أحدهام أنه كل حفر يف األرض من قرب أو بئر. والثاين: أنه  وجهانففيه 

بحجر وال غريه، وأما أصحاب الرس فإاهم قتلوا البئر الذي مل يطو 

وهم قوم صالح ({ 94}َوَثُموُد) أصحاب ياسني يف دار هلم ودسوه

وكانوا عربًا بوادي القرى وما حوهلا وهو مأخوذ من الثمد وهو املاء القليل 

 قال النابغة: 

 واحكم بحكم فتاة احلي إذ نظرت 

 

 إىل حامم رساع واري الثمد 

 

وهو اسم رجل من العامليق كثر ولده فصاروا قبائل وكانوا }َوَعاٌد{  

كانوا }َوفِْرَعْوُن{ باليمن باألحقاف، واألحقاف األرمال وهم قوم هود 

من أبناء مرص، وروينا أنه عاش ثالثامئة سنة منها مائتان وعرشون سنة ال 
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يعني ({ 93}َوإِْخَواُن ُلوٍط) يرى ما يقذي عينه ودعاه موسى ثامنني سنة

قوم لوط وأتباعه كانوا أربعة آالف ألف، وروينا يف اآلثار أنه ما يقوم أحد 

يوم القيامة من األنبياء إال وقام معه من أمته ناس إال لوط فإنه يقوم 

 وحيدًا. 

وهي الغيظة ذات الشجر امللتف ، وكان عامة }َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكِة{ 

 من الناس أهل مدين شجرها الدوم وكان نبيهم شعيبًا أرسل إىل أمتني

وتبع كان رجاًل من ملوك محري وسمي تبعًا }َوَقْوُم ُتبٍَّع{  وأصحاب األيكة

لكثرة تبعه قال اإلمام النارص لدين اهلل: إن تبع أسلم وكفر قومه فلذلك 

ذكر قومه ومل يذكره وهو الذي حري احلرية وفتح سمرقند حتى أخرهبا وكان 

 سمى وملك برًا وبحرًا وصحا ورحيا(يكتب إذا كتب )بسم اهلل الذي ت

ُسَل َفَحقَّ َوِعيِد) َب الرُّ أي حق عليهم وعيد اهلل وعذابه ({ 92}ُكلٌّ َكذَّ

وإنام ذكر اهلل سبحانه قصص هؤالء هلذه األمة ليعلم املكذبون منهم بالنبي 

وباألئمة من ولده أاهم كغريهم من مكذيب الرسل إن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-

وا عىل التكذيب فلم يؤمنوا حتى أرشد اهلل منهم من أرشد وتبعهم أقام

 رغبًا ورهبًا من تبع. 

ِل بَْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق  قوله تعاىل: }َأَفَعِيينَا بِاخْلَْلِق اأْلَوَّ

فيه تأويالن أحدهام: معناه أفعجزنا عن إهالك اخللق األول ({ 99َجِديٍد)

بوا بالرسل مع قوهتم وكثرهتم حتى تشكوا من يعني من تقدم ذكره حني كذ

 إهالكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم فيكون هذا خارجًا خمرج الوعيد. 

والثاين: معناه أننا مل نعجز من إنشاء األول فكيف تشكون يف إنشاء خلق 

 جديد يعني البعث بعد املوت فيكون هذا خارجًا خمرج الربهان والدليل. 

ْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه{  }َوَلَقدْ قوله تعاىل:  َخَلْقنَا اإْلِ
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}َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه  والوسوسة كثرة حديث النفس يف خفاء مام ال يتحصل

أي ونحن أعلم بام يوسوس به من نفسه من حبل ({ 96ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد)

م اهلل أقرب إليه من وريده الذي هو من نفسه ألنه عرق خيالط القلب فِعلْ 

ِعْلم القلب وهو الوريد وهذا الوريد وريدان يف العنق أحدهام عن اليمني 

واآلخر عن الشامل وحيتمل أن يكون املعنى ونحن أملك به من وريده 

 الذي هو منه. 

َماِل قوله تعاىل:  َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ ى اْلُمَتَلقِّ }إِْذ َيَتَلقَّ

يعني املالئكة احلفظة وهم أربعة ملكان بالنهار وملكان  ({97َقِعيٌد)

 بالليل يتلقيان األعامل من احلسنات والسيئات والقعيد الرصيد. 

({ 91}..َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاحْلَقِّ َذلَِك َما ُكنَْت ِمنُْه حَتِيُد) 

ت منه وهو ما رآه من املعاينة من ظهور احلق، واحلق هو املوت ذلك ما كن

حتيد أي حييد من احلق فظهر له احلق عند املعاينة ومعنى حتيد تتنحى قال 

 عدي: 

 ولقد قلت حني مل يك عنه 

 

 يل وال للرجال عنه حميد  

 

واملراد بالسائق ({ 49}..َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد)  

 والشهيد العمل ألنه يسوقه إىل اجلنة والنار. 

يعني الكافر العايص كان يف }َلَقْد ُكنَْت يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا{  تعاىل:قوله 

َك  غفلة من عواقب أمره ومصائر كفره }َفَكَشْفنَا َعنَْك ِغَطاَءَك َفَبَِّصُ

يعني بام رأى من أهوال يوم القيامة وآياته التي جين أن ({ 44اْلَيْوَم َحِديٌد)

وم حديد أي علمك ال يزيله شك يشك معها يف قدرة اهلل شاك فبرصك الي

 وال شبهه. 

يعني بقرينه ({ 43}َوَقاَل َقِرينُُه َهَذا َما َلَديَّ َعتِيٌد) قوله عز وجل:
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 من اإلنس وقيل: امللك هو القرين أي هو الذي وكلت به قد أظهرته

اٍر َعنِيٍد) نار واملأمور بألقيا كل كفار يف ال({ 42}َأْلِقَيا يِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ

 ملكان وجيوز أن يكون واحدًا أمر بلفظ االثنني كام قال الشاعر: 

 فإن تزجراين يا ابن عفان أنزجر 

 

 وإن تدعواين أحم عرضًا ممنعا 

 

  والعنيد املنحرف عن الطاعة املعاند.

واخلري املال كله ومنعه أن ينفق يف ({ 49}َمنَّاٍع لِْلَخرْيِ ُمْعَتٍد ُمِريٍب)

ل وحتبس منه الزكاة املفروضة، واملريب الشاك يف اهلل عز طاعة اهلل عز وج

 وجل. 

{  قوله تعاىل:  واالختصام هو ختاصم كل واحد}...ََل ََتَْتِصُموا َلَديَّ

ْمُت إَِلْيُكْم بِاْلَوِعيِد) مع قرينه الذي أغواه يف الكفر ({ 42}َوَقْد َقدَّ

املعايص وجيوز  والوعيد هو ما ذكره اهلل عز وجل يف كتابه من عقاب أهل

 . أن يكون الوعيد الرسول املعلم بالوعيد

 } ُل اْلَقْوُل َلَديَّ  يعني فيام وعدته من ثواب وأوعدته من عقاب}َما ُيَبدَّ

ٍم لِْلَعبِيِد) أي وما أنا بمعذب من مل جيرتم وال بزائد ({ 41}َوَما َأَنا بَِظالَّ

ُل ِْلََهنََّم َهِل }َيْوَم َنُقو يف عقاب ميسء وال ناقص من ثواب حمسن

وإنام املراد بذلك تعظيم حاهلا وأاها ({ 30اْمَتَُأِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد)

تسمع من ألقي فيها وليس قول يف احلقيقة ولكنها لو كانت ممن ينطق 

 لقالت هبذا املقال كام قال الشاعر: 

 امتأل احلوض وقال قطني 

 

 

اٍب َحِفيٍظ) }..َهَذا َما ُتوَعُدوَن لُِكلِّ     واألواب هو الذي ({ 34َأوَّ
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ال جيلس جملسًا فيقوم حتى يستغفر اهلل عز وجل، واحلفيظ هو املحافظ عىل 

مْحََن  وصية اهلل عز وجل املطيع له يف الرس واجلهر. }َمْن َخَِشَ الرَّ

 هو الذي حيفظ نفسه من الذنوب يف الرس كام حيفظها يف اجلهربِاْلَغْيِب{ 

 واملنيب خملص مقبل عىل اهلل تعاىل بعمله. ({ 33َقْلٍب ُمنِيٍب)}َوَجاَء بِ 

يٍص) قوله تعاىل: ُبوا يِف اْلباَِلِد َهْل ِمْن ََمِ أي ساروا ({ 36}...َفنَقَّ

 فيها وعملوا طرقًا ومسالك هل من حميص: أي مهرب وخملص. 

ه عقل ألن أي ملن كان ل}إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى لَِمْن َكاَن َلُه َقْلٌب{ 

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد) القلب حمل العقل أي ألقى السمع ({ 37}َأْو َأْلَقى السَّ

فيام غاب عنه وهو شهيد فيام عاينه باحلضور، والثاين: سمع من أنذر به من 

 ثواب أو عقاب وهو شهيد عىل نفسه بام عمل من سيئة وحسنة. 

نَا ِمْن ُلُغوٍب) قوله تعاىل: للغوب التعب والن َصب، وا({ 32}َوَما َمسَّ

 شعرًا: 

 إذا رقى احلي املطي اللغبا 

 

 

نزلت هذه اآلية يف  اليهود زعموا أن اهلل تعاىل خلق الساموات واألرض  

يف ستة أيام أوهلا األحد وآخرها يوم اجلمعة واسرتاح يوم السبت فلذلك 

 جعلوه يوم راحة. 

أمر اهلل نبيه بالصرب عىل ما }َفاْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن{ قوله عز وجل: 

 يقولون من التكذيب به فيام جاء والوعيد له بالقتل. 

ْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب) ({ 31}َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

املراد به التسبيح يف هذين الوقتني ألن قبل طلوع الشمس هو إقبال النهار 

 وحني الغروب هو إدباره. 

ْيِل َفَسبِّْحُه{  }َوِمنَ   يعني صالة التسبيح الذي يف صالة الليلاللَّ
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ُجوِد)  يعني أعقاب الصلوات. ({ 20}َوَأْدبَاَر السُّ

({ 29}َواْسَتِمْع َيْوَم ُينَاِد اْلُمنَاِد ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب) قوله تعاىل:

ُيْسِمعه اهلل عز وجل خلقه يف يوم اجتامعهم عند بعثهم ممن جيمعهم 

والنداء من مكان قريب ألن اهلل قادر عىل مجعهم وإن بعدت  الصوت

 ديارهم وأوطااهم وأماكنهم ألن ذلك البعد يف مقدور اهلل عز وجل قريب. 

}َوَما َأْنَت  يعني من تصديق أو تكذيب}...َنْحُن َأْعَلُم بَِما َيُقوُلوَن{ 

 يامن، شعرًا: يعني مسلط متجرب عليهم تكرههم عىل اإلَعَلْيِهْم بَِجبَّاٍر{ 

ر خده  وكنا إذا اجلبار صع 

 

 أقمنا له من صعره فيقوما 

 

ْر بِاْلُقْرَءاِن َمْن َُيَاُف َوِعيِد) الوعيد العقاب والوعد ({ 29}َفَذكِّ

 الثواب قال الشاعر: 

 وإين إذا أوعدته أو وعدته 

 

 ملخلف إيعادي ومنجز موعدي  

 



 سورة الذاريات مكية 
ِه الرَّ  ِحيِم: بِْسِم اللَّ اِرَياِت َذْرًوا)قوله تعاىل: مْحَِن الرَّ يعني ({ 9}َوالذَّ

ا) يعني السحب({ 4}َفاحْلَاِماَلِت ِوْقًرا) الرياح ({ 3}َفاْْلَاِرَياِت ُيَْسً

َماِت َأْمًرا) يعني السفن يعني املالئكة تنزل بام قسم اهلل عز ({ 2}َفاْلُمَقسِّ

فجربيل هو صاحب الوحي،  وجل خللقه من الفرائض واحلدود واألحكام

وميكائيل وكله اهلل عز وجل بالرمحة واملطر وعزرائيل وكله اهلل بقبض 

 األرواح. 

أي إن يوم القيامة لكائن وما فيه من ({ 9}إِنََّما ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق) 

 الثواب والعقاب حلاصل، الدين اجلزاء ومنه قول لبيد: 

 قوم يدينون بالنوعني مثلهام 

 

 سوءًا وباإلحسان إحسانا بالسوء 

 

َماِء َذاِت احْلُُبِك)قوله تعاىل:  واحلبك احلسن والزينة، ({ 7}..َوالسَّ

 شعرًا:  -َعَلْيه الَسالم-روينا عن أمري املؤمنني 

 كأنام جللها احلواك 

 

 لنفسه من وشيها حباك  

 

 أصله من حباك احلامم وهي الطرائق عىل جناحه. 

أي يف أمر خمتلف فمطيع ({ 2َلِفي َقْوٍل ُُمَْتِلٍف) }إِنَُّكمْ  قوله تعاىل:

أي يرصف عنه من ({ 1}ُيْؤَفُك َعنُْه َمْن ُأفَِك) وعايص، ومؤمن وكافر

 رصف. 

اُصوَن) قوله تعاىل: أي لعن الكذابون والتخريص ({ 90}ُقتَِل اخْلَرَّ

ِذيَن ُهْم يِف َغْمَرٍة َساُهوَن) التكذيب كون أي يف غفلة ينهم({ 99}الَّ

يِن) ويف ضاللة يتامدون اَن َيْوُم الدِّ ( َيْوَم ُهْم َعىَل النَّاِر 94}َيْسَأُلوَن َأيَّ

 والدين اجلزاء، ويفتنون معناه يعذبون قال الشاعر: ({ 93ُيْفَتنُوَن)
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 كل امرئ من عباد اهلل مضطهد 

 

 ببطن مكة مقهور ومفتون 

 

ِذي ُكنُْتمْ    أي عذابكم. بِِه{  }ُذوُقوا فِْتنََتُكْم َهَذا الَّ

ُْم{  قوله تعاىل: ُْم  يعني من الفرائض}..َءاِخِذيَن َما َءاَتاُهْم َرِّبُّ }إَِّنَّ

َكاُنوا َقِلياًل ِمَن ثم استأنف فقال: }({ 96َكاُنوا َقْبَل َذلَِك َُمِْسننَِي)

ْيِل َما ََيَْجُعوَن)  واهلجوع النوم، شعرا: ({ 97اللَّ

 أذلكم الوسمي أحدق روضة 

 

 ليل وأحداق األنام هجوعب 

 

 واملراد بذلك أاهم كانوا يصلون صالة الليل و)ما( صلة زائدة.

أي يستغفرون من ({ 92}َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن)قوله تعاىل: 

ذنوهبم ويصلون يف األسحار وإنام سمي سحرًا الشتباهه بني الضياء 

{  والظلمة ْم َحقٌّ حق اهلل عز وجل ثم ما ينزع اإلنسان يعني }َويِف َأْمَواهِلِ

بعده ما أو يصل به رحاًم أو يقري به ضيفًا أو حيمل به كالًّ أو يعني به 

حمرومًا، وأما السائل فهو الذي يسأل الناس، واملحروم املجازف الذي ال 

 يكاد تتيرس له معيشة مع كثرة طلبه. 

يعني عظات ({ 40)}َويِف اأْلَْرِض َءاَياٌت لِْلُموِقننِيَ  قوله تعاىل:

للمعتربين من أهل اإلسالم واليقني وآياهتا ما خلق اهلل فيها من اجلبال 

 والبحار واألاهار واألشجار. 

وَن) قوله تعاىل: يعني ما خلق اهلل من ({ 49}َويِف َأْنُفِسُكْم َأَفاَل ُتْبِِّصُ

القدرة واالستطاعة والسمع والبرص واآلالت التي تدرك هبا املعارف 

 لوم ومتيز بني احلسن والقبيح واخلري والرش. والع

َماِء ِرْزُقُكْم{  قوله تعاىل:  يعني املطر. }َويِف السَّ
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َماِء َواأْلَْرِض إِنَُّه حَلَقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم  قوله تعاىل: }َفَوَربِّ السَّ

يعني ما عدد اهلل عليكم من آياته يف هذه السورة، وروينا ({ 43َتنْطُِقوَن)

سول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))قاتل اهلل أقوامًا أقسم عن ر

هلم رهبم فلم يصدقوه((، وكان قس بن ساعدة اإليادي ينبه بعقله عىل هذه 

 اهلل َصىَل –العرب وهو يف اجلاهلية وقد اتعظ واعترب؛ فروينا عن رسول اهلل 

: وعوا اسمعوا الناس أهيا: يقول وهو بعكاظ مجل عىل رأيته: ))-وآله َعَلْيه

 الناس أرى يل ما آت، قريب هو ما وكل فات، مات ومن مات، عاش من

 نوم إىل هم كام نزلوا أم فأقاموا، باإلقامة أرضوا يرجعون، وال يذهبون

، إن يف الساموات خلربًا وإن يف األرض لعربًا، سقف مرفوع، وليل فناموا

قسٌّ باهلل قساًم ما أثم أن هلل تعاىل دينًا موضوع، ونجوم حتور ثم تغور، أقسم 

 هو أرىض من دين نحن عليه ثم تكلم بأبيات شعرًا: 

 يف الذاهبني األولني

 ملا رأيت موارداً 

 ورأيت قومي نحوها

 ال يرجع املايض وال 

 أيقنت أين ال حما 

 

 من القرون لنا بصائر  

 للموت ليس هلا مصادر

 متيض األكابر واألصاغر

 دثان غابرأمر من احل

 لة حيث صار القوم صائر

 

قيل ({ 42}َهْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف إِبَْراِهيَم اْلُمْكَرِمنَي)قوله تعاىل: 

إاهم كانوا أربعة من املالئكة مع جربيل وإنام سموا مكرمني ألاهم عند اهلل 

 معظمني. 

ألن التحية اَلٌم{ }إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل َس  قوله تعاىل:

 بالسالم تقتيض سكونًا وأمانًا قال الشاعر: 

 أهدى السالم سالمكم ظلم   أظليم إن مصابكم رجاًل 
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}َقْوٌم بمثل سالمهم ثم قال:  -َعَلْيه الَسالم-فأجاهبم إبراهيم 

ألنه رآهم عىل غري صورة البرش وعىل غري صورة املالئكة ({ 49ُمنَْكُروَن)

 فهم وقال قوم منكرون حيث مل يفهم، شعرًا: الذين كان يعر

 وأنكرتني وما كان الذي نكرت 

 

 من احلوادث إال الشيب والصلعا 

 

واختاره ({ 46}َفَراَغ إِىَل َأْهِلِه َفَجاَء بِِعْجٍل َسِمنٍي)قوله تعاىل: 

خيدم ضيفه بنفسه وكان ُيسمى أبا  -َعَلْيه الَسالم-إبراهيم تكرمة هلم وكان 

 وكان لقرصه أربعة أبواب لئال يفوته أحد.  الضيفان

ٍة{   يعني سارة والرصة الرنة والتأوه}...َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه يِف رَصَّ

ْت َوْجَهَها{  َعُجوٌز أي لطمت وجهها تعجبًا أاها تلد وهي }َفَصكَّ

  ({.41َعِقيٌم)

 ل عنرتة: أي بجانبه، وقيل بقوته قا}...َفَتَوىلَّ بُِرْكنِِه{  قوله تعاىل:

 فام أوهى مراس احلرب ركني

 

 ولكن ما تقدم من عهودي  

 

يَح اْلَعِقيَم)قوله تعاىل:  قيل ({ 29}..َويِف َعاٍد إِْذ َأْرَسْلنَا َعَلْيِهُم الرِّ

إن الريح العقيم هي الدبور وكل ريح ال تلقح وال تنبت فهي الدبور، 

أنه قال: ))نرصت بالصبا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

 وخذلت عاد بالدبور((. 

ِميِم) قوله تعاىل: والرميم اليابس اهلالك البايل ({ 24}إَِلَّ َجَعَلْتُه َكالرَّ

 قال الشاعر: 

 وإذ بقيت لعظم الرمة البايل  تركتني حني كف الدهر عن برصي 
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َماَء بَنَْينَاَها بَِأْيٍد{ قوله تعاىل:  }َوإِنَّا  أي بقوة}...َوالسَّ

 أي موسعون الرزق باملطر. ({ 27َلُموِسُعوَن)

ْكَرى َتنَْفُع اْلُمْؤِمننَِي) قوله تعاىل: ْر َفإِنَّ الذِّ أي ذكر ({ 99}...َوَذكِّ

ْنَس إَِلَّ  بالوعظ فإن الوعظ ينفع املؤمنني. نَّ َواإْلِ }َوَما َخَلْقُت اْْلِ

ا ُأِريُد ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق{ }مَ  أي للعبادة واألمر والنهي({ 96لَِيْعُبُدوِن)

 . أي ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي وال أستعني هبم يف فضل ومعونة

ِذيَن َظَلُموا َذُنوبًا ِمْثَل َذُنوِب َأْصَحاِِّبِْم{  يعني عذابًا مثل }..َفإِنَّ لِلَّ

 عذاب أصحاهبم والَذُنوب الدلو الكبري قال الشاعر: 

 لنا َذُنوب ولكم َذُنوب 

 

 فإن أبيتم فلنا القليب 

 



 سورة الطور مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ يف اللغة هو ({ 9}َوالطُّوِر)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

 اجلبل الذي ينبت قال الشاعر: 

 لو مر بالطور بعض ناعقه 

 

 ما أنبت الطور فوقه ورقة  

 

اجلبل الذي كلم  والطور الذي أقسم اهلل تعاىل به هو طور سيناء وقيل هو

({ 2(....َواْلَبْيِت اْلَمْعُموِر)4}َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر)اهلل تعاىل عليه موسى. 

أنه قال:  -َعَلْيه الَسالم-روينا عن آبائنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

البيت املعمور يف السامء السابعة حيال الكعبة لو خر  خر  عليها يدخله كل 

 لك إذا خرجوا منه مل يعودوا. يوم سبعون ألف م

ْقِف اْلَمْرُفوِع) -هو السامء كذلك رويناه عن أمري املؤمنني ({ 9}َوالسَّ

واملسجور هو املوقد ألن ({ 6}َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر)  -صلوات اهلل عليه

}إِنَّ َعَذاَب َربَِّك  البحار تصري يوم القيامة نارًا وجواب هذا القسم:

وي أن جبري بن مطعم قدم املدينة ليفدي حليفًا له أرس يوم ور({ 7َلَواِقٌع)

وهو يف الصالة يقرأ سورة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بدر فوجد رسول اهلل 

فأسلم ({ 7}إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقٌع) الطور فجلس مستمعًا حتى بلغ:

ي جبري خوفًا من العذاب، وجعل يقول: ما كنت أظن أين أقوم من مقام

 حتى يقع يب العذاب. 

َماُء َمْوًرا) قوله عز وجل: أي تدور منه قول ({ 1}..َيْوَم ََتُوُر السَّ

 األعشى: 

 كأن مشيتها من بيت جارهتا 

 

 مور السحابة ال ريث وال عجل 

 

ا) قوله عز وجل: وَن إِىَل َناِر َجَهنََّم َدعًّ أي ({ 93}...َيْوَم ُيَدعُّ
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 يدفعون دفعًا. 

ُْم{  قوله تعاىل:  أي فرحني معجبني. }...َفاِكِهنَي بَِما َءاَتاُهْم َرِّبُّ

ٍر َمْصُفوَفٍة{  والرسر مجع رسير، واملصفوفة التي قد صفت }..َعىَل ُِسُ

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعنٍي) بالوسائد والفرش والعني الواسعات ({ 40}َوَزوَّ

 األعني يف صفاء ونقاء ولذلك قيل لبقر الوحش: عني قال زهري: 

 هبا الِعنْيُ واآلرام يمشني خلفًة 

 

 وأطالؤها ينهضن من كل جمثم 

 

 وإنام سميت حور لنقائهن وبياضهن كام يقال دقيق حواري إذا كان نقيًا. 

ُتُهْم{ قوله تعاىل:  يَّ ِذيَن َءاَمنُوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ هو أن يكون األبناء }َوالَّ

}َوَما َأَلْتنَاُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن  جلنةمثل طاعة اآلباء فيجمع اهلل بينهم يف ا

 }
ٍ
ء يعني ما نقصناهم وقد مر االستشهاد فيه أي ما نقصنا اآلباء بام ََشْ

 أعطينا األبناء، وجيوز أن يكون معنى ما ألتناهم ظلمنا كام قال الشاعر: 

 أبلغ بني جعل عني مغلغلة 

 

 جهد الرسالة ال ألتًا وال كذبا 

 

أي حمتبس ومنه الرهن الحتباسه ({ 49ٍئ بَِما َكَسَب َرِهنٌي)}ُكلُّ اْمرِ  

 باحلق، شعرًا: 

 وما كنت أخشى أن أكون رهينة 

 

 ألمحر قبطي من القوم معتق  

 

أي يتعاطون ويتساقون وكل إناء }..َيَتنَاَزُعوَن فِيَها َكْأًسا{ قوله تعاىل: 

 طل:مملوء من الرشاب يقال له كأس واملنازعة كام قال األخ

 وشارب مريح بالكأس نادمني 

 

 ال باحلضور وال فيها بسأر 

 

الباطل ({ 43}ََل َلْغٌو فِيَها َوََل َتْأثِيٌم)وإذا فرغ اإلناء مل يسم كأسًا 
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 اخلمر مأثمة. 

ُْم ُلْؤُلٌؤ َمْكنُوٌن) قوله: َصىَل اهلل -وبلغنا أن رسول اهلل ({ 42}َكَأَّنَّ

دم كاللؤلؤ املكنون فكيف املخدوم؟ فقال: سئل فقيل: هذا اخل -َعَلْيه وآله

 ))والذي نفيس بيده لفضل ما بينهم كفضل القمر عىل النجوم ليلة البدر((.

ُه َعَلْينَا{{   }َوَوَقاَنا  يعني باجلنة والنعيم والتوفيق واهلداية}...َفَمنَّ اللَّ

ُموِم) أنه أحدهام أنه عذاب النار، والثاين:  وجهانفيه ({ 47َعَذاَب السَّ

وهج جهنم والسموم يف كالم العرب لفح الشمس واحلر وقد يستعمل يف 

 لفح الربد كقول الشاعر: 

 اليوم يوم بارد سمومه 

 

 من جزع اليوم فال تلومه  

 

ِحيُم)قوله تعاىل:   الرب اللطيف. ({ 42}إِنَُّه ُهَو اْلرَبُّ الرَّ

بَُّص بِ  قوله تعاىل: قال ({ 30ِه َرْيَب اْلَمنُوِن)}..َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنََتَ

ناس من الكفار: تربصوا بمحمد املوت يكفيكم كام كفاكم شاعر بني فالن 

 وشاعر بني فالن، وريب املنون هو حوادث املوت. 

 واملسيطرون املسلطون.({ 37}...َأْم ُهُم اْلُمَسْيطُِروَن) قوله تعاىل:

ٌم َيْسَتِمُعوَن فِيِه َفْليَ  ({ 32ْأِت ُمْسَتِمُعُهْم بُِسْلَطاٍن ُمبنٍِي)}َأْم هَلُْم ُسلَّ

 وعنى بسلم املرتقا إىل السامء قال ابن مقبل: 

 ال حيوز املرء أحجار البالد وال 

 

 يناله يف السام ذات السالليم 

 

أي فليأت صاحبهم بحجة ({ 32}َفْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم بُِسْلَطاٍن ُمبنٍِي)

 بينة. 

َماِء َساِقًطا{  }...َوإِنْ  قوله عز وجل: والكسف َيَرْوا ِكْسًفا ِمَن السَّ
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القطع من السامء واملركوم املرتاكم ومعنى اآلية أاهم لو رأوا سقط عليهم 

كسفًا من السامء عقابًا هلم مل يؤمنوا ولقالوا إنه سحاب مركوم بعضه عىل 

 . بعض

ِذي فِيِه ُيْصَعقُ  أي يموتون ({ 29وَن)}َفَذْرُهْم َحتَّى ُياَلُقوا َيْوَمُهُم الَّ

 وهذه اآلية منسوخة بآية السيف.

ِذيَن َظَلُموا َعَذابًا ُدوَن َذلَِك{   وهذا العذاب هو االنتقام }..َوإِنَّ لِلَّ

 الذي ينتقم من أهل املعايص يف دار الدنيا وهو دون عذاب اآلخرة. 

يعني فيام امتحنك به }َواْصرِبْ حِلُْكِم َربَِّك َفإِنََّك بَِأْعُينِنَا{  قوله تعاىل:

: أحدهام بعلمنا، والثاين: وجهانمن مقاساة قومك فإنك بأعيننا فيه 

 بمرأى منا. 

أحدهام: سبح  وجهانفيه ({ 22}َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحنَي َتُقوُم) 

بحمد ربك حني تقوم من جملسك ليكون خامتة كالمك تسبيح اهلل تعاىل. 

 نومه ليكون فاحتة عمله ذكر اهلل عز وجل. والثاين: أن يسبح إذا قام من 

ْيِل َفَسبِّْحُه َوإِْدبَاَر النُُّجوِم) قوله تعاىل: ومن الليل  ({21}َوِمَن اللَّ

 املراد به صالة الليل وأدبار النجوم ركعتا الفجر. 



 سورة النجم مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ  اهلل َعَلْيه َصىَل -هي أول سورة أعلنها النبي بِْسِم اللَّ

 بمكة.  -وآله

معناه نجوم القرآن ألنه كان ينزل ({ 9}َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى)قوله تعاىل: 

 نجومًا أي آية بعد آية وسورة بعد سورة.

}إِْن  أي ما ينطق عن هواه وشهوته({ 3}..َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى) 

ويوحيه جربيل إليه فهو ينطق يوحيه اهلل تعاىل إىل جربيل ُهَو إَِلَّ َوْحٌي{ 

 عن أمر اهلل تعاىل ويبلغ أوامره ونواهيه. 

َمُه َشِديُد اْلُقَوى) ٍة{  -َعَلْيه الَسالم-يعني جربيل ({ 9}َعلَّ }ُذو ِمرَّ

 أحدهام: القوة واآلخر: املنطق احلسن قال الشاعر:  وجهانويف املرة 

 وإين لذو ِمرة ُمرة إذا 

 

 ركبت حالة حاهلا 

 

يف مكانه عىل صورته  -َعَلْيه الَسالم-يعني جربيل ({ 6اْسَتَوى)}فَ  

التي خلقه اهلل عز وجل عليها ألنه كان يظهر قبل ذلك عىل صورة رجل ومل 

جربيل عىل صورته إال مرتني أما واحدة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ير رسول اهلل 

معه حيث صعد وذلك فإنه سأله أن يراه عىل صورته، وأما الثانية فإنه كان 

واألفق األعىل هو الذي تطلع منه آفاق ({ 7}َوُهَو بِاأْلُُفِق اأْلَْعىَل) قوله:

 الشمس قال الشاعر: 

 أخذنا بآفاق السامء عليكم 

 

 لنا قمراها والنجوم الطوالع 

 

 ( اِم{أي قرب ومنه قوله: ({ 2}ُثمَّ َدَنا َفَتَدىلَّ  }َوُتْدُلوا ِِّبَا إِىَل احْلُكَّ

 [، أي تقربوها إليهم، شعرًا: 100لبقرة:]ا

 إليك ولكني بجودك واثق  أتيتك ال أديل بقربى قريبة 
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  } أي قيد قوسني وقيل إنه ما بني الوتر وكبد }َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-القوس واملراد به التداين بني جربيل وبني النبي 

أحدهام: معناه ما  قوَلنفيه ({ 99اُد َما َرَأى)}..َما َكَذَب اْلُفؤَ  

أومهه فؤاده روية ما هو بخالفه كتوهم الرساب ماء فيصريه فؤاده يتوهم 

املحال كالكاذب له. والثاين: معناه ما أنكر قلبه ما رأته عينه والذي رآه هو 

 رآه مرتني عىل صورته. -َعَلْيه الَسالم-جربيل 

}َوَلَقْد َرآُه  يعني جتادلونه يف رؤيته({ 94ا َيَرى)}َأَفُتَماُروَنُه َعىَل مَ 

}ِعنَْد ِسْدَرِة  يعني جربيل مرة ثانية بعد أوىل({ 93َنْزَلًة ُأْخَرى)

وهو موضع ينتهي إليه علم األنبياء واملالئكة وال جياوزه ({ 92اْلُمنَْتَهى)

 ألن عندها جنة اخللد فاملجاوزة إليها تكون يف اآلخرة. 

ْدَرَة َما َيْغَشى)}..إِْذ يَ  فإن يعني يغشى املالئكة. ({ 96ْغَشى السِّ

مل اختريت السدرة هلذا األمر دون غريها من الشجر؟ فاجلواب: أن قيل: 

السدرة ختتص بثالثة أشياء ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية فشاهبت 

اإليامن الذي جيمع قوالً وعماًل ونية وظلها من اإليامن بمنزلة العمل 

 اوزه وطعمها بمنزلةالنية لكمونه ورائحتها بمنزلة القول لظهوره.لتج

وزيغ البرص انحرافه وذهابه ({ 97}َما َزاَغ اْلَبَِّصُ َوَما َطَغى)

ألنه رأى ({ 92}َلَقْد َرَأى ِمْن َءاَياِت َربِِّه اْلُكرْبَى) وطغيانه جتاوزه احلق

 قد سد األفق بأجنحته.  -َعَلْيه الَسالم-جربيل 

ى) ه تعاىل:قول َت َواْلُعزَّ قرئ بتشديد الالت ({ 91}َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

وختفيفها فمن خففها فكأنه أراد صناًم بالطائف ذكر أن صاحبه كان يلت 

السويق عىل احلجر ثم مات فعكف أصحابه عىل قربه وصاروا يعبدون 

 احلجر الذي كان يلت عليها شعرًا: 
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 ال تنرص الالت إن اهلل مهلكها

 

 وكيف ينرصهم من ليس ينترص 

 

والعزى قيل إاها شجرة يعلق عليها أنواع العهن يعبدها سليم وغطفان 

َصىَل اهلل َعَلْيه -وهي سمرة وكانت ببطن نخلة أرسل إليها رسول اهلل 

 يوم فتح مكة من قطعها.  -وآله

ْثِم َواْلَفوَ  قوله تعاىل: َتنُِبوَن َكَباِئَر اإْلِ ِذيَن ََيْ فكبائر اِحَش{ }....الَّ

اإلثم هو املوجبات املحبطات لعمله كالرشك باهلل والظلم وقتل النفس 

بغري حلها والصغائر مام دون ذلك مام تستهلكها الطاعات فإن أرصوا عىل 

: ))ال -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الصغائر جرت الصغائر جمرى الكبائر لقوله 

اإلرصار((، والفواحش: مجيع كبرية مع التوبة واالستغفار وال صغرية مع 

يعني ما أملوا به من املعايص يف اجلاهلية والفواحش }إَِلَّ اللََّمَم{  املعايص

التي فعلوها فأحبط أحكامها اإليامن واإلسالم عنهم به ودليل ذلك: ما 

 أنه كان يقول:  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-روينا عن آبائنا عن رسول اهلل 

 جام إن يغفر اللهم يغفر

 

 وأي عبدًا لك ال أملا 

 

 يعني ما أمل بفعل قبيح قبل مبعثه وال بعد مبعثه. 

-يعني أنشأ آدم }ُهَو َأْعَلُم بُِكْم إِْذ َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض{ قوله تعاىل: 

: حدثني -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل  -َعَلْيه الَسالم

قال: كنا أجنة يف بطون  -ريض اهلل عنه-ى جدي أبو طالب حممد بن عيس

أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقي مراضع فهلك منا من هلك 

فكنا فيمن بقي ثم رصنا يفعة فهلك منا من هلك فكنا فيمن بقي ثم رصنا 

شبابًا فهلك منا من هلك فكنا فيمن بقي ثم رصنا شيوخًا ال أنا للمعايص 
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 فام بعد هذا ننتظر. 

وا َأْنُفَسُكْم{ }َفاَل   يعني ال تامدحوا وال جتعلوا أفعالكم للرياء  ُتَزكُّ

يعني قد علم اهلل كل نفس ما هي ({ 34}ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتََّقى) والسمعة

 عليه وما هي صانعة وإىل ما هي صائرة. 

) قوله تعاىل: ِذي َتَوىلَّ وهذه اآلية نزلت يف العاص ({ 33}َأَفَرَأْيَت الَّ

يسمع ما يقوله  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ائل السهمي كان يأيت النبي بن و

يعني أعطى من ({ 32}َوَأْعَطى َقِلياًل َوَأْكَدى) ويتوىل عنه وال يعمل به

نفسه باالستامع ثم أكدى باالنقطاع عن اإليامن واإلسالم ومعنى أكدى : 

 قطع. 

أي علم الغيب ({ 39َيَرى) }َأِعنَْدُه ِعْلُم اْلَغْيِب َفُهوَ  قوله تعاىل:

 فرأى أن ما سمعه باطل. 

) قوله تعاىل: ِذي َوّفَّ أي وىف بام أمر به من ({ 37}..َوإِبَْراِهيَم الَّ

({ 32}َأَلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى) طاعته وتبليغ ما محل من رسالته

ريرة أبيه يؤخذ االبن بج -َعَلْيه الَسالم-وقيل كان ما بني نوح وإبراهيم 

واهى عن ذلك وأن ال يؤخذ أحد إال  -َعَلْيه الَسالم-حتى جاء إبراهيم 

)بجرمه ويف قوله:  جيوز أن يكون وفاؤه ({ 37}َوإِبَْراِهيَم الَِّذي َوّفَّ

 بذبح ولده إسامعيل حني امتحن به.

أي أغنى باملعيشة وأقنى باملال ({ 22}...َوَأنَُّه ُهَو َأْغنَى َوَأْقنَى) 

 نى أصله من القنية وهي أصل املال. وأق

ْعَرى) قوله: والشعرى نجم ييضء وراء ({ 21}َوَأنَُّه ُهَو َربُّ الشِّ

اجلوزاء يسمى مرزم اجلوزاء ويقال له الوقاد كان يعبده محري وخزاعة 

 فطرتكم العشاء إىل سهيل والشعرى وطال يف اإلنا. 

 قوَلنيف عاد األوىل ({ 90ىَل)}َوَأنَُّه َأْهَلَك َعاًدا اأْلُو قوله تعاىل:
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أحدهام: أن عاد األول عاد بن إرم وهم الذين أهلكوا بريح رصرص عاتية، 

وعاد اآلخرة هم قوم هود. والثاين: أن عاد األوىل قوم هود واآلخرة قوم 

 حرضموت. 

وهي مدائن قوم لوط ({ 93}...َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْهَوى) قوله تعاىل:

بجناحه ثم صعد هبا حتى أن أهل سامء  -ه الَسالمَعَليْ -أحتملها جربيل 

الدنيا سمعوا نباح كالهبم وأصوات دجاجهم ثم كبا هبا عىل وجهها ثم 

}َفَجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم أتبعها باحلجارة كام قال تعاىل: 

يٍل)  ]احلجر[.  ({72ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ

يعني أن رسول ({ 96.َهَذا َنِذيٌر ِمَن النُُّذِر اأْلُوىَل)}.. قوله عز وجل:

}َأِزَفِت  اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنذر باحلق الذي أنذر به األنبياء قبله

ِه  يعني قربت الساعة ودنت({ 97اْْلِزَفُة) }َلْيَس هَلَا ِمْن ُدوِن اللَّ

}َأَفِمْن َهَذا احْلَِديِث  ئهامن يعلم وقتها ويكشف عن جمي({ 92َكاِشَفٌة)

}َوَتْضَحُكوَن{  يعني القرآن يف نزوله من عند اهلل({ 91َتْعَجُبوَن)

روينا عن ({ 69}َوَأْنُتْم َساِمُدوَن)انزجارًا ({ 60}َوََل َتْبُكوَن) استهزاء

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أنه قال: سامدون غري مصلني وال منتظرين 

 الصالة. 



 القمر مكية سورة 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ اَعُة{ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ بَِت السَّ أي قربت }اْقََتَ

 ودنت قال الشاعر: 

 قد اقرتبت لو كان يف قرب دارها

 

 جداء ولكن قد ترض وتنفع 

 

روينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))قد اقرتبت 

زداد الناس عىل الدنيا إال حرصًا وال تزداد منهم إال بعدا(( الساعة وال ي

أي ينشق عند جميء الساعة وأنه من عالمات ({ 9}َواْنَشقَّ اْلَقَمُر)

 اآلخرة. 

-يعني إذا أبرصوا آية نزلت عىل رسول اهلل }َوإِْن َيَرْوا َءاَيًة ُيْعِرُضوا{  

 أعرضوا عنها وقالوا:ومعجزة ظهرت عىل يديه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

( أي شديد وهو من إمرار احلبل وهو شدة فتله وجيوز ({ 4}ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ

 أن يكون املستمر الدائم كام قال الشاعر: 

 أال إنام الدنيا ليال وأعرص 

 

 وليس عىل يشء قديم بمستمر 

 

 أي دائم. 

)قوله تعاىل:  واهاية يف  أي لكل يشء غاية({ 3}َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ

}َما فِيِه  يعني من القرآن}َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمَن اأْلَْنَباِء{  وقوعه وحلوله

({ 9}َفَما ُتْغِن النُُّذُر) أي مانع من املعايص وهو الوعيد.({ 2ُمْزَدَجٌر)

 فليس يمنعهم التحذير من التكذيب. 

أي مرسعني وحيتمل أن يكون بمعنى }...ُمْهطِِعنَي{  قوله تعاىل:

) ناظرين  يعني يوم القيامة. ({ 2}َيُقوُل اْلَكافُِروَن َهَذا َيْوٌم َعَِسٌ

 ُمنَْهِمٍر) قوله تعاىل:
ٍ
َماِء بَِماء واملنهمر ({ 99}...َفَفَتْحنَا َأبَْواَب السَّ
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 املنصب املتدفق قال امرئ القيس: 

 راح متر به الصبا ثم انتحى 

 

 فيه شؤبوب جنوب منهمر 

 

يعني ماء السامء وماء األرض ({ 94َماُء َعىَل َأْمٍر َقْد ُقِدَر)}َفاْلَتَقى الْ   

  عىل أمر قد قدر فيه هالك من كفر وسالمة من آمن.

( األلواح السفينة والدرس ({ 93}َومَحَْلنَاُه َعىَل َذاِت َأْلَواٍح َوُدُِسٍ

ِري بَِأْعُينِنَا{ املسامري قال: درست يف السفينة أي أوثقتها وشددهتا  }َِتْ

 يعني بمرأى منا معكم.

ْرَنا اأْلَْرَض ُعُيوًنا{   أي انفجرت األرض عيونًا ينبوع املاء منها. }َوَفجَّ

يعني جزاء لكفرهم باهلل تعاىل وكفرهم ({ 92}َجَزاًء لَِمْن َكاَن ُكِفَر)

أي تركنا األرض َوَلَقْد َتَرْكنَاَها َءاَيًة{ . }-َعَلْيه الَسالم-وتكذيبهم بنوح 

ِكٍر)}فَ  آية  أي متذكر مزدجر عن معايص اهلل عز وجل. ({ 99َهْل ِمْن ُمدَّ

ا{  رَصً والرصرص الريح الباردة وقيل }...إِنَّا َأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرًُيا رَصْ

 إاها التي يسمع هلا رصير أي صوت قال الشاعر: 

 نالت ترصرص فوق املركب العايل 

 

 

َنا اْلُقْرَءاَن  ْ ْكِر{ }...َوَلَقْد َيَسَّ يعني سهلنا تالوته وحفظه عىل أهل لِلذِّ

 كل لسان حتى أنه ال حيفظ غريه من كتب اهلل عز وجل وال يضبط سواه. 

والضالل يف هذا ({ 42}..إِنَّا إًِذا َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر) قوله تعاىل:

 املوضع اهلالك والسعر مجع سعري وهي النار. 

اٌب َأِِشٌ  قوله تعاىل: واألرش البطر املتعدي إىل ({ 49)}بَْل ُهَو َكذَّ

 منزلة ال يستحقها. 
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روينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل }..إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة فِْتنًَة هَلُْم{  قوله تعاىل:

َعَلْيه وآله وَسَلم ملا نزل احلجر يف مغزاة تبوك قال ألصحابه: ))أهيا الناس 

لوا نبيهم أنه يبعث هلم آية فبعث ال تسألوا عن اآليات هؤالء قوم صالح سأ

اهلل هلم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فترشب ماءهم يوم وردها وحيلبون 

منها مثل الذي كانوا يرشبون منها يوم غبها ويصدر من ذلك(( هو معنى 

) قوله: ٍب َُمَْتَْضٌ   ({.42}َوَنبِّْئُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بَْينَُهْم ُكلُّ ِِشْ

وصاحبهم الذي ({ 41}َفنَاَدْوا َصاِحَبُهْم َفَتَعاَطى َفَعَقَر) تعاىل:قوله 

 نادوه يعقرها قدار بن سالف قال األفوه: 

 فإنه كقدار حني تابعه 

 

 عىل الغواية أقوام فقد بادوا 

 

أي تناوهلا بيده بعد ما كمن هلا يف أصل صخرة عىل طريقها  }َفَتَعاَطى{

ساقها ثم شد عليها بالسيف فرضب عرقوهبا فرماها بسهم فانتظم به عضلة 

فخرت ورغت ثم نحرها فأتاهم صالح فلام رأى الناقة قد عقرت بكى ثم 

 قال: )انتهكتم حرمة اهلل فابرشوا بعذاب اهلل( وكان قدار أمحر أزرق. 

أراد احلضائر البالية إذا ({ 39}َفَكاُنوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتظِِر) قوله تعاىل:

 منه قول الشاعر: صارت هشياًم و

 أثرت عجاجة بدخان نار

 

 يشب بقرقر بال هشيم 

 

 واملحترض الذي حترض به العرب حول مواشيها من السباع قال الشاعر: 

 ترى حيث املطي بجانبيه

 

 كأن عظامها خشب اهلشيم 

 

واحلاصب احلجارة التي رموا هبا من }...إِنَّا َأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم َحاِصًبا{ 

واحلصباء هو احلىص وصغار احلجار ولذلك تقول العرب ملا تسفيه السامء 
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يعني من آمن به من }إَِلَّ َءاَل ُلوٍط{  الرياح حاصبًا قد مر االستشهاد فيه

ْينَاُهْم بَِسَحٍر) ولده وهو ما بني آخر الليل ( نِْعَمًة ِمْن ِعنِْدَنا{ 32}َنجَّ

الليل ببياض أول  وطلوع الفجر وهو يف كالم العرب اختالط سواد آخر

 النهار ألن يف هذا الوقت جتمع مالئكة الليل ومالئكة النهار. 

يعني ضيف لوط وهم }..َوَلَقْد َراَوُدوُه َعْن َضْيِفِه{  قوله تعاىل:

 -َعَلْيه الَسالم-املالئكة الذين نزلوا عليه يف صورة البرش فراودوا لوطًا 

والطمس هو حمو األثر ومنه طمس ْم{ }َفَطَمْسنَا َأْعُينَهُ  طلبًا للفاحشة هبم

وهو تقريع بام ناهلم يف ({ 37}َفُذوُقوا َعَذايِب َوُنُذِر) الكتاب إذا حمي

 احلالة من العناء. 

اُرُكْم َخرْيٌ ِمْن ُأوَلِئُكْم{  قوله تعاىل: يعني ليس كفاركم خري }...َأُكفَّ

ُكْم بََراَءٌة يِف }َأْم لَ  من كفار من تقدم من األمم الذين هلكوا فكيف تتقون

بُِر) يعني يف الكتب السالفة من اهلل عزوجل أنكم ال هتلكوا كام ({ 23الزُّ

 هلكوا ومنه قول الشاعر: 

 وترى منها رسومًا قد عفت 

 

 مثل الم الوحى يف خط الزبر  

 

 ( يعني بالعدد والقوة فقد كان ({ 22}َأْم َيُقوُلوَن َنْحُن ََجِيٌع ُمنَْتِِّصٌ

 ر عددًا وأقوى يدًا. من هلك أكث

بَُر) قوله تعاىل: وَن الدُّ يعني سيهزم مجع ({ 29}َسُيْهَزُم اْْلَْمُع َوُيَولُّ

كفار قريش وذلك يوم بدر وهذه معجزة وعدهم اهلل هبا فحققها ويف ذلك 

 شعر حسان: 

 ولقد وليتم الدبر لنا 

 

 حني سال املوت من رأس اجلبل 
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اَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ  يعني أمر  الطعوم وسميت القيامة ساعة ({ 26)}َوالسَّ

 لرسعة األمر فيها. 

 َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر) قوله تعاىل:
ٍ
ء أي بحكمة وتقدير ({ 21}...إِنَّا ُكلَّ ََشْ

 قال الراجز: 

 وقدر املقدر األقدار 

 

 

 ( من يعني أن ما أردناه ({ 90}َوَما َأْمُرَنا إَِلَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَِّصِ

صنع يشء أمرناه أي صنعناه مرة واحدة ال نحتاج إىل ثانية فيكون ذلك 

) اليشء ما أمرنا له وصنعنا إياه  . يف رسعته({ 90}َكَلْمٍح بِاْلَبَِّصِ

يعني كل صغري من األعامل ({ 93}...َوُكلُّ َصِغرٍي َوَكبِرٍي ُمْسَتَطٌر)

احتيج إليه نظر وكبري مستطر أي معلوم حمفوظ كاليشء املكتوب الذي إذا 

 فيه. 

والنهر مجع األاهار ({ 92}إِنَّ اْلُمتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوََّنٍَر) قوله تعاىل:

وهو ما وعد اهلل عز وجل املطيعني من خلقه وحيتمل أن يكون النهر املراد 

 به الضياء والنور ويكون مجع اهار قال الشاعر:

 لوال الربيدان هلكنا بالضمر

 

 بالنهربريد ليل وبريد  

 

}ِعنَْد  يعني يف جملس حق ال لغو فيه وال تأثيم}يِف َمْقَعِد ِصْدٍق{ 

واملليك وامللك واحد وهو اهلل عز وجل كام قال ابن ({ 99َمِليٍك ُمْقَتِدٍر)

 الزبعرى: 

 أنا رسول املليك لساين 

 

 راتق ما فتقت إذ أنا بور 

 

 واملقتدر يعني قادر. 



 سورة الرمحن عز وجل، مكية
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ مْحَُن)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ( َعلََّم 9}الرَّ

أما الرمحن فهو اسم من أسامء اهلل تعاىل ال جيوز ألحد من ({ 4اْلُقْرَءاَن)

َم الناس أن يستعملوه يف أسامئهم أو ينتحلوه يف صفاهتم،  }َعلَّ

حتى بل غ مجيع  -َلْيه وآلهَصىَل اهلل عَ -أي علم رسول اهلل ({ 4اْلُقْرَءاَن)

 . الناس وعلمهم

َمُه اْلَبَياَن) يعني ما فيه من احلالل واحلرام والنسخ ({ 2}..َعلَّ

ْمُس َواْلَقَمُر  واألحكام واهلداية إىل أوامر اهلل عز وجل }الشَّ

واحلسبان مجع حساب، وجيوز أن يكون مصدر حساهبام أن ({ 9بُِحْسَباٍن)

ن النهار يمتاز بالشمس والليل يمتاز بالقمر الزمان مقدر هبام وهو أ

 ولواستمر أحدهام لكان الزمان لياًل كله أو اهارًا كله وملا عرف قدر الزمان.

َجُر َيْسُجَداِن)} والنجم النبات الذي نجم من ({ 6َوالنَّْجُم َوالشَّ

األرض وانبسط فيها وليس له ساق والشجر ما كان عىل ساق وقد ذكرنا 

َماَء َرَفَعَها{  وتسبيحهام فيام قد مىض من التفسريكيف سجودهام  }َوالسَّ

 وامليزان العدل قال حسان: ({ 7}َوَوَضَع اْلِميَزاَن) عىل األرض

 ويثرب تعلم أين هلا 

 

 إذا التبس احلق ميزااها 

 

وطغيانه اجلور فيه، وروينا أن ({ 2}َأَلَّ َتْطَغْوا يِف اْلِميَزاِن)أي العدل 

أنه كان يقول: يا معارش التجار وليتم  -َعَلْيه الَسالم-عليًا  أمري املؤمنني

  أمرين كان هبام هالك الناس من قبلكم املكيال وامليزان.

وا  والقسط العدل}َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط{  }َوََل َُتَِْسُ

أي ({ 90}َواأْلَْرَض َوَضَعَها لُِْأََناِم) أي ال تنقصوه({ 1اْلِميَزاَن)

سطها ووطأها لألنام وهم الناس ومنه قول بعض الشعراء يف رسول اهلل ب
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 َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: 

 مبارك الوجه يستسقى الغامم به 

 وقال الراجز: 

 حيا اإلله أبو الوليد وصحبه 

 

 ما يف األنام له عدل وال خطر  

 

 رب األنام وخصه بسالم 

 

وهو الطلع املكمم الذي ({ 99َذاُت اأْلَْكَماِم)}فِيَها َفاِكَهٌة َوالنَّْخُل 

اُن) هو كامم الثمر ُْيَ أما احلب فهو كل ({ 94}َواحْلَبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ

حب خرج من كاممه كالرب والشعري وأما العصف فهو تبن الزرع وفرقه 

الذي تعصفه الرياح والرحيان هو الذي يشم ألن املشمومات غذاء األرواح 

 مر بن تولب: قال الن

 سالم اإلله ورحيانه

 

 وجنته وسامء درر 

 

بَاِن)  واآلالء النعم وتقديره فبأي نعم ({ 93}َفبَِأيِّ َءاََلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

 ربكام تكذبان. 

اِر) قوله تعاىل: ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ ({ 92}َخَلَق اإْلِ

أي صوت، وحيتمل أن والصلصال الطني اليابس الذي يسمع له صلصلة 

}َوَخَلَق اْْلَانَّ ِمْن  يكون من الطني املتغري من قولك: صل اللحم إذا تغري

واملارج هو اخللط الذي يعلو النار إذا وقدت من ({ 99َماِرٍج ِمْن َناٍر)

 األمحر واألخرض. 

 ( َقنْيِ َوَربُّ اْلَمْغِربنَْيِ أحدهام: أن  قوَلنفيه ({ 97}..َربُّ اْلَمِّْشِ

رشقني مرشق الشمس يف الشتاء والصيف وكذلك املغربني والثاين: امل

 مرشق النجوم والشمس وكذلك مغارهبا. 

والبحران البحر املالح ({ 91}..َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن) قوله تعاىل:
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 واألاهار العذبة ومرجهام إرساهلام. 

أي ال خيلطان والربزخ ({ 40}بَْينَُهَما بَْرَزٌخ ََل َيْبِغَياِن) قوله تعاىل:

 احلاجز بني الشيئني. 

ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن)قوله تعاىل:  ُرُج ِمنُْهَما اللُّ واملرجان كبار ({ 44}..َُيْ

وحكى لنا أن  -َعَلْيه الَسالم-اللؤلؤ كذلك روينا عن أمري املؤمنني عيل 

كام العذب وامللح يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للملح فنسب إليهام 

نسب الولد إىل الذكر واألنثى وإن ولدته األنثى وكذلك قيل أنه ال خيرج 

 اللؤلؤ إال يف موضع خيرج يلتقي فيه العذب وامللح. 

أما ({ 42}..َوَلُه اْْلََواِر اْلُمنَْشآُت يِف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم) قوله تعاىل:

جتري يف املاء  اجلواري فهي السفن واحدهتا جارية وسميت جارية ألاها ال

إال بإذن اهلل تعاىل، واملنشآت املجريات وهي ما رفع قلبها وهي الرشاع 

وقرئ املنِشآت بكرس الشني وهي الباديات كاألعالم أي كاجلبال سميت 

 بذلك الرتفاعها كارتفاع العلم قالت اخلنساء: 

 كأنه علم يف رأسه نار 

 

 

َمَواِت َوا   أما من يف الساموات فهم أْلَْرِض{ }...َيْسَأُلُه َمْن يِف السَّ

املالئكة يسألونه الرمحة واملنازل الرفيعة وال يسألون الرزق وأهل األرض 

أي أنه جييب داعيًا ({ 41}ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأٍن) يسألون الرزق واملغفرة

ويعطي سائاًل ويفك عانيًا ويتوب عىل قوم ويغفر لقوم ويرفع قومًا ويضع 

 در ما يرى من مصالح خلقه. آخرين عىل ق

َا الثََّقاَلِن) قوله تعاىل: وهام اجلن واإلنس ({ 39}..َسنَْفُرُغ َلُكْم َأَيُّ

أي سنقصد إىل حسابكم وجمازاتكم عىل أعاملكم وهذا وعيد ألن اهلل تعاىل 
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 ال يشغله شأن عن شأن. 

ْنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َتنْ نِّ َواإْلِ أي خترجوا من ُفُذوا{ }..َياَمْعَِّشَ اْْلِ

َمَواِت َواأْلَْرِض{  جوانب }ََل َتنُْفُذوَن إَِلَّ  هربًا من املوت}السَّ

 يعني إال بحجة ظاهرة. ({ 33بُِسْلَطاٍن)

والشواظ النار قال }..ُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر{  قوله تعاىل:

 الشاعر: 

 هيودي يظل يشب كريا

 

 واظ وينفخ دائبًا هلب الش 

 

 وقيل الشواظ هو ما ارتفع من هلبه ودخانه قال رؤبة: 

 إنلهم وقعتا إيقاظا

 

 ونار حرب تسعر الشواظا 

 

 والنحاس: دخان النار قال النابغة اجلعدي: 

 ييضء كضوء رساج السليط 

 

 مل جيعل اهلل فيه نحاسا 

 

اِن)      يعني اجلن واإلنس. ({ 39}َفاَل َتنَْتِِّصَ

َماُء{ }. قوله تعاىل: ِت السَّ }َفَكاَنْت َوْرَدًة  يعني يوم القيامة.َفإَِذا اْنَشقَّ

َهاِن) وأراد بالوردة تشبيهًا بالفرس الوارد ألنه يكون يف ({ 37َكالدِّ

الصيف أصفر ويف الشتاء أمحر ويف اشتداد الربد أغرب فشبه السامء يوم 

ف ألوانه، القيامة عند انشقاقها واختالف ألوااها بالفرس الورد الختال

 والدهان فإنام أراد هبا صافية كلون الدهن خالصة ِ. 

) قوله تعاىل: هذا ({ 31}..َفَيْوَمِئٍذ ََل ُيْسَأُل َعْن َذْنبِِه إِْنٌس َوََل َجانٌّ

موقف من املواقف يف اآلخرة خيتم عىل أفواه القوم وتكلمه أيدهيم 

}ََل ون لقوله: وأرجلهم بام كانوا يعملون ويف موقف آخر يسألون فينطق
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ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن)  ]األنبياء[.  ({43ُيْسَأُل َعمَّ

يعني بني ({ 22}...َيُطوُفوَن بَْينََها َوبنَْيَ مَحِيٍم َءاٍن) قوله تعاىل:

اجلحيم واحلميم والرشاب احلار الذي انتهى حامه ومنه قول النابغة 

 الذبياين: 

 وخيضب حلية غدرت وخانت 

 

 ن نجيع اخلوف آنبأمحر م 

 

يعني ملن خاف ({ 26}..َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنََّتاِن)قوله تعاىل: 

بأداء فرائض اهلل واالجتناب عام حرمه واملقام يوم القيامة إذا أزلفت اجلنة 

أي ({ 22}..َذَواَتا َأْفنَاٍن) وبرزت النار واجلنتان جنة عدن وجنة النعيم

 عر: ذواتا أغصان قال الشا

 ما هاج قلبك من هدير حاممة 

 

 تدعو عىل فنن الغصون حامما 

 

ٍق{ قوله تعاىل:  وهي أدون }...ُمتَِّكِئنَي َعىَل ُفُرٍش بََطاِئنَُها ِمْن إِْسَترْبَ

 من الظهارة دل عليأن الطهارة فوق االستربق. 

روينا أن أما اجلنى فهو الثمر و({ 92}َوَجنَى اْْلَنََّتنْيِ َداٍن) قوله تعاىل:

كان يتمثل هبذا البيت كل عشية إذا دخل  -َعَلْيه الَسالم-أمري املؤمنني عليًا 

 بيت مال املسلمني وفرق ما فيه: 

 هذا جناي وخياره فيه 

 

 إذ كل جان يده إىل فيه  

 

دان: أي دانية ال تبعد عىل قائم وال قاعد وال ترد أيدهيم عنها ال بعد وال 

يعني قرص طرفهن عىل أزواجهن وال اُت الطَّْرِف{ }..فِيِهنَّ َقارِصَ شوك. 

)يبغني هبم بدالً  ْ َيْطِمْثُهنَّ إِْنٌس َقْبَلُهْم َوََل َجانٌّ أي مل يمسهن ({ 96}ََل
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 بالنكاح إنيس وال جني ولذلك قيل احليض طمث قال الفرزدق: 

 دفعن يل مل يطمثن قبيل 

 

 وهن أصح من بيض النعام  

 

ْحَساُن)}...َهْل َجَزاُء ا ْحَساِن إَِلَّ اإْلِ أي هل جزاء الطاعة ({ 60إْلِ

َما َجنََّتاِن)إال الثواب.  واجلنتان األولتان للسابقني ({ 64}..َوِمْن ُدوَِّنِ

إىل الطاعة والفضل واآلخرتني للتابعني ألن املنازل ترفع يف اجلنة عىل قدر 

َتاِن) األعامل والطاعات  بالشجر.  يعني خرضاوتان({ 62}..ُمْدَهامَّ

اَخَتاِن) قوله تعاىل: أي جاريتني ال ({ 66}..فِيِهَما َعْينَاِن َنضَّ

 ينقطعان. 

اٌت ِحَساٌن) قوله تعاىل: يعني اجلوار املنشآت يف ({ 70}...فِيِهنَّ َخرْيَ

 اآلخرة ألاهن خريات صاحلت خمتارات األخالق حسان الوجوه. 

َياِم) عني هبن خمدرات ال ي({ 74}..ُحوٌر َمْقُصوَراٌت يِف اخْلِ

 متعطالت وال مترشفات وخيامهن بيوت من اللؤلؤ املجوف.

 } والرفرف املجلس املكتنف ببسطه }...ُمتَِّكِئنَي َعىَل َرْفَرٍف ُخْْضٍ

}َوَعْبَقِريٍّ  وفرشه وقيل الرفرف رياض اجلنة وكالهام جائز

 وهو ألوان الفرش من أمحر وأخرض وأصفر. ({ 76ِحَساٍن)



 قعة مكية سورة الوا
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ({ 9}إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

أي ال يكذب هبا أحد عند ({ 4}َلْيَس لَِوْقَعتَِها َكاِذبٌَة) واملراد هبا القيامة

أي خفضت يف ({ 3}َخافَِضٌة َرافَِعٌة) وقوعها ممن يكذب هبا يف دار الدنيا

ا) هلل ورفعت يف اجلنة أولياءهالنار أعداء ا ِت اأْلَْرُض َرجًّ أي ({ 2}إَِذا ُرجَّ

ا) زلزلت ورجفت َباُل بَسًّ ِت اْْلِ وأصله من البسبسة وهو ({ 9}َوبُسَّ

}َفَكاَنْت َهَباًء  السويق أو الدقيق يلت  ويتخذ زادًا واملعنى أاها سالت سيالً 

أن اهلباء املنبث هو  -ْيه الَسالمَعلَ -روينا عن أمري املؤمنني عيل ({ 6ُمنَْبثًّا)

رهج الغبار يسطع ثم يذهب وكذلك أعامل العصاة التي عملوها للخري ال 

 ثواب هلم عليها تشبيهًا باهلباء الذي ال حيصل منه يشء.

أي أصنافًا ثالثة ، وذلك قوله: ({ 7}َوُكنُْتْم َأْزَواًجا َثاَلَثًة)

( َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما 2ُب اْلَمْيَمنَِة)}َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة َما َأْصَحا

ابُِقوَن)1َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة) ابُِقوَن السَّ ( ُأوَلِئَك 90( َوالسَّ

بُوَن) فهؤالء األزواج الثالثة فأما أصحاب امليمنة فهم أهل ({ 99اْلُمَقرَّ

ري اجلنة وإنام سموا بذلك ألن العرب تنسب إىل اليمني ما كان من فعل اخل

فتقول: تيمنت بفالن يف اخلري وتشآمت به يف الرش وأصحاب املشأمة هم 

وإنام  -عليهم السالم-أهل النار، والسابقون السابقون هم األنبياء واألئمة 

 كرر لفظهم ألن املعنى والسابقون إىل اإليامن واإلسالم السابقون إىل اجلنة. 

لنَِي)قوله تعاىل:  ٌة ِمَن اأْلَوَّ  أي جامعة ومنه قول الشاعر: ({ 93}..ُثلَّ

 ولست ذلياًل يف العشرية كلها 

 

 حياول منها ثلة ال يسودها 

 

}َوَقِليٌل ِمَن ثلة من األولني أي جامعة من السابقني األولني 

أي جامعة من اآلخرين أي وجامعة من الالحقني ({ 92اْْلِخِريَن)
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هلل َصىَل اهلل َعَلْيه املسلمني القليل عددهم ألن من حق اإلسالم مع رسول ا

 . وآله وَسَلم كان قلياًل وإن كثروا بالنظر واملرأى

ٍر َمْوُضوَنٍة) والرسر مجع رسير وسميت بذلك ألاها ({ 99}َعىَل ُِسُ

جملس الرسور واملوضونة املنسوجة بالذهب ألن التوضني التشبيك 

 والنسج، ومنه قول لبيد: 

 إن يفزعوا فسوابغ موضونة 

 

 ربق كالكواكب المهاوالبيض ت 

 

يعني حيتمل أن يكون بمعنى مظفورة ومنه وضني الناقة وهو البطان 

 العريض املظفور من السيور. 

واملخلدون ({ 97}..َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُُمَلَُّدوَن)قوله تعاىل: 

 املسورون املفرطون قال الشاعر: 

 وخملدات باللجني كأنام 

 

 نأعجازهن أفاور الكثبا 

 

وحيتمل معنى ثانيًا وهو أن يكون املعنى الباقون عىل صغرهم وال 

 يموتون وال يتغريون قال امرئ القيس: 

 وهل ينقمن إال خل خملد 

 

 وقليل مهوم ال يبيت بأوجال 

 

واألكواب ما ليس هلا عرى واألباريق }بَِأْكَواٍب َوَأبَاِريَق{  قوله تعاىل:

والكأس اإلناء الذي فيه الرشاب ({ 92نٍي)}َوَكْأٍس ِمْن َمعِ  ما هلا عرى

ُعوَن َعنَْها َوََل ُينِْزُفوَن) واملعني املاء اجلاري أي ال ({ 91}ََل ُيَصدَّ

يفرتقون من قولك صدعت اليشء أي فرقته وال ينزفون أي ال تنزف 

 عقوهلم فيسكرون. 

 والكذب أي الباطل({ 49}...ََل َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغًوا َوََل َتْأثِيًما)
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يعني يتداعون بالسلم عىل حسن اآلداب ({ 46}إَِلَّ ِقياًل َساَلًما َساَلًما)

هم الذين دون السابقني املقربني }َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي{ وكرم األخالق. 

 يف املنزلة. 

 واملخضود الذي ال شوك فيه({ 42}..يِف ِسْدٍر َُمُْضوٍد) قوله تعاىل:

َعَلْيه -ملوز روينا عن آبائنا أن أمري املؤمنني عيل ا({ 41}َوَطْلٍح َمنُْضوٍد)

 وهو طلع النخلة قال الشاعر: وطلع منضود( كان يقرأ ) -الَسالم

 غدا برسها دليلها وقاال

 

 غدًا تزين الطلح واجلباال 

 

ال مقطوعة ({ 33( ََل َمْقُطوَعٍة َوََل َِمْنُوَعٍة)34}...َوَفاِكَهٍة َكثِرَيٍة)

 والعدم وال ممنوعة من اليد بشوكة أو بعد. اللذة بالقيام 

}َفَجَعْلنَاُهنَّ  يعني احلور({ 39}..إِنَّا َأْنَشْأَناُهنَّ إِْنَشاًء) قوله تعاىل:

العرب املتحننات عىل ({ 37}ُعُربًا َأْتَرابًا) وهن العذارى({ 36َأبَْكاًرا)

 أزواجهن املتحببات إليهم واحدها عروب قال الشاعر: 

 عروب غري فاحشة  ويف احلياء

 

 ريا الروادف يعشى دواها البرص 

 

أي أمثاالً وأشكاالً يف اخلْلق واألخالق ال تباغض بينهن ({ 37}َأْتَرابًا)

 وال حتاسد.

واليحموم الدخان وقيل هو ({ 23}...َوظِلٍّ ِمْن َُيُْموٍم) قوله تعاىل:

 دخل وال كريم املنظر. أي ال بارد امل({ 22}ََل بَاِرٍد َوََل َكِريٍم) نار سوداء

نِْث اْلَعظِيِم)  وَن َعىَل احْلِ أي عىل الذنب ({ 26}..َوَكاُنوا ُيِِّصُّ

 العظيم. 

يِم) قوله تعاىل: َب اهْلِ اهليام هو داء حيدث ({ 99}...َفَشاِربُوَن ُِشْ
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 عطشًا فال تزال اإلبل ترشب املاء حتى متوت قال قيس بن امللوح: 

 فقال به داء اهليام أصابه 

 

 وقد علمت نفيس فكان دوايا 

 

ْرَنا بَْينَُكُم اْلَمْوَت{ قوله تعاىل:  يعني سوينا يف املوت بني }...َنْحُن َقدَّ

 املطيع والكافر. 

أي بعاجزين يف أن يسبقنا يف ({ 60}َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقنَي) قوله تعاىل:

َل َأْمَثاَلُكْم{  فعلنا أحد  ونستخلف خلقًا غريكم أي اهلككم}َعىَل َأْن ُنَبدِّ

 أي يف وقت ال تعلمون به. ({ 69}َوُننِْشَئُكْم يِف َما ََل َتْعَلُموَن)

يعني نطفة املني يقال أمني يمني ({ 92}َأَفَرَأْيُتْم َما َُتْنُوَن) قوله تعاىل:

ومنى يمني بمعنى واحد وسمي بذلك إلمنائه وهو إراقته ومنه سميت 

 منى ألن الدماء تراق فيها. 

واحلطام اهلشيم املهلك الذي ال ينتفع }...َلْو َنَشاُء َْلََعْلنَاُه ُحَطاًما{  

ُهوَن) به أي ({ 66}إِنَّا َلُمْغَرُموَن) أي تعجبون({ 69}َفَظْلُتْم َتَفكَّ

 ملعجبون قال الشاعر: 

 وثقت بأن احلفظ مني سجية 

 

 وأن فؤادي مبتىل بك مغرم 

 

 قال الشاعر: وقد يكون املغرم بمعنى املولع ، 

 سال عن تذكره بكتام

 

 وكان رهينًا هبا مغرما 

 

تِي ُتوُروَن) قوله تعاىل:  أي تستخرجون ({ 79}...َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر الَّ

 بزندكم من شجر أو حجر أو حديد ومنه قول الشاعر: 

 فإن النار بالزندين تورى 

 

 وإن احلرب يقدمها الكالم  
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 يعني املحدثون({ 74ْم َشَجَرََتَا َأْم َنْحُن اْلُمنِْشُئوَن)َءَأْنُتْم َأْنَشْأتُ }

}َوَمَتاًعا  أي تذكرة للنار الكربى}َنْحُن َجَعْلنَاَها َتْذِكَرًة{ 

أي إنام يقال للمسافرين املقوين إذا نزلوا القوى وهي ({ 73لِْلُمْقِويَن)

افر ويقال األرض القفر التي ال نبات فيها والنار هي منفعة احلارض واملس

 قد أقوى الدار إذا خلت من أهلها وأقوى الرجل إذا ذهب ماله قال النابغة: 

 يقوي هبا الركب حتى ما يكون هلم 

 

 إال الزناد وقدح القوم مقتبس 

 

وذلك أن اهلل أقسم ({ 79}..َفاَل ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم)قوله تعاىل: 

ه وعظمته ملا بان يف خلقه من ذلك يف القرآن بمخلوقاته فكأنه أقسم بقدرت

ما ال يقدر عليه غريه و)ال( صلة زائدة وتقديره فأقسم بمواقع النجوم 

ومواقع النجوم أراد به نجوم القرآن من اهلل تعاىل ألنه كان ينزل عىل 

 األوقات ألنه كان ينزل عىل األوقات املختلفة. 

}إِنَُّه  يعني أن القرآن عظيم{ (76}َوإِنَُّه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعظِيٌم)

}يِف ِكَتاٍب  عند اهلل عظيم النفع للناس({ 77َلُقْرَءاٌن َكِريٌم)

ُه إَِلَّ  أي يف حفظ علم حمفوظ ال يتغري وال يتبدل({ 72َمْكنُوٍن) }ََل َيَمسُّ

ُروَن)  يعني املطهرون من األحداث. ({ 71اْلُمَطهَّ

 أي منافقون يف التصديق به({ 29ْدِهنُوَن)}..َأَفبَِهَذا احْلَِديِث َأْنُتْم مُ  

بُوَن) َعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنَُّكْم ُتَكذِّ والرزق يعني الشكر وروينا ({ 24}َوَِتْ

قرأ:  -صلوات اهلل عليه-أن أمري املؤمنني  -عليهم السالم-عن آبائنا 

 وِتعلون شكركم أنكم تكذبون(. )

أي غري جمزيني ({ 26رْيَ َمِديننَِي)}...َفَلْوََل إِْن ُكنُْتْم غَ  قوله تعاىل:

 بأعاملكم وال حماسبني عىل أعاملكم ترجعون النفس بعد موهتا.
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بنَِي) ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ يعني السابقني إىل أفعال اخلري ({ 22}..َفَأمَّ

اٌن َوَجنَُّة َنِعيٍم) وطاعة اهلل عز وجل يعني روحًا من ({ 21}َفَرْوٌح َوَرُْيَ

احة من العمل ألنه ليس يف اجلنة غم وال عمل، وكذلك الرحيان فيه الغم ور

 راحة للروح. 



 سورة احلديد مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َمَواِت قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ِه َما يِف السَّ }َسبََّح لِلَّ

والتسبيح هو التنزيه هلل تعاىل عام أضافه إليه اجلاحدون َواأْلَْرِض{ 

ون واملراد بام يف الساموات املالئكة وما فيهن من بديع خلق اهلل وما امللحد

يف األرض يعني من حيوان وجامد، وقد ذكرنا يف تفسري تسبيح اجلامد 

}َوُهَو اْلَعِزيُز  واحليوان الذي هو غري مكلف ما أغنى عن اإلعادة

 العزيز يف انتصاره احلكيم يف تدبريه. ({ 9احْلَِكيُم)

 }..ُهَو اأْلَ  
ٍ
ء ُل َواْْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكلِّ ََشْ وَّ

عنى باألول أنه قبل كل يشء لقدمه واآلخر أنه بعد كل يشء ({ 3َعِليٌم)

لبقائه، والظاهر أنه فوق كل يشء لعلوه ، والباطن أنه حميط العلم بكل يشء 

  بقربه وجيوز أن يكون الظاهر بمعنى القاهر ملا ظهر وبطن.

}َوَما  يعني من مطر وغريه}َيْعَلُم َما َيِلُج يِف اأْلَْرِض{  قوله تعاىل:

ُرُج ِمنَْها{  َماِء{  من نبات وغريهَُيْ يعني من مطر }َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ

}َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما  أي من املالئكة وغريهم}َوَما َيْعُرُج فِيَها{  وغريه

 يه يشء من أعاملكم وال أمر من أموركم. حتى ال خيفى علُكنُْتْم{ 

وهو اإلنفاق يف }...َوَأْنِفُقوا ِِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي فِيِه{  قوله تعاىل:

 اجلهاد وغريه من وجوه الرب واخلري، مستخلفني فيه أي معرضني. 

َمَواِت َواأْلَْرِض{  قوله تعاىل: ِه ِمرَياُث السَّ ت أي له الساموا}...َولِلَّ

}ََل َيْسَتِوي  واألرض وأاهام إليه ترجعان كرجوع املرياث إىل املستحق

هذه اآلية نزلت يف أمري املؤمنني ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل{ 

ألنه الذي قاتل قبل الفتح يعني قبل فتح مكة وواسى  -َعَلْيه الَسالم-عيل 

ه وآله وَسَلم بنفسه وماله ومواقفه قبل الفتح رسول اهلل َصىَل اهلل َعَليْ 

وإنام كان القتال  -صلوات اهلل عليه-مشهورة ومقاماته بعده مذكورة 
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والنفقة قبل الفتح أفضلهام مام بعد ألن األشياء كانت قبل الفتح متضايقة 

والدار مل تكن واسعة واألنصار كانوا يومئذ أقلهم فصارت املواساة عند 

 جزل ثوابًا منها عند الفسحة. الضيق أفضل وأ

ُه احْلُْسنَى{ قوله تعاىل:  باجلنان من أنفق من قبل الفتح }َوُكالًّ َوَعَد اللَّ

 وبعده. 

َه َقْرًضا َحَسنًا{   ِذي ُيْقِرُض اللَّ والعرب تقول له عند فالن }َمْن َذا الَّ

 قرض خري أو رش إذا فعل به خريًا أو رشًا ومنه قول الشاعر: 

 المات ابن مفرج قرضها وجتزي س

 

 بام قدمت أيدهيم وأزيد 

 

واملراد يف هذه اآلية النفقة يف اجلهاد، روينا أن اليهود أتت رسول اهلل 

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فقالوا: يا حممد أفقري ربك يسأل عباده القرض 

ِذيَن َقالُ فأنزل اهلل تعاىل:  ُه َقْوَل الَّ َه َفِقرٌي َوَنْحُن }َلَقْد َسِمَع اللَّ وا إِنَّ اللَّ

 [. 101]آل عمران: َأْغنَِياُء{

}َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمننَِي َواْلُمْؤِمنَاِت َيْسَعى ُنوُرُهْم بنَْيَ قوله تعاىل: 

وهذا النور ضياء يعطيهم اهلل ثوابًا هلم وتكرمة يتميز به َأْيِدَيِْم َوبَِأْيَماَِّنِْم{ 

ع من العايص ألن الكافر إذا مشى يستدل بسواده املؤمن من الكافر واملطي

}ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم َفُيْؤَخُذ وظلمته عىل كفره قال تعاىل: 

 ]الرمحن[. ({29بِالنََّواِِص َواأْلَْقَداِم)

ِذيَن َءاَمنُوا اْنُظُروَنا َنْقَتبِ    ْس }َيْوَم َيُقوُل اْلُمنَافُِقوَن َواْلُمنَافَِقاُت لِلَّ

أي }ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم{  أي اهتدي بكم إىل ما هتتدونِمْن ُنوِرُكْم{ 

َب بَْينَُهْم  ارجعوا فاعملوا عماًل جيعله اهلل تعاىل بني أيديكم نوراً  }َفُْضِ

وهو أن بني اجلنة والنار نورًا وحجابًا باطنة اجلنة وظاهره بُِسوٍر َلُه بَاٌب{ 

مْحَُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه }بَ  النار وهو معنى قوله: اطِنُُه فِيِه الرَّ
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وقد رضب اهلل ذلك بني أهل اجلنة والنار وذلك من إنعام ({ 93اْلَعَذاُب)

اهلل تعاىل عىل أهل اجلنة ليعلموا أن الذي قد أعطوا كان بحسن أفعاهلم 

ن وانتقام من الكفار ألاهم إذا أبرصوا أهل اجلنة وما هم فيه من النعمة كا

ذلك أشد عليهم منهم إذا مل يروا ومل ينرصوا ففي اقرتاب أهل اجلنة من أهل 

 النار من احلكمة ما ذكرناه. 

ْ َنُكْن َمَعُكْم{ } يعني نصيل مثل ما تصلون ونغزوا مثل ما ُينَاُدوََّنُْم َأََل

أي  }َقاُلوا بىََل َوَلِكنَُّكْم َفَتنُْتْم َأْنُفَسُكْم{ تغزون ونفعل مثل ما تفعلون

بالنذير إليكم من َوَتَربَّْصُتْم باملعايص واتباع هوى نفوسكم يف شهواهتا 

أي شككتم يف أمر اهلل عز }َواْرَتْبُتْم{  -عليهم السالم-األنبياء واألئمة 

{  وجل ْتُكُم اأْلََمايِنُّ يعني يف الدنيا حيث أرصرتم عىل الذنوب ومل }َوَغرَّ

}َحتَّى َجاَء َأْمُر اللَِّه{  نابة والتوبةتتوبوا وزعمتم أنه سيغفر لكم من اإل

ِه اْلَغُروُر) أي املوت ُكْم بِاللَّ  أي النفس املتبوعة يف هوائها. ({ 92}َوَغرَّ

ِذيَن َءاَمنُوا َأْن ََتَْشَع ُقُلوُِّبُْم لِِذْكِر اللَِّه{  قوله تعاىل: ْ َيْأِن لِلَّ }..َأََل

 ومعنى أمل يأن أمل حيق قال الشاعر: 

 ن يل يا قلب أن نرتك اجلهالأمل يأ

 

 وأن حيدث الشيب املنري لنا عقال 

 

وختشع تلني قلوهبم لذكر اهلل وتذل من خشية اهلل، وهذه اآلية نزلت يف 

 املنافقني الذين آمنوا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم. 

ِيي اأْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَا{    َه ُُيْ  وهذا مثل رضبه اهلل}اْعَلُموا َأنَّ اللَّ

تعاىل إلحياء املوتى، وروي أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم سئل 

 مررتم أما: ))-الَسالم َعَلْيه–كيف حييي اهلل األرض بعد موهتا؟ فقال 

رتم به خرضًا هيتز؟(( قالوا: نعم قال: ))كذلك حييي اهلل مر ثم حمال بوادي
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 املوتى((. 

ِذيَن َءاَمنُوا بِ   يُقوَن{ }..َوالَّ دِّ ِه َوُرُسِلِه ُأوَلِئَك ُهُم الصِّ أي اللَّ

ِْم هَلُْم َأْجُرُهْم  املؤمنون بتصديق اهلل ورسله َهَداُء ِعنَْد َرِّبِّ }َوالشُّ

–والشهداء عند رهبم كالم مستأنف وهم األنبياء واألئمة َوُنوُرُهْم{ 

 . والتكذيب بالتصديق أممهم عىل يشهدون -السالم عليهم

ْنَيا َلِعٌب َوهَلٌْو{ }اْعَلمُ   ألن كل ما عدا األعامل وا َأنََّما احْلََياُة الدُّ

 الصاحلة فهو هلو ولعب. 

أي إىل التوبة التي تؤدي }َسابُِقوا إِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم{  قوله تعاىل:

 إىل املغفرة. 

ِه ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء{  قوله تعاىل:  اجلنة التي وفضل اهلل}َذلَِك َفْضُل اللَّ

 عرضها كعرض الساموات واألرض. 

}َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض َوََل يِف َأْنُفِسُكْم إَِلَّ  قوله تعاىل:

ِه َيِسرٌي) َأَها إِنَّ َذلَِك َعىَل اللَّ فمصيبة ({ 44يِف ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

ألمراض والقتل واملوت األرض اجلدب والقحط والغال وما يف األنفس ا

َأَها أي يف علم حمفوظ إَِلَّ يِف ِكَتاٍب  أي من قبل أن نخلق ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

 األنفس واألرض، وحيتمل وجهًا آخر يعني من قبل أن ختلق املصائب. 

من العافية والدنيا التي مل }لَِكْي ََل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم{ قوله تعاىل: 

من العوايف }َوََل َتْفَرُحوا بَِما َءاَتاُكْم{  إلقضاء مصلحتكمتقدر لكم 

والنعم التي ال توجب الفرح هبا لفنائها وقلة بقائها وليس أحد إال يفرح 

 . وحيزن ولكن الثواب ملن جعل املصيبة صربًا واخلري شكراً 

ِذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل{  زلت يف وهذه اآلية ن}الَّ

وأمروا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اليهود بخلوا بام يف التوراة من صفة حممد 

 الناس بكتامنه وهذه عامة فيمن كان عنده حق هلل عز وجل فبخل به. 
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يعني أظهرناه فأنزلناه، }َوَأْنَزْلنَا احْلَِديَد فِيِه بَْأٌس َشِديٌد{  قوله تعاىل:

ن املاء ينزل من السامء فينعقد يف األرض والثاين: أن يكون حمموالً عىل أ

جوهرًا فيصري بالسبك حديدًا فيه بأس شديد يعني أن سالحه وإليه يكون 

يعني ما يدفع عنهم درع َوَمنَافُِع لِلنَّاِس{ احلرب التي هي بأس شديد }

 احلديد من األذى ويوصلهم يف البحر. 

ِذينَ  قوله تعاىل: اتََّبُعوُه َرْأَفًة َوَرمْحًَة َوَرْهَبانِيًَّة  }..َوَجَعْلنَا يِف ُقُلوِب الَّ

يعني أحدثوها وقرئ: وُرهبانية بضم الراء مل تكتب عليهم وقد ابَْتَدُعوَها{ 

تكلفوها والرهبانية رفض النساء واختاذ الصوامع واللحوق باجلبال ومعنى 

ما جعل يف قلوهبم من الرمحة والرأفة وذلك أنه جعلها يف قلوهبم باحلكم 

واألمر هبا والرتغيب فيها والرهبانية التي ابتدعوها ما مل يأمرهم هبا ومل 

يعني ما رعوها بتكذيبهم برسول }َفَما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعاَيتَِها{ يدعم إليها 

 اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وتبديلهم دينهم. 

ِذيَن َءاَمنُوا اتَُّقواقوله تعاىل:  َا الَّ َه َوَءاِمنُوا بَِرُسولِِه{  }َياَأَيُّ يعني يا اللَّ

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أهيا الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد 

 يعني أجرين أجر الدنيا وأجر اآلخرة}ُيْؤتُِكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَتِِه{ 

َعْل َلُكْم ُنوًرا ََتُْشوَن بِِه{.   }َوََيْ

معناه ألن يعلم أهل الكتاب َم َأْهُل اْلِكَتاِب{ }لَِئالَّ َيْعلَ قوله تعاىل: 

 ِمْن  و)ال( صلة زائدة يف كالم دخل عليه جحدان
ٍ
ء }َأَلَّ َيْقِدُروَن َعىَل ََشْ

 عز وجل يعني دين اهلل عز وجل. َفْضِل اللَِّه{ 



 سورة اجملادلة مدنية 
ِحيِم: مْحَِن الرَّ ِه الرَّ تِي  }َقْد َسِمعَ قوله تعاىل:  بِْسِم اللَّ ُه َقْوَل الَّ اللَّ

اِدُلَك يِف َزْوِجَها{  هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت ُِتَ

تستفتيه يف  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وكان قد ظاهر من امرأته فأتت رسول اهلل 

تِيفأنزل اهلل تعاىل قوله: }َوَتْشَتِكي إِىَل اللَِّه{  ذلك ُه َقْوَل الَّ  }َقْد َسِمَع اللَّ

اُوَرُكَما{  ُه َيْسَمُع حَتَ ِه َواللَّ اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إِىَل اللَّ وروينا أن ُِتَ

قالت: تبارك اهلل ما أوعى سمعه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أم سلمة زوج النبي 

كل يشء، سمع قولة خولة ابنة ثعلبة وأنا يف ناحية البيت ما أسمع ما تقول 

سول اهلل َكل  شبايب، وانقطع ولدي، ونثرت له بطني، حتى وهي تقول: يا ر

إذا كرب سني ظاهر مني، اللهم إين أشكو إليك فام برحت حتى نزل عليه 

 جربيل هبذه اآلية. 

 واملحاورة مراجعة الكالم قال عنرتة: 

 لو كان يعلم ما املحاورة اشتكى

 

 ولكان لو علم الكالم مكلمي 

 

ِذيَن ُيَظاِهُروَن  والظهار قول الرجل المرأته: ِمنُْكْم ِمْن نَِساِئِهْم{ }الَّ

أنت عيل كظهر أمي وكان ذلك يف اجلاهلية طالقًا ال رجعة فيه وال زوجية 

 بعده فنسخه اهلل تعاىل بام استقر به عليه من وجوب الكفارة بالعود. 

ِئي ثم قال: َهاَُتُْم إَِلَّ الالَّ َهاَِتِْم إِْن ُأمَّ تكذيبًا من َوَلْدََّنُْم{  }َما ُهنَّ ُأمَّ

اهلل عز وجل لقوله يف املرأة: أنت عيل  كظهر أمي ، وقد يقع الظهار بغري 

ُْم َلَيُقوُلوَن ُمنَْكًرا ِمَن  لفظه كقول القائل: أنت عيل كبطن أمي }َوإَِّنَّ

يعني بمنكر القول الظهار وبالزور كذهبم يف جعل اْلَقْوِل َوُزوًرا{ 

 الزوجات أمهات. 

َه َوَرُسوَلُه{  تعاىل: قوله ادُّوَن اللَّ ِذيَن ُُيَ أي خيالفون أمره }...إِنَّ الَّ
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ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم{  ويعادون أولياءه يعني أهلكوا كام }ُكبُِتوا َكَما ُكبَِت الَّ

 أهلك الذين من قبلهم. 

ِذيَن َُّنُوا َعِن النَّْجَوى ُثمَّ يَ  قوله تعاىل: ْ َتَر إِىَل الَّ ُعوُدوَن لَِما }...َأََل

 والنجوى اإلرسار ومن ذلك قول جرير: َُّنُوا َعنُْه{ 

  من النفر البيض الذين إذا انتجوا

 

 أقرت لنجواهم لؤي بن غالب 

 

واملنهي عن النجوى هم املنافقون ألاهم كانوا يتناجون بام يسوء 

َذا َجاُءوَك }َوإِ املسلمني وبوقيعهم يف رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

يَِّك بِِه اللَُّه{  َصىَل -كانت اليهود إذا دخلوا عىل رسول اهلل َحيَّْوَك بَِما ََلْ ُُيَ

اهلل َعَلْيه وآله  َصىَل –قالوا له: السام عليك؛ فكان النبي  -اهلل َعَلْيه وآله

يرد عليهم ويقول: ))وعليكم(( وقيل أن بعض الناس يف جملس  -وَسَلم

– النبي فقال والذام السام وعليكم: فقال -وآله َعَلْيه اهلل ىَل َص –رسول اهلل 

– وأرادوا(( والتفحش بالفحش يأمر ال اهلل إن: ))-وآله َعَلْيه اهلل َصىَل 

 َصىَل –إن اليهود كانوا إذا أراد رسول اهلل  وقيل املوت بالسام -اهلل لعنهم

 فينا له استجيب نبياً  كان لو: قالوا هذا سالمهم جواب -وآله َعَلْيه اهلل

 فرتة أجسادنا يف وال سامة بنا وليس املوت وهو السام يعني وعليكم؛: قوله

ُه بَِما َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْوََّنَا َفبِْئَس  :اهلل فأنزل بُنَا اللَّ }َلْوََل ُيَعذِّ

  ({.2اْلَمِصرُي)

ِذيَن َءاَمنُوا إِ قوله تعاىل: َا الَّ ُحوا يِف }...َياَأَيُّ َذا ِقيَل َلُكْم َتَفسَّ

ُه َلُكْم{  واملراد باملجلس جملس رسول اهلل اْلَمَجالِِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح اللَّ

فيجب  -عليهم السالم-وجمالس األئمة من ولده  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-

عىل من حرضها وسبق إليها أن يفسحوا عليهم ويؤثروه به ألن الناس 
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شحوا بأمكنتهم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-لسوا يف جملس رسول اهلل كانوا إذا ج

وذلك أاهم كانوا إذا }َوإَِذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا{  عىل من يدخل عليهم

أطالوا ليكون كل واحد  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-جلسوا يف بيت رسول اهلل 

إذا قيل هلم انشزوا ومعنى منهم هو اآلخر عهدًا به فأمرهم اهلل أن ينشزوا 

تفسحوا توسعوا، ومعنى انشزوا ارتفعوا وقوموا ألن القيام هو االرتفاع 

ِذيَن َءاَمنُوا ِمنُْكْم{  من املوضع ُه الَّ يعني بإيامنه عىل من ليس }َيْرَفِع اللَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{  بمنزلته يف اإليامن واملراد األئمة من ولد }َوالَّ

رفعهم اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة عىل كل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

رشيف ومرشوف واحلمد هلل عىل ذلك كثريًا وإنام أعلم اهلل تعاىل خلقه 

بذلك ليعرفوا منازهلم ومراتبهم وأن ال يتقدموا عليهم يف حال من 

 األحوال. 

ِذيَن َءاَمنُ قوله تعاىل: َا الَّ ُموا بنَْيَ }َياَأَيُّ ُسوَل َفَقدِّ وا إَِذا َناَجْيُتُم الرَّ

وسبب ذلك أن املسلمني أكثروا املسائل عىل َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة{ 

حتى سبقوا هبا عليه فأراد اهلل تعاىل أن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

ناس وكفوا من فلام قال ذلك ظن ال -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-خيفف عىل نبيه 

قدم دينارًا فتصدق  -صلوات اهلل عليه-املسألة فلم يناجيه إال أمري املؤمنني 

 به ثم ناجى رسول اهلل فسأل عن عرش خصال ثم أنزل الرخصة:

ُموا بنَْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت{  قال أمري املؤمنني: }َءَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدِّ

 . -َعَلْيه الَسالم-ت وهذه إحدى فضائله ما عمل هبا أحد غريي حتى نسخ

ُه َعَلْيِهْم{   ْوا َقْوًما َغِضَب اللَّ ِذيَن َتَولَّ ْ َتَر إِىَل الَّ وهذه اآلية نزلت }َأََل

يف طلحة والزبري حني هام بمحالفة اليهود والنصارى يوم أحد رهبة من 

 إدالتهم عىل املسلمني فأنزل اهلل تعاىل فيهم ذلك. 

ْيَطاُن{  قوله تعاىل: أي غلب واستوىل عليهم }...اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
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وهو أوامره بالعمل بطاعته وزواجره عن }َفَأْنَساُهْم ِذْكَر اللَِّه{  يف الدنيا

 النهي عن معصيته ومعنى أنساهم أي أغفلهم. 

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخ قوله تعاىل:  ِر ُيَوادُّوَن َمْن }...ََل َِتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ

َه َوَرُسوَلُه{  يعني حياربون من حارب اهلل وعاداه ونزوهلا فيمن َحادَّ اللَّ

يَماَن{ ذكرناه قبل ذلك سمة تدل عىل أاهم ، }ُأوَلِئَك َكَتَب يِف ُقُلوِِّبُِم اإْلِ

َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه{  من أهل اإليامن َعَلْيه -يعني قواهم بجربيل }َوَأيَّ

 . -الَسالم

 سورة احلشر مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذيَن قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ِذي َأْخَرَج الَّ }..ُهَو الَّ

 } ِل احْلَِّْشِ بني النظري من َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَوَّ

 ديارهم يعني منازهلم باحلجاز إىل أذرعات الشام وهو أعىل الشام وأعطى

َصىَل -كل ثالثة بعري حيملون عليه ما استثقل إال السالح وكان رسول اهلل 

قد دعاهم حني هاجر إىل املدينة أن ال يقاتلوا معه وال عليه  -اهلل َعَلْيه وآله

فكفوا يوم بدر لظهور املسلمني وأعانوا املرشكني يوم أحد حني رأوا 

ثم سار إليهم ظهورهم عىل املسلمني وقتل رئيسهم كعب بن األرشف 

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فحارهبم حتى أجالهم ألول احلرش 

 ألاهم أول من أجيل من اليهود وحرشهم مجيعهم إىل أرض الشام. 

}َوَظنُّوا  يعني من ديارهم لقوهتم وامتناعهم}َما َظنَنُْتْم َأْن َُيُْرُجوا{ 

ُْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوَُّنُْم  َتِسُبوا{ َأَّنَّ ْ َُيْ ُه ِمْن َحْيُث ََل ِه َفَأَتاُهُم اللَّ ِمَن اللَّ

ِربُوَن بُُيوََتُْم بَِأْيِدَيِْم َوَأْيِدي يعني بقتل رئيسهم كعب بن األرشف } ُُيْ

وذلك أاهم حسدوا املسلمني أن يسكنوها فخربوها من داخل اْلُمْؤِمننَِي{ 

بون وخرهبا املسلمون من خارج حني أجلوهم عنها ويقر أ: خيربون وخير 
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 بالتخفيف والتشديد. 

ُه َعَلْيِهُم اْْلاََلَء{   يعني باجلالء اإلخراج من }َوَلْوََل َأْن َكَتَب اللَّ

ْنَيا{  منازهلم َِّبُْم يِف الدُّ  يعني بالقتل والسبي. }َلَعذَّ

ُأُصوهِلَا  }..َما َقَطْعُتْم ِمْن لِينٍَة َأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعىَل  قوله تعاىل:

ِه َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقنَي) وذلك أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه ({ 9َفبِإِْذِن اللَّ

وآله وَسَلم ملا نزل عىل حصون بني النضري وهي النويرة قطع املسلمون من 

 نخيلهم ما قطعوا وأحرقوا منها ما أحرقوا ويف ذلك قال حسان بن ثابت: 

  وهان عىل رساة بني لؤي

 

 حريق بالنويرة مستطري 

 

واللينة النخلة وقيل هي كرام النخل وملا قطع رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه 

وآله وَسَلم نخلهم جاءت جامعة إليه من اليهود فقالوا: يا حممد ألست 

تزعم أنك تريد الصالح فمن الصالح قطع النخل وعقر الشجر فأنزل اهلل 

ِه  }َما َقَطْعُتْم ِمنْ قوله:  لِينٍَة َأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعىَل ُأُصوهِلَا َفبِإِْذِن اللَّ

وإذن اهلل أمره بذلك واالستشهاد يف اللينة قول ({ 9َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقنَي)

 الشاعر: 

 غرسوا لينها بمجرى معني 

 

 ثم حفوا النخيل باآلجام 

 

 وقال ذو الرمة: 

 طراق احلوا يف واقع فوق لينة 

 

 ندى ليلة يف ريشة يرتقرق 

 

ُه َعىَل َرُسولِِه ِمنُْهْم{ قوله تعاىل:  يعني ما رد اهلل عىل }َوَما َأَفاَء اللَّ

}َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوََل ِرَكاٍب{  رسوله من أموال بني النضري

 واإلجياف واإلبضاع اإلرساع يف السري قال الشاعر: 
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 ت وجيفهم أال رب ركب قد قطع

 

 إليك ولوال أنت مل يوجف الركب 

 

ُط ُرُسَلُه َعىَل َمْن َيَشاُء{   َه ُيَسلِّ وذلك أن مال الفيء }َوَلِكنَّ اللَّ

املأخوذ من املرشكني بغري قتال وال إجياف بخيل وال ركاب جعله اهلل تعاىل 

لرسوله يضعه حيث يشاء ألنه واصل بتسليط الرسول عليهم ال 

هرهم وقتلهم فجعل ذلك طعمة للرسول وملن قام مقامه من بمحاربتهم وق

 .-َعَلْيه الَسالم-ولده 

يقال دولة }َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة بنَْيَ اأْلَْغنَِياِء ِمنُْكْم{  قوله تعاىل:

ولة بالضم الغنى بعد  بالضم وَدولة بالفتح فالدولة الظفر يف احلرب والدُّ

 الفقر قال الشاعر: 

 لنا منكم ولقد نلتم ون

 

 وكذاك احلرب أحيانا دول 

 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا{ }  فاجتنبوه. َوَما َءاَتاُكُم الرَّ

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم  قوله تعاىل: }لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَّ

ْم{  ن املسلمني إىل رسول واملراد باملهاجرين من هاجر من وطنه مَوَأْمَواهِلِ

اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف دار هجرته وهي املدينة خوفًا من أذى قومه 

ورغبة يف نرصة نبيه َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فهم املقدمون يف اإلسالم عىل 

ِه َوِرْضَوانً  من مل يكن له هجرة من املسلمني ا{ }َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَّ

يعني من عطاء الدنيا ورضوانًا من ثواب اهلل تعاىل وفضل اهلل تعاىل 

املهاجرين ألاهم اختاروا اهلل ورسوله عىل ما كانت هلم من األموال 

واألوالد حتى لقد ذكر لنا أن الرجل كان يعصب عىل بطنه بحجر ليقوم به 

 ريه. صلبه من اجلوع وكان الرجل يتخذ احلفرية يف الشتاء ما له دثار غ
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يَماَن{  قوله تعاىل: اَر َواإْلِ ُءوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ  قبل اهلجرة إليهم}َوالَّ

 يعني يقبلواهم ويواسوهم بأمواهلم ومساكنهم}ُُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم{ 

 أي ال يبدون من أنفسهم مطمعاً }َوََل ََيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة{ 

يعني يفضلوهم ْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِّبِْم َخَصاَصٌة{ }َوُيْؤثُِروَن َعىَل أَ 

 ويقدموهم عىل أنفسهم ولو كان هبم فاقة وحاجة ومنه قول الشاعر: 

 أنت الربيع إذا تكون خصاصة 

 

 عاش السقيم هبا وعاش املقرت 

 

أحدهام أاهم آثروا املهاجرين عىل أنفسهم بام  وجهانويف إيثارهم 

 لغنائم حتى قسمت يف املهاجرين. حصل من يفء وغريه من ا

والثاين: أن النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم قال هلم: ))إن إخوانكم قد 

تركوا األموال واألوالد فخرجوا إليكم(( فقالوا: إن أموالنا بني قطائع 

فقال النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم: ))إاهم قوم ال يعرفون العمل 

}َوَمْن ُيوَق ُشحَّ تقاسمواهم الثمر(( فقالوا: يا رسول اهلل فتكفواهم و

هو أن يشح بإخراج حقوق اهلل تعاىل ({ 1َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن)

 من ماله وال ينفقه يف وجوه املبار. 

ِذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّنَا اْغِفْر َلنَا  قوله تعاىل: }َوالَّ

يَماِن{ وَ  ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ ْخَوانِنَا الَّ أي جاءوا بعد املهاجرين أمروا أن إِلِ

َعْل يِف  يستغفروا ملن سبقهم من إخوااهم املهاجرين واملسلمني }َوََل َِتْ

ِذيَن َءاَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم) والغل الغش ({ 90ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلَّ

 والعداوة. 

وحرب بعضهم لبعض }...بَْأُسُهْم بَْينَُهْم َشِديٌد{  ه تعاىل:قول

واختالف قلوهبم حتى مل يتفقوا عىل أمر واحد وهذه اآلية عامة يف كل من 

َسُبُهْم ََجِيًعا َوُقُلوُِّبُْم  عادا احلق وباينه أن جيعل اهلل حاهلم كذلك }حَتْ
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 يعني خمتلفة متفرقة قال الشاعر: َشتَّى{ 

 كو فرقة شقت العصاإىل اهلل أش

 

 هي اليوم شتى وهي أمس مجيع  

 

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َقِريًبا َذاُقوا َوبَاَل َأْمِرِهْم{ قوله تعاىل:  وهم }َكَمَثِل الَّ

كفار قريش يوم بدر، والثاين: أاهم بنو النضري الذين أجلوا عن احلجاز إىل 

 الشام. 

ْيَطاِن إِْذ  قوله تعاىل: ْنَساِن اْكُفْر{.}َكَمَثِل الشَّ  .اآلية، وقوله:َقاَل لَِْلِ

َُما يِف النَّاِر{   يف هاتني اآليتني إىل النار وقوله::}َفَكاَن َعاِقَبَتُهَما َأَّنَّ

ْنَساِن اْكُفْر{  ْيَطاِن إِْذ َقاَل لَِْلِ الشيطان من املسوغني يف الكفر }َكَمَثِل الشَّ

رؤسائه يف الكفر والضاللة وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل للكافر يف طاعته ل

 وهو عام يف كل من هذه صفته. 

ِذيَن َءاَمنُوا اتَُّقوا اللََّه{  قوله تعاىل: َا الَّ قال اإلمام النارص لدين }َياَأَيُّ

اهلل: جيب عىل كل مسلم أن يرعى سمعه إذا قال اهلل تعاىل: يا أهيا الذين 

َمْت لَِغٍد{  }َوْلَتنُْظرْ  آمنوا فإنه خري يؤمن أو رش ينتهي عنه َنْفٌس َما َقدَّ

وهذه }َواتَُّقوا اللََّه{  يعني به يوم القيامة ولقرهبا جعلها بمنزلة الكائن غداً 

 التقوى الثانية تأكيد للتقوى األوىل. 

َه َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم{  قوله تعاىل: ِذيَن َنُسوا اللَّ يعني }َوََل َتُكوُنوا َكالَّ

}َفَأْنَساُهْم  عىل ما أوالهم وتعظيمه عىل ما أسداهمنسوا اهلل برتك شكره 

 بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضًا. َأْنُفَسُهْم{ 

أي ال }ََل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْْلَنَِّة{  قوله تعاىل:

يستوون ألن أصحاب اجلنة من أوليائه وأهل النار من أعدائه وأهل اجلنة يف 

 ر يف عذاب أليم. نعيمهم وأهل النا
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}َلْو َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرَءاَن َعىَل َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا  قوله تعاىل:

ًعا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه{  وهذا مثل رضبه اهلل للمكلفني من عباده أنه لو ُمَتَصدِّ

أنذر هبذا القرآن اجلبال لتصدعت من خشية اهلل واإلنسان أقل قوة وأكثر 

هو يقوم بحقه إن أطاع اهلل ويقدر عىل رده إن عىص ألنه موعود ثباتًا ف

 بالثواب وموعود بالعقاب. 

ِذي ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو{  قوله تعاىل: ُه الَّ  واسم اهلل األعظم هو اهلل}ُهَو اللَّ

َهاَدِة{  ُ اْلَغْيِب َوالشَّ أي عامل الرس والعالنية وما كان وما يكون من }َعاَِل

ِحيُم) ت واآلجال واألرزاقاحلياة واملو مْحَُن الرَّ قد مىض ({ 44}ُهَو الرَّ

 تفسريهام. 

وُس{  ِذي ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ ُه الَّ والقدوس الطاهر }ُهَو اللَّ

 قال الراجز: 

 قد علم القدوس رب القدس 

 

 

اَلُم{   بخالف  أي أنه السامل من اآلفات والعاهات والزوال والفناء}السَّ

ألنه قد }اْلُمْؤِمُن{  خلقه. والثاين: سمي بذلك لسالمة عباده من ظلمه

من أسامئه و}اْلُمَهْيِمُن{ أمن خلقه من ظلمه وعذابه من غري استحقاق 

أيضًا وهو الشاهد عىل خلقه بأعامهلم وعىل نفسه بثواهبم وعقاهبم وحيتمل 

: العزيز يف وجهانفيه  }اْلَعِزيُز{ أن يكون بمعنى األمني يف مجيع أفعاله

 امتناعه وانتقامه، والثاين: الغالب اجلبار العظيم الشأن يف القدرة والسلطان

 } ُ هو و}اْلَباِرُئ{  عن الشبهات واملستحق جلميع الصفات}اْلُمَتَكربِّ

 املنشئ ومنه قول الشاعر: 

 براك اهلل حني براك عينا

 

 وفجر منك أاهارًا عذابا 
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ُر{  }اخْلَالُِق اْلَباِرُئ صويره اخللق عىل مشيئته قال: لتو}اْلُمَصوِّ

ُر{  ومجيع }َلُه اأْلَْسَماُء احْلُْسنَى{  يف األرحام ماء حتى يصري دماً اْلُمَصوِّ

أسامئه حسنى لنفي القبائح من فعله وأنه ال يفعل إال حسنًا وال يأمر إال 

 بحسن فلذلك صارت أسامؤه وصفاته حسنى. 

 سورة املمتحنة مدنية
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذيَن َءاَمنُوا ََل قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ َا الَّ }َياَأَيُّ

ِة{. ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِاْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ .اآلية، وسبب َتتَِّخُذوا َعُدوِّ

أظهر أنه  ملا أراد التوجه إىل مكة -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-نزوهلا أن رسول اهلل 

يريد خيرب فكتب حاطب بن أيب بلتعة كتابًا إىل أهل مكة يعلمهم أن رسول 

خارجًا إليهم وأرسله مع امرأة يقال هلا سارة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

بذلك فأنفذ  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-موالة لبني عبداملطلب فأخرب رسول اهلل 

وقال: ))اذهب إىل روضة أجاح فإنك  أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

املوضع  -َعَلْيه الَسالم-ستلقى هبا امرأة معها كتاب فخذه(( فأتى عيل 

فوجدها ومعها الكتاب فأخذه منها وعاد فإذا هو كتاب حاطب؛ ثم أرسل 

إىل حاطب فقال له: ))ما محلك عىل ما صنعت؟(( فقال: يا رسول اهلل كنت 

ن يل هبا مال فكتبت إليهم بذلك وواهلل يا رسول أمرءًا ملصقًا إىل قريش وكا

: وقال -وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –اهلل إين ملؤمن باهلل ورسوله فصدقه رسول اهلل 

}َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف آلية: ا هذه فنزلت(( خرياً  إال حلاطب تقولوا ال))

ِه ُأْسَوٌة َحَسنٌَة{   [، أي عربة حسنة.21]األحزاب: َرُسوِل اللَّ

ِذيَن َمَعُه{  والذين معه املراد هبذه }....ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِبَْراِهيَم َوالَّ

اآلية حاطب أسوة حسنة أي عربة حسنة يف إبراهيم والذين معه من 

}إِنَّا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِِمَّا َتْعُبُدوَن ِمْن  من الكفار}إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم{  املؤمنني
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فتربأوا منهم فهال تربأت يا حاطب من كفار أهل مكة ومل تفعل  ُدوِن اللَِّه{

أي كفرنا بام آمنتم }َكَفْرَنا بُِكْم{  ما فعلته يف مكاتبتهم وإعالمهم ثم قال:

}َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء  به من األوثان وكذبنا بأفعالكم

ِه َوْحَدُه إَِلَّ َقْوَل إِبَْراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك{ َأبًَدا َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِاللَّ 

 يعني تأسوا بإبراهيم يف فعله واقتدوا به إال يف االستغفار فال تقتدوا به. 

ِذيَن َكَفُروا{  قوله تعاىل: َعْلنَا فِْتنًَة لِلَّ أي ال تسلطهم علينا }َربَّنَا ََل َِتْ

 اب من عندك فيقولوا لو كانوا عىل حق ما عذبوا. فيفتنونا وال تعذبنا بعذ

ِذيَن َعاَدْيُتْم ِمنُْهْم  قوله تعاىل: َعَل بَْينَُكْم َوبنَْيَ الَّ ُه َأْن ََيْ }..َعَسى اللَّ

ًة{  وهم أهل مكة حني أسلموا يوم الفتح فكانت هي املودة التي َمَودَّ

 صارت بينهم وبني املسلمني. 

يِن{ }ََل َينَْها قوله تعاىل: ِذيَن ََلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ ُه َعِن الَّ وهذه ُكُم اللَّ

اآلية نزلت يف خزاعة كان هلم عهد فأمرهم اهلل أن يربوهم بالوفاء، حتى 

 أي تعدلوا فيهم. }َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم{  نسخت بآية السيف

ِذيَن َءاَمنُوا إَِذا َجاَءُكُم  قوله تعاىل: َا الَّ اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت }..َياَأَيُّ

 } َصىَل اهلل َعَلْيه -والسبب يف نزول هذه اآلية أن رسول اهلل َفاْمَتِحنُوُهنَّ

هادن قريشًا عام احلديبية فقالت قريش عىل أن ترد إلينا من جاءك منا  -وآله

: ))عىل أن نرد -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ونرد عليك من جاءنا منك فقال 

اءنا منكم وال تردوا علينا من جاءكم منا من اختار الكفر عىل عليكم من ج

بينه وبينهم عىل هذا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اإليامن أبعده اهلل(( فعقد اهلدنة 

إىل أن جاءت منهم أم كلثوم ابنة عقبة بن أيب معيط وقيل إن زوجها جاء يف 

كتاب مل جيف بعد طلبها فقال: يا حممد قد رشطت لنا رد النساء وطني ال

وهذه امرأيت فارددها عيل فلام طلب املرشكون رد من أسلم من النساء منع 

}َفإِْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت َفاَل اهلل من ردهن بعد امتحان إياماهن بقوله: 
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 } اِر ََل ُهنَّ ِحلٌّ هَلُْم َوََل ُهْم َُيِلُّوَن هَلُنَّ يرشط ومل َتْرِجُعوُهنَّ إِىَل اْلُكفَّ

ردهن يف العقد لفظًا وإنام أطلق العقد يف رد من أسلم فكان ظاهر العموم 

 واشتامله عليهن من الرجال فبني اهلل سبحانه خروجهن من العموم. 

وفرق بينهن وبني الرجال ألمرين أحدهام: أاهن ذوات فروج حيرمن 

منهن عىل  عليهم. والثاين: أاهن أرأف قلوبًا وأرسع تقلبًا منهم فأما املقيمة

الرشك فمردودة عليهم وقد كان من أراد منهن إرضار زوجها قالت: 

بامتحااهن  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-سأهاجر إىل حممد فلذلك أمر رسول اهلل 

وكان امتحااهن أن يقال ملن خرجت منهن: تاهلل ال خرجت من بغض 

تامس زوج، تاهلل ما خرجت رغبة عن أرض إىل أرض، تاهلل ما خرجت ال

 دنيا، تاهلل ما خرجت إال حبًا هلل ولرسوله ويقرأ عليهن. 

َا النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت ُيَباِيْعنََك َعىَل َأْن ََل  قوله تعاىل: }...َياَأَيُّ

ْقَن َوََل َيْزننَِي َوََل َيْقُتْلَن َأْوََلَدُهنَّ َوََل  ِه َشْيًئا َوََل َيَْسِ ْكَن بِاللَّ  ُيِّْشِ

ينَُه بنَْيَ َأْيِدَيِنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َوََل َيْعِصينََك يِف َمْعُروٍف  َيْأتنَِي بُِبْهَتاٍن َيْفََتِ

َه َغُفوٌر َرِحيٌم) َه إِنَّ اللَّ فكان يبايعهن ({ 94َفَباِيْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر هَلُنَّ اللَّ

ُه َأْعَلمُ عىل ذلك فهذا معنى قوله:  {  }َفاْمَتِحنُوُهنَّ اللَّ يعني بام يف بِإِيَماَِّنِنَّ

 قلوهبن بعد امتحااهن. 

}َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إِىَل  يعني يف الظاهر}َفإِْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت{ 

 } اِر ََل ُهنَّ ِحلٌّ هَلُْم َوََل ُهْم َُيِلُّوَن هَلُنَّ يعني أن املؤمنات حمرمات اْلُكفَّ

 حمرمات عىل املسلمني.  عىل املرشكني واملرشكات واملرتدات

يعني بالنفقة مهور من أسلم منهن إذا }َوَءاُتوُهْم َما َأْنَفُقوا{  ثم قال:

{  سأل ذلك أزواجهن ثم قال: يعني }َوََل ُجنَاَح َعَلْيُكْم َأْن َتنِْكُحوُهنَّ

املؤمنات إذا أسلمن عن أزواج مرشكني أباح نكاحهن للمسلمني إذا 
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{  خول هبنانقضت عدهتن أو كن غري مد }إَِذا َءاَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

أي تنكحوا املرشكات وال }َوََل َُتِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر{  مهورهن

يعني }َواْسَأُلوا َما َأْنَفْقُتْم َوْلَيْسَأُلوا َما َأْنَفُقوا{  ترغبوا يف ماهلن وجامهلن

كني املذكورين أن أن املسلم إذا ارتدت زوجته إىل ذوي العهد من املرش

يرجع عليهم بمهرها كام ذكرنا أن للمرشك أن يرجع بمهر زوجته إذا 

أسلمت فإن مل يكن بينهم عهد رشط فيه الرد فال يرجع ولألئمة من ولد 

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أن يعقدوا يف أعصارهم عىل قدر 

ان ألبيهم رسول اهلل َصىَل مصالح اخللق من العقود والعهود والرشوط ما ك

 اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف وقته. 

اِر َفَعاَقْبُتْم{  ٌء ِمْن َأْزَواِجُكْم إِىَل اْلُكفَّ ومعنى هذا أن }َوإِْن َفاَتُكْم ََشْ

من فاتته زوجته بارتدادها إىل أهل العهد املذكور ومل يصل إىل مهرها منهم 

من أموال غنائمهم وفيِّهم، ومعنى  ثم غنمهم املسلمون ردوا عليه مهرها

 قوله: فعاقبتم أي أصبتم وغنمتم من أمواهلم. 

َا النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت ُيَباِيْعنََك َعىَل َأْن ََل  قوله تعاىل: }َياَأَيُّ

ِه َشْيًئا{  ْكَن بِاللَّ خل وذلك أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ملا دُيِّْشِ

مكة عام الفتح بايعه الرجال وجاء النساء فأمر أميمة أخت خدجية بنت 

خويلد خالة فاطمة ابنة رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أن تبايع النساء 

 عنهن. 

فإن قيل: فام معنى بيعته هلن ولسن من أهل اجلهاد فتوجد عليهن 

 البيعة؟ 

بام عليهن من حقوق اهلل تعاىل  فاجلواب: أن بيعته هلن تعريفًا هلن

وحقوق أزواجهن ألاهن دخلن يف رشع مل يعرفن حكمه فبينه هلن وكان 

أول ما أخذه عليهن أن ال يرشكن باهلل شيئًا توحيدًا له ومنعًا عن عبادة غريه 
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ْقَن{.   }َوََل َيَْسِ

ينَُه بنَْيَ َأْيِدَيِنَّ ثم قال:  {  }َوََل َيْأتنَِي بُِبْهَتاٍن َيْفََتِ يعني ال َوَأْرُجِلِهنَّ

يلحقن أزواجهن غري أوالدهن ألن املرأة كانت تلتقط ولدًا فتلحقه 

{  بزوجها ولدًا، ومعنى قوله: ينَُه بنَْيَ َأْيِدَيِنَّ  ما أخذنه لقيطاً }َيْفََتِ

 } واملعروف }َوََل َيْعِصينََك يِف َمْعُروٍف{  ما ولدنه من زنا}َوَأْرُجِلِهنَّ

فيه طاعة ولرسوله واملنكر كل فعل كان فيه معصية هلل  كل فعل كان هلل

 ولرسوله. 

ُه َعَلْيِهْم{ قوله تعاىل:  ْوا َقْوًما َغِضَب اللَّ ِذيَن َءاَمنُوا ََل َتَتَولَّ َا الَّ }َياَأَيُّ

}َقْد َيِئُسوا ِمَن اْْلِخَرِة َكَما  واملغضوب عليهم هم مجيع العصاة واملذنبني

اُر مِ  بعد املعاينة من ثواب اآلخرة  ({93ْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر)َيِئَس اْلُكفَّ

 ألاهم قد تيقنوا العذاب. 

 سورة الصف مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذيَن َءاَمنُوا َِلَ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ َا الَّ }..َياَأَيُّ

و علمنا وهذه اآلية نزلت يف قوم قالوا: ل({ 4َتُقوُلوَن َما ََل َتْفَعُلوَن)

 أحب األعامل إىل اهلل سارعنا إليه؛ فلام نزل فرض اجلهاد تثاقلوا عنه. 

ا{  قوله تعاىل: ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِلِه َصفًّ َه ُُيِبُّ الَّ يعني }..إِنَّ اللَّ

مصطفني صفوفًا كالصالة ألاهم إذا اصطفوا مالصقني كان أثبت هلم 

ُْم بُنَْياٌن عاىل للمؤمنني }وأمنع لعدوهم وهذا تعليم من اهلل ت َكَأَّنَّ

واملرصوص امللصق بعضه إىل بعض ألن ذلك يف حكم ({ 2َمْرُصوٌص)

 البناء من تفرقه كذلك يف الصفوف قال الشاعر: 

 وأسمر مصفوف بطني وجندل

 

 له رشعات فوقهن نصاب  
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 وحيتمل أن يكون املرصوص املبني بالرصاص، قال الراجز: 

 حلرقويصما لقي البيض من ا

 

 بفتح باب املغلق املرصوص 

 

ُه ُقُلوَِّبُْم{ قوله تعاىل:  ا َزاُغوا َأَزاَغ اللَّ والزيغ امليل ومعناه فلام }َفَلمَّ

زاغوا عن اإليامن أزاغ اهلل قلوهبم عن الثواب، وهذه اآلية عامة يف كل من 

 زاغ عن اهلداية والرشد والطاعة. 

ِه اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِىَل }..َوَمْن َأْظَلُم ِِمَِّن اْفََتَ  ى َعىَل اللَّ

ْساَلِم{   وهذه اآلية عامة يف الكفار واملنافقني. اإْلِ

ِه بَِأْفَواِهِهْم{  قوله تعاىل: وهذه اآلية عامة يف }ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اللَّ

كل من أبطل أحكام رب العاملني وكذب باألئمة الطاهرين واهلداة 

إنام رضب اهلل تعاىل ذلك مثاًل بالنور ملن أراد إطفاء نور الشمس املهتدين و

 بفمه فوجده مستحياًل ممتنعًا كذلك من أراد إبطال نور احلق. 

 سورة اجلمعة مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ يِّنَي قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ِذي بََعَث يِف اأْلُمِّ }..ُهَو الَّ

من العرب وإنام سمى العرب أميني ألاهم مل يكونوا يعني َرُسوًَل ِمنُْهْم{ 

 يكتبون وال كان فيهم كتاب. 

ثالثة فإن قيل: فام وجه االمتنان بأن بعث نبيًا أميًا؟ فاجلواب عنه من 

أحدها: ملوافقته ما تقدمت بشارة األنبياء به. والثاين: ملشاكلة حاله  أوجه

ينتفي عنه سوء الظن يف أحواهلم فيكون أقرب إىل موافقتهم. والثالث: ل

}َيْتُلو َعَلْيِهْم  تعليمه ما دعاه إليه من الكتب التي قرأها واحلكم التي تالها

يِهْم{ يعني القرآن َءاَياتِِه{   أي جيعلهم أزكياء القلوب باإليامن}َوُيَزكِّ

ُمُهُم اْلِكَتاَب{  ْكَمَة{  القرآن}َوُيَعلِّ  هي الفهم والفقه يف الدين. }َواحْلِ

ا َيْلَحُقوا ِِّبِْم{  ه تعاىل:قول املراد به من جاء بعد }َوَءاَخِريَن ِمنُْهْم َلمَّ
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 ألاهم مل يلحقوهم. -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-من كان يف عرص رسول اهلل 

ُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيِم)  ِه ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَّ ({ 2}َذلَِك َفْضُل اللَّ

 يؤتيهام من اختاره واصطفاه من خلقه.  والفضل النبوة واإلمامة

وَن ِمنُْه َفإِنَُّه ُماَلِقيُكْم{   ِذي َتِفرُّ أي تفرون من }...ُقْل إِنَّ اْلَمْوَت الَّ

الداء بالدواء فإنه مالقيكم بانقضاء األجل تفرون من اجلهاد بالقعود فإنه 

 مالقيكم بالوعيد. 

ِذيَن َءاَمنُو قوله تعاىل: َا الَّ اَلِة ِمْن َيْوِم اْْلُُمَعِة }َياَأَيُّ ا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ

.اآلية فاسعوا إىل سامع موعظة اإلمام وكان اسم َفاْسَعْوا إِىَل ِذْكِر اللَِّه{.

اجلمعة يف اجلاهلية عروبة وأول من سامه باسمه هذا كعب بن لؤي بن 

ه عند منع اهلل تعاىل من}َوَذُروا اْلَبْيَع{  غالب الجتامع قريش إىل كعب

صالة اجلمعة وحرمه يف وقتها عىل من كان خماطبًا بفرضها ووقت التحريم 

 من وقت الزوال إىل الفراغ من الصالة. 

: وإن عقد يف هذا -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

الوقت املحرم بيعًا بطل لظاهر قوله تعاىل يف النهي عنه والنهي يقتيض فساد 

يعني أن الصالة خري ({ 1لُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن)}ذَ  املنهي عنه

 لكم من البيع والرشاء ألن الصالة تفوت بخروج وقتها والبيع ال يفوت. 

اَلُة{  قوله تعاىل: وا يِف  يعني أديت}َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ }َفاْنَتِِّشُ

أنه كان إذا صىل اجلمعة  -مَعَلْيه الَسال-وروينا عن حييى بن زيد اأْلَْرِض{ 

انرصف فيقف عىل باب املسجد فيقول: اللهم قد أجبت دعوتك وصليت 

 فريضتك وانترشت كام أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خري الرازقني

 أي نعمة اهلل عز وجل موصولة بنعمة اآلخرة. }َوابَْتُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه{ 

ارَ  قوله تعاىل: وا إَِلْيَها{ }َوإَِذا َرَأْوا ِِتَ قيل إن رسول اهلل ًة َأْو هَلًْوا اْنَفضُّ
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كان يف اخلطبة فأقبلت عري فأخذ الناس هيرعون إليها  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-

فلم يبق مع رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم إال ثالثة رجال فنزلت هذه 

من الشام عند جماعة وغال اآلية، والذي قدم بالعري دحية بن خليفة الكلبي 

سعر وكان معه ما حيتاج إليه الناس من بر ودقيق وغريه فنزل عند أحجار 

الزيت ثم رضب الربح ليؤذن الناس بقدومه وكانوا يف خطبة اجلمعة 

 العدد الذي ذكرنا.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فانفضوا إليه وبقي مع رسول اهلل 

اَرًة{  أي }َأْو هَلًْوا{  هو املعروف من أموال التجارةو}َوإَِذا َرَأْوا ِِتَ

لعبًا، وقيل إن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم قال: ))والذي نفيس 

 بيده لو ابتدرمتوها حتى ال يبقى معي أحدًا لسال الوادي نارًا((

وا{   معناه تفرقوا، قال الشاعر: و}اْنَفضُّ

 انفض مجعهم عن كل ثائرة 

 

 تدنس عرض الواجم النسم تبقى و 

 

ْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة{   ِه َخرْيٌ ِمَن اللَّ يعني ما عند اهلل من }ُقْل َما ِعنَْد اللَّ

ُه َخرْيُ  الثواب ثواب صالتكم خري من لذة هلوكم وفائدة جتارتكم }َواللَّ

اِزِقنَي)  أي خري من توجه العباد إليه يف طلب الرزق.  ({99الرَّ

 ني مدنية سورة املنافق
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }إَِذا َجاَءَك اْلُمنَافُِقوَن َقاُلوا قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

صلوات اهلل -قال اإلمام النارص لدين اهلل َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اللَِّه{ 

: املنافق هو الذي يصف اإلسالم وال يعمل به وهو اليوم رش منه عىل -عليه

ألاهم كانوا يكتمونه وهم اليوم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله- عهد رسول اهلل

أي نحلف فعرب عن احللف }َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اللَِّه{  يظهرونه

بالشهادة ألن يف كل واحد من احللف والشهادة إثبات ألمر معني ومنه قول 

 قيس بن ذريح: 
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 وأشهد عند اهلل أين أحبها 

 

 فام عندها ليا فهذا هلا عندي 

 

وسبب نزول هذه اآلية ما روينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

كان يف غزاة ومعه عبداهلل بن أيب سلول وكان عبداهلل بن أيب سلول يصنع 

كل يوم طعامًا ومىض بعض أصحاب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-لرسول اهلل 

من العرب فاستقى من زكي ماء يف حوض  -هَصىَل اهلل َعَلْيه وآل-النبي 

عمله من أحجار فجاء رجل من أصحاب عبداهلل بن أيب سلول بناقة 

ليسقيها من ذلك املاء فمنعه األعرايب فاقتتال فشجه األعرايب فأتى الرجل 

إىل عبداهلل ودمه يسيل عىل وجهه فحدثه فنافق فقال: ما هلم رد اهلل أمرهم 

ن حممدًا بالطعام حتى يتفرق منه األعراب؛ فسمع إىل جعال وقال: ال تأتو

 اهلل َصىَل –زيد بن أرقم كالمه وكان حدثًا فأخرب عمه فأتى عمه رسول اهلل 

 َصىَل –ل فأتى رسول اهلل سلو أيب بن عبداهلل إىل فبعث فحدثه -وآله َعَلْيه

 يئاً ش هذا من قلت ما نبياً  باحلق بعثك والذي: وقال فحلف -وآله َعَلْيه اهلل

ُه  :اآلية هذه فيه تعاىل اهلل فأنزل فصدقه ُه َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َواللَّ }َواللَّ

أي أن نفاق من نافقك مع علم اهلل ({ 9َيْشَهُد إِنَّ اْلُمنَافِِقنَي َلَكاِذبُوَن)

بأنك رسوله ال يرضك وأن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم أن املنافقني لكاذبون يف 

 أياماهم. 

َُذوا َأْيَماََّنُْم ُجنًَّة{ }ا واجلنة الغطاء املانع من األذى ومنه قول أعشى َتَّ

 مهدان: 

 إذا أنت مل ترىض لعرضك ُجن ة 

 

 من العار سار الذم كل مسري 

 

وا َعْن  وإنام جعلوا األيامن جنة ليحقنوا هبا دماءهم وأمواهلم }َفَصدُّ
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املسلمني وإرجافهم هبم يعني عن اجلهاد لتثبيطهم عن َسبِيِل اللَِّه{ 

: ما خياف -صلوات اهلل عليه-ومتيزهم عنهم قال اإلمام النارص لدين اهلل 

عىل اإلسالم رجلني رجل قد استبان إيامنه ورجل قد استبان كفره لكنا 

 نخاف عليه املنافق الذي يتعوذ باإليامن من الكفر ويعمل بغريه. 

يعني حسن ِجُبَك َأْجَساُمُهْم{ }..َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتعْ قوله عز وجل: 

ُْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة{  منظرهم وتامم خلقهم شبههم باخلشب ألاهم ال }َكَأَّنَّ

}َُيَْسُبوَن ُكلَّ  يسمعون اهلدى وال يقبلونه كام ال يسمعه اخلشب املسندة

يسمعواها حتى لو سمع رجل بصاحبه أو صاح بام فيه أن َصْيَحٍة َعَلْيِهْم{ 

َصىَل -اءهم وأن القتل قد حل هبم استأنف اهلل خطاب النبي العدو قد ج

أي احذر أن تثق هبم أو متيل إىل }َفاْحَذْرُهْم{  بقوله: -اهلل َعَلْيه وآله

أي ({ 2}َأنَّى ُيْؤَفُكوَن) أي قتلهم اهلل ولعنهم}َقاَتَلُهُم اللَُّه{  كالمهم

 يؤفكون ويردون عن الرشد. 

ْوا  }َوإَِذا ِقيَل  قوله تعاىل: ِه َلوَّ هَلُْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اللَّ

كان رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم إذا نزل منزالً يرحتل ُرُءوَسُهْم{ 

منه حتى يصيل فيه فلام كانت غزوة تبوك بلغه أن عبداهلل بن أيب سلول قال: 

{}َلُيْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلَذَ  فارحتل قبل أن ينزل آخر الناس وقيل  لَّ

لعبداهلل بن أيب سلول: ائت النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم حتى يستغفر 

ْوا ُرُءوَسُهْم{ لك فلوى رأسه وهو معنى قوله:  إشارة إليه وإىل }َلوَّ

أصحابه أي حركوها وأعرضوا يمنة ويرسة إىل غري وجهة املخاطبة ونظروا 

 نام عملوا ذلك استهزاء وامتناعًا من ثقل ما ُدعوا إليه. شزرًا وإ

ِه  قوله تعاىل: ِذيَن َيُقوُلوَن ََل ُتنِْفُقوا َعىَل َمْن ِعنَْد َرُسوِل اللَّ }..ُهُم الَّ

وا{  َصىَل اهلل -يعني عبداهلل بن أيب سلول، وسببه أن رسول اهلل َحتَّى َينَْفضُّ

بني املصطلق يف شعبان سنة ست نزل  بعد انكفائه من غزوة -َعَلْيه وآله
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عىل املريسيغ فتنازع عليه جعال وكان رجاًل مسلاًم ورجاًل من غفار وكان 

من أصحاب عبداهلل بن أيب سلول فلطمه جعال فغضب عبداهلل بن أيب 

سلول وقال: يا معارش األوس واخلزرج ما مثلنا ومثل حممد إال كام قال 

: أوطأنا هذا -لعنه اهلل-عبداهلل بن أيب القائل: سمن كلبك يأكلك ثم قال 

الرجل ديارنا وقاسمناهم أموالنا ولوالها النفضوا عنه ما هلم رد اهلل أمرهم 

{إىل جعال  وهذه  }َلِئْن َرَجْعنَا إِىَل اْلَمِدينَِة َلُيْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذلَّ

 اآلية التي بعدها نزلت فيه. 

َ  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا ََل ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوََل َأْوََلُدُكْم }َياَأَيُّ ا الَّ

. }َوَأْنِفُقوا أي عن فرائض اهلل وحدوده كاجلهاد وغريهاَعْن ِذْكِر اللَِّه{ 

يعني النفقة يف اجلهاد ألاها أفضل النفقات وأفضل ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم{ 

 الطاعات. 

 سورة التغابن مدنية 
ِحيِم: بِْسِم  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذي َخَلَقُكْم َفِمنُْكْم قوله تعاىل: اللَّ }..ُهَو الَّ

يعني فمنكم كافر وإن أقر أنه خلقه ألن اخللق من َكافٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمٌن{ 

 فعل اهلل والكفر ليس من فعله. 

  } َمَواِت َواأْلَْرَض بِاحْلَقِّ  يعني بإحكام الصنعة وصحة}َخَلَق السَّ

َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم{  التقدير يعني يف املنظر والتسوية وحسن }َوَصوَّ

 الرتكيب ويف خلق اإلنسان بديع من احلكمة وعجيب من الصنعة. 

يعني أن الكفار قالوا ذلك }...َفَقاُلوا َأبََِّشٌ ََيُْدوَننَا{  قوله تعاىل:

م والبرش مأخوذ من استصغارًا للبرش أن يكونوا رساًل من اهلل إىل أمثاهل

 يعني بالرسل}َفَكَفُروا{  ظهور البرشة وسمي اإلنسان إنسانًا لألنس به

ْوا{  بام أظهر هلم من املعجز }َواْسَتْغنَى اللَُّه{  يعني عن الربهان}َوَتَولَّ
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والربهان وأوضحه هلم من البيان عن زيادة تدعو إىل الرشد وتقود إىل 

ُه َغنِيٌّ مَحِ  اهلداية يعني أنه غني عن أعاملكم واحلميد معناه ({ 6يٌد)}َواللَّ

أنه قال:  -صلوات اهلل عليه-ما روينا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 احلميد املستحمد إىل خلقه بام ينعم عليهم به. 

َمُعُكْم لَِيْوِم اْْلَْمِع{ قوله تعاىل:  }َذلَِك  يعني يوم القيامة}...َيْوَم ََيْ

وإنام سمي يوم القيامة يوم التغابن ألنه غبن أهل اجلنة أهل ابُِن{ َيْوُم التَّغَ 

 النار، قال الشاعر: 

 لعمرك ما يشء يفوتك نيله 

 

 بغبن ولكن يف العقول التغابن  

 

يعني من مصيبة }..َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إَِلَّ بِإِْذِن اللَِّه{ قوله تعاىل: 

ِه  بإذن اهلل أي بعلم اهلليف نفس أو مال أو قول أو فعل إال  }َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَّ

 يعني هو الذي إذا ابتيل صرب وإذا أنعم عليه شكر وإذا ُظلم غفر. ََيِْد َقْلَبُه{ 

ِذيَن َءاَمنُوا إِنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوََلِدُكْم  قوله تعاىل: َا الَّ }...َياَأَيُّ

ا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم{  ن منهم من هو خمالف يف الدين فصار يعني إَعُدوًّ

}َوإِْن  ملخالفته يف الدين عدوًا فاحذروهم يعني احذروهم عىل دينكم

َه َغُفوٌر َرِحيٌم) وذلك من ({ 92َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفإِنَّ اللَّ

أسلم بمكة ومنعه أهله من اهلجرة فهاجر قال: لئن رجعت ألفعلن بأهيل 

ن قال: ال ينالون مني خريًا أبدًا  فلام كان عام الفتح وألصنعن ومنهم م

 أمروا بالصفح والعفو عن أهاليهم فنزلت هذه اآلية فيهم. 

ُه  يعني بالء وحمنة}إِنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلُدُكْم فِْتنٌَة{ قوله تعاىل:  }َواللَّ

أي َه َما اْسَتَطْعُتْم{ }َفاتَُّقوا اللَّ  وهو ثواب اجلنة({ 99ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيٌم)

ِذيَن جهدكم وثوابكم طاقتكم روينا أنه ملا نزل قوله تعاىل:  َا الَّ }َياَأَيُّ

َه َحقَّ ُتَقاتِِه{ [، اشتد ذلك عىل القوم 182]آل عمران: َءاَمنُوا اتَُّقوا اللَّ



 -2/ ج الربهان                                                                            

 جزء قد مسع

102 

فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل اهلل عز وجل ختفيفًا 

َه َما اْسَتَطْعُتْم{}َفاتَّ عنهم:  يعني َواْسَمُعوا{ فنسخت األوىل } ُقوا اللَّ

َصىَل اهلل -يعني لرسوله }َوَأطِيُعوا{  لكتاب اهلل عز وجل إذا أنزل عليكم

ولكل من قام مقامه من ولده فيام أمروكم واهوكم عنه، وملا  -َعَلْيه وآله

عىل السمع والطاعة  -وآله َصىَل اهلل َعَلْيه-نزلت هذه اآلية بويع رسول اهلل 

ا أِلَْنُفِسُكْم{  يف املحبوب واملكروه وهو اإلنفاق يف سبيل }َوَأْنِفُقوا َخرْيً

يعني من أنفق ({ 96}َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) اهلل

 يف سبيل اهلل فقد وقي شح نفسه. 

َه قَ  قوله تعاىل: والقرض ْرًضا َحَسنًا ُيَضاِعْفُه َلُكْم{ }إِْن ُتْقِرُضوا اللَّ

النفقة يف اجلهاد ووجه املضاعفة أن املكافأة يف نفقة اجلهاد احلسنة بسبعامئة 

}َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل يِف ُكلِّ ُسنُْبَلٍة أمثاهلا كام بينه يف قوله: 

 [. 281]البقرة: ِماَئُة َحبٍَّة{

ُه َشُكوٌر  يعني ذنوبكم بالتوبة والرجوع عنهْم{ }َوَيْغِفْر َلكُ  }َواللَّ

والشكور املجازي عىل الشكر باإلنعام واحلليم الذي حلم ({ 97َحِليٌم)

 عن تعجيل املؤاخذة بالذنوب. 

 سورة الطالق مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ قْ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ ُتُم }َياَأَيُّ

 } َِتِنَّ يف طهر من غري جامع وهو طالق السنة ألن النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

من السنة أن تطلق يف كل قرء تطليقة واحدة وإن طلقها عىل غري الرتتيب 

جاز وكذلك الطالق يف طهر قد وقع فيه الطالق جاز ومل يكن بطالق السنة 

غرية واآليسة واملختلعة فال سنة فأما طالق احلامل وغري املدخول هبا والص

 فيه وال بدعة.
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َة{  يعني يف املدخول هبا ألن غري املدخول هبا ال عدة }َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

عليها وله أن يراجعها قبل انقضاء عدهتا الثالث ، فإن انقضت عدهتا وكان 

}َواتَُّقوا  التطليق واحدًا أو ثالثًا رجع إليها بمهر مستأنف ونكاح جديد

َه َربَُّكْم{ ال {  يعني يف نسائكم املطلقاتلَّ }ََل َُتِْرُجوُهنَّ ِمْن بُُيوَِتِنَّ

}إَِلَّ َأْن َيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة{  يعني يف زمان عدهتن لوجوب السكنى

}َوَمْن  أي رشوطه}َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه{  حتى خترجوهن من منازهلن

ِه َفقَ  أي من خيالف حدود اهلل فقد ظلم ْد َظَلَم َنْفَسُه{ َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ

ِدُث بَْعَد َذلَِك  نفسه ألنه استحق بخالفه العذاب َه ُُيْ }ََل َتْدِري َلَعلَّ اللَّ

 يعني رجعة قبل وقوع الطالق. ({ 9َأْمًرا)

{  قوله تعاىل:  يعني قاربن انقضاء عدهتن}َفإَِذا بََلْغَن َأَجَلُهنَّ

عنى باإلمساك الرجعة واملعروف أن ال يقصد بَِمْعُروٍف{  }َفَأْمِسُكوُهنَّ 

وهو أن }َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف{  اإلرضار هبا يف املراجعة تطوياًل لعدهتا

يعني عىل }َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم{ ال يراجعها حتى تنقيض عدهتا 

َه ََيَْعْل }وَ  املراجعة يف العدة فإن راجع من غري الشهادة صحت َمْن َيتَِّق اللَّ

أي ينجيه من كل كرب يف الدنيا واآلخرة، وهذه اآلية ({ 4َلُه َُمَْرًجا)

َصىَل -نزلت يف مالك األشجعي وذلك أنه أرس ابنه عوف فأتى رسول اهلل 

فشكى ذلك إليه مع رض أصابه فأمره أن يكثر من قول: )ال  -اهلل َعَلْيه وآله

 العيل العظيم( فأفلت ابنه من األرس وركب ناقة حول وال قوة إال باهلل

للقوم ومر يف طريقه برسح هلم فاستاقه ثم قدم عوف فقدم بباب أبيه يناديه 

وقد مأل القباب إباًل فلام رآه أتى رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم 

وأخربه وسأله عن اإلبل فقال: ))أصنع هبا ما أحببت وما كنت صانعًا 

َعْل َلُه َُمَْرًجا)املك(( فنزلت هذه اآلية: ب َه ََيْ ( َوَيْرُزْقُه 4}َوَمْن َيتَِّق اللَّ

ْل َعىَل  َتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّ ِه َفُهَو َحْسُبُه{.  ِمْن َحْيُث ََل َُيْ  اللَّ
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أنه قال: ))من انقطع إىل اهلل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

فيها ورزقه من حيث ال حيتسب ومن انقطع إىل الدنيا وكله كفاه كل مؤنة 

 اهلل إليها((. 

َه بَالُِغ َأْمِرِه{ يعني قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن مل يتوكل  }إِنَّ اللَّ

 َقْدًرا) عليه
ٍ
ء ُه لُِكلِّ ََشْ  يعني وقتًا وأجاًل. ({ 3}َقْد َجَعَل اللَّ

ِئي َيِئْسَن ِمنَ  قوله تعاىل: اْلَمِحيِض ِمْن نَِساِئُكْم إِِن اْرَتْبُتْم{  }َوالالَّ

َُتُنَّ َثاَلَثُة َأْشُهٍر  يعني إن شككتم يف حكم عدهتن فلم تعلموا.. }َفِعدَّ

ْ َُيِْضَن{  ِئي ََل }َوُأوََلُت اأْلمَْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن  فعدهتن ثالثة أشهرَوالالَّ

 } ا يف الطالق فأما يف الوفاة وكانت عدة احلامل وضع محلهَيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

ا) فعدهتا آخر األجلني َعْل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُيَْسً َه ََيْ يعني ({ 2}َوَمْن َيتَِّق اللَّ

 يتق اهلل يف اجتناب معاصيه جيعل له من أمره يرسا يف توفيقه للطاعة. 

أن يعني }..َأْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُْتْم ِمْن ُوْجِدُكْم{  قوله تعاىل:

سكنيالزوجة مستحق عىل زوجها مدة نكاحها ويف عدة طالقها رجعيًا فأما 

}َوََل  البائن فال جتب للزوجة به إال النفقة والوجد الطاقة والسعة

 } وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ يعني يف تضييق النفقة عليهن إن كن يف عدة ُتَضارُّ

ٍل َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن }َوإِْن ُكنَّ ُأوََلِت مَحْ  طالق أو عدة وفاة

 } وهذا يف نفقة املطلقة احلامل واجبةهلا يف مدة محلها كان الطالق مَحَْلُهنَّ

 بائنًا أو رجعيًا وإنام استحقاقها للنفقة إذا كان الطالق بائنًا ألجل احلمل.

 } طلقة إذا أرضعت هذا يف امل}َفإِْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

ولدها فلها عىل املطلق أجرة الرضاع ألن نفقته ورضاعه واجبة عىل أبيه 

يعني أبوي الولد يرتاضيان بينهام يف }َوْأََتُِروا بَْينَُكْم بَِمْعُروٍف{  دواها

 رضاعه إذا وقعت الفرقة بمعروف يف أجرهتا عىل  األب ورضاعتها للولد
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ُتْم{  ِضُع َلُه ُأْخَرى) م واختلفتمأي تضايقت}َوإِْن َتَعاَِسْ ({ 6}َفَسَُتْ

واختالفهام نوعان أحدهام يف الرضاع والثاين يف األجرة فإن اختلفا يف 

الرضاع فإن دعيت إىل إرضاعه وامتنع األب مكنت منه إجبارًا وإن دعاها 

األب إىل إرضاعه وامتنعت فإن كان يقبل ثدي غريها مل جترب عىل إرضاعه 

وإن كان ال يقبل ثدي غريها أجربت عىل إرضاعه  واسرتضع له غريها

بأجرة مثلها، وإن اختلفا يف األجرة فإن دعت رضورة إىل أجرة مثلها 

وامتنع األب إال تربعًا فاألم أوىل بأجرة املثل إذا مل جيد األب متربعًا، وإن 

دعا األب إىل أجرة املثل وامتنعت األم لتطلب شططًا فاألب أوىل به فإن 

 ب بأجرهتا أخذت جربًا برضاع ولدها. أعرس األ

ُه َنْفًسا إَِلَّ َما َءاَتاَها{  قوله تعاىل: يعني ال يكلف اهلل }ََل ُيَكلُِّف اللَّ

ُه بَْعَد ُعَْسٍ  نفسًا نفقة املرضع إال بحسب املكنة والقدرة }َسَيْجَعُل اللَّ

ا)  . يعني بعد ضيق سعة وبعد عجز قدرة({ 7ُيَْسً

ُه إَِلْيُكْم ِذْكًرا) }...َقْد َأْنَزَل  الذكر القرآن والرسول  ( َرُسوًَل{90اللَّ

ُه إَِلْيُكْم ِذْكًرا) سيدنا حممد رسول اهلل وتقدير الكالم ({ 90}َقْد َأْنَزَل اللَّ

ِه ُمَبيِّنَاٍت{ وبعث إليكم   يعني القرآن. }َرُسوًَل َيْتُلو َعَلْيُكْم َءاَياِت اللَّ

ُه الَّ  قوله تعاىل: {}اللَّ  ِذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ

{  يعني خلق األرض مثلام خلق السامء سبعًا متطابقة ُل اأْلَْمُر بَْينَُهنَّ }َيَتنَزَّ

أي بني السامء واألرض واملراد باألمر الوحي الذي ينزل بأوامر اهلل عز 

  وجل
ٍ
ء َه َعىَل ُكلِّ ََشْ َه َقْد َأَحاَط بُِكلِّ  }لَِتْعَلُموا َأنَّ اللَّ َقِديٌر َوَأنَّ اللَّ

 ِعْلًما)
ٍ
ء ألن من قدر عىل هذا امللك العظيم فهو عىل ما بينهام من  ({94ََشْ

خلقه أقدر ومن العفو واالنتقام أمكن وإن استوى عىل ذلك يف مقدوره 

 ومكنته. 
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 سورة التحريم مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ُم َما َأَحلَّ تعاىل: قوله بِْسِم اللَّ رِّ َ حُتَ َا النَّبِيُّ َِل }َياَأَيُّ

ُه َلَك{  -وسبب نزول هذه اآلية أن مارية أم إبراهيم خال هبا رسول اهلل اللَّ

يف بيت حفصة بنت عمر وقد كانت خرجت لزيارة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

َلْيه وآله أبيها فلام عادت وعلمت عتبت فحرمها رسول اهلل َصىَل اهلل عَ 

وَسَلم وأمرها أن ال خترب هبا أحدًا من نسائه فأخربت به عائشة ملصافاة 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كانت بينهام وكانتا يتظاهران عىل نساء رسول اهلل 

حفصة بعدما حرم مارية واعتزل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فطلق رسول اهلل 

ن قد جعل يف نفسه أن حيرمهن شهرًا سائر نسائه تسعة وعرشين يومًا وكا

فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية واستحل بعد ذلك مارية ورجع إىل سائر نسائه 

وإنام كان حرم مارية عىل نفسه بغري يمني فكان التحريم موجبًا للكفارة 

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اليمني فكفر عن ذلك 

واحلديث إِىَل بَْعِض َأْزَواِجِه َحِديًثا{  }..َوإِْذ َأَِسَّ النَّبِيُّ  قوله تعاىل:

الذي أرسه هو ما ألقى عىل حفصة بأن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب هو 

اإلمام بعده واخلليفة وأن أباها عمر وأبا بكر يتعاونان عىل إخراج األمر من 

ا َنبََّأْت بِِه{  بني يديه ومن بني يدي ولده بالظلم أي نبأت حفصة }َفَلمَّ

َف بَْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن  ائشة فذاع اخلربع ُه َعَلْيِه َعرَّ }َوَأْظَهَرُه اللَّ

أي ذكر حتريم مارية وأعرض عن بعض وهو تظلم أبوهيام لصالح بَْعٍض{ 

 عرفه َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم.

ِه َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُكَما{  قوله تعاىل: خطاب وهذا }إِْن َتُتوبَا إِىَل اللَّ

َصىَل اهلل -حلفصة وعائشة فيام كان منهام من الذنب يف إفشاء رس رسول اهلل 

وإطالع الناس عليه وصغت قلوبكام أي مالت قلوبكام عن  -َعَلْيه وآله
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َوإِْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه{ احلق يف كتامن رس رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم }

}َفإِنَّ  صية رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلميعني تعاونا عليه أي عىل مع

يُل َوَصالُِح اْلُمْؤِمننَِي{  َه ُهَو َمْوََلُه َوِجرْبِ َعَلْيه -عيل بن أيب طالب اللَّ

يعني أعوانًا للنبي َصىَل اهلل ({ 2}َواْلَماَلِئَكُة بَْعَد َذلَِك َظِهرٌي) -الَسالم

 َعَلْيه وآله وَسَلم. 

{  عاىل:قوله ت ا ِمنُْكنَّ }َعَسى َربُُّه إِْن َطلََّقُكنَّ َأْن ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخرْيً

أي خملصات }ُمْسِلَماٍت{  يعني أطوع هلل ولرسوله منكن واكتم ألرساره

يعني مصدقات }ُمْؤِمنَاٍت{  ظاهرهن وباطنهن سواء يف اإلسالم

َعَلْيه وآله وَسَلم تاركات  أي راجعات إىل أمر الرسول َصىَل اهلل}َتاِئَباٍت{ 

أي صائامت وإنام سمي }َساِئَحاٍت{  هلل تعاىل}َعابَِداٍت{  ملحاب أنفسهن

الصائم سائح ألنه كالسائح يف السفر بغري زاد وحيتمل أن يكون بمعنى 

أما الثيب فاملرأة التي قد تزوجت فأما ({ 9}َثيَِّباٍت َوَأبَْكاًرا) مهاجرات

ا عىل أول حالتها التي خلقت هبا وأراد بالثيب مثل البكر والعذراء فألاه

آسية امرأة فرعون وأراد بالبكر مثل مريم ابنة عمران وملا نزلت هذه اآلية 

يف الطالق جعل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم طالق نسائه بيد أمري 

 . -صلوات اهلل عليه-املؤمنني عيل بن أيب طالب 

ِذيَن َءاَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا{ }َيا قوله تعاىل: َا الَّ قال َأَيُّ

: كل آية يف القرآن أوهلا يا أهيا -صلوات اهلل عليه-اإلمام النارص لدين اهلل 

الذين آمنوا ففي التوراة يا أهيا املساكني ومعنى قوا أي ارصفوا عنها النار، 

-مري املؤمنني عيل بن أيب طالب عن أ -عليهم السالم-وروينا عن آبائنا 

أنه قال: قوا أنفسكم بأفعالكم وأهليكم بالوصية واملوعظة  -َعَلْيه الَسالم

هلم وأمرهم بطاعة اهلل عز وجل وتعليمهم فروض اهلل عز وجل ويبني هلم 

اخلري ويأمرهم به والرش وينهاهم عنه وذلك حيق عىل كل رجل يف نفسه 
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َجاَرُة{ }َوُقو وولده وعبيده وإمائه واحلجارة من ُدَها النَّاُس َواحْلِ

يعني }َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد{  الكربيت فهي تزيد يف وقود النار

َه َما َأَمَرُهْم{  غالظ القلوب شداد األجسام وهم الزبانية }ََل َيْعُصوَن اللَّ

({ 6ْؤَمُروَن)}َوَيْفَعُلوَن َما يُ  أي ال خيالفونه يف أمر من زيادة أو نقصان

 يعني وقته فال يؤخرونه وال يقدمونه.  

ِه َتْوبًَة َنُصوًحا{  قوله تعاىل: ِذيَن َءاَمنُوا ُتوبُوا إِىَل اللَّ َا الَّ }..َياَأَيُّ

والنصوح أن يتوب من الذنب وال يعود إليه أبدًا وتقرأ: توبة نصوح بضم 

 النون أي نصح ألنفسكم. 

َا ال قوله تعاىل: اَر َواْلُمنَافِِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم{ }َياَأَيُّ نَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ

أما جهاد الكفار بالسيف وكذلك حكم جهاد املنافقني إذا ظهر نفاقهم 

 وقيل الواو بمعنى الباء أي جاهد الكفار باملنافقني. 

ِذيَن َكَفُروا اِْمَرَأَة ُنوٍح  قوله تعاىل: ُه َمَثاًل لِلَّ َب اللَّ َواْمَرَأَة }َْضَ

ا{  .إىل قوله:ُلوٍط{. وخيانتهام إضامرهام للكفر وإظهارهام }َفَخاَنَتاُُهَ

لإلسالم وروينا أن خيانة امرأة نوح أاها كانت خترب الناس أنه جمنون وإذا مر 

به أحد أخربت اجلبابرة به وخيانة امرأة لوط أنه إذا نزل به ضيف دخنت 

ا كانوا عليه من إتيان الرجال وكان لتعلم قومها أنه قد نزل بلوط ضيف مل

ِه  اسم امرأة نوح واهلة واسم امرأة لوط والغة }َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهَما ِمَن اللَّ

فلم يدفع نوح ولوط مع كرامتهام عىل اهلل عن زوجتيهام ملا عصيا َشْيًئا{ 

شيئًا من عذاب اهلل تنبيهًا بذلك عىل أن العذاب يدفع بالطاعة دون الوسيلة 

وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل لنبيه بامرأة نوح وامرأة لوط ليسليه فيام كان من 

 حفصة وعائشة يف إفشاء رسه وإشاعة حديثه. 

ثم رضب له مثاًل يف صاحلات أزواجه كخدجية بنت خويلد أم األئمة 
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ريض اهلل -واملؤمنني عليهم سالم رب العاملني ، وأم سلمة بنت أيب أمية 

ِذيَن َءاَمنُوا اِْمَرَأَة فِْرَعْوَن{ }َوَْضَ بقوله:  -عنها ُه َمَثاًل لِلَّ هي آسية َب اللَّ

قيل إن فرعون }إِْذ َقاَلْت َربِّ ابِْن ِِل ِعنَْدَك بَْيًتا يِف اْْلَنَِّة{  بنت مزاحم

اطلع عىل إيامن امرأته فخرج إىل املأل فقال: ما تعلمون من آسية فأثنوا 

ًا غريي قالوا: اقتلها فأوتد هلا أوتادًا فشدوا عليها فقال هلم: إاها تعبد رب

}َربِّ ابِْن ِِل ِعنَْدَك بَْيًتا يِف اْْلَنَِّة  يدهيا ورجليها فدعت آسية رهبا فقالت:

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّالِِمنَي) نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِّ ({ 99َوَنجِّ

 -لعنه اهلل-حضور فرعون فكشف هلا الغطاء فنظرت إىل بيتها ووافق ذلك 

فضحكت حني رأت بيتها يف اجلنة فقال فرعون: أال تعجبون من جنواها إنا 

 نعذهبا وهي تضحك فقبض روحها إىل رمحة اهلل تعاىل. 

نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِه{ وقوله:  نِي عنى بالعمل الرشك }َوَنجِّ }َوَنجِّ

 . مرص يعني أهل({ 99ِمَن اْلَقْوِم الظَّالِِمنَي)

تِي َأْحَصنَْت َفْرَجَها{  وهذا تنزيه هلا مام }َوَمْرَيَم ابْنََت ِعْمَراَن الَّ

َا  الفاحشة من -اهلل لعنهم–نسبه إليها اليهود  َقْت بَِكِلَماِت َرِّبِّ }َوَصدَّ

}َوَكاَنْت  والكتب هي اإلنجيل -َعَلْيه الَسالم-والكلامت عيسى َوُكُتبِِه{ 

 يعني من املطيعني يف التصديق واهلداية.  ({94ِمَن اْلَقانِتنَِي)



 سورة امللك مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذي بَِيِدِه اْلُمْلُك{ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ }َتَباَرَك الَّ

وتبارك تفاعل من الربكة بيده امللك أي ملك الدنيا واآلخرة بام فيهام وجيوز 

 َقِديٌر) مامةأن يكون املراد بامللك النبوة واإل
ٍ
ء من ({ 9}َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشْ

 إنعام وانتقام. 

ِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة{  قوله تعاىل: يعني املوت يف الدنيا بعد }الَّ

َصىَل اهلل -احلياة واحلياة يف اآلخرة ال موت بعدها، روينا عن رسول اهلل 

ي آدم باملوت وجعل الدنيا دار أنه قال: ))إن اهلل تعاىل أذل بن -َعَلْيه وآله

ُكْم  حياة ثم دار موت وجعل اآلخرة دار جزاء ثم دار بقاء(( }لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ

 أي أورع عن حمارم اهلل عز وجل وأحسن طاعة هلل. َأْحَسُن َعَماًل{ 

ِذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت طَِباًقا{  قوله تعاىل: يعني مطابقة بعضهن }الَّ

مْحَِن ِمْن َتَفاُوٍت{ }َما  فوق بعض يعني من اختالف َتَرى يِف َخْلِق الرَّ

 ومنه قول الشاعر: 

 متفاوتات يف األعنة قطنا

 

 حتى تفي عشية أثقاهلا  

 

 يعني املتفاوتات التي يفوت بعضها بعضًا قال الشاعر: 

 فليس بمدرك ما فات منها 

 

 بليت وال بكيف وال لو إين 

 

  } ({ 3}َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر) عني فانظر إىل السامءي}َفاْرِجِع اْلَبَِّصَ

{  يعني من شقوق وخلل َتنْيِ أي ثم انظر إىل السامء }ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَِّصَ َكرَّ

أي يرجع ({ 2}َينَْقِلْب إَِلْيَك اْلَبَِّصُ َخاِسًئا َوُهَو َحِسرٌي) مرة بعد أخرى

سيًا أن منقطعًا كلياًل إليك البرص خاسئًا ألنه ال يرى فطور فينفذ فيه وخا

وجيوز أن يكون معناه مبعدًا من قولك: خسأت الكلب إذا أبعدته واحلسري 
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 النادم قال الشاعر: 

 ما أنا اليوم عىل يشء مىض 

 

 يأتيه القوم توىل حترس  

 

 وقيل هو الكليل الذي ضعف ومنه قول الشاعر: 

 من مد طرفًا إىل فوق غايته 

 

 حرسا ارتد خسئان منه الطرف قد 

 

 وحيتمل أن يكون املنقطع من األعيان كام قال الشاعر: 

 واخليل شعث ما تزال جيادها 

 

 حرسًا تغادر بالطريق سجاهلا  

 

}َسِمُعوا هَلَا  يعني الكفار يف جهنم}...إَِذا ُأْلُقوا فِيَها{ قوله تعاىل: 

لكالم والشهيق يكون من الكفار عند إلقائهم يف النار وقد مىض اَشِهيًقا{ 

 أي تغيل ومنه قول الشاعر: ({ 7}َوِهَي َتُفوُر) يف تفسري الشهيق

 تركتم ِقدركم ال يشء فيها 

 

 وِقدُر القوم حامية تفور 

 

تتقطع غضبًا من اهلل عز وجل عىل العصاة }َتَكاُد ََتَيَُّز ِمَن اْلَغْيِظ{  

األنبياء واحدهم نذير النذير الرسل و({ 2}َأََلْ َيْأتُِكْم َنِذيٌر) وانتقامًا منهم

 قال الشاعر: 

 وما كنا نرى من بعد موسى 

 

 وعيسى أن يكون لنا نذير  

 

ِعرِي)    وأراد بالسعري جهنم. ({ 99}...َفُسْحًقا أِلَْصَحاِب السَّ

ُْم بِاْلَغْيِب{  قوله تعاىل: ِذيَن َُيَْشْوَن َرِّبَّ والغيب إذا أراد به }إِنَّ الَّ

}هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر  ذكر ذنبه استغفر اهللاخللوة إذا خىل بنفسه و

 يعني ثواب اهلل عز وجل يف اجلنة. ({ 94َكبِرٌي)
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ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوًَل{  قوله تعاىل: يعني مذللة }...ُهَو الَّ

سهلة، وروينا أن األرض أربعة وعرشون ألف فرسخ فللسودان اثني عرش 

يعني }َفاْمُشوا يِف َمنَاِكبَِها{  رب أربعة آالف.وللروم ثامنية ولفارس والع

}َوإَِلْيِه أي مام أحله لكم }َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه{  يف جباهلا وطرقها

 أي البعث. ({ 99النُُّشوُر)

َماِء{  قوله تعاىل:  يعني من أمره وعظمته يف السامء}َءَأِمنُْتْم َمْن يِف السَّ

أي تدور وجتري قال ({ 96إَِذا ِهَي ََتُوُر)}َأْن َُيِْسَف بُِكُم اأْلَْرَض فَ 

 الشاعر: 

 رمني فأقصدن القلوب ولو ترى

 

 دمًا مائرًا إال جرى يف احليانم  

 

.اآلية، وهذا }...َأَفَمْن َيْمَِش ُمِكبًّا َعىَل َوْجِهِه َأْهَدى{.قوله تعاىل: 

 مثل رضبه اهلل تعاىل للهدى والضالل ومعناه ليس من يميش مكبًا عىل

وجهه ال ينظر أمامه وال يمينه وال شامله كمن يميش سويًا معتدالً ناظرًا بني 

يديه وعن يمينه وشامله والرصاط هو طريق اهلدى فشبه اهلل سبحانه الكافر 

باملكب عىل وجهه والذي يميش سويًا هو املؤمن هيتدي بإيامنه ومعناه من 

 يميش يف الضاللة أمن يميش مهتديًا. 

ِذي َذَرَأُكْم يِف اأْلَْرِض{  }..ُقْل ُهوَ   }َوإَِلْيِه  يعني خلقكمالَّ

وَن)  أي تبعثون بعد املوت. ({ 42حُتَِّْشُ

ا َرَأْوُه ُزْلَفًة{  ِذيَن َكَفُروا{  أي قريبًا وعياناً }...َفَلمَّ }ِسيَئْت ُوُجوُه الَّ

}َيْوَم يعني ظهر السوء يف وجوههم سمة تدل عىل كفرهم لقوله تعاىل: 

ِذي [، 188]آل عمران: ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه{ َتْبَيضُّ  }َوِقيَل َهَذا الَّ

ُعوَن)  أي مترتون وختتلفون. ({ 47ُكنُْتْم بِِه َتدَّ
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أي ذاهبًا ال تناله }...ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا{  قوله تعاىل:

 َمِعنٍي) الدالء
ٍ
أي ظاهر شاهد جار وقد مر ({ 30}َفَمْن َيْأتِيُكْم بَِماء

 االستشهاد يف املعني. 

 سورة ن مكية وبعضها مدنية
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ قال اإلمام النارص لدين اهلل: سورة )ن( بِْسِم اللَّ

ومن ذلك إىل ({، 96}َسنَِسُمُه َعىَل اخْلُْرُطوِم)مكية من أوهلا إىل قوله: 

مدين ومن بعد ذلك إىل قوله:  ({33ُموَن)}َأْكرَبُ َلْو َكاُنوا َيْعلَ قوله: 

نَي)مكي ومن ذلك إىل قوله:  ({27}َيْكُتُبوَن) احِلِ مدين،  ({90}الصَّ

 وباقيها مكي. 

والنون احلوت وقد جاء بمعنى الدواة، والقلم }ن َواْلَقَلِم{ قوله تعاىل: 

 }َوَما معروف وهو قسم أقسم اهلل به وهلل تعاىل أن يقسم بام شاء من خلقه

 .فيه تأويالن أحدهام: ما يعلمون. والثاين: ما يكتبون({ 9َيْسُطُروَن)

كان املرشكون يقولون لرسول ({ 4}َما َأْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن)

اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم إنه جمنون وبه شيطان فأنزل اهلل تعاىل ردًا 

 عليهم وتكذيبًا لقوهلم. 

 أي مقطوع قال الشاعر: ({ 3َك أَلَْجًرا َغرْيَ َِمْنُوٍن)}َوإِنَّ لَ 

 أال تكون كإسامعيل إن له 

 

 رأيًا أصياًل وفضاًل غري ممنون 

 

}َفَسُتْبِِّصُ  أي عىل طبع كريم({ 2}َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم) 

وَن) يُكُم  أي فرتى ويرون حني يبني احلق من الباطل({ 9َوُيْبِِّصُ }بَِأيِّ

يعني املجنون وقد يكون املفتون بمعنى املعذب يقال: ({ 6َمْفُتوُن)الْ 

}َيْوَم ُهْم َعىَل النَّاِر فتنت الذهب بالنار إذا أمحيته ومنه قوله: 

  ]الذاريات[ أي يعذبون. ({93ُيْفَتنُوَن)
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وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهنُوَن)قوله تعاىل:  أي تدهن دينك ({ 1}...َودُّ

ٍف َمِهنٍي) اهمفيداهنون يف أديا واحلالف ({ 90}َوََل ُتطِْع ُكلَّ َحالَّ

–الكذاب واملهني الضعيف القلب، وهذه اآلية نزلت يف الوليد بن املغرية 

ماالً  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله- اهلل رسول عىل عرض أنه وذلك -تعاىل اهلل لعنه

 وحلف أن يطيعه إن رجع عن دينه. 

اٍز َمشَّ  قوله تعاىل:  بِنَِميٍم)}َُهَّ
ٍ
واهلامز املغتاب، واملشاء هو ({ 99اء

الذي ينقل األحاديث من بعض الناس إىل بعض ويسعى بالكذب قال 

 الشاعر: 

 وموىل كبيت النمل ال خري عنده 

 

 ملواله إال سعيه بنميم  

 

يعني بعد مناع اخلري ({ 93}..ُعُتلٍّ بَْعَد َذلَِك َزنِيٍم)قوله تعاىل: 

كفره اجلايف الشديد اخلصومة بالباطل واشتقاقه من الذي والعتل القوي يف 

}ُخُذوُه يعتل الناس أي جيرهم إىل حبس أو عذاب ومنه قوله تعاىل: 

 [. 47]الدخان: َفاْعتُِلوُه{

أنه قال: ))ال يدخل اجلنة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

: -ىَل اهلل َعَلْيه وآلهَص -خواط وال جعظري وال العتل الزنيم(( فقال 

))اخلواط الذي مجع ومنع ، واجلعظري الفظ الغليظ والعتل الشديد 

اخلصومة الرحيب اجلوف املصح األكول الرشيب الواجد للطعام الظلوم 

 للناس والزنيم ولد الزنا(( وجيوز أن يكون بمعنى الدعي كام قال الشاعر: 

 زنيم تداعته الرجال زيادة 

 

 رص األديم األكارع كام زيد يف ع 

 

وهو ({ 92}َأْن َكاَن َذا َماٍل َوبَننَِي)وقيل: هو الذي يعرف بالرش 
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عن أمري املؤمنني عيل  -عليهم السالم-الوليد بن املغرية وروينا عن آبائنا 

أنه قال: املال والبنون حرث الدنيا  -صلوات اهلل عليه-بن أيب طالب 

 والعمل الصالح حرث اآلخرة.

لنَِي)}إَِذا تُ  يعني أحاديث ({ 99ْتىَل َعَلْيِه َءاَياُتنَا َقاَل َأَساطِرُي اأْلَوَّ

واملراد به ({ 96}َسنَِسُمُه َعىَل اخْلُْرُطوِم) األولني وعنى باآليات القرآن

سمة سوداء تكون عىل أنفه يوم القيامة يتميز به من بني الناس كام قال: 

 [. 41]الرمحن: }ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم{

يعني بلونا }إِنَّا بََلْوَناُهْم َكَما بََلْوَنا َأْصَحاَب اْْلَنَِّة{ قوله عز وجل: 

أهل مكة باجلوع كرتني حتى عادت رمادًا فرضب اهلل هلم مثاًل وشبههم 

ُمنََّها ُمْصبِِحنَي) بأصحاب اجلنة وهذه اجلنة ({ 97}إِْذ َأْقَسُموا َلَيِّْصِ

بقرية يقال هلا رضوان بينها وبني صنعاء اثني عرش كانت حديقة باليمن 

مياًل وكانت لشيخ من بني إرسائيل له بيوت فكان يمسك منها قدر كفايته 

وكفاية أهله ويتصدق بالباقي فجعل أوالده يلومونه ويقولون لئن ولينا 

لنفعلن وهو ال يعطيهم إىل أن مات فورثوها فقالوا: نحن أحق هبا لكثرة 

فقراء واملساكني وأقسموا ليرصمنها مصبحني أي حلفوا عيالنا من ال

حق املساكني وال ({ 92}َوََل َيْسَتْثنُوَن) ليقطعوا ثمرها حتى يصبحوا

 يقولون إن شاء اهلل. 

 أي أمر من أمر ربك ونوع من عذابه}َفَطاَف َعَلْيَها َطاِئٌف ِمْن َربَِّك{ 

 طائف ال يكون إال ليالً أي لياًل وقت النوم وال({ 91}َوُهْم َناِئُموَن)

يِم) ِ يعني كالرماد األسود وقيل: كالليل ({ 40}َفَأْصَبَحْت َكالِّصَّ

 املظلم، قال الشاعر: 

 عالم تقول عاذلتي تلوم 

 

 تؤرقني وما انكشف الرصيم  
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أنه قال: ))إياكم واملعايص  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن رسول اهلل 

}َفَطاَف َعَلْيَها يحرم به رزقًا قد هيء له ثم تال:  إن العبد ليذنب الذنب ف

يِم)91َطاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُهْم َناِئُموَن) ِ قد  ({40( َفَأْصَبَحْت َكالِّصَّ

 حرموا خري جنتهم بذنبهم((. 

}َأِن  أي دعا بعضهم بعضًا عند الصباح({ 49}َفَتنَاَدْوا ُمْصبِِحنَي) 

أي عازمني عىل رصم ({ 44نُْتْم َصاِرِمنَي)اْغُدوا َعىَل َحْرثُِكْم إِْن كُ 

 أي يتشاورون بينهم({ 43}َفاْنَطَلُقوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن) حرثكم هذا اليوم

( َوَغَدْوا َعىَل َحْرٍد 42}َأْن ََل َيْدُخَلنََّها اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكنٌي)

 أي عىل منع وجيوز عىل قصد قال الشاعر: ({ 49َقاِدِريَن)

 بل سيل جاء من أمر اهلل أق

 

 حيرد حرد احلية املعلة  

 

ا أي يقصد قصد احلية املعلة معنى قادرين عىل جنتهم عند أنفسهم  }َفَلمَّ

أي أاهم ملا رأوا أرض اجلنة ال نبات فيها ({ 46َرَأْوَها َقاُلوا إِنَّا َلَضالُّوَن)

ريق جنتنا، ثم وال شجر قالوا إنا لضالون، أي قد أضللنا الطريق فأخطأنا ط

 أي حرمنا خري جنتنا.({ 47}بَْل َنْحُن ََمُْروُموَن) اسرتجعوا فقالوا:

ْ َأُقْل َلُكْم َلْوََل  يعني خريهم وأعدهلم}َقاَل َأْوَسُطُهْم{   }َأََل

 أي لوال تستثنون عند قولكم لنرصمنها مصبحني. ({ 42ُتَسبُِّحوَن)

وهذا مثل يرضب عند شدة { }...َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق  قوله تعاىل:

اهلول وعظيم الروع فيقولون: كشفت احلرب عن ساقها إذا ظهرت أهواهلا 

 قال الراجز: 

 يف سنة قد كشفت عن ساقها 

 

 محراء تربي اللحم عن عراقها  
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 وقد يستعمل يف انكشاف الغطاء كام قال الشاعر: 

 كشفت هلم عن ساقها 

 

 وبدا من الرس الرصاح 

 

ُب ِِّبََذا احْلَِديِث{ }...َفَذرْ   يعني هبذا القرآنيِن َوَمْن ُيَكذِّ

أي سنأخذهم عىل غفلة ({ 22}َسنَْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ََل َيْعَلُموَن)

-وهم ال يعرفون ومعنى االستدراج هو ما روينا عن زيد بن عيل عن آبائه 

فتون أنه قال: كم من مستدرج باإلحسان إليه وكم من م -عليهم السالم

بالثناء عليه وكم من مغرور بالسرت عليه. واالستدراج النقل من حال إىل 

 حال كالتدرج ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد أخرى. 

}...َفاْصرِبْ حِلُْكِم َربَِّك َوََل َتُكْن َكَصاِحِب احْلُوِت{  قوله تعاىل:

ل صاحب يعني أن اهلل تعاىل يعزي نبيه ويأمره بالصرب وأن ال يعجل كام عج

}إِْذ َناَدى َوُهَو  -َعَلْيه الَسالم-احلوت وهو يونس بن متى 

}ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَت فهو قوله:  -َعَلْيه الَسالم-أما نداؤه ({ 22َمْكُظوٌم)

]األنبياء[، واملكظوم املغموم  ({27ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُْت ِمَن الظَّالِِمنَي)

}ََل إَِلَه إَِلَّ والنعمة قوله: َكُه نِْعَمٌة ِمْن َربِِّه{ }َلْوََل َأْن َتَدارَ  املكروب

}َلنُبَِذ  ]األنبياء[،({ 27َأْنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُْت ِمَن الظَّالِِمنَي)

يعني ملوم بعجلته يف ({ 21}َوُهَو َمْذُموٌم) أي أللقي يف الفضاءبِاْلَعَراِء{ 

 مغاضبته.

ِذيَن َكَفُروا َلُيْزلُِقوَنَك بَِأبَْصاِرِهْم{ }..َوإِْن َيَكاُد ا قوله تعاىل: أي لَّ

ْكَر{  ليرصعونك ا َسِمُعوا الذِّ }َوَيُقوُلوَن إِنَُّه  يعني القرآن}َلمَّ

أي رشف للعاملني كام  ({94( َوَما ُهَو إَِلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمنَي)99َلَمْجنُوٌن)

[، وقد مىض الكالم يف 44ف:]الزخر }َوإِنَُّه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك{قال: 

 العاملني.
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 سورة احلاقة مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ُة)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ُة)9}احْلَاقَّ ({ 4( َما احْلَاقَّ

واحلاقة هي القيامة وإنام سميت بذلك ألاها أحقت لكل عامل عمله وفيها 

ُة)يستحق اجلزاء وقوله:   م أمرها وتعظيم حاهلا. أراد تفخي({ 4}َما احْلَاقَّ

: إن كل يشء يف القرآن -صلوات اهلل عليه-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

 فيه )ما أدراك( فقد أدراه، وكل يشء قال: )ما يدريك( فهو ما يريد تعليمه. 

بَْت َثُموُد َوَعاٌد بِاْلَقاِرَعِة)  أما ثمود فقوم صالح وكانت ({ 2}..َكذَّ

 احلجاز والشام وكانوا عربا ذو َخْلق وبسطة، وأما منازهلم احلجر فيام بني

 القارعة فهي القيامة كاحلاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة.

ا َثُموُد َفُأْهِلُكوا بِالطَّاِغَيِة)  والطاغية طغيااهم يف عقر الناقة({ 9}َفَأمَّ

رَصٍ َعاتَِيٍة) ا َعاٌد َفُأْهِلُكوا بِِريٍح رَصْ يف تفسري  وقد مر الكالم({ 6}َوَأمَّ

َرَها َعَلْيِهْم{  الرصرص والعاتية القاهرة الغالبة  يعني الرياح الدبور}َسخَّ

اٍم ُحُسوًما{  أوهلا غداة يوم األربعاء حسومًا أي }َسْبَع َلَياٍل َوَثَمانَِيَة َأيَّ

 حسمتهم فلم تبق منهم أحدًا ويف ذلك قال الشاعر: 

 من مؤمني قوم هود فأرسل 

 

د أتت عليهم لوقت دبورًا عقياًم ق 

 حسوما

 

ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة)قوله تعاىل:   أي البالية التي قد خلت({ 7}َكَأَّنَّ

أجوافها من تقدم عهدها وبلغنا أن الريح كانت تدخل يف أجوافهم وخترج 

أحشاءهم من أدبارهم أعوذ باهلل من أليم االنتقام فصاروا بذلك كالنخل 

 أي شديدة. ({90َأْخَذًة َرابَِيًة) }َفَأَخَذُهمْ اخلاوية 

ا َطَغى اْلَماُء مَحَْلنَاُكْم يِف اْْلَاِرَيِة)قوله تعاىل:  }َطَغى فـ({ 99إِنَّا َلمَّ
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أي طمى وظهر حتى زاد عىل كل منتصب يف األرض أربعون ذراعًا  اْلَماُء{

ارية يعني سفينة نوح سميت بذلك ألاها ج({ 99}مَحَْلنَاُكْم يِف اْْلَاِرَيِة)

عىل املاء واملعنى محلنا آباءكم الذين أنتم من ذريتهم وقد جيوز أن يكون 

املعنى ألاهم كانوا يف ظهور آبائهم املحمولني فصاروا معهم وقد قال 

 : -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-العباس بن عبداملطلب يف مدح النبي 

 قبلها طبت يف الظالل ويف 

 ثم هبطت البالد ال بسوء

 تركب السفني إذا بل نطفة 

 

 مستنقع املاء حيث خيصف الورق 

 أنت وال مضغة وال علق

 اهلم رسى وأهله الغرق

 

يعني سفينة نوح جعلها اهلل تذكرة وموعظة }لِنَْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة{  

َصىَل اهلل -وروينا عن رسول اهلل ({ 94}َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة) هلذه األمة

أنه قال: ))ملا نزلت هذه اآلية سألت اهلل عز وجل أن جيعلها  -َعَلْيه وآله

-أذن عيل فجعلها(( فكان أمري املؤمنني يقول: )ما سمعت من رسول اهلل 

 شيئًا قط إال حفظته((.  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

َماُء َفِهَي َيْوَمِئٍذ َواِهَيٌة)  ِت السَّ  يعني ضعيفة({ 96}...َواْنَشقَّ

}َوَُيِْمُل َعْرَش َربَِّك  واألرجاء نواحيهاُك َعىَل َأْرَجاِئَها{ }َواْلَملَ 

صفوف من املالئكة والعرش العظمة ({ 97َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَمانَِيٌة)

وامللك ومحلهم لذلك بام بان فيهم من عظيم خلق اهلل وحسن تدبريه ومثل 

والغرم وإن  ذلك كام يقال: فالن حامل القرآن وحامل العلم وحامل الكل

كان محل ما عددناه ووصفناه غري ممكن ألاها أعراض ال حتتمل وال تنتقل 

فاستعري هلا لفظ احلمل عىل املجاز واالتساع وكذلك لو قال قائل: فالن 

 حيمل حكمة اهلل سبحانه وقدرته كان جائزًا أن فيه حكمته وقدرته.

يعني يوم القيامة ال ({ 92ٌة)}َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن ََل ََتَْفى ِمنُْكْم َخافِيَ 
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ا َمْن ُأوِِتَ ِكَتابَُه بَِيِمينِِه خيفى املؤمن من الكافر وال الرب من الفاجر  }َفَأمَّ

والكتاب هو العمل الصالح يقود إىل ({ 91َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتابَِيْه)

إىل طريق اليمني إىل اجلنة وذلك طريق النجاة وضدها طريق الشامل ألاها 

النار والتهلكة والعرب تقول للواحد: هاؤم اقرأوا ولالثنني هاؤما 

 وللجمع هاؤهم واهلاء يف كتابيه ونظريها موضوعة للمبالغة.

والظن هاهنا بمعنى العلم ألن ({ 40}إيِنِّ َظنَنُْت َأينِّ ُماَلٍق ِحَسابَِيْه)

ظن فأساء املؤمن أحسن بربه الظن فأحسن العمل وإن املنافق أساء بربه ال

بمعنى مرضية، وروينا عن رسول ({ 49}َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة) العمل

اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))تعيشون فال متوتون أبدًا وتصحون 

 فال تسقمون أبدًا وتنعمون فال ترون بؤسًا أبدا وتشبون فال هترمون أبدا((. 

ا مَ  قوله تعاىل: ْ ُأوَت }...َوَأمَّ ْن ُأوِِتَ ِكَتابَُه بِِشَمالِِه َفَيُقوُل َياَلْيَتنِي ََل

أي مل أطلع عىل عميل ومل أقف عليه ألنه كان مستورًا ({ 49ِكَتابَِيْه)

ْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه) وافتضح  أي مل أناقش يف العمل وحسابه({ 46}َوََل

}َما َأْغنَى َعنِّي حياة بعده أي موت ال ({ 47}َياَلْيَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة)

أي كثرة مايل يف الدنيا مل ينفعني يف اآلخرة ومل يدفع عني أذية ({ 42َمالَِيْه)

أي ضلت حجتي وحيتمل أن يكون ({ 41}َهَلَك َعنِّي ُسْلَطانَِيْه) العقاب

 املعنى ما كان به يف الدنيا مطاعًا متبوعًا وعزيزًا ممنوعًا. 

واحلميم القريب ومعناه أنه ({ 39َيْوَم َهاُهنَا مَحِيٌم)}...َفَلْيَس َلُه الْ  

}َوََل َطَعاٌم إَِلَّ ليس له قريب ينفعه وال يدفع عنه كام يفعل معه يف الدنيا 

 وهو صديد أهل النار وغسالة أجوافهم. ({ 36ِمْن ِغْسِلنٍي)

وَن) قوله تعاىل: ({ 31وَن)( َوَما ََل ُتْبِِّصُ 32}..َفاَل ُأْقِسُم بَِما ُتْبِِّصُ

وسبب نزول هذه اآلية أن الوليد بن املغرية قال إن حممدًا ساحر وقال أبو 



 البرهان في تفسير القرآن      822

}َفاَل ُأْقِسُم جهل شاعر، وقال عقبة بن أيب معيط: كاهن فقال اهلل تعاىل: 

وَن) وَن) من أمر اخللق({ 32بَِما ُتْبِِّصُ من أمرهم ({ 31}َوَما ََل ُتْبِِّصُ

يعني القرآن والرسول هو جربيل وليس ({ 20)}إِنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ 

القرآن من قوله وإنام هو من قول اهلل وإبالغ الرسول فاكتفى بفحواء الكالم 

 عن ذكره. 

َل َعَلْينَا بَْعَض اأْلََقاِويِل) قوله تعاىل: أي لو ({ 22}...َوَلْو َتَقوَّ

 تكذب علينا بعض األكاذيب حكاية عن كفار قريش أاهم قالوا ذلك يف

يعني ألخذنا ({ 29}أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِمنِي) -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

 منه قوته كلها قال الشاعر: 

 إذا ما راية رفعت ملجد

 

 تلقاها عرابة باليمني  

 

أاهم أرادوا تلفه وقتله ألن ({ 26}ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِي)أي بالقوة 

 صاحبه.  الوتني إذا قطع مات

بنَِي) قوله تعاىل: -يعني بالرسول ({ 21}..َوإِنَّا َلنَْعَلُم َأنَّ ِمنُْكْم ُمَكذِّ

ٌة َعىَل اْلَكافِِريَن) -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله يعني أن القرآن ({ 90}َوإِنَُّه حَلََْسَ

 إال أن املؤمن أيقن به يف({ 99}َوإِنَُّه حَلَقُّ اْلَيِقنِي) ليقني عند كل اخللق

}َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك  الدنيا فنفعه والكافر أيقن به يف اآلخرة فلم ينفعه

 أي نزهه بلسانك عن كل قبيح.  ({94اْلَعظِيِم)

 سورة سأل مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

ِه ِذي اْلَمَعاِرِج)4ٌع)( لِْلَكافِريَن َلْيَس َلُه َدافِ 9َواِقٍع) يعني ({ 3( ِمَن اللَّ

طلب طالب بعذاب واقع وهذا الطالب كان النرض بن احلارث وكان 

صاحب لواء املرشكني يوم بدر سأل ذلك يف قوله: اللهم إن كان هذا هو 
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احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذاب أليم، وإنام 

 يف دار الدنيا فقتل يوم بدر أسريًا. طلب تعجيل عذاب اآلخرة 

ِه ِذي اْلَمَعاِرِج)  يعني ذا النعم والفواضل ودرجات اخلري({ 3}ِمَن اللَّ

وُح إَِلْيِه{  أي تصعد املالئكة إىل أمره وإىل }َتْعُرُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ

 -َعَلْيه الَسالم-مواضعهم ومقاماهتم املرتبة هلم، والروح عنى به جربيل 

يعني ({ 2}يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخِْسنَي َأْلَف َسنٍَة) ص بالذكر ترشيفاً وخ

يوم القيامة ألن طوله مخسون ألف سنة من سني الدنيا وهو ضياء يستديم 

 إىل أن حياسب اخللق فيستقر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار. 

ا ََجِياًل) جزع فيه وال بث وال شكوى يعني صرب ال ({ 9}َفاْصرِبْ َصرْبً

أحدهام أمر بالصرب عىل ما قذفه املرشكون من أنه  وجهانويف أمره بالصرب 

جمنون وأنه ساحر وأنه شاعر. والثاين: أنه أمر بالصرب عىل كفرهم وهذا 

 احلكم منسوخ ألنه ورد قبل فرض جهادهم. 

َماُء َكاْلُمْهِل) قوله تعاىل:  املهل تأويالن ويف({ 2}...َيْوَم َتُكوُن السَّ

أحدهام: أنه ما ذاب من النحاس والرصاص والفضة. والثاين: هو رديء 

َباُل َكاْلِعْهِن)الريث   وهو الصوف املصنوع. ({ 1}َوَتُكوُن اْْلِ

تِي ُتْؤِويِه) قوله تعاىل: }َكالَّ  والفصيلة العشرية({ 93}...َوَفِصيَلتِِه الَّ

َا َلَظى) النار وسميت بذلك ألاها تتلظى  وهي اسم من أسامء({ 99إَِّنَّ

َوى)والتلظي هو اشتداد حرها  اَعًة لِلشَّ والشوى األطراف ({ 96}َنزَّ

 أطراف اليدين والرجلني ومنه قول الشاعر: 

 إذا نظرت عرقت الوجه منها 

 

 وعينيها ومل تعرف شواقه 

 

 يعني أطرافها، والثاين: أاها جلدة الرأس ومنه قول األعشى: 
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 ماله قالت قبيلة 

 

 قد حللت شيئًا سوأته 

 

  ( واملراد أن مصري من أدبر وتوىل إليها ({ 97}َتْدُعوا َمْن َأْدبََر َوَتَوىلَّ

 وليس هلا دعاء يف احلقيقة ومنه قول الشاعر: 

 ولقد هبطت الواديني فوادياً 

 

 يدعو األنيس به الغضيض األبكم  

 

طينته نبه عليه فدعى وعنى بالغضيض األبكم الذئب وهو ال يدعو وإنام 

إليه ومعنى أدبر وتوىل أي أدبر عن الطاعة واإليامن وتوىل عن الرسول 

 والقرآن إىل الكفر والعصيان. 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا)  واهللوع هو الذي بني اهلل تفسريه ({ 91}..إِنَّ اإْلِ

ُّ َجُزوًعا) فقال: ُه الِّشَّ ُه اخْلرَْيُ 40}إَِذا َمسَّ يعني ({ 49 َمنُوًعا)( َوإَِذا َمسَّ

إذا مسه اخلري مل يشكر وإذا مسه الرش مل يصرب وإذا استغنى منع حق اهلل 

 وشح وإذا افتقر سأل وألح. 

ِذيَن ُهْم َعىَل َصاَلَِتِْم َداِئُموَن)44}إَِلَّ اْلُمَصلِّنَي)  يعني ({ 43( الَّ

 . عىل مواقيت فروضها وإكثار التطوع منها

ِذيَن ُهمْ  فاألمانة ما ({ 34أِلََماَناَِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن) }...َوالَّ

ائتمنه الناس عليه أن يؤديه إليهم والعهود ما عاهد الناس عليه أن يفي به 

 هلم. 

ِذيَن َكَفُروا ِقَبَلَك ُمْهطِِعنَي) قوله تعاىل: أي ({ 36}...َفَماِل الَّ

َماِل ِعِزيَن)}َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن ا مرسعني وقيل ناظرين تعجباً  ({ 37لشِّ

 يعني متفرقني ومنه قول الراعي: 

 أخليفة الرمحن إن عشرييت 

 

 أمسى سوامهم إليك عزينا 
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وروينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم خرج عىل أصحابه وهم 

 حلق فقال: ))ما يل أراكم عزين(( قال الشاعر: 

 ترانا عنده والليل داج 

 

 ه حلقًا عزيناعىل أبواب 

 

اًعا{     ُْم  يعني من القبور}...َيْوَم َُيُْرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث ِِسَ }َكَأَّنَّ

 أي إىل أصنامهم يستبقون. ({ 23إِىَل ُنُصٍب ُيوفُِضوَن)

الم-سورة نوح 
َّ
ه الس

ْ
ي
َ
ل
َ
 مكية  -ع

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ُنوًحا إِىَل َقْوِمِه{  }إِنَّا َأْرَسْلنَاقوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

وإنام سمي نوحًا ألنه كان يكثر النواح عىل نفسه يف الدنيا وقيل بعث وهو 

}َأْن َأْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن  ابن أربعني سنة وقيل وهو ابن ثالثامئة سنة

وهو ما نزل عليهم من العذاب بالطوفان فكان ({ 9َيْأتَِيُهْم َعَذاٌب َألِيٌم)

 مه وينذرهم فال يرى فيهم جميبًا وكانوا يرضبونه حتى يغشى عليه. يدعو قو

و)من( صلة زائدة وتقديره يغفر لكم }...َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم{  

ذنوبكم وجيوز أن تكون )من( غري زائدة وتقدير الكالم خيرجكم من 

ى{  ذنوبكم ْرُكْم إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ جل رضب لكم أي يمهلكم إىل أ}َوُيَؤخِّ

ُر{  إن آمنتم به واستغفرمتوه من ذنوبكم ِه إَِذا َجاَء ََل ُيَؤخَّ }إِنَّ َأَجَل اللَّ

لعلمتم ({ 2}َلْو ُكنُْتْم َتْعَلُموَن) يعني األجل املحتوم ال يؤخر عن وقته

ُر{. ِه إَِذا َجاَء ََل ُيَؤخَّ   }إِنَّ َأَجَل اللَّ

يعني دعوهتم إىل ({ 9ْياًل َوََّنَاًرا)}َقاَل َربِّ إيِنِّ َدَعْوُت َقْوِمي لَ 

من طاعتك قال ({ 6}َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعاِئي إَِلَّ فَِراًرا) عبادتك لياًل واهاراً 

: بلغنا أن الرجل كان يذهب بابنه إىل -صلوات اهلل عليه-اإلمام النارص 

يب فيقول البنه: أحذر هذا ال يغرنك فإن أيب قد ذهب  -َعَلْيه الَسالم-نوح 
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َما َدَعْوَُتُْم لَِتْغِفَر هَلُْم{  إليه وأنا مثلك فحذرين كام حذرتك ما }َوإيِنِّ ُكلَّ

لئال يسمعوا }َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم يِف َءاَذاَِّنِْم{  تقدم من ذنوهبم ورشكهم

أي غطوا }َواْسَتْغَشْوا ثَِياَِّبُْم{  دعاءه ليويسوه من إجابة ما سمعوه

وا{  همرؤوسهم وتنكروا ال يعرف أي أقاموا عىل الكفر متعمدين }َوَأرَصُّ

وا اْستِْكَباًرا) وخمتارين له واستكبارهم هو كفرهم باهلل ({ 7}َواْسَتْكرَبُ

 . -َعَلْيه الَسالم-وتكذيبهم بنوح 

اًرا)  ْرُت هَلُْم إِِْسَ يعني أظهرت ({ 1}..ُثمَّ إيِنِّ َأْعَلنُْت هَلُْم َوَأِْسَ

مبالغة يف الدعاء وتلطف يف  -َعَلْيه الَسالم-وأخفيت وكل هذا من نوح 

اًرا) االستدعاء هذا ترغيب ({ 90}َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّ

أنه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-منه يف التوبة، وروينا عن آبائنا عن رسول اهلل 

  قال: ))االستغفار منجاة للذنوب((.

َما يعني غيثًا متتابعًا وقيل إاهم ({ 99َء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا)}ُيْرِسِل السَّ

قد كانوا قد أجدبوا أربعني سنة حتى أذهب اجلدب أمواهلم فقال ذلك 

َعْل  ترغيبًا يف اإليامن َعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوََيْ }َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوبَننَِي َوََيْ

ألربعني التي أجدبوا فيها انقطع وقيل إن يف تلك ا({ 94َلُكْم َأَّْنَاًرا)

نساءهم عن الولد وعلم نبي اهلل أاهم أهل حرص عىل الدنيا فقال: هلموا 

 إىل طاعة اهلل فإن فيها درك الدنيا واآلخرة.

ِه َوَقاًرا)  أي ال ختشون له عقابًا وترجون ({ 93}َما َلُكْم ََل َتْرُجوَن لِلَّ

يعني طورًا نطفة وطورًا علقة ثم ({ 92ا)}َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارً  منه ثواباً 

طورًا مضغة ثم طورًا عظامًا ثم كسا العظام حلاًم ثم أنشأه خلقًا آخر أنبت له 

  الشعر وأكمل له الصورة. 

ُه َسْبَع َسَمَواٍت طَِباًقا) ْ َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اللَّ يعني متطابقة ({ 99}َأََل

يعني جعل القمر معهن يِهنَّ ُنوًرا{ }َوَجَعَل اْلَقَمَر فِ  بعضها فوق بعض
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اًجا) نورًا ألهل األرض ْمَس ِِسَ أي مصباحًا ألهل ({ 96}َوَجَعَل الشَّ

ُه َأْنَبَتُكْم ِمَن اأْلَْرِض َنَباًتا) األرض ييضء يعني خلقكم من ({ 97}َواللَّ

 يعني أمواتًا يف القبور}ُثمَّ ُيِعيُدُكْم فِيَها{  آدم وخلق آدم من األرض

 بالنشور والبعث. ({ 92ِرُجُكْم إِْخَراًجا)}َوُُيْ 

ُه َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض بَِساًطا) }لَِتْسُلُكوا  أي مبسوطة({ 91}َواللَّ

ُْم  يعني طرقًا واسعة({ 40ِمنَْها ُسُباًل فَِجاًجا) }َقاَل ُنوٌح َربِّ إَِّنَّ

عز وجل ألف يف قومه يدعوهم إىل اهلل  -َعَلْيه الَسالم-لبث نوح َعَصْويِن{ 

({ 49}َواتََّبُعوا َمْن ََلْ َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه إَِلَّ َخَساًرا) سنة إال مخسني عاماً 

يقرأ بضم الواو من الولد وفتحه فالولد بالضم اجلامعة من األوالد والولد 

 بالفتح يكون واحد أو جامعة ومنه قول الربيع بن زياد: 

 فإن تك حربكم أمست عوانًا 

 ولد سوء أورثوهاولكن 

 

 فإين مل أكن ممن جناها 

 وحشوا نارها ملن اصطالها

 

أي عظياًم والكب ار أكرب من الكبري وأشد ({ 44}َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا)

مبالغة واملكر الكبار ما جعلوا هلل من الصاحبة والولد. والثاين قول الكرب 

َتُكْم َوََل ألتباعهم،  ا َوََل ُسَواًعا َوََل َيُغوَث }ََل َتَذُرنَّ َءاهِلَ َتَذُرنَّ َودًّ

ا) وكانت هذه األصنام يعبدواها قوم ( َوَقْد َأَضلُّوا{ 43َوَيُعوَق َوَنَْسً

 نوح فانقلبت عبادهتا بعدهم إىل سائر العرب.

فأما ود فهو أول صنم معبود وسمي ود لودهم له وكانت تعبده كلب 

احل البحر، وأما يغوث فكان بدومة اجلندل وأما سواع فكان هلذيل بس

لقوم من مراد باجلوف من سبأ وقيل إنه كان من رصاص وكان حيملونه 

عىل مجل أجرد ويسريون معه ال هييجونه حتى يكون هو الذي يربك فإذا 
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برك نزلوا وقالوا: قد ريض ربكم املنزل فيرضبون عليه وينزلون حوله، 

 لكالع من محري. وأما يعوق فكان هلمدان، وأما نرس فكان لذي ا

}..َوَقاَل ُنوٌح َربِّ ََل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن  قوله تعاىل:

اًرا) }َأنَُّه َلْن ملا نزل عليه قوله:  -َعَلْيه الَسالم-روينا أن نوحًا ({ 46َديَّ

عليهم  [، دعا إىل اهلل تعاىل38]هود: ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إَِلَّ َمْن َقْد َءاَمَن{

ار.   هبذا الدعاء وقوله: ديارا، أحدًا، وكل من سكن دارًا فهو دي 

  } }َولَِمْن  يعني أباه وأمه وكانا مؤمنني}..َربِّ اْغِفْر ِِل َولَِوالَِديَّ

َدَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي َواْلُمْؤِمنَاِت َوََل َتِزِد الظَّالِِمنَي إَِلَّ 

 ني هالكا.يع ({42َتَباًرا)

 سورة اجلن مكية 
الم-قال اإلمام النارص لدين اهلل   :...-َعَلْيه السَّ

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }ُقْل ُأوِحَي إَِِلَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

 } نِّ وذلك أن اهلل سبحانه بعث رسوله إىل اإلنس واجلن وهام ِمَن اْْلِ

نِّ ختصيصًا فلهذا قال: الثقالن تكرمة و ْفنَا إَِلْيَك َنَفًرا ِمَن اْْلِ }َوإِْذ رَصَ

َصىَل اهلل َعَلْيه -[، فقرأ رسول اهلل 21]األحقاف: َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرَءاَن{

عليهم القرآن فرجعوا إىل قومهم يبرشواهم وينذرواهم وكان عدد  -وآله

تسعة والسورة التي  -ْيه وآلهَصىَل اهلل َعلَ -اجلن الذي قرأ عليهم رسول اهلل 

 قرأها هي إقرأ باسم ربك. 

}َوَأنَُّه َكاَن  أي عظمة ربنا وسلطانه وشأنه..}..َوَأنَُّه َتَعاىَل َجدُّ َربِّنَا{  

ِه َشَطًطا) والسفيه اجلاهل، والشطط اجلور ({ 2َيُقوُل َسِفيُهنَا َعىَل اللَّ

 والكذب. 

نِّ َفَزاُدوُهْم }..َوَأنَُّه َكاَن ِرَجاٌل ِمَن ا  ْنِس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْْلِ إْلِ

كان الرجل يف اجلاهلية إذا نزل بواد قال: إين أعوذ بكبري هذا ({ 6َرَهًقا)
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الوادي، يعني من اجلن فلام جاءهم اإلسالم عاذوا باهلل تعاىل وتركوهم 

ْنِس َيُعوذُ  وهذا معنى قوله: وَن بِِرَجاٍل ِمَن }َوَأنَُّه َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإْلِ

نِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا)  يعني إثاًم وطغيانًا وقيل سفهًا. ({ 6اْْلِ

ْمِع{  قوله تعاىل: يعني أن مردة }...َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ

اجلن يقعدون من السامء مقاعد يقولون إنا نسمع أخبار السامء ونأخذ من 

عنى ({ 1}َفَمْن َيْسَتِمِع اْْلَن ََيِْد َلُه ِشَهابًا َرَصًدا) املالئكة علوم الوحي

بالشهاب شهاب القذف الذي حيرق به مردة اجلن ممن يستمع الوحي، وأما 

}َوَأنَّا ََل َنْدِري َأَِشٌّ ُأِريَد بَِمْن يِف  الوحي فلم تكن اجلن تقدر عىل سامعه

ُْم َرَشدً  يعني أاهم ال يدرون هل بعث ({ 90ا)اأْلَْرِض َأْم َأَراَد ِِّبِْم َرِّبُّ

رسوله حممدًا َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم ليؤمنوا به فيكون ذلك منهم وهلم 

 ثوابًا أم ليكفروا به فيكون ذلك منهم رشًا وعليهم عقابًا. 

احِلُوَن{  يعني }َوِمنَّا ُدوَن َذلَِك{  يعني املؤمنون}َوَأنَّا ِمنَّا الصَّ

أي باألهواء املتباينة واألديان املختلفة ({ 99ا َطَراِئَق ِقَدًدا)}ُكنَّ املرشكون

 ومنه قول الراعي: 

 القابض الباسط اهلادي بطاعته 

 

 يف فتنة الناس إذ أهواءهم قددا 

 

ا َسِمْعنَا اهْلَُدى َءاَمنَّا بِِه{    يعني القرآن حني سمعوه من }..َوَأنَّا َلمَّ

آمنوا به وصدقوه عىل رسالته وهذه من  -ْيه وآلهَصىَل اهلل َعلَ -رسول اهلل 

 مل يشاركه فيها أحد من األنبياء -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-خصائص رسول اهلل 

والبخس النقصان ({ 93}َفَمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه َفاَل َُيَاُف بَْخًسا َوََل َرَهًقا)

يف سيئاته قال والرهق العدوان يعني ال خياف نقصًا من حسناته وال زيادة 

 األعشى: 
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 ال يشء ينفعني من دون رؤيتها 

 

 هل يشتفي وامق ما مل يصب رهقا 

 

 وهو قوله حكاه اهلل عن اجلن لقوة إياماهم وصحة إسالمهم. 

كان  -صلوات اهلل عليه-وروينا أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

الرجل؟(  جالسًا ذات يوم إذ مر به رجل فقال ألصحابه: )أتعرفون هذا

قالوا: ومن هو يا أمري املؤمنني؟ قال: )هو سواد بن قارب رجل من أهل 

: له وقال -الَسالم َعَلْيه–اليمن له رشف وذكر( فاستدعاه أمري املؤمنني 

( ؟-وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –تف يف نومك بظهور النبي اهلا سمعت الذي أنت)

 أتاين إذ واليقظان النائم بني ليلة ذات أنا بينا: قال املؤمنني، أمري يا نعم: قال

 واعقل مقالتي، فاسمع قارب بن سواد يا قم: قال ثم برجله فرضبني آت

إىل و اهلل إىل يدعونا غالب، بن لؤي من رسول بعث قد إنه تعقل، كنت إن

 عبادته ثم أنشأ يقول: 

 عجبت للجن وتطالهبا 

 هتوي إىل مكة تبغي اهلدى

 مفارحل إىل الصفوة من هاش

 

 وشدها العيس بأقتاهبا  

 ما صادق اجلن ككذاهبا

 فليس قدماها كأذناهبا 

 

قلت يف النوم: دعني أنام فقد أمسيت ناعسًا ومل أرفع بام قال رأسًا؛ فلام 

كان الليلة الثانية أتاين فرضبني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع 

ي بن غالب يدعو مقالتي واعقل إن كنت تعقل إنه قد بعث رسول من لؤ

 إىل اهلل وإىل عبادته ثم أنشأ يقول: 

 عجبت للجن وختبارها 

 هتوي إىل مكة تبغي اهلدى

 فارحل إىل الصفوة من هاشم 

 وشدها العيس بأكوارها  

 ما مؤمنو اجلن ككفارها

 بني روابيها وأحجارها
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ليلة فقلت: له دعني فقد أمسيت ناعسًا ومل أرفع بام قال رأسًا؛ فلام كان ال

الثالثة أتاين فرضبني برجله فقال: قم يا سواد بن قارب اسمع مقالتي إن 

كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إىل اهلل وإىل 

 عبادته، ثم أنشأ يقول: 

 عجبت للجن وجتساسها 

 هتوي إىل مكة تبغي اهلدى

 فارحل إىل الصفوة من هاشم

 

 وشدها للعيس بحالسها 

 ن كأنجاسها ما خري اجل

 واسم بعينيك إىل رأسها 

 

قال: فأصبحت وقد امتحن اهلل قلبي لإلسالم فرحلت ناقتي فأتيت 

وأصحابه فقلت: اسمع مقايل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-املدينة فإذا رسول اهلل 

 يا رسول اهلل؛ قال: ))هات(( فأنشأت أقول: 

 أتاين نجي بني هدى ورقدة 

 لة ثالث ليال قوله كل لي

 فشمرت من ذييل اإلزار ووسطـ

 فأشهد أن اهلل ال يشء غريه 

 وأنك أدنى املرسلني وسيلة 

 فمرنا بام يأتيك يا خري من مشى 

 وكن يل شفيعًا يوم ال ذي شفاعة 

 

 ومل أك فيام قد بلوت بكاذب 

 أتاك رسول من لؤي بن غالب

 ـني العريش الوجنا بني السباسب

 وأنك مأمون عىل كل غائب

 اهلل يا ابن األكرمني األطايبإىل 

 وإن كان فيام جاء شيب الذوائب 

 سواك بمغن عن سواد بن قارب

 

به فرحًا شديدًا حتى عرف  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-قال: ففرح رسول اهلل 

 ذلك الفرح يف وجهه. 
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عن  وهذا إخبار}َوَأنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَن{ قوله تعاىل: 

اجلن فمنهم املؤمن ومنهم الكافر، والقاسط اجلائر ألنه عدل عن احلق 

 واملقسط العادل ومثله الرتب واملرتب والرتب الفقري واملرتب الغني. 

واملراد به االستقامة }..َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعىَل الطَِّريَقِة{  قوله تعاىل:

ينبت زروعهم ويكثر ({ 96َغَدًقا) }أَلَْسَقْينَاُهْم َماءً  عىل الطاعة واهلدى

ماهلم ويف املاء نعمة عظيمة ألن فيه حياة النفوس وخصب الزروع والغدق 

 الواسع الكثري قال كثري: 

 وهبت لسعدى ماءه ونباته

 لرتوى هبا سعدى فريوى محيمها

 

 كام كل ذي ود ملن ود واهب 

 وتغدق أعداد هلا ومشارب

 

}َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر  تليهم فيه ونختربهمأي لنب}لِنَْفتِنَُهْم فِيِه{  

 . يعني العذاب الذي ال راحة فيه({ 97َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذابًا َصَعًدا)

ِه  يعني أاها بيوت اهلل للصالة}َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه{  }َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَّ

ارى يف بيعهم أي ال تدعو معه غريه فإن اليهود والنص({ 92َأَحًدا)

وكنائسهم أضافوا إىل عبادة اهلل عبادة غريه والسنة إذا دخل اإلنسان 

 املسجد أن يقول: ال إله إال اهلل ال أدعو مع اهلل أحدا. 

ِه َيْدُعوُه{  قوله تعاىل: ا َقاَم َعْبُد اللَّ يعني حممد َصىَل اهلل َعَلْيه }َوَأنَُّه َلمَّ

و ربه فيها وقام أصحابه فيها خلفه مؤمتني وآله وَسَلم قام إىل الصالة يدع

({ 91}َكاُدوا َيُكوُنوَن َعَلْيِه لَِبًدا) فعجبت اجلن من طواعية أصحابه له

يعني جامعة بعضها فوق بعض، ومنه: اللبد الجتامع الصوف بعضه عىل 

 بعض قال ذو الرمة: 

 ومتنها آجن قفر موارده 

 

 حصن كواكبه عن عرمض لبد 
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جتمع املرشكون عىل رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم واملراد ملا ا

 . وتعاونوا عليه يف رشك

ِه َأَحٌد{   أي لن يدفع عني أحد دون اهلل}..ُقْل إيِنِّ َلْن َُيِرَييِن ِمَن اللَّ

 يعني ملجأ وال نصريا قال الشاعر: ({ 44}َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا)

 ف غري جمدية يا هلف نفيس وهل

 

 عني وما من قضاء اهلل ملتحد 

 

 أي ال أملك لكم إال ما أرسلت به إليكم من رساالت اهلل عز وجل.

ُ اْلَغْيِب{  }َفاَل ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه  يعني ما غاب مام مل يرده}...َعاَِل

طلعهام يعني ملكًا أو نبيًا فإنه ي( إَِلَّ َمِن اْرَتََض ِمْن َرُسوٍل{ 46َأَحًدا)

والرصد ({ 47}َفإِنَُّه َيْسُلُك ِمْن بنَْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا) عليه

ِْم{  املالئكة احلفظة يعني ليعلم من }لَِيْعَلَم َأْن َقْد َأبَْلُغوا ِرَساََلِت َرِّبِّ

}َوَأَحاَط بَِما َلَدَْيِْم{  كذب الرسل أن الرسل قد أبلغت ما أمرت بإبالغه

 َعَدًدا) أي علامً 
ٍ
ء يعني من خلقه ال يعزب عنه  ({42}َوَأْحَى ُكلَّ ََشْ

 إحصاؤه وإن عزب عىل غريه. 

 سورة املزمل مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ُل)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ مِّ َا اْلُمزَّ واملزمل ({ 9}َياَأَيُّ

 امللتف يف يشء قال امرؤ القيس: 

 كأن ثبريًا يف عرانني وبله

 

 بري أناس يف بجاد مزملك 

 

ومعنى الكالم يف هذا املوضع: يا أهيا املزمل بالنبوة والقرآن أي احلامل 

ْيَل إَِلَّ َقِلياًل)هلام واملخصوص هبام  أي صل يف الليل إال ({ 4} ُقِم اللَّ

قلياًل، وقد كان فرض عليه وعىل أمته قيام بالليل فقاموا حتى ورمت 
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رة ويف مدة فرضه إىل أن نسخ ستة أشهر املدة أقدامهم حتى نسخ بآخر السو

ما بني نزول أول املزمل وآخره سنة، وصالة الليل عندنا مستحب وهي 

كان  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-ثامين ركعات بأربع تسليامت ألن الرسول 

يصليها بعد النسخ وإنام ورد النسخ بالتخفيف ألاهم يقومون الليل أكثره 

ألن قيام الليل كله غري ممكن واستثنى منه القليل  َقِلياًل{ }إَِلَّ فلذلك قال: 

لراحة اجلسد والقليل من اليشء ما دون النصف وقيل القليل الثلث، وحد 

 الليل ما بني غروب الشمس وطلوع الفجر. 

وكان ذلك ( َأْو ِزْد َعَلْيِه{ 3}نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمنُْه َقِلياًل)ثم قال: 

 كن زمان القيام حمدودًا فقام الناس حتى ورمت أقدامهم. ختفيفًا إن مل ي

قام يف الليل فقال: ))أهيا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا أن رسول اهلل 

الناس أكلفوا من األعامل ما ال تطيقونه فإن اهلل عز وجل ال يمل من الثواب 

وله: حتى متلوا من العمل وخري األعامل ما ديم عليه(( ثم نسخ ذلك بق

َ ِمَن اْلُقْرَءاِن{.   }َعِلَم َأْن َلْن حُتُْصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم َفاْقَرُءوا َما َتَيَسَّ

}إِنَّا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوًَل  أي بينه تبيينا({ 2}َوَرتِِّل اْلُقْرَءاَن َتْرتِياًل)

والقول الثقيل هو القرآن ألن العمل به يف فروضه وأحكامه ({ 9َثِقياًل)

ْيِل{  حالله وحرامه ثقيل عىل طباع الكافرينو ساعاته ألاها }إِنَّ َناِشَئَة اللَّ

يعني مواطأة قولك لعلمك وموافقة }َأَشدُّ َوْطًئا{  تنشأ ساعة بعد ساعة

قلبك لسمعك وبرصك وحيتمل أن يكون املعنى أشد نشاطًا ألنه يف زمان 

بت للقول ألنه يف زمان أي أصوب للقراءة وأث({ 6}َوَأْقَوُم ِقياًل) راحتك

 التفهم والفراغ. 

يعني فراغًا طوياًل لنومك ({ 7}إِنَّ َلَك يِف َالنََّهاِر َسْبًحا َطِوياًل)

أي ({ 2}َوَتَبتَّْل إَِلْيِه َتْبتِياًل) وراحتك فاجعل ناشئة الليل لعبادتك..

ِق َواْلَمْغِرِب ََل  انقطع إليه يف اإلخالص والعبادة إَِلَه إَِلَّ }َربُّ اْلَمِّْشِ
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 يعني مرشق الشمس ومغرهبا. ُهَو{ 

وهذا اهلجر اجلميل ({ 90}َواْهُجْرُهْم َهْجًرا ََجِياًل) قوله عز وجل:

 قبل نزول آية السيف ومعنى اجلميل أي هجر ليس فيه جزع. 

واألنكال األغالل والقيود وسميت أنكاالً ألن }..إِنَّ َلَدْينَا َأْنَكاًَل{  

ى املعذب هبا نكل عن فعل القبيح، وروينا يف اخلرب عن اإلنسان إذا رأ

رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))إن اهلل حيب النكل عىل 

النكل(( قيل يا رسول اهلل وما النكل؟ قال: ))الرجل القوي املجرب عىل 

 الفرس القوي املجرب(( فمن ذلك سمي القيد نكاًل لقوته وكذلك الغل. 

َباُل َكثِيًبا َمِهياًل)  واملهيل الذي إذا وطئه القدم ({ 92}..َوَكاَنِت اْْلِ

 زل من حتتها وإذا أخذت أسفله ااهال أعاله والكثيب جمتمع الرمل. 

 يعني به شديدًا مهلكًا قال الشاعر: ({ 96}..َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوبِياًل) 

 أكلت نبتك أكل الضب حتى 

 

 الوبيل وجدت مرارة الكأل 

 

َعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا) يعني يوم ({ 97}َفَكْيَف َتتَُّقوَن إِْن َكَفْرُتْم َيْوًما ََيْ

القيامة والشيب مجع أشيب واألشيب األشمط وهو الذي قد اختلط سواد 

 شعره ببياضه قال الشاعر: 

 طربت وما بك من طرب

 

 وهل يطرب الرجل األشيب 

 

َماُء ُمنَْفطٌِر بِِه{ وم القيامة وإنام شيب الولدان من هول ي أي منشقة }السَّ

أي بام وعد من ثواب ({ 92}َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوًَل) من عظمته وشدته

 وأوعد من عقاب مفعول ال خلف فيه. 

ْيَل َوالنََّهاَر{   ُر اللَّ ُه ُيَقدِّ يعني يقدر ساعاهتام وتقديرهام ألعامل }..َواللَّ
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َ ِمَن اْلُقْرَءاِن{  }َفاْقَرُءوا َما عبادة.. وأقل ما جيزي من القراءة فاحتة َتَيَسَّ

}َعِلَم َأْن  الكتاب وثالث آيات معها يف الركعتني األولتني من كل فريضة

ذكر أسباب التخفيف فذكر منها املرض ألنه َسَيُكوُن ِمنُْكْم َمْرََض{ 

بُوَن يِف اأْلَْرِض َيْبَتغُ  يعجز ثم قال: وَن ِمْن َفْضِل اللَِّه{ }َوَءاَخُروَن َيْْضِ

}َوَءاَخُروَن ُيَقاتُِلوَن  وهم الذين يتقلبون يف معايشهم بالتجارة أو غريها

َ ِمنُْه{  يعني يف طاعته وهم املجاهدونيِف َسبِيِل اللَِّه{  }َفاْقَرُءوا َما َتَيَسَّ

ن وإنام أراد بإعادة قوله: فاقرأوا ما تيرس منه نسخ ما تقدمه يف أول السورة م

قيام الليل وجعل ما تيرس منه تطوعًا ونفاًل ألن الفرض ال يؤمر فيه بفعل ما 

اَلَة{  تيرس منه َكاَة{  وهي اخلمس لوقتها}َوَأِقيُموا الصَّ أي }َوَءاُتوا الزَّ

َه َقْرًضا َحَسنًا{  زكاة األموال املفروضة والقرض هو }َوَأْقِرُضوا اللَّ

ُموا  ت وأكمل العباداتالنفقة يف اجلهاد ألاها أفضل النفقا }َوَما ُتَقدِّ

 } }َِتُِدوُه ِعنَْد اللَِّه{ يعني من صدقة ونفقة يف اجلهاد أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ

ا{ أي جتدوا ثوابه عند اهلل }َوَأْعَظَم َأْجًرا  مام أعطيتم.. }ُهَو َخرْيً

َه َغُفوٌر رَ  يعني من ذنوبكمَواْسَتْغِفُروا اللََّه{  يعني  ({40ِحيٌم)}إِنَّ اللَّ

 غفور ملا كان قبل التوبة هبا رحيم لكم بعدها. 

 سورة املدثر مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ثُِّر)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ َا اْلُمدَّ يعني يا ({ 9}َياَأَيُّ

 قومك عذاب ربك({ 4}ُقْم َفَأْنِذْر) أهيا املتدثر بالنبوة وأثقاهلا

ويف املراد بالثياب أربعة تأويالت أحدها: العمل. ({ 2ْر)}..َوثَِيابََك َفَطهِّ 

والثاين: أن املراد هبا القلب. والثالث: املراد هبا النفس. والرابع: املراد هبا 

 الثياب امللبوسة عىل الظهر. 

–فمن تأول العمل قال: وعملك أصلح وذلك ملا روينا عن رسول اهلل 

 يعني(( فيهام مات الذي ثوبيه يف املرء حيرش): )-وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل 
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 امرئ بقول استدل القلب أنه إىل ذهب ومن. والطالح الصالح عمله

 : القيس

 وإن تك قد ساءتك مني خليقة 

 

 فسل ثيايب عن ثيابك تنسيل 

 

ر قلبك عن املعايص  وجهانوإذا أريد بالثياب النفس ففيه  أحدهام: طهِّ

طهر من الغدر واستشهد هلذا املعنى بقول واآلثام. والثاين: وقلبك ف

 الشاعر: 

 فإين بحمد اهلل ال ثوب فاجر

 

 لبست وال من غدره أتقنع 

 

ومن تأول بالنفس فإنام أراد نفسك فطهر مام كنت تتفكر فيه وحتذر منه، 

من قول الوليد بن املغرية. ومن أراد هبا الثياب امللبوسة عىل الظهر فتأويله: 

 قول الشاعر:  فأنق ثيابك ومنه

 ثياب بني عوف طهار نقية 

 

 وأوجههم عند املشاهد غران  

 

وحيتمل أن تكون طهارة الثياب تشمريها وتطهريها أو غسل ما عليها 

من األدران واألوساخ وهذه الوجوه التي ذكرناها شائعة جائزة يف اللغة 

فاملراد به  -لهَصىَل اهلل َعَلْيه وآ-والعرف وهذا وإن كان خطابًا لرسول اهلل 

 األئمة من ولده وسائر األمة بعدهم. 

ْجَز َفاْهُجْر)  والرجز هو الذنب والظلم ومنه قول رؤبة: ({ 9}َوالرُّ

 كم رامنا من ذي عديد مربى 

 

 حتى وقمنا كيده بالرجز  

 

يعني وال تعط عطية تلتمس هبا أفضل منها ({ 6}َوََل ََتْنُْن َتْسَتْكثُِر) 
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) هبا ومكافأهتا يف الدنياوترجو عليها ثوا عىل ما ({ 7}َولَِربَِّك َفاْصرِبْ

لقيت من األذى واملكروه وهذه اآلية منسوخة بآية السيف وجيوز أن يكون 

}َفإَِذا ُنِقَر  املعنى فاصرب عىل ما أمرك اهلل به من أداء الرسالة وتعليم الدين

 . نسان احلسناتوالناقور القلب ألنه حيب إذا وعى اإل({ 2يِف النَّاُقوِر)

واملراد به الوليد بن املغرية وإن ({ 99}...َذْريِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا)

كان كل الناس خلقوا مثل خلقه وإنام خص بالذكر الختصاصه بكفر 

وهو املال الذي ال ينقطع ال ({ 94}َوَجَعْلُت َلُه َماًَل َِمُْدوًدا) النعمة

وكانوا ثالثة عرش رجاًل ومعنى ({ 93ا)}َوبَننَِي ُشُهودً  صيفًا وال شتاء

ْدُت َلُه  الشهود احلضور الذي ال يغيبون عنه وإذا ذكر ذكروا معه }َوَمهَّ

}ُثمَّ َيْطَمُع َأْن  يعني مهدت األمر باملال والولد والرئاسة({ 92ََتِْهيًدا)

{ 99َأِزيَد)  ثم يطمع أن أزيد من املال والولد كال.( َكالَّ

}إِنَُّه  بعد نزول هذه اآلية يرى النقصان يف ماله وولده وروينا أنه مل يزل

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يعني القرآن ونبوة حممد ({ 96َكاَن ِْلَياتِنَا َعنِيًدا)

 والعنيد املعاند قال احلارثي: 

 إذا نزلت فاجعالين وسطا

 

 إين كبري ال أريد العندا 

 

 الشاعر: والثاين: يعني املشاق املباعد ومنه قول 

 أرانا عىل حال يفرق بيننا 

 

 نوى غربة إن الفراق عنود 

 

وهو العذاب الذي ال راحة فيه وروينا عن ({ 97}َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا)

أن الصعود جبل يف النار من نار يكلف  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

وضع رجله الكافر أن يصعده فإذا وضع يده ذابت فإذا رفعها عادت وإذا 

َر) ذابت وإذا رفعها عادت َر َوَقدَّ إن الوليد بن املغرية قال: ({ 92}إِنَُّه َفكَّ
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لقد نظرت فيام قال هذا الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له حلالوة وإن عليه 

}َفُقتَِل  لطالوة وإنه ليعلو بالقلوب وما أشك أنه سحر ليس بشعر ثم قال:

َر) َر) ( ُثمَّ ُقتَِل 91َكْيَف َقدَّ أي ثم لعن ثم لعن كيف قدر ({ 40َكْيَف َقدَّ

 أنه ليس بشعر وال كهانة وأنه سحر. 

يعني الوليد بن املغرية نظر إىل بني هاشم حني قال يف ({ 49}ُثمَّ َنَظَر) 

}ُثمَّ َعَبَس  النبي َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم إنه ساحر ليعلم ما عندهم فيه

( و قبض ما بني عينيه وبرس يعني كلح وجهه ومنه أما عبس فه({ 44َوبَََسَ

 :  قول توبة بن احلمري 

 وقد رابني منها صدود رايته 

 

 وإعراضها عن حاجتي ونشوزها 

 

)قوله تعاىل:  }َفَقاَل إِْن َهَذا إَِلَّ  عن الطاعة({ 43}ُثمَّ َأْدبََر َواْسَتْكرَبَ

القرآن إال سحر يأثره حممد قال الوليد بن املغرية ما هذا ({ 42ِسْحٌر ُيْؤَثُر)

) عن غريه ويأخذ عمن تقدمه لعنه -كذب ({ 49}إِْن َهَذا إَِلَّ َقْوُل اْلَبَِّشِ

}َسُأْصِليِه  حيث جعل القرآن من مقدور البرش ومن مقالتهم -اهلل

وسقر من أسامء جهنم مأخوذ من سقرته الشمس إذا آملت ({ 46َسَقَر)

( ََل 47}َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر) ادماغه فسميت جهنم بذلك لشدة إيالمه

يعني ال تبقي من فيها حيًا وال تذره أي ميتًا، وجيوز ({ 42ُتْبِقي َوََل َتَذُر)

اَحٌة  ال تبقي أحدًا من أهلها أن تناوله وال تذره من العذاب }َلوَّ

( ة أللوااهم ألاهم تلفح وجوههم لفحة فتدعها ({ 41لِْلَبَِّشِ معناه مغري 

من الليل. والثاين: حترق البرش حتى تلوح العظم. والثالث: أن  أشد سواداً 

برشة أوجههم تلوح عىل النار. والرابع: أن اللوح شدة العطش، واملعنى 

 أاها معطشة للبرش أي ألهلها قال الشاعر: 
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 سقتني عىل لوح من املاء رشبة 

 

 سقاها هبا اهلل الدهاق الغواديا 

 

البرش مجع بِرْشة وهي جلدة اإلنسان يعني بالَلَوح شدة العطش، و

) الظاهرة وهؤالء خزنة جهنم وهم الزبانية ({ 30}َعَلْيَها تِْسَعَة َعَِّشَ

وعددهم هذا الذي ذكره اهلل تعاىل وبلغنا أن رهطًا من اليهود سألوا رسول 

عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

يف الثانية وكان االقتصار عليها دون غريها من األعداد وأمسك اإلهبام 

 إخبارًا عمن وكل هبا وهذا العدد موافق ملا نزلت به التوراة واإلنجيل. 

والذي ظهر لنا يف هذا معنى خفي وهو أن تسعة عرش عدد جيمع أكثر 

القليل من العدد وأقل الكثري من العدد ألن العدد آحاد وعرشات ومئون 

اد أقل األعداد وأكثر اآلحاد تسعة، وما سوى اآلحاد كثري وألوف فاآلح

وأقل الكثري عرشة فصارت التسعة عرش عددًا جيمع من األعداد أكثر قليلها 

 وأقل كثريها فلذلك ما وقع عليه االقتصار واهلل أعلم. 

وروينا أن أبا جهل بن هشام قال عند نزول هذه اآلية: أما يستطيع كل 

دًا منهم،وقال أبو األسود اجلمحي عند نزول ذلك: عرشة أن يأخذوا واح

ال هيولنكم التسعة عرش أنا أدافع عندكم بمنكبي األيمن العرشة من 

املالئكة وبمنكبي األيرس التسعة ثم مترون إىل اجلنة يقوله مستهزئًا فقال اهلل 

ََتُْم إَِلَّ }َوَما َجَعْلنَا َأْصَحاَب النَّاِر إَِلَّ َماَلِئَكًة َوَما َجَعلْ  تعاىل: نَا ِعدَّ

ِذيَن َكَفُروا{.   فِْتنًَة لِلَّ

وروينا أن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم وصف أهل النار 

وخزنتها فقال: ))كأن أعني اخلزنة الربق وكأن أفواههم الصيايص ألحدهم 

 مثل قوة الثقلني يسوق أحدهم األمة عىل رقبته ويرمي هبم يف النار ويرمي

 باجلبل عليهم((. 
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ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب{  يعني ليتبينوا عدد اخلزنة ويعلموا  }لَِيْسَتْيِقَن الَّ

 نبي اهلل ملا جاء به من موافقة عدد اخلزنة -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أن حممدًا 

ِذيَن َءاَمنُوا إِيَماًنا{   بذلك.}َوَيْزَداَد الَّ

) }َوَما ِهَي إَِلَّ  قوله تعاىل: يعني وما النار يف دار ({ 39ِذْكَرى لِْلَبَِّشِ

والواو يف القمر واو ({ 34}َكالَّ َواْلَقَمِر) الدنيا إال تذكرة لنار االخرة

 القسم أقسم اهلل به ألنه من خلقه والدال عىل حكمته فكأنه أقسم بعظمته

ْيِل إِْذ َأْدبََر) ْبِح إَِذا }َوالصُّ  يعني إذ أقبل عند إدبار النهار({ 33}َواللَّ

) يعني أضاء وهذا قسم ثالث({ 32َأْسَفَر) ْحَدى اْلُكرَبِ َا إَلِ ({ 39}إَِّنَّ

 والكرب هي العظائم من العقوبات والشدائد قال الراجز: 

 يا ابن املعال نزلت إحدى الكرب

 

 داهية الدهر وصامء العرب  

 

( نذيرًا  -َلْيه وآلهَصىَل اهلل عَ -يعني أن رسول اهلل ({ 36}َنِذيًرا لِْلَبَِّشِ

وجيوز أن تكون النار نذيرًا للبرش ألن اهلل ({ 4}ُقْم َفَأْنِذْر)للبرش حني قال: 

َم{  تعاىل مل ينذر اخلالئق بيشء أدهى منها يعني }لَِمْن َشاَء ِمنُْكْم َأْن َيَتَقدَّ

َر) يف الطاعة }ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت  عن املعصية({ 37}َأْو َيَتَأخَّ

}إَِلَّ َأْصَحاَب  أي حمتبسة بعملها من خري أو رش({ 32ينٌَة)َرهِ 

 وهم أهل اجلنة. ({ 31اْلَيِمنِي)

ُب بَِيْوِم 29}َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اخْلَاِئِضنَي)قوله تعاىل:  ( َوُكنَّا ُنَكذِّ

يِن)   يعني كنا نكذب مع املكذبني.({ 26الدِّ

 يعني بالتذكرة القرآن({ 21ِضنَي)}...َفَما هَلُْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعرِ 

ُْم مُحٌُر ُمْسَتنِْفَرٌة) أي مذعورة وهي بفتح الفاء ومن كرس الفاء ({ 90}َكَأَّنَّ

 أراد هاربة شعرًا : 
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 أمسك حامرك إنه مستنفر 

 

 يف إثر أمحرة عمدن لعرب 

 

ْت ِمْن َقْسَوَرٍة)  ومنه قول الفرزدق:   ({99}َفرَّ

 إىل هاديات صعاب الرؤوس

 

 قساور والقسور األصعب 

 

ًة) َ يؤمرون ({ 94}..بَْل ُيِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َأْن ُيْؤَتى ُصُحًفا ُمنَِّشَّ

 . وتؤمنوا أن ال تعذبوا -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-فيها باإليامن برسول اهلل 

ال يعني أهل أن يتقى و ({96}...ُهَو َأْهُل التَّْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة)

جيعل معه إله غريه وأهل ملن اتقاه أن يغفر له وفيه وجه ثان ومعنى الكالم 

 أن يتقى عذابه وأهل أن يعمل بام يؤدي إىل مغفرته. 

 سورة القيامة مكية 
ِحيِم: مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ويف )ال( ثالثة }ََل ُأْقِسُم{ قوله تعاىل:  بِْسِم اللَّ

ومعنى الكالم أقسم بيوم القيامة  تأويالت أحدها: أاها صلة دخلت جمازاً 

 قال الشاعر: 

 تذكرت ليىل فاعرتتني صبابة 

 

 وكاد ضمري القلب ال يتقطع  

 

أي يتقطع وال صلة. والثاين: أاها دخلت توكيدًا كقوله: ال واهلل، قال 

 امرؤ القيس: 

 فال وأبيك ابنة العامري

 

 ال يدعي القوم أين أفر 

 

 من كالم املرشكني يف إنكار البعث ثم ابتدأ والثالث: أاها رد لكالم مىض

ليكون فرقًا بني اليمني املستأنفة  ({9}ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمِة) القسم فقال:

واليمني التي تكون جحدًا، وقرئ: ألقسم، وهذا عىل أن تكون الالم 
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 وحدها دخلت عىل أقسم إثباتًا للقسم وتقديره: أقسم بيوم القيامة.

اَمِة)}َوََل أُ  هي التي ال صرب هلا عن حمن الدنيا ({ 4ْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

ْن َنْجَمَع  وشدائدها فهي كثرية اللوم فيها ْنَساُن َألَّ }َأَُيَْسُب اإْلِ

}بىََل َقاِدِريَن  يعني فنعيدها خلقًا جديدًا بعد أن صارت رفاتاً ({ 3ِعَظاَمُه)

َي بَنَاَنُه) نعيد مفاصله بالبعث خلقًا جديدًا ويف )بىل(  أي({ 2َعىَل َأْن ُنَسوِّ

أحدهام: أنه تامم قوله لن نجمع عظامه، بىل نجمعها. والثاين:  وجهان

ْنَساُن لَِيْفُجَر َأَماَمُه) استئناف بعد تامم األول بالتعجب ({ 9}بَْل ُيِريُد اإْلِ

اين: يعني أنه يرتكب اآلثام يف طلب الدنيا لقوة أمله وال يذكر املوت. والث

 حيتمل أن يكون املعنى بل يريد أن جيحد احلق يف يوم القيامة. 

) قوله عز وجل: أي شخص عند املوت قال ({ 7}..َفإَِذا بَِرَق اْلَبَِّصُ

 الشاعر: 

 فنفسك فانفع وال تبغني 

 

 وداو الكلوم وال تربق  

 

وهذه القراءة بفتح الراء وقد جيوز بكرس الراء ومعناه أن يغشى عينيه 

 ق يوم القيامة ومنه قول األعشى: الرب

 وكنت أرى يف وجه مية ملحة 

 

 فأبرق مغشيًا عيل  مكانيا 

 

 وحيتمل أن يكون بمعنى شق البرص كام قال الكاليب: 

 ملا أتاين ابن عمرو داعيًا 

 

 أعطيته عيشًا مهنًا فربق 

 

أي ذهب ضوؤه حتى كأن نوره وذهب يف ({ 2}َوَخَسَف اْلَقَمُر)

ْمُس َواْلَقَمُر) ألرضخسف من ا يعني مجع بينهام يف ({ 1}َوَُجَِع الشَّ
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ذهاب ضوئهام باخلسوف، وجيوز أن يكون املعنى أنه مجع بينهام يف أن كورا 

) مجيعًا يوم القيامة ْنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ أين املهرب ({ 90}َيُقوُل اإْلِ

 قال الشاعر: 

 وأي كبش حاد عنها يفتضح 

 

 املفر والكباش تنتطح أين 

 

 أي ال منجأ وال ملجأ قال الشاعر: ({ 99}َكالَّ ََل َوَزَر)

 لعمرك ما للفتى من وزر 

 

 من املوت يدركه والكرب 

 

( واملستقر املنتهى، وحيتمل أن يكون ({ 94}إِىَل َربَِّك َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ

ْنَساُن النار  املستقر استقرار أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف }ُينَبَُّأ اإْلِ

َر) َم َوَأخَّ  يعني بام قدم من معصية وأخر من طاعة({ 93َيْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ

ْنَساُن َعىَل َنْفِسِه بَِصرَيٌة) يعني أنه شاهد عىل نفسه بام تقوم ({ 92}بَِل اإْلِ

ْوَم َعَلْيَك }اْقَرْأ ِكَتابََك َكَفى بِنَْفِسَك اْليَ به احلجة عليه كام قال تعاىل: 

]اإلرساء[، والثاين: أن جوارحه شاهدة عليه بعمله كام قال:  ({92َحِسيًبا)

ُمنَا َأْيِدَيِْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َكاُنوا  }اْلَيْوَم َنْختُِم َعىَل َأْفَواِهِهْم َوُتَكلِّ

]يس[، والثالث: أنه بصري بعيوب الناس غافل عن عيب  ({69َيْكِسُبوَن)

 فسه واهلاء يف بصرية للمبالغة. ن

معنى لو اعتذر يومئذ مل يقبل اعتذاره، ({ 99}َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه)

وحيتمل أن يكون املعنى: ولو أرخى ستوره ألن املعذار يف لغة اليمن من 

 السرت قال الشاعر: 

 ولكنها ظنت بمنزل ساعة 

 

 علينا ولطت دوننا باملعاذر 

 

ْك بِ  رِّ وسبب نزول ( إِنَّ َعَلْينَا ََجَْعُه{ 96ِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِِه)}ََل حُتَ
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كان إذا نزل عليه الوحي  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-هذه اآلية: أن رسول اهلل 

بالقرآن حرك به لسانه ليذكره وال ينساه وكان يناله منه شدة فنهاه اهلل عز 

يعني أن علينا أن ({ 97َوُقْرَءاَنُه) }إِنَّ َعَلْينَا ََجَْعهُ وجل عن ذلك وقال: 

يعني فإذا ({ 92}َفإَِذا َقَرْأَناُه َفاتَّبِْع ُقْرَءاَنُه) نجمعه لك حتى نثبته يف قلبك

({ 91}ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا بََياَنُه) بيناه فاعمل بام فيه واتبع رشائعه وأحكامه

 يعني بيان ما فيه من أحكام حالل وحرام. 

({ 49( َوَتَذُروَن اْْلِخَرَة)40الَّ بَْل حُتِبُّوَن اْلَعاِجَلَة)}كَ  قوله تعاىل:

 . يعني حتبون العمل للدنيا وال حتبون العمل لآلخرة

ٌة) َا  يعني حسنة مستبرشة ناعمة({ 44}ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِْضَ }إِىَل َرِّبِّ

ٌة)}َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ بَ  يعني إىل ثواب رهبا منتظرة({ 43َناظَِرٌة) ({ 42اِِسَ

والظن هنا بمعنى ({ 49}َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِِّبَا َفاِقَرٌة) أي متغرية كاحلة

 . اليقني والفاقرة هي خلودهم وهالكهم يف النار

اِقَي) َ يعني بلوغ الروح عند موته إىل الرتاقي ({ 46}َكالَّ إَِذا بََلَغِت الَتَّ

أي قال أهله من ({ 47اٍق)}َوِقيَل َمْن رَ  وهي أعىل الصدر واحدهتا ترقوة

ومنه قول  -َعَلْيه الَسالم-راق يرقيه بالرقاء وأسامء اهلل احلسنى لنبيه 

 الشاعر: 

 هل للفتى من بنات الدهر من واقي

 

 أم هل له من حامم املوت من راقي 

 

وحيتمل أن يكون وجهًا ثانيًا أنه قالت املالئكة من راق فريقى بروحه 

أي علم أنه ({ 42}َوَظنَّ َأنَُّه اْلِفَراُق)ئكة العذاب مالئكة الرمحة أو مال

اِق) مفارق الدنيا اُق بِالسَّ ِت السَّ أي اتصلت الشدة بالشدة ({ 41}َواْلَتفَّ

والبالء بالبالء وألنه اجتمع عليه أمران شديدان وهو أن الناس جيهزون 
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أي ({ 30ُق)}إِىَل َربَِّك َيْوَمِئٍذ اْلَمَسا جسده واملالئكة جيهزون روحه

 املنطلق. 

 ( َق َوََل َصىلَّ وهذه اآلية نزلت يف أيب جهل بن هشام ({ 39}َفاَل َصدَّ

}َوَلِكْن  يعني فال صدق بكتاب اهلل وبرسوله وال آمن باملرسل -لعنه اهلل-

( َب َوَتَوىلَّ }ُثمَّ َذَهَب إِىَل  يعني كذب الرسل وتوىل عن املرسل({ 34َكذَّ

يعني أبا جهل ذهب يتبخرت وهو أن يكون مطاه ({ 33َأْهِلِه َيَتَمطَّى)

واملطي الظهر وجاء النهي عن سرية املطيطي وذلك أن يلقى الرجل يده مع 

 اليد يف مشيته. 

 -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا أن رسول اهلل ({ 32}َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل)

ه فدفع يف صدره ببطحاء مكة وهو يتبخرت يف مشيت -لعنه اهلل-لقي أبا جهل 

وقال له: ))أوىل لك فأوىل(( فقال أبو جهل: إليك عني أتوعدين يا ابن أيب 

كبشة وما تستطيع أنت وربك الذي تزعم أنه أرسلك نبيًا فنزلت فيه هذه 

يعني وليك الرش وهذا وعيد عىل ({ 32}َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل)اآلية، وقوله: 

 وعيد قالت اخلنساء: 

 اهلموممهمت بنفيس بعض 

 سأمحل نفيس عىل آلٍة 

 

 فأوىل لنفيس أوىل هلا 

 فإما عليها وإما هلا 

  

َك ُسًدى)  ْنَساُن َأْن ُيَْتَ يعني مهمل ال يفرتض ({ 36}..َأَُيَْسُب اإْلِ

عليه عمل وملغى ال يؤمر وال ينهى وغيب ال حياسب وال يثاب وال يعاقب 

 قال الشاعر: 

 فأقسم باهلل جهد اليمني 

 

 ك اهلل شيئًا سدىما تر 

 

ْ َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمنِيٍّ ُيْمنَى)  ومعنى متنى تراق ومنه سميت ({ 37}َأََل
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منى إلراقة الدماء فيها وحيتمل أن يكون بمعنى شيئًا خيلق ومنه قول يزيد 

 بن عامر: 

 فاسلك طريقك بميش غري خمتشع

 

 حتى تالقي ما منى لك املاين 

 

ى) ني أن كان بعد النطفة علقةيع}ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة{  ({ 32}َفَخَلَق َفَسوَّ

يعني خلق يف األرحام قبل الوالدة وسوى بعدها عند استكامل القوة وتامم 

 احلركة. 

 سورة اإلنسان مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ْنَساِن{ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ معناه }َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ

}ِحنٌي ِمَن  سان يف هذا املكان عام لكل إنسانأتى عىل اإلنسان واإلن

ْهِر{  واحلني يف هذا املوضع تسعة أشهر مدة محل اإلنسان يف بطن أمه الدَّ

ْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا) وأكثر مقامه أربع سنني يف اخللق والتصوير ({ 9}ََل

 وإن كان شيئًا موجودا. 

ْنَساَن ِمْن ُنْطَفةٍ  عنى باإلنسان هنا كل إنسان من بني { }إِنَّا َخَلْقنَا اإْلِ

آدم، والنطفة ماء الرجل فإذا اختلط يف الرحم بامء املرأة صار أمشاج، ويف 

األمشاج أربعة تأويالت أحدها أنه االختالط، وهو أن خيتلط ماء الرجل 

 بامء املرأة ومنه قول رؤبة بن العجاج: 

 يطرحن كل معجل مشاح

 

 مل يكس جلدًا من دم أمشاج 

 

والثاين: أن األمشاج األلوان، وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله 

وَسَلم أنه قال: ))ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر فأهيام سبق 

 أو عال فمنه يكون الشبه((. 
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والثالث: أن األمشاج األطوار، وهو أن اخللق طورًا نطفة ثم طورًا علقة 

 طورًا عظاًم ثم يكسى العظم حلاًم.  ثم طورًا مضغة ثم

 والرابع: أن األمشاج العروق التي تكون يف النطفة. 

أحدهام:  وجهانأي نختربه ونكلفه وفيام نختربه }َنْبَتِليِه{ وقوله تعاىل: 

 نخترب باخلري والرش. والثاين: نخترب شكركم يف الرساء وصربكم يف الرضاء

 أي ذا سمع وذا برص امتنانًا بالنعمة عليه. ({ 4}َفَجَعْلنَاُه َسِميًعا بَِصرًيا)

بِيَل{   يعني بينا له سبيل اخلري والرش والضاللة واهلدى}إِنَّا َهَدْينَاُه السَّ

ا َكُفوًرا) ا َشاِكًرا َوإِمَّ يعني شاكرًا لنعمه وإما كافرًا هلا ومجع بني ({ 3}إِمَّ

عهام يف معنى الشاكر والكفور ومل جيمع بني الشاكر والكفور مع اجتام

املبالغة نفيًا للمبالغة يف الشكر وإثباتًا هلا يف الكفر؛ ألن شكر اهلل تعاىل ال 

 يؤدى فانتفى عنه املبالغة ومل تنتف عن الكفر املبالغة. 

بُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها  قوله تعاىل: }..إِنَّ اأْلَبَْراَر َيِّْشَ

ا حقوق اهلل عز وجل وأوفوا بالنذر واألبرار هم الذين أدو({ 9َكاُفوًرا)

بُوَن ِمْن َكْأٍس{وقوله:  يعني مخرًا طعمه الزنجبيل ورحيه الكافور،  }َيِّْشَ

ُب ِِّبَا ِعَباُد اللَِّه{  وقيل إن الكافور عني يف اجلنة يعني أولياءه }َعْينًا َيِّْشَ

بُونَ وهي التسنيم وهام رشف رشاب أهل اجلنة  ُب ِِّبَا اْلُمَقرَّ  ({42)}َيِّْشَ

 ]املطففني[، رصفًا ومتزج لسائر أهل اجلنة باخلمر واللبن والعسل

ُروََّنَا{   يعني يمزجواها بام شاءوا. }ُيَفجِّ

يعني يوفون بام افرتض اهلل عليهم من عبادته ويتمون }ُيوُفوَن بِالنَّْذِر{ 

ُه  ما عقدوه عىل أنفسهم يف حق اهلل اُفوَن َيْوًما َكاَن َِشُّ }َوَُيَ

واملعنى وخيافون عذاب يوم كان رشه مستطريًا أي قاسيًا ({ 7طِرًيا)ُمْستَ 

يعني ({ 2}َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيتِيًما َوَأِسرًيا) ممتداً 

عىل احلاجة إليه وشدة الرغبة فيه مسكينًا ويتياًم وأسريًا، واألسري من أرسى 
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 أهل الرشك إىل أن ينظر يف حاله. 

وهذه اآلية نزلت يف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وفاطمة واحلسن 

 وفيهم نزل سائر السور.  -صلوات اهلل عليهم أمجعني-واحلسني 

يعني أثنى اهلل سبحانه عليهم ملا علم من }إِنََّما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَِّه{  

ُنِريُد ِمنُْكْم  }ََل  شأاهم يف ذلك وأن يكونوا لفظوا به لريغب فيه الراغبون

}إِنَّا َنَخاُف ِمْن  جزاء بالفعال وشكرًا باملقال({ 1َجَزاًء َوََل ُشُكوًرا)

والعبوس الذي يعبس فيه بالوجوه من ({ 90َربِّنَا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا)

ُه َِشَّ َذلَِك اْلَيْوِم  أهواله وعظم أوجاله والقمطرير الشديد }َفَوَقاُهُم اللَّ

وًرا)َولَ  ًة َوُِسُ اُهْم َنْْضَ والنرضة يف الوجه والرسور يف القلوب ({ 99قَّ

 والنرضة البياض يف الوجه والنقاء واحلسن والبهاء. 

وروينا أن الزمهرير ({ 93}..ََل َيَرْوَن فِيَها َشْمًسا َوََل َزْمَهِريًرا) 

 القمر قال الشاعر: 

 وليلة ظالمها قد اعتكر

 

 زهر  قطعتها والزمهرير ما 

 

 وجيوز أن يكون الربد الشديد. 

َلْت ُقُطوُفَها َتْذلِياًل)قوله تعاىل:  يعني أن يدهيم ال يردها ({ 92}َوُذلِّ

 عنهم شوك وال بعد. 

ٍة{ 99}َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَر) قوله تعاىل: أما ( َقَواِريَر ِمْن فِضَّ

ا قوارير من فضة يف األكواب فقد مىض تفسريها قواريرا من فضة: يعني أاه

 بياض الزجاج. 

قالوا: قوارير كل أرض من تربتها  -عليهم السالم-وروينا عن أسالفنا 

ُروَها  وأرض اجلنة فضة فلذلك كان قواريرها مثل الفضة }َقدَّ
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 يعني عىل مقدار رهيم وكفايتهم ألنه ألذ وأشهى({ 96َتْقِديًرا)

يعني أاها متزج ({ 97َها َزْنَجبِياًل)}َوُيْسَقْوَن فِيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُج 

 بالزنجبيل وهو مام تستطيبه العرب ألنه حيذق اللسان وهيضم املأكول

ى َسْلَسبِياًل) والسلسبيل اسم هلا وإنام سميت ({ 92}َعْينًا فِيَها ُتَسمَّ

 بذلك ألاها تسيل عليهم يف جمالسهم وغرفهم وطرقهم. 

يعني صغارًا ال ْلَداٌن ُُمَلَُّدوَن{ }َوَيُطوُف َعَلْيِهْم وِ  قوله تعاىل:

ر ومنه قول  يكربون وشبابًا ال هيرمون، وقد يكون املخلد بمعنى املسو 

 الشاعر: 

 وخملدات باللجني كأنام 

 

 أعجازهن أقاور الكثبان 

 

يعني لصفاء ألوااهم ({ 91}إَِذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمنُْثوًرا)

 وحسن منظرهم. 

ابًا َطُهوًرا) ه تعاىل:قول ُْم َِشَ يعني أنه ال سكر ({ 49}..َوَسَقاُهْم َرِّبُّ

فيه وال ذهاب عقل وإنام هو لذة للشاربني بخالف رشاب الدنيا الذي هو 

 اخلمر ألن مخر الدنيا نجسة رجسةمسكرة مذهبة للعقول واملعارف. 

يعني يف أول ({ 49)}...َواْذُكِر اْسَم َربَِّك بُْكَرًة َوَأِصياًل  قوله تعاىل:

 النهار وآخره ففي أوله صالة الصبح ويف آخره صالة الظهر والعرص

ْيِل َفاْسُجْد َلُه{  }َوَسبِّْحُه  يعني صالة املغرب والعشاء اآلخرة}َوِمَن اللَّ

يعني التطوع يف الليل وأكثر التسبيح يف القرآن هو ({ 46َلْياًل َطِوياًل)

 بمعنى الصالة. 

ُهْم{ } قوله تعاىل: واألرس اخللق وقد ..َنْحُن َخَلْقنَاُهْم َوَشَدْدَنا َأِْسَ

 يكون بمعنى املفاصل قال لبيد: 

 مرشف احلارك حمبوك الكفل   ساهم الوجه شديدًا أرسه 
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 وقال ابن أمحر يف وصف فرس: 

 يميش بأوصدة شديد أرسها

 

 سم السنابك ال يفي باجلد جد 

 

 سورة املرسالت مكية 
ِحيِم: بِْسِم ا مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ({ 9}َواْلُمْرَساَلِت ُعْرًفا)قوله تعاىل: للَّ

 يعني هبا املالئكة املرسلة بالدعاء إىل املعروف والنهي عن املنكر

اِت  يعني هبا الرياح العواصف({ 4}َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا) }َوالنَّاِِشَ

ا) اْلَفاِرَقاِت }فَ  وهي السحب ألاها تنرش األرض بالنبات({ 3َنِّْشً

وهي الكتب التي أنزهلا اهلل تبارك وتعاىل عىل رسله الفارقة بني ({ 2َفْرًقا)

يعني املالئكة ({ 9}َفاْلُمْلِقَياِت ِذْكًرا) احلالل واحلرام واحلق والباطل

 تلقي إىل الرسل ما محلته من وحي أو قرآن إىل من أرسلت إليه من األنبياء

هلم ({ 6و}ُنْذًرا) عني عذرًا من اهلل تعاىل إىل عبادهي({ 6}ُعْذًرا َأْو ُنْذًرا)

وهذا جواب ما تقدم من القسم ({ 7}إِنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع) من عذابه

ألن أول السورة قساًم أقسم اهلل به أن ما توعدون به عىل لسان الرسول ويف 

 القرآن من البعث واجلزاء لواقع بكم ونازل عليكم. 

أي ذهب ({ 2}َفإَِذا النُُّجوُم ُطِمَسْت) ه فقال:ثم بني وقت وقوع

َماُء ُفِرَجْت) ضوءها وحمي نورها كطمس الكتاب أي ({ 1}َوإَِذا السَّ

َباُل ُنِسَفْت) فتحت وشققت أي ذهبت وسويت ({ 90}َوإَِذا اْْلِ

َتْت) باألرض ُسُل ُأقِّ  يعني مجعت آلجاهلم. ({ 99}َوإَِذا الرُّ

ْ  قوله تعاىل:  َمِهنٍي)}...َأََل
ٍ
يعني من ماء ({ 40َنْخُلْقُكْم ِمْن َماء

أي يف رحم األم ال ({ 49}َفَجَعْلنَاُه يِف َقَراٍر َمِكنٍي) ضعيف ومني سائل
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}َفَقَدْرَنا َفنِْعَم  أي إىل يوم يولد({ 44}إِىَل َقَدٍر َمْعُلوٍم) يؤذيه حر وال برد

رأ بالتشديد فاملراد يعني فملكنا فنعم املالكون ومن ق({ 43اْلَقاِدُروَن)

 فخلقنا ما خلقنا بالتقدير واإلحكام. 

ْ َنْجَعِل اأْلَْرَض ِكَفاًتا) قوله تعاىل:  يعني كنًا وغطاء({ 49}..َأََل

يعني أاها جلميع الناس أحياء عىل ظهورها ({ 46}َأْحَياًء َوَأْمَواًتا)

امرة وأمواتًا وأمواتًا يف بطواها، وحيتمل أن يكون التأويل أحياء بالنبات والع

 باجلفاف واخلراب. 

روينا أن ({ 30}...اْنَطِلُقوا إِىَل ظِلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب) قوله تعاىل:

}ََل َظِليٍل{  شعبة تكون فوقه وشعبة عن يمينه وشعبة عن شامله فتحيط به

واللهب ما يعلو أهل ({ 39}َوََل ُيْغنِي ِمَن اللََّهِب) يف دفع األذى عنه

ٍر  طربت من أخرض وأصفر وأمحرالنار إذا اض َا َتْرِمي بَِِّشَ }إَِّنَّ

( والرشر ما تطاير من قطع النار والقرص واحد القصور ({ 34َكاْلَقِّْصِ

يعني ({ 33}َكَأنَُّه َِجَاَلٌة ُصْفٌر) املبنية وقرئ بفتح الصاد ومعناه الدواب

 قطع النحاس واجلامالت جبال السفن العظام. 

ومعناه فإن استطعتم أن  ({31َكْيٌد َفِكيُدوِن) }...َفإِْن َكاَن َلُكمْ 

 متتنعوا مني فامتنعوا.

أي صلوا ({ 22}....َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اْرَكُعوا ََل َيْرَكُعوَن) قوله تعاىل:

. }..َفبَِأيِّ ال يصلون وهذه اآلية نزلت يف ثقيف حني امتنعوا من الصالة

 ي كتاب بعد القرآن يوقنون. يعني بأ ({90َحِديٍث بَْعَدُه ُيْؤِمنُوَن)



 سورة عم يتساءلون مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ يعني عن ({ 9}َعمَّ َيَتَساَءُلوَن)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

 َعَلْيه اهلل َصىَل –أي يشء يتساءل املرشكون؛ ألن قريشًا حني بعث رسول اهلل 

 . إليه دعا الذي يف وجتادل ختتصم جعلت -وآله

ِذي ُهْم فِيِه ُُمَْتِلُفوَن) وهو القرآن({ 4ِن النََّبإِ اْلَعظِيِم)}عَ  ({ 3}الَّ

}َكالَّ  يعني أاهم اختلفوا فيام فيه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب

وهذا وعيد للكفار فاألول كال سيعلمون ما سيناهلم من ({ 2َسَيْعَلُموَن)

ما يناهلم من ({ 9َكالَّ َسَيْعَلُموَن)}ُثمَّ العذاب واالنتقام قبله يف دار الدنيا 

 العذاب يف جهنم. 

يعني راحة ودعة ولذلك ({ 1}...َوَجَعْلنَا َنْوَمُكْم ُسَباًتا)قوله تعاىل: 

}َوَجَعْلنَا  سموا يوم السبت سبتًا ألاهم كانوا يسرتحيون فيه من األعامل

ْيَل لَِباًسا) ده كام يغطي يعني سكنًا وغشاًء يغطي كل يشء بسوا({ 90اللَّ

 . الثوب البسه

اًجا) اًجا َوهَّ والرساج الشمس والوهاج ({ 93}...َوَجَعْلنَا ِِسَ

اًجا) امليضء املتأللئ اِت َماًء َثجَّ ({ 92}َوَأْنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِِّصَ

}لِنُْخِرَج بِِه َحبًّا  واملعرصات السحب والثجاج الكثري املنصب

م الزرع الذي حيصد والنبات والكأل احلب ما كان يف كام({ 99َوَنَباًتا)

الذي يرعى، وروينا يف بعض اآلثار أن احلب اللؤلؤ والنبات كل ما ينبت 

أن اهلل  -عليهم السالم-عىل األرض من شجر وغريه، وروينا عن أسالفنا 

 عز اسمه مل ينزل من السامء قطرة إال أنبت هبا يف البحر لؤلؤة ويف الرب عشبة

 وهي األشجار امللتفة بالثامر ذات األلوان. ({ 96ًفا)}َوَجنَّاٍت َأْلَفا

أي راصدة ألهل ({ 49}...إِنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا) قوله تعاىل:

 يعني مرجعًا ومنقلبًا ومأوى ومنزالً ({ 44}لِلطَّاِغنَي َمآبًا) الذنوب
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لك يعني كلام مىض حقب جاء حقب آخر كذ({ 43}ََلبِثنَِي فِيَها َأْحَقابًا)

}ََل َيُذوُقوَن فِيَها  إىل األبد، واحلقب ثامنون سنة وقيل إاها أربعون سنة

ابًا) يعني برد املاء وبرد اهلواء، وقيل الربد بمعنى النوم ({ 42بَْرًدا َوََل َِشَ

 قال الكندي: 

 بردت مراسفها عيل فصدين 

 

 عنها وعن وجناهتا الربد 

 

واحلميم احلار الذي حيرق، ({ 49اًقا)}إَِلَّ مَحِيًما َوَغسَّ  عنى به النوم.

 والغساق هو صديد أهل النار وقيحهم الذي خيرج من أبدااهم..

 أي اجلزاء موافق لسوء العمل. ({ 46}ِوَفاًقا)

ُْم َكاُنوا ََل َيْرُجوَن ِحَسابًا) يعني أاهم مل يكونوا يرجون ({ 47}إَِّنَّ

بُوا بِآَياتِنَ ثوابًا وال خيافون عقاباً  ابًا)}َوَكذَّ يعني بآيات القرآن ({ 42ا ِكذَّ

 . وكذلك يعني تكذيب بعضهم لبعض

يعني خملصًا ألاهم خلصوا من النار ({ 39}...إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َمَفاًزا)

 باجلنة ومن العذاب بالرمحة. 

والكواعب النواهد العذارى ({ 33}..َوَكَواِعَب َأْتَرابًا) قوله تعاىل:

 أي مملوءة قال الشاعر: ({ 32}َوَكْأًسا ِدَهاًقا) الاألتراب األقران واألمث

 أتانا عامر يبغي قرانا

 

 فأترعنا له كأسًا دهاقا 

 

 وقيل إاها الصافية قال الشاعر: 

 ألنت إىل الفؤاد أجد قرناً 

 

 من الصادي إىل كأس دهاقا 

 

ابًا) آثمها يعني باطل اخلمر وم({ 39}ََل َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغًوا َوََل ِكذَّ

يعني كافيًا كثريًا ألن ({ 36}َعَطاًء ِحَسابًا) وقوله فيها يعني يف اجلنة..
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 . احلسنة بعرشة أمثاهلا من احلسنات

ا{  وُح َواْلَماَلِئَكُة َصفًّ َعَلْيه -املراد بالروح جربيل }..َيْوَم َيُقوُم الرُّ

مْحَُن{ }ََل َيَتَكلَُّموَن إَِلَّ َمْن أَ  واملالئكة تصطف معه -الَسالم ال ِذَن َلُه الرَّ

 . أي حقاً ({ 32}َوَقاَل َصَوابًا) يتكلمون إال من بعد األمر هلم بالكالم

 } ََذ إِىَل َربِِّه  يعني يوم القيامة}َذلَِك اْلَيْوُم احْلَقُّ }َفَمْن َشاَء اَتَّ

يعني ا{ }إِنَّا َأْنَذْرَناُكْم َعَذابًا َقِريبً  يعني سبياًل ومرجعًا إليه({ 31َمآبًا)

عذاب الدنيا ألنه أقرب العذاب وجيوز أن يكون عذاب اآلخرة ألنه آت 

وهذا من  ({20}َوَيُقوُل اْلَكافُِر َياَلْيَتنِي ُكنُْت ُتَرابًا) وكل آت قريب..

 التمني الكاذب كام قال الشاعر: 

 أال ياليتني واملرء فوت 

 

 وما يغني عن احلدثان ليت  

 

ن جامدًا ال ثواب له وال عقاب له فكان متنيه ألن الكافر يتمنى أن يكو

 حماالً. 

َمْت َيَداُه{قوله تعاىل:  نزل ذلك يف سلمة بن  }َيْوَم َينُْظُر اْلَمْرُء َما َقدَّ

}َوَيُقوُل اْلَكافُِر َياَلْيَتنِي ُكنُْت عبد األسد املخزومي، ونزل قوله: 

 يف أخيه األسود بن عبد األسد. ({ 20ُتَرابًا)

 لنازعات مكية سورة ا
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ فهن ({ 9}َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

السحب وجيوز أن تكون النجوم التي تنزع من أفق إىل أفق ومن مرشق إىل 

 مغرب ومعنى قوله غرقًا أي إبعادًا يقال: أغرق يف النزع إذا أبعد فيه

يعني املالئكة التي تنشط أرواح املؤمنني كام { (4}َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا)

ينشط العقال، وحيتمل أن يكون الناشطات الوحش ألاها تنشط من بلد إىل 
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 بلد كام أن اهلموم تنشط اإلنسان من بلد إىل بلد قال الشاعر: 

 أمست مهومي تنشط املناشطا

 

 الشام يل طورًا وطورًا واسطا 

 

ابَِحاِت َسْبًحا)} نى هبا النجوم وحيتمل أن تكون اخليل كام ع({ 3َوالسَّ

 قال امرؤ القيس: 

 مسح إذا ما السابحات عىل الونى 

 

 أثرن غبارًا بالكديد املركل  

 

ابَِقاِت َسْبًقا)} يعني ({ 9}َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا) يعني اخليل({ 2َفالسَّ

 املالئكة تأيت بتدبري ما أمرت به وأداء ما أرسلت فيه. 

السورة إىل هذا املكان قسم أقسم اهلل تعاىل به وهلل تعاىل أن ومن أول 

يقسم بام شاء من خلقه ألن خلقه من قدرته وعظمته فكأنه أقسم بعظمته 

وجواب القسم جيوز أن يكون حمذوفًا، وتقدير الكالم: لتبعثن ولتحاسبن 

فاستغنى بفحوى الكالم وفهم السامع عن إظهاره وجيوز أن يكون 

ًة لَِمْن َُيَْشى)}إِاجلواب:   ({.46نَّ يِف َذلَِك َلِعرْبَ

اِجَفُة) اِدَفُة)6}َيْوَم َتْرُجُف الرَّ فالراجفة هي التي ({ 7( َتْتَبُعَها الرَّ

}ُقُلوٌب  ترجف األرض أي تزلزهلا والرادفة التي إذا دكت دكة واحدة

({ 1)}َأبَْصاُرَها َخاِشَعةٌ  من الوجيف وهو اخلوف({ 2َيْوَمِئٍذ َواِجَفٌة)

وهي األرض ({ 90}َيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَمْرُدوُدوَن يِف احْلَافَِرِة) أي ذليلة

املحفورة، وحيتمل أن يكون من قوهلم رجع فالن إىل حافرته إذا رجع من 

 حيث جاء قال الشاعر: 

 أحافرة عىل صلع وشيب

 

 معاذ اهلل من جهل وطيش 

 

عفنة وجيوز أن يكون خالية جموفة  أي({ 99َأِئَذا ُكنَّا ِعَظاًما َنِخَرًة)}
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ٌة) تدخلها الرياح فتنخر أي تصوت ٌة َخاِِسَ ({ 94}َقاُلوا تِْلَك إًِذا َكرَّ

يعني لئن رجعنا أحياء بعد املوت لنخرسن بدخول النار فكأاها رجعة 

يعني هبا إعادة هذه ({ 93}َفإِنََّما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة)خرسان ونقصان 

 ام فإذا هم قيام ينظرون. األرواح يف األجس

اِهَرِة) والساهرة وجه األرض والعرب تسمي ({ 92}َفإَِذا ُهْم بِالسَّ

 وجه األرض ساهر ألن فيه نوم احليوان وسهره ومنه قول أمية بن الصلت: 

 وفيها سيد ساهر وبحر

 

 وما فاهوا به أبدًا مقيم 

 

 وقال أخو تيم: 

 يوم ذي قار

 فال هيولنك رجل بادره 

 عود بعدها يف احلافرة ثم ي

 

 أقدم حماج أهيا األساورة  

 فإنام قصدك ترك الساهرة 

 من بعدما كنت عظامًا ناخرة

 

ِس ُطًوى)قوله تعاىل:  وهو ({ 96}..إِْذ َناَداُه َربُُّه بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ

الوادي بأرض فلسطني واملقدس املبارك املطهر وسمي طوى ألنه مر به 

 لياًل فطواه. 

ى) ه تعاىل:قول  أي تعمل خريًا. ({ 92}..َفُقْل َهْل َلَك إِىَل َأْن َتَزكَّ

 يعني عصاه ويده. ({ 40}..اْْلَيَة اْلُكرْبَى) 

ُه َنَكاَل اْْلِخَرِة َواأْلُوىَل) قوله تعاىل: يعني ({ 49}...َفَأَخَذُه اللَّ

يف  عقوبة الدنيا واآلخرة ألن اهلل سبحانه عذبه يف الدنيا بالغرق ويصري

ي{اآلخرة يف النار، وروينا أن األوىل قوله:   }َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِ

وكان بينهام ({ 42}َأَنا َربُُّكُم اأْلَْعىَل)[، واآلخرة قوله: 30]القصص:
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 أربعني سنة. 

معناه أظلم ({ 41}...َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها) قوله تعاىل:

ارها، وأضاف الليل والنهار إىل السامء ألن منها الظلمة ليلها وأضاء اه

والضياء وفيها دوران الشمس والقمر، وأخرج ضحاها يعني الشمس 

 وشاهد الغطش أنه الظلمة قال األعشى: 

 عقرت هلم ناقتي موهباً 

 

 وغامرهم مدهلم غطش 

 

}َواأْلَْرَض بَْعَد َذلَِك  يعني يغامرهم ألنه غمر كل يشء بسواده

أحدهام: أنه بمعنى مع وتقدير  وجهانيف قوله بعد ذلك ({ 30َحاَها)دَ 

الكالم واألرض مع ذلك دحاها ألاها خملوقة قبل السامء والثاين: أن بعد 

مستعملة عىل حقيقتها ألنه تعاىل خلق األرض من قبل السامء ثم دحى 

اها ومنه قول زيد  األرض من بعد السامء ودحاها بسطها ويقال بمعنى سو 

 بن عمرو: 

 وأسلمت وجهي ملن أسلمت 

 فلام استوت شدها رهبا

 

 له األرض حتمل صخرًا ثقاال 

 بصنع وأرسى عليها اجلباال

 

ُة اْلُكرْبَى) وهي الساعة طمت عىل كل ({ 32}...َفإَِذا َجاَءِت الطَّامَّ

داهية والساعة أدهى وأمر، وروينا أن الطامة الكربى إذا سيق أهل اجلنة إىل 

أحدها: الغاشية.  ثالثة أوجهوأهل النار إىل النار ويف الطامة يف اللغة اجلنة 

 والثانية: الغامرة. والثالثة: اهلائلة. 

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه{    أي خافه عند مواقعة الذنب فيقلع عنه}...َوَأمَّ

نَّ }َفإِ أي زجرها عن املعايص واملحارم({ 20}َوََّنَى النَّْفَس َعِن اهْلََوى)

اَن  أي املنزل({ 29اْْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى) اَعِة َأيَّ }َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّ
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متى  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-يسأل مرشكو مكة رسول اهلل ({ 24ُمْرَساَها)

اَن تكون الساعة استهزاء فأنزل اهلل تعاىل:  اَعِة َأيَّ }َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّ

 نتهاها ووقتها التي تقع فيه. أي م({ 24ُمْرَساَها)

يعني فيم يسألك يا حممد ({ 23}فِيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها) قوله تعاىل:

}إِنََّما َأْنَت  علم الساعة({ 22}إِىَل َربَِّك ُمنَْتَهاَها) عنها وأنت ال تعلمها

 -لهَصىَل اهلل َعَلْيه وآ-يعني باملنذر رسول اهلل ({ 29ُمنِْذُر َمْن َُيَْشاَها)

ْ َيْلَبُثوا إَِلَّ  واهلاء يف خيشاها غاية إىل يوم القيامة ُْم َيْوَم َيَرْوََّنَا ََل }َكَأَّنَّ

 . ({26َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها)

 سورة عبس مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ )قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ( َأْن َجاَءُه 9}َعَبَس َوَتَوىلَّ

توم وهو عبداهلل بن زائدة من بني فهر وكان هو ابن أم مك({ 4اأْلَْعَمى)

رضيرًا أتى رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يستقرئه وكان عنده أبو 

جهل بن هشام فعبس أبو جهل حني رأى األعمى، وعبس: أي قطب 

 وأعرض.

ى) كَّ ُه َيزَّ  يعني يتعبد باألعامل الصاحلة، أو يتفقه({ 3}َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ

ْكَرى) يف الدين ُر َفَتنَْفَعُه الذِّ كَّ   ({.2}َأْو َيذَّ

َا َتْذِكَرٌة)  . يعني هذه السورة ومجيع القرآن تذكرة({ 99}...َكالَّ إَِّنَّ

َمٍة) يعني يف صدور مالئكة مكرمة عند اهلل، ({ 93}..يِف ُصُحٍف ُمَكرَّ

ىل وشبهت صدورهم بالصحف الشتامهلا عىل ما فيها كاشتامل الصحيفة ع

يعني يف السامء وحيتمل أن تكون مرفوعة القدر }َمْرُفوَعٍة{  ما يف مضمواها

َرٍة) والذكر }بَِأْيِدي  يعني قد طهرت من املعايص واألدناس({ 92}ُمَطهَّ

يعني عند نزوهلا وأدائها وهم املالئكة ألاهم السفرة بني اهلل ({ 99َسَفَرٍة)
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 ا بلغ صالحًا قال الشاعر: وبني رسله بالوحي يقال: سفر بني القوم، إذ

 وما أدع السفارة بني قومي

 

 وما أميش بغش إن مشيت  

 

يعني كرام عند اهلل وجيوز أاهم كرام عن املعايص ({ 96}ِكَراٍم بََرَرٍة) 

 فهم يرفعون عنها ألسنتهم والربرة املطيعون. 

ْنَساُن َما َأْكَفَرُه) يف عتبة بن يعني لعن وهذه اآلية نزلت ({ 97}ُقتَِل اإْلِ

َصىَل -أيب هلب حني قال كفرت برب )والنجم إذا هوى( فقال رسول اهلل 

: ))اللهم سلط عليه كلبك(( فأخذه األسد يف طريق الشام، -اهلل َعَلْيه وآله

 وما أكفره أي ما أشد كفره. 

ُه) قوله تعاىل:  أي جعل له من يقربه فيواريه({ 49}...ُثمَّ َأَماَتُه َفَأْقرَبَ

ُه) }ُثمَّ   يعني أحياه قال األعشى: ({ 44إَِذا َشاَء َأْنَِّشَ

 حتى يقول الناس مام رأوا 

 

 يا عجبًا للميت النارش  

 

ا َيْقِض َما َأَمَرُه)} يعني الكافر أنه مل يعمل ما أمره من ({ 43َكالَّ َلمَّ

 الطاعة واإليامن وأتى بالتكذيب والعصيان. 

بعد أن ذكر زواجر  -اهلل عليه صلوات-قال اإلمام النارص لدين اهلل 

القرآن استأنف رضبًا من املثل ألهل اإليامن ليزدادوا اعتبارًا ونظرًا 

ْنَساُن إِىَل َطَعاِمِه) واستبصارًا فقال: يعني طعامه الذي ({ 42}َفْلَينُْظِر اإْلِ

يأكله وحتيا به نفسه، ويقوم به جسمه من أي يشء كان ثم كيف صار بعد 

}ُثمَّ  يعني به املطر({ 49}َأنَّا َصَبْبنَا اْلَماَء َصبًّا) اجلسد حفظ احلياة ونمو

ا) ( َوِعنًَبا 47}َفَأْنَبْتنَا فِيَها َحبًّا) يعني بالنبات({ 46َشَقْقنَا اأْلَْرَض َشقًّ

 وهو القضب وإنام سمي بذلك ألنه يقضب بعد ظهوره({ 42َوَقْضًبا)

والغلب الشجر الطوال ({ 30ْلًبا)( َوَحَداِئَق غُ 41}َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل)
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 الغالظ واألغلب الطويل الرقبة قال الشاعر: 

 غوى فأثار أغلب دارميا

 

 فويل ابن املراغة ما استثار 

 

 واألب التني قال الشاعر: ({ 39}َوَفاِكَهًة َوَأبًّا)

 فام هلم مرتع للسوام 

 

 واألب عندهم بقدر  

 

ُة) اخَّ وهي اسم من أسامء القيامة وأصلها { (33}..َفإَِذا َجاَءِت الصَّ

من االستامع إىل اليشء ألن الناس يكرب سمعهم لفرط ما يناهلم من 

 األوجال قال الشاعر: 

 يصخ للبناة سمعه 

 

 إصاخة الناشد للمنشد 

 

ٌة) أي تغشاها ذلة وسواد، والقرتة ما ارتفعت ({ 29}...َتْرَهُقَها َقََتَ

  األرض. إىل السامء والغربة ما انحطت إىل

 سورة التكوير مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َرْت)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ْمُس ُكوِّ ({ 9}إَِذا الشَّ

أي تغريت ({ 4}َوإَِذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت) يعني ذهب ضوؤها فأظلمت

 قال الشاعر: 

 حزنان قىض فانكدر

 

 تقيض البازي إذا البازي كرس 

 

َباُل  ًا لظهورها يف السامء بضوئها.وسميت النجوم نجوم }َوإَِذا اْْلِ

ْت) َ والعشار ({ 2}َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت) أي سويت باألرض({ 3ُسريِّ

مجع عرشاء وهي الناقة حلملها عرشة أشهر وهي أنفس أمواهلم قال 
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 الشاعر: 

 هو الواهب املائة املطصفاه 

 

 إما خماضًا وإما عشارا 

 

 بأنفسهم من شدة اخلوف وعطلت يعني أمهلت فتعطل الشتغاهلم

ْت) أي مجعت ألعواضها التي تستحق ({ 9}َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِِّشَ

بذبحها وركوهبا واحلمل عليها ألن اهلل سبحانه ملا أباح لنا منها ما أباح 

وجب عليه أن يعيضها عام حلقها من اآلالم بذلك ليكون فعل ذلك عدالً 

  ه وفضاًل.فيكون عوضها إنعامًا من

َرْت) أي أوقدت فاشتعلت نارًا ألن البحار ({ 6}َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

-تصري يوم القيامة نارًا وروينا ذلك عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 . -صلوات اهلل عليه

َجْت) قوله تعاىل: يعني بمن عمل مثل عملها ({ 7}َوإَِذا النُُّفوُس ُزوِّ

ري إىل اجلنة وعامل الرش يعامل الرش إىل النار وكل فعامل اخلري يعامل اخل

واملوؤدة ({ 2}َوإَِذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت) غاو ضال يقرن بمن أغواه وأضله

املدفونة حية وقد كان الرجل يف اجلاهلية إذا ولدت له ابنة دفنها حية ومنه 

يثقله قال  [، أي ال255]البقرة: }َوََل َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما{قوله تعاىل: 

 الشاعر: 

 وموؤدة مقبورة يف مغارة 

 

 تأمها موؤدة مل توسد  

 

وتقرأ: سئلت بضم السني عىل أاها تكون هي املسئولة فتقول: ال ذنب يل 

فيكون ذلك الكالم منها أبلغ يف احلجة عىل قاتلها، وتقرأ سألت قاتلها مل 

ل ابنته فأبى اهلل قتلت فال يكون له عذر وكان الواحد منهم يغذوا كلبه ويقت

 سبحانه ذلك. 
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ْت) ُحُف ُنِِّشَ يعني إذا ظهرت األعامل من خري ({ 90}..َوإَِذا الصُّ

ورش فعرب عن إحصاء اهلل تعاىل ألعامهلم احلسنات والسيئات بعبارة من 

َماُء ُكِشَطْت) حييص اليشء عن صحيفة كتبها أي كشفت ({ 99}َوإَِذا السَّ

ِجلِّ لِْلُكُتِب{ }َيْومَ وطويت كام قال تعاىل:  َماَء َكَطيِّ السِّ  َنْطِوي السَّ

 [. 184]األنبياء:

َرْت) }َوإَِذا اْْلَنَُّة  أي أوقدت وأمحيت({ 94}َوإَِذا اْْلَِحيُم ُسعِّ

}َفِريٌق أي قربت وإىل هاتني يصري الصائرون لقوله تعاىل: ({ 93ُأْزلَِفْت)

ِعرِي)  لشورى[. ]ا ({7يِف اْْلَنَِّة َوَفِريٌق يِف السَّ

ْت)} أي عملت من خري ورش وهذا ({ 92َعِلَمْت َنْفٌس َما َأْحَْضَ

َرْت) جواب: ْمُس ُكوِّ  ({. 9}إَِذا الشَّ

يعني النجوم اجلارية يف األفالك واخلنوس ({ 99}َفاَل ُأْقِسُم بِاخْلُنَِّس)

وسميت جواري جلريااها يف األفالك ({ 96}اْْلََواِر اْلُكنَِّس) االستتار

س الغي ب وهو مأخوذ من الِكناس وهو كناس الوحش الذي خيتفي والكن

ْيِل إَِذا َعْسَعَس) فيه  وىل قال الشاعر: ({ 97}َواللَّ

 حتى إذا ما صبحها تنفسا

 

 وانجاب عنها ليلها وعسعسا 

 

وأصل العس واالمتالء وقيل للقدح الكبري عس فانطلق عىل إقبال 

ْبِح إَِذا ستكامل امتالئه الليل البتداء امالئه وانطالق ظالمه ال }َوالصُّ

َس) -وهو طلوع الفجر وكذلك رويناه عن أمري املؤمنني عيل ({ 92َتنَفَّ

 .-َعَلْيه الَسالم

وهذا جواب القسم، والرسول ({ 91}إِنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم)

وإنام القرآن من قول اهلل تعاىل ثم هو من تبليغ  -َعَلْيه الَسالم-جربيل 
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 رسول وسمي قوله جمازًا.ال

}َوَما  مطاع يف السامء أمني عند اهلل تعاىل({ 49}..ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنٍي)

َصىَل اهلل َعَلْيه -يعني بالصاحب رسول اهلل ({ 44َصاِحُبُكْم بَِمْجنُوٍن)

َعَلْيه -يعني رأى جربيل ({ 43}َوَلَقْد َرآُه بِاأْلُُفِق اْلُمبنِِي) -وآله

أي ليس عىل ما غاب من ({ 42ا ُهَو َعىَل اْلَغْيِب بَِضننٍِي)}َومَ  -الَسالم

أعني الناظرين بمتهم ألن رسه موافق لعالنيته وباطنه مطابق لظاهره، 

ويقرأ بالضاد ومعناه ليس ببخيل عن إفشاء األحكام التي كانت عنه غائبة 

({ 49}َوَما ُهَو بَِقْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم) بل يشيعها وينرشها ويسطرها

أي كيف تعدلون عن ({ 46}َفَأْيَن َتْذَهُبوَن) يعني به شاعر أو ساحر

 طاعته بمعصيته وتذرون طريق اهلداية والرشاد إىل الغي والعناد.

 سورة اإلنفطار مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َماُء اْنَفَطَرْت)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ({ 9}إَِذا السَّ

}َوإَِذا اْلبَِحاُر  أي تساقطت({ 4َكَواِكُب اْنَتَثَرْت)}َوإَِذا الْ  أي انشقت

َرْت) أي أخرج ({ 2}َوإَِذا اْلُقُبوُر بُْعثَِرْت) فصارت بحرًا واحداً ({ 3ُفجِّ

 َمْن فيها من املوتى. 

َك بَِربَِّك اْلَكِريِم) ْنَساُن َما َغرَّ َا اإْلِ واإلنسان خماطب به ({ 6}..َياَأَيُّ

ِذي َخَلَقَك{  هله وأرص عىل باطلهكل إنسان تامدى يف ج يعني خلقك }الَّ

اَك{  من ماء مهني أي عدل ({ 7}َفَعَدَلَك) يعني سوى أعضاءك}َفَسوَّ

}يِف َأيِّ  خلقك فاليد مثل اليد والرجل مثل الرجل والعني مثل العني

َبَك) يعني من قبيح وحسن وأسود وأمحر وطويل ({ 2ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ

 وأنثى. وقصري وذكر 

وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال لبعض أصحابه 

: ))ما ولد لك؟(( فقال: يا رسول اهلل ما عسى أن يولد يل إما غالمًا وإما 
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جارية ، فقال له : ))ومن يشبه؟(( فقال له : يا رسول اهلل وما عسى أن يشبه 

ل هكذا إن النطفة إذا استقرت يف الرحم يشبه أباه وأمه ، فقال له : ))ال تق

 :  اهلل قول قرأت أما -الَسالم َعَلْيه–أحرضها اهلل كل نسب بينها وبني آدم 

َبَك)  ({ .2}يِف َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ

يِن) بُوَن بِالدِّ والدين اجلزاء واحلساب يف أصل اللغة ({ 1}َكالَّ بَْل ُتَكذِّ

}َوإِنَّ  لدين الذي جاء به سيدنا رسول اهللوجيوز أن يكون تكذيبهم با

يعني املالئكة التي حتفظ أعامل اخلري والرش فأما ({ 90َعَلْيُكْم حَلَافِظنَِي)

}ِكَراًما  حفظة اخلري فعن األيامن، وأما حفظة الرش فعن الشامئل

يعني كرامًا عىل اهلل تعاىل كاتبني يعني عاملني باألعامل كعلم ({ 99َكاتِبنَِي)

 ن كتب اليشء فأثبته. م

 مكية سورة التطفيف 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام النارص لدين اهلل بِْسِم اللَّ

}َوْيٌل : روينا أن أهل املدينة كانوا أخبث كياًل حتى نزل قوله تعاىل: 

ِفنَي) تعمل يف فأحسنوا بعدها الكيل والوزن، والويل كلمة تس({ 9لِْلُمَطفِّ

النداء باحلساب واهلالك ويستعمله العرب يف احلرب والسلب واملطففني 

مأخوذ من الطفيف وهو القليل واملطفف هو املقل ل حق صاحبه بنقصانه 

ِذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاِس َيْسَتْوُفوَن) عن احلق يف كيل أو وزن. ({ 4}الَّ

وَن)}َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو  أي من الناس يعني إذا كالوا ({ 3َوَزُنوُهْم ُُيَِْسُ

هلم فحذفت هذه الالم ملا يف الكالم من الداللة عليها وخيرسون ينقصون 

 يأخذون زائدًا ويعطون ناقصًا.

يعني يقومون من قبورهم ({ 6}...َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلِمنَي)

 َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أن رسول اهلل -عليهم السالم-وروينا عن آبائنا 
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قال لبشري الغفاري: ))كيف أنت صانع يف يوم يقوم فيه الناس مقدار 

ثالثامئة سنة لرب العاملني ال يأتيهم فيه خري وال يؤمرون فيه بأمر؟(( قال 

 بشري: املستعان اهلل عز وجل. 

نيٍ  قوله تعاىل: اِر َلِفي ِسجِّ وهو السجن ({ 7)}َكالَّ إِنَّ ِكَتاَب اْلُفجَّ

يل سجينه وفيه مبالغة.. أي علم ال خيالطه شك ({ 1}ِكَتاٌب َمْرُقوٌم) فع 

 وال ظن ألن كتاب العمل إذا كان يف سجن فصاحبه معه. 

({ 92}...َكالَّ بَْل َراَن َعىَل ُقُلوِِّبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن) قوله تعاىل:

 رب قال الشاعر: أي طبع عىل قلوهبم بام أرصوا عليه من الك

 وكم ران من ذنب عىل قلب فاجر

 

 فتاب من الذنب الذي ران وانجال 

 

يِّنَي)قوله تعاىل:  واألبرار ({ 92}...َكالَّ إِنَّ ِكَتاَب اأْلَبَْراِر َلِفي ِعلِّ

املطيعون هلل عز وجل النصحاء خللقه فأعامهلم يف عليني وهو أرفع األمكنة 

 وأعىل الدرجات يف اجلنة. 

َة النَِّعيِم) له تعاىل:قو وروينا عن ({ 42}...َتْعِرُف يِف ُوُجوِهِهْم َنْْضَ

صلوات اهلل -عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  -عليهم السالم-آبائنا 

أن أهل اجلنة يتوضون من أاهارها ويغتسلون فكلام ازدادوا اغتساالً  -عليه

والرحيق اخلمر قال َرِحيٍق{  ُيْسَقْوَن ِمنْ واستعامالً ازدادوا نرضة وحسنًا }

 حسان: 

 يسقون من ورد الربيص عليهم 

 

 بردًا يصفق بالرحيق السلسل 

 

وحكي لنا أن الرحيق هي اخلالصة من الغش ومن سائر معائب اخلمر 

 ألنه يمزج بالكافور وخيتم باملسك( ِخَتاُمُه ِمْسٌك{ 49}َُمُْتوٍم) ومساوئه

 أي فليعمل العاملون({ 46ْلُمَتنَافُِسوَن)}َويِف َذلَِك َفْلَيَتنَاَفِس ا
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والتسنيم عني ماء جتري من أعىل اجلنة ({ 47}َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسنِيٍم)

 واشتقاقها من سنام البعري لعلوه وارتفاعه. 

يعني الهني ({ 39}...َوإَِذا اْنَقَلُبوا إِىَل َأْهِلِهُم اْنَقَلُبوا َفِكِهنَي) 

 ناعمني. 

اُر َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن)}.. قوله تعاىل: َب اْلُكفَّ وهذا  ({36.َهْل ُثوِّ

 سؤال املؤمنني عن الكفار حني فارقوهم أي هل أثيب الكفار عىل أفعاهلم. 

 سورة انشقت مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ْت)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ َماُء اْنَشقَّ ({ 9}إَِذا السَّ

 -َعَلْيه الَسالم-اعة روينا عن أمري املؤمنني وانشقاق السامء من أرشاط الس

أن انشقاقها يكون من قبل املجرة وجوابه حمذوف وتقديره إذا السامء 

 أنشقت رأى اإلنسان ما قدم لنفسه من خري أو رش. 

ْت) قوله تعاىل: َا َوُحقَّ أي سمعت لرهبا يف أمره هلا ({ 4}َوَأِذَنْت لَِرِّبِّ

السامع، وروينا عن رسول اهلل َصىَل اهلل  باالنشقاق فجرت جمرى املطيع

َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))ما إذن اهلل لنبي كإذنه لنبي يقرأ القرآن(( واإلذن 

 االستامع شعرًا: 

 صم إذا ذكروا خريًا ذكرت به 

 

 وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا  

 

 وحقت أي حق هلا أن تفعل ذلك ومنه قول كثري: 

  فأهاًل ومرحباً فإن تكن العتبى 

 

 وحقت لنا العتبى لدينا وجلت  

 

ْت)   أي سويت بذلك اجلبال وبسطت روينا ({ 3}َوإَِذا اأْلَْرُض ُمدَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه -أن النبي  -عليهم السالم-عن آبائنا عن عيل بن احلسني 
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قال: ))إذا كان يوم القيامة مد اهلل األرض مد األديم حتى ال يكون  -وآله

({ 2}َوََتَلَّْت) من املوتى }َوَأْلَقْت َما فِيَها{حد إال موضع قدمه((. أل

 منهم إليه. 

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِىَل َربَِّك َكْدًحا{ قوله تعاىل:  َا اإْلِ أي إنك }..َياَأَيُّ

 ساع إىل ربك سعيًا حتى تالقي ربك قال الشاعر: 

 وما الدهر إال ناديان فمنهام 

 

 ابتغ العيش أكتع أموت ومنها  

 

أي يسعى وحيتمل أن يكون عامل لربك عماًل تلقى اهلل به خريًا كان أو 

 رشًا قال الشاعر: 

 ومضت بشاشة كل عيش صالح 

 

 وبقيت أكدح للحياة فأنصب  

 

 أي أعمل للحياة. 

ا َمْن ُأوِِتَ ِكَتابَُه بَِيِمينِِه)قوله تعاىل:  روينا عن آبائنا عن ({ 7}َفَأمَّ

اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم أنه قال: ))يعرض الناس ثالث  رسول

عرضات فأما عرضان فجدال ومعاذير، والثالث تطري الكتب يف األيدي 

فبني أخذ كتابه بيمينه وبني أخذ كتابه بشامله(( وعنى بالكتب األعامل 

واحلساب  فالصاحلات تقود يمينًا إىل اجلنة والطاحلات تقود شامالً إىل النار

 اليسري هو املجاز عىل احلسنات والتجاوز عن الصغائر. 

وًرا) يعني أهلهم الذين أعدهم اهلل له ({ 1}..َوَينَْقِلُب إِىَل َأْهِلِه َمَْسُ

 يف اجلنة. 

أي أن لن يرجع حيًا مبعوثًا ({ 92}...إِنَُّه َظنَّ َأْن َلْن َُيُوَر) 

رجع ومنه احلديث املروي فيحاسب ويثاب ويعاقب يقال: حار حيور إذا 

: ))نعوذ باهلل من احلور بعد الكور(( -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عن رسول اهلل 
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 يعني من الرجوع إىل النقصان بعد الزيادة قال الشاعر: 

 وما املرء إال كالشهاب وضوءه 

 

 حيور رمادًا بعد أن كان ساطع  

 

َفِق) ْيِل َوَما َوَسَق) هو احلمرة({ 96}..َفاَل ُأْقِسُم بِالشَّ ({ 97}َواللَّ

 أي مجع قال الشاعر: 

 إن لنا قالئصًا نثانقاً 

 

 مستوسقات مل جيدن سائقا 

 

 وقد يكون وسق بمعنى عمل قال: 

 ويومًا ترانا صاحلني وتارة 

 

 يقوم بنا كالواسق املتلبث 

 

َكُبنَّ  أي استدار({ 92}َواْلَقَمِر إَِذا اتََّسَق) أي كالعامل َطَبًقا َعْن }َلََتْ

يعني حاالً بعد حال فطياًم بعد رضيع وشيخًا بعد شباب قال ({ 91َطَبٍق)

 الشاعر: 

 كذلك املرء إن ينسى له أجل 

 

 يركب عىل طبق من بعده طبق  

 

ورخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء وغنى بعد فقر، وفقر بعد غنى، وسقاًم 

 بعد صحة وصحة بعد سقم. 

أي بام يرسون يف ({ 43َأْعَلُم بَِما ُيوُعوَن) }...َواللَّهُ قوله تعاىل: 

أي غري مقطوع وال مكدر باملن  ({49}هَلُْم َأْجٌر َغرْيُ َِمْنُوٍن) قلوهبم..

 واألذى. 

 سورة الربوج مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ وِج)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ َماِء َذاِت اْلرُبُ ({ 9}َوالسَّ
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 لربوج فهي بروج السامء وهي اثني عرش برجًا هو قسم أقسم اهلل به وا

َصىَل اهلل َعَلْيه -والشاهد هو سيدنا رسول اهلل ({ 3}..َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد)

-واملشهود يوم القيامة كذا روينا عن آبائنا عن أمري املؤمنني عيل  -وآله

 . -َعَلْيه الَسالم

سم واألخدود الشق وهذا جواب الق({ 2}ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد)

العظيم يف األرض ومجعه أخاديد ومنه اخلد ملجاري الدموع فيه واملخدة 

ألن اخلد يوضع عليها وهذه حفائر شقت يف األرض وأوقدت نارًا وألقي 

فيها مؤمنون امتنعوا من الكفر واملؤمنون كانوا من اليمن وحكي أن النار 

 صعدت إليهم وهم شهود عليها فأحرقتهم. 

يعني أصحاب ({ 7ُهْم َعىَل َما َيْفَعُلوَن بِاْلُمْؤِمننَِي ُشُهوٌد)}...وَ 

 األخدود شهود عىل ما فعلوا باملؤمنني. 

 يعني خيلق ثم يبعث. ({ 93}...إِنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد) 

يٌد)   ({44}يِف َلْوٍح ََمُْفوٍظ) أي كريم({ 49}...بَْل ُهَو ُقْرَءاٌن ََمِ

 د اهلل فال يقدر أحد عىل تغيريه. أي علمه حمفوظ عن

 سورة الطارق مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َماِء َوالطَّاِرِق)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ({ 9}َوالسَّ

وهام قسامن والسامء قسم والطارق قسم آخر، والطارق النجم وقد بينه اهلل 

( النَّْجُم 4اِرُق)}َوَما َأْدَراَك َما الطَّ  سبحانه وتعاىل يف كتابه فقال:

 ومنه قول هند ابنة عتبة: ({ 3الثَّاِقُب)

 نحن بنات طارق 

 

 

تقول بنات النجم افتخارًا برشفها، وإنام سمي النجم طارقًا الختصاصه 

 بالليل والعرب تسمي كل قاصد يف الليل طارقًا، قال الشاعر: 
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 أال طرقت من بعد ما هجعوا هند 

 

 

 ت املطرقة. والثاقب: امليضء املتوهج. وأصل الطرق الدق ومنه سمي

ا َعَلْيَها َحافٌِظ) و)ما( التي بعد الالم زائدة ({ 2}إِْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّ

وتقديره إن كل نفس عليها حافظ وأراد باحلافظ الشاهد من املالئكة بام 

 يفعله من خري ورش. 

ائِ  قوله تعاىل: َ ْلِب َوالَتَّ ُرُج ِمْن بنَْيِ الصُّ يعني من بني ({ 7ِب)}...َُيْ

أصالب الرجال وترائب النساء والرتائب موضع القالدة من الصدر قال 

 الشاعر: 

 والزعفران عىل ترائبها 

 

 رشفا به اللباب والنحر  

 

اِئُر) َ أي تظهر وهو كل ما استرس به اإلنسان من ({ 1}..َيْوَم ُتْبىَل الَسَّ

 خري ورش وإيامن وكفر كام قال األحوص:  

 لكم يف موضع الرس واحلشا  ستبىل

 

 رسيرة ودٍّ يوم تبىل الرسائر 

 

 ( ٍة َوََل َنارِصٍ يعني قوة يف بدنه وال نارص من ({ 90}َفَما َلُه ِمْن ُقوَّ

ْجِع) غريه َماِء َذاِت الرَّ والرجع املطر ألنه يرجع يف الغالب ({ 99}َوالسَّ

ْدِع) عند احلاجة إليه الصدع النبات ألن و({ 94}َواأْلَْرِض َذاِت الصَّ

يعني به القرآن ومعنى ({ 93}إِنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل) األرض تنصدع عنه

-عن سيدنا رسول اهلل  -َعَلْيه الَسالم-الفصل ما رويناه عن أمري املؤمنني 

أنه قال: ))كتاب اهلل فيه خرب ما قبلكم وخرب ما بعدكم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهلل،  وفصل ما بينكم هو الفصل
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 ومن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهلل((. 

ُْم  يعني اللعب الباطل هو اجلد واحلق({ 92}َوَما ُهَو بِاهْلَْزِل) }إَِّنَّ

والكيد هو اجتامع أهل مكة يف دار الندوة عىل املكر ({ 99َيِكيُدوَن َكْيًدا)

ِذيَن له وَسَلم كام قال اهلل: برسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآ }َوإِْذ َيْمُكُر بَِك الَّ

}َوَأِكيُد  [. 38]األنفال: َكَفُروا لُِيْثبُِتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُُيِْرُجوَك{

 يعني به اإلنتقام منهم يف اآلخرة بالنار ويف الدنيا بالسيف. ({ 96َكْيًدا)

ِل اْلَكافِِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَويْ  وهذه اآلية منسوخة بآية  ({97ًدا)}َفَمهِّ

 السيف والرويد االنتظار كام قال الشاعر: 

 رويدك حتى تنظري عم تنجيل

 

 عناية هذا العارض املتألق 

 

 فقتلوا بالسيف يوم بدر. 

 سورة األعلى مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ { (9}َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

وتسبيحه تنزهيه عن أن يسمى به أحد غريه، وروينا عن آبائنا، عن رسول 

أنه ملا نزلت هذه قال ألصحابه: ))اجعلوها يف  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

يقول يف سجوده: )سبحان  -َعَلْيه الَسالم-سجودكم(( فكان أمري املؤمنني 

 اهلل األعىل وبحمده(.

ى ِذي َخَلَق َفَسوَّ يعني خلقهم خلقًا كاماًل وسوى بأن جعل ({ 4)}الَّ

 لكل جارحة مثاًل وحيتمل أن يكون املعنى بإنعامه وسَوى بينهم يف أحكامه

َر َفَهَدى) ِذي َقدَّ يعني قدر أرزاقهم وأقواهتم وهداهم إىل ({ 3}َوالَّ

ِذي َأْخَرَج  معايشهم إن كانوا إنسًا وإىل مراعيها إن كانت وحشاً  }َوالَّ

 يعني به النبات ألن البهائم ترعاه قال الشاعر: ({ 2َعى)اْلَمرْ 

 وتبقى حزازات النفوس كام هيا   وقد ينبت املرعى عىل دمر الثرى 
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والغثاء ما يبس من النبات حتى صار هشياًم ({ 9َفَجَعَلُه ُغَثاًء َأْحَوى)}

 تذروه الرياح، واألحوى األسود قال ذو الرمة: 

ٌة   لعس ملياء يف شفتيها حو 

 

 ويف اللثات عىل أنياهبا شنب 

 

والغثاء يف اللغة ما احتمله السيل فشب ه ما تذروه الرياح به وهذا مثل 

}َسنُْقِرُئَك َفاَل رضبه اهلل تعاىل للكفار لذهاب الدنيا بعد نظارهتا 

إذا نزل عليه جربيل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-كان رسول اهلل ({ 6َتنَْسى)

  ({.6}َسنُْقِرُئَك َفاَل َتنَْسى)ينساه فأنزل اهلل:  يقرأه خيفة أن

}إِنَُّه َيْعَلُم  من أن يؤخر إنزاله عليك فال تقرأوه}إَِلَّ َما َشاَء اللَُّه{ 

 واجلهر هوما قد أظهره وما خيفى ما قد أرسه({ 7اْْلَْهَر َوَما َُيَْفى)

ى) َك لِْلُيَْسَ ُ ْر إِْن  واآلخرةوهو اخلري كله يف الدنيا ({ 2}َوُنَيَسِّ }َفَذكِّ

ْكَرى) يعني ذكر باهلل عز وجل و)إن( بمعنى )ما( واملراد ما ({ 1َنَفَعِت الذِّ

 نفعت الذكرى وليست إن للرشط الذكرى مع األحوال كلها نافعة

ُر َمْن َُيَْشى) كَّ يعني من خيشى اهلل وقد يتذكر من يرجوه غري ({ 90}َسَيذَّ

الراجي فلذلك علقها باخلايش دون  أن تذكرة اخلايش أبلغ من تذكرة

 . الراجي

الذي يتجنب التذكرة هو الكافر وقد صار ({ 99}َوَيَتَجنَُّبَها اأْلَْشَقى)

ِذي َيْصىَل النَّاَر اْلُكرْبَى) لكفره شقياً  والنار الكربى هي التي ({ 94}الَّ

َيا) يف أسفل الدركات ه معذب يعني أن({ 93}ُثمَّ ََل َيُموُت فِيَها َوََل َُيْ

 ال يسرتيح باملوت وال ينتفع باحلياة كام قال الشاعر: 

 عناها وال حتيا حياة هلا طعم   أال ما لنفيس ال متوت فينقيض
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ى) قوله تعاىل: أي فعل فعاًل زكيًا وعمل ({ 92}َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّ

َم }َوَذَكَر اْس  عماًل ناميًا، وحيتمل أن يكون تزكى بمعنى أخرج الزكوات

هو أن يذكره بقلبه عند صالته فيخاف عقابه ويرجو ثوابه ليكون َربِِّه{ 

استيفاؤه هلا وخضوعه فيها بحسب خوفه ورجائه ويكرب عند إحرامه 

) بالصالة ويذكر اسم ربه ألنه ال ينعقد إال به أي صىل ({ 99}َفَصىلَّ

 الصلوات اخلمس. 

ْنَيا) عني هبا الكفار والتقدير بل تؤثرون ي({ 96}بَْل ُتْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ

يعني أن اآلخرة ({ 97}َواْْلِخَرُة َخرْيٌ َوَأبَْقى) احلياة الدنيا عىل اآلخرة

يعني أن ما قصه اهلل تعاىل يف }إِنَّ َهَذا{ خري للمؤمنني وأبقى اجلزاء فيها 

ُحِف اأْلُوىَل) هذه السورة قال اإلمام النارص لدين اهلل: ({ 92}َلِفي الصُّ

مائة صحيفة ومخس  -عليهم السالم-إن مجيع ما أنزل اهلل عىل أنبيائه 

صحف وأربعة كتب منها مخس وثالثون صحيفة عىل شيث بن 

آدم،ومخسون صحيفة أنزهلا عىل إدريس وعرشون صحيفة أنزهلا عىل 

إبراهيم، وأنزل التوراة عىل موسى، والزبور عىل داود، واإلنجيل عىل 

 . -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-نا حممد عيسى، والقرآن عىل نبي

 سورة الغاشية مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }َهْل َأَتاَك َحِديُث قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

والغاشية فيها تأويالن أحدهام أن تكون بمعنى القيامة ألاها ({ 9اْلَغاِشَيِة)

ا تغشى وجوه تغشى الناس باألهوال واألوجال. والثاين: أاها النار ألاه

 الكفار وتلفح ومعنى هل بمعنى قد. 

واملراد هبا وجوه أهل املعايص كلها من ({ 4}ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة)

املرشكني وسائر العصاة املذنبني وعنى بيومئذ يوم القيامة وخاشعة يعني 
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}َعاِمَلٌة{  ذليلة ختشع يف النار نعوذ باهلل من عذاب النار فال ينفعها.

 يعني تعبة فيها وجيوز أن تكون ناصبة يف النار. ({ 3}َناِصَبٌة) عايصبامل

 يعني قد أنى حرها فانتهى واشتد({ 9}..ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ َءانَِيٍة)

يٍع) والرضيع شجرة تسميها قريش ({ 6}َلْيَس هَلُْم َطَعاٌم إَِلَّ ِمْن َْضِ

 الشاعر: الشربق كثرية الشوك فإذا يبس يف الصيف فهو رضيع قال 

 دع الشربق الريان حتى إذا ذوى 

 

 وعاد رضيعًا نازعته املخائض 

 

 وكيف يسمن من أكله الشوك؟!

يعني لغوًا من الكالم وفيه منتهى ({ 99}..ََل َتْسَمُع فِيَها ََلِغَيًة)  

ٌر َمْرُفوَعٌة) الوزر واآلثام والرسر مجع رسير وهو مشتق ({ 93}..فِيَها ُِسُ

صفها بأاها مرفوعة تأويالن أحدهام: أاها مرفوعة يف من الرسور ويف و

أنفسهم جلاللتها. والثاين: أاها مرفوعة املكان الرتفاعها وعلوها ويف معنى 

أحدهام: ليلتذ أهلها باالرتفاع. والثاين: ليشاهدوا  وجهانارتفاعها 

 بارتفاعهم عليها ما أعطوه من ملك وأوتوه من نعيم. 

يعني الوسائد أحدها نمرقة ({ 99ُق َمْصُفوَفٌة)}..َوَنَمارِ  قوله تعاىل:

 وقيل إاها املرافق شعر: 

 وريم أحم املقلتني حمبب 

 

 زرابيه مبثوثة ونامرقه  

 

يعني هبا البسط النفيسة الفاخرة املبثوثة ({ 96}َوَزَرايِبُّ َمْبُثوَثٌة) 

 املبسوطة. 

بِِل َكْيَف ُخِلَقْت  ليستدلوا بام فيها من ({ 97)}َأَفاَل َينُْظُروَن إِىَل اإْلِ

العرب عىل وحدانيته وبعلو قدرته عىل هذه األمور أنه قادر عىل بعثهم، 
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 واإلبل يف هذا املقام السحاب. 

أي بجبار مسلط أي تكرههم عىل ({ 44}...َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَسْيطٍِر) 

فلست له ({ 43}إَِلَّ َمْن َتَوىلَّ َوَكَفَر) اإليامن وهذه منسوخة بآية السيف

ُه اْلَعَذاَب  بمذكر ألنه ال يقبل تذكريك وال يسمع حتذيرك بُُه اللَّ }َفُيَعذِّ

( يعني ({ 49}إِنَّ إَِلْينَا إَِياَِّبُْم) يعني به عذاب جهنم({ 42اأْلَْكرَبَ

 يعني جزاء أعامهلم.  ({46}ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا ِحَساَِّبُْم) مرجعهم إىل جهنم

 سورة الفجر مكية 
ِحيِم: بِ  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ( َوَلَياٍل 9}َواْلَفْجِر)قوله تعاىل: ْسِم اللَّ

( أقسم اهلل تعاىل به وهو انفجار الصبح من أفق املرشق وهام ({ 4َعِّْشٍ

فجران فاألول: منهام مستطيل كذنب الرسحان يبدو كعمود نور ثم يعقب 

بح وهو من بظالم يتخلله ويسمى هذا الفجر الكاذب ألنه كذبك عن الص

 مجلة الليل وال تأثري له يف صالة وال صيام. 

وأما الثاين: فمستطيل النور منترش يف األفق ويسمى الفجر الصادق ألنه 

صدقك عن الصبح وبه يتعلق حكم الصالة والصوم. ووقع القسم عىل 

فجر الصبح الذي هو بدء النهار يف كل يوم كذا رويناه عن أمري املؤمنني عيل 

 . -الَسالم َعَلْيه-

( قسم آخر روينا عن آبائنا عن رسول اهلل َصىَل اهلل ({ 4}َوَلَياٍل َعِّْشٍ

ْفِع َواْلَوْتِر)َعَلْيه وآله وَسَلم أاها عرش األضحى.  يعني اخللق ({ 3}َوالشَّ

كله ألن لكل فرد منه زوجًا، وجيوز أن يكون الشفع والوتر الصالة ألن 

 . رمنها ما هو شفع ومنها ما هو وت

( ْيِل إَِذا َيَْسِ وهذا َقَسم رابع واملراد به ليلة املزدلفة ويرسي ({ 2}َواللَّ

ي عقل واحلجر املنع ومنه ({ 9}َهْل يِف َذلَِك َقَسٌم لِِذي ِحْجٍر) يسري

سمي احلََجر المتناعه بصالبته، وسميت احلُْجَرة المتناع من فيها هبا 
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ال إما لسفه أو لصغر، و)هل( يف وَحْجر الويل ألنه املنع من الترصف يف امل

 هذا املكان بمعنى )إن( يعني إن يف ذلك قسم لذي حجر. 

ْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد) وإرم اسم ({ 7( إَِرَم َذاِت اْلِعَماِد)6}َأََل

القرية التي كانوا هبا وذات العامد أراد هبا البناء الرصني املحكم بالعامد، 

أنه قال: أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العامد وروينا عنه كالمًا 

وشددت بذراعي بطن واد وأنا الذي كنزت كنزًا عىل سبعة أذرع ال خيرجه 

 إال رجل من ذرية حممد اهلاد. 

َلْق ِمْثُلَها يِف اْلباَِلِد) ْ ُُيْ تِي ََل يعني مثل قوم عاد لطوهلم ({ 2}الَّ

ِذيَن َجابُوا الصَّ  وشدهتم يعني قطعوا الصخر ({ 1ْخَر بِاْلَواِد)}َوَثُموَد الَّ

َباِل ونقبوه ونحتوه حتى جعلوه بيوتًا قال اهلل تعاىل:  }َوَتنِْحُتوَن ِمَن اْْلِ

 ]الشعراء[، شعرًا:  ({921بُُيوًتا َفاِرِهنَي)

 هم رضبوا يف كل صامء صخرة 

 وقال آخر: 

 وال رأيت قلوصًا بعدما محلت 

 

 بأيد عظيامت شداد السواعد  

 

 ستني وسقًا وال جابت به بلدا

 

أن  -عليهم السالم-وأما الوادي فهو وادي القرى، وروينا عن آبائنا 

مر بوادي القرى يف غزوة تبوك وهو عىل  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

 فرس أشقر فقال: ))أرسعوا السري فإنكم يف واد ملعون((. 

املراد باألوتاد جنوده وعساكره وقيل و({ 90َوفِْرَعْوَن ِذي اأْلَْوَتاِد)}

 إنه كان يعذب الناس باألوتاد يتدهم يف أيدهيم وأرجلهم. 

أي سلط عليهم مثل ({ 93}...َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب)

 العذاب بالسوط. 
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ا)  اَث َأْكاًل َلمًّ َ والرتاث املرياث واللم اجلمع ({ 91}...َوَتْأُكُلوَن الَتُّ

({ 40}َوحُتِبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا ََجًّا) ملمت الطعام ملا إذا أكلته مجعاً  يقال:

 : ))إن تغفر اللهم تغفر جاًم((. -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-واجلم الكثري قال 

ْكَرى)  ْنَساُن َوَأنَّى َلُه الذِّ ُر اإْلِ يف اآلخرة وإنام ({ 43}...َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَّ

ْمُت حِلََياِِت)}َيقُ  تنفع يف الدنيا يعني قدمت من  ({42وُل َياَلْيَتنِي َقدَّ

 حيايت يف األعامل الصاحلة لبقائي يف اآلخرة . 

ُب َعَذابَُه َأَحٌد) ({ 46( َوََل ُيوثُِق َوَثاَقُه َأَحٌد)49}َفَيْوَمِئٍذ ََل ُيَعذِّ

ْمُت حِلََياِِت{أي ال يعذب مثل عذاب الذي يقول  ا قول وهذ }َياَلْيَتنِي َقدَّ

 الكفار أهل املعايص. 

ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة) عنى هبا نفس املؤمن ( اْرِجِعي{ 47}...َياَأيَّ

أي إىل }إِىَل َربِِّك{  ألاها آمنة مطمئنة إىل ما هلا عند اهلل من الكرامة والثواب

 أي بثواهبا التي قد أعطاها اهلل}َراِضَيًة{  ثواب ربك ونعمته

يعني ({ 41}َفاْدُخِِل يِف ِعَباِدي) يعني قد ريض عملها({ 42)}َمْرِضيَّةً 

  عنى هبا جنة اخللد. ({30}َواْدُخِِل َجنَّتِي) الصاحلني من عباده

 سورة البلد مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ( 9}ََل ُأْقِسُم ِِّبََذا اْلَبَلِد)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

أي حل لك ما صنعته يف هذا البلد من قتل أو ({ 4ِد)َوَأْنَت ِحلٌّ ِِّبََذا اْلَبلَ 

يعني ({ 3}َوَوالٍِد َوَما َوَلَد) غريه ويوم دخول مكة يوم الفتح والبلد مكة

ْنَساَن يِف َكَبٍد) -َعَلْيه الَسالم-آدم  فيه تأويالن ({ 2}َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

خوذ من كبد أحدهام من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة يتكبد يف اخللق مأ

الدم وهو غلظه ومنه أخذ اسم الكبد ألنه دم قد غلظ، والثاين: يف شدة 

ألاها محلته كرهًا ووضعته كرهًا وأرضعته كرهًا ثم بعد ذلك يكابد مصائب 

 الدنيا وشدائد اآلخرة ومنه قول لبيد: 
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 يا عني هال بكيت أربد 

 

 إذ قمنا وقام اخلصوم يف كبد 

 

يعني أحيسب ({ 9َأْن َلْن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد) َأَُيَْسُب قوله تعاىل: }

}َيُقوُل  اإلنسان أن لن يقدر عليه اهلل جل وعال أن يبعثه بعد املوت

يعني كثريًا جمتمعًا بعضه عىل بعض ومنه سمي ({ 6َأْهَلْكُت َماًَل ُلَبًدا)

 اللبد الجتامعه وتلبيد بعضه عىل بعض وهذا القائل أبو األسود بن اجلمحي

أنفق ماالً كثريًا يف عداوة رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم والصد عن 

من الناس فيام أنفقه حتى يكذب ({ 7}َأَُيَْسُب َأْن ََلْ َيَرُه َأَحٌد) سبيل اهلل

 فيام أنفقه. 

يعني سبيل اخلري وسبيل ({ 90}...َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْيِن) قوله تعاىل:

}َفاَل اْقَتَحَم  دى والضالل، والنجد الطريق املرتفعةالرش وطريق اهل

({ 94}َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة) واملراد بالعقبة طريق النجاة({ 99اْلَعَقَبَة)

}َفكُّ  ليعلمه اقتحام العقبة -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وهذا خطاب للنبي 

نه بالرق كاألسري عنى هبا من الرق وسمي املرقوق رقبة أل({ 93َرَقَبٍة)

املربوط يف رقبته وسمى عتقها فكًا كفك األسري من النار قال حسان بن 

 ثابت: 

 كم من أسري فككناه بال ثمن 

 

 وجز ناصية كنا مواليها 

 

أي جماعة لقحط أو ({ 92}َأْو إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة)ثم قال: 

بٍَة) ا قرابةيعني ذ({ 99}َيتِيًما َذا َمْقَربٍَة) غالء ({ 96}َأْو ِمْسِكينًا َذا َمَْتَ

 هو الذي ال يقيه من الرتاب لباس وال غريه. 

ِذيَن َءاَمنُوا{  قوله تعاىل: يعني أنه ال يقتحم العقبة من }ُثمَّ َكاَن ِمَن الَّ
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ِذيَن َءاَمنُوا  فك رقبة أو إطعام يف يوم ذي مسغبة حتى يكون من }الَّ

رْبِ  أي بالرتاحم فيام بينهم ({ 97َوَتَواَصْوا بِاْلَمْرمَحَِة) َوَتَواَصْوا بِالصَّ

يعني أصحاب ({ 92}ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة) فرمحوا الناس كلهم

 اجلنة. 

ِذيَن َكَفُروا بِآَياتِنَا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة) يعني القرآن ({ 91}َوالَّ

املعجزات والدالئل واحلجج وسائر ما أتى به عىل لسان نبيه من البيان و

}َعَلْيِهْم َناٌر  يعني أهل جهنم({ 91}ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة)

 واملوصدة املطبقة.  ({40ُمْؤَصَدٌة)

 سورة الشمس 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ْمِس َوُضَحاَها)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ({ 9}َوالشَّ

 ا، وضحاها إرشاقها وضوءهاوهذان َقَسامن َقَسٌم بالشمس وقسم بضحاه

أي اتبعها ويف اتباعها ثالثة تأويالت أحدها: من ({ 4}َواْلَقَمِر إَِذا َتاَلَها)

أول ليلة من الشهر إذا سقطت الشمس ترى القمر عند سقوطها. والثاين: 

اخلامس عرش من الشهر تطلع القمر مع غروب الشمس. والثالث: يف 

لوها وتكون أمامه وهو وراءها، وإذا الشهر كله فهو يف النصف األول يت

  كان يف النصف كان أمامها وهي وراءه. 

َها) يعني أظهرها وأضاء النهار هبا قال قيس بن ({ 3}َوالنََّهاِر إَِذا َجالَّ

 خطيم: 

 جتلت لنا كالشمس حتت غاممة 

 

  بدا حاجب منها وضنت بحاجب 

 

ْيِل إَِذا َيْغَشاَها)}  ته قالت اخلنساء: أي سرتها بظلم({ 2َواللَّ

 أرعى النجوم وما كلفت رعيتها 

 

 وتارة أتغشى فضل أطامر 
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}َوَنْفٍس  أي وما بسطها({ 6َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها)قوله تعاىل: }..

اَها) ل تركيبها({ 7َوَما َسوَّ  املراد هبا كل نفس أي سوى خلقها وعد 

هلمها اخلري والرش والنفع والرض يعني أ({ 2}َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها)

 والطاعة واملعصية. 

عن زين العابدين أنه كان يقول إذا  -عليهم السالم-وروينا عن آبائنا 

مر عىل هذه اآلية: اللهم أهلم نفيس تقواها أنت وليها وموالها وأنت خري 

من زكاها. عىل هذا وقع القسم يعني قد أفلح من زكى اهلل نفسه بطاعته 

 ح األعامل، وزكاها طهرها وأصلحها.  وعمل صال

اَها) يعني أخفاها وأمحلها بالبخل ({ 90}..َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

بَْت َثُموُد  وحيتمل أن يكون املعنى دسستها يف معصية اهلل }َكذَّ

 يعني طغيااها ومعصيتها. ({ 99بَِطْغَواَها)

ُْم بَِذْنبِِهْم{  اَها) دمر عليهم يعني}...َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرِّبُّ ({ 92}َفَسوَّ

 يعني عقبى ما صنع هبم.  ({99}َوََل َُيَاُف ُعْقَباَها) يعني يف اهلالك

 سورة الليل مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ْيِل إَِذا َيْغَشى)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ أي ({ 9}َواللَّ

) إذا غطى كل يشء وسرته }َوَما  ظهر وأضاء أي({ 4}َوالنََّهاِر إَِذا َِتَىلَّ

َكَر َواأْلُْنَثى) }إِنَّ  عنى به كل ذكر وأنثى من أنيس وهبيمة({ 3َخَلَق الذَّ

أي خمتلف فمنكم مؤمن ومنكم كافر وبر وفاجر ({ 2َسْعَيُكْم َلَشتَّى)

 . ومطيع وعاص

ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى)  أي أعطى ما وجب عليه من حقوق اهلل({ 9}َفَأمَّ

َق  ي اتقى حمارم اهلل عز وجل التي اهى عنهاسبحانه واتقى أ }َوَصدَّ

يعني بتوحيد اهلل عز وجل وسائر ما أوجبه عىل خلقه من ({ 6بِاحْلُْسنَى)
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ى) عبادته وطاعته ُه لِْلُيَْسَ ُ يعني اخلري يف الدنيا والثواب يف ({ 7}َفَسنَُيَسِّ

 اآلخرة يوم القيامة. 

ا َمْن بَِخَل َواْسَتْغنَى) بخل بام عليه من حقوق اهلل واستغنى  ({2}َوَأمَّ

ى) بامله وهذه اآلية يف أميةوأيب بن خلف ُه لِْلُعَْسَ ُ ({ 90}..َفَسنَُيَسِّ

: ))ما من يوم تطلع -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن آبائنا عن رسول اهلل 

فيه الشمس إال وجنبها ملكان يناديان يسمعهام اخلالئق كلهم إال الثقلني: 

الناس هلموا إىل ربكم، ما قل وكفى خري مام كثر وأهلى، وال غربت أهيا 

شمسه إال وملكان يناديان يسمعهام اخلالئق كلهم إال الثقلني: اللهم اعط 

ا َمْن َأْعَطى منفقا خلفًا واعط ممسكًا تلفا ثم قرأ  }َفَأمَّ

 .اآلية((. ({.9َواتََّقى)

}إِنَّ َعَلْينَا  أي يف النار({ 99ى)}َوَما ُيْغنِي َعنُْه َماُلُه إَِذا َتَردَّ  

}َوإِنَّ َلنَا َلْْلِخَرَة  أي تبيني سبيل اهلدى والضاللة({ 94َلْلُهَدى)

}َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا  يعني ثواب الدنيا واآلخرة({ 93َواأْلُوىَل)

 : -َعَلْيه الَسالم-أي توهج وأنشد أبونا أمري املؤمنني عيل ({ 92َتَلظَّى)

 ح خالطه إذا ما كأن املل

 

 تلظى كالعقيقة يف الظالم  

 

َب{ يعني إال األشقى  ِذي َكذَّ ) بكتاب اهلل}..الَّ عن ({ 96}َوَتَوىلَّ

 طاعة اهلل. 

املراد وما ألحد عند اهلل ({ 91}...َوَما أِلََحٍد ِعنَْدُه ِمْن نِْعَمٍة ُِتَْزى)

يعني إال أن ({ 40اأْلَْعىَل) }إَِلَّ ابْتَِغاَء َوْجِه َربِّهِ  من نعمة جيازيه هبا

أي يرضيه ({ 49}َوَلَسْوَف َيْرََض)يفعلها ابتغاء وجه اهلل فيستحق اجلزاء 

 ما أعطاه لسعيه. 



 - 1جالربهان /                                                                               
 سورة الكهف

112 

 سورة الضحى مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َحى)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ وهو قسم كام ({ 9}َوالضُّ

 مس وقيل إنه صدر النهارقد مر ذكره وهو ساعة من النهار إذا ترحلت الش

ْيِل إَِذا َسَجى) أي سكن من قوهلم قد سجى البحر إذا سكن ({ 4}َواللَّ

 قال الراجز: 

 يا حبذا القمراء والليل الساج 

 

 وطرق مثل مد النساج  

 

َعَك َربَُّك َوَما َقىَل)  أبطأ  -َعَلْيه الَسالم-روينا أن جربيل ({ 3}َما َودَّ

فجزع من ذلك جزعًا شديدًا فقالت  - َعَلْيه وآلهَصىَل اهلل-عىل النبي 

َعَك عائشة: إين أرى ربك قد قالك مام أرى من جزعك فنزلت:  }َما َودَّ

يعني ما قطع الوحي عنك توديعًا لك وما قىل أي ({ 3َربَُّك َوَما َقىَل)

 أبغضك قال األخطل: 

 املهديات ملن هوين مرسة 

 

 واملحسنات ملن قلني مقاال 

 

يعني ثواب اآلخرة خري من نعيم ({ 2ْْلِخَرُة َخرْيٌ َلَك ِمَن اأْلُوىَل)َولَ }

 . الدنيا

ْ ََيِْدَك َيتِيًما َفآَوى) واليتيم بموت األب وقد كان رسول ({ 6}..َأََل

فقد أبويه معًا وهو صغري فكفله جده عبداملطلب  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-اهلل 

فآوى أي فجعل لك ماالً لرتبيتك  ثم مات جده فكفله عمه أبو طالب.

}َوَوَجَدَك  والقيام بأمرك وهو أبو طالب بعد موت عبداهلل وعبداملطلب

أي حمبًا للهداية فهداك إليها فالضالل املحبة لقوله: ({ 7َضاَلًّ َفَهَدى)

 ]يوسف[، أي يف حمبتك قال الشاعر:  ({19}إِنََّك َلِفي َضاَللَِك اْلَقِديِم)
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 ب مني املفرقا هذا الضالل أشا

 عجبًا لعزة يف اختيار قطيعتي 

 

 والعارضني ومل أكن متحققا 

 بعد الضالل فحبلها قد أخلقا 

 

أنه قرأ:  -صلوات اهلل عليهم-وروينا عن آبائنا عن احلسن بن عيل 

أي ووجدك الضال فاهتدى بك وحيتمل أن ووجدك ضال فهدي( )

}َوَوَجَدَك َعاِئاًل  يهيكون التأويل ووجدك غري عارف باحلق فهداك إل

 والعائل الفقري قال الشاعر: ({ 2َفَأْغنَى)

 اهلل أنزل يف الكتاب فريضة 

 وقال آخر: 

 وما يدري الفقري متى غناه

 

 البن السبيل وللفقري العائل 

 

 وما يدري الغني متى يعيل

 

ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهْر)أي متى يفتقر. } متنعه  أي فال حتتقره وال({ 1َفَأمَّ

َصىَل -حقه من الشفقة والرأفة روينا يف اآلثار أن رجاًل شكا إىل رسول اهلل 

قسوة قلبه فقال له: ))إذا أردت أن يلني قلبك فامسح رأس  -اهلل َعَلْيه وآله

اِئَل َفاَل َتنَْهْر)اليتيم وأطعم املسكني((.  ا السَّ بالغلظة واجلفا ({ 90}َوَأمَّ

ْث)}َوَأمَّ  وأجبه برفق ولني النعمة املراد هبا ({ 99ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ

 النبوة واإلمامة. 

 سورة أمل نشرح مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ْح َلَك َصْدَرَك)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ْ َنِّْشَ ({ 9}َأََل

وهذا تقرير من اهلل تعاىل لرسوله عند انرشاح صدره ملا محله من نبوته 

فتح لك صدرك ليتسع ملا محلته ومنه ترشيح اللحم وهو ومعنى نرشح ن

تفريقه وانرشاح صدره بام خصه اهلل به من احلكم والعلم واليقني وبمعرفته 

 . أحكام الدين والثقة بام عند اهلل له من الدرجات العالية واملراتب السامية
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ادة والوزر الثقل يعني حططنا عنك العب({ 4}َوَوَضْعنَا َعنَْك ِوْزَرَك)

من قتل النفوس وقطع اجلوارح  -َعَلْيه الَسالم-التي كانت يف عرص موسى 

ِذي َأْنَقَض َظْهَرَك) وجدع األنف أي أثقل ظهرك كام ينقض ({ 3}الَّ

البعري من محل الثقل حتى يصري نقضًا أو مهزوال وتقدير الكالم: ووضعنا 

 عنك وزرك الذي ينقض ظهرك. 

بالنبوة وباقرتان اسمه مع اسم اهلل تعاىل يف ({ 2}َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك)

ا) النداء يعني مع الشدة رخاء ومع الضيق سعة ({ 9}َفإِنَّ َمَع اْلُعَْسِ ُيَْسً

 ومع احلزونة سهولة. 

: لو كان العرس يف جحر أملط لطلبه اليرس -َعَلْيه الَسالم-قال اإلمام 

عرس يف املوضعني حتى يدخل عليه ولن يغلب عرس يرسين وإنام كان ال

 . واحدًا وليس باثنني لدخول األلف والالم عىل العرس وحذفهام يف اليرس

يعني فإذا فرغت من جماهدة أعداء اهلل ({ 7}..َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب)

يف ({ 2}َوإِىَل َربَِّك َفاْرَغْب) فانصب لعبادة ربك وأجهد نفسك يف طاعته

 دعائك إليه وإخالص نيتك. 

 تني مكية سورة ال
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ْيُتوِن)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ وهام ({ 9}َوالتِّنِي َوالزَّ

}َوُطوِر  جبالن بالشام أحدهام ينبت التني وآلخر ينبت الزيتون

وهو اجلبل الذي سمع عليه موسى كالم اهلل تعاىل، والسينني ({ 4ِسيننَِي)

}َوَهَذا اْلَبَلِد  وهو البهاء والرفعة، احلسن البهي ألن اشتقاقه من السنا

يعني مكة وحرمها واألمني اآلمن من قتل أو سبي وكانت ({ 3اأْلَِمنِي)

 . اجلاهلية أمنت من مغازي العرب وأن يسبى فيه أحد أو يسفك فيه دماً 

ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويٍم) أي أعدل بنية وأقوم ({ 2}َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
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إذا عصاه بعدما خلقه ({ 9}ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِِلنَي)وم مجلة تركيب وأق

ِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا  وسواه فمصريه إىل أسفل السافلني يف النار }إَِلَّ الَّ

احِلَاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ َِمْنُوٍن) بَُك{  أي مقطوع({ 6الصَّ أهيا }َفَما ُيَكذِّ

يِن)احلجج هذه  }بَْعُد{اإلنسان  أي بحكم اهلل تعاىل وجزائه  ({7}بِالدِّ

 قال الشاعر: 

 دنا متياًم كام كانت أوائلنا

 

 دانت أوائلهم يف سالف الزمن  

 

ُه بَِأْحَكِم احْلَاِكِمنَي)  صنعًا وتدبريًا وقضاء بالعدل  ({2}َأَلْيَس اللَّ

ُه }َألَ كان إذا قرأ:  -عليهم السالم-وتقديرًا، وروينا عن آبائنا  ْيَس اللَّ

 قال: وأنا عىل ذلك من الشاهدين. ({ 2بَِأْحَكِم احْلَاِكِمنَي)

 سورة إقرأ مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ روينا أن }اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك{ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

َلم: قال له رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَس اْقَرْأ جربيل ملا نزل بقوله تعاىل 

ِذي َخَلَق)))ما أقرأ؟(( قال له: } وهي أول سورة ({ 9اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ

ْنَساَن{  بمكة -وَسَلم وآله َعَلْيه اهلل َصىَل –نزلت عىل رسول اهلل  }َخَلَق اإْلِ

يعني بعد النطفة والعلق ({ 4}ِمْن َعَلٍق) واإلنسان أراد به جنس الناس

رطب وسميت بذلك ألاها تعلق لرطوبتها بام مجع علقة وهي قطعة من دم 

 أتت عليه وإذا جفت مل تكن علقة شعرًا: 

 تركناه خير عىل يديه 

 

 يمج عليهام علق الوتني 

 

أي الكريم ومن كرمه توسيعه عىل الكافر ({ 3}اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم) 

َم بِاْلَقَلِم) بعد عصيانه استدراجًا له ِذي َعلَّ علم الكاتب  أي({ 2}الَّ

ْنَساَن َما ََلْ َيْعَلْم) الكتابة بالقلم َم اإْلِ من العلوم واحلكم وسائر ({ 9}َعلَّ
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الصنائع واملنافع علم األنبياء واألنبياء علموا أممهم فضاًل من اهلل ونعمة 

 وإحسانًا ورمحة. 

ْنَساَن َلَيْطَغى) ومعنى كال رد وتكذيب، ومعنى ({ 6}َكالَّ إِنَّ اإْلِ

ا َطَغى اْلَماُء{يتجاوز قدره أرشًا وبطرًا ومنه قوله: يطغى   }إِنَّا َلمَّ

يعني بامله وهذه ({ 7}َأْن َرآُه اْسَتْغنَى) [، أي جتاوز وأفرط11]احلاقة:

ْجَعى) اآلية نزلت يف أيب جهل بن هشام أي املرجع ({ 2}إِنَّ إِىَل َربَِّك الرُّ

ِذي َينَْهى) يف القيامة )( 1}َأَرَأْيَت الَّ هذه اآلية ({ 90َعْبًدا إَِذا َصىلَّ

قال: والالت والعزى  -لعنه اهلل-نزلت يف أيب جهل بن هشام ألن أبا جهل 

يصيل بني أظهركم ألطأن رقبته  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-لئن رأيت حممدًا 

وهو  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وألعفرن وجهه يف الرتاب ثم أتى رسول اهلل 

ىل رقبته فام دنى منه إال وهو ينكص عىل عقبيه فقيل له: ما يصيل ليطأ ع

 اهلل َصىَل –لك؟ فقال: إن بيني وبينه خلندقًا من نار وهواء وأجنحة فقال 

 عضواً  -السالم عليهم–املالئكة  الختطفته مني دنا لو: ))-وآله َعَلْيه

 ((. عضوا

هذا هو ({ 94بِالتَّْقَوى)( َأْو َأَمَر 99}َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعىَل اهْلَُدى)

أمر بالتقوى يف طاعة ربه وكان عىل اهلدى  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-رسول اهلل 

) يف نفسه َب َوَتَوىلَّ يعني أبا جهل كذب وتوىل عن ({ 93}َأَرَأْيَت إِْن َكذَّ

َه َيَرى) طاعة اهلل وطاعة رسوله ْ َيْعَلْم بَِأنَّ اللَّ أي يعلم علمه ({ 92}َأََل

 يسمع. و

ْ َينَْتِه{  قوله تعاىل: }َلنَْسَفَعْن  يعني أبا جهل}َكالَّ َلِئْن ََل

أي لنأخذن وجيوز أن يكون املعنى فيه تشويه الوجه ({ 99بِالنَّاِصَيِة)

وتشويه اخللقة والسفعة السواد مأخوذ من قوله: سفعته النار والشمس إذا 
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 غريت وجهه إىل حال تشويه شعرًا: 

 معرس مرحل أتاين سفعًا يف

 

 ويايت كجذم احلوص مل ينثلم  

 

والناصية َشَعر مقدم الرأس، وقد يعرب هبا عن مجلة اإلنسان الرش فيقال: 

يعني ناصية أيب جهل كاذبة ({ 96}َناِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاطَِئٍة) ناصية مباركة

 أي فليدع أهل ناديه من({ 97}َفْلَيْدُع َناِدَيُه) يف قوهلا خاطئة يف فعلها

بَانَِيَة) عشري أو نصري والنادي جملس القوم ومتحدثهم ({ 92}َسنَْدُع الزَّ

وهم املالئكة من خزنة جهنم وهم من أعظم املالئكة خلقًا وأشدهم بطشًا 

 والعرب تطلق هذا االسم عىل من اشتد بطشه شعرًا: 

 مطاعيم يف القصوى مطاعيم يف الوغى 

 

 زبانية غلب عظام حلومها 

 

ْب)َكالَّ ََل } يعني ال تطع أبا جهل وهو  ({91 ُتطِْعُه َواْسُجْد َواْقََتِ

اهي وحتذير واسجد واقرتب يعني اسجد هلل تعاىل يا حممد واقرتب إليه ألن 

 أقرب ما يكون العبد إىل اهلل تعاىل إذا سجد خملصًا. 

ر مكية 
ْ
 سورة القد

ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة }إِنَّ قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

يعني القرآن أنزله اهلل يف الليلة املعروفة بالقدر وهي يف العرش ({ 9اْلَقْدِر)

األواخر من رمضان وهي يف وتر العرش من أحد وعرشين إىل ثالث 

وعرشين إىل مخس وعرشين إىل سبع وعرشين وإنام سميت ليلة القدر 

متها أن تصبح الشمس ال لعظم قدرها وجاللة خطرها ويقال من عال

 شعاع هلا. 

ُل اْلَماَلِئَكُة ليس فيها ليلة قدر، و({ 3}..َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر) }َتنَزَّ

وُح فِيَها{  َعَلْيه -يعني تنزل إىل سامء الدنيا، والروح عنى به جربيل َوالرُّ
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 يستغفرون لصاحلي عباد اهلل واملطيعني من خلقه إىل طلوع الفجر -الَسالم

 . ويبرش بعضهم بعضًا بسالمة املؤمنني من عذاب رب العاملني 

 سورة مل يكن مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ْ َيُكِن الَّ }ََل

ِكنَي{  عن سيدنا رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمِّْشِ

اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، ومل يكن املرشكون وَسَلم من 

 الذين هم عبدة األوثان من العرب وغريهم الذين ليس هلم كتاب

نَي{  }َحتَّى َتْأتَِيُهُم  أي مل يزالوا مقيمني عىل الرشك والشك والريبة}ُمنَْفكِّ

والً حتى والرسل ومل خيتلفوا أن اهلل سبحانه سيبعث إليهم رس({ 9اْلَبيِّنَُة)

واختلفوا وافرتقوا فمنهم من آمن به  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-بعث حممدًا 

 ومنهم من كفر والبينة بيان احلق وظهور احلجج. 

َرًة) ِه َيْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَّ والصحف املطهرة أراد هبا ({ 4}َرُسوٌل ِمَن اللَّ

يعني ({ 3يَِّمٌة)}فِيَها ُكُتٌب قَ  القرآن واملطهرة التي تطهرت من الرشك

ِذيَن ُأوُتوا  كتب اهلل املستقيمة التي جاء القرآن بذكرها َق الَّ }َوَما َتَفرَّ

يعني مل يتفرق أهل هذه ({ 2اْلِكَتاَب إَِلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءَْتُُم اْلَبيِّنَُة)

َصىَل اهلل -الكتب إال من بعد ما ظهرت احلجة عليهم عىل يدي رسول اهلل 

يَن{  -وآلهَعَلْيه  َه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ يعني مقرين }َوَما ُأِمُروا إَِلَّ لَِيْعُبُدوا اللَّ

يعني املؤمنني بالرسل }ُحنََفاَء{  له بالعبادة وال يريدون هبا سواه

 املستقيمني عىل طريقة اإلسالم، شعرًا: 

 أخليفة الرمحن إنا معرش 

 

 حنفاء نسجد بكرة وأصيال 

 

 أي دين األمة املستقيمة. ({ 9اْلَقيَِّمِة) }َوَذلَِك ِدينُ 
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 سورة الزلزلة مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ }إَِذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

وهذا وعيد من اهلل وهتديد ملن ال يؤمن بالبعث ألاها من ({ 9ِزْلَزاهَلَا)

يزل واملعنى إذا حتركت  أرشاط الساعة، والزلزلة شدة احلركة مكرر من زل

 األرض حركتها. 

}َوَقاَل  يعني ما فيها من املوتى({ 4}َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاهَلَا)

ْنَساُن َما هَلَا) ُث  واملراد باإلنسان جنس الناس({ 3اإْلِ دِّ }َيْوَمِئٍذ حُتَ

بام أخرجت من أثقاهلا وليس ثم حديث يف احلقيقة سوى ({ 2َأْخَباَرَها)

يعني أمرها ({ 9}بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى هَلَا) اج ما يف بطنها من املوتىإخر

بإخراج ما فيها فأطاعت فجرى جمرى من يفعل ويطيع إذا أمر بيشء فعله 

 كام قال الشاعر: 

 أوحى هلا القرار فاستقرت 

 

 وشدها بالراسيات الثبت  

 

ْوَمِئٍذ َيْصُدُر }يَ  وإن مل يكن هناك وحي يف احلقيقة سوى األمر واإلرادة

يعني يصدرون يوم القيامة من مواقفهم أشتاتًا خمتلفني عىل النَّاُس َأْشَتاًتا{ 

ْوا َأْعَماهَلُْم) قدر أعامهلم فبعضهم إىل اجلنة وبعضهم إىل النار أي ({ 6}لرُِيَ

ٍة{  ثواب أعامهلم يوم القيامة  وقد مر تفسري املثقال. }َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

 سورة العاديات مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ({ 9}َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

والعاديات اخليل يف اجلهاد وإنام سميت العاديات اشتقاقًا هلا من العدو 

 .وهو تباعد األرجل يف رسعة امليش والضبح شدة النفس عند العدو

يعني اخليل توري النار بحوافريها إذا جرت  ({4}َفاْلُموِرَياِت َقْدًحا)

اخليل غارت عىل العدو وقت ({ 3َفاْلُمِغرَياِت ُصْبًحا)من شدة الوقع }
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 النقع الغبار قال حسان: ({ 2}َفَأَثْرَن بِِه َنْقًعا) الصباح

 عدمنا خيلنا إن مل تروها

 

 تثري النقع موعدها كذاء  

 

}إِنَّ ع العدد حني يلتقي الزحف وهو مج({ 9}َفَوَسْطَن بِِه ََجًْعا) 

ْنَساَن لَِربِِّه َلَكنُوٌد) أي لكفور اجلحود الذي يذكر النقم وينسى ({ 6اإْلِ

({ 7}َوإِنَُّه َعىَل َذلَِك َلَشِهيٌد) النعم وسميت كندة ألاها جحدت أباها

}َوإِنَُّه حِلُبِّ اخْلرَْيِ  يعني اهلل سبحانه وتعاىل شهيد عىل كفر الكافر

واخلري املال وزينة الدنيا وشدة حبه تدعوه إىل منع ما فيه من ({ 2يٌد)َلَشدِ 

أي ({ 1}َأَفاَل َيْعَلُم إَِذا بُْعثَِر َما يِف اْلُقُبوِر) حقوق اهلل سبحانه وتعاىل

ُدوِر) أخرج ما فيها من األموات َل َما يِف الصُّ يعني ما سها ({ 90}َوُحصِّ

ُْم ِِّبِْم َيْومَ  فيها أي عليم بأحواهلم من خري أو  ({99ِئٍذ خَلَبِرٌي)}إِنَّ َرِّبَّ

 رش. 

 سورة القارعة مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ هي القيامة ({ 9}اْلَقاِرَعُة)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

سميت قارعة ألاها تقرع قلوب الناس هبوهلا، وقد تسمى كل داهية قارعة 

 [، قال الشاعر: 31]الرعد: وا َقاِرَعٌة{}ُتِصيُبُهْم بَِما َصنَعُ كام قال تعاىل: 

 متى نقرع بمروتكم نسؤكم 

 

 ومل توقد لنا يف الغدر نار  

 

ُة)تعظياًم لذكرها كام قال: ({ 4َما اْلَقاِرَعُة)قوله تعاىل: } ( َما 9}احْلَاقَّ

ُة)   ({.4احْلَاقَّ

اش يف اللغة ويف الفر({ 2}..َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث)

أحدهام: اهلمج الطائر من بعوض وغريه من اجلراد. والثاين: أنه طري  قوَلن
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 يتساقط يف النار ليس ببعوض وال ذباب، واملبثوث املتفرق املبسوط.

َباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُْفوِش) والعهن الصوف املندوف ({ 9}َوَتُكوُن اْْلِ

الفراش املبثوث ألاهم يتهافتون يف ذو األلوان وإنام شبه الكفار يوم القيامة ب

النار كتهافت الفراش وشبهت اجلبال بالعهن املنفوش خلفته وضعفه 

 فكذلك تكون اجلبال يوم القيامة يف خفتها وذهاهبا. 

ا َمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه) وهو احلسنات وصاحلات األعامل ({ 6}َفَأمَّ

 وكذلك قيل: اللسان وزن اإلنسان، شعرًا: 

 قبل لقائكم ذا مرة  قد كنت

 

 عندي لكل خماصم ميزانه  

 

 أي يف عيشة مرضية({ 7}َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة)أي قدره وقيمته 

ْت َمَواِزينُُه) ا َمْن َخفَّ ُه َهاِوَيٌة) أي حسناته({ 2}َوَأمَّ أي مرجع ({ 1}َفُأمُّ

وجيوز أن  أمره إىل النار وسميت أمًا للرجوع إليها كرجوع الولد إىل األم،

 يكون املراد به أم رأسه هتوي يف نار جهنم. 

 سورة التكاثر مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ يعني ({ 9}َأهْلَاُكُم التََّكاُثُر)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

}َحتَّى ُزْرُتُم  أهلاكم عن طاعة ربكم وشغلكم عن عبادة خالقكم

رصتم يف املقابر زوارًا ترجعون منها يعني حتى أتاكم املوت ف({ 4اْلَمَقابَِر)

هذا ( 3}َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن) كرجوع الزائر إىل منزله من جنة أو نار

وعيد وهتديد وتكرار عىل وجه التأكيد والتغليظ ومعناه كال سوف تعلمون 

 . عند البعث أن ما أوعدكم به صدق

نى كال يف هذا املكان حقًا ومع({ 9}..َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي)

ُونَّ اْْلَِحيَم) ما تعلمون يقينًا بعد املوت من البعث واجلزاء وهذا ({ 6}َلََتَ

َا َعنْيَ  خطاب للعصاة والكفار الذين وجبت هلم النار ُوَّنَّ }ُثمَّ َلََتَ
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}ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ  أي املشاهدة والعيان ليكون العلم هبا رضورياً ({ 7اْلَيِقنِي)

وهو ما أنعم اهلل به عىل خلقه من إكامل اآلالت  ({2َمِئٍذ َعِن النَِّعيِم)َيوْ 

وإعطاء االستطاعات وما ركب يف اإلنسان من احلواس املنتفعة باملالذ 

أنه  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-واملشتهيات عىل ما روينا عن آبائنا عن رسول اهلل 

شبع البطون وبارد املاء  ({2ِن النَِّعيِم)}ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ عَ قرأ: ))

 وظالل املساكن واعتدال اخللق ولذة النوم((. 

 سورة العصر مدنية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ )قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ قسم أقسم اهلل ({ 9}َواْلَعِّْصِ

به وفيه تأويالن أحدهام أنه الدهر، والثاين أنه العشاء ما بني زوال الشمس 

 غروهبا، شعرًا: و

 يروح بنا عمرو وقد قرص العرص 

 

 ويف الروحة األوىل املثوبة واألجر 

 

 ( ْنَساَن َلِفي ُخَْسٍ يعني باإلنسان جنس الناس عىل ما ({ 4}إِنَّ اإْلِ

ِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا  رشحناه، واخلرس النقصان واهلالك }إَِلَّ الَّ

احِلَاِت{   وأطاعوه يف الذي أمرهم به من يعني آمنوا بتوحيد اهللالصَّ

) األعامل الصاحلات.. رْبِ عىل طاعة اهلل عز وجل  ({3}َوَتَواَصْوا بِالصَّ

 والقيام بام افرتضه عليهم. 

 سورة اهلمزة مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َزٍة ُلَمَزٍة)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ({ 9}َوْيٌل لُِكلِّ ُُهَ

 زة الغياب ومنه قول زياد األعجم: فاهلمزة املغتاب واللم

 يديل بودي إذا القيته كذبا 

 

 وإن ُأغَيب فأنت اهلامز اللمزه  
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وقيل اهلمزة: الذي يعيب الناس جهرًا بيد أو لسان، واللمزة: الذي 

 يعيبهم رسًا بعني أو حاجب قال العجاج: 

 يف ظل عرصي باطل وملزه 

 

 

َدُه)}اوهذه اآلية نزلت يف أيب  بن خلف   ِذي ََجََع َماًَل َوَعدَّ يعني ({ 4لَّ

يعني يزيد يف عمره ويمنعه ({ 3}َُيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه) أحىص عدده

يعني لينبذن الكافر يف احلطمة ({ 2}َكالَّ َلُينَْبَذنَّ يِف احْلَُطَمِة) من املوت

 واحلطمة النار ألاها حتطم ما ألقي فيها ومنه قول الراجز: 

 حطمنا بالقضيب مصعباإنا 

 

 ثم كرسنا أنفه ليغضبا 

 

تِي َتطَِّلُع َعىَل اأْلَْفِئَدِة) روينا عن سيدنا رسول اهلل َصىَل اهلل ({ 7}...الَّ

َعَلْيه وآله وَسَلم: ))أن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت عىل أفئدهتم ألاها 

 لو أحرقت أفئدهتم ملا تأملوا هبا((. 

َا َعَليْ   يعني مطبقة مغلقة يقولون: أصد الباب ({ 2ِهْم ُمْؤَصَدٌة)}إَِّنَّ

 أي أغلقه ومنه قول عبداهلل بن قيس الرقيان: 

 إن يف القرص لو دخلنا غزاال

 

 مصفقًا موصدًا عليه احلجاب 

 

َدٍة)  وجيوز أن يكون املعنى يف العمد املمدة األغالل  ({1}يِف َعَمٍد ُِمَدَّ

 هم. يف أعناقهم والقيود يف أرجل

 سورة الفيل مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ }َأََل

معناه أمل خترب فتعلم كيف فعل ربك بأصحاب ({ 9بَِأْصَحاِب اْلِفيِل)

 الفيل ؛ ألن رسول اهلل مل يرهم ألنه ولد عام الفيل. 
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دموا بيعة النصارى بنجران وسبب الفيل أن قومًا من أهل مكة ه

وسلبوها وكان أبرهة بن الصباح احلبيش واليًا عىل اليمن من قبل النجايش 

ويكنى أبا يكشوم فقصد احلرم بعسكر وفيل يديل منهم وهيدم الكعبة 

فجاء من طريق منى فكان الفيل إذا بُِعث إىل احلرم أحجم وإذا عدل عنه 

لفيل ما كان فقال أقدم فوقف باملغمس حتى كان من أصحاب ا

 عبداملطلب: 

 إن آيات ربنا باقيات 

 حبس الفيل باملغمس حتى 

 

 ال يامري هبن إال كفور  

 ظل يغوي كأنه معقور 

 

َعْل َكْيَدُهْم يِف َتْضِليٍل)} ْ ََيْ ألاهم أرادوا كيد قريش بالقتل ({ 4َأََل

 والسبي وكيد الكعبة بالتخريب واهلدم. 

أن عبداملطلب أخذ حلقة الكعبة عند  -السالمعليهم -وروينا عن آبائنا 

 جميئهم وقال: 

 يا رب ال نرجو هلم سواكا

 إن عدو البيت من عاداكا

 

 يا رب فامنع منهم حامكا 

 امنعهم أن خيربوا فناكا

 

ثم إن عبداملطلب أنفذ ابنه عبداهلل عىل فرس له رسيع ينظر ما لقوا فإذا 

عن فخذه فلام رأى ذلك أبوه  القوم مشدخون مجيعًا فرجع يركض كاشفاً 

قال: إن ابني أفرس العرب ما كشف فخذه إال بشريًا أو نذيرًا فلام دنى من 

ديارهم بحيث يسمعهم الصوت قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا مجيعًا ؛ 

فخرج عبداملطلب وأصحابه فأخذوا أمواهلم فكانت أول أموال بني 

 عبداملطلب فقال عبداملطلب: 
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 ش واألفياالأنت منعت اجلي

 وقد خشينا منهم القتاال 

 

 وقد رعوا بمكة األجامال 

 وكل أمر منهم مفضاال

 

 شكرًا ومحدًا لك ذا اجلالال 

 

 

ا َأبَابِيَل)}  وروينا أن طريًا سودًا يف ( َتْرِميِهْم{ 3َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطرْيً

ل وال بعد ويف مناقريها وأرجلها احلجارة ترميهم هبا وأن تلك الطري مل تر قب

 األبابيل تأويالن أحدهام املتفرقة، شعرًا: 

 إن سلوالً عراك املوت عادهتا 

 

 لوال سلوال ملستني األبابيال 

 

 أي متفرقني، والثاين: أن األبابيل مجع بعد مجع، شعرًا: 

 وأبابيل من خيول عليها 

 

 كأسود االين حتت العوايل  

 

}َتْرِميِهْم بِِحَجاَرٍة  قيل أبول وأبيل.ويقال إن واحد األبابيل أبالة وقد 

يٍل)  والسجيل الشديد قال الشاعر: ({ 2ِمْن ِسجِّ

 وفتية يرضبون البيض عن عرض

 

 رضبًا تواصب به األبطال سجيال 

 

واحلجر كان فوق العدسة ودون احلمصة وال يقع يف رأس إال خرج من 

فهلكوا مجيعًا ومل أسفله وال عىل جانب من خده إال خرج من اجلانب اآلخر 

 فقال:  (1)يسلم منهم إال رجل واحد من كندة

                                                         
أن الرجل من كندة وأن هذا الشعر له وأما رواية اإلمام حممد  -َعَلْيه الَسالم-هذه رواية أيب الفتح  (ـ1)

يف عقود العقيان فالرجل من خثعم يسمى نفيل بن حبيب وروى  -عليهم السالم-بن املطهر 

 شعره بخالف هذه الرواية وهو: 

= 
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 فإنك لو رأيت ولن ترانا 

 حسبت اهلل أن قد بث طرياً 

 وباتت كلهم تدعو حلق

 

 لدى جنب املغمس ما لقينا  

 وظل سحابة مرت علينا 

 كأن عيل للحبشان دينا

 

املأكول والعصف هو ورق الزرع  ({9َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل)}

الذي قد أكلته الدود. قال اإلمام: الذي جعله اهلل بأصحاب الفيل معجزة 

َصىَل اهلل -وآية ونحن نقول إاها مل تكن إال متهيدًا وتوطيدًا لنبوة سيدنا حممد 

، وقد جيوز أن تتقدم تأسيسات نبوات (1)ألنه ولد يف عامه -َعَلْيه وآله

 األنبياء عىل مواليدهم. 

 ية سورة قريش مك
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ياَلِف ُقَرْيٍش)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ( 9}إِلِ

واإليالف مأخوذ من ألف يألف وهو العادة املألوفة يعني به إِياَلفِِهْم{ 

إليالف اهلل تعاىل هلم ألنه آلفهم إيالفًا، ويف الـ)الم( التي يف إليالف 

ْ َتَر رة املتقدمة من قوهلم: تأويالن أحدهام: أاها صلة ترجع إىل السو }َأََل

}َفَجَعَلُهْم إىل أن قال: ({..9َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل)

ياَلِف ُقَرْيٍش)9َكَعْصٍف َمْأُكوٍل) فصار معناه أن ما فعله ({ 9({ إِلِ

                                                                                                                                    
 أال حييت عنايا ردينا 

 رأيت ولن تراه  ردينا لو

 إذا أمحدتني ومحدت أمري 

 فكل القوم يسأل عن نفيل

 

 نعمناكم مع اإلصباح عينا 

 لدى جنب املحصب ما رأينا 

 ومل تعمد عىل ما فات بينا 

 كأن عيل لألحبوش دينا 

 

 
 ويف رواية غريه قد كان ولد ذكره املرتىض حممد بن حييى وغريه من أهل السري. (ـ1)
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 بأصحاب الفيل ألجل إيالف قريش ومجعها. 

}َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا وله: والثاين: أاها صلة ترجع إىل ما بعدها من ق

ِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَءاَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف)3اْلَبْيِت) فيكون ({ 2( الَّ

معناه: ولنعمتي عىل قريش فليعبدوا رب هذا البيت وقريش فهم بنو النرض 

بن كنانة وكانوا متفرقني يف غري احلرم فجمعهم قيص بن كالب يف احلرم 

 مسكنًا، قال الشاعر: حتى اختذوه 

 أبونا قيص كان يدعى جممعا

 

 به مجع اهلل القبائل من فهر 

 

: أحدها: لتجمعهم بعد التفرق أربعة أوجهويف تسميتهم بقريش 

 والتقريش التجمع، شعرًا: 

 أخوة قرشوا الذنوب علينا 

 

 يف حديث من دهرهم وقديم  

 

 والقرش التكسب. والثاين: أاهم كانوا جتارًا يأكلون من مكاسبهم 

والثالث: أاهم كانوا يعيشون احلاح عند اخللة فيشدون حلته والقرش 

 النبش؛ قال الشاعر: 

 الشامت املقرش عنا 

 

 عند عمرو وهل لذاك بقاء 

 

والرابع: أن قريشًا اسم دابة يف البحر من أقوى دوابه وسميت هبا قريش 

 لقوهتم قال الشاعر: 

 وقريش هي التي تسكن البحر 

 تأكل الغث والسمني وال ترتك 

 هكذا يف الكتاب حي قريش

 وهلم آخر الزمان نبي 

 هبا سميت قريش قريشا 

 يوما لذي جناحني ريشا 

 يأكلون البالد أكاًل كميشا

 يكثر القتل فيهم واحلشوشا
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ْيِف)قوله تعاىل: } َتاِء َوالصَّ كانت لقريش يف ({ 4إِياَلفِِهْم ِرْحَلَة الشِّ

ان، والرحلة السفر ملا يعاين فيها من الرحيل والنزول فرحلة كل سنة رحلت

الشتاء إىل هتائم اليمن ومواضع الدفء، ورحلة الصيف إىل الشام ألاها بالد 

 باردة. 

فإن قيل: فام املعنى بتذكريهم برحلة الشتاء والصيف؟ فاجلواب: أاهم 

تعاىل هبذه  كانوا آمنني يف سفرهم من العرب ألاهم أهل احلرم فذكرهم اهلل

النعمة لرضهبم يف األرض آمنني مع خوف غريهم ومع ذلك يتكسبون 

 ويوسعون ويطعمون كام قال الشاعر: 

 يا أهيا الرجل املحول رحله 

 اآلخذو العهد من آفاقها 

 

 هال نزلت بآل عبد مناف 

 والراحلون لرحلة اإليالف

 

بام أعطاهم ({ 3اْلَبْيِت)}َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا فذكرهم اهلل هبذه النعمة 

من  ({2}َوَءاَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف) من األموال وساق إليهم من األرزاق

خوف أن يقتلوهم أو يقاتلوهم أو يغزوهم حلرمة احلرم ملا سبقت هلم من 

 }َربِّ اْجَعْل َهَذا بََلًدا َءاِمنًا{حيث يقول:  -َعَلْيه الَسالم-دعوة إبراهيم 

 هم اهلل بعبادته حيث ذكرهم بنعمته. [، فأمر128]البقرة:

 سورة أرأيت مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ُب قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ِذي ُيَكذِّ }َأَرَأْيَت الَّ

يِن) والدين اجلزاء واحلكم، وهذه اآلية نزلت يف العاص بن وائل ({ 9بِالدِّ

ِذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم) السهمي يدفع اليتيم دفعًا شديدًا  معناه({ 4}َفَذلَِك الَّ

ا)ومنه قوله تعاىل:  وَن إِىَل َناِر َجَهنََّم َدعًّ ]الطور[، أي  ({93}َيْوَم ُيَدعُّ
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يدفعون إليها دفعًا. يدفعه عن حقه ويمنعه عن ماله ظلاًم له طمعًا فيه أو 

 يدفعه إبعادًا له وزجرًا إذا احتاج وسأل. 

أي ال يفعله وال يأمر به وليس ({ 3نِي)َوََل َُيُضُّ َعىَل َطَعاِم اْلِمْسكِ }

عام عىل من تركه عجزًا ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون ألنفسهم بأن 

 يقولوا أنطعم من لو يشاء اهلل أطعمه فنزلت اآلية فيهم وتوجه الذم إليهم. 

يعني املنافق الذي إن صالها مل يرج ثواهبا، وإن ({ 2}َفَوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي)

خيش عقاهبا وهم عنها ساهون الهون، وليس من السهو الذي يقع تركها مل 

ِذيَن ُهْم ُيَراُءوَن) يف الصالة الصحيحة وإنام يريد هبا النفاق ({ 6}..الَّ

والرياء إذا حرضوا مع الناس صلوا وإذا غابوا تركوها ومل يصلوا كذلك 

-رسول اهلل  ، وروينا عن سيدنا-َعَلْيه الَسالم-روينا عن أمري املؤمنني عيل 

أنه قال: ))من عمل عماًل لغريي فقد أرشك يب وإنام  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله

واملاعون الزكاة  ({7}َوَيْمنَُعوَن اْلَماُعوَن) أعني الرشكاء عن املرشكني((

 قال الراعي:  -َعَلْيه الَسالم-كذلك روينا عن أمري املؤمنني عيل 

 أخليفة الرمحن إنا معرش 

 هلل يف أموالنا عرب نرى 

 قوم عىل اإلسالم ملا يمنعوا 

 

 حنفاء نسجد بكرة وأصيال 

الً تنزيال  حق الزكاة ُمنز 

 ماعواهم ويضيعوا التنزيال

 

وقد ورد املاعون يف كالم العرب عىل وجوه فمنها: املال، بلسان قريش،  

 ومنه املعروف ومنه املاء املعني قال الشاعر: 

 بأجود منه بامعونه

 

 ا سامؤهم مل هتِمإذ م 

 

ومنه املاعون الذي يتعاوره الناس مثل الدلو والقدر والفأس، ومنه  

 املستقل من منافع األموال مأخوذ من املعن. 
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 سورة الكوثر مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ هو ({ 9}إِنَّا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

 ر: اخلري الكثري قال الشاع

 وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 

 

 

والذي أعطيه النبوة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وهذا خطاب لرسول اهلل  

يعني به الصالة املكتوبة وانحر ({ 4}َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر)وامللك العظيم 

) أضحيتك وهديك الشاين هو العدو املبغض  ({3}إِنَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَبََْتُ

األبرت الفرد الوحيد، وكانت قريش تقول ملن مات ذكور ولده قد برت فلام و

-القاسم بمكة وإبراهيم باملدينة  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-مات لرسول اهلل 

قالوا: قد برت حممد فليس له من يقوم بأمره من بعده  -صلوات اهلل عليهم

ته فاطمة إىل يوم القيامة فجعل اهلل اإلمامة وأحكام النبوة وامللك يف بني ابن

فهم اهلداة القادة، واألدلة السادة، ال يميض حجة إال خلفته األخرى، 

إحسانًا من اهلل إىل نبيه وامتنانا عىل صفيه، حني عريه الكفار بانقطاع نسله، 

وخروج األمر من أصله، فخيب اهلل ظنواهم، وكشف بقوله العيل مكنواهم 

)}إِنَّ َشانَِئَك هُ حيث قال:  فجعل اهلل البرت وانقطاع الذكر ({ 3َو اأْلَبََْتُ

ومخول األمر فيمن شنأه وعاداه،وجعل لرسوله كلمة احلق وعرتة الصدق ؛ 

فاحلمد هلل الذي رشفنا برسوله، وخصنا بتنزيله، واستودعنا حمكم تأويله، 

وعصمنا من حتريفه وحتويله. واآلية نزلت يف العاص بن وائل السهمي ويف 

 . -وأخزاهم اهلل لعنهم–و ولده عمر

 سورة الكافرون مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ َا اْلَكافُِروَن)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ({ 9}ُقْل َياَأَيُّ
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وسبب نزوهلا أن الوليد بن املغرية والعاص بن وائل واألسود بن املطلب 

لوا: هلم يا حممد فقا -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وأمية بن خلف لقوا رسول اهلل 

فلتعبد ما نعبد ولنعبد ما تعبد ونشرتك نحن وأنت يف أمرنا كله فإن كان 

الذي جئت به خريًا مام كنا قد اشرتكنا فيه وأخذنا بحظنا فيه، وإن كان 

الذي بأيدينا خريًا مام يف يدك كنت قد رشكتنا وأخذت بحظك منه ؛ فأنزل 

َا اْلَكافِ اهلل تعاىل:  فصار ({ 4( ََل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن)9ُروَن)}ُقْل َياَأَيُّ

حرف األمر يف هذه السورة وسورة اإلخالص واملعوذتني متلوًا ألاها نزلت 

 جوابًا وإعناتًا للكافرين. 

}َوََل َأْنُتْم  يعني من األوثان({ 4}ََل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن)معنى قوله: 

}َوََل َأَنا َعابٌِد  تعاىل وحده ال رشيك لهيعني اهلل ({ 3َعابُِدوَن َما َأْعُبُد)

  ({.9( َوََل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد)2َما َعَبْدُتْم)

أحدهام: أن قوله يف  وجهانفإن قيل: فام فائدة هذا التكرار؟ قيل: فيه 

احلال، يف ( 3( َوََل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد)4ََل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن)األول: 

والثاين: إخبار عنه وعنهم يف املايض فلم  وقوله يف الثاين يعني املستقبل.

 يكن ذلك تكرارًا الختالف مقصودهام. 

ومل يقل من أعبد؟ ( 9َوََل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد)فإن قيل: فلم قال: 

أصنام وأوثان  وهي( 2َوََل َأَنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم)قيل له: ألنه مقابل لقوله: 

ال يصلح فيها إال ما دون من فحمل الثاين عىل األول لتقابل الكالم وال 

 يتناىف.

أي لكم جزاء أعاملكم ويل جزاء عميل  ({6َلُكْم ِدينُُكْم َوِِلَ ِديِن)} 

ألن عملهم الكفر وعمله اإليامن فكفاين بجزاء عميل ثوابًا وكفاكم بجزاء 

 عملكم عقابًا. 
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 ية سورة النصر مدن
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ِه قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ }إَِذا َجاَء َنِّْصُ اللَّ

ونرص اهلل هو نرص رسوله عىل قريش وسائر من قاتله من ({ 9َواْلَفْتُح)

والفتح حيتمل وجهني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-الكفار وكانت عاقبة النرص له 

}َوَرَأْيَت  ئن أهل الرشك وقصورهمأحدهام: فتح مكة، والثاين: فتح مدا

ِه َأْفَواًجا) واملراد مجيع الناس من سائر ({ 4النَّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اللَّ

 األمم دخلوا يف اإلسالم طوعًا وكرهًا واألفواج الزمر. 

، عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله -عليهم السالم-وروينا عن آبائنا 

)إن الناس قد دخلوا يف دين اهلل أفواجًا وسيخرجون منها وَسَلم أنه قال: )

 أفواجًا((. 

ويف أمره بالتسبيح ويف االستغفار }َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه{ 

أحدهام: ليكون ذلك منه شكرًا هلل تعاىل عىل نعمه عنده ألن جتديد  وجهان

نفسه ليجتهد يف عمله يف  النعم يوجب جتديد الشكر، والثاين: أنه نعيت إليه

 مستديامً  سنتني إال بعدها يلبث ومل -عليه اهلل صلوات–وداعه للدنيا 

 . تعاىل ربه أمر كام واالستغفار للتسبيح

 سورة تبت مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ روينا يف سبب نزول هذه السورة يف أيب بِْسِم اللَّ

َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم فقال: أحدهام أن أبا هلب أتى النبي  قوَلنهلب 

ما أعطى إذا آمنت بك يا حممد؟ قال: ))كام يعطى املسلمون(( قال: ما يل 

عليهم فضل؟ قال: ))وأي يشء تبتغي؟(( قال: تبًا هلذا من دين وأن أكون 

)أنا وهؤالء سواء فأنزل اهلل فيه:    ({.9}َتبَّْت َيَدا َأيِب هَلٍَب َوَتبَّ

 ({492}َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي)نه ملا نزل قوله تعاىل: والثاين: أ
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الصفا فصعد عليه ثم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-]الشعراء[، أتى رسول اهلل 

نادى بأصحابه فاجتمع إليه فقال: ))أرأيتم إن أخربتكم أن خياًل بسفح 

قال: ))فإين نذير  هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم صدقتموين؟(( قالوا: نعم،

لكم بني يدي عذاب شديد(( فقال أبو هلب: تبًا لكم سائر اليوم أما 

)دعومتونا إال هلذا؛ فأنزل اهلل تعاىل:  أي ({ 9}َتبَّْت َيَدا َأيِب هَلٍَب َوَتبَّ

 خابت وخرست قال الشاعر: 

 يواعدين قومي يبتغون مهجتي

 

 حلارثة تبًا هلم بعدها تبا 

 

)عاىل: أي خرستا وقوله ت أي عمله ومنه ({ 9}َتبَّْت َيَدا َأيِب هَلٍَب َوَتبَّ

َمْت َيَداَك{قوله تعاىل:  [، أي بام قدمت، والعرب 18]احلج: }َذلَِك بَِما َقدَّ

تنسب الفعل إىل اليدين وتريد هبام صاحبهام وعمله ونسب الفعل إىل اليدين 

 دون سائر اجلوارح ألن أكثر ما يقع الفعل هبام. 

أحدها: ألنه كان  ثالثة أوجهر اهلل سبحانه له بكنيته دون اسمه ويف ذك

بكنيته أشهر منه باسمه. والثاين: كان مسمى بصنم كان هلم قيل إنه عبد 

العزى فعدل عنه. والثالث: أن االسم أرشف من الكنية ألن الكنية إشارة 

 عليهم-إليه باسم غريه واإلشارة إليه بنفسه ولذلك دعا اهلل أنبياءه 

 بأسامئهم.  -السالم

{و الثانية تأكيدًا لألولة وحيتمل أن يكون التأكيد عىل غري  }َوَتبَّ

 التأكيد: وقد تب. 

يعني يف منع النار والعقاب عنه ({ 4َما َأْغنَى َعنُْه َماُلُه َوَما َكَسَب)}

يوم القيامة ال يغنيه ماله وولده وما كسب املراد به البنون ملا روينا عن آبائنا 

أنه قال: ))أوالدكم  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-عن رسول اهلل  -عليهم السالم-

 من كسبكم((. 
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وهذا وعيد من اهلل سبحانه حيق عليه ({ 3}َسَيْصىَل َناًرا َذاَت هَلٍَب)

بكفره وحتقيقًا بأنه سيموت عىل ضالله وكفره فكان خربه صدقًا ووعيده 

وروينا أاها كانت حتطب الشوك ({ 2َطِب)}َواْمَرَأُتُه مَحَّاَلَة احْلَ  حقاً 

}يِف ِجيِدَها  ليالً  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وختبطه وتلقيه يف طريق رسول اهلل 

 اجليد للعنق اخلشن من ليف املقل شعرًا:  ({9َحْبٌل ِمْن َمَسٍد)

 أعوذ باهلل من ليل يقربني 

 

 إىل مضاجعة كالدلك باملسد  

 

 وقال آخر: 

 أبارق ومسد أمر من

 

 ليس بإثبات وال حقائق 

 

 عن وروينا أمية، بن حرب ابنة مجيل أم -اهلل لعنهام–وامرأة أيب هلب 

أقبلت  وامرأته هلب أيب يف السورة هذه نزلت ملا أاها -السالم عليهم- آبائنا

 : -اهلل لعنها–وهي تقول  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-امرأته وهلا ولولة تريد النبي 

 أبينامذماًم 

 

 ودينه قلينا 

 

 وأمره عصينا 

 

 

ورسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم يف املسجد ومعه بعض أصحابه  

فقالوا: يا رسول اهلل قد أقبلت وإنا نخاف أن تراك فقال: ))وأنا لن تراين 

وقرأ قرآنًا اعتصم باهلل كام قال تعاىل(( فأقبلت عىل اجلامعة ومل تر رسول اهلل 

فقالت هلم: إين أخربت أن صاحبكم هجاين ؛ قالوا  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-

هلا: ال ورب هذاالبيت ما هجاك فولت وعثرت يف مرطها فقالت: تعس 



 البرهان في تفسير القرآن      916

مذهم، عليها لعائن اهلل ترتا، وصلوات اهلل عىل نبي الرمحة والصابر هلل حتى 

العذاب كملت عليه النعمة  وحقت عىل األمة الكلمة ونزلت بمستحق 

 النقمة، وجاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 

 سورة اإلخالص مكية 
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ُه َأَحٌد)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ ({ 9}ُقْل ُهَو اللَّ

وسبب نزول هذه السورة أن اليهود قالوا: عزير ابن اهلل وقالت النصارى 

: نحن نعبد املالئكة من دون اهلل، وقالت املسيح ابن اهلل، وقالت الصابئون

املجوس: نحن نعبد الشمس والقمر من دون اهلل، وقال أهل األوثان: نحن 

نعبد األوثان من دون اهلل ؛ فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك إبطاال ًلقوهلم وإضالالً 

ُه َأَحٌد)لفعلهم فقال:  أي املفرد الذي ال شبيه له من ({ 9}ُقْل ُهَو اللَّ

َمُد)وقات وال مثل له من مجيع املخرتعات املخل ُه الصَّ والصمد ({ 4}اللَّ

 الذي يصمد الناس إليه يف حوائجهم، شعرًا: 

 أال أبكر الناعي خيرب بني أسد 

 

 بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

 

 ويكون الصمد بمعنى السيد كام قال الشاعر: 

 علوته بحسامي ثم قلت له 

 

 الصمدخذها إليك فأنت السيد  

 

ْ ُيوَلْد)}  ْ َيِلْد َوََل وإنام انتفت منه هذه الصفة بأن يكون والدًا ({ 3ََل

ومولودًا ألمرين أحدهام: أن هذه الوالدة من صفات األجسام، وقد دل 

الدليل أن اهلل تعاىل ليس بجسم كام بينا يف كتاب املرشد يف التوحيد. 

أنه ال يامثله يشء من خلقه  والثاين: فلو ولد أو ولد لصار ذا مثل وقد بينا

تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًا كبريًا، وقد استقصينا ذلك يف كتاب 

املرشد ألن هذا الكتاب مقصور عىل التفسري واستقصاء مسائل التوحيد يف 
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 كتبه. 

ْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد) قوله تعاىل: من مامثل ومعادل وصاحبة  ({2}َوََل

 وولد. 

 فلق مدنية سورة ال
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ({ 9}ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

 والفلق الصبح، شعرًا: 

 يا ليلة لو أبتها بت مرتفقا

 

ر الفلق   أرعى النجوم إىل أن نو 

 

وأصل الفلق الشق العظيم الواسع وقيل للصبح فلق لفلق الظالم عنه 

يف الدنيا ({ 4ِمْن َِشِّ َما َخَلَق)النفجار الضوء منه } كام قيل له فجر

والغاسق الليل ألنه خيرج ({ 3}َوِمْن َِشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب) واآلخرة

السباع من آجامها واهلوام من مكامنها وينبعث أهل الرش عىل العيب 

والفساد وأهل الفسق اجلريان بالرضر مأخوذ من قولك: غسقت القرحة 

ى صديدها والغساق صديد أهل النار جلريانه بالعذاب وغسقت إذا جر

عينه إذا جرى دمعها بالرضر، وقد روي الغاسق هو القمر غري أن ما وردت 

 به اللغة قد ذكرناه. 

اَثاِت يِف اْلُعَقِد) معناه دخل({ 3}إَِذا َوَقَب) ({ 2}َوِمْن َِشِّ النَّفَّ

ختييل األذى من غري أن يكون إهيام األذى و واملراد به السواحر وسحرهن  

له تأثري يف األذى واملرض االستشعار ربام أخرب عىل ما رشحناه يف سورة 

 البقرة. 

أنه قال: ))من عقد  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وروينا عن سيدنا رسول اهلل 

عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أرشك ومن تعلق بيشء فقد 
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وهو يريد به السحر كان حكمه كام ذكر َصىَل اهلل  وكل إليه(( يعني من نفث

َعَلْيه وآله وَسَلم وأما من نفث وهو يريد به االستشفاء فليس بداخل يف 

 السحر. 

أما احلسد فهو متني زوال نعمة  ({9}َوِمْن َِشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد)

مثلها املحسود وإن مل يرص للحاسد مثلها وهو منهي عنه واملنافسة هي متني 

وإن مل تزل واحلسد رش مذموم واملنافسة رغبة مباحة يف صالح األعامل، 

 وأما تنافس يف منافسة الدنيا فال. 

: ))املؤمن يعبد واملنافق -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-وقال سيدنا رسول اهلل 

حيسد(( وإنام أمرنا باالستعاذة من رش حاسد إذا حسد ألنه ربام محله فرده 

إيقاع بالرش باملحسود فأول من حسد قابيل أخاه هابيل حتى احلسد عىل 

 قتله نعوذ باهلل من رش ما استعذنا من رشه. 

 سورة الناس هي مثل الفلق
ِحيِم:  مْحَِن الرَّ ِه الرَّ ({ 9}ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس)قوله تعاىل: بِْسِم اللَّ

ألمرين أحدهام: ألن وإنام قال برب الناس وإن كان ربًا جلميع اخللق كلهم 

فأتى  -عليهم السالم-يف الناس معظمني من األنبياء والرسل واألئمة 

بذكرهم أنه رب هلم وإن عظموا. والثاين: أنه أمر باالستعاذة من رش أبالسة 

الناس وشاطينهم ألن أبالسة اجلن ال رض منهم عىل اإلنس فأعلم بذكرهم 

}...ِمْن َِشِّ ملك ورب. أنه يعيذهم من رش الناس الذي هو خري هلم 

أحدهام: أن  وجهانويف الوسواس اخلناس ({ 2اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس)

اخلناس املختفي املستأخر ألن اخلنوس االستئخار فعىل هذا فيه تأويالن 

أحدهام: أن يكون اخلناس اهلوى والشهوة اللذان يدعوان إىل الباطل 

ني اإلنس الذي يأمر ويصدان عن احلق. والثاين: اخلناس من شياط

بالضاللة وينهى عن طريق اهلداية وكل ذلك قد أمر باالستعاذة منه ألن 
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ذكر املهلكات وذكر منها هوًى ُمت بع هو الذي  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-النبي 

يقود إىل النار فأمر باالستعاذة منه، وكذلك الوسواس وسواس اإلنسان من 

ا عن رسول اهلل َصىَل اهلل َعَلْيه وآله وَسَلم نفسه الذي حيدث به نفسه. وروين

أنه قال: ))إن اهلل جتاوز ألمتي ما وسوست به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم 

به((. والثاين: الوسواس من شياطني اإلنس الذي يغوي ويضل ويدعو إىل 

 املعصية وينهى عن الطاعة وأصل الوسوسة الصوت اخلفي قال األعشى: 

 سواسًا إذا انرصفت تسمع للحيل و

 

 كام استعان بريح عرشق رجل 

 

نَِّة ومنه سمي املوسوس إذا غلبت عليه املرأة.  }..ِمَن اْْلِ

يعني باجلنة ما اجتن يف النفس من الشهوة واهلوى يقال:  ({6َوالنَّاِس)

جننت اليشء إذا سرتته وسميت اجلنة جنة ألاها تسرت من السالح والناس 

 -عليهم السالم-اس عىل ما ذكرنا. وروينا عن آبائنا يعني من شياطني الن

ذ احلسن واحلسني  -َصىَل اهلل َعَلْيه وآله-أن سيدنا رسول اهلل  -كان يعو 

فيقول: ))أعيذكام بكلامت اهلل التامة من كل شيطان  -عليهم السالم

ذه ونستمده مجيل ما  وهامة، ومن كل عني المة(( ونحن نستعيذ باهلل مام عو 

ذ، م معانيه، فبه توفيقنا وعليه توكلنا  عو  وفقنا اهلل وقارئه لتدب ر ما فيه وتفه 

 وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري. 

تم  تفسري الربهان بحمد اهلل العزيز املن ان، فله احلمد عىل كل حال 

ونصيل ونسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله خري آل. وكان الفراغ منه صبح 

حد ثامن وعرشين شهر جامدى األوىل من سنة ستني وألف من يوم األ

اهلجرة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والتسليم، واحلمد هلل رب 

 العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم.
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