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ر
ربسمرهللارالرمحنرالرحيمر

ر
رمقدمة

 
هلِل ربِ  العاملني، والصالة  والسالم  على نبيِ نا حممد، وعلى آلِه وأصحابِه أمجعني،  احلمد  
 وبعد:
رالعظيمِّرفإن " هـ(  774كثرٍي )ت   نِ ِن عمَر بأيب الفداِء إمساعيَل ب " للحافظِ تفسَيرالقرآنِّ
، اليت ةر ، تفسرٌي مشهور، ومقبوٌل لدى العامِة واخلاصة، وهو من التفاسرِي املأثو ه  هللارمح

 واختصاراا.  ،وتعليقاا ، الباحثوَن على االستفادِة منها، نقالا أقبَل 
،  يهاوملا بدأت  تفسرَي كتاِب هللا الكرمي، كان هذا التفسري  أوَل التفاسرِي اليت اعتمدت  عل 

 . ن بينهافيه مِ أوَل نظري  وكان
َ أنه  مل يفسِ ر  آايٍت كثرية، ومل يشرح   لكن   عها حىت آخِر التفسري، وبتتب   ألفاظاا عديدة،تبنين

 َد ما مل يفسِ ره  يف كتاب!درَك عليه وي فرَ ، حبيث  ميكن  أن ي ستَ كثرية   أصبحت  وجدت  أهنا 
ال و ، فوجدت  األمَر أقساماا وأنواعاا، فسِ رهمل يما  رزَ فألفعدت  إىل تفسريِه من جديد، 

ا أم اكتفى مبا سبق..  تركَ تدري أحياًنا هل فسنر أم أشار، وهل   قصدا
 التايل: نحوِ ما مل يفسِ ره  جاء على الوهكذا وجدت  أن 

  يف سرِد الرواايت، وي طيل يف إيرادِ  –رمحه  هللا  –يدخل  قد النسيان: ف -
 اآلية. تفسريِ  موجزَ ى بذلك ينسَ و ، األقوال

لفاِظ واضحة، يتفق  املفسِ روَن على معناها، الوضوح: فبعض  اآلايِت واأل -
 فال يوردها لوضوحها. ويعرف ها القارئ  العادي، 

 ، وقد يشري  إىل ذلك وقد ال يشري.فيرتك  تفسريه اآليِة أو اللفظ، سبق  تفسريِ  -

ها، ويكتفي بذلك دون  اآلايِت املشاهبِة لآليِة اليت هو بصدد وقد يورد   -
 تفسريها.
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  نزوهلا دونَ  يف موضوعها أو سببَ ألحاديَث واآلاثَر او  أو يورد  اآلايتِ  -
 تفسريها.

  أو الغايةَ  دفَ ، املغَزى، اهلاإلمجايلن هلا  عىن)املكثرية مفهوَم اآليِة أحياًنا   وردَ أ -
فسري  وال يبدو تفسري  بعِض الكلماِت إذا كان الت، (اليت ترمي إليها اآلية 

 أاتبعها يف كلِ  مرة. ومل إمجاالا.

سورِة   يف كلِ  مرٍة أنه سبَق أن تعرنَض لتفسريها يف أولِ املقطنعة. يذكر   احلروف   -
 .كذلك   ومل أاتبعها  البقرة.

ا كبرياا مما مل يفسِ ره.  -  شغلت  أواخر  اآلايِت قسما

شيٌء زائد،   الكرميِ رآِن يف القوالتفسري  ينبغي أن يتناوَل مجيَع أجزاِء اآلية، فليَس 
 كمة. وإذا تكرنَر فلحِ 

، ولذلك اعتمدت  عليه كثرياا؛  كلن شيٍء يف القرآِن تقريباا  لطربي  وقد فسنَر اإلمام  ا
م  بذلكَ ، من اآلاثِر الواردة يف اآلية ه  وألنه يستنتج  تفسريَ  وترجيحاته،   خمتاراتهِ  ويقدِ 

  رمحهما هللا تعاىل، وجزامها عنا خرَي اجلزاء. ،  إن  شاِء هللا منهَج ابن كثريٍ مما يوافق  
 تفسرٌي ابملأثور. وي قال  لكال التفسريين: 

    
راملنهج:

ما مل تفسري  كلِ  هو  هللا،واملنهج  الذي اتبعته  يف االستدراِك على تفسريِه رمحه  
  عة،املقطن  عدا احلروفِ اليت أبرزهتا سابقاا،  مورِ ر، من األس ِ للقارئ أنه ف   يتضح  

 ن اآلايت.واملتشاهباِت مِ 
ألفاظه، فقد املؤلف   ، ولو مل يتتبنعِ تفسريه  واضحاا ما كان –كذلك   –واستثنيت  

 وضِ حه  أراه  غرَي كاف، فأوقد أفسِ ر  بعَضه  مبا  حتقنَق اهلدف  الذي يريده  القارئ.
  أكثر.

يف اآلية  لِه و ق ا يفمكمن تفسري، واألفضل  توضيحه  أكثر،  ومل أتتبنع  ما أوجَز 
َوأَغ َرقـ َنا النِذيَن َكذنب وا ِبَِاَيتَِنا فَان ظ ر  َكي َف َكاَن َعاِقَبة  }: ( من سورِة يونس73)

 .  ؟أجنينا املؤمنني، وأهلكنا املكذِ بني  كيفَ   ،{: أي: اي حممدال م ن َذرِينَ 
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 تفسريهِ  و تكملة  اهلدف  هفسريِه نفسِه رمحه  هللا، فن ت هو مِ وأولوية  التفسرِي 
ن تفاسرَي مل أجده  طلبته  مِ  ، فإن  آخر  موضعٍ يفد  التفسرَي مما فسنره ورِ أ  فمبنهجه، 

 .أخرى ذكرهتا للقارئ
وقد تنبنهت  إىل أن بعَض اآلايِت قد خيتلف  تفسري ها ولو كانت أبلفاظها أو 

 ، فراعيت  األمر.من اآلايت  حبسِب موقعهاوذلك مشاهبةا هلا، 
  وهو ، حبسِب ما كان مفضنالا عنده التفاسرِي اليت نقلت  منها هو بنيضيل  والتف

فإنه أكثر  ما يعتمد  عليه ابن    ،ابن جرير الطربي رمحه  هللا إماِم املفسِ ريَن تفسري  
   مت  عمله  بذلك.كثري، فأمت

ي، فسه، وتفسري  الطرب ِن كثري نتفسري  اب سرياِن األساسياِن هلذا العمِل مها:فالتف
مث أتيت وهو ما جيلب  ثقَة القارِئ إن  شاَء هللا. هذا التفسري. ل  جلن وهذا ما يشك ِ 

 التفاسري  الفرعية  التالية. 
من )روح املعاين( لآللوسي، و من ، و (تفسرِي البغوي) استفدت  كذلك من فقد

 .)الواضح يف التفسري( ملعدِ  هذا الكتاب 
ا تتوضنح  به األلفاظ  أو مب، بل أكتفي ونالا ان مطإذا ككلنه  وقد ال أورد  التفسرَي  

 .، عند ذلك أ شري  إىل أنه خمتصٌر من مصدرهاآلايت 
وموضع  االستشهاِد   وقد أذكره  يف أونهلا. تفسرِي كلِ  آية. وأضع  املصدَر يف آخرِ 

، واستغنيت  بذلك عن ذكِر أرقاِم هو مكان  تفسرِي اآلايِت يف التفاسرِي نفسها
 زاِء والصفحات.األج

كثرٍي نفسه، ويف تفسرِي ابِن  ، فهذا يف تفسرِي  واخلالفات ومل أورِد األقواَل واآلاثرَ 
ا التوفيَق  الطربي، ويف الدرِ  املنثور يف التفسري ابملأثور للسيوطي، وقد راعيت  جاهدا

ه  هم يفما أقدِ مه  جليٍل معاصٍر ما يناسبه  وما بني النهِج األثريِ  للتفسري، وبني 
 ويستفيد  منه. 
ليبقى  أموراا حمَدثة،  ذا التفسريِ ل  يف هسرِي إال ًندراا، ومل أ دخِ التفا تلك ومل أزد  على 

وال علوماا مساندة للتفسري، فاألساس  يف هذا هو  ،  كما قلتعلى هنجِه األثري ِ 
 .األصل
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الكلماِت و الكلمِة أوأضع  خطًّا حتت يسبقها رقمها، أورد  اآليَة أو جزءاا منها، و 
 . فيهااليت مل تفسنر  واجل َمِل 

 . بدوِن خط  أبقيت ها  ، فإذا مل تفسنِر اآلية  كل ها
، فال  ةمن اآلي ألفاٍظ أو مجلةٍ زٍء أو  جلريٌ وأنبِ ه  إىل أن معظَم ما ورَد هنا هو تفس 

ٌل لتفسرِي ابِن كثري، يصلح  إال مع متابعِة األصل ، يعين أن هذا التفسرَي مكمِ 
وما بعدها فقد أفسِ ر  لفظةا يف آيٍة تكون  مرتبطةا مبا قبلها س مستقالا بذاته، ولي

ع وقد أذنت  بذلك ملن شاء، م واألفضل  أن يطبَع معه، هبامشه. فسنرها ابن  كثري. 
 ، إال ما كان من الرسمِ الكتاب  ة، وعدِم الزايدِة أو النقِص يفإثباِت هذه املقدِ م

 ة. العثماين لآلايِت الكرمي
وقد اعتمدت  يف عمِل هذا املستدرِك على "تفسري القرآن العظيم" البن كثري،  

 طبعة دار الشعب ابلقاهرة، وأحياًنا طبعة دار طيبة الثانية ابلرايض. 
وبعد، فقد است درَِك على كتٍب يف احلديِث كثرية، أما التفاسري، فهناَك تتمناٌت هلا 

تب ع  ما مل يفسنر  منها وإفراد ها يف تصنيف، أو  مل ت كَمل، وأم ا االستدراك  عليها وت
يف جعلها مع التفسرِي األصل، فال أعرف ها، إال أن تكوَن يف حواشي انتشرت  

 أطنلع  عليها. وأدعو هللَا تعاىَل أن يكوَن مثل  هذا العمِل هنجاا  القروِن املتأخرِة مل
ا يف التأليف.   ا ومفيدا  جديدا

 فِ ق. و وهللا امل
 

رمضانريوسفرخيرررحممدر
رهـر21/6/1435
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رسورةرالفاحتة
 

يمِّر} من السورة الثالثة    اآلية   -3 رالرَّحِّ َـٰنِّ  . {الرَّمحم
َم الكالم  عليه يف البسملةِ        عن إعادته. مبا أغىَن   قال رمحه  هللا: تقدن

َـِٰن الرنِحيِم{ وقد قال هناك: ن ملبالغة، و)رمحان( أشد  مبالغةا مِ : امساِن مشتق اِن من الرمحِة على وجِه ا}الرنمح 
 تفسرِي بعِض السلِف ما يدل  على . ويف كالِم ابِن جريٍر ما ي فِهم  حكايَة االتفاِق على هذا. ويف)رحيم(
 ذلك.

 
رسورةرالبقرة

ر
ر.{اٌبرَعظِّيمٌرَوََل ممرَعذَرَخَتَمراَّللَّ رَعَلىرقـ ل وِبِِّّممرَوَعَلىرََسمعِّهِّممرَوَعَلىرأَبمَصارِّهِّممرغَِّشاَوٌةر} -7

 من اآلية. الكلماِت الثالَث األخريةَ   مل يفسِ رِ      
ــدة؛  ومل ي رها يف آايٍت عديـ ــِ  ــوحهفسـ ــِة )لوضـ ــال يف اآليـ ــن قـ ــدة33ا، لكـ ــورِة املائـ ــن سـ ــَ م  }  ( مـ رَةِ   يف   َوهلـ ــِ خـ   اآل 

 ... مع ما ادنخَر هللا  هلم من العذاِب العظيِم يوَم القيامة.:  {َعِظيمٌ  َعَذابٌ 
 

ر} – 10 رَمَرًضا راَّللَّ  رفـََزاَده م  رَمَرٌض رقـ ل وِبِِّّمم ذِّب ونَرِفِّ رَيكم رَكان وا َا رِبِّ رأَلِّيٌم رَعَذاٌب   {رَوََل مم
  َكان وا   مبَا أَلِيمٌ  َوَعَذابٌ  محَِيمٍ  مِ ن   َشرَابٌ  هَل م   َكَفر وا  َوالنِذينَ }( من سورِة يونس: 4قال يف تفسري اآلية )

ف ر ونَ   ..يوَم القيامِة أبنواِع العقابذنبوَن  كفرهم يعأي: بسبِب    {َيك 
 ويكون  املعىن هنا: بسبِب كذهبم يعذنبوَن يوَم القيامِة أبنواِع العقاب..

.  وهو عن املنافقنَي الذيَن كانوا يدنعوَن اإلمياَن كذابا
 

َياك ممرُث َّرُي ِّيت ك ممر} -28 ت ممرَأممَواًًترفََأحم َّللَِّّروَك نـم ف ر وَنرِبِّ  {ُث َّرإِّلَيمهِّرتـ رمَجع ونَرُث َّرُي ميِّيك ممرَكيمَفرَتكم
{ يف آخـِر سـورِة الَقصـص: أي: يـوَم َمعـادِكم، فيجـزيكم أبعمـاِلكم، إن  خـرياا  إِلَي ِه تـ ر َجع ونَ }قاَل يف تفسرِي  

.فخري، وإن  شرًّا فش  ر 
  يــومَ   اد   العبــ ترجــع    ، وإليــهِ واألمــر  لــق  ، ولــه اخلَ هكلــ    األمــر    وقــاَل يف تفســريها يف آخــِر ســورِة يــس: وإليــه يرجــع  

 ل.املتفض ِ  بعمله، وهو العادل   عاملٍ  جازي كلن القيامة، في  
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َرَِبرَهذِّهِّرالشََّجَرَةرر} -35  {فـََتك وََنرمَِّنرالظَّالِّمِّيَرَوََلرتـَقم
 له فعله. )الطربي(. ن خالَف أمَر رب ِه، وفعَل ما ليسَ فتكوًن ممن يقول: 

 
َهارفََأخمرفََأَزَلَّ َمارالشَّيمر} -36 بِّط واربـَعمض ك ممرلِّبَـعمٍضرَرَجه َمارِمَِّّارَكاََنرفِّيهِّرطَان رَعنـم َوقـ لمَناراهم
يٍرررَعد و ر رَوَمَتاٌعرإََِّلرحِّ تَـَقر  رم سم َرمضِّ راْلم  . {َوَلك ممرِفِّ
يعـاا بـَع ضـ ك م  لـِبَـع ٍض عـَد و  122)  قال يف تفسرِي اآلية ا مجَِ ِبطـَا ِمنـ هـَ تعـاىل    يقـول    {:( من سـورِة طـه: }قـَاَل اه 

 كلكم.   ن اجلنةِ : مِ : اهبطوا منها مجيعاا، أيوحواء وإبليس آلدمَ 
 وذريته.  ، وإبليس  وذريته بـَع ض ك م  لِبَـع ٍض َعد و { قال: آدم  }
 

ر}رر-37 ررَب ِّهِّرَكلَِّماٍترفـََتاَبرَعَليمهِّرإِّنَّه ره َورالتـَّوَّاب  يم رفـَتَـَلقَّىرَآَدم رمِّنم ر{.رالرَّحِّ
َر   َنَ  ( مــن ســورِة احلجـرات }12يف اآليـة )ليـَل )الــرحيم(   اجلاالســمَ فسـن وا ا يمٌ َواتـنقــ  َنَ تــَوناٌب َرحــِ { بقولــه:  ِإنن ا

 رحيٌم مبن رجَع إليه، واعتمَد عليه.
 

رالنَّارِّر} -39 ََيتَِّنارأ ولَئَِّكرَأصمَحاب   . {ه ممرفِّيَهارَخالِّد ونَرَوالَّذِّيَنرَكَفر واروََكذَّب وارِبَِّ
ره          ر وا  }( مـــن ســـورة املائـــدة  86يف اآليـــة )  افســـن ِذيَن َكفـــَ اَوالـــن ب وا ِبَِاَيتِنـــَ ذن { بقولـــه: أي: جحـــدوا هبـــا  وَكـــَ

 وخالفوها.  
ِحيمِ }   إليها. ها والداخلونَ { أي: هم أهل  أ ولَِئَك َأص َحاب  اجلَ 

 
ُت  ر} -51 َلًةرُث َّراَّتََّذم ََنرم وَسىرَأرمبَعَِّيرلَيـم ربـَعمدِّهِّررَوإِّذمرَواَعدم َلرمِّنم  . {َوأَنـمت ممرظَالِّم ونَرالمعِّجم
رها يف اآليـــة   ِدِه  ( مـــن الســـورِة نفســـها: }92)فســـن ن  بـَعـــ  َل مـــِ ِ   ال ِعجـــ  ذ  اِت مث ن اعـــنَ ى اِبل بَـيِ نـــَ اءَك م  م وســـَ د  جـــَ َولَقـــَ

 هللا.موَن أنه ال إله إال كم  العجل، وأنتم تعلن عبادتِ ، مِ { يف هذا الصنيِع الذي صنعتموهونَ َوأَنـ ت م  ظَاِلم  
 

ربـَعمدِّرَذلَِّكر} -52 ََنرَعنمك ممرمِّنم  {َلَعلَّك ممرَتشمك ر ونَرُث َّرَعَفوم
 ( من سورِة آِل عمران.123اآليِة ) : تقوموَن بطاعته، يففسنره  بقوله{ لََعلنك م  َتش ك ر ونَ قوله  تعاىل }       
  أبنواِع العباداِت يف الليِل والنهار.َن هللاَ : تشكرو ( من سورة القصص، قال: أي73ية )ويف اآل
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َلر}  -54 رالمعِّجم َاذِّك م  َّت ِّ رِبِّ رأَنـمف َسك مم ت مم رظََلمم رإِّنَّك مم مِّ رقـَوم رََي مِّهِّ رلَِّقوم رم وَسى رقَاَل َوإِّذم

رفـََتابَر رعِّنمَدرَِبرِّئِّك مم رَخيمٌرَلك مم رَذلِّك مم تـ ل وارأَنـمف َسك مم رفَاقـم ررفـَت وب وارإََِّلرَِبرِّئِّك مم إِّنَّه رَعَليمك مم
يم ر رالرَّحِّ    {.ه َورالتـَّوَّاب 

َر  ف يمٌ }  اجلليلــــنيِ   االمســــنيِ ســــن وناٌب َرحــــِ وناٌب  ســــورِة احلجــــرات }( مــــن  12يف اآليــــة )  {تـــــَ َنَ تـــــَ َنَ ِإنن ا وا ا َواتـنقــــ 
 .، رحيٌم مبن رجَع إليه، واعتمَد عليهعلى َمن اتَب إليه  تونابٌ : أي بقوله  {َرِحيمٌ 

 
تِّك ممر} -56 ربـَعمدِّرَموم  { َلَعلَّك ممرَتشمك ر ونَرُث َّربـََعثـمَناك ممرمِّنم

 ( من سورِة آِل عمران.123فسنره  بقوله: تقوموَن بطاعته، يف اآليِة )     
 .( من سورة القصص73وبقوله: تشكروَن هللَا أبنواِع العباداِت يف الليِل والنهار، يف اآلية )

 
ت ممرَرَغًداروارَهذِّهِّرالمَقرميَةَرَوإِّذمرقـ لمَنارادمخ ل ر}  -58 ئـم رشِّ َهارَحيمث  نـم  { َفك ل وارمِّ

ا( فسنره  غَ لفظ  )رَ          ( من سورِة البقرِة بقوله: هنيئاا واسعاا طيِ باا.37يف اآلية ) دا
ا  ( حيــث  شــئتمالقريــِة )بيــِت املقــدسِ   رمحــه هللا: يعــين بــذلك: فكلــوا مــن هــذه  يف تفســريهِ   قــال الطــربي   ، عيشــا

 عاا.نيئاا واسه
 

رَواذمك ر وارر} -63 ٍة ربِّق وَّ َناك مم رالطُّوَررخ ذ وارَمارَآتـَيـم َقك م  رَوَرفـَعمَنارفـَوم يثَاَقك مم ََنرمِّ رَأَخذم َوإِّذم
 { َلَعلَّك ممرتـَتـَّق ونَرَمارفِّيهِّر

ــراِر  ــافوا عقـــايب  صـ ــوا وعـ ــه  كم علـــى ضـــاللِ ... كـــي تتنقـ ــتم عليـ ــا أنـ ــوا عمـ ــاعيت، وتنزعـ مـــن  كم، فتنتهـــوا إىل طـ
 طربي(.معصييت. )تفسري ال

 
 

رََلرفَارٌِّضرَوََلر} -68 ربـََقَرٌة َا رإَِّّنَّ رَمارهَِّيرقَاَلرإِّنَّه ريـَق ول  رلََنا م رادمع رلََناررَبََّكريـ َبي ِّ قَال وا
َرَذلَِّكرر ٌررَعَواٌنرَبيم َمر ونَربِّكم َعل وارَمارتـ ؤم  { فَافـم

 ت دركوا حاجاِتكم وطلباِتكم عندي.كم به  يف تفسري الطربي: يقول  هلم جلن ثناؤه: افعلوا ما آمر  
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َار} -69 َّن  رَلوم رَما رلََنا م رادمع رلََناررَبََّكريـ َبي ِّ رَصفمَراء رفَاقٌِّعررقَال وا ربـََقَرٌة َا رإَِّّنَّ قَاَلرإِّنَّه ريـَق ول 
رالنَّاظِّرِّينَر َارَتس رُّ َّن   {َلوم

ا. وهـذا   السابق: أي: لـون  البقـرِة الـيت أمرتَنـا بـذحبهايف املصدرِ  بعـد األول، وتكلـ ف     مـنهم  تعنـ ٌت آخـر    أيضـا
  يف املرِة الثانية.طلِب ما قد ك فوه  
 

رلََنارَمارهِّيَر} -70 م رَشاَءراَّللَّ ررقَال وارادمع رلََناررَبََّكريـ َبي ِّ رإِّنم َنارَوإَِّنَّ رَعَليـم رالمبَـَقَررَتَشابََه إِّنَّ
َتد ونَر  { َلم هم

الزائــِد علــى مــا حصــل،    ردِ  اجلــواِب األول... بــل لطلــِب الكشــفِ إعــادٌة للســؤاِل عــن احلــاِل والصــفة، ال لــ 
 )روح املعاين(. .وإظهاِر أنه مل حيصِل البيان  التام  

 
ر}  -73 َتى رالمَموم راَّللَّ  رُي ميِّي َهارَكَذلَِّك ربِّبَـعمضِّ راضمرِّب وه  رَلَعلَّك ممررفـَق لمَنا رَآََيتِّهِّ َوي رِّيك مم

 { تـَعمقِّل ونَر
بوَن مبحمنٍد صلى هللا عليه وسـلمأيها الكافروَن و   -هللا  يعين جلن ذكره: وي ريكم     ن عنـدِ ومبـا جـاَء بـه مِـ   املكذِ 

ه  وح  –ن آايتــِه  مِــ   هللاِ  ه  الدالــنَة علــى نبونتــهأعالمــَ ؛ لتعقلــوا وتفهمــوا أنــه حمــق  صــادق، فتؤمنــوا بــه وتتنبعــوه  ججــَ
 )تفسري الطربي(.
 

 { ل ونَرَوَماراَّللَّ ربَِّغافٍِّلرَعمَّارتـَعممَر}  -74
هتديــٌد ووعيــٌد شــديد، أي: علمــه  حمــيٌط بعملكـــم،  ( مــن الســورِة نفســـها:  140قــال يف تفســريها يف اآليــة )

 عليه.وسيجزيكم  
 

َاتِّرَوالَّذِّيَنرَآَمن وار}  -82 َنَّةِّره ممرفِّيَهارَخالِّد ونَررَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ راْلم  { أ ولَئَِّكرَأصمَحاب 
َعل  هلــَ م  الــرنمح َن   }  ســورِة مــرمي   ( مــن96قــال يف تفســريِها، يف اآليــِة ) َيج  احِلَاِت ســَ ِإنن الــنِذيَن َآَمنــ وا َوَعِملــ وا الصــن

 األعمال  اليت ت رضي هللَا عزن وجلن ملتابعتها الشريعَة احملمدية.{: هي و دًّا
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راَّللََّروَر} -83 َرائِّيَلرََلرتـَعمب د وَنرإَِّلَّ رإِّسم يثَاَقرَبِنِّ ََنرمِّ رَأَخذم َساًَنرَوذِّيرَوإِّذم رإِّحم لمَوالَِّديمنِّ ِبِّ
رَوق ر رَوالمَمَساكِّيِّ رَوالميَـَتاَمى رُث َّررالمق رمََب رالزََّكاَة رَوَآت وا رالصَََّلَة رَوَأقِّيم وا ًنا رح سم رلِّلنَّاسِّ ول وا

ت ممر رَقلِّيتـََولَّيـم  { َوأَنـمت ممرم عمرِّض ونَرررًَلرمِّنمك ممرإَِّلَّ
 بعهدِه وميثاقه.  هللِ قال الطربي: إال َمن عصَمه  هللا منهم، فوفَ 

ن أقــاَم اليهوديـــَة علــى وجههـــا قبــَل النســـ ، ومِــ  ن  وقــال اآللوســـي: وهــم مـــن األســالف: مـــَ ن األخـــالف: مـــَ
 األشخاص..م وأضرابه. فالقلنة  يف عدِد سال    أسلَم، كعبدهللا بنِ 
 

روَر} -89 رَمَعه مم رلَِّما رم َصد ٌِّق راَّللَِّّ رعِّنمدِّ رمِّنم ركَِّتاٌب رَجاَءه مم رقـَبمل رَوَلمَّا رمِّنم َكان وا
رجَر رفـََلمَّا رالَّذِّيَنرَكَفر وا رَعَلى تَـفمتِّح وَن رَيسم ربِّهِّ رَعَرف وارَكَفر وا رَما رَعَلىراَءه مم راَّللَِّّ فـََلعمَنة 

 {المَكافِّرِّينَر
  وألنبيائـه، املنكـريَن ِلمـا قـد ثبـَت عنـدهم  هللِ   ن احلقِ  علـيهم على اجلاحديَن ما قد عرفوا مِ فخزي  هللِا وإبعاده  

 )تفسري الطربي(.  ن نبونِة حممٍد صلى هللا عليه وسلممِ  ن صحتهِ مِ 
 

رَمار}  -93 رخ ذ وا رالطُّوَر َقك م  رَورَفـَعمَنارفـَوم يثَاَقك مم ََنرمِّ رَأَخذم رَواَسمَع وارَوإِّذم ٍة ربِّق وَّ َناك مم َآتـَيـم
َنار عمَنارَوَعَصيـم َلربِّك فمرِّررقَال وارَسِّ رقـ ل وِبِِّّم رالمعِّجم رِّب وارِفِّ ممرهِّممرق لمربِّئمَسَمارَيَمم ر ك ممربِّهِّرإُِّيَان ك رَوأ شم

مِّنِّيَر ت ممرم ؤم رك نـم  { إِّنم
د   "قال رمحه  هللا:   هم عنـه، حـىت  م للميثـاق، وعتـونهم وإعراضَـ عليهم خطـأهم وخمـالفَته  -تبارَك وتعاىَل    -يعدِ 

َنا{ وقد تقدن قَال وا مسَِع َنا َوعَ : }مث خالفوه؛ وهلذا قال  ،رفَع الطوَر عليهم حىت قبلوه    ."ذلك تفسري   مَ َصيـ 
ًَن ِميثَاَقك م  َوَرفـَع نَـا فــَو َقك م  الطـ وَر  }( من السورِة نفسها:  63يعين يف اآليِة ) نَـاك م  بِقـ ونٍة  َوِإذ  َأَخذ  ا َآتـَيـ  ذ وا مـَ خـ 

 .{َواذ ك ر وا َما ِفيِه لََعلنك م  تـَتـنق ونَ 
بــه    ابإلميــانِ   ،واملواثيــق  ن العهــودِ علــيهم مِــ   مــا أخــذَ   بــين إســرائيلَ ا  را تعــاىل مــذك ِ   يقــول  مــا ملخصــه:  هنــاك  قــال  
وا مبـا  علـى رؤوسـهم ليقـر    اجلبلَ   رفعَ   يثاقَ عليهم امل  تعاىل أنه ملا أخذَ   ، وأخربَ  رسلهباعِ وات ِ  ،له ال شريكَ  ه  وحدَ 

 .وامتثال  ةٍ ومهن  ،وحزم بقوةٍ  عوهدوا عليه، وأيخذوه  
اك والربيــع بــن  وجماهــد وعطــاء وعكرمــة واحلســن والضــح     عبــاسابــن    ذلــك  علــى  ، ونــصن هــو اجلبــل  فــالطور  
 ، وهذا ظاهر.واحد  ، وغري  أنس

 .امتنعوا عن الطاعِة رفَع عليهم اجلبَل ليسمعواويف حديِث الفتون، عن ابِن عباس: أهنم ملا 
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رانمظ رمَنَر} -104 رَوق ول وا ررَاعَِّنا رتـَق ول وا رَل رآَمن وا رالَّذِّيَن رأَيُـَّها رََي َولِّلمَكافِّرِّيَنررَواَسمَع وا
 { َعَذاٌبرأَلِّيمٌر

  من سورِة اجملادلة، قال يف تفسريها هناك: الذين مل يؤمنـوا وال التزمـوا أبحكـامِ   وكذا ورَد يف آخِر اآليِة الرابعةِ 
  ألــيم، أي:  ، بـل هلـم عـذابٌ  كمـا زعمـوالـيس األمـر    ،، كـالن الـبالء مِـ الشـريعة، ال تعتقـدوا أهنـم ًنجـونَ   هـذهِ 

 واآلخرة. يف الدنيا
 

رَيَشاء ر} -105 َتِّهِّرَمنم ربَِّرمحم رالمَعظِّيمِّرَواَّللَّ رََيمَتصُّ  {َواَّللَّ رذ ورالمَفضملِّ
ـمٌ   فقال: فضـله    ،مظَ بـالعِ   ه  فضلَ   ن خـلقه. مث وصفَ مِ   وشاءَ   به علـى من أحبن  ل  يتفضن  يقول: ذو فضلٍ    عظـي

  وال يداـنــيه  خطــرهِ   ـفــي جاللــةِ   وال يقاربــه    ،ـخـلقه  عـلــيه أفضــالَ   ه  ضــلَ ن أفـمــمن   موقعـهِ   مِ ظَــ ـفــي عِ   هٍ مشــبن   ألنـه غــري  
 )الطربي(.

 
ر}  -107 َرمضِّ رَواْلم َماَواتِّ رالســــَّ ك  ه رم لــــم ممرَأنَّراَّللََّرلــــَ ٍ رَوََلرَأملَمرتـَعملــــَ رَو ِّ نم راَّللَِّّرمــــِّ رد ونِّ نم ممرمــــِّ ارَلكــــ  َومــــَ
يٍر  {َنصِّ
ن تشـكيِك     نصريٌ ويَهديهم، والم يهِ يقو ِ  للمؤمننَي ويل   وليسَ  يؤيِ د هم وينصر هم إال  هللا، فكونوا على حـذٍر مـِ

 )الواضح يف التفسري(. م.ه  عَ دَ م وخ  ه  ضاليلَ أعدائكم، واحَذروا أَ 
 

رر} -109 رإُِّيَانِّك ممرك فَّارًارَحَسًدارمِّنم ربـَعمدِّ رمِّنم ريـَر دُّوَنك مم رَلوم رالمكَِّتابِّ رَأهملِّ َودَّرَكثٌِّيرمِّنم
هِّرعِّنمر ربـَعمردِّرأَنـمف سِّ َقُّررممرمِّنم ممرِّهِّردِّرَمارتـََبيََّرََل م راِلم َراَّللَّ رِبَِّ رَيَمِتِّ إِّنَّراَّللََّررفَاعمف وارَواصمَفح وارَحَّتَّ

ٍءرَقدِّيرٌر رَشيم  { َعَلىرك ل ِّ
َن  أِبَم رِهِ قال رمحه  هللا: وقوله: } نَ َولََتس مَ }{ مثل  قولِه تعاىل:  فَاع ف وا َواص َفح وا َحىتن أَي يتَ ا الـنِذيَن أ وتـ وا    ع نن مـِ

ن  عـَز مِ  رَك وا أَذاى َكِثرياا َوِإن  َتص رب وا َوتـَتـنق وا فَِإنن َذِلَك مـِ ورِ ال ِكَتاَب ِمن  قـَب ِلك م  َوِمَن النِذيَن َأش  ]سـورة آل    { األ  مـ 
 [.186عمران: 

يف    ،وخطـأ  ا كـان مـنهم مـن إسـاءةٍ عمـ  فتجـاوزوا   :{فـَاع ف وا} ه:ه بقولـ ثنـاؤ   يعـين جـلن قال ابن جريـر الطـربي:  
مـنهم مــن    ا ســلفَ وعمـ    ،كمإميـانِ   كم بعــدَ ارتـدادِ   وحماولـةِ   ،كم عنــهصـد ِ   كم إرادةَ رأي أشـاروا بـه علــيكم يف ديـنِ 

َمٍع َورَاِعَنا لَيًّا  } كم صلى هللا عليه وسلمهم لنبي ِ قيلِ  ينِ َوامس َع  َغري َ م س  ]سورة البقـرة:  {  أِبَل ِسَنِتِهم  َوطَع ناا يف الدِ 
فــيكم مــا    ن أمـرهِ لكــم مِــ   ثَ حـدِ في    ،هللا أبمــره  يف ذلـك حــىت أييتَ   ا كــان مـنهم مــن جهــلٍ واصـفحوا عمــ  [،  46
 .  فيهم ما يريد  ويقضيَ   ،يشاء
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قــَاتِل وا الــنِذيَن اَل  : }بــه  ه صــلى هللا عليــه وســلم وللمــؤمننيَ فقــال لنبيــ ِ   ،ى أبمــرهوأتَــ   ،فقضــى فــيهم تعــاىل ذكــره
وَن   رِ يـ ؤ ِمنــــ  َخــــِ و ِم اآل  َِن َواَل اِبل يـــــَ وا  اِب ِذيَن أ وتــــ  َن الــــن قِ  مــــِ ِدين وَن ِديــــَن احلــــَ  ول ه  َواَل يــــَ َن  َوَرســــ  رنَم ا ا حــــَ وَن مــــَ  َواَل حي َر ِمــــ 

م    ِز يـََة عـَن  يـٍَد َوهـ  اِغر ونَ ال ِكَتاَب َحىتن يـ ع ط وا اجل  عـنهم    فـوَ لعا  ثنـاؤه    هللا جـلن   فنسـ َ [.  29]سـورة التوبـة:   {صـَ
  عــن يــدٍ   وا اجلزيــةَ أو يــؤد    ،واحــدة  املــؤمننيَ   هم وكلمــة  كلمــت    حــىت تصــريَ   ،م علــى املــؤمننيقتــاهلِ   بفــرضِ   والصــفحَ 
 .اصغارا 
ٍء َقِديرٌ } َنَ َعَلى ك لِ  َشي    الكتـابِ   ن أهـلِ هم مِـ لكـم أمـرَ   بـالذين وصـفت    ما يشاء    على كل ِ   هللاَ  نن إ{: ِإنن ا

ال    ،ن اإلـيــمان لــه مِــ   هــداهم ـلــما هــداكم هللا    شــاءَ   وإن    ،مهم رهبــن مــنهم بعنــادِ   االنتقــامَ   شــاءَ   إن    ،وغــريهم قــديرٌ 
 واألمر. له الـخـلقَ  ألنن  ؛قضاءه شاءَ  ر علـيه أمرٌ وال يتعذن  ،أراده  ر علـيه شيءٌ يتعذن 

 
رَعَليمر} -122-123 رأَنـمَعممت  رالَِّتِّ َ رنِّعمَمِتِّ راذمك ر وا َرائِّيَل رإِّسم رَفضَّلمت ك ممررََيرَبِنِّ رَوَأّن ِّ ك مم

ٌلرَوََلررر.َعَلىرالمَعاَلمَِّير َهارَعدم نـم ًئارَوََلريـ قمَبل رمِّ رنـَفمٍسرَشيـم ًمارََلرََتمزِّيرنـَفمٌسرَعنم َواتَـّق واريـَوم
َفع َهارَشَفاَعٌةرَوََلره ممر  { يـ نمَصر ونَرتـَنـم

  الرسـولِ   بـاعِ علـى ات ِ   واحلـث ِ   هاهنا للتأكيدِ   رت  السورة، وكر ِ   يف صدرِ   هذه اآليةِ  نظري   مَ قد تقدن قال رمحه  هللا: 
مــا    هــذا، وكتمــانِ   ن كتمــانِ مِــ رهم  تــه. حيــذ ِ وأمن   ه  وأمــرَ   ه  وامسَــ   ونعتـَـه    ،يف كتــبهم  ه  صــفتَ   الــذي جيــدونَ   األمــي ِ   النــ  ِ 
هـم مـن  ، وال حيسـدوا بـ لدينيـةوا  الدنيويـةِ   ، مـن الـنعمِ  هللا علـيهمهم أن يذكروا نعمةَ به عليهم، وأمرَ  أنعمَ  ين َعمِ 

ِِ   الرسولِ   ن إرسالِ مِ  على ما رزقهم هللا   العربِ  وتكذيبـه،    مـنهم. وال حيملهـم ذلـك احلسـد  علـى خمالفتـهِ   اخلـا
 ين.الد ِ  عليه دائماا إىل يومِ  هللا وسالمه    عن موافقته، صلوات   واحليدةِ 
رَائِيَل اذ  ( مــن الســورة: }48-47اآليتــني )  بنظريهــاويعــين   يِتَ الــنيِت  اَي بـَـيِن ِإســ  ر وا نِع مــَ ي ك م  َوَأين ِ  كــ  ت  َعلــَ أَنـ َعمــ 

ا  َواتـنق وا يـَو ماا اَل ََت زِي نـَف ٌس َعن  نـَف ٍس شَ   .َفضنل ت ك م  َعَلى ال َعاَلِمنَي   ذ  ِمنـ هـَ َفاَعٌة َواَل يـ ؤ خـَ ا شـَ َبل  ِمنـ هـَ ئاا َواَل يـ ق  يـ 
ٌل َواَل ه م  يـ ن َصر ونَ   .{َعد 

الِ : يــذك ِ هنــاك  وكــان ممــا قــال لهم بــه مــن إرســالِ ئهــم وأســالفهمعلــى آاب  َف نعمــهِ رهم تعــاىل ســَ   ، ومــا كــان َفضــن
 .زماهنم من أهلِ  األممِ   عليهم وعلى سائرِ  الكتبِ   وإنزالِ  ،منهم  الرسلِ 

  هبـم يــومَ   نقمــهِ   مــن ح لـولِ   علـى ذلــك التحـذيرَ   عطـفَ   ،أوالا   رهم تعـاىل بنعمــهِ وقـال يف اآليـِة األخــرى: ملـا ذكــن 
يـ ئاا{ أيالقيامة }ال ََت    { يعين: يومَ : }َواتـنق وا يـَو ماافقال ،امةالقي ٍس شـَ عـن    غـين أحـدٌ : ال ي  زِي نـَف ٌس َعن  نـَفـ 

 أحد...  
ٌل{ أي} وقوله: َها َعد    ...  منها فداء ل  قبَ : ال ي  َوال يـ ؤ َخذ  ِمنـ 
علــى مــا هــم عليــه،    القيامــةَ   يــومَ   وا هللاَ وافَــ ، و  بــهعلــى مــا بعثــه    ويتــابعوه    مل يؤمنــوا برســولهِ   تعــاىل أهنــم إن    فــأخربَ 

 ...اذهبا  األرضِ   ، ولو مبلءِ  منهم فداءل  قبَ ، وال ي   ذي جاهوال شفاعة    ،قريب  فإنه ال ينفعهم قرابة  
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 هللا. ن عذابِ هم مِ هم وينقذ  هلم فينصر   يغضب   : وال أحدَ اىل: }َوال ه م  يـ ن َصر وَن{ أيوقوله تع
 

ر} -130 ريـَرمَغب  رإِّبـمرَوَمنم لَّةِّ رمِّ رَعنم رِفِّ َناه  راصمَطَفيـم رَوَلَقدِّ رنـَفمَسه  رَسفَِّه رَمنم رإَِّلَّ يَم َراهِّ
نـمَيار رالدُّ َنرالصَّاِلِِّّيَرَوإِّنَّه رِفِّ َرةِّرَلمِّ َخِّ  {اْلم

( من سورِة العنكبوت: مجَع هللا  له بني سعادِة الدنيا، املوصـولِة بسـعادِة  27قاَل يف تفسرِي مثِلها، يف اآليِة )
 اآلخرة.

 
 

ر} -133 رمِّنم رتـَعمب د وَن رَما رلَِّبنِّيهِّ رقَاَل رإِّذم ريـَعمق وَبرالمَمومت  رَحَضَر رإِّذم رش َهَداَء ت مم َأممرك نـم
َاعِّيَلربـَعمدِّير يَمرَوإَِّسم رإَِّلَََكرَوإَِّلَهرَآَِبئَِّكرإِّبـمَراهِّ رَله رقَال وارنـَعمب د  ًدارَوََنمن  َحاَقرإََِّلًارَواحِّ َوإِّسم

لِّم ونَر  { م سم
نعبد  معبودَك الذي تعبده، ومعبوَد آابئَك إبراهيَم وإمساعيَل  ه  له: قاَل بنو أي: 

 وإسحاق )تفسري الطربي(.
 

ر} -134 ت مم رَمارَكَسبـم رَوَلك مم رََلَارَمارَكَسَبتم رَخَلتم أَل وَنرَعمَّارَكان وارتِّلمَكرأ مٌَّةرَقدم َوََلرت سم
 {  يـَعمَمل ونَر

ال يف تفسريها هناك: وليس ي غين ة، وقالسور ( من 141وردِت اآلية  نفسها يف الرقم )
مبجرنِد النسبِة إليهم، حىت  ن غرِي متابعٍة منكم هلم، وال تغرت وا عنكم انتسابكم إليهم مِ 

 تكونوا مثَلهم منقاديَن ألوامِر هللا واتباِع رسله. 
 

رإِّر} -135 لََّة رمِّ رَبلم رَنَصاَرىرََتمَتد وارق لم َوَمارَكاَنرَحنِّيًفاررهِّيمَربـمَراَوقَال وارك ون واره وًدارَأوم
َنرالمم شمرِّكِّيَر  { مِّ

، ترَك تفسريها يف مواضَع عدة. ومعناها: إنه مل يكن  ممن َيدين  بعبادِة األواثِن واألصنام 
 حنيفاا مسلماا )تفسري الطربي(.   ى، بل كانَ ن النصارَ ن اليهوِد وال مِ مِ  وال كانَ 

 
َغَةراَّللَِّّر} -138 بـم َسن رمِّنَرصِّ رَأحم َغًةروَررَوَمنم بـم  { ََنمن رَله رَعابِّد ونَراَّللَِّّرصِّ
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، صبغَة هللا اليت هي أحسن  الصبغ، فإهنا هي احلنيفية   عوا ملنَة إبراهيماتنبِ قال ابن  جرير: 
 والضالَل عن حمبِة هداه.  املسلمة، وَدعوا الشرَك ابهلل

إبراهيَم   ةنا ملن يف ات ِباعِ  ،له{: يعين ملنَة اخلاضعنَي هلل، املستكيننَي َعاِبد ونَ َوََن ن  َله  }
رسله، كما استكربِت  اتنباِع أمرِه واإلقراِر برسالةِ ا له بذلك، غرَي مستكربيَن يف نودينونتِ 

ا. ؛اليهود  والنصارى، فكفروا مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم  استكباراا وبغياا وحسدا
 

 { َوَماراَّللَّ ربَِّغافٍِّلرَعمَّاريـَعمَمل ونَر} -144
( من السورِة نفسها: هتديٌد ووعيٌد شديد، أي:  140قال يف تفسريها يف اآلية )        

 كم، وسيجزيكم عليه.علمه  حميٌط بعملِ 
 

َلَتكَر} -145 رَآيٍَةرَمارتَبِّع وارقِّبـم رأَتـَيمَترالَّذِّيَنرأ وت وارالمكَِّتاَبربِّك ل ِّ َوَمارأَنمَتربَِّتابٍِّعررَولَئِّنم
ر َلتَـه مم ربِّرقِّبـم َلَةرَوَماربـَعمض ه مم رَمارَجاَءَكرمَِّنرربـَعمضٍرَتابٍِّعرقِّبـم ربـَعمدِّ رمِّنم َواَءه مم راتَـّبَـعمَترَأهم َولَئِّنِّ
ر َنرالظَّالِّمِّيَرالمعِّلممِّ  {إِّنََّكرإًِّذارَلمِّ

َلَة بـَع ضٍ } بتابعٍة   ىى، وال النصارَ بتابعٍة قبلَة النصارَ {: ما اليهود  َوَما بـَع ض ه م  بَِتاِبٍع ِقبـ 
)تفسري الطربي(، فاليهود  تستقبل  بيَت املقدس، وهو   ها هٌة َنوَ قبلَة اليهوِد فمتوج ِ 

 املشرق، وقبلة  املسلمنَي الكعبة )تفسري البغوي(.املغرب، والنصارى تستقبل  
من عبادي الظلمِة    ]فأنَت[يعين أنك إذا فعلَت ذلكَ  :{إِننَك ِإذاا َلِمَن الظناِلِمنيَ }

 هم )الطربي(.وأحَدهم ويف عدادِ طاعيت،  هم، املخالفني أمري، والتاركني أنفسَ 
 

ت م وَنراِلـمَر} - 146 ه ممرلََيكم نـم رَوإِّنَّرَفرِّيًقارمِّ َناه م رالمكَِّتاَبريـَعمرِّف ونَه رَكَماريـَعمرِّف وَنرأَبـمَناَءه مم قَّرالَّذِّيَنرَآتـَيـم
 {َوه ممريـَعمَلم ونَر

  ،وتعـاىل  تبـاركَ   هللاَ ]اليهوِد والنصـاَرى[  علـى خيانتهم    ه  تَ ا صلى هللا عليه وسلم وأمن مـحمدا   وجلن  عزن  هللا   أطلعَ 
ـحقن   ن ذلك علـى علمٍ مِ   ما يفعلونَ   أهنم يفعلونَ  وأخربَ  ،م ذلكوكتـماهنِ  ،ههم عبـادَ وخيانتِ    ،غـريه  مـنهم أبن اـل

ـــيهم مِـــ   وأن الواجـــبَ  ونَ } فقـــال:  ،خالفـــه  ثنـــاؤه    جـــلن   ن هللاِ عـل م  يـَع َلمـــ  ــ  قن َوهـ ــَ  وَن احلـ ت مـــ  ـــيسَ   أن    {لََيك  هلـــم    ـل
 )الطربي(. وتعاىل.  تبـاركَ  هللاِ  معصيةَ  دونَ فـيتعمن  ،كتـمانه
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رَوإِّنَّه ر} -149-150 ََرامِّ راِلم دِّ رالمَمسمجِّ رَشطمَر َهَك رَوجم رفـََول ِّ َت رَخَرجم رَحيمث  َومِّنم
ر رتـَعمَمل وَن رَعمَّا راَّللَّ ربِّغَافٍِّل رَوَما ررَب َِّك رمِّنم رَللمَحقُّ رَخرَر. رَحيمث  هَرَومِّنم رَوجم رفـََول ِّ َت َكررجم

ت ممرفـََولُّوارو ج وهَر رَمارك نـم رَوَحيمث  ََرامِّ دِّراِلم  { ك ممرَشطمَره رَشطمَررالمَمسمجِّ
، من مجيِع أقطاِر  ن هللا تعاىل ابستقباِل املسجِد احلراماكتفى بقوله: هذا أمٌر اثلٌث مِ 

 األرض. اهـ. 
نَت أي ها الرسول، توجنه  يف هذا أمٌر فيِه أتكيد، فحيث ما خرجَت وأيَنما كمعناها: و 

اخلالصة  اليت َرِضَيها هللا  لكم، وهَو الثابت  ملسجِد احلرام، فإننه  الِقبلة  صالِتَك َنَو ا 
ازيكم املواِفق  للِحكَمة، و  بذلَك   ليَس هللا  بغافٍل عِن امتثاِلكم وطاعِتكم، ولسوَف جي 

 أحسَن جزاء.
َبِه والتشكيكاِت اليت زاَد  ألمهينته، ولقطِع الطريِق على الش  مثن َتديٌد وأتكيٌد للمرنِة الثالثةِ 

ِقَبِل األعداِء املرتبِ صنَي ابإلسالم، للقضاِء   جملتمِع اإلسالميِ  اجلديِد ِمن ا سعري ها يف
 أيِ  َشيٍء مم ا َعداه، فالكعبة  هي  أونله، ولقطِع النظِر كذلَك عن  عليِه وهو ما زاَل يف 

أي ها    أسلَم وجَهه  هلِل إىل أن  َتقوَم القيامة. فكلنما َخرجَت وأيَنما كنتَ  ة  ملنالِقبلة  األخري 
ه  َن )الواضح  أي ها املسلموَن مجيعاا توجنهوا َنَوه  َو املسجِد احلرام، وأينما كنت مالن   اَتِن
 يف التفسري(.

 
لصَّبمِّر} -153 َتعِّين وارِبِّ  {إِّنَّراَّللََّرَمَعرالصَّابِّرِّينَررَوالصَََّلةِّرََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن واراسم

 والنصرة.  ابلعونِ قال البغوي رمحه هللا: 
)مع املصلِ ني(؛  : . ومل يقله  يف )روح املعاين( بقوله: معينٌة خاصنٌة ابلعوِن والنصرحَ وضن 

لى  من ابٍب أوىَل، الشتماِل الصالِة عنيَ كان مع املصل ِ   ألنه إذا كان مع الصابرينَ 
 الصرب.

أبداِء فرائضي، وترِك معاصين، وقال الطربي رمحه  هللا: فإين مع الصابريَن على القياِم 
 .أنصرهم وأرعاهم وأكلؤهم، حىت يظفروا مبا طلبوا وأمنلوا ِقبلي

 
َياٌءر} -154 راَّللَِّّرَأممَواٌترَبلمرَأحم رَسبِّيلِّ ريـ قمَتل رِفِّ رََلرَتشمرَوََلرتـَق ول وارلَِّمنم  { ع ر ونَرَوَلكِّنم
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 َن ذلك خبربي إايكم به يعين: ولكنكم ال تروهنم فتعَلموا أهنم أحياء، وإمنا تعلمو 
 .)الطربي(

 
يَبةٌر} -156 ه ممرم صِّ ع ونَرررالَّذِّيَنرإَِّذارَأَصابـَتـم رإِّلَيمهِّررَاجِّ رَّللَِِّّّرَوإَِّنَّ  { قَال وارإَِّنَّ
هم به م أن أبتليَ هم بـما وعدهت  وابتالئي إاي ،حنـيَـ مِ  عند امتـحاين إايهم ببعضِ  ويقولونَ ... 

ن الـمصائب اليت أًن مِ  ذلكَ  وغريِ  والثمراتِ  واألنفسِ  األموالِ  ونقصِ  والـجوعِ  ن الـخوفِ مِ 
 )الطربي(. ...إًنن   :هم هبامـمتـحن  

 
رَعَليمهِّممرر} -160 رالَّذِّيَنرًَتب وارَوَأصمَلح وارَوبـَيـَّن وارفَأ ولَئَِّكرأَت وب  يَوَأََنرالتـَّوَّرإَِّلَّ رالرَّحِّ  { م راب 

َنَ احلجرات }( من سورِة 12فسنَره  يف اآلية )  َنَ ِإنن ا { بقوله: أي توناٌب  تـَوناٌب َرِحيمٌ َواتـنق وا ا
 على َمن اتَب إليه، رحيٌم مبن رجَع إليه، واعتمَد عليه.

 
ره َور} -163 ٌدرََلرإَِّلَهرإَِّلَّ يم رالرَّمحمَن رالرَّرَوإََِّل ك ممرإَِّلٌهرَواحِّ  .{حِّ

 اهـ. أول السورة. قال: وقد تقدنَم تفسري  هذيِن االمسنِي يف
ن سورِة الفاحتة، فقاَل ما ملخصه  هناك: امساِن مشتق اِن من وإمنا فسنرمها يف البسملِة مِ 

 . ن )رحيم(الرمحِة على وجِه املبالغة، و)رمحان( أشد  مبالغةا مِ 
 

روَر} -164 رالسََّماَواتِّ رَخلمقِّ رِفِّ راللَّيملِّرإِّنَّ تََِّلفِّ رَواخم َرمضِّ رراْلم رََتمرِّيرِفِّ رالَِّتِّ رَوالمف لمكِّ رَوالنـََّهارِّ
َفع رالنَّاَسر َاريـَنـم رِبِّ رِّ َارالمَبحم َتِّ َرمَضربـَعمَدرَموم َياربِّهِّراْلم رَماٍءرفََأحم رمِّنم َنرالسََّماءِّ رفِّيَهارررَوَمارأَنـمَزَلراَّللَّ رمِّ َوَبثَّ

رالر ِّرررمِّنمر رَدابٍَّةرَوَتصمرِّيفِّ رالمم َسخَّرِّرك ل ِّ رَوالسََّحابِّ ٍمريـَعمقِّل ونَررََيحِّ رَْلَََيٍترلَِّقوم َرمضِّ َرالسََّماءِّرَواْلم  . { َبيم
 أورَد آايٍت مثلها، من قبيِل تفسرِي القرآِن ابلقرآن.

ء: وهو املطر  ن مان السماِء مِ هللا مِ فيما أنزله   قال ابن  جرير الطربي يف بياهنا ما ملخصه:
 . ن السماءمِ  الذي ي نزله  هللا  
َر َض بـَع َد َمو هِتَاوقوله: } َيا بِِه األ  وإخراج  نباهتا. وموت  األرِض  ا{: إحياؤها عمارهت  فََأح 

ا  ا، الذي هو للعباِد أقوات، ولألًنِم أرزاق. ، وانقطاع  نباهتِ ا ودثور  عمارهتِ  ،خراهب 
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رفَـر} -167 رلََنارَكرًَّة رَأنَّ رَلوم نَّارَكَذلِّكَرَوقَاَلرالَّذِّيَنراتَـّبَـع وا نـمه ممرَكَمارَتَبَّء وارمِّ رمِّ راَّللَّ رررنَـَتَبََّأ ي رِّيهِّم 
َنرالنَّارِّرَأعمَماََل ممرَحَسَراٍترَعَليمهِّممر َيرمِّ َارِّجِّ  { َوَماره ممرِبِّ
  َها َوَما ه م  خِبَارِِجنَي ِمنـ  ي رِيد وَن َأن  خَي ر ج وا ِمَن النناِر }( من سورِة املائدة 37فسنرها يف اآلية )

تِه وأليِم مسِ ه، وال سبيَل  ا هم فيه مِ { فقال: ال يزالوَن يريدوَن اخلروَج مم  َوهَل م  َعَذاٌب م ِقيمٌ  ن شدن
قامِع احلديد، ، ضربتهم الزابنية  ابمل مهلم إىل ذلك، كلما رفعهم اللهب  فصاروا يف أعايل جهنن 

 فريد وهم إىل أسفلها.
 
رك لــ ر} -168 ارالنــَّاس  رََيرأَيُـّهــَ َرمضِّ راْلم روارِمــَِّّارِفِّ ارَوََلرتـَتَّبِّعــ وارخ طــ َواتِّ ََلًَلريَي ِّبــً يمطَانِّرحــَ ممررالشــَّ إِّنَــّه رَلكــ 

رم بِّيٌر  {َعد و 
 قاَل رمحَه  هللا: تنفرٌي عنه وحتذيٌر منه.

ي طَاِن ( مـــن ســـورِة األنعـــام: }142اآليـــِة )قــاَل يف تفســـريها، يف   وا خ طـــ َواِت الشـــن د و  ه  لَ إِنـــن َواَل تـَتنِبعـــ  م  عـــَ كـــ 
ٌ ظاهر  العداوة.م ِبنيٌ   {: أي: بنيِ 

 ش  عباِد هللِا لعبيِد هللِا الشيطان .غَ وأورَد قوَل مطرِ ف يف مثِل السابقِة: أَ 
 

رَآَمن وارك ل ور} -172 رالَّذِّيَن رأَيُـَّها رََي رَّللَِِّّّ رَواشمك ر وا َناك مم رَرَزقـم رَما ريَي َِّباتِّ رمِّنم ه را رإَِّيَّ ت مم رك نـم ررإِّنم
 { تـَعمب د ونَر

َِن ِإن   ( مــن ســورة النحــل: }114قــال يف تفســرِي اآليــة ) َة ا ك ر وا نِع مــَ اَلالا طَيِ بــاا َواشــ  َن  حــَ م  ا َفك لــ وا ممــِنا َرَزَقكــ 
ه   ت م  ِإاين إنـه  تعاىل آمراا عباَده  املؤمننَي أبكِل رزقِه احلـالِل الطيـب، وبشـكرِه علـى ذلـك؛ ف يقول  {: تـَع ب د ونَ ك نـ 

 ه  ال شريَك له.، الذي يستحق  العبادَة وحدَ املنِعم  املتفضِ ل  به ابتداء
 مطيعني. م منقاديَن ألمره، سامعنيَ ن اآلية: إن  كنت  وقال الطربي يف تفسرِي الكلماِت األخريِة مِ 

 
ر} -182 نَـه مم ربـَيـم َلَح رفََأصم ًا رإِّْثم رَأوم رم وٍصرَجنَـًفا رَخاَفرمِّنم رإُِّثمَرَفَمنم رإِّررَفََل راَّللََّرَغف وٌررَعَليمهِّ نَّ

يمٌر  { رَحِّ
َي قــد  أخطــأ ومــاَل عــِن احلــق ، وخــرَج عــِن احلــدوِد املــأموِر هبــا وظَلــم،   ن  َعلـِـَم أنن املوصــِ تفســري  اآليــِة كلِ هــا: فمــَ
ن َنصـــيِبها يف املـــرياث، أو َنـــِو ذلـــَك مـــَن الوســـائل، فللوصـــيِ  أن  ي صـــِلحَ    كـــأن  يوصـــَي البـــِن البنـــِت لَيزيـــَد مـــِ
ــٌَب   ، وال حــرَج عليــِه يف ذلــك، ولــيَس هــو مــَن التبــديِل والتحريــف، بــل هــو طَل الوصــينَة علــى الوجــِه الشــرعي 
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ــِر الشـــرعلو  ــٌق بـــنَي مقصـــوِد املوصـــي واألمـ ــِه احلـــق ، وَتوفيـ ــذا املـــ جـ . وهلـ ــقن  ـ  ي  ه  أراَد احلـ ــن ــة، ألنـ صلِح َمغفـــرٌة وَرمحـ
 )الواضح يف التفسري(. والَعدل
 
 

ر} -186 ررَسأََلكَرَوإَِّذا رَدَعانِّ رإَِّذا رالدَّاعِّ رَدعمَوَة يب  رَقرِّيٌبرأ جِّ رفَإِّّن ِّ يب وارعَِّبادِّيرَعِن ِّ َتجِّ فـَلمَيسم
رَلَعلَّه ممريـَرمش د ونَر مِّن وارِبِّ رَولميـ ؤم ِّ  } 

 .  فليجيبوا يل إذا دعوهتم لإلمياِن والطاعة، كما أين أ جيبهم إذا دَعوين حلوائجهمأي: 
  على اإلميان.  ابلثباِت واملداومةِ أمرٌ  { ألنهَول يـ ؤ ِمن وا يب }
)روح  .وأصل  الباِب إصابة  اخلري { أي: يهتدوَن ملصاحِل دينهم ودنياهم.َلَعلنه م  يـَر ش د ونَ }

 املعاين، ابختصار(. 
 

ر} -190 رتـَعمَتد وا رَوََل ريـ َقاتِّل وَنك مم رالَّذِّيَن راَّللَِّّ رَسبِّيلِّ رِفِّ رُي ِّرَوقَاتِّل وا رََل راَّللََّ رإِّنَّ بُّ
 {المم عمَتدِّينَر

ب  ال م ع َتِدينَ } َنَ اَل حيِ  ن مِ  ،علـيهم هللا   ه  مَ ما حرن  ونَ فـيستحل   ،حدوده الذين جياوزونَ  { ِإنن ا
 )الطربي(.  وذراريهم.  الـمشركنيَ   ن نساءِ مِ   ،همقتلَ   مَ الذين حرن   هؤالءِ   قتلِ 

 
رِّر} -191 رَوَأخم رثَقِّفمت م وه مم رَحيمث  تـ ل وه مم َرج وك ممرَواقـم رَأخم رَحيمث  رمِّنم رمَِّنرر ج وه مم رَأَشدُّ َنة  َوالمفِّتـم

تـ ل وه ممرر رقَاتـَل وك ممرفَاقـم ريـ َقاتِّل وك ممرفِّيهِّرفَإِّنم رَحَّتَّ ََرامِّ دِّراِلم رَوََلرتـ َقاتِّل وه ممرعِّنمَدرالمَمسمجِّ َكَذلَِّكرَجَزاء ررالمَقتملِّ
 {المَكافِّرِّينَر
ت م وه م  } رِج وه م  ِمن  َحي ث   َواقـ تـ ل وه م  َحي ث  ثَِقف  َرج وك م  َوَأخ    -أيها املؤمنون  -واقتلوا أي:  { َأخ 

وأخرِجوا   ، وأبصِر مقاتَلهم.الذين يقاتلونكم من املشركني، يف أيِ  مكاٍن متكننتم من قتلهم
من مساكنهم ودايرهم كما أخرجوكم   – وقد أخرجوكم من دايركم -هؤالء الذين يقاتلونكم 

   ختصار(.لطربي، اب)تفسري ا .منها
فـي الدنـيا  القتلَ  علـى كفرهم وأعماهلم السيئةِ  الكافرينَ  ثوابَ  جعلَ  فإن هللاَ  :{َزاء  ال َكاِفرِينَ َكَذِلَك جَ }

 )الطربي(.  خرة.يف اآل  الطويلَ   والـخزيَ 
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ر} -194 ََرامِّ رِّراِلم لشَّهم ََرام رِبِّ راِلم ر  رقَِّصاصٌرالشَّهم  {َواِلم ر َمات 
  احلرام، وحرمةَ  والبلدِ ، مالشهِر احلرا ألنه أراَد حرمةَ ح رمة، وإمنا مجعها  ع  مجاحل رمات: 

 اإلحرام.
 ابلفاعِل مثل  ما فعل.والقصاص: املساواة  واملماثلة، وهو أن  ي فعَل 

 هكذا يف تفسرِي البغوي.
َتك  ِمن  ِقَبِلهم يـ ف َعل  هبم مثل ه كل  ويعين:    ضح يف التفسري(.لوا)ا ح رَمٍة أو أمٍر معظنٍم يـ ه 

 
ر} -195 ن وا رَوَأحمسِّ ل َكةِّ رالتـَّهم رإََِّل َيمدِّيك مم رِبِّ رتـ لمق وا رَوََل راَّللَِّّ رَسبِّيلِّ رِفِّ َرَوأَنمفِّق وا راَّللَّ إِّنَّ

نِّيَر رالمم حمسِّ  { ُي ِّبُّ
 )الواضح(.  اخلرَي ابحملسنني.إنن هللَا يريد   

 
يٌبرِمَِّّارَكَسب وار} -202  { رَسرِّيع راِلمَِّسابِّرَّللَّ رَواأ ولَئَِّكرََل ممرَنصِّ

 ( من سورِة آِل عمران: سريع  اإلحصاء.99أورَد قوَل جماهٍد يف اآليِة )
 

 { َواتَـّق واراَّللََّرَواعمَلم وارأَنَّك ممرإِّلَيمهِّرحت مَشر ونَر} -203
َر ِض َوإِلَي ِه حت  َشر ونَ }قال رمحها هللا: كما قال:  ]سورة املؤمنون:  { َوه َو النِذي َذرََأك م  يف األ 

79.] 
 أيها املؤمنوَن فيما فرَض عليكم من فرائضه، فخافوه   قوا هللا وقال الطربي يف تفسريها: واتن 

أن  ترتكبوه  أو أتتوه،  يف تضييعها والتفريِط فيها، وفيما هناكم عنه يف حجِ كم ومناسككم 
َشرونوفيما كلنفكم يف إحرامكم حلجِ كم أن  تقصِ روا يف أدائِه والقيا ،  ِم به، واعلموا أنكم إليه حت 

منكم منكم  حسانه، واملسيء   ساءته، وموٍف كلن نفٍس  احملسن   كم،فمجازيكم هو أبعمالِ 
 ما عملت، وأنتم ال ت ظَلمون. 

 
لمعَِّبادِّر} -207  {َواَّللَّ ررَء وٌفرِبِّ
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يٌم  م: أي: رحقوَل بعضههناك ( من سورِة آل عمران، وأورَد فيها 30ورَد مثلها يف اآلية )
 ، ودينِه القومي، وأن يتنبعوا رسولَه  الكرمي. تقيمخبلقه، حيب  هلم أن يستقيموا على صراطِه املس 

 
 {َوإََِّلراَّللَِّّرتـ رمَجع راْلم م ور ر} -210

يف الدنيا واآلخرة،  ( من سورِة آِل عمراَن بقوله: أي: هو املتصرِ ف  109فسنرها يف اآلية )
 واآلخرة. احلاكم  يف الدنيا 

وإىل هللا يؤول  القضاء  بني خلقِه يوَم  :وأسهَب فيه الطربي، فكان أوَل ما قال: يعين
 ، واحلكم  بينهم يف أمورهم اليت جرت  يف الدنيا.. القيامة
 

رَآيٍَةربـَي َِّنٍةر} -211 َناه ممرمِّنم َرائِّيَلرَكممرَآتـَيـم رإِّسم رنِّعمَمَةراَّللَِّّرمِّنمرَسلمرَبِنِّ ريـ َبد ِّلم بـَعمدِّرَمارَجاَءتمه ررَوَمنم
 {َقابِّرَشدِّيد رالمعِّرفَإِّنَّراَّللََّر

َِن ك ف راا  } قال يف بياهنا: كما قال إخباراا عن كفاِر قريش: أملَ  تـََر ِإىَل النِذيَن َبدنل وا نِع َمَة ا
َلو هَنَا َوبِئ َس ال َقرَار    .َوَأَحل وا قـَو َمه م  َداَر ال بَـَواِر   [.29-28سورة الرعد، اآليتان { ] َجَهننَم َيص 

 سالم، وما فرَض من شرائِع دينه. ثناؤه  اإليعين ابلنعم جلن و 
َنِ ويعين بقوله: } اليت هي اإلسالم، من   ما عاهَد هللَا يف نعمتهِ {: ومن يغريِ   َوَمن  يـ َبدِ ل  نِع َمَة ا

فِر به من العقوبة، وهللا شديٌد عقابه، العمِل والدخوِل فيه، فيكفر  به، فإنه معاقبه  مبا أوعَد على الك
 .)الطربي( أليٌم عذابه

 
ر} -215 رَخيمٍ رمِّنم رأَنـمَفقمت مم رَما رق لم ريـ نمفِّق وَن رَماَذا أَل وَنَك رَوالميَـَتاَمىرَيسم َربَِّي َقـم رَواْلم َفلِّلمَوالَِّديمنِّ

رالسَّبِّيلِّر رَوابمنِّ رَخيمٍرفَإِّنَّراررَوالمَمَساكِّيِّ َعل وارمِّنم  { َّللََّربِّهِّرَعلِّيمٌرَوَمارتـَفم
  وابِن السبيل  ى منكم واملساكنيِ كم وأمهاتكم وأقربيكم ولليتامَ أي: اجعلوه  آلابئ

 . )الطربي(
غاِر الذين الوالداِن الواجب  ِبر مها، واألهل : األقَرب  منهم  فاألقَرب، واليتاَمى مَن الص ِ  وتفصيله:

على الَكسب، واملساكني  الذيَن ال جَيدوَن ما   رهِتمِظننة  احلاجِة لعدِم ق دمَ  َفقدوا آابَءهم، وهم
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)الواضح يف   بلدِه وال جَيد  ما يـ ب ِلغه  إليه الَغريب  الذي انقطَع عنابن  السبيل: كفيهم، و يَ 
 .التفسري(

 
ر} -217 رَحبَِّطتم رفَأ ولَئَِّك رَوه َورَكافٌِّر رفـََيم تم ردِّينِّهِّ رَعنم رمِّنمك مم ريـَرمَتدِّدم رالدُّنـمرَأعمَماَل  ممرَوَمنم َياررِفِّ

رالنَّارِّره ممرفِّيَهارَخالِّد ونَر َرةِّرَوأ ولَئَِّكرَأصمَحاب  َخِّ  { َواْلم
، َمن يرجع  عن ديِن اإلسالم، فيمت  قبَل أن  يتوَب ِمن كفرهقال اإلمام  الطربي  ما ملخصه: 

 )أي ثواهبا( يف داِر الدنيا واآلخرة. فهم الذين بطلت  أعماهلم
 ، هم أهل  الناِر املخلندوَن فيها. فماتوا على كفرهما عن دينهم، لذين ارتد و وهؤالِء ا

 
راَّللَِّّرر} -218 رأ ولَئَِّكريـَرمج وَنرَرمحمََة راَّللَِّّ رَسبِّيلِّ رَوَجاَهد وارِفِّ رَآَمن وارَوالَّذِّيَنرَهاَجر وا رالَّذِّيَن إِّنَّ

يمٌر  { َواَّللَّ رَغف وٌرررَحِّ
 ،هلم هجرةا  الشركِ  أهلِ  ن سلطانِ لوا مِ والذين تـحون ، به وبـما جاء ،وبرسوله قوا بـاهللِ إن الذين صدن 

 أن   أ ولئَك يطمعونَ  ،هللا يرضوفـيـما ي   ،دخـلوهم فـيهلـي   هللاِ  وحاربوهم فـي دينِ  ،علـى أدايهنم همفتنتِ  وخوفَ 
علـيهم  لٌ متفض ِ  ،هاعن بعفوهِ  عبـادهِ  ذنوبِ  ساتر   وهللا   ،همإاي   رمحتهِ  بفضلِ  ه  تَ دخـلهم جنـن فـي   يرمحهم هللا  
 )الطربي(. بـالرمحة.

 
 

ريـَعمَلم رر} -220 رَواَّللَّ  َوان ك مم رفَإِّخم َالِّط وه مم رَّت  رَوإِّنم رَخيمٌ رََل مم رإِّصمََلٌح رق لم رالميَـَتاَمى رَعنِّ أَل وَنَك َوَيسم
رَشاَءراَّللَّ رَْلَعمنَـَتك ممر رَوَلوم َنرالمم صملِّحِّ َدرمِّ  {كِّيمٌرإِّنَّراَّللََّرَعزِّيٌزرحَرالمم فمسِّ

 كم. األمور، اليت من مجلتها إعنات  على أمره، ال ي عجزه  أمٌر من  ز: غالبٌ يعز 
  . حكيم: فاعٌل ألفعالِه حسبما تقتضيِه احلكمة، وتتنسع  له الطاقة، اليت هي أساس  التكليف

 .)روح املعاين(
 

مِّر} -221 مِّن وارَوَلَعبمٌدرم ؤم ريـ ؤم رأ ولَرَوََلرتـ نمكِّح وارالمم شمرِّكَِّيرَحَّتَّ رَأعمَجَبك مم رٍِّكرَوَلوم رم شم ئَِّكررٌنرَخيمٌرمِّنم
َنَّةِّرَوالمَمغمفَِّرةِّرِبِِّّذمنِّهِّرر ع ورإََِّلراْلم ع وَنرإََِّلرالنَّارِّرَواَّللَّ رَيدم رَلَعلَّه ممريـََتذَكَّر ونَرَيدم  { َويـ َبي ِّ رَآََيتِّهِّرلِّلنَّاسِّ
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كم فيها ما  فت  ة، وعرن ذه السور يف ه -" وهي "آايته   -ججي لكم أعالمي وح   نت  ما بين أي: ك
على  هتكم فيها على األدلةِ لكم حدودي وفرائضي ، ونبن  نت  ، وبين عقايبكم من فيه خالص  

لكم يف  ، فكذلك أبنيِ   دى اهل   كم إىل ظهورِ رسويل إليكم، فأرشدت   ججِ وحدانييت، مث على ح  
ها لكم،  ح  ججي وأوض ِ م آاييت وح  صلى هللا عليه وسل  ي حممدٍ على نبي ِ  كتايب الذي أنزلته    سائرِ 

نالون هبا ثوايب يف الدار ، وثوايب وعقايب، فتختاروا طاعيت اليت تيف وعدي ووعيدي لتتفكروا
معصييت  من الشهوات ، بركوبِ  واليسريِ  اتِ من اللذن  األبد، على القليلِ  بنعيمِ  ، والفوزَ اآلخرة

له به من عقايب  لَ بَ إىل ما ال قِ  ، ومصريه  إيل   ها كان معاده  يف الدنيا الفانية، اليت من ركبَ 
 )الطربي(.وعذايب 

 
ر} -224 َرالنَّاسِّ رَتَبُّوارَوتـَتـَّق وارَوت صملِّح وارَبيم َانِّك ممرَأنم َُيم يٌعرَعلِّيمٌرَوََلرََتمَعل واراَّللََّرع رمَضًةرْلِّ  { َواَّللَّ رَسِّ

مبا  عليمٌ  ...إذا حلف م ابهللِ نكم احلالف   ملا يقوله   مسيعٌ  : وهللا  بذلك  يعين تعاىل ذكره  
  ره  ضمِ وما ت   الغيوبِ  م  أم غريه؟ ألين عال   تريدونَ  خلريَ ا :كم ذلك حبلفِ  وتبتغونَ  تقصدونَ 

وهذا من هللا  فبطن. ر، أو خفي  فظهَ  نٌ علَ  عين أمرٌ  خافية، وال ينكتم   ى علين الصدور، ال عفَ 
 )الطربي(.  .ووعيد دٌ هتد   تعاىل ذكره  

 
رَعَزم وارالطَََّلَقرإِّروَر} -227 يٌعرَعلِّيمٌرنم  { فَإِّنَّراَّللََّرَسِّ

 أي: مسيٌع لطالقه، عليٌم بنينته )روح املعاين(. 
 

ٍمريـَعمَلم ونَرَوتِّلمَكرح د ود راَّللَِّّريـ بَـي ِّنـ َهار} -230  { لَِّقوم
  قوَن هبا ، فيصد ِ يعلموهنا )احلدود( إذا بيننها هللا هلم، فيعرفوَن أهنا من عند هللا لقومٍ أي:  

وقَضى عليهم أهنم ال  ن الذين قد طبَع هللا على قلوهبمويعملوَن مبا أوَدعهم هللا من علمِه دو 
قوَن أبهنا من عند هللا، فهم جيهلوَن أهنا من هللا، وأهنا تنزيٌل  من حكيٍم يؤمنوَن هبا وال يصدِ 

 (. الطربي).ابلبياِن دون الذين جيهلون.. ؛ ولذلك خصن القوَم الذين يعلمونَ محيد
 

َارتـَعمَمل وَنرَخبِّيٌر} -234  {َواَّللَّ رِبِّ
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شيء،   ن ذلكَ ( من السورِة نفسها، بقوله: أي: ال خيَفى عليه مِ 271فسنرها يف اآلية )
 .وسيجزيكم عليه

 
 {َحكِّيمٌرَواَّللَّ رَعزِّيٌزر} -240

ن الرجاِل والنساء... وهنيه، وتعدنى حدوَده  مِ  ن خالَف أمَره  أي: وهللا عزيٌز يف انتقامِه ممن 
 .الطربي()

 
راَّللَِّّر} -244 رَسبِّيلِّ يٌعرَعلِّيمٌرَوقَاتِّل وارِفِّ    {َواعمَلم وارَأنَّراَّللََّرَسِّ
يت م عليِه يف  ل فاا، عليٌم مبا نوَ جهاداا أو عَ ع  ما تقولوَن فيما ت دبِ رون، إن  وهللا  َيسمَ أي: 
 )الواضح يف التفسري(. َفهَذروا خالثال، واحن ذلك. فسارِعوا إىل االمتِ نفوِسكم مِ 

 
راَّللَِّّر} -249 رِبِِّّذمنِّ رفَِّئًةرَكثِّيًَة رَغَلَبتم رقَلِّيَلٍة رفَِّئٍة رمِّنم رم ََلق وراَّللَِّّرَكمم رَأَّنَّ مم رَيظ نُّوَن رالَّذِّيَن ررقَاَل

 {َواَّللَّ رَمَعرالصَّابِّرِّينَر
ن طاعته، وظهورهم  مِ يعين: وهللا  معنٌي الصابريَن على اجلهاِد يف سبيله، وغرِي ذلك 

 . )الطربي(  ، املخالفنَي منهاَج دينهونصرهم على أعدائِه الصادِ يَن عن سبيله
 

ر} -253 رمِّنم رالَّذِّيَن تَـَتَل راقـم راَّللَّ رَما رَشاَء ررَوَلوم رَوَلكِّنِّ رالمبَـي َِّنات  رَجاَءَتم م  رَما ربـَعمدِّ رمِّنم بـَعمدِّهِّمم
ه ممر رَآَمَنرَومِّنـم ه ممرَمنم نـم تَـَلف وارَفمِّ تَـتَـل وارَوَلكِّنَّراَّللََّريـَفمَعل رَماري رِّيد رراخم رَشاَءراَّللَّ رَماراقـم رَكَفَررَوَلوم  {َمنم

َ  } رره؛ وهلذا قال:اكتفى بقولِه رمحه  هللا: أي: بل كل  ذلك عن قضاِء هللا وقدَ  َن َوَلِكنن ا
َعل  َما ي رِيد    . {يـَف 

ن كوِن أنبيائهم  مِ  غمِ هم، على الرن ختالفِ ن بعد  نتيجَة اتقاتَل أتباع  الرسِل مِ  قد  يعين: لو 
جِج ن وضوِح اآلايِت البيِ ناِت واحل  د، وعلى الرغِم مِ الواحِد األحَ هللِا بادِة مجيعاا دعاةا إىل عِ 

ا  مَ لَ  ن، ولو أراَد هللا  ن آمَ ر، ومنهم مَ كفَ   نمنهم مَ  املؤمن، فكانَ  ى الفريقِ اطعاِت لدَ السن 
َت العقيدَة الصحيحَة يف ه، ليدفَع الكفَر ابإلميان، وليثب ِ شيئتَ ه  ومَ ت  إرادَ  هذهِ  قاتلوا، ولكن  تَ 

 )الواضح يف التفسري(. ها الناسفَ عرِ َر ويَ شِ األرض، لتنتَ 
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فمظ ه َمار} -255 َرمَضرَوََلريـَئ ود ه رحِّ رَواْلم يُّه رالسََّماَواتِّ َعرك رمسِّ رالمَعظِّيم رَوسِّ  {َوه َورالمَعلِّيُّ

 [.9{ ]سورة الرعد:  ال َكِبري  ال م تَـَعالِ قوله: }قاَل رمحَه  هللا: ك
 وقد فسنرها بقوله: الكبري: الذي هو أكرب  ِمن كلِ  شيء.

ا، وقهـَر كـلن شـيء، فخضـعت  لـه الرقـاب، وداَن   واملتعال: أي: على كلِ  شيء، قـد أحـاَ  بكـلِ  شـيٍء علمـا
 له العباد، طوعاا وَكرهاا.

ن  4 اجلليلـنِي يف اآليـِة )وقـاَل الطـربي  يف تفسـرِي االمسـنيِ  َو ال َعلِـي {( مــِ يقـول: وهــو ذو    سـورِة الشـورى: }َوهـ 
فــيهم    ه، ماضــيةٌ علــيهم قدرتــ    هــا دونــه، ألهنــم يف ســلطانه، جاريــةٌ كل    شــيء، واألشــياء    ى كــل ِ  علــ وارتفــاعٍ   علــو ٍ 

 واجلربية.  والكربايء   العظمة   الذي له    {الَعِظيم  . }مشيئته
 
 

رَيكمر} -256 لَفَمنم رِبِّ لمع رمَوةِّرالمو ثـمَقىرََلرانمفَِّصاَمرََلَاررف رم َسَكرِبِّ َتمم راسم َّللَِّّرفـََقدِّ رِبِّ مِّنم رَويـ ؤم طَّاغ وتِّ
يٌعرَعلِّيمٌر  { َواَّللَّ رَسِّ
من  ئهِ هللا وترب   بوحدانيةِ  عند إقرارهِ  ،ابلطاغوت  الكافرِ  ،ابهلل وحده املؤمنِ  إميانَ  وهللا مسيعٌ 

 هللا.   من دونِ  د  عبَ اليت ت   واألواثنِ  األندادِ 
من الرباءة من  -ى عليه وما انطوَ  ،ه  قلبَ  ربوبيتهِ  هللا وإخالصِ  عليه من توحيدِ  مبا عزمَ  ِليمٌ ع
ال   ،هقل ن خَ مِ  أحدٍ  كل ِ   نفس   ه  ذلك مما أخفت   ، وبغريِ ضمريه   - والطواغيت واألصنامِ  اآلهلةِ 
  وأضمرته   به لسانه   مبا نطقَ  القيامةِ  يومَ كالا   يَ ى عليه أمر، حىت جياز فَ وال خي عنه سر   ينكتم  
 )تفسري الطربي(. رًّافش  اشرًّ   وإن   ،خرياا فخرياا  إن   ،نفسه
 

ر} -257 رالظُّل َماتِّ رإََِّل رالنُّورِّ رمَِّن رَي مرِّج وََّن مم رالطَّاغ وت  رَأوملَِّياؤ ه م  أ ولَئَِّكررَوالَّذِّيَنرَكَفر وا
رالنَّارِّره ممرفِّيَهارَخالِّد ونَر  { َأصمَحاب 

ا.( من سورِة األعراف بقوله: ماكثوَن فيها 36فسنَر مثلها يف اآلية )  مكثاا خملندا
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رَماَله ررََِّئَءرر} -264 ََذىرَكالَّذِّيريـ نمفِّق  رَواْلم لمَمن ِّ رِبِّ ََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارََلرتـ بمطِّل وارَصَدقَاتِّك مم
ر راْلمَرالنَّاسِّ مِّ رَوالميَـوم َّللَِّّ رِبِّ مِّن  رِّرَوََلريـ ؤم رتـ َراٌبرفََأَصابَه رَوابٌِّلرَفََتََكه رَصلمررخِّ َواٍنرَعَليمهِّ رَصفم ًداررَفَمثـَل ه رَكَمَثلِّ

ٍءرِمَِّّارَكَسب وار َمرالمَكافِّرِّينَرََلريـَقمدِّر وَنرَعَلىرَشيم  {َواَّللَّ رََلريـَهمدِّيرالمَقوم
َِخرِ } َِن َوال يَـو ِم اآل  مبعوٌث  وال أبنه  انيِة هللا وربوبيته، { معناه: ال يصدِ ق  بوحدَواَل يـ ؤ ِمن  اِب

وطلِب ثوابِه وما عنده  يف معاده. وهذه  ى على عملِه فيجعل  عمله  لوجِه هللاِ بعد مماتِه فمجازا 
 . )الطربي(  صفة  املنافق

ِدي ال َقو َم ال َكاِفرِينَ } َن  اَل يـَه  طلبوا اهلدايَة   يَ مل وهمشد، إىل اخلرِي والر   اِفرينَ ي الكهدِ ال يَ  وهللا   :{َوا
 هللا.  والرشاَد منَ 

  الرايءِ  كالًّ منَ   عريٌض أبنن تَ  وفيهِ     
َ
 بوهاجنن تيَ  أن   ن  مِ  ار، فال بدن للمؤمننيَ ن خصائِص الكف  مِ  ىنِ  واألذَ وامل

 .)الواضح يف التفسري(
 

رَواَّللَّ ر} -268 َشاءِّ لمَفحم رِبِّ رَوَيَمم ر ك مم َر رالمَفقم ريَعِّد ك م  نمه رَوَفضمًَلرالشَّيمطَان  رمِّ رَمغمفَِّرًة ٌعرريَعِّد ك مم َواَّللَّ رَواسِّ
 { َعلِّيمٌر

كم بنفقاتِ  مٌ يعل ،خزائنه وسعةِ  ن فضلهِ مِ  يعطيكموه   كم أن  الذي يعد   الفضلِ  واسع   ذكره: وهللا   يعنـي تعاىَل 
 كم. آخرتِ يف لـيهكم عكم هبا عند مقدمِ صيها لكم حتـى جيازيَ حي   ،قون هباوتصدن  كم التـي تنفقونَ وصدقاتِ 

 )الطربي(
 

رَيَشاء ر}  -269 َمَةرَمنم راِلمِّكم ِتِّ ًارَكثِّيًايـ ؤم َرَخيم رأ وِتِّ َمَةرفـََقدم َتراِلمِّكم ريـ ؤم  { َوَمنم
 )الطربي(.  خرياا كثرياا. فقد آاته    ذلكَ   هللا    ن يؤتهِ ومَ   ،ن يشاءمَ  والفعلِ   يف القولِ   الصوابِ   إصابةَ  يؤيت هللا  

 
روَرلَيمَسرَعَليمكَر} -272 رَيَشاء رره َداه مم راَّللََّريـَهمدِّيرَمنم ك ممرَلكِّنَّ َنـمف سِّ رَفِلِّ رَخيمٍ رمِّنم َوَمارررَوَمارتـ نمفِّق وا

رإِّلَيمك ممر رَخيمٍريـ َوفَّ هِّراَّللَِّّرَوَمارتـ نمفِّق وارمِّنم رابمتَِّغاَءرَوجم  { َوأَنـمت ممرََلرت ظمَلم ونَرتـ نمفِّق وَنرإَِّلَّ
{ ]سورة فصِ لت: َمن  َعِمَل َصاحِلاا فَِلنَـف ِسهِ }قال رمحه  هللا: كقوله:  {أِلَنـ ف ِسك م  تـ ن ِفق وا ِمن  َخري ٍ فَ َوَما }

 { ونظائرها يف القرآِن كثرية.46
 يف تفسريها هناك: أي: إمنا يعود  نفع  ذلك على نفسه.  وقد قالَ 

 يفسِ ره  هناك أيضاا.  مل( من سورِة األنفال، و 60يف اآليِة )  مثله    وردَ   {َوأَنـ ت م  اَل ت ظ َلم ونَ }
 كم شيئاا.قال البغوي رمحه  هللا: ال تنقصوَن من ثواِب أعمالِ 
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ر} -274 رعِّنمَدرَرِب ِِّّمم ر ه مم رَأجم رفـََله مم رًّارَوَعََلنَِّيًة رسِّ رَوالنـََّهارِّ للَّيملِّ رِبِّ ررَوََلرَخومفٌرالَّذِّيَنريـ نمفِّق وَنرَأممَواََل مم

 { َعَليمهِّممرَوََلره ممرَُيمَزن ونَر
فيما   { اَل َخو ٌف َعَلي ِهم  }فَ ( من السورِة نفسها، فقال: 38ويعين يف اآليِة ) ل: تقدنَم تفسريه.اق

 أموِر الدنيا.م من  ا فاهتَ معلى    {َواَل ه م  حَي َزن ونَ } يستقبلونَه  من أمِر اآلخرة،  
 

رَجاَءه رَمومعِّظَر} -275 ررَب ِّهِّرفَانـمتَـَهىرفـََله رَمارَسَلَفرَوَأممر ه رإََِّلررَوَأَحلَّراَّللَّ رالمبَـيمَعرَوَحرََّمرالر َِِّبرَفَمنم ٌةرمِّنم
رَعاَدرراَّللَِّّر رالنَّارِّره ممرفِّيَهارَخالِّد ونَررَوَمنم  { فَأ ولَئَِّكرَأصمَحاب 

ابلتحرمي، من قولِه  ما كان يقوله  قبَل جميِء املوعظِة من هللاِ  ن عاَد ألكِل الراب بعد التحرمي، وقالَ أي: مَ 
 .)الطربي(  ففاعلو ذلك وقائلوه  هم أهل  النار، يعين ًنَر جهنم، فيها خالدونمثل  الراب،    إمنا البيع  

ا لكفرهم.  وقال اآللوسي رمحه  هللا: أي: ماكثوَن أبدا
 

ًمارتـ رمَجع وَنرفِّيهِّرإِّر} -281 ررَواتَـّق واريـَوم رك لُّرنـَفمٍسرَمارَكَسَبتم  { نَرَوه ممرََلري ظمَلم ورََلراَّللَِّّرُث َّرتـ َوَّفَّ
زداد  على ثواِب  من ثواِب اخلري، وال ي   ص  نقَ ( من سورِة النحل: أي ال ي  111قال يف تفسريِه يف اآلية )
، وال ي ظَلموَن نقرياا.   الشر 

 
ٌرقـَلمب ه ر}  -283 َهارفَإِّنَّه رَآُثِّ ت مم رَيكم ت م وارالشََّهاَدَةرَوَمنم َارتـَعمَمل وَنرَعلِّيمٌرَوََلرَتكم  { َواَّللَّ رِبِّ
 عند حاجِة َمن استشهدكم ها والقياِم هبا، أو كتمانكم إايهايف شهادتكم، ِمن إقامتِ  تعملونَ مبا  عليمٌ 

صيِه عليكم ليجزَيكم بذلك كلِ ِه جزاءَكم، إم ا  إليها، وبغرِي ذلك من سرائِر أعمالكم وعالنيتها، عليٌم، حي 
 كم )الطربي(.خرياا وإم ا شرًّا، على قدِر استحقاقِ 

 
رررتـ بمرَوإِّنمر} -284 رَمنم رَيَشاء رَويـ َعذ ِّب  رلَِّمنم راَّللَّ رفـَيَـغمفِّر  ربِّهِّ بمك مم رَّت مف وه رُي َاسِّ رَأوم ك مم رأَنـمف سِّ رَمارِفِّ د وا
ٍءرَقدِّيرٌرَواَّللَّ رَيَشاء ر رَشيم  {رَعَلىرك ل ِّ

ا أخفته  نفس  هذا املؤمِن من اهلمن يعين بذلك جلن ثناؤه ئة، وعلى خلطيِة اب: وهللا  عزن وجلن على العفِو عم 
، وجمازاِة كلِ  واحٍد ونبونِة أنبيائه لشكِ  يف توحيِد هللا عزن وجلن  على ما أخفته  نفسه  من اعقاِب هذا الكافرِ 

 )الطربي(.  .منهما على ما كان منه، وعلى غرِي ذلك من األمور، قادرٌ 
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رسورةرآلرعمران
  
ره َورر}  -2 رالمقَراَّللَّ رََلرإِّلََهرإَِّلَّ َيُّ ر{يُّوم راِلم

َم الكالم  عليه يف تفسرِي آيِة الكرسيذكَر أنه ت قال هناك رمحه  هللا:  .من سورة البقرة( 255)اآلية  قدن
 املقيم  لغريه.   يف نفسِه الذي ال ميوت  أبداا،ابإلهليِة جلميِع اخلالئق. احلي  إخباٌر أبنه املنفرد   

 
رَلد نمَكرَرمحمَررَبَـَّنارََلرت زِّغمرقـ ل وبـََناربـَعمَدرإِّذمر} -8 رلََنارمِّنم  { إِّنََّكرأَنمَترالمَوهَّاب رًةرَهَديـمتَـَنارَوَهبم

 ك )الطربي(.، للثباِت على دينك، وتصديِق كتاِبَك ورس لِ إنَك أنَت املـ عطي عبادَك التوفيَق والسداد
 
ٍمرََلررَيمَبرفِّيهِّر} -9 رلِّيَـوم َرََلرَي مررَبَـَّنارإِّنََّكرَجامِّع رالنَّاسِّ يَعادَرإِّنَّراَّللَّ رالممِّ  { لِّف 

ِلف  وعدَك أنن َمن آمَن بَك واتنبَع رسولَك وعمَل ابلذي   قال ابن  جرير الطربي رمحه  هللا: إنَك ال ع 
 أنَك غافره  يومئذ.  كَ أمرتَه  به يف كتابِ 

تـََنا َعلَ }( من هذه السورِة 194يف اآلية )ابن  كثرٍي فسنره  وقد  ى ر س ِلَك َواَل ع  زًَِن  رَبـنَنا َوَآتَِنا َما َوَعد 
 من امليعاِد الذي أخربَت به عنه رس َلك، وهو  بقوله: ال بدن { إِننَك اَل ع  ِلف  ال ِميَعادَ َياَمِة يـَو َم ال قِ 

 ام  يوَم القيامِة بني يديك.القي
 

َهاد رَوبِّئمَسراق لمرلِّلَّذِّيَنرَكَفر وارَستـ غمَلب وَنرَوحت مَشر وَنرإََِّلرَجَهنََّمرر}  -12  { لممِّ
َشروَن  راش  جهنن الطربي، وقال هو: بئَس الفِ  قال جماهد: بئسما مهندوا ألنفسهم. نقله   م  اليت حت 

 إليها.
 

رَيَشاء رَواَّللَّ ر} -13  {يـ َؤي ِّد ربَِّنصمرِّهِّرَمنم
ن يشــاء  أن   ي بعونــهِ يقــو ِ  ،واجلــالل اجلمــالِ  بصفاتِ  صف  املتن  وهللا    األســبابِ  طِ توســ   ن غــريِ ه مِــ دَ يؤيــ ِ  مــَ

 (.، ابختصار. )روح املعاينيف سبيله املقاتلةَ  الفئةَ  دَ كما أين   ،املعتادة
 

ر}  -14 رَوالمَقَنايِّيِّ رَوالمَبنَِّي رالن َِّساءِّ َن رمِّ رالشََّهَواتِّ رح بُّ رلِّلنَّاسِّ رررالمم َقنمَطَرةِّرز ي َِّن رالذََّهبِّ َن مِّ
 {َوالمفِّضَّةِّر
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ات  اله  الراغب يف املفردمدننرة. ق ري نمَدرمهة، ودًن وِلَك: دراهم قنطاراا قنطاراا، كق: اجملموعِة املقنطرةِ 
 )مادة قطر(. 

 
رلََنارذ ن وبـََنارالَّذِّي} -16  {َوقَِّنارَعَذاَبرالنَّارِّرَنريـَق ول وَنررَبَـَّنارإِّنَـَّنارَآَمنَّارفَاغمفِّرم

لعيِب والعَبث،  ائِص واعن النق( من السورِة نفسها: اي َمن هو منزنٌه 191قال يف تفسريها يف اآلية ) 
قنا لعمٍل صاحٍل هَتدينا به  ، ووف ِ هبا عناِقنا من عذاِب الناِر حبوِلَك وقونِتك، وقيِ ضنا ألعماٍل ترَضى 

 األليم.  اِت النعيم، وَتري ًن به من عذاِبكَ إىل جنن 
 

ره َورَوالمَمََلئَِّكة رَوأ ول ورالمر} -18 رَشهَِّدراَّللَّ رأَنَّه رََلرإَِّلَهرإَِّلَّ لمقِّسمطِّرعِّلممِّ  { قَائًِّمارِبِّ
 اهـ.  : منصوٌب على احلال. وهو يف مجيِع األحواِل كذلك.يف تفسريه قال

 قال يف )روح املعاين(: أي: مقيماا ابلعدل. 
 

تـ ل وَنرالنَّبِّي َِّيربَِّغيمِّرَحقٍ ر} -21 راَّللَِّّرَويـَقم ََيتِّ ف ر وَنرِبَِّ تـ ل وَنرالَّذِّيَنرإِّنَّرالَّذِّيَنرَيكم ررَويـَقم لمقِّسمطِّ َيَمم ر وَنرِبِّ
َنرالنَّاسِّر رمه ممربَِّعَذاٍبرأَلِّيمٍررمِّ  {فـََبش ِّ

أنبياِء هللا وركوِب معاصيه  أي: ويقتلوَن آمريهم ابلعدِل يف أمِر هللِا وهنيه، الذين ينهوهَنم عن قتِل 
 )الطربي(.

 
َرةِّر} -22 َخِّ نـمَيارَواْلم رالدُّ رَأعمَماَل  ممرِفِّ رِّينَرأ ولَئَِّكرالَّذِّيَنرَحبَِّطتم رََنصِّ  { رَوَمارََل ممرمِّنم

 هم الذين حبطت   ذلك أن الذين ذكرًنهمهللا. ومعىن  ِبايتِ  الذين يكفرونَ  :يعنـي بقوله: }أ ولَِئَك{
 خرة. أعماهلم فـي الدنـيا واآل  يعنـي بطلت    ،أعماهلم

ولـم  ،وبـاطل وا علـى ضاللٍ م كانألهن ،من الناس وال ثناءا  نـ َيا{ فلـم ينالوا هبا مـحمدةا فأما قوله: }فِـي الد  
 أعماهلم علـى ألسنِ  فون من قبـائحِ ى ما كانوا خي  وأبدَ  ،أستارهم هم وهتكَ بل لعنَ  ،اهللا هلم هبا ذكرا  يرفعِ 

 ها فـي الدنـيا.فذلك حبوط    ،ةالدنـيا مذمن   ـى هلم ما بقـيتِ فأبقَ   ،التـي أنزهلا علـيهم  فـي كتبهِ   ورسلهِ   أنبـيائهِ 
ا ورا ب   م تصري  أن أعماهلَ  ه  عبـادَ  وأعلـمَ  ،فـي كتابه ما وصفَ  هلم فـيها من العقابِ  فإنه أعدن  ،خرةي اآلوأما فـ  

 فـي الـجحيـم.  أهلها الـخـلود    فجزاء    ،ا بـاهللألهنا كانت كفرا   ،هلا  ال ثوابَ 
 إذا هو انتقمَ  هم من هللاِ ينصر   صرٍ من ًن القومِ  وأما قوله: }َوَما هَل م  ِمن  ًنِصرِيَن{ فإنه يعنـي: وما هلؤالءِ 

 .)الطربي(  فـيستنقذهم منه  ،هم واجرتائهم علـيهمن إجرامِ  منهم بـما سلفَ 
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رر}  -25 رك لُّرنـَفمٍسرَمارَكَسَبتم ٍمرََلررَيمَبرفِّيهِّرَوو ف َِّيتم  { َوه ممرََلري ظمَلم ونَرَفَكيمَفرإَِّذارََجَعمَناه ممرلِّيَـوم

 من ثواِب اخلري، وال ي زداد  على ثواِب  من سورِة النحل: أي ال ي نَقص   (111قال يف تفسريِه يف اآلية )
، وال ي ظَلموَن نقرياا.  الشر 

 
رَتَشاء ر} -26 رَتَشاء رَوتـَنمزِّع رالمم لمَكرِمَِّّنم رالمم لمَكرَمنم ِتِّ رتـ ؤم راللَّه مَّرَمالَِّكرالمم لمكِّ رَتَشاء ررق لِّ رَمنم َوت عِّزُّ

رَتَشاء ربِّيَر رَمنم ٍءرَقدِّيرٌرَوت ذِّلُّ رَشيم  { دَِّكراْلمَيم رإِّنََّكرَعَلىرك ل ِّ
ل  َمن تشاء   ت ذِ القدرِة له، و  وبسطَ السلطان،  و لكَ ـ  يعين جلن ثناؤه: وتعز  َمن تشاء   عطائِه امل 

على   ، ال يقدر  على ذلك أحد؛ ألنكَ َك وإليككل  ذلك بيدِ   .عدو ِِه عليه وتسليطِ  بسلِبَك م لَكه،
ذ ٌر دونَ كلِ  شيٍء قدي من أهِل الكتاِب واألمينَي من العرِب  املشركوَن  ه  سائِر َخلقك، ودوَن َمن اعن

ذها األميوَن رابًّ )الطربي(.يعبدونَه  من دونكإهلاا ورابًّ   ، كاملسيح، واألنداِد اليت اعن
 

ربـَعمٍضرر}  -34 يٌعرَعلِّيمٌرذ ر ِّيًَّةربـَعمض َهارمِّنم  { َواَّللَّ رَسِّ
َن  مسَِ } { أبفعاهلم وما تكن ه  صدورهم، فيصطفي من يشاء  منهم. َعِليمٌ } { ألقواِل العباد،يعٌ َوا
 املعاين(.)روح  

 
ره َورر} -37 رَهَذارقَاَلتم رَلكِّ َراَبرَوَجَدرعِّنمَدَهاررِّزمقًارقَاَلرََيرَمرمََي رَأَّنَّ رالممِّحم َهارزََكرَِّيَّ ك لََّمارَدَخَلرَعَليـم

رعِّنمدِّراَّللَِّّر َرإِّنَّرامِّنم َسابٍرَّللَّ رَيَشاء ربَِّغيمِّرحِّ رَمنم  { يـَرمز ق 
جزيالا   كثرياا  قوله: يرزق  َمن يشاء  ِمن خلقه، وي عطيِه عطاءا ( من سورِة البقرِة ب212فسنرها يف اآلية )

 بال حصٍر وال تعداد، يف الدنيا واآلخرة. 
 

رلَر} -38 رمِّنم ر ِّ رَهبم ررَبَّه رقَاَلرَرب ِّ يع رالدَُّعاءِّرد نمَكرذ ر ِّيًَّةريَي َِّبًةره َنالَِّكرَدَعارزََكرَِّيَّ  {إِّنََّكرَسِّ
 {: إنه ليستجيب  َمن دعاه.ِإنن َريبِ  َلَسِميع  الد َعاءِ ( من سورة إبراهيم }39قال يف اآلية )

 جميبه.ويف تفسرِي البغوي: أي: سامعه، وقيل: 
 

َر}  -40 ربـََلَغِنِّ رغ ََلٌمرَوَقدم رَيك ون ر ِّ رَأَّنَّ رَعاقِّرٌررقَاَلرَرب ِّ  { المكَِّب رَواممَرَأِتِّ
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َرَأيت َعاِقراا  ( من سورِة مرمي }8يف اآلية )  ،قال يف تفسريها قَاَل َربِ  َأَّنن َيك ون  يل غ اَلٌم وََكاَنِت ام 
َر  ِعِتيًّاَوَقد  بـََلغ ت  ِمَن ال ِكرَبِ  {: هذا تعج ٌب من زكراي  عليه السالم، حني أ جيَب إىل ما سأل، وب شِ 

ا، وسأَل عن كيفيِة ما يوَلد  له، والوجِه الذي أيتيِه منه الولد، مع أن امرأته   لولداب ، ففرَح فرحاا شديدا
 ! ؟لقاٌح وال مجاع  ، مع كربها، ومع أنه قد كرَب وعتا... ومل يبَق فيهعاقٌر ال تلد  من أوِل عمرها

 
رت ر} -41 رَآيًَةرقَاَلرَآيـَت َكرَأَلَّ َعلمر ِّ راجم رَرممًزارقَاَلرَرب ِّ ٍمرإَِّلَّ ررَبََّكرَكثِّيًاررَكل َِّمرالنَّاَسرَثََلثََةرَأَيَّ َواذمك رم

بمَكارِّر رَواْلمِّ ي ِّ لمَعشِّ رِبِّ  {َوَسب ِّحم
وسيأيت طرٌف  قال يف تفسريها يف موضعه: مث أ ِمَر بكثرِة الذكِر والشكِر والتسبيِح يف هذه احلال... 

 إن  شاَء هللا تعاىل.  آخر  يف بسِط هذا املقاِم يف أوِل سورِة مرمي،
َعل  يل َآيَةا قَاَل َآيـَت َك َأالن ت َكلِ َم النناَس َثاَل وهناك قوله  تعاىل: } َفَخرََج   .َث لََياٍل َسِوايًّ قَاَل َربِ  اج 

َرةا َوَعِشيًّا رَاِب فََأو َحى إِلَي ِهم  َأن  َسبِ ح وا ب ك  قال رمحه    [ 11 -10 :{ ]سورة مرميَعَلى قـَو ِمِه ِمَن ال ِمح 
َرةا َوَعِشيًّا}هللا:  زايدةا على أعماله،  {: أي: موافقةا له فيما أ ِمَر به يف هذه األايِم الثالثِة َسبِ ح وا ب ك 

   على ما أواله.  وشكراا هللِ 
ب َكارِ وقال الطربي يف تفسرِي قولِه تعاىل: } واذكر  ربنَك كثرياا  {: َواذ ك ر  رَبنَك َكِثرياا َوَسبِ ح  اِبل َعِشيِ  َواإل ِ

ال  بينَك وبني تسبيحه َنع  ذكَره، وال حي  وعظِ م  ربنَك بعبادتِه   ، وغرِي ذلك ِمن ذكره.فإنَك ال مت 
)بني مطلِع الفجِر إىل وقِت   ( واإلبكارِ تزول  الشمس  إىل أن تغيبَ  ابلعشيِ  )والعشي  من حنيِ 

 الضحى( )ابختصار(.
 

رالمَمََلئِّر} -45 رقَاَلتِّ رَمرمََي رإِّنَّرإِّذم رعِّيَسىرابمن رَكة رََي يح  نمه راَسم ه رالمَمسِّ رمِّ ربَِّكلَِّمٍة ر كِّ َمرمََيَرررراَّللََّريـ َبش ِّ
َرةِّرر َخِّ نـمَيارَواْلم رالدُّ يًهارِفِّ  {َومَِّنرالمم َقرَّبِّيَرَوجِّ

 سكنه  يف جوارِه وي دنيِه منه )الطربي(.يوَم القيامِة في   يقر ِبه  هللا   أنه ممن يعين
 

َمةَرَويـ َعل ِّم ه رالمكَِّتاَبرر}  -48 ْنمِّيلَررَواِلمِّكم  {َوالتـَّومرَاَةرَواْلمِّ
 على تفسريها يف سورِة البقرة. قال رمحه  هللا: احلكمة  تقدنَم الكالم  

ت َك  } ( من سورِة املائدة 110)قال يف معىن )احلكمة( لعيسى عليه السالم يف اآلية  َوِإذ  َعلنم 
َمةَ ال ِكَتاَب  ك  يلَ اوَ   َواحلِ   : الفهم. {لتـنو رَاَة َواإل ِجنِ 
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   .اليت نوحيها إليه يف غرِي كتاب  ة  السنن وقال الطربي:  
 

َمَهرر}  -49 َكم َبـمَرصَرَوأ بمرِّئ راْلم راَّللَِّّررَواْلم َتىرِبِِّّذمنِّ يِّيرالمَموم  {َوأ حم
 اهـ.  قال: واألبرص  معروف.

 .ملرض اجلسدَ  صيب  ي    بياضٌ وهو 
 

ر} -51 َتقِّيمٌرد وه رَورَبُّك ممرفَاعمب ررإِّنَّراَّللََّرَرِب ِّ َراٌطرم سم  {َهَذارصِّ
عن هللا صراٌ  مستقيم، أي: قومي، كم به (: هذا الذي جئت  36مرمي ) ن سورةِ ها مِ مثلِ  قال يف آيةٍ 

 َد وه دي، وَمن خالَفه  ضلن وغَوى.شَ ن اتنبعه  رَ مَ 
 

ََوارِّيُّوَنرََنمن رأَنمَصار راَّللَِّّر}  -52 لِّم ونَرارِبِّرَآَمنَّرقَاَلراِلم رم سم َنَّ رِبَِّ َهدم  { َّللَِّّرَواشم
ك، فقد ه، نؤازر َك وننصر  ورسولِ  هللاِ  ينِ أعوان  دِ  بين إسرائيل: َنن   ون، وكانوا صفوةَ احلواري   قالَ 

، وبكَ  آمننا ابهللِ  ين.   صنا له وأخلَ  هللا،  منا ألمرِ استسلَ نا على أنن  رسوالا، فاشهد   رابًّ الدِ 
 )الواضح(. 

 
َنارَمَعرالشَّاهِّدِّينَررَر}  -53 تـ بـم َارأَنـمَزلمَترَواتَـّبَـعمَنارالرَّس وَلرفَاكم  {بَـَّنارَآَمنَّارِبِّ
 ، به عيسى علـى دينك الذي ابتعثته   رًن أتبـاعَ ، وصكعيسى من كتابِ  كَ علـى نبـي ِ  تَ لـما أنز بقنا صدن  :أي

وا وأقر   ،الذين شهدوا بـالـحق   ًن مع أمساءِ اءَ أمس به إلـى عبـادك. فأثبت   ه  الذي أرسلتَ  علـى الـحق ِ  ه  وأعوانَ 
كرمهم به من  هم ومعهم فـيـما ت  فـاجعلنا فـي عدادِ  ،وهنيك بعوا أمركَ واتن  ،كس لَ قوا ر وصدن  ،بـالتوحيد  لكَ 

 .وهنيك أمركَ  وخالفَ  ،عن سبـيـلك وصدن  ،بك ن كفرَ وال تـجعلنا مـمن  ،همنا مـحلن وأحلن  ،كرامتك
 لطربي(.)ابختصار من ا

 
َرةِّرر}  -56 َخِّ نـمَيارَواْلم رالدُّ رِّينَرفََأمَّارالَّذِّيَنرَكَفر وارفَأ َعذ ِِّب  ممرَعَذاًِبرَشدِّيًدارِفِّ رََنصِّ  {َوَمارََل ممرمِّنم

أ ولَِئَك هَل م  َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما هَل م  ِمن   ه  تعاىل: }( من السورِة نفسها، وفيها قول91)قال يف اآليِة 
ريهم من أليِم عقابه.وما هلم ِمن {: ًَنِصرِينَ   واحٍد ي نقذهم ِمن عذاِب هللا، وال جي 

، بقوٍة وال شفاعة؛  وقال الطربي فيها هنا: ما هلم من عذاِب هللا مانع، وال عن أليِم عقابِه هلم دافع
 ألنه العزيز  ذو االنتقام.
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َاتِّرَوَأمَّار}  -57 رالظَّالِّمِّيَرج ورَه ممرممرأ رف ِّيهِّرفـَيـ وَررالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ  {َواَّللَّ رََلرُي ِّبُّ

: أي: صَدقت    النساء( من سورةِ 122{ يف اآليِة )النِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصناحِلَاتِ }قال يف تفسرِي 
م وا عنه من املنكرات.  قلوهب   وعملت  جوارح هم مبا أ ِمروا به من اخلريات، وتركوا ما هن 

ب  الظناِلِمنيَ ( من سورِة الشورى }40اآلية ) كما يف األخرية،  واجلملة   { أي: املعتدين،  إِننه  اَل حيِ 
   ئ  ابلسيئة.دوهو املبت

 ا فـي غريِ شيئا  أو وضعَ  ،ا لهحقًّ  ه  غريَ  ن ظلـمَ مَ  وهللا ال حيب  وقال الطربي  رمحه  هللا يف تفسريها هنا: 
 الـمـحسنـنيَ  جزاءَ  مـمن كفرَ  الـمسيءَ  فـيجازيَ  ،عبـاده بذلك أن يظلـمَ  عن نفسهِ  ثناؤه   ى جلن موضعه. فنفَـ 

 الـمسيئنيَ  جزاءَ  ه  عنه فأطاعَ  ى عما هناه  وانتهَ  ه  أمرَ  بعَ به واتن  آمنَ ن مـمن  الـمـحسنَ  أو جيازيَ  ،به ن آمنَ مـمن 
 ؟!ـلقـيخَ  فكيف أظلـم    ،الظالـمني  فقال: إنـي ال أحب    ،وهنيه  ه  أمرَ   وخالفَ  ه  رسلَ  بَ به وكذن   ن كفرَ مـمن 
 

َقُّر} -62 راِلم َكِّيم رإِّنَّرَهَذارََل َورالمَقَصص  راِلم راَّللَّ رَوإِّنَّراَّللََّرََل َورالمَعزِّيز  رإَِّلٍهرإَِّلَّ  {َوَمارمِّنم
ي الذ  إايهم إال معبودكَ  بـملكهِ  علـيهم العبـادةَ  يستوجب   معبودٌ  للـخـلقِ  ثناؤه: لـيسَ  يعنـي بذلك جلن 

 .)اخلطاب  لرسولنا صلى هللا عليه وسلم(  بدهتع
ـا ربًّ  أو عبدَ  ،ا غريهعى معه إهلا وادن  ،أمره وخالفَ  ،ن عصاهمـمن  فـي انتقامهِ  ويعنـي بقوله }الَعزِيز {: العزيز  

 )الطربي(. لخـلَ   وال يـلـحقه   ،وه ن  ره  ما دبن  ال يدخـل    ،}الـَحِكيـم { فـي تدبـريه  .سواه
 

لًِّماركَرررَمار} -67 رَكاَنرَحنِّيًفارم سم َرانِّيًّارَوَلكِّنم رَوََلرَنصم  { َوَمارَكاَنرمَِّنرالمم شمرِّكِّيَراَنرإِّبـمَراهِّيم ريـَه ودَِّيًّ
ى، بل كان من اليهوِد وال من النصارَ  : إنه مل يكن  ممن َيدين  بعبادِة األواثِن واألصنام، وال كانَ معناها

 حنيفاا مسلماا )تفسري الطربي(.
 
رَيَشاء ر}  -37 تِّيهِّرَمنم ٌعرَعلِّيمٌرق لمرإِّنَّرالمَفضمَلربَِّيدِّراَّللَِّّريـ ؤم  { َواَّللَّ رَواسِّ

 كثرٌي أكثر  من َخلقه، ( من سورِة البقرة: أي: فضله  واسعٌ 261قال يف تفسرِي االمسنِي اجلليلنِي يف اآليِة )
.  عليٌم مبن يستحق  وَمن ال يستحق 

 
َتِّهِّرمَر}  -74 ربَِّرمحم رَيَشاء رََيمَتصُّ رالمَعظِّيمِّرنم  { َواَّللَّ رذ ورالمَفضملِّ
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 عظيـمٌ   فقال: فضله    ،مظَ بـالعِ   ه  فضلَ   ن خـلقه. مث وصفَ مِ   وشاءَ  به علـى من أحبن   ل  يتفضن   يقول: ذو فضلٍ 
  نـيهوال يدا خطرهِ  فـي جاللةِ  وال يقاربه   ،خـلقه علـيه أفضالَ  ه  ن أفضلَ مـمن  موقعهِ  مِ ظَ فـي عِ  هٍ مشبن  ألنه غري  

 )الطربي(.
 

دِّهِّرَواتَـَّقىر} -76 ََّفربَِّعهم رَأوم رالمم تَّقِّيَربـََلىرَمنم  {فَإِّنَّراَّللََّرُي ِّبُّ
ــإنن  ــذين يتن   هللا حيـــب    فـ ـــيخافونَ   ،هقونَـــ الـ ــه  ـف ــذَ   ،عقابـ ــه  رونَ وحيـ ـــيجتنبونَ   ،عذابـ ــه  ـف ــاهم عنـ ــا هنـ   ه  مَـــ وحرن   ،مـ
 )الطربي(.  فـيـما أمرهم به. ه  ويطيعونَ   ،علـيهم

 
 

روَر} -77 َرةِّ َخِّ راْلم رِفِّ رََل مم رَخََلَق رََل رأ ولَئَِّك رَقلِّيًَل رَْثًَنا َاَّنِِّّمم رَوَأُيم راَّللَِّّ دِّ ربَِّعهم ََت وَن رَيشم رالَّذِّيَن ََلررإِّنَّ
َمرالمقَِّياَمةِّرَوََلريـ زَك ِّيهِّممر رإِّلَيمهِّممريـَوم  { َوََل ممرَعَذاٌبرأَلِّيمٌري َكل ِّم ه م راَّللَّ رَوََلريـَنمظ ر 

 ن هللا أليٌم موجٌع شديد.بقوله: عذاٌب مِ   ( من سورِة البقرةِ 178م( يف اآليِة ) األلي)العذابَ فسنَر  
 

ق ونَر}  -82 ربـَعمَدرَذلَِّكرفَأ ولَئَِّكره م رالمَفاسِّ رتـََوَلَّ  { َفَمنم
َن  ِميثَاَق الننِبيِ نَي َلَما َآتـَيـ ت ك م  ِمن  ِكَتاٍب َوحِ تسبقها اآلية  الكرمية: } َمٍة مث ن َجاءَك م  َرس وٌل  َوِإذ  َأَخَذ ا ك 

ٌق ِلَما َمَعك م  لَتـ ؤ ِمن نن بِِه َولَتَـ  ِ   َعَلى َذِلك م  ِإص رِي قَال وا أَقـ َرر ًَن قَالَ م َصدِ  ِ   َوَأَخذ    ن ص ر ننه  قَاَل أَأَقـ َرر 
َهد وا َوأًََن َمَعك م  ِمَن الشناِهِدينَ   {فَاش 

برسلـي  عن اإليـمانِ  ثناؤه: فمن أعرضَ   بذلك جلن يعيناآليِة األوىل:  قال الطربي رمحه  هللا يف تفسريِ 
 ،بذلك ولـم يؤمن   فأدبرَ  ،وعن نصرهتم ،والـحكمة ي من الكتبِ ئمع أنبـيا ما كانَ  هم بتصديقِ الذين أرسلت  
هم  فأولئكَ  ،علـيه هللا   ه  الذي أخذَ  والـميثاقِ  العهدِ  يعنـي بعدَ  ،ذلك بعدَ  ه  وميثاقَ  ه  عهدَ  ونكثَ  ،ولـم ينصر
 أمرهم ونصرهتم بعد العهدِ  الذين وصفَ  بـالرسلِ  عن اإليـمانِ  ـنيَ  بذلك أن الـمتول ِ يعين ،الفـاسقون 
 م.رهب ِ   وطاعةِ   هللاِ  من دينِ   هم الـخارجونَ   ،أخذا علـيهم بذلك اللذينِ   والـميثاقِ 

 
ريـ قمر}  -85 ردِّيًنارفـََلنم ََلمِّ رَغيمَراْلمِّسم َتغِّ ريـَبـم نمه رَوَمنم رِّينَرَبَلرمِّ َاسِّ َرةِّرمَِّنراْلم َخِّ راْلم  { َوه َورِفِّ

 عليهِ  من عمَل عمالا ليسَ وسلم: " الن   صلى هللا عليه قال يف بياِن الكلماِت األخريِة من اآلية: كما قالَ 
 اهـ.  .ًن فهو رد "أمر  

 عزن وجلن.  قال الطربي: يقول: من الباخسنَي أنفَسهم حظوَظها ِمن رمحِة هللاِ 
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َمرالظَّالِّمِّيَر}  -86 دِّيرالمَقوم  {َواَّللَّ رََلريـَهم
 فسنرها يف مواضَع من تفسريِه حسَب موقعها.

إىل  لوا احلقن الظنلمة، وهم الذين بدن  اجلماعةَ  والصوابِ  ق للحق ِ يقول: وهللا ال يوف ِ قال الطربي رمحه  هللا: 
 على اإلميان.  الباطل، فاختار وا الكفرَ 

 
را}  -94 ربـَعمدِّرَذلَِّكررفمََتَىرَفَمنِّ  { فَأ ولَئَِّكره م رالظَّالِّم ونَرَعَلىراَّللَِّّرالمَكذَِّبرمِّنم

 الباطل )الطربي(.  يعين: فهم الكافروَن القائلوَن على هللاِ 
 

يَمرَحنِّيًفارر}  -95 لََّةرإِّبـمَراهِّ  { المم شمرِّكِّيَرَوَمارَكاَنرمَِّنرق لمرَصَدَقراَّللَّ رفَاتَّبِّع وارمِّ
 .ـلقهن خَ ا مِ أحدا   فـي عبـادتهِ   يشرك    لـم يكن    :يم عليه السالميقول  عن إبراه

رِِكنَي{ يعنـي به: وما كانَ  وإنـما قال جلن بعد إسهاب: قال إلمام  الطربي  من  ثناؤه: }َوَما كاَن ِمَن الـم ش 
هم عضِ ب ونصرةِ  ،علـى كفرهم فـي التظاهرِ  هم من بعضٍ بعض   الـمشركنيَ  وذلك أنن  ،عددهم وأولـيائهم

 ثناؤه    جلن هم. وإنـما عىَن واليتِ  ن نصرائهم وأهلِ منهم أو مِ  أن يكونَ  ه  خـلـيـلَ  أ هللا إبراهيـمَ فربن  ،ابعضا 
 هذه األداينِ  من أهلِ  إبراهيـم   قال: لـم يكن   ،الـحنـيفـية غريَ  األداينِ  وسائرَ  والنصارى بـالـمشركني: الـيهودَ 

 ا.لـما ا مسكان حنـيفا   ولكنه    ،الـمشركة
 

رَللَّذِّيربَِّبكََّةرم َبارًَكارر -96 َعرلِّلنَّاسِّ  {َوه ًدىرلِّلمَعاَلمِّيَرإِّنَّرَأوََّلربـَيمٍترو ضِّ
مبا فيه من اآلايِت العجيبة   -جلن شأنه   -أي: هاٍد هلم إىل اجلنِة اليت أرادها سبحانه، أو هاٍد إليه 

 املعاين(.)روح 
 

رَآَمن وا} -100 رالَّذِّيَن رأَيُـَّها رارََي َن رمِّ رَفرِّيًقا رت طِّيع وا رإِّنم رالمكَِّتاَب رأ وت وا رإُِّيَانِّك ممرلَّذِّيَن ربـَعمَد يـَر دُّوك مم
 {َكافِّرِّينَر

ر  تعاىَل عباَده  املؤمننَي عن أن  :  يف موضعهقال يف معناه   يطيعوا طائفةا من الذين أوتوا الكتاب، الذين  حيذِ 
َودن }، كما قال تعاىل: هم به من إرساِل رسولهوما منحَ حيسدوَن املؤمننَي على ما آاتهم هللا من فضله، 

ا ِمن  ِعن ِد أَنـ ف سِ  ِل ال ِكَتاِب َلو  يـَر د وَنك م  ِمن  بـَع ِد ِإميَاِنك م  ك فناراا َحَسدا َ  َكِثرٌي ِمن  أَه  ِهم  ِمن  بـَع ِد َما تـََبنين
ق    [.109{ ]سورة البقرة:  هَل م  احلَ 
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به  كم بـما جاءَ وبعد إقراِر  ،كمرب ِ  كم رسولَ وكم بعد تصديقِ وكم فـريد  يضل  األوىل: ... قال الطربي يف تفسرِي 
 كم. رب ِ   كم من عندِ الذي جاءَ   من الـحق ِ  قتـموه  م به وصدن لـما قد آمنتـ    جاحدينَ   ،كمرب ِ   من عندِ 

علـى  أهنم هلم منطوونَ  ذكره  الـى هم تعم  ويعلـ ِ  ، أو مشورةويقبلوا منهم رأايا  أن ينتصحوهم ثناؤه   فنهاهم جلن 
 وبغض.   وحسدٍ  وغش ٍ   غل ٍ 
 

َهارر} -103 نـم رمِّ رفَأَنـمَقذَك مم رالنَّارِّ َن رمِّ َرٍة رح فم رَشَفا رَعَلى ت مم رَلَعلَّك ممرروَك نـم رَآََيتِّهِّ رَلك مم راَّللَّ  ريـ َبي ِّ  َكَذلَِّك
 { ََتمَتد ونَر

َ  ثناؤه   يعنـي جلن   والـخزرج  من األوسِ  أيها الـمؤمنونَ  - ايتِ ذه اآلـي هكم فلكم رب   بقوله: كذلك كما بـنين
لكم عما  هِ وهني ،إايكم بـما أمركم به فـيها هِ وأمر  ،هم لكموغش ِ  ،لكم رونه  ضمِ الذي ي   الـيهودِ  ل ِ من غ -

 كل ِ فكم فـي  يعر ِ  ،ـم إلـيها فـي إسالمكموالتـي صرت   ،كمالتـي كنتـم علـيها فـي جاهلـيتِ  والـحالِ  ،هناكم عنه
 وعلـى لسانِ  ،لكم فـي تنزيـله حججهِ  سائرَ  فكذلك يبـنيِ    ،لديكم ه  وصنائعَ  ،لكمبَ قِ  نعمهِ  ذلك مواقعَ 

 .. )تفسري الطربي(وا عنهاوتسلكوها فال تضل    ،الرشاد  لتهتدوا إلـى سبـيـلِ   ،صلى هللا عليه وسلم  رسولهِ 
 

ع وَنرإََِّلراْلمَر} -104 رَيدم رأ مٌَّة رمِّنمك مم رَولمَتك نم رَوأ ولَئَِّكرريمِّ رالمم نمَكرِّ َنرَعنِّ َهوم رَويـَنـم لمَمعمر وفِّ َوَيَمم ر وَنرِبِّ
 { ه م رالمم فملِّح ونَر

 ..عِن الرنذيلِة والباطِل والظ لم. ونَ نهَ دل، ويابلفضيلِة واحلقِ  والعَ  ونَ مر أيأورَد معناها جممالا، وتفسريها: 
 .)الواضح يف التفسري ابختصار(  فائزينومن  قاَم هبذا التكليِف فهَو مَن املفلحنَي ال

 
ر} -105 ات  اَءه م رالمبَـي ِّنــَ ارجــَ دِّرمــَ ربـَعــم نم وارمــِّ تَـَلفــ  َكرَلــَ ممرَوََلرَتك ونــ وارَكالــَّذِّيَنرتـََفرَّقــ وارَواخم ــِّ َوأ ولَئ

 {َعَذاٌبرَعظِّيمٌر
 )الطربي(. الذي هلم مثل    العظيـمِ   هللاِ  لكم من عذابِ  فـيكونَ .. .
 

يَر} -106 ــم َمرتـَبــ وم وهٌريــــَ رو جـــ  َدررضُّ ــم رمُت مربـَعـ ــَ وه ه ممرَأَكفـ رو جـــ  َودَّتم ــم ذِّيَنراسـ ــَّ ارالـ وٌهرفََأمـــَّ ــ  َودُّرو جـ ــم َوَتسـ
ف ر ونَرإُِّيَانِّك ممر ت ممرَتكم َارك نـم  {َفذ وق وارالمَعَذاَبرِبِّ
 (.الطربي)  به والتصديق  كم بـاإلقرارِ ميثاقَ  قد أخذَ  فـي الدنـيا ما كان هللا   بـما كنتـم تـجحدونَ أي: 
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ارِّع وَنر} -114 رِّرَوي سـَ رالمم نمكـَ نِّ َنرعـَ وم هـَ رَويـَنـم ر وفِّ لمَمعـم ر وَنرِبِّ رِّرَوَيَممـ  َخـِّ راْلم مِّ وم َّللَِّّرَوالميــَ مِّن وَنرِبِّ يـ ؤم
َنرالصَّاِلِِّّيَر رَوأ ولَئَِّكرمِّ َاتِّ راْلمَيم  {ِفِّ

ــلن  ــه جـ ـــي بقولـ ـــيَـو ِم االَ   يعـن َِ  َواـل ـــا وَن ـب ــ  : }يـ ؤ ِمنـ ــز  ــد ِ وعـ ِر{: يصـ ــِ ـــاهللخـ ـــالبعثِ   ،قون ـب ـــمات  وـب ــد الــم   ،بعـ
ـيةَ   ولـيسوا كالـمشركني الـذين جيحـدونَ  م،ـجازيهم أبعماهلم   أن هللاَ  ويعلـمونَ    ،معـه غـريه  ويعبـدونَ   ،هللا  وحداـن
 والعقاب.    والثوابَ  ،علـى األعمال الـمـجازاةَ  وينكرونَ  ،بعد الـمـمات بون بـالبعثِ ويكذ ِ 

ر وَن بـاـلــَمع ر وفِ وقولـه:   ـمانِ   النــاسَ   { يقـول: أيمــرونَ }َوأي مــ  صــلى    ـمــحمدٍ   وتصـديقِ   ،ـبــاهلل ورســوله  بـاإلـي
 هم به.  وما جاءَ  ،هللا عليه وسلم

هم بـه مـن  ءَ ومـا جـا  ،ـمـحمد   وتكذيبِ   ،بـاهلل  عن الكفرِ   الناسَ   }َويـَنـ َهو َن َعِن الـم ن َكِر{ يقول: وينهونَ 
  .عند هللا

ــيهودِ يعـنــي   ــما    ـمــحمدٍ   وتكــذيبِ   ،ـبــالكفر  النــاسَ   أيمــرونَ   نالــذي  ،ىوالنصــار   بــذلك: أهنــم ـلــيسوا كاـل فــي
   .هللا فـيـما أاتهم به من عندِ  مـحمدٍ  وهو تصديق   ،من األعمال م عن الـمعروفِ وينهوهنَ  ،هم بهءَ جا

اِت{ يقــول: ويبتــدرونَ  هم  معــاجلتِ   م ذلــك قبــلَ أن يفــوهتَ   خشــيةَ   اـلــخرياتِ   فعــلَ   }َويســارِعوَن فــِـي اـلــَخري 
  مناايهم.

ألن مـن    ؛الصاـلـحني  هم مـن عـدادِ   ،الكتاب  هم من أهلِ أن هؤالء الذين هذه صفت    ثناؤه    جلن  مث أخربَ 
  ،هربــن   وعصــيانهِ   ،بغــري حــق    وقــتلهم األنـبــياءَ   ،ـبــاهلل وآايتــه  لكفــرهِ   ،مــن هللا  بغضــبٍ   ا قــد ـبــاءَ كــان مــنهم ـفــاسقا 

 )تفسري الطربي(. فـي حدوده.  واعتدائهِ 
 

َفر وه رَعل وارمِّنمرَوَماريـَفمر} -115 ري كم لمم تَّقِّيَررَخيمٍرفـََلنم  {َواَّللَّ رَعلِّيٌمرِبِّ
ـمٍ  ـمن اتن   وهللا ذو عـل ـحةَ   م  أعمــاهلَ   وحـافظٌ   ،معاصـيه  واجتنـابِ   بطاعتــهِ   ،قـاهـب ـيبَ   الصاـل ـى يـث   ،هم عـلــيهاحـت

ـي عاجـلِ  ذكـره   ا منه هلم جـلن تبشريا  ،هم هباوجيازيَ  ـي  ـف ـى التـ وحضـًّ   ا،الدـن ـيه مـن    كِ ـمس  ا هلـم عـل ـالذي هـم عـل ـب
 .(الطربي)  التـي ارتضاها هلم األخالقِ  صالـحِ 
 

ًئار} -116 يـم ــَ َنراَّللَِّّرشـ ــِّ ممرمـ ــ  َواَل  ممرَوََلرَأومََلد هـ ــم ه ممرَأمـ نـم ــَ َرعـ ِنِّ ــم رتـ غـ نم ــَ ر وارلـ ــَ ذِّيَنرَكفـ ــَّ َكرإِّنَّرالـ ــِّ َوأ ولَئـ
رالنَّارِّره ممرفِّيَهارَخالِّد ونَر  {َأصمَحاب 

ا.( من سورِة األع 36ة )فسنَر مثلها يف اآلي  راف بقوله: ماكثوَن فيها مكثاا خملندا
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ٍمرر} -117 رَحرمَثرقـَوم رَأَصاَبتم ر  رفِّيَهارصِّ ررِّيٍح نـمَيارَكَمَثلِّ رالدُّ ََياةِّ راِلم رَهذِّهِّ رِفِّ ريـ نمفِّق وَن رَما َمَثل 
َلَكتمه ر رأَنـمف َسه رظََلم وارأَنـمف َسه ممرفََأهم  { ممرَيظملِّم ونَرَوَمارظََلَمه م راَّللَّ رَوَلكِّنم

)الواضح يف   عنَدما اخَتاروا ألنفِسهم  الَغين والضنالل وما ظلَمهم  هللا، بل هم  ظَلموا أنفَسهم 
 التفسري(.
 

رَخَباًَلرَودُّوارَمارَعنِّتُّممرر} -118 رََلرَيَمل وَنك مم رد ونِّك مم ذ واربِّطَانًَةرمِّنم ََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارََلرتـَتَّخِّ
ربَر رص د رَقدم رَّت مفِّي رَوَما رَأفـمَواهِّهِّمم رمِّنم رالمبَـغمَضاء  رَدتِّ َب  رَأكم ت ممررور ه مم رك نـم رإِّنم َََيتِّ راْلم رَلك م  ربـَيـَّنَّا َقدم

 { تـَعمقِّل ونَر
ما   الـمؤمنـنيَ  من دونِ  ـخذوهم بطانةا الذين هنيناكم أن تتن  هؤالء الـيهودِ  نا لكم من أمرِ قد بـين 
  نفعِ  مواقعَ  وتعرفونَ  ،هوهنيَ  ه  وأمرَ  ه  عن هللا مواعظَ  إن كنتـم تعقلونَ  ،مرهمبه من أ عظونَ وتتن  تعتربونَ 
 )تفسري الطربي(. علـيكم عائدتهِ  منكم ومبلغَ   ذلكَ 

 
رَيَشاء ر} -129 رَمنم رَيَشاء رَويـ َعذ ِّب  رلَِّمنم ريـَغمفِّر  َرمضِّ راْلم رَوَمارِفِّ رالسََّماَواتِّ رَمارِفِّ َواَّللَّ ررَوَّللَِِّّّ
ي  { مٌرَغف وٌرررَحِّ
 )املصدر السابق(.  علـى ما فـيهم  العبـادَ   ويرحم   ،الذنوب  يغفر    :أي
 

 {َواتَـّق واراَّللََّرَلَعلَّك ممرتـ فملِّح ونَر}  -130
واتركوا ما هناكم مركم به، أفافعلوا ما  : اتنقوا هللاَ ( من سورِة البقرة بقوله: أي189)يف اآليِة فسنرها 

 كم على التماِم والكمال.فيجزيكم أبعمالِ م بني يديه، ذا وقفت  ا إ{ غدا َلَعلنك م  تـ ف ِلح ونَ }عنه،  
 

 { َوَأيِّيع واراَّللََّرَوالرَّس وَلرَلَعلَّك ممرتـ رممَح ونَر}  -132
 ،من األشياء الربـا وغريهِ  من أكلِ  ،فـيـما هناكم عنه ثناؤه: وأطيعوا هللا أيها الـمؤمنونَ  يعنـي بذلك جلن 

 .، ابختصار(تفسري الطربي)  بواوا فال تعذن محَ لرت   ؛كم به الرسولوفـيـما أمَر 
 

ر} -133 َرمض  رَواْلم ررَب ِّك ممرَوَجنٍَّةرَعرمض َهارالسََّمَوات  رلِّلمم تَّقِّيَرَوَسارِّع وارإََِّلرَمغمفَِّرٍةرمِّنم  {أ عِّدَّتم
 اهـ. قال رمحه  هللا يف تفسرِي الكلمتنِي األخريتني: كما أ عدنِت النار  للكافرين.
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ها هللا أعدن  ،ضني السبع واألرَ  واتِ االسم ها كعرضِ التـي عرض   إن الـجنةَ  :يعنـيطربي: ال قال
 هِ حق ِ  ولـم يقصروا فـي واجبِ  ،وا حدودهفلـم يتعدن  ،فـيـما أمرهم وهناهم فأطاعوه   ،قوا هللاالذين اتن  :قـنيللـمتن 

 .عوهعلـيهم فـيضين 
 

رس نَر} -137 رقـَبملِّك مم رمِّنم رَخَلتم رَقدم رَعاقَِّبة ررٌن رَكاَن رَكيمَف رفَانمظ روا َرمضِّ راْلم رِفِّ ي وا َفسِّ
 {المم َكذ ِّبِّيَر

 الرسلَ  ن خالفَ مَ  ا كان من أمرِ : اسألوا عم  : أي( من سورِة النحل36قال يف تفسريها يف اآلية )
َن  َعَلي ِهم   كيف }احلقن  بَ وكذن  ثَاهل َا{ ]َدمنَر ا َوَلَقد  َكذنَب النِذيَن ِمن  [، }10: د حممسورة َولِل َكاِفرِيَن أَم 
 [.18: امللكسورة  { ]ب ِلِهم  َفَكي َف َكاَن َنِكريِ قَـ 

 
عَِّظٌةر} -138 رَوه ًدىرَوَموم  { لِّلمم تَّقِّيَرَهَذاربـََياٌنرلِّلنَّاسِّ
 : للمتنقني: قوِل ابِن عباس رضَي هللا عنهما ، من  اآليِة الثانية من سورِة البقرةتفسريها يف  أوردَ 
 ، ويعملوَن بطاعيت.لذين يتنقوَن الشرَك يباملؤمننَي ا

 واختاَر ابن  جريٍر أن اآليَة تعم  ذلك كلنه، وهو كما قال. اهـ.مث قاَل بعد سرِد أقواٍل أخرى: 
 

ذَر} -140 رَولِّيَـعمَلَمراَّللَّ رالَّذِّيَنرَآَمن وارَويـَتَّخِّ رالنَّاسِّ َ م رن َداوَِّل َارَبيم ََيَّ َواَّللَّ ررمِّنمك ممرش َهَداَءررَوتِّلمَكراْلم
رالظَّالِّمِّيَر  {ََلرُي ِّبُّ

ب  الظناِلِمنيَ ( من سورِة الشورى }40قال يف تفسريها يف اآلية )    { أي: املعتدين، وهو إِننه  اَل حيِ 
 ئة.  املبتدئ  ابلسي ِ 

 ( من هذه السورة. 57) اآليةِ  يف تفسريِ  وزايدة  بيانٍ 
 

ت ممرتََر} -143 رك نـم َترمِّرَوَلَقدم َنرالمَموم ررَأَيـمت م وه ررنـَّوم ه رفـََقدم رتـَلمَقوم رَأنم رقـَبملِّ  { َوأَنـمت ممرتـَنمظ ر ونَرنم
 .)تفسري الطربي(  منكم  بقربٍ   :أي  ،بـمرأى منكم ومنظر  يعنـي: قد رأيتـموه  

 
رالرُّس ل ر} -144 رقـَبملِّهِّ رمِّنم رَخَلتم رَرس وٌلرَقدم ررَوَمارحم َمٌَّدرإَِّلَّ رَماَترَأوم رَأفَإِّنم ت مم َقَلبـم َعَلىررق تَِّلرانـم
ًئارَأعمَقابِّك ممر راَّللََّرَشيـم رَيض رَّ رَعَلىرَعقِّبَـيمهِّرفـََلنم َقلِّبم ريـَنـم زِّيراَّللَّ رالشَّاكِّرِّينَررَوَمنم  {َوَسَيجم
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وال  هللاِ  ةَ ذلك عزن  فلن يوهنَ  ،ا بعد إيـمانهكافرا   ويرجع   ،منكم عن دينه يعنـي بذلك: ومن يرتدد  
 .(الطربي)  بكفره.  ينقص    نفسهِ   وحظن   ،تهبردن  يضر    ه  بل نفسَ   ،لكهفـي م    بذلك نقصٌ   وال يدخـل    ،سلطانه
 

رَوَمارر} -146 راَّللَِّّ رَسبِّيلِّ رِفِّ رَأَصاَِب مم رلَِّما رَوَهن وا رَفَما ررِّب ِّيُّوَنرَكثٌِّي رَمَعه  رقَاَتَل  ٍ رَنبِّ رمِّنم وََكأَي ِّنم
َتَكان وار رالصَّرَضع ف وارَوَماراسم  {ابِّرِّينَرَواَّللَّ رُي ِّبُّ

ن ال مَ  ،هعدو ِ  فـي جهادِ  ،رسوله وطاعةِ  ،وطاعته ألمرهِ  م من الصابرينَ هؤالء وأمثاهلَ  حيب   يقول: وهللا  
 وهنٌ  ه  ن دخـلَ وال مَ  ،ه أو ماتنبـي   لَ تِ ق   ن  أِلَ  هِ لعدو ِ  فذلن  علـى عقبـيهِ  ن انقلبَ وال مَ  ،هعن عدو ِ  ففرن  فشلَ 

 .)الطربي(  هي ِ نبـ  لفقدِ   وضعفٌ  هِ عن عدو ِ 
 

رقَال واررَبَـَّنار} -147 رَأنم رإَِّلَّ ََل مم رَأقمَداَمَنارَوَمارَكاَنرقـَوم رَأممرََِّنرَوثـَب ِّتم َرافـََنارِفِّ رلََنارذ ن وبـََنارَوإِّسم اغمفِّرم
رالمَكافِّرِّينَر مِّ  { َوانمص رمََنرَعَلىرالمَقوم

 ِهجِ ريَى إال ذلك. اهـ.ى بقولِه رمحه  هللا: مل يكن  هلم  اكتفَ 
 واهلجِ ريَى: الدأب  والشأن.

فـيه منها  وما أسرفنا ،منها الصغارَ  ،لنا ذنوبنا اغفر   ربننا سوى هذا القول: نيـيـ ِ الرب ِ  : وما كان قولَ أي
وال  منهم فـيفر   وال تـجعلنا مـمن ينهزم   ،ك وقتاهلمعدو ِ  لـحربِ  اجعلنا مـمن يثبت  و  ،ينا إلـى العظامفتـخطن 
)مستفاد من  كنبـي ِ  ةَ ونبون  وانصرًن علـى الذين جحدوا وحدانـيتكَ  ،لـحرهبم واحدٍ  كانٍ ي مفـ قدمه   يثبت  

 .تفسري الطربي(
 

نـمَيار}  -148 نِّيَرَفَآًَته م راَّللَّ رثـََواَبرالدُّ رالمم حمسِّ َرةِّرَواَّللَّ رُي ِّبُّ َخِّ راْلم َنرثـََوابِّ  { َوح سم
م ثـــواَب ا  مننَي الصـــابريَن وجـــوابَ فكـــاَن جـــزاَء هـــؤالِء املـــؤ تفســـري  اآليـــِة كـــامالا:   لـــدنيا  د عـــائهم، أن  آاتهـــ 

ائم، وهللا  حيـ ِة احلسـنة، ويف اآلابلنصِر والعزِ  والعاقب ن، وأت بـَع إميانـَه  ابلعمـِل  خـرِة النعـيم  الـدن ن  آمـَن وأحسـَ ب  مـَ
 الصناحل )الواضح يف التفسري(.

 
راَّللَّ رَمومََلك ممر} -150 رِّينَرَوه َورَخيم رالنَّرَبلِّ  {اصِّ

ـــ   ري   الن اصـــرِين{ ال مـــن فررـت َو خـــَ ـــيهودِ }َوهـــ  ـــيه مـــن اـل ـــاهلل  الكفـــرِ   وأهـــلِ   م إـل ـــاهلل ِ   ،ـب كم  الـــذي هـــو ًنصـــر  فـب
ــــاعتصموا ــــاستنصروا  ه  وإاي    ،ومــــوالكم ـف ــــمن يبغــــيكم الغوائــــلَ   دون غــــريهِ   ،ـف ــــمكاره.  ـم )تفســــري    ويرصــــدكم بـاـل

 الطربي(
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َدَقك م راَّللَّ ر} -152 رصــَ دم وََّن ممرَوَلقــَ َده رإِّذمرحَت ســُّ رِّررَوعــم َمــم راْلم اَزعمت ممرِفِّ لمت ممرَوتـَنــَ رإَِّذارَفشــِّ َّتَّ ِبِِّّذمنِــّهِّرحــَ

َرَةرُث َّر َخـِّ ري رِّيـد راْلم نم نمك ممرمـَ نـمَيارَومـِّ ري رِّيـد رالـدُّ نم رَمارحت ِّبُّوَنرمِّنمك ممرمـَ ربـَعمدِّرَمارَأرَاك مم ت ممرمِّنم َرفَرَوَعَصيـم ك ممررصـَ
َتلَِّيك ر ه ممرلِّيَـبـم رَعَفارَعنمك ممرَعنـم مِّنِّيَرممرَوَلَقدم  {َواَّللَّ رذ ورَفضمٍلرَعَلىرالمم ؤم
ـريِ   بعفـوهِ   ،به وبرسـوله  اإليـمانِ  علـى أهلِ  ولٍ وهللا ذو طَ  ـيه مـن    بـه العقوبـةَ   مـا يسـتوجبونَ   هلـم عـن كـث عـل

 .(يالطرب ) عندهم.  أايديهِ  إلـيهم جبميـلِ  فذو إحسانٍ  ،ذلك هم علـى بعضِ عاقبَ  فإن    ،ذنوهبم
 

اربِّغَـمٍ ر} -153 َراك ممرفـََأَبَبك ممرَغمـًّ رأ خـم ع وك ممرِفِّ رَيدم إِّذمرت صمعِّد وَنرَوََلرتـَلمو وَنرَعَلىرَأَحٍدرَوالرَّس ول 
َارلَِّكيمََلرحَتمَزن وارَعَلىرَمارفَاَتك ممرَوََلرَمارَأَصاَبك ممر  {تـَعمَمل ونَرَواَّللَّ رَخبٌِّيرِبِّ

ـالذ  يعنـي جلن  ـمؤمنون   -ون  عملـ ي تثناؤه: وهللا ـب ـي الـوادي هـرابا   ،أيهـا اـل   ،كم مـن عـدوِ  مـن إصـعادكم ـف
ـــين وتـــركِ   ،كم مـــنهمواهنـــزامِ  ـــي أ  كم نـب ـــاتكم مـــن عـــدوِ  وحـــزنِ   ،خـــراكمكم وهـــو يـــدعوكم ـف ـــى مـــا ـف ومـــا    ،كمكم عـل

ــي أنفســهم   ــم  ذو خــربةٍ   -أصــابكم ـف ــ    ،وعـل ــيكمذلــك كلــن   حصٍ وهــو ـم ــى جيــازيَ   ،ه عـل   الــمــحسنَ   ،كم بــهحـت
 .)الطربي( عنه أو يعفوَ   ، ساءته والـمسيءَ   ،منكم  حسانه

 
ه ممر} -154 رَأتـََّتـم ٌةرقـَدم نمك ممرَويَائِّفـَ رَأَمَنًةرنـ َعاًساريـَغمَشىريَائَِّفًةرمـِّ ربـَعمدِّرالمَغم ِّ ُث َّرأَنـمَزَلرَعَليمك ممرمِّنم

رَيظ نُّونَر لِّيـَّررأَنـمف س ه مم َاهِّ رظـَنَّراْلم ق ِّ َّللَِّّرغَـيمَراِلـَم رشَـرِبِّ نم رِّرمـِّ َمـم َنراْلم لمرلَنَـارمـِّ ٍءرةِّريـَق ولـ وَنرهـَ َرريم َمـم قـ لمرإِّنَّراْلم
 {ك لَّه رَّللَِِّّّر

 مــرادكم يف قــولكم: ألعمــال  جاريــٌة علــى قــانوِن أمــرِه وهنيــه، فلــيَس لكــم أيهــا الكفــرة  أي: ا
ى وَنــو هــذا، فللــهِ تشــفع  لنــا وتقر ِبنــ  نــا وهــيهــذه آهلت   ، أي: لــه كــل  اآلخــرة  واألوىل ا إىل هللِا زلفــَ

 سلطانه )تفسري الثعال (. ، وحتتَ أمرمها م لكاا ومقدوراا
 

لــَِّكر} -159 رَحوم نم وارمــِّ رََلنـمَفضــُّ يَفرالمَقلــمبِّ َترَفظًــّارَغلــِّ رك نــم َترَلــَ ممرَولـَـوم َنراَّللَِّّرلِّنــم ارَرمحــمٍَةرمــِّ فَبِّمــَ
ه ممرفَـــر نـم ــَ رعـ إِّرراعمف  ــَ رِّرفـ ــم َمـ راْلم اوِّرمه ممرِفِّ ــَ ممرَوشـ ــَ  رَلـ تَـغمفِّرم ــم َترَواسـ ــم رَذارَعَزمـ بُّ ــ ِّ ىراَّللَِّّرإِّنَّراَّللََّرُيـ ــَ لمرَعلـ ــَّ فـَتَـوَكـ

 {المم تَـوَك ِّلِّيَر
 فيما يتعلنق  حبقوقك. {فَاع ف  َعنـ ه م  }



41 

 

َنِ } ى ا ل  َعلـــَ وفــوِ ض  أمــرَك إليــه، فإنــه األعلــم  مبــا هــو وثــق  بــه،  أي: فاعتمــد  عليــه، {فـَتَـوَكــن
 األصلح.
ب  ال م تَـَو } َنَ حيِ  هم إىل ما هو { عليه، الواثقنَي به، املنقطعنَي إليه، فينصرهم ويرشد  كِ ِلنيَ ِإنن ا
 كما تقتضيِه احملبنة )روح املعاين(.   خرٌي هلم
 

ريـَنمص رمك م راَّللَّ رَفََلرَغالَِّبر} -160 رَذارالَّرإِّنم رََيمذ لمك ممرَفَمنم ربـَعمدِّهِّرَلك ممرَوإِّنم  {ذِّيريـَنمص ر ك ممرمِّنم
كـِيِم{ ]سـورة  :  محه  هللاولِه ر اكتفى بق َِن ال َعزِيـِز احلَ  ِد ا ن  ِعنـ  وهذا كما تقدنَم من قوله: }َوَما الننص ر  ِإال مـِ

 [.126: آل عمران 
كم  ، وإن يــ رد  خــذالَنكم وميــنع  هللا  يــوَم بــدر، فــال أحــَد يغلــبكم  وتفســريها: إن  يــ رِد هللا  نصــرَكم كمــا أراَده  

 روح املعاين(.مستفاد من ) من بعِد خذالنهد، فال ًنصَر لكم معونَته  كما فعَل يوَم أ ح
 

ةِّر} -161 َمرالمقَِّيامـَ وم رِبـَِّارغَـلَّريــَ ريـَغملـ لمرَيَمتِّ ريـَغ لَّرَوَمنم ٍ رَأنم ارَوَمارَكاَنرلَِّنبِّ ٍسرمـَ لُّرنـَفـم ركـ  َوَّفَّ ُث َّرتــ 
رَوه ممرََلري ظمَلم ونَر  {َكَسَبتم

ـيا   مـا كسـبت    جـزاءَ   نفـسٍ   ى كـل  طَ عنـَف ٍس{: مث ت   ك ل    تـ َوفن  }مث ن  ـحقن   منقـوصٍ   غـريَ   ،ابكسـبها واـف   ه  مـا اسـت
  .من ذلك  ه  واستوجبَ 

ـم وَن{ يقــول: ال ي   م  ال ي ظ لــَ ــيهم  ىعتــدَ أن ي    مــن غــريِ   ،هبــم  لَ فعَــ هبــم إال الــذي ينبغــي أن ي    ل  فعَــ }َوهــ    عـل
 )تفسري الطربي(. وه.ا استـحق  صوا عمن نقَ فـي  

 
را} -162 رَِبَءربَِّسَخٍطرمَِّنراَّللَِّّرتَـَّبَعررِّرَأَفَمنِّ َواَنراَّللَِّّرَكَمنم  {َوَمأمَواه رَجَهنَّم رَوبِّئمَسرالمَمصِّي رضم

ــمبــذلك ســكىَن ... فاســتحقن   ــمصري    وبــئسَ   ، جهـن ــيه ويــ   الــذي يصــري    اـل ــيه  ب  ؤو إـل )تفســري الطــربي،    إـل
 ابختصار(.

 
ر وَنربِّنِّعمَمٍةرمَِّنراَّللَِّّرَوفَر} -117 تَـبمشِّ مِّنِّيَرضمٍلرَيسم َررالمم ؤم يع رَأجم  {َوَأنَّراَّللََّرََلري ضِّ

 .)الطربي(  هللا من عندِ  ه  بـما جاءَ  وعملَ   بعه  واتن  ه  رسولَ  ن صدقَ مَ  أعمالِ   جزاءَ   ال يبطل  معناها: 
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رمح ر} -172 اَِب م رالمقــَ ارَأصــَ دِّرمــَ ربـَعــم نم رمــِّ ولِّ َتَجاب وارَّللَِِّّّرَوالرَّســ  ذِّيَنرأَرالــَّذِّيَنراســم نـمرلِّلــَّ ن وارمــِّ ســَ ه ممرحم
ٌررَعظِّيمٌر ارَأجم  {َواتَـَّقوم

نـ ه م  } ن وا مــِ ســَ و ا} ،الغــزو  صــلى هللا عليــه وســلم وإجابتــِه إىل{ بطاعــِة رســوِل هللالِلــنِذيَن َأح  { َواتـنقــَ
ٌر َعِظيمٌ } معصيته،  )تفسري البغوي(. {َأج 
 

ٍلرملَمرَُيمسَر} -174 َنراَّللَِّّرَوَفضـــم ٍةرمـــِّ انـمَقَلب واربِّنِّعممـــَ وٌءرفـــَ ه ممرســـ  َواَنراَّللَِّّرَواَّللَّ رذ ورســـم ــم واررِّضـ َواتَـّبَـعـــ 
 {َفضمٍلرَعظِّيمٍر

ـاعِ وات ِ   ،بفعلهم ذلك  يعنـي بذلك أهنم أرَضوا هللاَ  ـيه  ه  هم رسـولَ ـب ـى مـا دعـاهم إـل ـاعِ مـن ات ِ   ،إـل   ،العـدو ِ   أثـرِ   ـب
 وطاعتهم. 

َ   ذ و َفض ٍل َعِظيـٍم{ يعنـي: وهللا ذو إحسـانٍ  ـع  ولٍ وطَـ   }َوا وا  هم الـذي كـانوا قـد مهـ  عـدو ِ   بصـرفِ   ،يهمـل
ـيهِ   من أنعـمَ   عندَ   عظيـمٍ   ،وعلـى غريهم بنعمه  ،عندهم  ذلك من أايديهِ   وغريِ  ،ة إلـيهمبـالكرن    .مـن ـخـلقه  بـه عـل

 .)تفسري الطربي(
 

رالمك فمرِّر} -176 رُّواراَّللََّرَوََلرَُيمز نمَكرالَّذِّيَنري َسارِّع وَنرِفِّ رَيضـ  رلـَنم ًئارإَِّّنـَّ مم يـم َلرررشـَ رَجمعـَ ي رِّيـد راَّللَّ رَأَلَّ
َرةِّر َخِّ راْلم  {َوََل ممرَعَذاٌبرَعظِّيمٌرََل ممرَحظًّارِفِّ

ئااِإهنن م  َلن  } َنَ َشيـ   هم. اهـ.أنفسَ  يضرونَ  قال يف تفسريها يف اآليِة التالية: ولكن  ر{َيض ر وا ا
شــيئاا، وإمنــا  أنــه لــن يضــرن هللاَ  :( مــن ســورِة احلديــد32وكــذا قــال يف مجلــٍة مثلهــا يف اآليــة )

 ها.عادِ يوَم مَ يضر  نفَسه  وخيسرها 
 )الطربي(. النار وذلك عذاب   ،خرةاآل  يف  عظيـمٌ   هلم عذابٌ {: َوهَل م  َعَذاٌب َعِظيمٌ }
 

ًئار} -177 رَيض رُّواراَّللََّرَشيـم رَلنم ُيَانِّ ْلمِّ ََتَو ارالمك فمَررِبِّ  {رأَلِّيمٌرَوََل ممرَعَذابٌرإِّنَّرالَّذِّيَنراشم
 أليٌم موجٌع شديد. ( من سورِة البقرة بقوله: عذاٌب من هللاِ 178فسنَر )العذاَب األليم( يف اآليِة )

 
زمَداد وارإِّْثــمًر} -178 ارم ملــِّيرَلــَ ممرلِّيـــَ هِّممرإِّمــََّ َنـمف ســِّ يمٌرْلِّ ارم ملــِّيرَلــَ ممرخــَ ر وارَأمــََّ َََّّرالَــّذِّيَنرَكفــَ ارَوََلرَُيمســَ
 {اٌبرم هِّيٌرَوََل ممرَعذَر

 فقط. .مشاهبةا لبياِن معناها.أورَد آايٍت كرميةا 
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ـاهللِ   ى ذكـره: وال يظـننن يعنـي بـذلك تعالَــ و  ًن  أن إمـالءَ   ،هللا  بـه مـن عنـدِ   ومـا جـاءَ   ورسـولهِ   الـذين كفـروا ـب
   .فـي األجل  واإلنساءَ  فـي العمرِ  ألنفسهم. ويعنـي بـاإلمالء: اإلطالةَ  هلم خريٌ 

   .آاثمهم وتكثر  فتزدادَ  يقول: يكتسبوا الـمعاصيَ   ،اطيـلها لـيزدادوا إثا م فن  آجاهلَ  ر  إنـما نؤخ ِ 
 )تفسري الطربي، ابختصار(. ةمذلن   هلم مهينةٌ  عقوبةٌ  خرةِ فـي اآل ورسولهِ  الذين كفروا بـاهللِ  هلؤالءِ و 
 

هِّر}  -179 ت ممرَعَليـم ارأَنـــم نَِّيرَعلَـىرمــَ مِّ ؤم اَنراَّللَّ رلِّيَـَذَررالممــ  اركــَ ارمـَ رَومــَ َنرالطَّيــ ِّبِّ َبِّيــَثرمـِّ رُيِّيـَزراْلم َّتَّ رحــَ
ي ر ــِّ اَنراَّللَّ رل ركــَ بِّ ىرالمَغيــم اء رطملَِّعك ممرَعلــَ رَيشــَ نم لِّهِّرمــَ رر ســ  نم رمــِّ بِّ نَّراَّللََّرَجمتــَ لِّهِّررَوَلكــِّ َّللَِّّرَور ســ  َآمِّن وارِبِّ رَوإِّنمرفــَ

ٌررَعظِّيمٌر مِّن وارَوتـَتـَّق وارفـََلك ممرَأجم  {تـ ؤم
ا عــَامل  ال َغيــ ِب فـَـاَل ي ظ  }:  اجلملـِة األوىل، مهـاِن معـىنيف بيـا أورَد آيتنيِ  دا ر  َعلــَى َغي بــِِه َأحــَ ِإالن  .هــِ

ا ِ َيَدي ِه َوِمن  َخل ِفِه َرَصدا ل ك  ِمن  َبني   [.27 – 26{ ]سورة اجلن: َمِن ار َتَضى ِمن  َرس وٍل فَِإننه  َيس 
ـع  عه  طلِ ـفــي    ،يصطـفــيه  ،قــال الطــربي  رمحــه هللا:  ذلــك إـلــيه    بوحيــهِ   ،بعضــهم  مــا ـفــي ضــمائرِ   ى بعــضِ لــ

 .ورسالته
ــِة األخـــرية:  وقـــالَ  ــد ِ   وإن  يف اجلملـ ـــيته  قوا مَـــ تصـ ـــي بعل  ن اجتـب ــه    ،يمـــ مـــن رسـل ـــني  علـــ   وأطلعتـ ى املنافـق

ــي    كــم بطاعتــهِ قــوا ربن وتتن   ،مــنكم ــما أمــركم بــه نـب ــما هنــاكم عنــه  مــدٌ كم حمفــي فلكــم    ،صــلى هللا عليــه وســلم وفــي
  عظيـم.  كم ثوابٌ قائكم ربن ـمانكم وات ِ لك من إيبذ 

 
رأَيمدِّيك ممر} -182 َارَقدََّمتم ٍمرلِّلمَعبِّيدِّر َذلَِّكرِبِّ  {َوَأنَّراَّللََّرلَيمَسربَِّظَلَّ

ا مـن َخلقـه، بـل 51آيٍة مثلها من سورِة األنفال )اآلية  قال يف تفسريِ  (: أي ال يظلـم  أحـدا
 لغين  احلميد.َك وتعاىل وتنزنَه ا الذي ال جيور، تبار هو احلكم  العدل  

 
اتـَل وارَوق تِّلــ وار} -195 بِّيلِّيرَوقــَ رســَ ممرَوأ وذ وارِفِّ ردََِّيرِّهــِّ نم وارمــِّ رِّجــ  اَجر وارَوأ خم َرنَّرفَالــَّذِّيَنرهــَ َْل َكفــ ِّ

ه ممرَسي َِّئاَتِِّّممر  {َعنـم
ـي  لنن وألتفضن  ،ا عنهميعنـي: ألمـحوهنن  {أَل َكفِ َرنن َعنـ ه م  َسيِ َئاهِتِم  }   ا هلـموألغفرهنـن   ،علـيهم بعفـوي ورمحـت

 .)الطربي(
 

َهاد رَمَتاٌعرَقلِّيٌلرُث َّرَمأمَواه ممرَجَهنَّم ر} -197  {َوبِّئمَسرالممِّ



44 

 

 )املصدر السابق(. مجهنـن  ع  والـمضجَ   راش  الفِ   وبئسَ أي: 
 

ارَرِبَّ ممر} -198 رالَّذِّيَنراتَـَّقوم رحَتمتِّرَلكِّنِّ نم رَجنـَّاٌترَتـَمرِّيرمـِّ ََّنـمَار رَخالِـّدِّيَنرََل مم اراْلم ارهـَ ررفِّيهـَ نم نــ ز ًَلرمـِّ
َبـمَرارِّر  {عِّنمدِّراَّللَِّّرَوَمارعِّنمَدراَّللَِّّرَخيمٌرلِِّلم

فجاجهــا  يف مجيــعِ  َتــري فيهــا األهنــار  : مــن ســورِة النســاء( 57)يف اآليــة ها، قــال يف تفســري 
وال  ،وال يزولـون  حيولـونَ ال ا،فيها أبدا  ، وهم خالدونَ شاؤوا وأين أرادوا ، حيث  ا وأرجائهاوحماهل ِ 
 .الا وَ عنها حِ  يبغونَ 
تتخـرنق  يف أكنافهـا وأرجائهـا وجوانبهـا، وحتـَت : أي: من سـورة احلـج( 24)اآلية  يفقال و 

 .وا، وأين شاؤواشاؤ  أشجارها وقصورها، َيصرِفوهنا حيث  
 

 {َواتَـّق واراَّللََّرَلَعلَّك ممرتـ فملِّح ونَر} -200
َنَ }: قال ِلح ونَ }فيما بيين وبينكم، { َواتـنق وا ا  .موينا إذا لقيت  غدا { َلَعلنك م  تـ ف 

: اتنقوا هللا فافعلوا ما أمركم به، واتركوا ما هناكم ( من سورِة البقرة بقوله: أي189)وفسنرها يف اآليِة 
ا إذا وقفت  َلَعلنك م  تـ ف ِلح ونَ }عنه،    مال. والك التمامِ كم على م بني يديه، فيجزيكم أبعمالِ { غدا
 

رسورةرالنساءر
 

ر} -7 رالمَوالَِّدانِّ رتـََرَك رِمَِّّا يٌب رَنصِّ رَولِّلن َِّساءِّ َرب وَن َقـم رَواْلم رالمَوالَِّدانِّ رتـََرَك رِمَِّّا يٌب رَنصِّ لِّلر َِّجالِّ
َرب وَنر َقـم يًبارَمفمر وًضارَواْلم رَكثـ َررَنصِّ نمه رَأوم  { ِمَِّّارَقلَّرمِّ
 )تفسري الطربي(.  تةمؤقن   معلومةا  واجبةا   مفروضةا   حصةا  ،هوكثـري   ه  بعدَ   فَ ما خـلن   من قلـيـلِ أي: 

 مؤقنتة: يف وقتها.
 
نمه ر} -8 رمِّ رفَارمز ق وه مم رأ ول ورالمق رمََبرَوالميَـَتاَمىرَوالمَمَساكِّي  َمَة رقـَومًَلررَوإَِّذارَحَضَررالمقِّسم َوق ول وارََل مم
 { َمعمر وفًار
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عن سعيد بن جبـري: }َوق ول وا هَل م  قـَو الا َمع ر وفـا{ قال: هو ه  أورَد ابن  جرير يف ذلك أقواالا، منها ما روا
 ى صغارٍ أو لـيتامَ  ،بين غ   لقومٍ  هذا الـمالَ  هلم قوالا معروفـا. قال: يقول: إنن  أن يقولَ  رَ مِ أ   ،الذي ال يرث

 الـمعروف.  ا. قال: فهذا القول  كم منه شيئا أن نعطيَ  ولسنا نـملك   ،فـيه حق    ولكن  
 .معروف  هلم قولٌ   قال  ي  ، فهؤالِء  ى والـمساكنيالـيتامَ   املقصود  أن يكوَن  جرير    ابن  اختاَر    لكن
 

ر} -12 ت مم رِمَِّّارتـَرَكم رالثُّم ن  رَوَلٌدرفـََله نَّ رَكاَنرَلك مم رَديمنٍرفَإِّنم رَأوم َا يٍَّةرت وص وَنرِبِّ رَوصِّ ربـَعمدِّ رررمِّنم َوإِّنم
راممرَر رَكََلَلًةرَأوِّ ٍدرَكاَنررَج ٌلري وَرث  رَواحِّ ٌترفَلِّك ل ِّ رأ خم ثـََررَأٌةرَوَله رَأٌخرَأوم رَكان وارَأكم رفَإِّنم ه َمارالسُّد س  نـم مِّ

رَديمٍنرَغيمَرم َضارٍ رمِّنمر َارَأوم يٍَّةري وَصىرِبِّ ربـَعمدِّرَوصِّ رمِّنم رالثُـّل ثِّ يًَّةرمَِّنراَّللَِّّرَواَّللَّ رررَذلَِّكرفـَه ممرش رََكاء رِفِّ َوصِّ
 { َعلِّيٌمرَحلِّيمٌر

 الكالم  عليه كما تقدنم.  { ِمن  بـَع ِد َوِصينٍة ت وص وَن هِبَا أَو  َدي نٍ }وقوله:   هللا: قال رمحه  
َوٌة َفأِل مِ ِه الس د س  ِمن  بـَع ِد َوِصينٍة ي وِصي هِبَا أَو  َدي نٍ }يعين يف اآليِة السابقة:    { فَِإن  َكاَن َله  ِإخ 

ٌم على الوصية، وذلك عندَ هناك: أمجَع العلماء  سلفاا وخلفاا    وقد قالَ  يَن مقدن ن إمعاِن النظِر ي فَهم  م  أن الدن
 اهـ.  ى اآليِة الكرمية.فحوَ 

ٌم على تنفيِذ الوصية. ومها مقدنماِن على توزيِع الرتكة. يِن مقدن  يعين أن سداَد الدن
{: عهدا }َوِصين   َِ  منكم.  اتَ ن ممَ   لكم من مرياثِ   إلـيكم فـيـما جيب    ا من هللاِ ةا ِمَن ا

َ   َعلِـيـٌم{ يقول: ذو علـمٍ  ن مَ  ن أقربـاءِ ى مِ عطَ أن ي   ن يستـحق  ومَ  ،همومضار ِ  خـلقهِ  بـمصالـحِ  }َوا
 ،امنهم قسما  ن استـحقن مَ  به كل   ما يستـحق   ومبلغِ  ،ذلك منهم م  رَ ن حي  ومَ  ،من مرياثه منكم وأنسبـائهِ  ماتَ 
 هم. حِ ومصالـ  عبـادهِ   ذلك من أمورِ   وغريِ 

هم بعضِ  علـى ظلـمِ  هم بـالعقوبةِ معاجلتَ  فـي تركهِ  وذو أًنةٍ  ،علـى خـلقه لـمٍ }َحلِـيـٌم{ يقول: ذو حِ 
 أهلِ  دونَ  ،منهم والبأسِ  الغناءِ  وأهلِ  الـميتِ  من ولدِ  ةِ والقون  لدِ الـجَ  ألهلِ  ا فـي إعطائهم الـمرياثَ بعضا 

 .الطربي(سري  )تف  هموإًنثِ   ولدهِ  ن صغارِ مِ   والعجزِ   الضعفِ 
 

راَّللََّرَوَرس وَله ر} -13 ري طِّعِّ َار رَخالِّدِّيَنررتِّلمَكرح د ود راَّللَِّّرَوَمنم ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم لمه رَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم خِّ ي دم
 { فِّيَهارَوَذلَِّكرالمَفومز رالمَعظِّيم ر

وال  فـيها ال يـموتونَ  ،ابدا فـيها أ بـاقـنيَ ، ها األهناروأشجارِ ها غروسِ  تـجري من تـحتِ  بساتـنيَ  ي سكنه  
 .)مستفاد من الطربي(  العظيـم  الَفلَـح    وذلكَ   ،منها  وال خيرجونَ  ،يفنون 
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ه َمار} -16 َلَحارفََأعمرِّض وارَعنـم رًَتَِبرَوَأصم رَفَآذ وت َارفَإِّنم َارمِّنمك مم رَيَمتَِّياَّنِّ راَّللََّرَكاَنرتـَوَّاًِبررَواللََّذانِّ إِّنَّ
يًمار  {رَحِّ

َنَ تـَوناٌب َرِحيمٌ ( من سورِة احلجرات }12يف اآلية ) {يمٌ ٌب َرحِ تـَونا}فسنَر  َنَ ِإنن ا ي { بقوله: أَواتـنق وا ا
 توناٌب على َمن اتَب إليه، رحيٌم مبن رجَع إليه، واعتمَد عليه.

 
رقِّنمر} -20 َداه نَّ رإِّحم ت مم تِّبمَداَلرَزومٍجرَمَكاَنرَزومٍجرَوَآتـَيـم رَأَردمُت  راسم ًئارَوإِّنم نمه رَشيـم رَفََلرََتمخ ذ وارمِّ طَارًا

ًارم بِّيًنار  { َأََتمخ ذ ونَه رِب مَتاًَنرَوإِّْثم
 )الواضح يف التفسري(.  أأتخ ذونَه  ظ لماا وز وراا بيِ ناا 

 
َر}  -23 رََتمَمع وارَبيم رَسَلَفرَوَأنم رَمارَقدم رإَِّلَّ ِّ َتيم يًماراْلم خم  { إِّنَّراَّللََّرَكاَنرَغف ورًاررَحِّ
َنَ َكاَن َغف وراا ِإنن }  إذا اتبوا إلـيه منها.  عبـادهِ  { لذنوبِ ا

 طاقتهم.    فلـم حيملهم فوقَ   ،عنهم فَ وخفن   فهم من الفرائضِ ا{ هبم فـيـما كلن }َرِحيـما 
 ،ذلك تـحريـمهِ  ـلَ بوقـ فـي جاهلـيتهِ  بنكاحٍ  بـني األختـنيِ  لـمن كان مجعَ  أنه غفورٌ  ثناؤه   بذلك جلن  خيرب  

ن مِ  طاعتهِ  من أهلِ  به وبغريهِ  رحيـمٌ  ،بـاجتنابه ه  فأطاعَ  ،علـيه ذلكَ  تـحريـمهِ  ـى بعدَ وتعالَ  ى هللا تبـاركَ قَـ تن إذا ا
 .)تفسري الطربي(  خـلقه
 

رَتصمبِّ وارَخيمٌرَلك ممر}  -25 يمٌرَوَأنم  { َواَّللَّ رَغف وٌرررَحِّ
منكم يف  لكم به وما سلفَ  لكم وأذنَ  على ما أحلن  تنكحوهنن  أن   اإلماءِ  لكم نكاحَ  غفورٌ  وهللا  

 رِ االفتقا عندَ  لكم يف نكاحهنن  بكم إذ أذنَ  رحيمٌ  ،هللا كم فيما بينكم وبنيَ أنفسِ  م أمورَ أصلحت   إن   ،ذلك
 )الطربي(.  للحرة.  ولِ الطن   وعدمِ 
 

ريـَت وَبرَعَليمك ممرَوي رِّيد رالَّذِّيَنريـَتَّبِّع وَنرالشَّر}  -27 رتِّيل وارَواَّللَّ ري رِّيد رَأنم رَأنم  {َميمًَلرَعظِّيًمارَهَواتِّ
فتجوروا   ،تبارك وتعاىل هللاِ  هم فيها أن متيلوا عن أمرِ أنفسِ  الدنيا وشهواتِ  اتِ لذن  الذين يطلبونَ  يريد  

 .)الطربي(  ادوالا عنه شديدا ا وع  ورا جَ   :ا{}َمي الا َعِظيما   ،كم معاصيهعليكم وركوبِ   مَ عنه  تيانكم ما حرن 
 

َواًَنرَوظ لمًمارمَروَر}  -30 ريـَفمَعلمرَذلَِّكرع دم يًانم لِّيهِّرََنرًاروََكاَنرَذلَِّكرَعَلىراَّللَِّّرَيسِّ  {َفَسومَفرن صم
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هبا على هللا  وإحراقه   ذلك النارَ  فاعلِ  فيها. وكان إصالء   هبا فيحرتق   ىصلَ ا ي  ًنرا  نورده   فسوفَ ... 
 ... )الطربي(.به من سوء  مما أرادَ   هِ على رب ِ   على االمتناعِ   ألنه ال يقدر    ،اسهالا يسريا 

 
رَعنمك ممرَسي َِّئاتِّك ممر}  -31 َنرَعنمه رن َكف ِّرم َهوم رََتمَتنِّب وارَكَبائَِّررَمارتـ نـم َخًَلرَكرُِّيًارإِّنم لمك ممرم دم خِّ  {َون دم

 (.وتفسري البغوي  ،ون دخلكم  اجلنَة إدخاالا حسناا )ينظر روح املعاين
 

رَموَر} -33 رَجَعلمَنا رالمرَولِّك لٍ  رتـََرَك رِمَِّّا َ رَفَآت وه ممررا ِّ َان ك مم رَأُيم رَعَقَدتم رَوالَّذِّيَن َرب وَن َقـم رَواْلم َوالَِّدانِّ
يبَـه ممر يًداَنصِّ ٍءرَشهِّ رَشيم  { إِّنَّراَّللََّرَكاَنرَعَلىرك ل ِّ

ى  ء، ال عفَ األحزاب: إنه شهيٌد على كلِ  شي ( من سورةِ 55قال يف تفسرِي مثلها يف اآلية )
 عليه خافية. 

 
ري رِّيَدار} -35 رإِّنم لَِّها رَأهم رمِّنم رَوَحَكًما لِّهِّ رَأهم رمِّنم رَحَكًما رفَابـمَعث وا َما ربـَيمنِّهِّ َقاَق رشِّ فمت مم رخِّ َوإِّنم

نَـه َمار راَّللَّ ربـَيـم  {إِّنَّراَّللََّرَكاَنرَعلِّيًمارَخبِّيًاإِّصمََلًحاريـ َوف ِّقِّ
ا بذلك خبريا  ،وغريه بني الزوجنيِ  حٍ إصالمن  احلكمانِ  ا مبا أرادَ عليما  كانَ   ثناؤه: إن هللاَ  يعين جلن 

 ه  منهم جزاءَ  كالًّ   حىت جيازيَ  ،عليهم حافظٌ  ،منه ى عليه شيءٌ ال خيفَ  ،غريمها من أمورمها وأمورِ  وبغريهِ 
 )تفسري الطربي(.  . أو عقاابا غفراًنا  وابإلساءةِ   ،إحساًنا  ابإلحسانِ 

 
ريـَبمَخل وَنرَوَيَمم ر وَنرالنَّاَسر} -37 لمب رالَّذِّيَن ََنررِبِّ رَوَأعمَتدم رَفضملِّهِّ راَّللَّ رمِّنم رَمارَآًَته م  ت م وَن رَوَيكم خملِّ

يًنارلِّلمَكافِّرِّيَنر  {َعَذاًِبرم هِّ
 ضَع املظهر  موضَع املضمِر إشعاراا أبن َمن هذا شأنه  فهو كافٌر لنعِم هللاِ دًن هلم ذلك، وو  أعدَ أي: 

 لبخِل واإلخفاء )روح املعاين(.ما أهاَن النعَم ابله عذاٌب ي هينه  كتعاىل، ومن كان كافراا لنعمِه ف
 

َومَر} -46 رَوَأقـم رََل مم ًا رَوانمظ رمََنرَلَكاَنرَخيم عمَنارَوَأَيعمَنارَواَسمَعم رقَال وارَسِّ رَأَّنَّ مم راَّللَّ رررَوَلوم رَلَعنَـه م  َوَلكِّنم
رقَلِّيًَلر مِّن وَنرإَِّلَّ  {بِّك فمرِّهِّممرَفََلريـ ؤم

 هلل: مسعنا اي حممد   هم قالوا لن  ِ صفتَ  هللا   الذين وصفَ  اليهودَ  هؤالءِ  ولو أنن ثناؤه:  يعين بذلك جلن 
ما  عنكَ  وانتظرًن نفهم   ،رًن ما نقولظ  وان   ،منا وامسع   ،هللا نا به من عندِ لنا ما جئتَ وقبِ  ،كوأطعنا أمرَ  ،كقولَ 

 .)تفسري الطربي(  يف القول صوب  وأ  يقول: وأعدل    ،وأقوم  هللاِ   ا هلم عندَ خريا   ذلكَ   لكانَ   ،لنا  تقول  
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َنرالمكَِّتابِّر}  -51 يًبارمِّ رَوالطَّاغ وتِّررَأملَمرتـََررإََِّلرالَّذِّيَنرأ وت وارَنصِّ ْلمِّبمتِّ مِّن وَنرِبِّ  { يـ ؤم

يف ذلك  ابلصحةِ  وىل األقوالِ وأَ سرِد رواايٍت فيها:  قال اإلمام  ابن  جرير الطربي رمحه  هللا تعاىل بعدَ 
 ...من اليهود الكتابِ   من أهلِ   عن مجاعةٍ  ثناؤه    من هللا جلن  خربٌ   كَ ن قال: إن ذلمَ   قول  

 
رج ل وًدارر} -56 رَبدَّلمَناه مم رج ل ود ه مم رََنرًارك لََّمارَنضَِّجتم ََيتَِّنارَسومَفرن صملِّيهِّمم رالَّذِّيَنرَكَفر وارِبَِّ إِّنَّ
ََهار  {يًمارلَِّيذ وق وارالمَعَذاَبرإِّنَّراَّللََّرَكاَنرَعزِّيًزارَحكِّرَغيم

 وجيحدوهنا. هللاِ  آايتِ  بونَ مبا كانوا يف الدنيا يكذ ِ  ،تهوشدن  ه  وكربَ  هبم ليجدوا أمل العذابَ  فعلنا ذلكَ 
وال  ،بضر   ه  أرادَ  منه أحدٌ  على االمتناعِ  ال يقدر   ،من خلقه منه   ن انتقمَ ممن  ا يف انتقامهِ عزيزا  مل يزل   هللاَ  إنن 

 .)تفسري الطربي(  وقضائه  ا يف تدبريهِ حكيما   ،وبةبه عق  أحلن   منه أحدٌ  االنتصارِ 
 

َاتِّر} -57 رَخالِّدِّيَنررَوالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ َار  ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم رَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم ل ه مم خِّ َسن دم
 {فِّيَهارأََبًدا

سورة: أي: صَدقت   هذه ال( من 122{ يف اآليِة )النِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصناحِلَاتِ قال يف تفسرِي }
م وعملت  جوارح   وا عنه من املنكرات. قلوهب   هم مبا أ ِمروا به من اخلريات، وتركوا ما هن 

 
رأَر} -60 ري رِّيد وَن رقـَبملَِّك رمِّنم رأ نمزَِّل رَوَما رإِّلَيمَك رأ نمزَِّل َا رِبِّ رَآَمن وا رَأَّنَّ مم ريـَزمع م وَن رالَّذِّيَن رإََِّل رتـََر ررَأملَم نم
رريـََتَحار رَكم وارإََِّلرالطَّاغ وتِّ رأ مِّر وارَأنم لَّه ممرَضََلًَلربَعِّيًداَوَقدم ري ضِّ ف ر واربِّهِّرَوي رِّيد رالشَّيمطَان رَأنم  {َيكم

والسنة،   عن الكتابِ  ملن عدلَ  ةٌ ، فإهنا ذامن همن ذلك كل ِ  أعم   واآلية  أورَد سبَب النزول، وقال إثره: 
وَن أَن  يـََتَحاَكم وا  ي رِيد  ؛ وهلذا قال: }هاهنا  ابلطاغوتِ  هو املراد  وحتاكموا إىل ما سوامها من الباطل، و 
ف ر وا بِهِ   ...{.ِإىَل الطناغ وِت َوَقد  أ ِمر وا َأن  َيك 

ف ر وا بِِه{ يقول: وقد أمرهم هللا  قال اإلمام  الطربي:   هم به الطاغوت  بوا مبا جاءَ يكذ ِ  أن   }َوَقد  أ ِمر وا أن  َيك 
 الشيطان.   بعوا أمرَ واتن   ،هللا  فرتكوا أمرَ   ،إليه  ونَ مالذي يتحاك
إىل  هؤالء املتحاكمنيَ  أن يصدن  يريد   الا بَِعيدا{ يعين أن الشيطانَ ه م  َضاَل ي طان  أن  ي ِضلن }َوي ريد  الشن 
 ا.يدا ا شد هبم عنها جورا   ر  يعين: فيجو   ،م عنها ضالالا بعيداهفيضلن   ،دىواهل    احلق ِ   عن سبيلِ   الطاغوتِ 
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ر} -61 رََل مم رقِّيَل رالرَّس ولِّرَوإَِّذا رَوإََِّل راَّللَّ  رأَنـمَزَل رَما رإََِّل ا رَعنمَكرررتـََعاَلوم رَيص دُّوَن رالمم َنافِّقَِّي رَأَيمَت
 { ص د وًدا

َن  ( }104ة يٍة مثلها من سورِة املائدة )اآليقال يف تفسرِي آ َوِإىَل   َوِإَذا ِقيَل هَل م  تـََعاَلو ا ِإىَل َما أَنـ َزَل ا
ًَن َعَلي ِه َآاَبَءًنَ الرنس وِل  بـ َنا َما َوَجد  أي: إذا د عوا إىل ديِن هللا  : واملقصود  هنا املشركون {قَال وا َحس 

 ما حرنمه.وشرعِه وما أوجبه، وترِك 
 

ر} -76 ريـ َقاتِّل وَنرِفِّ رَوالَّذِّيَنرَكَفر وا راَّللَِّّ رَسبِّيلِّ رِفِّ ريـ َقاتِّل وَن رَآَمن وا رالَّذِّيَن رالطَّاغ وتِّ فـََقاتِّل واررَسبِّيلِّ
رَكاَنرَضعِّيًفار رإِّنَّرَكيمَدرالشَّيمطَانِّ  { َأوملَِّياَءرالشَّيمطَانِّ

لَِياَء الشن  هللا  طاعةِ  يف خالفِ  ه  أمرَ  ويطيعونَ  ونه  ي طَاِن{ يعين بذلك: الذين يتولن }َفقاتِل وا{ أيها املؤمنون }أو 
 من حتزيبهِ  ،به املؤمنني ا{ يعين بكيده: ما كادَ ِعيفا ي طَاِن كاَن ضَ َد الشن ي  كَ   وينصرونه. }إنن  ،به والتكذيبِ 

فإمنا هم  ،الشيطان  يقول: فال هتابوا أولياءَ  ،به اإلميانِ  أهلِ  وأوليائهِ  على رسولهِ  ابهللِ  من الكفارِ  ه  أولياءَ 
 عف. وضَ   وهنٍ   أهل   الشيطانِ   وحزب   ،وأنصاره  حزبه  

وإمنا  ،عقاب خوفَ  القتالَ  وال يرتكونَ  ،ثواب رجاءَ  ألهنم ال يقاتلونَ  ،عفابلض ثناؤه   هم جلن وإمنا وصفَ 
 منهم رجاءَ  ن قاتلَ مَ  يقاتل   واملؤمنونَ  ،من فضله على ما آاتهم هللا   ا للمؤمننيَ أو حسدا  ةا يقاتلون محين 

مبا  على بصريةٍ  قاتل  و يفه ،هللا يف تركه من وعيدِ  على خوفٍ  ه  تركَ  إن   القتالَ  ويرتك   ،هللا من ثوابِ  العظيمِ 
من  وإايسٍ  ،من القتل على حذرٍ  يقاتل   سلم. والكافر   إن   والظفرِ  ومبا له من الغنيمةِ  ،قتل إن   هللاِ  له عندَ 

 .)تفسري الطربي( وخوف فهو ذو ضعفٍ   ،عادمَ 
 

ه ممر} -78 بـم رت صِّ رَوإِّنم راَّللَِّّ رعِّنمدِّ رَحَسَنٌةريـَق ول وارَهذِّهِّرمِّنم ه مم بـم رت صِّ رعِّنمدَِّكرررَوإِّنم َسي َِّئٌةريـَق ول وارَهذِّهِّرمِّنم
رعِّنمدِّراَّللَِّّرر رََلرَيَكاد وَنريـَفمَقه وَنرَحدِّيثًارق لمرك ل رمِّنم مِّ رَهؤ ََلءِّرالمَقوم  {َفَمالِّ

 أورَد مفهوَم اآليِة وأمثلة..
 وإن   ،هللا من عندِ  يقولوا هذهِ  صبهم حسنةٌ ت   الذين إن   هؤالء القومِ  فما شأن   بقوله:الطربي  وفسنَره  

م من ما أصاهبَ  كلن   ما عربهم به من أنن  حقيقةَ  يعلمونَ  ال يكادونَ  ؟يقولوا هذه من عندك صبهم سيئةٌ ت  
إال  ا سيئةٌ أحدا  وال يصيب   ،غريه على ذلكَ  ال يقدر   ،هللا فمن عندِ  ،ة أو رخاءوشدن  أو ضر ٍ  ،أو شر   خريٍ 

  إال مبشيئته.  ونعمةا  رخاءا   وال ينال   ،بتقديره
 غريه.  ا منها أحدٌ شيئا   ال ميلك    ،ها بيدهكل ِ   األشياءِ   أن مفاتحَ   ه  عبادَ   من هللاِ   وهذا إعالمٌ 
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َت ه ر}  -83 رقَلِّيًَلررَوَلومََلرَفضمل راَّللَِّّرَعَليمك ممرَوَرمحم  { ََلتَـّبَـعمت م رالشَّيمطَاَنرإَِّلَّ
ى فأنقذكم مما ابتلَ  ،ورمحته وتوفيقهِ  فضلهِ عليكم أيها املؤمنون ب هللاِ  ثناؤه: ولوال إنعام   يعين بذلك جلن 

فإذا برزوا من  ،هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أمرهم أبمر: طاعة لرسولِ  يقولونَ  الذينَ  ،به املنافقنيَ  هؤالءِ 
 )الطربي(.  ...الذي تقول  منهم غريَ   طائفةٌ  تَ بين   عندهِ 
 

ر} -84 رإَِّلَّ رََلرت َكلَّف  راَّللَِّّ رَسبِّيلِّ رِفِّ مِّنَِّيرَعَسىراَّللَّ رَأنمرفـََقاتِّلم رالمم ؤم رِبَمَسررنـَفمَسَكرَوَحر ِّضِّ رَيك فَّ
 { َواَّللَّ رَأَشدُّرِبَمًسارَوَأَشدُّرتـَنمكِّيًَلرالَّذِّيَنرَكَفر وارر
َن  النـ َتَصَر َمنـ ه م   }َذِلكَ  :عليهم يف الدنيا واآلخرة، كما قال : هو قادرٌ أيقال رمحه  هللا:  َوَلو  َيَشاء  ا

 [.4حممد: سورة { ]لِيَـبـ ل َو بـَع َضك م  بِبَـع ضٍ  َوَلِكن  
ويف  اي حممد   به منهم فيكَ  الكفرِ  من أهلِ  هِ يف عدو ِ  نكايةا  أشد   وهللا  وقال الطربي يف تفسريها: 

 ،همكيدَ   وهنَ أل   ،والعقوبة والتنكيلِ  والنكايةِ  هم ابلبأسِ فإين راصد   ،عن قتاهلم فال تنك َلنن  ،أصحابك
 عليهم. احلقن   عليَ وأ    ،همأبس  وأضعفَ 

 
رر دُّوَهار}  -86 َهارَأوم نـم َسَنرمِّ حم يٍَّةرَفَحيُّوارِبَِّ يًبارَوإَِّذارح ي ِّيت ممربَِّتحِّ ٍءرَحسِّ رَشيم  {إِّنَّراَّللََّرَكاَنرَعَلىرك ل ِّ

 من طاعةٍ  ،من األعمال مما تعملون أيها الناس   شيءٍ  كان على كل ِ   هللاَ  ثناؤه: إنن  يعين بذلك جلن 
 ه )الطربي(.ءَ كم هبا جزاحىت جيازيَ   ،ا عليكمحفيظا  ،ةومعصي

 
راَّللَّ ر}  -88 ري ضملِّلِّ رَأَضلَّراَّللَّ رَوَمنم رََتمد وارَمنم رَتَِّدرَله رَسبِّيًَلررَأت رِّيد وَنرَأنم  { فـََلنم

 يعين بذلكَ  ؟عنه هللا   ه  ن أضلن فيه مَ  به والدخولِ  قوا لإلقرارِ فتوف ِ  دوا إىل اإلسالمِ هتَ  أتريدون أيها املؤمنون أن  
 .به  لإلقرارِ   ه  ق  عنه فلم يوف ِ  هللا    ه  ن خذلَ مَ 

هم يف صفتَ  هللا   الذين وصفَ  ،املنافقني عن هؤالءِ  اليت دافعت   للفئةِ  تعاىل ذكره   ن هللاِ مِ  وإمنا هذا خطابٌ 
اإلسالم،  باعِ وات ِ  احلق ِ م عن فخذهلَ  الذين أضلنهم هللا   هؤالءِ  هدايةَ  ثناؤه: أتبغونَ  هلم جلن  يقول  هذه اآلية. 

َن  فـََلن  َتََِد َله  َسِبيالا }ن املؤمنني؟ قتاهَلم مِ  ن أرادَ م مَ كم عن قتاهلِ مبدافعتِ  ِلِل ا : وَمن يقول {َوَمن  ي ض 
، ن عندهبه مِ  صلى هللا عليه وسلم وما جاءَ  حممدٍ  هِ به وبنبي ِ  ن اإلقرارِ به، مِ  ه  ما أمرَ  باعِ وات ِ  عن دينهِ  ه  خذلَ 
منه إىل  وال منهجاا يصل   ،عنه هللا   ه  ما خذلَ  فيها إىل إدراكِ  طريقاا هتديهِ  له اي حممد   فلن َتدَ  ،عنه ه  فأضلن 
 )الطربي(.  إليه.  الوصولَ   ه  الذي قد حرمَ   األمرِ 
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ف ر وَنرَكَمارَكَفر وارفـََتك ون وَنرَسَواًءر} -89 رَتكم رَأومرَودُّوارَلوم ه مم نـم ذ وارمِّ رَفََلرتـَتَّخِّ ر وارِفِّ ريـ َهاجِّ ررلَِّياَءرَحَّتَّ
ت  وه ممر رَوَجدم تـ ل وه ممرَحيمث  ارَفخ ذ وه ممرَواقـم رتـََولَّوم راَّللَِّّرفَإِّنم ه ممرَولِّيًّارَوََلرَنصِّيًررَسبِّيلِّ نـم ذ وارمِّ  {اَوََلرتـَتَّخِّ

لِيَ ِخذ وا مِ  تـَتن }َفاَل   ها الذين هم ابهللِ ويفارقوا أهلَ  كِ الشر   { يقول: حىت خيرجوا من دارِ اِجر وا يـ هَ ىتن اَء حَ نـ ه م  أو 
  ،هااإلسالم وأهلِ   إىل دارِ   ،مشركون 

 هلم حينئذٍ  ويكون   ،مثلكم ذلكَ  فيصريوا عندَ  ،وهو سبيله ،هللا دينِ  يعين يف ابتغاءِ  :}يف َسِبيل هللا{
 كم.حكم  

مت  وه م  }فإن  تـََول و ا َفخ ذ وه م  َواقـ تـ   عن  املنافقونَ  هؤالءِ  أدبرَ  ثناؤه: فإن   لن يعين بذلك ج: {ل وه م  َحي ث  َوَجد 
 ،إىل اإلسالم ومن الكفرِ  ،اإلسالم إىل دارِ  الشركِ  من دارِ  وا عن اهلجرةِ وتولن  ،ورسوله ابهللِ  اإلقرارِ 

 موهم من أرضِ أين أصبت   ،همبالدِ  هم وغريِ من بالدِ  ،وجدمتوهم واقتلوهم حيث   ،فخذوهم أيها املؤمنون 
 )الطربي(.  هللا.
 

 {وََكاَنراَّللَّ رَعلِّيًمارَحكِّيًمار}  -92
َم تفسريه  غرَي مرة.  قال رمحه  هللا: قد تقدن

ره  ويقضيه، ( من السورِة 104 يف اآلية )نيِ الكرمي نيِ االمس قال يف نفسها: أي: هو أعلم  وأحكم  فيما يقدِ 
 ل.وينفذه  ومي ضيه، من أحكامِه الكونيِة والشرعية، وهو احملمود  على كلِ  حا

 
رلَر} -93 رَوَلَعَنه رَوَأَعدَّ َبراَّللَّ رَعَليمهِّ رفِّيَهارَوَغضِّ رَخالًِّدا رَفَجَزاؤ ه رَجَهنَّم  ًدا رم تَـَعم ِّ ًنا مِّ رم ؤم ريـَقمت لم رره رَوَمنم

 { َعَذاًِبرَعظِّيًمار
  اآلية.د، ومل يفسِ رِ  آاثراا يف عظِم جنايِة القاتِل املتعم ِ دَ أور 
ا ابقيا  ،جهنم عذاب   فثوابه   ،نفسه ا إتالفَ ريدا م   ،ها قتلَ ا عامدا مؤمنا  ن يقتل  ثناؤه: ومَ  يعين بذلك جلن و 

 سواه   مبلغهِ  قدرَ   ال يعلم  له عذاابا  وأعدن  ،وأخزاه ،من رمحته ه  وأبعدَ  ،ادا متعم ِ  ه  إاين  بقتلهِ  هللا   وغضبَ  ،فيها
 .)تفسري الطربي، ابختصار(  تعاىل ذكره

 
نمه رَوَمغمفَِّرةًر}  -96 يًمارَوَرمحمًَةرررَدرََجاٍترمِّ  {وََكاَنراَّللَّ رَغف ورًاررَحِّ

عليهم  ل  يتفضن   ،هبم  ايما رح  ،عليها  هلم عن العقوبةِ   فيصفح    ،املؤمنني  عبادهِ   ا لذنوبِ هللا غفورا   يقول: ومل يزلِ 
 )الطربي(.  وركوهبم معاصيه.  ،وهنيه  ه  مع خالفهم أمرَ   ،بنعمه
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رالمَمََلئِّر} -97 رتـََوفَّاه م  رالَّذِّيَن رفِّرإِّنَّ رقَال وا هِّمم رظَالِّمِّيرأَنـمف سِّ ررَكة  رِفِّ َعفَِّي َتضم رم سم رقَال وارك نَّا ت مم يَمرك نـم
ر وارفِّيَهار َعًةرفـَتـ َهاجِّ راَّللَِّّرَواسِّ رَأرمض  رقَال وارَأملَمرَتك نم َرمضِّ يًااْلم رَمصِّ  { فَأ ولَئَِّكرَمأمَواه ممرَجَهنَّم رَوَساَءتم

 خرةِ هم يف اآلمصري   ،همظاملي أنفسِ  اهم املالئكة  وفن ين تالذ  ،هملكم صفتَ  فهؤالء الذين وصفت   :أي
)تفسري  ا ومأوىا ومسكنا الذين صاروا إليها مصريا  ،هاألهلِ  جهنم   وساءت   ،هموهي مسكن   ،مجهنن 

 .الطربي، ابختصار(
 

 {وََكاَنراَّللَّ رَعف وًّارَغف ورًار}  -99
ِطئوَن وي ذنِبون.كرمي، يَعفو عِن النناس، ويَغفر  ذنوهَبم،  وهو َرب     )الواضح يف التفسري(.  على كثرِة ما خي 
 

يًمار} -100  {وََكاَنراَّللَّ رَغف ورًاررَحِّ
  ،عليهـا  هلـم عـن العقوبـةِ   ابلعفوِ   ،املؤمنني  عبادهِ   ا ذنوبَ يعين ساترا   ،اغفورا   هللا تعاىل ذكره    يقول: ومل يزلِ 

 )تفسري الطربي(. ا.رفيقا   ،هبما رحيما 
 

 {َكان وارَلك ممرَعد وًّارم بِّيًنارافِّرِّيَنررإِّنَّرالمكَر} -101
علــى    هم لكــم احلــربَ مبناصــبتِ   ،مقــد أابنـوا لكــم عــداوهتَ   ،اكــانوا لكــم عــدوًّ   هللاِ   وحدانيــةَ   يعـين: اجلاحــدونَ 

كم مــــا هــــم عليــــه مــــن  وخمــــالفتِ   ،واألصــــنام  مــــن األواثنِ   مــــا يعبــــدونَ   كم عبــــادةَ وتــــركِ   ،وبرســــوله  كم ابهللِ إميــــانِ 
 (.يالطرب ) الضاللة.
 

ًةر}  -102 ــَ لـ يمك ممرَميـم ــَ وَنرَعلـ ــ  يلـ تِّك ممرفـََيمِّ ــَ لَِّحتِّك ممرَوَأممتِّعـ ــم رَأسـ نم ــَ وَنرعـ ــ  رتـَغمف لـ وم ــَ ر وارلـ ــَ ذِّيَنرَكفـ ــَّ َودَّرالـ
َدةًر لَِّحَتك ممررَواحــِّ ع وارَأســم رَتضــَ ىرَأنم ت ممرَمرمضــَ رك نـــم ٍررَأوم رَمطــَ نم ممرَأًذىرمــِّ اَنربِّكــ  ركــَ يمك ممرإِّنم اَحرَعلــَ َوََلرج نــَ

رَك ممرَوخ ذ وارحِّر يًنارذم  {إِّنَّراَّللََّرَأَعدَّرلِّلمَكافِّرِّيَنرَعَذاًِبرم هِّ
ا  كم الـيت هبـ وعـن أمتعـتِ   ،م هبـاتقـاتلوهنَ كم الـيت  كم عن أسـلحتِ بصالتِ  لو تشتغلونَ   الذين كفروا ابهللِ متىنن 

كم  كم وأمتعــتِ كم عــن أســلحتِ بصــالتِ   علــيكم وأنــتم مشــاغيلٌ   فيحملــونَ   ،كــم يف أســفاركم فتســهون عنهــابالغ  
 عسكركم.   ويستبيحونَ   ،فيقتلونكم ة بذلكَ منكم غرًّ  فيصيبونَ  ،واحدة مجلةا 

َنَ  }إنن    ال خيرجـونَ   ،افيـه أبـدا   يبقـونَ   ، مـذالًّ هلـم عـذاابا   ا{ يعـين بـذلك: أعـدن  م ِهينـا للكاِفرِيَن عـََذاابا    أَعدن ا
 )الطربي، ابختصار(.  م.جهنن  وذلك هو عذاب   ،منه
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ر} -105 يًمارلِّلمَخائِّنِّيَرَوََلرَتك نم  {رَخصِّ
  ه  ن طالبَـ عنـه مَـ   وتـدفع    ،عنـه  عاصـم  ا  خصـيما   ،أو مالـه  ا يف نفسـهِ ا أو معاهـدا مسـلما  ،ملن خان  وال تكن  

 .)املصدر السابق(  فيه ه  ه الذي خانَ حبق ِ 
 

رَكاَنرَخوَّاًَنرأَثِّيًمار} -107 رَمنم  {إِّنَّراَّللََّرََلرُي ِّبُّ
 مكاا يف اإلمث )روح املعاين(.كثرَي اخليانِة مفرطاا فيها، منه

 
اَبر} -113 َكرالمكِّتــَ َزَلراَّللَّ رَعَليــم ــم ل راَّللَِّّرَوأَنـ اَنرَفضــم م روَكــَ رتـَعملــَ نم ارملَمرَتكــ  َكرمــَ َةرَوَعلَّمــَ مــَ َواِلمِّكم

 {َعَليمَكرَعظِّيًمار
  ،شــيء  كــل ِ   الــذي فيــه بيــان    ،وهــو القــرآن   ،الكتــاب  عليــكَ   أنــه أنــزلَ ،  اي حممــد   هللا عليــكَ   ومــن فضــلِ 

  مــن حاللــهِ   ،جممــالا ذكــره  يف الكتــابِ   وهــي مــا كــانَ   ،احلكمــة  مــع الكتــابِ   عليــكَ   وأنــزلَ   ،ى وموعظــةوهــدا 
 ووعيده.   ووعدهِ  ،وأحكامه ،وهنيه وأمرهِ  ،وحرامه

ــربِ }َوَعلن  ــن خـ م { مـ ــَ ن  تـَع لـ ــ  ــا ملَ  َتكـ َك مـ ــَ ــِ لـــني واآلاألون   مـ ــان   ،رينخـ ــا كـ ــائنٌ   ،ومـ ــو كـ ــا هـ ــل  ومـ ــري  )  قبـ تفسـ
 (.الطربي، ابختصار

ا} ــا َك َعِظيمـ ــ  َِن َعَليـ ل  ا ــ  اَن َفضـ ــَ ــكَ   {وَكـ ــن ذلـ ــارة، ومـ ــه إشـ ــيط  بـ ــارة، وال حتـ ــِه عبـ ــة،    ال حتويـ ــوة  العامـ النبـ
 (.ى يوَم القيامة )روح املعاينالعظمَ  ائسة  التامة، والشفاعة  ر وال

 
رَمارد وَنرَذلَِّكرلِّمَر} -116 َرَكربِّهِّرَويـَغمفِّر  ري شم رَأنم رَيَشاء رإِّنَّراَّللََّرََلريـَغمفِّر   {نم

  يف صدِر هذه السورة.هذه اآليِة الكرميةِ ذكَر أنه تقدنَم الكالم  على 
ذلــك    ، ويغفــر  مــا دونَ ، فقــال هنــاك: أي: ال يغفــر  لعبــٍد لقيــَه  وهــو مشــرٌك بــه( منهــا48ويعــين اآليــة )

 من الذنوِب ملن يشاء  من عباده.

 مث أورَد أحاديَث متعلقةا هبا.
 

ريـَتَّخِّر} -119 رذِّرالشَّيمطَرَوَمنم رد ونِّ َراًَنرم بِّيًنارراَّللَِّّراَنرَولِّيًّارمِّنم َررخ سم رَخسِّ  {فـََقدم
ا دون  ونصـــريا   ا لنفســـهِ وليـــًّ   خـــذه  فيتن   ويواليـــهِ   ،أمـــره  وخـــالفِ   ،هللا  يف معصـــيةِ   فيطيعـــه    الشـــيطانَ   بـــعِ ومـــن يتن 

 .. )تفسري الطربي(.هللا
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را} -131 ف ر وارفَإِّنَّرَّللَِِّّّرَمارِفِّ رَتكم رَوإِّنم رَوَمارِفِّ َرمضِّرلسََّماَواتِّ  {اْلم
 أورَد آيتني يف معناها..

  ر  ( مـن السـورِة نفسـها: أي: فهـو غـين  عـنكم وعـن إميـانكم، وال يتضـرن 170وقال يف مثلهـا، يف اآليـة )
 .بكفرانكم
 

َنرالنَّارِّروَر} -146 -145 رمِّ َفلِّ َسم راْلم رالدَّرمكِّ رَتَِّدرََل ممرإِّنَّرالمم َنافِّقَِّيرِفِّ يًارَلنم رر.َنصِّ الَّذِّيَنرإَِّلَّ
َّللَِّّر م وارِبِّ َلح وارَواعمَتصــَ راَّللَّ ررًَتبــ وارَوَأصــم ؤمتِّ َفريــــ  وم مِّنَِّيرَوســَ ؤم َعرالممــ  َكرمـــَ واردِّيــنَـه ممرَّللَِِّّّرفَأ ولَئــِّ َلصـــ  َوَأخم

ًرارَعظِّيًمار نَِّيرَأجم مِّ  {المم ؤم
  ،وحــده  هللِ   وأخلصــوا الــدينَ أصــلحوا    إذاهم  مــن نفــاقِ    التــائبنيَ اســتثىَن   ،ثنــاؤه  جــلن   مــن هللاِ   هــذا اســتثناءٌ 

 ...همين على نفاقِ أن يكونوا مع املصر ِ  ،قوا رسولهوصدن   ،هلة واألندادوا من اآلؤ وتربن 
 

رظ لَِّمر} -148 رَمنم رإَِّلَّ َنرالمَقوملِّ لسُّوءِّرمِّ َررِبِّ َهم راَّللَّ راْلم يًعارَعلِّيًمارََلرُي ِّبُّ  {وََكاَنراَّللَّ رَسِّ
ـي: وكــان هللا مس ـِما جيهــرونَ يعــا يعـن كم  مــن أصــواتِ   ذلــكَ   وغـريِ   ،لــه بــه  ـلــمن جيهـرونَ   القــولِ   بــه مـن ســوءِ   ا ـل

ـما  ،كموكالمِ  ـما تـ  علــي ـخفونَ كم وكالمِ قـولِ  مـن سـوءِ  ـخفونَ ا ـب ـمن ـت ـجهرونَ   كـم ـل حٍص  ـمـ    ،لـه بـه  لـه بـه فـال ـت
  حسانه. والـمـحسنَ  ،تهساءإبـ الـمسيءَ  ،كمه جزاَء كل ِ   حتـى جيازَيكم علـى ذلكَ  ،علـيكم ذلكَ  كلن 

 
َماءِّر} -153 َنرالسـَّ رتـ نَـز َِّلرَعَليمهِّممركَِّتاًِبرمـِّ رَأنم أَل َكرَأهمل رالمكَِّتابِّ َبَرَيسم ىرَأكـم أَل وارم وسـَ رسـَ دم فـَقـَ

َرةًر رَذلَِّكرفـََقال وارَأرََِّنراَّللََّرَجهم لَررالصَّاعَِّقة رفََأَخَذَتم م ررمِّنم اَءَتم م ربِّظ لممِّهِّممرُث َّراَّتََّذ وارالمعِّجم ارجـَ دِّرمـَ ربـَعـم نم رمـِّ
رالمبَـي ِّنَر َنارم وَسىرس لمطَاًَنرم بِّيًنارات  رَذلَِّكرَوَآتـَيـم ََنرَعنم  {فـََعَفوم

ل، أن  تـ نـَــز َِل علــيهمري  اآليــِة كــامالا:  تفســ  ماء،    يســأل َك أهــل  الكتــاِب ممــنن فـَرنقــوا بــنَي الر ســ  َن الســن كتــاابا مــِ
بيِل التعنــ ِت والعنــاد، والكفــِر  التــنوراة، وقــد ســألوا ذلــَك علــى ســ أن   كــاَن شــ مجلــةا واحــدةا وخبــطٍ  مســاوي ، كمــا  

َرؤ ه  نظرَي ذلك }  واإلحلاد، كما سأَل كف ار  قريٍش قبَلهم َنا ِكتَـاابا نـنقـ  { ]سـورة  َوَلن نـ ؤ ِمَن لِر ِقيِ َك َحىتن تـ نَـز َِل َعَليـ 
ى أكــرَب مــن هــذا وأعظــم؛ عنــاداا ال    فقــد   هــذه،ضــِة  غر ومبطــالِبهم  امل  [، فــال هتــتمن هبــم93اإلســراء:   ســألوا موســَ

ــاراا أماَمنــــ  ــد  أن  نــــَرى هللَا َجهــ ــالوا: نريــ ــاداا، فقــ ــتـ ه م؛ بطبهم  هللا  بصــــ قا! فعــــااسرتشــ ن  ًنٍر أهَلكــ ــِ ــاهِنم  اعقٍة مــ غيــ
دونَ  ِتهم. مثن صـــاروا يَعبـــ  زاِت  الِعجـــل، علـــى الـــرغِم ممـــ ا جـــاَءهم نبـــي هم موسَـــ   وبَغـــيهم، وعنـــاِدهم وتعنـــ  ى ابملعجـــِ

 وعَفوًن عنهم بعَد أن  اتبوا.حدانينِته. ى أ لوهينِة هللِا س بحانَه  وو رِة واألدلنِة الواضحة، الدالنِة علالباه
 )الواضح(.  وقد أعطَينا موَسى حجنةا بيِ نةا ت ظِهر  ِصدَق ن بونتِه. وهَي اآلايت  التِ سع. 



55 

 

 
رِّيَنرَوم نمذِّرِّر} -165 رَيك وَنرلِّلنَّاسِّرر س ًَلرم َبش ِّ ريَنرلَِّئَلَّ لِّ َدرالرُّسـ  اَنراَّللَّ رَعزِّيـًزاررَعَلىراَّللَِّّرح جٌَّةربـَعـم وَكـَ
 {يًمارَحكِّر

ره  ويقضيه، 104قال يف االمسنِي الكرمينِي يف اآلية ) ( من السورِة نفسها: أي: هو أعلم  وأحكم  فيما يقدِ 
 و احملمود  على كلِ  حال.وينفذه  ومي ضيه، من أحكامِه الكونيِة والشرعية، وه

 
ار} -168 -167 ــً دِّيـَه ممرَيرِّيقـ ــم ــَ ممرَوََلرلِّيَـهـ َررَلـ ــِّ راَّللَّ رلِّيَـغمفـ نِّ ــ  وارملَمرَيكـ ــ  ر وارَوظََلمـ ــَ ذِّيَنرَكفـ ــَّ رر.إِّنَّرالـ إَِّلَّ

يًا  {َيرِّيَقرَجَهنََّمرَخالِّدِّيَنرفِّيَهارأََبًداروََكاَنرَذلَِّكرَعَلىراَّللَِّّرَيسِّ
 ... اآلية.{َخاِلِديَن ِفيَها أََبداا} طع.منق  وهذا استثناءٌ   {َق َجَهننمَ َطرِي ِإالن }قال رمحه  هللا:  

ـى طريـقِ خيـذهل    ولكنـه    ،هم لإلسـالمقَ لـيوف ِ   هللا    لـم يكنِ ...  ما خمتصره:    هللا   قال الطربي رمحه     ،مجهـنـن   م عنـه إـل
ـفــيها    يقــول: مقــيــمنيَ   ،اـفــيها أبــدا   خالــدينَ   مَ فـيدـخــلوا جهـنــن   ،ورســله  ى يكفــروا ـبــاهللِ يعـنــي: حـتــن   ،وهــو الكفــر

ـي جهـنــن لكـم صــفتَ   الــذين وصـفت    هـؤالءِ   ا. وكـاَن تـخــلــيد  أبـدا  ـى هللاِ   ،مهم ـف   مــن أرادَ   ألنــه ال يقـدر    ،ايسـريا   عـل
ـى االمتنـاعِ   ذلـكَ  ـمنعه    وال لـه أحـدٌ   ،منـه  بـه عـل ـيه مـا أرادَ   وال يستصـعب    ،منـه  ـي ألن    ؛مـن ذلــك  ،بـه  فعلـه    عـل

 أمره. واألمرَ  ،خـلقه لـخـلقَ ا
 

رَيك وَنرَعبمًدارَّللَِِّّّرَوََلرالمَمََلئَِّكة رالمم َقرَّبـ وَنر} -172 يح رَأنم تَـنمكَِّفرالمَمسِّ رَيسم رَلنم نم رعـَ تَـنمكِّفم رَيسـم نم َومـَ
مر َتكمبِّ  {َفَسَيحمش ر ه ممرإِّلَيمهِّرَجِّيًعاررعَِّباَدتِّهِّرَوَيسم

ـادةِ  م  بذلك: ومن يتعظن  ثناؤه   يعنـي جلن  ـالطاعةِ   واـلـخضوعِ   لِ مـن التـذل    وأينـف    ،ربـه  عـن عـب   مـن الــخـلقِ   لـه ـب
 )الطربي( .هم عندههم لـموعدِ فـيجمع   ،امجيعا  القـيامةِ   هم يومَ فسيبعث    ،عن ذلك ويستكرب   ،همكل ِ 
 

َاتِّر} -173 ارافـَيـ َوف ِّيهِّممرأ ج ورَه ممرَويَزِّررفََأمَّارالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ لِّهِّرَوَأمـَّ رَفضـم نم لَـّذِّيَنريـد ه ممرمـِّ
َب وار َتكم تَـنمَكف وارَواسم يًااسم راَّللَِّّرَولِّيًّارَوََلرَنصِّ رد ونِّ  {فـَيـ َعذ ِِّب  ممرَعَذاًِبرأَلِّيًمارَوََلرجِّد وَنرََل ممرمِّنم

ـيةِ بوحون  الـمقر    فأما الـمؤمنونَ : {الصناحِلَاتِ فََأمنا النِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا } ـخاضعونَ   ،هللا  داـن ـالطاعة  اـل   ،لـه ـب
 ..من األعمال الصالـحاتِ  والعاملونَ  ،له بـالعبودية لونَ الـمتذل ِ 

َِن َولِيًّا َواَل َنِصرياا} د وَن هَل م  ِمن  د وِن ا ا َواَل جيَِ  أورَد آيةا يف معناها.. {فـَيـ َعذِ هب  م  َعَذاابا أَلِيما
ـــــا   يعـــــذِ هبمفعـــــن عبادتـــــه:  الـــــذين يســـــتكربونَ قـــــال الطـــــربي يف تفســـــريها، عـــــن    وال جيـــــد    ،اا موجعـــــا عذاـب

ـــمستنكفونَ  ـــادتهِ   اـل ـــمستكربونَ   مـــن عـب ـــمَ   هبم هللا  عنهـــا إذا عـــذن   واـل ــهِ   األلــي ــِ   ى هللاِ ســـوَ   مـــن عذابـ ـــيًّ ألنفسـ ا  هم وـل
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هبـم    ما أحلن   تهِ بقون هم  عن  ويدفع    ،مهم من رهب ِ فـيستنقذ    ،ا ينصرهموال ًنصرا ، هم منهوينقذ   ـجيهم من عذابهِ ين  
ــه ــونَ   ،مـــن نقمتـ ــانوا يفعلـ ــري  هبـــم إذا أرادَ   كالـــذي كـ ــم غـ ــلِ هـ ـــيا بســـوءٍ   هم مـــن أهـ ـــي الدـن ـــيا ـف ــرهتِ   الدـن م  مـــن نصـ
 عنهم. والـمدافعةِ 

 
رسورةراملائدةر

 
 {َشدِّيد رالمعَِّقابِّرَواتَـّق واراَّللََّرإِّنَّراَّللََّر} -2

  زواجره؛ فإنه   وتركِ  أوامرهِ  يف امتثالِ  قوه  أي: اتن  ِة احلشر:( من سور 7قال يف تفسرِي مثلها، يف اآليِة )
 وهناه.  ه  ما عنه زجرَ  ، وارتكبَ  وأابهه  أمرَ  وخالفَ  ،ملن عصاه العقابِ  شديد  

 
 {اِلمَِّسابِّرَواتَـّق واراَّللََّرإِّنَّراَّللََّرَسرِّيع ر} -4

موا قدِ فـي ذلك أن ت   فـاحذروه   ،فـيـما هناكم عنهفـيـما أمركم به و  أيها الناس   قوا هللاَ ثناؤه: واتن  يعنـي جلن 
علـيكم من صيدها  ك  ـمسِ ا لـم ت  أو مـم   ،ـمةالـمعلن  غريِ  الـجوارحِ  وأن أتكلوا من صيدِ  ،علـى خالفه

 األواثنِ  أهل   ه  مـما صادَ  ،والذبـائح علـيه من الصيدِ  هللا   من سَ أو َتطَعموا ما لـم ي   ،هاعلـى أنفسِ  وأمسكته  
 م ذلك علـيكم فـاجتنبوه.  فإن هللا قد حرن   ،أو ذحبوه  ،ن خـلقهمِ   هللاَ   دِ ن لـم يوح ِ ومَ   ،األصنام  بدة  وع

 ه  لـمن حاسبَ  حسابه   سريعٌ  فقال: اعلـموا أن هللاَ  ،ومن غريه هم فعلوا ما هناهم عنه من ذلكَ  فهم إن  مث خون 
ألنه  ،وهنى فـيـما أمرَ  إايه   به علـيه بطاعتهِ  أنعمَ  ى ماعلـ ه  منكم ربن  الشاكرِ  وشكرِ  ،علـيه منكم علـى نعمتهِ 

 ،بطاعته ممنك فـيجازي الـمطيعَ  ،علـيه منه شيءـى ال خيفَ  ،به فـيحيط   ،ذلك فـيكم لـجميعِ  حافظٌ 
 )تفسري الطربي(.  الفريقـني.   لكم جزاءَ وقد بـنين   ،بـمعصيته  والعاصيَ 

 
رالطَّي ِّبَر} -5 رَلك م  لَّ رأ حِّ َم رََل ممرررات رالميَـوم ل  رحِّ رَوَيَعام ك مم رَلك مم ل  رحِّ رالمكَِّتاَب رأ وت وا رالَّذِّيَن َوَيَعام 

ت م وه نَّر رَآتـَيـم رإَِّذا رقـَبملِّك مم رالمكَِّتاَبرمِّنم رأ وت وا رالَّذِّيَن َن رمِّ َصَنات  رَوالمم حم َناتِّ مِّ رالمم ؤم َن رمِّ َصَنات  رَوالمم حم
َيروَر نَِّيرَغيمَرم َسافِّحِّ رحم مصِّ َداٍنرََلرأ ج ورَه نَّ ذِّيرَأخم رَحبَِّطرَعَمل ه رَوه َورررم تَّخِّ رفـََقدم ُيَانِّ ْلمِّ رِبِّ ف رم رَيكم َوَمنم

رِّينَر َاسِّ َرةِّرمَِّنراْلم َخِّ راْلم  {ِفِّ
دون   ،والـمطاعم  من الذبـائحِ  الـحالل    - أيها الـمؤمنون -لكم   لن حِ أ    الـيومَ : {ال يَـو َم أ ِحلن َلك م  الطنيِ َبات  }

 )الطربي(.  منها  الـخبـائثِ 
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َاِسرِينَ } َِخَرِة ِمَن اخل  ميَاِن فـََقد  َحِبَط َعَمل ه  َوه َو يف اآل  ف ر  اِبإل ِ هللا  ما أمرَ  ومن جيحد   {:َوَمن  َيك 
 ،وهو اإليـمان   ،هللا به من عندِ  وما جاءَ  ،مى هللا عليه وسلن صلن  مـحمدٍ  ةِ ونبون  هللاِ  من توحيدِ  ،به بـالتصديقِ 

ف ر  بـاإِليـَماِن فـََقد  َحِبَط َعَمل ه  }ثناؤه:  جلن  الذي قال هللا   الذي   عملهِ  ثواب   يقول: فقد بطلَ  {َوَمن  َيك 
الذين غبنوا   ،خرة من اهلالكنيعند هللا. وهو فـي اآل به منزلةا  كَ درِ يرجو أن ي   ،فـي الدنـيا كان يعمله  

 .)الطربي(  هللا  طاعةِ   بغريِ   مهوعملِ   ،د بكفرهم بـمـحمن   ،هللا  ثوابِ ها من  هم حظوظَ أنفسَ 
 
رر}  -6 رالمَمَرافِّقِّ رإََِّل رَوأَيمدَِّيك مم رو ج وَهك مم ل وا رفَاغمسِّ رالصَََّلةِّ رإََِّل ت مم رق مم رإَِّذا رَآَمن وا رالَّذِّيَن رأَيُـَّها ََي

ر ِّ رإََِّلرالمَكعمَبيم رَوَأرمج َلك مم ك مم ربِّر ء وسِّ رج نـ ًبارفَايَّهَّر واروَرَوإِّرَواممَسح وا ت مم رك نـم رَعَلىررنم رَمرمَضىرَأوم ت مم رك نـم إِّنم
ريَي ِّرسَر رَصعِّيًدا رفـَتَـَيمَّم وا رَماًء رَتِّد وا رفـََلمم رالن َِّساَء ت م  رََلَمسم رَأوم رالمَغائِّطِّ رمَِّن رمِّنمك مم رَأَحٌد رَجاَء رَأوم ًباررَفٍر

نمه ر رمِّ رَوأَيمدِّيك مم ربِّو ج وهِّك مم رمِّررفَاممَسح وا رَعَليمك مم َعَل راَّللَّ رلَِّيجم ري رِّيد  رلِّرَما ري رِّيد  رَوَلكِّنم رَحَرٍج ي َطه ِّرَك ممررنم
 { َولِّي تِّمَّرنِّعمَمَته رَعَليمك ممرَلَعلَّك ممرَتشمك ر ونَر

َم الكالم  عليه يف تفسرِي سورِة النساء  .ذكَر رمحه  هللا أنه تقدن
َرب وا الصناَلَة َوأَنـ  اَي أَيـ َها النِذي( منها: }43ويعين اآلية ) َن َواَل ت م  س َكاَرى َحىتن تـَع َلم وا َما تـَق ول و َن َآَمن وا اَل تـَق 

ت م  َمر َضى أَو  َعَلى َسَفٍر أَو  َجاَء َأَحٌد ِمن ك م  ِمنَ  ال َغاِئِط أَو   ج نـ باا ِإالن َعاِبرِي َسِبيٍل َحىتن تـَغ َتِسل وا َوِإن  ك نـ 
ت م  الن ِ  ا طَيِ باا فَام َسح وا ِبو ج وِهك م  وَ َساَء فـََلم  َتَِد وا َماءا فـَتَـَيمنم وا صَ اَلَمس  َنَ َكاَن َعف وًّا َغف ورااِعيدا  {أَي ِديك م  ِإنن ا

ِنبنَي فاغَتسِ وهو طويل، يف تسع صفحات، وتفسريها:  عمال  استِ  ضر كم  مرَضى ويَ  لوا. وإذا كنت موإذا كنت م جم 
على اخلالِف  -ة(، أو المستم  النساَء ضاِء احلاجقِمَن الغائِط )أي  سافرين، أو جئت مم معه، أو كنت ماملاِء 

ومل َتدوا ماءا تتوضنؤون به، فتيمنموا تراابا   - َشرةبالوارِد بنَي املفسِ ريَن والفقهاِء، ِمن معىَن اجِلماِع أو مسِ  ال
إىل  أيديكم به، مثن  حوا وجوَهكمحَجٍر وغريِه، على أقوال، فامسَ ن رمٍل و طاهراا، أو ما صعَد مَن األرِض مِ 

 )الواضح يف التفسري(.  ..املرافق.
من  والغسلِ  ،من األحداث علـيكم من الوضوءِ  ركم بـما فرضَ يطه ِ  أن   يريد   هللاَ  ولكنن : {لِي َطهِ رَك م  }

 )الطربي(.  .كم من الذنوبروا بذلك أجسامَ وا وتطه ِ فنظ ِ فت    ،الـماء  عند عدمِ   مِ والتيم    ،الـجنابة
 

يمِّرَنرَكَفر رَوالَّذِّي}  -10 َحِّ راْلم ََيتَِّنارأ ولَئَِّكرَأصمَحاب   { واروََكذَّب وارِبَِّ
َوالنِذيَن  مث أخرَب عن حاِل األشقياِء فقال: }: من هذه السورة (86)رقم  قال يف تفسرِي آيٍة مثلها

ِحيمِ } ،{ أي: جحدوا هبا وخالفوهاِبَِاَيتَِناَكَفر وا وََكذنب وا  أي: هم أهل ها  { أ ولَِئَك َأص َحاب  اجلَ 
 والداخلوَن إليها.
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وقال يف موضعها هنا: وهذا ِمن عدلِه تعاىل، وِحكمتِه وح كمِه الذي ال جيور  فيه، بل هو احلَكم   
 العدل، احلكيم  القدير.

 
ريـَبمس ط وا} -11 رَأنم ٌم رقـَوم رَهمَّ رإِّذم رَعَليمك مم راَّللَِّّ رنِّعمَمَة راذمك ر وا رَآَمن وا رالَّذِّيَن رأَيُـَّها رأَيمدِّيـَه ممرررََي إِّلَيمك مم

رأَيمدِّيـَه ممرَعنمك ممر  {َواتَـّق واراَّللََّرَفَكفَّ
 ،الذي واثقكم به تنقضوا الـميثاقَ  أن   ،فـيـما أمركم وهناكم تـخالفوه   أيها الـمؤمنون أن   واحذروا هللاَ 

 )تفسري الطربي(.  الذي ال ِقَبل لكم به  فتستوجبوا منه العقابَ 
 

َلنَّر}  -12 َار رك ممرَجنَّاٍترََتمرَوَْل دمخِّ ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم  {رِّيرمِّنم
َار  } ( من سورِة النساء57اآلية ) قال يف تفسريِ  َهن  ِخل ه م  َجنناٍت ََت رِي ِمن  حَت ِتَها األ  هذا إخباٌر عن : {َسن د 

ا وأرجائهمآِل السعداِء يف جننِات عدن، اليت   ، شاؤوا ا، حيث  َتري فيها األهنار  يف مجيِع فجاجها وحماهلِ 
 .وأين أرادوا

 
رَعَليمهِّر}  -39 َلَحرفَإِّنَّراَّللََّريـَت وب  ربـَعمدِّرظ لممِّهِّرَوَأصم رًَتَبرمِّنم يمٌرَفَمنم  {إِّنَّراَّللََّرَغف وٌرررَحِّ
علـيها  عن عقوبتهِ  بـالعفوِ  ،ه  ذنوبَ  إلـى طاعتهِ  عن معاصيهِ  وأًنبَ  ن اتبَ على مَ  ساترٌ  ذكره   عزن  هللاَ  إنن 
  ن ذنوهبم. إلـيه مِ  التائبـنيَ  به وبعبادهِ  رحيمٌ  ،األشهاد هبا على رؤوسِ  ه  فضيحتَ  وتركهِ  ،ـيامةلقا يومَ 

 )الطربي(.
 

اء ر} -40 رَيشــَ نم رلِّمــَ ر  اء رَويـَغمفــِّ رَيشــَ نم رمــَ ذ ِّب  ريـ عــَ َرمضِّ رَواْلم َماَواتِّ رالســَّ َأملَمرتـَعملــَممرَأنَّراَّللََّرلـَـه رم لــمك 
ءٍر رَشيم  {رَقدِّيرٌرَواَّللَّ رَعَلىرك ل ِّ

  مــنهم ـبــاستنقاذهِ   ه  غفرانَــ   مــا أرادَ   وغفــرانِ   ،عـلــى معصــيته  ن ـخــلقهِ مِــ   ه  تعذيبَــ   مــن أرادَ   عـلــى تعــذيبِ   وهللا  
ــالتوبةِ   كــةِ لمــن اهل ــيه  ـب ــادَ   ،لكــهم    لكَ ـ  واملــ   ،ـخــلقه  ألن الــخــلقَ   ؛قــادر  ،هــاكل ِ   ذلــك مــن األمــورِ   وغــريِ   ،عـل   والعـب
 )تفسري الطربي(. عبـاده.
 

فـمَواهِّهِّممرَوملَمرأَر} -41 َنرالَّذِّيَنرقَال وارَآَمنَّارِبَِّ رالمك فمرِّرمِّ رََلرَُيمز نمَكرالَّذِّيَنري َسارِّع وَنرِفِّ يُـَّهارالرَّس ول 
رِّيَنرملَمرَيَمتـ وَكرُي َر ِّفـ ور ٍمرَآخـَ وم رَسـََّاع وَنرلِّقـَ ذِّبِّ اد وارَسـََّاع وَنرلِّلمكـَ َنرالَـّذِّيَنرهـَ رقـ ل وِب  ممرَومـِّ مِّنم َمرلمرَنراتـ ؤم َكلـِّ

َذر وار ه رفَاحم تـَوم رملَمرتـ ؤم رَهَذارَفخ ذ وه رَوإِّنم رأ وتِّيت مم عِّهِّريـَق ول وَنرإِّنم ربـَعمدِّرَمَواضِّ رمِّنم نَـتَـه رفـَلَـنم ريـ رِّدِّراَّللَّ رفِّتـم َوَمنم
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َررقـ لــ وَِب ممرَلــَ ر ري َطهــ ِّ َكرالــَّذِّيَنرملَمريــ رِّدِّراَّللَّ رَأنم ًئارأ ولَئــِّ يـم َنراَّللَِّّرشــَ ه رمــِّ َكرلــَ رممرَتملــِّ زمٌيرَوَلــَ ممرِفِّ رالــدُّنـمَيارخــِّ رِفِّ
َرةِّرَعَذاٌبرَعظِّيمٌر َخِّ  {اْلم

 
ــكَ  ــارعونَ   ال حيزنـ ــذين يسـ ــرِ   الـ ــودِ   يف الكفـ ــن اليهـ ــفت    مـ ــذين وصـ ــكَ الـ ــفتهم،   لـ ــارعتهم إىل    وإنن   صـ مسـ

ن  مِــ   رَ هــ ِ يط  أن    هللا    الــذين مل يــردِ   هــؤالءِ   .اعلــى قلــوهبم، وال يهتــدون أبــدا   ، وطبــعَ هم فتنــتَ ذلــك، أن هللا قــد أرادَ 
يف الــدنيا    هبــم اخلــزيَ   فيتوبــوا، بــل أرادَ   اإلميــانِ   ونظافــةِ   اإلســالمِ   بطهــارةِ   مقلــوهبَ   الشــركِ   ووســ ِ   الكفــرِ   دنــسِ 
 .)الطربي( اخالدين فيها أبدا   ،مجهنن  عذاب   واهلوان، ويف اآلخرةِ  الذلن  وذلكَ 
 

ه ممر} -42 نـم رعـَ رِّضم رَأعـم نَـه ممرَأوم رَجاء وَكرفَاحمك ممربـَيـم ًئاررفَإِّنم يـم رُّوَكرشـَ رَيضـ  ه ممرفـَلَـنم نـم رعـَ رِّضم رتـ عـم رَوإِّنم
ر لمقِّسمطِّ نَـه ممرِبِّ َترفَاحمك ممربـَيـم رَحَكمم طِّيَرَوإِّنم رالمم قمسِّ  {إِّنَّراَّللََّرُي ِّبُّ

ـيا  يف ديـنٍ   علـى ضـر ٍ   يقول: فلن يقـدروا لـكَ  {:َوِإن  تـ ع ِرض  َعنـ ه م  فـََلن  َيض ر وَك َشيـ ئاا}   فـدعِ   ،وال دـن
 بـينهم.  النظرِ   تركَ   نهم إذا اخرتتَ ـيب  النظرَ 

ب  ال م ق ِسِطنيَ } َنَ حيِ  هللا    بـينهم حبكـمِ   القاضنيَ   ،بـني الناس  فـي حكمهِ   العاملـنيَ   حيب    هللاَ   إنن {:  ِإنن ا
 )الطربي(.  .هللا علـيهم  صلوات   ه  أنبـياءَ  وأمرَ  فـي كتابهِ  ه  الذي أنزلَ 
 

َكروَر}  -43 َفرُي َك ِّم ونــَ ــم ومرَاة روََكي ــَّ َده م رالتـ م راَّللَِّّرعِّنــم ارح كــم كَرفِّيهــَ دِّرَذلــِّ ربـَعــم نم َنرمــِّ وم اررُث َّريـَتَـَولــَّ َومــَ
مِّنِّيَر لمم ؤم  {أ ولَئَِّكرِبِّ
ــحكمَ   يقــول: يرتكـــونَ    ن هللاِ كـــان مِـــ    يل. وهــذا وإن  وعصـــياًنا   علـــين   جــراءةا   ،حبكمـــي فيـــه  علــمٍ   بـــه بعـــدَ   اـل

ــي ِ خطابــا   تعــاىل ذكــره   ــيهودِ   فإنــه تقريــعٌ   ،ليــه وســلمصــلى هللا ع  هِ ـا لنـب ــيهم هــذه اآل  الــذين نزلــت    منــه لـل ...  ةيــ ـف
 )الطربي(.

 
 

ًدىرَونــ ورٌر}  -44 ارهــ  ومرَاَةرفِّيهــَ ارالتـــَّ ــَ رأَنـمَزلمن اد واررإَِّنَّ ذِّيَنرهــَ َلم وارلِّلــَّ ذِّيَنرَأســم وَنرالــَّ م رِبــَِّارالنَّبِّيــُّ َُيمكــ 
فِّظ ر ت حم َاراسم َبار رِبِّ َحم نِّيُّوَنرَواْلم راَّللَِّّرَوالرَِّبَّ ركَِّتابِّ رروََكان وارَعَليمهِّرش َهَداءَروارمِّنم ومنِّ َفََلرََّتمَشو ارالنَّاَسرَواخمشـَ

رَْثًَنارَقلِّيًَلر ََيِتِّ ََت وارِبَِّ َارأَنـمَزَلراَّللَّ رفَأ ولَئَِّكره م رالمَكافِّر ونَررَوََلرَتشم رملَمرَُيمك ممرِبِّ  {َوَمنم
دا } ا هــ  و رَاَة ِفيهــَ عنــه مــن    هــؤالء اـلــيهود    مــا ســألكَ   ـفــيها ـبــيان    إًن أنزلنــا التــوراةَ   {:ى َونــ ورٌ ِإًنن أَنـ َزل نــَا التـــن
 كم.من الـح    ما التبسَ  علـيهم وضياء   ما أظلـمَ  وفـيها جالء   ،ـنيالـمـحصنَ   ـنيِ الزانـيَ  حكمِ 
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َهَداءَ وكَــ } ـي ِه شــ    ـبــالتوراةِ   حيكمــونَ   ،هللا  ودعوا مــن كتــابِ ـبــما اســت    انــيــني واألحـبــارَ يعـنــي أن الربـن   {ان وا َعلــَ
ـى ح    ،وا للـذين هـادوامني الذين أسلمع النبـيـ ِ  ـموا للـذين هـادوا شـهداءَ   ـنيَ النبـيـ ِ   كـمِ وكـانوا عـل أهنـم    الـذين أسـل

 )الطربي(.  عليهمموسى وقضائهِ   هِ علـى نبـي ِ  هللا الذي أنزله   وا علـيهم بكتابِ قضَ 
 

َارأَر} -49 نَـه ممرِبِّ راحمك ممربـَيـم رَأهمرَوَأنِّ  {َواَءه ممرنـمَزَلراَّللَّ رَوََلرتـَتَّبِّعم
 والنهي عن خالفه.قال: أتكيٌد ملا تقدنَم من األمِر بذلك، 

َن  }:  )ابختصار(  هللا الطربي رمحه   عند و  َزَل ا نَـه م  مبــَِا أَنـــ    هللاِ   حبكـمِ احكـم  بيـنهم    وأنِ ر{:َوَأِن اح ك م  بـَيـ 
 .فـي كتابه إلـيكَ  ه  الذي أنزلَ 
َواَءه م  تن َوال تَـ } ع  أهــ  ــين   مــن هللاِ   هنــيٌ   {:بــِ ــيهودِ   أهــواءَ   بــعَ ا صــلى هللا عليــه وســلم أن يتن ـمــحمدا   ه  نـب الــذين    اـل

 إلـيه. ه  الذي أنزلَ   بكتابهِ  العملِ  وأم ٌر منه له بلزومِ  ،هم وفـاِجَري هماحتكموا إلـيه فـي قتـيـلِ 
 

َمرالظَّالِّمِّر} -51 دِّيرالمَقوم  {يَرإِّنَّراَّللََّرََلريـَهم
ـي غـريِ   الواليـةَ   ن وضعَ مَ   ق  ال يوف ِ  أن هللاَ  ،بذلك ذكره   يعنـي تعاىَل  ـيهودَ   ،موضـعها  ـف ى  والنصـارَ   فوالـَـى اـل

ــداوهتِ  ــع عـ ــولَ   م هللاَ مـ ـــنيَ   ه  ورسـ ـــني  والـمؤمـن ـــى الـمؤمـن ــريا   ،عـل ــم ظهـ ــان هلـ ــريا وكـ ــوال    ،اا ونصـ ــن تـ ــو هللِ ألن مـ   هم فهـ
 )الطربي(. حرب وللـمؤمنـنيَ  ولرسولهِ 
 

م وار}  -53 ؤ ََلءِّرالــَّذِّيَنرَأقمســَ رالــَّذِّيَنرَآَمنــ وارَأهــَ ول  رَويـَقــ  ممرَحبِّطـَـتم َدرَأُيــمَاَّنِِّّممرإَِّّنــَّ ممرَلَمَعكــ  َّللَِّّرَجهــم ِبِّ
رِّينَر  {َأعمَماَل  ممرفََأصمَبح وارَخاسِّ

ـاهللِ  ـماهنم كـذابا   جهـدَ   ويقول الـمؤمنون: أهؤالء الذين حلفوا لنـا ـب ـمَ أـي ـى ذكـره  هللا  يقـول    ؟عنا إهنـم ـل    تعاـل
ـاقهم وخبــثِ   ا عـن حــاهلم عنـده  خمـربا  ـي عملوهــا  أعمــاهل    يقـول: ذهبـت    {َحِبطـَت  أعمــاهل  م  }أعمـاهلم:    بنـف م الـت

ـى غـريِ   ،هلا وال أجـر فـي الدنـيا بـاطالا ال ثوابَ  ـيهم هللِ   يـقـنيٍ   ألهنـم عملوهـا عـل   ،واجـب  فـرضٌ   مـنهم أبهنـا عـل
ـــى صـــحةِ  ـــمانٍ   وال عـل ـــاهلل ور   إـي ــولهـب ـــنيَ   ،سـ ـــيدفعوا الـمؤمـن ــا ـل ــانوا يعملوهنـ ـــما كـ عـــن أنفســـهم وأمـــواهلم  هبـــا    وإـن

رينَ }  ،لــه  هللا أجرهــا إذ ـلــم تكــن    فــأحبطَ   ،وذراريهـم َبح وا َخاســِ عنــد    اـلــمنافقونَ   هــؤالءِ   يقــول: فأصــبحَ   {فأصــ 
ـ  الكفـرِ   الـمؤمنـني علـى أهـلِ   دالةِ  هللاِ  أمرِ  مـجيءِ  ـياقـد وكسـوا ـف ـاآل  ي شـرائهم الدـن هم  صـفقت    وخابـت    ،خرةـب
 )الطربي(.  وهلكوا.
 

بـُّه ممرَوُي ِّبُّور} -54 ٍمرُيـ ِّ وم راَّللَّ ربِّقـَ ومَفرَيَمِتِّ ردِّينـِّهِّرَفسـَ نم نمك ممرعـَ ريـَرمتـَدَّرمـِّ نم نـَه رََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمنـ وارمـَ
نَِّيرَأعِّزٍَّةرَعَلىرالمَكافِّرِّيَنر مِّ رَأذِّلٍَّةرَعَلىرالمم ؤم راَّللَِّّرج َاهِّد وَنرِفِّ َمَةرررَسبِّيلِّ  {ََلئِّمٍرَوََلرََيَاف وَنرَلوم
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ـنيَ   هللا    الذين وعدَ   ونَ الـمؤمنـ هؤالءِ  ـيَ   أن    الـمؤمـن يف    جياهـدونَ   ،بـدالا مـنهم  مـنهم مرتـد    ارتـدن   هم هبـم إنِ أيـت
ــــحوِ   ،هللا  أعــــداءِ   قتــــالِ  ــــى الـن  .همعــــدون   وجياهــــدونَ   ،هلــــم بــــه  الــــذي أذنَ   والوجــــهِ   ،بقتــــاهلم  هللا    الــــذي أمــــرَ   عـل

 )الطربي(.
 
 

راَّللََّرَوَرس وَله رَوالَّذِّيَنرَآَمن وار} -56 ريـَتَـَولَّ زمَبراَّللَِّّره م رالمَغالِّب ونَرَوَمنم  {فَإِّنَّرحِّ
 أورَد آايٍت يف معناها.

لومَـ تفسري  اآليِة كلِ ها: و  ل  علـى هللِا حـقن التوكـ  ، ومَيتثِـل  أمـَر  ن  يتنخـِذ هللَا ورسـولَه  واملـؤمننَي أوليـاء، فيتوكـن
ن حـزِب هللِا ومجاعــِة املــؤمنني، وإنن ج نـَد هللِا وأنصــارَه  هــم   وايل إخوانـَه  املســلرسـولِه، ويــ   منَي ويَنصــ رهم، فإنـنه  مــِ
 )الواضح يف التفسري(. املنتصرون.

 
ومرَاَةرَوا} -68 وارالتــَّ رت قِّيمـ  َّتَّ ٍءرحـَ ت ممرَعَلىرَشيم رَلسم َلرالمكَِّتابِّ ارق لمرََيرَأهم ْنمِّيـَلرَومـَ أ نـمزَِّلرإِّلـَيمك ممررْلمِّ

ممر ررَب ِّكـــ  نم ًرامـــِّ اًَنروَك فـــم َكري غميـــَ ررَبـــ ِّ نم َكرمـــِّ زَِّلرإِّلَيـــم ارأ نـــم ه ممرمـــَ نـم يًارمـــِّ ررَولََيزِّيـــَدنَّرَكثـــِّ مِّ وم ىرالمقـــَ ََلرََتمَسرَعلـــَ فـــَ
 {المَكافِّرِّينَر
 تقدنَم تفسريه.قال: 

ِديِهم  قَالــَِت وَ }تعــاىل:    ويعــين قبــل أربــِع آايٍت مــن هــذه، وهــي قولــه   ــ  ٌة غ لــنت  أَي ــَ َِن َمغ ل ول ود  يـَـد  ا ال يَـهــ 
ا أ نــ زَِل إِ  نـ ه م  مــَ اء  َولََيزِيــَدنن َكثــِرياا مــِ َف َيشــَ ق  َكيــ  وطََتاِن يـ ن فــِ ن  رَبِــ َك َول ِعنــ وا مبــَِا قــَال وا بـَـل  يـَـَداه  َمب ســ  َك مــِ لَيــ 

راا  {ط غ َياًنا وَك ف 
هم،  وأشـباهِ   مـن اليهـودِ   أعـدائكَ   يف حق ِ   نقمةا   من النعمةِ   اي حممد    هللا    اتكَ آ ما : يكون  أيوقال هناك: 

ا، يـــزداد    تصـــديقاا وعمـــالا   بـــه املؤمنـــونَ   فكمـــا يـــزداد   ا ًنفعـــا   كَ وألمتِـــ   لـــكَ   احلاســـدونَ   بـــه الكفـــرة    صـــاحلاا وعلمـــا
 .ايبا تكذ : { أيوَك ف راا، }يف األشياء للحد ِ  واجملاوزة   : املبالغة  { وهوط غ َياًنا }

 
رم نمَكٍررفـََعل وه ر} -79 َنرَعنم َعل ونَرَكان وارََلريـَتَـَناَهوم  {لَبِّئمَسرَمارَكان واريـَفم

ــِة ) ــا يف اآليـ ــرِي مثلهـ ــال يف تفسـ ــها  62قـ ــورِة نفسـ ــن السـ ارِع وَن يف اإل ِمثِ  }( مـ نـ ه م  ي ســــَ رياا مــــِ َرى َكثــــِ َوتـــــَ
َت  ح  م  الســ  ِلهــِ َواِن َوَأك  اَوال عــ د  ا كــَ أي: لبـئَس العمـل  كـان عملهـم، وبـئَس االعتـداء     {:ن وا يـَع َملــ ونَ لَبــِئ َس مــَ

 اعتداؤهم.
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مِّن ونَروَك ل وارِمَِّّارَرَزَقك م راَّللَّ رَحََلًَلريَي ًِّبارَواتَـّق واراَّللََّر} -88  {الَّذِّيرأَنـمت ممربِّهِّرم ؤم
 )الطربي(. قون.مصد ِ   وبربوبـيتهِ  ،ون مقر    يقول: الذي أنتـم بوحدانـيتهِ 

 
 {َلَعلَّك ممرَتشمك ر ونَرَكَذلَِّكريـ َبي ِّ راَّللَّ رَلك ممرَآََيتِّهِّر} -89

 ( من سورِة آِل عمران.123فسنره  بقوله: تقوموَن بطاعته، يف اآليِة ) 
 يف الليلِ  العباداتِ  أبنواعِ  هللاَ  : تشكرونَ أي( من سورة القصص، قال: 73ويف اآلية )

 .والنهار
 

ارالَـّر}  -90-93 رذِّيَنرَآَمنـ ورََيرأَيُـّهـَ لِّ رَعمـَ نم ٌسرمـِّ َزمََلم ررِّجـم رَواْلم اب  َنمصـَ رَواْلم ر  رَوالمَميمسـِّ ر  َمـم اراْلم ارإِّمـََّ
َتنِّب وه ر رفَاجم رتـ فملِّح ونَرالشَّيمطَانِّ َنك م رالمر(ر90)رَلَعلَّك مم ري وقَِّعربـَيـم َاري رِّيد رالشَّيمطَان رَأنم اَءرإِّمَّ َعَداَوَةرَوالمبَـغمضـَ

رِّرَوالمر َمم راْلم رِّراَّللَِّّرِفِّ رذِّكـم رِّرَوَيص دَّك ممرعـَنم ونَرَميمسِّ تَـهـ  ت ممرم نـم لمرأَنــم ََلةِّرفـَهـَ رالصـَّ َوَأيِّيعـ واراَّللََّر(ر91)رَوعـَنِّ
َارَعَلىرَرس ولَِّنارالمر ت ممرفَاعمَلم وارَأمَّ رتـََولَّيـم َذر وارفَإِّنم (رلـَيمَسرَعلَـىر92)رَبََلغ رالمم بـِّي رَوَأيِّيع وارالرَّس وَلرَواحم

لــ وارالصــَّرالــَّذِّي وارَنرَآَمنــ وارَوَعمِّ ارَيعِّمــ  اٌحرفِّيمــَ رج نــَ َاتِّ رُث َّراِلِّ َاتِّ اِلِّ لــ وارالصــَّ ارَوَآَمنــ وارَوَعمِّ وم اراتَـّقــَ إَِّذارمــَ
نِّيَر رالمم حمسِّ َسن وارَواَّللَّ رُي ِّبُّ ارَوَأحم ارَوَآَمن وارُث َّراتَـَّقوم  .(93) {اتَـَّقوم

 
ِلح ونَ }  .)الطربي( برتككم ذلك  ،كمعند رب ِ  ا فتدركوا الفالحَ يقول: لكي تنـجحو {  َلَعلنك م  تـ ف 
اءَ } َداَوَة َوال بَـغ ضـــَ ــَ َنك م  ال عـ َع بـَيــــ  ي طَان  َأن  ي وقـــِ ــن ا ي رِيـــد  الشـ ــنَ ــَث يف  ...{  ِإمنـ ــزول، وأحاديـ ــبَب النـ أورد سـ

 الرتهيِب من شرِب اخلمر، ومل يفسِ ر.
ــما يريــد  قــال الطــربي مــا خمتصــره:   ــخمرِ   شــربَ   لكــم الشــيطان    إـن ــمياسرةَ   اـل ــالقِ   واـل ذلــك    ن  ســِ  وحي    ،داحـب

ـيعاديَ   ،داحومياسرتكم بـالقِ   فـي شربكم الـخمرَ   والبغضاءَ   بـينكم العداوةَ  عَ منه أن يوقِ  إرادةا  ،لكم كم  بعضـ    ـل
ـى بعـضَض بعضَـ ويـبغ ِ   ،ابعضـا  ـيشت ِ   ،كم إـل ـيفِ كم  أمــَر   تَ ـف ـمان   هللاِ   بعـد أتـل ـينكم بـاإلـي ـينكم أبخــ   ومجعـهِ   ،ـب   ةِ ون ـب

ـــخمرِ   ويصـــرفكم بغلبـــةِ   ،اإلســـالم ـــيكم  هـــذه اـل ـــميسرِ   ،بســـكرها إايكـــم عـل ـــاشتغالكم هبـــذا اـل هللا    عـــن ذكـــرِ   وـب
ـيكم رب    وعـن الصـالةِ   ،دنـياكم وآخرتكم الذي به صالح   ـي فرضـها عـل ـم منتهـونَ   ،كـمالـت   عـن شـربِ   فهـل أنـت

ـيكم مـن الصـالةِ   مـا فـرضَ   داءِ مـن أ  ،كـمبـما أمركم بـه رب   وعاملونَ  ،هبذا والـمياسرةِ  ،هذه   ولـزومِ   ،ألوقاهتـا  عـل
 .؟دنـياكم وآخرتكم طلبـاتكم فـي عاجلِ  الذي به نـجحَ  ذكرهِ 

وَ } ــَ َذر وا فــَِإن  تـ وَل َواحــ  وا الرنســ  َنَ َوَأِطيعــ  َباَلي  ال م بــِني  َوَأِطيعــ وا ا ولَِنا الــ  {:  لنيـ ت م  فــَاع َلم وا أمنــنَا َعلــَى َرســ 
عمــا زجــركم    مــن االنزجــارِ   ،فــيــما أمــركم بــه  ه  ـبــاعكم أمــرَ ـفــي اجتنــابكم ذلــك وات ِ   ســولَ وأطيعــوا الر   وأطيعــوا هللا
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ـي غـريه  إايكم بـمعصيةِ   فوا الشيطان فـي أمرهِ وخالِ   ،الـمعانـي  عنه من هذهِ  ـي ذلـك وـف ـما يبغـي    ،هللا ـف فإنـه إـن
 والـميسر.   بـينكم بـالـخمرِ  والبغضاءَ  لكم العداوةَ 
ـــي حرن   أن يـــراكم عنـــدما هنـــاكم عنـــه مـــن هـــذه األمـــورِ   اقبـــوه  هللا ور واتقـــوا   ـــي هـــذه اآلالـت ـــيكم ـف   ةِ يـــ مهـــا عـل

ـــما أمـــرًنكم بـــه  كم وهتلكوهـــا. فـــإن  أو يفقـــدكم عنـــدما أمـــركم بـــه فتوبقـــوا أنفسَـــ   ،وغريهـــا ـــم تعملـــوا ـب ـــم ـل   ،أنـت
ـمام مـدبرين عمـ  ورجعتـ   ،وتنتهوا عما هنيناكم عنه ـيه مـن اإلـي ـم عـل ـاهللِ   والتصـديقِ   نِ ا أنـت ـاعِ وات ِ   ،وبرسـوله  ـب مـا    ـب

ـالنذارةِ   ه  علـى مـن أرسـلنا  فـاعلـموا أنه لـيسَ   ،كمجاءكم به نبـي   ـيكم ـب ـي أ    كـم الرسـالةَ إبالغِ   غـريَ   إـل هبـا    لَ رسِـ الـت
  .إلـيكم

ــول   ــإن    يقـ ــره: فـ ـــى ذكـ ــم تعاـل ــن أمـــري وهنتولن   هلـ ـــم عـ ـــي واحـــذروا ســـخطيفتوقن   ،ييـــ ـيـت ــوا عقاـب ــدر  )امل  عـ صـ
 .لسابق، ابختصار(ا

احِلَاِت مث ن }...  وا الصـــــن وا َوَعِملـــــ  و ا َوَآَمنـــــ  ا اتـنقـــــَ ب  ِإَذا مـــــَ َن  حيـــــِ  ن وا َوا ســـــَ و ا َوَأح  وا مث ن اتـنقـــــَ و ا َوَآَمنـــــ  اتـنقـــــَ
ِسِننيَ   {ال م ح 
  مَ فـي اجتنـاهبم مـا حـرن   وراقبوه    ه  فخافو   ،منهم  األحياء    قـى هللاَ إذا ما اتن ...  {:  ِإَذا َما اتـنَقو ا َوَآَمن وا}... 
 ه. فأطاعومها فـي ذلك كل ِ  ،هم وهناهمفـيـما أمرَ  ه  ورسولَ   قوا هللاَ وصدن  ،علـيهم منه
 م.فهم بذلك رهب  ا كلن فـي ذلك مـم   هللا   ما يرضاه    واكتسبوا من األعمالِ  {:َوَعِمل وا الصناحِلَاتِ }

و ا َوَآَمنــ وا}مث ن  فثبتــوا عـلــى    ،اأيضــا   بعــد ذلــك التكـلــيفِ   ه  ـبــاجتناهبم ـمــحارمَ   ،وراقبــوه  ا هللاَ مث خــافو   {: اتـنقــَ
 .  الو وا ولـم يبد ِ ولـم يغري ِ   ،به واإليـمانِ  فـي ذلكَ   هللاِ  قاءِ ات ِ 

َسن وا}   هـو العمـل    إلـى اإلحسان. وذلـك اإلحسـان    هم هللاَ فدعاهم خوف    ،: مث خافوا هللا{مث ن اتـنَقو ا َوَأح 
  من عقابه.  وهرابا  ،رضاه م طلبَ بوا هبا إلـى رهب ِ تقرن   نوافل    ولكنه   ،علـيهم من األعمال  ه  م يفرض  بـما لـ

ِسِننيَ } ب  ال م ح  َن  حيِ   التـي يرضاها.  األعمالِ   بـني إلـيه بنوافلِ الـمتقر ِ   وهللا حيب    :{َوا
  .به والعمل  والدينونةِ  والتصديقِ  لقبولِ هللا بـا ـي أمرِ بتلق ِ  قاء  : هو االت ِ ل  األون  قاء  فـاالت ِ 
  .والتغيـري  التبديـلِ  وتركِ  ،علـى التصديق بـالثبـاتِ  قاء  الثانـي: االت ِ  قاء  واالت ِ 
 .)الطربي( األعمال  بنوافلِ   ب  والتقر   ،بـاإلحسان  قاء  الثالث: هو االت ِ  قاء  واالت ِ 
 

َرَر} -97 رَجَعَلراَّللَّ رالمَكعمَبَةرالمبَـيمَتراِلم َيرَوالمَقََلئِّدَراَمرقَِّياًمارلِّلنَّاسِّ َدم ََراَمرَواَلم َرراِلم  {َوالشَّهم
  حيجـز    مـن رئـيسٍ   ،هلـم  ال قـوامَ   الـذينَ   ا للنـاسِ قواما   الـحرامَ   البـيتَ   الكعبةَ   هللا    صرينَ قال الطربي رمحه هللا:  

ــي  ،همهم عــــن ضــــعيفِ قــــوين  ــــحسنِ أومســ ـــمَ   ،همهم عــــن ـم ـ ه  }  .همهم عــــن مظلــــومِ وظاـل َي  َر الــــ والشــــ  د  ــَ ـَحرَاَم واهلــ
ــم يكـــن    ،هم عـــن بعـــضمــن ذلـــك بعضَــ   واحـــدٍ   بكــل ِ   فحجـــزَ   {والقالئـِـدَ  ـــيامٌ   إذ ـل   وجعلهـــا معـــاملَ   ،غــريه  هلــم ـق

 أمورهم. لدينهم ومصالـحِ 
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قيامــاا هلــم،    احلــرامَ   هرَ الشــن   جعــلَ   وكــذلكَ أورد  تفســريَه  مــن )الواضــح يف التفســري(:    ،ولتوضــيح مــا حتتــه خــط  
 م.  ة، واحملرن ب، وذو القعدة، وذو احلجن ج: ر فيه، وهي  احلج ِ   ةِ نين  د  ق  عَ  الذي يصح    هرِ الشن   س  نج  واملراد  

  ح  بَ ذ  فتــ    ،مى للحــرَ دَ الــيت هتــ    ك  ســ  ، وهــي الن  احلــج    مناســكَ   ص  ا خيــَ هلــم، فهــي ممــ    أيضــاا قيــامٌ   والقالئــد    ي  د  واهلَــ 
ــ    هنــاكَ  د    ن  د  البــ  ي  هــ   والقالئــد    .ههــا علــى مســاكينِ حلم    ع  زن وَ ويـ فــال    مِ ا للحــرَ أهنــن   النــاس    فَ عــرِ ليَ   بقالئــدَ   الــيت ت قلــن
 هبا أظهر.    واحلجن  ،رفيها أكثَ   الثوابَ  أنن  رَ كِ هلا أحد، وذ   ض  يتعرن 

 

ر} -100 رَوالطَّي ِّب  َبِّيث  َتوِّيراْلم َبِّيثِّرق لمرََلرَيسم رَأعمَجَبَكرَكثـمَرة راْلم  {َوَلوم

ـــمط  يقـــول: ال يعتـــدل   ـــمعاصي فعجبـــتَ   أهـــل    ولـــو كثـــرَ   هللاِ   عنـــدَ   هللِ   يع  العاصـــي واـل   أهـــلَ   ألنن   ،ن كثـــرهتممِـــ   اـل
  معاصــيهِ   أهــلَ   وإنن   ،معصــيته  أهــلِ   وا دونَ قلــ    وإن    ،الـقــيامة  يــومَ   هللاِ   بثــوابِ   الـفــائزونَ   هــم الـمفـلــحونَ   هللاِ   طاعــةِ 

ن  مَـ   ن كثـرةِ مِـ    عليه وسـلم: فـال تعجـ ن هللا  صلى  هِ لنبـي ِ    ذكره  تعاىَل   كثروا. يقول    وإن   الـخائبونَ  هم األخسرونَ 
 )الطربي(.  دوهنم. ه  عندَ   هللاِ  طاعةِ  ألهلِ   الصاحلةَ قَب الع   فإنن  ،بـالعقوبة وال يعاجله    ه  مهل  في   هللاَ  ييعص

 

ؤمك ممرَوإِّر} -101 ممرَتسـ  َدرَلكـ  رتـ بـم َياَءرإِّنم رَأشـم نم أَل وارعـَ َيرََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمنـ وارََلرَتسـم ارحـِّ هـَ أَل وارَعنـم رَتسـم نم
َهار رالمق رمَآن رتـ بمَدرَلك ممرَعَفاراَّللَّ رَعنـم  {َواَّللَّ رَغف وٌررَحلِّيمٌرريـ نَـزَّل 

منهـا    التائـبَ   دهِ لتغمـ    ،هبـا  ه  يعاقبَـ   حلـيٌم أن    ،خـرةيف اآل  ه  حَ ضـ يف  أن    فتـاركٌ  ،منهـا ن اتبَ مَـ  ذنـوبَ  ساترٌ  وهللا  
 )الطربي(. .علـيها عن عقوبتهِ  وعفوهِ   برمحتهِ 

  

ََت وَنرَعلَـىر} -103 ر واريـَفـم اٍمرَوَلكـِّنَّرالَـّذِّيَنرَكفـَ يَلٍةرَوََلرحـَ رَبِّيٍَةرَوََلرَسائَِّبٍةرَوََلرَوصـِّ َمارَجَعَلراَّللَّ رمِّنم
ثـَر ه ممرََلريـَعمقِّل ونَراَّللَِّّرالمَكذَِّبر  {َوَأكم

ونسكاا جاهلية، وأن هـؤالء األتبـاَع  سن وا هلم أفعاالا    أفاَد الطربي  رمحه  هللا، أن املقصوَد أتباع  املشركنَي الذين
ا  إفــٌك وكــذب، بــل ظنــ و   ال شــكن أهنــم أكثــر  مــنهم، وأهنــم مل يكونــوا يعقلــون أن الــذين ســن وا هلــم تلــك الســننَ 

 أهنم حمق ون.
ـ  هؤالءِ   ه  مَ الذي حرن   التـحريـمَ   أن ذلكَ    الكالم: وأكثرهم ال يعقلونَ وإنـما معىَن قال:  ـى    وأضـافوه    ونَ مشركاـل إـل
 .وبـاطل ـى كذبٌ تعالَ   هللاِ 
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َهاَدَةراَّللَِّّر} -106 ت م رشـَ رمََبرَوََلرَنكـم اَنرَذارقــ  ركـَ ََتِّيربِّهِّرَْثَنًـارَولـَوم ت ممرََلرَنشم رارمتـَبـم َّللَِّّرإِّنِّ رِبِّ َمانِّ ررفـَيـ قمسِّ إَِّنَّ
َْثِِّّيَر  {إًِّذارَلمَِّنراْلم

 للعقـــــاب. ونَ حق  تمـســــ  آثـــــونَ  نـــــا عاصـــــونَ فناهـــــا فإنن هادة، فـــــإذا كتمناهـــــا أو حرن الشـــــن  م  كـــــتوال ن
  .)الواضح(

 

رَشَهاَدَتَِِّّمارَوَماراعمَتَديـمَنار} -107 َّللَِّّرَلَشَهاَدتـ َنارَأَحقُّرمِّنم رِبِّ َمانِّ َنرالظَّالِّمِّيَرفـَيـ قمسِّ رإًِّذارَلمِّ  {إَِّنَّ

 )الواضح(. ه.وعقابِ  هللاِ  طِ خَ ها إىل سَ نا بتعريضِ منا أنفسَ ظلَ  ينا يف ذلكَ فإذا اعتدَ 
 

َمَهر} -110 َكم رَوت بمِّئ راْلم َبـمَرَصرِبِِّّذمّنِّ  {َواْلم

 تفسره  يف سورِة آِل عمران.ذكَر أنه تقدنَم 
َح أنــه الــذي يولَــ  َة أقــواٍل يف معــىن األكمــه، ورجــن ى يف  ؛ ألنــه أبلــغ  يف املعجــزة، وأقــوَ د  أعمــىوهنــاك أورَد عــدن

 التحدِ ي.

 قال: والربص  معروف. اهـ.

 .ملرض اجلسدَ  صيب  ي   بياضٌ   وهو

 
َوَّلِّنَر}  -114 رلََنارعِّيًدارْلِّ رَتك ون  َنرالسََّماءِّ َنارَمائَِّدًةرمِّ رَعَليـم ررَبَـَّنارأَنمزِّلم رَمرمََيَراللَّه مَّ ارقَاَلرعِّيَسىرابمن 

َنار نمَكرَوارمز قـم رََِّنرَوَآيًَةرمِّ  { َوأَنمَترَخي رالرَّازِّقِّيَرَوَآخِّ
 )الطربي(. وال نكد. ن  مَ  ه  عطاءَ   ألنه ال يدخل    ؛لن تفضن مَ  وأجود    ،من يعطي  خري   إنك اي رب ِ 

 
ر} -116 َقٍ  رَبِّ رَأق وَلرَمارلَيمَسر ِّ رَأنم َته رقَاَلرس بمَحاَنَكرَمارَيك ون ر ِّ رَعلِّمم رقـ لمت ه رفـََقدم رك نمت  تـَعمَلم رر إِّنم

ير رنـَفمسِّ كَرَمارِفِّ رنـَفمسِّ  { َوََلرَأعمَلم رَمارِفِّ
 
َته  اَنَك َما قَاَل س ب حَ } ى:  قال عيسَ  {َيك ون  يل َأن  أَق وَل َما لَي َس يل حِبَقٍ  ِإن  ك ن ت  قـ ل ت ه  فـََقد  َعِلم 

 يوأم ِ  ،خملوق ألين عبدٌ  ؛ذلك أقولَ  يل أن   ليسَ  ،به مَ أو أتكلن  ذلكَ  أفعلَ  ا أن  وتعظيما  اي رب ِ  ا لكَ تنزيها 
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 ،ذلك أين مل أقل   عاملٌ  وأنتَ  ،شيء ى عليكَ ال خيفَ  ربوبية؟ إنكَ  عاء  اد ِ  ةِ واألمَ  للعبدِ  فهل يكون   ،لك ةٌ أمَ 
  م به.ومل آمره  

ما  من األشياءِ  ألين إمنا أعلم   ،ين عليهع  طلِ عين فلم ت   ه  أًن ما أخفيتَ  وال أعلم   { َواَل أَع َلم  َما يف نـَف ِسكَ }
 )الطربي(.  ينأعلمتَ 

 
رَمار} -117 رَشهِّيًدا رَعَليمهِّمم رروَك نمت  رفِّيهِّمم رَوأَنمَتررد ممت  رك نمَترأَنمَترالرَّقِّيَبرَعَليمهِّمم َتِنِّ رتـََوفَـّيـم فـََلمَّا

ٍءرَشهِّيدٌر رَشيم    { َعَلىرك ل ِّ
وأًن بـــني    مــن أعمــاهلم مـــا عملــوه    ألين إمنــا شـــهدت    ،علــيهم دوين  أنــت احلفـــيظَ   كنــتَ   ،ين إليـــكفلمــا قبضــتَ 
  ،األشـياء  بعـضَ   وأمـا أًن فإمنـا شـهدت    ،شـيء  يـكَ على  ألنـه ال خيفَـ  ،شـيء علـى كـل ِ  تشهد   وأنتَ  أظهرهم.

 )الطربي، ابختصار(. القوم ظهرِ بني أ وأًن مقيمٌ  وذلك ما عاينت  

 

رََل ممر} -118 رتـَغمفِّرم رتـ َعذ ِِّبم ممرفَإَِّّنَّ ممرعَِّباد َكرَوإِّنم َكِّيم رإِّنم راِلم  {فَإِّنََّكرأَنمَترالمَعزِّيز 
ى  ن هـدَ مَـ   ،يف هدايتـهِ   احلكـيم    ،عنه  يدفعه    أحدٌ   ال يقدر    ،منه  االنتقامَ   رادَ ن أممن   يف انتقامهِ   العزيز    أنتَ  فإنكَ 

 .)الطربي( من العقاب النجاةِ   منهم لسبيلِ  قَ وف ِ ن مَ  وتوفيقهِ   ،إىل التوبةِ  ن خلقهِ مِ 

 

قـ ه ممر} -119 دم َفع رالصَّادِّقَِّيرصِّ م ريـَنـم رحَتمرقَاَلراَّللَّ رَهَذاريـَوم نم ََّنـمَار رََل ممرَجنَّاٌترَتـَمرِّيرمـِّ اراْلم َخالِـّدِّيَنررتِّهـَ
ه ممرَوَرض وارَعنمه رفِّيَهارأََبًدار َيراَّللَّ رَعنـم  {يم رَذلَِّكرالمَفومز رالمَعظِّررَرضِّ

َهنــ َار  } ا األ  ن  حَت ِتهــَ رِي مــِ ( مــن ســورة احلــج: أي: تتخــرنق  يف  24تفســريها يف اآليــة )يف  قــال    {هلــَ م  َجنــناٌت َتــَ 
 ، وحتَت أشجارها وقصورها، َيصرِفوهنا حيث شاؤوا، وأين شاؤوا.اهها وأرجائها وجوانبِ أكنافِ 

َي ا}( مـــن ســـورِة البيِ نـــة:  8قـــال يف اآليـــِة ) نـ ه م  َرضـــِ ى ممـــا أوتـــوه  مـــن النعـــيِم  أعلَـــ   ومقـــام  رضـــاه  عـــنهم  :{َن  عـــَ
 فيما منحهم من الفضِل العميم.  {َوَرض وا َعن ه  . }املقيم

 

 

ر
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راْلنعامسورةر
 

رنـَزَّر} -7 َيـمدِّيهِّممرلمَنارَعلَرَوَلوم وه رِبِّ رقِّرميـَاٍسرفـََلَمسـ  ٌرريمَكركِّتَـاًِبرِفِّ حم رسـِّ َذارإَِّلَّ رهـَ ر وارإِّنم اَلرالَـّذِّيَنرَكفـَ َلقـَ
 {م بِّيٌر

 أورَد آيتنِي يف بياِن معناها.
نـا بـه  ئتَ يف توحيـِدي سـواي: مـا هـذا الـذي ج  يب غـريي فيشـركونَ   ونَ يعدل  الذينَ   قال الطربي فيها: ... لقالَ 

 !له ال حقيقةَ  أنه سحرٌ  وأتمنله   ره  ملن تدبن  نيٌ بِ م  ، ةوال صحن  له حقيقةٌ  ، ليست  ناسحرَت به أعينَ    سحرٌ إال

 

ر} -8 َممر  َيراْلم رأَنـمَزلمَنارَمَلًكارَلق ضِّ  {يـ نمَظر ونَرُث َّرََلرَوقَال وارَلومََلرأ نمزَِّلرَعَليمهِّرَمَلٌكرَوَلوم

َهلــونَ    –ومشــاهدهتم لــه طرفــَة عــني، فضــالا عــن أن حيظــوا بكلمــٍة أو يزيلــوا بــه  ك(  لَــ )املإنزالــِه    بعــدَ   أي: ال مي 
 )روح املعاين(.  .شبهة –بزعمهم  

 

م ر} -14 رَوه َوري طمعِّم رَوََلري طمعـَ َرمضِّ رَواْلم رق لمرَأَغيمَراَّللَِّّرَأَّتَِّّذ رَولِّيًّارفَايِّرِّرالسََّماَواتِّ رَأنم رمت  رأ مـِّ قـ لمرإِّّن ِّ
رِّكِّرَأك وَنرَأوََّلرمَر َنرالمم شم َلَمرَوََلرَتك وَننَّرمِّ رَأسم  {يَرنم

  لـه مـن أهـلِ   ، وانقـادَ  وهنيهل ألمرهِ ، وتذلن له ابلعبودية  ن خضعَ ل مَ أون    أن أكونَ هلم أيضاا: إين أمرين ريبِ   وقل  
)تفسـري    .اءركشـ   واألنـدادَ   اآلهلـةَ   ، الـذين جيعلـونَ ابهلل  ن املشـركنيَ  مِـ يل: ال تكـوننن   : وقيلَ . وقل  دهرِي وزماين

 .الطربي، ابختصار(

ر} -15 رَرِب ِّ رَعَصيمت  رإِّنم رَأَخاف  ٍمرَعظِّيمٍررق لمرإِّّن ِّ  {َعَذاَبريـَوم

الـذين    ،ابهلل  العـادلنيَ   املشـركنيَ   هلـؤالءِ   صـلى هللا عليـه وسـلم: قـل    حممـدٍ   هِ لنبيـ ِ   تعـاىل ذكـره   يقول  تفسري  اآلية: 
ر،افعبــدهت    ،ريبِ    عصــيت    إن    وإين أخــاف    ،ســواه  شــيءٍ   عــن عبــادةِ  هنــاين  أواثهنــم: إن ريبِ    إىل عبــادةِ   يــدعونكَ 

 )الطربي(. القيامة. يومِ  يعين عذابَ   {يـَو ٍم َعِظيمٍ َعَذاَب }

 

ٍءر}  -17 يم رشــَ ل ِّ َورَعلــَىركــ  َيمٍرفـَهــ  َكرِبــِّ رَُيمَسســم َورَوإِّنم رهــ  َفرلـَـه رإَِّلَّ رفـَـََلرَكاشــِّ رٍ  َكراَّللَّ ربِّضــ  رَُيمَسســم َوإِّنم
 {َقدِّيرٌر
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ــرِ  والنفـــع، وأنـــه  رمحـــه  قـــال   َب   هللا: يقـــول  تعـــاىل خمـــرباا أنـــه مالـــك  الضـ ــِ  املتصـــرِ ف  يف خلقـــِه مبـــا يشـــاء، ال معقـ
 .حلكمه، وال رادن لقضائه

 مث أورَد آيةا وحديثاا يف معناها.
  ةٍ بشـــدن   هللا  كَ ب  صِـــ ي    إن    ،صـــلى هللا عليـــه وســـلم: اي حممـــد   هِ لنبيـــ ِ   ه  تعـــاىل ذكـــر   يقـــول  قــال الطـــربي يف تفســـريها:  

  ل مــن أســلمَ أون   أن تكــونَ   الــذي أمــركَ   ،إال هللا  عنــكَ   ذلــكَ   فلــن يكشــفَ   ،فيــه  وضــيقٍ   كَ يف عيشــِ   وشــظفٍ 
  ،واألصــنام  مــن األواثنِ   بــه إىل عبادتــهِ   العــادلونَ   مــا يــدعوكَ   دونَ   ،زمانــك  لــه مــن أهــلِ   وأذعــنَ   ،وهنيــه  ألمــرهِ 
 سواها من خلقه.   شيءٍ  كل ِ ودون َ 

لِ  }ر،بــذلك  أنــه أصــابكَ   فتقــرن   ،يف املــال  وكثــرةٍ   يف الــرزقِ   عةٍ وسَــ   عــيشٍ   يف  برخــاءٍ   كَ ب  صِــ ي    وإن   َو َعلــَى كــ  فـَهــ 
ٍء قـَـِديرٌ  ي  علــى    هــو القـادر    ،قـدير  شــيءٍ   فهـو علــى كـل ِ   ،بــذلك  الــذي أصـابكَ   تعــاىل ذكـره: وهللا    يقـول    {شــَ

  لــيسَ   ،طلبــه  منــه شــيءٌ   تنــع  وال مي  ،يريــده  شــيءٌ   ال يعجــزه    ،قــادر  يريــده    شــيءٍ   وهــو علــى كــل ِ   ،كوضــر ِ   كَ نفعِــ 
عنهــا وال    ضــر ٍ   وال دفــعِ   ،ها وال غريهــاعلــى أنفســِ   نفــعٍ   علــى اجــتالبِ   الــيت ال تقــدر    ،املهينــة  الذليلــةِ هلــة  آلاك

 .غريها

 

رمَآن ر} -19 َذارالمقـ  َيرإَِّ َّرهـَ َنك ممرَوأ وحـِّ رَوبـَيــم يٌدربـَيـمِنِّ راَّللَّ رَشهِّ َب رَشَهاَدًةرق لِّ ٍءرَأكم ْلِّ نـمذِّرَك ممررق لمرَأيُّرَشيم
ربـََلَغر َورإِّلـٌَهروَربِّهِّرَوَمنم ارهـ  َهد رقـ لمرإِّمـََّ َرىرقـ لمرََلرَأشـم َعراَّللَِّّرَآَلـًَِّةرأ خـم َهد وَنرَأنَّرمـَ رلََتشـم رأَئِّنَّك مم ٌدرَوإِّنَـِّنِّ احـِّ

 {بَرِّيٌءرِمَِّّارت شمرِّك ونَر

 أوردا آيتنِي يف معناها..
  هلـــؤالءِ   صـــلى هللا عليـــه وســـلم: قـــل    حممـــدٍ   هِ لنبيـــ ِ   تعـــاىل ذكـــره    يقـــول  قـــال ابـــن  جريـــٍر يف تفســـريها مـــا خمتصـــره:  

  معبـــوداتٍ   هللاِ   أن مـــع   تشـــهدونَ   املشـــركونَ  غـــريه: أئــنكم أيهـــا  رابًّ   ابهللِ   العـــادلنيَ   ،تـــكنبون   اجلاحـــدينَ   املشــركنيَ 
 ؟واألصنام من األواثنِ  غريه  

بــل    ،أخــرى  مبــا تشــهدون أن مــع هللا آهلــةا   ال أشــهد    ،اي حممــد   حممــد صــلى هللا عليــه وســلم: قــل    هِ مث قــال لنبيــ ِ 
مــن العبــادة. وإنــين    علــى خلقــهِ   لــه فيمــا يســتوجب    ال شــريكَ   ،واحــد   نكــره. إمنــا هــو معبــودٌ وأ    ذلــكَ   أجحــد  
وال أدعــو    ،اشــيئا   ى هللاِ ســوَ   ال أعبــد    ،معــه  وتعبدونــه    إىل شــركتهِ   وتضــيفونه    هللِ   ه  تدعونَــ   شــريكٍ   مــن كــل ِ   بــريءٌ 
 ا.إهلا  ه  غريَ 
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رَك وار} -22 رلِّلَّذِّيَنرَأشم َمرََنمش ر ه ممرَجِّيًعارُث َّرنـَق ول  ت ممرتـَزمع م ونَرَويـَوم  {أَيمَنرش رََكاؤ ك م رالَّذِّيَنرك نـم

ــهِ   بنيَ واملكـــذ ِ   ،اشـــريكا   عـــائهم لـــه يف ســـلطانهِ ابد ِ   الكـــذبَ   علـــى هللاِ   إذا حشـــرًن هـــؤالء املفـــرتينَ   مث نقـــول     ِبايتـ
رَكاؤ ك م  الــن }يامــة:  لقا  فجمعنــا مجــيعهم يــومَ   ،ورســله ونَ أيــ َن شــ  ت م  تـَز ع مــ    ،هللا  أهنــم لكــم آهلــة مــن دونِ   {ِذيَن ك نـــ 
 )الطربي(. كنتم صادقني.  فأتوا هبم إن   ،أرابابا  وهنم من دونهِ ع  د  وتَ  ،وكذابا   افرتاءا 

 

ه ممرَمارر} -24 هِّممرَوَضلَّرَعنـم رَكيمَفرَكَذب وارَعَلىرأَنـمف سِّ  {ونَرَكان واريـَفمََت رانمظ رم

  هـــؤالء املشـــركونَ   كيـــف كـــذبَ   فـــاعلم    اي حممـــد    صـــلى هللا عليـــه وســـلم: انظـــر    حممـــدٍ   هِ لنبيـــ ِ   تعـــاىل ذكـــره    يقـــول  
ا  نــــا مــــا كنــــ  اي ربن   هللا علــــى أنفســــهم بقــــيلهم: وهللاِ   عنــــد لقــــاءِ   ،خــــرةيف اآل  واألصــــنامَ   م األواثنَ بــــرهب ِ   العــــادلونَ 
 )الطربي(.  والفرية. قني يف الدنيا من الكذبِ خل ِ وا هبا متاليت كان األخالقَ  واستعملوا هنالكَ  !مشركني

 

رأَنـمف َسه ممر} -26 لِّك وَنرإَِّلَّ ريـ هم َنرَعنمه رَويـَنمَأومَنرَعنمه رَوإِّنم َهوم ع ر ونَرَوه ممريـَنـم  {َوَمارَيشم

 )الطربي(. بفعلهم. والعطبِ   كسبوها من اهلالكِ ما هم م   وما يدرونَ 

 

ََياة رالدُّر} -32 رَلعٌِّبروَرَوَماراِلم َرة رَخيمٌرلِّلَّذِّيَنريـَتـَّق وَنرَأَفََلرتـَعمقِّل ونَرََلمٌورنـمَيارإَِّلَّ َخِّ  {َوَللدَّار راْلم

َِخَرة  َخري ٌ }   ىالـيت تبقَـ   مـن األعمـالِ   ابلصـاحلِ   خـرةِ اآل  للـدارِ   واالسـتعداد    بطاعتـهِ   وللعمـل   يقول: {َولَلدنار  اآل 
  وال يــدوم    اهلــا فيهــا ســرورٌ فــال يبقــى لعم    الــيت تفــىَن   مــن الــدارِ   خــريٌ   ،أهلهــا فيهــا  ســرور    هــا ألهلهــا ويــدوم  منافع  

 هلم فيها نعيم.  

 إىل رضاه.   واملسارعةِ  معاصيهِ   واجتنابِ   بطاعتهِ   ه  قونَ فيتن  هللاَ  يقول: للذين خيشونَ  {ق ونَ ِذيَن يـَتـن للن }
  الـدنيا لعـبٌ   ن أن احليـاةَ مـا ربـربهم بـه مِـ   ةَ حقيقـ   بون ابلبعـثِ هـؤالء املكـذ ِ   يقول: أفال يعقـل   {أَفال تـَع ِقل ونَ }

  وتفجعـه    ،املصـائب  وتصـيبه    ،فيهـا النوائـب  ومن تنوبه    ،فيموت  منهم ومن ينهلك    م  من خي  رتَ  وهم يرونَ  ،وهلو
علـى أن    واضـحٌ   ودليـلٌ   ،هلـا  الـنفسِ   إليهـا واسـتعبادِ   عن الركـونِ  ومزدجرٌ  كرٌ مدن  ملن عقلَ  الفجائع؟ ففي ذلكَ 

 )الطربي(. معه.  سواه    شيءٍ  إشراكِ  له بغريِ  اخللَق إخالص  العبادةِ  ا يلزم  فا ا ومصر ِ را هلا مدب ِ 
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َيرنَـر}  -35 َتغــِّ رتـَبـم َتَطعمَترَأنم راســم إِّنِّ ه ممرفــَ َكرإِّعمَراضــ  ب َرَعَليــم اَنركــَ ركــَ رَوإِّنم لًَّمارِفِّ رســـ  رَأوم َرمضِّ راْلم ارِفِّ َفقــً
رَشاءَر يٍَةرَوَلوم َاهِّلِّيَراَّللَّ رَْلََمَعه ممرَعَلىراَلم َدىررالسََّماءِّرفـََتأمتِّيَـه ممرِبَِّ َنراْلم  {َفََلرَتك وَننَّرمِّ

ربال  يف مــواطنِ   ع  زَ هم، وال َتــَ علــى إســالمِ   ديدِ الشــن   هبــذا احلــرصِ   فــال تكــن  ...     اجلــاهلنيَ   مــنَ   ، وال تكــوننن صــن
 )الواضح يف التفسري(. بذلك.

 

َمع وَنر} -36 رالَّذِّيَنرَيسم يب  َتجِّ َارَيسم َعثـ ه م راَّللَّ رإِّمَّ َتىريـَبـم  {ُث َّرإِّلَيمهِّريـ رمَجع ونَرَوالمَموم

 ( من سورِة يونس بقوله: إليه مرجعهم.56فسنرَه  يف اآليِة )

 أي: يوَم القيامة، فيجازي كلن عامٍل بعمله.  {إِلَي ِه يـ ر َجع ونَ مث ن ( من سورِة الروم }11ويف اآليِة )

 

ررَب ِّهِّرَوقَال وارَلومََلرنـ ز َِّلرعَر} -37 ز َِّلرَآيـًَةررَليمهِّرَآيٌَةرمِّنم ريـ نــَ َره ممرََلرقـ لمرإِّنَّراَّللََّرقـَادٌِّررَعلَـىرَأنم ثــَ َوَلكـِّنَّرَأكم
 {يـَعمَلم ونَر

وال    ،هلـــا مـــن الـــبالءنزن   إن    يــةِ مـــا علـــيهم يف اآل  ال يعلمــونَ   ،آيـــة  فيســـألونكَ   ذلـــكَ   الـــذين يقولــونَ   أكثـــرَ   ولكــنن 
مل يقولـوا ذلـك    ،هلـا عليـكمل أنز ِ   الـذي مـن أجلـهِ   ولـو علمـوا السـببَ   ،عليـك  كَ ذلـ   إنـزالِ  تـركِ  ما وجـه   يدرونَ 

 .)تفسري الطربي( ذلك. أكثرهم ال يعلمونَ  ولكنن  ،ومل يسألوكه

 

ر} -39 اتِّ رالظُّل مـَ ٌمرِفِّ م رَوب كـم ََيتَِّنارصـ  أمرَجمَعلـمرَوالَّذِّيَنرَكذَّب وارِبَِّ رَيشـَ نم لِّلمه رَومـَ أِّراَّللَّ ري ضـم رَيشـَ نم ه رَعلَـىرمـَ
َتقِّيمٍر َراٍطرم سم  {صِّ

 قال رمحه  هللا: أي: هو املتصرِ ف  يف خلقِه مبا يشاء.

واهلـــادي إىل    ،إىل الكفـــر  عـــن اإلميـــانِ   ن خلقـــهِ مِـــ   ه  إضـــاللَ   ن يشـــاء  مَـــ   تعـــاىل أنـــه املضـــل    أخـــربَ وقـــال الطـــربي:  
ومــا    بــه وبرســلهِ   الكفــرِ   بــه وتــركِ   انِ ميــ لإل  ولــهِ وطَ   بفضــلهِ   ه  قــ  فموف ِ   ه  هدايتَــ   ن أحــبن مَــ   ،مــنهم  املســتقيمِ   الصــرا ِ 
مـنهم    وال يضـل    ،السـعادة  الكتـابِ   لـه يف أم ِ   ن سـبقَ إال  مَـ   أحـدٌ   ن خلقهِ وأنه ال يهتدي مِ  ،به أنبياؤه جاءت  
 واألمر.  له اخللق   ،هكلن   وإليه الفضلَ  ،هكلن   اخلريَ  وأن بيدهِ  ،له فيها الشقاء  إال  من سبقَ  أحدٌ 
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  ن وجـدَ ه، فمَـ لقِـ يف خَ   صـرِ ف  تامل  ه  سـبحانَ   وهـوَ )الواضـح يف التفسـري(:  ملـا سـبق، ورَد يف   ويف تفسرٍي وتوضـيحٍ 
  مـع اإلميـانِ   جـاوبِ والتن   احلـق ِ   قبـولِ ل  ةا فيـه خـرياا وقابليـن   ن وجـدَ ه، ومَـ أضـلن   اللِ والضـن   مـائالا إىل الكفـرِ  ه  استعدادَ 
 حيح. الصن   إىل الطريقِ  ه  أرشدَ 

 

رَأرمَسلمر} -42 رقـَبملِّكَرَنارإََِّلرأ َمٍمرَوَلَقدم لمَبأمَساءِّرَوالضَّرَّاءِّرَلَعلَّه ممريـََتَضرَّع ونَررمِّنم ََنه ممرِبِّ  {فََأَخذم
 . )الطربي(.بوهمرسالا فكذن   كَ ن قبلِ مِ  ولقد أرسلنا إىل أممٍ 

 

وِب  ممر}  -43 ــ  رقـ لـ تم رَقســـَ نم ــِّ رَّع وارَوَلكـ ــَ َنارَتضـ ــ  اَءه ممرِبَمسـ ــَ ومََلرإِّذمرجـ ــَ ــَ رفـَلـ َنرَلـ ــَّ يمرَوزَيـ ــَّ ان واررطَان رم رالشـ ــَ اركـ ــَ مـ
 {يـَعمَمل ونَر

 وحسنَن هلم الشيطان. )تفسري الطربي(.

 

رالمَعاَلمِّيَر} -45 د رَّللَِِّّّرَرب ِّ َمم رالَّذِّيَنرظََلم وارَواِلم مِّ رالمَقوم  {فـَق طَِّعرَدابِّر 

إال     مــنهم أحــدٌ   ك  رتَ م يــ  فلــ   ،عــن آخــرهم  ه  وخــالفوا أمــرَ   ه  بوا رســلَ م وكــذن وا علــى رهبــِ  الــذين عتَــ   القــوم    لَ فاستؤصِــ 
  علـى رسـلهِ   العـاملني علـى إنعامـهِ   رب ِ   هللِ   التـام    والشـكر    ،الكامل  والثناء  ... هللا هم عذاب  إذ جاءَ  بغتةا  كَ هلِ أ  

داهتم ما وعـدوهم علـى كفـرهم  عِ   وحتقيقِ   ،الكفر  هم من أهلِ ن خالفَ هم على مَ حججِ   ظهارِ  ،طاعته وأهلِ 
 )الطربي(. عذابه. وعاجلِ   هللاِ  نقمِ ن م ،هم رسلهوتكذيبِ  ابهللِ 

 

َعمَمىرَوالمَبصِّي ر} -50 َتوِّيراْلم  {َأَفََلرتـَتَـَفكَّر ونَرق لمرَهلمرَيسم

 أورَد آيةا يف معناها.

علـيكم بـه أيهـا    فيمـا أحـتج    هللا: أفـال تتفكـرونَ   بوا ِبايتِ كـذن   نهلـؤالء الـذي  ]تعاىَل ذكره [يقول  قال الطربي: 
  مـن إشـراكِ   ،مـا أنـتم عليـه مقيمـون   مـن فسـادِ   ،وأدعـوكم إليـه  ما أقـول    فتعلموا صحةَ   ،ججمن هذه احل القوم  

فتَـَدع وا مـا أنـتم عليـه مـن    ،صـدقي ألعيـنكم  حجـجِ   مع ظهـورِ  ،كم إاييكم وتكذيبِ رب ِ  ابهللِ  واألندادِ  األواثنِ 
 .الذي به تفوزون؟ إىل ما أدعوكم إليه من اإلميانِ  مقيمونَ  الكفرِ 
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هِّرالرَّمحـمََةرأَنَـّه رذَرَوإِّر} -54 ممرَعلَـىرنـَفمسـِّ ََلٌمرَعلَـيمك ممرَكتَـَبررَبُّكـ  لمرسـَ ََيتَِّنارفـَقـ  مِّن وَنرِبَِّ ارَجاَءَكرالَّذِّيَنريـ ؤم
َلَحر ربـَعمدِّهِّرَوَأصم ََهاَلٍةرُث َّرًَتَبرمِّنم رَعمَِّلرمِّنمك ممرس وًءارِبِّ يمٌرَمنم  {فَأَنَّه رَغف وٌرررَحِّ

منـه.    علـى مـا فـر َ   مـع النـدمِ   ،إىل مثلـه  العـودَ   وتركَ   ،هللا  بطاعةِ   وراجعَ   وأًنبَ   اتبَ ذا إ فأنه غفوٌر لذنبهِ ... 
 .)الطربي( منه  بعد توبتهِ   على ذنبهِ   ه  أن يعاقبَ  حيٌم ابلتائبِ ر 

 

راَّللَِّّرقـ لمرََلرأَتَّبـِّع ر} -56 رد ونِّ نم ع وَنرمـِّ رَأعمب َدرالَـّذِّيَنرتـَدم رَأنم رَّن ِّيت  َواءَك ممرق لمرإِّّن ِّ رَأهـم َللمت  رضـَ إًِّذارقـَدم
َتدِّينَر َنرالمم هم  {َوَمارَأََنرمِّ

  العـادلنيَ   ،كم مـن قومِـ هلـؤالء املشـركني بـرهب ِ   اي حممـد    صلى هللا عليـه وسـلم: قـل    حممدٍ   هِ لنبي ِ   تعاىل ذكره   يقول  
الـذين    أن أعبـدَ هنـاين    األواثن: إن هللاَ   هم وعبـادةِ هم على دينِ إىل موافقتِ   الذين يدعونكَ   ،واألنداد به األواثنَ 
تكم  وال أعطــيكم حمبــن   ،وال أوافقكــم عليــه  ،كم علــى مــا تــدعونين إليــه مــن ذلــكبعَ فلــن أتــن   ،ن دونــهمِــ   تــدعونَ 

مــثلكم    ضــاالًّ   فصــرت    ،ىاهلــدَ   علــى غــريِ   وســلكت    ،احلــق    ةَ حمجــن   ذلــك فقــد تركــت    وإن فعلــت    ،وهــواكم فيــه
 .)الطربي( استقامة على غريِ 

 

رَأنَّرعِّر} -58 تَـرق لمرَلوم َنك ممرنمدِّيرَمارَتسم رَوبـَيـم ربـَيمِنِّ َممر  َيراْلم ل وَنربِّهِّرَلق ضِّ لظَّالِّمِّيَرعمجِّ  {َواَّللَّ رَأعمَلم رِبِّ

إيل ،     لتشــديِد العــذاب، ولــذلك مل يفــوِ ِض األمــرَ أي: حبـاهلم، وأبهنــم مســتحق ون لإلمهــاِل بطريــِق االســتدراجِ 
 بتعجيِل العذاب. )روح املعاين(.ومل يقِض 

 

ريـَعمَلم َهار} -59 رَوَرَقٍةرإَِّلَّ ق ط رمِّنم رَوَمارَتسم رِفِّ رَوََلرَريـمٍبرَوََلرََيبِـٍّسرإَِّلَّ َرمضِّ راْلم اتِّ رظ ل مـَ َوََلرَحبـٍَّةرِفِّ
 {كَِّتاٍبرم بِّيٍر

األرض،    يف ابطـنِ   ةٌ حبـن   وأينما كان، فال توجـد    قن ه، مهما دَ وأحوالَ   ه  حركتَ هللا     علم  ويَ   إال    ن أمرٍ مِ  هناكَ  وليسَ 
ــاا بعيـــداا ومظلِ   همـــا كـــانَ م ــادٌ   ،مـ ــ    هللاِ   وهـــو يف علـــمِ   شـــيء، إال    أو أي    ،أو حيـــوان   أو نبـــاتٌ   وال مجـ يف    نٌ ون دَ ومـ
 )الواضح يف التفسري(. احملفوظ. وحِ اللن 

 

م ر} -62 رَأََلرَله راِلم كم َق ِّ بِّيَرُث َّرر دُّوارإََِّلراَّللَِّّرَمومََله م راِلم َاسِّ رَع راِلم  {َوه َورَأسم
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َع اخلالئــِق بنفســِه يف أســرِع زمــاٍن وأقصــره. ويلــزم  مــن هــذا أن ال يشــغله  حســاٌب عــن حســاب،   مجيــ حياســب  
 وال شأٌن عن شأن )روح املعاين(.

 

يك ممرمــِّر}  -63 ريـ َنجــ ِّ نم ذِّهِّرقــ لمرمــَ رهــَ نم اََنرمــِّ رَأْنــمَ ًةرلــَئِّنم يــَ رًُّعارَوخ فم ع ونـَـه رَتضــَ رِّرَتدم َب ِّرَوالمَبحــم رالــم اتِّ رظ ل مــَ نم
 {َنرالشَّاكِّرِّينَرَننَّرمِّرلََنك ور

 )الطربي(  .يف عبادتك معكَ   ا ن شركه  ن كنَ دون مَ  ،العبادة لكَ  ص  لِ وخي    ،ابلشكر كَ د  ممن يوح ِ   لنكوننن ... 

 

ر} -64 رَكرمبٍرق لِّ رك ل ِّ َهارَومِّنم نـم يك ممرمِّ  {ُث َّرأَنـمت ممرت شمرِّك ونَرراَّللَّ ريـ َنج ِّ

  النـازلِ   يكم مـن عظـيمِ ينجـ ِ   ،بكـم  الكـربِ   كم عند حلـولِ جِ على فرَ   القادر   هللا   :هلةا آم برهب ِ  املشركنيهلؤالء  قل  
 ابختصار(.... )الطربي، ى ذلكسوَ  كربٍ كلِ   ن  ومِ   ،والبحر بكم يف الرب ِ 

 

َرىر} -68 ربـَعمَدرالذ ِّكم يَـنََّكرالشَّيمطَان رَفََلرتـَقمع دم رالظَّالِّمِّيَرَوإِّمَّاريـ نمسِّ مِّ  {َمَعرالمَقوم

هــم يف هــذا  هــو معــىن ظلمِ   وذلــكَ   .مــا خاضــوا بــه فيــهفيــه لِ   الــذي هلــم اخلــوض    وا يف غــريِ الــذين خاضــ أي:  
 . )الطربي(.املوضع 

 

نـمَيارَوَذرِّرالَــّذِّيَنر}  -70 اة رالــدُّ َيــَ ارَوَلــَمًوارَوغــَرََّتم م راِلم ٌسرِبــَِّارراَّتــََّذ واردِّيــنَـه ممرَلعِّبــً َلرنـَفــم رتـ بمســَ ربــِّهِّرَأنم رم َوذَكــ ِّ
رلَيمَسرَلََر لَّرَكَسَبتم ركـ  رتـَعمدِّلم راَّللَِّّرَو ِّ رَوََلرَشفِّيٌعرَوإِّنم رد ونِّ ارارمِّنم هـَ نـم رمِّ ذم ٍلرََلريـ ؤمخـَ دم أ ولَئـَِّكرالَـّذِّيَنررعـَ

ف ر ونَرأ بمسِّر َارَكان وارَيكم رمحِّيٍمرَوَعَذاٌبرأَلِّيٌمرِبِّ َارَكَسب وارََل ممرَشَراٌبرمِّنم  {ل وارِبِّ

ََياة  الد  َوَذِر النِذيَن اعنَذ وا ِدينَـه م  َلِعبا } صـلى هللا عليـه    حممـدٍ   هِ لنبيـ ِ   تعـاىل ذكـره    يقول   {نـ َياا َوهَل واا َوَغرنهت  م  احل 
  اللعـبَ   ه  هم إاين ن طـاعتِ هم مِـ فجعلوا حظـوظَ   ،اا وهلوا لعبا   ه  هم إاين هللا وطاعتَ  ذوا دينَ اعن هؤالء الذين  وسلم: ذر  

وإين هلــم مــن    ،فــإين هلــم ابملرصــاد  ،عــنهم  فــأعرض    ،علــيهم  ليــت  هبــا إذا مسعوهــا وت    واالســتهزاءَ   واللهــوَ   ،ِبايتــه
 .الدنيا  احلياةِ   وعلى اغرتارهم بزينةِ  هلم على ما يفعلونَ  منهم والعقوبةِ  االنتقامِ  وراءِ 
ف  } يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكان وا َيك    هؤالء الذين إن    {ر ونَ أ ولَِئَك النِذيَن أ ب ِسل وا مبَا َكَسب وا هَل م  َشَراٌب ِمن  محَِ
فر هنـوا بـه    ،هللا  أسـلموا لعـذابِ   هـم الـِذين  ،مـنهم  مل يؤخـذ    فـداءٍ   كـلن   القيامةِ  هللا يومَ  هم من عذابِ وا أنفسَ فدَ 
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ــدنيا مـــن اآل  جـــزاءا  ــبوا يف الـ ــا كسـ ــم  واألوزار  اثمِ مبـ ــار   ، هلـ ــراٌب حـ ــا يزيـــدونَ شـ ــا   مبـ ــه عطشـ ــن  بـ ــم مـ ــا هبـ ا علـــى مـ
وعبــادهتم معــه    ،وإنكــارهم توحيــده  مبــا كــان مــن كفــرهم يف الــدنيا ابهللِ   ؛مقــيم  وهــوانٌ   ألــيمٌ   عــذابٌ و   ،العطــش

 .)الطربي، ابختصار(  دونه آهلةا 

 

َفع َنارَوََلرَيض رَُّنَر} -71 راَّللَِّّرَمارََلريـَنـم رد ونِّ ع ورمِّنم  {َونـ َردُّرَعَلىرَأعمَقابَِّناربـَعمَدرإِّذمرَهَداََنراَّللَّ ررق لمرأََندم

  ،معهـــم  األصـــنامِ   ديـــنهم وعبـــادةِ   بـــاعِ ابت ِ   لـــكَ   مـــرينَ واآل  ،واألنـــداد  م األواثنَ بـــرهب ِ   دلنيَ ء العـــاهلـــؤال  اي حممـــد    قـــل  
  عبـادةَ   ع  ونـدَ   ،هللا  دونَ   ابلعبـادةِ   ه  فنخصـ    ،ًننـا أو ضـر ِ علـى نفعِ   ا ال يقـدر  ا أو خشـبا حجـرا  هللاِ  أندعو مـن دونِ 

  أنكـم تعلمـونَ   فال شـكن   ؟والشر    زون بني اخلريِ ون فتمي ِ عقلم تكنت    إن    ،واملوت  واحلياة    والنفع    الضر    الذي بيدهِ 
ــةَ  ــا ي    أن خدمــ ــَ وي    ى نفعــــه  رَتَــــ مــ ــر    ب  رهــ ــةِ وأوىَل   أحــــق    ه  ضــ ــَ    مــــن خدمــ ــه  رجــــَ ن ال ي  مــ ــر  شــــَ وال خي    ى نفعــ   ه.ى ضــ
 )الطربي(.

 

َبِّي ر} -73 َكِّيم راْلم رَوالشََّهاَدةِّرَوه َوراِلم  {َعاملِّ رالمَغيمبِّ

كــيم  يف كــلِ  مــا  عــن علمــِه شــيء )تفســري البغــوي(، احل ومــا يشــاهدونه، ال يغيــب   لعبــادِ يعلــم  مــا غــاَب عــن ا
 يفعله، اخلبري  جبميِع األمور، اخلفيِ ِة واجللينة )روح املعاين(.

 

ر} -78 ربَرِّيٌءرِمَِّّارت شمرِّك ونَرفـََلمَّارَأفـََلتم رإِّّن ِّ مِّ  {قَاَلرََيرقـَوم
 )الطربي(. تعاىل.  ا مع هللاِ إهلا  ئهِ ودعا واألصنامِ  هلةِ اآل ن عبادةِ مِ  :أي

 

ت ممر}  -81 رَكم ارَأشــم رمــَ اف  َفرَأخــَ يمك ممروََكيــم ربــِّهِّرَعلــَ ز ِّلم ارملَمريـ نـــَ َّللَِّّرمــَ ت ممرِبِّ رَكم ممرَأشــم لمطَاًَنررَوََلرَّتــََاف وَنرأَنَّكــ  ســ 
ت ممرتـَعمَلم ونَر رك نـم رإِّنم َممنِّ ْلم رَأَحقُّرِبِّ ِّ  {فََأيُّرالمَفرِّيَقيم

دري  وال تَــ   ،موال تــتكلن   ال تســمع    جــارة، وهــيَ ن حِ مِــ   صــنوعةِ امل  كم  ن أصــنامِ مِــ   أخــاف    وكيــفَ   آليــة:ا  فســري  ت
  ماواتِ السـن   ن دونـه، وهـو خـالق  كم مِـ وعبـادتِ   العظـيمِ   م ابهللِ ك  ن إشـراكِ مِـ   وأنـتم ال عـافونَ  ،كم هلـاعبـادتِ  أبمرِ 

  هللا    زلِ ـنـ ي    ة، فلـم  الصـحن   نَ هلـا مِـ   ال أسـاسَ   هلـاكم  ها، وعبـادت  عِ ا وتنو  على كثرهتِ   ،ن أشياءوما فيهما مِ  واألرضِ 
)الواضـــــح يف  يئاا منهـــــا.  ـشــــ   اإلنســـــان    ع  رَ شـــــ  ه، ال يَ وحـــــدَ   هللِ   مـــــرتوكٌ   العبـــــادةِ   وال دلـــــيالا، وأمـــــر    ةا جـــــن ح    بـــــذلكَ 

 التفسري(.
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َممن رالَّذِّيَنرَآَمن وارَوملَمريـَلمبِّس وارإُِّيَاََّن ممربِّظ لمٍمر} -82 َتد ونَرأ ولَئَِّكرََل م راْلم  {َوه ممرم هم

ــحاق:   ــِن إسـ ــَد بـ ــن أمحـ ــاه  عـ ــربي  معنـ ــام  الطـ ــن  أورَد اإلمـ ــذابمِـــ   األمـ ــ    ،ن العـ ــن دَ واهلـ ــةِ   ةِ ى يف احلجـ   ابملعرفـ
 .واالستقامة

 

هِّرَداو وَدر}  -84 ــِّ رذ ر ِّيَّتـ نم ــِّ ل رَومـ ــم رقـَبـ نم ــِّ َديـمَنارمـ ــَ ارهـ ــً َديـمَنارَون وحـ ــَ رهـ َلًّ ــ  وَبركـ ــ  َحاَقرَويـَعمقـ ــم ه رإِّسـ ــَ ارلـ ــَ نـ َوَوَهبـم
نِّيَرس َليمَماَنرَوأَيُّوَبرَوي وس َفرَوم وَسىرَوَهار وَنروَر  {وََكَذلَِّكرَْنمزِّيرالمم حمسِّ

 وح املعاين(.عليه السالم.. )ر   أي: جنزيهم مثَل ما جزينا إبراهيمَ 

 حمسن. كلن   كذلك جنزي ابإلحسانِ ما قاله  الطربي: ...   ويف آخرِ 

 

رَوَُيمََيرَوعِّيَسىرَوإِّلمر} -85 َنرالصَّاِلِِّّيَرَياَسررَوزََكرَِّيَّ  {ك ل رمِّ
ا ال ينبغــي )روح أي: من الكا ملنَي يف الصالح، الذي هو عبارٌة عن اإلتياِن مبا ينبغــي، والتحــر ز عمــ 

 املعاين(.
 

َاعِّيَلرَوالمَيَسَعرَوي ون َسرَول ويًار} -86 رَفضَّلمَنارَعَلىرالمَعاَلمِّيَرَوإَِّسم  {وَك َلًّ
 .)الطربي( مأزماهنِ  يعين: على عاملَِ  ،منيلنا مجيعهم َعلى العالَ وفضن 

 

َواَّنِِّّممر} -87 َتِِّّممرَوإِّخم رَآَِبئِّهِّممرَوذ ر َِّيَّ َتقِّيمٍرَومِّنم َراٍطرم سم َناه ممرَوَهَديـمَناه ممرإََِّلرصِّ تَـبَـيـم  {َواجم
  م آخــرينَ ايهتــم وإخــواهنومــن ذر ِ   -  اهم تعــاىل ذكــره  الــذين مســ    -هــؤالء    ن آابءِ ا مِــ وهــدينا أيضــا تفســري  اآليــة:  

  واخــرتًنهم لــديننا وبــاليِ   ،قنــاهم لــهفوفن   ،فيــه  الــذي ال شــركَ   اخلــالصِ   والــدينِ   للحــق ِ   -هم  مل يســم ِ   -ســواهم  
هللا الـــذي ال    وذلــك ديــن    ،معــوج    ريِ غـــ   دًنهم فأرشــدًنهم إىل طريــقٍ وســدن ...  رســالتنا إىل مــن أرســلناهم إليـــه

 .)تفسري الطربي( به عباده وأمرَ   ،نبيائهأل نارب    هللا   الذي ارتضاه   وهو اإلسالم    ،فيه عوجَ 
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رَك وار}  -88 رَأشـــم وم ــَ ادِّهِّرَولـ رعِّبـــَ نم اء رمـــِّ ــَ رَيشـ نم هِّرمـــَ دِّيربـــِّ ــم َدىراَّللَِّّريـَهـ َكرهـــ  ان وارَذلـــِّ ــَ اركـ ه ممرمـــَ نـم ــَ بَِّطرعـ ــََ ِلـ
 {يـَعمَمل ونَر

وهــم    ثــواب  أعمــاهلم  الصــاحلة، فكيــف مبــن عــداهم  –مــع فضــلهم وعلــوِ  شــأهنم    –أي: لبطــَل وســقَط عــنهم  
 م؟ )روح املعاين(.أعماهل  م هم، وأعماهل  

 

َرَيَديمهِّرَوَهَذاركَِّتاٌبر} -92 رالَّذِّيرَبيم ََلَارَولِّتـ نمذَِّرررأَنـمَزلمَناه رم َباَرٌكرم َصد ِّق  رَحوم  {أ مَّرالمق َرىرَوَمنم

ــرآن   ــا  وهـــذا القـ ــدِ مِـــ   ه  أنزلنـ ــه، كثـــري    ًن ال ريـــبَ ن عنـ ــدةِ   فيـ ــ  والنن   الفائـ ــع، كلـ ــةوهد   حـــق    ه  فـ ــهٌ   ،ايـ ــة،    وتوجيـ وحكمـ
 . )الواضح(.وراةالسابقة، ومنها التن  ةِ ماوين السن  للكتبِ  قٌ د ِ مصَ 

 
 

َناك ممرَأوََّلرَمرَّةٍر} -94 ت م وََنرفـ َراَدىرَكَمارَخَلقم ئـم رجِّ  {َوَلَقدم
،َوَلَقد  ِجئـ ت م وًَن فـ َراَدى} م  أَونَل َناك  َخَلق  َكَما } ال ماَل معكم وال زوج، وال ولٌد وال خدم،  {: وحداًنا
 : عراةا حفاةا غ رالا )أي غرَي خمتونني( )تفسري البغوي(.{َمرنةٍ 
 

رِّر} -97 َب ِّرَوالمَبحــم رالــم اتِّ رظ ل مــَ تــَد وارِبــَِّارِفِّ وَمرلِّتَـهم م رالنُّجــ  َلرَلكــ  َورالَــّذِّيرَجعــَ ررَوهــ  َََيتِّ لمَناراْلم رَفصــَّ قـَـدم
ٍمريـَعمَلم ونَر   {لَِّقوم

ِ فلـم هتتـدوا  أو حتـرين   ،الطريـق  إذا ضـللتم    والبحـرِ   يف الـرب ِ   أدلـةا   النجومَ   -  ناس  ا الأيه  - لكم الذي جعلَ  وهللا  
  هبـا مـن ظلمـاتِ   وتنجـونَ   ،فتسـلكونه  ةِ واحملجـن   فتهتـدون هبـا إىل الطريـقِ   ،ةهبـا علـى احملجـن   تسـتدلونَ   فيها ليالا 

 . )الطربي(.ذلك
 

ءٍررَنرالسََّماءِّرَماءًرَوه َورالَّذِّيرأَنـمَزَلرمِّر} -99 رَشيم َناربِّهِّرنـََباَترك ل ِّ َرجم  {فََأخم
ٍء َحي ٍ }كما قال:   :قال رمحه  هللا  [.30{ ]سورة األنبياء: َوَجَعل َنا ِمَن ال َماِء ك لن َشي 
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  معنـاه: فأخرجنـا بـه نبـاتَ   ولو قيلَ   وينمو عليه ويصلح.  ،شيء  به كل    فأخرجنا به ما ينبت   :الطربي وقال
هـو    الصـحيح    وإن كـان الوجـه    ،كـان مـذهباا   ،النبـات  هـو أصـنافَ   {ءٍ ي  شَ   لن ك  }  ون  فيك  ،النبات  أنواعِ  مجيعِ 
 ل.األون  القولَ 

 

ر} -106 رَعنِّ ره َورَوَأعمرِّضم ررَب َِّكرََلرإَِّلَهرإَِّلَّ َيرإِّلَيمَكرمِّنم رَمارأ وحِّ  {المم شمرِّكِّيَراتَّبِّعم

  ،اإلصــباح  وفــالق    ،ىوالنــوَ   ب ِ احلَــ   فـالق    الــذي هــو  ،لــه إال هللا  العبـادةِ   إخــالصَ   عليــكَ   يســتحق    ال معبـودَ 
 )الطربي(. سباًنا.ح   والقمرِ   والشمسِ  ،اسكنا   الليلِ  وجاعل  

 
ار} -111 ٍءرقـ ب ًَلرمـَ َتىرَوَحَشرمََنرَعَليمهِّممرك لَّرَشيم رأَنَـَّنارنـَزَّلمَنارإِّلَيمهِّم رالمَمََلئَِّكَةروََكلََّمه م رالمَموم ان وارررَوَلوم كـَ

مِّن وارإَِّلَّر رَيَشاَءراَّللَّ رلِّيـ ؤم ثـََره ممرَجمَهل ونَررَأنم  {َوَلكِّنَّرَأكم
 )الواضح يف التفسري(. نَد جميِء اآلايت.ع جَيهلوَن سَبَب عدِم إمياهِنم مولكنن أكثَره

بوَن أنن اإلميـ  اَن  قال ابن  َجريٍر الطربي  رمحـَه  هللا: ولكـنن أكثـَر هـؤالِء املشـركنَي جَيهلـوَن أنن ذلـَك كـذلك، حَيسـَ
ؤمن   يَس ذلـَك كــذلك، ذلـَك بيــِدي، ال يــ فـروا، ولــ ىَت شـاؤوا آَمنــوا، ومـىَت شــاؤوا كإلـيهم، والكفــَر أبيـديهم، مــ 

 منهم  إال  َمن  َهديت ه  له  فوفنقت ه، وال َيكفر  إال  َمن  خذلت ه  عِن الر شِد فأضللت ه.
تـاج  إىل  ٍر هنـا هـَو الصـنحيح، ولكنـنه  حيجريـ    ابـن  قر ِره  رمحَه  هللا: وهذا األصل  الذي يقاَل صاحب  "الظِ الل"    

 اهل َدى والضناللة، ومشيئِة هللِا وج هِد اإلنسان.  ِة عنجمموعِة الن صوِص الق رآنيزايدِة اإليضاح، ابسِتلهاِم 
ع  األخــري  يف أمــِر اهلــ دَ  الل، فقــِد اقتقــال: مشــيئة  هللِا هــي املرجــِ َر  ضــت  هــذِه املشــيئة  أن  تَ ى والضــن بتلــَي البشــَ

ٍر   د  ِن  بقـــَ ــَ ِر وامتحـــان، فمـ ــَ َع ابـــِتالٍء للبشـ ــِ ر  َموضـ د  َل هـــذا القـــَ ــِ ِه يف االبـــِتالء، وج عـ ــ  ــِة االختيـــارِ والتوجـ مـــن  حر ِيـ
اِه القلــ ِ  إىل اهلــ دى والتطلــ ِع إليــِه والرنغبــِة فيــه   ِد  فقــ   - أيــَن هــووإن  كــان ال يَعلــم  حينئــذٍ   –اسـتخدَمه  يف االَتــِ 

ِن اسـتخدَمه  يف الرن  أن  أيخَذ بيدِه وي عيَنه  ويَهديَه  إىل سَمشيئة  هللاِ اقتضت   دوِد  بيِله، ومـَ غبـِة عـِن اهلـ َدى والصـ 
ــبنط  يف    عـــن ه  يَتخـ ــَ ــِن الطنريـــق، وأن  َيَدعـ َده  عـ ــِ لنه  وأن  ي بعـ ــِ ــيئة  هللِا أن  ي ضـ ت  مشـ ــِد اقتضـــَ ه، فقـ ــِ ــِه وم وحياتـ دالئلـ

يطالظ لمات. وإرادة  هللاِ  ـ.اِن ابلبَشِر يف كلِ  حالة، وَمر  وقَدر ه  حم  مـن    )جمموعـه    د  األمِر كلِ ِه إليِه يف النهاية. اـه
 الواضح يف التفسري(.

 

 {إِّنَّررَبََّكرَحكِّيٌمرَعلِّيمٌر} -128
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ن  ك مـ ذلـ   وغـريِ   ،إىل حـال  مـن حـالٍ   إايهـم يف مشـيئتهِ   ويف تصـريفهِ   ،يف خلقـه  يف تـدبريهِ  {َك َحِكيمٌ َربن  نن إِ }
 )الطربي(. وشر   أمر هم من خريٍ   وما إليه صائرٌ  ،إايهم تدبريهِ   بعواقبِ   {َعِليمٌ }أفعاله. 

 

رَتك ون رلـَه رَعاقِّبَـة رالـدَّر} -135 َفرتـَعمَلم وَنرَمنم رَعامٌِّلرَفَسوم راعمَمل وارَعَلىرَمَكانَتِّك ممرإِّّن ِّ مِّ ارِّرق لمرََيرقـَوم
 {إِّنَّه رََلريـ فملِّح رالظَّالِّم ونَر

اِر تفسرِي مثلها } يف قال ون  لـَـه  َعاِقبــَة  الــدن ن  َتكــ  ِدِه َومــَ ن  ِعنــ  اَء اِبهلــ  َدى مــِ ى َريبِ  أَع لــَم  مبــَِن  جــَ َوقـَـاَل م وســَ
ِلح  الظناِلم ونَ   ابهلل. {: أي: املشركونَ إِننه  اَل يـ ف 

  ،يف الـدنيا  بـه مـن العمـلِ   هللا    ه  أمرَ ما    خبالفِ   من عملَ   عند هللاِ   حباجتهِ   وال يفوز   إنه ال ينجح  وقال الطربي: 
 ضع.يف هذا املو  الظاملِ   ظلمِ وذلك معىَن 

 

رَنَشاء ربَِّزعممِّهِّممررَهذِّهِّرأَنـمَعاٌمرَوَحرمثٌرَوقَال وار}( -138 رَمنم ٌررََلرَيطمَعم َهارإَِّلَّ جم  {  حِّ

ٌت وزروٌع ال جيـوز  ألحـٍد أن   وِمن جهِل املشركنَي يف تقريِر األحكاِم وأهوائهم يف ذلَك أن  قالوا: هذِه حيـواًن
 ... )الواضح(.يعتدَي عليها أو أيكَلها، فعزلوها وحَجروها لألصنام

 

َررالَّذِّينَر} -140 رَخسِّ م راَّللَّ رَقدم ارَرَزقـَهـ  وارمـَ ٍمرَوَحرَّمـ  َاًءرَعلَـىراَّللَِّّررقـَتَـل وارَأومََلَده ممرَسَفًهاربَِّغيمِّرعِّلـم افـمَتِّ
رَضلُّوارَوَمارَكان وارم ر َتدِّينَرَقدم  {هم
روا أفــالَذ أكبــاِدهم بقــتِلهم، وذلــَك لضــالهِلم وضــيِق علقــد خــاَب املشــركتفســري  اآليــِة كلِ هــا:   قــوهِلم  وَن وَخســِ

وجهِلهــم أبنن هللَا هــو رازق هــم ورازق  أوالِدهــم. كمــا ضــينقوا علــى أنفســِهم عنــدما حرنمــوا أشــياَء مل يـ نــ زِل هللا  هبــا  
ريـِق احلـق ،  كـذابا وافـرتاء، لقـد بـَعـ دوا عـن ط سبوها إليِه  ما إليهما، ومع ذلَك نئِب و سنواسلطاًنا، كالبحائر وال

 )الواضح يف التفسري(. مة.دايٍة واستقاوما كانوا أهَل ه

 

اٍتر}  -141 ــَ يمَرَمعمر وشـ ــَ اٍترَوغـ ــَ اٍترَمعمر وشـ ــَّ َأرَجنـ ــَ ذِّيرأَنمشـ ــَّ َورالـ ــ  ه رَوهـ ــ  ارأ ك لـ ــً ِ مَتلِّفـ َلرَوالـــزَّرمَعر ــم َوالنَّخـ
انَروَر وَنرَوالرُّمـــَّ ادِّهِّرَوََلررالزَّيـمتـــ  َمرَحصـــَ وم ه ريــــَ وارَحقـــَّ َررَوَآتـــ  رِّهِّرإَِّذارَأْثـــمَ رْثـــََ نم وارمـــِّ ابٍِّهرك لـــ  يمَرم َتشـــَ ًارَوغـــَ اِبِّ م َتشـــَ

رِّف وار رِّفِّيَرت سم رالمم سم  {إِّنَّه رََلرُي ِّبُّ
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َل َوالزنر َع خم  َتِلفاا أ ك ل ه  َوالزنيـ ت وَن َوالر من } مـن    ممـا يؤكـل    ،منـه  ا مـا خيـرج  خمتلفـا   والـزرعَ   النخـلَ   وخلقَ  {:انَ َوالننخ 
 )الطربي(. ان والرم    والزيتونِ  واحلب ِ   الثمرِ 

رِِفنيَ } ب  ال م س  م عليه إن  شاَء هللا جلن شـأنه. )روح  : {إِننه  اَل حيِ  بل يبغض هم، من حيث  إسراف هم، ويعذِ هب 
 املعاين(.

، بنفسِه أو ابآلَخرين.هو  احلدن إىل ما  ب  َمن َتاوزَ حيفاهلل  ال   )الواضح(. مضر 

 

ٍمر}  -144 لَّرالنــَّاَسربِّغـَـيمِّرعِّلــم ذًِِّبرلِّي ضــِّ ََتَىرَعلــَىراَّللَِّّركــَ رافــم رَأظملــَم رِمــَِّّنِّ نم َمرَفمــَ وم دِّيرالمقــَ إِّنَّراَّللََّرََلريـَهــم
 {الظَّالِّمِّيَر

  ا ابهللِ كفـرا   ؛م  مـا مل حيـر ِ   إليـه حتـرميَ   وأضـافَ   ،والكذب  ه الزورَ وقال علي  ،ى على هللان افرتَ مَ   للرشدِ   هللا    ق  ال يوف ِ 
 )الطربي(. صلى هللا عليه وسلم. حممدٍ   هِ نبي ِ   ةِ ا لنبون وجحودا 

 

وَنر}  -145 ــ  رَيكـ رَأنم ه رإَِّلَّ ــ  اعٍِّمرَيطمَعمـ ــَ ىريـ ــَ ارَعلـ ــً َيرإَِّ َّرحم َرَّمـ ــِّ ارأ وحـ ــَ رمـ د رِفِّ ــِّ لمرََلرَأجـ ــ  ةًرقـ ــَ تـ اررَميـم ــً رَدمـ َأوم
ف وحًر ًقارأ هِّلَّرلَِّغيمِّراَّللَِّّربِّهِّرارَمسم رفِّسم ٌسرَأوم نمزِّيٍررفَإِّنَّه ررِّجم رِلَمَمرخِّ اٍدرفـَإِّنَّررَأوم رَغيمَرَِبٍغرَوََلرعـَ راضمط رَّ َفَمنِّ

يمٌر  {رَبََّكرَغف وٌرررَحِّ

َا َحرنَم عَ }( منها:  173ذكَر أنه تقدنَم تفسري  اآليِة يف سورِة البقرة، ويعين اآليَة رقم ) تــَةَ ِإمنن  َوالــدنَم َلي ك م  ال َميـ 
َِن َفَمِن اض ط رن َغري َ اَبٍي َواَل َعاٍد َفاَل ِإمث َ َعَلي ِه ِإنن  ِن زِيِر َوَما أ ِهلن بِِه ِلَغري ِ ا َنَ َغف وٌر َرِحيمٌ َوحلَ َم اخل   { ا

 .تذكية  غريِ   قال يف امليتة: اليت متوت  من

يَ  اخلنزيــر، ســواءٌ  علــيهم حلــمَ  مَ وكــذلك حــرن ... قــال:  ف أنفــه أو مــاتَ  ذ كــِ  يف  حمه  ، ويــدخل  شــ َحتــ 
َحرنم عليهم  كذلكعلى رأي. و  القياسِ  ، أو بطريقِ  ذلكيشمل    أو أن اللحمَ  ،إما تغليباا ،حلمه  حكمِ 
ك ذلــ  ، وَنــوِ  واألزالمواألنــدادِ  مــن األنصــابِ  ،تعــاىل امسهِ  على غريِ  حَ بِ ، وهو ما ذ   هللاِهلن به لغريِ ما أ  
 ينحرون له.  ا كانت اجلاهلية  مم
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ممر} -150 رَمَعهـ  َهدم رَشهِّد وارَفََلرَتشم َهد وَنرَأنَّراَّللََّرَحرََّمرَهَذارفَإِّنم َوََلرق لمرَهل مَّرش َهَداءَك م رالَّذِّيَنرَيشم
ََيتَِّنار َواَءرالَّذِّيَنرَكذَّب وارِبَِّ رَأهم َرةِّررتـَتَّبِّعم َخِّ ْلم مِّن وَنرِبِّ  {َوه ممربَِّرِب ِِّّممريـَعمدِّل ونَررَوالَّذِّيَنرََلريـ ؤم

  ،بعــد ممــاهتم  ه  خلقَــ   هللاِ   ن إحيــاءِ مِــ   ،بون ب مبــا هــم بــه مكــذ ِ فتكــذ ِ   ،خــرةالــذين ال يؤمنــون ابآل  أهــواءَ   ع  بِــ وال تتن 
 )الطربي(. فنائهم. هم بعدَ إاي   ونشرهِ 

 

َرب وار} -151 َهارَوَمارَبَطنَرَوََلرتـَقم نـم َشرَمارَظَهَررمِّ  {المَفَواحِّ
 يِة والسر  )تفسري البغوي(.لعالنيعين اب

اِذ األخــداِن ي، مثَل الز ًن يف األماكِن املوال َتقَربوا الفواِحش، ما ظهَر منها وما َخف َعدنِة هلا، ومثَل اعن
 )الواضح يف التفسري(. والعشيقات.

 
َتقِّيًمارفـَـاتَّبِّع وه رَوََلرتـَتَّبِّعــ وارالســُّر} -153 َرايِّيرم ســم َذارصــِّ بِّيلِّهِّرَوَأنَّرهــَ رســَ نم ممرعــَ رََّقربِّكــ  ممرب َلرفـَتَـفــَ َذلِّكــ 

 {َوصَّاك ممربِّهِّرَلَعلَّك ممرتـَتـَّق ونَر
َتِقيماا  }  لكـم:  ن قولهِ كم مِ اكم به رب  هذا الذي وصن  رَاِطي م سـ  َذا صـِ ب لَ َوَأنن هـَ قـوا  لتتن   ؛{فـَاتنِبع وه  َواَل تـَتنِبعـ وا السـ 

ــِ   هللاَ  ــال هت  يف أنفســ ــاكم فــ ــذَ   ،لكوهــ ــا فـــــال ت  روا ربن وحتــ ــم فيهــ ــلن   ســــخطوه  كــ ــا فيحــ ــه    عليهــ ــم نقمتــ   ه.وعذابـــــ    بكــ
 .)الطربي(

 

َنر}  -415 سـَ ارَعلَـىرالَــّذِّيرَأحم اَبرَتَامـً ىرالمكِّتــَ نَـارم وسـَ ًدىرَوَرمحــمًَةرُث َّرَآتـَيـم ٍءرَوهـ  يم رشـَ ل ِّ يًَلرلِّكــ  َوتـَفمصـِّ
مِّن ونَر  {َلَعلَّه ممربِّلَِّقاءِّرَرِب ِِّّممريـ ؤم

   هلـم سـبلَ وبيـاًنا   ،املسـتقيم  ا هلـم علـى الطريـقِ تقوميـا ،  ديـنهم  من أمـرِ   إليه احلاجة   وأتباعهِ  قومهِ ما ل ا لكل ِ وتبيينا 
  واإذا مسعـ   مرهبـ ِ   بلقـاءِ   واوليؤمنـ   ،ى احلـريةوعمَـ   لننجـيهم مـن الضـاللةِ   ،ورأفـة  ا هبـممن   ورمحةا ، وايضل   لئال   الرشادِ 
  وافيطيعـ   ،مبعـد ممـاهت  وبلقائـهِ   ،بـه  من الكفرِ   ون عليه مقيم  ما هعم    وافريتدع  ،هبا خلقه  اليت وعظَ   هللاِ  مواعظَ 

 )الطربي، ابختصار(. ه موسى صلى هللا عليه وسلم.به نبي   مهمبا جاءَ   واقويصد ِ  ،مرهبن 
 

 {َواتَـّق وارَلَعلَّك ممرتـ رممَح ونَرَوَهَذاركَِّتاٌبرأَنـمَزلمَناه رم َباَرٌكرفَاتَّبِّع وه ر} -155
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م  تـ ر محـَ ونَ َواتـنقـ وا  مـن سـورِة احلجـرات }  (10تعـاىل يف اآليـِة )قال يف تفسرِي قولِه  َنَ لََعلنكـ  َنَ }{:  ا وا ا {  َواتـنقـ 
 { وهذا حتقيٌق منه تعاىل للرمحِة ملن اتنقاه.لََعلنك م  تـ ر مَح ونَ أي: يف مجيِع أمورِكم، }

 
راَّللَِّّرَوصَــر} -157 ََيتِّ ذََّبرِبَِّ ركــَ رَأظملــَم رِمــَِّّنم نم نمرَفمــَ دِّف وَنرعــَ زِّيرالَــّذِّيَنرَيصــم َنجم ارســَ هــَ اررَدَفرَعنـم َآََيتِّنــَ

َارَكان وارَيصمدِّف ونَر رِبِّ  {س وَءرالمَعَذابِّ
 فسنَر جانباا منها.

، وكذنب مبا أوَحى هللا  إليهم، وأعرَض عن ممنن خالَف الرس لوليَس هناك أظلم  وتفسريها: 
وتكذيَبهم  الرسالِة السنماوينة، وسن جازي إعراَضهم هذا آايِت هللِا البيِ نات، فلم يَنتِفع  هبَِدي 

 م  احلقن.هر، وَتاوز مِب إعراِضهم  املستؤمل، بسبِبايِت هللِا مبا يناِسبه  مَن العذاِب الشنديِد امل
 )الواضح يف التفسري(. 

 
ر} -159 رِفِّ ه مم نـم رمِّ رَلسمَت يَـًعا رشِّ روََكان وا ردِّينَـه مم رفـَرَّق وا رالَّذِّيَن ررإِّنَّ ٍء رُث َّرَشيم راَّللَِّّ رإََِّل رَأممر ه مم َا ررإِّمَّ

َعل ونَر َارَكان واريـَفم  {يـ نَـب ِّئـ ه ممرِبِّ
وا الذين ضل   كَ تِ من أمن  واملبتدعةِ  ،اعا هم وكانوا شيَـ فارقوا دينَ  الذين هؤالء املشركني أمر   يقول: أًن الذي إيلن 

 ،كهم هباهم فأهلِ ضاللتهم وفـ ر قتهم دينَ ا على أقامو  إن   إما ابلعقوبةِ  ،أحد  كل ِ   ودونَ  دونكَ  ،عن سبيلك
 القيامةِ  يومَ  عند ورودهم علين  خرةِ مث أخربهم يف اآلمين عليهم.  عليهم والتفضلِ  عنهم ابلتوبةِ  وإما ابلعفوِ 

 واملسيءَ  ،منهم ابإلحسان  احملسنَ  ،منهم مبا كانوا يف الدنيا يفعلون  فأجازي كالًّ  ،مبا كانوا يفعلون 
 )الطربي(.  ابإلساءة.

 
ر} -160 َلَها ثـم رمِّ رج مَزىرإَِّلَّ رَفََل لسَّي َِّئةِّ رِبِّ رَجاَء رَوَمنم َا رَأممثَاَلِّ رَعشمر  رفـََله  َسَنةِّ ِلَم رِبِّ رَجاَء رََلررَمنم َوه مم
 { نَري ظمَلم ور

ي زداد  على ثواِب  ( من سورِة النحل: أي ال ي نَقص  من ثواِب اخلري، وال 111قال يف تفسريِه يف اآلية )
،  وال ي ظَلموَن نقرياا.  الشر 
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ر} -161 رقَِّيًما ردِّيًنا َتقِّيٍم رم سم َراٍط رصِّ رإََِّل رَرِب ِّ رَهَداّنِّ رإِّنَِّنِّ َنررق لم رمِّ رَوَمارَكاَن رَحنِّيًفا يَم رإِّبـمَراهِّ لََّة مِّ
 {المم شمرِّكِّيَر

ن  ممــن   مل يكــن  ألنــه    ،هللا عليــه  صــلوات    يعــين إبــراهيمَ   .ومــا كــان مــن املشــركني ابهلل  ،امســتقيما   إبــراهيمَ   ديــنَ ...  
 .)الطربي، ابختصار( األصنام. يعبد  

 

لِّمِّيَررََلرَشرِّيَكرَله رَوبَِّذلَِّكرأ مِّرمت ر} -316 رالمم سم  {َوَأََنرَأوَّل 
... وبــذلك القــوِل أو اإلخــالِص أ مــرت، ال ال شــريَك لــه يف عبــاديت، أو فيهــا ويف اإلحيــاِء واإلماتــة

 بشيٍء غريه. )روح املعاين(.
 

رسورةراْلعرافر
 
نمه رلِّتـ نمذَِّرربِّهِّر} -2 رَِّكرَحَرٌجرمِّ رَصدم رِفِّ مِّنِّيَركَِّتاٌبرأ نمزَِّلرإِّلَيمَكرَفََلرَيك نم َرىرلِّلمم ؤم  {َوذِّكم

 .به املؤمنني  رَ تذك ِ قال الطربي: 
 هلم. وقال البغوي: عظةا 

 

رد ونِّهِّر} -3 ررَب ِّك ممرَوََلرتـَتَّبِّع وارمِّنم  {َقلِّيًَلرَمارَتذَكَّر ونَرَأوملَِّياَءراتَّبِّع وارَمارأ نمزَِّلرإِّلَيمك ممرمِّنم
هم إىل احلــق ، د  هم فيمــا ي رشــِ تــذك رَ ( مــن ســورِة النمــل: أي: مــا أقــلن 62قــال يف مثلهــا، ضــمن اآليــِة )
 ويهديهم إىل الصراِ  املستقيم.

 

رَمَوازِّين ه ر} -8 رثـَق َلتم َقُّرَفَمنم َمئٍِّذراِلم لِّرَوالمَوزمن ريـَوم  {ح ونَرفَأ ولَئَِّكره م رالمم فم
 مثلها ويف معناها.أورَد آايٍت 
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ن رجحــت  حســناته  علــى ســيِ ئاتِه ولــو ( مــن ســورِة املؤمنــون: 102اآليــِة ) يفقــال يف تفســريها  أي: مــَ
 وأ دخلوا اجلنة. ،وا من النارج  الذين فازوا، فن   كَ ، فأولئبواحدة

 

ر وارأَر} -9 رَمَوازِّين ه رفَأ ولَئَِّكرالَّذِّيَنرَخسِّ رَخفَّتم ََيتَِّنارَيظملِّم ونَرَوَمنم َارَكان وارِبَِّ  {نـمف َسه ممرِبِّ
ِئَك النِذيَن َخِسر وا َوَمن  َخفنت  َمَوازِين ه  فَأ ولَ ( من سورِة املؤمنون }103قال رمحه  هللا يف تفسري اآليِة )
د ونَ  ــِ ننَم َخالـ ــَ ه م  يف َجهـ ــناته، فأولئـــكَ أَنـ ف ســـَ ــيِ ئاته  علـــى حسـ ــاب {: أي: ثقلـــت  سـ وهلكـــوا، وا الـــذين خـ
 اهـ.وابؤوا ابلصفقِة اخلاسرة...

ونَ } ــ  ا َيظ ِلمـ ــَ ان وا ِبَِاَيتِنـ ــَ ــَِا كـ ــا كـــانوا حبجـــجِ {: مبـ   وال يوقنـــونَ   ،تهاون بصـــحن فـــال يقـــر    ،جيحـــدون   تـــهِ هللا وأدلن   مبـ
 )تفسري الطربي(. حبقيقتها.

 
ح ورًار} -18 ء وًمارَمدم َهارَمذم نـم رمِّ ر جم ه ممرقَاَلراخم نـم رتَبَِّعَكرمِّ  {َمرمِّنمك ممرَأَجمَعِّيَررَْلَممَِلَنَّرَجَهنَّرَلَمنم

  ،عليـه  ه  ظنـن   قَ وصـدن   ،وأطاعـه  هللا إبلـيسَ   عـدون   مـن بـين آدمَ   بـعَ مـن اتن   أنن   م  قسِـ ثناؤه: أ    جلن  من هللاِ  مٌ وهذا قسَ 
  بَ ا كـذن امـرءا   هللا    فـرحمَ   .مجهـنن   ،يتهوذر ِ   ومن إبليسَ   ،إبليس  اعِ تبن   بين آدمَ   يعين من كفرةِ  ،من مجيعهم أن ميألَ 

 )تفسري الطربي(.... هفيها عدون  ن أطمعَ ممن  ومل يكن    ،تهوأمنين  ه  فيها أملَ  بَ وخين  ،يف نفسه هللاِ  عدو ِ  ظنن 
 

َجَرَةر} -19 ذِّهِّرالشــَّ َرَِبرهــَ ت َمارَوََلرتـَقــم ئـم رشــِّ ث  رَحيــم نم ََلرمــِّ َةرَفكــ  َنــَّ َكراْلم َترَوَزومجــ  رأَنــم ك نم َوََيرَآَدم راســم
 {َنرالظَّالِّمِّيَروََنرمِّرفـََتك ر

  قال رمحه  هللا: تقدنَم الكالم  على ذلك يف سورِة البقرة.

 يفسِ ر آخرها.. ومل ( منها35ويعين اآليَة )

 ه. له فعل   ن خالَف أمَر رب ِه ، وفعَل ما ليسَ قال الطربي يف تفسريِه هناك: يقول: فتكوًن ممن 

 

َنارأَنـمف سَر} -23 رلََنارَوتَـرقَاََلررَبَـَّنارظََلمم رملَمرتـَغمفِّرم رِّينَرَنارَوإِّنم َاسِّ  {رممَحمَنارلََنك وَننَّرمَِّنراْلم
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  يف  ،كًن وعــدون نــا عــدون وبطاعتِ   ،أمــرك  وخــالفِ   كَ نا مبعصــيتِ أنفســِ   أســأًن إىل  ،نــامــا: اي ربن وحــو اء لرهب ِ   قــال آدم  
  ،ك علينـانـا بتعطفِـ وترمح    ،نـاعقوبتَ   وتـرتك    ،نـاعلينـا ذنبَ   مل تسرت    أنتَ   وإن    ،هانا عناليت هنيتَ   الشجرةِ  من كلِ األ

 (.، ابختصار)الطربي من اهلالكني. لنكوننن 
 

يمٌر} -26 َوىرَذلــَِّكرخــَ رالتـَّقــم اس  ارَولِّبــَ َآتِّك ممرَورِّيشــً وم َوارِّيرســَ ــ  اريـ يمك ممرلَِّباســً ارَعلــَ رأَنـمَزلمنــَ رَآَدَمرقــَدم ََيربـَـِنِّ
راَّللَِّّرَلَعلَّه ممرَيذَّكَّر رَآََيتِّ  {ر ونَرَذلَِّكرمِّنم

  م  علَـ الـيت يَ   ،تـهوأدلن   هللاِ   جِ جَـ ن ح  مِـ   ،والـرايش  ن اللبـاسِ مِـ   ،إليكم أيها الناس  لكم أين أنزلته   الذي ذكرت   ذلكَ 
ذلــك هلـم دلــيالا علـى مــا    ن الضــاللة. جعلـت  مِـ   مـا هــم عليـه مقيمــونَ   وخطــأَ   ،هللا  توحيـدِ   ةَ صــحن   ن كفـرَ هبـا مَــ 

 )الطربي(. مين بعبادي. رمحةا  ،الباطل  وتركِ  احلق ِ نيبوا إىل  فيعتربوا وي   ،رواليذكن  وصفت  

 

ه َمار}  -27 ارلَِّباســَ ه مــَ زِّع رَعنـم ةِّريـَنــم َنــَّ َنراْلم َويمك ممرمــِّ ــَ َرَجرأَبـ ارَأخــم يمطَان رَكمــَ نَّك م رالشــَّ تِّنـــَ رَآَدَمرََلريـَفم ــَِنِّ رََيرب
َآَتَِِّّمار رلِّي ِّيـَه َمارَسوم رَحيـمث  َيايِّيَرإِّنَّه ريـََراك ممره َورَوقَبِّيل ه رمِّنم رَجَعلمنَـارالشـَّ ََّن ممرإَِّنَّ َروم اَءرلِّلـَّذِّيَنرََلرَأوملِّيَـررََلرتــَ

مِّن ونَر  {يـ ؤم
وقبيلَـه.    الشـيطانَ   أنـتم أيهـا النـاس    ال تـرونَ   من حيـث    ،الذي هو منه  وجنسه   يراكم هو وصنفه   إن الشيطانَ 

 )الطربي، ابختصار(. ه.رسلَ  قونَ وال يصد ِ   هللاَ  دونَ الذين ال يوحن  ،الكفار  نصراءَ  إًن  جعلنا الشياطنيَ 
 

ََلَلة ر} -30 يمهِّم رالضـــَّ قَّرَعلـــَ ارحـــَ َدىرَوَفرِّيقـــً ارهـــَ راَّللَِّّرَفرِّيقـــً رد ونِّ نم اَءرمـــِّ َيايَِّيرَأوملِّيـــَ ذ وارالشـــَّ إَِّّنـــَّ م راَّتـــََّ
َتد ونَر  {َوَُيمَسب وَنرَأَّنَّ ممرم هم

ابعــــاذهم    ،ةاحملجــــن   وجــــاروا عــــن قصــــدِ   هللاِ   وا عــــن ســــبيلِ إمنــــا ضــــل    ،علــــيهم الضــــاللة  الــــذي حــــقن   إن الفريــــقَ 
  وهـم يظنـونَ   بل فعلوا ذلـكَ   ،جهالا منهم خبطأ ما هم عليه من ذلك  ،وظهراء  هللاِ   من دونِ  ن َصراءَ  الشياطنيَ 

 )الطربي(. ...وركبوا ما أتوه   وأن الصوابَ  ،ى وحق  أهنم على هدا 
 

َرجَر} -32 رَأخـم رََّمرزِّينَـَةراَّللَِّّرالَـِّتِّ رحـَ رقـ لمرق لمرَمنم َنرالـر ِّزمقِّ رمـِّ رررلِّعِّبَـادِّهِّرَوالطَّي ِّبَـاتِّ َيرلِّلـَّذِّيَنرَآَمنـ وارِفِّ هـِّ
َمرالمقَِّياَمةِّرر نـمَيارَخالَِّصًةريـَوم ََياةِّرالدُّ ٍمريـَعمَلم ونَراِلم رلَِّقوم َََيتِّ  {َكَذلَِّكرنـ َفص ِّل راْلم
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  واملشـــاربِ   مـــن املطـــاعمِ   لِ واحلـــال  ،والزينـــة  علـــيكم يف اللبـــاسِ   الواجـــبَ   ملكـــ   نـــت  تعـــاىل ذكـــره: كمـــا بين   يقـــول  
حـاليل وحرامـي    جـي وأعـالمَ جَ يت وح  أدلـن   مجيـعَ   كذلك أبنيِ     ،لكم أيها الناس بني ذلكَ  زت  ومين  ،منها واحلرامِ 

 )الطربي(.  هلم.  ز  ما مييـن  ويفقهونَ   ،هلم  ما يبنين   يعلمونَ  لقومٍ  ،وأحكامي

 

َشرمَر} -33 َرالمَفَواحِّ َارَحرََّمرَرِب ِّ ُثمَرَواق لمرإِّمَّ َهارَوَمارَبَطَنرَواْلمِّ نـم َق ِّرارَظَهَررمِّ  {لمبَـغمَيربَِّغيمِّراِلم
 ، وهناك أحاَل إىل آيٍة أخرى.(151ذكَر أنه تقدنَم الكالم  على ذلك يف سورِة األنعام، ويعين اآلية )

ا حرنَم هللا  ما تَفـاحَش عملـه  واسـت نِكر، ممـ ا ظهـرَ قل  وتفسريها:  منـه  أو َخفـِي، وسـائَر الـذ نوِب    أي ها الن  : إمنن
َي على الناِس بغرِي وجِه حق  )الواضح يف التفسري(.واملعاصي اليت توِجب  اإلمثَ، وحرنَم ال  تعدِ 

 

رأ مٍَّةرَأَجٌلرفَإَِّذارَجاَءرَأَجل ه ممر} -34 تَـقمدِّم ونَرََلرَولِّك ل ِّ ر وَنرَساَعًةرَوََلرَيسم َتأمخِّ  {رَيسم

َتنعــونَ   ابلبقــاءِ   رونَ ال يتـأخن    فنـائهم ســاعةا   أجــلِ   هالكهـم وحــني حلـولِ   فيهــا عـن وقــتِ   ابحليـاةِ   يف الـدنيا، وال مي 
 )الطربي(. هللا هلم وقتاا للهالك. ه  الذي جعلَ  بذلك أيضاا عن الوقتِ  مونَ وال يتقدن  ،الزمان  من ساعاتِ 

 

ريـَق صُّونَر} -35 رَآَدَمرإِّمَّارَيَمتِّيَـنَّك ممرر س ٌلرمِّنمك مم َلَحرََيرَبِنِّ راتَـَّقىرَوَأصـم رَفَمنِّ ومٌفررَعَليمك ممرَآََيِتِّ فـَََلرخـَ
 {َعَليمهِّممرَوََلره ممرَُيمَزن ونَر

َواَل ه م   }فيما يستقبلونَه  من أمِر اآلخرة،  {َعَلي ِهم  اَل َخو ٌف }فَ ( من سورِة البقرة: 38قال يف اآليِة )
 م من أموِر الدنيا.على ما فاهتَ   {حَي َزن ونَ 

 
رالنَّارِّررَلرقَار} -38 رِفِّ نمسِّ رَواْلمِّ رمَِّنراْلمِّن ِّ رقـَبملِّك مم رمِّنم رَخَلتم رأ َمٍمرَقدم رأ مٌَّةررادمخ ل وارِفِّ ك لََّمارَدَخَلتم

تَـَهار رأ خم رإِّذَرَلَعَنتم رَعذَرَحَّتَّ رَأَضلُّوََنرَفَآَتِِّّمم ررَبَـَّنارَهؤ ََلءِّ َراه ممرْلِّ وََله مم رأ خم اًِبررارادَّارَك وارفِّيَهارَجِّيًعارقَاَلتم
عمٌفر َنرالنَّارِّرقَاَلرلِّك لٍ رضِّ عمًفارمِّ رََلرتـَعمَلم ونَرضِّ  { َوَلكِّنم

ا} تَـهــَ ٌة َلَعنــَت  أ خ  األخـرى    اجلماعـةَ   شـتمتِ   ،ةملـن   ن أهـلِ مِـ   مجاعـةٌ   النـارَ   كلمـا دخلـتِ {:  ك لنَما َدَخلــَت  أ مــن
 .منها أا تها ترب  ملن  من أهلِ 
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ونَ } ن  اَل تـَع َلمــ    ،هللا لكــم مــن العــذاب  مــا أعــدن   ر  د  مــا قَــ   ال تعلمــونَ   ،النــار  أهــلِ   رَ ولكــنكم اي معشــ :  {َوَلكــِ
 )تفسري الطربي(. ها األوىل.األخرى ألختِ  الكافرة   منه األمة   عفَ الض ِ  فلذلك تسأل  

 

ٍلر}  -39 رَفضـــم نم ــِّ ارمـ نـــَ ممرَعَليـم ــ  اَنرَلكـ اركـــَ َراه ممرَفمـــَ ــم ممرْلِّ خـ رأ وََلهـــ  تم ارك رَوقَالـــَ َذاَبرِبـــَِّ ــَ ذ وق وارالمعـ ت ممرفـــَ ــم نــ
ب ونَر  {َتكمسِّ

ــال هللا   ــرة    قـ ــا الكفـ ــذوقوا مجــــيعكم أيهـ ــيعهم: فـ ــا كنــــت    ،مجهـــنن   عــــذابَ   جلمـ ــبونَ مبـ ــدنيا تكسـ   اثمِ ن اآلمــــِ   م يف الـ
 )الطربي(.  واألجرام ن الذنوبِ مِ  وَترتحونَ  ،واملعاصي

 

ار} -40 هـَ َب وارَعنـم َتكم ََيتِّنَـارَواسـم تَّح رَلـَ ررإِّنَّرالَّذِّيَنرَكذَّب وارِبَِّ رالََلرتـ فـَ َواب  َنـََّةرممرأَبــم خ ل وَنراْلم َماءِّرَوََلريـَدم سـَّ
ر راْلمَِّياطِّ رَسم ِّ ََمل رِفِّ ريَلَِّجراْلم رِّمِّيَروََكَذلَِّكرَْنمزِّيرَحَّتَّ  {المم جم

رَب وا َعنـ َها} َتك  بعـوا  ومل يتن   ،قوا هبـافلـم يصـد ِ   ،نـاتِ نا وأدلن جِ جَ بوا حب  إن الذين كذن   {:ِإنن النِذيَن َكذنب وا ِبَِاَيتَِنا َواس 
 ...اهلا تكرب ا   ها واالنقيادِ باعِ ن ات ِ فوا مِ وأنِ  ،هبا وا عن التصديقِ وتكربن  ،نارسلَ 

رِِمنيَ }   األلـيمَ   ن هللا العـذابَ وا بـه مِـ الـذين أجرمـوا يف الـدنيا مـا اسـتحق   نثيـب  وكـذلَك  :{وََكَذِلَك جَن زِي ال م ج 
 )الطربي(. خرة.يف اآل

 

رَجهَر} -41 َهاٌدرََل ممرمِّنم قِّهِّممرَغَواٍشرنََّمرمِّ رفـَوم  {وََكَذلَِّكرَْنمزِّيرالظَّالِّمِّيَرَومِّنم

هم عنـدأضـ  ، الـذينافرينجَنزي بِه الكـ ومثَل هذا اجلزاِء  كربوا عـن كـذنبوا ِبايتِنـا واسـتَ   مار وا أبنفسـِ
 )الواضح يف التفسري(.  قبوهِلا.

 

رََلر} -42 َاتِّ َعَهارَوالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ رو سـم ارإَِّلَّ رنـَفمسـً ممررن َكلـ ِّف  َنـَّةِّرهـ  راْلم َحاب  أ ولَئـَِّكرَأصـم
 {فِّيَهارَخالِّد ونَر

  وعمــلَ   ابهللِ   ن كفــرَ هم ممــن غــريِ   دونَ   ،هــاالــذين هــم أهل    اجلنــةِ   هــم أهــل    الــذين آمنــوا وعملــوا الصــاحلاتِ   هــؤالءِ 
َلبون نعيمَ  رجونَ خي ال  ،همفيها مكث    دائمٌ  ،ماكثون   هم يف اجلنةِ   ،ئاهتم فيهابسي ِ   )الطربي(.  هم.منها وال ي س 
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رغِّلٍ ر} -43 رص د ورِّهِّممرمِّنم ََذارَونـََزعمَنارَمارِفِّ د رَّللَِِّّّرالَّذِّيرَهَداََنرَلِّ َمم َار رَوقَال واراِلم ََّنم رحَتمتِّهِّم راْلم ََتمرِّيرمِّنم
رَجاَءتمرَوَمارك نَّارلِّنَـر رَهَداََنراَّللَّ رَلَقدم َتدَِّيرَلومََلرَأنم َق ِّررهم ِلم َنَّة رأ ورِّثـمت م وَهاررر س ل ررَب َِّنارِبِّ رتِّلمك م راْلم َون ود وارَأنم

ت ممرتـَعمَمل ونَر َارك نـم  {ِبِّ
  هللِ   احلمـد    :دخلـوا اجلنـةحـني أ    وقال هـؤالء الـذين آمنـوا وعملـوا الصـاحلاتِ   اجلنة. َتري من حتتهم أهنار  ... 

ا  ا. ومــا كنــ  عنــ    ه  عذابَــ   وصــرفَ   ،وفضــله  هللاِ   فيــه مــن كرامــةِ نا هــذا الــذي َنــن  الــذي أكســبَ   قنــا للعمــلِ الــذي وفن 
ن  مِـــ   نــا ابحلــق ِ رب ِ   لقــد جاءتنــا يف الــدنيا رســل    وهللاِ   ه وَطو لـــه.قنــا مبنــ ِ ًن هللا لــه ووفن أرشــدَ   لــذلك لــوال أن    لنرشــدَ 

ــار ــدِ   ،األخبـ ــهِ   أهــــلَ   هللاِ   عــــن وعـ ــله  واإلميــــانِ   طاعتـ ــلَ   ووعيــــدهِ   ،بــــه وبرسـ ــرِ   معاصــــيهِ   أهـ )الطــــربي،    ه.بــــ   والكفـ
 ابختصار(.

 

ٍةر}  -49 ــمَ اَل  م راَّللَّ ربَِّرمحـ ــَ ت ممرََلريـَنـ مم ــَ ذِّيَنرَأقمسـ ــَّ ؤ ََلءِّرالـ ــَ ت ممرَأهـ ــم يمك ممرَوََلرأَنــ ــَ ٌفرَعلـ وم ــَ َةرََلرخـ ــَّ َنـ واراْلم ــ  ادمخ لـ
 {حَتمَزن ونَر

ــر  ــِل األعــ ــال  ألهــ عفاء:  مثن ي قــ ــ  ــائفنَي وال حـمـــ اف، أو للضــ ــرَي خــ ــرمحيت، غــ َة بــ ــن ــوا اجلنــ ــح يف    .ننيزو ادخ لــ )الواضــ
 التفسري(.

 

وارلِّقَــر}  -51 ارَنســ  اه ممرَكمــَ َمرنـَنمســَ الميَـوم نـمَيارفــَ اة رالــدُّ َيــَ رََّتم م راِلم ارَوغــَ ــً ذِّيَنراَّتــََّذ واردِّيــنَـه ممرَلــَمًوارَوَلعِّب ــَّ اَءرال
مِّهِّممرَهَذار ََيتَِّنارَجمَحد ونَريـَوم  {َوَمارَكان وارِبَِّ

ــا تر   ،هم يف العـــذابنـــرتك    فـــاليومَ ...   ــاءِ   مـــلَ كـــوا العكمـ ــانوا ِبايتِ   ،القيامـــة  يـــومَ   هللاِ   يف الـــدنيا للقـ ــا كـ هللا    وكمـ
 ذلك.  وغريِ   والكتبِ   والرسلِ   من األنبياءِ   ،هبا عليهم  اليت احتجن  وهي حججه   ،جيحدون 

 )الطربي(.  من ذلك.  قون بشيءٍ وال يصد ِ  ،بون جيحدون: يكذ ِ 

 

َناه ممربِّكَِّتاٍبرَفصَّلمَناه ر} -52 ئـم رجِّ مِّن ونَررَعَلىرعِّلمٍمرَوَلَقدم ٍمريـ ؤم  {ه ًدىرَوَرمحمًَةرلَِّقوم

سـداد،  م مـن الغـيِ  إىل الرشـاد، ومـن الضـاللِة إىل القال يف تفسرِي مثلها آخَر سورِة يوسف: هتتدي به قلوهب  
 املعاد.العباد، يف هذه احلياِة الدنيا و  به الرمحَة من رب ِ  ويبتغونَ 
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هم بـه  ذ  نقِـ ووعيـده، في    ، وأخبـاره، ووعـدهِ  وهنيـههللاِ   ن أمـرِ به، ومبا فيه مِ  قونَ صد ِ قوٌم ي: ... {ِلَقو ٍم يـ ؤ ِمن ونَ }
 )الطربي(. دى.إىل اهل   ن الضاللةِ مِ 
 
ر} -54 َممر  َلمق رَواْلم رالمَعاَلمِّيَرَأََلرَله راْلم  {تـََباَرَكراَّللَّ رَربُّ

 لِ هم. وتقدنَس وتنزنَه رب  العاملنَي ك( من سورِة غافر: أي: فتعاىَل 64اآليِة ) مثلها ضمنَ قال يف تفسرِي 

 

ًدارر}  -58 رَنكـــِّ ر ج رإَِّلَّ َثرََلرَيــَم ذِّيرَخبـــ  هِّرَوالـــَّ ررَبـــ ِّ ه رِبِِّّذمنِّ ر ج رنـََباتــ  رَيـــَم ب  د رالطَّيـــ ِّ رَوالمبَـلــَ ر ِّف  َذلَِّكرن صـــَ كـــَ
ٍمرَيشمك ر ونَر رلَِّقوم َََيتِّ  {اْلم

  علـى إنعامـهِ   هللاَ   يشـكرونَ   لقـومٍ   ،لمثَـ   الا بعـدَ مثَ   ونضرب    ،ةحجن   بعدَ   ةٍ ديل حبجن ون   ،آية بعدَ  آيةا  كذلك نبنيِ   
  بـهِ هم بتجن  هم مـا أمـرَ بِ وَتنـ    ،باعـههم ابت ِ بـاعهم مـا أمـرَ ابت ِ   ،الضـاللة  أهـلِ  هـم سـبيلَ إاي   وتبصـريهِ  ،عليهم ابهلداية

 )تفسري الطربي(. الضاللة.  بلِ من س  

 

ر} -62 رَرِب ِّ  {َوَأعمَلم رمَِّنراَّللَِّّرَمارََلرتـَعمَلم ونَرممرح رَلك رَوأَنمصَررأ بـَل ِّغ ك ممررَِّساََلتِّ

ين هللا  بتبليغــِه إلــيكم، وأًن ًنصــٌح لكــم أبمانــٍة وإشــفاق، فــأحترنى مــا فيــِه خــري كم كــم مــا أمــرَ أبلِ غ  
ر  ه، كم يف قبوِل أوامرِ وصالح كم، وأرغِ ب   أعلـم   ه، وأًن كم ِمن نواهيـه، حـىتن ال يصـيَبكم عقابـ  وأحذِ 

ين ال علَم لأشياءَ   . )الواضح(.كم هبا، فاتنقوا ربنكم، وامسعوا نصيَحيت، وال تكونوا ِمن الكافريَن املتكربِ 

 

ررَب ِّك ممرَعَلىررَج ٍلرمِّنمك ممرلِّيـ نمذِّرَك ممرَولِّتَـتـَّق وار} -63 ٌررمِّنم رَجاءَك ممرذِّكم ت ممرَأنم بـم  {َوَلَعلَّك ممرتـ رممَح ونَرَأَوَعجِّ
 .)الطربي(  أبسه.رِ  وحذ  وخفتموه    هللاَ   قيتم  اتن  كم إنِ كم رب  يقول: ولريمحَ 

 

ر} -64 كِّ رالمف لــم ه رِفِّ اه رَوالــَّذِّيَنرَمعــَ نــَ ذَّب وه رفََأْنمَيـم ارَفكــَ ََيتِّنــَ ذَّب وارِبَِّ ارالــَّذِّيَنركــَ نــَ اررَوَأغمَرقـم مــً ان وارقـَوم إَِّّنــَّ ممركــَ
 {َعمِّيَر

 )الطربي(. ابلطوفان.  إايهم يف هللاِ  ه  ومل يقبلوا نصيحتَ   ه  رسلَ بعوا  ومل يتن  جهِ جَ بوا حب  الذين كذن   هللا   وأغرقَ 
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َطًةرفـَاذمك ر وارَآََلَءراَّللَِّّر} -69 رَبسـم َلـمقِّ راْلم ممرِفِّ رنـ وٍحرَوزَادَكـ  مِّ وم ربـَعمدِّرقــَ رَواذمك ر وارإِّذمرَجَعَلك ممرخ َلَفاَءرمِّنم
 {َلَعلَّك ممرتـ فملِّح ونَر

املـؤدِ ي إىل النجـاِة    ،والطاعة    مل  ابألركانِ رها، الذي من مجلتِه العبكم ذكر  النعِم إىل شك أي: لكي ي فضيَ 
 من الكروب، والفوِز ابملطلوب )روح املعاين(.  

 

َتر}  -70 ــم رك ن د ََنرإِّنم ارِبــَِّارَتعــِّ ــَ د رَآَِبؤ ََنرفَأمتِّن اَنريـَعمبــ  اركــَ َذَررمــَ ــَ َده رَون َدراَّللََّرَوحــم ارلِّنَـعمبــ  ــَ تَـن ئـم ال وارَأجِّ َنرقــَ مــِّ
 {قِّيَرالصَّادِّر

  ونـدينَ   ه  وحـدَ   هللاَ   كـي نعبـدَ   ،على مـا َنـن عليـه مـن الـدين  من هللاِ   ًن ابلعقابِ د  هلود: أجئتنا تتوعن  قالت عادٌ 
  ،أ منها؟ فلسـنا فـاعلي ذلـكا ونتربن اليت كان آابؤًن يعبدوهنَ   واألصنامِ   هلةِ اآل  عبادةَ   وهنجرَ  ،اخالصا  له ابلطاعةِ 

  ،هلل  التوحيــدِ   علــى تركنــا إخــالصَ   والعــذابِ   ًن مــن العقــابِ د  عِــ نــا مبــا تَ فأتِ   ،علــى مــا تــدعوًن إليــه  بعيــكَ وال متن 
 )الطربي(. د.عِ وتَ  على ما تقول   الصدقِ  من أهلِ  كنتَ   إن   ،من األواثن  من دونهِ  نا ما نعبد  وعبادتِ 

 

ر} -71 رِفِّ ادِّل وَنِنِّ ٌبرَأَتـــ َ ٌسرَوَغضـــَ ممررِّجـــم ررَب ِّكـــ  نم يمك ممرمـــِّ َعرَعلـــَ رَوقـــَ دم اَلرقـــَ ت ممرقـــَ ارأَنــــم ت م وهـــَ اٍءرََسَّيـم َأَســـمَ
رس ر َارمِّنم َتظِّرِّينَرلمطَاٍنرَوَآَِبؤ ك ممرَمارنـَزََّلراَّللَّ رِبِّ َنرالمم نـم رَمَعك ممرمِّ  {فَانـمَتظِّر وارإِّّن ِّ

 )الطربي(.  فينا وفيكم.  قضائهِ  وفصلَ  ه  حكمَ   إين معكم من املنتظرينَ   ،فينا وفيكم  هللاِ  فانتظروا حكمَ 

 

ورًارارإِّذمرَجعَرَواذمك ر ور} -74 َارق صـ  ه وَلِّ رسـ  نم ذ وَنرمـِّ رتـَتَّخِّ َرمضِّ راْلم ربـَعمدِّرَعاٍدرَوبـَوََّأك ممرِفِّ َلك ممرخ َلَفاَءرمِّنم
ت وَنراْلمَِّباَلربـ ي وًًتر دِّينَرَوتـَنمحِّ رم فمسِّ َرمضِّ راْلم ارِفِّ  {فَاذمك ر وارَآََلَءراَّللَِّّرَوََلرتـَعمثـَوم

  ،وأنـزلكم يف األرض  ،بعـد هالكهـا  ا يف األرضِ عـادا   إذ جعَلكـم علفـونَ  ،عليكم هللاِ  نعمةَ  ر وا أيها القوم  كواذ 
هـا  هللا الـيت أنعمَ   فـاذكروا نعمـةَ   .مسـاكن  الصـخرَ   أهنـم كـانوا ينقبـونَ   رَ كِـ ذ    ا.وأزواجـا   لكـم فيهـا مسـاكنَ  وجعلَ 
 )الطربي، ابختصار(. مفسدين. ال تسريوا يف األرضِ ، و عليكم

 

َِل رالــَّذِّيَنر}  -75 اَلرالممــَ هِّرقــَ مــِّ رقـَوم نم َب وارمــِّ َتكم وَنرَأنَّراســم ه ممرأَتـَعمَلمــ  نـم َنرمــِّ رَآمــَ نم عِّف وارلِّمــَ ت ضــم ذِّيَنراسم رلِّلــَّ
ررَب ِّهِّر ًارم رمَسٌلرمِّنم مِّن ونَرَصاِلِّ َلربِّهِّرم ؤم َارأ رمسِّ رِبِّ  {قَال وارإَِّنَّ
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ذوي    دونَ   ،مـنهمنني بـه  واملـؤم  صـاحلٍ   تبـاعِ أن  مِـ   املسـكنةِ   ألهـلِ   صـاحلٍ   كربوا مـن قـومِ الـذين اسـتَ   قـال اجلماعـة  
ــرفِ  ــلِ شـ ــؤدَ   هم وأهـ ــونَ   دِ السـ ــنهم: أتعلمـ ــاحلا   مـ ــلَ أن صـ ــاحلٍ   ه  ا أرسـ ــوا بصـ ــذين آمنـ ــال الـ ــيكم؟ قـ ــا وإلـ ــن    هللا إلينـ مـ

  وأن هللاَ   ،هللا  ون أنـه مـن عنـدِ مقر    ،قون صد ِ مى  واهلدَ   ا من احلق ِ به صاحلا   رسَل هللا  فني منهم: إًن مبا أاملستضعَ 
 )الطربي، ابختصار(. إليه.   صاحلٌ دعاًن هللا وعن أمرِ  ،به أمرَ 

 

ت ممربِّهِّرَكافِّر ونَرقَاَلرالَّذِّيَنر} -76 لَّذِّيرَآَمنـم رِبِّ َب وارإَِّنَّ َتكم  {اسم
وأن    صــاحلٍ   ةِ قتم بــه مــن نبــون ابلــذي صــدن   صــاحل: إًن  أيهــا القــوم    رســولهِ   وأمــرِ   هللاِ   الــذين اســتكربوا عــن أمــرِ قــال  

.قِ به وال ن   ق  ال نصد ِ  ،منكرون  جاحدونَ   ،هللا ن عندِ مِ  به حق   الذي جاءَ   )تفسري الطربي(. ر 

 

اَءتمك ممربـَي ِّر} -85 رجـَ رإِّلـٍَهرغَـيم ه رقـَدم نم ممرمـِّ راعمب د واراَّللََّرَمارَلكـ  مِّ ًبارقَاَلرََيرقـَوم َيَنرَأَخاه ممرش َعيـم نَـٌةرَوإََِّلرَمدم
يـــَزاَنرَوََلرتَـر َلرَوالممِّ َأومف وارالمَكيـــم ممرفـــَ ررَب ِّكـــ  نم َياَءه ممرمـــِّ اَسرَأشـــم وارالنـــَّ َدرَوََلرتـ فمســـِّربمَخســـ  ربـَعـــم َرمضِّ راْلم د وارِفِّ
مِّنِّيَر ت ممرم ؤم رك نـم َهارَذلِّك ممرَخيمٌرَلك ممرإِّنم  {إِّصمََلحِّ

ـمعاصيهِ   وال تعملـوا ـفــي أرضِ  ـين   هللا    يبعـثَ   أن    قبــلَ   ه  م تعملونَــ ومــا كنـتـ    هللا ـب عيبااه  إـلــيكم نـب   غــريِ   مـن عـبــادةِ   ، شــ 
ــلِ   النــاسِ   وخبــسِ   ،بــه  واإلشــراكِ   ،هللا ــي الكـي ــحَ   بعــد أن    ،والـــوزن   ـف ــابتعاثِ   هللا األرضَ   قــد أصـل ــي ِ   ـب ـــيه    النـب عـل

  خــريٌ   ،كم بــهلكــم وأمــرت    لكــم. هــذا الــذي ذكــرت    هللا    ومــا يكرهــه    ،لكــم  ا ال حيــل  ينهــاكم عمــ    ،ـفــيكم  الســالم  
ي  د ِ ؤ وأ  ،لكــم  فــيــما أقــول    كنـتــم مصدـقــين   إن    ،ـيامةلقــ ا  يــومَ   هللاِ   كم عنــدَ آخــرتِ   دـنــياكم وآجــلِ   لكــم ـفــي عاجــلِ 
 )الطربي، ابختصار(. وهنيه. من أمرهِ   إلـيكم عن هللاِ 

 

ارفِّيَهار} -92 رملَمريـَغمنَـوم ًبارَكَأنم رِّينَرالَّذِّيَنرَكذَّب وارش َعيـم َاسِّ ًبارَكان واره م راْلم  {الَّذِّيَنرَكذَّب وارش َعيـم

 . )الطربي(.اهلالكني  كانوا هم الـخاسرينَ   بوه  بل الذين كذن  ،الـخاسرينا  ـا بعوا شعيبالذين اتن   لـم يكنِ 

 

ممر} -93 رَلكـ  حمت  رَوَنصـَ رَرِب ِّ رأَبـمَلغمت ك ممررَِّساََلتِّ رَلَقدم مِّ رَوقَاَلرََيرقـَوم ه مم رَعنـم ىرَعلَـىرفـَتَـَوَلَّ َفرَآسـَ َفَكيـم
ٍمرَكافِّرِّينَر  {قـَوم

 )الطربي(. هلالكهم؟ ع  وأتوجن  ه  بوا رسولَ وكذن   هللا جحدوا وحدانـيةَ  علـى قومٍ  أحزن    فكيفَ 
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َرراَّللَِّّر} -99 ر ونَرَأفََأمِّن وارَمكم َاسِّ م راْلم رالمَقوم َرراَّللَِّّرإَِّلَّ  {َفََلرَيَمَمن رَمكم

م ال يؤِمنوَن ابجلزاِء على ا ؛إننه  ال أيَمن  ِعقاَب هللِا إال  الذيَن َخِسروا أنفَسهم وعرنضوها لعقابِه  ألعمال. ألهنن

م أِمنـوا مكـَر هللا،  لنَي على رمحِة هللِا ِمن غرِي عوحىتن املسِلموَن عليهم أال  يَتماَدوا يف املَعاصي متنك مل، وكأهنن
 )الواضح يف التفسري(. ضبِه وَسَخِطه.ن غمِ  اذاا بهعي

 
رَعَليمَكرمِّنمر} -101 رَجاَءَتم ممرتِّلمَكرالمق َرىرنـَق صُّ رَفَماركَرررأَنـمَبائَِّهارَوَلَقدم لمبَـي َِّناتِّ ان وارر س ل ه ممرِبِّ

رقـَبمل رر َارَكذَّب وارمِّنم مِّن وارِبِّ رالمَكافِّرِّينَرلِّيـ ؤم  {َكَذلَِّكرَيطمَبع راَّللَّ رَعَلىرقـ ل وبِّ
 )املصدر السابق(. قلوهبم فال يؤِمنون.َم على  السيِ ئِة املتعنِ تة، أبن  ختعاقبهم  هللا  بسبِب كفرِهم ومواقِفهم  

 ه  هللا: وضَع املظهَر موضَع املضمر، ليدلن على أن الطبَع بسبِب الكفر. )روح املعاين(.لوسي رمحقال اآل

 
َنر} -109 رفِّرمَعوم مِّ رقـَوم ٌررَعلِّيمٌرقَاَلرالمَمَِل رمِّنم  { إِّنَّرَهَذارَلَساحِّ

ن الشـيَء خبـالِف مـا هـو  ، واآلدَم أبـيض، ويـ ري أخييِ َل العصا إليهم حينةأبعنِي الناِس حىت  ذ   يأخ  يعنوَن أنه لَ 
 ليه. )تفسري  البغوي(.ع

 
ر} -211 ٍررَعلِّيمٍرَيَمت وَكربِّك ل ِّ  { َساحِّ

{ ]سورة يونس: َوقَاَل ِفر َعو ن  ائـ ت وين ِبك لِ  َساِحٍر َعِليمٍ قال الطربي يف تفسري قوله تعاىل: }
 سحر.ابل  عليمٍ   ،رةمن السحَ   ر  ن يسحَ مَ  لقومه: ائتوين بكل ِ   فرعون    وقالَ  [:79

 
َقُّرَوَبَطَلرَمارَكان واريـَعمَمل ونَر} -118  {فـََوَقَعراِلم
َ  ،الـحق   فظهرَ   ، الـحق  يدعو إىل ،رسول وأنه هللِ  ،موسى فـي أمرِ  ه  وحضرَ  ه  ملن شهدَ  وتبـنين

 )الطربي(.  وخمايـله.  وكذبهِ   السحرِ   ن إفكِ مِ  {ان وا يـَع َمل ونَ ا كَ َوَبَطَل مَ }
 

 {َصاغِّرِّينَرروالَِّكرَوانـمَقَلب رفـَغ لِّب واره َنار} -119
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 . )الطربي(.مقهورين رٍ بص غ   هم ذلكَ فوا عن موطنِ وانصرَ  ،ذلك عندَ  ه  ى فرعوَن ومجوعَ موسَ  فَغَلبَ 
 

رالمَعاَلمِّيَر} -121  {قَال وارَآَمنَّاربَِّرب ِّ
 واإلنسَ  الـجنن  هو الذي يـملك   وأن الذي علـينا عبـادته   ،ًن به موسىجاءَ قنا بـما صدن  :يقولون 

 . )الطربي(. هكلن   ذلكَ   ر  ويدب ِ   ،ذلك  وغريَ  ،األشياء  ومجيعَ 
 

رم وَسىرَوَهار ونَر} -122  {َرب ِّ
 )املصدر السابق(. ال فرعون   ،موسى وهارون  رب ِ 

 

ت ممربِّهِّر} -123 رَآَذَنرَلك ممرقَاَلرفِّرمَعومن رَآَمنـم  {قـَبمَلرَأنم

م، وال تفتــاتوا علــين  تســتأذنوين فيمــا فعلــت    ينبغــي أن    نَ كــا  أي::  (49، مــن ســورِة الشــعراء )قــال يف آيــٍة مثلهــا
   م، فإين أًن احلاكم  املطاع!كم امتنعت  م، وإن منعت  يف ذلك، فإن  أذنت  لكم فعلت  

 

بِّ وار}  -128 َّللَِّّرَواصــم َتعِّين وارِبِّ هِّراســم مــِّ ىرلَِّقوم اَلرم وســَ رعِّرقــَ نم اء رمــِّ رَيشــَ نم ارمــَ َرمَضرَّللَِِّّّري ورِّثـ هــَ ادِّهِّرإِّنَّراْلم بــَ
 {َوالمَعاقَِّبة رلِّلمم تَّقِّيَر

ـمإل مــن قومــهِ   ا قـال فرعــون  ـلــم    ن بـين إسرائـيــلَ مِــ   قـال موســى لقومـهِ  ـي إسرائـيــلَ   أبنــاءَ   سـنقتل    لـل ونستـحـيــي    بـن
ـمكارهِ واصربوا علـى ما ًنلَ   ،ن أمركمكم مِ ما ينوب  يفـ  وقومهِ   َِ  علـى فرعونَ وا ابهم: استعيننساءَ  ـي    كم من اـل ـف
 )تفسري الطربي(. ن فرعون.كم وأبنائكم مِ أنفسِ 

 

تَـنَـار} -129 ئـم ربـَعمدِّرَمارجِّ رََتمتِّيَـَنارَومِّنم رَأنم رقـَبملِّ لـَِّكرعـَد وَّك ممرقَال وارأ وذِّيَنارمِّنم ريـ هم ممرَأنم ىررَبُّكـ  قـَاَلرَعسـَ
رفـَيَـنمظ َررَكيمَفرتـَعمَمل ونَر َرمضِّ راْلم لَِّفك ممرِفِّ َتخم  {َوَيسم

ــال موســـى لقومـــه: لعـــ  ــم أن ي  ربن   لن قـ ــدون   كَ هلِـــ كـ ــونَ عـ ــه  كم فرعـ ـــلفوهنَ   وجيعلكـــم  ،وقومـ ــِ تــخ ـــي أرضـ ــدَ م ـف   هم بعـ
ـــخافوهنَ   ،هالكهــم ـــريَ   ،همغـــريَ   ا مـــن النـــاسِ م وال أحـــدا ال ـت ـــي  ن مســـارعتِ بعـــدهم مِـــ   كــم مـــا تعملـــونَ ى رب  ـف كم ـف
 )تفسري الطربي(.  كم عنها.وتثاقلِ  طاعتهِ 
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ََنرَآَلرفِّرمَعومر} -130 رَأَخذم َنرَوَلَقدم نَِّيرَونـَقمٍصرمِّ لس ِّ رَنرِبِّ  {َلَعلَّه ممرَيذَّكَّر ونَرالثََّمَراتِّ

 هللا عزن وجلن. وترقِ ق ها فيما عندَ  ترقِ ق  القلوب،قال البغوي  رمحه  هللا: أي: يتنعظون، وذلك ألن الشدنَة 

 

ه ر} -131 بـم رت صـِّ ذِّهِّرَوإِّنم َسَنة رقـَال وارلَنَـارهـَ ارفَإَِّذارَجاَءَتم م راِلَم ه رَأََلرإِّمـََّ رَمعـَ نم ىرَومـَ ي َِّئٌةرَيطَـّيَّ وارِبِّ وسـَ ممرسـَ
ثـََره ممرََلريـَعمَلم ونَرائِّر ه ممرعِّنمَدراَّللَِّّريَر  {َوَلكِّنَّرَأكم

 )تفسري البغوي(. .م من هللاأي: ال يعلموَن أن الذي أصاهبَ 

 

لَر} -133 ََراَدرَوالمق مـَّ ََلتٍرفََأرمَسلمَنارَعَليمهِّم رالطُّوفَاَنرَواْلم َفادَِّعرَوالـدََّمرَآََيٍترم َفصـَّ َب وارررَوالضـَّ َتكم فَاسـم
ًمارُم مرِّمِّيَر  {وََكان وارقـَوم

ـي هـذه اآل  رَ كِـ علـيهم مـا ذ    هللا    رسلَ الذين أَ  هؤالءِ  فـاستكربَ  ـمانِ   جِ جَـ واحل    ايتِ اآلن  مِـ   ،ايتـف ـاهلل  عـن اإلـي   ،ـب
ـــاعوات ِ   ،موســـى صـــلى هللا عليـــه وســـلم  رســـولهِ   وتصـــديقِ  ـــيه  هِ ـب ـــى مـــا دعـــاهم إـل ـــى هللاوتعظن   ،عـل وا  وعتَـــ   ،مـــوا عـل

 )الطربي(.  ا.دا ا وتـمر  توًّ ع   ،ن الـمعاصي والفسقمِ  هللا    بـما يكرهه   ا يعملونَ كانوا قوما و  ،علـيه

 

َدَكرلَـر} -134 َدرعِّنـم ىرادمع رلَنَـاررَبَـَّكرِبـَِّارَعهـِّ رقـَال وارََيرم وسـَ ز  فمَترَعنـَّارَوَلمَّارَوَقَعرَعَليمهِّم رالر ِّجم رَكشـَ ئِّنم
مَِّننَّرَلَكر َزرلَنـ ؤم َرائِّيلَرالر ِّجم رإِّسم َلنَّرَمَعَكرَبِنِّ  {َولَنـ رمسِّ

 )تفسري الطربي(. وا.ؤ شا يذهبوا حيث   فال نـمنعهم أن    ،بنـي إسرائيـل معكَ  ـخـلـنين ولن  ... 

 

مٍر} -138 وم ارَعلَـىرقــَ َررفَأَتـَوم َرائِّيَلرالمَبحم رإِّسم َناٍمرَلـَ ممررَوَجاَوزمََنربَِّبِنِّ وَنرَعلَـىرَأصـم ىريـَعمك فـ  قـَال وارََيرم وسـَ
َةٌر َعلمرلََنارإََِّلًارَكَمارََل ممرَآَلِّ  {اجم

 . )الطربي(.يعبدوهنا أصنامٌ  القومِ  كما هلؤالءِ   ،اإهلا  ـخذه  ا نتن وصنـما  ،مثاالا نعبده أي:

ا  لنــا شــيئا   هللا، وإمنــا معنــاه: اجعــل    نيــةِ يف وحدا  ا مــن بــين إســرائيلَ ذلــك شــكًّ   ومل يكــن  قــال البغــوي  رمحــه  هللا:  
  جهلهم!ةِ وكان ذلك لشدن  ؛الداينة ال يضر    وا أن ذلكَ وظن   .وجل   عزن   إىل هللاِ   بتعظيمهِ  ب  ونتقرن  مه  نعظ ِ 
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 {َوَِبيٌِّلرَمارَكان واريـَعمَمل ونَرإِّنَّرَهؤ ََلءِّرم َتبٌَّرَماره ممرفِّيهِّر} -139

ان وا يـَع  } ـادهتِ مِـ  {َملــ ونَ َواَبِطٌل َما كــَ   وحلولـهِ   هللاِ   أمـرِ   ـمـجيءِ   عنـدَ   ًنفـعٍ   ألنـه غـري    ؛فمضـمـحل    ،هـام إاي  ن عـب
  فهــو يف  ،هبم ـفــي الـقــيامةإذا عــذن   ن عذابــهِ هم مِــ وال منقــذِ   ،هبــم  هللا إذا نــزلَ   عــنهم أبسَ   وال مــدافعٍ   ،همبســاحتِ 
 )تفسري الطربي(.   يكن. ما ملمعىَن 

 

 {َوه َورَفضََّلك ممرَعَلىرالمَعاَلمِّيَرررأَبمغِّيك ممرإََِّلًارقَاَلرَأَغيمَراَّللَِّّر} -140

ــِ  ــى لقومــــه: أسـ ــال موسـ ـــمس  وَ قـ ــل  ا  كم إهلــــا ى هللا ألـت ــودا   وأجعـ ــهلكــــم معبـ ــو خــــالق    وهللا    ،ا تعبدونـ   ،كمالــــذي هـ
ــى عالَـــ فضــن    كــون وترت   ه  تعبدونَــ   ،كمكم وال يضــر  ا ال يــنفع  يقــول: أفــأبغيكم معبــودا   .كمكم وزمــانِ مي دهــِر لكم عـل

 جهل.هذا منكم لَـ  ـلق؟ إنن لكم علـى الـخَ ن فضن مَ  عبـادةَ 

 

ر}  -146 ق ِّ ربِّغَـيمِّراِلـَم َرمضِّ راْلم بَّ وَنرِفِّ َرالَـّذِّيَنريـََتكـَ رَآََيِتِّ نم رعـَ رِّف  نـ وارَسَأصـم مِّ لَّرَآيـٍَةرََلريـ ؤم َروماركـ  ريــَ َوإِّنم
َار   {ِبِّ

ـــي األرضِ يتكــــربن   الــــذين  هــــؤالءِ   يــــرَ   وإن   ـ ــــح  بغــــريِ   ون ـف ـــيها بغــــريِ وتكــــرب    -  ق  اـل ـ ـــجرب    هم ـف ـ : ـت ـــحق  ـ ـــيهااـل ـ   ،هم ـف
ـــار   ـــمانِ واستكـب ـــاهلل ورســـوله  هم عـــن اإلـي ـــيد   وهـــم هللِ   ،وهنيـــه  ألمـــرهِ   واإلذعـــانِ   ،ـب ــهيَ   ،عـب ــ    ،غـــذوهم بنعمتـ   ريح  ويـ
ـادة  ى أنـه ال تنبعلـ   داللةٍ   وكلن   ،وربوبـيته  علـى وحدانـيتهِ   هللِ   حجةٍ   كلن   - ابكرة وعشيًّ  ه  علـيهم رزقَ  إال    غـي العـب
  ولكـنهم يقولـون: هـي سـحرٌ   ،ةعلـى ما هي فـيه حجـن   ةٌ أهنا دالن   يةِ قوا بتلك اآلال يصد ِ  ،غريه دونَ  له خالصةا 

 ! )تفسري الطربي(.وكذب

 

َرومارأَنَـّه ر} -148 َواٌررَأملَمريــَ ًدارلـَه رخـ  ًَلرَجسـَ رح لِّي ِّهِّممرعِّجم ربـَعمدِّهِّرمِّنم م رم وَسىرمِّنم ممرَواَّتَََّذرقـَوم رََلري َكل ِّم هـ 
دِّيهِّممرَسبِّيًَلر  {اَّتََّذ وه روََكان وارظَالِّمِّيَرَوََلريـَهم

ذوه  إهلاا وهم كافرون )تفسري البغوي(.  أي: اعن
ــــن   :يأوتفصــــيله  عنــــد الطــــربي:   ــــ ِ   ،اإهلــــا   خذوا العجــــلَ اـت   ؛نَي ألنفســــهما ظــــاملِ  معبــــودا ابًّ ر   ه  خاذهم إاين وكــــان وا بـاـت

 الذي له األلوهة. إلـى غريِ  هم األلوهةَ وإضافتِ  ،له العبـادة نمَ  لعبـادهتم غريَ 



95 

 

 

رأَيمدِّيهِّممر} -149 لُّوارقـَال وارَوَلمَّارس قَِّطرِفِّ رضـَ رلَنَـارَورََأومارَأَّنـَّ ممرقـَدم رم رملَمريـَرممَحمنَـاررَبُـّنَـارَويـَغمفـِّ وَننَّررلـَئِّنم لََنكـ 
رِّينَر َاسِّ  {مَِّنراْلم

ـــللسا  ورأوا أهنـــم قـــد جـــاروا عـــن قصـــدِ ...   ـــنيَ   ،موكفـــروا بـــرهب ِ   ،هللا  وذهبـــوا عـــن ديـــنِ   ،بــي ـــى هللا  قـــالوا اتئـب   ،إـل
مــن    لنكــوننن   ،نــاهبــا ذنوبَ   د  ويتغمــن   ،برمحتــه  نــا ـبــالتوبةِ عـلــينا رب    ف  ـلــم يتعطــن   لــئن  ...  إـلــيه مــن كفــرهم بــه:  منـيـبــنيَ 

  )منتخب من الطربي(. أعماهلم. اهلالكني الذين حبطت  

 

ررأ مَّرقَاَلرابمنَر} -150 تـ لـ وَنِنِّ روََكاد واريـَقم َتضمَعف وّنِّ َمراسم ررإِّنَّرالمَقوم َداَءرَوََلرََتمَعلـمِنِّ َعـم َراْلم رِبِّ مِّتم فـَََلرت شـم
رالظَّالِّمِّيَر مِّ  {َمَعرالمَقوم

هم عـن ذلـك.  حني هنيت  استذل وين وقهروين، ومل يبالوا يب لقلنِة أنصاري، وقاربوا قتلي  إن الذين فعلوا ما فعلوا  
 ح املعاين(.)رو 

 

ير} -151 رَوْلَِّخِّ ر ِّ راغمفِّرم َتَِّكرَوأَنمَترَأرمَحم رالرَّامحِِّّيَرقَاَلرَرب ِّ رَرمحم لمَنارِفِّ  {َوَأدمخِّ

ـفــي    ،هللا  الــذي كــان عـلــيه مــن أمــرِ     ـفــي الواجــبِ أنــه ـلــم يفــر ِ   وعـلــمَ   ،أخيــه   لــه عــذر  قــال موســى ـلــما تـبــنين 
ـــجهلة    ه  مـــا فعلَـــ   ارتكـــابِ    كَ وارمحنـــا برمحتِـــ   ،ها بـــهتســـرت    منـــكَ   نـــا بســـرتٍ ذنوبَ   د  تغمـــن ربننـــا  جـــل:  لعا  دةِ مـــن عبَـــ   اـل
 )تفسري الطربي، ابختصار(.  ا.شيئا   ن رحمَ مَ  ن كل ِ مِ  كَ بعبـادِ  أرحم   أنتَ   فإنكَ  ،الـمؤمنـني عبـادكَ   الواسعةِ 

 

ربـَعمدَِّهار} -153 رُث َّرًَتب وارمِّنم يمٌرإِّنَّررَبَّررَوَآَمن واَوالَّذِّيَنرَعمِّل وارالسَّي َِّئاتِّ ربـَعمدَِّهارَلَغف وٌرررَحِّ  {َكرمِّنم

ـــني  توبـــةَ   قابـــلٌ   قوا أبن هللاَ وصـــدن ...   ـــنيَ   واتئـــبٌ   ،الـمذنـب ـــى الـمنـيـب ـــنيٍ    خـــالصِ   عـل   ،مـــنهم بـــذلك  قلـــوهبم ويـق
ــــيهم أعمــــاهلَ   لســــاترٌ  ــــاضحِ   وغــــري    ،ئةم الســــي ِ عـل ــــني.  ن كــــانَ مَــــ   وبكــــل ِ   ،هبــــم  رحــــيمٌ   ،هم هبــــاـف   مــــثلهم مــــن التائـب

 الطربي(.)

 

َواَحر} -154 َلـم َذراْلم رَأخــَ ب  ىرالمَغضـَ رم وسـَ نم َكَترعــَ ارسـَ ًدىرَوَرمحـمَةٌرَوَلمـَّ َختَِّهارهــ  رن سـم ممررَوِفِّ لِّلـَّذِّيَنرهــ 
 {لَِّرِب ِِّّممريـَرمَهب ونَر
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   َ إلرشـــاِد إىل مـــا فيــه اخلـــري  والصـــالح  فيهــا وك تـــب... بيـــاٌن للحــِق عظـــيم، ورمحـــٌة جليلــة، ابأي: وفيمــا ن ســـِ
 عاين(.)روح امل

 

نـمَيار} -156 رَهذِّهِّرالدُّ رلََنارِفِّ ت بم ََنرإِّلَيمكَررَحَسَنةًرَواكم ره دم َرةِّرإَِّنَّ َخِّ راْلم  {َوِفِّ

  مطلـوبٍ   يف الـدنيا تشـمل  كـلن   فـإن احلسـنةَ ( من سورِة البقـرة:  201)  يف اآلية "حسَنة"قال يف تفسرِي كلمِة 
،  هــينء  صــاحل، ومركــبٍ   ًنفــع، وعمــلٍ   علــمٍ ع، و واســ   حســنة، ورزقٍ   رحبــة، وزوجــةٍ   ، مــن عافيــة، ودارٍ دنيــوي
يف    هــا مندرجــةٌ ، فإهنــا كلن  بينهــا، وال منافــاةَ رينعليــه عبــارات  املفســِ    ذلــك ممــا اشــتملت    ، إىل غــريِ  مجيــلوثنــاءٍ 

 يف الدنيا.   احلسنةِ 
،  َرصـــات يف العَ األكـــربِ   مـــن الفـــزعِ   مـــن األمـــنِ   ،وتوابعـــه  اجلنـــةِ   فـــأعلى ذلـــك دخـــول    ،يف اآلخـــرة  وأمـــا احلســـنة  

 الصاحلة. اآلخرةِ  ذلك من أمورِ  غريِ و   ،احلساب وتيسريِ 

 

َبايًارأ ِمــًَار}  -160 َرَةرَأســم رَوَقطَّعمنــَاه م راثـمنــََِتمرَعشــم رِّبم راضــم ه رَأنِّ مــ  َقاه رقـَوم َتســم ىرإِّذِّراسم ارإََِّلرم وســَ نــَ َوَأومَحيـم
ًنار َرَةرَعيـم نمه راثـمنَـَتارَعشم رمِّ َجَررفَانـمَبَجَستم َرَِب ممرَوظَلَّلمَنارَعَليمهِّم رالمَغَماَمربَِّعَصاَكراِلَم رَعلَِّمرك لُّرأ ََنٍسرَمشم َقدم

لمَوىرك ر نَّرَوالســَّ يمهِّم رالممــَ ارَعلــَ ه ممرَوأَنـمَزلمنــَ ان وارأَنـمف ســَ ركــَ نم وََنرَوَلكــِّ ارظََلمــ  اك ممرَومــَ نــَ ارَرَزقـم رمــَ ريَي ِّبــَاتِّ نم لــ وارمــِّ
 {َيظملِّم ونَر

 يف سورِة البقرة.نِي التاليتني، ذكَر أنه تقدنَم تفسريها، مع اآليت

َقى م وَسى ِلَقو ِمِه فـَق ل َنا اض ِرب  : }( منها60اآليَة رقم )ويعين  َتس  َجَر فـَـانـ َفَجَرت  ِمنــ ه  َوِإِذ اس  ِبَعَصاَك احلَ 
َنِ  َرب وا ِمن  رِز ِق ا َرهَب م  ك ل وا َواش  ناا َقد  َعِلَم ك ل  أ ًَنٍس َمش  َرَة َعيـ  ِسِدينَ اثـ نَـَتا َعش  َر ِض م ف   { َواَل تـَع ثـَو ا يف األ 

ــَة ) ــها:  57واآليـ ــن الســـورِة نفسـ اَم وَ }( مـ ــَ ي ك م  ال َغمـ ا َعلـــَ ــَ ن  َوظَلنل نـ وا مـــِ ــ  ل َوى ك لـ ــن نن َوالسـ ي ك م  ال مـــَ ــَ ا َعلـ ــَ أَنـ َزل نـ
 {ونَ طَيِ َباِت َما َرَزقـ َناك م  َوَما ظََلم وًَن َوَلِكن  َكان وا أَنـ ف َسه م  َيظ ِلم  

ن  :  ومــن )الواضــح يف التفســري(،  هنــاك  وهـذا تفســرٌي منهمــا ةا مــِ ًنهم اثنــيَت عشــرَة أمــن وفرنقنــا بــين إســرائيَل وصــرين
ــي ِ قبــائلهم.   كم موســى عليــه الســالم، حــني استســقاين لكــم، وتيســريي  واذكــروا نعمــيت علــيكم يف إجــابيت لنب

مَ   لكم من َحَجرٍ  املاء، وإخراجهِ  لكم     سـبطٍ   لكـل ِ   ،عينـاا  ن ثنـيت عشـرةَ لكم منه مِ   املاءَ   جرييَ ، وتف معكمل  حي 
حاَب  يف ظروٍف ش  منا عليهم وهمأنعَ   وقد   . قد عرفوهاكم عنيٌ ن أسباطِ م ديدٍة يف التِ يه، فظلنلنـا علـيهم  السـن

 حرِق، وكان َيسري  الَغيم  بَسريِهم، ويَِقف  بوقوفهم!ـ  األبيَض لَيقيَـه م حرن الشنمِس امل
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هي اا ال يَتعبـوَن يف حَتصـيله، وهـو الـ عليهم طعوأنزلنا  سـل،  ح لـواا كالع  َمن ، الـذي جَيدونـَه  علـى األشـَجارِ ـاماا شـَ
ماََّن، القريـب  املنـال، فك لـوا هـذا الطعـاَم الطيـ ِ  ،    َب املسـَتلذن َهنيئـاا َمريئـاا.وطائر  السـ  دِ  ولكـننكم ظَلمـت م وَجحـَ

 فكانت  عاقبة  ظ لِمكم على أنفِسكم.

 
طٌَّةرَوادمخ ل وارالمَباَبررَوإِّذمرقِّيَلرََل م راسمك ن وارَهذِّهِّرالمَقرميَر} -161 رَوق ول وارحِّ ت مم ئـم رشِّ َهارَحيمث  نـم َةروَك ل وارمِّ

نِّيَر رَلك ممرَخطِّيَئاتِّك ممرَسَنزِّيد رالمم حمسِّ  {س جًَّدارنـَغمفِّرم
ا َحيـ ث   وا َهِذِه ال َقر يَةَ َوِإذ  قـ ل َنا اد خ ل  ( من سورِة البقرة: }58فسنره  يف اآليِة ) ا َواد خ لـ وا   َفك ل وا ِمنـ هـَ ت م  َرغـَدا ئـ  شـِ

ِننيَ  ســِ َنزِيد  ال م ح  م  َخطـَـااَيك م  َوســَ ر  َلكــ  ا َوق ولــ وا ِحطــنٌة نـَغ فــِ جندا ،   هنــاكهِ ، وهــذا حتصــيٌل مــن تفســري {ال بــَاَب ســ 
  :ومن )الواضح يف التفسري(

ا هلــم علــى نكــوهل َح ابــن  كثــرٍي أن تكــوَن بيــَت    ميقــول  تعــاىل الئمــا عــن اجلهــاِد ودخــوِل األرِض املقدنســة )رجــن
مــن    وقتـالِ   ســةِ املقدن   األرضِ   مروا بـدخولِ موســى عليـه الســالم، فـأ    صـحبةَ   مصـرَ   قــدموا مـن بــالدِ   ـ املـ (  املقـدس

ن َمطاعِمهــا وث  ادخ لــوا هــذِه القريــةَ الكفــرة:    فيهــا مــن العمــاليقِ  ٍد  وأقيمــوا فيهــا، وكلــوا مــِ ئت م يف رغــَ ارِهــا مــا شــِ
ا يف تواضــٍع  وَهنــاء، وقولــو  ن ابهبــِ ر  لنــا، ولــيكن  دخــول كم مــِ ا ذنوبَنــا واغفــِ طن عنــ  ا عنــَد دخــوِلكم "ِحطــنة": حــ 

 وزِد ًن احملسننَي منكم إحساًنا.  وخشوع، فإذا فعلت م ذلَك َغَفرًن لكم ذنوَبكم،

 

ه ممرقـَومرفـَبَر} -162 نـم َنرالسََّماءِّرِبـَِّارًَلرَغيمَرالَّذِّيرقِّيَلرََل ممرفََأرمردََّلرالَّذِّيَنرظََلم وارمِّ ًزارمِّ َسلمَنارَعَليمهِّممررِّجم
 {َكان وارَيظملِّم ونَر

هَل م  فَأَنـ َزل نــَا َعلــَى الــنِذيَن فـََبدنَل النِذيَن ظََلم وا قـَو الا َغري َ النِذي ِقيَل }( من سورِة البقرة:  59فسنرَه  يف اآليِة )
زاا ِمَن السنَماِء مبَا َكان وا يـَف س ق ونَ ظََلم وا رِ   {ج 

  هللاِ   لوا أمـرَ أهنـم بـدن   ،عليـه السـياق  ومـا دلن   رونَ املفسـ ِ   ه  ما ذكـرَ   وحاصل  بعد إيراِد أقواٍل ورواايت:   وقال هناكَ 
ــوعِ  ــن اخلضـ ــم مـ ــولِ   هلـ ــلابلقـ ــأ   والفعـ ــجن   روا أن  مِ ، فـ ــدخلوا سـ ــونَ يـ ــدخلوا يزحفـ ا، فـ ــن قِ علـــى أ    دا ــتاههم مـ   لِ بَـــ سـ

يف    ؤوا فقــالوا: حنطــةٌ ، فاســتهزَ نــاا ذنوبَ عنــ    ط  ة، أي: احطــ  مــروا أن يقولــوا: حطــن ، وأ  هم رافعــي رؤوســهمســتاهِ أ  
، وهـــو  هم بفســـقِ ه  وعذابَـــ   ه  هللا هبـــم أبسَــ   واملعانــدة؛ وهلـــذا أنـــزلَ   مـــن املخالفـــةِ   مــا يكـــون    . وهـــذا يف غايـــةِ شــعرة
 عن طاعته... همخروج  
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َذاٍبرارذ ك ِّر واربِّهِّرأَرفـََلمَّارَنس وارمَر} -165 واربِّعـَ ََنرالَـّذِّيَنرظََلمـ  ذم وءِّرَوَأخـَ رالسـُّ َنرعـَنِّ وم هـَ نَـارالَـّذِّيَنريـَنـم ْنمَيـم
َارَكان واريـَفمس ق ونَربَئِّيٍسر  {ِبِّ

 )الطربي(. سق.هو الفِ  وذلكَ  ،إلـى معصيته ن طاعتهِ مِ  فـيخرجونَ   ،هللا أمرَ  خيالفونَ 

 

رَمارَّن  ر} -166 ارَعنم ئِّيَرروافـََلمَّارَعتَـوم  {َعنمه رقـ لمَنارََل ممرك ون وارقَِّرَدًةرَخاسِّ

  الســمكِ   م هللا عـلــيهم مــن صــيدِ واسـتــحالهلم مــا حــرن   ،وا عنــه مــن اعتــدائهم ـفــي الســبتدوا فــيــما هنــ  فـلــما ـتــمرن 
 .. )تفسري الطربي(.فـيهوا  وتـمادَ  ،وأكله

 

ر} -170 لمكَِّتابِّ ك وَنرِبِّ س ِّ يَررالصَََّلةَررَوَأقَام واَوالَّذِّيَنرُيَ  َررالمم صملِّحِّ يع رَأجم رََلرن ضِّ  {إَِّنَّ

ـم يضـي ِ   ،حبـدودها  وأقاموا الصالةَ ...    عملـهِ   أجـرَ   ضـيع  ي ال أ  فإـنـ ِ   ،ـلـقـين خَ ذلـك مِـ   فمـن فعـلَ   ،اعوا أوقاهتَـ وـل
 الطربي(.) الصالـح.

 

قـَه ممرَكأَنَّه رظ لٌَّةرَوظَنُّوارأَر} -171 ََبَلرفـَوم َناراْلم ر وارَوإِّذمرنـَتَـقم ٍةرَواذمكـ  وَّ نَـاك ممربِّقـ  ارَآتـَيـم ذ وارمـَ نَّه رَواقٌِّعرِبـِِّّممرخـ 
 {َلَعلَّك ممرتـَتـَّق ونَرَمارفِّيهِّر

ــوا ربن كـــي تتن ...   ــمقـ ـــخافوا عقابَـــ   ،كـ ــلَ   ه  فـت ــه إذا ذَ   بـــرتككم العمـ ــ  كبـ ــا أَ رتـ ــذَ ـم مـ ـــيق.  خـ ــن الـمواـث ـــيه مـ ـــيكم ـف   عـل
 )الطربي(.

 

َركَر}  -173 ارَأشــــم وارإِّمــــََّ رتـَق ولــــ  ل روَك نــــَّرَأوم رقـَبــــم نم َلررَآَِبؤ ََنرمــــِّ ارفـَعــــَ ارِبــــَِّ لِّك نــــَ دِّهِّممرَأفـَتـ هم ربـَعــــم نم ًةرمــــِّ ارذ ر ِّيــــَّ
 {المم بمطِّل ونَر

ـــائنامِـــ   ن أشـــركَ مَـــ   أفت هِلك نـــا  شـــراكِ   ،بعنـــا منهـــاجهمأو تقولـــوا: اتن  ـــاعنا منهـــاجَ وات ِ   ،ن آـب ـــى جهـــلٍ ـب ا  منـــ    هم عـل
 بـالـحق ؟

 )الطربي(. هللا. ا غريَ فـي دعواهم إهلا   ،الذين أبطلوا  : بـما فعلَ {ب ِطل ونَ بـَما فـََعَل الـم  }ويعنـي بقوله 
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ع ر} -174 رَوَلَعلَّه ممريـَرمجِّ َََيتِّ  {ونَروََكَذلَِّكرنـ َفص ِّل راْلم

ـمِ وبـين   ،هذه السورة  آايتِ  كَ لقومِ  لنا اي مـحمد  وكما فصن  لنـا  وأحلَ   ،قومـك  قبـلَ   السـالفةِ   نا فـيها ما فعلنـا بـاألـم
ــمَ هبــم   ــي غــريي  التِ ث  مــن اـل ــي عبـادـت ــي ِ غريَ   ايتِ ل اآلكــذلك نفصــ ِ   ،بكفــرهم وإشــراكهم ـف   ،نها لقومــكهــا ونـب

ـــينزجروا ويرتــــدعوا ـ ــــى  فـي    ،ـل ـــيبوا إـل ـ ــــيـن ــــمانِ   ،ويتوبــــوا مــــن شــــركهم وكفــــرهم  ،طاعـت ــــى اإلـي ــــريجعوا إـل   واإلقــــرارِ   ـف
 ي(.)الطرب   ما سواي. عبـادةِ   وتركِ  ،لـي الطاعةِ   وإفرادِ  ،بتوحيدي

 

رإِّنمر}  -176 بِّ رالمَكلــم لِّ ــَ ه رَكَمث َواه رَفَمثـَلــ  َعرهــَ رَواتَـّبــَ َرمضِّ َدرإََِّلراْلم ــَ ل ه رَأخم اه رِبــَِّارَوَلكِّنــَّ َنارَلَرفـَعمنــَ ئـم رشــِّ وم رَولــَ
ر ه ريـَلمَهثم رَتَتم كم رَأوم ََيتَِّنارحَتممِّلمرَعَليمهِّريـَلمَهثم رالَّذِّيَنرَكذَّب وارِبَِّ مِّ ممرلَررالمَقَصصَررفَاقمص صِّررَذلَِّكرَمَثل رالمَقوم َعلَّهـ 

 {يـَتَـَفكَّر ونَر

ـمثَ تعاىَل  يقول   ـيناه    الـذي ضـربته    ل   ذكره: هـذا اـل ـ َ آايتِ   هلـذا الـذي آـت بوا  الـذين كـذن   القـومِ   ل  مثَـ   ،منهـا  نـا فـانسـل
ـلَ  ،تنانا وأدلن جنا وأعالمِ جَ حب   ـي ذلـك سبــي ـ ِ   فسلكوا ـف ـيناها إاي    ،نـامـن آايتِ   هـذا الـمنسـل ـ  ،هالـذي آـت   ركـهِ ي تـف

 من ذلك. بـما آتـيناه   العملَ 

 

َمع وَنرِبـَِّارأ ولَئـِّكَر} -179 ر وَنرِبـَِّارَوَلـَ ممرَآَذاٌنرََلرَيسـم َارَوََل ممرَأعمي ٌرََلريـ بمصِّ رََل ممرقـ ل وٌبرََلريـَفمَقه وَنرِبِّ
رَبلمره ممرَأَضلُّر َنـمَعامِّ  {أ ولَئَِّكره م رالمَغافِّل ونَرَكاْلم

ــريِها يف اآليـــ  ــال يف تفسـ ــورِة النحـــل108ِة )قـ م  }:  ( مـــن سـ وهِبِم  َومَس ِعهـــِ ى قـ لـــ  َن  َعلـــَ َع ا ِذيَن طَبـــَ َك الـــن أ ولَئـــِ
 {: فهم غافلوَن عم ا ي راد  هبم.َوأَب َصارِِهم  َوأ ولَِئَك ه م  ال َغاِفل ونَ 

وتركــوا    ،يجــ جَ ا عــن آايـتــي وح  يعـنــي ســهوا   ،الــذين غفلــوا  القــوم    همصــفتَ   الــذين وصــفت    هــؤالءِ قــال الطــربي:  
ا مــا  فهــا رهبــ  الـتــي قــد عرن   ال البهــائم    ،ارهبــِ    عـلــيه مـن توحيــدِ   ت  عـلــى مــا دلــن   واالســتداللَ   ،هبــا  رها واالعتـبــارَ تـدب  
 رها له.سخن 

 

َ ر}  -180 اء راِلم ســم ََســمَ ادمع وه رِبــَِّارَوَّللَِِّّّراْلم ــِّهِّررفــَ َائ رَأَسم د وَنرِفِّ َزومَنرَوَذر وارالــَّذِّيَنريـ لمحــِّ ي جم ان وارســَ اركــَ مــَ
 {عمَمل ونَريَـر

 )الواضح يف التفسري(.  .فادعوه  هبذِه األمساِء اجلليلة{:  فَاد ع وه  هِبَا}
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َزو َن َما َكان وا يـَع َمل ونَ } ـيهم جـزاءَ   له  الذي أجن   هللاِ   ل  هم أجَ ون إذا جاءَ زَ جي    فسوفَ  {:َسي ج  ـي    إـل أعمـاهلم الـت
 )الطربي(. رسوله. وتكذيبِ  ،فـي أمسائه واإللـحادِ  ،بـاهلل من الكفرِ  ،ذلك  كانوا يعملوهنا قبلَ 

 

راَّللَّ رَفََلرَهادَِّيرَله ر} -186 ري ضملِّلِّ ري غمَياَّنِِّّممريـَعمَمه ونَرَوَيَذر ه ممرَمنم  {ِفِّ

هلم  يف ضـالوأنقـل  اللفـَظ مـن )تفسـرِي الطـربي(:    ( مـن سـورِة البقـرة.15)ها من الطـربي يف اآليـِة  تفسري  نقلَ 
هوكفـــرهم الـــذي قـــد   ــ  ــرهم دنسـ ه، يـــرتدن غمـ ــ  سـ ــارَ   دونَ ، وعالهـــم رِج  ال  حيـ ــ  ــرجِ   ال جيـــدونَ   ،الا ى ضـ ــه    إىل املخـ منـ

بصــرون  ، فــال ي  ى وأغشــاهاعــن اهلــدَ هم  ى أبصــارَ عليهــا، فــأعمَ   علــى قلــوهبم وخــتمَ   قــد طبــعَ   ألن هللاَ   ؛ســبيالا 
 .سبيالا  وال يهتدونَ  ،ار شدا 

 

َنرم ر}  -187 اَعةِّرَأَيَّ رالســَّ نِّ أَل وَنَكرعــَ َدررَرَيســم ارعِّنــم ارعِّلمم هــَ اَهارقــ لمرإِّمــََّ َوررمســَ رهــ  ارإَِّلَّ ارلَِّوقمتِّهــَ رََلرج َل ِّيهــَ ِب ِّ
ر رََلرََتمتــِّيك ممرإَِّلَّ َرمضِّ رَواْلم َماَواتِّ رالســَّ رِفِّ ارثـَق لــَتم ارعِّلمم هــَ ارقــ لمرإِّمــََّ هــَ ي رَعنـم أَل وَنَكرَكأَنَــَّكرَحفــِّ ًةرَيســم بـَغمتــَ

ثـََررعِّنمَدراَّللَِّّر رََلريـَعملَرَوَلكِّنَّرَأكم  {م ونَرالنَّاسِّ

م  ِإىَل ( مــن ســورِة اجلاثيــة }26قــال يف تفســريها، يف اآليــِة ) ِيــت ك م  مث ن جَي َمع كــ  َن  حي  يــِيك م  مث ن مي  و ِم قــ ِل ا ــَ يـ
ونَ  ــ  اِس اَل يـَع َلمـ ــن َر النـ ــَ ثــ نن َأك  ــِ ــِه َوَلكـ َب ِفيـ ــ  ِة اَل رَيـ ــَ ــذا ي  {:  ال ِقَيامـ ــاَم  تكـــروَن املعـــاد، ويســـ نأي: فلهـ بعدوَن قيـ

ا األجســاد. قــال هللا  تعــاىل: } نــَه  بَِعيــدا ا .ِإهنـــن م  يـََرو  َراه  َقرِيبــا ه   7-6{ ]ســورة املعــارج:  َونــــَ [ أي: يــروَن وقوعــَ
ا، وامل  ؤمنوَن يروَن ذلك سهالا قريباا.بعيدا

 

رَمارَشاَءراَّللَّ ر} -188 ًعارَوََلرَضرًّارإَِّلَّ يرنـَفم رلِّنَـفمسِّ  {ق لمرََلرَأمملِّك 
نَ   عــن الســاعةِ   لسائـلــيكَ   اي ـمــحمد    قــل     ر ٍ ضــ    وال دفــعِ   ،إـلــى نفســي  نفــعٍ   عـلــى اجــتالبِ   رســاها: ال أقــدر  م    أاي 
 )الطربي(.  نـي.عينَ نـي علـيه وي  يَ يقو ِ  أبن   ،من ذلك أملكه   هللا أن    إال  ما شاءَ  ،هبا عنها حيل  

 

ًارَجَعََلرَله رش رَكَر} -190  {فـَتَـَعاََلراَّللَّ رَعمَّاري شمرِّك ونَراَءرفِّيَمارَآًَتت َارفـََلمَّارَآًَتت َارَصاِلِّ

ـاركَ  تنزيهٌ  ـى نفسَـ  من هللا تـب ـمٌ  ،هوتعاـل ـمبطلونَ   ا يقـول  هلـا عمـ    وتعظـي ـيه اـل .  واألواثن   هلـةَ معـه مـن اآل  ويـدعونَ   ـف
 )الطربي(.
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ال ك ممر}  -194 ثـــَ اٌدرَأمم راَّللَِّّرعِّبـــَ رد ونِّ نم ع وَنرمـــِّ دم ذِّيَنرتـــَ ت ممرإِّنَّرالـــَّ رك نــــم ممرإِّنم يب وارَلكـــ  َتجِّ ادمع وه ممرفـَلمَيســـم فـــَ
 {َصادِّقِّيَر

  أكمــل    ًنس  بــل األ  مــثلهم، مثــل  عابــديها، أي: خملوقــاٌت  [ عبيــدٌ قــال رمحــه  هللا: مث ذكــَر تعــاىل أهنــا ]األصــنام  
 ال تفعل  شيئاا من ذلك.  وتبصر  وتبطش، وتلكَ ع  ألهنا تسم ،منها
ا  وتعبــدوهنا شــركا   ،هللا  مــن دونِ   آهلــةا   أيهــا اـلــمشركونَ   إن الــذين تــدعونَ   :هايف تفســري   قــال ابــن جريــر الطــربيو 

ــاهللمــنكم وكفــرا  ــيك. فــإن كنتــ    ،كملــرب ِ   هــم أمــالكٌ   ،ا ـب ــم لــه مـماـل ــني  كمــا أنـت وأهنــا    ،وتنفــع   أهنــا تضــر    ـم صادـق
ـجيبوا لكـم ألهنـا    فـإن    ،موهمجيبوا لـدعائكم إذا دعوـتـ  فلـيستَــ   ،كـمهـا إاي  لنفعِ  منكم العبـادةَ  تستوجب   ـم يسـت ـل
ـــما يكـــوًننِ   والنفـــعَ   ألن الضـــرن   ؛وال تضـــر    فـــأيقنوا أبهنـــا ال تنفـــع    ،دعـــاءكم  ال تســـمع   ـــمن   إـن ــ  ـم   ئل مســـعَ ن إذا سـ

ـيه مِـ ومَـ   ،ى وأفضلوأعطَ   سائلٍ  مسألةَ  ِكَي إـل ـحقن مَـ   فضـرن   مسـعَ   ن شـيءٍ ن إذا شـ  ن ال  مَـ   ونفـعَ   ،العقوبـة  ن اسـت
. يستوجب    الضر 

 

وَنرِبــَِّارَأممرَلــَ ممر}  -195 وَنرِبــَِّارَأممرَلــَ ممرأَيــمٍدريـَبمطِّشــ  ٌلرَُيمشــ  ر وَنرِبــَِّارَأممرَلــَ ممرَآَذاٌنرَأَلــَ ممرَأرمجــ  ي ٌريـ بمصــِّ َأعــم
َار َمع وَنرِبِّ  {َيسم

ــناِم   ــذِه األصـ ــل هلـ ةٌ   -هـ ــِ ا آهلـ ــن ــدنعوَن أهنـ ــيت تـ د    -  الـ ــَ ــا ليـ عـ وَن هبـ ــ  ٌل مَيشـ ــ  ــى  أرجـ درٌة علـ ــ  ــم قـ ــاءا هلـ احلركـــة،  وا أحيـ
 م عِضلٍة تَقعوَن فيها؟ وكم منلي سِعفوكم وخيلِ ص

 يئاا ما بقونٍة وي فيدوكم هبا، أو َيدفعوا عنكم أذاى يَلَحق كم؟أيخذوا ش ستطيعوَن أن أم هلم أيٍد ي
م   هلـ ؤيتهـا، أو َيشـك روا لكـم علـى مـا ت قـدِ مونَ درَة لكـم علـى ر وكم أشـياَء ال قـ أم هلم أعنٌي ي بِصروَن هبا ليـ َبصِ ر 

 رابني؟ِمن ذابئَح وق

 ضح يف التفسري(.)الوا أم هلم آذاٌن َيسمعوَن هبا دعاءَكم وعبادَتكم هلا؟

 

َتطِّيع وَنرَنصمرَك ممرَوََلرأَنـمف َسه ممريـَنمص ر ونَر} -197 رد ونِّهِّرََلرَيسم ع وَنرمِّنم  {َوالَّذِّيَنرَتدم

ٌد ملا تقدنم...  قال: مؤكِ 

  إنن   :هلـم  قـل  :  تعاىل  بقولهِ   للـمشركنيَ   ه  أن يقولَ   هِ لنبـي ِ   ثناؤه    جلن   ن هللاِ مِ   أمرٌ ها:  قال الطربي رمحه  هللا يف تفسري 
وال    ،كمنصـَر   ال يسـتطيعونَ   هلـةِ ن اآلمِـ   هللاِ   ن دونِ مِ   أنتم أيها الـمشركونَ  والذين تدعونَ  ،نصريي وظهريي هللاَ 
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ـادةِ ىلهذين أو   فأي    ،أنفسهم  علـى نصرةِ   يقدرونَ   -  كممع عجزهم عن نصرتِ  -هم  ـاأللوهة  وأحـق     بـالعـب   ،ـب
  ه  ن أرادَ ـمــمن   نفســهِ   عــن منــعِ   ويعجــز    هِ يــ ِ ول  نصــرَ   أم مــن ال يســتطيع    ،ن أرادهـمــمن   ه  نفسَــ   وـيــمنع    ه  يــن ول  ينصــر    ن  أمَــ 

 بـمكروه؟ وبغاه  

 

تَـَهارق لمرإِّمََّر} -203 تَـبَـيـم يٍَةرقَال وارَلومََلراجم رَوإَِّذارملَمرََتمَتِِّّممرِبَِّ رَرِب ِّ رارأَتَّبِّع رَماري وَحىرإَِّ َّرمِّنم رمِّنم َهَذارَبَصائِّر 
مِّن ونَر ٍمريـ ؤم  {رَب ِّك ممرَوه ًدىرَوَرمحمٌَةرلَِّقوم

ـيكم  جٌ جَ علـيكم ح   الذي أتلوه   والوحي   هذا القرآن   ـيانٌ   ،عـل ـيانٌ   ،كـمن رب ِ لكـم مِـ   وـب ـنيَ   وـب ـى    يهـدي الـمؤمـن إـل
ـــم  الطريـــقِ  ـــني  ه  بـــه عبـــادَ   هللا    رحـــمَ   ورمحـــةٌ   ،الـمستقــي   قَ من صـــدن لِــــ ،  واهللكـــة  فأنقـــذهم بـــه مـــن الضـــاللةِ   ،الـمؤمـن
ـى الـذين ال    ،بـه  وكفـرَ   ه  بـه وجحـدَ   ن كـذبَ مَ   دونَ   ،بـما فـيه  وعملَ  ،هووحي   هللاِ  أنه تنزيـل   بـالقرآنِ  بـل هـو عـل
 )تفسري الطربي(. وخزي. به غم   يؤمنونَ 

 

ت رَوإَِّذارق رَِّئرالمق رمَآن رفَر} -204 َتمِّع وارَله رَوأَنمصِّ  {َلَعلَّك ممرتـ رممَح ونَرواراسم

ـات ِ كم رب  لـريمحَ ...  ـمواعظِ كم ـب ـاِر   ،هعاظكم ـب ـيـن واسـتعمالِ   ،هربَ كم بعِـ واعتـب ـي    فرائضـهِ ن  كـم مِـ لكـم رب    ه  نَ كم مـا ـب ـف
 )الطربي(. آية.

 

ًةرَود وَنرا}  -205 يفــَ رًُّعارَوخِّ َكرَتضــَ رنـَفمســِّ ــََّكرِفِّ ررَب رم رَواذمكــ  الِّ َصــَ لمغــ د و ِّرَواْلم رِبِّ وملِّ َنرالمقــَ رِّرمــِّ َهــم َوََلرْلم
َنرالمَغافِّلِّيَر رمِّ  {َتك نم

ــيه مِــ   ،هربَ وعِــ   ظاتــهِ عــن عِ   -  القــرآن    رىءَ إذا قــ    -هــني  مــن الال    وال تكــن   ذلــك    ر  تــدبـن   ولكــن    ،ن عجائبــهومــا ـف
  عــن ذلــك.  غفلــتَ   أنــتَ   إن    ،عـلــيك  هللاِ   ن قــدرةِ مِــ   وخــوفٍ   ،لــه  وخضــوعٍ   هللاِ   بــذكرِ   كَ قلبَــ   ه  ر  وأشــعِ   ،مــهوتفهن 

 )تفسري الطربي(.

 

 

راْلنفالسورةر
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وِب  ممر}  -2 رقـ لــ  تم لــَ َرراَّللَّ رَوجِّ ذِّيَنرإَِّذارذ كــِّ وَنرالــَّ نــ  مِّ ارالمم ؤم اًَنرإِّمــََّ ه رزَاَدَتــم ممرإُِّيــَ يمهِّممرَآََيتــ  ــَ رَعل تم َوإَِّذارت لِّيــَ
 {َوَعَلىرَرِب ِِّّممريـَتَـوَكَّل ونَر

ن  }مبعناهــا:    يــةَ التال  أورَد اآليــةَ  نـ ه م  مــَ ورٌَة َفمــِ ا أ ن زِلـَـت  ســ  ا الــنِذيَن َوِإَذا مــَ ِذِه ِإميــَاًنا فََأمــن م  زَاَدتــ ه  هــَ ول  أَي كــ  يـَقــ 
ر ونَ  تَـب شــِ م  َيس  َزاَدهت  م  ِإميــَاًنا َوهــ  مــن  وغــريه   البخــاري   وقــد اســتدلن مث قــال: [  124{ ]سـورة التوبـة:  َآَمن وا فـــَ

األمــة،  مجهــورِ  مــذهب   ، كمــا هــو يف القلــوبوتفاضلهِ  اإلميانِ  ها على زايدةِ وأشباهِ  يةِ هبذه اآل األئمةِ 
 ...بيد، وأيب ع   حنبلبنِ  ن األئمة، كالشافعي، وأمحدَ مِ  واحدٍ  على ذلك غري   ى اإلمجاعَ بل قد حكَ 

ـيه آايت  وإذا ق  يف تفســريها: ... هللا  قال الطربي  رمحـَـه     ،هللا  ن عنـدِ أهنـا مِـ   قـنَ وأي  هبـا  قَ صـدن   كتابـهِ   رئـت عـل
  يَ لــ مــا ت    هــو زايدة    وذلــكَ   ،اذلــك تصــديقا   منــه قبــلَ   ه  ـبــما كــان قــد بلغَــ   بــذلك إـلــى تصــديقهِ   بتصــديقهِ   ـفــازدادَ 

 .هم إيـماًنا هللا إاي   علـيهم من آايتِ 

 

مِّن وَنرَحقًّارََل ممرَدرََجاٌترعِّنمَدرَرِب ِِّّممرَوَمغمفَِّرةٌر} -4  {َورِّزمٌقرَكرَِّيٌررأ ولَئَِّكره م رالمم ؤم
الشــريف،  ب  الطي ِ  ،الكثري ن  هو احلسَ ( من السورِة نفسها: 74قال يف معىن الرزِق الكرمي، يف اآليِة )

 عه.وتنو   سنهِ حل   ؛ل  وال مي َ  م  سأَ وال ينقضي، وال ي   ال ينقطع   ،اأبدا  مستمر   دائمٌ 
 

رَكرِّر} -8 َقَّرَويـ بمطَِّلرالمَبايَِّلرَوَلوم قَّراِلم رِّم ونَرَهرلِّي حِّ  {المم جم
ــد   ــرَ   عَ طـــ أن يق  هللا    ويريـ ِ   دابـ ــ  ـــما حيـ ــافرين كـي ـــما ي    ،ق  احلـــ   قن الكـ ــدَ   هللا    دَ عبَـــ كـي ــةِ اآل  دونَ   ه  وحـ   ويعــــزن   ،واألصـــنام  هلـ

ـادةَ   لَ بطِــ وي    ،اإلسـالم رِهَ   ،والكفـر  واألواثنِ   هلــةِ اآل  عـب ـاكتسبوا املــ   ،ذلــك الـذين أجرمــوا  ولــو كـَ مــن    واألوزارَ   آمثَ ـف
 (.، ابختصار)تفسري الطربي ار.الكفـ  
 

رَولِـَّيمبَِّطرَعلَـىر} -11 يمطَانِّ َزرالشـَّ نمك ممررِّجـم هَِّبرعـَ َنرالسََّماءِّرَماًءرلِّي َطه ِّرَك ممربِـّهِّرَويـ ذم رَعَليمك ممرمِّ َويـ نَـز ِّل 
َقمَدامَرقـ ل وبِّك ممر  {َويـ ثـَب َِّتربِّهِّراْلم

 وهو شجاعة  الظاهر.قال رمَحه  هللا: 
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لـةٍ وا مـع عـدو ِ ألهنـم كـانوا التقَـ  ؛همأقـدامَ  الـمطرِ  بذلكَ  يته  وتثبـقال الطربي: ...  ـى َرم  اء  هم عـل دها  فلبـن   ،هشـ 
ـيه الصـالة  يـ ِ لنب  وجـلن   عـزن   من هللاِ   توطئةا   ؛فـيها  ال تسوخ    علـيها اثبتةا  األقدام   حتـى صارتِ  طر  امل   والسـالم    ه عـل

 هبم. هم والظفرِ ن عدو ِ مِ  التـمكنِ  أسبـابَ  وأولـيائهِ 
 

َّنَّ ممرَشاقُّواراَّللََّرَوَرس وَله ر} -13 راَّللََّرَوَرس وَله رَذلَِّكرِبَِّ ري َشاقِّقِّ  {فَإِّنَّراَّللََّرَشدِّيد رالمعَِّقابِّرَوَمنم
 ... )الطربي(.هماطاعتَ  وفارقَ  ،رسوله وأمرَ   هللاِ  أمرَ  ن خيالف  ومَ 
 

يب وارَّللَِِّّّرَولِّر} -24 َتجِّ رإَِّذارَدَعاك ممرلَِّمارُي ميِّيك ممرَواعمَلم وارأَرََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن واراسم رلرَّس ولِّ نَّراَّللََّرُيـَ ول 
َرالمَمرمءِّرَوقـَلمبِّهِّر  {َوأَنَّه رإِّلَيمهِّرحت مَشر ونَرَبيم

َشروَن ال إىل غريه، فيجازيكم حبسِب مراتِب أعمـالِ  عوا  م، الـيت مل خيـَف عليـه شـيٌء منهـا، فسـارِ ك... إليه حت 
 غوا يف االستجابة. )روح املعاين(.يه وسلم، وابلِ  رسولِه صلى هللا علإىل طاعتِه وطاعةِ 

 

يَََّّرالَّذِّيَنرظََلم وارمِّنمك ممرَخاصًَّةر} -25 َنًةرََلرت صِّ  {َواعمَلم وارَأنَّراَّللََّرَشدِّيد رالمعَِّقابِّرَواتَـّق وارفِّتـم
َنَ َشِديد   َواع َلم وا َأنن }( من سورِة البقرة: 196قال يف مثلها، يف اآليِة ) { أي: ملن خالَف ال ِعَقابِ ا

 أمره، وارتكَب ما عنه زجره.
وا  َواتـن }هــا بقولــه:  إاي    ه  رَ الـتــي حــذن   الفتنــةَ   ـلــمن واقــعَ   ووعيــدٌ   مــن هللاِ   ـتــحذيرٌ قــال الطــربي رمحــه  هللا:  نـَـةا قــ    ،{ِفتـ 

 به. فأمثَ  ،أمره وخالفَ   نفسهِ   بظلـمِ   ِتَ ت  فلـمن ا عقابه   كم شديدٌ ربن  أنن  يقول: اعلـموا أيها الـمؤمنونَ 
 

ي َِّئاتِّك ممرَويـَغمفـِّر} -29 نمك ممرسـَ رعـَ رم ممرفـ رمقـَاًَنرَوي َكفـ ِّ رتـَتـَّق واراَّللََّرَجمَعلمرَلكـ  ممرََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارإِّنم رَلكـ  رم
رالمَعظِّيمِّر  {َواَّللَّ رذ ورالمَفضملِّ

ــى غــريكم مِــ   العظــيم    لــه الفضــل    ،بكــم  ذلــكَ   الــذي يفعــل    وهللا  ...  ــيكم وعـل   ذلــك وفعـــلِ   بفعلــهِ   ن ـخــلقهِ عـل
ــه ــزاءٌ   ه  فعلَـــ   وإنن   ،أمثالـ ــدهِ   جـ ــه لعبـ ــهِ   منـ ـــى طاعتـ ـــموف ِ   ؛هإاي    عـل ــه اـل ــدَ   ق  ألنـ ــهِ   ه  عبـ ــبَ   لطاعتـ ـــي اكتسـ ــن   ،هاالـت ـى  حتـ

 )تفسري الطربي(. علـيها. ه  الذي وعدَ  الـجزاءَ  هِ من رب ِ   استـحقن 
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ربِّكَر} -30 راَّللَّ ررالَّذِّيَنرَكَفر ورَوإِّذمرَُيمك ر  رَي مرِّج وَكرَوَُيمك ر وَنرَوَُيمك ر  تـ ل وَكرَأوم ريـَقم َواَّللَّ رَخيم رارلِّيـ ثمبِّت وَكرَأوم
 {المَماكِّرِّينَر

 كرِهم وشر ِهم. )الواضح يف التفسري(.وتدبري  هللِا أنَفذ  وأبلغ  ِمن م

 

رالمم تـَّق وَنر} -34 رَأوملَِّياؤ ه رإَِّلَّ  {ثـََره ممرََلريـَعمَلم ونَررَأكمرَوَلكِّنَّرإِّنم

 . )الطربي(.هللا أهنم أولـياء   بل حيسبونَ  ،قون املتن   هللاِ  أولـياءَ  أنن  ال يعلمونَ  الـمشركنيَ  أكثرَ  ولكنن 

 
ر} -39 رالد ِّين رك لُّه رَّللَِِّّّ رَوَيك وَن َنٌة رفِّتـم رَتك وَن رََل رَحَّتَّ راَّللََّرَوقَاتِّل وه مم رفَإِّنَّ ا رانـمتَـَهوم َاررفَإِّنِّ رِبِّ
 { يـَعمَمل وَنرَبصِّيٌر

ـى علـيه ال خيفَ  فإن هللاَ  ،معكم الـحق ِ  وصاروا إلـى الدينِ  ،بـاهلل وهي الشرك   ،وا عن الفتنةفإن انتهَ 
ها كل    واألشياء   ،كمأعمالَ  بصر  بصركم وي  ألنه ي   ؛اإلسالم فـي دينِ  والدخولِ  الكفرِ  كِ من تر  ما يعملونَ 

َغَر  } ،نهع له ال تغيب   ـيةٌ متـجل ِ  َر ِض َواَل يف السنَماِء َواَل َأص  َوَما يـَع ز ب  َعن  رَبِ َك ِمن  ِمثـ َقاِل َذرنٍة يف األ 
رَبَ ِإالن يف    [ )تفسري الطربي(.61{ ]سورة يونس:  ِكَتاٍب م ِبنيٍ ِمن  َذِلَك َواَل َأك 

 
ارفَاعمَلم وارَأنَّراَّللََّرَمومََلك ممر}  -40 رتـََولَّوم ََلرَونِّعمَمرالنَّصِّي رنِّرَوإِّنم  {عمَمرالمَموم

 ن األعداء.نعَم الويل ، ونعَم الناصر  مِ فسنَره  يف آخِر سورِة احلجِ  بقوله: 
 

رَولِّذِّيرالمق رمََبرَوالميَـَتاَمىر} -41 رُخ  َسه رَولِّلرَّس ولِّ رَّللَِِّّّ رفََأنَّ ٍء رَشيم رمِّنم ت مم رَغنِّمم َا رَأمَّ َواعمَلم وا
رَوا رَوالمَمَساكِّيِّ رالمف رمقَانِّ َم ريـَوم رَعبمدََِّن رَعَلى رأَنـمَزلمَنا رَوَما َّللَِّّ رِبِّ ت مم رَآَمنـم ت مم رك نـم رإِّنم رالسَّبِّيلِّ رالمتَـَقىربمنِّ َم يـَوم

ٍءرَقدِّيرٌر رَشيم رَواَّللَّ رَعَلىرك ل ِّ َعانِّ َمم  { اْلم
 الكفرِ  أهلِ  على إهالكِ  وهللا   ،املشركني ومجع   ،املؤمنني مجع   :ى اجلمعان التقَ  وذلك يومَ ... 

 )تفسري الطربي(.  أراده. عليه شيءٌ   ال ميتنع   ،قدير  ا يشاء  مم    ذلكَ   وعلى غريِ  ،وإذالهلم أبيدي املؤمنني
 

راَّللَّ ر} -44 َي رلِّيَـقمضِّ رَأعمي نِّهِّمم رِفِّ رَويـ َقل ِّل ك مم رَقلِّيًَل رَأعمي نِّك مم رِفِّ ت مم رالمتَـَقيـم رإِّذِّ ري رِّيك م وه مم َوإِّذم
 {َوإََِّلراَّللَِّّرتـ رمَجع راْلم م ور ررَأممًرارَكاَنرَمفمع وًَلر
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املتصرِ ف  يف الدنيا واآلخرة، احلاكم  يف  ( من سورِة آِل عمراَن بقوله: هو109فسنرها يف اآلية )
 الدنيا واآلخرة.

 ها على قدرِ فيجازي أهلَ  ،خرةها إليه يف اآلكل ِ   األمورِ  مصري   وقال الطربي  يف تفسريها هنا:
  ساءته.  واملسيءَ   ، حسانه  احملسنَ   ،استحقاقهم
 

 {َلَعلَّك ممرتـ فملِّح ونَرََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارإَِّذارَلقِّيت ممرفَِّئًةرفَاثـمبـ ت وارَواذمك ر واراَّللََّرَكثِّيًار} -45
 . )الطربي(. عليهم  والظفرَ   النصرَ   ويرزقكم هللا    ،كمكيما تنجحوا فتظفروا بعدوِ  ...  
 

ررَوَرس وَله رَوَأيِّيع واراَّللََّر} -46 َهَبررُِّي ك مم راَّللََّرَمَعررَوََلرتـََناَزع وارفـَتَـفمَشل وارَوَتذم َواصمبِّ وارإِّنَّ
 {الصَّابِّرِّينَر

اصربوا فإين  ،وال تنهزموا عنه وترتكوه ،كمعدوِ   صلى هللا عليه وسلم عند لقاءِ  هللاِ  اصربوا مع ن  ِ 
 )الطربي(. معكم.

 
رَتك ون وارَكالَّر} -47 ردِّرَوََل رذِّيَنرَخَرج وارمِّنم رالنَّاسِّ رَورََِّئَء رَبَطًرا رََيرِّهِّمم رَسبِّيلِّ َوَيص دُّوَنرَعنم

َاريـَعمَمل وَنرحم ِّيطٌرراَّللَِّّر  { َواَّللَّ رِبِّ
ن قدروا عليه من هم مَ وتعذيبِ  ،همبقتاهلم إاي   ،يف اإلسالم والدخولِ  هللاِ  من دينِ  الناسَ  ومينعونَ 

 . )الطربي(.ابهلل  اإلميانِ   أهلِ 
 

رَأَرىرَمارََلر} -48 رإِّّن ِّ ربَرِّيٌءرمِّنمك مم رَوقَاَلرإِّّن ِّ رَنَكَصرَعَلىرَعقِّبَـيمهِّ رالمفِّئَـَتانِّ فـََلمَّارتـََراَءتِّ
راَّللََّر رَأَخاف   { َواَّللَّ رَشدِّيد رالمعَِّقابِّرتـََرومَنرإِّّن ِّ

َنَ َشِديالبقرة: }( من سورِة 196قال يف مثلها، يف اآليِة ) { أي: ملن خالَف د  ال ِعَقابِ َواع َلم وا َأنن ا
 ه.أمره، وارتكَب ما عنه زجرَ 

 
ر} -50 رَوَأدمَِبرَه مم رالَّذِّيَنرَكَفر وارالمَمََلئَِّكة رَيضمرِّب وَنرو ج وَهه مم ريـَتَـَوَّفَّ رتـََرىرإِّذم َوذ وق واررَوَلوم
َرِّيقِّر  { َعَذاَبراِلم

 )الطربي(.  م.ورودكم جهنن  يومَ رقكم  اليت حت    النارِ   هلم: ذوقوا عذابَ   )أي: املالئكة(  ويقولون
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ر} -53 هِّمم َنـمف سِّ ريـ َغي ِّ وارَمارِبِّ ٍمرَحَّتَّ ًارنِّعمَمًةرأَنـمَعَمَهارَعَلىرقـَوم رم َغي ِّ راَّللََّرملَمرَيك  نَّ َوَأنَّررَذلَِّكرِبَِّ

يٌعرَعلِّيمٌر  { اَّللََّرَسِّ
الحقة، فريتِ ب  ويذروَن من األقواِل واألفعال، السابقِة وال ما أيتونَ  يسمع  ويعلم  مجيعَ 

 ، من إبقاِء النعمِة وتغيريها. )روح املعاين(.على كلٍ  منها ما يليق
 

رإِّلَيمك ممرر} -60 راَّللَِّّريـ َوفَّ رَسبِّيلِّ ٍءرِفِّ رَشيم  { َوأَنـمت ممرََلرت ظمَلم ونَرَوَمارتـ نمفِّق وارمِّنم
 قال البغوي: ال تنقص  أجوركم.

 بنقِص الثواب.  وقال اآللوسي: ال ت ظلموَن برتِك اإلاثبة، أو
 

رََلَارَوتـَوَكَّلمرَعَلىراَّللَِّّر} -61 َنحم رفَاجم رَجَنح وارلِّلسَّلممِّ  { إِّنَّه ره َورالسَّمِّيع رالمَعلِّيم رَوإِّنم
 

  وأعدائكَ  هللاِ  ن أعداءِ مِ  احلربَ  كه  تاِر وت   مه  سالِ ن ت  ومَ  أنتَ  ملا تقول   عليه مسيعٌ  ل  الذي تتوكن  إن هللاَ 
 كل    ضمره  مبا ي   والعليم   ،من الشرو  منكم على صاحبهِ  فريقٍ  كل    ويشر    ،وبينه نكَ بي لمِ الس ِ  عقدِ  عندَ 
واملنطوي على  ،منكم يف قلبه ذلكَ  ن املضِمر  ومَ  ،عليه ه  مبا عاقدَ  ن الوفاءِ مِ  خرِ اآل منكم للفريقِ  فريقٍ 

 )تفسري الطربي(.  لصاحبه.  خالفهِ 
 

رََيمَدع وكَر}  -62 ري رِّيد وارَأنم َبَكراَّللَّ رإِّرفَررَوإِّنم مِّنِّيَرره َورالَّذِّيرأَيََّدَكربَِّنصمرِّهِّرنَّرَحسم لمم ؤم  {َوِبِّ
 )تفسري البغوي(.  .يغدروا وميكروا بك{:  َوِإن  ي رِيد وا َأن  خَي َدع وكَ }
 . )الطربي(.على أعدائه كَ إاي   بنصرهِ   اكَ الذي قون   هللا  :  {ه َو النِذي أَينَدَك بَِنص رِهِ }
 

ريَر} -65 رمِّرَوإِّنم َنرالَّذِّيَنرَكَفر وارك نم َئٌةريـَغملِّب وارأَلمًفارمِّ ٌمرََلريـَفمَقه ونَرنمك ممرمِّ َّنَّ ممرقـَوم  { ِبَِّ
َقه ونَ } ر، ابهلِل تعــاىَل َجَهلــٌة بسبِب أهنم  {اَل يـَف  ال ي قــاتِلوَن احتســاابا وامتثــاالا ألمــِر  وابليــوِم اآلخــِ

 بــاعِ ، وإمنــا ي قــاتِلوَن للَحميــنِة اجلاهليــنة، وات ِ يفعــل  املؤمنــون وابتغــاءا لرضــوانِه كمــا  تعاىل وإعالِء كلمتــهِ هللاِ 
 )روح املعاين(. .وإاثرِة اثئرِة البغي والعدوان، فال يستحق ون إال القهَر واخلذالن خ طواِت الشنيطان،
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ِّر} -66 رمِّنمك ممرأَلمٌفريـَغملِّب وارأَلمَفيم رَيك نم راَوإِّنم  {الصَّابِّرِّينَررَّللَِّّرَواَّللَّ رَمعَرِبِِّّذمنِّ
فــإذا كــاَن جــيش  املســلمنَي نصــَف جــيِش الكــافريَن غَلبــوهم،  ذِن هللِا وأتييــِده، وهللا  يَنصــر   ...

 )الواضح يف التفسري(.  الصنابرين، فكيَف ال يـَغ ِلبوَن عدونهم؟ِعني  وي  
 

راْلمَر} -67 َنرِفِّ ثمخِّ ريــ  َّتَّ َرىرحـَ وَنرلـَه رَأسـم رَيكـ  ٍ رَأنم رَمارَكاَنرلِّنَـبِّ نـمَيارَواَّللَّ ررمضِّ َرَضرالـدُّ ت رِّيـد وَنرعـَ
َرَةرَواَّللَّ رَعزِّيٌزرَحكِّيمٌر َخِّ  {ي رِّيد راْلم

  ،خــرةاآل  لكـم زينـةَ   يريـد    وهللا    ،مهـاالـدنيا وط ع  ن املشــركني متـاعَ مِـ   تريـدون أيهـا املؤمنـون أبخـذكم الفـداءَ 
ــدن  ــا أعـ ــؤمننيَ   ومـ ــلِ   للمـ ــهِ   وأهـ ــهِ يف جن    واليتـ ــتلِ   اتـ ــم وإبقـ ــانِ كم إايهـ ــتم أردِ اآل  ؟كم يف األرضثخـ ــرةَ إن أنـ مل    خـ

)تفســري الطــربي،    خلقــه.  أمــرَ   يٌم يف تــدبريهِ وإنــه حكــ   ،بغلَــ وال ي    ر  قهَــ ال ي    عزيــزٌ   هللاَ   ألنن   ؛لكــم  كم عــدو  يغلــب  
 ابختصار(.

 
ت ممرَحََلًَلريَي ًِّبار} -69  {يمٌرَواتَـّق واراَّللََّرإِّنَّراَّللََّرَغف وٌرررَحِّرَفك ل وارِمَِّّارَغنِّمم

م كما فعلت    ،فيه إليكم دَ عهَ ي   أن   ن قبلِ ا بعد هذه مِ كم شيئا تعودوا أن تفعلوا يف دينِ  أن   وخافوا هللاَ 
َ َ غلكم.  أن حيال   ن قبلِ وأخذمتومها مِ  الغنيمةِ  وأكلِ  الفداءِ  يف أخذِ  من  اإلميانِ  أهلِ  فوٌر لذنوبِ إن ا
 )الطربي، ابختصار(.  ها.هم منهم بعد توبتِ يعاقبَ   رحيٌم هبم أن    ،عباده

 
ًارر} -70 رَخيم رقـ ل وبِّك مم راَّللَّ رِفِّ ريـَعمَلمِّ َرىرإِّنم َسم راْلم رمَِّن رأَيمدِّيك مم رِفِّ رلَِّمنم رق لم ُّ رالنَّبِّ رأَيُـَّها ََي

رَلك ممرر َذرمِّنمك ممرَويـَغمفِّرم ًارِمَِّّارأ خِّ تِّك ممرَخيم يمٌريـ ؤم  {َواَّللَّ رَغف وٌرررَحِّ
َ   غ  )الطربي( هم عليها بعد التوبة.اقبَ يع  رحيٌم هبم أن    ،إذا اتبوا  عبادهِ   وٌر لذنوبِ فوا

 
رر} -72 رَوإِّنِّ ر وا ريـ َهاجِّ رَحَّتَّ ٍء رَشيم رمِّنم رَوََليَتِّهِّمم رمِّنم رَلك مم رَما ر وا رَوملَمريـ َهاجِّ رَآَمن وا َوالَّذِّيَن
تَـنمَصر وك ممر نَرراسم ربـَيـم ٍم رقـَوم رَعَلى رإَِّلَّ رالنَّصمر  رفـََعَليمك م  رالد ِّينِّ رِفِّ يثَاٌق رمِّ نَـه مم رَوبـَيـم رتـَعمَمل وَنررك مم َا رِبِّ َواَّللَّ 

 {َبصِّيٌر
 واليةِ  وتركِ  ،ا أيها املهاجرون واألنصاركم بعضا بعضِ  فيما أمركم وهناكم من واليةِ  مبا تعملونَ  وهللا  

ها رضَ اليت ف هللاِ  من فرائضِ  ذلكَ  وغريِ  ،استنصاركم يف الدين هم عندَ كم إاي  ونصرتِ  ،ومل يهاجر ن آمنَ مَ 
 )تفسري الطربي(.  شيء.  ن غريهِ وال مِ  ى عليه من ذلكَ فال خيفَ   ،بصرهوي    يراه    ،عليكم
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راَّللَِّّر} -75 ركَِّتابِّ ََلربِّبَـعمٍضرِفِّ ربـَعمض ه ممرَأوم َرمَحامِّ ٍءرَعلِّيمٌرَوأ ول وراْلم رَشيم  {إِّنَّراَّللََّربِّك ل ِّ
 احللفِ  دونَ  والنسبِ  يف القرابةِ  بعضٍ  نهم مِ بعضَ  يف توريثهِ  ،عباده مبا يصلح   مٌ ـعال هللاَ  إنن 

 )الطربي(.  منها. عليه شيءٌ ى  ال خيفَ  ،هاكل ِ ن األمور ِ مِ   ذلكَ   وبغريِ  ،ابلعقد 
 

رالتوبةرسورةر
 

ه ٍرر} -2 رَأرمبـََعَةرَأشم َرمضِّ راْلم يح وارِفِّ ِ مزِّيرالمَكافِّرَفسِّ زِّيراَّللَِّّرَوَأنَّراَّللََّر  {رِّينَرَواعمَلم وارأَنَّك ممرَغيم رم عمجِّ
هـذه اآليـة:    نـزولِ   قبـلَ   هللا صـلى هللا عليـه وسـلم عهـدٌ   من الذين كان بينهم وبني رسـولِ  ،العهد  ألهلِ  يقول  
  بتوحيــــدِ   علــــى اإلقــــرارِ   مــــع كفــــركم ابهللِ   ، ذلــــكواخــــرتِ    م يف األرضِ حت  ســــِ   وا أيهــــا املشــــركون أنكــــم إن  مــــ لاع

  ،وسـلطانه  ففـي قبضـتهِ   م وأيـن كنـتم مـن األرضِ بـت  ذه  ألنكـم حيـث   ،أبنفسـكم فيتيـهِ م   غري   ،رسوله وتصديقِ 
  ،بـــه وبرســـوله  إال اإلميــان    ،وال موئـــل  لٌ عقِـــ مَ   إذا أرادكـــم بعــذابٍ   بيـــنكم وبينــه    وال حيـــول    ،كم منـــه وزيــرال ميــنع  
  مــذل    كم. واعلمــوا أن هللاَ الــيت ال تــنفع    ودعــوا الســياحةَ   ،بتوبــة  ه  مــن معصــيته. يقــول: فبــادروا عقوبتَــ   والتوبــةِ 

 .)تفسري الطربي( خرة.يف اآل  والنارَ  ،يف الدنيا هم العارَ ومورث    ،افرينلكا
 
رعِّنمَدرر} -7 ُت م رَعاَهدم رالَّذِّيَن رإَِّلَّ رَرس ولِّهِّ رَوعِّنمَد راَّللَِّّ رعِّنمَد ٌد رَعهم رلِّلمم شمرِّكَِّي رَيك ون  َكيمَف

تَـَقام وارَلك ممر رَفَماراسم ََرامِّ دِّراِلم َتقِّيم وارََل ممرإِّرالمَمسمجِّ رالمرفَاسم  {  م تَّقِّيَرنَّراَّللََّرُي ِّبُّ
ما داموا عليه  هلم عليه هم واالستقامةِ هلم بعهدِ  املؤمنني ابلوفاءِ  أمرَ  ثناؤه   جلن  فإن هللاَ ... 

 للمؤمنني مستقيمني.
ب  ال م تنِقنيَ } َنَ حيِ  ملن  هِ بعهد والوفاءِ  ،فرائضه يف أداءِ  ه  ى وراقبَ قَ ن اتـن مَ  حيب   إن هللاَ  { ِإنن ا

 )الطربي(.  ملن عاهده. بعهودهِ   الغدرِ   وتركِ   ،معاصيه  واجتنابِ   ،عاهده

 
رَوََلرذِّمًَّةر} -8 رَيظمَهر وارَعَليمك ممرََلريـَرمقـ ب وارفِّيك ممرإَِّلًّ َواهِّهِّممرَوََتمََبرقـ لـ وِب  ممرَكيمَفرَوإِّنم فــم وَنك ممرِبَِّ يـ رمضـ 

ق ونَر ثـَر ه ممرفَاسِّ  {َوَأكم
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 علــيهم  َب أتووالبغضــاء.    هم مــن العــداوةِ لكــم يف نفوسِــ   ه  ضــمرونَ مــا ي    خــالفَ   قــولِ ن الهم مــ يعطــونكم أبلســنتِ 
  كـافرونَ   ،لـه  ونَ ضـ ًنق  ،عهـدكم  وأكثـرهم خمـالفونَ   ،هملكـم أبلسـنتِ  ه  بدونَـ مـا ي   ذعنوا لكـم بتصـديقِ م أن ي  قلوهب  
 (.، ابختصار)الطربي عن طاعته. خارجونَ   ،مبرهب ِ 
 

راَّللَِّّر} -9 ََيتِّ ََتَومارِبَِّ رَسبِّيلِّهِّررَْثًَنارَقلِّيًَلراشم  {إَِّّنَّ ممرَساَءرَمارَكان واريـَعمَمل ونَرَفَصدُّوارَعنم
  ،ابإلميـان   من اشـرتائهم الكفـرَ   ،هم الذي كانوا يعملون عمل    ساءَ  ،صفاهتم املشركني الذين وصفت   إن هؤالءِ 
 )الطربي(. أن يؤمن. ن أرادَ مَ  أو ،ورسوله ابهللِ  ن آمنَ هللا مَ   هم عن سبيلِ وصد ِ  ،ىدَ ابهل   والضاللةَ 

 

رَوََلرذِّمًَّةرَوأ ولَئَِّكره م رالمم عمَتد ونَر} -10 ٍنرإَِّلًّ مِّ رم ؤم  {ََلريـَرمقـ ب وَنرِفِّ
ة مــن قــوِل ابــِن عبــاس رضــَي هللا عنهمــا ها معــىنأورَد يف اآليــِة الــيت تســبق   : اإللِ  والذمــن القرابــة، : اإلل 

 والذمنة: العهد.
  بقـــتلهم حيـــث    -  أيهـــا املؤمنـــون   -كم  الـــذين أمـــرت    قـــي هـــؤالء املشـــركونَ ال يتن ســـرِي اآليـــة:  قـــال الطـــربي  يف تف

بقـون  كمـا ال ي    ،بقـوا علـيهم أيهـا املؤمنـون يقـول: فـال ت    ،ةا وال ِذمـن   ا عليـه إالًّ و لو قدر   مؤمنٍ  يف قتلِ  ،وجدمتوهم
ــيكم.   ــروا علـ ــو ظهـ ــيكم لـ كَ }علـ م  املـــ   َوأ ولَئـــِ ــ  ــول: امل  {ع َتد ونَ ـ  هـ ــاوزونَ يقـ ــيسَ   تجـ ــا لـ ــيكم إىل مـ ــمِ   فـ ــم ابلظلـ   هلـ

 واالعتداء.
 

اَةر} -11 ــَ و ارالزَّكـ ــَ ََلَةرَوَآتــ ــَّ ام وارالصـ ــَ وارَوَأقـ ــ  رًَتبـ إِّنم ــَ ٍمرفـ وم ــَ رلِّقـ َََيتِّ ل راْلم ــ ِّ رَونـ َفصـ ــد ِّينِّ رالـ َوان ك ممرِفِّ إِّخم ــَ فـ
 {يـَعمَلم ونَر

وٍم  قــ ل  ،علـى خلقـه  ه  تَــ وأدلن   هللاِ   جَ جَـ ح    نبـنيِ   و وهــو اإلسـالم.    ،بـه  الــذي أمـركم هللا    فهـم إخـوانكم يف الـدينِ ...  
ــا بـــ  مـــ  ليع َ وَن مـ ــن فنشـــرحَ   ،هلـــم  نيِ  ــ    دونَ   ،لةها هلـــم مفصـ  آايتـــه.  مَ كَـــ وحم    ه  بيانَـــ   عـــن هللاِ   الـــذين ال يعقلـــونَ   الِ اجلهـ

 )تفسري الطربي(.
 

ردِّيـنِّك ممرفـَقَـر} -12 دِّهِّممرَوَيَعنـ وارِفِّ دِّرَعهـم ربـَعـم َاََّن ممرمِّنم رَنَكث وارَأُيم رِّرَوإِّنم َةرالمك فـم رإَِّّنـَّ ممرََلرَأُيـمَانَراتِّل وارأَئِّمـَّ
تَـه ونَر  {ََل ممرَلَعلَّه ممريـَنـم
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 أي: ال عهوَد هلم )تفسري البغوي(.
 

ه ر} -13 رََّتمَشوم ََّن ممرفَاَّللَّ رَأَحقُّرَأنم مِّنِّيَرَأََّتمَشوم ت ممرم ؤم رك نـم  {إِّنم
 )الطربي(. كم.على أنفسِ   املشركنيَ  هؤالءِ  ن خشيةِ  مِ لكم أوىَل   هللاِ  خشيةَ  ين أنن م مقر ِ كنت    إن  
 

َيمدِّيك ممرَوَي مزِّهِّممر} -14 مِّنِّيَررَويـَنمص رمك ممرَعَليمهِّممرقَاتِّل وه ممريـ َعذ ِِّبم م راَّللَّ رِبِّ ٍمرم ؤم رص د وَررقـَوم  {َوَيشمفِّ
هم بيـنكم وبيـنهم،  عهـودَ م، ونقضـوا  املشركني الذين نكثـوا أميـاهنَ   هؤالءِ   -  ورسولهِ   أيها املؤمنون ابهللِ  -قاتلوا 

  ،والقهــر  م ابألســرِ ويــذهلن   ،أبيــديكم  يقــتلهم هللا  ،  هللا صــلى هللا عليــه وســلم مــن بــني أظهــرهم  وأخرجــوا رســولَ 
 )الطربي(.  عليهم والغلبة. فيعطيكم الظفرَ 

 

نمك ممروَر}  -16 د وارمــِّ راَّللَّ رالَــّذِّيَنرَجاهــَ اريـَعملــَمِّ وارَوَلمــَّ رت َتمَكــ  ت ممرَأنم بـم راَّللَِّّرَوََلرَأممرَحســِّ رد ونِّ نم ذ وارمــِّ ملَمريـَتَّخــِّ
نَِّيرَولِّيَجًةر مِّ َارتـَعمَمل ونَرَرس ولِّهِّرَوََلرالمم ؤم  {َواَّللَّ رَخبٌِّيرِبِّ

مــا قــد    بعــدَ   ،طانــةوبِ   بــه أوليــاءَ   واملــؤمننيَ   رســولهِ   ودونِ   هللاِ   دونِ   نكم مِــ اذِ ن اعــِ  مِــ   ،مبــا تعملــون   ذو خــربةٍ   وهللا  
ا  شـرًّ   وإن    ،اا فخـريا خـريا   إن    ،جمـازيكم علـى ذلـك  وهللا    ،كمن أعمالِ مِ   عليه وال غريه   لكَ ى ذال خيفَ  ،م عنههناك  
 )الطربي(.  ا.فشرًّ 

 

لمك فمرِّر} -17 هِّممرِبِّ َدراَّللَِّّرَشاهِّدِّيَنرَعَلىرأَنـمف سِّ ريـَعمم ر وارَمَساجِّ رِّكَِّيرَأنم رَمارَكاَنرلِّلمم شم أ ولَئَِّكرَحبِّطـَتم
رالنَّر  {ارِّره ممرَخالِّد ونَرَأعمَماَل  ممرَوِفِّ

اهل  م  } بـل كانــت للشــيطان.    ،هلل  ألهنــا مل تكــن    ،هـاأجور    وذهبــت    يقـول: بطلــت  ...    {أ ولَئــَِك َحِبطـَـت  أَع مــَ
 )الطربي(. .ال أحياءا وال أموااتا  ،افيها أبدا  يقول: ماكثونَ  {اِلد ونَ اِر ه م  خَ ويف النن }

 

اَجر وارَوجَر}  -20 وَرالــَّذِّيَنرَآَمنــ وارَوهــَ مــم راَّللَِّّرِبَِّ بِّيلِّ رســَ د وارِفِّ َدراَّللَِّّراهــَ ًةرعِّنــم هِّممرَأعمظـَـم رَدرَجــَ راَلِِّّممرَوأَنـمف ســِّ
 {َوأ ولَئَِّكره م رالمَفائِّز ونَر
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  وأرفـع    ،هللا  عنـدَ   درجـةا   أعظـم    ،وجاهـدوا أبمـواهلم وأنفسـهم  ،قـومهم  ورَ وهـاجروا د    هللا،قوا بتوحيـدِ الذين صـدن 
هم أهنــم  الــذين وصــفنا صــفتَ   مشــركون. وهــؤالءِ   وهــم ابهللِ   احلــرامِ   املســجدِ   ارِ مــ  وع    اج ِ احلــ   قاةِ ن ســ  مِــ   ه  عنــدَ   منزلــةا 

 )تفسري الطربي، ابختصار(. من النار. الناجونَ   ،هم  الفائزوَن ابجلنة ،آمنوا وهاجروا وجاهدوا

 

َواٍنرَوَجنَّاٍترََل ممرفِّيَهار} -21 نمه رَورِّضم ر ه ممرَرِبُّ ممربَِّرمحمٍَةرمِّ  {نَعِّيٌمرم قِّيمٌريـ َبش ِّ

  ،مهبَ يعـذ ِ   ن أن  هـم مِـ أنـه قـد رمحَ   ،منـه هلـم  م برمحةٍ هللا رهب    الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيلِ  هؤالءِ  ر  يبش ِ 
ال    ،مقـيم  هلـم فيهـا نعـيمٌ   وبسـاتنيَ   ،فهـموأدائهـم مـا كلن   ،ههم إاي  عنهم بطـاعتِ   أبنه قد رضيَ  ،منه هلم وبرضوانٍ 

 )املصدر السابق(.  ا هلم.أبدا   دائمٌ  اثبتٌ   ،بيد وال يَ  يزول  

 

ٌررَعظِّيمٌر} -22  {َخالِّدِّيَنرفِّيَهارأََبًدارإِّنَّراَّللََّرعِّنمَده رَأجم
ــاتِ   مـــاكثنيَ  ــدا   يف اجلنـ ــةَ   ،اأبـ ــذلكَ   ال هنايـ ــد . إن هللاَ   لـ ــؤمننيَ   هلـــؤالءِ   ه  عنـــدَ   وال حـ ــتَ   املـ ــلن الـــذين نعـ ــاؤه    هم جـ   ثنـ
  وذلـكَ   ،عظـيم  فهـم مـن األعمـالِ وأدائهـم مـا كلن   ،مهم لرهبن اعتِ ى ط عل ثوابٌ  ،يف هذه اآلية الذي ذكرَ  النعتَ 
 )الطربي، ابختصار( خرة.هم يف اآلهم أن يعطيَ الذي وعدَ   النعيم  

 

َررَعلَـىراْلمِّر} -23 َتَحبُّوارالمك فم راسم َواَنك ممرَأوملَِّياَءرإِّنِّ ذ وارَآَِبءَك ممرَوإِّخم رُيَـرََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارََلرتـَتَّخِّ انِّ
ريـَتَـَوَلَّ ممرمِّنمك ممرفَأ ولَئَِّكره م رالظَّالِّم ونَر  {َوَمنم

ن ك م  } َوهلن م  مــِ ن  يـَتـــَ   معهــم علــى اهلجــرةِ   املقــامَ   رِ ويــؤثِ   ،املــؤمنني  مــن دونِ   بطانــةا م مــنكم  ه  خــذ  ومــن يتن ...  {  َومــَ
مـنكم هـم الـذين خـالفوا    ذلكَ   ن يفعلونَ يقول: فالذي  {اِلم ونَ فَأ ولَِئَك ه م  الظن }اإلسالم  ودارِ  هللاِ  إىل رسولِ 

 )الطربي(. يف أمره.  وا هللاَ وعصَ  ،موضعها يف غريِ  فوضعوا الواليةَ  ،هللا أمرَ 

 

َر} -24 يَت ك ممرَوَأممَواٌلراقمََتَفـمت م وَهارَوَتـِّ رَوَأزمَواج ك ممرَوَعشِّ َوان ك مم رَوإِّخم رَوأَبـمَناؤ ك مم رَكاَنرَآَِبؤ ك مم ارٌَةرق لمرإِّنم
بِّيلِّهِّرَفَتََرََّتمشَر رسـَ اٍدرِفِّ هـَ ولِّهِّرَوجِّ رإِّلَيمك ممرمَِّنراَّللَِّّرَوَرسـ  ََّنَارَأَحبَّ َنرَكَساَدَهارَوَمَساكِّن رتـَرمَضوم روم َّتَّ وارحـَ بَّصـ 

ممرِّهِّر َراَّللَّ رِبَِّ قِّيَرَيَمِتِّ َمرالمَفاسِّ دِّيرالمَقوم  {َواَّللَّ رََلريـَهم

 )الواضح يف التفسري(.  رِكني، وقدنَم هواه  على ديِنه.وهللا  ال يوفِ ق  َمن خرَج عن طاعِته، وواىَل املش
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رَيَشاء ر} -72 ربـَعمدِّرَذلَِّكرَعَلىرَمنم راَّللَّ رمِّنم يمٌررُث َّريـَت وب   {َواَّللَّ رَغف وٌرررَحِّ

ورٌ وَ } َن  َغفــ  ا ســلَف مــنهم مــن الكفــِر واملعاصــي،  {ا يمٌ }: يتجــاوز  عمــ  ل  علــيهم وي ثيــب    {:َرحــِ بــال    هميتفضــن
 . )روح املعاين(.عليه سبحانهوجوٍب 

 

ري تِّمَّرن ورَه ر} -32 رَأنم فـمَواهِّهِّممرَوَيَمََبراَّللَّ رإَِّلَّ ري طمفِّئ وارن وَرراَّللَِّّرِبَِّ رَكرِّهَري رِّيد وَنرَأنم  {المَكافِّر ونَررَوَلوم
  الكافرون.. )الطربي(.ه  إاي    هللاِ  إمتامَ  ولو كرهَ 

 

رلِّي ظمهِّره َورالَّذِّيرَأرمَسَلرَرس وَله رِبِّر} -33 َق ِّ راِلم رك ل ِّهِّرَلم َدىرَودِّينِّ رَكرَِّهرالمم شمرِّك ونَرَره رَعَلىرالد ِّينِّ  {َوَلوم

 أي: ظهوَر اإلسالِم على امللِل كلِ ها. .ولو كرَه املشركون ابهلِل ظهورَه  عليها. )الطربي(
رسـوِل صـلى هللا عليـه سـلم  ر  ابل: الكفتقدنم  املراَد ابلكفِر فيما  قال اآللوسي يف لفتٍة بالغية: وظاهر  هذا أن 

 سبحانه  وتعاىل، بقرينِة التقابل، وال مانَع منه. وابلشرك: الكفر  ابهللِ وتكذيبه، 

 

رِّكَِّيرَكافًَّةرَكَماريـ َقاتِّل وَنك ممرَكافًَّةر} -36  {َواعمَلم وارَأنَّراَّللََّرَمَعرالمم تَّقِّيَرَوقَاتِّل وارالمم شم

ومل    ،فيمــا أمــركم وهنــاكم  فــأطعتموه    ،م هللاقيــت  واتن   ،ةكافــن   م املشــركنيَ قــاتلت    أنكــم إن    ،واعلمــوا أيهــا املؤمنــون ابهلل
  ،شـيء  معـه مل يغلبـه    ن كـان هللا  ومَـ   ،ه مـن املشـركنيو ِ كم وعـد معكـم علـى عـدوِ    كـان هللا    ،فتعصـوه ه  عالفوا أمـرَ 
 الطربي(.) وهنيه. رهِ من أم ه  فَ فيما كلن  ه  وأطاعَ  ه  فخافَ  ،قاه  ن اتن مع مَ   ألن هللاَ 

 

ارلِّيـ وَر}  -37 ارَوُي َر ِّم ونـَه رَعامــً ر وارُي ِّلُّونـَه رَعامــً لُّربِـّهِّرالَــّذِّيَنرَكفــَ رِّري ضــَ رالمك فـم يء رزََِّيَدٌةرِفِّ ارالنَّســِّ ايِّئــ وارإِّمـََّ
لُّوارَمارَحرََّمراَّللَّ ر َةرَمارَحرََّمراَّللَّ رفـَي حِّ دِّيرالمقَرز ي َِّنرََل ممرس وء رَأعمَماَلِِّّممرعِّدَّ َمرالمَكافِّرِّينَرَواَّللَّ رََلريـَهم  {وم

  حملاســـنِ   ق  ال يوفـــ ِ   ه. وهللا  وطاعتـــ    هللاِ   بـــه أمـــر    هـــا ومـــا خولـــفَ م وقبيح  أعمـــاهلِ   ء  إلـــيهم ســـي ِ   بَ بـــِ  هلـــم وح    نَ ســـِ  ح  
  ،يـــه وســـلمصـــلى هللا عل  حممـــدٍ   ةَ نبـــون   واملنكـــرينَ   ،هتوحيـــدَ   اجلاحـــدينَ   القـــومَ   ىه رضـــا فيـــ   هـــا ومـــا هللِ ل ِ وحِ   األفعــالِ 
 )الطربي(. رم.احل    عن األشهرِ   هؤالء الناسَ  ى كما خذلَ دَ خيذهلم عن اهل   ولكنه  
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َنارَمَعك ممر} -42 َتَطعمَنارَْلََرجم َّللَِّّرَلوِّراسم لِّف وَنرِبِّ لِّك وَنرأَنـمف َسه ممرَواَّللَّ ريـَعمَلم رإَِّّنَّ ممرَلَكاذِّب ونَرَوَسَيحم  {يـ هم

ه م  } وَن أَنـ ف ســــَ ِلكــــ  اِذب ونَ } ابليمــــنِي الكاذبــــة،{ يعــــين يـ ه  م  َلكــــَ م  ِإهنــــن  َن  يـَع لــــَ ــاهنم؛  {  َوا ــانوا  يف أميـ ألهنـــم كـ
 مستطيعني. )تفسري البغوي(.

 

هِّممر} -44 َواَلِِّّممرَوأَنـمف سـِّ مـم رج َاهِّد وارِبَِّ رِّرَأنم َخِّ راْلم مِّ َّللَِّّرَوالميَـوم مِّن وَنرِبِّ َتأمذِّن َكرالَّذِّيَنريـ ؤم يمٌرَواَّللَّ رََلرَيسم رَعلـِّ
لمم ر  {تَّقِّيَرِبِّ

ــمٍ  ــن خافَــــ   وهللا ذو علـ ــاهفاتن   ه  مبـ ــهِ   أبداءِ   ،قـ ــيه  واجتنــــابِ   فرائضـ ــارعةِ   ،معاصـ   ،هعــــدو ِ   وِ يف غـــز   إىل طاعتــــهِ   واملسـ
 )الطربي(. وهنيه. ن أمرهِ ذلك مِ  وغريِ  ،ونفسه هم مبالهِ وجهادِ 

 

رِّهَر}  -46 ركــَ نم ًةرَوَلكــِّ دَّ دُّوارلـَـه رعــ  رَأرَاد واراْلــم ر وَجرَْلَعــَ بََّطه ممرَولـَـوم اثـَه ممرفـَثـــَ َعرراَّللَّ رانمبِّعــَ د وارمــَ َوقِّيــَلراقـمعــ 
 {المَقاعِّدِّينَر

راا.  قال ابن  كثري رمحَه  هللا: أي: قد 

ن ال وتفســريها:   ِدروَن علــى اجلهــاد، كالنِ ســاِء وقيــَل هلــم: اقعــ دوا أي هــا اجل بنــاء  الكــاذبوَن مــع مــَ يـَقــ 
 سري(.)الواضح يف التف والصِ بياِن واملعونقني.

 
يك ممر} -47 نَـَةرَوفــِّ غـ وَنك م رالمفِّتـم ممريـَبـم ََلَلكـ  ع وارخِّ اًَلرَوَْلَومضـَ رَخبــَ ممرإَِّلَّ ارزَاد وكـ  وارفـِّيك ممرمـَ رَخَرجـ  لـَوم

لظَّالِّمِّيَرََسَّاع وَنرََل ممرَواَّللَّ رَعلِّيٌمر  {ِبِّ
ن  ومَــ   ،هامواضــعِ   ها يف غــريِ ويضــع    ،اوجوههــ   إىل غــريِ   ه  أفعالَــ   ه  مبــن يوجــِ    ذو علــمٍ   وهللا  قــال الطــربي رمحـَـه  هللا:  

  حـديثَ   ن يسـمع  ومَ   ،اونفاقا   ا يف اإلسالمِ شكًّ   ن يستأذنه  ومَ   ،هللا صلى هللا عليه وسلم لعذر رسولَ  يستأذن  
ن  مِـ   ى عليه شـيءٌ ال خيفَ   ،هممبا ساءَ   ساءَ وي    ،ن و املؤمن  رن مبا س    رن سَ لي    يسمعه  ن ومَ  ،به املنافقني خربَ لي   املؤمننيَ 

 .هموعالنيتِ  خلقهِ   ئرِ سرا

 

رقـَبـمل ر} -50 نم َرََنرمـِّ ََنرَأمـم ذم رَأخـَ يَبٌةريـَق ولـ وارقـَدم بمَكرم صـِّ رت صـِّ ه ممرَوإِّنم ؤم َنٌةرَتسـ  بمَكرَحسـَ رت صِّ ارإِّنم َويـَتَـَولَـّوم
 {َوه ممرَفرِّح ونَر
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 ... وي دِبروا وهم مسروروَن مبا ًنلَك من املصيبة. )تفسري البغوي(.

 

رص وَنربَِّنارإَِّلَّرق لمرَهلمرتـََربَّر} -52 نم َذاٍبرمـِّ يَبك م راَّللَّ ربِّعـَ ري صِّ ربِّك ممرَأنم رَوََنمن رَنََتَبَّص  ِّ نَـَييم َدىراِلم سم رإِّحم
َيمدِّيَنار رِبِّ رَمَعك ممرم ََتَب ِّص ونَرعِّنمدِّهِّرَأوم  {َفََتَبَّص وارإَِّنَّ

ــانتظروا إًن  ...   ــرونَ فـ ــم منتظـ ــا هللا     معكـ ــلٌ   مـ ــا  فاعـ ــا  ،بنـ ــائرٌ   ومـ ــه صـ ــر    إليـ ــل ِ   أمـ ــقٍ   كـ ــ    فريـ ــنكم.منـ ــري    ا ومـ )تفسـ
 الطربي(.

 

ريـ تَـَقبََّلرمِّنمك ممر} -53 رَكرمًهارَلنم ًعارَأوم قِّيَرق لمرأَنمفِّق وارَيوم ًمارفَاسِّ ت ممرقـَوم  {إِّنَّك ممرك نـم

 .كمبرب ِ  عن اإلميانِ  خارجنيَ قال الطربي:  

 ..: العتو  والتمر د.إنفاقهم. واملراد  ابلفسق: تعليٌل لردِ   (وقال اآللوسي يف )روح املعاين

 

ممر}  -55 َواَل  ممرَوََلرَأومََلد هـــ  ــم َكرَأمـ بـــم ََلرتـ عمجِّ َقررفـــَ نـمَيارَوتـَزمهـــَ اةِّرالـــدُّ َيـــَ راِلم ارِفِّ ذ َِِّب ممرِبـــَِّ اري رِّيـــد راَّللَّ رلِّيـ عـــَ ــََّ إِّمـ
 {أَنـمف س ه ممرَوه ممرَكافِّر ونَر

 . )الطربي(.الدنيا  هم يف احلياةِ د  وال أوال املنافقنيَ  هؤالءِ  أموال   اي حممد   معناه: فال تعجبكَ 

 

ذ وَنرَرس وَلراَّللَِّّرََل ممرَعَذاٌبرأَلِّيمٌر} -61  {َوالَّذِّيَنريـ ؤم
ــول   ــاىَل   يقـ ــره  تعـ ــافقنيَ   هلــــؤالءِ    ذكـ ــذين يعيبــــونَ   املنـ ــولَ   الـ   ،ن ذ  ويقولـــون: هــــو أ    ،هللا صـــلى هللا عليــــه وســـلم  رسـ

 )الطربي(. م.جهنن  هلم يف ًنرِ  موجعٌ  ن هللاِ مِ  عذابٌ  ،والباطل  فيه اهلجرَ  والقائلنيَ  ،بيهن مكذ ِ وأمثاهلم مِ 

 

َّللَِّّرَلك ممرلِّي مض وك ممر} -62 مِّنِّيَرَُيملِّف وَنرِبِّ رَكان وارم ؤم ريـ رمض وه رإِّنم  {َواَّللَّ رَوَرس ول ه رَأَحقُّرَأنم

دِق يف القــــول،  وهللا  ورســــوله  أحــــق    ن غــــريه، مــــَن اإلميــــاِن ابلقلــــب، والصــــِ  نَشِط  َـ والطناعــــِة يف املــــ ابإلرضــــاِء مــــِ
قـود هم إىل إرضـاِء  الظـناهِر والبـاِطن، فـإنن هـذا يَمكرَه، والتنسليِم ابألمر، إن  كـانوا مـؤِمننَي إميـاًنا صـادقاا يف  ـوال

 )الواضح يف التفسري(. هللِا ورسوله.
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ر} -65 ب  رَونـَلمعــــَ وض  ار ــــَ  ارك نــــَّ ول نَّرإِّمــــََّ أَلمتَـه ممرلَيَـقــــ  رســــَ ئِّنم ت ممررلمرقــــ رَولــــَ ولِّهِّرك نـــــم هِّرَوَرســــ  َّللَِّّرَوَآََيتــــِّ َأِبِّ

زِّئ ونَر تَـهم  {َتسم
 )الواضح يف التفسري(. ق ل  هلم أي ها الن  : أابهلل، وآايِت كتابِه، ورسولِه، كنت م تسَتهزِئوَن وتتهكنمون؟

 
نَّمَر} -68 ــَ اَررََنَررَجهـ رَوالمك فـــَّ اتِّ ــَ افِّقَِّيرَوالمم َنافِّقـ َدراَّللَّ رالمم نـــَ بـ ه ممررَوعـــَ ــم َيرَحسـ ارهـــِّ ــَ دِّيَنرفِّيهـ َخالـــِّ

 {َوََل ممرَعَذاٌبرم قِّيمٌرَوَلَعنَـه م راَّللَّ ر
، ال خـروَج هلـم  37قال يف تفسرِي العذاِب املقيم، يف اآليِة )   منهـا( من سورِة املائدة: أي: دائٌم مستمر 

 هلم عنها.، وال حميَد م()جهنن 
 

رقـَبملِّك ممرَكان وارَأشَر} -69 ثـََررَأمموَرَكالَّذِّيَنرمِّنم ًةرَوَأكم ممردَّرمِّنمك ممرقـ وَّ َََلقِّهـِّ تَـع وارِبِّ َتمم اًَلرَوَأومََلًدارفَاسـم
َََلقِّك ممرر تَـعمت ممرِبِّ َتمم َََلقِّهِّممرفَاسم رقـَبملِّك ممرِبِّ َتَعرالَّذِّيَنرمِّنم َتمم  {َكَماراسم

كم ودنيــاكم كمــا  م بــدينِ يقــول: فعلــت    ،القكــمخبَ   هم يف االســتمتاعِ وقــد ســلكتم أيهــا املنــافقون ســبيلَ ...  
  يقــول: كمــا فعـــلَ   ،القهــمخبَ   ،هم خبالفهــم أمــريالــذين أهلكــت    ،الــذين كــانوا مــن قــبلكم  األمــم    اســتمتعَ 

 . )الطربي(.همهم من دنياهم ودينِ قبلكم بنصيبِ  الذين من
ئهم  اهـ هم اخلسيسة، من الشـهواِت الفانيـة، والتِ هم حبظوظِ ذمن األونلنَي ابستمتاعِ وقال يف )روح املعاين(: 

ــاهَبتِ احلقيقيـــة  فيهـــا عـــن النظـــِر يف العاقبـــة، والســـعي يف حتصـــيِل اللذائـــذِ  ا لـــذمِ  املخـــاطَبنَي مبشـ هم  ، متهيـــدا
 واقتفاِء أثرهم.

 
رَأوملَِّياء ربـَعمٍضر} -71 ربـَعمض ه مم َنات  مِّ مِّن وَنرَوالمم ؤم رالمم نمَكرِّرَوالمم ؤم َنرَعنِّ َهوم رَويـَنـم لمَمعمر وفِّ رَيَمم ر وَنرِبِّ
ت وَنرالزََّكاَةرَوي طِّيع وَنراَّللََّرَوَرس وَله رم وَنرالَوي قِّي  {صَََّلَةرَويـ ؤم

أيمرون ابإلمياِن والطاعِة واخلري، وينهــوَن عــن الشــرِك واملعصــيِة ومــا ال ي عــَرف  يف الشــرع. )تفســري 
 البغوي(.

 
رَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّر} -72 َناتِّ مِّ نَِّيرَوالمم ؤم مِّ رحَتمرَوَعَدراَّللَّ رالمم ؤم َار رَخالِّدِّيَنرفِّيَهارَوَمَساكَِّنرتَِّهاراْلمَرنم َّنم

َب ر َواٌنرمَِّنراَّللَِّّرَأكم ٍنرَورِّضم رَعدم رَجنَّاتِّ   {َذلَِّكره َورالمَفومز رالمَعظِّيم ريَي َِّبًةرِفِّ
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( مــن ســورِة املائــدة: أي: هــذا هــو الفــوز  الكبــري، 119قال يف تفسري )الفــوز العظــيم( يف اآليــِة )
 أعظَم منه.الذي ال 

 

 {َوبِّئمَسرالمَمصِّي رَوَمأمَواه ممرَجَهنَّم ر} -73

 )الطربي(. .م  إليه جهنن  صار  الذي ي   املكان    وبئسَ 

 
َده ممر} -79 رج هـم رَوالَّذِّيَنرََلرجِّد وَنرإَِّلَّ رالصََّدقَاتِّ مِّنَِّيرِفِّ َنرالمم ؤم الَّذِّيَنريـَلممِّز وَنرالمم طَّو ِّعَِّيرمِّ

َرر ه ممرَسخِّ نـم َخر وَنرمِّ ه ممرفـََيسم نـم  {َوََل ممرَعَذاٌبرأَلِّيمٌراَّللَّ رمِّ
 أليٌم موجٌع شديد. بقوله: عذاٌب من هللاِ ( من سورِة البقرِة  178فسنَر )العذاَب األليم( يف اآليِة )

 
ر} -80 راَّللَّ رََل مم ريـَغمفَِّر رفـََلنم رَمرًَّة رَسبمعَِّي رََل مم تَـغمفِّرم رَتسم َّللَِّّرإِّنم رِبِّ َّنَّ ممرَكَفر وا رَواَّللَّ رََلررَذلَِّكرِبَِّ رَوَرس ولِّهِّ

دِّير قِّيَريـَهم َمرالمَفاسِّ  {المَقوم
رسوله.  هللا ورسالةَ  أهنم جحدوا توحيدَ  ن أجلِ مِ  ،هلم عن ذنوهبم عفوهِ  وهو ترك   ،هبم ن هللاِ مِ  هذا الفعل  

)تفسري  رسوله.وب به على اإلميانِ  عن طاعتهِ  به واخلروجَ  الكفرَ  ن آثرَ مَ  به وبرسولهِ  لإلميانِ  ق  ال يوف ِ  وهللا  
 الطربي(.

 
ر} -81 راَّللَِّّ ََلَفرَرس ولِّ رخِّ َقمَعدِّهِّمم رِبِّ رالمم َخلَّف وَن ررَفرَِّح رِفِّ هِّمم رَوأَنـمف سِّ ممَواَلِِّّمم رِبَِّ رج َاهِّد وا رَأنم وََكرِّه وا

راَّللَِّّر رَكان ررَسبِّيلِّ َر ِّرق لمرََنر رَجَهنََّمرَأَشدُّرَحرًّارَلوم راِلم  { واريـَفمَقه ونَرَوقَال وارََلرتـَنمفِّر وارِفِّ
 ه  الذي شرعَ  ،هللا يعين: يف دينِ  ،هللا أبمواهلم وأنفسهم يف سبيلِ  فون أن يغزوا الكفارَ خلن امل هؤالءِ  وكرهَ 

يف  ينفقوه   أن   ا ابملالِ وش حًّ  ،ةواملشقن  على التعبِ  ا للراحةِ وإيثارا  ،َعة واخلَف ضميالا إىل الدن  ؛لينصروه لعبادهِ 
 ي(.)الطرب   هللا.  طاعةِ 

 
ب ونَرفـَلمَيضمَحك وارَقلِّيًَلرَولميَـبمك وارَكثِّيًار}  -82 َارَكان وارَيكمسِّ  {َجَزاًءرِبِّ

 )الطربي(.  ن الذنوب.مِ  يقول: مبا كانوا جيرتحونَ 
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نـمَيار}  -85 رالدُّ َارِفِّ ريـ َعذ َِِّب ممرِبِّ َاري رِّيد راَّللَّ رَأنم بمَكرَأممَواَل  ممرَوَأومََلد ه ممرإِّمَّ َوتـَزمَهَقرأَنـمف س ه ممرَوه ممرررَوََلرتـ عمجِّ
 { َكافِّر ونَر

َم تفسري  اآلية، ويعين اآليَة ) بياهنا من ومل يفسِ رها كلنها هناك، وهذا  ها.( من السورِة نفسِ 55ذكَر أنه تقدن
 :ه، ومن تفسرِي الطربيتفسري 

َا ي رِيد  } َواهل  م  َوأَو اَلد ه م  ِإمنن َن  َأن  َواَل تـ ع ِجب َك أَم  هَب  ا نـ َيا يـ َعذِ   حممدٍ  هِ لنبي ِ  تعاىل ذكره   يقول   {م  هِبَا يف الد 
هم إذا ي على أحدِ فتصل ِ  ،هموأوالد   املنافقنيَ  هؤالءِ  أموال   اي حممد   كَ صلى هللا عليه وسلم: وال تعجب  

هبا يف  ه  بَ ألعذ ِ  ن ذلكمِ  ما أعطيته   فإين إمنا أعطيته   ،وولده مالهِ  كثرةِ   من أجلِ  على قربهِ  وتقوم   ،مات
 فيها من الرزااي واملصيبات ومبا ينوبه   ،والزكوات والنفقاتِ  فيها من املؤنِ  مبا ألزمه   ،واهلموم الدنيا ابلغمومِ 

يَتهم حني يأي: وير  {َوتـَز َهَق أَنـ ف س ه م  َوه م  َكاِفر ونَ }، )الطربي( يت هم على الكفر، ليكوَن د  هللا  أن مي  مي 
. عياذاا ابهلِل من ذلك. وهذا يكون  من ابِب االستدراِج هلم فيما هم فيه وأشدن لعذاهبمذلك أنكى هلم، 

 )ابن كثري(.
 
هِّممر} -88 رَوأَنـمف سِّ ممَواَلِِّّمم رَوالَّذِّيَنرَآَمن وارَمَعه رَجاَهد وارِبَِّ رالرَّس ول  َيمَررَلكِّنِّ رَوأ ولَئَِّكرََل م راْلم َوأ ولَئَِّكررات 

 { ه م رالمم فملِّح ونَر
َات  يف تفسري }ل  قا ري   لى.{: يف الداِر اآلخرة، يف جن اِت الفردوِس والدرجاِت الع  َوأ ولَِئَك هَل م  اخلَ 

هم  ،معهصدنقوا هللَا ورسولَه  صلى هللا عليه وسلم والذين  حممدٌ  الرسول   لكنِ ... وتفسري  اآليِة كلِ ها: 
 هم وبذلوها.وأتعبوا يف قتاهلم أنفسَ  ،مجهادهم أمواهلَ فأنفقوا يف  ،أبمواهلم وأنفسهم الذين جاهدوا املشركنيَ 

وذلك نساؤها  ،خرةاآل وهي خريات   ،هم اخلريات  وللذين آمنوا معه الذين جاهدوا أبمواهلم وأنفسِ  وللرسولِ 
 (.، ابختصار)الطربي  .الفائزون هبا  ،الباقون فيها  ،دون يف اجلناتوأولئك هم املخلن   ...هااهتا ونعيم  وجن  
 

َار رَخالِّدِّيَنرفِّيَهارَذلَِّكرالمَفومز رالمَعظِّيم ر}  -89 ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم  {َأَعدَّراَّللَّ رََل ممرَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم
 ن حتتِ َتري مِ  ،وهي البساتني ،اتجن   صلى هللا عليه وسلم وللذين آمنوا معه   دٍ حممن  لرسولهِ  هللا   أعدن 

 اجلزيل. واحلظ   ،العظيم ذلك النجاء   ،عنها وال يظعنونَ  ،فيها ال ميوتونَ  ،فيها البثنيَ  ،أشجارها األهنار
 )الطربي(.

 
َذَنرََل ممرَوقـََعَدرالَّذِّيَنرَكَذب واراَّللََّرَوَرس وَله ر} -90 رلِّيـ ؤم َعمَرابِّ رالَّذِّيَنررَوَجاَءرالمم َعذ ِّر وَنرمَِّنراْلم يب  َسي صِّ

ه ممرَعَذاٌبرأَلِّيمٌر نـم  { َكَفر وارمِّ
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 )الواضح يف التفسري(.  م وِجع. مٌ اِب عذاٌب مؤلـِفريَن مَن األعر وسوَف ينال  الكا 
 

رَحَرٌجرإَِّذارر} -91 رَماريـ نمفِّق وَن رَوََلرَعَلىرالمَمرمَضىرَوََلرَعَلىرالَّذِّيَنرََلرجِّد وَن لَيمَسرَعَلىرالضَُّعَفاءِّ
رَسبِّيٍلرر نَِّيرمِّنم يمٌررَغف رَواَّللَّ رَنَصح وارَّللَِِّّّرَوَرس ولِّهِّرَمارَعَلىرالمم حمسِّ  { وٌرررَحِّ

 )الطربي(.  هم عليها.يعاقبَ   هبم أن    رحيمٌ   ،هلم عنها  هِ و دها بعفيتغمن   ،احملسنني  على ذنوبِ   ساترٌ   وهللا  
قال يف )روح املعاين(: فيه إشارٌة إىل أن كلن أحٍد عاجٍز حمتاٌج للمغفرِة والرمحة، إذ اإلنسان  ال خيلو من 

 تفريط.
 

رَعَلىرالَّذِّي} -92 رأَتـَومرَوََل رَما رإَِّذا رَوَأعميـ نـ ه ممررَن ا رتـََولَّوم رَعَليمهِّ رَأمحمِّل ك مم رَما د  رَأجِّ رقـ لمَترََل َله مم مِّ رلَِّتحم َك
ر َنرالدَّممعِّ رمِّ رجِّد وارَماريـ نمفِّق ونَرَتفِّيض   { َحَزًَنرَأَلَّ

 الطربي(.)  هللا.  يف سبيلِ   دِ به للجها  لونَ ويتحمن   ما ينفقونَ   على أهنم ال جيدونَ   ن حزنٍ مِ   يبكونَ 
 
 

ر} -93 ََوالِّفِّ راْلم رَمَع رَيك ون وا نم رِبَِّ رَأغمنَِّياء رَرض وا َتأمذِّن وَنَكرَوه مم رَيسم رَعَلىرالَّذِّيَن رالسَّبِّيل  َا َويََبَعررإِّمَّ
 { اَّللَّ رَعَلىرقـ ل وِبِِّّممرفـَه ممرََلريـَعمَلم ونَر

 هم  وتركِ  فهم عنكَ هم بتخل  عاقبتِ  سوءَ  {فـَه م  ال يـَع َلم ونَ } ،على قلوهبم مبا كسبوا من الذنوب هللا   وختمَ 
 خرة. )الطربي(.يف اآل  البالءِ   وعظيمِ   ،يف الدنيا  الثناءِ   وما عليهم من قبيحِ   ،معك  اجلهادَ 

 
رَوَصَلوَر} -99 رقـ ر َِبٍترعِّنمَدراَّللَِّّ رَماريـ نمفِّق  ذ  رَويـَتَّخِّ رِّ َخِّ راْلم مِّ رَوالميَـوم َّللَِّّ رِبِّ مِّن  ريـ ؤم رَمنم َعمَرابِّ ررَومَِّنراْلم اتِّ

َارقـ رمبٌَةرََل ممر رَأََلرإَِّّنَّ يمٌرالرَّس ولِّ َتِّهِّرإِّنَّراَّللََّرَغف وٌرررَحِّ رَرمحم ل ه م راَّللَّ رِفِّ خِّ  { َسي دم
هم هم وإصالحِ هبم مع توبتِ  رحيمٌ  ،ملا اجرتموا غفورٌ  إن هللاَ  ،ةاجلنن  برمحتهِ  ه  فأدخلَ  ه  من رمحَ في دخلهم هللا  سي  
 )الطربي(.  هبم.يعذ ِ   أن  
 

راَّللَّ رر} -100 َي رَرضِّ َساٍن رِبِِّّحم راتَـّبَـع وه مم رَوالَّذِّيَن َنمَصارِّ رَواْلم رِّيَن رالمم َهاجِّ َن رمِّ َوَّل وَن راْلم َوالسَّابِّق وَن
ه ممرَوَرض وارَعنمه رر َار رَخالِّدِّيَنرفِّيَهارأََبًدارَذلَِّكرالمَفومز ررَوَأَعدَّرَعنـم ََّنم  {المَعظِّيم رََل ممرَجنَّاٍترََتمرِّيرحَتمتَـَهاراْلم

... وقد هينأ هلم يف اآلِخرِة جن اٍت عاليات، َتري ِمن حتِتها األهنار، م ستقر ِيَن فيها أبداا، وذلَك هَو 
 الفالح  والننجاح، والسنعادة  واهلَناء. )الواضح يف التفسري(.
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رعِّبَـادِّهِّرَوَيَمخـ ر} -104 بََةرعـَنم رَأملَمريـَعمَلم وارَأنَّراَّللََّره َوريـَقمَبل رالتـَّوم َدقَاتِّ رذ رالصـَّ وَّاب  َورالتــَّ َوَأنَّراَّللََّرهـ 
يم ر  {الرَّحِّ
َنَ تـَوناٌب َرِحيمٌ ( من سورِة احلجرات }12يف اآلية ) {تـَوناٌب َرِحيمٌ }فسنَر  َنَ ِإنن ا بقوله: أي { َواتـنق وا ا

 توناٌب على َمن اتَب إليه، رحيٌم مبن رجَع إليه، واعتمَد عليه.
 

راعممَررَوق لِّر}  -105 رإََِّل َدُّوَن رَوَسَت  مِّن وَن رَوالمم ؤم رَوَرس ول ه  راَّللَّ رَعَمَلك مم رَفَسَيَى ررل وا َعاملِِّّ
ت ممرتـَعمَمل ونَر َارك نـم رَوالشََّهاَدةِّرفـَيـ نَـب ِّئ ك ممرِبِّ  { المَغيمبِّ

، رهاأموركم وظواهِ  من ابطنِ  ى عليه شيءٌ فال خيفَ  ،كمكم وعالنيتَ سرائَر  ن يعلم  إىل مَ  القيامةِ  وَن يومَ د  رت َ وس
فيجازيكم  ،معصية وما منه هللِ  وما منه طاعةا  ،ا وما منه رايءوما منه خالصا  ،م تعملون فيخربكم مبا كنت  
 )الطربي(.   ساءته.  واملسيءَ   ، حسانه  احملسنَ   ،ه جزاءكمعلى ذلك كل ِ 

 
َيانَه رَعَلىر} -109 رَأسََّسربـ نـم َيانَه رررانٍرتـَقمَوىرمَِّنراَّللَِّّرَورِّضموَرَأَفَمنم رَأسََّسربـ نـم رَمنم َخيمٌرَأمم

رََنرِّرَجَهنَّمَر َاَرربِّهِّرِفِّ  { َعَلىرَشَفارج ر ٍفرَهاٍررفَاَّنم
 .وى ورضا هللِا تعاىل.. )تفسري البغوي(أي: على طلِب التقَ 

 
رَماريَـر}  -115 رََل مم َ ريـ َبي ِّ رَحَّتَّ رَهَداه مم ًماربـَعمَدرإِّذم َرتـَّق وَنرَوَمارَكاَنراَّللَّ رلِّي ضِّلَّرقـَوم راَّللَّ إِّنَّ

ٍءرَعلِّيمٌر رَشيم  { بِّك ل ِّ
 ها حاجت هم إىل البيان، فيبنيِ   هلم. )روح املعاين(.أي: إن هللَا عليٌم جبميِع األشياء، اليت من مجلتِ 

 
رَساعَررَلَقدمر} -117 راتَـّبَـع وه رِفِّ رالَّذِّيَن َنمَصارِّ رَواْلم رِّيَن رَوالمم َهاجِّ ةِّرًَتَبراَّللَّ رَعَلىرالنَّبِّ ِّ

ر رَعَليمهِّمم رُث َّرًَتَب ه مم نـم رمِّ رَفرِّيٍق رقـ ل وب  ريَزِّيغ  رَمارَكاَد ربـَعمدِّ رمِّنم َرةِّ ررَء وٌفرالمع سم رِبِِّّمم إِّنَّه 
يمٌر  { رَحِّ

 ،وٌف هبمؤ ر  ،ةواملشقن  ةِ ملا ًنهلم يف سفرهم من الشدن  م ذلكَ قلوهبَ  إن ربكم ابلذين خالطَ 
وصربوا عليه  و مع رسولهِ ما أبلَ  وا يف هللاِ قد أبلَ  بعد ما منهم اإلميانَ  يهلكهم فينزعَ  رحيٌم أن  

 )الطربي(. والضر اء.  من البأساءِ 
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رر} -118 ررَح َبتم َا رِبِّ َرمض  راْلم رَعَليمهِّم  رَضاَقتم رإَِّذا رَحَّتَّ رخ ل ِّف وا رالَّذِّيَن رالثَََّلثَةِّ َوَعَلى
َنرا رََلرَملمَجَأرمِّ رَوظَنُّوارَأنم رأَنـمف س ه مم رَعَليمهِّمم رلِّيَـت وب وارَوَضاَقتم رإِّلَيمهِّرُث َّرًَتَبرَعَليمهِّمم َّللَِّّرإَِّلَّ

را يم رإِّنَّراَّللََّره َورالتـَّوَّاب   { لرَّحِّ
َنَ تـَوناٌب َرِحيمٌ ( من سورِة احلجرات } 12يف اآلية ) {تـَوناٌب َرِحيمٌ } فسنَر  َ ِإنن ا َن { بقوله: أي  َواتـنق وا ا

 رجَع إليه، واعتمَد عليه. توناٌب على َمن اتَب إليه، رحيٌم مبن 
 

رَوََلر}  -120 راَّللَِّّ رَسبِّيلِّ رِفِّ مَمَصٌة َِ ر رَوََل رَنَصٌب رَوََل رَظَمٌأ يبـ ه مم ري صِّ رََل َّنَّ مم رِبَِّ َذلَِّك
رَعَمٌلرَصالٌِّحر ربِّهِّ رك تَِّبرََل مم رنـَيمًَلرإَِّلَّ رَعد وٍ  رالمك فَّاَررَوََلريـََنال وَنرمِّنم َيطَئ وَنرَموميًِّئاريَغِّيف 

َررالمم حمراَّللََّرإِّنَّر يع رَأجم نِّيَررََلري ضِّ  {سِّ
على  ه  جيازيَ  عنه أن   ا هناه  ى عم  وانتهَ  ه  فيما أمرَ  ه  فأطاعَ  يف عملهِ  أحسنَ  لقهِ ن خَ ا مِ حمسنا  ع  إن هللا ال يدَ 

ما  ن حوهلم من األعرابِ ومَ  املدينةِ  ذلك من أهلِ  ملن فعلَ  فلذلك كتبَ  ،عمله على صاحلِ  ه  ويثيبَ  إحسانهِ 
 )الطربي(.  ذلك.  فعلهِ   له أجرَ  ع  فلم يضي ِ   ،ما فعل على كل ِ   الثوابَ   يف هذه اآليةِ   رَ ذك

 
رََل ممر} -121 رك تَِّب رإَِّلَّ رَوادًَِّي ريـَقمَطع وَن رَوََل رَوََلرَكبِّيًَة رَصغِّيًَة رنـََفَقًة ريـ نمفِّق وَن َوََل

َسَنرَمارَكان واريـَعمَمل ونَر زِّيـَه م راَّللَّ رَأحم  { لَِّيجم
يف  أعماهلم اليت كانوا يعملوهنا وهم مقيمونَ  ما جيزيهم على أحسنِ  أحسنِ م عليه كجزاءا هل
 ربي(.)الط منازهلم.

 أنن ألعماهلم جزاءا  وقال يف )روح املعاين(: أي: أحسَن جزاِء أعماهلم، على معىَن 
 حسناا وأحسن، وهو سبحانه  اختاَر هلم أحسَن جزاء. 

 
رس ورَر} -124 ريـَق ول رَوإَِّذارَمارأ نمزَِّلتم رَمنم ه مم نـم رزَاَدتمه رَهذِّهِّرإُِّيَاًَنرفََأمَّارالَّذِّيَنرررٌةرَفمِّ أَيُّك مم

ر ونَرَآَمن وارفـََزاَدَتم ممرإُِّيَاًَنرر تَـبمشِّ  { َوه ممرَيسم
   بنزوِل القرآن. )تفسري البغوي(. أي: يفرحونَ 

 
ر} -125 ًسا ررِّجم رفـََزاَدَتم مم رَمَرٌض رقـ ل وِبِِّّمم رِفِّ رالَّذِّيَن رَوَأمَّا هِّمم ررِّجمسِّ رَوه ممرإََِّل َوَمات وا

 { َكافِّر ونَر
 وآايته.  ابهللِ   أهنم هلكوا وهم كافرونَ  املنافقنيَ   يعين هؤالءِ الطربي:  قالَ 
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 وقال يف )روح املعاين(: أي: استحكَم ذلك فيهم إىل أن ميوتوا عليه. 
 

ر} -128 رَما رَعَليمهِّ رَعزِّيٌز ك مم رأَنـمف سِّ رمِّنم رَرس وٌل رَجاءَك مم رَعَليمك ممرَلَقدم رَحرِّيٌص َعنِّتُّمم
يمٌر مِّنَِّيررَء وٌفررَحِّ لمم ؤم  { ِبِّ

 )الطربي(.  رفيق رحيمٌ  :أي
 وقيل: رؤوٌف ابملطيعني، رحيٌم ابملذنبني )البغوي(.

 
راَّللَّ رََلرإِّر} -129 َ رَحسمبِّ ارفـَق لم رتـََولَّوم ره َورفَإِّنم رتـَوَكَّلمت رَلَهرإَِّلَّ رررَعَليمهِّ رالمَعرمشِّ َوه َورَربُّ

 {َعظِّيمِّرالمر
ًنصري  استندت، فإنه   ، وإليه وإىل نصرهِ كلتاتن  ، وعلى عونهِ وبه وثقت {َعَلي ِه تـَوَكنل ت  }
 )الطربي(.  ن الناسغريكم مِ    عين منكم ومن  ن خالفين وتوىلن عيين على مَ وم  
 

ريونسسورةر
 

ر}  -3 َرمَضرِفِّ رَواْلم َماَواتِّ َقرالســَّ م راَّللَّ رالــَّذِّيرَخلــَ ررإِّنَّررَبَّكــ  ريــ َدب ِّر  رمشِّ ىرالمعــَ تَـَوىرَعلــَ ٍمرُث َّراســم تَّةِّرَأَيَّ ســِّ
َممرَر ربـَعمدِّرإِّذمنِّهِّرراْلم رمِّنم رَشفِّيٍعرإَِّلَّ  {َمارمِّنم

َده  ِإالن }( مـن سـورِة سـبأ:  23أورد ثالَث آايٍت مبعناها، منها قوله  تعاىل يف اآليـِة ) َفاَعة  ِعنــ  ع  الشــن َواَل تـَنـ فــَ
ن  أَِذَن لــَه   يشــفَع عنــده  تعــاىل يف شــيء، إال    أي: لعظمتــِه وكربايئــِه ال جيــرتئ  أحــٌد أن  فيهــا:  قــاَل    { الــيتِلمــَ

 .بعد إذنِه له ابلشفاعة

 

زَِّير}  -4 َقرُث َّري عِّيــد ه رلَِّيجــم َلــم َدأ راْلم ارإِّنَــّه ريـَبــم َدراَّللَِّّرَحقــًّ ارَوعــم ع ك ممرَجِّيعــً رمجِّ هِّرمــَ لــ وارإِّلَيــم الَــّذِّيَنرَآَمنــ وارَوَعمِّ
لمقِّسمطِّرراتِّرالصَّاِلَِّر  {ِبِّ

أي: صَدقت    ( من سورِة النساء:122{ يف اآليِة )النِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصناحِلَاتِ قال يف تفسرِي }
وا عنه من املنكرات.  م وعملت  جوارح هم مبا أ ِمروا به من اخلريات، وتركوا ما هن   قلوهب 
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ر} -5 َََيتِّ ٍمريـَعمَلم ونَريـ َفص ِّل راْلم  { لَِّقوم
ونَ } و ٍم يـَع َلمـــ  ــَ ــدعِ ِلقـ ــؤوِن مبـ ــتدل وَن بـــذلك علـــى شـ ــات، فيسـ ــداِع الكائنـ ــَة يف إبـ ــال. أو  { احلكمـ ــلن وعـ ها جـ

 يعلموَن ما يف تضاعيِف اآلايِت املنزلَِة فيؤمنوَن هبا. )روح املعاين(.

 

ب ونَر} -8 َارَكان وارَيكمسِّ  {أ ولَئَِّكرَمأمَواه م رالنَّار رِبِّ

، ال مــا اطمــأنوا بــه مــن احليــاِة  النــار    -الــذي ال بــراَح هلــم منــه    -كــر، مســكنهم  أولئــك املوصــوفون مبــا ذ  ...  
 السيئة. )روح املعاين، ابختصار(.الدنيا ونعيمها، مبا كانوا يكسبون من األعماِل 

 

دِّيهِّممرَرِبُّ ممرِبُِِّّيَاَّنِِّّممر} -9 ريـَهم َاتِّ رإِّنَّرالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ رحَتمتِّهِّم راْلمَرََتمرِّيرمِّنم رَجنـَّاتِّ َار رِفِّ َّنم
 {النَّعِّيمِّر

الـذي    النعـيمِ   يف بسـاتنيِ   ،ةاجلنـن   أهنـار    -هم  صـفتَ   ثنـاؤه    جـلن   الـذين وصـفَ   -هـؤالء املـؤمنني    َتـري مـن حتـتِ 
 )تفسري الطربي(. به. واإلميانِ  طاعتهِ  به أهلَ   هللا   مَ نعن 

 

 {َوحتِّيـَّتـ ه ممرفِّيَهارَسََلمٌررَدعمَواه ممرفِّيَهارس بمَحاَنَكراللَّه مَّر} -10

ابعضِــ  ة  وحتيــن  ".اللهــم ســبحانكَ "معناه: دعاؤهم فيها:  َت وأِمنــ َت ، أي"ســالم" :فيهــا هم بعضــا ِلم  : ســَ
 )مستفاٌد من تفسرِي الطربي(. النار. أهل  مما ابت لي به 

 

ْلـــمَر}  -11 تِّعمَجاََل ممرِبِّ راســـم رَّ رالشـــَّ اسِّ ل راَّللَّ رلِّلنـــَّ ريـ َعجـــ ِّ وم ممرَولـــَ يمهِّممرَأَجل هـــ  َيرإِّلـــَ ذِّيَنرََلريمِّرَلق ضـــِّ َذر رالـــَّ فـَنـــَ
ري غمَياَّنِِّّممريـَعمَمه ونَر  {يـَرمج وَنرلَِّقاَءََنرِفِّ

ونَ يف }يف معــىن  أورَد أقــواالا  اهِنِم  يـَع َمهــ  يســتنتج     ،( مــن ســورِة األنعــام110، الــواردة يف اآليــة ){ط غ يــَ
 دون.معناها: ونرتكهم يف كفرهم يرتدن  منها أنن 

هم  دهم وعتــو ِ  متــر  يف  ،وال ابلنشــور  ابلبعــثِ   نــا وال يوقنــونَ عقابَ   الــذين ال خيــافونَ   ع  فنــدَ ومعناهــا عنــد الطــربي:  
 دون.يرتدن 
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ركَـر} -12 رَّ رَّه رمـَ ه رضـ  َنارَعنـم رقَائًِّمارفـََلمَّارَكَشفم رقَاعًِّدارَأوم َنمبِّهِّرَأوم رَدَعاََنرْلِّ نمَساَنرالضُّرُّ راْلمِّ رأَرَوإَِّذارَمسَّ نم
رَمسَّه رر ع َنارإََِّلرض رٍ  رِّفَِّيرَمارَكان واريـَعمَمل ونَرملَمرَيدم  {َكَذلَِّكرز ي َِّنرلِّلمم سم

  ،فيـه مـن الضـر    عنـه مـا كـانَ   هللاِ   كشـفِ   بعـدَ   على كفرهِ   ه  استمرارَ   ه  الذي وصفنا صفتَ  هلذا اإلنسانِ  نَ ي ِ كما ز  
  هللا    مـا أذنَ   فـيهم إىل غـريِ   فتجـاوزوا يف القـولِ   ،بيائـهوعلـى أن  علـى هللاِ  للـذين أسـرفوا يف الكـذبِ  نَ ي ِ كذلك ز  
 )الطربي(.  به.  والشركِ   ما كانوا يعملون من معاصي هللاِ  ،هلم به

 

اريـــ وَحىرإَِّ َّر}  -15 رمـــَ ع رإَِّلَّ رأَتَّبـــِّ يرإِّنم اءِّرنـَفمســـِّ رتِّلمقـــَ نم ه رمـــِّ رأ َبد ِّلـــَ رَأنم ون ر ِّ ارَيكـــ  لمرمـــَ رقـــ  رإِّنم اف  رَأخـــَ إِّّن ِّ
ر رَرِب ِّ ٍمرَعظِّيمٍرَعَصيمت   {رَعَذاَبريـَوم

عـذاَب يـوٍم عظـيٍم    ،بـذلك  فعصيته    ،وحيه  لت  وبدن   كتابهِ   أحكامَ   ت  وغرين  ه  أمرَ  خالفت   هللا إن   ى منَ إين أخشَ 
 . )الطربي(...َهو ل ه

 

ر} -25 ع ورإََِّلرَدارِّرالسَََّلمِّ َتقِّيمٍرَواَّللَّ رَيدم َراٍطرم سم رَيَشاء رإََِّلرصِّ دِّيرَمنم  {َويـَهم

اء  ِإىَل ( مـــن ســـورِة النـــور }46هـــا يف اآليـــِة )مَ مفهو   أوردَ  ــَ ن  َيشـ ــَ ِدي مـ ــ  َن  يـَهـ اٍت َوا ــَ ا َآاَيٍت م بَـيِ نـ ــَ د  أَنـ َزل نـ ــَ َلقـ
َتِقيمٍ  ا،    احملكمـةِ   نـةِ البي ِ   واألمثـالِ   مِ كَـ احلِ   مـنَ   يف هـذا القـرآنِ   تعـاىل أنـه أنـزلَ  ر  يقـر ِ { فقـال: ِصرَاٍ  م س  كثـرياا جـدا

ن  يَ هــى؛ وهلـــذا قـــال: }والن    والبصـــائرِ   لهـــا أويل األلبـــابِ مهـــا وتعق  فه  إىل ت  رشـــد  وأنــه ي   ِدي مـــَ َن  يـَهـــ  اء  ِإىَل  َوا شـــَ
َتِقيمٍ   .{ِصرَاٍ  م س 
د وقال الطربي:    ه  الـذي جعلَـ   ،وهو اإلسالم  ،املستقيم  الطريقِ   إلصابةِ   قه  فيوف ِ   من خلقهِ   ن يشاء  مَ  يوهو يـَه 

 .وكرامته فيه إىل جنانهِ  وسلكَ  ه  ا ملن ركبَ وطريقا  ،هرضا إىل ا للوصولِ سببا   ثناؤه   جلن 

 

َ رَوزََِّيَدٌةرَوََلريـَرمَهق رو ج وَهه ممرَقََتٌرَوََلرذِّلٌَّةر} -26 َسن واراِلم سم رلِّلَّذِّيَنرَأحم َنَّةِّره مم راْلم أ ولَئَِّكرَأصمَحاب 
 {فِّيَهارَخالِّد ونَر

  فيخـافوا زوالَ   ال تبيـد    ،اأبـدا   مـاكثونَ ن هـم فيهـا  ومَـ   ،ااهن  وسـكن   اجلنـةِ  هـم أهـل   ،همصفتَ  الذين وصفت   هؤالءِ 
 )الطربي(. م.هت  عليهم لذن   ص  فتتنغن  جنيَ وال هم مبخرَ   ،همنعيمِ 
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ٍمرر} -27 رَعاصـِّ نم َنراَّللَِّّرمـِّ ارَلـَ ممرمـِّ رَجَزاء رَسي َِّئٍةرِبِِّّثملَِّهارَوتـَرمَهق ه ممرذِّلَـٌّةرمـَ ارَكأَرَوالَّذِّيَنرَكَسب وارالسَّي َِّئاتِّ مـََّ
رم ظملًِّمار َنراللَّيملِّ رو ج وه ه ممرقَِّطًعارمِّ َيتم رالنَّارِّره ممرفِّيَهارَخالِّد ونَرأ غمشِّ  {أ ولَئَِّكرَأصمَحاب 

 ( من سورِة األعراف بقوله: ماكثوَن فيها مكثاا خملنداا.36فسنَر مثَلها يف اآليِة )
 هم فيها ماكثون. ،هاهم أهل   ذينال  النارِ   أهل    ،همصفتَ   لكَ   هؤالء الذين وصفت  وقاَل الطربي: 

 
ر} -28 رَوش رََكاؤ ك مم رأَنـمت مم رَمَكاَنك مم رَك وا رَأشم رلِّلَّذِّيَن رنـَق ول  رُث َّ رَجِّيًعا رََنمش ر ه مم َم فـََزيَـّلمَنارَويـَوم
نَـه ممر  {بـَيـم
  وفرنقنا )البغوي(.ًنأي: مينز 

 

ارإَِّلَّر} -49 رًّارَوََلرنـَفمعـً يرضـَ رلِّنَـفمسِّ ارق لمرََلرَأمملِّك  ٌلرإَِّذارجـَ ٍةرَأجـَ رأ مـَّ ل ِّ اَءراَّللَّ رلِّكـ  ارشـَ ممررمـَ فـَََلرَءرَأَجل هـ 
تَـقمدِّم ونَر ر وَنرَساَعًةرَوََلرَيسم َتأمخِّ  {َيسم

َهلــ ون و يــَؤخن   ال يســتأخرون عنــه ســاعةا    م ذلــكَ ى أن ال يتقــدن قضَــ   ألن هللاَ   ؛ذلــك  قدمون قبــلَ ســتَ وال يَ   ،رون في م 
 )الطربي(. .وقضاه ره  الذي قدن   احلنيِ   قبلَ 

 

رََّنَارًار} -50 رَأًَتك ممرَعَذاب ه ربـََياًًترَأوم رِّم ونَرق لمرَأرَأَيـمت ممرإِّنم نمه رالمم جم ل رمِّ تَـعمجِّ  {َماَذارَيسم

 ون؟ )الواضح يف التفسري(.املشركوَن اجملرماِب وفيِه هالك كم، أي ها سَتعِجلونَه  مَن العذ فما الذي ت

 

ََنرَأُث َّرإَِّذارَمارَوَقَعر} -51 ت ممربِّهِّرَآْلم ل ونَرَآَمنـم تَـعمجِّ ت ممربِّهِّرَتسم رك نـم  {َوَقدم
  ال، وكنـت مبيَـوِم البعـِث واجلـزاِء علـى األعمـ   لن بكم حقيقـةا آمنـت م بـِه حيَنئـذ؟ آآلَن آمنـت مذاب  وحأإذا وقَع الع

ــِ مــــِ  مــــني، م ســــَتبِعديَن  ن قبــــل  تســــَتعِجلوَن هــــذا الوعــــَد مــ ذِ بني؟ن نَبــــيِ كم م ســــَتهزئنَي م َتهكِ  )الواضــــح يف    م كــــَ
 التفسري(.

 

َارك نـمرُث َّرقِّيَلرلِّلَّذِّيَنرظََلم وارذ وق وارَعَذاَبراْلم لمدِّر} -52 رِبِّ ب ونَرَهلمرَت مَزومَنرإَِّلَّ  {ت ممرَتكمسِّ

 .؟ )الطربي(ن معاصي هللاكم مِ مماتِ   كم قبلَ يف حياتِ  م تعملونَ ثابون إال  مبا كنت  فانظروا هل ت  
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رَوَماريـَعمر} -61 نم رعـَ رَذلِـَّكرَوََلرز ب  نم َغَررمـِّ َماءِّرَوََلرَأصـم رالسـَّ رَوََلرِفِّ َرمضِّ راْلم رَذرٍَّةرِفِّ الِّ ثـمقـَ رمِّ نم رَبـ َِّكرمـِّ
ر َبَرإَِّلَّ ركَِّتاٍبرم بِّيٍرَأكم  {ِفِّ

 احملفوظ )البغوي(. وهو اللوح  

 

َرةِّرََلرتـَبمدِّيلَر} -64 َخِّ راْلم نـمَيارَوِفِّ ََياةِّرالدُّ راِلم َرىرِفِّ راَّللَِّّررََل م رالمب شم  {َذلَِّكره َورالمَفومز رالمَعظِّيم رلَِّكلَِّماتِّ

مـــن    والنجـــاة    ،بـــةل  والط ِ   ابحلاجـــةِ   يعـــين الظفـــر    ،العظـــيم  هـــي الفـــوز    خـــرةِ الـــدنيا ويف اآل  ى يف احليـــاةِ هـــذه البشـــرَ 
 )الطربي(. النار.

 

ر} -68 ُّرَله رَمارِفِّ ررقَال واراَّتَََّذراَّللَّ رَوَلًدارس بمَحانَه ره َورالمَغِنِّ نم رعِّنـمدَك ممرمـِّ رإِّنم َرمضِّ راْلم رَوَمارِفِّ السََّماَواتِّ
ََذا  {أَتـَق ول وَنرَعَلىراَّللَِّّرَمارََلرتـَعمَلم ونَررس لمطَاٍنرِبِّ

  ،إليــه جهــالا مــنكم  إضــافته    إليــه مــا ال جيــوز    وتضــيفونَ   ،تهوصــحن   ه  حقيقتَــ   قــوالا ال تعلمــونَ   أتَقولــون علــى هللاِ 
 ي(.؟ )الطرب وال برهان  ةٍ حجن  بغريِ 

 

ر ونَرقَاَلرم وَسىر}  -77 ٌررَهَذارَوََلريـ فملِّح رالسَّاحِّ حم رَلمَّارَجاءَك ممرَأسِّ  { أَتـَق ول وَنرلِّلمَحق ِّ
 ؟ سحر ،له على صدقه ةا جن ح   هللاِ  ن عندِ اليت أاتهم هبا مِ  ايت  وهي اآل {اءَك م  ا جَ ـن ملَ  َحق ِ ل  أتـَق ول وَن لِ }
 من الطربي(. منتخب. )وال يبقون   الساحرونَ   وال ينجح   الذي ترونه؟  هذا احلق    أسحرٌ 
 

ر} -78 َرمضِّ راْلم رَآَِبَءََنرَوَتك وَنرَلك َمارالمكِّبمََِّيء رِفِّ ََنرَعَليمهِّ تَـَنارلِّتَـلمفِّتَـَنارَعمَّارَوَجدم ئـم رَأجِّ َوَماررقَال وا
مِّنِّيَر  { ََنمن رَلك َمارِبِّ ؤم

 ي(.)الطرب   ما إلينا.لت  رسِ أ   أبنكما رسوالنِ   ينَ يعين مبقر ِ 

 

ر} -79 ٍررَعلِّيمٍرَوقَاَلرفِّرمَعومن رائـمت وّنِّ رَساحِّ  {بِّك ل ِّ

 )الطربي(. ابلسحر.  عليمٍ  ،رةن السحَ مِ   ر  ن يسحَ مَ   لقومه: ائتوين بكل ِ  فرعون   وقالَ 
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ار}  -81 وم ارأَلمقـــَ يـ بمطِّل ه رإِّنَّراَّللََّرََلرفـََلمـــَّ رإِّنَّراَّللََّرســـَ ر  حم هِّرالســـ ِّ ت ممربـــِّ ئــــم ارجِّ ىرمـــَ اَلرم وســـَ َلرقـــَ لِّح رَعمـــَ ي صـــم
دِّينَر  {المم فمسِّ

ى: إنن هــذا الــذي فَ  حٌر لألنظــار، وهــَو عييــٌل وتقــاَل هلــم موســَ زييــٌف ال أصــَل لــه  مــَن احلقيقــة، وال  علت مــوه  ســِ
اس، وهللا  ال ي صـــِلح  عمـــَل  معجـــز   ني ضـــاهي شـــيئاا مِـــ  ه  للنـــن ر  هللا  فســـاَده  وب طالنـــَ ة، وســـوَف ي ظهـــِ ِة هللِا احلقيقيـــن

ا.يَن الـــذيَن ي ضَـــ سد فـ  املـــ  ر  ب طالهنـــَ د  أعمـــاهَلم وال يـــ دمي ها، بـــل ي زيل هـــا وي ظهـــِ )الواضـــح يف    لِ لوَن النـــاس، وال يؤيـــِ 
 التفسري(.

 
رِّم ونَر} -82 رَكرَِّهرالمم جم َقَّربَِّكلَِّماتِّهِّرَوَلوم  {َوُي ِّقُّراَّللَّ راِلم
رِ ثـَبــِ ت  هللا  احلــقن ويوي َن    موَن ذلــك،جر ـَه املــ قوِ يــه، ولــو كــَ حَ مــِ عطــِ ل   ال ت  كــراهت همبني، فكذ ِ ـِة والط غــاِة واملــ ر الســن
 ول  دوَن إظهاِر احلق . )الواضح يف التفسري(.شيئَة هللا، وال حت  م

 
نـمَياررَبَـّنَـارلِّي ر} -88 َيَـاةِّرالـدُّ راِلم َواًَلرِفِّ َِلَه رزِّينَـًةرَوَأمـم َنرَومـَ وم ىررَبَـّنَـارإِّنَـَّكرَآتـَيـمَترفِّرمعـَ لُّورَوقَاَلرم وسـَ ارضـِّ

وِبِِّّممر ىرقـ لـــ  د دمرَعلـــَ َواَلِِّّممرَواشـــم ىرَأمـــم رَعلـــَ سم ارايممـــِّ بِّيلَِّكررَبَـّنـــَ رســـَ نم َذاَبرعـــَ َرو ارالمعـــَ ريــــَ َّتَّ وارحـــَ نـــ  مِّ ََلريـ ؤم فـــَ
َلِّيمَر  {اْلم

َلـِـيمَ ( مــن ســورة الشــعراء }201قــال يف تفســرِي اآليــِة ) َذاَب األ  َرو ا ال عــَ ــَ ىتن يـ وَن  ِمنــ  يـ ؤ  اَل  }{:  اَل يـ ؤ ِمنــ وَن بـِـِه حــَ
َلِيمَ { أي ابحلق ، }حَ بِهِ  م، وهلـم اللعنـة  وهلـم سـوء   ىتن يـََرو ا ال َعَذاَب األ  {: أي: حيـث  ال ينفـع  الظـاملنَي معـذرهت 

 الدار.
يف معـــىن العـــذاِب    يف )الـــدر املنثـــور يف التفســـري ابملــأثور( قـــوَل ابـــِن عبـــاٍس رضــَي هللا  عنهمـــاالســيوطي  وأورَد  

  األليم: هو الغَرق.

 
َتقِّيَمار} -89 رَدعمَوت ك َمارفَاسم يَبتم رأ جِّ رَسبِّيَلرالَّذِّيَنرََلريـَعمَلم ونَرقَاَلرَقدم  {َوََلرتـَتَّبَِّعان ِّ

  وإنن   ،لـــه  وعــدي ال خــالفَ   فــإنن   ،قضــائي  فتســتعجالنِ   ،وعـــدي  حقيقــةَ   الــذين جيهلــونَ   طريــقَ   وال تســلكانِ 
 )الطربي(. به وبقومه. وعذايب واقعٌ  ،بفرعون  وعيدي ًنزلٌ 
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ًوار} -90 دم َررفَأَتـمبَـَعه ممرفِّرمَعومن رَوج ن ود ه ربـَغميًـارَوعـَ َرائِّيَلرالمَبحم رإِّسم رَوَجاَوزمََنربَِّبِنِّ ه رالمغَـَرق  رإَِّذارَأدمرَكـَ َّتَّ حـَ
ربِّهِّر رالَّذِّيرَآَمَنتم رأَنَّه رََلرإَِّلَهرإَِّلَّ لِّمِّيَرقَاَلرَآَمنمت  َنرالمم سم َرائِّيَلرَوَأََنرمِّ  {ربـَن ورإِّسم

 هللا: فآمَن حيث  ال ينفعه  اإلميان.  محَه  قال ر 
بَـل  اإلميـان  مِــ لـَم أن  ال جنـ وعـايَن املـوت، وع  ا غمـرَه  املـاء  ـ  وملـ تفسـريها:   ن  اَة لـه، قـاَل م عِلنـاا إميانـَه، حيـث  ال يـ ق 

ن  مجنـــت  بـــِه بنـــو إســـرائيل، وأًنلـــه  الـــذي آمقٍ  إال  اإلأنـــنه  ال إلـــَه حبـــ تلـــَك احلـــال: آمنـــت   يف    ٍد وهـــوأحـــ  لـــِة   مـــِ
 )الواضح يف التفسري(. إىل هللا. فوَسهماملسلمنَي الذيَن أسَلموا ن  

 
نَـه ممر} -93 يربـَيـم َمرالمقَِّياَمةِّرفِّيَمارَكان وارفِّيهِّرََيمَتلِّف ونَرإِّنَّررَبََّكريـَقمضِّ  {يـَوم
ن أمـري يف  كـانوا فيـه مِـ مـا  في  القيامـةِ   يـومَ   فيـكَ   ن بين إسرائيلَ مِ   يقضي بني املختلفنيَ  - د  حممن اي  - كَ إن ربن 

فيمـا    يومئـذٍ   قضـاؤه    . فـذلكَ مـنهم اجلنـةَ   بـكَ   واملـؤمننيَ   ،منهم النـارَ  بكَ  بنيَ املكذ ِ  لَ دخِ ي   أبن   ،الدنيا خيتلفون 
 )الطربي(. صلى هللا عليه وسلم. دٍ حممن  ن أمرِ مِ  كانوا خيتلفونَ 

 
 

رِمَِّّارأَنـمَزلمَنارإِّلَيمكَر} -94 رَشكٍ  رك نمَترِفِّ رقَـررفَإِّنم رالَّذِّيَنريـَقمَرء وَنرالمكَِّتاَبرمِّنم َألِّ اَءَكربملَِّكرفَاسم رجـَ دم َلقـَ
ََتِّينَر َنرالمم مم ررَب َِّكرَفََلرَتك وَننَّرمِّ َقُّرمِّنم  {اِلم

  ،ذلـك  صـحةَ   ى يعلمـونَ والنصـارَ   وأن هؤالء اليهودَ   ،رسول  هللِ   أبنكَ   من اخلربِ   اليقني   احلق   لقد جاءكَ  أقسم  
 )الطربي(. ذلك وحقيقته. ني يف صحةِ ِمَن الشاك ِ  هم. فال تكوننن بِ يف كت عندهم  نعتكَ  وجيدونَ 

رَتِينَ وقال صاحب  )روح املعاين(: } ا أنـَت عليـ { أي:  َفاَل َتك وَننن ِمَن ال م م  ه مـن احلـزِم واليقـني،  ابلتزلزِل عمـ 
 لك كما كنَت من قبل.ود م  على ذ

ِلمنَي علــى  نبيـٌه للم سـ ثبيـٌت لــه  وتِة تسـلنم، ومل َيسـأل، ولكــنن مـا يف اآليـ ومل َيشـ كن َرسـول  هللِا صـلى هللا  عليــِه و 
ة، وكــاَن  أمــوِر ِديــِنهم. وقــد ن ن     عنـ تــاادنةا وتالة  والســالم  أذاى وشــ ي القــي عليــِه الصــن زلــِت اآلايت  عليــِه يف مكــن مــِ

 )الواضح يف التفسري(.  اآليِة التنالية.آمَن بعَد حادِث اإلسراء... وكذا األمر  يف   قوِمه، وارتدن عدٌد ممنن
 
 

َاسِّر} -95 راَّللَِّّرفـََتك وَنرمَِّنراْلم ََيتِّ َنرالَّذِّيَنرَكذَّب وارِبَِّ  {رِّينَرَوََلرَتك وَننَّرمِّ
 كوَن ممنن  خاَب وَخِسر.ه، فتوال َتكن  أي ها الرسول  ممنن  كذنَب ِبايِت هللِا وأدلنتِ 
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بني، وف املكـ عـريٌض ابلشـاكِ نيَ ويـٌف وترهيـب، وتى هللا عليه وسلم، ولكننه  عوهذا مم ا ال ي توقنع  منه  صل رصـٌة  ذِ 
َن  ش

 .)الواضح يف التفسري( ذِ ب.يرتدن وي ك ويتيقنَن ِمن  عقيدتِه، بدَل أن  توثنَق  كن أن  يسأَل حىتن يمل
 

ا}  -102 وم ــَ ذِّيَنرَخلـ ــَّ رالـ مِّ َلرَأَيَّ ــم ثـ رمِّ ر وَنرإَِّلَّ ــِّ َتظـ لمريـَنـم ــَ بملِّهِّممررفـَهـ ــَ رقــ نم ــِّ َنرمـ ــِّ ممرمـ ــ  رَمَعكـ انـمَتظِّر وارإِّّن ِّ ــَ لمرفـ ــ  قـ
َتظِّرِّينَر  {المم نـم

ن املنتظـرين  إين مِـ   ،بكـم  سـخطهِ   كم ونـزولَ إاي    هللاِ   فانتظروا عقابَ   ،ينتظرون  كانوا ذلكَ   د: إن  هلم اي حممن  قل  
 )الطربي(. ن هللا.بكم مِ  اليت حتل   كم ابلعقوبةِ كم وبواَر هالكَ 

 
راَّللَِّّرََيرأَرقــ لمر}  -104 رد ونِّ نم رفــَََلرَأعمبــ د رالــَّذِّيَنرتـَعمبــ د وَنرمــِّ ردِّيــِنِّ نم رمــِّ كٍ  رشــَ ت ممرِفِّ رك نـــم رإِّنم ارالنــَّاس  يُـّهــَ

رَأعمب د راَّللََّرالَّذِّيريـَتَـَوفَّاك ممر مِّنِّيَرَوَلكِّنم َنرالمم ؤم رَأك وَنرمِّ رَأنم  {َوأ مِّرمت 
 )الطربي(. ن عنده.ين مِ جاء مبا قنيَ ن املصد ِ مِ  أكونَ  وهو الذي أمرين أن  ... 
 

َنرالظَّالِّمِّيَر} -106 رفـََعلمَترفَإِّنََّكرإًِّذارمِّ َفع َكرَوََلرَيض رَُّكرفَإِّنم راَّللَِّّرَمارََلريـَنـم رد ونِّ  {َوََلرَتدمع رمِّنم
  ديــنٍ يف    كَ وال يضــر    ،خــرةيف الــدنيا وال يف اآل  كَ ا ال ينفعــ  شــيئا   كَ وخالقِــ   كَ معبــودِ   ن دونِ مِــ   اي حممــد    ع  وال تــد  

وال    هنــا ال تنفــع  إف  ،هاا ضــرن هــا أو خائفــا ا نفعَ يقــول: ال تعبــدها راجيــا   ،واألصــنام  هلــةَ يعــين بــذلك اآل  ،وال دنيــا
َن الظـن َك إذا نـن فإِ }  ،هللا  ن دونِ ا مِـ ذلك فدعوهتَ   فعلتَ   فإن   ،تضر     الظـاملِ   ،ابهلل  املشـركنيَ ن  يقـول: مِـ   {اِلِمنيَ ا مـِ

 )الطربي(. لنفسه.
َن  فر ة، وتذيٌر لألمن تذكرٌي وحت  وهو

 )الواضح يف التفسري(. عَل ذلك.هيٌب ووعيٌد مل
 
 

لِّهِّر} -107 َيمٍرفـَََلررَادَّرلَِّفضـم ريـ رِّدمَكرِبـِّ ره َورَوإِّنم َفرَله رإَِّلَّ رَفََلرَكاشِّ َكراَّللَّ ربِّض رٍ  رَُيمَسسم رَوإِّنم يب  ي صـِّ
رعَِّبادِّهِّر رَيَشاء رمِّنم يم رربِّهِّرَمنم  {َوه َورالمَغف ور رالرَّحِّ

، إمنـــا هـــو راجـــٌع إىل هللِا تعـــاىل وحـــده، ال يشـــاركه  يف    ألنن   قـــال رمحـــَه  هللا: بيـــانٌ  ، والنفـــَع والضـــر  اخلـــرَي والشـــر 
 ذلَك أحد، فهو الذي يستحق  العبادَة وحده، ال شريَك له.

لـذلك    فـال كاشـفَ   ،أو بـالء  ةٍ بشـدن   اي حممـد    هللا    كَ ب  صِـ ي    ه: وإن  لنبيـ ِ   تعـاىل ذكـره    يقول  قال الطربي  رمحَه  هللا:  
أو    برخــاءٍ   كَ ربــ    كَ د  رِ يــ    وإن    ،واألنــداد  هلــةِ مــن اآل  املشــركونَ   هــؤالءِ   عبــده  مــا يَ   بــه دونَ   الــذي أصــابكَ   ،كبــ  إال ر 
ألنــه الــذي    ،هوال حيرمكَــ   ،عنــه  كَ وال يــردن   ،وبــني ذلــك  بينــكَ   ولَ أن حيــَ    أحــدٌ   فــال يقــدر    ،وســرور  وعافيــةٍ   نعمــةٍ 
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  والسـر اءِ   ،والـبالء  ابلرخـاءِ   اي حممـد    كَ ربـ    صـيب  مـا سـواه. ي    ودونَ  ،واألواثن  هلةِ اآل دونَ  ،ضر اءالو  السر اء   بيدهِ 
 .ن عبادهمِ   ويريد   ن يشاء  مَ   ،والضر اء

 

رهودسورةر
 

ه م رالمَعَذاَبرإََِّلرأ مٍَّةرَمعمد وَدٍةرلَيَـق ول نَّرَمارَُيمبِّس ه ر} -8 رَأخَّرمََنرَعنـم ر وفًارَمرَيَمتِـّرَأََلريـَومرَولَئِّنم يهِّممرلـَيمَسرَمصـم
زِّئ ونَر تَـهم ه ممرَوَحاَقرِبِِّّممرَمارَكان واربِّهِّرَيسم  {َعنـم

  حيــل    ولكنــه    ،عــنهم دافــع   وال يدفعــه    ،عــنهم صــارف  يصــرفه    بون بــه ـلــيسَ الــذي يكــذ ِ   أيـتــيهم العــذاب    أال يــومَ 
  ه  هللا. وكـان اسـتهزاؤهم بـه الـذي ذكـرَ   ن عـذابِ مِـ   هبم وأصاهبم الذي كانوا بـه يسـخرونَ   هلكهم. ونزلَ هبم فـي  

 )الطربي(.  ...{  َما حَي ِبس ه  : }نزوله  قبلَ   هم  قـيـلَ   هللا  

 

ر} -12 ٌزرَأوم هِّرَكنــم ريـَق ول وارَلومََلرأ نـمزَِّلرَعَليـم ر َكرَأنم فـََلَعلََّكرًَترٌِّكربـَعمَضرَماري وَحىرإِّلَيمَكرَوَضائٌِّقربِّهِّرَصدم
َار ٍءروَكِّيلٌرأَنمَترَنذِّيٌررَجاَءرَمَعه رَمَلٌكرإِّمَّ رَشيم  {َواَّللَّ رَعَلىرك ل ِّ

ل  عليـهِ   ظ  أحوالـَك وأحـواهَلم،أي: قـائٌم بـه وحـافٌظ لــه، فـيحفَ  يف مجيـِع أمـورك، فإنــه فاعـٌل هبـم مـا يليــق     فتوكــن
 . )روح املعاين(.حباهلم

 

زَِّلربِّعِّلــــمر}  -14 ارأ نــــم ــََّ اعمَلم وارَأمــ ــَ ممرفــ يب وارَلكــــ  َتجِّ رملَمرَيســــم إِّنم راَّللَِّّرفــــَ ت ممرمِّ ــم لمرأَنـــ َورفـَهــــَ رهــــ  َهرإَِّلَّ ــَ رََلرإِّلــ َوَأنم
لِّم ونَر  {م سم

ـحق   ال معبـودَ  ا أن  نوا أيضا وأيقِ  ـى الــخـلقِ   األلوهـةَ  يسـت   دَ فـاـخـلعوا األنـدا  ،واألمـر  الـذي لـه الــخـلق    ،إال هللا  عـل
ــةواآل ــرِ   ،هلـ ـــادة.وأفـ ــه العـب ــ    دوا لـ ـــم مـ ــل أنـت ـــالطاعة  هللِ   نونَ ذعِ فهـ ـ  ،ـب ـــادةَ   لصونَ وخـمــ ــه العـب ــوتِ   لـ ــد ثبـ ـــحجن   بعـ   ةِ اـل

 .)الطربي، ابختصار(علـيكم؟  

 

ان وار}  -16 اركـــَ ٌلرمـــَ ارَوَِبيـــِّ نَـع وارفِّيهـــَ ارصـــَ بَِّطرمـــَ ار رَوحـــَ رالنـــَّ َرةِّرإَِّلَّ َخـــِّ راْلم يمَسرَلـــَ ممرِفِّ ذِّيَنرلـــَ َكرالـــَّ أ ولَئـــِّ
 {يـَعمَمل ونَر
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ــيَس هلـــم اســـتهـــؤالِء امل بوَن لـ وَ حقاٌق عنـــَد هللاِ شـــركوَن املكـــذِ  ار، ألنن مهنهـــم كـــاَن م ســـِ ــن نيا  ى النـ صـــروفاا إىل الـــد 
، فأعماهل متاِعها، ومل حَيَسبوا لآلخرِة حوم نيا وقـد تلـَك كـاَن هلـا و  ساابا ا    قابَلهـاأخـذوا م  زٌن يف الـد  آنـذاك، أمـ 

نب  كلِ  ما عزَن هلا، وبطَل ثوايف اآلخرِة فال و  ا مـِ )الواضـح    روي .واٍب أ خـ غـرِي إميـاٍن وال طلَـِب ثـ   ملوه، ألهنـن
 يف التفسري(.

 

ر} -18 ؤ ََلءِّرَوَمنم َهاد رهـَ َشـم راْلم رافمََتَىرَعَلىراَّللَِّّرَكذًِِّبرأ ولَئَِّكريـ عمَرض وَنرَعلَـىرَرِبـ ِِّّممرَويـَقـ ول  َأظمَلم رِمَِّّنِّ
 {الَّذِّيَنرَكَذب وارَعَلىرَرِب ِِّّممرَأََلرَلعمَنة راَّللَِّّرَعَلىرالظَّالِّمِّيَر

هم يف الـداِر اآلخـرِة علـى رؤوِس اخلالئـِق تعـاىل حـاَل املفـرتيَن عليـه وفضـيحتَ  : يبنيِ   هللا قال رمَحه  
 .شِر واجلان . مث أورَد حديثاامن املالئكِة والرسِل واألنبياء، وسائِر الب

ا ناَك أظل ليَس هوتفسريها:  ولـيَس هـو م  ممنن  كذَب على هللا، كَمن  أشرَك به، أو ادنَعى له  كالمـا
ه،  َبهم علــى أقــواهِلم علــى هللِا يــوَم البن، ي عَرضــونَ م فرَتو ـبوَن الــ فأولئــَك الكــاذبكالمــِ  عــِث لي حاســِ

وإحصاِء أعماهِلم: هؤالِء هم  الذيَن كَذبوا علـى هللا،  بِتهمقول  املالئكة  املكلنَفة  مبراقوأعماهِلم، وت
ا وهأاَل    التفسري(.اضح يف)الو  نَي املفرَتين.الكاا هلؤالِء الظنامل ب عدا
 

ر} -23 َاتِّ اِلِّ لــ وارالصــَّ بَـتــ وارإََِّلرَرِبــ ِِّّممرإِّنَّرالــَّذِّيَنرَآَمنــ وارَوَعمِّ اررَوَأخم ممرفِّيهــَ َنــَّةِّرهــ  راْلم َحاب  َكرَأصــم أ ولَئــِّ
 {َخالِّد ونَر

 عوا له. )روح املعاين(.أي: اطمأن وا إليه سبحانَه  وخشَ 
 

هِّر} -29 أَل ك ممرَعَليــم رََلرَأســم مِّ وم رَِّيرإِّررَوََيرقـــَ رَأجــم اًَلرإِّنم ارَأََنربِّطـَـارِّدِّرالَــّذِّيَنرَآَمنــ وارمــَ رَعلــَىراَّللَِّّرَومــَ إَِّّنــَّ ممرَلَّ
ًمارََتمَهل ونَر رَأرَاك ممرقـَوم  {م ََلق ورَرِب ِِّّممرَوَلكِِّن ِّ

ــي طَــ  ــى هللادَ ر  إن هــؤالء الــذين تسألوـن ــيا يعملــون ســائل    وهللا    ،هم صــائرون إـل ــي الدـن   ال عــن  ،هم عمــا كــانوا ـف
لكــم مــن    والــالزمَ   ،هللا  عـلــيكم مــن حــق ِ   الواجــبَ   ا ـتــجهلونَ أراكــم قومــا   ولكـنــي أيهــا القــوم    هم.هم وحســبِ شــرفِ 

 مستفاد من تفسري الطربي(.) الذين آمنوا بـاهلل. مونـي أن أطردَ كم سألتـ  ن جهلِ ولذلك مِ   ،فرائضه
 

رَيَردمَت  ررَوَيَر} -30 رمَِّنراَّللَِّّرإِّنم ريـَنمص ر ّنِّ رَمنم مِّ  {ممرَأَفََلرَتذَكَّر ونَرقـَوم
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ر ين } ــ  ن  يـَن صــ ــَ و ِم مــ ــَ ــــي  فـيـمنع   {َواَي قـــ ــــى طــــرديَ   إن    َن هللاِ مــــ ـن ــــي عـل ــــنيَ   هــــو عاقبـن ــــموح ِ   الـمؤمـن   إن    دين هللاَ اـل
 )الطربي(.  ؟هوا عنهفتنتَ  خطأه   فتعلـمونَ  ،رون فـيـما تقولون أفال تتفكن  ،مطردهت  

 
رَجاَدلمر} -32 َدالََنارقَال وارََيرن وح رَقدم ثـَرمَترجِّ َارَتعِّد ََنرتَـَنارفََأكم َنرالصَّادِّقِّيَرفَأمتَِّنارِبِّ رك نمَترمِّ  {إِّنم
 العذاِب إن  مل نؤمن  بك )روح املعاين(. { يف حكِمَك بلحوقِ ِإن  ك ن َت ِمَن الصناِدِقنيَ }
 

 {َوإِّلَيمهِّرتـ رمَجع ونَره َوررَبُّك ممر} -34
{ يف آخـِر سـورِة الَقصـص: أي: يـوَم َمعـادِكم، فيجـزيكم أبعمـاِلكم، إن  خـرياا  نَ إِلَي ِه تـ ر َجع و }قاَل يف تفسرِي  

.  فخري، وإن  شرًّا فشر 
  يــومَ   اد   العبــ ترجــع    واألمــر، وإليــهِ   لــق  ، ولــه اخلَ هكلــ    األمــر    وإليــه يرجــع  وقــاَل يف تفســريها يف آخــِر ســورِة يــس:  

 ل.ض ِ املتف بعمله، وهو العادل   عاملٍ  جازي كلن القيامة، في  
 

 
يَِّنار} -37 عمي نَِّنارَوَوحم رالمف لمَكرِبَِّ َنعِّ رالَّذِّيَنرظََلم وارإَِّّنَّ ممرَواصم رِفِّ َايِّبمِنِّ  {م غمَرق ونَرَوََلرَّت 

ـيهاايا بوها تعـد ِ فأكسَـ   ،كهم من قومِ ظلـموا أنفسَ   نالذي  عن هؤالءِ   وال تسألنـي فـي العفوِ  هم  بكفـرِ   ، مـنهم عـل
 )الطربي(. بـالطوفـان. قونَ غرَ م م  إهن ،بـالغرق  اهلالكَ  بـاهللِ 
 

اَلر} -38 ه رقــَ نــم ر وارمِّ خِّ هِّرســَ مــِّ رقـَوم نم َِلٌرمــِّ هِّرمــَ رَعَليــم رَّ ارمــَ َكروَك لَّمــَ َنع رالمف لــم رَوَيصــم إَِّنَّ ارفــَ نــَّ َخر وارمِّ رَتســم إِّنم
َخر ونَر رمِّنمك ممرَكَمارَتسم َخر   {َنسم

 الدنـيا.ا فـي  ون من  ؤ ز كما هتَ   خرةِ اآل  منكم فـي  هنزأ  فإًن   ،ا الـيوموا من  ؤ ز هتَ  إن  قال الطربي:  
ن  إن  كنــــت مويف )الواضــــح يف التفســــري(:   ســــَخر  مــــنكم عنــــَدما ي صــــيب كم   ِلنــــا اآلن، فإنننــــا سنَ عم  َتســــَخروَن مــــِ

 ذاب، حيث  ت غَرقوَن وَتطل بوَن الننجاة، وال م غيَث لكم..الع
 

َنرالممَر} -43 رمِّ م ِنِّ رِّراَّللَِّّرقَاَلرَسَآوِّيرإََِّلرَجَبٍلريـَعمصِّ رَأمـم نم َمرمـِّ وم َمرالميــَ رقَاَلرََلرَعاصـِّ َمراءِّ ررَحـِّ نم رمـَ رإَِّلَّ
َنرالمم غمَرقِّيَر نَـه َمارالمَمومج رَفَكاَنرمِّ  {َوَحاَلربـَيـم
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ــلم.  نـــوحٍ   ن قـــومِ مِـــ   ابلغـــرقِ   ه  ن أهلكَـــ ، فكـــان ممـــن فغـــرق  مـــوج  املـــاءِ   وابنـــهِ   بـــني نـــوحٍ   لَ وحـــا   صـــلى هللا عليـــه وسـ
 )الطربي(.

 
رالظَّالِّمِّيَرعمًدارَوقِّيَلربـ ر} -44 مِّ  {لِّلمَقوم
 )الطربي(. نوح. ن قومِ مِ  الذين كفروا بـاهللِ  الظاملنيَ  القومَ   هللا   أبعدَ 
 

َقُّر} -45 لِّيرَوإِّنَّرَوعمَدَكراِلم رَأهم رمِّنم رإِّنَّرابمِنِّ َاكِّمِّيَرَوََنَدىرن وٌحررَبَّه رفـََقاَلرَرب ِّ َكم راِلم  {َوأَنمَترَأحم
َكم   َوأَن تَ }قاَل الطربي:  َاِكِمنيَ َأح  ـَي مبـا وعـدتَ    أبن  يل احكم  فـ  ،ق  ابحل { احل  ـي  نجـَي يلت    ن أن  ين مِـ تـف  أهـل

 ابنـي.   َع إلـين رجِ وت  
َاِكِمنيَ }وقال البغوي:  َكم  احل   : حكمَت على قوٍم ابلنجاة، وعلى قوٍم ابهلالك.{َوأَن َت َأح 

َاكِ }ويف )الواضح يف التفسري(:  َكم  احل   َضى.وأنَت أعَلم  َمن َحَكم، وأعدل  َمن ق :{ِمنيَ َوأَن َت َأح 
 

لَِّكر} -46 رَأهم رقَاَلرََيرن وح رإِّنَّه رلَيمَسرمِّنم ٌمرإِّّن ِّ رَمارلَيمَسرَلَكربِّهِّرعِّلـم أَلمنِّ إِّنَّه رَعَمٌلرَغيم رَصالٍِّحرَفََلرَتسم
َاهِّلِّيَر َنراْلم رَتك وَنرمِّ  {َأعِّظ َكرَأنم

نمــا معنــاه: اي نــ   قــاَل هللا  تعــاىَل تفســري  اآليــة:   ائهم،  دت   جنــ لــذيَن وعــ أهلـِـَك ا  وح، إنن ابنــََك ذاَك مل يكــن  مــِ
نة  هـَي األسـاس، فهـوَ قيـد ولو كاَن بيَنهمـا َنسـَب، فالع  رابَة حقيقينَة بني املؤمِن والكافرِ فال ق أهلِـَك     لـيَس مـِ

ء، فـال َتطلــ ب  مـينِ   مــ عدٌة و ٌة فاسـ قيـد ا، والكفــر  عرا مـا داَم كـاف ٌق  علـَـم  أنن حصـ ولَه  صـواٌب وم وافِــ مـا ال تٌل سـيِ 
 )الواضح يف التفسري(. َة أن  تكوَن مَن اجلاهلنَي حبقيقِة ذلك.للِحكمة، إين ِ أنَصح َك َخشي

 
ر} -47 نم رَأكـ  رممَحمِنِّ رَوتــَ ر ِّ رم رتـَغمفـِّ ٌمرَوإَِّلَّ ربِـّهِّرعِّلـم ارلـَيمَسر ِّ أََلَكرمـَ رَأسم رَأع وذ ربَِّكرَأنم رإِّّن ِّ َنرقَاَلرَرب ِّ مـِّ

رِّينَر َاسِّ  {اْلم
ــجري  قــاَل نــوح: ربِ    ــمه  ا قــد اســتأثرتَ ممــن   كَ مســألتَ   فَ أتكلــن   أن    بــكَ   أسـت   ،ـلقكعــن خَــ   ه  مَــ لع  وطويــتَ   ،بعـل

ـي ابـين  كَ ما سألت    كَ  إاي  يت فـي مسأليت زلن يل فـاغفر     ،كن غضـبِ ين فتنقـذين مِـ هـا يل وتـرمح  مل تغفر    أنـتَ   وإن    ،ـف
 الطربي، ابختصار(.سري )تف الذين هلكوا. منَ أك ن  
 

رَارًار} -52 دم يمك ممرمــِّ َماَءرَعلــَ رالســَّ لِّ هِّريـ رمســِّ ــم ممرُث َّرت وبــ وارإِّلَي تَـغمفِّر واررَبَّكــ  راســم مِّ وم ــَ ًةرإََِّلرَوََيرقـ وَّ ــ  َويــَزِّدمك ممرقـ
ارُم مرِّمِّيَر  {قـ وَّتِّك ممرَوََلرتـَتَـَولَّوم



134 

 

ـدبروا عمــ  وال تــ  يــزد كم شــدنةا إىل شــدنتكم، و    واألصـــنامِ   مــن األواثنِ   والــرباءةِ   هللاِ   مــن توحيــدِ   يهِ ا أدعـــوكم إـلـ
 )الطربي، ابختصار(. بـاهلل. كافرينَ 

 
وٍءر}  -54 ــ  اربِّسـ ــَ َتِّنـ رَآَلِّ ض  ــم ََتَاَكربـَعـ ــم راعـ رإَِّلَّ ول  ــ  رنـَقـ َهد واإِّنم ــم هِّد راَّللََّرَواشـ ــم رأ شـ اَلرإِّّن ِّ ــَ اررقـ ــَِّّ رِّيٌءرِمـ ــَ ربـ َأّن ِّ

 {ت شمرِّك ونَر
 )الطربي(. ها القوما أي  كم أيضا د  شهِ علـى نفسي وأ   هللاَ  د  شهِ ـي أ  هلم: إن ِ  هودٌ  فقالَ 
 

ر} -56 رَورَب ِّك ممرإِّّن ِّ رَعَلىراَّللَِّّرَرِب ِّ  {تـَوَكَّلمت 
إين ِ اعَتمـــدت  علـــى هللا، وفونضـــت  أمـــري إليـــه، فهـــو مـــاِلكي ومـــاِلك كم، وهـــو الـــذي حَيَفظـــ ين ويـــَدرأ عـــينِ  مـــا  

 أخَشى ضَررَه. )الواضح يف التفسري(.
 

ةِّر} -60 َمرالمقَِّيامــَ وم ــَ ًةرَويـ نـمَيارَلعمنــَ ذِّهِّرالــدُّ رهــَ وارِفِّ رَوأ تمبِّعــ  مِّ وم ــَ اٍدرقـ ًدارلِّعــَ ر وارَرِبــَّ ممرَأََلربـ عــم اًدارَكفــَ َأََلرإِّنَّرعــَ
 {ه ودٍر

ــانِ  ــه  ابإلميـ ــكروا لـ ــدوه، ومل َيشـ م وَجحـ ــَرهبِ  روا بـ ــَ ــاداا كفـ ا وه  أاَل إنن عـ ــدا ــة، أال ب عـ و والطناعـ ــ  ــوِم هـ ــاٍد قـ ا لعـ ــا د.  الكـ
 لواضح يف التفسري(.)ا
 

َنر} -61 َأك ممرمـِّ َورأَنمشـَ رإِّلـٍَهرغَـيم ه رهـ  نم ممرمـِّ ارَلكـ  راعمبـ د واراَّللََّرمـَ مِّ وم ًارقـَاَلرََيرقــَ َوإََِّلرَْث وَدرَأَخاه ممرَصاِلِّ
تَـغمفِّر وه رُث َّرت وب وارإِّلَيمهِّر تَـعمَمرَك ممرفِّيَهارفَاسم رَواسم َرمضِّ رَقرِّيٌبرُم ِّياْلم  {بٌرإِّنَّرَرِب ِّ

 )الطربي(. عاه.له إذا دَ  مـجيبٌ   ،إلـيه فـي التوبة ورغبَ  ،له العبـادة مـمن أخـلصَ  ـي قريبٌ إن رب ِ 
 

وٍءر} -64-68 وَهاربِّســـ  راَّللَِّّرَوََلرَتَســـُّ رَأرمضِّ لمرِفِّ َذر وَهارََتمكـــ  ًةرفـــَ ممرَآيـــَ ة راَّللَِّّرَلكـــ  ذِّهِّرََنقـــَ رهـــَ مِّ وم َوََيرقــــَ
ــٌبر) َذاٌبرَقرِّيـ ــَ ذَك ممرعـ ــ  يم ر(ر64فـََيأمخـ ــَ ٌدرغـ ــم َكرَوعـ ــِّ ٍمرَذلـ َةرَأَيَّ ــَ ممرَثََلثـ ــ  رَدارِّكـ وارِفِّ ــ  اَلرَتَتـَّعـ ــَ ارفـَقـ ــَ فـََعَقر وهـ

ذ وٍبر) ئـٍِّذرإِّنَّر65َمكم مِّ ريـَوم زميِّ رخـِّ نم نـَّارَومـِّ ه ربَِّرمحـمٍَةرمِّ ًارَوالَّذِّيَنرَآَمنـ وارَمعـَ َنارَصاِلِّ (رفـََلمَّارَجاَءرَأممر ََنرَْنَّيـم
ر)زِّيـررَبََّكره َورالمَقوِّيُّرالمعَر اْثَِِّّير)66ز  ممرجـَ ردََِّيرِّهـِّ َبح وارِفِّ يمَحة رفََأصـم وارالصـَّ َذرالَـّذِّيَنرظََلمـ  (ر67(رَوَأخـَ

ارفِّيَهارَأََلرإِّنَّرَْث وَدرَكَفر وارَرِبَّ ممرَأََلربـ عمًدارلَِّثم ودَر رملَمريـَغمنَـوم  {َكَأنم
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ِة مسـتوفا يف سـورةِ   عـن إعادتـِه عـراف، مبـا أغـىَن  األقاَل رمَحه  هللا: تقدنَم الكالم  على هذه القصـن
 هاهنا. وابهلِل التوفيق.

ــا (78-73ويعـــين اآلايِت ) ــتالٌف ألفـــ منهـ ــاك اخـ ــا.. وهنـ ــن  اٍظ وزايدٌة بينهمـ ــريَها مـ وأورد  تفسـ
 :)الواضح يف التفسري(

َِن َواَل  َوايَ } ل  يف أَر ِض ا َذر وَها أَت كـــ  ةا فـــَ م  َآيـــَ َِن َلكـــ  ة  ا ِذِه ًَنقـــَ و ِم هـــَ َذاٌب  قــــَ ذَك م  عـــَ وٍء فـََيأ خـــ  وَها ِبســـ  مَتَســـ 
 ة  هللا، جــاَءت  مــن  عنــدِه وملدِق نبــونيت، هــذِه ًنقــ ومي هــذِه م عجــزٌة تـَـد ل  علــى صــ واي قَــ :  {َقرِيــبٌ 

ها أَحد، فاتر   ل  يف أرِض هللِا الواسـ كوهـا مَيِلك  د وا أيـديَ أتكـ  ، كـذ ك مَعة، وال متـَ بٍح إليهـا أبذاى وشـر 
 يَبكم  هللا  بعذاٍب عاجل. ال ي صرب، حىتن أو ض

 
ذ وبٍ } ٍم َذِلَك َوع ٌد َغري   َمك  الناقة، روا وَنَ  رس وهَلمفعَصوا :  {فـََعَقر وَها فـََقاَل مَتَتـنع وا يف َدارِك م  َثاَلثََة أاين
يَن العـــ م ت دِ  وا يف د َدهمذاَب الـــذي وعـــ حـــَ ٍم اتليـــة، هـــيَ ايرِكـــم ثالثـــ بـــه. فقـــاَل هلـــم: ابقـــ  ة   َة أاي  بقيـــن
 عٌد صادٌق ال خ ل َف فيه. احلياة، مثن هَتِلكون، وهذا و يف هذهِ  رِكمع م  
 
احِلاا َوالــنِذيَن َآَمنــ وا } ا صــَ نــَ ر ًَن جَننيـ  اَء أَمــ  ا جــَ ِوي  فـََلمــن َو ال قــَ ــنَك هــ  ٍذ ِإنن رَب ز ِي يـَو ِمئــِ ن  خــِ ه  ِبَرمحــ ٍَة ِمنــنا َومــِ َمعــَ

ننـ ن صـاحلنـا اليجنن لعـذاب،  اوعـد  فلم ا جـاَء م: {ال َعزِيز   زي ذلـَك اليـوم، خـ  اا والـذيَن آمنـوا معـه  مـِ
احل، وإنن للطناعــِة والعمــِل الصــن ووفـنَقهــم  هللا   ســوَله،نــداِء هللِا وأطــاعوا ر اســتجابوا ل محــٍة منــ ا، فقــدبر 

 كرب. قابِه جمرٌم م ستع يء، وال يَفِلت  منلى كلِ  شر، غالٌب عهللَا لقوي  قاد
 
ٍة يحٍة شديدبصريَن الكاففأهَلَك هللا  : {َوَأَخَذ النِذيَن ظََلم وا الصني َحة  فََأص َبح وا يف ِداَيرِِهم  َجاِثِنيَ }

ن   اِعقة، فأصــبحوا يف م  فــوِقهم وقـَعــَت  علــيهمم َدوِ يــٍة مــِ راَك ســاكِنهم مــ كالصــن دين، ال حــِ وَتى هامــِ
 وال ِحسن فيهم. هبم

 

ا لَِثم ودَ  و ا ِفيَها َأاَل َكَأن  ملَ  يـَغ نَـ } م:  {ِإنن َث وَد َكَفر وا َرهبن م  َأاَل بـ ع دا وا يف تلـَك الـدِ اير، ومل مل ي قيمـ   وكـأهنن
وَد كملــاِل واألوالد. أاَل إنن قا ابيَتمتنعــوا فيهــ  م، وأبـَـوا أن  ي طــاو بيلــَة ثــَ ، أاَل فــروا بــرهبِ  ا عوا احلــق   ب عــدا

 )الواضح يف التفسري(.  رين.الكاا لثموَد الكافوه
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َلََّترأَأَلِّد رَوَأََنرَعج وٌزرَوَهَذاربـَعملِّيرَشيمًخار} -72 رََيرَويـم يبٌرقَاَلتم ٌءرَعجِّ  {إِّنَّرَهَذارَلَشيم

 . )الطربي(.عجيب  لشيءٌ  ،اليت هبا َنن بعلي على السن ِ  ن مثلي ومثلِ مِ  الولدِ  كونَ   إنن 

 

رَأممرِّراَّللَِّّر} -73 َلرالمبَـيمتِّرَرمحمَة راَّللَِّّرَوبـَرَررقَال وارأَتـَعمَجبَِّيرمِّنم  {إِّنَّه رمحِّيٌدرُمِّيدٌررَكات ه رَعَليمك ممرَأهم

ــيتِ   لكــم أهــلَ   وســعادته    هللاِ   رمحــة   ــم. إنن   ـب ــي تفضــ    ـمــحمودٌ   هللاَ   إبراهـي ــما تفضــن   لهِ ـف ــيكم ـب   عمِ ن الــن ِ بــه مِــ   لَ عـل
 )الطربي، ابختصار(. كريـم  وثناءٍ  ومدحٍ  ذو مـجدٍ ، خـلقه  علـيكم وعلـى سائرِ 

 

اتَـّق واراَّللََّر}  -78 ممرفــَ رَلكــ  ر  نَّرَأيمهــَ رهــ  اِتِّ ؤ ََلءِّربـَنــَ رهــَ مِّ وم ــَ اَلرََيرقـ يمفِّيقــَ رضــَ رِفِّ نمك ممررَوََلرَّتــ مز ونِّ أَلــَيمَسرمــِّ
يدٌر  {رَج ٌلرَرشِّ

 وال تَفضحوين يف أضيايف )تفسري البغوي(. أي: ال َتسوؤوين

. أو ال  وين يف شــأهنم، فــإن إخــزاَء ضــيِف الرجــِل إخــزاٌء لــه تَفضــح: أي: اليف )روح املعــاين(  وقــال اآللوســي
جلوين فيهم.  ع 

 

عَِّده م رالصُّبمح رأَلَيمَسرالصُّبمح ربَِّقرِّيبٍر} -81  {إِّنَّرَموم

 ريباا؟أَوليَس الص بح  قهم  الص بح، الكِ َد هوإنن موع
  طَع هلم.قوأ دن ذاب  أنَكى وأشكون  العكون، فيٍة وسوقت  راحقت  الص بِح وو 

ربَ  ٌة ألهـــِل الفـــواحويف ذلـــَك عـــِ د  إنن عـــذاَب هللِا يف اآلخـــرِة أشـــ ِش والشـــاذِ ين، و ٌة للغـــاِفلني، وِعظـــَ
 )الواضح يف التفسري(. وأبَقى.

 
يٍلرَمنمررَجَعلمَنارَعالِّيَـَهارَسافَِّلَهارفـََلمَّارَجاَءرَأممر ََنر} -82 ج ِّ رسِّ َجارًَةرمِّنم َهارحِّ  {ض ودٍرَوَأممَطرمََنرَعَليـم

 .هاهم سافلَ أرضِ  فجعلنا عايلَ قال الطربي: 
ا جــاَء عــذاب نا قلنبنــا مــ وتوضــيحها )للفائــدة(:  ها، فصــاروا كل هــم حتــتَ فلمــن األرِض  دهَنم علــى رأســِ

 أنقاضاا...
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وِب البحـِر امليـِ ت، وهـي نـ قـِة جلوِم األرض، أنن طبقاِت الصـ خوِر يف منطراسات  عت  دأثبت وقد
)الواضـح يف  قلوبٌة رأساا على َعِقب، كما جاَء يف نصِ  اآليـِة الكرميـة.م  لو ،ِن قومِ كمكان  س
 التفسري(.

 
رَأَصََلت َكرََتمم ر ر} -87 اء رقَال وارََيرش َعيمب  ارَنشـَ رَأممَوالَِّنارمـَ َعَلرِفِّ رنـَفم رَأنم رَنَتم َكرَماريـَعمب د رَآَِبؤ ََنرَأوم َكرَأنم

َلِّيم رالرَّر يد رإِّنََّكرَْلَنمَتراِلم  {شِّ
 هم عــن رمحتــه.، قــبنحهم  هللا ولعــنَ علــى ســبيِل االســتهزاء – أعــداَء هللا –قــال رمحـَـه  هللا: يقولــون ذلــك 

 ل.وقد فعَ 
ا قــالو  وصــفوه  عليــه الســالم  هبــذين الوصــَفني اجلليلــَني علــى طريقــِة االســتعارِة يف )روح املعــاين(:  أيضــا

)روح  املــروي  عــن ابــِن عبــاس رضــَي هللا تعــاىل عنهمــا.التهكمية، فاملراد  هبما ضد  معنامها. وهذا هــو 
 .املعاين(

 
َّللَِّّر} -88 رِبِّ فِّيقِّيرإَِّلَّ  {لَيمهِّرأ نِّيب رَوإِّررَعَليمهِّرتـَوَكَّلمت رَوَمارتـَوم

 )الطربي(. وعلـيه اعتـمادي فـي أموري  ،فإنه ثقتـي ،أمري ض  أفو ِ  إلـى هللاِ 
 

تَـغمفِّر واررَبَّك ممرُث َّرت وب ر} -90 يٌمرَود ودٌروارإِّلَيمهِّرَواسم ررَحِّ  {إِّنَّرَرِب ِّ
ـــمٌ  ــو رحـي ـــمَ   هـ ـــيه أن    وأًنبَ   ن اتبَ ـب ــدَ   ه  بَـــ يعذ ِ   إـل ــة  بعـ ـــحبن ، ذالتوبـ ـــمَ   ةٍ و ـم ـــيه  واتبَ   أًنبَ ن  ـل  ه.وحيبــــ    ه  ود  يَـــ   ،إـل

 الطربي(.)
 

ًبارَوالَّذِّيَنرَآَمن وارَمَعه ربَِّرمحمَر} -94 َنارش َعيـم نَّارَوَلمَّارَجاَءرَأممر ََنرَْنَّيـم يمَحة ررٍةرمِّ رالَّذِّيَنرظََلم وارالصـَّ َوَأَخَذتِّ
ردََِّيرِّهِّممرَجاْثِِّّيَر  {فََأصمَبح وارِفِّ

ـى  ن عـذابِ نا والذين آمنوا به مِـ ـا رسولَ ينا شعيبا جنن   ،نابعذابِ   شعيبٍ   قضاؤًن فـي قومِ  ا جاءَ ولـم   نا الـذي بعثنـا عـل
 . )الطربي، ابختصار(.مرهب ِ  عندِ  من   هم بهِ اءَ ما ج علـى  ه  بعَ به واتن  آمنَ  منا له ولـمن   برمحةٍ  ،قومه
 

ارفِّيَهار} -95 رملَمريـَغمنَـوم رَْث ود رَكَأنم َيَنرَكَماربَعَِّدتم  {َأََلربـ عمًدارلَِّمدم
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ـ  ن رمحتــهِ مِــ   دينَ مَــ   هللا    أال أبعــدَ    هبــم.  ســخطهِ    نــزالِ   ن رمحتــهِ مِــ   ن قــبلهم ثــود  مِــ   كمــا بعــدت  ،  نقمتــه  حاللِ إبــ
 )الطربي(.

 
ذ ررَب َِّكرإَِّذارَأَخَذرالمق َرىرَوهَِّيرظَالَِّمٌةر} -102 َذه رأَلِّيٌمرَشدِّيدٌروََكَذلَِّكرَأخم  {إِّنَّرَأخم
 )الطربي(. اإلجياع شديد   عٌ موجِ  ه  خذَ أَ  ن  مَ  كم بـالعقابِ رب ِ  ذَ إن أخ  

 
 {َزفٌِّيرَوَشهِّيقٌررََل ممرفِّيَهاررفََأمَّارالَّذِّيَنرَشق وارَففِّيرالنَّارِّر} -106
 ًنر  جهننَم الـم سَعَرة. )الواضح يف التفسري(. قياء  فمأواهماألشفأم ا 

 
 {إِّنَّررَبََّكرفـَعَّاٌلرلَِّماري رِّيد ر} -107

  ،منــه  االنتقــامِ ن  مِــ   ه  أمــرَ   وخــالفَ   ـبــمن عصــاه    ه  فعلَــ   مــا أرادَ   ن فعــلِ مِــ   مــانعٌ   ال ـيــمنعه    -  د  اي ـمــحمن   -  كَ ربــن   إنن 
 )الطربي(. ه.وقضاءَ   ه  فعلَ  لقهِ ن خَـ مِ  فـيهم وفـيـمن شاءَ  ه  لَ مضي فعفـيـ   ،ما يشاء ولكنه يفعل  

 
 

ر} -114 ي َِّئاتِّ َرالسـَّ هَِّّم ريـ ذم َناتِّ سـَ رإِّنَّراِلَم َنراللَّيـملِّ رالنـََّهارِّرَوز َلًفارمـِّ رالصَََّلَةرَيَرِفِّ َرىرَوَأقِّمِّ َذلِـَّكرذِّكـم
 {لِّلذَّاكِّرِّينَر

 )البغوي(. .ِعظٌَة ملن  ذكره
 

مرفَر} -115 نِّيَرإِّنَّراَّللََّرَواصمبِّ َررالمم حمسِّ يع رَأجم  {رََلري ضِّ
  هللاِ   ثــوابِ   جزـيــلِ   رجــاءَ   ،واـلــمكروه  ى ـفــي هللاِ ن األذَ مِــ   كَ ن مشــركي قومِــ ـى مِــ عـلــى مــا تلقَــ   اي ـمــحمد    واصــرب  

ن  َعمِـ   ثـوابَ   يع  ضِـ هللا ال ي   فإنن  ،علـى ذلك ِل مـَ ـيذهبَ   ه  أمـرَ   بـعَ واتن   هللاَ   فأطـاعَ   لَ َعمـَ مـا    أحـوجَ   ره  ف ِ يـو   بـل  ،بـه  ـف
 )الطربي(. إلـيه. يكون  

 
 {وََكان وارُم مرِّمِّيَرَواتَـَّبَعرالَّذِّيَنرظََلم وارَمارأ تمرِّف وارفِّيهِّر} -116

 )البغوي(. .أي: كافرين
 

ر
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ريوسفسورةر
 
رمَآَنر} -3 َذارالمقـ  َكرهـَ نَـارإِّلَيـم َارَأومَحيـم رِبِّ َسَنرالمَقَصصِّ رَعَليمَكرَأحم رك رَوإِّرََنمن رنـَق صُّ َنرنم هِّرَلمـِّ رقـَبملـِّ نم نـمَترمـِّ

 {المَغافِّلِّيَر
 )الطربي(.  ا منه.وال شيئا  علـمه  ال تَ   ،عن ذلك الغافلـنيَ  لـمنَ  ـيكَ لإ ه  نوحيَ  أن    ن قبلِ مِ  اي مـحمد   كنتَ   وإن  
 
ًدار} -5 َكرَكيــم َكرفـََيكِّيــد وارلــَ َوتــِّ ىرإِّخم رر ؤمََيَكرَعلــَ صم اَلرََيربــ َِنَّرََلرتـَقمصــ  يمرقــَ رطَاَنرلِّلمِّرإِّنَّرالشــَّ انِّ نمســَ

رم بِّيٌر  {َعد و 
ــاىل: } ــال يف معــــىن قولــــِه تعـ اقـ د وًّا م ِبينــــا اِن عــــَ ــَ اَن ِلإل ِن سـ ي طَاَن كــــَ   : ... فــــإن ِ [53]ســـورة اإلســــراء:    {ِإنن الشــــن

 ن السجوِد آلدم، فعداوته  ظاهرٌة بيِ نة.. من حنِي امتنَع مِ الشيطاَن عدو  آلدَم وذر ِيتهِ 
 ها.  وأظهرَ  ه  هلم عداوتَ  وقد أبـانَ  ،عدو    وبنـيهِ  دمَ آل الشيطانَ  إنن  يف تفسريها: الطربي   وقالَ 

 علـيهم رؤايك.  صتَ قصَ  أنتَ  إن   منهم لكَ  بـالـحسدِ  بكَ  إخوتكَ  يَ غرِ ي   أن   الشيطانَ  رِ يقول: فـاحذَ 
َ  ألنه قد كانَ   ،ذلك يعقوب   وإنـما قالَ   الطربي(.) ه.حسد   ذلكَ   قبلَ  خوتهِ إن له مِ   تبـنين

 
اَذراَّللَِّّر} -23 َترلـََكرقـَاَلرَمعـَ رَهيـم َواَبرَوقَالـَتم َبــم راْلم تِّ هِّرَوَغلَّقـَ رنـَفمسـِّ ربـَيمتَِّهارَعنم ره َورِفِّ َورَاَوَدتمه رالَِّتِّ

َسَنرَمثـمَواَير رَأحم  {إِّنَّه رََلريـ فملِّح رالظَّالِّم ونَرإِّنَّه رَرِب ِّ
ن ظ   ح  نجَ ال يَــ ... إنــه     ــيه مــن الفجــورِ   ،هفعلــ  لــه    مــا لــيسَ   ففعــلَ   مَ لــ مــَ ــي إـل ــمٌ   وهــذا الــذي تدعوـن   وخيانــةٌ   ظـل

 )الطربي(. نـي علـى منزله.دي الذي ائتـمنَ لسي ِ 
 

ر} -29 تَـغمفِّرِّيرلَِّذنمبِّكِّ رَهَذارَواسم رَعنم رَأعمرِّضم َايِّئِّيَري وس ف  رمَِّنراْلم رك نمتِّ  {إِّنَّكِّ
  .عليه كذبت    فلما استعصمَ  .كِ زوجَ  وخنتِ  ، عن نفسهشاابًّ  حىت راودتِ   من املذنبنيَ إنِك كنِت 
  بـه اخلـربَ   بـل قصـدَ   ،عـن النسـاء  به اخلـربَ   ألنه مل يقصد    "؛ن اخلاطئاتمِ " ومل يقل   {نيَ ئِ اطِ اخل َ  نَ مِ }وإمنا قال 

 . )تفسري البغوي، ابختصار(.اخلاطئني القومِ  منَ  :تقديره ،ذلك ن يفعل  عمن 
 

ر} -32 تـ نَِّنِّ رَفَذلِّك نَّرالَّذِّيرل مم هِّررفِّيهِّرقَاَلتم رنـَفمسِّ ررَاَودمت ه رَعنم تَـعمَصَمررَوَلَقدم رملَمريـَفمَعلمرَمارَآم ر ه رفَاسم َولَئِّنم
َنرالصَّاغِّرِّينَر رمِّ َجَننَّرَولََيك وَننم  {لَي سم

. {:  َوَلَقد  رَاَود ت ه  َعن  نـَف ِسهِ }  )الواضح(.وحاولت  معه  لَيناَل مينِ 
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ر ه  لَ } ا َآمــ  عــَل  مــَ اغِ َولـَـِئن  ملَ  يـَف  َن الصــن وَنن  مــِ َجَننن َولََيكــ  ـي عـلــى مــا أدعــوه  ع  طاوِ ـلــم ي    ولــئن  تقــول:   {رِينَ ي ســ    ـن
ـــيه ـــي إـل ـــيه مـــن حاجـت ـــ    ،إـل ـــي الســـجن  سنن يحبَ ـل ـــيكونَ   ،ـف ــن أهـــلِ   ن  وـل ــن   مـ ــن   غارِ الصـ ـــحبسِ   ةِ والذلـ   ،والســـجن  بـاـل

 )الطربي(. ه.وألهيننن 
 

رإَِّ َّر}  -33 بُّ ن رَأحــَ جم رالســ ِّ اَلرَرب ِّ هِّرَوإَِّلَّرقــَ ــم رإِّلَي ع وَنِنِّ ــَدم يمهِّنَّررِمــَِّّاري ــَ رإِّل ب  َده نَّرَأصــم ــم رَكي ِن ِّ رعــَ رِّفم رَتصــم
َاهِّلِّيَر َنراْلم رمِّ  {َوَأك نم

 )الطربي(.  ك.وهنيَ  كَ فوا أمرَ وخالَ  ،كَ ن الذين جهلوا حقن مِ  بصبوتـي إلـيهنن  يقول: وأكن  
 ذنباا يرتكبه  عن جهالة.إذا ارتكَب قال البغوي  رمحَه  هللا: فيه دليٌل على أنن املؤمَن 

 
َتَجاَبرَله ررَبُّه رَفَصَرَفرَعنمه رَكيمَده نَّر} -34  {إِّنَّه ره َورالسَّمِّيع رالمَعلِّيم رفَاسم

يم  }( مــن ســورِة الشــعراء  220قــال يف تفســرِي االمســنِي اجلليلــني، يف اآليــِة ) ِميع  ال َعلــِ َو الســن {: أي: إِنــنه  هــ 
 م.م وسكناهتِ باده، العليم  حبركاهتِ السميع  ألقواِل ع

  النسـوةِ   كيـدِ   بصـرفِ   حـني دعـاه    يوسـفَ   إنه  هو السـميع  دعـاءَ    سياَق اآليِة هنا:وقال الطربي  مبا يناسب  
 صلـحهم.وما ي   ـلقهِ خَ  مجيعِ  وحباجةِ  ،صلـحهوما ي   وحاجتهِ   العلـيـم  بـمطلبهِ  ،ـلقهن خَ مِ  داعٍ  كل ِ   ودعاءَ  ،عنه
 

رَلرمَرَوَدخَر} -36 ََخر  رَُخمًرارَوقَاَلراْلم ر  رَأعمصِّ رَأرَاّنِّ رقَاَلرَأَحد ت َارإِّّن ِّ َنرفـَتَـَيانِّ جم رَعه رالس ِّ رَأرَاّنِّ َأمحمِّل رإِّّن ِّ
نمه ر ًزارََتمك ل رالطَّيم رمِّ يرخ بـم َقررَأمسِّ نِّيَررفـَوم َنرالمم حمسِّ رنـََراَكرمِّ َناربَِّتأموِّيلِّهِّرإَِّنَّ  {نـَب ِّئـم

)مسـتفاد مـن    .{أَت ك ل  الطــنري   ِمنــ ه  } خبزاا  علـى رأسي  ي أرانـي فـي منامي أمحل  ـني: إنـ ِ يَ الفت منَ  خر  اآل وقالَ 
 الطربي(.

 
ٍءرَذلِـّكَر} -38 رَشيم َّللَِّّرمِّنم رَِّكرِبِّ رن شم َحاَقرَويـَعمق وَبرَمارَكاَنرلََنارَأنم يَمرَوإِّسم لََّةرَآَِبئِّيرإِّبـمَراهِّ رمِّ رَواتَـّبَـعمت 

راَّللَِّّرعَر رَفضملِّ رََلرَيشمك ر ونَرمِّنم ثـََررالنَّاسِّ رَوَلكِّنَّرَأكم َنارَوَعَلىرالنَّاسِّ  {َليـم
َحاَق َويـَع ق وبَ }يَن واتنبعت  د ـجعلَ   لنـا أن    الشرك. مـا جـازَ   أهلِ   ال دينَ   {َآاَبِئي إِبـ َراِهيَم َوِإس  ا  شـريكا   هللِ   ـن
  ويعقـوبَ   وإسـحاقَ   آبـائي إبراهيـمَ   ةَ بـاعي ملن والعبـادة. ات ِ   بـاأللوهةِ  بل الذي علـينا إفراده   ،وطاعته فـي عبـادتهِ 

َنِ َة ِملن }وتركي  ،علـى اإلسالم بـه    لَ الـذي تفضـن   هللاِ   من فضلِ   ،{ِخرَِة ه م  كاِفر ونَ  َوه م  بـاآلقـَو ٍم ال يـ ؤ ِمن وَن بـا
ــينا ــى النــاس  هللاِ   ن فضــلِ ا مِــ أيضــا   يقــول: وذلــكَ   ،{اسِ ى النــن وَعلَــ }  ،نــا بــهأكرمَ   إذ    فــأنعمَ   ،عـل إذ أرســلنا    ،عـل
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ـاهللِ   ن يكفـر  مَـ   وطاعته. ولكن   إلـى توحيدهِ  إلـيهم دعاةا  ـيه  ن فضـلهِ مِـ   ذلـكَ   ال يشـكر    ـب ـم    ،عـل ن  مَـ   ألنـه ال يعـل
 )ي نظر تفسري الطربي(.  به. لَ الـمتفض ِ  وال يعرف   ،به علـيه أنعمَ 
 

َانٍر}  -43 َراٍترَســِّ بمَعربـَقــَ رَأَرىرســَ رإِّّن ِّ ب ََلٍترخ رَوقـَـاَلرالمَملــِّك  نـم بمَعرســ  اٌفرَوســَ بمٌعرعِّجــَ نَّرســَ ٍرررَيَمك ل هــ  ضــم
ت ممرلِّلرُّؤمََيرتـَعمب  ونَررَوأ َخَررََيبَِّساتٍر رك نـم رر ؤمََيَيرإِّنم رِفِّ  {ََيرأَيُـَّهارالمَمَِل رَأفـمت وّنِّ

ــمنامِ إين ِ   :مصــر  ملــك    وقــالَ  ــي اـل َ }   أَرى ـف رَاٍت مســِ ب َع بـَقــَ نن ســَ ب عٌ   اٍن أَي ك ل هــ  ]أي:    {افٌ ِعجَــ }بقــر  ال  مــن  {ســَ
)ي نظــر تفســري    {.اتٍ ِبسَــ ايَ }  مــن الســنبلِ   رَ خَــ ا أ  وســبعا   ،ـفــي منــامي  ضــرٍ خ    نبالتٍ ســ    ى ســبعَ . وأرَ مهــزوالت[
 الطربي(.

 
وَر} -50 رالن ِّسـم ارَِبل  أَلمه رمـَ رإََِّلررَبـ َِّكرفَاسـم عم رقـَاَلرارمجـِّ ول  اَءه رالرَّسـ  ارجـَ ربِـّهِّرفـََلمـَّ رائـمتـ وّنِّ ةِّرَوقَاَلرالمَملِّك 

رَقطَّعمَنرأَيمدِّيـَه نَّر ِتِّ ربَِّكيمدِّهِّنَّرَعلِّيمٌرالَلَّ  {إِّنَّرَرِب ِّ
 )البغوي(. .أي: إنن هللَا بصنيعهنن عامل

 
ر} -52 لمَغيمبِّ رملَمرَأخ نمه رِبِّ َائِّنِّيَرَذلَِّكرلِّيَـعمَلَمرَأّن ِّ دِّيرَكيمَدراْلم  {َوَأنَّراَّللََّرََلريـَهم
 . )الطربي(.هموهاعاهلم يف خيانتِ فَ  وال يرشد   ،األماًنت ن خانَ مَ  صنـيعَ   د  ال يسد ِ  هللاَ  وأنن ... 
 

َرةِّرَخيمٌرلِّلَّذِّيَنر} -57 َخِّ راْلم ر   {َآَمن واروََكان واريـَتـَّق ونَرَوَْلَجم
لــه ـفــي    ن ـتــمكينهِ مِــ   ،ياـفــي الــدن  ى يوســفَ ا أعطَــ ممــ    ه  ورســولَ   قوا هللاَ للــذين صــدن   خــريٌ   خــرةِ ـفــي اآل  هللاِ   ثــواب  ولَ 

ـــيخافون عقابَـــ   هللاَ   قـــونَ . وكـــانوا يتن صـــرم  أرضِ  ـــي خـــالفِ   ه  ـف ـــحاللِ   أمـــرهِ   ـف ـــيطيعونَ   ،ارمـــهحم  واسـت ـــي أمـــرهِ   ه  ـف   ـف
 )الطربي(.  وهنيه.

 
رقـَبـمل ر} -64 نم يـهِّرمـِّ ت ك ممرَعلَـىرَأخِّ نــم رَكَمارَأمِّ رَعَليمهِّرإَِّلَّ يمٌرَحافِّظـًارقَاَلرَهلمرَآَمن ك مم م ررفـَاَّللَّ رخـَ َورَأرمحـَ َوهـ 

 {يَرالرَّامحِِّّر
 )الطربي(. اكم حافظا خري   الـمعىن: فـاهلل  

ه، وال جيمــــَع علــــين  اآليــــة: فــــأرجو أن  يــــرمَحين حبفظــــِ وقــــال صــــاحب  )روح املعــــاين( يف تفســــريِها حــــىت آخــــِر  
 م صيبَتني.
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ثَِّقه ممر} -66 ه رَموم روَكِّيلٌرفـََلمَّارَآتـَوم  {قَاَلراَّللَّ رَعَلىرَمارنـَق ول 
ـــى مـــ  َ   عـل ـــم  قـــال يعقـــوب: ا ـــلٌ }ا نقـــول  أًن وأنـت ـــالوفاءِ   يقـــول: هـــو شـــهيدٌ   ،{وَِكـي ـــينا ـب   ا.مجيعـــا   ا نقـــول  مبـــ   عـل

 )الطربي(.
 

رَّللَِِّّّر} -67 م رإَِّلَّ راِلم كم رالمم تَـوَك ِّل ونَرإِّنِّ رَوَعَليمهِّرفـَلميَـتَـوَكَّلِّ  {َعَليمهِّرتـَوَكَّلمت 
ـين وفـي حفظِ   ،به فـيكم  فـََوثقت   ،لتتوكن  علـى هللاِ  ـى  كم عـل ـىن يـردن   حـت ـمونَ   كم إـل ـم ساـل ـى    ،معـافون   وأنـت ال عـل
 )الطربي(. ضون.أموَرهم الـمفو ِ  ض  فلـيفو ِ   وإىل هللاِ قة. متفر ِ   ـموها من أبوابٍ إذا دخـلت   كم مصرَ دخولِ 

 
رأَب وه ممر} -68 رَأَمَره مم رَحيمث  يمررَوَلمَّارَدَخل وارمِّنم رشـَ نم َنراَّللَِّّرمـِّ ه ممرمـِّ نـم رعـَ اَنريـ غـمِنِّ رَماركـَ ًةرِفِّ رَحاجـَ ٍءرإَِّلَّ

ريـَعمق وَبرَقَضاَهاروَر َناه رنـَفمسِّ رََلريـَعمَلم ونَرإِّنَّه رَلذ ورعِّلمٍمرلَِّمارَعلَّمم ثـََررالنَّاسِّ  {َوَلكِّنَّرَأكم
َره م  أَبـ وه م  }  يعقوبَ   ولد    ا دخـلَ ولـم   {َوَلمنا َدَخل وا ِمن  َحي ث  أََمَره م  أَب وه م  } ن  َحيـ ث  أَمـَ م  وهل  دخـ   وذلـكَ   {مـِ

 )الطربي(.  .قةمتفر ِ  ن أبوابٍ مِ  مصرَ 
ثـََر النناِس اَل يـَع َلم ونَ } سلكوا طريَق إصابِة العلم. قاَل ابـن  عبـاس: ال   يعقوب؛ ألهنم مل يَ ما يعلم    {َوَلِكنن َأك 

 . )تفسري البغوي(.أولياَءه   هللا  هلمَ أيعَلم  املشركوَن ما 
 

رَنَشاء ر} -76 رذِّيرعِّلمٍمرَعلِّيمٌررنـَرمَفع رَدرََجاٍترَمنم َقرك ل ِّ  {َوفـَوم
 . )الطربي(.كما رفعنا يوسف  ،علـى غريه فـي العلمِ  ودرجاتٍ   مراتبَ  ن نشاء  مَ   بـمعىن: نرفع  

 
دَِّهارَلـَ ممر} -77 هِّرَوملَمريـ بـم رنـَفمسـِّ رِفِّ ف  رََّهاري وسـ  رقـَبـمل رفََأسـَ نم رَسَرَقرَأٌخرلـَه رمـِّ رفـََقدم رَيسمرِّقم قـَاَلرقَال وارإِّنم
رَمكَرأَنـمت ر ف ونَرممرَشر  َارَتصِّ  {اًَنرَواَّللَّ رَأعمَلم رِبِّ

  ن حضــرَ ممــن   كـثــريٌ   ه  جهلَــ   ن  إو   ،كمبكــذبِ   عــاملٌ   وهللا    ،أبنــه ســرق  ن وصفـتــموه  منــزالا ـمــمن   هللاِ   عنــدَ   قــال: أنـتــم شــر  
 (.، ابختصار)الطربي ن الناس.مِ 
 

رأَر} -80 رَأِبِّ رَيَمَذَنر ِّ َرمَضرَحَّتَّ رأَبـمَرَحراْلم رفـََلنم رَُيمك َمراَّللَّ ر ِّ َاكِّمِّيَروم  {َوه َورَخيم راِلم
 الناس. )تفسري البغوي(.  َل بنيَ ل  َمن فصَ أعدَ 
 

رَلك ممرأَنـمف س ك ممرَأممًرار} -83  {َفَصبمٌرَجِّيلٌرقَاَلرَبلمرَسوََّلتم
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 . )الطربي(.فـيه وال شكاية ال جزعَ   مجيـلٌ  ولدي صربٌ  ن فقدِ فصربي على ما ًنلين مِ 
 

َناربِّبَِّضاَعٍةرم زمَجاٍةرفَأَر} -88 ئـم رَوجِّ َلَنارالضُّرُّ رَمسََّنارَوَأهم رلََنارفـََلمَّارَدَخل وارَعَليمهِّرقَال وارََيرأَيُـَّهارالمَعزِّيز  ومفِّ
َنار رَعَليـم  {إِّنَّراَّللََّرَجمزِّيرالمم َتَصد ِّقِّيَرالمَكيمَلرَوَتَصدَّقم

 )الطربي(. أبمواهلم. جةِ ـحاال لـني علـى أهلِ الـمتفض ِ   ثـيب  ي    هللاَ  إنن 
 

َنار} -90 رَمنَّراَّللَّ رَعَليـم يرَقدم رَوَهَذارَأخِّ َررقَاَلرَأََنري وس ف  يع رَأجـم مرفـَإِّنَّراَّللََّرََلري ضـِّ بِّ رَوَيصـم ريـَتـَّقِّ نم إِّنَّه رمـَ
نِّيَر  {المم حمسِّ

عـلــيه مــن    هللا    مَ ها عمــا حــرن ـفــيحبس    ه  نفسَــ   ويكــفن   ،معاصــيه  واجتنــابِ   فرائضــهِ   أبداءِ   ـفــرياقبه    هللاَ   قِ ن يتــن مَــ   إنــه  
ـ  ه  إاي    طاعتـهِ   وجـزاءَ   ،إحسـانه  ثـوابَ   ل  بطِـ ال ي    هللاَ   فـإنن   ،ن هللابـه مِـ   نزلـت    مصـيبةٍ   عنـدَ   أو عمـلٍ  قولٍ    ه  ما أمـرَ يـف

 (.، بشيء من االختصار)الطربي وهناه.
 

راَّللَّ رَلك ممرقَاَلرََلرتـَثمرِّيَبرَعَليمك م ر} -92 َمريـَغمفِّر   {رَوه َورَأرمَحم رالرَّامحِِّّيَرالميَـوم
  والعفـو.  لكـم عنـدي الصـفح    ولكـن    ،ةاألخـون   وحق ِ   ـما بـينـي وبـينكم من الـح ر مةِ لِ   علـيكم وال إفسادَ  يـريَ عال ت

ــمِ كم وظ  لكــم عــن ذنــبِ   عـفــا هللا   ــمَ   نيَ الــرامح  أرحــم    وهللا    ،عـلــيكم  ه  فســرتَ   ،كمـل ــى    وأًنبَ   ،ن ذنبــهمِــ   ن اتبَ ـل إـل
 )ي نظر تفسري الطربي(. ن معصيته.مِ  بـالتوبةِ  طاعتهِ 

 
ر} -100 رقـَبـمل رقـَدم نم َذارََتموِّيـل رر ؤمََيَيرمـِّ رهـَ رَوَخرُّوارَله رس جًَّدارَوقَاَلرََيرأَبـَتِّ َوَرَفَعرأَبـََويمهِّرَعَلىرالمَعرمشِّ

رَحقًّار نِّرَجَعَلَهارَرِب ِّ جم َنرالسـ ِّ رمـِّ َرَجِنِّ رإِّذمرَأخـم َسَنرِبِّ رَأحم اررَوَقدم وِّرَءربِّكـ رَوجـَ َنرالمبَـدم زََغرممرمـِّ رنــَ دِّرَأنم ربـَعـم نم مـِّ
رالشَّر َوِتِّ َرإِّخم رَوَبيم َكِّيم رريمطَان ربـَيمِنِّ رَلطِّيٌفرلَِّمارَيَشاء رإِّنَّه ره َورالمَعلِّيم راِلم  {إِّنَّرَرِب ِّ
ج نِ } َن الســِ  َرَجيِن مــِ َن يب ِإذ  َأخــ  ســَ الــذي    ن الســجنِ مِــ   يَ إاين   ـبــي ـفــي إخراجــهِ   هللا    وقــد أحســنَ :  {َوقـَـد  َأح 

 . )الطربي(.افـيه مـحبوسا  كنت  
"  :ومل يقـل  قـاَل البغـوي  رمحــَه  هللا:   مــع كونـِه أشــدن بـالءا مــن السـجن، اســتعماالا للكـرم؛ لكــي ال    ،"مــن اجلـب 

ِجَل  َن  َلك م  إخوتَه  بعدما قاَل هلم: }خي     {...اَل تـَث رِيَب َعَلي ك م  ال يَـو َم يـَغ ِفر  ا
َ ِد َأن  نَـ ِمن  بـَع  } َويت زََي الشني طَان  بـَي يِن َوَبني  ـيين  أفسـدَ   أن    ن بعدِ مِ :  {ِإخ  ـينهممـا ـب ـى  بعضـ    وجهـلَ   ، وـب نا عـل

 . )الطربي(.بعض
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مِّنِّيَر} -103 رَحَرصمَترِبِّ ؤم رَوَلوم رالنَّاسِّ ثـَر   {َوَمارَأكم
ـى أن يؤمنــوا بــكَ   ولــو حرصــتَ   -  اي ـمــحمد    كَ مشــركي قومِـ   ومـا أكثــر   هم بــه  بعـوا مــا جئــتَ ويتن   ،قوكصد ِ ـفــي  عـل

 )الطربي(. بعيك.وال متن  قـيكَ بـمصد ِ  - كرب ِ  ن عندِ مِ 
 

َنرالمم شمرِّكِّيَرَوس بمَحاَنراَّللَِّّر} -108  {َوَمارَأََنرمِّ
 )الطربي(. منهم وال هم منـي. لست    ،به  الشركِ  ن أهلِ مِ   وأًن بريءٌ 

 
َئَسرالرُّس ل رَوظَر} -110 تَـيـم رإَِّذاراسم رك ذِّب وارَجاَءه ممرَحَّتَّ رَنَشاء ررنُّوارَأَّنَّ ممرَقدم َيرَمنم َردُّرَنصمر ََنرفـَن ج ِّ َوََلريــ 

رِّمِّيَر رالمم جم مِّ رالمَقوم  {ِبَمس َنارَعنِّ
 وال يـ َرد  عذاب نا عن املشركني. )البغوي(.

 
ٌَةرْلِّ ر} -111 بم هِّممرعـِّ رَقَصصِّ رَكاَنرِفِّ دِّيثًارَلَقدم اَنرحـَ اركـَ رمـَ َلمبَـابِّ راْلم دِّيَقرالَـّذِّيرو ِّ رَتصـم نم ََتَىرَوَلكـِّ يـ فـم

ٍءرَوه ًدىرَوَرمحمًَةربَر رَشيم يَلرك ل ِّ َرَيَديمهِّرَوتـَفمصِّ مِّن ونَريم ٍمريـ ؤم  {لَِّقوم
ـالقرآن  قونَ يصـد ِ  لقومٍ  ـيه مِـ  ،ـب ـما ـف ـيعملونَ   ،وهنيـه  وأمـرهِ   ،ووعيـده  هللاِ   ن وعـدِ وـب ـيهِ   ـف ـما ـف   وينتهـونَ   ،ن أمـرهمِـ   ـب
 ي(.لطرب )ا  ن هنيه.مِ  ا فـيهِ عم  
 

رالرعدسورةر
 
َممرَر} -2 راْلم رري َدب ِّر  َََيتِّ  {َلَعلَّك ممربِّلَِّقاءِّررَب ِّك ممرت وقِّن ونَريـ َفص ِّل راْلم
َم رَ } ـيا واآل  أمـورَ   -  اتروهنَـ   عمـدٍ   بغـريِ   واتِ االسم  الذي رفعَ   -  يقضي هللا  {: ي َدبِ ر  األ    ر  ويـدب ِ   ،هـاكلن   خـرةِ الدـن

 سبحانه. .عنيوال م   وال ظهريٍ   كٍ شري بغريِ  ،هوحدَ  ه  ذلك كلن 
م  ت وِقنــ ونَ } اِء رَبِ كــ  م  بِِلقــَ روا عــن  نزجــِ وتَ   ،ووعيــده  قوا بوعــدهِ فتصــد ِ   ،إـلــيه  عادِ واـلــمَ   ،هللا  نــوا بلقــاءِ لتوقِ :  {َلَعلنكــ 

 )الطربي(. م ذلك.نتـ  إذا تـيقن  ـخـلصوا له العبـادةَ وت   ،واألواثن  هلةِ اآل عبـادةِ 
 
َورالــَّذِّر}  -3 دَّراْلمَرَوهــ  ِّريرمــَ يم ارَزومجــَ َلرفِّيهــَ رَجعــَ َراتِّ رالثَّمــَ ل ِّ ركــ  نم َيرَوَأَّنــمَارًارَومــِّ ارَرَواســِّ َلرفِّيهــَ رمَضرَوَجعــَ

رَذلَِّكرَْلَََيٍتر يراللَّيمَلرالنـََّهاَررإِّنَّرِفِّ ريـ غمشِّ ِّ ٍمريـَتَـَفكَّر ونَراثـمَنيم  {لَِّقوم
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ـــيستدل  يتفكـــن   لقـــومٍ  ـــيها ـف ـــم  ،هبـــا  ويعتـــربونَ   ونَ رون ـف ـــادةَ   ونَ فـيعـل ـــح    أن العـب ـــجوز    ال تصـل ـــمن    وال ـت ـــلقها    إال  ـل ـخ
 ... )الطربي(.غريها  وال لشيءٍ  وال نفعٍ  علـى ضر ٍ  التـي ال تقدر    واألصنامِ  هلةِ من اآل غريهِ  دونَ  ،رهاودبن 
 
رقَِّطٌعرم َتَجاوِّرَاٌتر} -4 َرمضِّ راْلم رَأعمَناٍبرَوَزرمعٌرَوِفِّ َوارَوَجنَّاٌترمِّنم نـم وَرَو ِّيٌلرصِّ نـم َقىرٌنرَوَغيم رصـِّ اٍنري سـم

دٍر َاٍءرَواحِّ  {ِبِّ
 الكرم، ومن كلِ  نوٍع من أنواِع احلبوب )روح املعاين(. أي: بساتني  كثرية، من أشجارِ 

 
رفـََعَجٌبرقـَومَل  ممر} -5 رتـَعمَجبم  {أَئَِّذارك نَّارتـ َراًِبرأَئِّنَّارَلفِّيرَخلمٍقرَجدِّيدٍرَوإِّنم

ــدٍ : }قــــاَل يف تفســــريها، يف قولــــِه تعــــاىل ٍق َجِديــ ــ  ي َخلــ ــِ ا َلفــ ــن َر ِض أَئِنــ َلل َنا يف األ  ــَ َذا ضــ ــِ ال وا أَئــ ــَ { ]ســــورة  َوقــ
احلــال؟!    ود  بعــد تلــكَ ا لََنعــ أئنــ    األرِض وذهبــت،  يف أجــزاءِ   قــت  نا وتفرن أجســام    قــت  : متزن أي[:  10الســجدة:  
َرهتم العــــاجزةإ  ابلنســــبةِ   ذلــــك، وهــــذا إمنــــا هــــو بعيــــدٌ   يســــتبعدونَ  د  رةِ   ســــبةِ ، ال ابلنىل قــــ  د  الــــذي بــــدأهم    إىل قــــ 

ئاا َأن  يـَق وَل َله  ك ن  فـََيك ون  }م، الذي هم من العدَ وخلقَ  َا أَم ر ه  ِإَذا أَرَاَد َشيـ   [.82]سورة يس:  {ِإمنن
 

رَوالٍر} -11 رد ونِّهِّرمِّنم ٍمرس وًءارَفََلرَمَردَّرَله رَوَمارََل ممرمِّنم  {َوإَِّذارَأرَاَدراَّللَّ ربَِّقوم
مـن  أنـواِع الـَبالء، فـال أحـَد يَقـِدر  علـى َردِ     ٍض أو َفقٍر أو َهزمية، أو غـرِي ذلـكَ بتلَي قوماا مبَر هللا  أن  يَ وإذا أراَد 

 ما ي صيب هم. )الواضح يف التفسري(.  َفع  عنهمويل  وال ًنِصٌر َيد   ه، ولن َيكوَن هلمأمرِ 
 

هِّرفَـر} -16 وارَكَخلمقـِّ َلـمق رَعلَـيمهِّممرَأممرَجَعل وارَّللَِِّّّرش رََكاَءرَخَلقـ  ابََهراْلم رَتشـَ ل ِّ الِّق ركـ  راَّللَّ رخـَ َورقـ لِّ ٍءرَوهـ  يم شـَ
د رالمَقهَّار ر  {المَواحِّ

كم  خــالق    ـفــاهلل    :اشــيئا   ال ـتــخلق    هللاِ   م الـتــي أشــركوها ـفــي عـبــادةِ أواثهنَــ   أنن   وا لــكَ اـلــمشركني إذا أقــر    هلــؤالءِ   قــل  
.وال تَ  ـلق  كم ما ال عَ إشراكِ  فما وجه    ،شيء كل ِ   ق  ، وخالكمأواثنِ  وخالق    ضر 
َو ال  }وقولــــه:   د  ال  َوهــــ  ــــيَ   يقــــول: وهــــو الفــــرد    ،{ار  َقهــــن َواحــــِ ــــحق    ار  القهــــ    ،لــــه  الــــذي ال اثـن   األلوهــــةَ   الــــذي يسـت
 )الطربي(. وال تنفع. التـي ال تضر   واألواثنَ  ال األصنامَ  ،والعبـادة

 
قَّرَوالمر} -17 ــَم راَّللَّ راِلـ رِّب  ــم َذلَِّكرَيضـ ركـــَ َهب  ذم ــَ د رفـَيـ ــَ ارالزَّبـ َلرفََأمـــَّ ــِّ اَسرَبايـ ــَّ ع رالنـ ــَ فـ اريـَنـم ــَ ارمـ اًءرَوَأمـــَّ ــَ ج فـ

رر َرمضِّ راْلم رِفِّ َممثَالَرفـََيممك ث  راَّللَّ راْلم  {َكَذلَِّكرَيضمرِّب 
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ى يفويَ جعـَل هللا  هــذا مــثالا للحــقِ  والباطـل. يعــين أنن الباطــَل كالزبــَِد يــَذَهب    ، يبقــَ   ضـيع، واحلــق  كاملــاِء والفلــز 
 القلوب. )تفسري البغوي(.

 
رَجِّيعًــر}  -18 َرمضِّ راْلم ارِفِّ رَأنَّرَلــَ ممرمــَ وم ه رلــَ يب وارلــَ َتجِّ َ رَوالــَّذِّيَنرملَمرَيســم َرِب ِِّّم راِلم ســم َتَجاب وارلــِّ ذِّيَنراســم ارلِّلــَّ

َتَدوماربِّهِّرأ ولَئَِّكرََل ممرس وء ر ثـمَله رَمَعه رََلفـم ررَومِّ َهاد رَوَمأمَواه ممرَجَهنَّم رَوبِّراِلمَِّسابِّ  {ئمَسرالممِّ
ـيامة.  التـي هـي مـأواهم يـومَ   ،مجهنن   الِفراش والِوطاء    م. وبئسَ جهنن   القـيامةِ  يومَ  ه  هم الذي يسكنونَ ومسكن     الـق

 )الطربي(.
 

ر} -33 رالسَّبِّيلِّ ر ه ممرَوص دُّوارَعنِّ رهَرَبلمرز ي َِّنرلِّلَّذِّيَنرَكَفر وارَمكم راَّللَّ رَفَمارَله رمِّنم ري ضملِّلِّ  {ادٍرَوَمنم
 ه.( من سورِة غافر: أي: َمن أضلنه  هللا  فال هادَي له غري  33قاَل يف تفسريها يف اآليِة )

 
نـمَيارَولَر} -34 ََياةِّرالدُّ راِلم َرةِّرَأَشقُّرََل ممرَعَذاٌبرِفِّ َخِّ راْلم رَواقٍرَعَذاب   {َوَمارََل ممرمَِّنراَّللَِّّرمِّنم

ـيهم مِـ يَ  ن أحدٍ مِ  وما هلؤالء الكف ـارِ    جاللـه    ألنـه جـلن   ،وال نصـري  وال ويل    ـمٌ يـ ال مح  ،هبمإذا عـذن   هللاِ   ن عـذابِ ـق
ـالقهر  مـن عذابـهِ   صه  فـيخـل ِ   قهره  يفـ  أحدٌ   هِ ال يعاد ِ  ـيس أيذن    ،إال   ذنـه  أحـدٌ   عنـده    وال يشـفع    ،ـب ـي    ألحـدٍ   وـل ـف
 )الطربي(. منه.  التوبةِ   قبلَ  علـى كفرهِ  به فماتَ  لـمن كفرَ  الشفـاعةِ 

 
َار رأ ك ل َهارَدائٌِّمرَوظِّلَُّهارتِّلمَكرع قمََبرالَّرثَرمَر} -35 ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم رو عَِّدرالمم تـَّق وَنرََتمرِّيرمِّنم َنَّةِّرالَِّتِّ ذِّيَنرل راْلم
اراتَـّقَر  {َوع قمََبرالمَكافِّرِّيَنرالنَّار روم

 )الطربي(. .النار   بـاهللِ   الكافرينَ  وعاقبة  
 

َوا} -37 راتَـّبَـعمَترَأهم ٍ رَوََلرَواقٍر َنرالمعِّلممِّرَءه ممربـَعمَدَمارَجاَءَكرمِّرَولَئِّنِّ رَو ِّ  {َمارَلَكرمَِّنراَّللَِّّرمِّنم
بني   ـ  قــني، واحلــق  املــ لــم  الية، بعــَدما جــاَءَك العهم  الزائفــ الزائغـَـة، وأضــاليلَ ريَن  وإذا اتنبعــَت أهــواَء الكــافتفســريها:  

 صارَع الس وء.يَك مَ منه  يَقِ  وال حاِفظٌ ٌر مَن هللِا وَن لَك ًنصيك  هللا، فلن نمِ 
ا رســوَل هللِا صــلى هللا عليــه و    عــن  هلــمِل  التنــاز رين مــَن  الكــافٌع ألطمــاِع  راف، ولكنــنه  َقطــ ســلم مــَن االَنــ وحاشــَ

ص  احلـقن والتن شـ  َر منـه  رســ وحيــد، وحتـ يٍء خيـَ ذِ  نو ذيٌر للمـؤمننَي ممــ ا حـ  بَـِل ربِــ ه،  قِ   ل  هللِا صـلى هللا عليـه وســلم مـِ
 )الواضح يف التفسري(. لِم مِن ات ِباِع أهِل الضناللة. ألهِل العووعيدٌ 
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ق ر} -41 َرمَضرنـَنـم راْلم رَْمِتِّ َرومارَأَنَّ ــَ ارَأَوملَمريـ رَأيمَرافِّهــَ نم َهارمــِّ َورصــ  هِّرَوهــ  مــِّ َبرِلِّ كم م رََلرم َعقــ ِّ َواَّللَّ رَُيمكــ 
 {َسرِّيع راِلمَِّسابِّر

ــينفذ    هــو الــذي حيكــم    وهللا   ــمشركنيَ   هــؤالءِ   وإذا جــاءَ   ،مضــي قضــاؤهفيقضــي  ويَ   ،حكمــه  ـف ــاهللِ   اـل مــن    ـب
  ،شــركنيامل  هـؤالءِ   صــي أعمـالَ حي    ،اـلـحساب  سـريع    ه. وهللا   يسـتطيعوا ردن مل  وقضــاؤه    هللاِ   حكـم    مكـةَ   أهـلِ 

 )الطربي، ابختصار(. جزائهم علـيها.  ن وراءِ مِ هو  و   ،علـيه شيءٌ  ىال خيفَـ 
 

رإبراهيمسورةر
 
راَّللَِّّرالَّذِّر} -2 َرمضِّريرَله رَمارِفِّ راْلم رَوَمارِفِّ رررالسََّماَواتِّ  {َعَذاٍبرَشدِّيدٍرَوَويمٌلرلِّلمَكافِّرِّيَنرمِّنم

ماواِت واألرِض ومـــا فـــيهنن، املـــ تفســـري    لـــيهنن بقونتـــِه وجرَبوتـــِه. وَويـــٌل  ـ هيِمِن عاآليـــة: الـــذي لـــه  م لـــك  الســـن
 )الواضح يف التفسري(. يٍم يوَم القيامة.ل أذابٍ يَن احلقن ِمن  عتنِبعوا الد ِ ريَن إذا مل يللكاف

 
ر} -8 رِفِّ ف ر وارأَنـمت ممرَوَمنم رَتكم رَجِّيًعارَوقَاَلرم وَسىرإِّنم َرمضِّ  {فَإِّنَّراَّللََّرَلَغِنِّ رمحِّيدٌرراْلم

ى لقومــه: إن  ت يف    ويفعــل    ،هــا عـلــيكم أنـتــمالــيت أنعمَ   هللاِ   فـتــجحدوا نعمــةَ   ،روا أيهــا القــومكفــ َوقــاَل موســَ
 ا... )الطربي(.يعا كم َمن  يف األرِض مجفعلِ  مثلَ  كَ ذل

 
رذ نـ وبِّك ممر} -10 نم ممرمـِّ َررَلكـ  ع وك ممرلِّيَـغمفـِّ ريـَدم َرمضِّ رَواْلم َماَواتِّ رفَايِّرِّرالسـَّ راَّللَِّّرَشك  رر س ل ه ممرَأِفِّ قَاَلتم

ثـمل ر رَبَشٌررمِّ رأَنـمت ممرإَِّلَّ رإََِّلرَأَجٍلرم َسمًّىرقَال وارإِّنم رَك مم رَتص دُّوََنرَعمَّارَكاَنريـَعمب د رآَرَنارَويـ َؤخ ِّ رَِبؤ َنَرت رِّيد وَنرَأنم
 {فَأمت وََنربِّس لمطَاٍنرم بِّيٍر

 )الطربي(. آابؤًن ن األواثنِ مِ  ما كان يعبد ه   كم عن عبادةِ تصرِفوًن بقولِ  أن   : إمنا تريدونَ قول  املشركني
 

رنـَتَـوَكََّلرَعَلىراَّللَِّّرَوقَر} -12 ارآَرَوَمارلََنارَأَلَّ َنَّرَعلَـىرمـَ بِّ َلَنارَولََنصـم بـ  رَهَداََنرسـ  وََنردم َوَعلَـىراَّللَِّّرَذيـمت مـ 
رالمم تَـوَك ِّل ونَر  {فـَلميَـتَـوَكَّلِّ

 .)الطربي( الشيطان  ه  ين ول ا فإنن به كافرا  ن كانَ ا مَ فأم   ،لقهن خَ ا مِ به واثقا  ن كانَ مَ   ل  فليتوكن  ى هللاِ وعل
 

 {أَلِّيمٌررَعَذابٌرََل ممرإِّنَّرالظَّالِّمَِّير} -22
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 ٌع شديد.أليٌم موجِ  ن هللاِ ( من سورِة البقرِة بقوله: عذاٌب مِ 178فسنَر )العذاَب األليم( يف اآليِة )
 

َار رَخالِّدِّيَنرفِّيَهارِبِِّّذمنِّر}  -23 ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم رَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم َاتِّ َلرالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ ررَوأ دمخِّ
 { حتِّيـَّتـ ه ممرفِّيَهارَسََلمٌرممرَرِب ِِّّر

: أي، "سالم" :فيها هم بعضاا بعضِ  ة  وحتين : ( من سورِة يونس عند الطربي10تفسري ها يف اآليِة )
َت وأِمن َت مما ابت لي به أهل    النار. َسِلم 

 
َارر} -25 رَرِب ِّ ٍيرِبِِّّذمنِّ رأ ك َلَهارك لَّرحِّ ِتِّ َممثَاَلرلِّلتـ ؤم راَّللَّ راْلم رَلَعلَّه ممريـََتذَكَّر ونَرَوَيضمرِّب   {نَّاسِّ
جروا فـينزَ  ،عظوافـيعتربوا هبا ويتن  ،علـيهم هللاِ  ةَ روا حجن لـيتذكن  ،هلم األشياء ه  ويشب ِ  للناسِ  األمثالَ  هللا   ل  ويـمث ِ 
 .)الطربي(  به إلـى اإليـمان.  من الكفرِ   ا هم علـيهِ عمن 
 

راَّللَّ رالَّذِّيَنرَآَمن وارِبِّر} -27 ََياةِّرايـ ثـَب ِّت  راِلم رِفِّ رالثَّابِّتِّ َرةِّرَوي ضِّلُّراَّللَّ رالظَّالِّمَِّيررلمَقوملِّ َخِّ راْلم نـمَيارَوِفِّ لدُّ
 { رَمارَيَشاء رَويـَفمَعل راَّللَّ ر

ن ها يف قِة التن لمننَي على كبِ ت  هللا  عباَده  املؤموي ث  ربِهمزاَء صـ نيا جـ ياِة الـد  يف احل ملوهبِ وحيد، في َمكِ 
ب هات. كمــا ي ثبــ ِ عي زالــ وَن  وإميــاهِنم، فــال ت هم عليهــا بعــَد نهــا إذا ف ِتنــوا يف ديــِنهم، وال يَراتبــوَن ابلشــ 
 ة.ر أونل  َمنزٍِل من  منازِل اآلخ القرب، وهواملوِت يف 

َد الــ خــاريِ  ومســلٍم وغريمهــا، والل حيح، عنــَد البويف احلــديِث الصــن  م ؤِمن  يف ـفــظ  لــألونل: "إذا أ ق عــِ
ِهَد أن  قــَربِه، أ   ول  هللا. فــذلَك قولــ ه: } يتَ، مثن شــَ ا رســ  دا مــن َ   اال إلــَه إال  هللا، وأنن حم  لــنِذيَن يـ ثـَبــِ ت  ا

 {".  آَمن وا  اِبل َقو ِل الثناِبتِ 
هم عــنل  وي ضِــ  حيِح   هللا  الظــناملنَي بظلِمهــم وشــرِكهم وإعراضــِ ، فــال يَهــديهم إىل اجلــواِب الصــن احلــق 
  رب...يف الق
ن  تويَفعــ  ذالهِنم، مبــا يثبيــِتهم، وإوفيــِق الــبعِض وتل  هللا  مــا َيشــاء، مــِ ريَن وخــِ ق ون، حســتضــالِل آخــَ

داا } ه  مشيئة  هللِا وحكمت ه.حبَسِب ما توجب )الواضـح يف  [.49{ ]الكهـف: َواَل َيظ ِلم  َربـ َك َأحـَ
 التفسري(.

 
ََّنَارَوبِّئمَسرالمَقَرار ر} -29 َلوم  {َجَهنََّمرَيصم
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 . )مستفاٌد من روح املعاين(.ار هم فيها، وبئَس القرار  قر يقاسوَن حرن ًنِر جهنم
 

رتـَع دُّوارنِّعمَمَةراَّللَِّّرََلرحت مص وَهار} -34 رَمارَسأَلمت م وه رَوإِّنم رك ل ِّ نمَساَنرَلظَل وٌمرَكفَّارٌرَوَآًَتك ممرمِّنم  {إِّنَّراْلمِّ
  وجلن يف نعمته. )البغوي(.أي: ظاملٌ لنفسِه ابملعصية، كافٌر بربنِه عزن 

 
َعلمرَهَذارالمر} -35 راجم ًنارَوإِّذمرقَاَلرإِّبـمَراهِّيم رَرب ِّ َنامَربَـَلَدرَآمِّ َصم رنـَعمب َدراْلم َّرَأنم رَوَبِنِّ نـ بمِنِّ  {َواجم

نـي وبنـين بعِ أَ   . )الطربي(.األصنام ن عبـادةِ مِ   د 
  ولوالديِه ولذر ِيته.لكلِ  داٍع أن يدعَو لنفسهِ   استنتاجاا من اآلية: ينبغي  وقد قاَل ابن  كثري رمحَه  هللا

 
ربَِّواٍدرَغيمِّرذِّيرَزرمٍعرعِّنمَدربـَيمتَِّكرالمم َحرَّمِّر} -37 رذ ر ِّيَِّتِّ رمِّنم َكنمت  رَأسم  {رَبَـَّنارإِّّن ِّ
ــي أســكنت  ربن  ــلٌ   وـفــي قولــهِ   -  ذي زرع  غــريِ   ولــدي بــوادٍ   بعــضَ   نــا إـن ــم    صــلى هللا عليــه وســلم دلــي عـلــى أنــه ـل
ـم يصـف    مـاءٌ   ألنـه لـو كـان هنالـكَ   ،يومئـٍذ مـاء هنالكَ  كن  ي ـيتِ   -ذي زرع    أبنـه غـري    ه  ـل   ه  متَـ الـذي حرن   كَ عنـد ـب

 )الطربي(. وه.أن يستـحل   كَ خـلقِ  علـى مجيعِ 
 

ر ه ممرَوََلرحَتمَسَََّّراَّللََّرَغافًَِّلرَعمَّاريـَعمَمل رالظَّالِّم ر} -42 َاريـ َؤخ ِّ ٍمرَتشمخَروَنرإِّمَّ رفِّيهِّراْلمَرلِّيَـوم  {بمَصار رص 
 قاَل رمحَه  هللا: أي: من شدنِة األهواِل يوَم القيامة.

ِة ةا مذهولع  وتبَقى مفتوحيون، بل ترتفليوٍم ال ت غَمض  فيِه الع... تفسريها:  ةا ال َتطِرف، من  شـدن
 )الواضح يف التفسري(. القيامة.وَم وِف واهلَلِع واألهواِل ياخل
 

رلنَّاَسريـَومرَوأَنمذِّرِّرا} -44 ٍلرَقرِّيـٍبرْنـ ِّبم رمََنرإََِّلرَأجـَ واررَبَـّنَـارَأخـ ِّ رالَّذِّيَنرظََلمـ  رفـَيَـق ول  َمرَيَمتِّيهِّم رالمَعَذاب 
رالرُّس لَر  {َدعمَوَتَكرَونـَتَّبِّعِّ
ـموا بـذلك أنفسـهم:  ،مفـيقول الذين كفروا بـرهب ِ  ـى أجَـ وأمهِ   ،كا عـذابَ عنـ    ر  أخـ ِ   ربننـافظـل ب   يـٍب نـ ـجِ ٍل قر لنـا إـل

ـــحق  د ـــى مـــا دعوتَ بع  فنتـــن   ،كرســـلَ   ق  ونصـــد ِ   ،اشـــيئا   بـــكَ   وال نشـــرك    ،بـــك  فنـــؤمن    ،عَوتـــَك اـل ـــيه مـــن  هم عـل نـــا إـل
 )الطربي(.  أمرك.  بـاعِ وات ِ  كَ طاعتِ 
 

ممر}  -45 ارِبــِِّّ َفرفـََعلمنــَ ممرَكيــم يََّرَلكــ  ه ممرَوتـَبــَ وارأَنـمف ســَ رالــَّذِّيَنرظََلمــ  اكِّنِّ رَمســَ ت ممرِفِّ َكنـم َربـمنَرَوســَ م رَوضــَ ارَلكــ 
َممثَالَرا  {ْلم
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َم ثالَ }   العـذاب، أو صـفاتِ   واستحقاقِ   هم يف الكفرِ نا لكم أنكم مثل  بين   :أي  ،ن أحواهلممِ   {َوَضَرب نا َلك م  األ 
 )تفسري البيضاوي(. املضروبة. كاألمثالِ   اليت هي يف الغرابةِ   ،هبم لَ عِ علوا وف  ما فَ 
 

َره ممرَوعِّنمَدرا} -46 رَمَكر وارَمكم ر ه ممرَوَقدم نمه راْلمَِّبال ررَّللَِّّرَمكم ر ه ممرلِّتَـز وَلرمِّ رَكاَنرَمكم  {َوإِّنم
ن جهــٍد للقضــاِء علــى رســالِة التوحيــد، وصــرِف املــؤمننَي عــن    وقــد كــادوا ومكــروا وبــذلوا كــلن  مــا ميلكــوَن مــِ

م وما خيطِ طوَن يف قبضِة قدرِة العزيزِ  صـر ِفه،  اجلبـ اِر وحتـَت ت  ديِنهم، واالستهزاِء بعقيدهِتم، ولكننهم هم وإرادهت 
 وجزاء  مكرِهم عنَده  سبحانَه.. )الواضح(.

 

راِلِّجرسورةر
ر

َفريـَعمَلم ونَررَذرمه ممرَيَمك ل وا} -3 ََمل رَفَسوم  {َويـََتَمتـَّع وارَويـ لمهِّهِّم راْلم
 . )الطربي(.لوا فـي هذه الدنـيا ما هم آكلوهأيك الـمشركنيَ  هؤالءِ  اي مـحمد   ر  ذَ 

 هتديٌد هلم شديد، ووعيٌد أكيد.ثري: ابن  ك وقد قال
ــاين(:   ــاحب  )روح املعــ ــال صــ ــهواهتِ قــ ــني شــ ــنهم وبــ ــة  بيــ ــِر التخليــ ــن األمــ ــراد  مــ ــنفع هم    ،مواملــ ــيحة     إذ مل تــ النصــ

 .نذارواإل
 

 {َوإِّنَّررَبََّكره َورَُيمش ر ه ممرإِّنَّه رَحكِّيٌمرَعلِّيمٌر} -25
ـيامة  يـومَ   ه  رين عندَ خِ واآللـني  ون األ  مجيعَ   ع  هو جيمَ  اي حممد   كَ ربن  وإنن  ـمعصية  الطاعـةِ   أهـلَ   ،الـق   وكـلن   ،مـنهم واـل
   رين.ستأخِ منهم وامل ستقدمنيَ امل ،ـلقهن خَ مِ  أحدٍ 
يٌم َعلــِيمٌ }   ،هم إذا أمــاهتم إمــاتتِ ويف  ،ائهم إذا أحيــاهميــ  إحيف  ،هـخــلقَ   ريهِ يف تــدب  مٌ حكــي  كَ ربــن   نن إ {:إِنــنه  َحكــِ
 تفسري الطربي(.)ر.  ستأخِ منهم وامل ستقدمِ وامل ،تمنهم والـمي ِ  وابحلي ِ  ،مهلِ هم وأعمابعددِ  مٌ يعلـ
 

 {َفَسَجَدرالمَمََلئَِّكة رك لُّه ممرَأَجمَع ونَر} -30
ــم   ــيه الــروحَ   ونفــ َ   ذلــك البشــرَ   هللا    لــقَ ا خفـل ــمالئكة    ســجدَ   ،اهســون   أن   بعــدَ   ـف ــيس  ا،هــم مجيعــا كل    اـل   ...إال إبـل

 )الطربي(.
 

دِّينَررَيَرقَالَر} -32 رَتك وَنرَمَعرالسَّاجِّ رَمارَلَكرَأَلَّ  {رإِّبملِّيس 
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 )الطربي(. مع الساجدين؟ تكونَ  ن أن  مِ  ما منعكَ  ،اي إبلـيس  فقاَل هللا  تعاىَل ذكره: 
 

ن ونٍر} -33 رمَحٍَإرَمسم رَصلمَصاٍلرمِّنم َته رمِّنم َسمج َدرلَِّبَشٍررَخَلقم رْلِّ  {قَاَلرملَمرَأك نم
ن  طــنٍي م نــِت، وأًن أفضــ ســج  إبلــيس: مــا كنــت  أل  قــال ٍر خلقتـَـه  مــِ راا )النــنار(. قــاَل  ل  وأشــرف  منــه  ع نصــ َد لبشــَ

ا وب غضاا آلدَ ذلَك حس  )الواضح يف التفسري(.  قَبوِل أمِر هللا.  كبارا عنم، وعناداا واستدا
 

يَر} -40 َلصِّ ه م رالمم خم نـم رعَِّباَدَكرمِّ  {إَِّلَّ
 )الطربي(. لـي به. وال طاقةَ   ،يل عليه ن ال سلطانَ ممن  ذلكَ  فإنن   ،هفهديتَ  كَ بتوفـيقِ  ه  لصتَ ن أخمَ  إال   :يقول
 

رَجنَّاٍترَوع ي ونٍر} -45  {إِّنَّرالمم تَّقَِّيرِفِّ
 )الطربي(، يف بساتنَي وأهنار )البغوي(. بوا معاصيهفتـجنن  ،وخافوه  بطاعتهِ  وا هللاَ قَ الذين اتـن  إنن 
 

َق ِّر} -55 ِلم َنرالمَقانِّرقَال وارَبشَّرمََنَكرِبِّ رمِّ  {طِّيَررَفََلرَتك نم
  مــنَ   فــال تكــن    ،امــا عليا  غالمــا   لــكَ   قــد وهــبَ   هللاَ   منــ ا أبنن   وعلــمٍ   ،يـقــني  حبــق ٍ   رًنكَ لــه: بشــن   إبــراهيمَ   قــال ضــيف  
 )الطربي(.  الب شرى.  قبلِ او   ،رًنك بهبـما بشن  أبشر   ولكن   ،يـيأسون منهفَـ   هللاِ  ن فضلِ مِ  طونَ الذين يقنَ 

 
رالضَّالُّونَرروَرقَالَر} -56 رَرمحمَةِّررَب ِّهِّرإَِّلَّ ريـَقمَنط رمِّنم  {َمنم

  إال    هللاِ   ن رمحـةِ مِـ   ـيأس  ن يَـ ومَـ   :للضـيف  إبـراهيم    قـالَ أورَد ابن  كثرٍي مفهوَم اآلية، وهـذا تفسـريها مـن الطـربي:  
ـلَ أالـذين قـد أخطـ  القوم   ـي  وتركـوا قصـدَ   ،الصـواب  وا سبــي ـي تـركهم رجـاءَ   ،لالسـب   ،ن رجـاهمَـ   ب  خييـ   وال  ،هللا  ـف
 هللا.  عن دينِ  وا بذلكَ فضل  
 

ٌمرم نمَكر ونَرقَاَلر} -62  {إِّنَّك ممرقـَوم
 أي: أًن ال أعرفكم. )البغوي(.

 
َممَرر} -66 َنارإِّلَيمهِّرَذلَِّكراْلم يَررَأنَّرَدابَِّررَهؤ ََلءِّرَمقمط وعٌرَوَقَضيـم  {م صمبِّحِّ
 ربي(.. )الطلستأصَ م   ذوذٌ م جمَ هلَ وأون  كَ قومِ  آخرَ  إنن 
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 {تـَفمَضح ونِّرقَاَلرإِّنَّرَهؤ ََلءِّرَضيمفِّيرَفََلر} -68
  ،ضـيفه  إكـرام    ى الرجـلِ علـ   وحق    ،يضيف  احشةَ منهم الف  موهم تريدونَ الذين جئت    إن هؤالءِ وٌ  لقومه: قال ل

 )الطربي(.هلم بـاملكروه.  ضَ  فـي ترككم التعر  وأكرموين ،فـي ضيفـي أيها القوم   فال تفضحونِ 
 
 

 {َواتَـّق واراَّللََّرَوََلرَّت مز ونِّر} -69
ــــامل  ضِ لتعــــر  ينــــوين فــــيهم اب وال هت  وينذل  وال تــــ    ،بكــــم عقابــــه  حيــــلن   كم أن   أنفســــِ ويف  يفن   هللاَ وخــــافوا     كروه.هلــــم ـب

 )الطربي(.
 

َجارًَةر} -74 يلٍرَفَجَعلمَنارَعالِّيَـَهارَسافَِّلَهارَوَأممَطرمََنرَعَليمهِّممرحِّ ج ِّ رسِّ  {مِّنم
 هود.م  على )السجِ يل( يف سورِة دنَم الكالذكَر أنه تق

يٍل ( منها: }82)ويعين يف اآليِة  جِ  َها ِحَجارَةا ِمن  ســِ فـََلمنا َجاَء أَم ر ًَن َجَعل َنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَم َطر ًَن َعَليـ 
 {َمن ض ودٍ 

 أقواالا أخرى فيها. ريه. مث أوردَ ابن  عباس وغ  ابلفارسية: حجارٌة من طني. قالَه  وقال يف معناها هناك: هي 
 

يمهِّممر}  -88 ــَ رَعلـ َزنم ــَم ه ممرَوََلرحتـ نـم ــِّ ارمـ ــً هِّرَأزمَواجـ ــِّ اربـ ــَ ارَمتـَّعمنـ ــَ َكرإََِّلرمـ ــم نَـيـ دَّنَّرَعيـم ــَ  َكرََلرتـ ــَ رَجَناحـ ضم ــِّ فـ َواخم
مِّنِّيَر  {لِّلمم ؤم

هبم  وقــر ِ   ،كالمــك  بــعَ واتن   بعــكَ واتن   بــكَ   مــنَ آن  ـلــمَ   صــلى هللا عليــه وســلم: وألــِن    ـمــحمدٍ   هِ لنـبــي ِ    ذكــره  تعــاىَل يقــول   
 وال تـَغ ل ظ علـيهم.    ،وال تَـج ف  هبم ،منك
 بـالـمؤمنـني.    بـالرفقِ   ذكره  تعاىَل  أيمره  

 )الطربي(. والـجناحان: الناحيتان  ،نبـاهمن بنـي آدم: جَ  والـجناحانِ 
 

رالنحلرسورةر
 
ر}  -2 لــرُّوحِّ َةرِبِّ رالمَمََلئِّكــَ ز ِّل  ــَ رِّهِّريـ نـ رَأمــم نم ذِّر وارىرمَــرَعلَــررمــِّ ــم رأَن ادِّهِّرَأنم رعِّبــَ نم اء رمــِّ رَيشــَ رَأَنَرنم َهرإَِّلَّ ــَ ــَّه رََلرإِّل رأَن

 {فَاتَـّق ونِّر
 )البغوي(. األمر  مبعىن الشأن. :{ِمن  أَم رِهِ }
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 ِسَوى هللا )الواضح يف التفسري(.قٍ  يف الوجوِد أننه  ال معبوَد حب  :{أَننه  اَل إَِلَه ِإالن أًنَ }
 
يٌمرنمَساَنرمِّرَخَلَقراْلمِّر} -4 رن طمَفٍةرفَإَِّذاره َورَخصِّ  {م بِّيٌرنم

 إبـانته.  بلسانه، فذلكَ  وجيادل   ،بـمنطقه عن خصومتهِ   ـني  بِ يعين بـاملبـني: أنه يَ 
 )الطربي(. وهو يف معىن الـجميع. الواحدِ  بلفظِ  جَ خِر الناس، أ    مجيعَ  وعىن بـاإلنسانِ 

 
َنـمف سِّرٍدرملَمرَتك ون وارَِبلِّغِّيهِّرَوحَتممِّل رأَثـمَقاَلك ممرإََِّلربـَلَر} -7 راْلم ق ِّ ربِّشِّ يمٌررإَِّلَّ  {إِّنَّررَبَّك ممرَلَرء وٌفررَحِّ

 أي: ابملشقنِة واجلهد )البغوي(.
 
َمَِّيرلََِّتمَكب وَهارَوزِّيَنًةر} -8 َيمَلرَوالمبَِّغاَلرَواِلم  {َوََيمل ق رَمارََلرتـَعمَلم ونَرَواْلم

  ،ألهلهــا  ـفــي اـلــجنةِ   ا أعــدن ـمــم    مــا ال تعـلــمونَ   -الـتــي ذكرهــا لكــم    ألشــياءَ هــذه ا  ـلقهِ مــع خَــ   -كــم  رب    وخـيــلق  
 )الطربي(.  بشر. علـى قلبِ   وال خطرَ  ،ذن أ   ه  وال مسعت   ،عني ه  ا لـم ترَ مـم   ،ألهلها  وفـي النارِ 

 
ل ِّر}  -11 ركــ  نم اَبرَومــِّ َعمنــَ يــَلرَواْلم ممربــِّهِّرالــزَّرمَعرَوالزَّيـمتــ وَنرَوالنَّخِّ رَلكــ  رَذلــَِّكرَْلَيــًَةريـ نمبــِّت  رإِّنَّرِفِّ َراتِّ رالثَّمــَ

ٍمريـَتَـَفكَّر ونَر  {لَِّقوم
 )الطربي(. نـيبون.رون وي  رون فـي حججه، فـيتذكن ويتفكن   ،هللا مواعظَ  يعتربونَ  لقومٍ 
 

َارًارَوس ب ًَلر} -15 رتِّيَدربِّك ممرَوَأَّنم َيرَأنم رَرَواسِّ َرمضِّ راْلم  {َلَعلَّك ممرََتمَتد ونَرَوأَلمَقىرِفِّ
ــبلِ  ــذه السـ ــدوا هبـ ـــي األرضِ   لكـــي هتتـ ــم ـف ــا لكـ ـــي جعلهـ ــاكنِ   الـت ـــى األمـ ـــي تقصـــدون   إـل ـــمواضعِ   ،الـت ـــي    واـل الـت

 )الطربي(. وا.وا وتتـحرين تريدون، فال تضل  
 

رََلرََيمل ق ر} -17 رََيمل ق رَكَمنم  {َأَفََلرَتذَكَّر ونَرَأَفَمنم
لطانهِ   وعظـيــمَ   ،عـلــيكم  هللاِ   عــمَ رون نِ أفــال تــذكن  هــا،  ها ومهانتَ كــم وضــعفَ أواثنِ   عـلــى مــا شــاء، وعجــزَ   وق درتــهِ   ســ 

ــجلب   ــى نفســِ   وأهنــا ال ـت ــمونَ   ا، فتعرفــوا بــذلك خطــأَ عنهــا ضــرًّ   وال تــدفع    ،اها نفعــا إـل ــيه مقــي ــم عـل مــن    مــا أنـت
 )الطربي(.وإقراركم هلا بـاأللوهة؟  ،عبـادتكموها

 
رُّرََلرَجَرَمرَأنَّراَّللََّر} -23 َتكمبِِّّينَروَنرَوَماريـ عملِّن ريـَعمَلم رَماري سِّ رالمم سم  {وَنرإِّنَّه رََلرُي ِّبُّ
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ــَن اإلإنن هللَا م ــافروَن مـ ــؤالِء الكـ ــِمر  هـ ــا ي ضـ ــٌع علـــى مـ ــتطنلـ ــَن االسـ ه  مـ ــَ ــا ي ظِهرونـ بغ ض   نكـــار، ومـ ــَ كبار، وهللا  يـ
 التفسري(. )الواضح يف ناٌع وإميان.اقت  ق ، فال ي رََتى منهميتعاَلوَن على احل كربيَن الذينستـامل
 

ٍمر} -25 لُّوََّن ممربِّغــَيمِّرعِّلــم رَأومزَارِّرالــَّذِّيَنري ضــِّ نم ةِّرَومــِّ َمرالمقَِّيامــَ وم ًةريـــَ لــَ ممرَكامِّ لــ وارَأومزَارَهــ  مِّ ارلَِّيحم اَءرمــَ َأََلرســَ
 {يَزِّر ونَر

 ( من سورِة األنعام: أي: حَيِملون.31ها يف اآليِة )قاَل يف تفسرِي مثلِ 
 لون.الذي يتـحمن   والثقل   ،أيثون الذي  اإلمث   أال ساءَ وقال الطربي: 

 
قِّر} -26 رفـَوم رمِّنم رَعَليمهِّم رالسَّقمف  َنرالمَقَواعِّدِّرَفَخرَّ َياََّن ممرمِّ رقـَبملِّهِّممرفَأََتىراَّللَّ ربـ نـم رَمَكَررالَّذِّيَنرمِّنم هِّممرَقدم

ر ع ر ونَرَوَأًَته م رالمَعَذاب  رََلرَيشم رَحيمث   {مِّنم
 السورِة نفِسها: من حيث  ال يعلموَن جميئه  إليهم.( من 45قاَل يف معناها، يف اآليِة )

 
هِّممرفَأَلمَقو ارالسََّلَمر} -28 رس وءٍرالَّذِّيَنرتـَتَـَوفَّاه م رالمَمََلئَِّكة رظَالِّمِّيرأَنـمف سِّ  {َمارك نَّارنـَعمَمل رمِّنم
ي هللاوقـالوا: مـا كنـ    ،بواعنهم بـذلك أهنـم كـذن  خيرب   ـاا مـنهم  اعتصـاما   !ا نعصـِ ـجوا بـذلك  رجـاءَ   ،طلبـالـب !  أن يـن

 )الطربي(.
 

 {فـََلبِّئمَسرَمثـمَوىرالمم َتَكب ِِّّينَررفَادمخ ل وارأَبـمَواَبرَجَهنََّمرَخالِّدِّيَنرفِّيَهار} -29
 )الطربي(.  جهنـم، ماكثـني فـيها ادخـلوا طبقاتِ 

 
َرةِّر} -30 َخِّ نـمَيارَحَسَنٌةرَوَلَدار راْلم رَهذِّهِّرالدُّ َسن وارِفِّ  {َولَنِّعمَمرَدار رالمم تَّقِّيَرَخيمٌررلِّلَّذِّيَنرَأحم

ــنعمَ  ــافوا هللاَ ـلــــ ا  دار    ولـــ ــدنيف  ذين خـــ ــهِ   أبداءِ   ه  وا عقابَـــــ قَ اتـن ـفــــ   -  يا الـــ ــ    فرائضـــ ــيه  بِ وَتنـــ ــرة.اآل  دار    -  معاصـــ   خـــ
 )الطربي(.

 
َار ر} -31 ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم خ ل وََّنَارََتمرِّيرمِّنم ٍنرَيدم رَعدم  {ََل ممرفِّيَهارَمارَيَشاء ونَرَجنَّات 

ــــي جللــــذين أحســــَ  ـــيا ـف ـ ــــي هــــذه الدـن ــا  ،عــــدن   اتِ نــــن نوا ـف ــــم  ؤ مــــا يشــ ــن    هم وتلــــذ  ا تشــــتهي أنفســــ  ون ـم   هم.أعيــ
 )الطربي(.
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َنََّةر} -32 ت ممرتـَعمَمل ونَرالَّذِّيَنرتـَتَـَوفَّاه م رالمَمََلئَِّكة ريَي ِّبَِّيريـَق ول وَنرَسََلٌمرَعَليمك م رادمخ ل واراْلم َارك نـم  {ِبِّ
 )الطربي(. ه.مرضاتِ  طلبَ  هللاِ  كم فـيها طاعةَ حياتِ  فـي الدنـيا أايمَ  بونَ يصبـما كنتـم ت  

 
َتنِّبــ وارالطَــّاغ وَتر}  -36 را عمبــ د واراَّللََّرَواجم وًَلرَأنِّ ٍةرَرســ  رأ مــَّ ل ِّ ركــ  ارِفِّ ربـََعثـمنــَ دم َدىراَّللَّ رَوَلقــَ رهــَ نم ه ممرمــَ نـم َفمــِّ

رَعَليمهِّرالضَََّلَلة ر رَحقَّتم ه ممرَمنم نـم  {َومِّ
ـمانِ   ،منهـا  والقبولِ   رسلهِ   قه لتصديقِ ى هللا، فوفن ن هدَ نا مَ ن بعثنا فـيهم رسلَ ممن ف ـاهللِ   واإلـي بطاعتـه،    والعمـلِ   ـب

ـيه مِـ ن بعثنا رسـلَ ممن ، و هللا  ن عذابَ ونـجا مِ  وأفلـحَ  ففـازَ  ـمِ نا إـل ـيهم الضـاللة، فجـاروا    ت  حقـن   آخـرونَ   ن األـم عـل
ـيهم أبسَـ   وأنـزلَ   ،بعقابـه  بعوا الطاغوت، فـأهلكهم هللا  واتن   ،بوا رسلهكذن و   ،السبـيـل، فكفروا بـاهلل  عن قصدِ    ه  عـل
 )الطربي(. الـمـجرمني. عن القومِ  د  رَ الذي ال يـ  

ر   "وهذاقال صاحب  الظالِل رمحَه  هللا:   ا مل خيـَ ر ه  هللا   الفريق  وذلك، كالمهـ  ا مل يَقسـِ ج  علـى مشـيئِة هللا، وكالمهـ 
داى أ ه  الـــذي شـــاَءت  إرادة  هللِا أن  َتَ َقســـراا علـــى هـــ  ــَ ا ســـَلَك طريقـ الل، إمنـــن رنةا يف ســـلوِكه،  و ضـــَ ه  حـــ  ــَل إرادتـــَ عـ

 .بعَدما زونَدت ه  مبعاملِِ الطنريِق يف نفسِه ويف اآلفاق"
 

ر} -45 َنرالَّذِّيَنرَمَكر وارالسَّي َِّئاتِّ َرمضَرَأفََأمِّ َفراَّللَّ رِبِِّّم راْلم رََيمسِّ رَيَمتِّيَـه ررَأنم ررَأوم رََلرم رالمَعَذاب  رَحيمث  مِّنم
ع ر ونَر  {َيشم

 . )الواضح يف التفسري(.جأةا من  دوِن إنذارف اِمهمفيـ زَلزَِل األرَض من  حتِت أقد
 

ٌدر} -51 َاره َورإَِّلٌهرَواحِّ رإِّمَّ ِّ راثـمَنيم ِّ ذ وارإََِّلَيم َيرفَارمَهب ونِّرَوقَاَلراَّللَّ رََلرتـَتَّخِّ  {فَإَِّيَّ
ـــ    إن    يَ كم إاين ا عقـــايب مبعصـــيتِ افو وخـــ   ،قوااتن فـــ   يَ فـــإاي   ـــادتِ   م غـــريي، أو أشـــركت   وعبـــدِ  موينعصيـت ـــي عـب   كم يلـف

 )الطربي(.  ا.شريكا 
 

ر} -59 مِّ َنرالمَقوم َرربِّهِّريـَتَـَواَرىرمِّ رس وءِّرَمارب ش ِّ  {مِّنم
 . )الطربي(.هإاي   ساءتهِ ن مَ مِ 
 

َرةِّرَمَثل رالسَّومر} -60 َخِّ ْلم مِّن وَنرِبِّ َعمَلىرلِّلَّذِّيَنرََلريـ ؤم َكِّيم رءِّرَوَّللَِِّّّرالمَمَثل راْلم راِلم  {َوه َورالمَعزِّيز 
ــِة ) ــني، يف اآليـ ــنِي اجلليلـ ــرِي االمسـ ــاَل يف تفسـ ــل:  9قـ ــورِة النمـ ــن سـ ــره،  ( مـ ــيٍء وَقهـ ــلن شـ زن كـ ــَ ــذي عـ ــز: الـ العزيـ

 احلكيم: يف أفعالِه وأقواله.
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ر وَنرَساَعًةرَوََلر} -61 َتأمخِّ تَـقمدِّم ونَرفَإَِّذارَجاَءرَأَجل ه ممرََلرَيسم  {رَيسم
ــي    ســاعةا   وَن عــن اهلــالكِ ر هــم، ال َيســَتأخِ ت هلالكِ الــذي و قــ ِ   الوقــت    فــإذا جــاءَ      ،لون، وال َيســَتقِدموَن لــهمهَ ـف

 الطربي(.) م.ستوف وا آجاهلَ  يَ حىتن 
 

تَـَلف وارفِّيهِّر} -64 َرََل م رالَّذِّيراخم رلِّتـ َبي ِّ مِّن ونَرَوه ًدىرَوَرمحمًَةرَوَمارأَنـمَزلمَنارَعَليمَكرالمكَِّتاَبرإَِّلَّ ٍمريـ ؤم  {لَِّقوم
 )الطربي(.  به. وهنيه، ويعملونَ  هللاِ  ن أمرِ مِ  نَ ون مبا تضمن ر  قِ ا فـيه، وي  قون مببه، فـيصد ِ  {ِمن ونَ ؤ  َقو ٍم يـ  لِ }
 

رِّرلِّر} -70 رالمع مـ  َردُّرإََِّلرَأرمَذلِّ ريــ  نم نمك ممرمـَ رَومـِّ ًئارَواَّللَّ رَخَلَقك ممرُث َّريـَتَـَوفَّاك مم يـم ٍمرشـَ َدرعِّلـم رََلريـَعملَـَمربـَعـم يم كـَ
 {إِّنَّراَّللََّرَعلِّيٌمرَقدِّيرٌر

ــمه، علــيمٌ   وال يتغــرين    ،ىال ينسَــ   هللاَ   إنن  ــى مــا شــاء، ال جيهــل    ويكــون، قــديرٌ   مــا كــانَ   كــل ِ ب  عـل وال    ،اشــيئا   عـل
 )الطربي(. ه.شيٌء أرادَ  ه  ي عجزِ 
 

ر} -77 رَكَلممحِّ رالسَّاَعةِّرإَِّلَّ رَوَمارَأممر  ره َورَأقـمَرب  ٍءرَقدِّيرٌرالمَبَصرِّرَأوم رَشيم  {إِّنَّراَّللََّرَعَلىرك ل ِّ
  مـا أرادَ   علـى كـل ِ   هللاَ   إنن   :أي  :عبـاس  قـال ابـن  ( مـن سـورِة البقـرة:  20قال رمحـَه  هللا  يف تفسـريها، يف اآليـِة )

 من نقمة، أو عفو، قدير. بعبادهِ 
املنــافقني    رَ حــذن   يف هــذا املوضـع؛ ألنــه    شــيءٍ   علـى كــل ِ   ابلقــدرةِ   ه  تعــاىل نفسَــ   هللا    جريــر: إمنــا وصـفَ   وقـال ابــن  

ِديٌر{  هم قـــدير.هم وأبصـــارِ  أمســـاعِ علـــى إذهـــابِ   ، وأنـــه  هبـــم حمـــيط  هم أنـــه  ، وأخـــربَ هوتَ وســـط  ه  أبسَـــ  :  ومعـــىن }قـــَ
 اهـ. عامل.  :{َعِليمٌ } ، كما أن معىنقادر
 

عَر} -78 مم ــَّ م رالسـ ــ  َلرَلكـ ــَ ًئارَوَجعـ يـم ــَ وَنرشـ ــ  اتِّك ممرََلرتـَعمَلمـ ــَ رأ مَّهـ ونِّ ــ  رب طـ نم ــِّ َرَجك ممرمـ ــم اَرررَواَّللَّ رَأخـ ــَ َبمصـ َواْلم
َفمئَِّدَةر  {  َلَعلَّك ممرَتشمك ر ونَرَواْلم

  آِل عمران.سورةِ ( من 123{ فسنره  بقوله: تقوموَن بطاعته، يف اآليِة )لََعلنك م  َتش ك ر ونَ قوله  تعاىل }       
 ( من سورة القصص، قال: أي : تشكروَن هللَا أبنواِع العباداِت يف الليِل والنهار.73ويف اآلية )

 
راَّللَّ ر} -79 رإَِّلَّ ك ه نَّ رُي مسِّ رَما رالسََّماءِّ رَجو ِّ رِفِّ رم َسخََّراٍت رالطَّيمِّ رإََِّل ريـََروما رَأملَم رِفِّ إِّنَّ

ن ر مِّ ٍمريـ ؤم  { ونَرَذلَِّكرَْلَََيٍترلَِّقوم
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ََر َويـَن ِعِه }( من سورِة األنعام: 99قاَل يف تفسرِي مثلها، يف اآليِة ) ان ظ ر وا ِإىَل َثَرِِه ِإَذا أَث 
دالالٍت على كماِل قدرِة خالِق هذه األشياِء  ... {: ِإنن يف َذِلك م  آَلَاَيٍت ِلَقو ٍم يـ ؤ ِمن ونَ 

قوَن به،   َله.ويتنبعوَن رسوحكمتِه ورمحته، لقوٍم يصدِ 
 

ٍءرَوه ًدىر}  -89 رَشيم َياًَنرلِّك ل ِّ لِّمِّيَرَونـَزَّلمَنارَعَليمَكرالمكَِّتاَبرتِّبـم َرىرلِّلمم سم  { َوَرمحمًَةرَوب شم
 مَ وحرن  ،هحاللَ  وهنيه، فأحلن  وأمرهِ  هللاِ  من حدودِ  ،بـما فـيه ق به، وعملَ صدن  ملن   ةا َرمحو 

فـي  ثوابهِ  جبزيـلِ  ره  له بـالطاعة، يبش ِ  وأذعنَ  ،يد له بـالتوح وخضعَ  هللاَ  أطاعَ  ملن   وبشارةا حرامه. 
 )الطربي(. كرامته.  مِ وعظي  ،خرةاآل
 

َشاءِّر} -90 رالمَفحم رَعنِّ َهى رَويـَنـم رذِّيرالمق رمََب رَوإِّيَتاءِّ َسانِّ رَواْلمِّحم لِّ لمَعدم رِبِّ رَيَمم ر  راَّللََّ إِّنَّ
ريَعِّظ ك ممر  { َلَعلَّك ممرَتذَكَّر ونَرَوالمم نمَكرِّرَوالمبَـغميِّ

َوِإَذا قـ ل ت م  فَاع ِدل وا َوَلو  َكاَن ( من سورِة األنعام: }...152قاَل يف تفسريها، يف اآليِة )
َِن أَو ف وا َذِلك م  َوصناك م  بِِه  ِد ا أي: تتنعظوَن وتنتهوَن عما  {: َلَعلنك م  َتذَكنر ونَ َذا قـ ر َب َوِبَعه 

 هذا. كنتم فيه قبَل 
 

ت ممرفِّيهِّرََّتمَتلِّف ونَرَولَيـ بَـي ِّنَر}  -92 َمرالمقَِّياَمةِّرَمارك نـم  { نَّرَلك ممريـَوم
 اكتَفى بقولِه رمَحه  هللا: في جازي كلن عامٍل بعمله. 

ويف يوِم القيامِة يَفِصل  هللا  بنَي النناِس فيما كانوا خَيتلفوَن فيِه يف الد نيا، وتفسري ها: 
ازي ك الًّ وي بنيِ   هلم احلقن   )الواضح يف التفسري(. حق . مبا َيستيف ذلك، وجي 

 بوحدانـيةِ  بـاهلل كان يقر   الـمؤمنَ  أنن  ،فـي الدنـيا والذي كانوا فـيه خيتلفونَ  لكن قاَل الطربي:
كان   فذلكَ  ،الكافر   هِ ب بذلك كل ِ ه، وكان يكذ ِ به أنبـياءَ  بـما ابتعثَ  ق  ه، ويصد ِ نبـي ِ  ةِ ونبون  هللاِ 

 ...هم علـيهورودِ   هلم عندَ   ه  نَ يبـي ِ   أن    ه  عبـادَ   ذكره    ىتعالَـ   هللا    الذي وعدَ   ،اختالفهم فـي الدنـيا
 

َدًةر} -93 رأ مًَّةرَواحِّ رَشاَءراَّللَّ رَْلََعَلك مم رَيَشاء رَوَلوم دِّيرَمنم رَيَشاء رَويـَهم لُّرَمنم ري ضِّ رَوَلكِّنم
ت ممرتـَعمَمل ونَر أَل نَّرَعمَّارك نـم    {َولَت سم
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َنَ سورِة فاطر }( من 8يف اآليِة )  ي ِضل  َمن   أََفَمن  ز يِ َن َله  س وء  َعَمِلِه فـََرَآه  َحَسناا فَِإنن ا
ِدي َمن  َيَشاء   إمنا ي ِضل  َمن ي ِضل ، { قال: أي: بقَدرِه كان ذلك. مث قال: َيَشاء  َويـَه 
 اهـ.  من احلجنِة البالغة، والعلِم التام .  يف ذلكَ  ويَهدي َمن يَهدي، ملا له  

َك مساِلَك ي ِضل  هللا  َمن  سَلَك مساِلَك الشنرِ  والضنالل، ويَهدي َمن  سلَ وتوضيحه: 
 )الواضح يف التفسري(. اخلرِي واهل َدى.

 
َار} -94 رَقَدٌمربـَعمَدرثـ ب وَتِّ رفـََتزِّلَّ َنك مم رَدَخًَلربـَيـم َاَنك مم ذ وارَأُيم َاررَوََلرتـَتَّخِّ َوَتذ وق وارالسُّوَءرِبِّ

راَّللَِّّرَوَلك ممرَعَذاٌبرَعظِّيمٌرَصَددمر رَسبِّيلِّ  { ُت مرَعنم
فـي الدنـيا،  معاصيهِ  به أهلَ  ب  الذي يعذ ِ  ،هللا هو عذاب   وذلك السوء   ،وتذوقوا أنتـم السوء

 الكفر.  به أهلَ   بَ ما عذن  وذلك بعض  
َنِ }  عن اإليـمان.   ورسولهِ  بـاهللِ   يـمانَ اإل  ن أرادَ م مَ يقول: بـما فَتنتـ    {بِـَما َصَدد تـ م  َعن  َسبِـيـِل ا
 )الطربي(. م.جهنـن   خرة، وذلك ًنر  فـي اآل  {َوَلك م  َعَذاٌب َعِظيـمٌ }
 

ر} -95 رَلك مم رَخيمٌ ره َو راَّللَِّّ رعِّنمَد َا رإِّمَّ رَقلِّيًَل رَْثًَنا راَّللَِّّ دِّ ربَِّعهم ََت وا رَتشم ت ممررَوََل رك نـم إِّنم
 { تـَعمَلم ونَر

 { فضَل ما بني العَوَضني.م  تـَع َلم ونَ ِإن  ك نـ ت  قال البغوي: }
 م من أهِل العلِم والتمييز. أي: إن  كنت   املعاين(:وقال صاحب  )روِح 

 
ر} -101 رم فمََتٍ رأَنمَت َا رإِّمَّ رقَال وا ريـ نَـز ِّل  َا رِبِّ رَواَّللَّ رَأعمَلم  رَآيٍَة رَمَكاَن رَآيًَة ربَدَّلمَنا َبلمرَوإَِّذا

ثـَر ه ممرََلريـَعمَلم ونَر  { َأكم
ثـَر ه م  اَل يـَع َلم ونَ }  )البغوي(. .املنسوخ  منالناس ِ وبياَن { حقيقَة القرآن، َبل  َأك 
 

ر} -107 َّنَّ م  َرةِّرَذلَِّكرِبَِّ َخِّ نـمَيارَعَلىراْلم رالدُّ ََياَة راِلم َتَحبُّوا َمرراسم دِّيرالمَقوم ريـَهم راَّللََّرََل َوَأنَّ
 {المَكافِّرِّينَر

 أهنم اختاروا زينةَ  من أجلِ  ؛العظيـم هلم العذاب   ووجبَ  ،هللا غضب   الـمشركنيَ  هبؤالءِ  حلن 
 )الطربي(.  .خرةاآل  الدنـيا علـى نعيمِ   الـحياةِ 
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رَوه ممرظَالِّم ونَر}  -113 ه ممرَفَكذَّب وه رفََأَخَذه م رالمَعَذاب  نـم رَجاَءه ممرَرس وٌلرمِّ  { َوَلَقدم
 صلى هللا هللاِ  رسول   ،ها صفتَ هللا اليت وصفَ  القريةِ  هذهِ  أهلَ  تعاىل ذكره: ولقد جاءَ  يقول  

، وإىل  وصدقَ  ه  ، ويعرفون نسبَ يعرفونه ،همعليه وسلم من أنفسِ  هلجته، يدعوهم إىل احلق 
 وذلكَ  {،فََأَخَذه م  ال َعَذاب  } ،هللا ن عندِ هم به مِ كذنبوه  ومل يقبلوا ما جاءَ ، فمستقيم طريقٍ 
قونه، رزَ ذلك ي   الذي كان قبلَ  الواسعِ  والرزقِ  والطمأنينةِ  األمنِ  مكانَ  ،واخلوف اجلوعِ  لباس  
 بدرٍ  عظماؤهم يومَ  لَ تِ أنه ق   يقول: وهم مشركون، وذلكَ  {َوه م  ظَاِلم ونَ }  ابلسيف،وقتلٌ 

 )الطربي، بشيء من االختصار(.  على الشرك.  ابلسيفِ 
 

راْلمِّنمزِّر} -115 رَوِلَمَم رَوالدََّم َتَة رالمَميـم رَعَليمك م  رَحرََّم َا رَومَرإِّمَّ رَفَمنِّرريرِّ ربِّهِّ راَّللَِّّ رلَِّغيمِّ رأ هِّلَّ ا
رَغيمَرَِبٍغرَوََلرَعاٍدرر يمٌراضمط رَّ  { فَإِّنَّراَّللََّرَغف وٌرررَحِّ

َم الكالم  على مثِل هذه اآليِة يف سورِة البقرة.  ذكَر أنه تقدن
أكَل من ا : غفوٌر لِـموأورَد هناَك قوَل سعيد بن ج بري رمحَه  هللا( منها، 173ويعين اآليَة )

 أحلن له احلراَم يف االضطرار. احلرام، رحيٌم إذ  
 

رَذلَِّكرَوَأصمَلح وار} -119 ربـَعمدِّ رُث َّرًَتب وارمِّنم ََهاَلٍة رالسُّوَءرِبِّ ررَبََّكرلِّلَّذِّيَنرَعمِّل وا ُث َّرإِّنَّ
ربـَعمدَِّهار يمٌرإِّنَّررَبََّكرمِّنم  { َلَغف وٌرررَحِّ

برمَحه  غِفر  ذنَبه، وييَ ِه وبتفإنن هللَا بعَد إحداِث ت...    )الواضح يف التفسري(.  ه  به. وال يـ َعذِ 
 

نـمَيارَحَسَنًةر}  -122 رالدُّ َناه رِفِّ َنرالصَّاِلِِّّيَرَوَآتـَيـم َرةِّرَلمِّ َخِّ راْلم  {َوإِّنَّه رِفِّ
( من سورِة البقرة: وهو يف اآلخرِة من الصاحلنَي 130مثلها، يف اآليِة )تفسرِي قاَل يف 
 السعداء.
، ( من سورِة العنكبوت: مجَع هللا  له بني سعادِة الدنيا27)مثلها أيضاا، يف اآليِة  وقاَل يف

 املوصولِة بسعادِة اآلخرة.
، هللا  عندَ وشأنه   أمره   ن صلحَ ملمن  ،القيامة يومَ  اآلخرةِ  يف الدارِ  وإنه  وقاَل الطربي  رمَحه  هللا: 

 وكرامته.  فيها منزلته    وَحس نت  
 

َنارإِّلَيمَكرُث َّرَأومر}  -123 َنرالمم شمرِّكِّيَرَحيـم يَمرَحنِّيًفارَوَمارَكاَنرمِّ لََّةرإِّبـمَراهِّ راتَّبِّعمرمِّ  { َأنِّ
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الذي كان عليه  على الدينِ  ،ا: مسلما { يقولَحِنيفاا} ،املسلمة احلنيفيةَ  إبراهيمَ  ةَ ملن  ع  بِ اتن 
 )الطربي(.  أ منها.تربن   براهيم  ك، كما كان إها قوم  اليت يعبد    واألندادِ   إبراهيم، بريئاا من األواثنِ 

 
ر} -124 تَـَلف وارفِّيهِّ رَعَلىرالَّذِّيَنراخم َارج عَِّلرالسَّبمت  َمرإِّمَّ ريـَوم نَـه مم ربـَيـم ررَبََّكرلََيحمك م  َوإِّنَّ

 {َكان وارفِّيهِّرََيمَتلِّف ونَرالمقَِّياَمةِّرفِّيَمارر
 عندَ  ،وحترميه السبتِ  حاللِ يف است ،بينهم املختلفنيَ  بني هؤالءِ  يحكم  لَ  اي حممد   كَ ربن  إنن 

يف الدنيا  ا كانوا فيه خيتلفونَ ممن  ،ويف غريه القيامة، فيقضي بينهم يف ذلكَ  مصريهم إليه يومَ 
 فيه منهم ما هو أهله. واملخطئِ  ،فيه جزاءه املصيبِ  مبجازاةِ  ابلعدلِ  ، ويفصل  ابحلق  

 )الطربي(.
 

ر}  -126 ت ممرفـََعاقِّب وارِبِِّّثملِّ رَعاقـَبـم ت ممربِّهِّرَوإِّنم رَصَبمُت مرََل َورَخيمٌرلِّلصَّابِّرِّينَرَمارع وقِّبـم  {َولَئِّنم
، فهوبعاقامل عن ِ  وإذا صرب  ظيم. واٌب عوللصنرِب ثن  خ ل ق، وح س ٌل منكمضف ِة ابملِث ِل وعَفوِ 

ا يـ َوفن الصناِبر وَن ِإمننَ [، }43{ ]سورة الشوَرى: َوَلَمن َصرَبَ َوَغَفَر ِإنن َذِلَك َلِمن  َعز ِم األ  م ورِ }
َره م بَِغري ِ ِحَسابٍ   )الواضح يف التفسري(.  [.10{ ]سورة الز َمر:  َأج 

 

رراءراْلسسورةر
 
ر{ع ل وًّارَكبِّيًاَولَتَـعمل نَّر}ر-4

 )الطربي(.  ا شديدا.استكبـارا 
 
َنارَعَليمك ممرعَِّباًدارلََنارأ ور}  -5 ََلَلرفَإَِّذارَجاَءرَوعمد رأ وََلت َاربـََعثـم رِبَمٍسرَشدِّيٍدرَفَجاس وارخِّ ِّ 

 { وََكاَنرَوعمًدارَمفمع وًَلرالد ََِّيرِّر
 (.قضاءا كائناا ال خ لَف فيه. )تفسري البغوي

 
ثـََررنَفِّيًاُث َّرَرَددمََنرَلك م رالمَكرََّةرَعَليمهِّممرر}  -6 ممَواٍلرَوبَنَِّيرَوَجَعلمَناك ممرَأكم  {َوَأممَددمََنك ممرِبَِّ

أكثَر قونة،  شاا، فِصرِ  يما س ِلب، وجعلناكم أكثَر جب، والولَد بعدما هن ِ عد ملاَل بيناكم  اوأعط
 )الواضح يف التفسري(.   داا وع دنة.عد 
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رَأَسأمُت مرفـََلَهار}  -7 ك ممرَوإِّنم َنـمف سِّ ت ممرْلِّ َسنـم ت ممرَأحم َسنـم رَأحم  { إِّنم

 نتـ م أحسَ  ،وهنيه ه  م أمرَ كم، ولزمتـ  أمَر ـم وأصلـحت   هللاَ  م  تـ م  اي بنـي إسرائيـل، فأطعتَسنأحإن  
 ن ذلكَ مِ  كم ما تفعلونَ بفعلتِ  تنفعونَ كم إنـما ألن ؛منف ِسكن ذلك ألـم مِ م ما فعلت  وفعلتـ  
ي نـمِ ا، وي  غاكم سوءا ن بَ عنكم مَ  يدفع   فإن هللاَ  ،خرة. أما فـي الدنـياكم فـي الدنـيا واآلأنفسَ 

 .هكم به جنانَ تعالـى يثـيب   فإن هللاَ  ،خرةة. وأما فـي اآلكم قون تكم إلـى قون كم، ويزيد  لكم أموالَ 
 سخطونَ ألنكم ت   ؛ون ؤ كم تسي، فإلـى أنفسِ م ما هناكم عنه حينئذ وركبتـ   ،هللا عصيتـم   وإن  

غاكم ن بَ منكم مَ  ن  كم، ويـمك ِ علـيكم فـي الدنـيا عدون  ط  كم، فـيسل ِ كم ربن علـى أنفسِ  بذلكَ 
 )الطربي(.  الـمهني  فـي العذابِ   خرةِ كم فـي اآلد  ا، وخيـل ِ سوءا 
 
ار}  -7  {تـَتمبِّيًارَولِّيـ َتب ِّ وارَمارَعَلوم

 تتبرياا: هالكاا )ت نظر املفردات للراغب(.
 
ر} -9 مِّنَِّي رالمم ؤم ر  رَويـ َبش ِّ رَأقـمَوم  رهَِّي رلِّلَِّتِّ دِّي ريـَهم رالمق رمَآَن رَهَذا ريـَعمَمل وَنرإِّنَّ الَّذِّيَن

رأَر َاتِّ ًرارَكبِّيًارالصَّاِلِّ  {نَّرََل ممرَأجم
هللا على   أجراا منَ   هلم  أبنن   ،ا هناهم عنهعمن  به، وينتهونَ   يف دنياهم مبا أمرهم هللا   ويعملونَ ...  

اليت  ،هو اجلنة وذلكَ  ،جزيالا  ا، وجزاءا  عظيما يعين ثواابا  ا{،َكِبريا  }هم الصاحلاتِ إمياهنم وعملِ 
 الطربي(.)  عمله.  ها هللا تعاىل ملن رضيَ أعدن 
 
 

ََنرََل ممر}  -10 َرةِّرَأعمَتدم َخِّ ْلم مِّن وَنرِبِّ  {َعَذاًِبرأَلِّيًمارَوَأنَّرالَّذِّيَنرََلريـ ؤم
 .)الطربي(  م.جهنـن   عا، وذلك عذاب  يعنـي موجِ 

 
رالنـََّهارِّر} -12 رَآيََة رَوَجَعلمَنا راللَّيملِّ رَآيََة ََن رَفَمَحوم ِّ رَآيـََتيم رَوالنـََّهاَر راللَّيمَل َرًةررَوَجَعلمَنا م بمصِّ

ر رَواِلمَِّساَب نَِّي رالس ِّ رَعَدَد رَولِّتَـعمَلم وا ررَب ِّك مم رمِّنم رَفضمًَل تَـغ وا رَفصَّلمَناه ررلِّتَـبـم ٍء رَشيم وَك لَّ
يًَلر  { تـَفمصِّ

به علـيكم من نعمه،  علـى ما أنعمَ  لتشكروا هللاَ  ؛ا لكم أيها الناس شافـيا بـياًنا  اه  نبـين  شيءٍ  وكلن 
 )الطربي(.  هلة واألواثن.اآل  ة، دونَ ـخـلصوا له العبـادوت  
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ر} -16 رفِّيَها رفـََفَسق وا َفِّيَها رم َتم رَأَمرمََن رقـَرميًَة رَّن ملَِّك رَأنم رَأَردمََن رَوإَِّذا رالمَقومل  َها رَعَليـم َفَحقَّ

مِّيًا  { َفَدمَّرمََنَهارَتدم
ًن أهَلها، ودمنرًنها تدمرياا كامالا. )  الواضح يف التفسري(.فحقن عليها أمر  هللِا ابهلالك، فأَبد 

 
ٌنر} -19 مِّ َرَةرَوَسَعىرََلَارَسعميَـَهارَوه َورم ؤم َخِّ رَأرَاَدراْلم  {فَأ ولَئَِّكرَكاَنرَسعميـ ه ممرَمشمك ورًاَوَمنم
  جزائــهِ   ســن  ح    هــم عـلــى ســعيهم ذلــكَ إاي    هللاِ   وشــكر    .امشــكورا   هللاِ   كــاَن عملهــم بطاعــةِ   ،ذلــك  فمــن فعــلَ ...  

 )الطربي(.ئها برمحته.  هلم عن سي ِ  حة، وتـجاوزه  هلم علـى أعماهلم الصالـ
 

م وًمار} -22 مذ وًَلرََلرََتمَعلمرَمَعراَّللَِّّرإََِّلًارَآَخَررفـَتَـقمع َدرَمذم َِ} 
 )الواضح يف التفسري(. وقَعدَت خَمذوالا عاِجزاا ال ًنِصَر لَك وال م نِقذ.... 
 

رإَِّيَّررَأَلَّرَوَقَضىررَبَُّكر} -23 اًَنرره رتـَعمب د وارإَِّلَّ سـَ رإِّحم لمَوالَِّديمنِّ رَوِبِّ د ت َارَأوم َبَرَأحـَ َدَكرالمكـِّ ل َغنَّرعِّنـم بـم اريــَ إِّمـَّ
َهرمت َارَوق لمرََل َمارقـَومًَلرَكرُِّيًارركََِّلت َار رَوََلرتـَنـم  {َفََلرتـَق لمرََل َمارأ فٍ 

ه  }  )الطربي(. ه.غري   دَ عبَ ي   هللا، فإنه ال ينبغي أن    تعبدوا إال  أال   {:َأالن تـَع ب د وا ِإالن ِإاين
َا} َا أَو  ِكاَلمه   : فإذا َكربا عنَدك، األبواِن أو أحد مها )الواضح يف التفسري(.{ِإمنا يـَبـ ل َغنن ِعن َدَك ال ِكرَبَ َأَحد مه 
 

رارممَحمه َمارر} -24 َنرالرَّمحمَةِّرَوق لمرَرب ِّ رمِّ رََل َمارَجَناَحرالذُّل ِّ فِّضم رَواخم  {َصغِّيًارَكَماررَبَـَّياّنِّ
ـــي صـــغري، فرمحـــاين وربـــن   ين لـــ فـــا عكمـــا تعطن   ... ـــيت    ا، حـــىت اســـتقللت  ـياين صـــغريا ـف   عنهمـــا.  بنفســـي، واستغـن

 )الطربي(.
 

ك ممر} -25 رنـ ف وسِّ َارِفِّ رَتك ون وارَصاِلِِّّيَررَبُّك ممرَأعمَلم رِبِّ َوَّابَِّيررإِّنم  {َغف ورًافَإِّنَّه رَكاَنرلِِّلم
كم مـن حـقِ  الوالـَديِن وغـرِي  مبا لزمَ بعد تقصرٍي كان منكم يف القياِم   يعني،طِ أبراراا م   {:نيَ ِإن  َتك ون وا َصاحلِِ }

 ذلك. )البغوي(.
 ِلمـا وقَع منهم ِمن نوِع تقصرٍي أو أذينة. )روح املعاين(.{ َغف وراا}
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ر}  -33 ق ِّ ِلـَم رِبِّ رََّمراَّللَّ رإَِّلَّ رحــَ تـ لـ وارالــنـَّفمَسرالَـِّتِّ نمرَوََلرتـَقم اررَومــَ لمطَاًَنررق تــَِّلرَمظمل ومـً رَجَعلمنَـارلَِّولِّيــ ِّهِّرســ  دم فـَقــَ
رإِّنَّه رَكاَنرَمنمص ورًا رالمَقتملِّ رِفِّ  {َفََلري سمرِّفم

  حقٍ  يوجب  قتَله  أو ي بيحه  للقاتل. )روح املعاين(.بغريِ 
 
َرمَضر} -73 رََّتمرَِّقراْلم رَمَرًحارإِّنََّكرَلنم َرمضِّ راْلم رِفِّ رتـَبـمرَوََلرَتمشِّ  {ل َغراْلمَِّباَلري وًَلرَوَلنم

 قصده.  ذلك بنقيضِ  ى فاعل  ازَ جي   بنفسك، بل قد  كَ وإعجابِ  كَ وفخرِ  كَ : بتمايلِ أيقالَ  رمحَه  هللا:  
  رهِ وبطَــ   هِ رب  بكِــ   ال ينــال    اإلنســانَ   أنن   :معنــاه  ،كرب ِ وتســاويها بكِــ   اجلبــالَ   لَ طــاوِ ت    أن    ال تقــدر    :أيقــاَل البغــوي:  

 .  على شيء ال حيصل    ،اجلبال ومطاولةَ  األرضِ  خرقَ  يريد   كمن    ،اشيئا 
 

َمةِّرر} -39 رَجَهنََّمرَمل وًماررَوََلرََتمَعلمرَمَعراَّللَِّّرإََِّلًارَآَخرَرَذلَِّكرِمَِّّارَأومَحىرإِّلَيمَكررَبَُّكرمَِّنراِلمِّكم فـَتـ لمَقىرِفِّ
ح ورًا  {َمدم

 . )الطربي(.كا فـي عبـادتِ شريكا   مع هللاِ  وال تـجعل  
 

َنرالمَمََلئَِّكةِّرإََِّنًبرَأفَأَر} -40 لمَبنَِّيرَواَّتَََّذرمِّ َفاك ممررَبُّك ممرِبِّ  {إِّنَّك ممرلَتَـق ول وَنرقـَومًَلرَعظِّيًمارصم
 )الواضح يف التفسري(. ِه وشناعِته.ظيماا يف ج رأتتقولوَن قوالا م سَتنَكراا ِمن أساِسه، ع  إننكم
 

َممر} -44 ري َسب ِّح رَبِّ ٍءرإَِّلَّ رَشيم رمِّنم بِّيَحه ممرَوإِّنم رََلرتـَفمَقه وَنرَتسم  {إِّنَّه رَكاَنرَحلِّيًمارَغف ورًادِّهِّرَوَلكِّنم
ِئن  }( مــن ســورِة فــاطر  41قــاَل يف تفســريها، يف اآليــِة ) ز واَل َولــَ َر َض َأن  تـــَ َماَواِت َواأل  ك  الســن َنَ مي  ســِ ِإنن ا

ويعصـونه،    بـهِ   وهـم يكفـرونَ   ه  ى عبـادَ أي: يـرَ   {: َكاَن َحِليماا َغف ورااِإننه  زَالََتا ِإن  أَم َسَكه َما ِمن  َأَحٍد ِمن  بـَع ِدِه  
 .ويغفر آخرينَ  وال يـَع َجل، ويسرت   ل  ويؤج ِ   وينظر   ر  فيؤخ ِ  ،وهو حيلم

 
َتطِّيع وَنرَسبِّيًَلر} -48 َممثَاَلرَفَضلُّوارَفََلرَيسم رَكيمَفرَضَرب وارَلَكراْلم  {انمظ رم
ـاعترب  كَ قلبِـ  بعنيِ  اي مـحمد   انظر   ـاه، بقـوهلم: هـو مسـحور،    هوا لـكَ األمثـال، وشـبن   لـوا لـكَ كيـف مثن   ،ـف األشـب

ـلِ   فجـاروا عـن قصـدِ  ،وهو شاعر، وهـو ـمـجنون  ـحق ِ   لطريـقِ   فـال يهتـدونَ   ،هم مـا قـالوالِ بقـي  السبــي م  لضـالهلِ   اـل
رَجِ   قــد خــذهلم عــن إصــابته، فهــم ال يقــدرونَ   هللاَ   عنــه وب عــدهم منــه، وأنن  ا هــم ـفــيه مــن كفــرهم  ممــن   عـلــى اـلــَمخ 

 . )الطربي(.به نِ هم إلـى اإليـماقبتوف  
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رَيَشأمريـَرممَحمك ممر} -45 رَيَشأمريـ َعذ ِّبمك ممررَبُّك ممرَأعمَلم ربِّك ممرإِّنم رإِّنم  {َوَمارَأرمَسلمَناَكرَعَليمهِّممروَكِّيًَلررَأوم
 )الطربي(. بكفركم به. القـيامةِ  بكم يومَ كم، فـيعذ ِ كم عن اإليـمان، فتـموتوا علـى شركِ خيذلَ  أبن  
 

رم َعذ ِّب وَهارَعَذاًِبرَشدِّيًدارر} -58 رالمقَِّياَمةِّرَأوم مِّ لِّك وَهارقـَبمَلريـَوم رََنمن رم هم رقـَرميٍَةرإَِّلَّ رمِّنم رَوإِّنم َكاَنرَذلِـَّكرِفِّ
رَمسمط ورًا  {المكَِّتابِّ
 )الطربي(. ـمـحفوظ.ال ما هو كائن، وذلك اللوح    فـيه كل   بَ تِ الذي ك    يعنـي فـي الكتابِ 

 
رإِّبملِّيَسر} -61 ََدَمرَفَسَجد وارإَِّلَّ رَخَلقمَتريِّيًنارَوإِّذمرقـ لمَنارلِّلمَمََلئَِّكةِّراسمج د وارْلِّ  {قَاَلرأََأسمج د رلَِّمنم
َته  ِمنوم ستَـع   دمَ قاراا آلإبليس  احت قالَ   )الواضح يف التفسري(. طني؟ لياا عليه: أأسجد  هلذا الذي َخلق 
 

اد وار} -73-75 ركــَ َه رَوإًِّذارََلَّتــََّذ وَكرَوإِّنم ارغــَيم نــَ ََتَِّيرَعَليـم َكرلِّتَـفــم ارإِّلَيــم نــَ رالــَّذِّيرَأومَحيـم نِّ تِّن ونــََكرعــَ لَيَـفم
ًئارَقلِّيًَلر (73) َخلِّيًَلر َترتـَرمَكن رإِّلَيمهِّممرَشيـم ركِّدم َناَكرَلَقدم رثـَبـَّتـم َيَـاةِّر (74) َوَلومََلرَأنم عمَفراِلم َناَكرضِّ إًِّذارَْلََذقـم

عمَفروَر َنارَنصِّيًاضِّ رُث َّرََلرَتِّد رَلَكرَعَليـم  {.(75) المَمَماتِّ
 وهذا تفسريها: أورَد مفهوَم اآلايت.

يالا } ذ وَك َخلــــِ َه  َوِإذاا اَلعــــنَ ري  ا غــــَ نــــَ رَتَِي َعَليـ  َك لِتَـفــــ  ا إِلَيــــ  نــــَ ِذي أَو َحيـ  ِن الــــن َك عــــَ ِتن ونــــَ اد وا لَيَـف    : وقــــد كــــادَ {َوِإن  كــــَ
حونـَه،  تنة، وَيصرِفوَك عم ا أوحينـاه  إليـَك مـَن األحكـام، ِلمـا ي راِجعونـََك فيـِه ويقرت يوِقع وَك يف الفاملشركوَن أن  

 ديقاا ووليًّا هلم.ذوَك صعلى ذلَك العن   قَتهم ما أوحاه  إليك، ولو وافريَ على هللِا غطلبوَن منَك أن  َعتِلَق وي
َناَك لَ } َت تَـ َوَلو اَل َأن  ثـَبـنتـ  ئاا قَِليالا َقد  ِكد  َت أن  مَتيَل إلـيهم شـ ن ث  ولو مل  :{ر َكن  إِلَي ِهم  َشيـ  يئاا  بِ ت َك على احلقِ  َلِكد 

، لشدنِة كيِدهم واحتياهِلم.  قليالا
َنا َنِصرياا} ََياِة َوِضع َف ال َمَماِت مث ن اَل َتَِد  َلَك َعَليـ  يئاا  م ولـو شـ أننَك ِملـَت إلـيهولو    :{ِإذاا أَلََذقـ َناَك ِضع َف احل 
، ألذق رة، مثن ال  لـيالا نيا، وعـذاابا مضـاَعفاا يف احليـاِة اآلخـِ َتـد  م عينـاا مَينَـعــ َك  قنـاَك عـذاابا مضـاَعفاا يف احليـاِة الـد 

 ذابِنا.ِمن  ع
 هلـم  لِ  بعـَدِم التنـاز منيَ  إلـيهم. وهـذا درٌس كبـرٌي للم سـلنَي والركـونِ َم هللا  رسولَه  الكرمَي من  فتنِة املشـركعص وقد 

ٌل ال َيصــل ح  التنفــريط  جبــ زٍء منــه. وفـَـرٌق بــنَي العــِزنِة  عــن شــيٍء مــن  أحكــاِم ديــِنهم للكــاف رين، فهــو نظــاٌم متكامــِ
 )الواضح يف التفسري(. عِضه.ب ه، وبنَي التنناز ِل عنه  أو عنخِر بالِم والفابإلس

 
رر س لَِّنار} -77 َلَكرمِّنم رَأرمَسلمَنارقـَبـم رَقدم  {َوََلرَتِّد رلِّس نَّتَِّنارحَتموِّيًَلرس نََّةرَمنم
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 .)الواضح يف التفسري(  غيرياا.بديالا أو تِتنا توال َتَِد  لطريق
 

َنارإِّلَيمَكر} -86 لَّذِّيرَأومَحيـم َهَََّّرِبِّ َنارلََنذم ئـم رشِّ َناروَكِّيًَلرَولَئِّنم  {ُث َّرََلرَتِّد رَلَكربِّهِّرَعَليـم
ا  بــك، وال ًنصــرا   ذلــكَ   ن فعــلِ فــيــمنعنا مِــ   لــكَ   ا يقــوم  ما ـقــي ِ   ذلــكَ   مــن  بــكَ   ـبــما نفعــل    كَ لنفســِ   مث ال ـتــجد  ...  

 بك، ما نريد   بـيننا وبـنيَ  فـيحول    ينصركَ 
 

َله رَكاَنرَعَليمَكرَكبِّيًا} -87 ررَب َِّكرإِّنَّرَفضم رَرمحمًَةرمِّنم  {إَِّلَّ
ئ ـــحمد    نا لنـــذه ن ولـــئن  شـــِ ـــالذي أو   اي ـم ـيحـب ا إـلــ الا منـــه  وتفضـــ    كَ ن ربـــ ِ مِـــ   محـــةا ذلـــك، ر   ال يشـــاء    ولكنـــه    .كينـــَ
ــريا لَ فضــ   إنن   ،عـلــيك ــيَك كـب ــائهِ   ،اه  كــاَن عـل ــيكَ   لرســالته، وإنزالــهِ ك  إاي    بـاصطـف ــيكَ   نعمــهِ   كتابــه، وســائرِ   عـل   عـل

 .)الطربي( ى.ـحصَ التـي ال ت  
 

ََلَلََر} -91 َاَررخِّ ََّنم َرراْلم ر ِّيٍلرَوعَِّنٍبرفـَتـ َفج ِّ رَتك وَنرَلَكرَجنٌَّةرمِّنم يًاَأوم  {ارتـَفمجِّ
َر فيهــا العيـــوَن والينــابيَع فَتجـــري يف  ة،  نـــِب الكثــري ار  الننخيــِل والعكــوَن لــَك ب ســـتاٌن فيــِه أشـــجأو ي...   وت فجـــِ 

.  )الواضح يف التفسري(. ِخالهِلا األهنار  جَرايًنا
 

َناركَِّسًفار} -92 َترَعَليـم قَِّطرالسََّماَءرَكَمارَزَعمم رت سم َّللَِّّرَأوم َرِبِّ رََتمِتِّ  {رَوالمَمََلئَِّكةِّرقَبِّيًَلرَأوم
 )الواضح يف التفسري(. م قابـََلةا وِعياًنا َيشَهدوَن بصحنِة ما تقول.أو أتيَت ابهلِل واملالئكِة  ... 
 

َرمضَر} -99 رَواْلم َلرَلـَ ررَأَوملَمريـََرومارَأنَّراَّللََّرالَّذِّيرَخَلَقرالسََّماَواتِّ ثـمَله ممرَوَجعـَ رََيملـ َقرمـِّ ممرقَادٌِّررَعلَـىرَأنم
رك ر  {ف ورًاَأَجًَلرََلررَيمَبرفِّيهِّرفََأََبرالظَّالِّم وَنرإَِّلَّ

ا}  :من الـمشركني  القائلونَ   هؤالءِ  لـم ينظر   أوَ  ا َجِديــدا   بعيـونِ  {أَِئَذا ك ننا ِعظَاماا َور فَااتا أَئِننا َلَمبـ ع وث وَن َخل قــا
ــــمونَ  ــــلقَ   هللاَ   أنن   قلــــوهبم، فـيعـل ــــابتدَ واألر   واتِ االســــم  الــــذي ـخ هــــا بق درتــــه،  شــــيء، وأقامَ   غــــريِ   عها مــــن  ض، ـف

 )الطربي(.... قادرٌ 
 
رَكاَنرَوعمد ررَب َِّنارَلَمفمع وًَلرَويـَق ول وَنرس بمَحاَنررَب َِّنار} -810  {إِّنم

 )الطربي(.  به. وتصديقٌ  بـالقرآنِ  إيـمانٌ  .اا يقـينا مفعوالا حقًّ  إال   وعقابٍ   ن ثوابٍ نا مِ رب ِ  وعد   ما كانَ 
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ع وار} -110 رَمارَتدم رادمع واراَّللََّرَأوِّرادمع وارالرَّمحمََنرَأَيًّ َ رق لِّ َاء راِلم سم ََسم  {فـََله راْلم
ىَن تفســـــري  قولـــــِه تعـــــاىل: } اء  احل  ســـــ  َمســـــ َ َِِن األ  ( مـــــن ســـــورِة األعـــــراف، مـــــن )الواضـــــح يف  180{ يف اآليـــــِة )َو

ا ت نبِ التفسري(:   ها.فِ ر ئ  عن أحسِن املعاين وأشوهلِل أحسن  األمساِء وأجل ها؛ ألهنن
 

رالكهفسورةر
 
نَِّيرالَّذِّيَنر} -2 مِّ َررالمم ؤم رَلد نمه رَويـ َبش ِّ َاتِّرقـَي ًِّمارلِّيـ نمذَِّررِبَمًسارَشدِّيًدارمِّنم اِلِّ ًرارريـَعمَملـ وَنرالصـَّ َأنَّرَلـَ ممرَأجـم

 {َحَسًنار
احِلَاِت    ِإنن الــنِذينَ }  مــرمي ( مــن ســورِة  96 )اآليــةِ   ها، يفقــال يف تفســريِ  َعل  هلــَ م  الــرنمح َن   َآَمنــ وا َوَعِملــ وا الصــن َيج  ســَ

 ملتابعتها الشريعَة احملمدية. هي األعمال  اليت ت رضي هللَا عزن وجلن   {:و دًّا
 

َصىرلَِّمارلَبِّث وارَأَمًدالِّنَـعمَلَمرُث َّربـََعثـمَناه ممر} -12 رَأحم ِّ  {َأيُّراِلمِّزمَبيم
 َ  لتفسري(.. )الواضح يف الَيتبنين

 
رَعَليمَكرنـََبَأه ممر} -13 َق ِّرََنمن رنـَق صُّ ِلم  {ِبِّ

 ابلصدق. )البغوي(.
 

ق ر} -21 َدراَّللَِّّرحـَ رلِّيَـعمَلم وارَأنَّرَوعـم اروََكَذلَِّكرَأعمثـَرمََنرَعَليمهِّمم اَعَةرََلررَيـمَبرفِّيهـَ إِّذمريـَتَـنَـاَزع وَنررَوَأنَّرالسـَّ
نَـه ممرَأممَره ممرفـََقال وارابـمن وا َياًَنرربـَيـم  {َرِبُّ ممرَأعمَلم رِبِِّّممرَعَليمهِّممربـ نـم

  فـيها. ال ريبَ   آتـيةٌ   الساعةَ   وي وقنوا أنن {: ... َوَأنن السناَعَة اَل رَي َب ِفيَها}
 )الطربي(.  م.وشأهنِ  بـالفتـيةِ  أعلم    الفتـيةِ   رب   {:َرهب  م  أَع َلم  هِبِم  }
 

رمِّرَر} -22 َارِّرفِّيهِّممرإَِّلَّ ه ممرَأَحًداراءًرَفََلرت  نـم رفِّيهِّممرمِّ تَـفمتِّ ًرارَوََلرَتسم  {ظَاهِّ
اِدل  يف شــأِن الف ةا ســهلةا هيِ نــ ِة مــع اخلائضــنَي فيــ تفــال َتــ  اَججــَ ة. )الواضــح يف التفســري وتفســري ابــن  يــه، إال  حم 

 كثري(.
 

َتغِّيث واريـ َغاث وا} -29 رَيسم رَيشموِّيرالمو ج وهَررَوإِّنم َاٍءرَكالمم هملِّ  {ِبِّ
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ــــمون يــــومَ   ث  غِ يســـت  وإن   ــــيامةِ   هــــؤالء الظاـل ــــي النــــارِ   الـق ــن    ـف ــــماء  ،العطــــش  مــــا هبــــم مــــنَ   ةِ شــــدن   مـ ــــيطلبوَن اـل   ،ـف
 ... )الطربي(.ي غاثوا

 
ر} -30 َاتِّ َسَنرَعَمًَلرإِّنَّرالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ رَأحم َررَمنم يع رَأجم رََلرن ضِّ  {إَِّنَّ
  اتِ جنـ    احلسـنِ   وعملـهِ   بطاعتـهِ   ازيهِ بل جن    ،وهنيه  ه  أمرَ   بعَ واتن   ،هللا  فأطاعَ   ،عمالا   ن أحسنَ مَ  ثوابَ  ضيع   ال ن  إًن  

 )الطربي(. ها األهنار.ن تـحتِ تـجري مِ  عدنٍ 
 

ٍبر}  -31 رَذهـــَ نم اوَِّررمـــِّ رَأســـَ نم ارمـــِّ َنرفِّيهـــَ وم ار رُي َلـــَّ ََّنـــمَ تِّهِّم راْلم رحتـــَم نم رِّيرمـــِّ ٍنرَتـــَم دم رعـــَ ات  َكرَلـــَ ممرَجنـــَّ أ ولَئـــِّ
ًرارَويـَلمَبس ونَر َقٍررثَِّياًِبرخ ضم َتبم رس نمد ٍسرَوإِّسم  {مِّنم

)الواضــــح يف التفســــري(؛ ألن اخلضــــرَة أحســــن  األلــــوان، والــــنفس     ويَلَبســــوَن ثيــــاابا زاهيــــةا مجيلــــةا بلــــوٍن أخضــــر
 تنبسط  هبا أكثَر ِمن غريها )روح املعاين(.

 
لــَّذِّير}  -37 رمَترِبِّ اوِّر ه رَأَكفــَ َورُيــ َ ب ه رَوهــ  احِّ ه رصــَ ــَ اَلرل ٍةرقــَ رن طمفــَ نم َراٍبرُث َّرمــِّ ــ  رتـ نم َكرمــِّ وَّاَكرَخَلقــَ ُث َّرســَ
 {رَج ًَلر
ا بعـد  ا جديـدا لقـا خ  كَ عيـدَ ي    هـذا أن    بـكَ   ن فعلَ بـمَ   يقول: أكفرتَ   ،نثىا ال أ  ذكرا  ،رجالا  ا سوايًّ بشرا  لكَ مث عدَ 

 ؟ )الطربي(.فـااتا ر   ما تصري  
 

َكر}  -39 َترَجنـَّتــَ ارشَــرَولـَـومََلرإِّذمرَدَخلــم َترمــَ اًَلرقـ لــم َكرمــَ نــم رَأََنرَأقــَلَّرمِّ َرنِّ رتـــَ َّللَِّّرإِّنم رِبِّ َةرإَِّلَّ وَّ اَءراَّللَّ رََلرقـــ 
 {َوَوَلًدا

ــة:   ــري  اآليـ ــر تفسـ ــه، ذكـ ــا فيـ َك مـ ــَ ــتاَنَك وعِجبـ ــَت ب سـ ــال  إذ  دَخلـ ــذي و وهـ َك الـ ــَ ــذِه النِ عمـــ َت خالِقـ ــَك هـ ة،  هبـ
تـَه  وشــكرتَه  علــى ذلـَك وقلــَت: مــا شـاَء هللا، ال قــونَة إال   ابهلل؟ فــاألمر  مـا شــاَء هــو وحـَده، ومــا مل َيشــأ    فَحِمد 

 ِه وقونتِه.يل ودفِع مكروٍه عنه  إال  حبولماشيئاا ال يكون، وال أقِدر  على حفِظ 
ين أقـــلن منـــَك ثـــرو  َت علـــين وتوإذ  رأيتـــَ ا فتكـــربن ر  بغعاَظمـــت؟ وال تفةا وولـــدا ه؟ضـــِب هللِا ونكـــِ  )الواضـــح يف    قَمتـــِ

 التفسري(.
 

رَجنَّتِّكَرفـََعسَر}ر-40 ًارمِّنم تَِّيِّرَخيم ريـ ؤم رَأنم ر{ىرَرِب ِّ
ر. )الطربي(.هذا  كَ ن بستانِ ا مِ يرزقين خريا   أن  ى ريبِ  فعسَ 
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ري صمبَِّحرَماؤ َهارَغومرًار} -41 َتطِّيَعرَله ريََلًبارَأوم رَتسم  {فـََلنم

ه . )البغوي(.  يعين: إن  طلبَته  مل ََتد 
 

َبَحريـ ر} -42 يَطربَِّثَمرِّهِّرفََأصم رَكفَّيمهِّرَعَلىرَمارأَنـمَفَقرفِّيَهارَوأ حِّ رَقل ِّب  َهارَويـَقـ ول  َوهَِّيرَخاوِّيٌَةرَعلَـىرع ر وشـِّ
رَأَحًدا ربَِّرِب ِّ رملَمرأ شمرِّكم َتِنِّ  {ََيرلَيـم

ه، وف ا وم تـذ قـول  م تنب ِ ب، وهـو ينـ وَقهـا أشـجار  العوالبستان  سـاِقٌط علـى دعائمـِ راا مهـا ن:  ِه املـؤمَة صـاحبظـ وعكِ 
ا، ولو آمنت  وشيبِ  أحشرِك  بر يَتين مل أ  اي ل  )الواضح يف التفسري(. يين ومايل. وَحِفَظين يف دينكرت، لزاددا
 

نـمَيار} -46 ََياةِّرالدُّ رَوالمبَـن وَنرزِّيَنة راِلم رالمَمال  َات  رالصَّاِلِّ  {َوَخيمٌرَأَمًَلرَخيمٌرعِّنمَدررَب َِّكرثـََواًِبرَوالمَباقَِّيات 
ا، وكل  ذلَك يَفىَن ويـَزول، وال تـ وَزن  قيمـة  اإلنسـاِن ابلز ِينـاِت  تفسري  اآلية: األموال  واألوال نيا وزهَرهت  د  زينة  الد 

رعِ بـاِح منهـا يف حـ امل  ِم الننهـي عـنعـد   مـع  -الفانياِت   ابٍق  َة احلقيقيـنَة ِلمـا هـو صـاحلٌ ولكـنن القيمـ   -  دوِد الشـن
ل  يف اآلخـرة.بـ ِ ل  عنـَد ر أفضـ   واِل والعبـادات، فهـياألعماِل واألقِمن  )الواضـح يف    َك جـزاء، وأحسـن  مـا يؤمـَ

 التفسري(.
 

َناك ممرَأوََّلرَمرَّةٍرَوع رِّض وارَعَلىررَب َِّكرَصفًّار} -48 ت م وََنرَكَمارَخَلقم ئـم رجِّ ممررَلَقدم َلرَلكـ  رَْنمعـَ ت ممرأَلَّنم َبلمرَزَعمم
عًِّدا  {َموم

راةا، كمــا خأ  -  عــثِ ـم نِكروَن ليــوِم البأي هــا الــ   -لقــد جئت مــوًن     كــم، لــيَس معأونَل مــرنة  لقنــاك محيــاءا، ح فــاةا، عــ 
نيا ت  فتخروَن به. )الواضح يف التفسري(.شيٌء ِمَن الد 

 
رَفََتَىر} -49 َعرالمكَِّتاب  فِّقِّيَرَوو ضِّ رِّمَِّيرم شم  {ِمَِّّارفِّيهِّررالمم جم
ـــجرمنيَ فـــرتَ  ـــمشركنيَ   ى الــم ـــنيَ   هللِ اب  اـل ـــنيَ   خائـف ـــي    ئةِ أعمـــاهلم الســـي ِ   مـــن    ا فيـــه مكتـــوبٌ ممـــن   وجـل ـــي عملوهـــا ـف الـت

 . )الطربي(.ذوا هبايؤاخَ  الدنـيا أن  
  

رِّر} -50 رَأمــم نم َقرعــَ رفـََفســَ َنراْلــمِّن ِّ اَنرمــِّ يَسركـَ رإِّبملــِّ َجد وارإَِّلَّ ََدَمرَفســَ ج د وارْلِّ ةِّراســم َوإِّذمرقـ لمنَـارلِّلمَمََلئِّكــَ
ذ ونَه رَوذ ر ِّيَـَّته رَأوملَِّياءَررَب ِّهِّر ررَأفـَتَـتَّخِّ رد وّنِّ ربِّئمَسرلِّلظَّالِّمَِّيرَبَدًَلرمِّنم  {َوه ممرَلك ممرَعد و 
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ــي آدم    -  أفتوالــونَ  ـــيكم وحســدَ   ن اســتكربَ مَـــ   -اي بـن ــى أـب ــيهنعمـــيت  وكفــرَ   ،هعـل ن  مِـــ   ه   أخرجَــ حـــىتن   ه  وغــرن   ، عـل
ـمِ  الـجنةِ  ـى األرضِ   عيشـهِ   ونعـي ـيها إـل ـيها  العـيشِ   وضـيقِ   ـف لكـم    وتـهِ امـع عد   ،هللا  ونِ ن دمِـ   ه  يتَـ وذر ِ   ه  وتطيعونَـ   ،ـف
  ه  وأســكنَ   ،م مالئكتــهلوالــدكِ   أســجدَ   أبن    ،كمعـلــيكم وأكــرمَ   كــم الــذي أنعــمَ رب ِ   طاعــةَ   وترتكــونَ   ،اا وحــديثا قــدميا 
ـيس: الشـياطني    يـة  وذر ِ   -    ؟هى عـدد  صَـ مـا ال حي   نعمـهِ  ن فواضـلِ وآاتكـم مِـ  ،اتهجن   ـي آدمَ الـذين يغـر    إبـل   ون بـن
 )ي نظر تفسري الطربي(....  هللا ن دونِ مِ  أولـياءَ   يتهِ وذر ِ  إبلـيسَ   اتـخاذ   ن بـاهللِ للكافري البدل    بئسَ  -
 

َذر} -51 رم تَّخــِّ ت  ارك نــم هِّممرَومــَ َقرأَنـمف ســِّ رَوََلرَخلــم َرمضِّ رَواْلم َماَواتِّ َقرالســَّ َت  ممرَخلــم َهدم ارَأشــم ل ِّيَرمــَ رالمم ضــِّ
 {َعض ًدا

 ي(.الذين ي ضل ون الناس. )البغو  أي: الشياطنيَ 
 

ت ممر} -52 رََكائَِّيرالــَّذِّيَنرَزَعمــم رََند وارشــ  ول  َمريـَقــ  وم ــَ يب وارَلــَ ممرَويـ َتجِّ ممرَيســم ه ممرفـَلــَ َدَعوم نَـه ممررفــَ ــم اربـَيـ ــَ َوَجَعلمن
بًِّقار  {َموم

 )الطربي(. غيثوهمفـاستغاثوا هبم فلـم ي  
 

ر} -57 وه رَوِفِّ َقهــ  ريـَفم ارَعلــَىرقـ لــ وِبِِّّممرَأكِّنــًَّةرَأنم رَجَعلمنــَ ًرارإَِّنَّ رَآَذاَّنــِِّّممرَوقـــم ع ه ممرإََِّلراَلــم َدىرفـَلــَنم رتـَـدم َوإِّنم
َتد وارإًِّذارأََبًدا  {يـَهم

ا، فـال اسـتعداَد عنـَدهمفإذا دعَ  يِن احلقِ  فلن يَهتَـدوا إليـِه أبـدا هم  هللا  مادامـت   ، ولـن يَهـديَ الت ِباعـِه  وهَتم  إىل الدِ 
م  )الواضح يف التفسري(. َفلةا دونَه.م ق  ق لوهب 

 
َذابَرَورَبَُّكرالمَغف ور رذ ورالرَّمحمَةِّر} -58 َلرَلـَ م رالمعـَ ب وارَلَعجـَّ ذ ه ممرِبـَِّارَكسـَ ريـ َؤاخـِّ ررلـَوم ٌدرلـَنم عـِّ بـَلمرَلـَ ممرَموم

ئًَِّلر رد ونِّهِّرَموم  {جِّد وارمِّنم
اَر مبـــا   َل هلـــم العـــذاَب يف الـــدنيا )البغـــوي(؛ الســـِتحقاِقهم ذلـــ لـــو يعاقـــب  الكفـــ  ك  كســـبوا مـــن الـــذنوب، لعجـــن
 )الواضح يف التفسري(.

 
راِلـــم ر} -63 يت  رَنســـِّ إِّّن ِّ َرةِّرفـــَ خم ارإََِّلرالصـــَّ َترإِّذمرَأَويـمنـــَ اَلرَأرَأَيـــم رقـــَ يمطَان رَأنم رالشـــَّ انِّيه رإَِّلَّ ارأَنمســـَ وَترَومـــَ

رِّرَعَجًبار رالمَبحم  {َأذمك َره رَواَّتَََّذرَسبِّيَله رِفِّ
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يت  احلـ منا عنـد خرِة وأقجأًن إىل الصن يِن والتحرَ يَت عنَدما كننا يف جَمَمِع البقاَل له  يوَشع: أرأ وَت  ها، فـإين ِ َنسـِ
 )الواضح يف التفسري(. رَه  إال  الشنيطان.أنساين ذكوما  -ذاَك  ى ًنئماا إذ  وكاَن موسَ  -ناك ه
 

ار}  -71 فِّيَنةِّرَخَرقـَهــَ رالســَّ ارِفِّ رإَِّذاررَكِّبــَ َّتَّ ارحــَ رَِّقرأَرفَانمطََلقــَ ارلِّتـ غــم تَـهــَ اَلرَأَخَرقـم ارقــَ َلهــَ ًئاررهم يـم َترشــَ ئــم رجِّ دم َلقــَ
 {إِّممًرا

 التفسري(.أخَرق َت السنفينَة لت غرَِق َمن فيها؟ )الواضح يف 
 

ِّر} -83 رذِّيرالمَقرمَنيم أَل وَنَكرَعنم ًراَوَيسم نمه رذِّكم  {ق لمرَسأَتـمل ورَعَليمك ممرمِّ
 )الطربي(. ا.خربا  علـيكم منه   يقول: سأقص    .اكرا ذِ  ن خربهِ هلم: سأتلو علـيكم مِ   فقل  ... 
 

َاتِّرإِّنَّرالَّذِّيَنرَآَمن وار}-107 رنـ ز ًَلرررَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ رالمفِّرمَدومسِّ رََل ممرَجنَّات   {َكاَنتم
روا بـه مـن اخلـريات، وتركـوا مـا  122قال يف تفسريِها يف اآليِة ) ( مـن سـورِة النسـاء: عملـت  جـوارح هم مبـا أ مـِ

وا عنه من املنكرات.  هن 
 

رمرَيسورةر
 
رَورَائِّير} -5 َرمِّنم رالمَمَوا ِّ فمت  رخِّ رَعاقًِّراَوإِّّن ِّ راممَرَأِتِّ رَلد نمَكرروََكاَنتِّ رمِّنم ر ِّ  {َولِّيًّارفـََهبم
َرَأيت َعاِقراا}   .لد وكانت زوجتـي ال تَ : {وََكاَنِت ام 
 . )الطربي(.اينا عِ  وم  ا واراثا ولدا   :{َولِيًّا}
 
ٌرقَاَلرَكَذلَِّكرقَاَلررَبَُّكره َورعَر} -9 ًئارَليَّرَهي ِّ رَشيـم رقـَبمل رَوملَمرَتك  رَخَلقمت َكرمِّنم  {َوَقدم

ــيسَ    قــمِ وع    ،كســن ِ   مــع كــربِ   -  منــك  ه  أمــرَ   لــكَ   الــذي ذكــرت    ن الغــالمِ مِــ   لــكَ   ه  أهبَــ   أن    كَ مــا وعــدت    خلــق    وـل
ـي    كَ رت  لـقـي مـا بشـن خَ   بـلِ ن قَ  مِ ا سوايًّ بشرا   كَ فأنشأت    ،كفإنـي قد خـلقت   ،كلقِ ن خَ مِ  أبعجبَ  - كزوجتِ  أبـن
مــع    ،العـاقر  كَ ن زوجتِـ بــه مِـ   كَ رت  الـذي بشـن   الولـدَ   لـكَ   أـخــلق    فكـذلكَ   ،شـيئا  وـلــم تـك    ،د مـن الولَـ   لـكَ   واهبـه  
 )الطربي(. رأسك. شيبِ   واشتعالِ  ،كعظامِ  ك ووهنِ ِعتـي ِ 

 .. )روح املعاين(املوجود، أي: ومل تك  موجوداا، بل كنَت معدومااوالشيء  هنا مبعىن 
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رفََأومَحىرإِّلَيمهِّممر} -11 َرابِّ َنرالممِّحم مِّهِّرمِّ يًّارَفَخَرَجرَعَلىرقـَوم َرًةرَوَعشِّ رَسب ِّح وارب كم    {َأنم
 )الواضح يف التفسري(. ِته.اِة والِعشاء، ش كراا هلِل على نعمد أن  َصل وا يف الغ... 
 

رمِّنمكَر} -18 لرَّمحمَنِّ رَأع وذ رِبِّ رإِّّن ِّ رك نمَترَتقِّيًّاررقَاَلتم  {إِّنم
 لت: إين ِ ألتجئ  إىل هللِا وأحتمي بِه ِمن أن  مَتسنين بسوء. )الواضح(.قا
 

ر} -19 ََهَبرَلكِّ رْلِّ ررَب ِّكِّ َارَأََنرَرس ول   {غ ََلًمارزَكِّيًّارقَاَلرإِّمَّ
: هو الطاهر   الغالم    . )الطربي(.ن الذنوبمِ  الزكي 

 
ر} -31 رم َبارًَكارأَيمَنرَمارك نمت  رَوَجَعَلِنِّ رَحيًّاررَوَأومَصاّنِّ لصَََّلةِّرَوالزََّكاةِّرَمارد ممت   {ِبِّ
ـى مـا فرضَـ وإقامتِ   الصـالةِ   علـى حـدودِ   يعنـي الـمـحافظةَ   ،والزكاة  بـالصالةِ نـي يوصيَ  ى أن  وقضَ  ـي  هـا عـل   ،ها عـل

 ي نظر تفسري الطربي(.. )اا فـي الدنـيا موجودا حيًّ  ما كنت  
 

يَمرإِّر} -41 رإِّبـمَراهِّ رالمكَِّتابِّ رِفِّ د ِّيًقارنَبِّيًّارنَّه رَكاَنرَواذمك رم  {صِّ
)ي نظــر    ى إـلــيه.وأوحَــ   أه  قــد نبــن   هللا    كــانَ و   ،كــذبال يَ   ،ومواعيــده  وأخبــارهِ   ـفــي حديثــهِ   الصــدقِ   ن أهــلِ مِــ   كــانَ 

 تفسري الطربي(.
 

َرتـَعمب د ر} -42 رملِّ َبِّيهِّرََيرأََبتِّ ر رإِّذمرقَاَلرْلِّ َمع رَوََلريـ بمصِّ رَعنمكَررَمارََلرَيسم ًئارَوََلريـ غمِنِّ  {رَشيـم
َيســَتجيب  لنــدائك، وال يــَرى وقوفـَـَك بــنَي يَديــِه وال خضــوَعَك لــه. )الواضــح يف  ... ال َيســَمع  صــوَتك، وال  

 التفسري(.
 

ر} -45 رَأنم رَأَخاف  رإِّّن ِّ َنرالرَّمحمَنِّرََيرأََبتِّ رَولِّيًّاررَُيَسََّكرَعَذاٌبرمِّ  {فـََتك وَنرلِّلشَّيمطَانِّ
 .)ي نظر تفسريا الطربي والبغوي(  .أن  ي صيَبَك عذاٌب من عذاِب هللا

 
َنََّكر} -46 َتهِّرَْلَرمَج  رملَمرتـَنـم رََيرإِّبـمَراهِّيم رلَئِّنم ِتِّ رَآَلِّ رقَاَلرَأرَاغٌِّبرأَنمَترَعنم  {َملِّيًّاررَواهمج رمّنِّ

 واجتنبين )البغوي(.
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ر} -48 راَّللَِّّرَوَأدمع ورَرِب ِّ رد ونِّ ع وَنرمِّنم رَشقِّيًّاررَعَسىَوَأعمَتزِّل ك ممرَوَمارَتدم رَأك وَنربِّد َعاءِّرَرِب ِّ  {َأَلَّ
   )الطربي(. عطينـي ما أسأله.وي    ،دعائي يب  جي   ولكن   ،ريبِ   ى بدعاءِ ال أشقَ  ى أن  عسَ 

 بعـَد حممـٍد صـلى هللا  قاَل ابن  كثرٍي رمحَه  هللا: و"عَسى" هذه موجبٌة ال حمالة، فإنه عليه السالم  سيِ د  األنبياءِ 
 عليه وسلم.

 
َتَِّنار} -50 رَرمحم َنارََل ممرمِّنم ٍقرَعلِّيًّاررَوَوَهبـم دم  {َوَجَعلمَنارََل ممرلَِّساَنرصِّ

  مـا بسـطَ   ،ن رمحتههلم مِ   الذي وهبَ   وكانَ   .نان رمحتِ مِ   -ويعقوب    وإسحاقَ   مَ يعنـي إبراهي - همورزقنا مجيعَ 
 )الطربي(. ه.م بفضلِ وأغناه    ،رزقه ن سعةِ الدنـيا مِ  هلم فـي عاجلِ 

 
لصَََّلةِّرَوالزََّكاةِّروََكار} -55 َله رِبِّ رَأهم يًّارَنرَيَمم ر   {وََكاَنرعِّنمَدررَب ِّهِّرَمرمضِّ

 )الطربي(. ر فـي طاعته.مقص ِ  غريَ  ،هرب   ه  فَ ا فـيـما كلن مـحمودا 
 

رإِّدمرِّيَسر} -56 رالمكَِّتابِّ رِفِّ د ِّيًقارنَبِّيًّارَواذمك رم  {إِّنَّه رَكاَنرصِّ
 . )الطربي(.ًن ما نشاءن أمرِ مِ  نوحي إلـيهِ {:  انَبِـيًّ } ،الكذب ال يقول   {:ايقا اَن ِصد ِ ه  كَ نن إِ }
 

َعرنـ وٍحرَومـِّر} -58 رمَحَلمنَـارمـَ رذ ر ِّيَـّةِّرَآَدَمرَوِمـَِّّنم نم َنرالنَّبِّيـ َِّيرمـِّ َمراَّللَّ رَعلَـيمهِّممرمـِّ رذ ر ِّيَـّةِّرأ ولَئَِّكرالَـّذِّيَنرأَنـمعـَ نم
َرائِّيَلر يَمرَوإِّسم رَهَديـمَنارإِّبـمَراهِّ َناررَوِمَِّّنم تَـبَـيـم  {َواجم

 )الطربي(. حينانا ووَ ـينا واخرتًن لرسالتِ اصطفَ و  ،بطاعته والعملِ  بـاهللِ  انِ ينا لإلميدَ هن  وممن ... 
 

َمع وَنرفِّيَهارَلغمًوار} -62 رَسََلًمارََلرَيسم يًّاررإَِّلَّ َرًةرَوَعشِّ  {َوََل ممررِّزمقـ ه ممرفِّيَهارب كم
اَلمااالواقعـــة }  ( مـــن ســـورةِ 26قـــاَل يف تفســـريها، يف اآليـــِة ) ــَ اَلماا سـ ــَ يالا سـ ــِ التســـليَم مـــنهم  {: ... إال  ِإالن قـ

 بعضهم على بعض.
 

نَـه َمار} -65 رَوَماربـَيـم َرمضِّ رَواْلم رالسََّماَواتِّ مرلِّعَِّباَدتِّهِّرَربُّ ه رَواصمَطبِّ يًّاررفَاعمب دم  {َهلمرتـَعمَلم رَله رَسِّ
لــه وال    لَ ثــ  الــذي ال مِ   اإللــه    فإنــه    ،عنــك  برضــاه    تفــز    ،بطاعتــه  والعمــلِ صــرب  علــى أمــرِه وهنيــه )البغــوي(،  اأي:  

 . )الطربي(.هوفضلِ  وكرمهِ  فـي جودهِ   وال شبـيهَ  ،لد  عِ 
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يَـعمَلم وَنر}  -75 ــَ اَعَةرَفسـ ارالســـَّ َذاَبرَوإِّمـــَّ ارالمعـــَ د وَنرإِّمـــَّ اري وعـــَ رإَِّذاررََأومارمـــَ َّتَّ اًَنرحـــَ رَمكـــَ ر  َورشـــَ رهـــ  نم مـــَ
رج نمًدا  {َوَأضمَعف 

، املؤمنـوَن أمموَن عنَد ذلَك َمن  هو شر  مكانةا  فسَيعلَ ...  )الواضـح    رون؟الكـاف  وَمنزِلَة، وأقل  أنصـاراا وأعـواًنا
 يف التفسري(.

 
َات ر} -76 رالصَّاِلِّ  {َخيمٌرعِّنمَدررَب َِّكرثـََواًِبرَوَخيمٌرَمَردًّارَوالمَباقَِّيات 

 ذكَر أنه تقدنَم الكالم  عليها يف سورِة الكهف.
ري ٌ أَمـَالا   َوال َباِقَيات  ( منها }46) اآليِة ويعين يف َد َربِـ َك ثـَـَواابا َوخـَ الـيت أورَد فيهـا رواايٍت    {الصناحِلَات  َخري ٌ ِعنـ 

وال إلـَه إال هللا، وهللا أكـرب(، ويزيـد  بعضـهم    )سـبحاَن هللا، واحلمـد  هلل،  أن املقصوَد هبا ا يفيد  هكثرية، معظم  
 ابهلل(. )ال حوَل وال قونَة إال  

 عمال  الصاحلة  اليت تبَقى لصاحِبها.األذكار  واألوقاَل البغوي: 
 

ريهسورةر
 
َ ر} -8 َاء راِلم سم ََسم ره َورَله راْلم  {اَّللَّ رََلرإَِّلَهرإَِّلَّ

ـاعبدوا أي    ه  إال  له. يقول: فإاي    العبـادة    الذي ال تصلـح   الـمعبود     األواثن و   هلـةِ ن اآلمِـ   مـا سـواه    دونَ   ،هـا النـاسـف
 ، )الطربي(

ا ت نِبئ  عن أحسِن املعـاين وأشـرفِ وهلِل أحسن   )الواضـح يف التفسـري، عنـد تفسـرِي اآليـِة    هااألمساِء وأجل ها؛ ألهنن
 من سورِة األعراف(. 180

حيَحنِي وغ ــا قولـــ ويف الصـــن دا ريمهـ ــِ ــةا إال  واحـ ا، مائـ ــا ــعنَي امسـ ــَعةا وِتسـ ــلم: "إنن هلِل ِتسـ ــه وسـ ــلى هللا عليـ ن   ه  صـ ــَ ا، مـ
َعى أبمسائِه كاجلَننة". وهللا  تاها دخَل  أحصَ  ىَن فَاد ع وه  هبـَِالِ ها }عاىَل ي د  َاء احل  س  َِِ  اأَلمس  { ]سـورة األعـراف:  َو
180.] 
 

رَغيمِّرس وٍءر} -22 ربـَيمَضاَءرمِّنم َكرََّتمر جم َرىَواضمم ممرَيَدَكرإََِّلرَجَناحِّ  {َآيًَةرأ خم
 العصا. )البغوي(.دِقَك سَوى يعين داللةا أخرى على ص

 
َى} -23 رَآََيتَِّنارالمك بم  {لِّن رَِّيَكرمِّنم
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 )الطربي(. نا.نا وق درتِ سلطانِ   ى علـى عظيـمِ نا الكربَ تِ ن أدلن مِ   كَ كي نريَ ...  
 

نـ َهارَوََلرحَتمَزنَر} -40 رَعيـم رتـََقرَّ  {فـََرَجعمَناَكرإََِّلرأ م َِّكرَكيم
ــي أيــدي آلِ   بعــد مــا صــرتَ   كَ إىل أمــ ِ   دًنكَ فــردَ  ــجاتِ   كَ هــا بســالمتِ عين    قــرن كيمــا تَ   ،فرعــون   ـف   مــن القتــلِ   كَ وـن

 . )الطربي(.قتلكيَ  أن   علـيكَ  ن فرعونَ مِ  من الـخوفِ  علـيكَ  وكيال تـحزنَ   ،فـي الـيم   والغرقِ 
 

رَرس وََلررَب َِّكر} -47 َرائِّيَلرَوََلرفَأمتَِّياه رفـَق وََلرإَِّنَّ رإِّسم لمرَمَعَنارَبِنِّ  {تـ َعذ ِِّبم ممرفََأرمسِّ
ه  ع ــَ تـ ا أوَجبـ  ــرائيَل ممــــ  ين إسـ ــَ ــأطِلق  بـ ــوهَنمفـ ــذاب. وكــــانوا ي كلِ فـ ــَت العـ ب ِقهم حتـ ــيهم، وال تـــــ  اقنة،    لـ ــاِل الشــــن ابألعمـ

 )الواضح يف التفسري(. ساَءهم.َتخدموَن نلوَن أبناَءهم، ويسقت  وي
 

ممرفِّيهَـر} -53 ًدارَوَسَلَكرَلكـ  َرمَضرَمهم ب ًَلرالَّذِّيرَجَعَلرَلك م راْلم اءًرارسـ  َماءِّرمـَ َنرالسـَّ َزَلرمـِّ نَـاررَوأَنــم َرجم فََأخم
رنـََباٍترَشَّتَّر  {بِّهِّرَأزمَواًجارمِّنم

واملــراد  بــه الســحاب     –َن الســماِء مــاءا  ( مــن ســورِة البقــرة: وأنــزَل هلــم مــ 22هــا يف اآليــِة )قــاَل يف تفســرِي مثلِ 
 يف وقته، عنَد احتياجهم إليه. –هاهنا 

 
َلَنأمتِّيَـنَّر} -58 عًِّدارفـَ َنَكرَموم نَـَنارَوبـَيـم َعلمربـَيـم ثملِّهِّرفَاجم ٍررمِّ حم  {َمَكاًَنرس ًوىرََلر  ملِّف ه رََنمن رَوََلرأَنمتَرَكربِّسِّ

ـموعدَ   ذلـكَ   ف  لِ خال ـنـ    ،صـاحبه  نا يغلـب  أي    فننظرَ   ،به  مثل الذي جئتَ   بسحرٍ  لنـجيءَ  ،اهال نتعدن موعداا    اـل
 . )الطربي(.ال أنتَنن  و 

 
رَهار وَنرَوم وَسىَيرالسََّحَرة رس جًَّدارفَأ لمقِّر} -70  {قَال وارَآَمنَّاربَِّرب ِّ

ى،  وقــالوا يف خ شـــوٍع وَرهبــٍة ســـكَنت  قلـــوهَبم: آم ا بـــربِ  هــاروَن وموســـَ ِة فنــن رًن بربوبيــن )الواضـــح يف    رعـــون.وكفـــَ
 التفسري(.

 
رإِّنَـّه رَلَكبـِّي ر} -71 مم رَآَذَنرَلكـ  َلرَأنم رلـَه رقـَبـم ت مم َررقَاَلرَآَمنـم حم م رالسـ ِّ نَّرأَيـمدَِّيك ممرك م رالَـّذِّيرَعلََّمكـ  َفَِل َقط ِّعـَ

لِّر رالنَّخم رج ذ وعِّ ََلٍفرَوَْل َصل ِّبَـنَّك ممرِفِّ رخِّ  {لَتَـعمَلم نَّرأَيُـَّنارَأَشدُّرَعَذاًِبرَوأَبـمَقىوَررَوَأرمج َلك ممرمِّنم
 ، وألقتلننكم وألشهرننكم.ثلةقاَل رمحَه  هللا: أي: ألجعلننكم م  

اَلٍف مث ن  األعـراف }( مـن سـورِة 124ال عنَد تفسرِي اآليِة )وق ن  خـِ م  مـِ لِ بَـننك م   أَل َقطِ عـَنن أَيـ ِدَيك م  َوأَر ج َلكـ  أَل صـَ
َِعنيَ  لَ اليمىَن  ج لِ الرن  يدَ  قطع  ييعين  {:َأمج   اهـ. أو ابلعكس. ،ىسرَ الي   ه   ورج 
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 . )الواضح يف التفسري(.شااطعاا وعوِع الننخِل لَتموت وا جو على جذ  وأل صلِ بَـننكم
لب: الــذي هــو تعليــق  اإلنســاِن للقتــل لبِه علــى خشــب،  ، قيــل: هــو  قــاَل الراغــب  يف مفرداتــه: الصــ  شــد  صــ 

 َصل ِب الوَدك. نوقيل: إمنا هو مِ 
 وقد قاَل قبَله : الصنلب  واالصِطالب: استخراج  الوَدِك )أي الشحِم( من العظم.

 
ر} -74 ررَبَّه رُم مرًِّمارفَإِّنَّرَله رَجَهنََّمرإِّنَّه رَمنم رفِّيَهارَوََلرَُيمَيارَيَمتِّ  {ََلرَُي وت 
ـــخرج  ... ـيها فـت ــي مقر ِ   نفســـه    وال حَييـــا فتســتقر    ،نفســه  ال يـَــموت  فــِ ـــحناجرِ هـــا تتعلــن ولكنن   ،هـــا فتطمــئن  ـف   ق بـاـل
 . )الطربي(.منهم
 

يَـه ممرفـَغَرفَأَتـمبَـَعه ممرفِّرمَعومن رِبِّ ن ودِّهِّر} -78 رَمارغَررشِّ َنرالمَيم ِّ يَـه ممرمِّ  {شِّ
 هم )البغوي(.غشَيهم: أصاهبم. وقيل: عالهم وسرتَ 

 
ر} -81 رريَي َِّباتِّرك ل وارمِّنم لَّرَعَليمك ممرَغَضبِّ ارفِّيهِّرفـََيحِّ َناك ممرَوََلرَتطمَغوم  {َمارَرَزقـم
 الطربي(.. )لكم بناه  الذي طي ِ  وحاللهِ  ،نا الذي رزقناكمرزقِ  اتِ شهي ِ لوا اي بنـي إسرائيـل من ك  
 

يقَاَلرََيرابمَنرأ مَّر} -94 رَوََلربَِّرأمسِّ َيِتِّ ربِّلِّحم َرائِّيَلررََلرََتمخ ذم رإِّسـم َربـَِنِّ رتـَق وَلرفـَرَّقمَتربـَيم رَأنم يت  رَخشِّ إِّّن ِّ
ر رقـَوم ِّ  {َوملَمرتـَرمق بم

 وح املعاين(.. وكان قد أخَذ ذوائبه. )ي نظر تفسري البغوي ور حلييتعلى معىن بشعِر رأسي وشعِر 
 

َمئٍِّذر} -109 َيرَله رقـَومًَلريـَوم رَأذَِّنرَله رالرَّمحمَن رَوَرضِّ رَمنم َفع رالشََّفاَعة رإَِّلَّ  {ََلرتـَنـم
ا.إذا أَِذَن هللا  لــه  وَرضــَي بشــ   د، إال  فاعة  أحــٍد ألحــ ال ت فيــد  شــ ...   ه، وكــاَن مؤمنــا )الواضــح يف    فاعِتِه وَمقولَتــِ

 التفسري(.
 

ريـَعمر} -112 مِّنٌرَوَمنم رَوه َورم ؤم َاتِّ َنرالصَّاِلِّ ًماررَملمرمِّ رظ لمًمارَوََلرَهضم  {َفََلرََيَاف 
ن صـــاحلاِت األعمـــال، وذلـــَك فيمـــا قيـــل: أداء  فـــرائِض هللِا الـــيت فرضَـــ  ن يعمـــل  مـــِ َو  ومـــَ ها علـــى عبـــاده، }َوهـــ 

اٍز أهَل طاعتِه وأهَل معاصيِه على معا ٌق ابهلل، وأنه  جم   صيهم.. )الطربي(.م ؤ ِمٌن{ يقول: وهو مصدِ 
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َنرالمَوعِّيدِّروََكَذلَِّكرأَنـمَزلمَناه رقـ رمَآًَنرَعَربِّيًّار} -113 َنارفِّيهِّرمِّ ًرارَوَصرَّفـم رََل ممرذِّكم رُي مدِّث   {َلَعلَّه ممريـَتـَّق وَنرَأوم
 )الطربي(. من الوعيد  فناهم فـيه بضروبٍ وخون 

 )الواضح يف التفسري(. تلفةاليَب خموكرنر ًن فيِه آايِت الوعيِد واإلنذار، أبس
 

رَله ر} -115 َيرَوملَمرْنِّدم رقـَبمل رفـََنسِّ ََنرإََِّلرَآَدَمرمِّنم رَعهِّدم  {َعزمًمارَوَلَقدم
جر أَمرًن آدَم قبَل هذا الزنماِن بعَدِم األكِل مِ  ولقد  َي العن الشـن د  لـه  صـرباا  من هـَد ومل يهـتة، ولكنـنه  َنسـِ  بـه، ومل جنـَِ
 )الواضح يف التفسري(. مرًن.أكِلها وثبااتا على أ عن
 

َنـَّةِّر} -121 راْلم رَوَرقِّ نم ارمـِّ رَعَليمهِّمـَ َفانِّ ارََيمصـِّ َآَت  َمارَوَيفِّقـَ وم ارسـَ رََل مـَ َهارفـَبَـَدتم نـم ىرَآَدم رفََأَكََلرمِّ َوَعصـَ
 {رَبَّه رفـََغَوى

ـي هنـاه    رةِ مـن الشـج  مـن األكـلِ   ،ى إلـيهيتعدن   له أن    ى إلـى ما لـم يكن  فتعدن   ،هرب ِ  أمرَ  وخالفَ    عـن األكـلِ   الـت
 طربي(.)ال منها.

 
تَـَباه ررَبُّه رفـََتاَبرَعَليمهِّرَوَهَدى} -122  {ُث َّراجم

هــو كانــت    وذلــكَ   ،بطاعتــه  والعمــلَ   ،ى عنــهإـلــى مــا يرضَــ   الرجــوعَ   ه  فرزقَــ   ،هإاين   معصــيتهِ   ن بعــدِ مِــ   ه  ربــ    اصطـفــاه  
 )الطربي(. قه هلا.فوفن   ،للتوبة هداه  يقول: و  {َوَهَدى}التـي اتهبا علـيه. وقوله:   توبته  
 

رَوَأيمَراَفرالنـََّهارِّر} -130 رَفَسب ِّحم رَآََنءِّراللَّيملِّ  {َلَعلََّكرتـَرمَضىَومِّنم
 أي: ترَضى ثوابَه  يف املعاد )البغوي(.

 
لمتَر} -134 ال واررَبَـّنَـارلـَومََلرَأرمسـَ رقـَبملِّهِّرَلقـَ ربَِّعَذاٍبرمِّنم َناه مم َلكم رَأهم رَأَنَّ وًَلرفـَنَـتَّرَوَلوم نَـارَرسـ  بـَِّعرَآََيتِـَّكررإِّلَيـم

رَوَ مَزى رَنذِّلَّ رَأنم رقـَبملِّ  {مِّنم
 ؟ )الطربي(.ى بهزَ ًن وربَ إاين  كَ بِ يبتعذ  لن ذِ أن نَ   ن قبلِ مِ ... 

ر
ر
ر
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راْلنبياءرسورةر
 
َيًةرقـ ل وِب  ممر} -3  {ََلهِّ

ــمع   ال    ،معنــه قلـــوهب    غافلـــةا   ،ـلعبون إال وهــم يــ   هــذا القـــرآنَ   -  همصــفتَ   الــذين وصـــفَ   -  القــوم    هـــؤالءِ   مــا يسـت
 )الطربي(.   علـيهم. جِ جَ احل   منَ   هللا   ه  رون فـيـما أودعَ وال يتفكن  ،ه  مَ كَ رون حِ يتدبن 
 
رافمََتَاه ر} -5 ََلٍمرَبلِّ رَأحم َوَّل ونَررَبلمرقَال وارَأضمَغاث  َلراْلم يٍَةرَكَمارأ رمسِّ  {َبلمره َورَشاعٌِّررفـَلمَيأمتَِّنارِبَِّ

ى هللا    وا أبنــه وحــيٌ وال أقــر    ،هللا  ن عنــدِ وال أنــه مِــ   ،هــذا القــرآن   كمــةِ قوا حبمــا صــدن  صــلى هللا    إـلــى ـمــحمدٍ   أو حــَ
ــل    بــل قــالَ   ،عليــه وســلم   افــرتاه    واخــتالقٌ   ر يــةٌ وقــال بعضــهم: هــو فِ   ،رؤاي رآهــا ـفــي النــوم  بعضــهم: هــو أهاوـي

 ... )الطربي(.هِقَبل نفسِ  من   ه  واختلقَ 
 

َنار} -11 رقـَرميَةٍرروََكممرَقَصمم ًمارَآَخرِّينَرررمِّنم رظَالَِّمًةرَوأَنمَشأمََنربـَعمَدَهارقـَوم  {َكاَنتم
 ... )الواضح يف التفسري(.َرىن  أهِل القوكم أهَلكنا مِ 

 وكم.. هذه صيغة  تكثري.قاَل ابن  كثرٍي رمحَه  هللا:  
 

ممر}  -28 ارَخلمَفهــــ  دِّيهِّممرَومــــَ رأَيــــم َ يم اربــــَ م رمــــَ َفع وَنرإِّريـَعملــــَ ىَوََلرَيشــــم رارمَتضــــَ نِّ رلِّمــــَ َيتِّهِّررَلَّ رَخشــــم نم ممرمــــِّ َوهــــ 
فِّق ونَر  {م شم

َفع وَن ِإالن ِلَمِن ار َتَضى}     عنه.  هللا   رضيَ  ن  إال مل  الـمالئكة    ع  وال تشفَ  {:َواَل َيش 
ِفق ونَ }  )الطربي(. ه.وهنيَ  ه  وخيالفوا أمرَ  يعصوه   أن   حذرونَ   :{م ش 
 

رإِّلَر} -29 ه ممرإِّّن ِّ نـم ريـَق لمرمِّ رد ونِّهِّرَفَذلَِّكرَْنمزِّيهِّرَجَهنََّمررَوَمنم  {َكَذلَِّكرَْنمزِّيرالظَّالِّمِّيَرٌهرمِّنم
ــجزي مَــ  ــمالئكةِ مِــ   ن قــالَ كمــا ـن   ه  نفسَــ   مَ ن ظلــ مَــ   كــلن   زي ذلــكَ جنــَ   كــذلكَ   ،مَ جهــنن   هللاِ   ن دونِ مِــ   إين إلــهٌ   ن اـل

 )الطربي(. ه.غريَ  وعبدَ  بـاهللِ  فكفرَ 
 

لَّرَأَوملَمريـََررالَّذِّيَنرَكَفر ر} -30 اءِّركـ  َنرالممـَ َناتـ َارَوَجَعلمنَـارمـِّ ارفـََفتَـقم َرمَضرَكانـَتَـاررَتـمقـً رَواْلم َماَواتِّ وارَأنَّرالسـَّ
ر ٍءرَحيٍ  مِّن ونَرَشيم  {َأَفََلريـ ؤم
 )الطربي(. بـالعبـادة؟ ه  دونَ فرِ وي   ذلكَ  ن فعلَ مَ  أبلوهةِ  ونَ ويقر   ،بذلك قونَ أفال يصد ِ 
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رعَر} -37 نمَسان رمِّنم رخ لَِّقراْلمِّ ل ونِّرَجٍلرَسأ رِّيك ممرَآََيِتِّ تَـعمجِّ  {َفََلرَتسم

 .. )الطربي(..كمفال تستعجلوا ربن 
 

ًئار}  -47 يـم ٌسرشــَ م رنـَفــم ةِّرفـَـََلرت ظملــَ رالمقَِّيامــَ مِّ وم َطرلِّيـــَ َوازِّيَنرالمقِّســم ع رالممــَ رَوَنضــَ نم ٍةرمــِّ اَلرَحبــَّ ثـمقــَ اَنرمِّ ركــَ َوإِّنم
بِّيَر َاروََكَفىربَِّنارَحاسِّ َنارِبِّ  {َخرمَدٍلرأَتـَيـم

ـيه مــنَ   اـلــحسناتِ   ن عمــلَ الــذي لــه مَـ   كـانَ   وإن   جئنـا هبــا فأحضــرًنها    ،لن خــردَ مِــ   ةٍ حبـن   وزن    ئاتِ الســي ِ   أو عـل
ـي الـد    أبعمـاهلم ومـا سـلفَ   م  أعلـ   ألنـه ال أحـدَ   ،بنـا حاسـبـني فَ الـموق ذلكَ  ن شهدَ مَ  وحسب   ه.إاين  ًن مـن  ـف

 )الطربي(. منا. ءٍ أو سي ِ  صالـحٍ 
 

َياًءررَوَلَقدمر} -48 َنارم وَسىرَوَهار وَنرالمف رمقَاَنرَوضِّ ًرارلِّلمم تَّقِّيَرَآتـَيـم  {َوذِّكم
.  مـن التـوراة  ى موسى وهارونَ تَ ما آبـ  هم  رَ ذكن   .معاصيه  واجتنابِ  فرائضهِ  وأداءِ  بطاعتهِ  ى هللاَ قَ ا لـمن اتـن وتذكريا 

 )الطربي(.
 

َنرَرِبَّ ممر} -49 لمَغيمبِّرالَّذِّيَنرََيمَشوم فِّق ونَررَوه ممررِبِّ َنرالسَّاَعةِّرم شم  {مِّ
ٌر َكبــِريٌ ( من سورِة امللك }12رمحَه  هللا  يف اآليِة ) قالَ  َرٌة َوَأجــ  و َن َرهبــن م  اِبل َغيــ ِب هلــَ م  َمغ فــِ {:  ِإنن النِذيَن خَي شــَ

ن رباا عمــن ا عــن النــاس، في   مقــاَم ربِــ ِه فيمــا بينــه  وبينــه  خيــاف    يقــول  تعــاىل خمــ  نكــف  عــن املعاصــي  إذا كــاَن غائبــا
 ويقوم  ابلطاعات، حيث  ال يراه  أحٌد إال  هللا، أبنن له مغفرةا وأجراا كبرياا...

 
َتَِّنار} -59 َلِّ رفـََعَلرَهَذارِبَِّ َنرالظَّالِّمِّيَررقَال وارَمنم  {إِّنَّه رَلمِّ

ِن الـذي أهـ وحنَي رجعـوا إىل أصـناِمهم مـرنةا أخـَرى ورأَوهـا   لن  مكسـورة، تنـاَدوا قـائِلني: مـَ اَن آهِلَتنـا وفعـَل هبـا كـ 
 هذا؟ )الواضح(.

 
َتَِّنارََيرإِّبـمَراهِّيم ر} -62 َلِّ  {قَال وارأَأَنمَترفـََعلمَترَهَذارِبَِّ
 )الطربي(.  هبا اي إبراهيـم؟  الكسرِ  نا منَ هذا ِبهلتِ  فعلتَ  وا به قالوا له: أأنتَ ا أتَ فلـمن   ،وا  براهيـمفأتَ 
 

َترَمارَهؤ ََلءِّريـَنمطِّق ونَرهِّممرُث َّرن كِّس وارَعَلىرر ء وسِّر} -65 رَعلِّمم  {َلَقدم
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ِق املهـزوم: لقـد عقالوا يف عناِد   َة ال تـتكلنم، وأنننـا كنـ ا نعبـد ها مـع  مـَت اي إبـراهيم  أنن هـذِه اآلهلـ لالكافِر وَمنطـِ
 التفسري(.علِمنا بذلك! )الواضح يف 

 
راَّللَِّّر} -67 رد ونِّ رَلك ممرَولَِّمارتـَعمب د وَنرمِّنم  {َأَفََلرتـَعمقِّل ونَررأ فٍ 
 )الطربي(.  هللا ن دونِ مِ  عبدونَ التـي تَ  هلةِ آلا لكم ولق بحا 

عت موها  صـن  أ لوهيـنَتهـا وقـد دنعوَن  هلـذِه اجلمـاداِت الـيت تـ   بـاَدِتكمابلباطـل، وع  ب ِثكمشـ رارِكم وتعلى إصـ  تـ بًّا لكم
 يف التفسري(.  راِر بكم. )الواضحوال اإلض  رٍة على إفادِتكمغري  قاد أبيديكم، وهي

 
ت ممرفَاعِّلِّيَر} -68 رك نـم ََتك ممرإِّنم  {قَال وارَحر ِّق وه رَوانمص ر وارَآَلِّ
ـــالنار  مَ قـــوا إبـــراهيلـــبعض: حر ِ   مَ هيإبـــرا  قـــومِ   بعـــض    قـــالَ    ـم ًنصـــريها ومل تريـــدوا تـــركَ كنتـــ    إن    مَتكوا آهلـــ ر وانصـــ    ،ـب

 )الطربي(. ا.عبـادهتِ 
 

د ر}  -73 ًةريـَهـم رََِّنرَوَجَعلمنَـاه ممرأَئِّمـَّ مــم اةِّروَنرِبَِّ ََلةِّرَوإِّيتَـاَءرالزَّكــَ رَوإِّقـَاَمرالصـَّ َاتِّ َلراْلــمَيم نَـارإِّلـَيمهِّممرفِّعـم رَوَأومَحيـم
 {وََكان وارلََنارَعابِّدِّينَر
ن  حقـــوِق هللِا  وأوَحينـــا إلـــيهم أن    الح، مـــِ ـــ نزَلَِة علـــيهم، ففيهـــا اخلـــري  والفـــالح، والـــرب  والصـــن رائِع امـل يَعَملـــوا ابلشـــن

 )الواضح يف التفسري(. على الصنالة، وإعطاِء الزنكاِة للفقراِء واملساكني وأمرًنه م ابملواظبةِ  ِق العباد،وحقو 
 

ًمارَوعِّلمًمارَوَْنَّر} -74 َناه رح كم َنرالمَقرميَةِّرَول ويًارَآتـَيـم َناه رمِّ َمريـم وم ان وارقــَ ََبائِـَّثرإَِّّنـَّ ممركـَ ل راْلم رتـَعممـَ رَكانـَتم الَِّتِّ
ٍءرفَاسِّر  {قِّيَرَسوم

م  كانــتالــيت  ...   نَي خــارجنَي عــن  كــانوا ق  تَعمــل  املنكــراِت والفــواِحش، وأشــنَـع ها فعــل  اللــِ وا ، إهنــن ا عاصــِ ومــا
بنَي   )الواضح يف التفسري(.  هم.بين نالطناعة، م كذِ 

 
َنرالصَّاِلِِّّيَر} -75 َتَِّنارإِّنَّه رمِّ رَرمحم  {َوَأدمَخلمَناه رِفِّ
  وإنقــاذًن  والــبالءِ   مــن العــذابِ   لنــا بقومــهِ ا أحلَ ه ـمــمن ـنــجائنا إاين نــا  ا ـفــي رمحتِ لوطــا    ذكــره: وأدـخــلناتعــاىَل   يقــول  
ه    )الطربي(. وال يعصوننا.  ،ًن وهنيناإىل أمرِ  هونَ نا وينتَ بطاعتِ  ا من الذين كانوا يعملونَ لوطا  منه. إنن إاين
 

َنر} -77 َيَرَوَنَصرمََنه رمِّ رالَّذِّيَنرَكذَّب وارِبَِّ مِّ ءٍرالمَقوم َمرَسوم َناه ممرَأَجمَعِّيَررتَِّنارإَِّّنَّ ممرَكان وارقـَوم  {فََأغمَرقـم
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ما ِبايتِنــا ومهــؤالِء الـذيَن كــذنبو   نينـاه  ومَنعنــاه  مِـ ومحَ  ا سـيِ ئنَي م نهِمكــنَي يف الفــواحكـانوا    عجزاتِنـا، إهنــن ش،  قومــا
 . )الواضح يف التفسري(.فرم الزمنَي للك

 
َليمَمانَر}  -78 ــ  رإِّذمرنَـررَوَداو وَدرَوســ رمثِّ ــَم راِلــ رِفِّ انِّ رإِّذمرَُيمك مــــَ مِّ وم ــَ َنم رالمقــ ــهِّرغــــَ رفِّيــ تم ممرَفشــــَ ــِّ هــ مِّ ارِلِّ كم وَك نــــَّ

 {َشاهِّدِّينَر
  ،ثر  احلَـ   أهـلِ   ثِ ر  ن حَـ مِ   مِ نالغ  أهلِ   م  غن  َحَكما بـينهم فـيـما أفسدت    الذينَ   والقومِ   يمانَ وسل  داودَ   ا حلكمِ وكن  

 )الطربي(. ا علـمه.عن   ب  غيوال يَ   ،ى علـينا منه شيءال خيفَ  ،شاهدين
 

ار}  -81 ــَ ارفِّيهـ ــَ نـ رَِبرَكم ِتِّ ــَّ رالـ َرمضِّ رِّهِّرإََِّلراْلم ــم مـ رِّيرِبَِّ ــَم َفًةرَتـ ــِّ ــر ِّيَحرَعاصـ َليمَماَنرالـ ــ  ٍءرَولِّسـ يم ــَ رشـ ل ِّ ــ  اربِّكـ ــَّ وَك نـ
 {َعالِّمِّيَر

ن تســخرِي الــريِح    صــحنِة التــدبرِي فيــه، أي: َعِلمنــا أنن مــا ي عطـَـى ســليمان  عالــِـمنَي ب  وكنــنا بكــلِ  شــيٍء علنمنــاه   مــِ
 وغريه، يدعوه  إىل اخلضوِع لرب ِِه عزن وجلن. )البغوي(.

 
رر} -85 َاعِّيَلرَوإِّدمرِّيَسرَوَذارالمكِّفملِّ َنرالصَّابِّرِّينَرَوإَِّسم  {ك ل رمِّ
عوِة  ريَن علـى تكـاليِف الـدن زائِمهم، صـابمـَع هللا، أقـوايَء يف عـ   هـوِدهموع  تـنَي علـى إميـاهِنمل  هـؤالِء كـانوا اثبوك

 )الواضح يف التفسري(.  والتنبليغ.
 

َنرالصَّاِلِِّّيَر} -86 َتَِّنارإَِّّنَّ ممرمِّ رَرمحم  {َوَأدمَخلمَناه ممرِفِّ
ـمن   ،ِتنـامحـي ر فـ  وذا الكفـلِ  وإدريسَ  لَ ـلنا إمساعيوأدخَ  ـحإهنـم ـم ـما أمـره.  وعمـلَ   هللاَ   فأطـاعَ   ،ن صـل )الطـربي،    ـب

 ابختصار(.
 

رإِّذمرََنَدى} -89 رفـَرمًداررَوزََكرَِّيَّ رََلرَتَذرمّنِّ  {َوأَنمَترَخيم رالمَوارِّثِّيَررَبَّه رَرب ِّ
 غوي(.بثناٌء على هللِا أبنه  الباقي بعَد فناِء اخلَلق، وأنه  أفضل  َمن بقَي حيًّا. )ال

 
رفـَرمَجَهار} -91 َصَنتم رَأحم َنارَوالَِّتِّ رر وحِّ َنارفِّيَهارمِّنم  {لِّلمَعاَلمِّيَررَوَجَعلمَناَهارَوابـمنَـَهارَآيَةًررفـَنَـَفخم

ا قاَل يف تفسرِي قوِل تعاىل يف اآليِة األخريِة مـن سـورِة التحـرمي } َنت  فـَر َجهــَ صــَ َراَن الــنيِت َأح  ر مَيَ ابـ نــََت ِعمــ  َومــَ
َنا ِفيِه    بشـرٍ   هلـا يف صـورةِ   لَ فتمثـن   ،إليهـا  ه  بعثَـ   هللاَ   ، وهـو جربيـل، فـإنن ـَمَلكالـ   : بواسطةِ أي{: ِمن  ر وِحَنافـَنَـَفخ 
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  منـه احلمـل    هـا، فكـانَ يف فرجِ   فوجلـت    النفخـة    ، فنزلـتِ هادرعِ   يبِ يف جَ  بفيهِ  ينف َ  تعاىل أن   هللا   ه  ، وأمرَ َسوي  
 عليه السالم.  بعيسى

 
 

َدًةر} -92  {َوَأََنررَبُّك ممرفَاعمب د ونِّرإِّنَّرَهذِّهِّرأ مَّت ك ممرأ مًَّةرَواحِّ
 )الطربي(. ن دوين.ما تعبدون مِ  وسائرِ  ،ة واألواثن هلِ اآل نَ دو  فـاعبدوين -  أيها الناس -كم وأًن رب  ... 
 

َقُّرفَإَِّذارهَِّير} -97 َصةٌرَواقمََتََبرالمَوعمد راِلم  {أَبمَصار رالَّذِّيَنرَكَفر وارَشاخِّ
 قاَل رمحَه  هللا: أي: من شدنِة ما يشاهدونَه  من األموِر الِعظام.

م ال َتط ِرف.شاخصةا أبصارهم: قاَل الراغب  يف املفردات:   أجفاهن 
 

َمع ونَرََل ممرفِّيَهارَزفٌِّير} -100  {َوه ممرفِّيَهارََلرَيسم
ِة الَكر ِب والبالِء والع عون؛الناِر ال َيسم يف  وهم  )الواضح يف التفسري(.  ذاِب الذي ي صيب هم.لشدن
 

َ ر} -101 نَّاراِلم سم رََل ممرمِّ َهارم بـمرإِّنَّرالَّذِّيَنرَسبَـَقتم  {َعد ونَرأ ولَئَِّكرَعنـم
 {؛ ألهنم يف اجلننة. وشتناَن بينها وبني النار. )روح املعاين(.م بـ َعد ونَ عن جهننَم } {أ ولَِئكَ }
 

َاري وَحىرإَِّ َّر} -108 دٌرق لمرإِّمَّ َارإََِّل ك ممرإَِّلٌهرَواحِّ لِّم ونَررَأمَّ  {فـََهلمرأَنـمت ممرم سم
 . )الطربي(.لغريه  وال ينبغي ذلكَ  ،إال له العبـادة   ال تصلـح   ،واحد  إال إلهٌ  دَ ي عبَ  أن   لكم جيوز   ال إلهَ   ه  أنن ... 
 

راحمك ممر} -112 رَورَبُـَّنارالرَّمحمَن رقَاَلرَرب ِّ َق ِّ ِلم تَـَعان رِبِّ ف ونَررالمم سم  {َعَلىرَمارَتصِّ
 )الطربي(.  علـيكم الذي أستعينه  

 

راِلجسورةر
 
 {اَرىرَوَلكِّنَّرَعَذاَبراَّللَِّّرَشدِّيدٌرَوَماره ممربِّس كَرَوتـََرىرالنَّاَسرس َكاَرىر} -2
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كارَ   تهِ وشـدن   الكـربِ   هبم منَ   ما نزلَ   مِ ن عظيمِ   اي مـحمد    ى الناسَ وترَ قاَل الطربي رمحَه  هللا:     ،الفـزعى مـن  سـ 
 الـخمر.  ن شربِ ى مِ وما هم بس كارَ 

م غــــائبوَن عــــن الــــ وتــــرَ ويف )الواضــــح يف التفســــري(:   كاَرى وكــــأهنن اَس كالســــ  كاَرى  لي  َوعي، وهــــمى النــــن ســــوا ســــ 
 س كاَرى.  أدَهَشت  ع قوهَلم، فَمن  رآه م ظننهم  فيه، معذاِب هللا، وَهوَل ما ه دنةَ حقيقة، ولكنن ش

 
رَمارَنَشاء ر} -5 َرمَحامِّ راْلم رِفِّ ل غ وارَأش دَّك ممررإََِّلرَأَجٍلرم َسمًّىَون قِّرُّ  {ُث َّر  مرِّج ك ممريِّفمًَلرُث َّرلِّتَـبـم
ـمكثَ   الذي جعلنا لـه أن    وقتهِ   ىلإ  هِ أم ِ   ه فـي رحمِ  نقر  ًن  إف  ،وغاية  إلـى أمدٍ  وحياةا  كتبنا له بقاءا ا  ن كن  مَ  ـي    ـي ـف

 . )الطربي(.أجله  يبلغَ منها حىت وال خيرج   ،سقطهفال ت   ،هارمحِ 
 
زمٌير} -9 رالدُّنـمَيارخِّ راَّللَِّّرَله رِفِّ رَسبِّيلِّ َرعِّطمفِّهِّرلِّي ضِّلَّرَعنم َرِّيقِّرَون ذِّيق رَبّنِّ َمرالمقَِّياَمةِّرَعَذاَبراِلم  {ه ريـَوم

رِق. )الواضح يف التفسري(.ويف يوِم القيامِة   ن ص ليِه عذاَب النناِر الـم ح 
ر
ٍمرلِّلمَعبِّيدِّر}ر-10 رَيَداَكرَوَأنَّراَّللََّرلَيمَسربَِّظَلَّ َارَقدََّمتم ر{َذلَِّكرِبِّ

بـدوِن َذنـ ب، وإذا    وهللا  ال َيظلِـم  عبـاَده، فـال ي عـاِقب هم  نـاِد علـى الكفـر،داَك مـَن املعاصـي والعهذا ما َجنَـتـ ه  يـ 
 )الواضح يف التفسري(. ق ونَه.أكثَر مم ا يستح  فال يَزيد  يف عقوبَِتهم  عاقَبهم

 
ار ر}  -14 ََّنــمَ اراْلم رحَتمتِّهــَ نم رِّيرمــِّ اٍترَتــَم رَجنــَّ َاتِّ اِلِّ وارالصــَّ لــ  وارَوَعمِّ ذِّيَنرَآَمنــ  ل رالــَّ خِّ نَّراَّللََّرإِّرإِّنَّراَّللََّريــ دم

 {يـَفمَعل رَماري رِّيد ر
ا ي رِيــد  } ل  مــَ عــَ َنَ يـَف  ــيعطي مــا شــاءَ   {ِإنن ا   ه.معصــيتِ   أهــلَ   اهلــوانِ   مــنَ   ومــا شــاءَ   ،هطاعتِــ   أهــلَ   ن كرامتــهِ مِــ   ـف

 )الطربي(.
 

رٍِّمرإِّنَّراَّللََّريـَفمَعل رَمارَيَشاء ر} -18 رم كم راَّللَّ رَفَمارَله رمِّنم ري هِّنِّ  {َوَمنم
ن م كـ   هفمـا لــ   ،هِ شــقِ ي  ف  ـلقهِ ن خَــ مِـ   هللا    ه  نــ  هِ ن ي  ومَـ    ق  يوفــ ِ   ،هللا  هـا ـبــيدِ كلن   ألن األمــورَ   ؛هبــا  ه  د  سـعِ ي    رٍِم ـبــالسعادةِ مــِ
ــاء  مَـــ  .مَـــ   د  ســـعِ وي    ،ن أرادي مَـــ وي شـــق  ،ن يشـــاءمَـــ   وخيـــذل    ،لطاعتـــه  ن يشـ مـــا    ـلقهِ  خَـــ يف  يفعـــل    هللاَ   إنن   ن أحـــب 

  ه.أمـر    واألمـرَ   ،لقـهخَ   لـقَ اخلَ   ألنن   ؛ ]حب كمـِه العـدل[كرامتـهِ   ن أرادَ مَـ  رامِ وإكـ  ،إهانتـه ن أرادَ مَـ  ن إهانـةِ مِ  ،يشاء
 )الطربي، وما بني املعقوفتني من الواضح يف التفسري(.
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رَغمٍ رأ عِّيد وارفِّيَهار} -22 َهارمِّنم نـم رََيمر ج وارمِّ َرِّيقِّرك لََّمارَأرَاد وارَأنم  {َوذ وق وارَعَذاَبراِلم
 إيراِد آيٍة مشاهبة: ومعىن الكالِم أهنم ي هانوَن ابلعذاِب قوالا وفعالا.قاَل رمحَه  هللا، بعد 

 ق، مثل  األليِم والوجيع.ذوقوا عذاَب احلريق، أي: املـ حرِ قاَل البغوي: أي: تقول  هلم املالئكة:  
 

َتنِّب وار} -30 رَواجم َومَبنِّ َسرمَِّنراْلم َتنِّب وارالر ِّجم َلرالزُّورِّرفَاجم  {قـَوم
َنِ ىَل  إِ ب وًنَ نـَع بـ د ه م  إال  لـِـيـ َقر ِ ما  }هلة:  كم فـي اآلبقولِ   ،علـى هللا والفريةِ  الكذبِ  قوا قولَ واتن  كم  وقـولِ   {،ىفَـ  ز ل   ا

 )الطربي(. بـاهلل. وشركٌ  وزورٌ  كذبٌ   ذلكَ  فإنن  ،ن القولمِ  ذلكَ  ونـحوِ  ،هللا  للـمالئكة: هي بنات  
 

ريـ َعظ ِّممرَشَعائَِّررا} -32 رتـَقمَوىرالمق ل وبِّرَّللَِّّرَذلَِّكرَوَمنم َارمِّنم  {فَإَِّّنَّ
 القلوب )البغوي(. ىفإنن تعظيَمها ِمن تقوَ أي: 

م.تنقنَي الذين خَيَشوَن ر م  ـأفعاِل ال فإننه  ِمن  )الواضح يف التفسري(.  هبن
 

رالمَعتِّرَلك ممرفِّيَهارَمَنافِّع رإََِّلرَأَجٍلرم َسمًّىرُث َّرحمِّلَُّهارإََِّلر} -33  {يقِّرالمبَـيمتِّ
ها: 29. ويعــين اآليــَة )ذكَر أنه تقدنَم الكالم  علــى معــىن )البيــِت العتيــق( قريبــاا مث ن }( مــن الســورِة نفســِ

ِت ال َعِتيــقِ ل يَـق ض وا تـََفثـَه م  َول ي وف وا نــ ذ وَره م  َول َيطنونفــ وا  ، وأورَد هنـاَك رواايٍت خمتلفـةا يف سـبِب تسـميتِه  {اِبل بَـيــ 
ا مس ِ َي البيَت العتي حديث  ابلعتيق، بينها  :  يف سـننه  وقال  .؛ ألننه  مل يظهر  عليِه جب ار"قَ الرتمذي املرفوع: "إمنن

 لكن ضعنفه  يف ضعيِف اجلامع. هذا حديٌث حسٌن صحيح.
 

 {َلَعلَّك ممرَتشمك ر ونَرَكَذلَِّكرَسخَّرمََنَهارَلك ممر} -36
 ( من سورِة آِل عمران. 123بقوله: تقوموَن بطاعته، يف اآليِة )  { فسنره  َلَعلنك م  َتش ك ر ونَ قوله  تعاىل }
 .والنهار  يف الليلِ  العباداتِ  أبنواعِ  هللاَ   أي: تشكرونَ القصص، قال:  ( من سورةِ 73ويف اآلية )

 
َّنَّ ممرظ لِّم واأ ذَِّنرلِّلَّذِّيَنريـ َقاتـَل وَنر} -39  { َوإِّنَّراَّللََّرَعَلىرَنصمرِّهِّممرَلَقدِّيرٌررِبَِّ
 )الطربي(.  ظلـموهم بقتاهلم. الـمشركنيَ   أبنن 
 
ريـَنمص ر ه ر}  -04 َرَلَقوِّي رَعزِّيزٌررَولَيَـنمص َرنَّراَّللَّ رَمنم  { إِّنَّراَّللَّ
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وَنص ر   ،هإاين  : معونته  ه  عبدَ  فـَن ص ر هللاِ  .هالعليا علـى عدو ِ  كلمته    لتكونَ  ،فـي سبـيـله ن يقاتل  مَ  هللا   نن عينَ ولـي  
 )الطربي(. العلـيا.  كلمته    لتكونَ   فـي سبـيـلهِ   : جهاده  هربن  العبدِ 
 

ر} -42-44 َله مم رقـَبـم رَكذََّبتم ري َكذ ِّب وَكرفـََقدم م رن وٍحرَوَعاٌدرَوَْث ود رَوإِّنم م رر(ر42)رقـَوم يَمرَوقـَوم م رإِّبـمَراهِّ َوقـَوم
ر43)رل وطٍر رم وَسى( روَك ذ َِّب َيَن رَمدم ررَوَأصمَحاب  رلِّلمَكافِّرِّيَن َت  رفََأممَليمت  رَأَخذم رَنكِّيِّررُث َّ رَفَكيمَفرَكاَن مم
(44)} 
 ،لو  وقوم   ،إبراهيـم وقوم   ،وثود عادٍ  وقوم   ،نوح قوم   ،يعنـي مشركي قريشٍ  {َبت  قـَبـ َله م  فـََقد  َكذن }

 بَ فقـيـل: وكذ ِ  ،َب م وَسىهم. وك ذ ِ رسلَ  هؤالءِ  كل    بَ عيب. يقول: كذن ش   وهم قوم   ،دينمَ  وأصحاب  
وإنـما   ،بهله ولـم تكذ ِ  وكانت قد استـجابت   ،موسى بنو إسرائيـل قومَ  ألنن  ،موسى ـم يقل: وقوم  موسى ول

 )الطربي(.  ن القبط.مِ  وقومه    فرعون    ه  بَ كذن 
 

ر} -46 َرمضِّ راْلم ي وارِفِّ َارَأفـََلممرَيسِّ َمع وَنرِبِّ رَآَذاٌنرَيسم َارَأوم  {فـََتك وَنرََل ممرقـ ل وٌبريـَعمقِّل وَنرِبِّ
ــين   وقدرتــهِ   ـلقهِ علــى خَــ   هللاِ   جَ جَــ ح    {اوٌب يـَع ِقلــ وَن هبــَِ قـ لــ  } ــحق ِ   تصــغي لســماعِ   أو آذانٌ   ،ناعلــى مــا ـب عــي  فتَ   اـل

 )الطربي(. وبـني البـاطل.  بـينه    ز  وتـمي ِ  ذلكَ 
 
 

لمَعَذابِّر}  -47 ل وَنَكرِبِّ تَـعمجِّ رَي ملَِّفراَّللَّ رَوعمَده ررَوَيسم  { َوَلنم
ذلك  نكرونَ وهم ي   ،ئهيهم جمهللا تعاىل ويوعد   هم عذابَ ر  عليه وسلم حيذ ِ كان صلى هللا   .لقريش الضمري  
عليهم ذلك.. )روح  ، فأنكرَ وتعجيزاا له صلى هللا عليه وسلم استهزاءا  جميئه   ويطلبونَ  ،اإلنكار أشدن 

 املعاين(.
 

رََلَارَوهَِّيرظَالَِّمٌةر}  -48 رقـَرميٍَةرَأممَليمت  رمِّنم َت َروََكأَي ِّنم  { َوإَِّ َّرالمَمصِّي رارُث َّرَأَخذم
 ... )الطربي(.له ما ال انقطاعَ   حينئذٍ  ن العذابِ مِ   ونَ فـيـلقَ   ،هالكهم  ا بعدَ هم أيضا مصري   وإلـين 
 

َنةًر} -53 َعَلرَماريـ لمقِّيرالشَّيمطَان رفِّتـم َيةِّرقـ ل وِب  ممررلَِّيجم رقـ ل وِبِِّّممرَمَرٌضرَوالمَقاسِّ  {لِّلَّذِّيَنرِفِّ
ـاطلِ مِـ   هِ نبيـ ِ   ةِ يف أمنين  يطان  ـلقي الشما ي   كي جيعلَ  .. )الطـربي،  م مـرضبـه الـذين يف قلـوهبِ   ا خيتـرب  اختبـارا   ن الـب
 ابختصار(.
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َمئِّر}  -56 ريـَوم نَـه ممرالمم لمك   { ٍذرَّللَِِّّّرَُيمك م ربـَيـم

الدنـيا  يف وقد كانَ  ،منازع يومئذٍ  له وال ينازعه   ال شريكَ  ،ه  وحدَ  هللِ  الساعة   إذا جاءتِ  والـم لك   السلطان  
 ،ـلقهبـني خَ  يقول: يفصل   {حَي ك م  بَـي نه م  }ا سواه. كا لِ مَ  ىدعَ ي   يومئذٍ  وال أحدَ  ،هبذا االسم ونَ ي دعَ  ملوكٌ 

 )الطربي(.  به والـمؤمنـني.  الـمشركنيَ 
 

رَمات وارَلَيمز قـَنـَّه م راَّللَّ ر}  -58 راَّللَِّّرُث َّرق تِّل وارَأوم رَسبِّيلِّ َوإِّنَّراَّللََّرََل َورَخيم ررررِّزمقًارَحَسًناررَوالَّذِّيَنرَهاَجر وارِفِّ
 { الرَّازِّقِّيَر

 . )الطربي(.وأكرمهم  طاعتهِ  علـى أهلِ   ه  فضلَ   ن بسطَ مَ   هلو خري    هللاَ   وإنن 
 

رَمارع وقَِّبربِّهِّرُث َّرب غَِّيرَعَليمهِّرلَيَـنمص َرنَّه راَّللَّ ر} -60 رَعاَقَبرِبِِّّثملِّ رَغف ورٌرإِّنَّراَّللََّرَلَعف رَذلَِّكرَوَمنم  {و 
ب  للعفو، فأِحب وا العفَو ِمثـ َله، غفور،وهللا  ع ماا، وبةا وند تجاَوز  عن ذنوِب الناِس إذا رأى منهم تي فو ، حمِ 

 عباِده. بذلَك مع  رتِه، كما تعاملت مَلكم  هللا  بعفوِِه ومغفلي عامأنتم كذلَك واغِفروا هلم،  نهمفاعف وا ع
 )الواضح يف التفسري(.

 
َارتـَعمَمل ونَر}  -68 راَّللَّ رَأعمَلم رِبِّ رَجاَدل وَكرفـَق لِّ  { َوإِّنم

يِن وقد َظهرِت احل املشركونَ  مكَ وخاص كَ وإذا ًنقش  الوعيِد بيلِ على س عليهم، فق ل  هلمجنة  يف أمِر الدِ 
 )الواضح يف التفسري(.  طالن.ناِد والبالع  نم  مبا عوضوَن فيِه مِ والتنهديد: هللا  أعل

  كثري: هتديٌد شديد، ووعيٌد أكيد.قاَل ابن  
 

ت ممرفِّيهِّر}  -69 َمرالمقَِّياَمةِّرفِّيَمارك نـم َنك ممريـَوم  {ََّتمَتلِّف ونَراَّللَّ رَُيمك م ربـَيـم
 أيها الـمشركونَ  حينئذٍ  فتعلـمونَ  ،كم تـختلفون دينِ  القـيامة فـيـما كنتـم فـيه من أمرِ  يقضي بـينكم يومَ  وهللا  
 )الطربي(.  ل.بطمن الـم    قن ـحِ الـم  
 

َرأَيمدِّيهِّممرَوَمارَخلمَفه ممر}  -76  {َوإََِّلراَّللَِّّرتـ رمَجع راْلم م ور ريـَعمَلم رَمارَبيم
 )الطربي(.  البدء.  منه   كما كانَ   تعود    وإلـيهِ   ،الدنـيا  إلـيه أمور   تصري    خرةِ فـي اآل  إلـى هللاِ 
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َعل واراْلمَيمَرَلَعلَّك ممرتـ فملِّح ونَرواررََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارارمَكع وارَواسمج د ر}  -77  { َواعمب د واررَبَّك ممرَوافـم
واخضعوا له  ،كموا لرب ِ وذل   ،واسجدوا له فـيها ،كمفـي صالتِ  اركعوا هللِ  ،هقوا هللا ورسولَ اي أيها الذين صدن 

 كم.رب ِ  وا به طَِلبـاتكم عندَ دركفت   ،فلـحوا بذلكلت  ؛ كم بفعلهكم رب  افَعل وا الـخرَي الذي أمَر و  ،بـالطاعة
 )الطربي، بشيء من االختصار(.

 

راملؤمنونرسورةر
 

َسر} -11  { ه ممرفِّيَهارَخالِّد ونَرالَّذِّيَنريَرِّث وَنرالمفِّرمَدوم
( من سورِة البقرة: هذا هو متام  السعادة، فإهنم مع هذا النعيِم يف  25قاَل يف تفسريها، يف اآليِة )

 على الدوام..  أبدي ٍ  واالنقطاع، فال آخَر له وال انقضاء، بل يف نعيٍم سرمدي ٍ املوِت مقاٍم أمنٍي من 
 

ر}  -21 َنـمَعامِّ راْلم َةًرَوإِّنَّرَلك ممرِفِّ    { َلعِّبم
 علـيه شيءٌ  وأنه الذي ال يـمتنع   ،علـى ما يشاء ه  وقدرتَ  ،عندكم فتعرفون هبا أايدَي هللاِ  ،هبا عربةا تعتربونَ 

 )الطربي(. ه.شاءَ   وال يـ ع ِجزه شيءٌ  ،أراده
 

َهار}  -22 رحت مَمل ونَرَوَعَليـم  { َوَعَلىرالمف لمكِّ
َر لكم  الس فَن َتكما س  )الواضح يف التفسري(.  وحَتِمل  أثقاَلكم.  ري يف البحر، حَتِمل كمخن

 
يَِّنار} -27 عمي نَِّنارَوَوحم رالمف لمَكرِبَِّ راصمَنعِّ رَأنِّ َنارإِّلَيمهِّ رَأممر رفََأومَحيـم رَجاَء رالتـَّنُّور رفَإَِّذا رفِّيَهاررََنرَوفَاَر ل كم رفَاسم

نـمه ممر رمِّ رَسَبَقرَعَليمهِّرالمَقومل  رَمنم َلَكرإَِّلَّ رَوَأهم ِّ ِّراثـمَنيم رك لٍ رَزومَجيم  { مِّنم
من  هذه م واعدةٌ  {:َحىتن ِإَذا َجاَء أَم ر ًَن َوفَاَر التـنن ور  } هود( من سورِة 40قاَل رمحَه  هللا يف تفسرِي اآليِة )

، بل هو  فرت  وال يَ  الذي ال يـ ق لع    املتتابعة، واهلَتنانِ   من األمطارِ   هللاِ   أمر   عليه السالم، إذا جاءَ  تعاىل لنوحٍ   هللاِ 
َهِمٍر : }كما قال تعاىل َنا أَبـ َواَب السنَماِء مبَاٍء م نـ  ٍر َقد  . فـََفَتح  َوَفجنر ًَن األر َض ع ي وًنا فَال تَـَقى ال َماء  َعَلى أَم 

 [.14-11القمر: سورة  { ]َنا َجزَاءا ِلَمن  َكاَن ك ِفرَ ََت رِي أِبَع ي نِ .  َومَحَل َناه  َعَلى َذاِت أَل َواٍح َود س ٍر  .  ِدَر  ق  
 تفور، حىت عيوًنا  األرض   : صارتِ  األرض، أيور: وجه  : التن   عباس{ فعن ابنِ َوفَاَر التـنن ور  قوله: }وأما 
 اخللف.  وعلماءِ  السلفِ   مجهورِ   وهذا قول    ماءا.تفور    النار، صارت    ليت هي مكان  ا  من التنانريِ   املاء    فارَ 
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را} -28 رَعَلى رَمَعَك رَوَمنم رَأنمَت تَـَويمَت راسم ررفَإَِّذا مِّ رالمَقوم َن رمِّ رَْنَّاََن رالَّذِّي رَّللَِِّّّ د  َمم راِلم رفـَق لِّ لمف لمكِّ
 {الظَّالِّمِّيَر

د  فـَق ِل الـ  } ،ا فوقهايا ا فـيها عالراكبـا  ،ن أهلكمِ  معكَ  ه  محلتَ  نممن  ومعكَ  أنتَ  فـي السفـينةِ  فإذا اعتدلتَ  َحم 
 )الطربي(. يعنـي من الـمشركني.  {الِـِمنيَ اًن ِمَن الَقو ِم الظن ِذي نَـجن  الن َِنِ 
 

َزًَلرم َبارًَكارَوأَنمَترَخيم رالمم نمزِّلِّيَر}  -29 رم نـم رأَنمزِّلمِنِّ  {َوق لمرَرب ِّ
رٌي وبركة، وخن  فيِه نفٌع كو بارَكاا، ي{: اللهمن أن زِلنا إنزاالا منزِل يِن م نَزالا م َبارَكاا َوأَنَت َخري   ال م نزِِلنيَ بِ  أَ وق ل : }رَ 

 )الواضح يف التفسري(.  ل ه.ِدَك اخلري  كيفعل  ذلك، بي  فأنَت خري  َمن
 

روََكذَّر} -33 رالَّذِّيَنرَكَفر وا رقـَوممِّهِّ رالمَمَِل رمِّنم رَوقَاَل َرةِّ َخِّ راْلم ربِّلَِّقاءِّ ََياةِّرب وا راِلم رِفِّ َناه مم رَماررَوأَتـمَرفـم نـمَيا الدُّ
ثـمل ك ممر رَبَشٌررمِّ َرب ونَرَهَذارإَِّلَّ رِمَِّّارَتشم نمه رَوَيشمَرب   {َيَمك ل رِمَِّّارََتمك ل وَنرمِّ

نـ َياَوأَتـ َرفـ َناه م  يف } ََياِة الد  طنا هلم وبسَ  ،عنا علـيهم من الـمعاشوسن  بـما م الدنـيامناهم فـي حياهتِ ونعن {: احل 
 .م وكفرواحتـى َبِطروا وَعتَـو ا علـى رهب ِ  ،من الرزق

َرب ونَ } َرب  ممنا َتش   ه  وخصن  ،ن بـيننارسوالا مِ ا إلـينا صاحلا  هللا   قالوا: بعثَ  {أَي ك ل  ممنا أَت ك ل وَن ِمن ه  َوَيش 
 ل  رسِ وكيف لـم ي   ،ا نشربممن  ويشرب   ،منه من الطعام مـما أنكل   كل  أي ،نامثل   وهو إنسانٌ  ،دوننا بـالرسالةِ 

 )الطربي(. غنا رسالته؟يبل ِ   ن عندهِ ا مِ مَلكا 
 

ثـمَلك ممرإِّنَّك ممرإًِّذار}  -34 رَأَيعمت ممرَبَشًرارمِّ ر ونَرَولَئِّنم  { َْلَاسِّ
 ـموه  بعت  فـاتن  {ثـ َلك م  ا مِ ِئن  أطَع متـ م  َبَشرا َولَ }لقومهم:  صالـحٍ  الـمأل من قومِ  ا عن قـيلِ ربا خم   تعاىل ذكره   يقول  
 فـي الدنـيا والرفعةِ  ن الشرفِ كم مِ حظوظَ  غبونونَ ملا إذا  أيها القوم   مكإنن  ،قتـموهوصدن  ـم ما يقول  وقبلت  
 )الطربي(.  ه.بـاعكم إاي  بـات ِ 
 

ررَج ٌلرافمََتَىرَعَلىراَّللَِّّرَكذًِِّبرر}  -38 ره َورإَِّلَّ مِّنِّيَرَوَمارإِّنم  {ََنمن رَله رِبِّ ؤم
 بعد الـمـمات.  ًن من البعثِ د  عِ وفـيـما يَ  ،هللا لنا غري   أنه ال إلهَ  قـني فـيـما يقول  له بـمصد ِ  وما نـحن  قالوا... 

 )الطربي(.
 

رَفَجَعلمَناه ممرغ ثَاًءر}  -41 َق ِّ ِلم رالظَّالِّمِّيَرفََأَخَذَتم م رالصَّيمَحة رِبِّ مِّ  { فـَبـ عمًدارلِّلمَقوم
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 )الطربي(.  هم.وظلـموا أنفسَ   ،هوَعَصوا رسلَ   ،مإذ كفروا برهب ِ   ،هبالكهم  الكافرينَ   القومَ   هللا    فأبعدَ 
 

رَوَجَعلمنَر} -44 ربـَعمًضا ربـَعمَضه مم رَرس وَل َارَكذَّب وه رفَأَتـمبَـعمَنا رأ مًَّة رَجاَء رَما َىرك لَّ رَتَتم رر س َلَنا اه ممررُث َّرَأرمَسلمَنا
مِّن ونَررفـَبـ عمًداَأَحادِّيَثر ٍمرََلريـ ؤم  {لَِّقوم

 )الطربي(.  برسوله.  قونَ وال يصد ِ  بـاهللِ   ا ال يؤمنونَ قوما   هللا    فأبعدَ 
 

ثملَِّنارر}  -47 رمِّ مِّن رلَِّبَشَريمنِّ م ه َمارلََنارَعابِّد ونَرفـََقال وارَأنـ ؤم  {َوقـَوم
 )الطربي(.  .هلم  دينونَ هم ويَ ألمرِ   أيتـمرونَ   ،لون متذل ِ   هلم مطيعونَ   أن بين إسرائيلَ  يعنونَ 

 
َنارم وَسىرالمكَِّتاَبر}  -49 رَآتـَيـم َتد ونَرَوَلَقدم  { َلَعلَّه ممريـَهم

 لكي يهتدي به قومه. )البغوي(.
 

ًار}  -51 رَواعمَمل وارَصاِلِّ َنرالطَّي َِّباتِّ َارتـَعمَمل وَنرَعلِّيمٌرََيرأَيُـَّهارالرُّس ل رك ل وارمِّ رِبِّ  { إِّّن ِّ
كم  كم وثوابَ ـيكم أجوَر وموف ِ  ،جازيكم جبميعهاوأًن مـ   ،منها شيء ى علـين ال خيفَ  ،كم ذو علـمإنـي أبعمالِ 

 )الطربي(.  واجتهدوا.  األعمالِ   فخذوا فـي صالـحاتِ   ،علـيها
 

َدًةر}  -52  {َوَأََنررَبُّك ممرفَاتَـّق ونِّرَوإِّنَّرَهذِّهِّرأ مَّت ك ممرأ مًَّةرَواحِّ
 طربي(.. )البطاعيت أتمنوا عقايب  قوينيقول: وأًن موالكم فـاتن 

 
نـَه ممرز بـ ًرا}  -53 َارَلَديمهِّممرَفرِّح ونَرررفـَتَـَقطَّع وارَأممَره ممربـَيـم زمٍبرِبِّ  { ك لُّرحِّ
. )الواضح يف بعضاا، وجعلوا ديَنهم  الواحَد أدايًنا وِفَرقاا عض همَف بم  أمَر ديِنها، وخالَعِت األمفقطن 

 التفسري(.
 

َاتِّر}  -61 راْلمَيم  {َوه ممرََلَارَسابِّق ونَررأ ولَئَِّكري َسارِّع وَنرِفِّ
 بطاعته.  عند هللاِ  ويطلبون الزلفةَ  ،الصالـحة يبـادرون فـي األعمالِ  ،مصفـاهت   هؤالء الذين هذه الصفـات  

 )الطربي(.
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ر} -71 َواَءه مم رَأهم َقُّ راِلم راتَـَّبَع َرمض رَوَلوِّ رَواْلم رالسََّمَوات  ربِّذِّررَلَفَسَدتِّ َناه مم رأَتـَيـم رَبلم رفِّيهِّنَّ رِّهِّممررَوَمنم كم
رِّهِّممرم عمرِّض ونَر رذِّكم  { فـَه ممرَعنم

 األموَر على ولو اتنبَع هللا  مراَدهم فيما يَفعل، وأجاهَبم إىل ما يف أنف ِسهم ِمَن اهلَوى، وشرعَ تفسري  اآلية: 
م عتقداهِتم  الشِ ركينة، لفسَد ما يف السنماواِت واألرض، وبطَل ما فيهما من حياٍة وعمل، ألهوائهم   

وعدِم  هِلهمِتها للحقائِق الكونينة، جلمينِتها ومالءَ وتناق ِضها وهتاف ِتها، وعدِم واقع الِف آرائهملفاسدة، واختا
، وفخر هم ق، وفيِه عز همق  املطلرمي، الذي فيِه احلابلق رآِن الك ناه مبنواميِسها ودقنِتها، بل أتي ِتهمفمعر 

 )الواضح يف التفسري(.  ري  م باِلنَي بِه وال م قِبلنَي عليه.َرِفهم هذا، غوش  ز ِهمصدِر عولكننهم م عِرضوَن عن م
 

َأَل  ممرَخرمًجارَفَخَراج ررَب ِّر}  -72  {رَوه َورَخيم رالرَّازِّقِّيَرَكرَخيمٌرَأممرَتسم
 )الطربي(.  ا.رزقا   ورزقَ   ا علـى عملٍ ى عوضا ن أعطَ مَ   خري    وهللا  
 

رفِّر}  -84 رَوَمنم َرمض  راْلم ت ممرتـَعمَلم ونَريَهارق لمرلَِّمنِّ رك نـم  { إِّنم
 )الواضح يف التفسري(.  ِمن  أهِل العقِل والعلم؟  إن  كنت م

 
َسن رالسَّي َِّئَةر}  -96 رهَِّيرَأحم لَِّتِّ ف ونَرادمَفعمرِبِّ َارَيصِّ  {ََنمن رَأعمَلم رِبِّ

ن وَن ،من السوء ولون فـيكَ وبـما يق ،علـيه والِفريةِ  من األكاذيبِ  ه  وينـَحل ونَ  ،به ا يصفون هللاَ مب نـحن أعلـم  
 )الطربي(.  القول.  يحِ ن قبمنهم مِ   ما تسمع   فال حيز ن كَ   ،ذلك  مـجازوهم علـى مجيعِ 

 
ر} -100 ًا رَصاِلِّ رتـَرَكمت رَلَعل ِّيرَأعمَمل  ررررفِّيَما مِّ ريـَوم رإََِّل ربـَرمزٌَخ رَورَائِّهِّمم رَومِّنم رقَائِّل َها ره َو َارَكلَِّمٌة رإَِّّنَّ َكَلَّ

َعث ونَر  {يـ بـم
 )الطربي(.   فـيه.  طت  وفرن  عته  فضين   من العملِ  الـيومِ   قبلَ   يـما تركت  فـ...  
 

َمئٍِّذرر}  -101 نَـه ممريـَوم رالصُّورِّرَفََلرأَنمَساَبربـَيـم  { َوََلريـََتَساَءل ونَرفَإَِّذارن فَِّخرِفِّ
بنفِسه، هلَوِل ما  ِغل  يَِفر  كل  ِمن اآلَخِر وَيشت وال َيسأل  قريٌب عن حاِل قريِبه، وال صديٌق عن صديِقه، بل

 يَراه، وِعَظِم ما َيدمَه ه. )الواضح يف التفسري(.
 

رعَِّبادِّيرإِّر}  -109 رلََنارَوارممَحمَنارَوأَنمَترَخيم رالرَّامحِِّّيَرنَّه رَكاَنرَفرِّيٌقرمِّنم  { يـَق ول وَنررَبَـَّنارَآَمنَّارفَاغمفِّرم
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، وأرمَحهم، وهللا  خري  َمن َرِحَم وعفا. ين أَلغِفَر هلمين، ويدعونَ لقد كاَن مجاعٌة ِمن عبادَي املؤمننَي يوحِ دونَ 
 )الواضح(.

 
مٍر}  -113 ربـَعمَضريـَوم ًمارَأوم َناريـَوم رالمَعاد ِّينَررقَال وارلَبِّثـم َألِّ  {فَاسم

  .خلودهم يف النار  زمانِ  ن طولِ مِ   قوه  إىل ما حتقن   هم ابلنسبةِ لبثِ   ةِ ا ملدن استقصارا 
  .صارقِ   السرورِ   وأايم    ،إىل ما هم فيه  هم ابلنسبةِ سرورِ   مَ وقيل: استقصروها ألهنا كانت أاي

 كانَ   أنه   ن  ظَ في   ،اوقصرا  طوالا  مقداره   ىدرَ فال ي   ، بشأنهعتىَن واملنقضي ال ي   ،وقيل: ألهنا كانت منقضية
 . )روح املعاين(.اقصريا 
 

رَوارمَحممر}  -118 راغمفِّرم  { َوأَنمَترَخيم رالرَّامحِِّّيَرَوق لمرَرب ِّ
 الطربي(.) علـى ذنبه.  ه  ولـم يعاقب    ه  توبتَ   فقبلَ   نبٍ ذا ذَ   مَ حِ ن رَ مَ  خري  ..  .
 

رالنوررسورةر
 
َناَهارَوأَنـمَزلمَنارفِّيَهارَآََيٍتربـَي َِّناٍتر}  -1  { َلَعلَّك ممرَتذَكَّر ونَرس ورٌَةرأَنـمَزلمَناَهارَوفـََرضم

 )الواضح يف التفسري(.  لتتنِعظوا وتَعَملوا هبا.
 
راَّللَِّّرالزَّر} -2 ردِّينِّ رِبَِِّّماررَأمَفٌةرِفِّ َئَةرَجلمَدٍةرَوََلرََتمخ ذمك مم ه َمارمِّ نـم ٍدرمِّ لِّد وارك لَّرَواحِّ رفَاجم رررانَِّية رَوالزَّاّنِّ إِّنم

رِّر َخِّ راْلم مِّ َّللَِّّرَوالميَـوم مِّن وَنرِبِّ ت ممرتـ ؤم  {ك نـم
ن  مَ  فإنن  ،والعقاب وللثوابِ  القـيامةِ  حلشرِ  وثونَ وأنكم فـيه مبع ،خراآل كم وبـالـيومِ رب ِ  قون بـاهللِ م تصد ِ كنت    إن  

 )الطربي(.  علـى معاصيه. عقابهِ  خوفَ  ،وهنيه  فـي أمرهِ   هللاَ   ال خيالف    ا فإنه  قا مصد ِ  كان بذلكَ 
 
ربـَعمدِّرَذلَِّكرَوَأصمَلح وارر}  -5 رالَّذِّيَنرًَتب وارمِّنم يمٌرإَِّلَّ  { فَإِّنَّراَّللََّرَغف وٌرررَحِّ

م وال فـاقبلوا شهادهتَ  ،م علـيهاهبَ يعذ ِ  أن   هبم بعد التوبةِ  رحيمٌ  ،هلم عنها م بعفوهِ علـى ذنوهب ساترٌ يقول: 
 )الطربي(.  هم.توبتِ   حالِ وهم أبمسائهم التـي هي هلم فـي  بل مس    ،وهم َفَسقةتسم  

يقبل  توبَته،  إال  َمن  اتَب منهم بعَد ذلك، وصَلَح أمر ه، فإنن هللاَ  تفسري  اآليِة يف )الواضح يف التفسري(:
َلد. وي رَفع  عنه الِفسق، وتـ ق َبل  شهاَدت ه. وعند أيب حنيفَة يَبَقى مردوَد الشنهادة.  ويَغفر  له ويَرمَح ه، بعد أن  جي 
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َامَِّسة رَأنَّر} -7 َنرالمَكاذِّبِّيَررَلعمَنةَرَواْلم رَكاَنرمِّ  {اَّللَِّّرَعَليمهِّرإِّنم

انقطاٌع عن  ط، وذلَك مَن هللِا تعاىل يف اآلخرِة عقوبة، ويف الدنيااللعن: الطرد  واإلبعاد  على سبيِل السخَ 
  قبوِل رمحتِه وتوفيقه، ومن اإلنساِن دعاٌء على غريه. )املفردات للراغب(.

 
رَر}  -8 َنرالمَكاذِّبِّيَررؤ امرَوَيدم َّللَِّّرإِّنَّه رَلمِّ َهَدرَأرمَبَعرَشَهاَداٍترِبِّ رَتشم َهارالمَعَذاَبرَأنم  { َعنـم

َفع     عنها احلد . )الطربي(.وي د 
 

نـمه ممرَله ر}  -11 َه رمِّ ركِّبم  { َعَذاٌبرَعظِّيمٌرَوالَّذِّيرتـََوَلَّ
 )الواضح يف التفسري(.  عذاٌب كبرٌي على فعلِه الشننيِع هذا.  له
 

رأَر} -14 رَما رِفِّ رَلَمسَّك مم َرةِّ َخِّ رَواْلم نـمَيا رالدُّ َت ه رِفِّ رَوَرمحم رَعَليمك مم راَّللَِّّ رَفضمل  رَوَلومََل رفِّيهِّ َعَذاٌبررَفضمت مم
 { َعظِّيمٌر

 د. )روح املعاين(.{ ي سَتحَقر  دونَه  التوبي   واجلَل  َعَذاٌب َعِظيمٌ }
 

رَر} -19 َخِّ نـمَيارَواْلم رالدُّ رَعَذاٌبرأَلِّيٌمرِفِّ رالَّذِّيَنرَآَمن وارََل مم َشة رِفِّ يَعرالمَفاحِّ رَتشِّ رالَّذِّيَنرُي ِّبُّوَنرَأنم ةِّررإِّنَّ
 {َوأَنـمت ممرََلرتـَعمَلم ونَرَواَّللَّ ريـَعمَلم ر

 د وا إليِه األموَر َترش دوا وتَنجوا. م ه، فر ب ها ِمن وعيد، وأنتم ال تعلموَن ما يَعلم  األموَر وما ي ناسِ وهللا  يَعل
 )الواضح يف التفسري(.

 
َشاءِّرَوالمم نمكَر}  -21 لمَفحم رِبِّ رفَإِّنَّه رَيَمم ر  رالشَّيمطَانِّ ريـَتَّبِّعمرخ ط َواتِّ  { رِّرَوَمنم

اليت ي نِكر ها الشنرع، لضررِها وآاثرِها  حةِ ابألفعاِل القبي اوَمن َيسل ك  طرَق الشيطاِن، فإننه  يكون  ساعياا وآِمرا 
 )الواضح يف التفسري(.  السيِ ئة.

 
اكِّيَر} -22 رمََبرَوالمَمســَ رالمقــ  تــ وارأ و ِّ ريـ ؤم َعةِّرَأنم نمك ممرَوالســَّ رمــِّ لِّ رأ ولــ ورالمَفضــم رَوََلرَيَمتــَلِّ رِّيَنرِفِّ اجِّ رَوالمم هــَ

راَّللَِّّر  {َولميَـعمف وارَولمَيصمَفح واَسبِّيلِّ
 : أي: عمنا تقدنَم منهم من اإلساَءِة واألَذى.كثريابن    قال
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رما كـاعف وا عمـ  ولـيَ   :يقول {:َول ـيَـع ف واقال الطربي: } ـيهم مـن جـ  ـي    مِ وذلـك كجـر   ،ن مـنهم إـل ـى أـب طح إـل ِمسـ 
ـى ذلـكَ هم  رتكوا عقوبتَ يَ يقول: ول    {َول ـَيص َفح وا}من اإلفك.    ما أشاعَ  عائشةَ  ابنتهِ علـى  فـي إشاعتهِ  بكرٍ    عـل

 علـيهم. الذي كانوا هلم عليه من اإلفضالِ  لـيعودوا هلم إلـى مثلِ  ولكن   ،ذلك  م قبلَ م ما كانوا يؤتوهنَ حبرماهنِ 
 

را} -23 رالمَغافََِّلتِّ َصَناتِّ َذاٌبرإِّنَّرالَّذِّيَنريـَرمم وَنرالمم حم َرةِّرَوَلـَ ممرعـَ َخـِّ نـمَيارَواْلم رالدُّ رل عِّن وارِفِّ َناتِّ مِّ لمم ؤم
 {َعظِّيمٌر

ــِذفوَن العفيفــاِت البإنن الــذيَن   نيا    عيــداِت عــِن الــتـ َهم، املؤمنــاِت، ابلــز ًن، أ بعــِدوا مــنَ يَق بوا يف الــد  ذِ  الرنمحــة، فعــ 
  هائل. )الواضح يف التفسري(.النلعِن عذاٌب كبريٌ  مع   ِة ابلننار، وهلمر ابحلد ، ويف اآلخ

 
لِّهَــر}  -27 ل ِّم وارَعلَـىرَأهم وارَوت سـَ َتأمنِّسـ  رَتسم َّتَّ خ ل واربـ يـ وًًترغَـيمَربـ يـ وتِّك ممرحــَ ارالَـّذِّيَنرَآَمنـ وارََلرتــَدم ارََيرأَيُـّهـَ

 {َلَعلَّك ممرَتذَكَّر ونَرَذلِّك ممرَخيمٌرَلك ممر
 )الطربي(.  فتطيعوه.ن طاعته، لكم مِ  والالزمَ ،  عليكم هللاِ   أوامرَ  كم ذلكَ روا بفعلِ لتتذكن 

 
ع واره َور} -28 ع وارفَارمجِّ رقِّيَلرَلك م رارمجِّ َذَنرَلك ممرَوإِّنم ريـ ؤم خ ل وَهارَحَّتَّ رملَمرَتِّد وارفِّيَهارَأَحًدارَفََلرَتدم فَإِّنم

َارتـَعمَمل وَنرَعلِّيمٌرَأزمَكىرَلك ممر  {َواَّللَّ رِبِّ
  ،كم عنهـارجـوعِ   وتركِ   ،عوالكم ارجِ   كم إذا قيلَ غرِي   وتِ يكم يف بم بعد استئذانِ كن رجوعِ مِ   بـما تعملونَ  وهللا  

ــي ذلــكمــا أمــَر يف  كم هللاَ وطــاعتِ  ــحيطٍ   مٍ ذو علــ   ،وهنيــه  ن أمــرهِ مِــ   وغــريهِ   ،كم وهنــاكم ـف ٍص    ،هبــذلك كلــ ِ   ـم ـح  مــ 
 )الطربي(. ذلك. ى جيازَيكم علـى مجيعِ حتـن   ،علـيكم ه  مجيعَ 
 

ممرلَيمَسرَعَليمك ر} -29 ارَمتَـاٌعرَلكـ  ك ونٍَةرفِّيهـَ خ ل واربـ ي وًًترغَـيمَرَمسـم رَتدم ارتـ بـمد وَنرممرج َناٌحرَأنم َواَّللَّ ريـَعملَـم رمـَ
ت م ونَر  {َوَمارَتكم

ـــــ    االســـــتئذانِ   كم مـــــنَ أبلســـــنتِ   -  أيهـــــا النـــــاس    -  رونَ ظهـــــِ مـــــا ت    يعلـــــم    وهللا   ـــــى أهـــــلِ إذا استأذنـت ـــــيوتِ   م عـل   الـب
ـى    واالنتهـاءَ   هللاِ   طاعـةَ أمـا الـذي تقصـدون بـه:    كـم ذلـكَ كم عنـد فعلِ فـي صـدوِر  ه  ضمرونَ وما ت   ،الـمسكونة إـل

 )الطربي(. ذلك؟ أم غريَ  ،أمره
 

ىرَلــَ ممر}  -30 ر وَجه ممرَذلــَِّكرَأزمكــَ ارِّهِّممرَوَُيمَفظــ وارفـــ  رأَبمصــَ نم وارمــِّ نَِّيريـَغ ضــُّ مِّ ؤم ٌيرِبــَِّارإِّنَّراَّللََّرقــ لمرلِّلممــ  َخبــِّ
نَـع ونَر  {َيصم
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ـــما تصـــنعونَ   ذو خـــربةٍ   هللاَ   إنن  ـــما أمـــَر   أيهـــا النـــاس    ـب ـــالغض ِ ا أمـــَر كم عمـــن أبصـــاِر   ن غـــض ِ مِـــ   ،كم بـــهفــي   ،عنـــه  كم ـب
 )الطربي(. ها له.هناكم عن إظهارِ  ها لـمن  كم عن إظهارِ فروجِ  وحفظِ 

 
َََيَمىرمِّنمك ممر} -32 رعَِّبادِّك ممرَوأَنمكِّح واراْلم ررَوإَِّمائِّك ممرإِّنمررَوالصَّاِلَِِّّيرمِّنم نم نِّهِّم راَّللَّ رمـِّ َيك ون وارفـ َقَراَءريـ غـم

ٌعرَعلِّيمٌرَفضملِّهِّر  {َواَّللَّ رَواسِّ
 .كمكم ومـمالـيكِ من عبـيدِ  الصالحِ  ومن أهلِ   {:الصناحلِِنَي ِمن  ِعَبادِك م  وَ }
َن  َواِسٌع َعِليمٌ } علـيهم مـن    ع  يوس ِ   ،سع وا  هللاَ   فإن ِ   ،كمجوا إماَء فزو ِ   ،بعطاايه  جوادٌ   ،الفضل  واسع    وهللا   :{َوا

ـــمٍ   إن    فضـــلهِ  ـــالفقريِ   كـــانوا فقـــراء. ذو عـل ـــي    ـب ـــيه حـــال  ال خيفَـــ   ،مـــنهم والغـن ـــي شـــيءٍ   ـلقهِ خَـــ   ى عـل ـــريهم.  ـف   وتدـب
 )الطربي(.

 
رَفضملِّهِّر} -38 َسَنرَمارَعمِّل وارَويَزِّيَده ممرمِّنم زِّيـَه م راَّللَّ رَأحم رَيَشاء ربَِّغيمِّرلَِّيجم رَمنم َسابٍررَواَّللَّ ريـَرمز ق   {حِّ
( من سورِة البقرِة بقوله: يرزق  َمن يشاء  ِمن خلقه، وي عطيِه عطاءا كثرياا  212فسنَر مثَلها يف اآلية )  

 لدنيا واآلخرة. جزيالا بال حصٍر وال تعداد، يف ا
 

رإِّر}  -39 رَماًءرَحَّتَّ َآن  رَُيمَسب ه رالظَّمم رَأعمَماَل  ممرَكَسَراٍبربِّقِّيَعٍة ًئاررَوالَّذِّيَنرَكَفر وا ه رَشيـم رَجاَءه رملَمرجِّدم َذا
َسابَه ر  { َواَّللَّ رَسرِّيع راِلمَِّسابِّرَوَوَجَدراَّللََّرعِّنمَده رفـََوفَّاه رحِّ

 سريع  اإلحصاء.  ( من سورِة آِل عمران:99أورَد قوَل جماهٍد يف اآليِة )
 ويف )روح املعاين(: ال يشغله  حساٌب عن حساب.

اِسب همسويف )الواضح يف التفسري(: وهللا     ، وكثرِة أعماهِلم.ريع  احِلساب، على كثرِة َمن حي 
 

راَّللَّ راللَّيمَلرَوالنـََّهاَرر} -44 ريـ َقل ِّب  ًَةرْلِّ و ِّ رَذلَِّكرَلعِّبم َبمَصارِّرإِّنَّرِفِّ  {اْلم
 .دليالا على عظمتهقاَل رمَحه  هللا: أي: لَ 

 اللـيـلَ   تقلـيبهِ ويف ،دَ الربَ  ومن السماءِ  ،قَ ودَ منه ال وإنزالهِ  ،السحابَ  هللاِ  إنشاءِ  يفإنن قاَل الطربي: يقول:  
له  علـى أنن  ويدل   نبء  ألن ذلك ي   ؛وعقل ن له فهمٌ ممن  ،عظ بهن اتن وعظةا مل ،به ن اعتربَ لعربةا مل ،والنهار

 .شيء  هه  شبِ ال ي    ،ابا ـا ومقل ِ فا ا ومصر ِ را مدب ِ 
 

ٍءرَقدِّيرٌرإِّنَّراَّللََّرََيمل ق راَّللَّ رَمارَيَشاء ر} -45 رَشيم  {رَعَلىرك ل ِّ
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 أراد. علـيه شيءٌ  ر  ال يتعذن  ،ذو قدرة ،غريه ن األشياءِ مِ  ما يشاء   ـلقِ وخَ  ـلقهِ وخَ  ذلكَ  علـى إحداثِ  هللاَ  إنن 
 ي(.)الطرب 

 
رالمَبََلغ رالمم بِّي ر}  -54 رإَِّلَّ  {َوَمارَعَلىرالرَّس ولِّ

يعين إمنا على الرسوِل أن يبلِ غكم ما أمرَه   رِة العنكبوت: ( من سو 18قاَل يف تفسرِي مثلها، يف اآليِة )
 فاحرصوا ألنفِسكم أن  تكونوا ِمن السعداء. ،  هللا  تعاىل به من الرسالة، وهللا  ي ِضل  َمن يشاء

 
رَعومرَاٍترَلك ممرر} -58 ممربـَعمض ك ممرَعَلىررلَيمَسرَعَليمك ممرَوََلرَعَليمهِّممرج َناٌحربـَعمَده نَّرَيوَّاف وَنرَعَليمك رَثََلث 

 {بـَعمضٍر
يف  ليهم، وال حرَج عابلد خوِل عليكم لسنماِح هلمِمن ا ليكمع ات، فال حرجَ رِي هذِه األوق... أمنا يف غ
ِة والعمل، َيدخل  ابخلدم ليكمِمن غرِي اسِتئذان، ألنن العبيَد واخلَدَم والصِ بياَن طونافوَن ع ليكمالد خوِل ع
 )الواضح يف التفسري(.  عض.على ب  بعض كم

 
رَيَضعمَنرثَِّياَِب نَّرَغيمَر}  -60 رََلريـَرمج وَنرنَِّكاًحارفـََليمَسرَعَليمهِّنَّرج َناٌحرَأنم ِتِّ رالَلَّ ررَوالمَقَواعِّد رمَِّنرالن َِّساءِّ

تَـعمفِّفمَنرَخيمٌرََل نَّرر رَيسم يٌعرَعلِّيمٌرم َتَب َِّجاٍتربِّزِّيَنٍةرَوَأنم  {َواَّللَّ رَسِّ
كم ما قد هناكم عن تنطقوا أبلسنتِ  أن   قوه  فـاتن  ،صدوركم ره  ضمِ لـيـٌم بـما ت  ع ،كمأبلسنتِ  ما تنطقونَ يٌع مس هللا  و
 )الطربي(.  عقوبة.  وجبوا بذلك منه  فتستَ   ،لكم  ه  روا فـي صدوركم ما قد كرهَ ضمِ أو ت   ،تنطقوا هبا  أن  
 

رلِّمَر}  -62 رفَأمَذنم رَشأمَّنِِّّمم رلِّبَـعمضِّ َتأمَذن وَك راسم رفَإَِّذا ه مم نـم رمِّ ئمَت رشِّ راَّللََّرَغف وٌرررنم راَّللََّرإِّنَّ رََل م  تَـغمفِّرم َواسم
يمٌر  { رَحِّ
 ،التائبـني عبـادهِ  غفوٌر لذنوبِ  هللاَ  إنن  ،وبـينهم ما بـينه   عن تبعاتِ  علـيهم بـالعفوِ  لَ هلم أبن يتفضن  هللاَ  وادع  

 )الطربي(. هم منها.هم علـيها بعد توبتِ يعاقبَ   رحيـٌم هبم أن  
 

َمريـ رمَجع وَنرإِّلَيمهِّرفـَيـ نَـر} -64 رَعَليمهِّرَويـَوم ريـَعمَلم رَمارأَنـمت مم رَقدم َرمضِّ رَواْلم رالسََّماَواتِّ ب ِّئـ ه ممررَأََلرإِّنَّرَّللَِِّّّرَمارِفِّ
َارَعمِّل وار ٍءرَعلِّيمٌرِبِّ رَشيم  { َواَّللَّ ربِّك ل ِّ

بل هو  ،علـيه شيء ىال خيفَ  ،األمور نمِ  ذلكَ  وغريِ  ،أنتم وهم وغريكم عملتموه   شيءٍ  بكل ٍ  ذو علمٍ  وهللا  
 )الطربي(.  إلـيه. عونَ رجَ ت    يومَ   عملهِ   منكم أجرَ   عاملٍ   كلن   فٍ وهو م و   ،كله  بذلكَ   مـحيطٌ 
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ر

ررَج ًَلرَمسمح ورًا} -8 رتـَتَّبِّع وَنرإَِّلَّ  {  َوقَاَلرالظَّالِّم وَنرإِّنم
 ا ِإال  َرج الا به سحر.دا كم حممن باعِ ابت ِ  أي ها القوم   {ِبع ونَ ن  تـَتن إِ }ورسوله:  وقال الـمشركون للـمؤمنـني بـاهللِ 

 )الطربي(.

ر
رَلَكرر}ر-10 َار رَوَجمَعلم ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم رَذلَِّكرَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم ًارمِّنم رَشاَءرَجَعَلرَلَكرَخيم تـََباَرَكرالَّذِّيرإِّنم

ر{ق ص ورًا
 ذلكَ  مكانَ  لكَ  جعلَ فـ ،اي مـحمد  لكَ  الـمشركونَ  هؤالءِ  ا قالَ ا ممن خريا  لكَ  جعلَ  شاءَ  الذي إن   سَ تقدن 

ن مِ  ى البـيتَ ترَ  كانت قريشٌ و  وجيعل  لَك بيواتا مبنينة. ،ها األهنارأشجارِ  تـجري فـي أصولِ  بساتـنيَ 
 )ينظر تفسري الطربي(. ا ما كان.كائنا   ،اقصرا   الـحجارةِ 

 
َنارالمَمََلئَِّكة ررَوقَاَلرالَّذِّيَنرََلريـَرمج ونَر} -21 ررلَِّقاَءََنرَلومََلرأ نمزَِّلرَعَليـم َب وارِفِّ َتكم راسم رنـََرىررَبَـَّنارَلَقدِّ َأوم

ارع تـ وًّارَكبِّيًا هِّممرَوَعتَـوم  { أَنـمف سِّ
 ،علـينا مالئكة هللا   أنزلَ  هال   ،ناعقابَ  ونَ شَ وال خي ،ًنلقاءَ  الذين ال خيافونَ  الـمشركونَ  وقالَ تفسري  اآلية: 

 لقد استكربَ  ؟ًن بذلكنا فـيخربَ ى ربن أو نرَ  ،ًن به صدقما جاءَ  وأنن  ،فـيـما يقول ا مـحق  مـحمدا  ًن أنن فتـخربَ 
. )الطربي، هحدن  هم ذلكَ لِ بقي وتـجاوزوا فـي االستكبـارِ  ،مواوتعظن  ،همفـي أنفسِ  قائلو هذه الـمقالةِ 

 ابختصار(.
 

لمغَر}  -25 َمرَتَشقَّق رالسََّماء رِبِّ رَونـ ز َِّلرالمَمََلئَِّكة رَويـَوم  {تـَنمزِّيًَلرَمامِّ
 أي: تنزيالا عجيباا غرَي معهود... )روح املعاين(.

 
َدًةرَكَذلَِّكر} -32 َورَتَـّلمَناه رررلِّنـ ثـَب َِّتربِّهِّرفـ َؤاَدكَرَوقَاَلرالَّذِّيَنرَكَفر وارَلومََلرنـ ز َِّلرَعَليمهِّرالمق رمَآن رَج مَلًةرَواحِّ

 {تـَرمتِّيًَلر
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 . )الواضح يف التفسري(.وِ َي به فؤاَدك متفر ِقاا لنقزنلناه  وقد ن
 

رَمَكاًَنرَوَأَضلُّرَسبِّيًَلرإََِّلرَجَهنََّمررالَّذِّيَنرُي مَشر وَنرَعَلىرو ج وهِّهِّممر}  -34  { أ ولَئَِّكرَشر 
 )الواضح يف التفسري(.  د  طريقاا عن احلق .ة، وأبعنزِلم  أ  هم أسو 

 
َنارم وَسىرالمر} -35 رَآتـَيـم  { َوَجَعلمَنارَمَعه رَأَخاه رَهار وَنرَوزِّيًراركَِّتابَرَوَلَقدم
 . )الطربي(.ن الفرقان مِ  كالذي آتـيناكَ   ،يعين التوراة  {ابَ ِكتَ ال  وَسى  م   }د  اي حممن   {اَوَلَقد  آتَـيـ نَ }
 

مِّر}  -36 ََيتَِّنارَفَدمَّرمََنه ممرَتدم رالَّذِّيَنرَكذَّب وارِبَِّ مِّ  { يًافـَق لمَناراذمَهَبارإََِّلرالمَقوم
 رًنهم حينئٍذ.فدمن  ،بومهافكذن  ،افذهب ،ناتِ نا وأدلن عالمِ بوا أبكذن   نالذي وقومهِ  فقلنا هلما: اذهبـا إلـى فرعونَ 

 )الطربي، ابختصار(.
 

ر} -37 رَآيًَة رلِّلنَّاسِّ رَوَجَعلمَناه مم َناه مم رَأغمَرقـم رالرُّس َل رَلمَّارَكذَّب وا رن وٍح َم رلِّلظَّالِّرَوقـَوم ََن رَعَذاًِبررَوَأعمَتدم مَِّي
 {أَلِّيًمار
فـي  العذابِ  ن عاجلِ هبم مِ  ى الذي حلن سوَ  ،ا ألـيما عذاابا  خرةِ فـي اآل بـاهللِ  دًن هلم من الكافرينَ وأعدَ 

 )الطربي(.  الدنـيا.
 

رَأَضلُّرَسبِّيًَلر}  -42 َيريـََرومَنرالمَعَذاَبرَمنم َفريـَعمَلم وَنرحِّ  {َوَسوم
 ،دىاهل   طريقِ  غريَ  ن الراكب  مَ  ،هلةم اآلهبم علـى عبـادهتِ  قد حلن  هللاِ  عذابَ  يعاينونَ  هلم حنيَ  نين  بسي  

 . )الطربي(.هم  أو  أنتَ  ،ىالردَ   سبـيـلَ   والسالك  
 

ريـَعمقِّل ونَر}  -44 َمع وَنرَأوم ثـََره ممرَيسم رَأنَّرَأكم رَبلمره ممرَأَضلُّرَسبِّيًَلررَأممرحَتمَسب  َنـمَعامِّ رَكاْلم ره ممرإَِّلَّ  {إِّنم
 عاينونَ ون أو يَعِقلوَن ما ي  ع  فـيَـ  ،ى علـيهمالـمشركني َيسمعوَن ما ي تلَ  هؤالءِ  أن أكثرَ  ب  اي مـحمد  سَ أم تَـح

 )الطربي(.  فـيفهمون؟  هللاِ   جِ جَ ن ح  مِ 
 

رالمَكافِّرِّينَر}  -52 َهاًدارَكبِّيًارَفََلرت طِّعِّ ه ممربِّهِّرجِّ  {َوَجاهِّدم
 البغوي(.فقِتهم ومداهنِتهم. )فال ت طِع الكافريَن فيما يدعونَك إليه ِمن موا
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ًرارر}  -54 هم َنرالمَماءِّرَبَشًرارَفَجَعَله رَنَسًبارَوصِّ  { وََكاَنررَبَُّكرَقدِّيًراَوه َورالَّذِّيرَخَلَقرمِّ
 )الطربي(.  وأراد.  هم فـيـما شاءَ وتصريفِ   ،لقِ ن اخلَ مِ  ما يشاء    لقِ علـى خَ  ذو قدرةٍ   اي مـحمد    كَ ورب  
 

رقَال وارَوَمارالرَّمحمَن رأََنسمج د رلَِّمارََتمم ر ََنرَوإَِّذارقِّيَلرََل ر}  -60  {َوزَاَده ممرنـ ف ورًام راسمج د وارلِّلرَّمحمَنِّ
يِن واإلميان. )الواضح يف التفسري(. ا عن الدِ   وزاَدهم ذلَك ب عدا

 
رَعنَّارَعَذاَبرَجَهنَّمَر}  -65  {اَنرَغَراًمارنَّرَعَذاَِبَاركَرإِّررَوالَّذِّيَنريـَق ول وَنررَبَـَّناراصمرِّفم

 . )الطربي(.ا منه ووجالا حذرا   ه  وعذابَ  ه  عنهم عقابَ  صرفَ يَ   أن   هللاَ   والذين يدعونَ 
 

رًَتَبر} -70 رَمنم ًارَوَآَمَنرإَِّلَّ رَحَسَناٍتررَوَعمَِّلرَعَمًَلرَصاِلِّ راَّللَّ رَسي َِّئاَتِِّّمم وََكاَنراَّللَّ ررفَأ ولَئَِّكريـ َبد ِّل 
يًمار  {َغف ورًاررَحِّ

 ،ن األعمالمِ  هللا   ه  بـما أمرَ  وعملَ  ،هللا نبـي   به مـحمدٌ  بـما جاءَ  قَ وصدن  {:َعِمَل َعَمالا َصاحِلااَوَآَمَن وَ }
 )الطربي(.  عنه.  هللا    ا هناه  ى عم  وانتهَ 
َن  َغف وراا َرِحيماا} يـَع َلم   ق ل  أَنـ زَلَه  النِذي ( من السورِة نفِسها }6يف اآليِة ) ها،قال يف تفسريِ {: وََكاَن ا

َر ِض  االسِ رن يف السنَماَواِت َواأل  دعاٌء هلم إىل التوبِة واإلًنبة، وإخباٌر أبنن رمحَته   {:إِننه  َكاَن َغف وراا َرِحيما
 .واسعة، وأنن ِحلَمه  عظيم، وأنن َمن اتَب إليه اتَب عليه

  
رًَتَبرر}  -71 ًارَوَمنم رإََِّلررَوَعمَِّلرَصاِلِّ  {اَّللَِّّرَمَتاِبًرفَإِّنَّه ريـَت وب 

 . )الطربي(.هفأطاعَ   هللا    ه  بـما أمرَ   وعملَ 
 

رالشعراءرسورةر
 

َنر}  -11 َمرفِّرمَعوم  {َأََلريـَتـَّق ونَرقـَوم
 ؟ )الطربي(.علـى كفرهم به  هللاِ   عقابَ   قونَ أال يتن 

 
ري َكذ ِّب ونِّر}  -12 رَأنم رَأَخاف  رإِّّن ِّ  { قَاَلرَرب ِّ
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 بقـيلي هلم: إنكَ  بوينآتـيهم أن  يكذ ِ  ين أن  الذين أمرتَ  فرعونَ  ن قومِ مِ   أخاف  إين ِ  َرب ِ  :هى لرب ِ قاَل موسَ 
 . )الطربي(.ين إلـيهمأرسلتَ 

 
رِّير}  -13 يق رَصدم لمرإََِّلرَهار ونَرَوَيضِّ رفََأرمسِّ  { َوََلريـَنمطَلِّق رلَِّساّنِّ

ي، وال يَنطلق  لساين مَن احل ب َسِة اليت فيه، وأخَشى هبذا أن  أضع َف أثناَء  وَيضيق  صدري بتكذيِبهم إاي 
ِل د يَنهَض ابجليت، و َدين يف أداِء رسالساعَرين ويؤاز يوَن أيضاا نبيًّا ل أخي هار هِة مع فرعون، فاجعل  واجامل
. )الواضح يف التفسري(.أفصح  مينِ  ل عي، وهوم حاجَجِة مـوال  ساًنا
 

ر}  -15 ََيتَِّنارقَاَلرَكَلَّ تَررفَاذمَهَبارِبَِّ رَمَعك ممرم سم  { مِّع ونَرإَِّنَّ
 . )الطربي(.علـيهم  نا التـي أعطيناكَ جِ جَ نا وح  يعنـي أبعالمِ   ،ناِبايتِ   وأخوكَ   أنتَ  فـاذهب  

 
رمَِّنرالمم رمَسلِّيَر}  -21 ًمارَوَجَعَلِنِّ رح كم رَرِب ِّ فمت ك ممرفـََوَهَبر ِّ رمِّنمك ممرَلمَّارخِّ  { فـََفَررمت 

  ريبِ  يل فوهبَ  ،منكم يلَ القت يَ بقتل ،تقتلونـي م أن  ا خفت كـ  مل فرعونَ  ن قومِ الـمأل مِ  ففررت  منكم معشرَ 
 اي فرعون. إلـيكَ  يَ إاي    رسالهِ  ،إلـيهم ه  ا عنه رسالتَ غا مبل ِ  ،لقهإىل خَ  ه  ن أرسلَ مَ  دادِ ين بعِ وألـحقَ ، ةنبون 

 )الطربي(.
 

نَـه َمار}  -28 رَوَماربـَيـم رَوالمَمغمرِّبِّ رالمَمشمرِّقِّ ت ممرتـَعمقِّرقَاَلرَربُّ رك نـم  { ل ونَرإِّنم
 )الطربي(.  لكم.  عني  ا ي  ممن   هبا ما تسمعونَ   وتفهمونَ  ،لكم قال  هبا ما ي    تعقلونَ   لكم عقولٌ   كانَ   إن  
 

َعَلنََّكرمَِّنرالمَمسمج ونِّيَر}  -29 َترإََِّلًارَغيمِّيرَْلَجم راَّتََّذم  {قَاَلرلَئِّنِّ
 كَ ألسجننن  سوايَ  بـمعبودٍ  أقررتَ  ى: لئن  لـموسَ   فـي الغي ِ وتـمادايا  ،ق  ا عن احلاستكبـارا  حينئذٍ  فرعون   قالَ 
 )الطربي(.  ن أهله.مِ    السجنِ ن يفمع مَ 
 

َنرالصَّادِّقِّيَرقَاَلر}  -31 رك نمَترمِّ ربِّهِّرإِّنم  { فَأمتِّ
ا فـيما حمقًّ  كنتَ   إن  ، حينئذ   لن نسجنكَ فإًن   ،ما تقول ـني حقـيقةَ بِ الـم   بـالشيءِ  قال له فرعون: فأتِ 

 ـخرب.وت    صف  ا فـيما توصادقا  ،تقول
 

ٍمرَمعمل ومٍرَفج مَِّعرالسََّحَرة ر}  -38 ريـَوم  { لِّمِّيَقاتِّ
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يـَو م  الز ِيَنِة َوَأن  حي  َشَر النناس   } وذلكَ  ،معلوم ن يومٍ معه فـيه مِ  ى االجتـماعَ لـموسَ  فرعون   واعدَ  لوقتٍ 
 )الطربي(.   [.59{ ]سورة طه: ض حاى

 
رإِّسمر}  -59  {َرائِّيلَرَكَذلَِّكرَوَأومرَثـمَناَهارَبِنِّ

   إسرائيـل. بين ،عنهم هبالكهم الكرميَ  والـمقامَ  والكنوزَ  والعيونَ  ،التـي أخرجناهم منها اتِ وأورثنا تلك الـجن  
 )الطربي(.

 
رَذلَِّكرَْلَيًَةر}  -  67-68 مِّنَِّيررإِّنَّرِفِّ ثـَر ه ممرم ؤم يم رر.َوَمارَكاَنرَأكم رالرَّحِّ  { َوإِّنَّررَبََّكرََل َورالمَعزِّيز 

َم تفسريه.ذكَر أن  ه تقدن
 .أخرى من السورة  ، وأييت مثلهما يف مواضعَ نفِسهامنَة والتاسعَة من السورِة  ااآليتنِي الثويعين  

 ورفعَ  ،األرضَ  لألشياء، الذي بسطَ  اخلالقِ  على قدرةِ  داللةا  {:ِإنن يف َذِلَك آَلَيَةا }وفسنرمها هناَك بقوله: 
 ه.وارتكبوا زواجرَ ،  هوكتبه، وخالفوا أمرَ   بوا به وبرسلهِ الناس، بل كذن   أكثر   السماء، ومع هذا ما آمنَ   بناءَ 
 ه، فال يعجل  { أي: خبلقِ يم  حِ ه، }الرن وغلبَ  ه  وقهرَ  كلن شيءٍ   َوِإنن َربنَك هَل َو ال َعزِيز { أي: الذي َعزن : }وقوله

 ر.مقتدِ   عزيزٍ  أخذَ  مث أيخذه   ،لهويؤج ِ   على َمن  عصاه، بل ينظره  
 

يم ر}  -91 حِّ راْلَم  { لِّلمَغاوِّينَرَوبـ ر َِّزتِّ
 وقادهِتم الذين دَعوهم إىل الشرك.( من السورِة نفِسها ابلكفناِر  94)( يف اآليِة فسنَر )الغاوين

 
 {َوج ن ود رإِّبملِّيَسرَأَجمَع ونَر}  -95
 أمجعون.   إبلـيسَ  جنود    والغاوينَ   فـيها مع األندادِ   بَ بكِ وك  

 )الطربي(.  آدم.  يةِ ن ذر ِ أو مِ  كانَ   يتهِ ن ذر ِ مِ   ،أتبـاعه  نمِ   ن كانَ مَ  كل    :وجنود
 

ر} -96-98 م وَن رََيمَتصِّ رفِّيَها رَوه مم رر.قَال وا رم بٍِّي رَضََلٍل رَلفِّي رك نَّا رإِّنم ررر.ًَتَّللَِّّ ربَِّرب ِّ رن َسو ِّيك مم إِّذم
 {المَعاَلمِّيَر

  وهللِا لقد  : فيهاتخاَصمونَ ي  والشنياطنِي وهمأهِل النناِر لألصنامِ  نقاَل الضال وَن مِ تفسري  اآلايِت الثالث: 
نيا، ، ويف ضحٍ ننا على خطأ واضك ٍ يف الد   بِ  العاَلمني، وأنت ميف رتبِة ر  ل كمما كننا نعبد كم وجَنععندالٍل بنيِ 

 أدََّن خملوقاتِه! )الواضح يف التفسري(.
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رَشافِّعِّيَر}  -100  {َفَمارلََنارمِّنم
 .. )الطربي(.ن عقابهنـجينا مِ وي   ،فـيعفو عنا  ،من األبـاعد   هللاِ   لنا عندَ   ع  فـيشفَ   لنا شافعٌ   فلـيسَ 

 
رَذلَِّكرَْلَيًَةر}  -104 -103 مِّنَِّيرإِّنَّرِفِّ ثـَر ه ممرم ؤم يم ررر.َوَمارَكاَنرَأكم رالرَّحِّ  { َوإِّنَّررَبََّكرََل َورالمَعزِّيز 
 اخلالقِ  على قدرةِ  داللةا  {:نن يف َذِلَك آَلَيَةا إِ }بقوله: ( مَن السورِة نفِسها 9-8) اآليتنيِ  مها يففسنرَ 

  بوا به وبرسلهِ الناس، بل كذن  أكثر   السماء، ومع هذا ما آمنَ  بناءَ  ورفعَ  ،األرضَ  لألشياء، الذي بسطَ 
 ه.وارتكبوا زواجرَ ،  هوكتبه، وخالفوا أمرَ 

 ه، فال يعجل  { أي: خبلقِ يم  حِ ه، }الرن وغلبَ  ه  وقهرَ  كلن شيءٍ   َوِإنن َربنَك هَل َو ال َعزِيز { أي: الذي َعزن : }وقوله
 ر.مقتدِ   عزيزٍ  أخذَ  مث أيخذه   ،لهويؤج ِ   على َمن  عصاه، بل ينظره  

 
 { ن وٌحرَأََلرتـَتـَّق ونَررَأخ وه ممرإِّذمرقَاَلرََل ممر}  -106

 ين. )البغوي(.أخوهم يف النسِب ال يف الد ِ 
 

 {فَاتَـّق واراَّللََّرَوَأيِّيع ونِّر}  -108
 بقوله: اعبدوا ربنكم، وأطيعوا رسوَلكم.( من السورِة نفِسها  131فسنرها يف اآليِة )

 ن عبادةِ ، مِ يف الدنيا واآلخرةعليكم  عه   نفما يعود   لوا على َعَملِ أقبِ ( بقوله: 150وفسنرها يف اآليِة )
 .وأصيالا   بكرةا   حوه  وتسب ِ   وتعبدوه   دوه  لتوح ِ  ،الذي خلقكم ورزقكم  ،كمرب ِ 
 

 {َوَأيِّيع ونِّرفَاتَـّق واراَّللََّر}  -110
 ين عليه.وائتمنَ   أعقبها رمَحه  هللا  بقوله: فقد وضَح لكم وابَن صدقي ونصحي وأمانيت فيما بعثين به

 ( من السورِة نفِسها بقوله: اعبدوا ربنكم، وأطيعوا رسوَلكم.131وقد فسنرها يف اآليِة )
 ن عبادةِ ، مِ يف الدنيا واآلخرةعليكم  عه   نفما يعود   لوا على َعَملِ أقبِ ( بقوله: 150وفسنرها يف اآليِة )

 .وأصيالا   بكرةا   حوه  وتسب ِ   وتعبدوه   دوه  لتوح ِ  ،كمكم ورزقَ الذي خلقَ   ،كمرب ِ 
 

رَمعَِّيرمَِّنر} -118 رَوَمنم نَـه ممرفـَتمًحارَوَْن ِِّنِّ رَوبـَيـم ربـَيمِنِّ مِّنِّيَرفَافـمَتحم  {  المم ؤم
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 ،توحيدك وجحدَ  بكَ  ن كفرَ به ممن  وتنتقم   ،به الـم بطل هتلك   ،ن عندكا مِ كما ح   بـينـي وبـينهم فـاحكم  
 .يل والتصديقِ  بكَ  اإليـمانِ  ن أهلِ  به والذين معي مِ الذي أتيت العذابِ  ين من ذلكَ ونـج ِ  ،كرسولَ  بَ وكذن 

 .)الطربي، ابختصار(
 

رَذلَِّكرَْلَيًَةر}  -121-122 ثـَر ه رإِّنَّرِفِّ نَِّيرَوَمارَكاَنرَأكم مِّ يم رر.رممرم ؤم رالرَّحِّ  { َوإِّنَّررَبََّكرََل َورالمَعزِّيز 
 اخلالقِ  على قدرةِ  داللةا  {:ِإنن يف َذِلَك آَلَيَةا }( مَن السورِة نفِسها بقوله: 9-8فسنَرمها يف اآليتنِي )
  وا به وبرسلهِ بالناس، بل كذن  أكثر   السماء، ومع هذا ما آمنَ  بناءَ  ورفعَ  ،األرضَ  لألشياء، الذي بسطَ 

 ه.وارتكبوا زواجرَ ،  هوكتبه، وخالفوا أمرَ 
 ه، فال يعجل  { أي: خبلقِ يم  حِ ه، }الرن وغلبَ  ه  وقهرَ  كلن شيءٍ   َوِإنن َربنَك هَل َو ال َعزِيز { أي: الذي َعزن : }وقوله

 ر.مقتدِ   عزيزٍ  أخذَ  مث أيخذه   ،لهويؤج ِ   على َمن  عصاه، بل ينظره  
 

ره وٌدرَأََلرتـَتـَّق وَنرر.رَعاٌدرالمم رمَسلَِّيرَكذََّبتمر} -123-127 رَأخ وه مم رقَاَلرََل مم رَرس وٌلررر.إِّذم رَلك مم إِّّن ِّ
رررر.َأمٌِّير رالمَعاَلمِّيَرر.فَاتَـّق واراَّللََّرَوَأيِّيع ونِّ رَعَلىرَرب ِّ رَِّيرإَِّلَّ رَأجم ٍررإِّنم رَأجم أَل ك ممرَعَليمهِّرمِّنم  {َوَمارَأسم

 ا تفسري ها:أورَد مفهوَم اآلايت. وهذ 
  م ت هسالرَسلني، فر ت  كلن املبذلَك كذنب وهَلم هوداا، وهيلة  عاٍد رسبيكذنَبت  ق  {:َكذنَبت  َعاٌد ال م ر َسِلنيَ }

 واحدة.  مهت  قيد واحدة، وع
اَب هللِا ِب هود: أاَل عافوَن عذ يف الننس إذ  قاَل هلم أخوهم {:ِإذ  قَاَل هَل م  َأخ وه م  ه وٌد َأاَل تـَتـنق ونَ }  

 ِته؟اِن بِه وطاعأنفِسكم ابإلمي عونَه  عنوَتدف
ٌق فيما حيه، صادٌن على و عنِد هللا، مؤمتََ  نمِ  قاَل هلم: إننين رسوٌل إليكم {:ِإين ِ َلك م  َرس وٌل أَِمنيٌ }
 لِ غ كم.أ ب
َنَ َوَأِطيع ونِ }  عنه، فإننه  خلريٍ  مآمر كم بِه وأهناك   ا نِقمَته، وأطيعوين فيمافاخَشوا هللَا واتـنق و  {:فَاتـنق وا ا
 مننونَه.تت
رَِي ِإالن } ٍر ِإن  َأج  أَل ك م  َعَلي ِه ِمن  َأج  ن ماٍل أو  مِ وال أطلب  منكم أ جرةا : {َعَلى َربِ  ال َعاَلِمنيَ َوَما َأس 

، حىتن ال تقولوا إننه  يبليِغ رسالَل تمتاٍع م قاب ا أطلب  األجَر عو خالِل هذِه الدن  نريد  أن  ي ثرَِي مِ ِة ريبِ  ة، إمنن
 )الواضح يف التفسري(.  هللِا وحَده.  نوالثنواَب مِ 

 
َارتـَعمَلم ونَر}  -132  { َواتَـّق وارالَّذِّيرَأَمدَّك ممرِبِّ
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 ِمن اخلرياِت ما تَعرِفون، فإننه  قادٌر على َسلِبها منكم.  الذي أنعَم َعليكم وأعطاكم واحَذروا عقاَب هللا،
 اضح(.)الو 
 

َنـمَعاٍمرَوبَنِّيَر}  -133  {َأَمدَّك ممرِبِّ
َمع ز، وسهنَل لكم  ـِم والِر والغنعاِشكم، ِمن اإلبِل والبقيف م ع كمويَنف األنعاِم ما يَفي حباجاِتكم أعطاكم ِمن

 )الواضح(.  وًنا لكم يف أعماِلكم.ة لكم، وعةا وزينةا وهبجعمننَي نهَبكم  الباالستفادَة منها، وو 
 

 { َوَجنَّاٍترَوع ي ونٍر}  -134
 . )الطربي(.والبساتـني واألهنار

 
ر}  -135 رَأَخاف  ٍمرَعظِّيمٍرإِّّن ِّ  { َعَليمك ممرَعَذاَبريـَوم

نيا ويف عقوبةا عظيمة، يف احليا عاِقَبكمى هذِه النِ َعم، أن  يشكروه  على إن  مل تتنقوا ربنكم، ومل تإين ِ أخشَ  ِة الد 
 )الواضح(.  رة.اآلخ
 

رمَِّنرقَر}  -136 َنارَأَوَعظمَترَأممرملَمرَتك نم  {المَواعِّظِّيَرال وارَسَواٌءرَعَليـم
م َيشكلكنن عاداا مل َمه  َك وعد باالة: إنن كالمخفاٍف والمومل يتنِعظوا بنصائِح نبيِ هم، فقالوا له  يف است روا رهبن

 )الواضح(.  يه.ظَت أو مل َتِعظ، مل نَرِجع  عمنا َنن  علًن َسواء، وإننَك إن  وععند 
 

رَذلَِّكرَْلَيًَةر}  -139-140 مِّنَِّيرإِّنَّرِفِّ ثـَر ه ممرم ؤم يم رر.رَوَمارَكاَنرَأكم رالرَّحِّ  { َوإِّنَّررَبََّكرََل َورالمَعزِّيز 
 اخلالقِ  على قدرةِ  داللةا  {:ِإنن يف َذِلَك آَلَيَةا }( مَن السورِة نفِسها بقوله: 9-8فسنَرمها يف اآليتنِي )

  بوا به وبرسلهِ الناس، بل كذن  أكثر   السماء، ومع هذا ما آمنَ  بناءَ  ورفعَ  ،األرضَ  ي بسطَ لألشياء، الذ 
 ه.وارتكبوا زواجرَ ،  هوكتبه، وخالفوا أمرَ 

 ه، فال يعجل  { أي: خبلقِ يم  حِ ه، }الرن وغلبَ  ه  وقهرَ  كلن شيءٍ   َوِإنن َربنَك هَل َو ال َعزِيز { أي: الذي َعزن : }وقوله
 ر.مقتدِ   عزيزٍ  أخذَ  مث أيخذه   ،لهويؤج ِ   اه، بل ينظره  على َمن  عص

 
رالمَعَذاب ر} -158-159 ر فََأَخَذه م  رَذلَِّكرَْلَيًَة رِفِّ رإِّنَّ مِّنَِّي رم ؤم ثـَر ه مم رَأكم رََل َوررر.َوَمارَكاَن ررَبََّك َوإِّنَّ

يم ر رالرَّحِّ  {المَعزِّيز 
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 اخلالقِ  على قدرةِ  داللةا  {:نن يف َذِلَك آَلَيَةا إِ }( مَن السورِة نفِسها بقوله: 9-8فسنَرمها يف اآليتنِي )
  بوا به وبرسلهِ الناس، بل كذن  أكثر   السماء، ومع هذا ما آمنَ  بناءَ  ورفعَ  ،األرضَ  لألشياء، الذي بسطَ 

 ه.وارتكبوا زواجرَ ،  هوكتبه، وخالفوا أمرَ 
 ه، فال يعجل  { أي: خبلقِ يم  حِ ه، }الرن وغلبَ  ه  وقهرَ  كلن شيءٍ   َوِإنن َربنَك هَل َو ال َعزِيز { أي: الذي َعزن : }وقوله

 ر.مقتدِ   عزيزٍ  أخذَ  مث أيخذه   ،لهويؤج ِ   على َمن  عصاه، بل ينظره  
 

م رل وٍطرالمم رمَسلِّيَر}  -160 رقـَوم  {َكذََّبتم
 . )الطربي(.لن الرس  إلـيهم مِ   هللا    ه  ن أرسلَ مَ لوٍ    كذنبت  قوم  

 
أَل ك ممرعَر}  -164 رالمَعاَلمِّيَرَوَمارَأسم رَعَلىرَرب ِّ رَِّيرإَِّلَّ رَأجم ٍررإِّنم رَأجم  { َليمهِّرمِّنم

طلب  منكم جزاءا على ن صحي لكم، بل أدنخر  أ( مَن السورِة نفِسها: ال 109قاَل يف تفسريها، يف اآليِة )
 ثواَب ذلَك عنَد هللا.

 
ك ممر}  -166 رَأزمَواجِّ ٌمرَعاد ونَربَرَوَتَذر وَنرَمارَخَلَقرَلك ممررَبُّك ممرمِّنم  { لمرأَنـمت ممرقـَوم

 )الطربي(.  علـيكم منها. مَ إلـى ما حرن  ،لكم من الفروج  ه  وأحلن   كملكم رب    ما أابحَ   تتـجاوزونَ   بل أنتـم قومٌ 
 

رالمم نمَذرِّينَرَوَأممَطرمََنرَعَليمهِّممرَمَطًرار}  -173  { َفَساَءرَمَطر 
 )الطربي(.  بوه.هم فكذن م نبي  ه  الذين أنذرَ   القومِ   مطر    املطر    ذلكَ   فبئسَ 
 حجارةا من سجِ يل.  وكانَ 
 

رَذلَِّكرَْلَيًَةر}  -174-175 مِّنَِّيرإِّنَّرِفِّ ثـَر ه ممرم ؤم يم رر.رَوَمارَكاَنرَأكم رالرَّحِّ  { َوإِّنَّررَبََّكرََل َورالمَعزِّيز 
 اخلالقِ  على قدرةِ  لةا دال {:ِإنن يف َذِلَك آَلَيَةا }( مَن السورِة نفِسها بقوله: 9-8فسنَرمها يف اآليتنِي )
  وبرسلهِ بوا به الناس، بل كذن  أكثر   السماء، ومع هذا ما آمنَ  بناءَ  ورفعَ  ،األرضَ  لألشياء، الذي بسطَ 

 ه.وارتكبوا زواجرَ ،  هوكتبه، وخالفوا أمرَ 
 ه، فال يعجل  أي: خبلقِ  {يم  حِ ه، }الرن وغلبَ  ه  وقهرَ  كلن شيءٍ   َوِإنن َربنَك هَل َو ال َعزِيز { أي: الذي َعزن : }وقوله

 ر.مقتدِ   عزيزٍ  أخذَ  مث أيخذه   ،لهويؤج ِ   على َمن  عصاه، بل ينظره  
 

 {َأََلرتـَتـَّق ونَرإِّذمرقَاَلرََل ممرش َعيمٌبر}  -177
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  ؟ )الطربي(.كم ربكمعلـى معصيتِ   هللاِ   عقابَ   قونَ أال تتن 
 

رَلك ممرَرس وٌلرَأمِّيٌر}  -178  {إِّّن ِّ
 . )الطربي(.نٌي علـى وحيهأمٌل رسو   ن هللاِ كم مِ ل  يإنـ 
 
 

 {فَاتَـّق واراَّللََّرَوَأيِّيع ونِّر}  -179
 ( من السورِة نفِسها بقوله: اعبدوا ربنكم، وأطيعوا رسوَلكم.131)فسنرها يف اآليِة 

 ن عبادةِ ، مِ يف الدنيا واآلخرةعليكم  عه   نفما يعود   ملِ لوا على عأقبِ ( بقوله: 150وفسنرها يف اآليِة )
 .وأصيالا   بكرةا   حوه  وتسب ِ   وتعبدوه   دوه  لتوح ِ  ،كمكم ورزقَ الذي خلقَ   ،كمرب ِ 
 

رالمَعاَلمِّيَرَوَمار}  -180 رَعَلىرَرب ِّ رَِّيرإَِّلَّ رَأجم ٍررإِّنم رَأجم أَل ك ممرَعَليمهِّرمِّنم  { َأسم
أدنخر   ( مَن السورِة نفِسها: ال أطلب  منكم جزاءا على ن صحي لكم، بل109قاَل يف تفسريها، يف اآليِة )

 ثواَب ذلَك عنَد هللا.
 

ثـمل َنار... }  -186 رَبَشٌررمِّ  {رَنظ نَُّكرَلمَِّنرالمَكاذِّبِّيَرَوإِّنمررَوَمارأَنمَترإَِّلَّ
نا وبينك. )ي نظر  ال فرَق بين أتكل  وتشرب، ولسَت مَلكاا، فَبين آدَم مثل نا،  نٌد مِ  إال  واحوقالوا له: ما أنتَ 
 الطربي والواضح(.

 
مِّنِّيَرإِّنَّر}  -190 ثـَر ه ممرم ؤم رَذلَِّكرَْلَيًَةرَوَمارَكاَنرَأكم  { ِفِّ

 لألشياء، الذي بسطَ  اخلالقِ  على قدرةِ  داللةا  أي: الثامنِة من السورِة نفِسها بقوله:يف اآليِة فسنرها 
، هوكتبه، وخالفوا أمرَ  بوا به وبرسلهِ الناس، بل كذن  أكثر   السماء، ومع هذا ما آمنَ  بناءَ  ورفعَ  ،األرضَ 

 ه.وارتكبوا زواجرَ 
 

َرىرَوَمارك نَّارظَالِّمِّيَر} -209  {  ذِّكم
 ،همناهم وإهالكِ يهم فـي تعذيبِ ا ظالـمِ وما كن   ،نان عذابِ هلم مِ  ا هلم علـى ما فـيه النـجاة  وتنبـيها  ،هلم تذكرةا 
 ومتابعةِ  ،ـيهم واإلنذارعل بعد اإلعذارِ  ،ًنوعبدوا غريَ  ،ناوكفروا نعمتَ  ،وا علـيناعتَ  إذ    إمنا أهلكناهمألًن  
.  وا إال التـماديَ فأبَ   ،يفعلوه  ال ينبغي أن   ذلكَ   علـيهم أبنن   جِ جَ الـح    )الطربي(.  فـي الغي 
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رالنملرسورةر
 

رالَّذِّير} -15 رَّللَِِّّّ َممد  راِلم رَوقَاََل رعِّلمًما رَوس َليمَماَن رَداو وَد َنا رَآتـَيـم رعَِّبادِّرَوَلَقدم رمِّنم رَعَلىرَكثٍِّي هِّررَفضََّلَنا
مِّنِّيَر  {المم ؤم

ن مِ  نا هذا علـى كثـريٍ فـي زمانِ  ن بين آدمَ مِ  خـلقهِ  سائرِ  دونَ  الذي آاتًنه   العلمِ ن نا به مِ نا مبا خصن لَ فضن 
 )الطربي(.  ًن هذا.به يف دهرِ   الـمؤمننيَ   عبـادهِ 

 
َار}  -19 رقـَومَلِّ ًكارمِّنم  { فـَتَـَبسََّمرَضاحِّ
 . )الطربي(.ما قالت  اليت قالت    ملةِ الن  ن قولِ ا مِ ضاحكا   سليمان    مَ فتبسن 
 

رس َليمَماَنرَوإِّنَّه ر}  -30 يمِّرإِّنَّه رمِّنم رالرَّحِّ راَّللَِّّرالرَّمحمَنِّ مِّ  { بِّسم
 ه  األخري  ممنا اختارَ وميكن  أن  ي قاَل إنن  .الطربي  رمَحه  هللا وكذافسنَر البسملَة يف أوِل سورِة الفاحتِة وأطال، 

 يف الدنيا واآلخرة، خلقهِ  مجيعِ  نِ ارمح هللا، قراءيت بتسميةِ  ئ  هللا، أو أبتدِ  مبتدائا بتسميةِ  : أقرأ  لتفسريِها قوله
 .ةا يف الدنيا واآلخرةخاصن   املؤمننيَ   ورحيمِ 

 
ر} -40 رإِّلَيمَكرَيرمف َكرفـََلمَّا ريـَرمَتدَّ رَأنم رقـَبمَل ربِّهِّ رَآتِّيَك رَأََن رالمكَِّتابِّ َن رمِّ رالَّذِّيرعِّنمَده رعِّلمٌم رََآه ررقَاَل

ر ل َوّنِّ رلِّيَـبـم رَرِب ِّ رَفضملِّ َتقِّرًّارعِّنمَده رقَاَلرَهَذارمِّنم هِّرم سم رلِّنَـفمسِّ رَيشمك ر  َا رَشَكَررفَإِّمَّ رَوَمنم ف ر  رَأكم رَأمم رأََأشمك ر 
رَغِنِّ رَكرَِّيٌر رَكَفَررفَإِّنَّرَرِب ِّ  {َوَمنم

 ه  عليه؟ِه ول طِفه، أم ال أشكر ِه وح سِن تدبري تربين: أأشكر  فضَله  على ذلَك وأعرَتِف  أبننه  ِمن منن لَيخت... 
ا يَنَفع  نفَسه  بذلك، ألننه  ي عر ِف ها احل رِي والننفع. زيَد ِمن اخلق ، وَيسَتجِلب  هلا املوَمن شكَر هللَا على نَِعِمِه فإمنن

 )الواضح يف التفسري(.
 
َارظََلم وار}  -25 رفَتِّلمَكربـ ي وَت  ممرَخاوِّيًَةرِبِّ ٍمريـَعمَلم ونَرإِّنَّرِفِّ  { رَذلَِّكرَْلَيًَةرلَِّقوم
الذين  كَ ن قومِ مِ  ،نا هبم ما فعلنافعلَ  م  ن يعللـمَ وعربةا لعظةا  ،مد صنا علـيك اي حمما قصَ  نا بثمودَ  فعلِ يف إنن 

 )الطربي، بشيء من االختصار(.  ك.رب ِ   ن عندِ هم به مِ ما جئتَ في  بونكَ يكذ ِ 
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َنارالَّذِّيَنرَآَمن ر}  -53  {واروََكان واريـَتـَّق ونَرَوَأْنمَيـم

 ثمودَ ب قوَن ما حلن وكانوا يتن  ،به ا والـمؤمنـنيَ نا صاحلا رسولَ  ،بثمود لناه  نا الذي أحلَ نا وعذابِ نقمتِ ن وأنـجينا مِ 
ن بـني مِ  كَ نا بـمشركي قومِ نا عقوبتَ إحاللِ  عندَ  ،كوأتبـاعَ  د  اي حممن  نـجيكَ ن   فكذلكَ  ،هللا ن عذابِ مِ 

 ، ابختصار(.)الطربي  أظهرهم.
 

 { المم نمَذرِّينَررَفَساَءرَمَطر رَوَأممَطرمََنرَعَليمهِّممرَمَطًرار}  -58
 الرسولِ    رسالِ   ه  هم أبسَ فَ وخون  ،ههم إاي  علـى معصيتِ   ه  عقابَ  هم هللا  الذين أنذرَ  القومِ   مطر   ،الـمطر  ذلكَ   فساءَ 

 )الطربي(.  إلـيهم بذلك.
 

رظ ل َماتِّر} -63 رِفِّ دِّيك مم ريـَهم رَأمَّنم َتِّهِّ رَرمحم رَيَديم َ ًرارَبيم ل رالر ََِّيَحرب شم ريـ رمسِّ رَوَمنم رِّ رَوالمَبحم أَئَِّلٌهرَمَعرررالمَب ِّ
 {اَّللَِّّرتـََعاََلراَّللَّ رَعمَّاري شمرِّك ونَر

 العلو   هللِ  ؟هكم إاي  فـي عبـادتِ  شركوه  أو ت   ،ن دونهمِ  فتعبدوه   ن ذلكَ ا مِ بكم شيئا  يفعل   ى هللاِ وَ سِ  مع هللاِ  لهٌ إأ
 )الطربي(.  ما تعبدون. كم معه  وعبـادتِ   ،شركون بهكم الذي ت  عن شركِ   والرفعة  

 
ري عِّيد ه ر} -64 رُث َّ َلمَق راْلم ريـَبمَدأ  ررَأمَّنم َرمضِّ رَواْلم رالسََّماءِّ رمَِّن ريـَرمز ق ك مم رَهات واررأَإَِّلهٌرَوَمنم رق لم راَّللَِّّ َمَع

ت ممرَصادِّقِّيَر رك نـم  { بـ رمَهاَنك ممرإِّنم
 ه  هللا: أي: هو الذي بقدرتِه وسلطانِه يبدأ  اخلَلَق مث ي عيده.قال رمحَ 

 ن غريِ مِ  ئه  نشِ فـي   ،عيدهمث ي   ـلقَ اخلَ  الذي يبدأ   أمِ  ،خري أيها القوم   ما تشركونَ  أم  وقاَل الطربي  يف تفسريِها: 
 ؟.يهيفن  أن    قبلَ   كهيئتهِ   إذا أرادَ   مث يعيده    ،إذا شاء يهِ مث يفن ويبتدعه    ،أصل
 

َتىرَوََلرت سممِّع رالصُّمَّرالدَُّعاَءرر}  -80 بِّرِّينَرإِّنََّكرََلرت سممِّع رالمَموم ارم دم  { إَِّذارَولَّوم
وال  ،وال ي صغون للـحق   ،علـى قلوهبم الكفرِ  دينِ  لغلبةِ  ؛ال يسمعون له ،ضني عنهعرِ إذا هم أدبروا م  ... 
 )الطربي(.  له.  واالستـماعَ   ،به  نكرون القولَ وي   ،عرضون عنهولكنهم ي    ،وال ينصتون لقائله  ،رونهيتدبن 
 

رَضََللَتِّهِّممر}  -81 رَعنم يِّ َادِّيرالمع مم لِّم ونَررَوَمارأَنمَترِبِّ ََيتَِّنارفـَه ممرم سم مِّن رِبَِّ ريـ ؤم رَمنم رت سممِّع رإَِّلَّ  { إِّنم
 فسري(.وال تستطيع  أن  ت رِشَد أعَمى القلِب وَتصرَِفه  عن الضنالِل الذي هو فيه. )الواضح يف الت
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رَعَليمهِّممر} -82 ََيتَِّنارََلررَوإَِّذارَوَقَعرالمَقومل  رالنَّاَسرَكان وارِبَِّ رَأنَّ رت َكل ِّم ه مم َرمضِّ رَدابًَّةرمَِّنراْلم َنارََل مم َرجم َأخم
 { ي وقِّن ونَر

 )البغوي(.  .وجَب العذاب  عليهم
 

رأ مٍَّةرفـَومًجار} -83 رك ل ِّ رمِّنم َمرََنمش ر  ري َكذ ِّب رَويـَوم ََيتَِّناررِمَِّّنم    {فـَه ممري وَزع ونَررِبَِّ
 . )الطربي(.ناجِ جَ نا وح  تِ أبدلن   ب  ن يكذ ِ ممن 
 

رإَِّذارَجاء وارقَاَلرر}  -84 ت ممرتـَعمَمل ونَرَحَّتَّ َارعِّلمًمارَأممرَماَذارك نـم رَوملَمرحت ِّيط وارِبِّ ََيِتِّ  {َأَكذَّبـمت ممرِبَِّ
أو  ن تكذيبٍ تعَملوَن فـيها مِ  مت  ها؟ أم  ماذا كنمعرفتِ  تعرفوها حقن ومل يت جي وأدلن جَ بتـم حب  قال هللا: أكذن 

 ؟ )الطربي(.تصديق
 

ًرار}  -86 رَجَعلمَناراللَّيمَلرلَِّيسمك ن وارفِّيهِّرَوالنـََّهاَررم بمصِّ مِّن ونَرَأملَمريـََرومارَأَنَّ ٍمريـ ؤم رَذلَِّكرَْلَََيٍترلَِّقوم  { إِّنَّرِفِّ
ََر َويـَن ِعِه األنعام: } ( من سورةِ 99قاَل يف تفسرِي مثلها، يف اآليِة ) ِإنن يف َذِلك م  آَلَاَيٍت ان ظ ر وا ِإىَل َثَرِِه ِإَذا أَث 

قوَن به، لَِقو ٍم يـ ؤ ِمن ونَ  {: ... دالالٍت على كماِل قدرِة خالِق هذه األشياِء وحكمتِه ورمحته، لقوٍم يصدِ 
 ويتنبعوَن رسَله.

 
َسَنةِّرفـََله رَخيمٌر}  -89 ِلَم رَجاَءرِبِّ َهارَمنم نـم َمئٍِّذرَآمِّن ونَرررمِّ رفـَزٍَعريـَوم  { َوه ممرمِّنم
 . )الطربي(.وريف الص   وهي النف     ،ىالكربَ   ِع الصيحةِ ز ِمن فَ   نه  ويؤم ِ ...  
 

لسَّي َِّئةِّرر}  -90 رَجاَءرِبِّ ت ممرتـَعمَمل ونَرَوَمنم رَمارك نـم رالنَّارِّرَهلمرَت مَزومَنرإَِّلَّ رو ج وه ه ممرِفِّ  {َفك بَّتم
َزوَن إال علىيف  لق واأ  ...  اَسبوَن وَت   عملوَن ِمن أعمال؟ما كنت م ت النناِر على وجوِههم َمنكوِسني. هل حت 

 )الواضح يف التفسري(.
 

رأَتـمل َورالمق رمَآَنر}  -92 هِّرَوَأنم َتدِّيرلِّنَـفمسِّ َاريـَهم َتَدىرفَإِّمَّ راهم َارَأََنرمَِّنرالمم نمذِّرِّينَررَفَمنِّ رَضلَّرفـَق لمرإِّمَّ  {رَوَمنم
 يَ إاي   عهِ ابـبـات ِ  الصوابِ  سبيلَ  فإنـما يسلك  ، الرشاد طريقَ  فسلكَ  ،به بـي وبـما جئت   تبعنـي وآمنَ  نمَ ف

يف  ه  فـي الدنـيا وعذابَ  ه  نقمتَ  ن  به أيمَ  وبـما جئت   يب ألنه  يـمانهِ  ،به لنفسه وبـما جئت   بـي وإيـمانهِ 
 )الطربي(.  خرة.اآل
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د رَّللَِِّّّر}  -93 َمم راِلم  { َوَماررَبَُّكربَِّغافٍِّلرَعمَّارتـَعمَمل ونَرررَسي ِّيك ممرَآََيتِّهِّرفـَتَـعمرِّف وََّنَاررَوق لِّ
كم ما دعوت   صدق   ويتبـنين   ،لكم كانَ   يصحن   هبا حقـيقةَ  فتعرفونَ  ،وسخطه عذابهِ  كم آايتِ سرييكم رب  

 )الطربي(.  ن الرشاد.مِ  إلـيهِ 
 

رالقصصسورةر
 
ر} -4 رِفِّ رَعََل َن رفِّرمَعوم رأَبـمَناَءه ممرإِّنَّ ري َذب ِّح  ه مم نـم رمِّ ريَائَِّفًة َتضمعِّف  رَيسم يَـًعا رشِّ َلَها رَأهم رَوَجَعَل َرمضِّ راْلم

يِّيرنَِّساَءه ممر َتحم دِّينَرَوَيسم َنرالمم فمسِّ  { إِّنَّه رَكاَنرمِّ
 هِ وتـجرب   ،هاد  له استعبـ ن لـيسَ مَ  تعبـادهِ واس ،منه القتل ن ال يستـحق  مَ  بقتلهِ  فـي األرضِ  د  فسِ ن ي  ممن  إنه كانَ 

 )الطربي(.  ه.رب ِ   على عبـادةِ   هِ وتكرب   ،هاعلى أهلِ   فـي األرضِ 
 

ررََبطمَنارَعَلىرقـَلمبَِّهار} -10 رلَتـ بمدِّيربِّهِّرَلومََلرَأنم رَكاَدتم رم وَسىرفَارًِّغارإِّنم َبَحرفـ َؤاد رأ م ِّ لَِّتك وَنرمَِّنررَوَأصم
مِّنِّيَر  {المم ؤم
قنَي بوعِد هللاِ لتكوَن    )البغوي(.  .[7{ ]سورة القصص: ِإًنن رَاد وه  إِلَي كِ } حنَي قاَل هلا:  َمن املصدِ 

 
ًمارَوعِّلمًمار}  -14 َناه رح كم تَـَوىرَآتـَيـم نِّيَرَوَلمَّاربـََلَغرَأش دَّه رَواسم  { وََكَذلَِّكرَْنمزِّيرالمم حمسِّ

نا ن رسلِ مِ  ن أحسنَ مَ  كلن جزي  نَـ  كذلكَ   ،على أمرًن بصربهِ  وإحسانهِ  ،ًنإاي   كما جزينا موسى علـى طاعتهِ 
 )الطربي(.  عنه.  هنيناه  ا  ى عم  وانتهَ   ،ًن وأطاعناعلـى أمرِ   فصربَ   ،ًنوعبـادِ 

 
يَعتِّهِّرر} -15 رشِّ رمِّنم رَهَذا َتتََِّلنِّ ريـَقم ِّ ررَج َليم رفِّيَها رفـََوَجَد لَِّها رَأهم رمِّنم َلٍة رَغفم يِّ رَعَلىرحِّ رالمَمدِّيَنَة َوَدَخَل

تَـر رَعد و ِّهِّرفَاسم رَعد و ِّهِّرفـَوََكَزه رم وَسىَوَهَذارمِّنم يَعتِّهِّرَعَلىرالَّذِّيرمِّنم رشِّ قَاَلررفـََقَضىرَعَليمهِّررَغاثَه رالَّذِّيرمِّنم
رم ضِّل رم بِّيٌر رإِّنَّه رَعد و  رالشَّيمطَانِّ رَعَملِّ  { َهَذارمِّنم
)الواضح يف   لإلنسان.ر  العداوةِ إننه  َبنيِ   الضناللة، ظاه قاَل ًندماا: هذا ِمن إغواِء الشنيطاِن وإاثرتِه يل،

 التفسري(.
 

ر}  -16 رظََلممت  رإِّّن ِّ يم رقَاَلرَرب ِّ رفـََغَفَررَله رإِّنَّه ره َورالمَغف ور رالرَّحِّ ر ِّ يرفَاغمفِّرم  { نـَفمسِّ
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 ،  ذلكعن ذن  فـاعف    ،هااليت مل أتمرنـي بقتلِ  النفسِ   بقتلِ  {َربِ  ِإين ِ ظََلم ت  نـَف ِسيقاَل موسى ًندماا: }
 هو الساتر   إن هللاَ  ،به ولـم يعاقبه   ملوسى عن ذنبهِ  فعفا هللا   . علـيهوال تؤاخذين به فتعاقبين ،ي  عل واسرته  
هم على ذنوهبم بعد ما أن يعاقبَ  للناسِ  م  الرحي ،عنها علـيهم بـالعفوِ  ل  الـمتفض ِ  ،ن ذنوهبممِ  ني إلـيهِ نيبعلـى امل

 )الطربي، ابختصار(.  اتبوا منها.
 

لَّذِّيره َورفـََلمَّار} -19 ريـَبمطَِّشرِبِّ رَأرَاَدرَأنم رَكَمارقـَتَـلمَتررَأنم تـ َلِنِّ رتـَقم رََل َمارقَاَلرََيرم وَسىرأَت رِّيد رَأنم َعد و 
رإِّر َممسِّ ْلم يَرنـَفمًسارِبِّ َنرالمم صملِّحِّ رَتك وَنرمِّ رَوَمارت رِّيد رَأنم َرمضِّ راْلم رَتك وَنرَجبَّارًارِفِّ رَأنم رت رِّيد رإَِّلَّ  {نم

نن أنن موَسى قصَده  لَيفِتَك ملوسى، وقد ظ  وأكثِر املفسِ رين(ي  )على ما ر وَي عن ابِن عبناٍس قاَل اإلسرائيل
 ريد  إال  أن َلين كما قتلَت القبطين ابألمس؟ ما ت عليه: اي موَسى، أتريد  أن  تقتبهِ غض به، ِلَما رأى ِمن
 )الواضح يف التفسري(.  النناِس ابحل سىَن.  ن ي صِلح  بنيكوَن ممن ريد  أن  تياا يف األرض، وما تتكوَن ظاِلماا م تعال

 
تـ ل وَكرر}  -20 رلِّيَـقم ربَِّك رَيَمتِّر وَن رالمَمَِلَ رإِّنَّ رم وَسى رََي َعىرقَاَل رَيسم رالمَمدِّيَنةِّ رَأقمَصى رمِّنم ررَج ٌل َوَجاَء

ر ر جم يَرفَاخم رَلَكرمَِّنرالنَّاصِّحِّ  {إِّّن ِّ
 . )الواضح(.وأًن أنَصح َك بذلك، وأخاف  عليَك منهم

 
رَشاَءراَّللَّ رمَِّنرالصَّاِلِِّّيَرَوَمار}  -27 رإِّنم د ّنِّ رَأش قَّرَعَليمَكرَسَتجِّ  .ر{أ رِّيد رَأنم
َن  ِمَن الصناحِلِنيَ }  )البغوي(.  مبا قلت.  والوفاءِ   الصحبةِ   عمر: يعين يف حسنِ   قالَ {  َسَتِجد ين ِإن  َشاَء ا
 
 

رَعَصاَكرفـََلمَّاررَر} -31 رأَلمقِّ رَوَأنم بًِّرارَوملَمريـ َعق ِّبم رم دم َارَجان رَوَلَّ رَكَأَّنَّ ررَآَهارََتمتَـزُّ ََيرم وَسىرَأقمبِّلمرَوََلرََّتَفم
َمِّنِّيَر َنراْلم  { إِّنََّكرمِّ

إنـما  ،كيضرن  ن أن  ِمنـنَي مِ َك ِمن اآلإنن  ،منه الذي هترب   منَ  وال عف   إيلن  ل  موسى: اي موسى أقبِ  وديَ فن  
 )الطربي(.  هو عصاك.

 
رلَِّساَنًر}  -34 يرَهار ون ره َورَأفمَصح رمِِّن ِّ رررَوَأخِّ لمه رَمعَِّيررِّدمًءاري َصد ِّق ِنِّ ري َكذ ِّب ونِّرفََأرمسِّ رَأنم رَأَخاف   { إِّّن ِّ



210 

 

، فاجَعل ه  نبيًّا مثلي، وأرِسل ه  معي إىل فرعوَن لَيكوَن م عيناا تفسري  اآلية:  وأخي هارون  هو أكثر  فصاحةا مينِ 
بوين فيما أقول، وال ي فِصح  لساين كثرياا عنَد يل، ي بنيِ   هل اِدهل م بكالمي، فإينن أخاف  أن  ي كذِ  م ما أقول، وجي 

اَججِتهم. وكانت  يف لسانِه ح ب َسة، علي  )الواضح يف التفسري(.  ِه الصنالة  والسنالم.حم 
 

رالمَيم ِّر}  -40 ََنه ممرِفِّ ََنه رَوج ن وَده رفـَنَـَبذم رَكيمَفرَكاَنرَعاقَِّبة رالظَّالِّمِّيَرفَانمظ رررفََأَخذم  { رم
 

 على رسولهِ وا م ورد  فكفروا برهب ِ  ،همالذين ظلـموا أنفسَ  هؤالءِ  أمر   كانَ   كيفَ   كَ قلبِ  بعنيِ  د  اي حممن  فـانظر  
  ومقامٍ  نوزٍ وك ات وعيونٍ ن جن  هلم مِ  هلم ما كانَ ونـخو ِ  ،ًنم أولـياءَ هم وأمواهلَ دايرَ  ث  كهم فنـ َور ِ لِ أمل هن   ،نصيحته
 بكَ  ومبن آمنَ  بكَ   كذلكَ فإًن   ،وت ستـحيا نساؤهم ،أبناؤهم ل  تن قَ تـ   ،فـنيكانوا مستضعَ   أن   بعدَ  ،كريـم
 ،موأمواهلِ  ن الـحق ِ هم به مِ ما أتـيتَ  علـيكَ  وردن  ،بكَمن كذن  هم دايرَ وإاي   لوكَ خمو ِ  ،فـاعلون  قكَ وصدن 
 )الطربي(.  ن قبل.يف الذين َخـَلوا مِ   هللاِ   ةَ سنن   ،هلكوهم قتالا بـالسيفوم  
 

نـمَيارَلعمَنًةر}  -42 رَهذِّهِّرالدُّ يَرَوأَتـمبَـعمَناه ممرِفِّ َمرالمقَِّياَمةِّره ممرمَِّنرالمَمقمب وحِّ  { َويـَوم
فجعلهم  ،موسى علـيه السالم ه  هم رسولَ وتكذيبِ  ،مرهم برهب ِ هم بكفِ فأهلكَ  ،حهم هللاالذين قبن  هم من القومِ 

 )الطربي(.  عظني.للـمتن   وعظةا  ،ربينللـمعت  عربةا 
 

ررَب َِّكر} -46 رَرمحمًَةرمِّنم رالطُّورِّرإِّذمرََنَديـمَنارَوَلكِّنم َانِّبِّ ررَوَمارك نمَترِبِّ رَنذِّيٍررمِّنم ًمارَمارَأًَته ممرمِّنم لِّتـ نمذَِّررقـَوم
 { َلَعلَّه ممريـََتذَكَّر ونَررقـَبملِّكَر
 ثَ الذين ب عِ  وهم العرب   ،نذير كَ ن قبلِ م مِ ا لـم أيهتِ ر قوما ذَ نِ لت   وهذا الدينِ  هبذا الكتابِ  أرسلناكَ  ولكن  ... 

 ،م األصنامعلـى عبـادهتِ  ه  هم أبسَ رَ نذِ لـي   هللا إلـيهم رمحةا  ه  بعثَ  ،هللا صلى هللا عليه وسلم إلـيهم رسول  
 )الطربي(. واألنداد.  هم به األواثنَ وإشراكِ 

 
رَأَضلُّرِمََِّّنراتَـَّبَعرَهَواه ر}  -50 َمرالظَّالِّمِّيَرإِّنَّراَّللََّربَِّغيمِّره ًدىرمَِّنراَّللَِّّررَوَمنم دِّيرالمَقوم  {رََلريـَهم
 ،بوا رسولهوكذن  ،وتركوا طاعته ،هللا الذين خالفوا أمرَ  القومَ  الرشدِ  وسبيلِ  الـحق ِ  إلصابةِ  ق  ال يوف ِ  هللاَ إنن 
 )الطربي(.  م.رهب ِ   يطان علـى طاعةِ الش  ا منهم لطاعةِ هم إيثارا أنفسِ   بعوا أهواءَ واتن   ،لوا عهدهوبدن 
 

َلر}  -51 رَوصَّلمَنارََل م رالمَقوم  { َلَعلَّه ممريـََتذَكَّر ونَرَوَلَقدم
 . )الطربي(.عظواروا فـيعتربوا ويتن لـيتذكن 
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ع واراللَّغمَورَأعمَرض وارَعنمه ر} -55 رَأعمَمال ك ممرَوإَِّذارَسِّ َتغِّيرَسََلررَوقَال وارلََنارَأعمَمال َنارَوَلك مم رََلرنـَبـم ٌمرَعَليمك مم

َاهِّلِّيَر  {اْلم
 برآء  منكم، وأنتم برآء  من ا.  ( من سورِة البقرة: أي: َنن  139قاَل يف تفسرِي مثِلها، يف اآليِة )

 
ل َهارظَالِّم ونَر}  -59 رَوَأهم لِّكِّيرالمق َرىرإَِّلَّ  { َوَمارك نَّارم هم

 . )الطربي(.ها بـاهللها بكفرِ مها أنفسَ ها بظلِ ك  لِ هن    إنـما  ،مؤمنة وهي بـاهللِ   قريةا   كَ هلِ لن   ولـم نكن  
 

ر} -63 رَعَليمهِّم رالمَقومل  رالَّذِّيَنرَأغمَويـمَنارَأغمَويـمَناه ممرَكَمارَغَويـمَنارَتَبَّأمََنرإِّلَيمَكررقَاَلرالَّذِّيَنرَحقَّ رَبَـَّنارَهؤ ََلءِّ
ََنر  { يـَعمب د ونَرَمارَكان وارإَِّيَّ

الل: هؤالِء الذيَن الشنياطنِي ود عاِة الك فِر والضن  نليهم  العذاب، مِ  وجَب عتفسري  اآلية: قاَل الذينَ 
رِهه م على ات ِباِعنا، بل أضَللناه م مل جابوا لنا ليه، فاستالكفَر والضنالَل كما هو َنن  عزيـنننا يف قلوهِبم   ن ك 

ِسهم، وما كانوا يَعبدونَنا، عاصي هلواى يف نفو وامل أ  إليَك ممنا اختاروه  ِمن الكفرِ وصاروا ض ال الا، وَنن نتربن 
 )الواضح يف التفسري(.  هواهِتم.وش  وَن أهواَءهمبل كانوا يَعبد 

 
يب وارََل ممرَوقِّيَلرادمع وارش رََكاءَك ممر}  -64 َتجِّ ه ممرفـََلممرَيسم َتد ونَررَفَدَعوم رَأَّنَّ ممرَكان واريـَهم  { َورََأو ارالمَعَذاَبرَلوم

يبوهم  فناَدوهم، فلم  . )الواضح(.جي 
 

ًار}  -67 رًَتَبرَوَآَمَنرَوَعمَِّلرَصاِلِّ يَررفََأمَّارَمنم َنرالمم فملِّحِّ رَيك وَنرمِّ  { فـََعَسىرَأنم
 فلم يشرك   ،له العبـادة وأفردَ  ،هلل األلوهة وأخلصَ  ،الـحق   وراجعَ  فأًنبَ  ،ن الـمشركنيمِ  {بَ ا َمن  اتَ من أَ فَ }

يقول:  {اَعِمَل َصاحِلا وَ } ،صلى هللا عليه وسلم دٍ حممن  هِ بنبـي ِ  قَ ل: وصدن يقو  {آَمنَ وَ } ،اشيئا  يف عبادتهِ 
 ... )الطربي(.صلى هللا عليه وسلم  رسولهِ  وعلى لسانِ   ،يف كتابه  بعملهِ   هللا    ه  مبا أمرَ   وعملَ 

 
رالمر} -71 مِّ ريـَوم رإََِّل رَسرمَمًدا راللَّيمَل راَّللَّ رَعَليمك م  رَجَعَل رإِّنم رَأرَأَيـمت مم رَيَمتِّيك ممررق لم رَغيم راَّللَِّّ رإَِّلٌه رَمنم قَِّياَمةِّ

َياٍءر َمع ونَربِّضِّ  { َأَفََلرَتسم
 ويذهب    بـالليلِ أييتكم هو الذي ربن  أنن  ـمونَ وتعلَ  ،عظون فـيه فتتن  رونَ وتفك ِ  ،كممسعَ  ذلكَ  أفال تـ ر ع ونَ 

 )الطربي(.  علـيكم.  هما كذلكَ بـاختالفِ   م  نعِ فـي    ،بـاللـيـل  وذهبَ   ى بـالنهارِ أتَ  وإذا شاءَ   ،إذا شاء بـالنهارِ 
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رَيَمر} -72 رَغيم راَّللَِّّ رإَِّلٌه رَمنم رالمقَِّياَمةِّ مِّ ريـَوم رإََِّل رَسرمَمًدا رالنـََّهاَر رَجَعَلراَّللَّ رَعَليمك م  رإِّنم رَأرَأَيـمت مم تِّيك ممررق لم

ر ونَربَِّليمٍلرَتسمك ن وَنرفِّيهِّر  { َأَفََلرتـ بمصِّ
 ـموا بذلكَ فتعلَ  ،منه علـيكم ةا وحجن  ،لكم ن هللاِ مِ  رمحةا  ،علـيكم والنهارِ  اللـيلِ  كم اختالفَ أببصاِر  أفال ترونَ 

 هبا بـني ذلك. اليت خالفَ  ن له الق درة  ولـمَ  ،غريه دونَ  علـيكم بذلكَ  إال  لـمن أنعمَ  ال تصلح   العبادةَ  أنن 
 )الطربي(.

 
رم وَسىرر}  -76 مِّ رقـَوم  { َليمهِّممرفـَبَـَغىرعَرإِّنَّرقَار وَنرَكاَنرمِّنم

 )الطربي(.  علـيهم.  والتجرب ِ   رب ِ فـي الكِ   ه  حدن   فتـجاوزَ 
 

دِّينَر}  -77 رالمم فمسِّ  { إِّنَّراَّللََّرََلرُي ِّبُّ
 وهللا  ال حيب  َمن أفسَد وعَصى، وأجرَم وبَغى. )الواضح(.

 
ر} -83 رِفِّ رع ل وًّا ري رِّيد وَن رََل رلِّلَّذِّيَن رَْنمَعل َها َرة  َخِّ راْلم رالدَّار  رتِّلمَك رَفَساًدا رَوََل َرمضِّ َوالمَعاقَِّبة رراْلم

 { لِّلمم تَّقِّيَر
 )الطربي(.  وا فرائضه.وأدن   ،هللا  وا معاصيَ قَ وهم الذين اتـن   ،قـنيللمتن   والـجنة  

 
رَجاَءر} -84 َسَنةِّرَمنم ِلَم َهاررِبِّ نـم لسَّي َِّئةِّرَفََلرج مَزىرالَّذِّيَنرَعمِّل وارالسَّرفـََله رَخيمٌرمِّ رَجاَءرِبِّ ررَوَمنم رإَِّلَّ ي َِّئاتِّ

 {َمارَكان واريـَعمَمل ونَر
 ن جاءَ ومَ  ،الدائم والنعيم   هو الـجنة   الـخري   وذلك   ،خري فله   ،التوحيد   خالصِ  القيامةِ  يومَ  هللاَ  ن جاءَ مَ 

 )الطربي، ابختصار(.  يعمل.  ما كانَ   إال  جزاءَ   ثاب  فال ي    ،بـاهلل  وهي الشرك    ،ئةبـالسي ِ 
 

رَيص دُّنَّر} -87 رَوََل ررَب َِّك رإََِّل رَوادمع  رإِّلَيمَك رأ نمزَِّلتم رإِّذم ربـَعمَد راَّللَِّّ رَآََيتِّ رَعنم رمَِّنررَك رَتك وَننَّ َوََل
 {المم شمرِّكِّيَر

 الهِلم.وإعانِتهم على ض  املشركنَي مب ظاهَرهِتم  نكن  مِ وال ت
 لتفسري(.)الواضح يف ا  ه.راد  حتذير  أمنتِ لى هللا عليه وسلم، واملوظاهر  اخلطاِب للن ِ  ص
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رالعنكبوترسورةر
 

رالطُّوفَان رر} -14 َيرَعاًمارفََأَخَذه م  رَُخمسِّ رإَِّلَّ رأَلمَفرَسَنٍة رفـََلبَِّثرفِّيهِّمم مِّهِّ رَأرمَسلمَنارن وًحارإََِّلرقـَوم َوَلَقدم
 { َوه ممرظَالِّم ونَر

 
 )الطربي(.  هم بكفرهم.أنفسَ   مونَ وهم ظالِـ 

 
رفَانمظ ر} -20 َرمضِّ راْلم ي وارِفِّ رسِّ َرَةرق لم َخِّ َأَةراْلم رالنَّشم ئ  َلمَقرُث َّراَّللَّ ريـ نمشِّ راَّللََّرَعَلىررر وارَكيمَفرَبَدَأراْلم إِّنَّ

ٍءرَقدِّيرٌر رَشيم  { ك ل ِّ
ال  ،قادر ،فعله ا يشاء  مم   ذلكَ  ى غريِ وعل ،فنائه قبلَ  كهيئتهِ   ،بعد إفنائه لقهِ خَ  مجيعِ  ى إنشاءِ عل هللاَ  إنن 

 )الطربي(.  أراده. شيءٌ   ي عجزه  
 

رالسََّماءِّر} -22 رَوََلرِفِّ َرمضِّ راْلم زِّيَنرِفِّ يٍرَوَمارأَنـمت ممرِبِّ عمجِّ ٍ رَوََلرَنصِّ رَو ِّ راَّللَِّّرمِّنم رد ونِّ  {َوَمارَلك ممرمِّنم
  ،ابكـم سـوءا   أرادَ   إن    هللا    منـه  كم  ينصـر    كم، وال نصـريٍ لـي أمـوَر يَ   ن ويل ٍ مِـ   هللاِ   ن دونِ مِـ   لكـم أيهـا النـاس    وما كـانَ 
 )الطربي(. بكم عقوبته. أحلن  إن   منه  كم  وال مينع  

 
ر}  -24 رَأنم مِّهِّرإَِّلَّ رَحر ِّق وه رَفَمارَكاَنرَجَواَبرقـَوم تـ ل وه رَأوم َنرالنَّارِّرفَرررقَال واراقـم  {َأْنمَاه راَّللَّ رمِّ
 ،له النار موافأضرَ  ،بـالنار ه  فأرادوا إحراقَ  ،ففعلوا ،بـالنار قوه  أو حر ِ  هم لبعض: اقتلوه  بعض   قالَ  إال  أن  ... 
 . )الطربي(.منها هللا    فأنـجاه    ،فـيها  فألَقوه  

 
َهارَآيًَةربـَي َِّنًةر}  -35 نـم َنارمِّ رتـَرَكم ٍمريـَعمقِّل ونَرَوَلَقدم  { لَِّقوم

 لقوٍم يتدبنروَن اآلايِت تدبـ َر ذوي العقول. )البغوي(.
 

ر} -38 رَمَساكِّنِّهِّمم رمِّنم رَلك مم رتـََبيََّ رَوَقدم رَوَْث وَد ررَوزَرَوَعاًدا رَعنِّ رَفَصدَّه مم رَأعمَماََل مم رالشَّيمطَان  رََل َم يََّن
رِّينَر تَـبمصِّ روََكان وارم سم  {السَّبِّيلِّ
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 لِ عن سبي ،الكفرن هلم مِ  نَ هلم ما زين  ينهِ ـهم بتزيفردن  ،هوتكذيَبهم رسلَ  ،هم بـاهللكفرَ   هلم الشيطان   نَ وحسن 
م ع َجبـني  ،همفـي ضاللتِ  وكانوا مستبصرينَ  ،مرهب ِ  ن عندِ هم به مؤو وما جا ،هورسلِ  بهِ  اليت هي اإليـمان   ،هللا
 )الطربي(.  وهم علـى الضالل.  ،ى وصوابدَ أهنم علـى ه    حيسبونَ  ،هبا
 

َنرَوَهاَماَنر} -39 رَوَمارَكان وارَوقَار وَنرَوفِّرمَعوم َرمضِّ راْلم َب وارِفِّ َتكم رفَاسم لمبَـي َِّناتِّ رم وَسىرِبِّ رَجاَءه مم َوَلَقدم
 {َسابِّقِّيَر

موسى  اعِ بوعن ات ِ  ، هباعن التصديقِ  فـاستكربوا فـي األرضِ  ابآلايِت الواضحات،موسى  همولقد جاءَ 
)الطربي،  علـيهم. ا مقتدرينَ بل كن   ،فـيفوتوًن هموما كانوا سابقـينا أبنفسِ  عليه الصالة  والسالم،

 ابختصار(.
 

رالمَعنمَكب ور}  -41 رلَبَـيمت  َهَنرالمبـ ي وتِّ رَوإِّنَّرَأوم رَكان واريـَعمَلم ونَرتِّ  { َلوم
 ةِ يف قلن  هللاِ  ن دونِ ذوهم مِ هم الذين اعن أولـياءَ  يعلـمون أنن  أولـياءَ  هللاِ  ن دونِ ذوا مِ الذين اعن  لو كان هؤالءِ 

م إىل بوهنَ م ويقر ِ فـيحسبون أهنم ينفعوهنَ  ،ولكنهم جيهلون ذلك ،عنها العنكبوتِ  بـيتِ  غنائهم عنهم كغناءِ 
 )الطربي(.  ى.لفَ ز    هللاِ 
 

َارلِّلنَّاسِّر}  -43 رَنضمرِِّب  َممثَال  رالمَعالِّم ونَررَوتِّلمَكراْلم  {َوَماريـَعمقِّل َهارإَِّلَّ
مة.اأبحواِل كفن   ، اليت شبنَه هبا أحواَل كف اِر هذِه األمةِ يريد  أمثاَل القرآن   ِر األمِم املتقدِ 

َا}نَ   {: نبيِ ن ها. )البغوي(.ض رهب 
 

ر ر}  -45 َب ررَوَلذِّكم نَـع ونَراَّللَِّّرَأكم  { َواَّللَّ ريـَعمَلم رَمارَتصم
وهو  ،ن أموركممِ  وغريهِ  ،ذلك وتركِ  ،هاحدودِ  من إقامةِ  ،كميف صالتِ  أيها الناس   ما تصنعونَ  يعلم   وهللا  

 )الطربي(.  وهللا أعلـم.  .هاا من حدودِ ضيعوا شيئا قوا أن ت  يقول: فـاتن   ،م علـى ذلكمـجازيك  
 

َسن رَوََلرَت َر} -46 رهَِّيرَأحم لَِّتِّ رِبِّ رإَِّلَّ َلرالمكَِّتابِّ لَّذِّيررادِّل وارَأهم نـمه ممرَوق ول وارَآَمنَّارِبِّ رالَّذِّيَنرظََلم وارمِّ إَِّلَّ
َنارَوأ نمزَِّلرإِّلَيمك ممر لِّم ونَرأ نمزَِّلرإِّلَيـم ٌدرَوََنمن رَله رم سم  { َوإََِّل َنارَوإََِّل ك ممرَواحِّ

 )الطربي(.  وهناًن.ًن  ما أمرَ يف  ،بـالطاعة  لونَ متذل ِ  له خاضعونَ   نـحن  و   ،كم واحد ًن ومعبود  ومعبود  ...  
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ر} -53 ربـَغمَتًة رَولََيأمتِّيَـنـَّه مم رالمَعَذاب  رَْلَاَءه م  رم َسمًّى رَأَجٌل رَوَلومََل لمَعَذابِّ رِبِّ ل وَنَك تَـعمجِّ رََلررَوَيسم َوه مم
ع ر ونَر  { َيشم

 . )الواضح(.وهم غافلوَن عنه
 

َمريـَغمَشار}  -55 رريـَوم قِّهِّممرَومِّنم رفـَوم رمِّنم رَأرمج لِّهِّممره م رالمَعَذاب  ت ممرتـَعمَمل ونَرررحَتمتِّ رذ وق وارَمارك نـم  { َويـَق ول 
فوقهم،  هات، ِمنكلِ  اجل  ذاب  ِمنه ول، الذي ي ؤَمر  هبم إىل الننار، أيتيهم  العَـ َمخ وِف املـوِم اليف ذلَك الي

 ضح يف التفسري(.ال )الواوِمن حتِت أرجِلهم، وابلغدوِ  واآلص
 

َاتِّر} -58 رالصَّاِلِّ رَوَعمِّل وا رَآَمن وا َار رررَوالَّذِّيَن ََّنم راْلم رحَتمتَِّها رمِّنم رََتمرِّي رغ َرفًا َنَّةِّ راْلم رمَِّن لَنـ بَـو ِّئـَنـَّه مم
رالمَعامِّلِّيَر ر   { َخالِّدِّيَنرفِّيَهارنِّعمَمرَأجم

م ( من سورةِ 122 اآليِة ){ يفالنِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصناحِلَاتِ قاَل يف تفسرِي }  النساء: أي: صَدقت  قلوهب 
وا عنه من املنكرات.  وعملت  جوارح هم مبا أ ِمروا به من اخلريات، وتركوا ما هن 

 
رعَِّبادِّهِّرَويـَقمدِّر رَله ر} -62 رَيَشاء رمِّنم ٍءرَعلِّيمٌراَّللَّ ريـَبمس ط رالر ِّزمَقرلَِّمنم رَشيم  { إِّنَّراَّللََّربِّك ل ِّ
 ،علـيه له إال  التقتـري  ح  ـن ال يصل  ومَ  ،فـي الرزق سط  له إال  البَ  ن ال يصلـ ح  ومَ  ،كمبـمصالـحِ  يمٌ لع هللاَ  إنن 

 )الطربي(.  بذلك.  وهو عاملٌ 
 

راَّللَّ ر}  -63 َارلَيَـق ول نَّ َتِّ رَموم ربـَعمدِّ َرمَضرمِّنم َياربِّهِّراْلم رَماًءرفََأحم َنرالسََّماءِّ رنـَزََّلرمِّ رَمنم رَسأَلمتَـه مم ررَولَئِّنم رق لِّ
ثـَر ه ممرََلريـَعمقِّل ونَر د رَّللَِِّّّرَبلمرَأكم َمم  { اِلم

الذي أنزَل املطَر ِمن السنماء، فأحيا بِه األرَض وقد كانت  جرداَء قاحلة، فأنبَتِت الزنرَع  وإذا سألَتهم: َمن
 على إقرارِهم بفضِل هللا، والثنمر، وجَرت  بِه األهنار؟ لقالوا: هللا  أنزَل املطر. ق ل  أي ها الن  : احلمد  هللِ 

ر  هؤالِء املشركنَي سفهاء  جاهلون. ع هم بشيء، فأكثأصناماا ال تَنفَ  ولكننهم ي شرِكوَن بِه يف عبادهِتم
 )الواضح يف التفسري(.

 
َيرَله رالد ِّيَنرفـََلمَّارَْنَّاه ممرإََِّلرا}  -65 ِ ملِّصِّ َر رَدَعو اراَّللَّ رالمف لمكِّ  { لمَب ِّرإَِّذاره ممري شمرِّك ونَرفَإَِّذاررَكِّب وارِفِّ

رق، وا الغشِ مال، وخافذاَت اليمنِي وذاَت ال كت  هبمر، وحترن حة، وهاَج هبم  البكوَن السنفينَب املشر وإذا رك
ة، بادإىل هللِا وحَده، وتذلنلوا له  ابلطناعِة والع ِتهم غاثئهم واستجنهوا يف دعارك، وتو ش نوا ما كانوا عليِه مِ ترك
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)الواضح يف  وجاهلينِتهم. رِكهموا إىل شمم ا كانوا فيِه ِمن خوف، عاد ق، وآمَنهمالغر  نمِ  أنقذهم فإذا
 التفسري(.

 
َفريـَعمَلم ونَر} -66 َناه ممرَولِّيَـَتَمتـَّع وارَفَسوم َارَآتـَيـم ف ر وارِبِّ  {لَِّيكم

وادِ هم على  وت ماِعهممتنعوا ابجتتيَ النجاة، ولِ  نمِ  ليهمريَن مبا أنَعمنا عوا كافوهكذا ي شرِكوَن ابهلِل لَيكون  
اَسبون، وي ؤَمر  هبم إىل معلموَن عاقبَة ما يَفعنام، فسوَف يبادِة األصع )الواضح  علوم.آهِلم  امللون، عندما حي 

 يف التفسري(.
 

رالرومسورةر
 
َق ِّر} -8 ِلم رِبِّ نَـه َمارإَِّلَّ َرمَضرَوَماربـَيـم رَواْلم ررَوَأَجٍلرم َسمًّىرَمارَخَلَقراَّللَّ رالسََّماَواتِّ َنرالنَّاسِّ َوإِّنَّرَكثِّيًارمِّ

 {بِّلَِّقاءِّرَرِب ِِّّممرَلَكافِّر ونَر
  وغفلــةا   ،ائهمفنــ   هم إـلــى هللا بعــدَ جهــالا مــنهم أبن معــادَ   ،منكــرون   م جاحــدونَ رهبــِ    بلقــاءِ   ا مــن النــاسِ وإن كـثــريا 

 )الطربي(. خرة.منهم عن اآل
 

رَرومَضةٍرفََأمَّارالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّر} -15 رفـَه ممرِفِّ َاتِّ  {ُي مَب ونَررل وارالصَّاِلِّ
ــذ  ا الـ ــ  ـــاهللِ فأمـ وا ـب ــ  ــولهِ   يَن آمنـ ــرَ   ورسـ ـــما أمـ ــوا ـب ــه  هم هللا  وعملـ ــن وانتهَـــ   ،بـ ــاه  وا عمـ ــها هنـ ــم  ف  ،م عنـ ــرايحنيِ هـ ـــي الـ   ـف

 ... )الطربي(.ون ر  سَ نان ي  يف اجلِ  ،الزهر وبـني أنواعِ  ،ةالـملتفن   ااتتِ والنب
 

رحم مَضر ونَرَوَأمَّارالَّر} -16 رالمَعَذابِّ َرةِّرفَأ ولَئَِّكرِفِّ َخِّ ََيتَِّنارَولَِّقاءِّراْلم  {ذِّيَنرَكَفر واروََكذَّب وارِبَِّ
  فأولئـكَ   ،خـرةاآل  للـدارِ   والنشـورَ   ،مـاتبعـد امل  وأنكـروا البعـثَ  ،هبوا رسـلَ وكذن  ،هللا جحدوا توحيدَ  وأما الذينَ 
ــيذوقوا العــذابَ فجمعَ   ،هــاإاي    هم هللا  وقــد أحضــرَ   ،رون ضَــ حم    هللاِ   ـفــي عــذابِ  ــيها ـل ــيا  الــذي كــانوا يف  هــم ـف  الدـن

 )الطربي(. بون.يكذ ِ 
 

َنر} -19 َترمـــِّ ــ ِّ رِّج رالمَميـ رَوَيـــ م تِّ َنرالمَميـــ ِّ رمـــِّ يَّ رِّج راِلـــَم َذلَِّكرَيـــ م ــَ اروَكـ َتـــَِّ َدرَموم ــم َرمَضربـَعـ يراْلم رَوُي ميـــِّ ي ِّ اِلـــَم
 {َّت مَرج ونَر
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رِج  احلــ   هــو َيــِ ت، في خــرِج  الــزنرَع مِــ هللا  اخلــالق  القــادر، الــذي خيــ 
ن امل رِج     نين مــِ ة، وخيــ  ن البيضــَ ر َخ مــِ ة، والفــَ احلبــن

، في خرِج  احلاحل نامليِ َت مِ  يـت  أشـياَء لتكـوَن مـادنةا حليـاٍة أ خـَرى    نوالبـيَض مِـ بنَة مـَن الـزنرع،  ي  الطـنرِي وغـريِه، ومي 
يـــي ا،    يف اإلنســـاِن والكـــون. كمـــا حي  ا وز األرَض بعـــَد موهتـــِ يـــيكم بعـــَد مـــوِتكم،  في خـــرِج  نباهتـــَ رَعهـــا، كـــذلَك حي 

 تفسري(.)ي نظر الطربي والواضح يف ال َشِر للِحساب.بورِكم إىل احملِمن ق   أحياءا  في خرِج كم
 

َنك ممرمَـر} -21 َلربـَيــم ارَوَجعـَ هـَ ك ن وارإِّلَيـم رَأزمَواًجارلَِّتسـم ك مم رأَنـمف سِّ رَخَلَقرَلك ممرمِّنم رَآََيتِّهِّرَأنم َودًَّةرَوَرمحـمًَةرَومِّنم
ٍمريـَتَـَفكَّر ونَر رَذلَِّكرَْلَََيٍترلَِّقوم  {إِّنَّرِفِّ

  زه  الـــذي ال ي عجـــِ   أنـــه اإللـــه    يعلمـــونَ ف  ،تـــهوأدلن   هللاِ   جِ جَـــ  ح  يف  رونَ يتـــذكن   لقـــومٍ   ظـــاتٍ ا وعِ ربا لعِـــ   ذلـــكَ    فعلـــهِ يف  إنن 
 .)الطربي( ه.شاءَ   شيءٍ  فعل   عليهِ  ر  وال يتعذن  ،أراده  شيءٌ 

 
نمر}  -22 َوانِّك ممرَومــِّ َنتِّك ممرَوأَلــم رأَلمســِّ تََِّلف  رَواخــم َرمضِّ رَواْلم َماَواتِّ ق رالســَّ رَذلــَِّكرَْلَََيٍتررَآََيتِــّهِّرَخلــم إِّنَّرِفِّ

 {لِّلمَعالِّمِّيَر
 )الطربي(.  ويف ذلَك كلِ ِه براهني  على قدرِة هللِا وكماِل إبداِعه، ملـَن  أ ويَت علماا وفهماا وتدبـ راا.

 
رَآََيتــــِّر} -23 نم لِّهِّرَومـــِّ رَفضــــم نم اؤ ك ممرمـــِّ ارِّرَوابمتِّغــــَ رَوالنـَّهـــَ لِّ للَّيــــم ام ك ممرِبِّ َكرَْلَََيتٍرهِّرَمنـــَ رَذلـــِّ ٍمررإِّنَّرِفِّ وم لِّقــــَ

َمع ونَر  {َيسم
 ويف ذلَك أدلنٌة على قدرتِه سبحانه. )الواضح(.

 
ار} -24 فـًـارَوَيَمعــً َبمَقرَخوم رَآََيتِــّهِّريــ رِّيك م رالــم نم َماءِّرمَــرَومــِّ َنرالســَّ رمــِّ ز ِّل  َدراًءرَويـ نـــَ َرمَضربـَعــم يــِّيربــِّهِّراْلم فـَي حم

رَذلَِّكر َارإِّنَّرِفِّ َتِّ ٍمريـَعمقِّل ونَرَموم  {َْلَََيٍترلَِّقوم
 )الطربي(..  امطرا  السماءِ  منَ   ل  وينز ِ : {َويـ نَـز ِل  ِمَن السنَماِء َماءا }
و ٍم يـَع ِقلــ ونَ } ا، لياســتنباِ  أســباهِبا، وكيفيــِة تكو  : يســتعملوَن عقــوهَلم يف  {لِقــَ ظهــَر هلــم كمــال  قــدرِة الصــانِع  هنــِ

  شأنه  وحكمته  سبحانه. )روح املعاين(.جلن 
 

ٍمريـَعمقِّل ونَر} -28 رلَِّقوم َََيتِّ  {َكَذلَِّكرنـ َفص ِّل راْلم
ـين تعاىَل  يقول   ـي هـذه اآلجَ جَ ح    لكـم أيهـا القـوم  نا   ذكره: كمـا ـب ـى قـدرتِ   ،ن هـذه السـورةمِـ   تِ اينـا ـف ـى  عـل نا عـل

ـح  ودلَ   ،فنائه  بعدَ   ه  إعادتَ   ما نريد    وإعادةِ   ،ما نـحب   وإفناءِ  ،ا نشاءم ن إنشاءِ مِ  ما نشاء     لنا علـى أنـه ال تصـل
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ـــادة   ــ    إال  للواحـــدِ   العـب ـــي كـــل ِ جَ جَ ح    نيِ   نبـــ   كـــذلكَ   ،شـــيء  كـــل ِ   ملكـــوت    الـــذي بيـــدهِ   ،ارالقهـ ــا ـف   لقـــومٍ   ،حـــق    نـ
 .)الطربي( هبا. عظونَ فـيتن  ويعتربونَ  ،ا إذا مسعوهاروهنَ فـيتدبن  ،يعقلون 

 
َناه ممر} -34 َارَآتـَيـم ف ر وارِبِّ َفرتـَعمَلم ونَررفـََتَمتـَّع والَِّيكم  {َفَسوم

 فتمتنعوا هبذِه الشنهواِت الفانيِة أي ها الكافرون! )الواضح(.
 

رَيَشاء رَويـَقمدِّر ر} -37 رَذلَِّكرَْلَََيتٍرَأَوملَمريـََرومارَأنَّراَّللََّريـَبمس ط رالر ِّزمَقرلَِّمنم مِّن ونَررإِّنَّرِفِّ ٍمريـ ؤم  {لَِّقوم
ـيه  ه  طَ سَـ ن بَ علـى مَـ  ذلـكَ  طهِ س  فـي بَ  إنن  ـى مَـ   رهِ د  وقَـ   ،عـل ـيه  ه  رَ دَ ن قَـ عـل ـني مَـ   وخمالفتـهِ   ،عـل ـينه    ن خـالفَ ـب مـن    ـب

 )الطربي(. ها ورآها.هبا إذا عاينَ   وأقرن  هللاِ  جَ جَ ق ح  ن صدن مل  واضحةا  لداللةا  ، والفقريف الغىَن  عبادهِ 
 

رزََكاٍةرَوَمارَآتَـر} -39 ت ممرمِّنم َهراَّللَِّّريـم  {فَأ ولَئَِّكره م رالمم ضمعِّف ونَررت رِّيد وَنرَوجم
 تبتغوَن به وجَهه  تعاىَل خالصاا. )روح املعاين(.

 
ومر}  -56 َذاريـــَ رفـَهــَ ثِّ رالمبَـعــم مِّ وم راَّللَِّّرإََِّلريـــَ ابِّ ركِّتــَ ت ممرِفِّ رلَبِّثـــم دم اَنرَلقــَ ُيــَ َمرَواْلمِّ وارالمعِّلــم ذِّيَنرأ وتــ  اَلرالــَّ م رَوقــَ

ر ت ممرََلرتـَعمَلم ونَرالمبَـعمثِّ  {َوَلكِّنَّك ممرك نـم
ــمونَ ولكــنن  ــيا أنــه    كم كنــتم ال تعـل ــي الدـن   بون.كنــتم تكــذ ِ   فلــذلكَ   ،وتاملــ   مــن بعــدِ   وأنكــم مبعوثــونَ   ،يكــون   ـف

 )الطربي(.
 

رالَّذِّيَنرََلريـَعمَلم ونَر} -59  {َكَذلَِّكرَيطمَبع راَّللَّ رَعَلىرقـ ل وبِّ
ـيقةَ   على قلوبِ   هللا    خيتم    كذلكَ تعاىل ذكره:   يقول   ـمون حـق ـيهم بـه اي    الذين ال يعـل   هللاِ   ن عنـدِ مِـ   د  مـن حممـا أتـت

يهم  عنــه مــا يتلــو علــ   وال يفهمــونَ   ،ةح جــن   فــال يفقهــون عــن هللاِ   ،نــاتي ِ الب  تِ ايواآل  ،ظــاتوالعِ   ن هــذه العـِـربِ مِــ 
 . )الطربي(.دون م يرتدن يف طغياهنِ  فهم لذلكَ   ،ن آي كتابهمِ 
 
مرإِّنَّرَوعمَدراَّللَِّّرَحق ر} -06 فَّنََّكرالَّذِّيَنرََلري وقِّن ونَرفَاصمبِّ َتخِّ  {َوََلرَيسم

بعــد    ـبــالبعثِ   قونَ وال يصــد ِ   ،ـبــاملعاد  الــذين ال يوقنــونَ   ،ـبــاهلل  اـلــمشركونَ   هــؤالءِ   كَ ورأيَــ   كَ مَــ ل  حِ   نن وال يسـتــخفن 
 )الطربي(. ه.هم رسالتَ ن تبلـيغِ مِ  فكَ ما كلن لِـ   والنفوذِ  ،هللا عن أمرِ   طوكَ ثبِ فـي   ،املمات
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رلقمانسورةر

 
َكِّيمِّر} -2 راِلم رالمكَِّتابِّ  {تِّلمَكرَآََيت 

 نس: أي: هذِه آايت  القرآِن املـ حَكِم املـ بني.سورِة يو  مثِلها، يف أولِ قاَل يف تفسرِي 
 

رَأََنَبرإَِّ َّر} -15 ع ك ممرفَرَواتَّبِّعمرَسبِّيَلرَمنم ت ممرتـَعمَمل ونَرُث َّرإَِّ َّرَمرمجِّ َارك نـم  {أ نـَب ِّئ ك ممرِبِّ
رَِك يب َما لَي َس لـَـَك بــِِه ( من سورِة العنكبوت: }8قاَل يف تفسرِي مثِلها، يف اآليِة ) َوِإن  َجاَهَداَك لِت ش 

، فأجزيــَك كم إيلن يــوَم القيامــةفــإنن مــرِجعَ {: ِإيَلن َمر ِجع ك م  فَأ نـَبِ ئ ك م  مبَا ك نـ ت م  تـَع َملــ ونَ ِعل ٌم َفاَل ت ِطع ه َما 
والــَديك، وإن  كنــَت أقــرَب  مع الصاحلنَي ال يف زمرةِ  حساِنَك إليهما وصرِبَك على ديِنك، وأحشرَك 

،الناِس إليهما يف الدنيا َشر  يوَم القيامِة مع َمن أحب    أي: حبًّا دينيًّا. ، فإنن املرَء إمنا حي 
 

رالصَََّلر} -17 رالمم نمَكرِّرَةرََيرب َِنَّرَأقِّمِّ رَوانمَهرَعنِّ لمَمعمر وفِّ رِبِّ  {َوأمم رم
 . )الطربي(.مـحارمه  ومواقعةِ  عن معاصي هللاِ  وان َه الناسَ  ،أمره  عِ ا بوات ِ   هللاِ  بطاعةِ  الناسَ  رِ م  وأ  
 

و ثـمر}  -22 رمَوةِّرالــم لمعــ  َكرِبِّ ســَ َتمم دِّراسم ٌنرفـَقــَ َورحم مســِّ ه رإََِّلراَّللَِّّرَوهــ  هــَ لِّممرَوجم ري ســم نم ة رَقىرَومــَ َوإََِّلراَّللَِّّرَعاقِّبــَ
 {اْلم م ورِّر
 )الطربي(.  ازيهم علـيه.وجم   ،عنه ه  أهلَ  سائل  وهو الـم   ،هوشر ِ  خريهِ  ،أمر كل ِ   عاقبةِ  مرجع   وإىل هللاِ 

 
د رَّللَِِّّّر}  -25 َمــم راِلم ول نَّراَّللَّ رقــ لِّ َرمَضرلَيَـقــ  رَواْلم َماَواتِّ َقرالســَّ رَخلــَ نم أَلمتَـه ممرمــَ رســَ ئِّنم ــَ ر ه ممرََلربَــرَول ــَ ثـ لمرَأكم

 {يـَعمَلم ونَر
 )الطربي(.  الشكر. موضع   وأينَ  ،مد ن الذي له احلمَ  ال يعلـمونَ  نيَ شركامل هؤالءِ  بل أكثر  

 
ررَأملَمر} -29 راللَّيـملِّ اَررِفِّ رالنـََّهارِّرَويـ ولِّج رالنـَّهـَ رَرتـََررَأنَّراَّللََّري ولِّج راللَّيمَلرِفِّ َسرَوالمَقمـَ مم خََّررالشـَّ ل رررَوسـَ ركـ 

َارتـَعمَمل وَنرَخبِّيٌر  {َجمرِّيرإََِّلرَأَجٍلرم َسمًّىرَوَأنَّراَّللََّرِبِّ
َس َوال َقَمرَ }  . )الطربي(.همومنافعِ   لقهِ خَ   لـمصالـحِ {  َوَسخنَر الشنم 
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َّللَِّّرالمررإِّنَّرَوعمَدراَّللَِّّرَحق ر} -33 نـمَيارَوََلريـَغ رَّنَّك ممرِبِّ ََياة رالدُّ  {َغر ور رَفََلرتـَغ رَّنَّك م راِلم

 ( من سورِة فاطر: أي: املـَعاد  كائٌن ال حمالة.5قاَل يف تفسرِي مثِلها، يف اآليِة )
 

ر}  -34 رَأرمٍضرتـــَ وت  ي ِّ ٌسرِبَِّ رِّيرنـَفـــم دم ارتـــَ ًدارَومـــَ رغـــَ ب  ســـِّ اَذارَتكم ٌسرمـــَ رِّيرنـَفـــم دم ارتـــَ يٌمرَومـــَ إِّنَّراَّللََّرَعلـــِّ
 {َخبِّيٌر
ـريٌ   ،يـه شـيءى علفَ ال خي  ،شيء  بكل ِ   إنه ذو علمٍ   ،واهسِ   أحدٍ   كل ِ   دونَ   هو هللا    ،هكلن   ذلكَ  الذي يعلم   إنن    خـب

 )الطربي(. وما قد كان. ،بـما هو كائن
 

رالسجدةسورةر
 
رقـَبملـِّكَرَأممريـَق ول وَنرافمََتَاه ر} -3 نم رنـَذِّيٍررمـِّ نم ممرمـِّ ارَأًَتهـ  ارمـَ مـً ذَِّررقـَوم ررَبـ َِّكرلِّتـ نـم نم َقُّرمـِّ ممررَبلمره َوراِلم َلَعلَّهـ 
َتد ونَريَـر  {هم

ـيك  ه  أنزلَـ   ،مـد اي حم  كَ ربـ ِ  ن عنـدِ مِ  والصدق   ق  بل هو احل...  هبـم    حيـلن   أن    ،هللا وسـطوته  ا أبسَ قومـا   ذرَ نِـ لت    ،إـل
ـيهم  اي ـمـحمد    كَ ربـ    الـذين أرسـلكَ   القـومَ   هـؤالءِ   أيتِ مل ،ى كفرهم بـهعل   نـذيرٌ   -  ن قـريشمِـ   وهـم قومـه    -  إـل
 )الطربي(.  قبلك. علـى كفرهم  هللاِ  هم أبسَ ر  نذِ ي  
 
ر} -4 تَـَوىرَعَلىرالمَعرمشِّراَّللَّ رالَّذِّيرَخَلَقرالسََّماَواتِّ ٍمرُث َّراسم تَّةِّرَأَيَّ رسِّ نَـه َمارِفِّ َرمَضرَوَماربـَيـم  {َواْلم

 ذكَر أنه  تقدنَم الكالم  على ذلك.
َن  الــنِذي( مــن ســورِة األعــراف }54تفســرِي اآليــِة )  ويعــين عنــدَ  م  ا َر َض يف  ِإنن رَبنكــ  َماَواِت َواأل  َق الســن َخلــَ
ٍم مث ن  تَـَوى َعَلى ال َعر شِ ِستنِة أاين  ، فقال:{ اس 

مــا    يف غــريِ   بــذلكَ   ، كمــا أخــربَ  أايميف ســتةِ   ،ذلــك  ومــا بــنيَ   ه  وأرضَــ   هــذا العــامل: مساواتــهِ   خلــقَ   تعــاىل أبنــه    خيـرب  
 ... من القرآن  آيةٍ 

هـذا    ا، لـيسَ جـدًّ   كثـريةٌ   مقـاالتٌ   يف هـذا املقـامِ   تَـَوى َعلَـى ال عـَر ِش{ فللنـاسِ تعـاىل: }مث ن اسـ    ا قولـه  وأمـ  مث قال: 
  والليــثِ   ، واألوزاعــي، والثــوري،: مالــكالصــاحل  الســلفِ   مــذهب    يف هــذا املقــامِ   ك  بســطها، وإمنــا ي ســلَ   موضــع  

ا،  ا وحــديثا قــدميا   لمنيَ املســ   ةِ م مــن أئمــن هوغــريِ   ،يــهوَ راه    بــنِ   ، وإســحاقَ  حنبــلبــنِ   ســعد، والشــافعي، وأمحــدَ   بــنِ 
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  هنيَ املشـــب ِ   إىل أذهـــانِ   املتبـــادر    وال تعطيـــل. والظـــاهر    وال تشـــبيهٍ   تكييـــفٍ   ن غـــريِ مِـــ   هـــا كمـــا جـــاءت  وهـــو إمرار  
 لقه ...ن خَ مِ   شيءٌ   هه  شبِ ال ي    هللاَ  عن هللا، فإنن  منفي  

 
هِّرُث َّرَسوَّاه ر} -9 رر وحِّ عَرَونـََفَخرفِّيهِّرمِّنم َبمَصارَرَوَجَعَلرَلك م رالسَّمم َفمئَِّدَةرَقلِّيًَلرَمارَتشمك ر ونَرررَواْلم  {َواْلم
هِ } ــِ ن  ر وحـ ـيِه مـــِ َ  فـــِ ــا حيـــًّ   فصـــارَ   {ونـَفـــَ ـــيكم    أنعـــمَ ، و اا ًنطقـ   أعطـــاكم الســـمعَ   كـــم أبن  رب    -  أيهـــا النـــاس    -عـل

  لتشـكروه    ؛وءن السـ  مِـ   هبا الـخريَ   نَ تعقلو   واألفئدةَ   ،هبا األشخاص بصرونَ ت   واألبصارَ  ،به األصوات تسمعونَ 
 )الطربي(. لكم من ذلك. علـى ما وهبَ 

 
َنراْلمِّنـَّةِّرَوال} -13 نََّمرمـِّ رَْلَممَِلَنَّرَجهـَ رمِِّن ِّ رَحقَّرالمَقومل  َنارك لَّرنـَفمٍسره َداَهارَوَلكِّنم َنارَْلَتـَيـم ئـم رشِّ رَوَلوم نـَّاسِّ

 {َأَجمَعِّيَر
ونَه   ِة الــذيَن ال يَعصــ لقيــاِم مبــا ي رضــي هللا، كاملالئكــ إىل اإلميــان، وأجرَبًنهــا علــى ادًن هلــَدينا كــلن نفــٍس  ولــو أر 
َ لــهريــنَة االختبحانَه  تــرَك حبــه، ولكنــنه  ســ   َرهمفيمــا أمــ  ، وجعلـَـه  مرِي والشــ ريــَق اخلــ ط   يــاِر لإلنســان، وبــنين ســؤوالا  ر 
ا خي َق القــ عمــن َن الكــافريَن  ول  مــ تــار  ويَعمــل. وقــد ثبــَت وحتقــن ، ألمــألنن جهــننَم مــِ الِ نَي املخــالِفنَي للحــق ،  ضــ والينِ 

 الضـنالَل علـى  ِ  إبلـيس  فـأطعت موه، واخـرت   اكمأغـو   كون، فقـد أي ها املشر  نِس أمجَعني، وأنت م منهمِمَن اجِلنِ  واإل
 اهل َدى.

ن  عفــا هللا  عــ   منَي يـ عــَذنبوَن يف جهــننَم مثن خَيرجــوَن منهــا،َن املســلوالع صــاة  مِــ  )الواضــح    .عــَذنبون نهم، فــال يـ  إال  مــَ
 يف التفسري(.

 
ذِّيَنرإَِّذار}  -15 ارالــــَّ ََيتِّنــــَ مِّن رِبَِّ ؤم اريـــــ  ارإِّمــــََّ ر وارِبــــَِّ جًَّداررذ كــــ ِّ رُّوارســــ  ممرخــــَ دِّرَرِبــــ ِِّّ َمــــم بَّح وارَبِّ ممرََلررَوســــَ َوهــــ 

َتكمبِّ ونَر  {َيسم
 )الواضح(..  إذا و ِعظوا هبا:  {ذ كِ ر وا هِبَاِإَذا }
ِد َرهبِ ِم  } ـي سـجودهم حبمـده  حوا هللاَ بن وسـ :  {َوَسبنح وا حِبَم    ويضـيفونَ   ،بـه  الكفـرِ   أهـل    ا يصـفه  ممـن   ه  ؤونَـ فيرب ِ   ،ـف

 . )الطربي(.واألنداد  والشركاءِ  واألوالدِ  إلـيه من الصاحبةِ 
 

ار رر}  -20 أمَواه م رالنــَّ ق وارَفمــَ ارالــَّذِّيَنرَفســَ ارَوَأمــَّ ارأ عِّيــد وارفِّيهــَ هــَ نـم وارمِّ رََيمر جــ  ارَأرَاد وارَأنم َوقِّيــَلرَلــَ ممرك لَّمــَ
ت ممربِّهِّرت َكذ ِّب ونَر  {ذ وق وارَعَذاَبرالنَّارِّرالَّذِّيرك نـم
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رِبوا ابمل  -ر برِ  والشـدنِة والكَـ احلـ   نمِ   ق همِلما يَلح -لوا اخلروَج منها كلنما حاو  نضـ  يهـا  أعال  قـامع، فأ عيـدوا مـِ
نيا.ت كـــذ ِ   ذاَب الـــذي كنـــت مت  هلـــم  املالئكـــة: ذوقـــوا العـــ إىل أســـافِلها، وقالـــ  )الواضـــح يف    بوَن بـــه يف احليـــاِة الـــد 

 التفسري(.
 

ممرََِّنرَلمَّارَصَب وار} -24 د وَنرِبَِّ ه ممرأَئِّمًَّةريـَهم نـم ََيتَِّناري وقِّن ونَرَوَجَعلمَنارمِّ  {وََكان وارِبَِّ
ــنيٍ   وكــانوا أهــلَ  ــيه ح  مبــا دهلــن   يـق ــحق ِ  هلــم مِــ مبــا تبــنين   تصــديقٍ   وأهــلَ   ،نــاج  جَ م عـل ــمانٍ   ن اـل   وآايتِ   ،نارســلِ ب  وإـي

 )الطربي(.  نا.نا وتنزيلِ كتابِ 
 

ام ه ممرَوأَر} -27 نمه رأَنـمعـَ رِّج ربِّهِّرَزرمًعارََتمك ل رمِّ راْلم ر زِّرفـَن خم َرمضِّ رالمَماَءرإََِّلراْلم رَنس وق  ه ممرَأَوملَمريـََرومارَأَنَّ نـمف سـ 
ر ونَر  {َأَفََلريـ بمصِّ

  ر  ال يتعــذن   ذلــكَ   الــيت هبــا فعلــت    القــدرةَ   أنن   ـموا برؤيتهمــوه  فـيعلــ   ،أبعيــنهم  ذلــكَ   أفــال يــرونَ يقــول  تعــاىَل ذكــره:  
 ؟ )الطربي(.وفـاهتم  م التـي كانوا هبا قبلَ هم هبيئاهتِ وأعيدَ   ،ن قبورهمهم مِ نشرَ وأ هبا األمواتَ  ييَ أح أن   ين عل
 

ر} -29 َمرالمَفتمحِّ َفع رالَّذِّيَنرَكَفر وارإُِّيَاَّن  ممرَوََلره ممريـ رق لمريـَوم  {نمَظر ونَرََلريـَنـم
م إن  آم... لن   َهلوَن لَيتوبوا ويَعتنوا يوميَنفَع الكافريَن إمياهن   )الواضح(.  ذروا.ئذ، وال مي 

 
راْلحزابرسورةر

 
رقـ ل وب ك ممر} -5 رَمارتـََعمََّدتم طَأمُت مربِّهِّرَوَلكِّنم يًمارَولَيمَسرَعَليمك ممرج َناٌحرفِّيَمارَأخم  {وََكاَنراَّللَّ رَغف ورًاررَحِّ
  غــريهِ   ى ولـدَ عَــ ن ادن مَـ   وذنــبِ   ،ن القـولمِــ   والـزورَ   اطــلَ الب  فقـالَ   ه  زوجتَــ   ن ظـاهرَ مَــ   ى ذنـبِ علــ   ذا سـرتٍ   هللا    انَ وكـ 
ــــيلِ وانتهَ   ،هللا   وراجعــــا أمــــرَ إذا اتاب  ،ا لــــهابنــــا    هبمــــا أن    ذا رمحــــةٍ   ،مــــا عنــــها رهب  هنامهــــ    أن    بعــــدَ   الباطــــلِ   يــــا عــــن ـق

 )الطربي(. هما.يئتِ هما من خطتوبتِ  بعدَ   هما على ذلكَ يعاقبَ 
 

رقـ ل وِبِِّّممرَمَرٌضر} -12 رالمم َنافِّق وَنرَوالَّذِّيَنرِفِّ رغ ر ورًاَوإِّذمريـَق ول   {َمارَوَعَدََنراَّللَّ رَوَرس ول ه رإَِّلَّ
ين ، فقاَل املوظهَر النِ فاق  يف هذا االختتفسري  اآلية:  روَن اإلميـاَن وهـم لينافباِر الرابن وا  سـ  قوَن الذيَن كانوا ي ظهـِ

َبِههم وشـــائعاهِتم، مـــع مـــا أصـــاهَبمعفاء  اإلميـــاِن الـــذيَن أتثـــنروا بكالِمهـــم  ضـــ   كـــذلك، ومَعهـــم مـــَن اخلـــوِف    وشـــ 
 وٌل ابِطل. تِح ما هو إال  قه  مَن الننصِر والفسولوالفزَع، قالوا: إنن الذي وعَدًن هللا  ور 
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 التفسري(. )الواضح يف  ة.نقنَي عنَد الشِ دنِة واحملة  املنافوهذِه عاد
 

م ك ممرمَِّنراَّللَِّّرق ر} -17 رَذارالَّذِّيريـَعمصِّ رَأرَاَدربِّك ممرَرمحـمَةًرلمرَمنم رَأرَاَدربِّك ممرس وًءارَأوم د وَنرَلـَ ممررإِّنم َوََلرجـِّ
يًا راَّللَِّّرَولِّيًّارَوََلرَنصِّ رد ونِّ  {مِّنم

ـيةٍ   ،ذلـك  أو غـريِ   أو بـالءٍ   ن قتـلٍ مِـ   ،كما يف أنفسِ بكم سوءا   هو أرادَ   إن    ن هللاِ كم مِ ن ذا الذي يـمنع  مَ    أو عاـف
 )الطربي(.إال  من ِقَبله؟   أو رمحةٍ   ن سوءٍ كم مِ بكم يف أنفسِ  وسالمة؟ وهل ما يكون  

 
َنار} -18 َواَّنِِّّممرَهل مَّرإِّلَيـم ريـَعمَلم راَّللَّ رالمم َعو ِّقَِّيرمِّنمك ممرَوالمَقائِّلَِّيرْلِِّّخم رَقدم  {َقلِّيًَلرَوََلرَيَمت وَنرالمَبأمَسرإَِّلَّ
 )الطربي(.  عنه. يغيبونَ  ،القتال ال يشهدونَ  :أي
 

حًَّةرَعَلىراْلـمَيمِّر} -19 َداٍدرَأشِّ َنٍةرحِّ َلمسِّ رَسَلق وك ممرِبِّ َومف  َبَطراَّللَّ رفَإَِّذارَذَهَبراْلم نـ وارفـََأحم مِّ أ ولَئـَِّكرملَمريـ ؤم
 {َأعمَماََل ممر
ـ  ،ايتاآل  هم ـفــي هــذهِ صــفتَ   وصــفت  لــكَ   الــذينَ   هــؤالءِ    ،ونِفــاق  كفــرٍ   ولكــنهم أهــل    ،ورســوله  قوا هللاَ م يصــد ِ لــ

 )الطربي(. م وأبطَلها.أجوَر أعماهلِ   هللا   فأذهبَ 
 

َنٌةر}  -21 َوٌةرَحســَ راَّللَِّّرأ ســم ولِّ رَرســ  ممرِفِّ اَنرَلكــ  ركــَ دم َرراَّللََّرَلقــَ َررَوذَكــَ َخــِّ َمراْلم وم وراَّللََّرَوالميـــَ اَنريـَرمجــ  ركــَ نم لِّمــَ
 {َكثِّيًا
 َشى هللَا ويَرجو ثوابَه  يوَم اجلزاِء على األعمال، وذكَر هللَا ذكراا كثرياا يف عامنِة أحوالِه.كاَن خيَ ن   ... مل

 )الواضح يف التفسري(.
 

ول ه ر} -22 َدََنراَّللَّ رَوَرسـ  ارَوعـَ َذارمـَ َزاَبرقـَال وارهـَ َحم مِّن وَنراْلم َدَقراَّللَّ رَوَلمَّاررََأىرالمم ؤم ول ه رَوصـَ اررَوَرسـ  َومـَ
لِّيًمارزَاَده ر رإُِّيَاًَنرَوَتسم  {ممرإَِّلَّ

 وصدَق هللا  ورسول ه، يف االبتالء، ويف االنتصار. )الواضح(.
 

ٍءرَقدِّيًراَوَأومرََثك ممرَأرمَضه ممرَودََِّيرَه ممرَوَأممَواََل ممرَوَأرمًضارملَمرَتطَئ وَهار} -27 رَشيم  {وََكاَنراَّللَّ رَعَلىرك ل ِّ
  ر  ال يتعــذن   ،قــدرةذا    ،األمــور  مــنَ   ذلــكَ   وغــريِ   ،هــمإاي    وعلــى نصــرهِ   ،ذلــك  ؤمـنــنيَ الـم  أورثَ   علــى أن    هللا    وكــانَ 

 (.لطربي)ا ه.فعلَ  حاولَ   شيءٍ  علـيه فعل   وال يـمتنع   ،أراده  علـيه شيءٌ 
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رمِّنمك نَّرَّللَِِّّّرَوَرس ولِّهِّر} -31 ريـَقمن تم ِّرَوَمنم َرَهارَمرََّتيم َارَأجم َتِّ ًارنـ ؤم ََنرََلَاررِّزمقًارَكرُِّيًارَوَأعمتَررَوتـَعمَملمرَصاِلِّ  {دم
ــما أمــرَ   وتعمــل  ...   .  النــاس  نســاءِ   ن ســائرِ مِــ   غــريهنن   عمــلِ   ـي ثــوابِ مثلَــ   ،هــاعملِ   ثــوابَ   هــا هللا  عطِ ي  ،  بــه  هللا    ـب

 )الطربي(.
 

رَوي َطه ِّرَك ممرَتطمهِّيًا} -33 َلرالمبَـيمتِّ َسرَأهم هَِّبرَعنمك م رالر ِّجم َاري رِّيد راَّللَّ رلِّي ذم  {إِّمَّ
 كنَز على بياِن املقصوِد ِمن آِل البيت.ر 

ه  هللا  يف تفســـريِها:   ـــيتِ   اي أهـــلَ   والفحشـــاءَ   عـــنكم الســـوءَ   بَ ذهِ يـــ  ل  هللا    ا يريـــد  إمنـــن قـــاَل الطـــربي  رمحـــَ ـــحمد   ـب   ،ـم
 )الطربي(.  ا.تطهريا   معاصي هللاِ  يف أهلِ  الذي يكون   سِ ن الدنَ كم مِ َر ويطه ِ 

 
راَّللََّرَورَر} -36 ريـَعمصِّ رَضلَّرَضََلًَلرم بِّيًنارَوَمنم  {س وَله رفـََقدم
ـل  عـن قصـدِ   فقد جارَ   ،فـيـما أََمرا أو هَنَيا  ه  ورسولَ  هللاَ  ن يعصِ ومَ  ـلِ   غـريَ   وسـلكَ   ،السبــي   ى والرشـاد.دَ اهلـ    سبــي

 )الطربي(.
 

رَعَليمر} -37 كم َترَعَليمهِّرَأممسِّ رلِّلَّذِّيرأَنـمَعَمراَّللَّ رَعَليمهِّرَوأَنـمَعمم راَّللََّرَكرَزومَجَكرَوإِّذمرتـَق ول   {َواتَّقِّ
 ... واتنِق هللَا يف أمرِها، وال ت طلِ ق ها. 

ا عليه، رضَي هللا     عنهما. )الواضح(.وكاَن قد اشتدن لساهن 
 

اَُتَرالنَّبِّيـ َِّير} -40 وَلراَّللَِّّرَوخـَ رَرسـ  نم الِّك ممرَوَلكـِّ ررِّجـَ اَنراَّللَّ ربِّرَمارَكاَنرحم َمٌَّدرَأَِبرَأَحٍدرمِّنم ٍءروَكـَ يم رشـَ ل ِّ كـ 
 {َعلِّيًمار
 )الطربي(..  شيء ى عليهِ ال خيفَ   ،ذا علم ،ذلك كم وغريِ كم ومقالِ ن أعمالِ مِ   شيءٍ  بكل ِ   هللا   وكانَ 
 

رَأُيــمَاَّن  ممر}  -50 تم ارَمَلكــَ ممرَومــَ هــِّ رَأزمَواجِّ يمهِّممرِفِّ َنارَعلــَ ارفـََرضــم ارمــَ نــَ رَعلِّمم َرٌجرقـَـدم َكرحــَ وَنرَعَليــم يمََلرَيكــ  لِّكــَ
يًماروََكاَنراَّللَّ ر  {رَغف ورًاررَحِّ

ـيكَ   لكيال يكـونَ ...  ـي نكـاحِ   وضـيقٌ   إمثٌ   عـل   نكـاحهنن   لـكَ   أحبـت    الـيت  األصـنافِ   ن هـؤالءِ مِـ   ن نكحـتَ مَـ   ـف
ـى  يعـاقبَ   وهبم أن    ا بكَ رحيما   ،بك  اإليـمانِ   وألهلِ   ا لكَ غفورا   هللا   وكانَ  ،يةاآل فـي هذهِ  اتِ ين الـمسمن مِ  هم عـل

 )الطربي(.  هم منه.توبتِ  دَ بع منهم سلفَ  ذنبٍ  سالفِ 
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ار}  -52 رمــَ نـ ه نَّرإَِّلَّ رَأعمَجبَـَكرح ســم رَأزمَواٍجرَولـَـوم نم رتـَبــَدََّلرِبـِِّّنَّرمــِّ د رَوََلرَأنم ربـَعــم نم اء رمـِّ لُّرلـَـَكرالن ِّســَ ََلرُيـِّ
رُيِّين َكر ٍءرَرقِّيًبارَمَلَكتم رَشيم  {وََكاَنراَّللَّ رَعَلىرك ل ِّ

  ال يعــز ب    ،احـفــيظا   ،هــاكل ِ   ن األشــياءِ مِــ   ذلــكَ   وغــريِ   ،م عـلــيكوحــرن   ،لــك  مــا أحــلن   ،شــيءٍ   علــى كــل ِ   هللا    وكــانَ 
 )الطربي(. ه.كل ِ   ذلكَ  حفظ   وال يؤوده    ،ن ذلكمِ  شيءٍ   م  عنه عل

 
ذ وَنراَّللََّرَوَرس وَله ر} -57 َرةِّرَوَأَعدَّرََل ممرَعَذاِبًرإِّنَّرالَّذِّيَنريـ ؤم َخِّ نـمَيارَواْلم رالدُّ يًناررَلَعنَـه م راَّللَّ رِفِّ  {م هِّ
ــــي الــــدنيا واآل  ن رمحتــــهِ مــــِ   هللا    هم  أبعــــدَ ...   ــــخلودِ  ي  عــــذاابا   خــــرةِ هلــــم يف اآل  وأعــــدن   ،خــــرةـف ــــيه.  هيــــنهم فيــــه بـاـل   ـف

 )الطربي(.
 

َتَمل وارِب مَتاًَنر} -58 َتَسب وارفـََقدِّراحم ربَِّغيمِّرَماراكم َناتِّ مِّ نَِّيرَوالمم ؤم مِّ ذ وَنرالمم ؤم ًارم رَوالَّذِّيَنريـ ؤم  {بِّيًنارَوإِّْثم
 )الطربي(. وزور. إمثٌ  أنه   ني  لسامعهِ ـ  بِ ا يَ وإثا 
 

ذ وار} -61 تِّيًَلرَملمع ونَِّيرأَيـمَنَمارث قِّف وارأ خِّ  {َوقـ ت ِّل وارتـَقم
 أي: ق ِتلوا أبلَغ قتل. )روح املعاين(.

 
ر} -68 َنرالمَعَذابِّ ِّرمِّ عمَفيم ه ممرَلعمًنارَكبِّيًارَبَـَّنارَآَتِِّّممرضِّ  {َوالمَعنـم
 )الطربي(. ا. كبـريا هم خزايا واخزِ 
هموأ ا كثريَا. بِعد   )الواضح(. ِمن رمحِتَك ب عدا
 

مِّنِّيَر}  -73 ؤم رَويـَتــ وَبراَّللَّ رَعلــَىرالممــ  رَِّكاتِّ رِّكَِّيرَوالمم شــم رَوالمم شــم اتِّ افِّقَِّيرَوالمم َنافِّقــَ ذ َِّبراَّللَّ رالمم نــَ رلِّيـ عــَ
ر َناتِّ مِّ يمًرَوالمم ؤم  {اروََكاَنراَّللَّ رَغف ورًاررَحِّ

ـيهاعقـاهبَ   وتركـهِ   ،علـيها  بسرتهِ   ،والـمؤمنات  الـمؤمنـنيَ   ا لذنوبِ فورا غ  وكاَن هللا   ـما ر   ،م عـل ـيها  هبَ يعـذ ِ   ا أن  حـي م عـل
 )الطربي(. هم منها.توبتِ  بعدَ 

ر
ر
ر
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رسبأرسورةر
 
أمتِّيَـنَّك ممر}  -3 ــَ رلَت ىرَوَرِب ِّ اَعة رقــ لمربـَلــَ ارالســَّ ــَ ر وارََلرََتمتِّين ذِّيَنرَكفــَ ــَّ اَلرال ه رَوقــَ رَعنــم ز ب  رََلريـَعــم بِّ رالمَغيــم املِِّّ رعــَ

ركَِّتاٍبرم بِّيٍر رِفِّ َب رإَِّلَّ رَذلَِّكرَوََلرَأكم رمِّنم رَوََلرَأصمَغر  َرمضِّ راْلم رَوََلرِفِّ رالسََّماَواتِّ رَذرٍَّةرِفِّ ثـمَقال   {مِّ
ماواِت أو يف األر رنٍة كائنـــ ِه ِمقـــدار  ذلمـــ ن ع يَغيـــب  عـــ ال ذلـــَك    ، وكـــل  ض، أو أصـــغر  منهـــا أو أكـــربٍة يف الســـن

 )الواضح يف التفسري(. فوظ.م َدونٌن يف اللنوِح احمل
 
ر} -4 َاتِّ زَِّيرالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ  {أ ولَئَِّكرََل ممرَمغمفَِّرٌةرَورِّزمٌقرَكرَِّيٌرلَِّيجم

ـــيبَ كـــي ي   ـــاهللِ   ـث علـــى    ،ا هنـــاهم عنـــهمـــ  وا عوانتهَـــ   ،بـــه  ورســـوله    هم هللا  ا أمـــرَ مبـــ وعملـــوا    ،ورســـوله  الـــذين آمنـــوا ـب
ـحاتِ  هلؤالءِ  ،مهم رهبن طاعتِ  ن رهبـ ِ   مغفـرةٌ  الذين آمنوا وعملوا الصاـل يف    القيامـةِ   يـومَ   هـينءٌ   وعـيشٌ   ،مم لـذنوهبِ مـِ
 . )الطربي(.ةالـجنن 
 
زِّيَنر} -5 رَآََيتَِّنارم َعاجِّ ارِفِّ ٍزرأَلِّيمٌرَوالَّذِّيَنرَسَعوم ررِّجم  {أ ولَئَِّكرََل ممرَعَذاٌبرمِّنم

َهَذا ه داى َوالنِذيَن َكَفر وا ِبَِاَيِت َرهبِ ِم  هَل م  َعَذاٌب ( من سورِة اجلاثية }11تفسرِي مثِلها، يف اآليِة ) قاَل يف
ٍز أَلِيمٌ   املؤمل  املوِجع.: وهو {ِمن  رِج 

 
َنرالسََّماءِّر} -9 رَوَمارَخلمَفه ممرمِّ رأَيمدِّيهِّمم َ ريـََرومارإََِّلرَمارَبيم رَأفـََلمم َرمضِّ َرمَضرَواْلم رِبـِِّّم راْلم فم رَنَشأمرَ مسـِّ إِّنم

َنرالسََّماءِّر رَعَليمهِّممركَِّسًفارمِّ قِّطم رن سم  {َأوم
ماِء كمـا فعأسـَقطنا علـيفإذا شئنا زلزَلنا األرَض ِمن حتـِت أقـداِمهم، أو   ن السـن قني؛  لنـا أبقـواٍم سـابهم ِقطَعـاا مـِ

 . )الواضح(.كذيِبهم رس َل هللالكفرِهم وت
؛ لظلِمهـــم، وقــدرتِنا علـــيهم، ولكــن  نـــؤخِ ر  ذلــك حلِلمنـــا  ه  هللا: لـــو شــئنا لفعلنـــا هبــم ذلــكقــاَل ابــن  كثـــرٍي رمحَــ 

 وعفوًن.  
 

َياٍتراعمَملــ وارَآَلر} -13 رَوقــ د وٍرررَاســِّ ََوابِّ اْلم اٍنركــَ فــَ رحَمَارِّيــَبرَوَتَاثِّيــَلرَوجِّ نم اء رمــِّ ارَيشــَ يـَعمَملــ وَنرلـَـه رمــَ
ًرار رعَِّبادِّرَداو وَدرش كم  {  َيرالشَّك ور رَوَقلِّيٌلرمِّنم

 قاَل رمحَه  هللا: إخباٌر عن الواقع.
.لِ  أحو كِر يف كقوم  حبقِ  الش  ي ليٌل ِمن عبادي َمنوتفسري ها: وق  )الواضح يف التفسري(. الِه، قلباا ولساًنا
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ر} -14 رَكان واريـَعمَلم وَنرالمَغيمَبرَمارلَبِّث وارِفِّ رَلوم راْلمِّنُّرَأنم رتـَبَـيـََّنتِّ رالمم هِّيِّررفـََلمَّارَخرَّ  {المَعَذابِّ

حيـًّا. أراَد هللا  بـذلَك أن  ي علِـَم اجلـنن أهنـم ال    ، مسخنريَن لسليماَن وهو ميـت، يظن ونـَه  أي: يف التعِب والشقاء
 أهنم يعَلموَن الغيب؛ لغلبِة اجلهِل عليهم. )تفسري البغوي(.يعَلموَن الغيب، ألهنم كانوا يظن وَن 

 
رَكاَنرلِّسَر} -15 َاٍلررَلَقدم رُيٍِّيرَوِشـِّ رَعنم رَآيٌَةرَجنـََّتانِّ َكنِّهِّمم رَمسم ررَب ِّرَبٍإرِفِّ ررِّزمقِّ نم ك ر وارلـَه رك لـ وارمـِّ ممرَواشـم كـ 

رَغف ورٌرربـَلمَدٌةريَي َِّبةٌر  {َوَرب 
ك ر وا لـَه  }  ،مهـاهما وأثارِ من زروعِ   ،تـنيالـجنن   كم من هاتـنيِ الذي يرزق   {ك م  ك ل وا ِمن  رِز ِق َرب ِ } ـى مـا    {َواشـ  عـل

 )الطربي، ابختصار(.. بسبخة لـيست   :أي ،بةطي ِ  بلدةٌ  هذهِ  .ذلك  ن رزقهِ به علـيكم مِ  أنعمَ 
 

َقَّر} -23 رقـ ل وِبِِّّممرقَال وارَماَذارقَاَلررَبُّك ممرقَال واراِلم رإَِّذارفـ ز َِّعرَعنم رالمَكبِّي رَحَّتَّ  {َوه َورالمَعلِّيُّ
جبنـاِب العـزنِة جـلن جاللـه، وقصـوِر شـأِن كـلِ  مـَن سـواه. أي: هـو جـلن  ا من تتمنِة كالِم الشفعاء، قالوه  اعرتافا 

 والكربايء، ال يشاركه  يف ذلَك أحٌد ِمن َخلقه... )روح املعاين(. شأنه  املتفر ِد  ابلعلو ِ 
 

يًارَوَنذِّيًرار} -28 رَبشِّ رَكافًَّةرلِّلنَّاسِّ ثـََررالنَّارَوَمارَأرمَسلمَناَكرإَِّلَّ رََلريـَعمَلم ونَرَوَلكِّنَّرَأكم  {سِّ
اِس ال ي ا جول،  عَلمـــوَن أنـــنَك رســـ ولكـــنن أكثـــَر النـــن ريٍة  نـــاداا، فهـــم يف جهـــٍل وضـــ هـــالا مـــنهم، أو عإمـــن الل، وحـــَ

 )الواضح يف التفسري(. وظالم.
 

ت ممرَصادِّقِّيَر} -29 رك نـم  {َويـَق ول وَنرَمََّترَهَذارالمَوعمد رإِّنم
يف    هللا    أنــزلَ ا  عــادهم ممــ  هبــم ـفــي مَ   ومــا هــو ـفــاعلٌ   الكـفــارَ   هللاِ   عــوا وعيــدَ إذا مس  ـبــاهللِ   اـلــمشركونَ   هــؤالءِ   ويقــول  

ـنَي أنـه  ص  ن ذلـكَ نا مِ ما تَِعد ونَ يفـ  إن  كنتم  ،هو كائن  وقتٍ   ويف أي ِ   ،اكتابه: مىت هذا الوعد  جائيا  ؟  كـائن  ادـق
 )الطربي(.

 
َب ور} -33 َتكم ت ضمعِّف وارلِّلَّذِّيَنراسم  {اَوقَاَلرالَّذِّيَنراسم
ِعف وا} ــ  ت ضــ ِذيَن اس  ــن اَل الــ ــَ ــِ   {َوقــ ــَ مــ ـــاهللِ   رةِ ن الكفــ ـ ـــيا  ـب ـ ــا   ،يف الدـن ــانوا أتباعــ ــائهم يف الضــــاللةِ فكــ ِذيَن  }  ا لرؤســ ــن لِلــ

رَب وا َتك   )الطربي(.  ..فكانوا هلم رؤساء  ،فـيها  {اس 
 

رَيَشاء رَويـَقمدِّر ر} -36 ريـَبمس ط رالر ِّزمَقرلَِّمنم ثـَرَرق لمرإِّنَّرَرِب ِّ رََلريـَعمَلم ونَررَوَلكِّنَّرَأكم  {النَّاسِّ
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ـمونَ   النــاسِ   وأكثـر   ـادهاختـبــارا   ذلـكَ   يفعــل    هللاَ   أنن   ال يعـل َط  ن بسَــ ملـ   ةٌ ـمــحبن   منـه    ذلــكَ   أنن   ولكــنهم يظنـونَ   ،ا لعـب
 )الطربي(. علـيه. لـمن َقَدرَ  وَمق تٌ  ،له
 

ٍءرفـَه َورَي ملِّف ه ر} -39 رَشيم  {ازِّقِّيَرَوه َورَخيم رالرَّرَوَمارأَنـمَفقمت ممرمِّنم
 )البغوي(.خري  َمن ي عطي ويرزق. 

 
وار} -42 رلِّلـَّذِّيَنرظََلمـ  ًعارَوََلرَضرًّارَونـَقـ ول  رلِّبَـعمٍضرنـَفم ربـَعمض ك مم َمرََلرَُيملِّك  َذاَبرالنـَّارِّرفَالميَـوم ذ وقـ وارعـَ

َارت َكذ ِّب ونَر ت ممرِبِّ رك نـم  {الَِّتِّ
 وتوبيخاا.ي: ي قال  هلم ذلَك تقريعاا ( من سورِة السجدة: أ20قاَل يف مثِلها، يف اآليِة )
ـادةَ   ،هللا  عبدوا غريَ   للذينَ  يقول: ونقول  قاَل الطربي  يف تفسريها:  ـي غـريِ   فوضـعوا العـب وجعلوهـا    ،هاموضـعِ   ـف

 ـموها.دت  فقد ورَ  ،بون َب الناِر التـي كنتـ م هبا يف الدنـيا ت كذِ  اذ وقوا عله: ذ تكونَ  ن تنبغي أن  مَ  لغريِ 
 

ٌررم بِّيٌرقَاَلرالَّذِّيَنرروَر} -43 حم رسِّ رَهَذارإَِّلَّ رَلمَّارَجاَءه ممرإِّنم  {َكَفر وارلِّلمَحق ِّ
ـمَ ـني  بِـ يَ   ،ـبـنيم    ا: ما هـذا إال  سـحرٌ يًّ نب  هللا    ه  ا بعثَ صلى هللا عليه وسلم لـم   ـحمدٍ مل ار  وقال الكف     ه  لَـ وأتمن   ن رآه   ـل
 )الطربي، ابختصار(. أنه سحر.

 
بِّر} -46 نٍَّةرَماربَِّصاحِّ رجِّ رَعَذاٍبرَشدِّيدٍرك ممرمِّنم َرَيَديم رَنذِّيٌررَلك ممرَبيم ره َورإَِّلَّ  {إِّنم

 . )الطربي(.َتص َلو ها أن    قبلَ   مَ جهنن  عذابِ  أمامَ  ه  عقابَ  كم بـاهللِ كم علـى كفِر نذر  لكم ي    إال  نذيرٌ  ما مـحمدٌ 
 

لمَغيمر} -53 رقـَبمل رَويـَقمذِّف وَنرِبِّ رَكَفر واربِّهِّرمِّنم رَوَقدم رَمَكاٍنربَعِّيدٍربِّ  {مِّنم
ن تكلنمـوا يف شـأنه، فيقولـوَن للرنسـوِل   ... وكانوا يَرم وَن الكالَم ابلظنِ  والتنخمني، ِمن جهٍة بعيدٍة ِمن أمـِر مـَ

بوَن ابلبعــث، واجلنــنةِ  دِ روَن مــا  إنــنه  شــاعر، أو كــاهن، أو جمنــون، وي كــذِ    يرتتــنب  علــى كالِمهــم  والنــنار... وال يـ قــَ
 ا. )ينظر روح املعاين والواضح يف التفسري(.هذ 
 

ر
ر
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رفايرسورةر
 
رَمارَيَشاء ر} -1 َلمقِّ راْلم ٍءرَقدِّيرٌريَزِّيد رِفِّ رَشيم  {إِّنَّراَّللََّرَعَلىرك ل ِّ
ـ  ن ذلــكَ مِــ   مــا شــاءَ   ى زايدةِ علــ   قــديرٌ    ذكــره  تعــاىَل   هللاَ   إنن    وغــريِ   ،ن شــاءمنــه ممــن   مــا شــاءَ   ونقصــانِ   ،ما شــاءيفــ

 )الطربي(. .وتعاىَل  سبحانه   ه  أرادَ  شيءٍ   فعل   علـيهِ  ال يـمتنع   ،هاكل ِ   شياءِ ن األمِ  ذلكَ 
 
ر}  -2 نم ه رمــِّ َلرلــَ رفــَََلرم رمســِّ كم ارُي مســِّ َكرَلَــَارَومــَ ٍةرفــَََلرِم مســِّ رَرمحــمَ نم رمــِّ راَّللَّ رلِّلنــَّاسِّ َتحِّ اريـَفــم َورمــَ دِّهِّرَوهــ  بـَعــم

َكِّيم ر راِلم  {المَعزِّيز 
ى، وال  أ مل يكــن، وأنــه  ال مــانَع ملــا أعطَــ ومــا مل يشَــ    تعــاىل أنــه  مــا شــاَء كــان،رب  أورَد مفهــوَم اآليــة، بقولــِه: خيــ  

 م عطَي ملا منع.
  كَ ســِ وال مم    ،لــه  قَ فــال م غلِــ   ن خــريٍ مِــ   للنــاسِ   هللا    فمــا يفــتحِ   ،هــا ـبــيدهكل    قــه  غالِ ومَ   اخلــريِ   مفـاـتــيح    قــاَل الطــربي:و 

ــيهم  عــنهم فــال يبســطه    ن خــريٍ مِــ   ق  غلِــ مــا ي    وكــذلكَ   ،حــد أ  ه  أمــرَ   ال يســتطيع    ،هأمــر    ذلــكَ   ألنن   ،عــنهم وال    ،عـل
 ..وله. يهِ ها إلكلن   األمورَ  ألنن   ،له سواه  حَ فال فـات  ،هلم يفتـحه  

َو الَعزِيــز  الـَحِكـيــم  }مث قــال:   عنــه    رمحتــهِ   حبــبسِ   ،لقــهن خَ مِــ   منــه    ن انــتقمَ ممــن   يف نِقمتــهِ   يقــول: وهــو العزيــز    {َوهــ 
ـريِ  الـحكيم   ،وخرياته ـحهِ   ،لقـهخَ   فـي تدـب عـنهم إذا    ه  إاي    وإمسـاكهِ   ،اصـالحا   ذلـكَ   ح  إذا كـان فـت  هلـم الرمحـةَ   وفـت
   حكمة. إمساكه   كانَ 
 
َماءِّر}  -3 ــَّ َنرالسـ ــِّ رمز ق ك ممرمـ ــَ يم راَّللَِّّريــ ــَ الٍِّقرغـ ــَ رخـ نم ــِّ لمرمـ ــَ يمك ممرهـ ــَ َةراَّللَِّّرَعلـ ــَ ر وارنِّعممـ ــ  راذمكـ اس  ــَّ ارالنـ ــَ ََيرأَيُـّهـ

رََلرإِّر َرمضِّ ره َورَواْلم َفك ونَرَلَهرإَِّلَّ رتـ ؤم  {فََأَّنَّ
 )الواضح(. فكيَف َتكِذبوَن وتدنعوَن أنن األصناَم أيضاا آهِلة؟

 
رَوالَّذِّر} -10 رأ ولَئَِّكره َوريـَب ور ررََل ممرَعَذاٌبرَشدِّيدٌريَنرَُيمك ر وَنرالسَّي َِّئاتِّ ر   {َوَمكم

 )روح املعاين(. ِه مبا ميكرون.يوال ي عَبأ  ابلنسبِة إلأي: هلم بسبِب َمكرِهم عذاٌب شديٌد ال ي قاَدر  َقدره، 
 

لٍ رََتمك لـ وَنر} -12 ركـ  نم اٌجرَومـِّ ٌحرأ جـَ لـم َذارمِّ َراب ه رَوهـَ ائٌِّغرشـَ ٌبرفـ َراٌترسـَ رَهَذارَعذم َرانِّ َتوِّيرالمَبحم َوَمارَيسم
ر لمَيًةرتـَلمَبس وََّنَارِلَمًمارَيرَِّيًّ رِّج وَنرحِّ َتخم  {َوَتسم

 )الواضح يف التفسري(..  وتتنِخذوَن منهما زيَنة ـَمرجان،وال الل ؤلؤَ  ةِ احلامل وَتستخرِجوَن ِمن
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 {َوََلرَتزِّر رَوازِّرٌَةروِّزمَررأ خمَرى} -18

ن سـورِة الزمـر: أي: ال حتمـل  نفـٌس عـن نفـٍس شـيئاا، بـل كـل  مطالـٌَب  7قاَل يف تفسرِي مثلها، يف اآليِة ) ( مـِ
 أبمِر نفسه.

 
َر ور روَرَوََلرالظ ِّلُّر} -21  {ََلراِلم

 )مفردات الراغب(.احلَرور: الريح  احلارنة. 
 

لزُّبـ رِّر} -25 رَوِبِّ لمبَـي ِّنَـاتِّ ل ه ممرِبِّ اَءَتم ممرر سـ  بملِّهِّممرجـَ رقــَ نم ذََّبرالَـّذِّيَنرمـِّ ركـَ ري َكذ ِّب وَكرفـََقدم رَوإِّنم لمكِّتَـابِّ َوِبِّ
 {المم نِّيِّر

 وح املعاين والواضح(.ينظر ر . )هللا لى الرسِل ِمننزََلِة عـ  لكتِب املابو 
 

رعَِّبادِّهِّرالمع َلَماء ر} -28 َارََيمَشىراَّللََّرمِّنم  {إِّنَّراَّللََّرَعزِّيٌزرَغف ورٌرإِّمَّ
 )الطربي(. ه.به وأطاعَ  ن آمنَ مَ  لذنوبِ  غفورٌ   ،به ن كفرَ ممن   فـي انتقامهِ   عزيزٌ   هللاَ  إنن 
 

نَر} -32 َطَفيـم ه ممرُث َّرَأومرَثـمَنارالمكَِّتاَبرالَّذِّيَنراصم نـم ٌدرَومـِّ ه ممرم قمَتصـِّ نـم هِّرَومـِّ ٌرلِّنَـفمسـِّ ه ممرظـَاملِّ نـم رعَِّبادََِّنرَفمـِّ ارمِّنم
راَّللَِّّر رِبِِّّذمنِّ َاتِّ ْلمَيم  {َذلَِّكره َورالمَفضمل رالمَكبِّي رَسابٌِّقرِبِّ

 )ي نظر البغوي والواضح(..  كتابهم ال يراثِ   ليهمع هللاِ  ظيٌم ِمنفإننه  فضٌل ع... 
 

ت ر}  -40 ــم راَّللَِّّرقــ لمرَأرَأَيـ رد ونِّ نم ع وَنرمــِّ دم ــَ ذِّيَنرت ــَّ رََكاءَك م رال َرمضِّرممرشــ  َنراْلم وارمــِّ اَذارَخَلقــ  رمــَ َأممرَلــَ ممررَأر وّنِّ
نمه َناه ممركَِّتاًِبرفـَه ممرَعَلىربـَي َِّنٍةرمِّ رَأممرَآتـَيـم رالسََّماَواتِّ رمٌكرِفِّ  {شِّ

اِض ممــنا يــ يئاا قلــيالا خلقــوه  يف األر ولــو شــ وين  أَر  ...   منوا آهلــَِة!راه  النــن )الواضــح يف    س، حــىتن َيســتحق وا أن  ي ســَ
 التفسري(.

 
لٍر} -45 ر ه ممرإََِّلرَأجـَ ريــ َؤخ ِّ نم رَدابَـٍّةرَوَلكـِّ نم ارمـِّ رِّهـَ َرَكرَعلَـىرَظهم َارَكَسب وارَمارتــَ ذ راَّللَّ رالنَّاَسرِبِّ ريـ َؤاخِّ رَوَلوم

يًافَإَِّذارَجاَءرَأَجل ه ممرفَإِّنَّراَّللََّرَكاَنربِّعِّبَرم َسمًّىر  {ادِّهِّرَبصِّ
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ــاءَ  ـــحق  مَـــ   ،ابصـــريا   ادهِ بـــ بع  كـــانَ   هللاَ   فـــإنن   ،معقـــاهبِ   أجـــل    فـــإذا جـ ــنهم  بَ عاقَـــ ي    أن    ن الـــذي يسـت ن الـــذي  ومَـــ   ،مـ
  ى عـلــيهِ ال خيفَــ   ،اـفــيها بــه مشــركا   ن كــانَ ومَــ   ،ايا لــه مطيعــا مــنهم يف الــدن  ن الــذي كــانَ ومَــ   ،الكرامــة  يســتوجب  

 )الطربي(. هم.ن أمرِ مِ   شيءٍ  علم    عنه   ب  عز  وال يَ   ،منهم أحدٌ 
 

ريسسورةر
 
َنرالمم رمَسلِّيَرإِّنََّكر} -3  {َلمِّ

ـنيَ الـمرسَ   نَ ـمِ لَـ   اي ـمـحمد    صـلى هللا عليـه وسـلم: إنـكَ   مـحمدٍ   هِ لنبـي ِ  وتنزيـلهِ  ا بوحيهِ ما قسِ م    ذكره  تعاىَل  يقول     ـل
 . )الطربي(.إلـى عبـاده بوحي هللاِ 

 
ثـمل َنارقَال وارَمارأَنـمت ممرإَِّلَّر} -15 ذِّب ونَررَبَشٌررمِّ رَتكم رأَنـمت ممرإَِّلَّ ٍءرإِّنم رَشيم  {َوَمارأَنـمَزَلرالرَّمحمَن رمِّنم

ـم  إِ ن  أَ إِ }  ،ينـــا بشـــيءكم فوال أمـــَر   ،وال كتـــاب  ن رســـالةٍ إلـــيكم مِـــ   الـــرمحن    قـــالوا: ومـــا أنـــزلَ  ِذب ونَ   الن نـ تـــ    يف  {َتكـــ 
 . )الطربي(.لون كم إنكم إلـينا مرسَ لِ قـي
 

َنَّك ممرقَال ر} -18 تَـه وارلَنَـرمَج  رملَمرتـَنـم رَتَطيَّمََنربِّك ممرلَئِّنم نَّارَعَذاٌبرأَلِّيمٌررَولََيَمسَّنَّك ممروارإَِّنَّ  {مِّ
 . )الطربي(.كمنالنن ولـيَ 
 

رذ ك ِّرمُت مرَبلمرأَنـمت ممر} -19 رِّف ونَرقَال واريَائِّر ك ممرَمَعك ممرأَئِّنم ٌمرم سم  {قـَوم
اوزوَن احلد . )ا  لبغوي(.م شركون، جم 

 
رَأقمَصىرالمَمدِّيَنةِّرَوَجاَءر} -20 راتَّبِّع وارالمم رمَسلِّيَررمِّنم مِّ َعىرقَاَلرََيرقـَوم  {رَج ٌلرَيسم

 أي: ِمن أبعِد مواضِعها. )روح املعاين(.
 

ر} -29 رإَِّلَّ رَكاَنتم َدةًرإِّنم  {فَإَِّذاره ممرَخامِّد ونَررَصيمَحًةرَواحِّ
السماِء علـيهم. )ي نظـر الطـربي  إال  صيحةا واحدةا أنزهَلا هللا  ِمن  أي: ما كانت  هي، أي األخذة  أو العقوبة،  

 وروح املعاين(.
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ت ممرَصادِّقِّيَرَويـَق ول وَنرَمََّترَهَذارالمَوعمد ر} -48 رك نـم  {إِّنم
 { فيما تقولوَن وَتِعدون، فأخربوًن بذلك. )روح املعاين(.ِإن  ك نـ ت م  َصاِدِقنيَ }
 

َتطِّيع وَنرتَـر} -50 َيًةرَفََلرَيسم ع ونَرومصِّ لِّهِّممريـَرمجِّ  {َوََلرإََِّلرَأهم
ــيهم  يرجــعَ   أن    ا عــن أهلــهِ مــنهم خارجــا   ن كــانَ مَــ   وال يســتطيع   َهلون بــذلكألهنــن   ،إـل لــون  يـ َعجن   ولكــن    ،م ال يــ ـم 

   )الطربي(. بـاهلالك.
 

رالصُّورِّرفَإَِّذاره ممر} -51 رإََِّلرَرِب ِِّّممرَون فَِّخرِفِّ َداثِّ َجم ل وررمَِّنراْلم  {نَريـَنمسِّ
 

ــة:   ــري  اآليــ ور  تفســ ــ  َ  يف الصــ ــِ ــإذا هــــم  -ة   ة  الثنانـيـــ الننفـخــــ   -ون فــ ن ال  فــ ــِ ــوِر إىل ر قخَير جـــــوَن مــ مبــ ــِ    م ســـــرِعني.  هبــ
 )الواضح(.

 
ًئار} -54 َمرََلرت ظمَلم رنـَفمٌسرَشيـم ت ممرتـَعمَمل ونَرفَالميَـوم رَمارك نـم  {َوََلرَت مَزومَنرإَِّلَّ

نيف هذا اليوِم املعهود، ال ت ظلَـم  نفـ  َزوَن  الن فـوس، بـَـرنةا كانـت  أو فـاج  ٌس مـِ إالن مـا    -أي هـا النـناس     -رة، وال َتـ 
نيا، إن  خرياا فخرٌي، وإن  شرًّا فشر . )الواضح يف التفسري(.  كنت م تَعملوَن يف الد 

 
ر} -61 راعمب د وّنِّ َتقِّيمٌرَوَأنِّ َراٌطرم سم  {َهَذارصِّ
ــيةَ و   ،طــــاعيت  وإفــــرادَ   ،عبــــاديت  إخــــالصَ   فــــإنن  ـــم.  والطريــــق    ،الصــــحيح  هــــو الــــدين    ،الشــــيطان   معصــ ـ  الـمستقــي

 )الطربي(.
 

ف ر ونَر} -64 ت ممرَتكم َارك نـم َمرِبِّ َهارالميَـوم َلوم  {اصم
وا ب ــــما كنتــــ  ،  ورِد وهــــاالقيامــــِة    يــــومَ   نــــاِر جهــــننمَ احرتقــــ  ـجـب ـــيادوهنَ حَ ـم تــــَ ـ ــــي الدـن )الطــــربي،    هبــــا.  بونَ وتكــــذ ِ   ،ا ـف

 ابختصار(.
 

ثـمَله ممرَأَولـَـيمسَر}  -81 رََيملــ َقرمــِّ ادٍِّررَعلــَىرَأنم َرمَضربِّقــَ رَواْلم َماَواتِّ َقرالســَّ ررالَــّذِّيرَخلــَ ق  َوراْلــمََلَّ بـَلــَىرَوهــ 
 {المَعلِّيم ر
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ـخال    ،هممثلَ   خيـلقَ   على أن   هو قادرٌ بَلى، ...  ـيم    ،ـما يريـد لِـ   ال  الفعـن   ،ـما يشـاءلِـ   ق  وهو اـل   لـقَ مـا خ  بكـل ِ   العـل
 )الطربي(. خافـية.ى علـيه ال خيفَ  ،وخيلق

 

رالصافاترسورةر
 

َلِّيمِّر} -38 راْلم  {إِّنَّك ممرَلَذائِّق ورالمَعَذابِّ
ـمشركنيَ   هلـؤالءِ   ذكـره  تعاىَل  يقول   ـنيَ   ،مكـة  ن أهـلِ مِـ   اـل ـمشركونَ   مكـ إن  :ـمـجنون   شـاعرٌ   لــمـحمدٍ   القائـل   أيهـا اـل
َلِيمِ }  . )الطربي(.خرة اآليف  الـموجعِ  {َلَذائِق و ال َعَذاِب األ 
 

ت ممرتـَعمَمل ونَر} -39 رَمارك نـم  {َوَمارَت مَزومَنرإَِّلَّ
 )الواضح(..  رك، واآلاثِم اليت اقرتفت موهاال ت عاقَبوَن إال  على الش  أنتمو 
 

يَر} -40 َلصِّ رعَِّباَدراَّللَِّّرالمم خم  {إَِّلَّ
 .(... )الواضحم ال يـ َعذنبون إال  عباَد هللِا املوحِ دين، الصنادقنَي يف إمياهِنم، املخِلصنَي يف أعماهِلم، فإهنن 

 ة  تفسريها عنَد ابِن كثري.تتمن و 
 

رالنَّعِّيمِّر} -43 رَجنَّاتِّ  {ِفِّ
 )الواضح(.  واسعة، ليَس فيها إال  الراحة  والننعيم.ٍة يجنناٍت عاليف 
 

 {إِّنَّرَهَذارََل َورالمَفومز رالمَعظِّيم ر} -60
ا يف  ا كنــن ممــن   العظــيم    ـجاء  هلــو النــن   ،وتوال منــ   ب  ذن عَــ  ال نـ  أًنن   ،نــةاجل  ـفــي  الكرامــةِ   مــنَ   هللا    هــذا الــذي أعطــاًنه    إنن 

 . )الطربي(.نانا رب  وطاعتِ  نا يـمانِ  ل  ا فـيها نؤم ِ ما كنن  وإدراك    ،هللا ن عقابِ مِ  ر  ذَ الدنـيا َن
 

دِّينِّر} -99 رَسيَـهم رَذاهٌِّبرإََِّلرَرِب ِّ  {َوقَاَلرإِّّن ِّ
ن إ ين فيــِه  د  فيــِه ريبن دوَن أن  يــؤذيَ ، وأذهــب  إىل مكــاٍن أعبــ قــال: ســأهجر  داَر الكفــرِ ميــاهِنم  وبعــَدما أيــَِس مــِ

ِشد ين إليه، وإىل ما فيِه اخلري  والصنالح.د، وهو الذي أح  )الواضح يف التفسري(. سري 
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رفـََلمَّاربـََلَغرَمَعه رالسَّعمَير} -102 رَأّن ِّ رالمَمَنامِّ رَأَرىرِفِّ رَماَذارتـََرىرقَاَلرََيرب َِنَّرإِّّن ِّ  {َأذمََب َكرفَانمظ رم
فــانظر  مــا    -ق   ورؤاي األنبيــاِء حــ   -َك  أَرى يف املنــاِم أين ِ أذحبــ  إين ِ  : اي بــ ين ،  إبــراهيم  عليــِه الســالمقــاَل لــه   ...  

 )الواضح(.قول؟ ت
 

رِّينَر} -108 َخِّ راْلم َنارَعَليمهِّرِفِّ  {َوتـَرَكم
 . )الطربي(.اثناءا حسنا  القـيامةِ  إلـى يومِ  ه  ن بعدَ نا علـيه فـيـمَ وأبقـيَ 
 

 {َسََلٌمرَعَلىرإِّبـمَراهِّيمَر} -109
ــاىَل   يقــــول   ــره: أََمنَــــ   تعــ ــنَ   ةٌ ذكــ ــ    أن    مَ هيإلبــــرا  األرضِ   يف  هللاِ   مــ ــِ   ذكرَ ال يــ ــدهِ مــ ـــجمي  إالَ   ن بعــ ـ ــِ   لِ بـاـل ــذ ِ مــ   كر.ن الــ

 )الطربي(.
 

نِّيَر} -110  {  َكَذلَِّكرَْنمزِّيرالمم حمسِّ
ِننيَ : }قـاَل يف تفســرِي قولــِه تعــاىل ســِ زِي ال م ح  َذِلَك جنــَ  ها: أي:  80اآليــِة )  {ِإًنن كــَ هكــذا  ( مــن الســورِة نفســِ

  ي ذَكر  به بعده، حبسِب مرتبتِه يف ذلك.جَنزي َمن أحسَن ِمن العباِد يف طاعِة هللا، جنعل  له لساَن صدقٍ 
 

مِّنِّيَر} -111 رعَِّبادََِّنرالمم ؤم  {إِّنَّه رمِّنم
قنَي املوحِ ديَن املوقِ 82ِة )قاَل يف تفسريها، يف اآلي  نني.( من السورِة نفِسها: أي: املصدِ 

 
هِّرم بِّيٌر} -113 ٌرلِّنَـفمسِّ ٌنرَوظَاملِّ َمارحم مسِّ رذ ر ِّيَّتِّهِّ َحاَقرَومِّنم َنارَعَليمهِّرَوَعَلىرإِّسم  {َوَِبرَكم

طيـع،  هما َمن هـو مـؤِمٌن ميتوقد أَفض نا على إبراهيَم وإسحاَق رمحةا وفضالا ِمن عنِدًن، ونَفع نا هبما، وِمن ذر ِ 
ن هـــو كـــا  ومـــنهم ينه  بـــذلَك وعرنضـــها للعـــ فسَـــ ظلـــَم ن  ر  الِعصـــيان، قـــد ٌر ظـــاهفمـــَ . )الواضـــح يف  ذاِب يـــوَم الـــدِ 

 التفسري(.

 
 {َسََلٌمرَعَلىرم وَسىرَوَهار ونَر} -120
 واضح(.. )اليِع الطنوائِف واأل ممِمن مجليهما سالٌم عهللِا على موَسى وهارون، و  ٌم ِمنالس
 

نِّيَر} -121 رَكَذلَِّكرَْنمزِّيرالمم حمسِّ  {إَِّنَّ
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ن العبــاِد يف طاعــِة  80اآليــِة )، يف  تفســريِهاقــاَل يف   ن أحســَن مــِ زي مــَ ها: أي: هكــذا جنــَ ( مــن الســورِة نفســِ
 هللا، جنعل  له لساَن صدٍق ي ذَكر  به بعده، حبسِب مرتبتِه يف ذلك.

 
رعَِّبادََِّنرالمم ر} -122 مِّنِّيَرإَِّّنَّ َمارمِّنم  {ؤم

قنَي املوحِ ديَن املوقِ ( من السورِة 82قاَل يف تفسريها، يف اآليِة )  نني.نفِسها: أي: املصدِ 
 

َوَّلِّيَر} -126 رَآَِبئِّك م راْلم  {اَّللََّررَبَّك ممرَوَربَّ
ـ  ورب    ،كمكــم الــذي ـخــلقَ عـلــيكم العـبــادة: رب    الــذي يسـتــحق    ،كم أيهــا النــاسمعبــود    ذلــكَ    ماضنيَ آـبــائكم الــ
 )الطربي(. ع.وال ينفَ   وال يضر    ،اشيئا  الذي ال خيلق    ال الصنم    ،كمقبلَ 
 

نِّيَر} -131 رَكَذلَِّكرَْنمزِّيرالمم حمسِّ  {إَِّنَّ
ن العبــاِد يف طاعــِة  80قــاَل يف تفســريِها، يف اآليــِة ) ن أحســَن مــِ زي مــَ ها: أي: هكــذا جنــَ ( مــن الســورِة نفســِ

 به بعده، حبسِب مرتبتِه يف ذلك.هللا، جنعل  له لساَن صدٍق ي ذَكر  
 

مِّنِّيَر} -132 رعَِّبادََِّنرالمم ؤم  {إِّنَّه رمِّنم
قنَي املوحِ ديَن املوقِ 82قاَل يف تفسريها، يف اآليِة )  نني.( من السورِة نفِسها: أي: املصدِ 

 
رالمَمشمح ونِّررأََبقَرإِّذمر} -140  {إََِّلرالمف لمكِّ

 أَبق: هَرب. )مفردات الراغب(.
 

رفَار} -142  {م لِّيمٌرَوه َورلمتَـَقَمه راِلم وت 
 أي: آٍت مبا ي الم  عليه. )البغوي(.

 
َعث ونَر} -144 ريـ بـم مِّ رَبطمنِّهِّرإََِّلريـَوم  {َلَلبَِّثرِفِّ

 )الواضح(. رباا له.، أو قطنِه إىل يوِم القيامة، حيًّا فيهلَبقَي يف ب
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رصسورةر
 
ه ممر} -4 نـم رَجاَءه ممرم نمذٌِّررمِّ ب وارَأنم ٌررَكذَّابٌرَوقَرَوَعجِّ  {اَلرالمَكافِّر وَنرَهَذارَساحِّ

ن   م: هذا الرنجل  ساحٌر فيما أييت بِه ِمن املعجزات، كـاذٌب فيمـا ي سـِنده  إىل ربِـ ِه مـِ وقاَل الكافروَن برسالِة رهبِ 
 . )الواضح يف التفسري(.كالم

 
َله ممر} -12 رقـَبـم َومرَكذََّبتم م رن وٍحرَوَعاٌدرَوفِّرمَعومن رذ وراْلم  {ًَتدِّررقـَوم

ٌم ســابقة، كقــوِم نــوح، وقبيلــِة عــ  ه  أبعمــد ـوَن الــذي ثــ رعــ اد، وفلقــد كــذنَبت  قبــَل هــؤالِء املشــركنَي أ مــَ ٍة  بنَت م لكــَ
 . )الواضح(.قوينة، ومَحاه  جبنوٍد كث ر

 
ر} -13 م رل وٍطرَوَأصمَحاب  َيمَكةِّرَوَْث ود رَوقـَوم َزاب رراْلم َحم  {أ ولَئَِّكراْلم

َين. )الواضح(.وكقبيلِة ثود، وقوِم   لو ، وأصحاِب األي َكة، وهم أهل  َمد 
 

ر}  -22 فم ال وارََلرَّتـــََ ه ممرقـــَ نـم زَِّعرمـــِّ ىرَداو وَدرفـَفـــَ وارَعلـــَ ٍضرإِّذمرَدَخلـــ  ىربـَعـــم َنارَعلـــَ ىربـَعمضـــ  ربـَغـــَ َمانِّ َخصـــم
نَـَنار َراطِّرفَاحمك ممربـَيـم دََِّنرإََِّلرَسَواءِّرالص ِّ رَواهم رَوََلرت شمطِّطم َق ِّ ِلم  {ِبِّ
دًن إىل طريــِق  ... َنــن  خصــ  نا علــى بعــض، فــاق ِض بيننــا ابحلــقِ  والعــدل، وال تَتجــاَوز ه، وأرشــِ ماِن جــاَر بعضــ 

 )الواضح(.  العدِل والصنواب.
 
َر} -32 ًةرَو ِّ ع وَنرنـَعمجـــَ ٌعرَوتِّســـم ــم ه رتِّسـ يرلـــَ َذارَأخـــِّ ارإِّنَّرهـــَ فِّلمنِّيهـــَ اَلرَأكم َدٌةرفـَقـــَ ٌةرَواحـــِّ ررنـَعمجـــَ رِفِّ زَّّنِّ َوعـــَ

 {اْلمِّطَابِّر
مي، لـه  تسـٌع وتسـعوَن نعجـةا أحد  املتخاصـَمني: إنن أخـي هـذا هـو خم  قاَل  ، وأًن يَل نعجـٌة واحـدة، فقـاَل  اصـِ

 يل: اجعل  نعجَتَك هذِه ِمن نصي ... )الواضح(.
 

رظََلَمَكر} -24 َنراْلم َلطـَاءِّرلَيَـبمغـِّيربـَعمرقَاَلرَلَقدم هِّرَوإِّنَّرَكثـِّيًارمـِّ رنـَعمَجتـَِّكرإََِّلرنَِّعاجـِّ ه ممرَعلَـىربِّس َؤالِّ ضـ 
رَوَقلِّيٌلرَماره ممر َاتِّ رالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ  {بـَعمٍضرإَِّلَّ
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نكَ ضـ من نعجتَـ ليَك عنـَدما طلـَب منـَك أن  تجاَر ع ليِه السنالم: لقد اود  عله  دقاَل  ه، وإنن كثـرياا مـِ    إىل نِعاجـِ
َتِلط  أمـــواهل  ركالشـــ   هماِء الـــذيَن عـــَ م  بَعضـــ  ةا األقـــوايَء مـــنهم  م َيظلـــِ ا، وخاصـــن نيا، إال  املـــؤم  بَعضـــا ن  أهـــِل الـــد  ننَي  مـــِ

م  )الواضح(. ليلون.وأمثال  هؤالِء قدوَن عِن الظ لِم والع دوان، يَبتع  الصناحلني، فإهنن
 

َنرَمَآبٍرفـََغَفرمََنرَله رَذلَِّكر} -25  {َوإِّنَّرَله رعِّنمَدََنرَلز لمَفىرَوح سم
 . )الواضح(.ربةا وعلون منزلة، وَمرِجعاا حسناا وم نَقَلباا طيِ بااالقيامة ق  وإنن له  عنَدًن يوَم 

 
َرمضِّر} -26 راْلم رَجَعلمَناَكرَخلِّيَفًةرِفِّ لََّكررََيرَداو ود رإَِّنَّ ََوىرفـَي ضِّ راَلم رَوََلرتـَتَّبِّعِّ َق ِّ ِلم رِبِّ َرالنَّاسِّ فَاحمك ممرَبيم

راَّللَِّّر رَسبِّيلِّ  {َعنم
 . )الطربي(.هاا بـني أهلِ ما نا حكَ ن رسلِ مِ   قبلكَ  ن كانَ مَ  ن بعدِ مِ  فـي األرضِ  فناكَ  استـخـلَ إًنن   اي داود  

 
ََّنَار} -56 َلوم َهاد رفَبِّئمَسرَجَهنََّمرَيصم  {الممِّ

 )الطربي(.  م.هم جهنن ألنفسِ   الذي افرتشوه    راش  الفِ   فبئسَ 
 

َارَأََنرَنذِّيٌررم بِّيٌر} -70 رَأمَّ ري وَحىرإَِّ َّرإَِّلَّ  {إِّنم
 )الواضح(. ونذيٌر واضح  الر ِسالة، َبنيِ   اإلنذار. سوٌل إليكم، وما أًن إال  ر حٌي ِمَن هللاو   الذي أتلوه  عليكمف
 

رَتسمج َدر} -75 رَمارَمنَـَعَكرَأنم َنرالمَعالِّيَرقَاَلرََيرإِّبملِّيس  َبمَترَأممرك نمَترمِّ َتكم ربَِّيَديَّرَأسم  {لَِّمارَخَلقمت 
ا  َك أن  َتســج َد آلدَم الــذي َخلربــ ه: اي إبلــيس، مــا الــذي َمنعــ قــاَل لــه   تفســري  اآليــة:   َت عمــن قتــ ه  بيــَدي ، أتكــربن

 أمرت َك به، أم أننَك ِمن العاِلنَي الذين ال خَيَضعوَن ألمر؟ )الواضح يف التفسري(.
 

ه م رر.قَاَلرفَبِّعِّزَّتَِّكرَْل غموِّيـَنـَّه ممرَأَجمَعِّيَر} -82-83 نـم رعَِّباَدَكرمِّ َلصِّيَرإَِّلَّ  {المم خم
  ه  لصـتَ ن أخمَـ   إال    ،أمجعـني  بنـي آدمَ   نن لن أل ضِ   ،كَ ـلقِ ن خَ مِ  كَ ما دونَ  كَ هرِ وقَ  كَ لطانِ وس   كَ درتِ بق  فقال إبلـيس: 
  وإغوائــه.  عـلــى إضــاللهِ    ال أقــدر  فــإين ِ   ،يــه سـبــيالا يل عل  ل  جعَ فـلــم تَـــ   ،ن إضــاليلمِــ   وعصــمَته    ،كمــنهم لعبادتِــ 

 الطربي(.)
 

رقَر} -84-85 َقَّرَأق ول  َقُّرَواِلم ه ممرَأَجمَعِّيَرر.اَلرفَاِلم نـم رتَبَِّعَكرمِّ نمَكرَوِمَِّّنم  {َْلَممَِلَنَّرَجَهنََّمرمِّ
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، وال أقــول  إال  احلــقن املــ هللا  تقــاَل   نألمــألنن جهــننَم منــكَ ِبني:  ـ  عــاىَل: فــأقول  نذر ِ   ، ومــِ اِر ذ  يتـِـك، ومــِ ريــنِة آدَم  كفــن
 )الواضح يف التفسري(. الِلك.على ض عوكَ عني، الذيَن اتبأمج
 

رالزمرسورةر
ر

َسرَوالمَقَمرَر} -5 ََجٍلرم َسمًّىررَوَسخََّررالشَّمم  {ك ل رَجمرِّيرْلِّ
ـ  ،ســابواحلِ   نيَ الســن  عــددَ   ـموا بــذلكَ لـيعلَــ   ،لعـبــاده  والقمــرَ   الشــمسَ   رَ وسـخن    حةِ ملصــل  ن النهــارِ مِــ   لَ يويعرفــوا اللــ

 . )الطربي(.همعاشِ مَ 
 
َرىروَر} -7 ت ممرتـَعمَمل ونَرََلرَتزِّر رَوازِّرٌَةروِّزمَررأ خم َارك نـم ع ك ممرفـَيـ نَـب ِّئ ك ممرِبِّ  {ُث َّرإََِّلررَب ِّك ممرَمرمجِّ

ـمانٍ   ،ءوسـيِ    ن صـاحلٍ ـم مِ كم فـي الدنـيا ما اجرتحت  اجرتاحِ  مث بعدَ  ـى رب ِ   ،أيهـا النـاس  وكفـرٍ   وإـي كـم مصـريكم  إـل
ـيا تعملونَــ كنــت  ا  كم مبـ رب  خـ ي  ف  ،كموـفــاتِ   ن بعـدِ مِـ  ـيجازيكم علـ   ،وشــر    ن خـريٍ مِـ   ه  م يف الدـن   ،كمجــزاَء   ذلـكَ   ى كــل ِ ـف

 .هبـما يستـحق    والـمسيءَ  ،منكم  حسانه الـمـحسنَ 
ـاتن   وجـلن   عـزن   يقـول     ـاده: ـف ـما ال يرضـاه  كـم وقـد عملـت  وا ربن تلقَـ   قوا أن  لعـب ـيا ـب ـي الدـن ال    فإنــه    ،مـنكم هتلكـوا  م ـف

 )الطربي(. منكم. عاملٍ  علـيه عمل  ى خيفَ 
 
رالنَّارِّر} -8 رَأصمَحابِّ  {ق لمرَتَتَّعمربِّك فمرَِّكرَقلِّيًَلرإِّنََّكرمِّنم

ــمتن   لـفــاعلِ   قــل اي ـمــحمد   ــاهللِ   كَ بكفــرِ   ع  ذلــك: ـت ــيالا إىل أن    ـب ــيكَ   ،كأجلَــ   تســتويفَ   قـل ن  مِــ   إنــكَ   ،كتــ  يـن من  فتأـت
 فـيها. الـماكثـنيَ  النارِ  أهلِ 

 )الطربي(. د.وهتد   هللاِ  نَ مِ  : وعيدٌ {ِبك ف رِكَ ع  تَـَمتن }وقوله: 
 

لِّمِّيَر} -12 رَأك وَنرَأوََّلرالمم سم َنم رْلِّ  {َوأ مِّرمت 
ـالتوحيد   فخضـعَ   ،مـنكم  ن أسـلمَ مَـ   لَ أون   ذلـكَ   بفعـلِ  أكـونَ  ألن   ،بـذلك ثنـاؤه    جلن وأمرين ريبِ     وأـخـلصَ   ،لـه ـب
 )الطربي(. ة.هلن اآلمِ  ه  ما دونَ  كل ِ ن  مِ  وبرىءَ  ،له العبـادة

 
ر} -14 ِ ملًِّصارَله ردِّيِنِّ راَّللََّرَأعمب د ر  {ق لِّ
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  ،ا ذلــك شـــريكا لــه يف  ال أجعــل    ،ا لــه طــاعيت وعبـــاديتدا فــرِ م    ،اخملصــا   أعبـــد    ك: هللاَ ملشــركي قومِــ   د  مــن اي حم  قــل  
  ،هلةواآل  ن األندادِ مِ   ا سواه  مم   وأبرأ   ،بـاأللوهة  ده  ولكين أ فرِ 

 
ار}  -15 د وارمـــَ هِّررفَاعمبـــ  رد ونـــِّ نم ت ممرمـــِّ ئـم َمررشـــِّ وم يهِّممريــــَ لـــِّ ه ممرَوَأهم ر وارأَنـمف ســـَ ذِّيَنرَخســـِّ رِّيَنرالـــَّ َاســـِّ لمرإِّنَّراْلم قـــ 

 {المقَِّياَمةِّر
ـمونَ   ،لقـهخَ   ن سـائرِ مِـ   ا تعبدونَ مم    ذلكَ   وغريِ   ،واألصنام  ن األواثنِ م مِ ما شئت   فـاعبدوا أنتم أيها القوم     فستعـل

 )الطربي(.  كم.م ربن ا لقـيت  إذ كم ذلكَ عبـادتِ  عاقبةِ  وبـالَ 
 

لٌر}  -16 تِّهِّممرظ لـــَ رحتــَم نم ارِّرَومـــِّ َنرالنـــَّ ٌلرمـــِّ قِّهِّممرظ لـــَ وم رفــــَ نم ادِّررَلــَ ممرمـــِّ اَده رََيرعِّبـــَ هِّرعِّبـــَ راَّللَّ ربـــِّ و ِّف  َكرَيـــ َ َذلـــِّ
 {فَاتَـّق ونِّر

 ان. )الواضح(.هلم ِمن فوِقهم أطباٌق م ظِلمٌة ِمن الننار، وِمن حتِتهم كذلك، فهي حميطٌة هبم ِمن كلِ  مك
 

ََّنـمَار رَوعـمر} -20 اراْلم رحَتمتِّهـَ نم قَِّهارغ َرٌفرَمبمنِّيٌَّةرََتمرِّيرمـِّ رفـَوم رََل ممرغ َرٌفرمِّنم ارَرِبَّ مم رالَّذِّيَنراتَـَّقوم َدراَّللَِّّرَلكِّنِّ
يَعادَر راَّللَّ رالممِّ  {ََلرَي ملِّف 

 لطربي(.)ا يوفـي بوعده.  ولكنه   ،ههم وعدَ ال خيـلف    ثناؤه: وهللا   جلن  يقول  
 

رِّراَّللَِّّر} -22 رذِّكم َيةِّرقـ ل وِب  ممرمِّنم رَضََلٍلرم بِّيٍرفـََويمٌلرلِّلمَقاسِّ  {أ ولَئَِّكرِفِّ
 (.، ابختصار)الطربي جائر. عن الـحق ِ   ضاللٍ يف  ،هللا ن ذكرِ م مِ قلوهب   القاسية   هؤالءِ 

 
رَهادٍر} -23 راَّللَّ رَفَمارَله رمِّنم ري ضملِّلِّ  {َوَمنم

 ه.( من سورِة غافر: أي: َمن أضلنه  هللا  فال هادَي له غري  33)اآليِة  قاَل يف تفسريها يف 
 

ب ونَر} -24 ت ممرَتكمسِّ َمرالمقَِّياَمةِّرَوقِّيَلرلِّلظَّالِّمَِّيرذ وق وارَمارك نـم ريـَوم هِّهِّرس وَءرالمَعَذابِّ ريـَتَّقِّيربَِّوجم  {َأَفَمنم
ن َة العــذاِب ويــَدفَع النــناَر ب  أفمــَ وي قــال  للكــافريَن    -فيــداه  مغلولتــانِ   -  وَم القيامــةِ وجهــِه يــ يريــد  أن  يتجنــنَب شــدن

ا: ذوقـــوا جـــ  ا وتقريعـــا نتَعم  زاَء مـــا كنـــت مأتنيبـــا نيا، أهـــذا خـــ فـــِر واملالك  لـــوَن مـــِ ا  عاصـــي يف الـــد  ن  أييت آِمنـــا رٌي أم مـــَ
 )الواضح يف التفسري(. م سَتبِشراا يوَم القيامة؟
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رقـَبملِّهِّممر} -25 رَكذََّبرالَّذِّيَنرمِّنم ع ر ونَرفََأًَته م رالمَعَذاب  رََلرَيشم رَحيمث   {مِّنم
َر َض  }( من سورِة النحل  45قاَل يف معناها، يف اآليِة ) َن  هبـِِم  األ  َف ا يِ َئاِت َأن  خَي سـِ أَفَأَِمَن النِذيَن َمَكر وا السـن

 وَن جميئه  إليهم.: من حيث  ال يعلم{اَل َيش ع ر ونَ  ِمن  َحي ث  أَو  أَي تِيَـه م  ال َعَذاب  
 

نِّيَرََل ممرَمارَيَشاء وَنرعِّنمَدرَرِب ِِّّممر} -34  {َذلَِّكرَجَزاء رالمم حمسِّ
  ،ألمــره  تمــرَ ائو   ،فيهــا  هللاَ   يف الــدنيا فأطــاعَ   ن أحســنَ مَــ   جــزاء    ،مرهبــِ     ذكــره: هــذا الــذي هلــم عنــدَ تعــاىَل   يقــول  
 )الطربي(.  فيها عنه. ا هناه  ى عم  وانتهَ 
 

رالَّذِّيرَكان واريـَعمَمل ونَرلِّي َكف َِّرر} -35 َسنِّ حم َره ممرِبَِّ َوَأرالَّذِّيرَعمِّل وارَوَجمزِّيـَه ممرَأجم ه ممرَأسم ر{اَّللَّ رَعنـم
. )الواضـح يف  لَيغِفَر هللا  هلم أسَوأَ ما عملوا ِمن ذنوب، وي ثيَبهم على أعمـاهلم احلسـنِة أحسـَن الثـنواِب وأجزلـَه

 التفسري(.
 

راَّللَّ ر} -36 ري ضملِّلِّ رَهادٍرَوَمنم  {رَفَمارَله رمِّنم
 غريه.( من سورِة غافر: أي: َمن أضلنه  هللا  فال هادَي له 33قاَل يف تفسريها يف اآليِة )

 
ل ٍر} -37 رم ضِّ دِّراَّللَّ رَفَمارَله رمِّنم ريـَهم  {َوَمنم
إىل    ي هـو عليـه إىل االرتـدادِ الـذ   عن احلـق ِ   زيغه  ي    زيغٍ ن م  فما له مِ  ،بكتابه والعملِ  ،به لإلميانِ  هللا   ه  ق  ن يوف ِ ومَ 

 . )الطربي(.الكفر
 

ر} -38 رد ونِّ ع وَنرمِّنم رَمارَتدم رق لمرَأفـََرأَيـمت مم رَأرَاَدّنِّ رض ر ِّهِّرَأوم َفات  رَهلمره نَّرَكاشِّ َراَّللَّ ربِّض رٍ  رَأرَاَدّنِّ اَّللَِّّرإِّنم
َتِّهِّر رَرمحم َكات  َراَّللَّ رربَِّرمحمٍَةرَهلمره نَّرِم مسِّ  {هِّريـَتَـوَكَّل رالمم تَـوَك ِّل ونَرَعَليمرق لمرَحسمبِّ

ل  هلـــم: أرأيـــت م لـــو أنن هللَا ابـــتالين بشـــ  َف عـــينِ  مـــا  ومـــ تســـتطيع  آهلـــت كم  املزع  الء، هـــلدنٍة وبـــ ... فقـــ  ة  أن  َتكشـــِ
؟َمين خبرٍي ونعمذلك؟ وإذا َرمِحَين فأكر  أصاَبين ِمن  ة، هل تَقِدر  على أن مَتنَعه  مينِ 
ا ال ت ن  إصـابِة اخلـ ل  هلـم: إفقـ   يئاا ِمن ذلـك.عَل شفستطيع  أن  تإهنن ، هـو هللا  نن كـايفن مـِ َن الشـر    ري، وحـاِفِظي مـِ

م، لعلِمهموكِ لوَن على ر د  املتعتمحَده  يوحَده، وعليِه و   )الواضح يف التفسري(. رَي والشرن بيده.اخلأنن  هبِ 
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َارَوالَّر} -42 َتِّ َيرَموم َنـمف َسرحِّ راْلم َتراَّللَّ ريـَتَـَوَّفَّ َهارالمَموم رَقَضىرَعَليـم رالَِّتِّ ك  َهارفـَي ممسِّ رَمَنامِّ رِفِّ رملَمرَت تم ِتِّ
َرىرإََِّلرَأَجٍلرم َسمًّىر ل راْلم خم ٍمريـَتَـَفكَّر ونَرَويـ رمسِّ رَذلَِّكرَْلَََيٍترلَِّقوم  {إِّنَّرِفِّ

ــبضِ   إنن  ــسَ   هللاِ   يف قـ ــائمِ   نفـ ــ ِ   النـ ــالهِ   ،توامليـ ــع    وإرسـ ــذا ترجـ َس هـ ــ  ــد  نـَفـ ــمِ   بعـ ــهِ   ،هاإىل جسـ ــا عـــن  لغريِ   وحبسـ هـ
ن  مَــ   يــت  ومي    ،لقــه إذا شــاءن خَ مِــ   شــاء  ن يَ يــي مَــ حي    هللاَ    لــه أنن وبيــاًنا   ،رر وتــدبن ملــن تفكــن   ظــةا لعــربةا وعِ   ؛هاجســمِ 
 )الطربي(. إذا شاء. شاءَ 
 

ارر} -51 رمـَ ي َِّئات  ب وافََأَصاَِب ممرسـَ ي ِّئَررَكسـَ يبـ ه ممرسـَ ؤ ََلءِّرَسي صـِّ رهـَ نم وارمـِّ ب وارَوالَـّذِّيَنرظََلمـ  ارَكسـَ رمـَ ارات  َومـَ
زِّينَر  {ه ممرِبِّ عمجِّ

ب وا} ا َكســـَ يِ َئات  مـــَ اهَب م  ســـَ مـــا    ئاتِ ســـي ِ   وابل    ،اخلاليـــة  ن األمـــمِ مِــ   املقالـــةَ   قـــالوا هـــذهِ   الــذينَ   فأصـــابَ  {:فََأصـــَ
 .الدنيا  ابخلزي يف دارِ وجلوا فع   ،ن األعمالكسبوا مِ 

 ... )الطربي(.هبم إذا نزلَ  ن عذابهِ مِ   يف األرضِ هرابا   ه  ال يسبقونَ م و رهبن  وما يفوتونَ   {:َوَما ه م  مب ع ِجزِينَ }
 

رَذلَِّكرَْلَََيٍتر} -52 رَيَشاء رَويـَقمدِّر رإِّنَّرِفِّ مِّن ونَرَأَوملَمريـَعمَلم وارَأنَّراَّللََّريـَبمس ط رالر ِّزمَقرلَِّمنم ٍمريـ ؤم  {لَِّقوم
مـــا    كـــل ِ   دونَ   هـــو هللا    ذلـــكَ   الـــذي يفعـــل    أنن   ،ه  وا حقيقتَـــ وعلمـــ   نـــوه  إذا تبين   بـــهِ   ونَ فيقـــر    ،ابحلـــق    قونَ يصـــد ِ لقـــوٍم  

 )الطربي(.  واه.سِ 
 

رالـذُّن ر} -53 ر  رَرمحـمَةِّراَّللَِّّرإِّنَّراَّللََّريـَغمفـِّ هِّممرََلرتـَقمَنط وارمِّنم َرف وارَعَلىرأَنـمف سِّ وَبرق لمرََيرعَِّبادَِّيرالَّذِّيَنرَأسم
يم رَجِّيًعار  {إِّنَّه ره َورالمَغف ور رالرَّحِّ

 )الواضح يف التفسري(. املؤمنني.ظيم  الرنمحِة بعبادِه نوِب التنائبني، عغفرِة لذ هلل  كثري  املفا
 

ممر}  -55 ررَب ِّكــ  نم يمك ممرمــِّ ــَ زَِّلرإِّل ارأ نــم َنرمــَ ســَ وارَأحم ةًرَواتَّبِّعــ  ربـَغمتــَ َذاب  َيك م رالمعــَ رَيَمتــِّ رَأنم لِّ ــم رقـَب نم ت ممرََلررمــِّ َوأَنـــم
ع ر ونَر  {َتشم

 )الطربي(. فجأة.غشاكم به حىت يَ  وأنتم ال تعلمونَ  فجأةٌ  هللاِ   كم عذاب  أيتيَ  أن    ن قبلِ مِ 
 

َنرالمم تَّقِّيَر} -57 رمِّ رَلك نمت  رَأنَّراَّللََّرَهَداّنِّ رتـَق وَلرَلوم  {َأوم
ــو أنن   نفـــسٌ   ال تقـــولَ   وأن   ــق    هللاَ   أخـــرى: لـ ــداين للحـ ــادفـــوفن   ،هـ ــن   لكنـــت    ،قين للرشـ ــاه  ن اتن ممـ ــهِ   ،قـ ــاعِ وات ِ   بطاعتـ   بـ
 . )ينظر تفسري الطربي(.ضاهر 
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راَّللَِّّر} -63 ََيتِّ رَوالَّذِّيَنرَكَفر وارِبَِّ َرمضِّ رَواْلم ر ونَرَله رَمَقالِّيد رالسََّماَواتِّ َاسِّ  {أ ولَئَِّكره م راْلم

  اليقـــني. وخســـروا يف اآلخـــرةِ   وحـــالوةَ   ،االعتقـــاد  وطمأنينـــةَ   ،اإلميـــان   ومجـــالَ   ،ىاهلـــدَ   راحـــةَ يف الـــدنيا  خســـروا  
اِسر وَن«! عليهم لفظ    الذين ينطبق   هم. فهم اخلاسرونَ هم وأهليأنفسَ   (.، ابختصار)يف ظالل القرآن  »اخل 
 

َاهِّل ونَر} -64 رَأعمب د رأَيُـَّهاراْلم  {ق لمرَأفـََغيمَراَّللَِّّرََتمم ر وّن ِّ
 أورَد سبَب النزول..

 )الواضح(.؟ جلاهلون ق ل  للمشركنَي أي ها الرسول: أتطلبوَن مينِ  أن  أعبَد غرَي هللِا أي ها ا
 

َنر}  -65 وَننَّرمــِّ َكرَولََتكــ  َبَطنَّرَعَملــ  َترلََيحــم رَكم رَأشــم ئِّنم ــَ َكرل رقـَبملــِّ نم َكرَوإََِّلرالــَّذِّيَنرمــِّ ــم َيرإِّلَي رأ وحــِّ دم َوَلقــَ
رِّينَر َاسِّ  {اْلم
ــَ  ــد أوحـ ــكَ   ىولقـ ــد    إليـ ــ    اي حممـ ــِ   ،كربـ ــذين مـ ــِ   كَ ن قبلِـــ وإىل الـ ــئن  مـ ــل: لـ ــركتَ   ن الرسـ ــيئا   ابهللِ   أشـ   نن ليــــبطل  ،اشـ

  أن    فاحــذر    .كنين اهلــالِ مِــ   ولتكــوننن   ،ابهلل  ن أشــركَ مَــ   زاءَ جــ   إال    جــزاءا   ك  درِ وال تــ    ،بــه ثــواابا   وال تنــال    ،كعملــ  
 )الطربي، ابختصار(.  ا فتهلك.شيئا  ابهللِ   كَ شرِ ت  
 

َمرالمقَِّياَمةِّر} -67 رَجِّيًعارقـَبمَضت ه ريـَوم َرمض  رِّهِّرَواْلم ينـِّهِّررَوَمارَقَدر واراَّللََّرَحقَّرَقدم ٌتربَِّيمِّ رَمطموَِّيَّ َوالسَّماَوات 
 {س بمَحانَه رَوتـََعاََلرَعمَّاري شمرِّك ونَر
وتنـزنَه وتعـاظَم وجـلن وعـزن عـن أن   ( مـن سـورِة الـروم: أي: تعـاىَل وتقـدنَس  40قاَل يف تفسرِي مثِلها، يف اآليِة )

ملَ  يَلــِد  َوملَ  ي ولـَـد  } الفـرد  الصـمد، الـذي  ، أو ولٌد أو والد، بل هو األحـد  يكوَن له شريٌك أو نظرٌي أو مساوٍ 
 .[4-3{ ]سورة اإلخالص: َوملَ  َيك ن  َله  ك ف واا َأَحدٌ  .
 

نَـه ممر}  -69 َيربـَيــــم َهَداءِّرَوق ضـــِّ َيرَوالشـــُّ لنَّبِّيــ ِّ يَءرِبِّ رَوجـــِّ اب  َعرالمكِّتـــَ ارَوو ضــِّ ورِّرَرِبـــ َِّ ربِّنـــ  َرمض  راْلم َرَقتِّ َوَأشــم
ر َق ِّ ِلم  {ظمَلم ونَرَوه ممرََلري رِبِّ

 أي: ال ي زاد  يف سيِ ئاهِتم، وال ي نَقص  ِمن حسناهِتم. )البغوي(.
 

رك لُّرنـَفمٍسرَمارعَر} -70 َعل ونَرَوو ف َِّيتم َاريـَفم رَوه َورَأعمَلم رِبِّ  {مَِّلتم



243 

 

  ،معصـية  أو  ن طاعـةٍ يف الدنيا مِ   مبا يفعلونَ   وهو أعلم    ،وشر    ن خريٍ ها مِ عملِ  جزاءَ  نفسٍ  كلن   حينئذٍ   هللا  ووفَ 
واملسـيَء مبـا    ،ثيـٌب احملسـَن  حسـانهفم    ،القيامـة  يـومَ   ازيهم عليـهِ وهو جمـ    ،ن ذلكمِ   شيءٍ   علم    عنه   وال يعزب  

 )الطربي(. أساء.
 

 {َجَهنََّمرَخالِّدِّيَنرفِّيَهارفَبِّئمَسرَمثـمَوىرالمم َتَكب ِِّّينَررأَبـمَوابَرقِّيَلرادمخ ل وار} -72
 ( من سورِة النحل.29لطبقات، يف اآليِة )فسنَر الطربي  )أبواَب جهنم( اب
 لألشياِء اليت هبا يتوصنل  إليهما.  وأبواب  جهنمَ قال  أبواب  اجلنِة  وقاَل الراغب  يف مفرداته: وقد ي  

 
َنـَّةِّرَحيـمر} -74 َنراْلم وَّأ رمـِّ َرمَضرنـَتَـبــَ َده رَوَأومرَثـَنَـاراْلم َدقـََنارَوعـم د رَّللَِِّّّرالَـّذِّيرصـَ َمم اء رفـَنِّعمَمرَوقَال واراِلم رَنشـَ ث 

رالمَعامِّلِّيَر ر   {َأجم
ه يف الــدنيا  ًنَ وعــدَ   الــذي كــانَ   ،هنا وعــدَ قَ الــذي صــدَ   هللِ   خــالصٌ   ا ودخلوهــا: الشــكر  را مَــ يقوا ز  ســِ   وقــال الــذينَ 
يف    لــو كــانوا أطــاعوا هللاَ   النــارِ   ألهــلِ   الــيت كانــت    اجلنــةِ   أرضَ   وجعــلَ   ،لنــا اليــوم   جنــازهِ   قــه  فحقن   ،علــى طاعتــه

  ثــواب    فــنعمَ   ،ونشـتهي  َنــب    منهــا حيـث    ونسـكن    ،ابيتــا   ن اجلنــةِ مِـ   ذ  خِــ نتن   ، لنــا عـنهممـريااثا   ،فــدخلوها  ،نياالـد 
 (.، ابختصار)الطربي خرة.ها يف اآلإاين   هللا   ملن أعطاه    ،اجلنة   ،يف الدنيا له   العاملنيَ  ،هلل املطيعنيَ 

 

رغافرسورةر
 
لمه ممرَجنَّاتِّر} -8 ََت ممرررَبَـَّنارَوَأدمخِّ رَوَعدم ٍنرالَِّتِّ َتِِّّممررَعدم هِّممرَوذ ر َِّيَّ رَآَِبئِّهِّممرَوَأزمَواجِّ رَصَلَحرمِّنم  {َوَمنم

منـا وأد: اي ربن هن عبـادبـه مِـ   اإلميـانِ   ألهـلِ   مالئكتـهِ  ا عـن دعـاءِ ربا خمـ    ذكـره  تعاىَل  يقول   الـيت    إقامـةٍ   بسـاتنيَ   ِخل هـ 
 )الطربي(.. اهموهدخلَ ت   أن   كَ إىل طاعتِ  اإلًنبةِ  أهلَ  وعدتَ 

 
مَته ر} -9 رَرمحِّ َمئٍِّذرفـََقدم ريـَوم رالسَّي َِّئاتِّ رَتقِّ رَوَمنم  {َوَذلَِّكره َورالمَفومز رالمَعظِّيم رَوقِّهِّم رالسَّي َِّئاتِّ

 أي: الظَفر  الذي ال َمطمَع وراَءه  لطامع. )روح املعاين(.
 

ر}  -15 رذ ورالمعـَرمشِّ رَأمـمرَرفِّيـع رالــدَّرََجاتِّ نم يرالـرُّوَحرمــِّ رعِّبــَادِّهِّررِّهِّرَعلــَىريـ لمقــِّ نم اء رمـِّ رَيشــَ نم َمررمـَ وم ذَِّرريـــَ لِّيـ نـم
 {التَََّلقِّر
 . )الواضح يف التفسري(.للنبونة اصطفاه م يشاء  ِمن عباِده، ممنن ِه على َمنحَي أبمر ي نزِل  الو 
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ر} -17 َارَكَسَبتم َمرَت مَزىرك لُّرنـَفمٍسرِبِّ َمرإِّنَّراَّللََّرَسرِّيع رالميَـوم  {راِلمَِّسابِّرََلرظ لمَمرالميَـوم
لَ   ،اســـنا حم    كـــانَ   منـــه إن    فيـــنقص    يف الـــدنيا  عملـــه    ن أجـــرٍ مِـــ   ه  فيمـــا اســـتوجبَ   علـــى أحـــدٍ   سَ ال خبـــ   علـــى    وال محـــِ 

علــــى أعمــــاهلم الــــيت    يومئــــذٍ   عبــــادهِ   يف حماســــبةِ   ذو ســــرعةٍ   هللاَ   إنن   ،عليــــه  ب  عاقَــــ في    مل يعملــــه    ذنــــبٍ   إمث    ســــيءٍ م  
 . )الطربي(.عملوها يف الدنيا

 
رعِّنمدََِّنرفَـر} -25 رمِّنم َق ِّ ِلم ي وارنَِّساَءه ممرَلمَّارَجاَءه ممرِبِّ َتحم تـ ل وارأَبـمَناَءرالَّذِّيَنرَآَمن وارَمَعه رَواسم  {قَال واراقـم

لَيصـد وهم  للخدمـة؛    سـائهموأبقـ وا علـى نين إسرائيَل الذيَن آمنـوا معـَه،  ب  : أَِعيدوا قتَل أبناءِ قاَل فرعون  ومَلؤه
 )الواضح يف التفسري(. ى.متابعِة موسَ  بذلَك عن

 
رم َتَكب ٍِّر} -27 رك ل ِّ رَورَب ِّك ممرمِّنم ربَِّرِب ِّ رع ذمت  راِلمَِّسابِّرَوقَاَلرم وَسىرإِّّن ِّ مِّ مِّن ربِّيَـوم  {ََلريـ ؤم
  .مبا أساء  واملسيءَ  ، حسانه  فيجازي احملسنَ  ،لقهفيه خَ   هللا   ِسب  احي   بيومٍ  ال يؤمن  ... 

ن مل  مَـ   ألنن   ،احلسـاب  بيـومِ   ن ال يـؤمن  ممـن   ابهللِ   ةَ االسـتعاذ  -  عليـه  وسـالمه    هللاِ  صـلوات   - ىموسَـ  وإمنا خـصن 
مــا    وقبــيحِ   علــى اإلســاءةِ   وال للعقــابِ   ،اراجيــا   علــى اإلحســانِ   للثــوابِ   مل يكــن    ،اقا مصــد ِ   احلســابِ   بيــومِ   يــؤمن  

 )تفسري الطربي(. ة.خاصن   من الناسِ  من هذا الصنفِ   استجارته   كانَ   ولذلكَ  ،اخائفا  أييت من األفعالِ 
 

ر} -37 َباَبرالسََّماَواتِّ رَْلَظ نُّه رَكاذِِّبًررفََأيَّلَِّعرإََِّلرإَِّلهِّرم وَسىَأسم  {َوإِّّن ِّ
 . )الواضح(.فأنظ َر إىل إلِه موَسى

 
ار}  -40 َلهــَ ثـم رمِّ َزىرإَِّلَّ ََلرجــ م ي َِّئًةرفــَ َلرســَ رَعمــِّ نم رأ نـمثــَىرَوهــ رمــَ ٍررَأوم رذَكــَ نم ًارمــِّ اِلِّ َلرصــَ رَعمــِّ نم ٌنرَومــَ مِّ ؤم َورمــ 

َنَّةَر خ ل وَنراْلم َسابٍررفَأ ولَئَِّكرَيدم  {يـ رمَزق وَنرفِّيَهاربَِّغيمِّرحِّ
  وهــو مــؤمنٌ   ،أو امــرأة  ن رجــلٍ مِــ   عنــه    هنــاه    اى فيهــا عمــ  وانتهَــ   ،ألمــره  تمــرَ ائو   ،يف الــدنيا  هللاِ   بطاعــةِ   ن عمــلَ ومَــ 
 . )الطربي(.جلنةَ ا خرةِ يف اآل يدخلونَ   هللاِ  ن عبادِ مِ  ذلكَ  يعملونَ  فالذينَ  ،ابهلل
 

رَِّكربِّهِّر} -42 َّللَِّّرَوأ شم ف َررِبِّ َكم رْلِّ ع وَنِنِّ ربِّهِّرعِّلمٌمرَوَأََنرَأدمع وك ممرإََِّلرالمَعزِّيزِّرالمَغفَّارِّررَتدم  {َمارلَيمَسر ِّ
  ها يف عبـــادةِ ا وإشــراك  يل عبادهتـــ    يصــلح    أنـــه    أعلــم    لســـت    ،أواثًنا   يف عبادتــهِ   بـــهِ   وأشــركَ تــدعوَنين ألكفـــَر ابهلِل  

 .. )الطربي(.هللا
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َّللَِّّر} -56 رِبِّ َتعِّذم  {السَّمِّيع رالمَبصِّي رإِّنَّه ره َورفَاسم
  ،همجــوارح    مبــا تعملـه    البصـري    ،ن قـولهم مِــ وغـري    هللاِ   يف آايتِ   اجملــادلونَ   هـؤالءِ   ما يقـول  ـلِــ   هـو السـميع    هللاَ   إنن 

 )الطربي(. ن ذلك.مِ  ى عليه شيءٌ ال خيفَ 
 

رَّن ِّر}  -66 راَّللَِّّرقـ لمرإِّّن ِّ رد ونِّ نم ع وَنرمـِّ رَأعمبـ َدرالَـّذِّيَنرتـَدم رَأنم ريـت  رمت  رَوأ مـِّ رَرِب ِّ نم رمـِّ َرالمبَـي ِّنَـات  اَءّنِّ ارجـَ َلمـَّ
رالمَعاَلمِّيَر لَِّمرلَِّرب ِّ رأ سم  {َأنم

ـ ن  منا... لـــَ ج  واآلايت  مـــِ ــاَءت ين احل جـــَ ه، وعلـــى  جـ ــنامســـاِد  ف  هللا، الـــيت تـــدل  علـــى وحدانينتـــِ رت  أن األصـ   ، وأ مـــِ
 )الواضح يف التفسري(. أسَتسِلَم ألمِر ربِ  العاَلمني، وأ خِلَص له  طاعيت وعباديت.

 
لمكَِّتابِّرالَّذِّيَنرَكذَّب وار} -70 َفريـَعمَلم ونَررِبِّ َارَأرمَسلمَناربِّهِّرر س َلَنارَفَسوم  {َوِبِّ

 املعاين(.، أو جبنِس الكتِب السماوية. )روح ن أي: بكلِ  القرآ
 

َمِّيمِّر} -72 راِلم رالنَّارِّرِفِّ َجر ونَررُث َّرِفِّ  {ي سم
َجر ونَ يف النــــن   مث ن ، }غايتــــه  وبلــــغَ   ،هى حــــر  وهــــو مــــا قــــد انتهــــَ   {يمِ مــــِ  احل َ يف }   مَ جهــــنن   يقــــول: مث يف ًنرِ   {اِر ي ســــ 

 . )الطربي(.حيرقون 
 

ًئارر} -74 رقـَبمل رَشيـم ع ورمِّنم رَندم لُّراقَال وارَضلُّوارَعنَّارَبلمرملَمرَنك نم  {َّللَّ رالمَكافِّرِّينَرَكَذلَِّكري ضِّ
يبون، أو إذا أجابوا َيكِذبون! )الواضح(.  وهكذا ي ِضل  هللا  الكافرين، فال َيدروَن مباذا جي 

 
ر} -75 َرمضِّ راْلم ت ممرتـَفمَرح وَنرِفِّ َارك نـم َق ِّرَذلِّك ممرِبِّ  {بَِّغيمِّراِلم

 وهو الشرك  واملعاصي، أو بغرِي استحقاٍق لذلك. )روح املعاين(.
 

رص د ورِّك ممرَلك ممرفِّيَهارَمَنافِّع روَر} -80 َهارَحاَجًةرِفِّ ل غ وارَعَليـم َهاررَولِّتَـبـم رَوَعَليـم  {حت مَمل ونَرَوَعَلىرالمف لمكِّ
  ق ِ بشــِ   يهــا لــوال هــي إال  يف صــدروكم مل تكونــوا ابلغِ   حاجــةا   -  اإلبــل  وذلــكَ   -  هاعلــى بعضِــ   غــوا ابحلمولــةِ ولتبل  
َمل ون  وعلى السفنِ   املركوبةِ  ن األنعامِ مِ ها وما جانسَ   اإلبلِ  وعلى هذهِ  .كمأنفسِ     .حت 
 . )الطربي، ابختصار(.وعلى هذه يف البحر ،يف الرب   كم على هذهِ َنمل   :يقول
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رعِّبَـادِّهِّر} -85 رِفِّ رَخلَـتم رقـَدم رَلمَّاررََأومارِبَمَسَنارس نََّةراَّللَِّّرالَـِّتِّ رإُِّيَاَّن  مم َفع ه مم ريـَنـم َرره َنالِـَّكرفـََلممرَيك  َوَخسـِّ
 {المَكافِّر ونَر

َر الكــاف يط  هبــم،  روَن عنــد وَخســِ اِر معــذنبوَن علــى الــدنوام.ما رأوا أبَس هللِا حيــ  م يف النــن )الواضــح يف    وعِلمــوا أهنــن
 التفسري(.

 

لترسورةر رفص ِّ
 
َنر} -2 يمِّرتـَنمزِّيٌلرمِّ رالرَّحِّ  {الرَّمحمَنِّ

َر االمســنِي اجلليلــَني يف البســملِة مــن ســورِة الفاحتــة، ف قــاَل مــا ملخصــه  هنــاك: امســاِن مشــتق اِن مــن الرمحــِة  فســن
 و)رمحان( أشد  مبالغةا من )رحيم(.على وجِه املبالغة، 

 
دٌر} -6 َارإََِّل ك ممرإَِّلٌهرَواحِّ ثـمل ك ممري وَحىرإَِّ َّرَأمَّ َارَأََنرَبَشٌررمِّ تَـغمفِّر وه ررق لمرإِّمَّ َتقِّيم وارإِّلَيمهِّرَواسم  { فَاسم

صــلى هللا عليــه وســلم:    حممــدٍ   لرســولهِ هللا     ( مــن ســورِة الكهــف: يقــول  110ا، يف اآليــِة )قـاَل يف تفســرِي مثِلهــ 
َا أًََن َبَشٌر ِمثـ ل ك م { إليهمكَ برسالتِ  بنيَ املكذ ِ  املشركنيَ  هلؤالءِ قل   مـا    مبثـلِ   فليـأتِ   أين كـاذبٌ   ن زعـمَ فمَـ ،  : }ِإمنن

،   الكهــفأصــحابِ   ةِ ن قصــن م مِــ ا ســألت  ملاضــي، عمــ  ن اكم بــه مِــ فيمــا أخــربت    الغيــبَ   ، فــإين ال أعلــم  بــه  جئــت  
م {  ، وأًن أخـــربكم }عليــه  األمــر، لـــوال مــا أطلعـــين هللا    يف نفـــسِ   ا هـــو مطــابقٌ ذي القـــرنني، ممــ    وخــربِ  أمنــنَا ِإهَل كـــ 

 له.  { ال شريكَ }إِلٌَه َواِحدٌ   الذي أدعوكم إىل عبادتهِ 
 
ت وَنرالزََّكاَةر} -7 َرةِّره ممرَكافِّر ونَرَوه ممرِبِّرالَّذِّيَنرََلريـ ؤم َخِّ  {ْلم

 )الطربي(. نكرون.م    ،بالئهم وفنائهم ن بعدِ مِ   همن قبورِ مِ  أحياءا  ه  خلقَ  هللاِ  وبعثِ  الساعةِ  وهم بقيامِ 
 
َاتِّر} -8 ٌررَغيم رَِممن ونٍررإِّنَّرالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ  {ََل ممرَأجم

( من سورِة النساء: أي: صَدقت   122){ يف اآليِة ل وا الصناحِلَاتِ النِذيَن َآَمن وا َوَعمِ قال يف تفسرِي }
وا عنه مِ  م وعملت  جوارح هم مبا أ ِمروا به من اخلريات، وتركوا ما هن   ن املنكرات. قلوهب 

 
ار}  -10 ــَ قِّهـ رفـَوم نم ــِّ َيرمـ ــِّ ارَرَواسـ ــَ َلرفِّيهـ ــَ ــَررَوَجعـ رَأرمبـَعـ ارِفِّ ــََ َواَتـ ارَأقـم ــَ دََّررفِّيهـ ــَ ارَوقـ َواًءرَوَِبَرَكرفِّيهـــَ ٍمرســـَ ةِّرَأَيَّ

 {يَرلِّلسَّائِّلِّر
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ا}،  يف األرض  وهـي الثوابـت    ،جباالا رواسـي  -  يف يومنيِ   قَ لَ اليت خَ   - يف األرضِ  وجعلَ  ن  فـَو ِقهــَ يعـين:    {مــِ
 )الطربي(. على ظهرها. ،األرضِ  ن فوقِ مِ 
 

رَوقَال وارمَر} -15 َق ِّ ربَِّغيمِّراِلم َرمضِّ راْلم َب وارِفِّ َتكم ًةرَأَوملَمريـََرومارَأنَّراَّللََّرالَـّذِّيرفََأمَّارَعاٌدرفَاسم نَّارقـ وَّ رَأَشدُّرمِّ نم
ه ممرقـ وًَّةر نـم ََيتَِّنارَجمَحد ونَرَخَلَقه ممره َورَأَشدُّرمِّ  {وََكان وارِبَِّ

 )الواضح يف التفسري(. يناها رسَلنا.زاِت اليت آتفروَن ابملعجوكانوا يك
 

ُت مر} -21 َرَشهِّدم ٍءرَوه َورَخَلَقك ممرَأوََّلررَوقَال وارْلِّ ل ودِّهِّممرملِّ َنارقَال وارأَنمَطَقَناراَّللَّ رالَّذِّيرأَنمَطَقرك لَّرَشيم َعَليـم
 {َوإِّلَيمهِّرتـ رمَجع ونَرَمرٍَّةر

سـورِة الَقصـص: أي: يـوَم َمعـادِكم، فيجـزيكم أبعمـاِلكم، إن  خـرياا  { يف آخـِر  إِلَي ِه تـ ر َجع ونَ }قاَل يف تفسرِي  
 .فخري، وإن  شرًّا فشر  

  يــومَ   اد   العبــ ترجــع    واألمــر، وإليــهِ   لــق  ، ولــه اخلَ هكلــ    األمــر    وقــاَل يف تفســريها يف آخــِر ســورِة يــس: وإليــه يرجــع  
 ل.املتفض ِ  بعمله، وهو العادل   عاملٍ  جازي كلن القيامة، في  

 
ارفِّيهِّر} -26 رَوالمَغوم ََذارالمق رمَآنِّ َمع وارَلِّ  {لَّك ممرتـَغملِّب ونَرَلعَرَوقَاَلرالَّذِّيَنرَكَفر وارََلرَتسم

مل    ه  ومل يفهمــ    ه  وإذا مل يســمع    ،هفــال يســمع    ،هعــن اســتماعِ   ه  اســتماعَ   ن أرادَ مَــ   ونَ تصــد    كــم ذلــكَ لعلكــم بفعلِ 
 )الطربي(. ا.كم حممدا ن فعلِ بذلك مِ  فتغلبونَ   ،هع  يتبَـ 
 

ََيتَِّنارَجمَحد ونَرَذلَِّكرَجَزاء رَأعمَداءِّراَّللَِّّرالنَّار رََل ممرفِّيَهارَدار راْلم لمدِّرجَر} -28 َارَكان وارِبَِّ  {َزاًءرِبِّ
ٍة فيها دار  إقامـ  عانِدين، وهو الننار، هلمريَن املَجزاء  أعداِء هللِا ِمن الكاف العقوبِة هو وما ذ ِكَر ِمن

بوَن رس َلناجزاَء ما كانوا ية، دائم  . )الواضح يف التفسري(.كف روَن ِبايتِنا، وي كذِ 
 

َّللَِّّرَوإِّمَّاريـَنـمر} -36 رِبِّ َتعِّذم رنـَزمٌغرفَاسم َنرالشَّيمطَانِّ  {إِّنَّه ره َورالسَّمِّيع رالمَعلِّيم رَزَغنََّكرمِّ
يم  }( مــن ســورِة الشــعراء  220قــال يف تفســرِي االمســنِي اجلليلــني، يف اآليــِة ) ِميع  ال َعلــِ َو الســن {: أي: إِنــنه  هــ 

 م.م وسكناهتِ السميع  ألقواِل عباده، العليم  حبركاهتِ 
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بــه    كَ واســتجارتِ    الشــيطان،مــنَ   كَ الســتعاذتِ   هــو الســميع    هللا  :  ل الطــربي  مبــا يناســب  ســياَق اآليــِة هنــاوقــا
بـــه    كَ ثت  وحــدن   ،ن نزغاتـــهمِــ   كَ ى يف نفســـِ مبـــا ألقَــ   العلــيم    ،غـــريك  وكــالمِ   كَ ن كالمِـــ مِــ   ذلـــكَ   ولغــريِ   ،ن نزغاتـــهمِــ 

 .لقهخَ  وأمورِ  ن أمورٍ مِ   ذلكَ  وغريِ   ،بلكمن قِ  ذلكَ  ب  ذهِ ا ي  ومم   ،كنفس  
 

َب وار} -38 َتكم راسم َأم ونَرفَإِّنِّ رَوالنـََّهارِّرَوه ممرََلرَيسم للَّيملِّ  {فَالَّذِّيَنرعِّنمَدررَب َِّكري َسب ِّح وَنرَله رِبِّ
  حونَ بـل يسـب ِ   ،عنـه  مـونَ وال يتعظن   ،)السـجوِد هلل(  عن ذلكَ   ال يستكربونَ   كَ رب ِ  عندَ  الذينَ  املالئكةَ  فإنن ... 
 )الطربي(. له. الصالةَ  ونَ وال ميل   ،معن عبادهتِ  وهم ال يفرتونَ  ،اليالا وهنارا  ونَ ويصل   ،له
 

ر}  -39 رَورَبــَتم زَّتم تـــَ اَءراهم ارالممــَ هــَ ارَعَليـم َعًةرفـَـإَِّذارأَنـمَزلمنــَ َرمَضرَخاشــِّ َرىراْلم رَآََيتِــّهِّرأَنَــَّكرتـــَ نم إِّنَّرالــَّذِّيرَومــِّ
َتىرإِّنَّه رَعَلىرر يِّيرالمَموم َياَهارَلم حم ٍءرَقدِّيرٌرَأحم رَشيم  {ك ل ِّ

هـــا  ها ودثورِ يبســـِ   ن بعـــدِ مِـــ   ابلـــزرعِ   وجعلهـــا هتتـــز    ،منهـــا النبـــات  فـــأخرجَ   الدارســـةَ   األرضَ   الـــذي أحيـــا هـــذهِ   إنن 
  ن الســماءِ مِــ   الــذي ينــزل    م ابملــاءِ ممــاهتِ   ن بعــدِ مِــ   بــين آدمَ   أمــواتَ   حييــيَ   أن    القــادر    ،عليهــا  الــذي أنــزلَ   ابملطــرِ 

  ه  ز عجـــِ ال ي    ،ذو قــدرةٍ   ،مــا يشـــاء  وعلـــى كــل ِ   ،مممــاهتِ   بعــدَ   لقـــهِ خَ   علــى إحيــاءِ   اي حممـــد    كَ ربــن   إنن   ..إلحيــائهم.
 )الطربي(. ه.شاءَ   شيءٍ  عليه فعل   ر  وال يتعذن  ،هأرادَ   شيءٌ 

 
َهار} -74 َمامِّ رَأكم رَْثََراٍترمِّنم رأ نـمثَـرإِّلَيمهِّريـ َردُّرعِّلمم رالسَّاَعةِّرَوَمارََّتمر ج رمِّنم رَوَمارحَتممِّل رمِّنم ع رإَِّلَّ ىرَوََلرَتضـَ

 {بِّعِّلممِّهِّر
ى   ــَ ل  أ نثـ ــِ ــا حَتمـ ــعه  إال   ذنـــ ومـ ٍل وال َتضـ ــَ  ن محـ ــِ ــبحانَه.  مـ ــِه سـ ــو يف علمـ ــا هـ ــر ه، وكمـ ــيِه أمـ ــا يَقتضـ ِب مـ ــَ ه، حبسـ

 )الواضح يف التفسري(.
 

رالشورىرسورةر
 
ر} -4 َرمضِّ راْلم رَوَمارِفِّ رالسََّماَواتِّ رالمَعظِّيم رَله رَمارِفِّ  {َوه َورالمَعلِّيُّ

  ها دونـه، ألهنـم يف سـلطانه، جاريـةٌ كل    شيء، واألشياء    ى كل ِ  علوارتفاعٍ   يقول: وهو ذو علو ٍ  }َوه َو ال َعِلي {
 )الطربي(.  ة.واجلربين   والكربايء   العظمة   الذي له    {الَعِظيم  . }فيهم مشيئته ه، ماضيةٌ عليهم قدرت  
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رفـَومر} -5 ريـَتَـَفطَّرمَنرمِّنم رقِّهِّنَّرَوالمَمََلئَِّكة رَتَكاد رالسََّمَوات  رِفِّ نم تَـغمفِّر وَنرلِّمـَ دِّرَرِبـ ِِّّممرَوَيسـم َمـم ب ِّح وَنرَبِّ ي سـَ
رَأََلرإِّنَّراَّللََّره َور َرمضِّ يم راْلم  {المَغف ور رالرَّحِّ

محون لـ يسـب ِ  املالئكة   أال    ،بـه  اإلميـانِ   ن أهـلِ مِـ   ن يف األرضِ مَـ   لـذنوبِ   م املغفـرةَ رهبـن   ويسـألونَ   ،ن عظمتـهمِـ  رهبِ 
 )الطربي، ابختصار(. هم منها.هم بعد توبتِ يعاقبَ  هبم أن    الرحيم   ،مؤمين عباده لذنوبِ  هو الغفور    هللاَ  نن إ
 
رد ونِّهِّرَأولَِّياَءراَّللَّ رَحفِّيٌفرَعَليمهِّممرَوَمارأَنمَترَعَليمهِّممر} -6  {بِّوَكِّيلٍرَوالَّذِّيَنراَّتََّذ وارمِّنم

 الراغب(. حبافٍظ هلم. )مفردات
 يَك أمر هم )روح املعاين(.مبوكوٍل إل

 قاَل ابن  كثري: أي: إمنا أنَت نذير، وهللا  على كلِ  شيٍء وكيل.
 
َتـِّهِّر} -8 رَرمحم اء رِفِّ رَيشـَ نم ل رمـَ خِّ ريـ دم نم َدًةرَوَلكـِّ رأ مًَّةرَواحـِّ رَشاَءراَّللَّ رَْلََعَله مم رَوَلوم نم ارَلـَ ممرمـِّ َوالظَـّالِّم وَنرمـَ

يٍر ٍ رَوََلرَنصِّ  {َو ِّ
ــافرون  ــم مِـــ   ابهللِ   والكـ ــا هلـ ــومَ يتـــوال    ن ويل ٍ مـ ــة  هم يـ ــريٍ   ،القيامـ ــر    وال نصـ ــابِ هم مِـــ ينصـ ــنيَ   هللاِ   ن عقـ ــاقب    حـ   ،هميعـ

 . )الطربي(.همن عاقبَ هلم ممن  ويقتص   ،ن عذابههم مِ فينقذ  
 

ر} -10 م ه رإََِّلراَّللَِّّرَذلِّك م راَّللَّ رَرِب ِّ ٍءرَفح كم رَشيم تَـَلفمت ممرفِّيهِّرمِّنم  {َوإِّلَيمهِّرأ نِّيب ررتـَوَكَّلمت رَعَليمهِّرَوَماراخم
 الطربي(.. )وبه وثقت ،أسبايب  ضت  فون   وإليهِ  { يف أموري،َعَلي ِه تـَوَكنل ت  }
 

رَيَشاء رَويـَقمدِّر ر} -12 ريـَبمس ط رالر ِّزمَقرلَِّمنم َرمضِّ رَواْلم ٍءرَعلِّيمٌرَله رَمَقالِّيد رالسََّماَواتِّ رَشيم  {إِّنَّه ربِّك ل ِّ
ِدر  ( مـن سـورِة العنكبـوت }62يِة )قاَل يف تفسريِها، يف اآل ن  ِعبــَاِدِه َويـَقــ  اء  مــِ ن  َيشــَ ط  الــر ِز َق ِلمــَ َن  يـَب ســ  ا

ٍء َعِليمٌ َله   َنَ ِبك لِ  َشي    الفقر.يستحق     ممننمنهم، وَمن يستحق  الغىَن ح  كالًّ : وهللا  العليم  مبا ي صلِ {ِإنن ا
 

رَوه َورالَّذِّيريـَقمَبل رالتـَّر} -25 رالسَّي َِّئاتِّ رعَِّبادِّهِّرَويـَعمف ورَعنِّ بََةرَعنم َعل ونَروم  {َويـَعمَلم رَمارتـَفم
ازيكم علـى  وهـو جمـ    ،شـيء  ن ذلـكَ ى عليـه مِـ ال خيفَـ   ،وشـر    ن خريٍ مِ   ما تفعلونَ   -  أيها الناس   -كم رب   ويعلم  
 )الطربي(. العقوبة. به منه   ونَ تركبوا ما تستحق   واحذروا أن   ،كميف أنفسِ   قوا هللاَ فاتن  ،هجزاءَ  ذلكَ  كل ِ 
 

يٍر} -31 ٍ رَوََلرَنصِّ رَو ِّ راَّللَِّّرمِّنم رد ونِّ رَوَمارَلك ممرمِّنم َرمضِّ راْلم زِّيَنرِفِّ  {َوَمارأَنـمت ممرِبِّ عمجِّ
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َِن َوَما َلك م  ِمن   ر ِض َواَل يف السنَماءِ َوَما أَنـ ت م  مب ع ِجزِيَن يف األ َ فسنَر القسَم األوَل من قولِه تعاىل: }  د وِن ا
ريٍ  ن  َويلٍ  َواَل َنصــِ ن أهــِل مساواتــهِ   ( مــن ســورِة العنكبــوت،22يف اآليــِة )  {مــِ زه  أحــٌد مــِ   بقولــه: أي: ال ي عجــِ

 اهـ.  وأرضه، بل هو القاهر  فوَق عباده، وكل  شيٍء خائٌف منه، فقرٌي إليه، وهو الغين  عم ا ِسواه.
ن  } َِن مــِ ن  د وِن ا م  مــِ ا َلكــ  ريٍ َومــَ ن دوِن هللاِ :  { َويلٍ  َواَل َنصــِ ن َويل ٍ   ومــا لكــم مــِ عــنكم إذا    يلــيكم ابلــدفاعِ   مــِ
  ،لكــم منـــه  فينتصــر    كمكم إذا هــو عــاقبَ ينصــر    نصـــريٌ   ن دونــهِ وال لكــم مِــ   ،هكم إاي  كم علــى معصــيتِ عقــوبتَ   أرادَ 

  هـا بـه.ن أحلن عمـن   لعقوبتهِ   ال دافعَ   فإنه    ،كم أو هناكمفيما أمَر   عالفوه    أن    قوه  واتن   ،معاصيه فاحذروا أيها الناس  
 )الطربي(.

 
رَآََيتَِّنارَويـَعمَلَمرالَّذِّيَنر} -35 رحمِّيصٍررج َادِّل وَنرِفِّ  {َمارََل ممرمِّنم

 )الطربي(. على توحيده.  تهِ وأدلن  هِ ربَ وعِ   يف آايتهِ  ن املشركنيَ ا صلى هللا عليه وسلم مِ حممدا  ه  رسولَ  خياصمونَ 
 

شَرَوالَّذِّي} -37 رَوالمَفَواحِّ ُثمِّ ب واره ممريـَغمفِّر ونَررَنرَجمَتنِّب وَنرَكَبائَِّرراْلمِّ  {َوإَِّذارَمارَغضِّ
 أي: ال يتعاَطوَن احملرنماِت والكبائر.( من سورِة النجم:  32قاَل يف بياهنا، يف اآليِة )

 
راَّللَّ ر} -46 ري ضملِّلِّ رَسبِّيلٍررَوَمنم  {َفَمارَله رمِّنم
َن  } ِلِل ا  وَمن صرَفه  عن طريِق اهل َدى.( من سورِة النساء: 143قاَل يف تفسريها، يف اآليِة ) {َوَمن  ي ض 
 

ر} -52 ُيَان رَوَلكِّنم رَوََلراْلمِّ رِّيرَمارالمكَِّتاب  رعَِّبادَِّنَرَمارك نمَترَتدم رَنَشاء رمِّنم  {َجَعلمَناه رن ورًارََّنمدِّيربِّهِّرَمنم
إىل    ه  هدايتَـــ   ن نشــاء  مَــ   الصـــوابِ   إىل ســبيلِ    بــهِ د  نســدِ    ،هبضـــوئ  ون ؤ ستضــييَ   ضـــياءا للنــاسِ   جعلنــا هــذا القــرآنَ 

 )الطربي، ابختصار(. ن عبادًن.مِ   املستقيمِ   الطريقِ 
 

رالزخرفسورةر
 
ه ممرَبطمًشار} -8 نـم َنارَأَشدَّرمِّ َلكم َوَّلِّيَررفََأهم  {َوَمَضىرَمَثل راْلم

ومل    ،همبطشــِ   ةِ واهم وشــدن زوًن بقــ  عجــِ فلــم ي    ،ا إذا بطشــواأبنبيــائهم بطشــا   املســتهزئنيَ   ن هــؤالءِ مِــ   فأهلكنــا أشــدن 
  قـدروا علـى االمتنـاعِ ال يَ   ى أن  أحـرَ   ةا مـنهم قـو   فالـذين هـم أضـعف    ،أاتهـم  نا إذ  ن أبسِـ مِـ   قدروا على االمتناعِ يَ 
 .الطربي() .هبم ت  نا إذا حلن مِ ن نقَ مِ 
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ممر}  -13 َةررَب ِّكــ  ورِّهِّرُث َّرتــَذمك ر وارنِّعممــَ ىرظ هــ  تَـو وارَعلــَ بمَحاَنرالــَّذِّيررلَِّتســم هِّرَوتـَق ولــ وارســ  تَـَويـمت ممرَعَليــم إَِّذاراســم

 {َهَذارَوَمارك نَّارَله رم قمرِّنِّيَررَسخََّررلََنار
ب حاهورِها، وتقولوا م قر ِيَن بنعمِته، شاكريَن لفضِله: }يت م على ظ اسَتو  ... إذا ا  سـ  َذا َومـَ خنَر لَنَـا هـَ َن الـنِذي سـَ

رِِننيَ  ركــوَب ويقــٍص وعيــب، الــذي ذكــلِ  ن  زنَه عــنب نــا وتنــ تقــدنَس هللا  ر :  {ك نــنا لـَـه  م قــ 
َ
رَه  لنــا...  لــنَل لنــا هــذا امل ســن

 )الواضح يف التفسري(.
 

رعَِّبادِّهِّرج زمًءار} -15 نمَساَنرَلَكف وٌررم بِّيٌرَوَجَعل وارَله رمِّنم  {إِّنَّراْلمِّ
   .نيبِ ها عليه م  اليت أنعمَ  هِ رب ِ  مِ لِنعَ  لذو جحدٍ  إن اإلنسانَ 

 الطربي(.) حاله. رِ وتدب    قلبهِ  بفكرِ  ه  لَ ملن أتمن   عليه ه  نعمَ  كفرانه    ني  بِ يقول: يَ 
 

ار} -23 ََنرَآَِبَءََنرَعلَـىروََكَذلَِّكرمـَ دم رَوجـَ ارإَِّنَّ َف وهـَ رقـَاَلرم َتم رنـَذِّيٍررإَِّلَّ نم رقـَرميـٍَةرمـِّ رقـَبملـَِّكرِفِّ نم لمَنارمـِّ َأرمسـَ
رَعَلىرَآَبرِّهِّر  {ممرم قمَتد ونَرأ مٍَّةرَوإَِّنَّ

مل    ،قــوهلم  وقــالوا مثــلَ   ،ابهلل  الكفــرِ   ن أهــلِ هم مِــ ن قــبلِ مَــ   لَ عــ  فِ   ن قــريشٍ مِــ   املشــركونَ   هــؤالءِ   وهكــذا كمــا فعــلَ 
ن قبلِــ   ل  رســِ ن   روهم  فأنـــذَ   ،هم بنــانــا علــى كفــرِ هم عقابَ ر  نــذِ رســالا ت    -  هــايعــين إىل أهلِ   -  يف قريــةٍ   اي حممــد    كَ مــِ

ًن   وجــدًن آابءَ إًن  :  -  وهــم رؤســاؤهم وكــرباؤهم  -  فوهــام رتَ   إال  قــالَ   ،نــا هبــمبتِ عقو   وحلــولَ   ،روهم ســخطناوحــذن 
ــن  ــاجِ   ،يـــنودِ   ةٍ علـــى ملـ ــريقتِ وإًن  علـــى منهـ ــل    ،هـــمبفعلِ   هم مقتـــدونَ هم وطـ ــد    ،كالـــذي فعلـــوا  نفعـ ــانوا    ونعبـ ــا كـ مـ
 . )الطربي، ابختصار(.يعبدون 

 
دِّينِّر} -27 رفَإِّنَّه رَسيَـهم رالَّذِّيرَفَطَرّنِّ  {إَِّلَّ

  ســبيلِ   بــاعِ قين الت ِ ويــوف ِ   ،ين احلــق  ين للــد ِ م  ســيقو ِ   فإنــه    ،قــينن الــذي خلَ إال  مِــ   ن شــيءٍ مِــ   ا تعبــدونَ ممــ    إين بــرىءٌ 
 (.بشيء من االختصار، )الطربي الرشد.

 
َدًةر}  -33 ًةرَواحــِّ رأ مــَّ وَنرالنــَّاس  رَيكــ  رلِّبـ يــ وَتِِّّرَولــَومََلرَأنم لــرَّمحمَنِّ رِبِّ ر  فــ  رَيكم نم ارلِّمــَ ةٍرَْلََعلمنــَ رَفضــَّ نم ق ًفارمــِّ رممرســ 

َهارَيظمَهر ونَر  {َوَمَعارَِّجرَعَليـم
 )الطربي(. ة.فضن  ،وهي السطوح  ،مبيوهتِ  يعين أعايلَ  ،اقفا ابلرمحن يف الدنيا س   جلعلنا ملن يكفر  
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ِّر} -38 رَِّقيم َنَكربـ عمَدرالمَمشم رَوبـَيـم رإَِّذارَجاَءََنرقَاَلرََيرلَيمَتربـَيمِنِّ  {ن رفَبِّئمَسرالمَقرِّيَحَّتَّ
 .ب  اخلبيث. )الواضح(فبئَس الصناح

 
َمه رفََأيَاع وه ر} -54 رقـَوم َتَخفَّ قِّيَرفَاسم ًمارفَاسِّ  {إَِّّنَّ ممرَكان وارقـَوم
 . )الطربي(.معلى قلوهبِ  وطبعهِ  ،همإاي   خبذالنهِ  ،خارجني  هللاِ  ا عن طاعةِ ألهنم كانوا قوما ... 
 

ه ممر} -55 نـم َنارمِّ َناه ممرَأَجمَعِّيَررفـََلمَّارَآَسف وََنرانـمتَـَقمم  {فََأغمَرقـم
 )الطربي(. ا يف البحر.م مجيعا فأغرقناه  

 
م ونَر} -58 ٌمرَخصِّ  {َبلمره ممرقـَوم

 . )الطربي(.ابلباطل يلتمسون اخلصومةَ 
 

ر} -61 َارَواتَّبِّع ونِّ َتقِّيمٌرَوإِّنَّه رَلعِّلمٌمرلِّلسَّاَعةِّرَفََلرَتمََت نَّرِبِّ َراٌطرم سم  {َهَذارصِّ
صراٌ  مستقيم، أي: قومي،  كم به عن هللاِ (: هذا الذي جئت  36ن سورِة مرمي )ها مِ ثلِ م  يف آيةٍ قالَ 

 َمن اتنبعه  َرَشَد وه دي، وَمن خالَفه  ضلن وغَوى.
 

رم بِّيٌرَوََلرَيص دَّنَّك م رالشَّيمطَان ر}  -62  { إِّنَّه رَلك ممرَعد و 
ي طَاِن وَ ( مـــن ســـورِة األنعـــام: }142قــاَل يف تفســـريها، يف اآليـــِة ) وا خ طـــ َواِت الشـــن م  اَل تـَتنِبعـــ  د و   إِنـــنه  َلكـــ  عـــَ

ٌ ظاهر  العداوة.م ِبنيٌ   {: أي: بنيِ 
 : أغش  عباِد هللِا لعبيِد هللِا الشيطان .( من سورِة البقرة208يف مثِل السابقة، يف اآليِة )وأورَد قوَل مطرِ ف 

 
لمبَـي ِّنَـاتِّر} -63 ىرِبِّ وَنرقـَاررَوَلمَّارَجاَءرعِّيسـَ َضرالَـّذِّيرََّتمَتلِّفـ  ممربـَعـم َرَلكـ  ةِّرَوْلِّ بـَي ِّ مـَ ِلمِّكم ت ك ممرِبِّ ئــم رجِّ َلرقـَدم

 {فِّيهِّرفَاتَـّق واراَّللََّرَوَأيِّيع ونِّر
 . )الطربي(.ةن األدلن مِ  يعين ابلواضحاتِ   ،ناتابلبي ِ   ى بين إسرائيلَ عيسَ  ا جاءَ ـ  ومل
 

ربـَيمنِّهِّممر} -65 رمِّنم َزاب  َحم تَـَلَفراْلم ٍمرأَلِّيمٍرفـَوَرفَاخم ريـَوم رَعَذابِّ  {يمٌلرلِّلَّذِّيَنرظََلم وارمِّنم
لبـ  حر ِفِة واملـ  النة، املفالويل  واهلالك  للِفَرِق الض  )الواضح يف التفسري(. ة.ة، ِمن عذاِب يوِم القيامدِ 
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مَر} -68 ٌفرَعَليمك م رالميَـوم  {َوََلرأَنـمت ممرحَتمَزن ونَررََيرعَِّبادِّرََلرَخوم
علـى    وال أنـتم حتزنـونَ   ،عـنكم  كم منه برضـايَ نت  فإين قد أمِ   ،ن عقايبمِ   اليومَ   عليكم    خوفٌ اي عبادي ال ... 
 )الطربي(. موه منها.ا فارقت  لكم ممن  م عليه خريٌ الذي قدمت   فإنن  ،الدنيا  فراقِ 
 

لِّمِّيَرالَّذِّيَنرَآَمن وار} -69 ََيتَِّناروََكان وارم سم  {ِبَِّ
ه.  الــــذيَن آمنــــوا ابهلِل وصــــَدقوا يف إ رِع وأحكامــــِ ميــــاهِنم، وكــــانوا مسَتســــِلمنَي ألمــــِر هللِا ورســــولِه، منقــــاديَن للشــــن

 )الواضح(.
 

رَجَهنََّمرَخالِّد ونَر} -74 رَعَذابِّ رِّمَِّيرِفِّ  {إِّنَّرالمم جم
ا. )الواضح(.إنن الكافريَن األشقياَء يف عذاِب جهننمَ    ابقوَن أبدا

 
ه ممر} -75  {م بملِّس ونَرَوه ممرفِّيهِّررََلريـ َفَتَّ رَعنـم

فنف  عنهم. )روح املعاين(.  ال خي 
 

رإَِّلٌهر} -84 َرمضِّ راْلم رالسََّماءِّرإَِّلٌهرَوِفِّ َكِّيم رالمَعلِّيم رَوه َورالَّذِّيرِفِّ  {َوه َوراِلم
 )الطربي والبغوي(. هم.مبصاحلِ  العليم    ،يشاءهم ملا وتسخريِ  ،لقهخَ  يف تدبريِ   وهو احلكيم  

 

رالدخانسورةر
 
ررَب َِّكررَرمحمَةًر} -6  {  إِّنَّه ره َورالسَّمِّيع رالمَعلِّيم رمِّنم

أي: الســميع  ألقــواِل عبــاده، العلــيم    :( من سورِة الشـعراء220قال يف تفسرِي االمسنِي اجلليلني، يف اآليِة )
 حبركاهِتم وسكناهِتم.

  املشــركونَ   هــؤالءِ   ما يقــول  ِـ لـ    هــو الســميع  وتعــاىَل   تبـاركَ   هللاَ   إنن :  الطــربي  مبــا يناســب  ســياَق اآليــِة هنــاوقــال 
مبـا تنطـوي    العلـيم    ،غـريهم  هم ومنطـقِ ن مـنطقِ مِـ   ذلـكَ   وغـريِ   ،سـلنا إلـيهمن ر  وأرسـلنا مِـ  ،نـان كتابِ فيما أنزلنا مِـ 

 )الطربي(. غريهم. وأمورِ هم ن أمورِ مِ   ذلكَ  وغري   ،همضمائر   عليهِ 
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ررَبُّك ممرَورَر} -8 ره َورُي ميِّيرَوُي ِّيت  َوَّلِّيَرََلرإَِّلَهرإَِّلَّ رَآَِبئِّك م راْلم  {بُّ
  العبـادة    ال تصـلح    فإنـه    ،هفال تعبـدوا غـريَ   ،وما بينهما  واألرضِ   واتِ االسم رب ِ  غري   لكم أيها الناس   ال معبودَ 

 ا.حيًّ  ا كانَ ممن   ما يشاء    ومييت   ،ي ما يشاءيهو الذي حي    ،واهسِ  وال تنبغي لشيءٍ  ،لغريه
 .لنين آابئكم األون كم مِ ى قبلَ ن مضَ مَ  كم ومالك  يقول: هو مالك   {ِلنيَ ون ك م  األ َ آابئِ  ك م  َوَرب  َرب  }وقوله: 

 )الطربي(. وال نفع. على ضر ٍ  اليت ال تقدر  كم  آهلتِ  دونَ  فاعبدوه    هو الرب   ،صفته يقول: فهذا الذي هذهِ 
 

َىر} -16 رالمَبطمَشَةرالمك بم َمرنـَبمطِّش  َتقِّم ونَريـَوم رم نـم  {إَِّنَّ
 )الواضح يف التفسري(. رس َلنا.  كذيِبكمِبايتِنا وت فرِكمم  منكم جزاَء كنَنتقِ 
 
رَأدُّوارإَِّ َّرعَِّباَدراَّللَِّّر} -81 رَلك ممرَرس وٌلرَأمِّيٌررَأنم  {إِّّن ِّ

 . )الواضح(.فقاَل هلم موسى: أطِلقوا َبين إسرائيَل ِمن الظ لِم واالسِتعباد، وأرِسلوهم معي
 

ر} -20 رع ذمت  رَورَب ِّك ممرَوإِّّن ِّ رتـَرمَج  ونِّرربَِّرِب ِّ  {َأنم
 ... )الطربي(.به منكم  واستجرت   ،كم ورب ِ بريبِ   وإين اعتصمت  

 
رِّربِّعَِّبادِّيرلَيمًَلرإِّنَّك ممرم تـَّبَـع ونَر} -23  {فََأسم
  قوكَ دن بعبـادي الـذين صـ   وإمنا معىن الكـالم: فأسـرِ   .بليل، قبَل الصباح  –  وهم بنو إسرائيل  - بعبادي فأسرِ 

و ا قبــولَ   ،مــنهم  بوكَ الــذين كــذن   دونَ   ،بعــوكواتن   آمنــو بــكَ و  ــَ   إن فرعــونَ   .منــك  هم بــه مــن النصــيحةِ مــا جئــتَ   وأبـ
 )الطربي، ابختصار(. .هم يف آاثركمهم وأرضِ م عن بلدِ بعوكم إذا شخصت  متن  ن القبطِ مِ  ه  وقومَ 
 

ر} -29 َرمض  رَعَليمهِّم رالسََّماء رَواْلم  {نمَظرِّينَرَوَمارَكان وارم رَفَمارَبَكتم
 ، لتوبٍة وال لغريِها. )البغوي(.هم  العذاب  همل ي نَظروا حنَي أخذَ 

 
ثـََره ممرََلريـَعمَلم ونَرَمار} -39 رَوَلكِّنَّرَأكم َق ِّ ِلم رِبِّ َنات َارإَِّلَّ  {َخَلقم

 إال به. التدبري   الذي ال يصلح   ابحلق ِ  ال   السبَع واألَرضنَي وما بينهما إواتِ اما خلقنا السم
  أبن    ،اعبثـا   اخللـقَ   ربلـقِ  ذكـره: مل  تعـاىَل   واجملـازاة، يقـول    البعثِ   ةِ على صحن   التنبيهَ   تعاىل ذكره    ا يعين بذلكَ وإمن
علــى    املطيــعِ   جمــازاةِ   والنهــي، وغــريِ   واألمــرِ   ابلطاعــةِ   االمتحــانِ   ن غــريِ حيــيهم مــا أردًن، مث نفنــيهم مِــ هم فن  ثَ دِ َنــ  

ــن   ــية، ولكـ ــا ذلـــكَ خلق  طاعتـــه، والعاصـــي علـــى املعصـ ــن  قِ ل  ن خَ ه مِـــ ن أردًن امتحانَـــ مَـــ   لنبتلـــيَ   نـ ــئنا مـ نـــا مبـــا شـ
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ىَن }  والنهــي  ن األمــرِ مِــ   امتحانـهِ  ن وا اِبحل  ســ  ســَ زَِي الــنِذيَن َأح  اء وا مبــَِا َعِملــ وا َوجيــَ  زَِي الــنِذيَن َأســَ { ]ســورة لَِيجــ 
 )الطربي، بشيء من االختصار(.  [.31النجم: 

َره م  ال يـَع  } ــَ ثـ نن َأك  ونَ َوَلكــِ اِس ال يعَلمــوَن ذلــك، ولــذلَك فهــم ال ي  :{َلمــ  ــَر النــن روَن  ولكــنن أكث عــِث  لبيف اتفكــن
وت.

َ
 )الواضح(. بعَد امل

 
ت ممربِّهِّرَتمََت ونَر} -50  {إِّنَّرَهَذارَمارك نـم

ك ون، فتختصــمونَ الــذي كنــت    بــه اليــوم، هــو العــذاب    ب  ذن عَــ الــذي تـ    إنن هــذا العــذابَ  وال    فيــه،  م يف الــدنيا َتشــ 
 )الطربي(. موه، فذوقوه.فقد لقيت    ،به توقنونَ 

 
رَمَقاٍمرَأمِّيٍررالمم تَّقِّيَرإِّنَّر} -51  {ِفِّ
 ... )الطربي(.معاصيه  طاعته، واجتنابِ   أبداءِ  وا هللاَ قَ الذين اتـن  إنن 
 

رَجنَّاٍترَوع ي ونٍر} -52  {ِفِّ
م يف جنناٍت عاليات، وأهناٍر جارايت  .. )الواضح يف التفسري(إهنن

 
ررَب َِّكر} -57  {المَعظِّيم رَذلَِّكره َورالمَفومز رَفضمًَلرمِّنم

فيمـــا    ،هقــائهم إاي  وات ِ   ،مهم لــرهب ِ م وطــاعتِ أبعمـــاهلِ   ،يف الــدنيا  ن إدراكــهِ مبــا كـــانوا يطلبــون مِــ   العظــيم    هــو الظفــر  
 )الطربي(. احملارم.  واجتنابِ   ،والفرائض ن الطاعاتِ هم به مِ امتحنَ 

 

راْلاثيةسورةر
 
رمَِّنراَّللَِّّر} -2 َكِّيمِّرتـَنمزِّيل رالمكَِّتابِّ  {المَعزِّيزِّراِلم

رب  تعـاىَل أنـه  نـزنَل الكتـاَب علـى عبـدِه ورسـولِه   قاَل يف تفسرِي مثلها، يف اآليِة الثانيـِة مـن سـورِة األحقـاف: خيـ 
ا إىل يـوِم الـدينِ  –حممٍد  ه  ابلعـزنِة الـيت  –  صـلوات  هللِا وسـالمه  عليـِه دائمـا  ال تـ رام، واحلكمـِة يف  ووصـَف نفسـَ

 ألفعال.األقواِل وا
 
رَْلَََيٍتر} -3 َرمضِّ رَواْلم رالسََّماَواتِّ مِّنِّيَرإِّنَّرِفِّ  {لِّلمم ؤم
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 )الطربي(. نوها ورأوها.إذا تبين  جِ جَ ابحل   قنيَ للمصد ِ 
 
ٍمر} -4 رَدابٍَّةرَآََيٌترلَِّقوم رمِّنم رَخلمقِّك ممرَوَماريـَب ثُّ  {ي وقِّن ونَرَوِفِّ

َن  ع... 
 )الواضح(. خالق. دن هلا ِمنقيقِتها، وأيقَن أن  ال بَف األشياَء على حر مل

 
َتــَِّر} -5 َدرَموم َرمَضربـَعــم اربِــّهِّراْلم يــَ ررِّزمٍقرفََأحم نم َماءِّرمــِّ َنرالســَّ َزَلراَّللَّ رمــِّ ارأَنـــم ارِّرَومــَ رَوالنـَّهــَ لِّ راللَّيــم تََِّلفِّ ارَواخـم

ٍمر رَآََيٌترلَِّقوم رالر ََِّيحِّ  {  يـَعمقِّل ونَرَوَتصمرِّيفِّ
 )الطربي(. والِعرب. ايتِ ن اآلبه مِ  ه  عنه ما وعظَ  ويفهمونَ  ،ه  جَ جَ ح   عن هللاِ  يعقلونَ 

 
راَّللَِّّرَأوملِّيَـاَءر} -10 رد ونِّ نم ًئارَوََلرَماراَّتـََّذ وارمـِّ رَمارَكَسب وارَشيـم ه مم رَعنـم رَورَائِّهِّممرَجَهنَّم رَوََلريـ غمِنِّ َوَلـَ ممرمِّنم

 {َعَذاٌبرَعظِّيمٌر
 )الطربي(. عظيم.  مَ يف جهنن  ومئٍذ عذابٌ ي ن هللاِ وهلم مِ 

 
رَرِب ِِّّممر} -11 ََيتِّ ٍزرأَلِّيمٌررَوالَّذِّيَنرَكَفر وارِبَِّ ررِّجم  {ََل ممرَعَذاٌبرمِّنم

 ... )الطربي(.ويعملوا هبا قوا هباومل يصد ِ   ،على احلق   تِ الداال   ايتِ ن اآلمِ  جحدوا ما يف القرآنِ  والذينَ 
 

ر}  -13 ارِفِّ ممرمــــَ خََّررَلكــــ  ه رَوســــَ نــــم ارمِّ رَجِّيعــــً َرمضِّ راْلم ارِفِّ رَومــــَ َماَواتِّ ٍمرالســــَّ وم َكرَْلَََيٍترلِّقــــَ رَذلــــِّ إِّنَّرِفِّ
 {يـَتَـَفكَّر ونَر

علــى    ودالالتٍ   مــاتٍ ، لعاليتــنياآل  لكــم يف هــاتنيِ   ه  رَ أنــه ســخن   لكــم مــا أنبــأكم أيهــا النــاس    هللاِ   يف تســخريِ   إنن 
علـى تسـخريها    الـيت ال يقـدر    األشـياءَ   لكـم هـذهِ   رَ وسـخن   ،عليكم هذه النعم  الذي أنعمَ   ،لكم غريه  أنه ال إلهَ 

  روا فيهــــا.وفكــــن   روهاإذا تــــدبن   ،عظــــون هبــــا ويتن   فيعتــــربونَ   ،تــــهوأدلن   جــــهِ جَ وح    هللاِ   يف آايتِ   رونَ يتفكــــن   لقــــومٍ   ،غــــريه  
 )الطربي(.

 
َرائِّيَلر} -16 رإِّسم َنارَبِنِّ رَآتـَيـم َمرَوالنـُّبـ وَّةَرَوَلَقدم  {المكَِّتاَبرَواِلم كم
مَ احل   وَ }  ،واإلجنيــــل  يعــــين التــــوراةَ   {ابَ الِكتَــــ } يف    الــــيت مل تنــــزل    ابلســــننِ   والعلــــمَ   ،ابلكتــــاب  يعــــين الفهــــمَ   {كــــ 

 ي(.. )الطرب ورس الا إىل اخللق  يقول: وجعلنا منهم أنبياءَ   {ةَ بـ ون َوالنـ  } ،الكتاب
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ٍمري وقِّن ونَر} -20 رَوه ًدىرَوَرمحمٌَةرلَِّقوم رلِّلنَّاسِّ  {َهَذارَبَصائِّر 
، يـ بـَـنيِ   هلــم  األمـوَر علــى حقيقتِ    هــا، ويَهـديهم إىل مــا فيــِه فــوز همهـذا القــرآن  معــامل  للنـناِس ودالئــل  هلــم يف احلـق 

ــــَمن صــــدنَق بــــه، وتــــيقنَن   ن عنــــِد هللِا العلــــيِم احلكــــيم. )الواضــــحوفالح هــــم، ورمحــــٌة عظيمــــٌة هلــــم، ـل ه  مــــِ يف    أنــــن
 (.التفسري

 
رَوَخَلَقراَّللَّ رال} -22 َق ِّ ِلم َرمَضرِبِّ رَواْلم رَوه ممرََلري ظمَلم ونَرسََّماَواتِّ َارَكَسَبتم َزىرك لُّرنـَفمٍسرِبِّ  {َولِّت جم
ــا عمـــلَ   عامـــلٍ   كـــلن   هللا    ثيـــبَ ولي  ...   ــ    واملســـيءَ   ،ابإلحســـان   احملســـنَ   ،ن عمـــلمِـــ   مبـ ــا هـــو أهلـ ــبخسَ   ،همبـ   ال لنـ

  ،هفنكرمَــ   غــريهِ   إحســانِ   ثــوابَ   للمســيءِ   جنعــلَ أو    ،هفنعاقبَــ   غــريهِ   عليــه جــرمَ   وَنمــلَ   ،إحســانه  ثــوابَ   احملســنَ 
 )الطربي، بشيء من االختصار(. أعماهلم.  جزاءَ  مونَ وهم ال ي ظلَ  ،يداه مبا كسبت   كالًّ   لنجزيَ  ولكن  

 
هِّروَر}  -23 هِّرَوقـَلمبــِّ َتَمرَعلــَىرََسمعــِّ ٍمرَوخــَ لَّه راَّللَّ رَعلــَىرعِّلــم َواه رَوَأضــَ راَّتــَََّذرإَِّلَــَه رهــَ نِّ َلرَعلــَىرَأفـََرأَيــمَترمــَ َجعــَ

ربـَعمدِّراَّللَِّّرَأَفََلرَتذَكَّر ونَرَبَصرِّهِّرغَِّشاَوًةر دِّيهِّرمِّنم ريـَهم  {َفَمنم
مـوا  فتعلَ   ،أيهـا النـاس  {ر ونَ  تـَذَكن فـَاَل أَ }  ؟هإاي    هللاِ   إضـاللِ   بعـدَ   الرشدِ   ةِ حمجن   وإبصارِ   ،احلق    إلصابةِ  قه  ن يوف ِ فمَ 
 )الطربي(.  ؟ارشدا ا م  وليًّ  لنفسهِ  ولن جيدَ   ،اأبدا  به ما وصفنا فلن يهتديَ  هللا    ن فعلَ مَ  أنن 
 

ر} -24 ر  رالدَّهم لِّك َنارإَِّلَّ رَوََنمَيارَوَماريـ هم نـمَيارَم وت  رَحَياتـ َنارالدُّ رعِّلممٍرَوقَال وارَمارهَِّيرإَِّلَّ رَوَمارََل ممربَِّذلَِّكرمِّنم
رَيظ نُّونَر ره ممرإَِّلَّ  {إِّنم

نـ َيا مَن وت  َما }القائلني:   املشركنيَ  وما هلؤالءِ  ر  َوََن َيا َومَ ِهَي ِإالن َحَياتـ َنا الد  ِلك َنا ِإالن الدنه    مبـا يقولـونَ   {ا يـ ه 
  وال برهــانٍ   ،ن هللاأاتهــم مِــ   خــربٍ   ا بغــريِ صــا ذلــك عر    ألهنــم يقولــونَ   ،علــم  ن يقــنيِ يعــين مِــ   ،ن علــممِــ   ن ذلــكَ مِــ 

 . )الطربي(.عندهم حبقيقته
 

ًمارَوَأمَّارالَّذِّيَنرَكفَر} -31 ت ممرقـَوم َبمُت مروَك نـم َتكم َلىرَعَليمك ممرفَاسم رتـ تـم رَآََيِتِّ  {ُم مرِّمِّيَرر وارَأفـََلممرَتك نم
يَن كافرين. )البغوي(.  متكربِ 

 
مِّك ممرَهَذار} -34 يت ممرلَِّقاَءريـَوم َمرنـَنمَساك ممرَكَمارَنسِّ رِّينَرَوقِّيَلرالميَـوم رََنصِّ  {َوَمأمَواك م رالنَّار رَوَمارَلك ممرمِّنم

  ينتصـر    وال منتصـرٍ   ،هللا  ن عـذابِ مِـ   كم اليـومَ ذ  نقِ ي    ن مستنقذٍ وما لكم مِ   ،مجهنن   إليها ًنر   ومأواكم اليت أتوونَ 
 )الطربي(.  لكم منه.  فيستنقذ   كمب  ن يعذ ِ لكم ممن 
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د ر} -36 َمم رالمَعاَلمِّيَررَفلِّلَّهِّراِلم رَرب ِّ َرمضِّ راْلم رَوَرب ِّ رالسََّماَواتِّ  {َرب ِّ
د  احل َ   هِ فَِللـن } فمنــه    ن نعمـةٍ مـا بكـم مِـ   كـلن   فـإنن   ،هـا النـاسدوا أي  فامحَـ   ه  فـإاي    ،لقـهخَ   عنـدَ   وأايديـهِ   مـهِ علـى نِعَ   {مـ 

 . )الطربي(.به معه وتشركونَ  رابًّ  ن دونهِ مِ  ه  خذونَ ما تتن  ودونَ  ،ووثن ن آهلةٍ مِ   ن دونهِ مِ  ما تعبدونَ  دونَ 
 

راْلحقافسورةر
 
ت ممر}  -4 ــم لمرَأرَأَيـــ ــ  رقــ راَّللَِّّرمــــَ رد ونِّ نم ع وَنرمــــِّ دم ــَ ررارتــ رمٌكرِفِّ ممرشــــِّ ــَ  رَأممرَلــ َرمضِّ َنراْلم وارمــــِّ ــ  اَذارَخَلقــ ــَ رمــ َأر وّنِّ

 {السََّماَواتِّر
ــوداِت الباطلـــــة ــع  املعبــ ــا مجيــ ــدوهَنا، ومعهــ ــيت تعبــ ــناَم الــ ــذِه األصــ ــت م هــ ــول: أرأيــ ــا الرســ ــركنَي أي هــ ل  للمشــ ــ  ...  قــ

 )الواضح(.
 
ََتَاه رقــ ر}  -8 رافمََتَيـمتــ ه رفـَـََلرَتمرَأممريـَق ولــ وَنرافــم ًئارلمرإِّنِّ يـم َنراَّللَِّّرشــَ رمــِّ وَنر ِّ وَنرفِّيــهِّرلِّكــ  َورَأعملــَم رِبــَِّارت فِّيضــ  هــ 

َنك ممر رَوبـَيـم يًداربـَيمِنِّ يم رَكَفىربِّهِّرَشهِّ  {َوه َورالمَغف ور رالرَّحِّ
 قاَل رمحَه  هللا: هذا هتديٌد هلم، ووعيٌد أكيد، وترهيٌب شديد.

ره  الطـــربي  مبـــا     ى ابهللِ كفَـــ   .كم يف هـــذا القـــرآن بيـــنَ   مبـــا تقولـــونَ   واه  ســـِ   شـــيءٍ   ن كـــل ِ مِـــ    أعلـــم  ريبِ  خمتصـــره:  وفســـن
 .هللا ن عندِ كم به مِ كم يل فيما جئت  ن تكذيبِ مِ  وعليكم مبا تقولونَ  ا علين شاهدا 

 
ٌدرمِّر} -10 َدرَشاهِّ رعِّنمدِّراَّللَِّّروََكَفرمُت مربِّهِّرَوَشهِّ رَكاَنرمِّنم هِّرفـََآَمَنرق لمرَأرَأَيـمت ممرإِّنم ثملـِّ َرائِّيَلرَعَلىرمِّ رإِّسم رَبِنِّ نم

َبمُت مر َتكم َمرالظَّالِّمِّيَرَواسم دِّيرالمَقوم  {إِّنَّراَّللََّرََلريـَهم
هم  جيـــاهبم هلـــا  ظلمـــوا أنفسَـــ   الـــذينَ   الكـــافرينَ   القـــومَ   املســـتقيمِ   الطريـــقِ   يد وهَـــ   احلـــق ِ   إلصـــابةِ   ق  ال يوفـــ ِ   هللاَ   إنن 

 ي(.)الطرب   بكفرهم به. هللاِ  سخطَ 
 

تَـَقام وا} -13 ٌفرَعَليمهِّممرَوََلره ممرَُيمَزن ونَررإِّنَّرالَّذِّيَنرقَال واررَبُـَّناراَّللَّ رُث َّراسم  {َفََلرَخوم
 ذكَر أنه تقدنَم تفسري ها يف سورِة حم السجدة، يعين فصِ لت.

َن  مث ن ا( منها، قال: }30وهي يف اآليِة ) تَـَقام واِإنن النِذيَن قَال وا رَبـ َنا ا أي: أخلصوا العمَل هلل، وعملوا    {س 
 شرَع هلم.بطاعِة هللِا تعاىل على ما 
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َن  نَــ ال وا َربـ  ِذيَن قَــ الــن   إنن }وقـاَل الطــربي:   تَـقَ   مث ن }  ،غــريه  الــذي ال إلـهَ   {ا ا فلــم    ،هم بــذلكعلــى تصــديقِ   {ام وااســ 
 .وهنيه يف أمرهِ  ومل خيالفوا هللاَ  ،بشرك خيلطوه  

 
َنَّةِّرَخالِّدِّيَنرفِّيَهارأ ولَر} -14 راْلم َارَكان واريـَعمَمل ونَررئَِّكرَأصمَحاب   {َجَزاًءرِبِّ

 . )الطربي(.افيها أبدا  ماكثنيَ  ،اوسكاهن    اجلنةِ  أهل    ،واستقاموا قالوا هذا القولَ  الذينَ  هؤالءِ 

 

رَأومزِّر}  -15 َنًةرقـَاَلرَرب ِّ َيرسـَ دَّه رَوبـَلَـَغرَأرمبَعــِّ رإَِّذاربـَلَـَغرَأشــ  َّتَّ رحـَ ِنِّ َترعــم رأَنـمَعمــم ك َررنِّعمَمتــََكرالَـِّتِّ رَأشـم َأنم
لِّحمر اه رَوَأصـــم ًارتـَرمضـــَ اِلِّ َلرصـــَ رَأعممـــَ َديَّرَوَأنم ىرَوالـــِّ رَوَعلـــَ يَّ ررَعلـــَ رر ِّ رذ ر ِّيـــَِّتِّ َكرِفِّ رإِّلَيـــم ت  رتـ بـــم َنرإِّّن ِّ رمـــِّ َوإِّّن ِّ

لِّمِّيَر  {المم سم
 ابإلميـاِن واإلسـالم، وأهِلمـين ومـ نن علـين أبن   لـين وعلـى والـدين ننـَت هبـا عضَلَك ونعمَتَك الـيت مألشك َر ف... 

ى هبــا، واجعــِل اإلميــاَن والصـن  ب هـا وَترضــَ احلِة الــيت حتِ  الَح ســارايا يف َنســلي، إين ِ تبــت  إليــَك  أقـوَم ابألعمــاِل الصــن
  التفسري(.)الواضح يف لك.  لوهَبمَلصوا قإليك، وأخ فوَسهمأسَلموا ن ٍل ال َترضاه، وإين ِ ممننك لِ  عم  نمِ 
 

َنــَّةِّر}  -16 راْلم َحابِّ رَأصــم ي َِّئاَتِِّّممرِفِّ رســَ نم لــ وارَونـََتجــاَوز رعــَ ارَعمِّ َنرمــَ ســَ ه ممرَأحم نـم أ ولَئــَِّكرالَــّذِّيَنرنـَتَـَقبــَّل رعــَ
رالَّذِّيرَكان واري وَعد ونَر قِّ دم  {َوعمَدرالص ِّ
ؤ ِمِننَي َوال م  }قــاَل البغـــوي: وهــو قولـــه  عـــزن وجــلن:   َن  ال مـــ  َد ا اتٍ َوعـــَ اِت َجنـــن َهنـــ َار  ؤ ِمنـــَ ا األ  ن  حَت ِتهـــَ رِي مـــِ  َتـــَ 

يم   و ز  ال َعظــِ َو ال فــَ رَب  َذلــَِك هــ  َِن َأكــ  َن ا َواٌن مــِ ٍن َوِرض  ]سـورة     {َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِ َبةا يف َجنناِت َعد 
 [.72التوبة:  

يف الـدنيا    ه  الـذي كـانوا إاين   ،هلـم بـه  مـوفٍ   فيـه أنـه    شـكن   ال  ،احلـق ِ   وعـدَ   هذا الوعـدَ   هللا    وعدهم  قال الطربي:  و 
 .تعاىل هم هللا  د  عِ يَ 
 

رالَّذِّيَنرَكَفر وارَعلَـىرالنـَّارِّر} -20 َمريـ عمَرض  ت ممريَي ِّبَـاتِّك ممررَويـَوم تَـعمت ممرِبـَِّاررَأذمَهبــم َتمم نـمَيارَواسـم رَحيَـاتِّك م رالـدُّ ِفِّ
ر َمرَت مَزومَنرَعَذاَبراَلم ونِّ ت ممرتـَفمس ق ونَرفَالميَـوم َارك نـم رَوِبِّ َق ِّ ربَِّغيمِّراِلم َرمضِّ راْلم َتكمبِّ وَنرِفِّ ت ممرَتسم َارك نـم  {ِبِّ

 أي: يعذنبوَن هبا. )روح املعاين(.
 الننار... )الواضح(.وي قال  للكافريَن وهم يـ َعذنبوَن يف 
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رَوَقدمر} -21 َقافِّ َحم ْلم َمه رِبِّ رَأَخارَعاٍدرإِّذمرأَنمَذَررقـَوم هِّرَواذمك رم رَخلمفـِّ نم رَيَديـمهِّرَومـِّ ِّ رَبيم رالنُّذ ر رمِّنم ررَخَلتِّ َأَلَّ
ٍمرَعظِّيمٍر رَعَليمك ممرَعَذاَبريـَوم رَأَخاف  راَّللََّرإِّّن ِّ  {تـَعمب د وارإَِّلَّ

نــه ال إلــه  أ  ،دوا لــه األلوهــةوأفــرِ   ،صــوا لــه العبــادةأخلِ   ولكــن    ،هكم إاين ا يف عبــادتِ شــيئا   هللاِ شــركوا مــع  يقــول: ال ت  
  ،ههولــ    عظــم  يَ   يــومٌ   وذلــكَ   ،عظــيم  يف يــومٍ   هللاِ   عــذابَ   هللاِ   كم غــريَ بعبــادتِ   علــيكم أيهــا القــوم    ين أخــاف  إ  ،غــريه

 )الطربي، ابختصار(. القيامة. وهو يوم  
 

رَمكَّنــَّاك ممرفِّيــهِّر}  -26 ارإِّنم رَمكَّنــَّاه ممرفِّيمــَ دم ارَوَلقــَ َدًةرَفمــَ ارًارَوَأفمئــِّ ارَوأَبمصــَ ارَلــَ ممرََسمعــً ه ممرَوَجَعلمنــَ نـم َ رعــَ َأغــم
ءٍر يم رشـَ نم رَوََلرَأفمئـَِّدَت  ممرمـِّ رَوََلرأَبمَصار ه مم اررََسمع ه مم اَقرِبـِِّّممرمـَ راَّللَِّّرَوحـَ ََيتِّ د وَنرِبَِّ ان وارَجمحـَ ان واربِـّهِّرررإِّذمركـَ كـَ

زِّئ ونَر تَـهم  {َيسم
مَع واألبصــاَر واألفئـــدَة مثَلمــا جعلناهــا لكـــم، فلــم يســـَتعملوها ِلمــا خ   ت  لـــه،  وجعلنــا هلــم  الســـن روا  ق  بــلِلقــَ صـــن

نيويـنة، وتتَ عَمنف نلســ   سـَتعِملوا مسَعهــمي  فلــمقليــِد اآلابء،  هـا علــى األمــوِر الد    ل، وال أبصــاَرهمالرســ   ماِع احلـقِ  مــِ
ِر يف آايِت هللِا الد  ــنِة علــى قللتفكــ  م وصــ ِه وعظمتــ در ال ه مِه اجلليلــة، فلــم  فاتتــِه، وال أفئــدهَتم يف معرفــِة رهبــِ  د    ت فــِ

م.. )الواضح يف التفسري(.يئاا  ش  عنَد رهبِ 
 

ر} -27 َََيتِّ َناراْلم َنرالمق َرىرَوَصرَّفـم َلك ممرمِّ َنارَمارَحوم َلكم رَأهم ع ونَرَوَلَقدم  {َلَعلَّه ممريـَرمجِّ
 { عن كفرِهم، فلم يرجعوا، فأهلكناهم. خيوِ ف  مشركي مكة. )تفسري البغوي(.َلَعلنه م  يـَر ِجع ونَ }
 

َرومر}  -33 َيرَأَوملَمريـــَ رُي ميــِّ ادٍِّررَعلــَىرَأنم نَّربِّقــَ َلمقِّهــِّ َيرِبِّ َرمَضرَوملَمريـَعــم رَواْلم َماَواتِّ َقرالســَّ ارَأنَّراَّللََّرالــَّذِّيرَخلــَ
َتىر ٍءرَقدِّيرٌرالمَموم رَشيم  {بـََلىرإِّنَّه رَعَلىرك ل ِّ

لِ  شَــ } ( مــن ســورِة البقــرة20يف اآليــِة )  قــال رمحـَـه  هللا  يف تفســريها، َنَ َعلــَى كــ  ِديرٌ ِإنن ا ٍء قــَ   قــال ابــن    {:ي 
 ن نقمة، أو عفو، قدير.مِ  بعبادهِ  ما أرادَ  على كل ِ   هللاَ  إنن  :أي :عباس

  علــى إحيــاءِ   واألرضَ   واتِ االســم  الــذي خلــقَ   يقــدر    ،بلــىوقــاَل اإلمــام  الطــربي  فيمــا يناســب  الســياق: ...  
وال    ،أراده  شـيءٌ   ال يعجـزه    ،ذو قـدرة  ،ه  لَـ فع    وأرادَ   ،هقَ ل  خَ   شاءَ   شيءٍ   ذلك على كل ِ  الذي خلقَ  :أي ،املوتى
  فــال ينبغــي أن    ،فضــعيف  عــن ذلــكَ   ن عجــزَ مَــ   ألنن   ،الفنــاء  بعــدَ   لــقِ اخلَ   إنشــاء    عييــهِ في    ه  فعلَــ   أرادَ   شــيءٌ   ي عييــهِ 
 .اضعيفا  أرادَ ا ن كان عم  ا مَ إهلا  يكونَ 
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ارِّر}  -34 ــَّ ىرالن ر وارَعلــَ ذِّيَنرَكفــَ ــَّ رال َرض  َمريـ عــم وم ــَ يمَسرهَــررَويـ ــَ ارأَل ــَ ىرَورَب ِّن ال واربـَلــَ رقــَ ق ِّ ِلــَم اَلرَذارِبِّ ذ وق وارقــَ فــَ
ف ر ونَر ت ممرَتكم َارك نـم  {المَعَذاَبرِبِّ

   ... )الواضح(.يـ َعذنبوَن يف الننار  للكافريَن وهموي قال   {:َويـَو َم يـ ع َرض  النِذيَن َكَفر وا َعَلى الننارِ }
ت م  َتك  } ــ  َذاَب مبــَِا ك نـ ر ونَ قــَاَل فــَذ وق وا ال عــَ م  مبــا كنــت    نَ اآل  النــارِ   بــذلك: فــذوقوا عــذابَ   ر  هلــم املقــر ِ   فقــالَ   {:فــ 

 )الطربي(.  به. م إىل التصديقِ إذا د عيت    وأتبَون اإلقرارَ  ،نكرونهيف الدنيا وت   ه  َتحدونَ 
 

رََّنَارٍر} -35 رَساَعًةرمِّنم َمريـََرومَنرَماري وَعد وَنرملَمريـَلمبَـث وارإَِّلَّ  {َكَأَّنَّ ممريـَوم
نسـيهم  ي    ألنـه    ،ن هنـارمِـ   سـاعةا   هبـم مل يلبثـوا يف الـدنيا إال    لـه  نزِ م    هم أنـه  د  عِـ الـذي يَ   هللاِ   عـذابَ  يـرونَ  هنم يومَ كأ
.  والشــهور  ن الســننيَ مــا فيهــا مكثــوا مِــ   ومبلــغَ   ،مــا كــانوا يف الــدنيا لبثــوا  رَ د  قَــ   عذابــهِ ن  هبــم مِــ   ل  نــزِ مــا يَ   ة  شــدن 

 )الطربي(.

ر
رحممدسورةر

 

راَّللَِّّريَنرَكَفر وارَوَصدُّوارالَّذِّر} -1 رَسبِّيلِّ  {  َأَضلَّرَأعمَماََل ممررَعنم

. )ي نظـر الطـربي  صـلى هللا عليـه وسـلم  حممـدٍ   هِ نبيـ ِ   وتصـديقِ   ،بوحدانيتـه  واإلقـرارِ    هللا،ةِ عباد  وَمنعوا الناَس ِمن
 والواضح(.

 

ر} -2 َاتِّ َارنـ رَوالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ ه ممرَوَآَمن وارِبِّ نـم رَرِب ِِّّممرَكفََّررعـَ َقُّرمِّنم ز َِّلرَعَلىرحم َمٍَّدرَوه َوراِلم
َلَحرَِبََل ممررَسي َِّئاَتِِّّممر  {َوَأصم

ن القــ ولســ علــى ر وآَمنــوا مبــا أنــزَل هللا    ٍد مــِ .  ذنــوهَبم   ، غفــَر هلــمتغــرين  وال ي نسَــ رآن، وهــو احلــق  الــذي ال يِه حممــن
 )الواضح يف التفسري(.

 

َكرِبَِّر}  -3 َلرَذلـــِّ وارالمَبايـــِّ ر واراتَـّبَـعـــ  ذِّيَنرَكفـــَ ممرنَّرالـــَّ رَرِبـــ ِِّّ نم قَّرمـــِّ واراِلـــَم واراتَـّبَـعـــ  ذِّيَنرَآَمنـــ  َذلَِّكرررَوَأنَّرالـــَّ كـــَ
رَأممثَاََل ممر راَّللَّ رلِّلنَّاسِّ  {َيضمرِّب 
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 له. )الواضح(. واملؤمنوَن اتـنَبعوا أمَر الرسوِل والَتزموا ابلشنرع، فكانت  أعماهل م موافقةا لشرِع هللا، خالصةا 

 
رَأقمَدا} -7 رتـَنمص ر واراَّللََّريـَنمص رمك ممرَويـ ثـَب ِّتم  {َمك ممرََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارإِّنم

ا صـلى هللا عليـه وسـلم علــى  حممــدا   ه  كم رسـولَ كم بنصـِر نصــروا هللا ينصـر  تَ   إن    ،ورسـوله  قوا هللاَ اي أيهـا الـذين صـدن 
  فإنــه    ،كم هبــمويظفــر    ،كم علــيهمينصــر    ،الع ليــا  كلمتــه    لتكــونَ   هــم معــه  كم إاين بــه وجهــادِ   الكفــرِ   ن أهــلِ مِــ   أعدائــهِ 
َداَمك م  }  ه.ئــ وأوليا  دينــهِ   ًنصــر     كثــرَ   وإن    ،وا عــنهمولــن تحــىت ال ت  ئكموجيــر ِ   ،كم علــيهميقــول: ويقــوِ    {َويـ ثـَبــ ت  أقــ 
 شيء من االختصار(.ب)الطربي،  كم.عدد   وقلن  همعدد  

 

َّنَّ ر} -9 َبَطرَأعمَماََل ممرممرَكرِّه وارَمارأَنـمَزَلراَّللَّ رَذلَِّكرِبَِّ  {فََأحم

  ،خـرةهبـا يف الـدنيا وال يف اآل  م هللا  ه  مل يـنفع    هلـةَ م اآلوذلك عبادهت    ،الدنيام اليت عملوها يف  أعماهلَ  فأبطلَ ... 
كمـا    ،األمـم  جنـاسِ ن أبـه مِـ   ن كفـرَ مَـ   يف مجيـعِ   جاللـه    هللا جـلن   وهذا حكـم   .افأصالهم سعريا  ،هم هبابل أوبقَ 

 )الطربي(.  قتادة. قالَ 

 

يمهِّممر}  -10 َرراَّللَّ رَعلــَ بملِّهِّممرَدمــَّ رقـــَ نم ذِّيَنرمــِّ ة رالــَّ اَنرَعاقِّبــَ َفركــَ رفـَيَـنمظــ ر وارَكيــم َرمضِّ راْلم ي وارِفِّ ممرَيســِّ َأفـَلــَ
 {َولِّلمَكافِّرِّيَنرَأممثَاَل َار

 .)الواضح( ِتهم.قوبريَن السنائريَن على منهِجهم مثل  عوللكاف
 

ََلر} -11 نَّراَّللََّرَموم ََلرََل ممرَذلَِّكرِبَِّ  {الَّذِّيَنرَآَمن وارَوَأنَّرالمَكافِّرِّيَنرََلرَموم
نـا  وتثبيتِ   ،ابهلل  اإلميـانِ   نا فريـقَ تِ مـن ن صـر   ،الكفـر  وفريـقِ   ،اإلميـان   الذي فعلنا هبـذين الفـريقني: فريـقِ  هذا الفعل  

  ابهللِ   الكــافرينَ   وأبنن   ،رســوله  بــه وأطــاعَ   ن آمــنَ مَــ   ويل    هللاَ   أنن   ن أجـلِ مِــ   ،الكفــر  ًن علــى فريــقِ وتــدمريِ   ،همأقـدامَ 
 )منتخب من الطربي(. وال ًنصر.  هلم ال ويلن 

 
َار ر} -12 ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم رَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم َاتِّ ل رالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ خِّ  {إِّنَّراَّللََّري دم
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ن الــذين آمنــوا  بــراِر الســعداء، مِــ احلــج: ... عطــَف بــذكِر األ( مــن ســورِة  14ِة )قــاَل يف معــىن مثلهــا، يف اآليــ 
رابت، وتركــوا املنكــرات، فــأورثَهم   ن مجيــِع أنــواِع القــ  بقلــوهبم، وصــدنقوا إميــاهَنم أبفعــاهِلم، فعملــوا الصــاحلاِت مــِ

  الدرجاِت العاليات، يف روضاِت اجلنات.ذلك سكىَن 
 

رقـَرميَر} -13 رمِّنم َناه ممروََكأَي ِّنم َلكم َرَجتمَكرَأهم رَأخم رقـَرميَتَِّكرالَِّتِّ َررََل ممرٍةرهَِّيرَأَشدُّرقـ وًَّةرمِّنم  {َفََلرََنصِّ
هم. )روح  ــِ هم منـــه أبنفسـ ــِ ــدِم خالصـ ــاِن عـ ــَر بيـ ــار، إثـ هم بواســـطِة األعـــواِن واألنصـ ــِ ــاٌن لعـــدِم خالصـ بيـ

 املعاين(.
 

ررَب ِّهِّرر} -14 رَكاَنرَعَلىربـَي َِّنٍةرمِّنم رَأَفَمنم َواَءه ممرَكَمنم  {ز ي َِّنرَله رس وء رَعَملِّهِّرَواتَـّبَـع وارَأهم
تهم  بعـوا مـا دعَـ واتن   ،بـه مقـيم  فهـو علـى العمـلِ   ،مجـيالا   فـأراه    ئتهِ وسـي ِ   عملـهِ   قبيحَ   له الشيطان    نَ سن ن حَ كمَ ...  

ــ   ــه أنفسـ ــِ إليـ ــيةِ هم مـ ــادةِ   هللاِ   ن معصـ ــِ   ،األواثن   وعبـ ــونَ   أن    ن غــــريِ مـ ــونَ   يكـ ــا يعملـ ــدهم مبـ ــِ   عنـ   برهــــانٌ   كَ ن ذلـــ مـ
 )الطربي(. ؟ةوحجن 

 
رَعَسٍلرم َصفًّىر} -15 َاٌررمِّنم رَرِب ِِّّممرَوَأَّنم رَوَمغمفَِّرٌةرمِّنم رالثََّمَراتِّ رك ل ِّ  {َوََل ممرفِّيَهارمِّنم

  قـنيَ املتن   وهلـؤالءِ .  التصـفية  الـدنيا قبـلَ   أهـلِ   يف عسـلِ   ومـا يكـون    ،ىن القـذَ مِـ  يَ قد ص ف ِ  ن عسلٍ مِ  وفيها أهنارٌ 
هلـم    ن هللاِ مِـ   وعفـوٌ   ،علـى األشـجار  الـيت تكـون    الثمـراتِ   ن مجيـعِ مِ   ،اليت ذكرًن األهنارِ  ن هذهِ مِ  نةِ اجل يف هذهِ 

 (.، ابختصار)الطربي  عليها. وصفٌح منه هلم عن العقوبةِ  ،مث اتبوا منها ،اليت أذنبوها يف الدنيا  عن ذنوهبم  
 

رإَِّذارخَر} -16 َّتَّ َتمِّع رإِّلَيمَكرحـَ رَيسم ه ممرَمنم نـم اَذارقـَاَلرَومِّ َمرمـَ دَِّكرقـَال وارلِّلـَّذِّيَنرأ وتـ وارالمعِّلـم رعِّنـم نم وارمـِّ َرجـ 
َواَءه ممرأ ولَئَِّكرالَّذِّيَنريََبَعراَّللَّ رَعَلىرقـ ل وِبِِّّممرَآنًِّفار  {َواتَـّبَـع وارَأهم

 وال قصٌد صحيح.قاَل رمحَه  هللا: أي: فال فهٌم صحيح، 
ــاَل الطـــربي  يف تفســـريها:   ــتمَ   هـــم القـــوم    ،همصـــفت    الـــذين هـــذه  هـــؤالءِ وقـ فهـــم ال    ،علـــى قلـــوهبم  هللا    الـــذين خـ

بعــوا مــا دعــتهم إليــه  واتن   ،هللا  ورفضــوا أمــرَ   ،عليــه الصــالة والســالم  ه  بــه رســولَ   هللا    الــذي بعــثَ   للحــق ِ   يهتــدونَ 
 ...وال برهان  ا هم عليه إىل حقيقةٍ ممن  فهم ال يرجعونَ  ،همأنفس  
 

 {فََأَصمَّه ممرَوَأعمَمىرأَبمَصارَه ممرم راَّللَّ رأ ولَئَِّكرالَّذِّيَنرَلَعنَـه ر} -23
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ن ر دون، قـــاطِ وَن املفســـِ ضـــ عرِ فأولئـــَك املتفســـري  اآليـــة:   ــام، أبعـــَدهم  هللا  مـــِ ه، فأصـــ عو األرحـ ــِ   َعهـــم عـــنمن مسمحتـ
ى أبصـــاَرهم عـــن رؤيـــ  ِه الد االســـتماِع للحـــق ، وأعمـــَ ِة علـــى صـــدِق رســـِله،  ِة آايتـــِ هم عـــن  الـــن فقـــد عطنلـــوا حواســـن

 ِلهم.جنِس عم ِمن  زاؤهموظيفِتها األساسينة، فكاَن ج ك، وأبعدوها عنذل

 )الواضح يف التفسري(. ة.حيحة، ويف ذلَك أحاديث  صٌة كبري قوبليِه عم، وعظيٌب عطع  األرحاِم ذنوق
 

ممر}  -26 َّنــــَّ  َكرِبَِّ زََّلراَّللَّ رَذلــــِّ ارنـــــَ وارمــــَ ذِّيَنرَكرِّهــــ  ال وارلِّلــــَّ ررقــــَ ضِّ ربـَعــــم ن طِّيع ك ممرِفِّ م رســــَ رِّرَواَّللَّ ريـَعملــــَ َمــــم اْلم
َرارَه ممر  {إِّسم
 ليِه الصنالة  والسنالم... )الواضح(.ٍد عزوَل القرآِن على حممن هوا ننافقنَي قالوا لليهوِد الذيَن كر  املذلَك أبنن 

 
َخَطراَّللََّروََكرِّه واررِّضمر} -28 َّنَّ م راتَـّبَـع وارَمارَأسم َبَطرَأعمَمارَذلَِّكرِبَِّ  {ََل ممرَوانَه رفََأحم

ن الكفـِر والضـنالِل   م  اتـنَبعـوا مـا أغضـَب هللَا وأسـخطَه  مـِ وهذا الذي استحق وه  وًنلوه  ِمن العذاب، بسـبِب أهنـن
 . )الواضح(.مأعماهلِ   ثوابَ   هللا    فأبطلَ  ،اإلمياِن واجلهاِد والطناعة هوا ما يَرضاه  ِمنر ، وكواملعاصي

 
اَكه ممر}  -30 نـــــَ اء رَْلَرَيـم رَنشـــــَ وم رَولـــــَ وملِّ رالمقـــــَ نِّ رِلـــــَم رِّفـَنـَّه ممرِفِّ يَماه ممرَولَتَـعـــــم تَـه ممربِّســـــِّ َرفـم م ررفـََلعـــــَ َواَّللَّ ريـَعملـــــَ

 {َأعمَماَلك ممر
 )الواضح(. قاصدِكم.معليها حبَسِب   أحواَلكم وأعماَلكم، وسي جازيكمعلم  وهللا  ي

 
رنـَعمَلَمر} -31 ل َونَّك ممرَحَّتَّ َبارَك ممرالمم َجاهِّدِّيَنرمِّنمك ممرَوالصَّرَولَنَـبـم ل َورَأخم  {ابِّرِّيَنرَونـَبـم
َر نحـىتن نـَرى اجمل...   ابريَن علـى مشــاقِ  التنكـاليف، ون ظهـِ ا والصــن واقِفكم     تيجــَة أعمـاِلكماهــديَن مـنكم حقـًّ ومــَ

 )الواضح(. احلقيقينة.
 

راَّللَِّّرُث َّرَمات وارَوه ممرك فَّرإِّنَّر} -34 رَسبِّيلِّ ريـَغمفَِّرراَّللَّ رََل ممرالَّذِّيَنرَكَفر وارَوَصدُّوارَعنم  {اٌررفـََلنم

وحــالوا بيــنهم    ،ففتنــوهم عنــه  ،عــن ذلــك  وبرســولهِ   ابهللِ   اإلميــانَ   ن أرادَ وا مَــ وصــد    ،هللا  أنكــروا توحيــدَ   الــذينَ   إنن 
  ه  ولكنــن   ،ن ذلــكمِـ   ا صــنعَ عمـن   هللا    فلـن يعفــوَ ،  ن كفــرهممِـ   مث مـاتوا وهــم علـى ذلــكَ   ،ن ذلــكوبـني مــا أرادوا مِـ 

 )الطربي(.  األشهاد. به على رؤوسِ  ويفضحه   ،عليه  يعاقبه  
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راَّللَِّّرَهاأَنـمت ممرَهؤ ََلءِّرر} -38 رَسبِّيلِّ َنرلِّتـ نمفِّق وارِفِّ َعوم رررت دم َاريـَبمَخل رَعنم ريـَبمَخلمرفَإِّمَّ ريـَبمَخل رَوَمنم َفمِّنمك ممرَمنم
هِّر  {نـَفمسِّ

 ربي(.. )الطدينه ون صرةِ   هللاِ  أعداءِ  يف جهادِ  إىل النفقةِ  ونَ عَ د  ت  
 

رالفتحسورةر
 
ه ممر}  -5 نـم َررعــَ ارَوي َكفــ ِّ ََّنــمَار رَخالــِّدِّيَنرفِّيهــَ اراْلم رحَتمتِّهــَ نم رَجنــَّاٍترَتــَمرِّيرمــِّ اتِّ نــَ مِّ نَِّيرَوالمم ؤم مِّ ؤم َلرالممــ  خِّ رلِّيــ دم

 {وََكاَنرَذلَِّكرعِّنمَدراَّللَِّّرفـَومزًارَعظِّيًمارَسي َِّئاَتِِّّممر
م  ئاهتِ ســين   وتكفــريه    ،هــا األهنـارن حتتِ َتـري مِــ   اتٍ م جنــن إدخـاهل    وذلــكَ   ،ةدَ العِــ   ن هـذهِ مِــ   بــهِ   هم هللا  مــا وعـدَ   كـانَ و 

  ه  ا كـانوا حيذرونَـ ممن   وجناةا   ،له  لوه ويسعونَ ا منهم مبا كانوا أتمن را ظفَ   ؛هلم  هللاِ  ا عندَ م اليت يعملوهنَ أعماهلِ  حبسناتِ 
 )الطربي(. ا.عظيما  هللاِ  ن عذابِ مِ 
 
افِّقِّيَر}  -6 ذ َِّبرالمم نــَ رَِّكاتِّررَويـ عــَ رِّكَِّيرَوالمم شــم رَوالمم شــم اتِّ ءِّررَوالمم َنافِّقــَ وم َّللَِّّرظـَـنَّرالســَّ يمهِّممرالظَــّان َِّيرِبِّ َعلــَ

َبراَّللَّ رَعَليمهِّممر ءِّرَوَغضِّ يًاَوَلَعنَـه ممررَدائَِّرة رالسَّوم رَمصِّ  {َوَأَعدَّرََل ممرَجَهنََّمرَوَساَءتم
َب بذلَك املولي عتفسري  اآلية:  فـع  رايـِة اإلسـالم،  ر   همشركات، الذيَن يَغـيظ  شركنَي واملقات، واململنافنافقنَي واذِ 

م سـي قَتلوَن مجسـولَه  واملـؤمنصـر  ر إنن هللَا ال يولِه، ويقولـوَن ويسيؤوَن الظنن حب كِم هللِا ورس يعـاا، أحـاَ   نني، وأهنـن
م وء  وأرداهـ  ِخَط هللا  علـيهم  هبـم  السـ  ن، وسـَ نتِـه، وهيـن محر   وأبعـَدهم مـِ ديِد يف    أَ هلـم مـا َيسـوؤهم مـِ العـذاِب الشـن
 )الواضح يف التفسري(. صري هم.صري  مجهننم، وبئَس امل

 
روََكاَنراَّللَّ رَعزِّيًزارَحكِّيًمار} -7 َرمضِّ رَواْلم  {َوَّللَِِّّّرج ن ود رالسََّماَواتِّ

ن جنـود، وهـول  ما يف السنماواِت واألر وهلِل ك وي  الـذي  القـ   شـاء، وهـوي  ممـنن  قـاِم هبـمالقـادر  علـى االنت  ِض مـِ
 . )الواضح(.شاءعِل ما ية  يف فكماحل ال ي غاَلب، وله

 
َّللَِّّرَوَرس ولِّهِّر} -9 مِّن وارِبِّ  {لِّتـ ؤم

 لت ؤِمنوا ابهلِل ورسولِه إمياًنا صادقاا. )الواضح(.
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َار} -10 ومرريـ بَـايِّع وَنراَّللََّرإِّنَّرالَّذِّيَنريـ َبايِّع وَنَكرإِّمَّ ريـَد راَّللَِّّرفــَ نم ثَرَقرأَيـمدِّيهِّممرَفمـَ اررَنكـَ ث رفَإِّمـََّ َعلَـىرريـَنمكـ 
هِّر َارَعاَهَدرَعَليمه راَّللََّرنـَفمسِّ ََّفرِبِّ رَأوم ًرارَعظِّيًماررَوَمنم تِّيهِّرَأجم  {َفَسيـ ؤم
ا ي بـايعوَن هللا، بطاعتِـِه وامتثـ إنن الذيَن يبايعوَنَك على املوِت لن صَرِتَك يوَم  اآلية:   تفسري   اِل أمـرِه،  احل ديبَية، إمنن

عـود  ابخلسـارِة علـى  نَقِضِه ين نقَض العهد، فإنن ضرَر  ، فمَ يد  هللِا فوَق أيديهم، وهو الذي يؤيِ د هم وينصر هم
 لواضح(.. )ازيالا، وهو اجلننةفسيؤتيِه ثواابا ج  َد هللَا عليه،هِد الذي عاهنفِسه، وَمن وفن ابلع

 
بَر}  -12 َقلــِّ ريـَنـم رلــَنم ت ممرَأنم رقـ لــ وبِّك ممربـَـلمرظَنَـنـــم يهِّممرأَبـَـًدارَوز يــ َِّنرَذلــَِّكرِفِّ لــِّ نــ وَنرإََِّلرَأهم مِّ رَوالمم ؤم ول  رالرَّســ 

ءِّر ت ممرَظنَّرالسَّوم ًمارب ورًارَوظَنَـنـم ت ممرقـَوم  {وَك نـم
  العـــــدون   وأنن   ،املـــــؤمنني علـــــى أعـــــدائهم  ه  وأصـــــحابَ ا صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم  حممـــــدا   لـــــن ينصـــــرَ   هللاَ   م أنن وظننـــــت  

 )الطربي(.  م.م فيقتلوهنَ ويغلبوهنَ م سيقهروهنَ 
 

ر}  -14 َرمضِّ رَواْلم َماَواتِّ رالســـَّ ك  اء رَوَّللَِِّّّرم لـــم رَيشـــَ نم رمـــَ ذ ِّب  اء رَويـ عـــَ رَيشـــَ نم رلِّمـــَ ر  ورًارريـَغمفـــِّ اَنراَّللَّ رَغفـــ  وَكـــَ
يًمار  {رَحِّ

 . )الواضح(.شاء  منهم، بعدلِه وحكمِتهي عباِده، ويعذِ ب  َمن شاء  ِمني ـَنغفر  ملي
 

لِّم وَنرقــ لمر}  -16 ري ســم اتِّل وََّن ممرَأوم دِّيٍدرتـ قــَ رِبَمٍسرشــَ ٍمرأ و ِّ وم َنرإََِّلرقـــَ َعوم ت دم رســَ َرابِّ َعــم َنراْلم َيرمــِّ رلِّلمم َخلَّفــِّ
رت طِّيع وار ًرارَحَسًنارفَإِّنم تِّك م راَّللَّ رَأجم رتـَتَـَولَّرريـ ؤم رقـَبمل رَوإِّنم ت ممرمِّنم ارَكَمارتـََولَّيـم  {يـ َعذ ِّبمك ممرَعَذاًِبرأَلِّيًماروم

راا َحَسناا} َن  َأج   .ةم اجلنن إىل حرهبِ   ه  كم إاين لى إجابتِ ع  هللا  ي عِطكم    :{يـ ؤ ِتك م  ا
ا} َذاابا أَلِيمــا ب ك م  عــَ ذِ  كم  وتــركِ   ،هكم إاين علــى عصــيانِ   ،النــار  عــذاب    وذلــكَ   ،اوجيعــا   عــذاابا   ب كم  هللا  ي عــذ ِ : {يـ عــَ

 )الطربي(. م مع املؤمنني.هم وقتاهلَ جهادَ 
 

َرٌجر} -17 رحـَ رِّيضِّ َرٌجرَوََلرَعلَـىرالممـَ رحـَ َرجِّ َعـم َعمَمىرَحَرٌجرَوََلرَعَلىراْلم راَّللََّرلَيمَسرَعَلىراْلم عِّ ري طـِّ نم َومـَ
َار ر ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم لمه رَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم خِّ ريـ َعذ ِّبمه رَعَذاًِبرأَلِّيًماررَوَرس وَله ري دم ريـَتَـَولَّ  {َوَمنم

  وجـهِ   ابتغـاءَ   مـع املـؤمننيَ   وإىل القتـالِ   ،الشـرك  ن أهـلِ مِـ   هللاِ   أعـداءِ  إىل حـربِ  جيـب  في   ،ه  ورسـولَ  ومن ي طِع هللاَ 
 . )الطربي(.ها األهنارن حتتِ َتري مِ  جن اتٍ  القيامةِ  يومَ  هللا   ه  ل  ي دخِ  ،إىل ذلك  يَ عِ إذا د    هللاِ 

  ( مـن سـورة احلـج: أي: تتخـرنق  24ة )اآليوقاَل ابن  كثرٍي يف تفسرِي اجلن اِت اليت َتري ِمن حتِتها األهنار، يف  
]  يف أكنافها وأرجائها وجوانبها، وحتَت أشجارها وقصورها، َيصرِفوهنا حيث شاؤوا، وأين شاؤوا. ]األهنار 
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 {وََكاَنراَّللَّ رَعزِّيًزارَحكِّيًمارَوَمَغاِنَِّرَكثِّيًَةرَيَمخ ذ وََّنَار} -19

ره  ويقضيه، ( من سو 104)قال يف االمسنِي الكرمينِي يف اآلية  رِة النساء: أي: هو أعلم  وأحكم  فيما يقدِ 
 ن أحكامِه الكونيِة والشرعية، وهو احملمود  على كلِ  حال.وينفذه  ومي ضيه، مِ 

 ا يف تدبريهِ حكيما  ،ن أعدائهمِ  ن انتقمَ ممن  يف انتقامهِ  ةٍ ذا عزن  هللا   وكانَ وقاَل الطربي  فيما يناسب  السياق: 
 ن قضائه.مِ   هم فيما شاءَ إاين   وتصريفهِ   ،لقهخَ 
 

َار}  -21 رَأَحاَطراَّللَّ رِبِّ َهارَقدم َرىرملَمرتـَقمدِّر وارَعَليـم ٍءرَقدِّيًراَوأ خم رَشيم  { وََكاَنراَّللَّ رَعَلىرك ل ِّ
 أعطى مفهوماا آلخِر اآليِة مبا يوافق  السياق..

 ه.شاءَ  عليه شيءٌ  ر  ال يتعذن  ،ذا ق درة  ياءِ ن األشمِ  ما يشاء   على كل ِ  هللا   وكانَ وقاَل الطربي  رمحَه  هللا:  
 

رقـَبمل ر} -23 رمِّنم رَخَلتم رَقدم رَتَِّدرلِّس نَّةِّراَّللَِّّرتـَبمدِّيًَلرس نََّةراَّللَِّّرالَِّتِّ  {َوَلنم
 .بدنل  وال ت غرين يف ذلَك ال ت    وسننة  هللاِ : يأ: من سورِة األحزاب( 62)قاَل يف تفسرِي مثِلها، يف اآليِة  

 
رَك ممرَعلَـيمهِّممروَر} -24 رَأظمفـَ دِّرَأنم ربـَعـم نم َةرمـِّ رَمكـَّ ه ممربِـَّبطمنِّ نـم رَوأَيـمدَِّيك ممرعـَ نمك مم رأَيـمدِّيـَه ممرعـَ فَّ ه َورالَـّذِّيركـَ

َارتـَعمَمل وَنرَبصِّيًا  {وََكاَنراَّللَّ رِبِّ
 )الطربي(.  منها شيء. ى عليهِ ال خيفَ  ،ام بصريا كم وأعماهلِ أبعمالِ   هللا   وكانَ 
 

لِّيــَّةِّرإِّذمرجَر}  -26 َاهِّ َةراْلم يــَّ يــََّةرمحِّ َمِّ رقـ لــ وِبِِّّم راِلم ر وارِفِّ َلرالــَّذِّيَنرَكفــَ ولِّهِّرعــَ كِّينَـَته رَعلــَىرَرســ  فـَـأَنـمَزَلراَّللَّ رســَ
مِّنِّيَر َلَهاررَوَعَلىرالمم ؤم َارَوَأهم  {َوأَلمَزَمه ممرَكلَِّمَةرالتـَّقمَوىروََكان وارَأَحقَّرِبِّ

 )الطربي(. .وعلى املؤمنني على رسولهِ  وقارَ وال  نةَ والطمأني الصربَ   هللا    فأنزلَ 
 

ر}  -29 ب  وقِّهِّريـ عمجــِّ ىرســ  تَـَوىرَعلــَ تَـغمَلَفرفَاســم َآَزرَه رفَاســم طمَأه رفــَ َرَجرشــَ َزرمٍعرَأخــم ركــَ ْنمِّيــلِّ راْلمِّ ثـَل ه ممرِفِّ َومــَ
َاتِّرلَِّيغِّيَفرِبِِّّم رالمك فَّاَررَوَعَدراَّللَّ رالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّارالزُّرَّاَعر ًرارَعظِّيمًررِلِّ ه ممرَمغمفَِّرًةرَوَأجم نـم  {ارمِّ

ين. ليهم، وإخالِصهموشدنهِتم ع هاِدهمالكافرين، جب ...لَيغيَظ هللا  هبم  هلذا الدِ 
 َر هلم ذنوهَبم. )الواضح يف التفسري(.ملوا حسناا، أن  يَغفخَلصوا منهم يف إمياهِنم، وعوعَد هللا  الذيَن أ
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راِلجراتسورةر
 

راَّللَِّّرَوَرس ولِّهِّرََير} -1 َرَيَديِّ يٌعرَعلِّيمٌررَواتَـّق واراَّللََّرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارََلرتـ َقد ِّم وارَبيم  {إِّنَّراَّللََّرَسِّ
ن  مِـــ   ذلـــكَ   ويف غـــريِ   ،هوال رســـول    لكـــم بـــه هللا    تقولـــوا مـــا مل أيذن    أن    ،كمأيهـــا الـــذين آمنـــوا يف قـــولِ   وخـــافوا هللاَ 

 طربي(.. )الوراقبوه ،كمأموِر 

 

َوى} -3 َتَحَنراَّللَّ رقـ لـ وَِب ممرلِّلتـَّقـم راَّللَِّّرأ ولَئـَِّكرالَـّذِّيَنرامـم ولِّ َواََت ممرعِّنمَدرَرسـ  َلـَ ممررإِّنَّرالَّذِّيَنريـَغ ضُّوَنرَأصم
ٌررَعظِّيمٌر  {َمغمفَِّرٌةرَوَأجم

 )الطربي(.  ة.وهو اجلنن  ،جزيل  وثوابٌ   ،عنها هلم  منه   وصفحٌ  ،م السالفةعن ذنوهبِ  عفوٌ  ن هللاِ هلم مِ 

 

ار}  -9 نَـه مــَ لِّح واربـَيـم تَـتَـلــ وارفََأصــم نَِّيراقـم مِّ ؤم َنرالممــ  رمــِّ انِّ ريَائَِّفتــَ َرىرَوإِّنم َدات َارَعلــَىراْلم خــم رإِّحــم ربـَغــَتم إِّنم فــَ
رَتفِّيءَر رتـَبمغِّيرَحَّتَّ ررفـََقاتِّل وارالَِّتِّ لِّ لمعـَدم نَـه َمارِبِّ رفََأصملِّح واربـَيـم رفَاَءتم ط وارإََِّلرَأممرِّراَّللَِّّرفَإِّنم إِّنَّراَّللََّرَوَأقمسـِّ

طِّيَر رالمم قمسِّ  {ُي ِّبُّ
َرى فـََقاتِل وا النيِت تـَب ِغي َحىتن تَِفيءَ } َا َعَلى األ  خ  َدامه  ا علـى األ خـَرى بغـرِي    {:فَِإن  بـََغت  ِإح  فإذا تعدنت  إحـدامه 

 حق ، ومل تستِجب  لدعوِة الص لح، فقاتِلوا اليت تَعَتدي وَتظِلم ...

ب  ال م ق ِسِطنيَ ِإنن } َنَ حيِ  ب  العاد {ا  )الواضح يف التفسري(.  لني، وجَيزيهم  الثنواَب اجلزيل.إنن هللَا حيِ 
 

ر} -11 رملَمريـَت بم رَوَمنم ُيَانِّ ربـَعمَدراْلمِّ م رالمف س وق  سم  {فَأ ولَئَِّكره م رالظَّالِّم ونَربِّئمَسراَلِّ
 )الطربي(.  م عنه.م ما هناه  بركوهبِ  هللاِ  قابَ فأكسبوها ع ،همظلموا أنفسَ  هم الذينَ  فأولئكَ 

 
ر}  -16 َرمضِّ راْلم ارِفِّ رَومــَ َماَواتِّ رالســَّ ارِفِّ م رمــَ وَنراَّللََّربــِّدِّينِّك ممرَواَّللَّ ريـَعملــَ ٍءرقــ لمرأَتـ َعل ِّمــ  يم رشــَ ل ِّ َواَّللَّ ربِّكــ 
 {َعلِّيمٌر

 ذو علم.  ،ومبا يكون  ،وما هو كائن ،ما كان  بكل ِ   يقول: وهللا  
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هم.  الــذي هــم عليــه يف ديــنِ   بوا ويقولــوا غــريَ يكــذ   عــن أن    ابلنهــي  األعــرابِ   إىل هــؤالءِ   ن هللاِ مِــ   مٌ تقــد  وإمنــا هــذا  
كم  فينــال    ،كمصــدوِر   ن ضــمائرِ مِــ   مــا يعلــم    تقولــوا خــالفَ   فاحــذروا أن    ،بــه  عــاملٌ   ،شــيء  بكــل ِ   حمــيطٌ   يقــول: هللا  

 )الطربي(. ى عليه شيء.ال خيفَ   فإنه   ،عقوبته
 

ونَر} -17 ََلَمك ممرَُي نـــُّ رإِّســـم يَّ وارَعلـــَ لمرََلرَت نـــُّ َلم وارقـــ  رَأســـم َكرَأنم َداك ممررَعَليـــم رهـــَ يمك ممرَأنم راَّللَّ رُيـــَ نُّرَعلـــَ لِّ بـــَ
ت ممرَصادِّقِّيَررلِّلمُِّيَانِّر رك نـم  {إِّنم
 . )الطربي(.وبرسوله  بهِ  قكم لإلميانِ وفن  أن   عليكم أيها القوم    مين   بل هللا  

 

رقسورةر
 

قـَه ممرَكيمَفرَأفـََلممريَـر} -6 َناَهارنمظ ر وارإََِّلرالسََّماءِّرفـَوم رفـ ر وجٍرربـَنَـيـم  {َوزَيَـّنَّاَهارَوَمارََلَارمِّنم
 أحكمناها ورفعناها بغرِي عَمد. )روح املعاين(.

 .اا حمفوظا يناها سقفا ناها فسون يبنَ وقاَل الطربي: 

 

َيروَر} -7 َنارفِّيَهارَرَواسِّ َرمَضرَمَددمََنَهارَوأَلمَقيـم رَواْلم رك ل ِّ َنارفِّيَهارمِّنم  {ِبِّيجٍررَزومجٍرأَنـمبَـتـم

 ِصنف. )روح املعاين(.

 

َقاٍترََلَاريَلمٌعر} -10 َلرَِبسِّ يدٌرَوالنَّخم  {َنضِّ
 قال: منضود.

ٍح  }الواقعــة    ( مــن ســورةِ 29ويف معــىن )منضــود( يف اآليــِة ) ــ  ودٍ َوطَل الثمــر.    { أورَد قــوَل جماهــد: مــرتاكمِ َمن ضــ 
 لسدِ ي: مصفوف.اوقوَل 

 

م رن وٍحر} -12 َله ممرقـَوم رقـَبـم رالرَّس ِّرَكذََّبتم  {َوَْث ود ررَوَأصمَحاب 
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( يف اآليـِة ) أقـواَل أهـِل العلـِم فـيهم    ابـن  كثـريٍ   ( مـن سـورِة الفرقـان، وأورَد هنـاكَ 38ورَد ذكر  )أصحاب الـرس 
خـدود، الـذيَن ذ كـروا يف  األ  ويف مكاهِنم، مث قال: واختـاَر ابـن  جريـٍر أنن املـراَد أبصـحاِب الـرسِ  هـم أصـحاب   

 سورِة الربوج، فاهلل  أعلم.

 

َيمَكةِّر} -14 راْلم م رتـ بَّعٍرَوَأصمَحاب   {ك ل رَكذََّبرالرُّس َلرَفَحقَّرَوعِّيدِّرررَوقـَوم
ا،  دخان، وأورَد هنــاَك ابــن  كثــرٍي أقــو ( مــن ســورِة الــ 37ورَد ذكــر  )تـ بــنع( يف اآليــِة ) حيــث  كــاَن  االا فيــه وقصصــا

ا  هــذا املشــاَر إليــه يف القــرآن، أســلَم قومــه  علــى يديــه، مث مـلــ  وكــان ممــنا قــال: ... فــإنن تـ بـنعــاا  الــيمن،  أحــَد ملــوِك  
 إىل عبادِة األصناِم والنريان، فعاقَبهم هللا  تعاىل كما ذكرَه  يف سورِة سبأ...ماَت عادوا بعَده  

 

م رالمَوعِّيدِّر} -20 رالصُّورِّرَذلَِّكريـَوم  {َون فَِّخرِفِّ
وِر نون فِـ  وعـود.  ِة الـذي و عـِدِ  يـوم  القيامــ   عــث، ذلـَك هـوة  البفخـ َ  يف الصـ 

َ
)الواضــح يف    بـه، وفيــِه العـذاب  امل

 التفسري(.
 

َنَّة رلِّر} -31 راْلم  {َغيمَربَعِّيدٍررلمم تَّقِّيَرَوأ زملَِّفتِّ
 )الطربي(. معاصيه.  واجتنابِ   فرائضهِ   أبداءِ  ه  فخافوا عقوبتَ  موا رهبن قَ اتـن  للذينَ 

 

رالذارَيترسورةر
 

رَجنَّاٍترإِّنَّرالمم تَّقَِّير} -15  {َوع ي ونٍرِفِّ
 )الطربي(. خرة.ماٍء يف اآل وعيونِ   يف بساتنيَ 

 

رَآََيٌتر} -20 َرمضِّ راْلم  {لِّلمم وقِّنِّيَرَوِفِّ

 )الطربي(.  ما عاينوا ورأوا إذا ساروا فيها. حبقيقةِ  اليقنيِ  ألهلِ 
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يَفًةرقَار} -28 ه ممرخِّ نـم رَوَبشَّر وه ربِّغ ََلٍمرفََأومَجَسرمِّ  {َعلِّيمٍرل وارََلرََّتَفم

 )الطربي(. إذا كرب مبعىن عاملٍ   عليمٌ 

 ويف روح املعاين: عليم: عند بلوغه واستوائه.

 

َكِّيم رالمَعلِّيم ررقَال وارَكَذلَِّكرقَاَلررَبُّكِّر} -30  {إِّنَّه ره َوراِلم

  )الطربي(.وقلنا لكِ  كما أخربًنكِ   :أي  ،كِ رب   هكذا قالَ 

 

َلرَعَليمهِّممر} -33 ريِّيٍرلِّنـ رمسِّ َجارًَةرمِّنم  {حِّ

 أي: طنٍي متحجِ ر، وهو السجِ يل. )روح املعاين(.

 

رِّفِّيَرم َسوََّمًةرعِّنمَدررَب َِّكر} -34  {لِّلمم سم
 )الطربي(. لو  ن قومِ به مِ   الكافرينَ   ،هللا ين حدودَ يعين للمتعد ِ 

 أسرف  الذنوِب وأعظم ها.  قاَل ابن  عباس: للمشركني، والشرك  وعند البغوي: 

 

ءٍر} -42 رَشيم رَجَعَلتمه رَكالرَّمِّيمِّررَمارَتَذر رمِّنم رَعَليمهِّرإَِّلَّ   {أََتتم
 ما تدَع  شيئاا. )روح املعاين(.

 

رَأممرِّرَرِب ِِّّممر} -44 ارَعنم  {فََأَخَذَتم م رالصَّاعَِّقة رَوه ممريـَنمظ ر ونَررفـََعتَـوم
، وهـم ينتظـرون. )ي نظـر  فجأة  العذابٍ   فأخذهتم صاعقة    ،هللا  ا عن طاعةِ كبارا م وعَلو ا استرهب ِ  وا عن أمرِ فتكربن 

 تفسري الطربي(.
ِم الثنالثـِة  فاستكرَبوا عن االمتثاِل ألمِر هللا، فأهلَكت هم صاعقٌة  ويف )الواضح يف التفسري(:   شديدة، بعـَد األاين

 .ياًنا يَروَن ذلَك ع  املضروبِة ألَجِلهم، وهم
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مَر} -46 رقـَبمل ررَوقـَوم قِّيَرن وٍحرمِّنم ًمارفَاسِّ  {إَِّّنَّ ممرَكان وارقـَوم

 الطربي(.) عن طاعته. خارجنيَ  ،هللا أمرَ  إهنم كانوا خمالفنيَ 

 

نمه رَنذِّيٌررم بِّيٌرَففِّرُّوارإََِّلراَّللَِّّر} -50 رَلك ممرمِّ  {إِّّن ِّ

ٌ ذيٌر بإين ِ ن  )الواضح(.  ِمن عقوبٍة ما مل ت طيعوا. ذِ ر كمحلكم، أ  نيِ 
 
نمه رَنذِّيٌررم بِّيٌرَوََلرََتمَعل وارَمَعراَّللَِّّرإََِّلًارَآَخَرر} -15 رَلك ممرمِّ  {إِّّن ِّ
 )الطربي(. لكم النذارة. قد أابنَ  ،بنيم   ،ا غريهكم إهلا على عبادتِ  عقابهِ ن مِ  نذيرٌ    لكم أيها الناس  إين ِ 
 

رَرس وٍلر} -52 رقـَبملِّهِّممرمِّنم رَُممن ونٌرإِّرَكَذلَِّكرَمارأََتىرالَّذِّيَنرمِّنم ٌررَأوم رقَال وارَساحِّ  {َلَّ
ن رســوٍل إالن قــالوا فيــِه ســاحٌر خيــَ ...   ابقنَي مــِ   نــوٌن ي علِ مــه  اجلــن .النــناس، أو جمع   د كــذلَك مــا أتـَـى األقــواَم الســن

 )الواضح يف التفسري(.
 

رفَإِّنَّرالذ ِّكمَرى} -55 مِّنِّيَررَوذَك ِّرم َفع رالمم ؤم  {تـَنـم
 )الطربي(. ابهلل. اإلميانِ  أهلَ  تنفع   ةَ ظَ العِ  فإنن  ،إليه تَ ل  رسِ ن أ  مَ  حممد  وِعظ  اي تفسري  اآلية: 

 
رَأصمَحاِبِِّّممرفَإِّنَّرلِّلَّذِّيَنرظََلم وارَذن وًِبر} -59 ثمَلرَذن وبِّ ل ونِّررمِّ تَـعمجِّ  {َفََلرَيسم

 ... مثَل نصيِب نظرائهم ِمن األقواِم السنابقني، الذيَن أهلَكهم  هللا... )الواضح(.
 

مِّهِّم رالَّذِّيري وَعد ونَررفـََويمٌلرلِّلَّذِّيَنرَكَفر وا} -60 ريـَوم  {مِّنم
 فالويل  واهلالك  للنذيَن كفروا... )الواضح(.

 

ر
ر
ر
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رالطوررسورةر
 

َارت َكذ ِّب ونَر} -14 ت ممرِبِّ رك نـم  {َهذِّهِّرالنَّار رالَِّتِّ
.  كــــمكم هبــــا رب  أو يعــــاقبَ   ،وهالَ صــــ  وتَ   وهــــاد  رِ أن تَ   فتجحــــدونَ   ،بون م هبــــا يف الــــدنيا تكــــذ ِ الــــيت كنــــت    هــــذه النــــار  
 )الطربي(.

 
ر ونَر} -15 ٌررَهَذارَأممرأَنـمت ممرََلرتـ بمصِّ حم  {َأَفسِّ

 تقول  هلم الزابنية  ذلَك تقريعاا وتوبيخاا.قاَل رمحَه  هللا:  
  يـومَ   مَ دوا جهـنن ورَ هم إذا  صـفتَ   وصـفَ   بني الـذينَ املكـذ ِ   هلـؤالءِ   ا يقـول  ا عمـ  ربا خمـ     ذكـره  تعـاىَل  يقول  قاَل الطربي: 

ا  هـذا هلـم توبيخـا   بصـرونه؟ وقيـلَ وال ت    أم أنـتم ال تعاينونـه    نَ اآل  هـذا الـذي وردمتـوه   أيها القـوم   القيامة: أفسحرٌ 
 .اال استفهاما 

 
رَجنَّاٍترَونَعِّيمٍر} -17  {إِّنَّرالمم تَّقَِّيرِفِّ

 )الطربي(. خرة.يف اآل وذلكَ   ،فيها ونعيمٍ   ساتنيَ يف ب ،معاصيه  واجتنابِ   ،فرائضه  أبداءِ   قوا هللاَ إن الذين اتن 
 

ت ممرتـَعمَمل ونَر} -19 َارك نـم َرب وارَهنِّيًئارِبِّ  {ك ل وارَواشم
كمزاَء أعمـاِلكم احلسـنة، وثـ نـاء، وأمـٍن وعافيـة، جـ ئت م يف سـروٍر وهبوا مـا شـ ك لوا واشـرَ  وصـربِكم    واَب إخالصـِ
نيا  . )الواضح يف التفسري(.يف الد 

 
َناه ممرَبِّ وٍررعِّيٍررَعَلىرس ر ٍررَمصمف وَفٍةرم تَّكِّئِّيَر} -20  {َوَزوَّجم

ــَر الطــــــربي  أن   ور: مجــــــع  ذكـــ ــ  و راء  احلـــ ــي الشــــــديدة    ،حــــــَ ــاضِ   وهـــ ــدن   ،نيالعــــــَ   قلــــــةِ م    بيـــ  احلدقــــــة.  ســــــوادِ   ةِ يف شـــ
 عة.وسَ  يف ح سنِ  ،الَعني   وهي العظيمة   ،َعي ناء والِعني: مجعَ 

 
ع ر} -28 رقـَبمل رَندم رك نَّارمِّنم يم روه رإَِّنَّ  {إِّنَّه ره َورالمَبُّرالرَّحِّ

 الرَب : اللطيف  بعباده.
هَبم بعَد توبِتهم. )خمتاٌر من تفسرِي الطربي(.    الرحيم  خبَلقِه أن  يعذِ 
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َمه م ر} -54 ري ََلق واريـَوم  {الَّذِّيرفِّيهِّري صمَعق ونَرَفَذرمه ممرَحَّتَّ
 ي(.)الطرب  األوىل. النفخةِ  وذلك عندَ  ،يهلكون الذي فيه  

 
ًئار} -46 ه ممرَكيمد ه ممرَشيـم رَعنـم َمرََلريـ غمِنِّ  {َوََلره ممريـ نمَصر ونَريـَوم

 أي: ال ينفع هم كيد هم يوَم املوت، وال مينع هم ِمن العذاِب مانع. )البغوي(.
  

رالنجمسورةر
 

 {عِّنمَدَهارَجنَّة رالمَمأمَوى} -15
 (.)الطربي  ى الشهداء.مأوَ  هى جنة  املنتَ  ةِ درَ سِ  عندَ 

 وَم القياَمة. )الواضح يف التفسري(.نوَن املتنقوَن يعنَد ِسدرَِة املنتَهى اجلننة  اليت أيوي إليها املؤم
 

ر}  -26 دِّرَأنم ربـَعــم نم رمــِّ ًئارإَِّلَّ يـم َفاَعتـ ه ممرشــَ رشــَ ِنِّ رََلرتـ غــم َماَواتِّ رالســَّ ٍكرِفِّ رَملــَ نم ممرمــِّ روَكــَ نم َيَمَذَنراَّللَّ رلِّمــَ
 {َيَشاء رَويـَرمَضى

ماوات،ومــا أ ا إال  بعــَد إذِن هللِا هلــمالــذيَن ال ت فيــد  شــ   كثــَر املالئكــَة يف الســن كــون   بــذلك، وال ي  فاعت هم أحــدا
 لعباِده، ِمن أهِل اإلمياِن والتنوحيد.   ريد  هللا  ويَرَضى بهي نهذا إال  مل

ا، وهـــَي ال  كوَن شـــفاعَة أصــناٍم هنـَـى  م كَرمـــوَن عنــَد هللا، فكيــَف يرجـــو املشــر ٌة  وهــؤالِء مالئكــ  هللا  عـــن عبادهتــِ
 )الواضح يف التفسري(.  ساوي عنَد هللِا شيئاا؟ت  
 

راتَـَّقىَفََلرتـ زَكُّوارأَنـمف َسك ممر} -32  {ه َورَأعمَلم رِبَِّنِّ

 الطربي(.) ن عباده.مِ  معاصيهِ  فاجتنبَ   هللاِ  عقوبةَ  مبن خافَ  أعلم   اي حممد   كَ رب  
 

رص ر} -36 َارِفِّ رم وَسىَأممرملَمريـ نَـبَّأمرِبِّ  {ح فِّ

رَب  مبا يف أسفاِر التنوراِة اليت أنزهَلا هللا  على موَسى؟  )الواضح(. أم أننه  مل خي 
 

 {َوَأنَّرَسعمَيه رَسومَفريـ َرى} -40
اَسب  ع ي كَشف  له،وَف رٍي أو شرٍ  سوأنن ما َعِمَله  ِمن خ  )الواضح(. ليِه يوَم القيامة.وحي 
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َيارَوأَنَّه ره َورَأَماتَر} -44  {رَوَأحم

وَت واحل
َ
نيا، وأحيا َمن أماتَه  يوَم البعث. ياة، فأماَت َمنوأننه  سبحانَه  خلَق امل  )الواضح(. أحياه  يف الد 

 
ِّر} -45  {الذََّكَررَواْلم نـمَثىَوأَنَّه رَخَلَقرالزَّومَجيم

  ،ى لـــه زوجواألنثَـــ   ،ىاألنثَـــ   زوج    لـــذكرَ ا  ألنن   ،نيوجعلهمـــا زوجَـــ   ،ىواألنثَـــ   الـــذكرِ   :نيالـــزوجَ   إنشـــاءَ   ابتـــدعَ   ه  وأنــن 
 )الطربي(. خر.ا لآلمنهما زوجا  واحدٍ  كل    يكون   ،فهما زوجان 

 
رن طمَفٍةرإَِّذارت مَ ر} -46  {مِّنم

 )الطربي(. واملرأة. الرجل   ناه  م  إذا أَ  ن نطفةٍ مِ  ذلكَ  خلقَ 
 

رالقمرسورةر
 
رالنُّذ ر ر} -5 َمٌةرَِبلَِّغٌةرَفَمارتـ غمنِّ كم  {حِّ

ــر   ذ ر     وأمـ ــ  ــين اآلايت  والنـ ــيٍء ت غـ ــأي  شـ ت، فـ ــِ  ــٌد متعنـ داه  إال  جاحـ ــ  ــن هـ ل  عـ ــِ ــه، وال َيضـ ــَل فيـ ٌم ال خلـ ــَ كـ هللِا حم 
 )الواضح يف التفسري(. ٍل يـَتنِبع  هواه؟شقيٍ  عنيد، وجاه ة  عنحالواض

 
رَعاٌدر} -18 رَون ذ رِّرَكذََّبتم  {َفَكيمَفرَكاَنرَعَذاِبِّ

رها يف اآليــِة ) ها، بقولــه:  ( مــن  16فســن لي، ومل  الســورِة نفســِ أي: كيــَف كــاَن عــذايب ملــن كفــَر يب، وكــذنَب رســ 
 انتصرت  هلم، وأخذت  هلم ابلثأر؟به ن ذري؟ وكيَف  يتنعظ  مبا جاءت  

 
رَون ذ رِّر} -21  {َفَكيمَفرَكاَنرَعَذاِبِّ

رها يف اآليــِة ) ها، بقولــه: أي: كيــَف كــاَن عــذايب ملــن كفــ 16فســن لي، ومل  ( مــن الســورِة نفســِ َر يب، وكــذنَب رســ 
 يتنعظ  مبا جاءت  به ن ذري؟ وكيَف انتصرت  هلم، وأخذت  هلم ابلثأر؟

 
ريَر} -22 رم دَّكِّرٍرَوَلَقدم رِّرفـََهلمرمِّنم  {سَّرمََنرالمق رمَآَنرلِّلذ ِّكم

 ( من السورِة نفِسها، مبا خمتصره:  17يف اآليِة )سبَق أن فسنرَه   
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رِ َولََقد  َيسنر ًَن ال ق ر  }   ملن أراده؛ ليتذكنَر الناس.أي: سهنلنا لفظه، ويسنرًن معناه  {: َآَن لِلذ ِك 
ٍر هبذا القرآِن الذي قد يسنَر هللا  حفظَه  ومعناه.{م دنِكرٍ فـََهل  ِمن  }  : أي: فهل من متذكِ 

 

ر ر} -26 َشِّ راْلم رالمَكذَّاب   {َسيَـعمَلم وَنرَغًدارَمنِّ
 بقوله: متجاوٌز يف حدِ  الكذب.  سبقها،تليت افسنَر )األِشر( يف اآليِة  

ــد يســـ  ا عنـ ــدا ــم  العـــ ما يعلموَن غـ ــزل  هبـ ن  ذاب  نـ ــَ ــذناب  امل  مـ ــَو الكـ ، صهـ ــربِ  ــذنبوه.  ٌح أمـالـــ تكـ ن كـ ــَ ــح يف    مـ )الواضـ
 التفسري(.

 
َدًةر} -31 رَأرمَسلمَنارَعَليمهِّممرَصيمَحًةرَواحِّ َتظِّرِّرإَِّنَّ رالمم حم يمِّ  {َفَكان وارَكَهشِّ
 ليهم صيحةا واحدة، قوينةا شديدة. )الواضح(.أرسلنا عَ  لقد 
 

رم دَّكِّرٍر} -32 رِّرفـََهلمرمِّنم رَيسَّرمََنرالمق رمَآَنرلِّلذ ِّكم  {َوَلَقدم
 ( من السورِة نفِسها، مبا خمتصره:  17فسنَرها يف اآليِة )

رِ }   أراده؛ ليتذكنَر الناس.ملن  ناه  أي: سهنلنا لفظه، ويسنرًن مع{: َولََقد  َيسنر ًَن ال ق ر َآَن لِلذ ِك 
ٍر هبذا القرآِن الذي قد يسنَر هللا  حفظَه  ومعناه.فـََهل  ِمن  م دنِكرٍ }  {: أي: فهل من متذكِ 
 

رَشَكرَر} -35 رعِّنمدََِّنرَكَذلَِّكرَْنمزِّيرَمنم  {نِّعمَمًةرمِّنم
 عمَتنا، وأطاَع فاستقام. )الواضح(.مننا عليهم، كذلَك جَنزي َمن شكَر ن إنعاماا

 
َنارَأعميـ نَـه ممر} -37 رَضيمفِّهِّرَفَطَمسم ررَاَود وه رَعنم رَون ذ رِّرَوَلَقدم  {َفذ وق وارَعَذاِبِّ

ن  مِـ   بـه غـريكم مـن األمـمِ   وإنـذاري الـذي أنـذرت    ،بكم  الذي حلن   عذايبَ   ،ومد ن سَ مِ   لو ٍ   قومِ   فذوقوا معشرَ 
 )الطربي(. الت.ث  َـ وامل  النكالِ 

 
ر} -38 َتقِّر رب كمررَصبََّحه ممرَوَلَقدم  {َرًةرَعَذاٌبرم سم

 جاَءهم وقَت الصبح. )البغوي(.
 

رَون ذ رِّر} -39  {َفذ وق وارَعَذاِبِّ
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  وإنــذاري بكــم األمــمَ   ،هكم رســولَ وتكــذيبِ   ابهللِ كم  بكفــِر   ،بكــم  الــذي أحللتــه    عــذايبَ   لــو ٍ   قــومِ   فــذوقوا معشــرَ 
 )الطربي(. ن العقاب.بكم مِ   مبا أنزلته   ،سواكم

 

رَيسَّرمر} -40 رم دَّكِّرٍرَوَلَقدم رِّرفـََهلمرمِّنم  {ََنرالمق رمَآَنرلِّلذ ِّكم
 ( من السورِة نفِسها، مبا خمتصره:  17فسنَرها يف اآليِة )

رِ }   ملن أراده؛ ليتذكنَر الناس. أي: سهنلنا لفظه، ويسنرًن معناه  {: َولََقد  َيسنر ًَن ال ق ر َآَن لِلذ ِك 

 ومعناه.ٍر هبذا القرآِن الذي قد يسنَر هللا  حفظَه  {: أي: فهل من متذك ِ فـََهل  ِمن  م دنِكرٍ }

 

ََيتَِّنارك ل َِّهار} -42 َذرَعزِّيٍزرم قمَتدِّرٍرَكذَّب وارِبَِّ ََنه ممرَأخم  {فََأَخذم

 قاَل رمحَه  هللا: فأابَدهم هللا  ومل ي بِق منهم خمرباا وال عيناا وال أثراا. 

  عـاجزٍ   غـريَ   ،على ما يشاء  مقتدرٍ   ،بشديٍد ال يـ غ لَ   عقوبةَ   هم ابهللِ فعاقبناهم بكفرِ قال الطربي يف تفسريها: 
 وال ضعيف.

 

رأ ولَئِّك ممرَأممرَلك ممربـََراَءٌةر} -43 رالزُّب رِّرَأك فَّار ك ممرَخيمٌرمِّنم  {ِفِّ
 يف الكتب. )البغوي(.

 

رالسَّاَعة رَمومعِّد ه ممرَوالسَّاَعة رَأدمَهىرَوَأَمرُّر} -46  {َبلِّ
  ،والعقـاب  اعة  موعـد هم للبعـثِ بـل السـن   ،مثـون بعـد ممـاهتِ بعَ ي  م ال  ن أهنـن مِ   ،املشركون   هؤالءِ   م  كما يزع  ما األمر  

 )الطربي(. ببدر. املؤمننيَ  التقائهم معَ  اليت يهزموهنا عندَ   ن اهلزميةِ عليهم مِ  {اَعة  أد َهى وأَمر  َوالسن }
 )الواضح(. القتِل واألسر. رارةا ِمنبلينة، وأشد  مة  أعظم  داهيةا و والسناع {:اَعة  أد َهى وأَمر  َوالسن }
 

رالنَّارِّرَعَلىرو ج وهِّهِّممر} -48 َحب وَنرِفِّ َمري سم رَسَقرَريـَوم  {ذ وق وارَمسَّ
تَه  يف جهننم.ي قال  ت  )الواضح(. وبيخاا هلم: ذوقوا أملَ العذاِب وشدن
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رَجنَّاٍترَوََّنَرٍر} -54  {إِّنَّرالمم تَّقَِّيرِفِّ
ــا ــؤمإنن عبــ ــ ، وعســـــل.املتنقـــــني، يف جننَي  َد هللِا املــ ــر، ولــ ن مـــــاء، و ــ ــِ ــارايت، مــ ــات، وأهنـــــاٍر جــ اٍت عاليــ ــن   نــ

 )الواضح(.
 

رالرمحنرسورةر
 
نمَسانَر} -3  {َخَلَقراْلمِّ

 )الواضح يف التفسري(. راب، وَنسَله  ِمن ن طَفة.ت َخلَق اإلنسان، أصَله  ِمن
 
ر} -6 م رَوالشََّجر   {َيسمج َدانِّرَوالنَّجم

 )الواضح(. ِه فيما يريد  منهما. ال نَعَلم ها، ويَنقاداِن ألمر بكيفينةٍ سجداِن هلل، ي
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -16  {فَبَِّأي ِّ

 قدنَم تفسريه.قال: ت
ها13ويعين يف اآليِة ) ن  اي معشـَر الثقلـني  –، حيـث  قـاَل رمحـَه  هللا: أي: فبـأيِ  اآلالِء  ( من السورِة نفسـِ ، مـِ
،  تكــذِ ابن؟ قالـَـه  جماهــٌد وغــري  واحــد. ويــدل  عليــه الســياق  بعــده، أي: الــنعم  ظــاهرٌة علــيكم  –اإلنــِس واجلــن   

ؤمنـون: "اللهـمن وال  وأنتم مغموروَن هبا، ال تستطيعوَن إنكاَرها وال جحوَدها. فنحن نقول  كما قالِت اجلن  امل
 اهـ. د".بشيٍء ِمن آالئَك ربننا نكذِ ب، فلَك احلم

رها ســوَ  يف كــلِ  موقــٍع مــَن الســورِة معــىن يتناســب  مــع    -عــدا املعــىن اإلمجــايل    -وهلــا  ى مــرٍة واحــدة،  ومل يفســِ 
ن، وأنقـــل  هنـــا  اآلايت ه  هللا    الطـــربي ِ   مـــِ ــَ رهارمحـ ن الواضـــح مـــا   كلنمـــا فســـن ره، وأنقـــل  مـــِ ، أو مـــا مل يكـــن   مل يفســـِ 
 .عنده واضحاا

 
رَآََلءِّررَر} -18  {ب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّ

لكــم يف    الشــمسَ   ن تســخريهِ مِــ   ،هبــا علـيكم  الــيت أنعــمَ   عمِ ن هــذه الـن ِ مِــ   واإلنــسِ   اجلـن ِ   كمــا معشــرَ رب ِ   مِ عَــ نِ   فبـأي ِ 
 )الطربي(. ؟ابن تكذ ِ  ،كمادنياكما ومعايشِ  ومصاحلِ   ،كمامبرافقِ   َتري لكما دائبةا  ،واملغربني  املشرقنيِ  هذينِ 

 
رَآََلر} -21  {ءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّ
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  ،البحــرين  ن َمر جــهِ مِــ   ،علــيكم  الــيت أنعــمَ   الــنعمِ   ن هــذهِ مِــ   ،ابن تكــذ ِ   واإلنــسِ   اجلــن ِ   كمــا معشــرَ رب ِ   هللاِ   نعــمِ   فبــأي ِ 
 )الطربي(. ؟ا كذلكتلبسوهنَ  حليةا  لكم بذلكَ  حىت جعلَ 

 
رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -23  {فَبَِّأي ِّ
  ؟ابن تكــذ ِ   البحــرينِ   هـذينِ   ن ًنفــعِ لكــم مِـ   فيمـا أخــرجَ   ،هبـا علــيكم  الــيت أنعــمَ   الثقلـنيِ   كمـا معشــرَ ب ِ ر   مِ نِعَــ   فبـأي ِ 

 )الطربي(.
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -25  {فَبَِّأي ِّ
  جاريـــةا   يف البحــرِ   تِ آاملنشـــ   اجلــواريَ    جرائــهِ   ،هــا علـــيكمالــيت أنعمَ   ،واإلنـــس  اجلــن ِ   كمـــا معشــرَ رب ِ   نعــمِ   فبــأي ِ 
 )الطربي(. ؟ابن تكذ ِ   ،كممبنافعِ 
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -28  {فَبَِّأي ِّ
ِم هللِا وقدرتـــِِه ََتحـــداِن أي هـــا الـــثنقالن، وقـــد خلـــَق فيكمـــا بـــذرَة املـــوِت   ا، ومل جيعـــل  ِهبـــَة احليـــاِة  فبـــأيِ  نِعـــَ مجيعـــا

كما الـبعض نيا؛ لـئالن َتطغيـا،  أبيديك ما، ومل مَيَنح كما التحك َم يف مصـرِي بعضـِ ، وال اخللـوَد يف هـذِه احليـاِة الـد 
 )الواضح يف التفسري(. جزاءا عادالا؟ ولت جَزاي على أعماِلكما يف حياٍة أبدينٍة آتيةٍ 

 
ر} -30  {َآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّ
بـه    ومـا هـو أعلـم    ،كمإايكـم يف مصـاحلِ   ن صـرفهِ مِـ   ،علـيكم  الـيت أنعـمَ   ،واإلنـس  اجلن ِ   كما معشرَ رب ِ   نَِعمِ  فبأي ِ 

 )الطربي(. ؟ابن تكذ ِ  ،لكم إايكم فيما هو أنفع    ن تقليبهِ منكم مِ 
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمار} -32  {ت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّ
ــأي ِ  ــمِ   فبـ ــا معشــــرَ رب ِ   نعـ ــني  كمـ ــيت أنعمَ   ،الثقلـ ــا علــــيكمالـ ــِ   ،هـ ــهِ مـ ــلَ   ن ثوابـ ــهِ   ،طاعتــــه  أهـ ــلَ   وعقابـ   ،معصــــيته  أهـ
 )الطربي(. ابن؟تكذ ِ 
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -34  {فَبَِّأي ِّ
ــذِ ابِن اي   ِم هللِا ت كــ ــَ ــأيِ  نِعــ ن عظنِ  واإلنــــس، وأنت مـــــا تعشـــــَر اجلِــــ مفبــ ــِ ه  مــ ــدرَة هللِا وعظمتـــــَ ــاِن قــ ــِة َخلـقــــ علمــ ِه  مــ

 . )الواضح(.هنواميَس وموازيَن وتناس ق؟ فأطيعاه، فال َملجأ لكما منه  إال  إلي وإحكاِمه، وما فيِه ِمن
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رََنٍررَوَن َاٌسر} -35 َرانِّريـ رمَسل رَعَليمك َمارش َواٌظرمِّنم َتصِّ  {َفََلرتـَنـم
 )الطربي( منه ستنقذانِ وال ت ،كما هذه العقوبةإذا هو عاقبَ   (ن هللاِ )مِ  منه  واإلنس   أيها اجلن    تنتصرانِ   فال
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -36  {فَبَِّأي ِّ

ن أمـرِه، وال  فبأيِ  نَِعمِ   هللِا ت كذِ ابِن اي معشَر اجِلنِ  واإلنس، وأنت ما حتَت قهرِه وسلطانِه، وال خـالَص لكمـا مـِ
ه، وال مـــؤمٌن إالن بـــدن   ى مظلـــوٌم إالن وأيخـــذ  حقـــن ن املـــوت، مثن احلســـاِب واجلـــزاء، وال يبقـــَ وي ثـــاب، وال    لكمـــا مـــِ

 ؟ )الواضح(.لعدلحتقيقاا للحق ، وح كماا اب كافٌر إال  ويعاَقب؛
 

رالسََّماء ر} -37 رَورمَدًةرَكالد َِّهانِّررفَإَِّذارانمَشقَّتِّ  {َفَكاَنتم
 . )الطربي(.القيامة يومَ  وذلكَ  ،رتوتفطن  السماء   تِ فإذا انشقن 

 
رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -38  {فَبَِّأي ِّ

ِة أحـواٌل وأهـوال، وقـد أنـذرَكما هللا  منهـا؟فأين نَِعِم هللِا ََتحداِن أي ها الثنقالن، وأمـره  كـائٌن ال    بـد ، ويف القيامـَ
 )الواضح(.

 
ر} -40  {َآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّ

،  امــــنكم إال  جمرمــــا   مل يعاقــــب    أنــــه    ،فــــيكم  ن عدلــــهِ علــــيكم مــــِ   الــــيت أنعــــمَ   ،الثقلــــني  كمــــا معشــــرَ رب ِ   نعــــمِ   فبــــأي ِ 
 ]تكذِ ابن[؟ )الطربي(.

 
 {رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّر} -42

  ن أهــلِ مِــ   اإلجــرامِ   أهــلَ   ه  مالئكتَــ   ن تعريفــهِ مِــ   ،علــيكم هبــا  الــيت أنعــمَ   واإلنــسِ   اجلــن ِ   كمــا معشــرَ رب ِ   نعــمِ فبــأيِ   
 )الطربي(. .]تكذِ ابن[؟  ،غريهم دونَ  اجملرمنيَ   واإلهانةِ  وا ابإلذاللِ حىت خص   ،منكم الطاعةِ 

 
رَآََلءِّر} -45  {ررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّ
  ،بـه  اإلميـانِ   أهـلَ   وتكرميـهِ   ،بـه  الكفرِ   أهلَ   بعقوبتهِ   ،ها عليكماليت أنعمَ   واإلنسِ  اجلن ِ  كما معشرَ رب ِ  نَِعمِ  فبأي ِ 
 ن؟ )الطربي(.ابتكذ ِ 
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -47  {فَبَِّأي ِّ
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  ايتِ اآل  يف هـذهِ   ثنـاؤه    جـلن   مـنكم مـا وصـفَ   احملسـنَ    اثبتـهِ   ،علـيكم  اليت أنعمَ   كما أيها الثقالنِ رب ِ   نعمِ  فبأي ِ 
 )الطربي(. ؟ابن تكذ ِ 
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -49  {فَبَِّأي ِّ
 ؟ )الطربي(.ابن تكذ ِ  طاعتهِ  أهلَ   هذا الثوابَ    اثبتهِ  ،عليكما اليت أنعمَ  الثقلنيِ  كما معشرَ رب ِ  نعمِ   فبأي ِ 
 

 {َآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّررفَبَِّأي ِّر} -51
ِم   ــَ ن نِع ن  فبــأيِ  نعمــٍة مــِ هما ويَزيــد  مــِ هللِا َتحــداِن أي هــا اإلنــس  واجلــان ، وقــد أكــرَم مؤِمَنكمــا مبــا يــ بِهج  نفوســَ

ن عنــِد هللاِ  وٍر عــِني، وفواكــَه ممــنا يشــَتهون...جزاءا هلمــا وثــواابا مــِ رٍَة، وحــ  ن بســاتنَي وعيــوٍن متفجــِ    ســعادهِتما، مــِ
نيا  ؟ )الواضح(.على إمياهِنما وطاعِتهما يف الد 

 
رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -53  {فَبَِّأي ِّ
 )الطربي(. ابن.تكذ ِ  ن ذلكَ مِ  طاعتهِ  هبا على أهلِ  كما اليت أنعمَ رب ِ  آالءِ   فبأي ِ 
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -55  {فَبَِّأي ِّ
وأكــرمهم    ،مــنكم هــذا الثــواب  طاعتــهِ   أهــلَ   ن أاثبَ مَــ   ،عليكمــا  الــيت أنعــمَ   الثقلــنيِ   كمــا معشــرَ رب ِ   آالءِ   فبــأي ِ 
 ؟ )الطربي(.ابن تكذ ِ   ،الكرامة هذهِ 
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -57  {فَبَِّأي ِّ
 )الطربي(. ؟ابن تكذ ِ  طاعتهِ  ها على أهلِ اليت أنعمَ  النعمِ  ن هذهِ مِ   واإلنسِ   اجلن ِ  كما معشرَ رب ِ  آالءِ   فبأي ِ 
 

رَآََلءِّر} -59  {رَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّ
ــد رغنبكمـــ  ــان ، وقـ ــا اإلنـــس  واجلـ ابِن أي هـ ــذِ  ِم هللِا تكـ ــَ ــَتعمفبـــأيِ  نِعـ ــتهيان، لـ ــا َتشـ ــا  ا فيمـ ى، وو ال ِلمـ ــَ ــدَكما  يبقـ عـ

 ؟ )الواضح(.ان ت ما على اإلميبعت ما وثَ دات، إذا أط ابخللوِد يف ِجناٍن خال
 

 {ت َكذ َِِّبنِّررَآََلءِّررَب ِّك َمارفَبَِّأي ِّر} -61
 )الطربي(. ابن؟تكذ ِ  منكم  حسانهِ   احملسنَ  ن إاثبتهِ مِ   ،عليكم اليت أنعمَ  الثقلنيِ  كما معشرَ رب ِ  نعمِ   فبأي ِ 
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رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -63  {فَبَِّأي ِّ
كما وقلـنَة مهنِتهمـا، فلــم  جلــان ، وقـد علـَم  فبـأيِ  نِعـَِم هللِا الظـناهرِة والباطنــِة َتحـداِن أي هـا اإلنـس  وا ع َف بعضــِ ضـَ

نيا، فـأنعَم عليهمـا ابجلنـنِة كـذلك، ولكـن  دوَن درجـ مو   حَيرِم هما فضَله  يف اآلخرة، ما داما كاًن ِة  حِ ديَن يف الـد 
 ؟ )الواضح(.كانوا أعَلى مهنةا منهما يف الطناعِة واإلحسان، والدنعوِة واجلهاد  َمن
 

رفَر} -65  {َآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّربَِّأي ِّ
 )الطربي(. ؟ابن تكذ ِ   تنيِ اجلنن  يف هاتنيِ  ما وصفَ  اإلحسانِ  أهلَ    اثبتهِ   ،عليكم كما اليت أنعمَ رب ِ  نَِعمِ   فبأي ِ 
 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -67  {فَبَِّأي ِّ
إن  أحسـنت ما واتنقيت مـا    - واإلنس، وقد أعدن لكما يف اآلخرِة  اجِلن ِ فبأيِ  نِعَمٍة ِمن نَِعِم هللِا َتحداِن اي معشَر  

ر  ابملـاِء الـز الل، فـتمأل  العـنَي مجـاالا،  خرَي ما ترج   - وان، وأحسَن ما أتم الن، يف جنناٍت عالية، هبا عيوٌن تزخـَ
 ؟ )الواضح(.والننفَس أ نساا وهبجة، دواماا

 
رَآََلءِّررَب ِّك مَر} -69  {َكذ َِِّبنِّرارت رفَبَِّأي ِّ
 ؟ )الطربي(.ابن كم تكذ ِ هبا حمسنَ  اليت أكرمَ  ها عليكم هبذه الكرامةِ كما اليت أنعمَ رب ِ  مِ عَ نِ   فبأي ِ 

 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -71  {فَبَِّأي ِّ
ا، وأحسـَنهنن  أمجَل النِ سـاءِ فبأيِ  نعمٍة ِمن نَِعِم هللِا َتحداِن اي معشَر اإلنِس واجِلن ، وقد أعدن ملؤمِنكما    وجهـا

بناِن وتشَتهيان أكث خ لقاا وحتبـ باا إىل أزواِجهن ، وهذا ِمن  ؟ )الواضح(.ِر ما حت 

 

راْلمَِّيامِّررح وٌررَمقمص ورَاتٌر} -72  {ِفِّ

ها، وشــديدات  ســواِد ســواِدها،  تفســري  اآليــة:   ا، شــديدات  بيــاِض بياضــِ م الزِمــاٌت  وهــنن مجــيالت  العيــوِن جــدًّ
نَي  بِ هنن وَنظـرِهنن علـى أزواِجهـنن، فـال يَبغِـ ٌة على صـيانَِتهنن وَقصـِر حـ كبرياِت اجلميالت. وفيِه داللخلياِمهنن ال

 . )الواضح(.بديالا   عنهم
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رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّر} -73  {فَبَِّأي ِّ
 )الطربي(. ؟ابن تكذ ِ  كم هذه الكرامةَ حمسنِ  الكرامة  اثبةِ ن عليكما مِ  كما اليت أنعمَ رب ِ  مِ عَ نِ   فبأي ِ 
 

َله ممرَوََلرَجان ر} -74 ثـمه نَّرإِّنمٌسرقـَبـم  {ملَمرَيطممِّ
َرها يف اآليــِة ) ها، فقــال: أي:56فســن ن اإلنــِس واجلــن .  قبــَل أزواِجهــنن  أحــٌد    يطــأه نن مل    ( مــن الســورِة نفســِ مــِ

 .دخوِل مؤمين اجلنِ  اجلننةوهذه أيضاا من األدلنِة على 
 

رآَر} -75  {ََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ َِِّبنِّرفَبَِّأي ِّ
ــد فبـــأيِ  ن ــان ، وقـ ــِس واجلـ ــَر اإلنـ ــداِن اي معشـ ِم هللِا ََتحـ ــَ ن نِعـ ــِ ــٍة مـ ــَل    عمـ ِة    ملـــن  -جعـ ــن ــيٌب يف اجلنـ ــه  نصـ ــاَن لـ كـ
 )الواضح(. ما يَودناَن يف النِ ساِء ويَرغباِن فيهن ، وأهنأَ وألذ ؟ -منكما

 

رَآََلءِّررَب ِّك َمارت َكذ ِِّبَر} -77  {نِّرفَبَِّأي ِّ
 )الطربي(.؟ ابن تكذ ِ  الكرامةَ  منكم هذهِ  الطاعةِ  أهلَ  ن إكرامهِ مِ   ،عليكم كما اليت أنعمَ رب ِ  مِ نِعَ   فبأي ِ 

ر
رالواقعةسورةر

 

رالمَميمَمَنةِّر} -8 رالمَميمَمَنةِّرفََأصمَحاب   {َمارَأصمَحاب 

 ؟ )الطربي(.هلم وماذا أعدن   ،أي ماذا هلم

 

َأَمةِّر} -9 رالمَمشم َأَمةِّرمَرَوَأصمَحاب  رالمَمشم  {ارَأصمَحاب 
 ؟ )الطربي(.هلم وماذا أعدن   ،أي ماذا هلم

 

 {المم َقرَّب ونَرأ ولَئَِّكر} -11
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 )الطربي(. هم اجلنة.إذا أدخلَ  القيامةِ  يومَ  منه    م هللا  هب  يقر ِ  الذينَ  أولئكَ 

 

َناروَك نَّارتـ َراًِبرَوعِّظَاًمارأَروَر} -47-48 تـم ع وث ونَرَكان واريـَق ول وَنرأَئَِّذارمِّ َوَّل ونَر.    ئِّنَّارَلَمبـم  {َأَوَآَِبؤ ََنراْلم

بنَي به، مستبعديَن لوقوعه. أهنم يقولونَ قاَل رمحَه  هللا: يعين   ذلَك مكذِ 
م:  ممـاهتِ   ن بعـدِ مِـ   ه  خلقَـ   هللاِ   ا إلحياءِ وإنكارا   ،ا منهم ابلبعثكفرا   وكانوا يقولونَ قاَل الطربي  يف تفسرِي اآليتني:  

  أوَ   ؟املمــات  ا قبــلَ كمــا كنــ    منهــا أحيــاءا   ا ملبعوثــونَ أئنــ    ،ةا رَ ا ربــَِ وعظامــا   ،نــامماتِ   ن بعــدِ ًن مِــ  يف قبــورِ ا تــراابا أئــذا كنــ  
 ؟.وهم األو لون   ،كانوا قبلنا  الذينَ  لونَ آابؤًن األون 

 

 {ُث َّرإِّنَّك ممرأَيُـَّهارالضَّالُّوَنرالمم َكذ ِّب ونَر} -51

 ... )الطربي(.هووعدِ   هللاِ  بوعيدِ  نَ بو املكذ ِ  ،ىدَ اهل   عن طريقِ  ونَ الضال  

 

رَشَجٍرر} -52 رَزقُّومٍرَْلَكِّل وَنرمِّنم  {مِّنم
 )الواضح يف التفسري(. الكريِه الطنعِم والرنائحة، الذي يَنب ت  يف قعِر جهننم.... 

 

َمِّيمِّر} -54 َنراِلم   {َفَشارِّب وَنرَعَليمهِّرمِّ
 ح(.. )الواضفشاربوَن بعَده  ِمن ماٍء شديِد احلرارة

 

َرب ونَرَأفـََرأَيـمت م رالمَماَءر} -68  {الَّذِّيرَتشم

 أفرأيت م هذا املاَء العذَب الذي تشربونَه؟ )الواضح(.

 

ررَب َِّكرالمَعظِّيمِّر} -74 مِّ سم رِبِّ  {َفَسب ِّحم

 )الطربي(.  وتسميته. ،العظيم  كَ رب ِ  بذكرِ  اي حممد    ح  فسب ِ 
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ه، فهـو د  .  نفعـِتكمخلـَق هـذِه األشـياَء وسـخنَرها ملاخلـالق  العظـيم، الـذي    فنز ِِه هللَا ِمن كلِ  نقـٍص وعجـز، وَوحـِ 
 )الواضح(.

 

ررَب َِّكرالمَعظِّيمِّر} -96 مِّ سم رِبِّ  {َفَسب ِّحم

 )الطربي(. .سىَن احل   أبمسائهِ   العظيمِ  كَ رب ِ   بتسميةِ   ح  فسب ِ 
ه  ِمن كلِ  نقٍص وعيب، وِمن الشنريِك واملفاذكِر هللَا    ريبِ َ العظيم.بحاَن سل: ثيل، وقونـَز ِه 

يمِ م ا نَزلـَت  }ـة  بن  عـامٍر رضـَي هللا  عنـه: لـ قاَل ع قب ِم َربِـ َك ال َعظـِ بِ ح  اِبسـ  ول  هللِا صـلى هللا عليـه  َفسـَ { قـاَل َرسـ 
 . )الواضح(.يف صحيِحِه وغري هوسلم: "اجَعلوها يف ر كوِعكم". رواه  ابن  ِحبناَن 

 

راِلديدرسورةر
ر

روَر} -3 َوَّل  رَوالمَبايِّن ره َوراْلم رَوالظَّاهِّر  ر  َخِّ ٍءرَعلِّيمٌراْلم رَشيم  {َوه َوربِّك ل ِّ

وال    ،وال يف الســماء  يف األرضِ   ةٍ ذرن   عنــه مثقــال    فــال يعــزب    ،ى عليــه شــيءال خيفَــ   ،ذو علــم  شــيءٍ   وهــو بكــل ِ 
 )الطربي(. مبني.  يف كتابٍ إال   وال أكربَ  ن ذلكَ مِ  أصغرَ 

 

َارتـَعمَمل وَنرخَر} -10  {بِّيٌرَواَّللَّ رِبِّ

ال    ،خبــري  ،كم الــيت تعملـون ن أعمـالِ مِــ   ذلـكَ   وغــريِ   ،أعدائـه  وقتــالِ   ،هللا  يف سـبيلِ   ن النفقــةِ مِـ   مبـا تعملــونَ   وهللا  
 )الطربي(. القيامة. يومَ  ذلكَ  وهو جمازيكم على مجيعِ   ،ى عليه منها شيءخيفَ 

 

َعىرنـ ور ه ممر} -12 رَيسم مَِّناتِّ نَِّيرَوالمم ؤم مِّ َمرتـََرىرالمم ؤم َمرَجنـَّاٌتريـَوم وم َراك م رالميــَ ُيـمَاَّنِِّّممرب شـم َرأَيـمدِّيهِّممرَوِبَِّ بـَيم
َار رَخالِّدِّيَنرفِّيَهار ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم  {َذلَِّكره َورالمَفومز رالمَعظِّيم رََتمرِّيرمِّنم

( مــن ســورِة املائــدة: أي: هــذا هــو الفــوز  الكبــري، الــذي ال  119تفســري )الفــوز العظــيم( يف اآليــِة )قــال يف  
  منه.أعظمَ 
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ومََلك ممر}  -15 َيرمـــَ ار رهـــِّ أمَواك م رالنـــَّ ر وارمـــَ ذِّيَنرَكفـــَ َنرالـــَّ ٌةرَوََلرمـــِّ يـــَ نمك ممرفِّدم ذ رمـــِّ َمرََلريـ ؤمخـــَ الميَـوم ئمَسرفـــَ َوبـــِّ
 {المَمصِّي ر

 ب.( من سورِة امللك: أي: بئَس املآل  واملنقلَ 6يف اآليِة )قاَل يف تفسريِها، 

 

َاراعمَلم وارَأنَّراَّللََّرُي ميِّر} -17 َتِّ َرمَضربـَعمَدرَموم رَلَعلَّك ممرتـَعمقِّل ونَريراْلم َََيتِّ ربـَيـَّنَّارَلك م راْلم  {َقدم

 )الطربي(. لتعقلوا. واحلججَ  ةَ نا لكم األدلن قد بين 

 

َّللَِّّرَور س لِّهِّرأ ولَئَِّكره م ر} -19 د ِّيق ونَرَوالَّذِّيَنرَآَمن وارِبِّ ر ه ممرَونـ ور ه ممرَوالشَُّهَداء رعِّنمَدرَرِب ِِّّممرَلـَ ممرأَررالص ِّ جـم
يمِّر حِّ راْلَم ََيتَِّنارأ ولَئَِّكرَأصمَحاب   {َوالَّذِّيَنرَكَفر واروََكذَّب وارِبَِّ

يقنَي ( من سورِة النساء، أنن ال69ذكَر يف اآليِة )  يلوَن األنبياَء يف الرتبة.صدِ 
يق: الكثــري  الصــدق.   ن آمــَن ابأورَد قــوَل جماهــد:  مث  قــاَل البغــوي: الصــدِ  يق، وتــال  كــل  مــَ هلِل ورســلِه فهــو صــدِ 

 هذِه اآلية.

ِحيمِ }وقاَل يف اآليِة  :   املائدةسورةِ من  (86)رقم  { َوالنِذيَن َكَفر وا وََكذنب وا ِبَِاَيتَِنا أ ولَِئَك َأص َحاب  اجلَ 
ا وخالفوها،  { أي: جحدوا هب َوالنِذيَن َكَفر وا وََكذنب وا ِبَِاَيتَِنامث أخرَب عن حاِل األشقياِء فقال: }

ِحيمِ }  { أي: هم أهل ها والداخلوَن إليها.أ ولَِئَك َأص َحاب  اجلَ 
 

نـمَيار} -20 ََياة رالدُّ َاراِلم َومََلدِّراعمَلم وارَأمَّ رَواْلم َممَوالِّ راْلم َنك ممرَوَتَكاثـ ٌررِفِّ  { َلعٌِّبرَوََلمٌورَوزِّيَنٌةرَوتـََفاخ ٌرربـَيـم
 نونَ تتزين  وزينةٌ  ،به هونَ تتفكن  وهلوٌ  ما هي إال لعبٌ  ،لكم لةِ الدنيا املعجن  احلياةِ  متاعَ  أنن  اعلموا أيها الناس  

ا بكثرِة كم بعضا باهي بعض  وي   ،ن رايشها فيها مِ مبا أوىَل  كم على بعضٍ بعض   يفخر   ،بينكم وتفاخرٌ  ،هبا
 . )الطربي(.واألوالد  األموالِ 

 
رَوَجنَّر} -21 ررَب ِّك مم رلِّلَّذِّيَنرَآَمن واررَسابِّق وارإََِّلرَمغمفَِّرٍةرمِّنم رأ عِّدَّتم َرمضِّ رَواْلم رالسََّماءِّ ٍةرَعرمض َهارَكَعرمضِّ

َّللَِّّرَور س لِّهِّرَذلَِّكرَفضمل راَّللَِّّر رَيَشاء ررِبِّ تِّيهِّرَمنم رالمَعظِّيمِّرريـ ؤم  { َواَّللَّ رذ ورالمَفضملِّ
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 فهم موضعَ وعرن  ،عمالن ِ  نهلم مِ  ووهبَ  ،يف الدنيا ن الرزقِ هلم مِ  مبا بسطَ  ،عليهم العظيمِ  وهو ذو الفضلِ 
 )الطربي(. هلم. ه  أعدن   أنه   ما وصفَ   على الطاعةِ   خرةِ مث جزاهم يف اآل  ،الشكر

 
ر} -26 َتٍد رم هم ه مم نـم رَفمِّ رَوالمكَِّتاَب َة رالنـُّبـ وَّ َما رذ ر ِّيَّتِّهِّ رِفِّ رَوَجَعلمَنا يَم رَوإِّبـمَراهِّ رن وًحا رَأرمَسلمَنا وََكثٌِّيررَوَلَقدم

ق ونَر ه ممرفَاسِّ نـم  {مِّ
 تفسري الطربي، ابختصار(.)  إىل معصيته. هللاِ   عن طاعةِ   خارجونَ  ،هما ض ال ليتِ ن ذر ِ وكثرٌي مِ 

 
َنارُث َّر} -27 ربِّر س لَِّناررقـَفَّيـم َنارَعَلىرَآَبرِّهِّمم رررَوقـَفَّيـم رقـ ل وبِّ ْنمِّيَلرَوَجَعلمَنارِفِّ َناه راْلمِّ رَمرمََيَرَوَآتـَيـم بِّعِّيَسىرابمنِّ

رابمتَِّغاَءررِّرالَّذِّيَنراتَـّبَـع وه ررَر رإَِّلَّ َناَهارَعَليمهِّمم َبانِّيًَّةرابـمَتَدع وَهارَمارَكتَـبـم َهارأمَفًةرَوَرمحمًَةرَورَهم راَّللَِّّرَفَمارَرَعوم ضمَوانِّ
ق ونَرَحقَّررَِّعايَتَِّهار ه ممرفَاسِّ نـم َره ممروََكثٌِّيرمِّ ه ممرَأجم نـم َنارالَّذِّيَنرَآَمن وارمِّ  { َفَآتـَيـم

َنا} ( من سورِة البقرة: قاَل السدِ ي عن أيب مالك: أتَبعنا. وقاَل 87اها، يف اآليِة ): قاَل يف معن{قـَفنيـ 
 اهـ.   قريب.غريه: أرَدفنا. والكل  

َره م  وََكِثرٌي ِمنـ ه م  فَاِسق ونَ } َنا النِذيَن َآَمن وا ِمنـ ه م  َأج  الذين  ن هؤالءِ مِ  ورسلهِ  آمنوا ابهللِ  فأعطينا الذينَ : {َفَآتـَيـ 
 ، معاص منهم أهل   وكثريٌ  ،خرةيف اآل وبرسولهِ  م بهِ وإمياهنِ  ،هللا م على ابتغائهم رضوانَ ثواهبَ  ،الرهبانيةَ  عواابتدَ 

 )الطربي(.  به.  واإلميانِ   ،عن طاعته  وخروجٍ 

 

رَرمحمَر}  -28 نم رمـِّ ِّ لــَيم تِّك ممركِّفم ؤم ولِّهِّريـــ  نـ واربَِّرســ  واراَّللََّرَوَآمِّ ارالَــّذِّيَنرَآَمنــ واراتَـّقــ  ممرنــ ورًارََيرأَيُـّهـَ لمرَلكــ  تــِّهِّرَوَجمعــَ
رَلك ممر يمٌرَتمش وَنربِّهِّرَويـَغمفِّرم  {َواَّللَّ رَغف وٌرررَحِّ

 )الواضح يف التفسري(. وهللا  غفوٌر لذنوِب عبادِه التنائبني، رحيٌم ابملؤمنني.
 

راَّللَِّّر} -29 رَفضملِّ ٍءرمِّنم ريـَقمدِّر وَنرَعَلىرَشيم رَأَلَّ ريـَعمَلَمرَأهمل رالمكَِّتابِّ تِّيـهِّرلَِّئَلَّ َلربِّيَـدِّراَّللَِّّريـ ؤم رَوَأنَّرالمَفضـم
رَيَشاء ر رالمَعظِّيمِّرَمنم  {َواَّللَّ رذ ورالمَفضملِّ

 )الطربي(. ه.فضل   العظيم   ،لقهعلى خَ  ذو الفضلِ   وهللا  

 

ر



288 

 

راجملادلةسورةر
 

َتكِّيرإََِّلراَّللَِّّر}  -1 ارَوَتشــم هــَ رَزومجِّ َادِّلــ َكرِفِّ رَت  َلرالــَِّتِّ وم ــَ َعراَّللَّ رقـ رَســِّ ارإِّنَّراَّللََّررقــَدم َمع رحَتَاو رَك مــَ َواَّللَّ رَيســم
يٌعرَبصِّيٌر  {َسِّ

  عبـاده.  مجيـع    ويعمـل    ،ون لـ مبـا يعم  بصـريٌ   ،خلقـه  ن كـالمِ مِـ   ذلـكَ   وغريِ  ،ويتحاورانه ملا يتجاوابنهِ  مسيعٌ  هللاَ  إنن 
 )الطربي(.

 

رنَِّسائِّهِّممرُث َّريـَع ود وَنرلَِّمار} -3 رَرقـََبٍةرررَوالَّذِّيَنري ظَاهِّر وَنرمِّنم رِّير  ريـََتَماسَّارقَال وارفـََتحم رَأنم رقـَبملِّ َذلِّك ممررمِّنم
 {ت وَعظ وَنربِّهِّر

: اجملامعة. )البغوي وغريه(.  املراد  ابلتماس 

 

ر} -4 دم رملَمرجــِّ نم ام رســِّرَفمــَ َتطِّعمرفَإِّيمعــَ رملَمرَيســم نم ارَفمــَ ريـََتَماســَّ رَأنم لِّ رقـَبــم نم رمــِّ ِّ ابَِّعيم رم تَـتــَ َريمنِّ هم َيام رشــَ ت َِّيرَفصــِّ
َّللَِّّرَوَرس ولِّهِّرَوتِّلمَكرح د ود راَّللَِّّررمِّسمكِّيًنار مِّن وارِبِّ  {َولِّلمَكافِّرِّيَنرَعَذاٌبرأَلِّيمٌرَذلَِّكرلِّتـ ؤم

د  } ِكيَفَمن  ملَ  جيَِ تِ نَي ِمســ  َتِطع  فَِإط عــَام  ســِ ن  ملَ  َيســ  ا َفمــَ ِل َأن  يـََتَماســن ن  قـَبــ  ِ مــِ َري ِن م تَـتــَاِبَعني  ه   {نااَفِصَيام  شــَ
وم،  يِن متا، فعليِه أن  يصوَم شهر فَمن مل ميِلك  رقَبةا ي عِتق ها وال ثَنه ع َف عـن الصـن ن ضـَ تـابَعنِي قبـَل الـو ء، فمـَ

 (.)الواضح يِه أن  ي طِعَم ستِ نَي مسكيناا.لِكرَبٍ أو مرض، فعل

َذاٌب أَلــِيمٌ } اِفرِيَن عــَ صــلى هللا    نا حممــدٍ نزلناهــا علــى رســولِ الــيت أ  نــاتِ البي ِ   ايتِ اآل  وجلاحــدي تلــكَ  {:َولِل كــَ
 )الطربي(.  م.يف جهنن  ،يعين مذل   ،مهني القيامةِ  يومَ  عذابٌ  ،ومنكريها  ،عليه وسلم

 

َور}  -7 رهـــ  ٍةرإَِّلَّ َوىرَثََلثــَ رْنــَم نم ون رمــِّ ارَيكــ  رمــَ َرمضِّ راْلم ارِفِّ رَومــَ َماَواتِّ رالســَّ ارِفِّ م رمــَ َررَأنَّراَّللََّريـَعملــَ َأملَمرتـــَ
ممر ان واررَابِّع هــ  اركــَ َنرمــَ ممرأَيــم َورَمَعهــ  رهــ  َررإَِّلَّ ثـــَ رَذلــَِّكرَوََلرَأكم نم ه ممرَوََلرَأدمََّنرمــِّ َورَسادِّســ  رهــ  ٍةرإَِّلَّ ُث َّرَوََلرَُخمســَ

ٍءرَعلِّيمٌر رَشيم َمرالمقَِّياَمةِّرإِّنَّراَّللََّربِّك ل ِّ َارَعمِّل واريـَوم  {يـ نَـب ِّئـ ه ممرِبِّ

بنجـــواهم    هللاَ   إنن   ،القيامــة  يــومَ   ،يســـخطهه و ا حيبــ  ممــن   ،ن عمــلوا مِـــ هم مبــا عملــ وغـــريَ   املتنــاجنيَ   هــؤالءِ   مث خيــرب   
 )الطربي(. عليم. ،عباده وأمورِ هم ن أمورِ مِ  ذلكَ  وغريِ  ،أعماهلم  وسرائرِ   ،هموأسرارِ 



289 

 

 

نَر}  -8 اَجوم ــَ ه رَويـَتَـن ــم ارَّنــ  وارَعن ود وَنرلِّمــَ َوىرُث َّريـَعــ  رالنَّجــم نِّ ذِّيَنرَّنــ  وارعــَ ــَّ َررإََِّلرال ــَ ررَأملَمرتـ َوانِّ دم رَوالمعــ  ُثمِّ ْلمِّ ِبِّ
َارملَمرُي َي َِّكربِّهِّراَّللَّ رَويـَق ر َكرِبِّ رَوإَِّذارَجاء وَكرَحيـَّوم َيةِّرالرَّس ولِّ هِّممرَلومََلريـ َعذ ِّبـ َناراَّللَّ رِبـَِّارَوَمعمصِّ رأَنـمف سِّ ول وَنرِفِّ

بـ ه ممرَجَهنَّم ر رَحسم ََّنَارفَبِّئمَسرالمَمصِّي رنـَق ول  َلوم  {َيصم

َرِجع  واملا ويـ َعذن اليت َيصَلوهنَ 
َع هلـم فيـِه كـل  عـ يآل  الذي  بوَن فيها، وبئَس امل   قاء.ذاٍب وشـ صريوَن إليه، وقد مجـِ 

 )الواضح(.
 
ر}  -9 ولِّ َيةِّرالرَّســ  رَوَمعمصــِّ َوانِّ دم رَوالمعــ  ُثمِّ ْلمِّ ارِبِّ اَجوم ت ممرفـَـََلرتـَتَـنــَ اَجيـم ارالَــّذِّيَنرَآَمنــ وارإَِّذارتـَنــَ ارََيرأَيُـّهــَ اَجوم َوتـَنــَ
لمر  {.َواتَـّق واراَّللََّرالَّذِّيرإِّلَيمهِّرحت مَشر ونَرربِّ ِّرَوالتـَّقمَوىِبِّ

. )الطـربي،  معاصـيه  واجتنـابِ   ن فرائضـهِ فكـم مِـ مـا كلن   أبداءِ   :قائـهابت ِ و   ،كم منهب  وما يقر ِ   هللاِ  طاعةَ  ابلرب : يعين
 ختصار(.اب
 

رََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارإَِّذارقِّيَلرَلك ممرتـََفسَّر} -11 رالمَمَجالِّسِّ راَّللَّ رَلك ممرح وارِفِّ  {فَافمَسح واريـَفمَسحِّ
 )الواضح(. ابجلننة. نازِلكمِه بكم، أو يف ملبعٍض فيها، فإنن هللَا يوسِ ع  لكم يف رمحت عض كمفلَيفَسح  ب... 
 

َرَيدَر} -12 ت م رالرَّس وَلرفـََقد ِّم وارَبيم رَْنمَواك ممرَصَدَقًةرََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارإَِّذارََنَجيـم ممريم يمٌرَلكـ  َذلَِّكرخـَ
 {َوَأيمَهر ر
ن  كم مِــ ر  لقلــوبِ هــ وأط   ،هللا  لكــم عنــدَ   خــريٌ   ،جنــواكم رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم  أمــامَ   كم الصــدقةَ وتقــدمي  
 )الطربي(. املآمث.

 
َدقَاٍتر} -13 َواك ممرصـَ رْنـَم ريـََديم َ رتـ َقد ِّم واربـَيم رَأنم َفقمت مم َعلـ وارَوًَتَبراَّللَّ رَعلَـيمك ممرفـََأقِّيم واررفـَإِّذمرأََأشم ملَمرتـَفم

َارتـَعمَمل ونَر  {الصَََّلَةرَوَآت وارالزََّكاَةرَوَأيِّيع واراَّللََّرَوَرس وَله رَواَّللَّ رَخبٌِّيرِبِّ
رِ  بــِه وشــقن فــإذا مل تفع دق  ومل ي عــاِقب كم   ذلــَك علــيكم، واتَب هللا  علــيكملــوا مــا أ مــِ َص لكــم   ة، ور بــرتِك الصــن خــن

نناجــاَة بــدوهِنا، فــاعمامل الة، وإعطــاِء حقــوِق الفقــراِء واحمل  لوا مبــا أمــرَكم بــه، مــِ واظبــِة علــى إقامــِة الصــن
 
تــاجنَي  امل

ــواِلكم، وأطيعـــ  ــاِة أمـ ن زكـ ــِ ــائِر األوامـــ وا هللَا والرســـ مـ ــواِلكم، خوَل يف سـ ــيٌم أبحـ ــا  ر، وهللا  علـ ر وَن ومـ ــِ ــا ت سـ ــرٌي مبـ بـ
 )الواضح(. ت عِلنون.
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رَسبِّر} -61 َاََّن ممرج نًَّةرَفَصدُّوارَعنم راَّللَِّّراَّتََّذ وارَأُيم  {فـََله ممرَعَذاٌبرم هِّيٌريلِّ
 )الطربي(. هلم يف النار. م ِذل   فلهم عذابٌ 

 
ًئار}  -17 يـم ــَ َنراَّللَِّّرشـ ــِّ ممرمـ ــ  َواَل  ممرَوََلرَأومََلد هـ ــم ه ممرَأمـ نـم ــَ َرعـ ِنِّ ــم رتـ غـ نم ــَ ممرفِّرلـ ــ  ارِّرهـ ــَّ رالنـ َحاب  ــم َكرَأصـ ــِّ ارأ ولَئـ ــَ يهـ

 {َخالِّد ونَر
  ،يف النــار  هــا الــذينَ يعــين أهل    ،النــار  أصــحاب    ،وهــم املنــافقون   ،علــيهم  هللا    ا غضــبَ وا قومــا تولــن   الــذينَ   هــؤالءِ 
 )الطربي(. هناية. إىل غريِ  ماكثونَ 

 
َوذَر}  -19 َتحم َرراَّللَِّّرراســـم اه ممرذِّكـــم يمطَان رفَأَنمســـَ يمهِّم رالشـــَّ يمطَانِّرَعلـــَ رالشـــَّ زمب  َكرحـــِّ زمَبررأ ولَئـــِّ َأََلرإِّنَّرحــــِّ

ره م ر ر ونَرالشَّيمطَانِّ َاسِّ  {اْلم
َوذَ } َتح   غلَب واستوىَل )البغوي(. {:اس 
ر ونَ } َاســِ م  اخل  يطاِن وأتباعـ ه، أاَل  :  {أ ولَِئَك ِحز ب  الشني طَاِن َأاَل ِإنن ِحز َب الشني طَاِن هــ  فأولئـَك جنـود  الشـن

هم  الننعــيَم الــذيَن فونتــوا علــى أنفغبونــون، اروَن املباعــَه  هــم  اخلاســ إنن أت   عاضــوا بــِه العــذاَب األلــيم.قــيم، واستملســِ
 )الواضح(.

 

ان وارَآِبَر} -22 ركـَ وَله رَولـَوم ادَّراَّللََّرَوَرسـ  رحـَ نم َوادُّوَنرمـَ رِّريــ  َخـِّ راْلم مِّ َّللَِّّرَوالميَـوم مِّن وَنرِبِّ ًماريـ ؤم ممرََلرَتِّد رقـَوم َءهـ 
َوا رإِّخم رَأوم رأَبـمَناَءه مم ُيـَاَنرَوأَيَـَّده ممربِـّر وحٍرَأوم رقـ ل وِبِِّّم راْلمِّ يَََت ممرأ ولَئَِّكرَكَتَبرِفِّ رَعشِّ رَأوم ه رََّن مم نـم ل ه ممررمِّ خِّ َويـ دم

َار رَخالِّدِّيَنرفِّيَهار ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم  {َجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم
 (.. )الطربيافيها أبدا  ماكثنيَ ، ها األهنارأشجارِ  ن حتتِ َتري مِ  هم بساتنيَ دخل  وي  

 

راِلشرسورةر
 
مِّنَِّير} -2 َيمدِّيهِّممرَوأَيمدِّيرالمم ؤم َبمَصارِّرَي مرِّب وَنربـ ي وََت ممرِبِّ راْلم  {فَاعمَتبِّ وارََيرأ و ِّ

ه، ومـا   ل  هبـم أبسـ  روا يف عاقبـِة مـَن خـالَف أمـَر هللِا ورسـولِه كيـَف حيـَِ فاتنِعظوا اي أهَل العقـوِل والبصـائر، وتفكـن
 ع. )الواضح يف التفسري(.أكرب  وأفظِة ر ذاِب يف اآلخعأ ِعدن هلم ِمن ال

 
َّنَّ ممرَشاقُّواراَّللََّرَوَرس وَله ر} -4 راَّللََّرفَإِّنَّراَّللََّرَشدِّيد رالمعَِّقابِّرَذلَِّكرِبَِّ ري َشاق ِّ  {َوَمنم
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 )الطربي(. العقاب. شديد    هللاَ  وهنيه، فإنن  يف أمرهِ   هللاَ  ن خيالفِ ومَ 
 
َارَمارَقَطعمت ممرمِّر} -5 ت م وَهارقَائَِّمًةرَعَلىرأ ص وَلِّ رتـَرَكم رلِّيَنٍةرَأوم قِّيَرنم زَِّيرالمَفاسِّ راَّللَِّّرَولِّي خم  {فَبِّإِّذمنِّ

  اخلـارجنيَ   ذلن وليـ    فسـاداا.  ه، ومل يكـن  أعـداءَ   بـذلكَ   غيظَ م، وليَ م ما تركت  ، وتركت  مم ما قطعت  قطعت   هللاِ  فبأمرِ ... 
 (.، ابختصار)الطربي ري.ضِ بين النن  وهنيه، وهم يهود   ه  أمرَ  ، املخالفنيَ  وجل  عزن   هللاِ  عن طاعةِ 

 
اٍبر}  -6 ٍلرَوََلررِّكـَ رَخيـم نم هِّرمــِّ ت ممرَعَليـم ارَأومَجفـم ه ممرَفمـَ نـم ولِّهِّرمــِّ ارَأفـَاَءراَّللَّ رَعلَـىرَرسـ  ل ِّط رَومـَ َوَلكـِّنَّراَّللََّري ســَ

رَيَشاء ر  {ر س َله رَعَلىرَمنم
لم علـى هـؤالِء  ِمن أعدائه، وقد سلنَط هللا  رسولَه  حممنداا صـلى هللا عليـه وسـ   وهللا  يسلِ ط  رسَله  على َمن يشاء  

 . )الواضح(.اليهوِد الذيَن خالفوا العهد، فأذهلنم
 
 {َويـَنمص ر وَنراَّللََّرَوَرس وَله ر} -8

 )الطربي(. ا صلى هللا عليه وسلم.دا حممن  ه  به رسولَ  الذي بعثَ  هللاِ   دينَ  وينصرونَ 
 

رَأملَمر}  -11 ابِّ رالمكِّتــَ لِّ رَأهــم نم ر وارمــِّ َواَّنِِّّم رالــَّذِّيَنرَكفــَ خــم واريـَق ولــ وَنرْلِِّّ ت ممررتـَـررإََِّلرالــَّذِّيَنرََنفـَقــ  رِّجم رأ خــم لــَئِّنم
رق وتِّلمت ممرلَنَـنمص َرنَّك ممر ر َجنَّرَمَعك ممرَوََلرن طِّيع رفِّيك ممرَأَحًدارأََبًدارَوإِّنم َهد رإَِّّنَّ ممرَلَكاذِّررلََنخم  {ب ونَرَواَّللَّ رَيشم

ن دايرِكـم ابملدينـِة لَنخـر َجنن منهـا   ن الكـافريَن اليهـود: لـئن  أ خـرِجت م مـِ ويقول  املنـافقوَن إلخـواهِنم يف العقيـدِة مـِ
ا، وإذا قــــاتَلكم أحــــ صــــلحَع كــــالَم أحــــٍد يف غــــرِي مســــمبــــت م، ولــــن نمــــا ذهأين  َبكمكــــم، وَنصــــحمع ٌد  ِتكم أبــــدا
 )الواضح(. ..دو ِكم.ن كم على ععيفسن  
 

رق وتِّل وارََلريـَنمص ر وََّن ممر} -12 رِّج وارََلرََيمر ج وَنرَمَعه ممرَولَئِّنم رأ خم َدمَِبَررُث َّرلَئِّنم َولُّنَّراْلم ر وه ممرلَيــ  رَنصـَ َولـَئِّنم
 {ََلريـ نمَصر ونَر

  ،صـــلى هللا عليـــه وســـلم وأصـــحابهِ   عـــن حممـــدٍ   منهـــزمنيَ   األدابرَ   نن بـــين النضـــري ليـــول    املنـــافقونَ   نصـــرَ   ولـــئن  ...  
بــل    ،وأصــحابه  صــلى هللا عليــه وســلم  علــى حممــدٍ   بــين النضــريَ   هللا    نصــر  مث ال يَ ،  قــد خــذلوهم  ،مــنهم  هــاربنيَ 
 )الطربي(. خيذهلم.

 
رص د ورِّهِّممرمَِّنراَّللَِّّر} -13 َبًةرِفِّ ٌمرََلريـَفمَقه ونَرَْلَنـمت ممرَأَشدُّررَهم َّنَّ ممرقـَوم  {َذلَِّكرِبَِّ
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ــتِ مِــ   الــيت هــي أشــد    اليهــودِ   ءِ هــؤال  الــيت لكــم يف صــدورِ   الرهبــة    هــذهِ  ال    أهنــم قــومٌ   ن أجــلِ مِــ   ،ن هللاهم مِــ ن رهب
 )الطربي(. منكم.  رهبتهِ  قدرَ  ه  عقابَ  وال يرهبونَ  ،مبعاصيه ونَ يستخف   فهم لذلكَ  ،هللا عظمةِ  قدرَ  يفقهونَ 

 
ر} -14 نَـه ممرَشدِّيٌدرحَتمَسبـ ه ممرَجِّيًعارَوقـ ل وِب  ممرَشَّتَّ ٌمرََلريـَعمقِّل ونَرَذلِّرِبَمس ه ممربـَيـم َّنَّ ممرقـَوم  {َكرِبَِّ
م ال يتــدبنروَن ســبَب االت ِفــاق، وهــو اإلميــان  ...   .  لــوبحيحة، الــيت تؤلــِ ف  بــنَي القوالعقيــدة  الصــن ،  ذلــَك أبهنــن

 )الواضح(.
 

رقـَبملِّهِّممرَقرِّيًبار} -15 رالَّذِّيَنرمِّنم  {مٌرَذاق وارَوَِبَلرَأممرِّهِّممرَوََل ممرَعَذاٌبرأَلِّيَكَمَثلِّ
نومثـَـل  يتفســري  اآليــة:   ة، الــذيَن ذاقــ قــ   هــوِد بــين الننضــرِي كمثـَـِل الــذيَن مــِ ن مشــركي مكــن ِة  بــ وَء عاقوا ســ بِلهم مــِ

بَلهم.  ول  صــلى هللا عليــه وســلم قــ ٍن قريــٍب ببــدر، أو كمثــَِل بــين قَين قــاع، الــذيَن أجالهــم  الرســ فــرِهم منــذ  زمــ ك
 لواضح(.)ا د  وأبَقى.ِة عذاٌب أشوهلم يوَم القيام

 
َكر}  -16 نــم ربـَـرِّيٌءرمِّ َررقـَـاَلرإِّّن ِّ ارَكفــَ رفـََلمــَّ رم فــ  راكم انِّ اَلرلِّلمِّنمســَ رإِّذمرقــَ يمطَانِّ رالشــَّ راَّللََّرَكَمثـَـلِّ اف  رَأخــَ إِّّن ِّ

رالمَعاَلمِّيَر  {َربَّ
 (.لواضح)ا ديد  العذاب.إين ِ أخاف  عقوبَة هللا، وهللا  ش... 
 

رمَآنَر}  -21 َذارالمقــ  ارهـَ رأَنـمَزلمنــَ َيةِّراَّللَِّّرررَعلَـىرَجبــَلٍرلـَوم رَخشـم نم د ًِّعارمــِّ ًعارم َتصـَ رَلَرأَيـمتَـه رَخاشــِّ َممثــَال  َكراْلم َوتِّلــم
رَلَعلَّه ممريـَتَـَفكَّر ونَر َارلِّلنَّاسِّ  {َنضمرِِّب 

ــياء    وهـــذهِ  ــ  ن    األشـ ــالَ   هـــم أنن إاي    ثنـــاؤه    جـــلن   تعريفـــه    وذلـــكَ   ،اسشـــبهها للنـ ــا   أشـــد    اجلبـ ــ ِ تعظيمـ ــع    هِ ا حلقـ ــنهم مـ مـ
 )الطربي(.  .وينقادوا للحق    ،نيبوافي    ،روا فيهاليتفكن  األمثالَ  هلم هذهِ  هللا   يضرب    ها.وصالبتِ ا قساوهتِ 

 
 

َرمضِّر} -24 رَواْلم رالسََّماَواتِّ َكِّيم رري َسب ِّح رَله رَمارِفِّ راِلم  {َوه َورالمَعزِّيز 
 ي(.)الطرب  .ارها ا وكَ له طوعا  ويسجد   ،واألرض واتِ اما يف السم له مجيع    ح  يسب ِ 
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راملمتحنةرسورةر
 
لمَمَودَّةِّرَوَقدمر} -1 ذ وارَعد و ِّيرَوَعد وَّك ممرَأوملَِّياَءرتـ لمق وَنرإِّلَيمهِّممرِبِّ َكَفر وارِبـَِّارررََيرأَيُـَّهارالَّذِّيَنرَآَمن وارََلرتـَتَّخِّ

َّللَِّّررَر وارِبِّ نـــ  مِّ رتـ ؤم ممرَأنم كـــ  وَلرَوإَِّيَّ وَنرالرَّســـ  رَي مرِّجـــ  ق ِّ َنراِلـــَم اءَك ممرمـــِّ َرجمرجـــَ ت ممرخـــَ رك نــــم ممرإِّنم رب ِّكـــ  اًدارِفِّ هـــَ ت ممرجِّ
ر لمَمَودَّةِّرَسبِّيلِّيرَوابمتَِّغاَءرَمرمَضاِتِّ رُّوَنرإِّلَيمهِّممرِبِّ ت ممرت سِّ ت ممرَوَمارَأعمَلنـم َفيـم َارَأخم َعلمه رمِّنمك ممرَوَأََنرَأعمَلم رِبِّ ريـَفم َوَمنم

رَضلَّرَسَواَءرالسَّبِّيلِّرفَـر  {َقدم
  رمَحه  هللا: أي: تفعلوَن ذلَك وأًن العامل  ابلسرائِر والضمائِر والظواهر.{ قاَل ل َمَودنةِ ت ِسر وَن إِلَي ِهم  ابِ }

 أورَد البغوي عن مقاتل قوَله يف املودنة: النصيحة.
  ونَ ر  سِـ صـلى هللا عليـه وسـلم: ت    هللاِ   رسـولِ   ن أصـحابِ مِـ   للمـؤمننيَ   ذكـره  تعاىَل  يقول  قاَل الطربي رمَحه  هللا: 

 ؟منه ه  فأسرن  ن بعضٍ كم مِ ى بعض  منكم مبا أخفَ  وأًن أعلم   ابهللِ   إىل املشركنيَ  ةِ ابملودن  املؤمنونَ أيها 
ِبيلِ } َواَء الســن لن ســَ د  ضــَ ن ك م  فـَقــَ َعل ه  مــِ فقـد    أيهـا املؤمنـونَ   ةِ ابملـودن   مـنكم إىل املشـركنيَ   رن سِـ ن ي  ومَـ : {َوَمن  يـَف 

 )الطربي(. إليها. ةا وحمجن   ا إىل اجلنةِ طريقا   اليت جعلها هللا    ،السبيل عن قصدِ  جارَ 
 
َفَعك ممرَأرمَحام ك ممرَوََلرَأومََلد ك ممر} -3 رتـَنـم يٌرَلنم َارتـَعمَمل وَنرَبصِّ َنك ممرَواَّللَّ رِبِّ ل ربـَيـم َمرالمقَِّياَمةِّريـَفمصِّ  {يـَوم

نكم، ِلمــا يالقيامــِة بيــن  ومَ  يــ ويفــر ِق  هللا   دائِد واألهــوال }  كــون  مــِ ن  َأِخيــهِ يَـــ الشــن ر ء  مــِ ر  ال مــَ ــهِ   .و َم يَفــِ ِه َوأَبِي   .َوأ مــِ 
ــهِ  اِحَبِتِه َوبَِنيـ ــَ ــبس:  َوصـ ــواِلكم، ب  مٌ ـ[. وهللا  عالـــ 36-34{ ]ســـورة عـ ــألوَن  أبحـ ــوَف ت سـ ــاِلكم، وسـ ــرٌي أبعمـ صـ

 )الواضح يف التفسري(. نها.ع
 
ر} -4 َوٌةرَحَسَنٌةرِفِّ رَلك ممرأ سم رَكاَنتم  {رَمَعه رَوالَّذِّينَررإِّبـمَراهِّيمَررَقدم

...  تقتـــدون بـــه  ،الـــرمحن  خليـــلِ   يف إبـــراهيمَ   حســـنةٌ   يقـــول: قـــدوةٌ   ،حســـنة  لكـــم أيهـــا املؤمنـــون أ ســـوةٌ   قـــد كـــانَ 
 )الطربي(.

 
َوٌةرَحَسَنةٌر} -6 رَكاَنرَلك ممرفِّيهِّممرأ سم رَررَلَقدم َخِّ َمراْلم رَكاَنريـَرمج وراَّللََّرَوالميَـوم  {لَِّمنم

  لكــم أيهــا املؤمنــونَ   صــلى هللا عليــه وســلم: قــد كــانَ   هللاِ   رســولِ   حابِ ن أصــ بــه مِــ   للمــؤمننيَ   تعــاىل ذكــره    يقــول  
.  صــلوات  هللا علــيهم والرســل  هللا  ن أنبيــاءِ مِــ   معــه    والــذينَ   ،بــه  تقتــدونَ   ،الــرمحن  خليــلِ   يف إبــراهيمَ   حســنةٌ   قــدوةٌ 

 )الطربي(.
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رالــــد ِّينِّر}  -8 اتِّل وك ممرِفِّ ذِّيَنرملَمريـ قــــَ رالــــَّ نِّ اك م راَّللَّ رعــــَ هــــَ َبُّوه ممررََلريـَنـم رتــــَ ممرَأنم ردََِّيرِّكــــ  نم وك ممرمــــِّ َوملَمرَي مرِّجــــ 

ط وارإِّلَيمهِّممر طِّيَرَوتـ قمسِّ رالمم قمسِّ  {إِّنَّراَّللََّرُي ِّبُّ
ــفنيَ   حيـــب    هللاَ   إنن  ــذين ي    املنصـ ــِ الـ ــوهنَ   ،النـــاس  فونَ نصـ ــقن ويعطـ ــِ مِـــ   والعـــدلَ   م احلـ ــرن مَـــ   ونَ رب  فيَـــ   ،همن أنفسـ   ،همن بـ

سِ   )الطربي(.  ليهم.إ ن أحسنَ إىل مَ  نونَ وحي 

 

اَهر وا}  -9 ــَ ممرَوظـ ــ  ردََِّيرِّكـ نم ــِّ وك ممرمـ ــ  َرجـ رَوَأخم ــد ِّينِّ رالـ اتـَل وك ممرِفِّ ــَ ذِّيَنرقـ ــَّ رالـ نِّ ــَ اك م راَّللَّ رعـ ــَ هـ اريـَنـم ــََّ ىررإِّمـ ــَ َعلـ
ه ممر رتـََولَّوم ك ممرَأنم َراجِّ ريـَتَـَوَلَّ ممرفَأ ولَئَِّكره م رالظَّالِّم ونَرإِّخم  {َوَمنم

ه م    )الواضح(. للعذاب. َسهمقاء، فأولئَك الذيَن َتاوزوا احلد ، وعرنضوا أنفأصد  وَمن يعاوهن  م ويتنِخذ 
 

ثمَلرمَـر} -11 رَأزمَواج ه ممرمِّ رَفَآت وارالَّذِّيَنرَذَهَبتم ت مم رإََِّلرالمك فَّارِّرفـََعاقـَبـم ك مم رَأزمَواجِّ ٌءرمِّنم رفَاَتك ممرَشيم ارَوإِّنم
مِّن ونَرَواتَـّق واراَّللََّرالَّذِّيرأَنـمت ممربِّرأَنـمَفق وار  {هِّرم ؤم

 )الطربي(. معاصيه.  واجتنابِ   ،فرائضه  أبداءِ   قوه  فاتن  ،أيها املؤمنون  قونَ مصد ِ   الذي أنتم بهِ   وخافوا هللاَ 
 

رِّقمر} -12 ًئارَوََلرَيسم َّللَِّّرَشيـم َنرِبِّ رِّكم رََلري شم ريـ َبايِّعمَنَكرَعَلىرَأنم َنات  مِّ ُّرإَِّذارَجاَءَكرالمم ؤم ََلرَنروَرََيرأَيُـَّهارالنَّبِّ
نَّرَوََلر ــ  تـ لمَنرَأومََلَدهـ ــم زمنَِّيرَوََلريـَقـ ــَ ريــ يَنَكرِفِّ ــِّ نَّرَوََلريـَعمصـ ــِّ دِّيهِّنَّرَوَأرمج لِّهـ ــم رأَيـ َ يم ــَ ه ربـ ــَ اٍنريـَفمََتِّينـ ــَ تـ َيربِّبـ هم ــِّ َيَمتـ

يمٌرَمعمر وٍفر رََل نَّراَّللََّرإِّنَّراَّللََّرَغف وٌرررَحِّ تَـغمفِّرم  {فـََبايِّعمه نَّرَواسم
ها  ويسـرتَ   ،عـن ذنـوهبن    أن يصـفحَ   هللاَ   هلـنن   ل  سَـ و   ،فبـايعهن    ،على هـذه الشـرو  كَ نَ يع  يبا املؤمنات   إذا جاءكَ 
  توبتــهِ   عليهــا بعــدَ   ه  بَــ يعذ ِ   أن    ن ذنوبــهِ إليــه مِــ   ن اتبَ مَــ   علــى ذنــوبِ   ذو ســرتٍ   هللاَ   إنن   ،عنهــا  هلــنن   بعفــوهِ   علــيهنن 
 )الطربي(. منها.

 

ر
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رالصفسورةر
 

رالسَّر} -1 رَوه َورَسبََّحرَّللَِِّّّرَمارِفِّ َرمضِّ راْلم رَوَمارِفِّ َكِّيم رَماَواتِّ راِلم  {المَعزِّيز 

رب  تعـــاىَل أن مجيــَع مـــا يف الســـماواِت ومـــا يف األرض مِـــ  ٍء  شـــي  نقــاَل يف تفســـريِها، يف أوِل ســـورِة احلشـــر: خيـــ 
ســه، كقولــه:   ده  ويقدِ  ن  }يســبِ ح  لــه وميجــِ  َر ض  َومــَ ب ع  َواأل  َمَوات  الســن بِ ح  لــَه  الســن ٍء ِإالن    ت ســَ ي  ن  شـــَ يِهنن َوِإن  مــِ فــِ

ِبيَحه م  ي   ِدِه َوَلِكن  اَل تـَف َقه وَن َتس   .[44{ ]سورة اإلسراء:  َسبِ ح  حِبَم 

ِكيم  { أي: منيع  اجلناب، }َوه َو ال َعزِيز  وقوله: }  يف قَدرِه وشرعه.  {احلَ 

 

عَر} -3 رتـَق ول وارَمارََلرتـَفم ًتارعِّنمَدراَّللَِّّرَأنم  {ل ونَرَكب َرَمقم

ا أن  إنن هللَا يَبغ ض    . )الواضح(.مثن ال تـَف وَن به  تَِعدوا بشيٍء ِمن عنِد أنفِسكم ب غضاا شديدا

 

ارزَا}  -5 راَّللَِّّرإِّلـَـيمك ممرفـََلمــَّ ول  رَرســ  وَنرَأّن ِّ رتـَعمَلمــ  رَوقـَـدم ذ وَنِنِّ ؤم َرتـــ  رملِّ مِّ وم هِّرََيرقـــَ مــِّ ىرلَِّقوم غــ وارَوإِّذمرقـَـاَلرم وســَ
قِّيَرقـ ل وَِب ممرَأزَاَغراَّللَّ ر َمرالمَفاسِّ دِّيرالمَقوم  {َواَّللَّ رََلريـَهم

ن خــــرَج عــــن الطناعــــة، وأصــــرن علــــى ال الل، ومل يســــل ك  مســــاِلَك اهلــــ َدى. )الواضــــح يف  وهللا  ال يَهــــدي مــــَ ضــــن
 التفسري(.

 
راَّللَِّّرإِّلَـر} -6 ول  رَرسـ  َرائِّيَلرإِّّن ِّ رإِّسـم َنرَوإِّذمرقَاَلرعِّيَسىرابمن رَمرمََيَرََيربـَِنِّ َريـََديَّرمـِّ اربـَيم د ِّقًارلِّمـَ يمك ممرم صـَ

ربـَعمدِّيراَسم ه ر رمِّنم ًراربَِّرس وٍلرَيَمِتِّ رقَال وارالتـَّومرَاةِّرَوم َبش ِّ لمبَـي َِّناتِّ ٌررم بِّيٌرَأمحمَد رفـََلمَّارَجاَءه ممرِبِّ حم  {َهَذارسِّ
 )الواضح(.   نبونتِه!عجزةا تدل  على صدقِ ر، وليَس محٌر ظاهقالوا: إنن هذا الذي جاَء بِه سو ... 
 
ر}  -7 ََلمِّ ســم َعىرإََِّلراْلمِّ ــ دم َوري ذَِّبرَوهــ  ىراَّللَِّّرالمكــَ ََتَىرَعلــَ رافــم م رِمــَِّّنِّ رَأظملــَ نم َمرَومــَ وم دِّيرالمقــَ َواَّللَّ رََلريـَهــم

 {الظَّالِّمِّيَر

املنيَ  ــن ــؤالِء الظـ د  هـ ــِ ــاهَلم، إوهللا  ال ي رشـ ــل، وأمثـ ــوا الباطـ ــقن واتـنَبعـ ــاوزوا احلـ ــذيَن َتـ ــدِم  ، الـ داه م؛ لعـ ــ  ــِه هـ ــا فيـ ىل مـ
 إليه. )الواضح(. وج ِههمستعداِدهم لذلك، وعدِم تا
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فـمَواهِّهِّممر} -8 رَكرَِّهرالمَكافِّر ونَري رِّيد وَنرلِّي طمفِّئ وارن وَرراَّللَِّّرِبَِّ  {َواَّللَّ رم تِّمُّرن ورِّهِّرَوَلوم

 ي(.)الطرب  ابهلل. الكافرونَ  ولو كرهَ  ،هرسولَ   ًنصرٌ   ،هدينَ  رٌ ظهِ م    وهللا  
 
رَكرَِّهرالمم شمرِّك ونَره َور} -9 رك ل ِّهِّرَوَلوم َره رَعَلىرالد ِّينِّ رلِّي ظمهِّ َق ِّ راِلم َلم َدىرَودِّينِّ  {الَّذِّيرَأرمَسَلرَرس وَله رِبِّ

ن ســـورِة التوبـــة، مـــا مـــوجزه: هـــو الـــذي أرســـ 33قـــاَل فيهـــا، يف اآليـــِة ) ــادقة،  لَ ( مـــِ  رســـولَه  ابإلخبـــاراِت الصـ
رَه  علــى   احلــقالنــافع، وديــنِ   مِ واإلميــاِن الصــحيح، والعلــ  ، هــي األعمــال  الصــحيحة  يف الــدنيا واآلخــرة؛ لي ظهــِ

 ، ولو كرَِه املشركوَن أن  يتمن ذلك.سائِر األداين 
 

ك ممر}  -11 َوالِّك ممرَوأَنـمف ســِّ مــم راَّللَِّّرِبَِّ بِّيلِّ رســَ د وَنرِفِّ َاهــِّ ولِّهِّرَوَت  َّللَِّّرَوَرســ  نــ وَنرِبِّ مِّ ممررتـ ؤم يمٌرَلكــ  ممرخــَ ررَذلِّكــ  إِّنم
ت ممرتـَعمَلم ونَر  {ك نـم

كم   تؤمنــوَن ابهلِل ورســولِه بصــدٍق وإخــالص، ال شــرَك فيــِه وال رايء، وَتاهــدوَن يف ســبيِل هللِا أبمــواِلكم وأنفســِ
 . )الواضح(.إلعالِء كلمِته

 
رحَتمر}  -12 نم لمك ممرَجنــَّاٍترَتــَمرِّيرمــِّ خِّ ممرذ نــ وَبك ممرَويــ دم رَلكــ  رم ََّنــمَار رَومَريـَغمفــِّ اراْلم رتِّهــَ رَجنــَّاتِّ اكَِّنريَي ِّبــًَةرِفِّ ســَ

ٍنر  {َذلَِّكرالمَفومز رالمَعظِّيم رَعدم
 )الطربي(. وأهواهلا. خرةِ اآل ن نكالِ مِ   العظيم   النجاء   ذلكَ 
 

ٌررمَِّنراَّللَِّّرَوفـَتمٌحرَقرِّيٌبر} -13 َرىرحت ِّبُّوََّنَارَنصم مِّنِّيَرَوأ خم رِّرالمم ؤم  {َوَبش ِّ
  ،همهـم علـى عـدو ِ هللا إاي    بنصـرِ   املـؤمننيَ   اي حممـد    ر  هللا عليـه وسـلم: وبشـ ِ   صـلى  حممـدٍ   هِ لنبيـ ِ   ذكـره  تعـاىَل  يقول  
 )الطربي(.  هلم. عاجلٍ  وفتحٍ 

 

ر
ر
ر
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راْلمعةسورةر
 

ر} -1 رالمق دُّوسِّ رالمَملِّكِّ َرمضِّ راْلم رَوَمارِفِّ رالسََّماَواتِّ َكِّيمِّري َسب ِّح رَّللَِِّّّرَمارِفِّ  {.المَعزِّيزِّراِلم

ــنِي اجلل ــرِي االمسـ ــاَل يف تفسـ ــِة )قـ ــني، يف اآليـ ــره،  9يلـ ــيٍء وَقهـ ــلن شـ زن كـ ــَ ــذي عـ ــز: الـ ــل: العزيـ ــورِة النمـ ــن سـ ( مـ
 احلكيم: يف أفعالِه وأقواله.

 

َورالــَّذِّيربـَعَــر}  -2 ه ممرهــ  نـم وًَلرمــِّ َيرَرســ  يــ ِّ راْلم م ِّ اَبرَثرِفِّ م رالمكِّتــَ زَك ِّيهِّممرَويـ َعل ِّم هــ  ــ  يمهِّممرَآََيتــِّهِّرَويـ لــ ورَعلــَ يـَتـم
ركَر َمَةرَوإِّنم رقـَبمل رَلفِّيرَضََلٍلرم بِّيٍرَواِلمِّكم     {ان وارمِّنم

ومـا فيـه    ،هللا  هم كتابَ م  ويعل ِ   ،الكفر  ن دنسِ هم مِ ر  ويطه ِ   ه،اليت أنزهلا علي هللاِ  ني آايتِ األمي ِ  على هؤالءِ  يقرأ  
  هللا    بعــثَ يَ   أن    ن قبــلِ مِــ   األميــونَ   هــؤالءِ   وقــد كــانَ   يعــين ابحلكمــة: الســنن.و   .دينــه  وشــرائعِ   ،وهنيــه  هللاِ   ن أمــرِ مِــ 

و رٌ   ضـاللٌ   أنـه    ه  لَـ ملن أتمن   ني  بِ يَ   ،دىه    على غريِ   وأخذٍ   ،السبيل  عن قصدِ  يف َجو رٍ  ،فيهم رسوالا منهم عـن    وجـَ
 )الطربي، ابختصار(.  الرشد. وطريقِ   احلق ِ 

 

رَيَشاء ر} -4 تِّيهِّرَمنم رالمَعظِّيمِّرَذلَِّكرَفضمل راَّللَِّّريـ ؤم  {َواَّللَّ رذ ورالمَفضملِّ

الـذي    العظـيم    ،مـنهم وغـريهم  فيهم الرسول    ثَ عِ ب    والذينَ   ،ءيمنهم واملس  احملسنِ   ،على عباده لفضلِ هللا ذو ا
 )الطربي(. عنده. ذي فضلٍ  كل ِ   فضل   يقل  

 

راَّللَِّّر} -5 ََيتِّ رالَّذِّيَنرَكذَّب وارِبَِّ مِّ َمرالظَّالِّمِّيَربِّئمَسرَمَثل رالمَقوم دِّيرالمَقوم  {َواَّللَّ رََلريـَهم

 )الطربي(.  م.رهب ِ  فكفروا ِبايتِ  ،همظلموا أنفسَ  الذينَ  القومَ  ق  يوف ِ  ال  وهللا  

 

رأَيمدِّيهِّممر} -7 َارَقدََّمتم نَه رأََبًدارِبِّ لظَّالِّمِّيَرَوََلريـََتَمنـَّوم  {َواَّللَّ رَعلِّيٌمرِبِّ

 ح يف التفسري(.. )الواضعاِصيأنواِع الظ لِم وامل ِمن  احلق ، وما صدَر منهم  مبا َتاوزوه  ِمنوهللا  عاملٌ 
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ه ر}  -8 ــم نـ رُّوَنرمِّ ــِّ ذِّيرَتفـ ــَّ َترالـ وم ــَ لمرإِّنَّرالممـ ــ  َهاَدةِّرقـ ــَّ رَوالشـ بِّ ــم رالمَغيـ املِِّّ ــَ َردُّوَنرإََِّلرعـ ــ  يك ممرُث َّرتــ ــِّ ه رم ََلقـ ــَّ فَإِّنـ
ت ممرتـَعمَمل ونَر َارك نـم  {فـَيـ نَـب ِّئ ك ممرِبِّ

   إنن  :لليهود ق ل  اي حممد  
َ
مث  ،  بكـم  ه  م القـيك م وًنزلٌ فإنن   ،وهأن تتمنن   أتبونَ و  ،هوَن منه  فتكرهونَ ر  ي تفَت الذ و امل

لــرأي    هــرَ فظَ   دَ هِ يعــين ومــا شــ    ،والشــهادة  ،واألرض  واتِ االســم  يــبِ غَ   ـمِ كم إىل عالِــ ممــاتِ   ن بعــدِ كــم مِــ كم رب  يــرد  
ئها  ســـي ِ   ،ن األعمـــالمِـــ   م يف الـــدنيا تعملـــونَ مـــا كنـــت    خـــربكم حينئـــذٍ في    .النـــاظرين  عـــن أبصـــارِ   ب  غِـــ ومل يَ   ،العـــني
)تفســري    مبــا هــو أهلــه.  واملســيءَ   ، حســانه  احملســنَ   ،مث جيــازيكم علــى ذلــك  ،هــاجبميعِ   حمــيطٌ   ألنــه    ،هانِ وحسَــ 

 ختصار(.ابالطربي، 

 

َنرالت َِّجارَةِّر} -11 وِّرَومِّ َنراللَّهم  {ق لمرَمارعِّنمَدراَّللَِّّرَخيمٌرمِّ

هللا صــلى هللا عليــه وســلم    رســولِ   خطبــةَ ا  مســتمعا   ملــن جلــسَ   ،ن الثــوابمِــ   هللاِ   الــذي عنــدَ   :هلــم اي حممــد قــل   
  ن التجــارةِ ومِــ   هــوِ ن اللن مِــ   لــه    خــريٌ   ،هللا صــلى هللا عليــه وســلم منهــا  رســول    يفــريَ   إىل أن    ،اجلمعــة  يــومَ   ه  وموعظتَــ 

 . )الطربي(.ون إليهااليت ينفض  

ر
راملنافقونرسورةر

 

ريـَق ر} -4 رَوإِّنم ام ه مم سـَ بـ َكرَأجم رتـ عمجِّ ومَلِِّّممررَوإَِّذاررَأَيـمتَـه مم رلِّقـَ َمعم نََّدةٌرولـ وارَتسـم ٌبرم سـَ َأَّنَّ ممرخ شـ  ب وَنرركـَ َُيمسـَ
َفك ونَرك لَّرَصيمَحٍةرَعَليمهِّممر ريـ ؤم َذرمه ممرقَاتـََله م راَّللَّ رَأَّنَّ رفَاحم  {ه م رالمَعد وُّ

ننَدةٌ } ٌب م ســَ َأهنن م  خ شــ  َنَدٌة إىل حــائط، فهــي أشــجاٌر ال ت ثمِــ {كــَ م أخشــاٌب م ســ  م أجســاٌم بــال  : كــأهنن ر، وكــأهنن
   عقول.  

د و  فَ } م  ال عـــَ َن  هــ  اتـََله م  ا َذر ه م  قـــَ ن  :  {احـــ  هم، وال تغـــرتن  هـــم  األعــداء  الرناســـخوَن يف العـــداوة، فاحـــَذر هم وال أتمـــَ
 )الواضح يف التفسري(. ...لعَنهم  هللا ول.عسوكالِمهم  امل بظاهرِهم

 

اَلومر}  -5 ممرتـَعــــَ راَّللَِّّرَوإَِّذارقِّيـــَلرَلــــَ  ول  ممرَرســـ  رَلكــــ  تَـغمفِّرم ممررارَيســــم دُّوَنرَوهــــ  تَـه ممرَيصــــ  ه ممرَورَأَيـــــم وَّومارر ء وســــَ لــــَ
َتكمبِّ ونَر  {م سم
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ن هللِا  ِذروا ِمن أفعاِلكم  السيِ ئِة وتوبـوا إىل  واعتوإذا قيَل هلم: تعاَلوا إىل رسوِل هللِا   عَو لكـم وَيطلـ َب مـِ هللا، ليَـد 
 ح(.... )الواضأن  يَغِفَر لكم

 

دِّي}  -6 َرراَّللَّ رَلــَ ممرإِّنَّراَّللََّرََلريـَهــم ريـَغمفــِّ نم رَلــَ ممرلــَ تَـغمفِّرم تَـغمَفرمَترَلــَ ممرَأممرملَمرَتســم يمهِّممرَأســم َواٌءرَعلــَ َمررســَ وم المقــَ
قِّيَر  {المَفاسِّ

َنِ }  :هلــم  قيــلَ   الــذينَ   املنــافقنيَ   علــى هــؤالءِ   اي حممــد    ســواءٌ  ول  ا م  َرســ  تَـغ ِفر  َلكـــ  اَلو ا َيســ    مَت هلــ ر فأســَتغ  {تـَعــَ
  القـومَ   لإلميـانِ   ق  ال يوفـ ِ   هللاَ   إنن   ،هم عليهـابـل يعـاقب    ،مهلـم عـن ذنـوهبِ   هللا    يصـفحَ   لـن    ،غِفر  هلـمتسـتَ  مل م أمذنوهبَ 

 )الطربي(.عن طاعته.  اخلارجنيَ   ،به  الكافرينَ   ،عليه الكاذبنيَ 

 

نمر}  -7-8 ــَ ىرمـ ــَ وارَعلـ ــ  وَنرََلرتـ نمفِّقـ ــ  ذِّيَنريـَق ولـ ــَّ م رالـ ــ  َزائِّن رهـ ــَ وارَوَّللَِِّّّرخـ ــُّ َفضـ ريـَنـم َّتَّ ــَ راَّللَِّّرحـ ولِّ ــ  َدرَرسـ ــم رعِّنـ
وَنر َقهـــ  افِّقَِّيرََلريـَفم نَّرالمم نـــَ رَوَلكـــِّ َرمضِّ رَواْلم َماَواتِّ رَِّجنَّرر.الســـَّ ــم ةِّرلَي خـ ارإََِّلرالمَمدِّينـــَ ررََجعمنـــَ ئِّنم وَنرلـــَ ــ  يـَق ولـ

ر ََعزُّ رَوَّللَِِّّّرالمعِّزَّة رَولَِّرس ولِّراْلم ََذلَّ َهاراْلم نـم نَِّيرَوَلكِّنَّرالمم َنافِّقَِّيرََلريـَعمَلم ونَرمِّ مِّ  {هِّرَولِّلمم ؤم
 أورَد األحاديَث واآلاثر، ومل يفسِ ر.

َِنِ } وا َو َِن َحىتن يـَنـ َفضــ  َر ِض  ه م  النِذيَن يـَق ول وَن اَل تـ ن ِفق وا َعَلى َمن  ِعن َد َرس وِل ا َماَواِت َواأل  َزاِئن  الســن خــَ
َقه ونَ َوَلِكنن ال   م املنـاِفقون، الـذيَن قـاَل كبـري هم {م َناِفِقنَي اَل يـَف  صـطَِلق: ال ت نِفقـوا علـى  ين املِة بـ بعـَد غـزو   إهنـن

ن ف ن عنــَد رســوِل هللِا مــِ زائن  األرزاِق ممـــنا يف  رنقـــوا عنــه  وال َيصــَحبوه. وخــ تفوا فيوعــ  رين، حــىتن جياِء املهــاجقـــر مــَ
ماواِت واألر  ن  ِض هلِل تعــاىَل،الســن ن يشــاء، ولكــنن املنــافقنَي ال يَعرِفــوَن ذلــك؛  ي عطــي منهــا مــَ   يشــاء  ومَينع هــا مــَ

حابِة الفقــراِء لتفرنقــوا ععــاىَل، ويظابهلِل ت  هِلهــمجل م لــو مل ي نِفقــوا علــى الصــن ين  بــذلك.  نــ وَن أهنــن ع َف الــدِ  نــه، ولضــَ
  اق! بينمـا هـمحكنمـوَن يف األرز بِفعِلهـم هـذا يت  ماة! وأهنـن ييٍء يف احلَة الَعيِش هي كل  شقمحَيَسبوَن أنن لوهم 

  ال يتحكنموَن يف أرزاِقهم.
و } زنة  َوِلَرســ  َِِن ال عــِ ََذلن َو ا األ  ز  ِمنـ هــَ َعــَ رَِجنن األ  ِة لَي خــ  ا ِإىَل ال َمِدينــَ ِئن  َرَجع نــَ نن يـَق ولــ وَن لــَ ؤ ِمِننَي َوَلكــِ لِِه َولِل مــ 

ن هـذِه الغـزو عنـا إىل املنافقنَي أيضاا: إذا رجويقول  كبري  امل:  {َلم ونَ ال م َناِفِقنَي اَل يـَع   ة، فسـي خرِج  منهـا  دينـِة مـِ
 وأصحابَه  املؤمنني!وَل صلى هللا عليه وسلم األِذلنَة، يَعين الرس -اِفقنيَ باَعه  املنيَعين نَفَسه  وأت  –األعزنة  

ن  أعــ  ن رســولِه واملــؤم  زنه  هللا  وهلِل الغلبـة  والقــونة  وِلمــَ ن عريِهم. والعـزنة  املنني، ال لغــ تعـاىَل مــِ عــاىَل ال  زنتــِه تســَتمدنة  مــِ
جلهِلهـم،    ك؛نـاِفقنَي ال يَعَلمـوَن ذلـ ، ولكـنن امللِب إال  أن َيضع َف فيِه اإلميـان رج  ِمن القهَتون  وال تَلني، وال عَ 

 )الواضح يف التفسري(. الهِلم، وغرورِهم.وض
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رإََِّلرَوأَنمر}  -10 رمَتِنِّ رلــَومََلرَأخــَّ وَلرَرب ِّ رفـَيَـقــ  ومت  دَك م رالممــَ َرَأحــَ رَيَمِتِّ رَأنم لِّ رقـَبــم نم اك ممرمــِّ نــَ ارَرَزقـم رمــَ نم وارمــِّ فِّقــ 

َنرالصَّاِلِِّّيَرَأَجٍلرَقرِّيٍبر رمِّ  {فََأصَّدََّقرَوَأك نم
 )الطربي(.  ك.فرائضَ  يَ وأؤد ِ   ،كبطاعتِ  وأعملَ  ،مايل  يَ فأزك ِ ... 

 

رالتغابنرسورةر
 

َرمضِّر}  -1 راْلم ارِفِّ رَومــَ َماَواتِّ رالســَّ ارِفِّ ب ِّح رَّللَِِّّّرمــَ ٍءرري ســَ يم رشــَ ل ِّ ىركــ  َورَعلــَ د رَوهــ  َمــم ه راِلم رَولــَ ك  ه رالمم لــم لــَ
 {َقدِّيرٌر

ن املخلي نــز ِه  هللَا ويوحــِ   ماواِت واألرِض مــِ ه   وقــات، مــا نده  كــل  مــا يف الســن ق، وإن  مل نَفقــَ طــَق منهــا ومــا مل يَنطــِ
 ِضها... )الواضح(.عسبيَح بت
 
رُّوَنرَوَمارتـ عملِّن وَنر} -4 رَويـَعمَلم رَمارت سِّ َرمضِّ رَواْلم رالسََّماَواتِّ رالصُّد ورِّريـَعمَلم رَمارِفِّ  {َواَّللَّ رَعلِّيٌمربَِّذاتِّ

د ورِ قــاَل يف تفســرِي قولــِه تعــاىَل: } يٌم بــَِذاِت الصــ  ــنه  َعلــِ ه   أي: مبــا تكنــ  ( مــن ســورِة الشــورى:  24{ اآليــِة )إِن
  السرائر.الضمائر، وتنطوي عليهِ 

 

ارَواسمر} -6 د ونـََنارَفَكَفر وارَوتـََولَّوم رفـََقال وارأََبَشٌرريـَهم لمبَـي َِّناتِّ رََتمتِّيهِّممرر س ل ه ممرِبِّ َنَّه رَكاَنتم تَـغمَ راَّللَّ رَذلَِّكرِبِّ
 {َواَّللَّ رَغِنِّ رمحِّيدٌر

بــاده، وهــو  ن ســورِة إبــراهيم: أي: هــو غــين  عــن شــكِر ع( مــ 8قــاَل يف تفســرِي االمســنِي اجلليلــني، يف اآليــِة )
 كفرَه  َمن كفرَه.  احلميد  احملمود، وإن  

  ،عنـدهم  أايديـهِ   جبميـلِ   ،هممجـيعِ   عنـدَ   حممـودٌ   ،لقـهخَ   عـن مجيـعِ   غـين    وهللا  وقاَل الطـربي  مبـا يناسـب  السـياق:  
 فيهم. عالهِ فَ  وكرميِ 

 

َّللَِّّرَوَرس ولِّهِّر} -8 َارتـَعمَمل وَنرَخبِّيٌروَررَفَآمِّن وارِبِّ  {النُّورِّرالَّذِّيرأَنـمَزلمَنارَواَّللَّ رِبِّ
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  ،كمممــاتِ   ن بعــدِ مِــ   كــم أنكــم مبعوثــونَ إاي    و خبــارهِ   ،ابلبعــث  بونَ املكــذ ِ   أيهــا املشــركونَ   ورســولهِ   قوا ابهللِ فصــد ِ 
 . )الطربي(.ن قبوركممِ  رونَ نشَ بالئكم ت   ن بعدِ وأنكم مِ 

 

ر}  -9 نم َّللَِّّرَومـَ رِبِّ مِّنم ََّنــمَار ريــ ؤم اراْلم رحَتمتِّهـَ نم ه رَجنـَّاٍترَتـَمرِّيرمـِّ لـم خِّ ي َِّئاتِّهِّرَوي دم ه رسـَ رَعنـم رم ًاري َكفـ ِّ اِلِّ لمرصـَ رَويـَعممـَ
 {َخالِّدِّيَنرفِّيَهارأََبًدارَذلَِّكرالمَفومز رالمَعظِّيم ر

  ن حتــتِ َتــري مِــ   تنيَ بســا  ه  وي دخلــ    ،هذنوبَــ   عنــه    ميــح    ،وهنيــه  إىل أمــرهِ   وينتــهِ   ،بطاعتــه  ويعمــل    ابهللِ   ق  ن يصــد ِ ومَــ 
ــارأشــــجارِ  ــنيَ الب  ،ها األهنــ ــدا   ثــ ــا أبــ ــونَ   ،ال ميوتــــون   ،افيهــ ــا  وال خيرجــ ــاء    ،منهــ ــَك النجــ ــيم.  ذلــ ــربي،    العظــ )الطــ

 ابختصار(.

 

رالنَّارِّرَخالِّدِّيَنرفِّيَهار} -10 ََيتَِّنارأ ولَئَِّكرَأصمَحاب   {َوبِّئمَسرالمَمصِّي رَوالَّذِّيَنرَكَفر واروََكذَّب وارِبَِّ

ا، ال حَميـَد هلـم  روا ابهلل، وكذنبوا ابملوالذيَن كف عجزاِت اليت أينَد هبا رسـَله، أولئـَك أهـل  النـنار، مـاكثنَي فيهـا أبـدا
 . )الواضح(.عنها، وبئَس مآهل م  الذي استقر وا فيه

 

راَّللَِّّر} -11 رِبِِّّذمنِّ يَبٍةرإَِّلَّ رم صِّ دِّرقـَلمَبه ررَمارَأَصاَبرمِّنم َّللَِّّريـَهم رِبِّ مِّنم ريـ ؤم ٍءرَعلِّيمٌررَوَمنم رَشيم  {َواَّللَّ ربِّك ل ِّ

َنِ } يَبٍة ِإالن  ِِذ ِن ا ن  م صــِ اَب مــِ ا َأصــَ   يقــول: إال بقضــاءِ   ،هللا  إال  ذنِ   مصــيبةٌ   ن اخللــقِ ا مِــ أحــدا   ب  صِــ ي  مل    {:مــَ
  .عليه ذلكَ  وتقديرهِ   هللاِ 
ٍء  } َن  ِبك لِ  َشي    يكـون.  أن    ن قبـلِ مِـ   ومـا هـو كـائنٌ   ،يكـون و   ،مبـا كـان   ،ذو علـم  شـيءٍ   بكـل ِ   وهللا    {:َعلِـيمٌ َوا

 )الطربي(.

 
َذر وه ممر}  -14 ممرفَاحــم د وًّارَلكــ  ممرعــَ ممرَوَأومََلدِّكــ  كــ  رَأزمَواجِّ نم ارالــَّذِّيَنرَآَمنــ وارإِّنَّرمــِّ وارََيرأَيُـّهــَ رتـَعمفــ  َوإِّنم

يمٌر  {َوَتصمَفح وارَوتـَغمفِّر وارفَإِّنَّراَّللََّرَغف وٌرررَحِّ

وا عــن أخطـ  نيا، وتَ ... وإن  تَعفـ  سـرتوهم عليهــا وتَعـِذروهَنم فيهــا، فــإنن  ائهم  القابلــِة للعفـو، كاملتعلِ قــِة أبمـوِر الــد 
  نني.بــادِه التــنائبني، واســع  الرنمحــِة ابملــؤمرمَح كم، وهــو كثــري  املغفــرِة لــذنوِب عويــ   غفــر  لكــمليهــا، فيهللَا ي ثيــب كم ع
 )الواضح(.
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َارَأممَوال ك ممرَوَأومََلر} -15 َنٌةرإِّمَّ ٌررد ك ممرفِّتـم  {َعظِّيمٌرَواَّللَّ رعِّنمَده رَأجم

ن ســورِة األنفــال  28قــاَل فيهــا، يف اآليــِة ) نــٌَة }( مــِ م  ِفتـ  َوال ك م  َوأَو اَلد كــ  وا أمنــنَا أَمــ  َده  َواع َلمــ  َنَ ِعنــ  َوَأنن ا
يمٌ  ٌر َعظـــِ ــواِل واألوالد  {َأجـــ  ــن األمـ ــم مـ ــرٌي لكـ ــه  خـ ــاؤه  وجنناتـ ــه  وعطـ ،  ، فإأي: ثوابـ ــدو  ــنهم عـ ــد  مـ ــد يوجـ ــه  قـ نـ

، وهللا  سـبحانَه  هـو املتصـرِ ف  املالـِك  للـدنيا واآلخـرة، ولديـِه الثـواب  اجلزيـل  يـوَم  ي غـين عنـَك شـيئاام ال  وأكثـره  
 القيامة.
 

هِّرفَأ ولَئَِّكره م رالمم فملِّح ونَر} -16 ري وَقرش حَّرنـَفمسِّ  {َوَمنم
 وأجنح.  فقد أفلحَ ن الشح ِ فقال: أي: َمن سلَم مِ   ( ِمن سورِة احلشر،9فسنَرها يف اآليِة )

 . )مفردات الراغب(.، وذلَك فيما كاَن عادةوالشح : خبٌل مع حرص
 

َكِّيم ر} -18 راِلم رَوالشََّهاَدةِّرالمَعزِّيز   {َعاملِّ رالمَغيمبِّ
يعــين    {َعزِيــز  ال  }  ،أببصــارهم  ه  فريونَــ   ه  ومــا يشــاهدونَ   ،همعــن أبصــارِ   ويغيــب    عبــادهِ   أعــني    مــا ال تــراه    عــامل  
ــهِ   الشــــديد   ــن   يف انتقامــ ــاه  ممــ يم  }  ،هوهنيَــــ   ه  أمــــرَ   وخــــالفَ   ن عصــ ــِ كــ ــَ خَ   يف تــــدبريهِ   {احلَ  ــا  إاي    وصــــرفهِ   ،هلقــ ــم فيمــ هــ

 )الطربي(. هم.ح  صلِ ي  
 

رالطَلقسورةر
 
ُّرإَِّذاريَلَّقمت م رالن َِّساَءرَفطَل ِّق وه نَّرلِّعِّدََّتِِّّنَّرَوَأحمص ور} -1 َةرََيرأَيُـَّهارالنَّبِّ  {َواتَـّق واراَّللََّررَبَّك ممرارالمعِّدَّ

 . )الطربي(.هوا حدن تتعدن   أن   ه  فاحذروا معصيتَ   ،كمربن   أيها الناس   وخافوا هللاَ 
 
ٍلرمِّنمك ممر}  -2 رَعدم هِّد وارَذَويم  { َوَأقِّيم وارالشََّهاَدَةرَّللَِِّّّرَوَأشم

 )الطربي(. م إىل أدائها.نتم د عيت  إذا أ  وها على صحةٍ وأد    ،شهدِ  إذا است    وأشهدوا على احلق ِ 
 
ب ه ر} -3 ريـَتَـوَكَّلمرَعَلىراَّللَِّّرفـَه َورَحسم رًاإِّنَّراَّللََّرَِبلِّغ رَأممرِّهِّررَوَمنم ٍءرَقدم رَشيم رَجَعَلراَّللَّ رلِّك ل ِّ ر{َقدم
ب ه  } َِن فـَه َو َحس   أمورِه.أمرَه، فهو كافيِه يف مجيِع   وَمن يَعَتِمد  على هللِا ويـ َفوِ ض  إليهِ   {:َوَمن  يـَتَـوَكنل  َعَلى ا
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راا} ٍء َقد  َن  ِلك لِ  َشي  ٌر مبقدار، وال يوجد  ش {:َقد  َجَعَل ا لِ ه، وقد يٌء ج زافاا يف الكوِن كوكل  شيٍء م َقدن
. عليه  وك َلكموَر إىل هللا، وأحِسنوا تهي إليه، ففوِ ضوا األمنتقدنَر هللا  األشياَء قبَل وجوِدها، وجعَل هلا أجالا ت

 )الواضح يف التفسري(.
 
راَّللَّ ر} -7 رِمَِّّارَآًَته راَّللَّ رََلري َكل ِّف  رق دَِّررَعَليمهِّررِّزمق ه رفـَلميـ نمفِّقم رَسَعتِّهِّرَوَمنم رذ ورَسَعٍةرمِّنم رررلِّيـ نمفِّقم نـَفمًسارإَِّلَّ

ًرا ٍرري سم َعل راَّللَّ ربـَعمَدرع سم  { َمارَآًَتَهارَسَيجم
ِر الذي  لويل  املوِسر  لي نِفِق األب  أو ا ِر ِغناه، وَمن كاَن يف ِضيٍق ِمن املعيشِة فلي نِفق  ِمن مالِه ابلَقد  على َقد 

قٍر ِضيٍق َسَعة، وبعَد فالر ِزق، سَيجَعل  هللا  بعَد  ِة إال  ما أعطاها ِمنلِ ف  هللا  نفساا ِمن الننفق، ال يكيستطيع 
 . )الواضح(.ِغىنا 
 
رَوَِبلَر}  -9 ًرارَأممرَِّهارَفَذاَقتم  { وََكاَنرَعاقَِّبة رَأممرَِّهارخ سم

نيا، وعذاابا ش سراًنا هائالا:بة  أمرِها خقوكاَن عا  )الواضح(. رة.ديداا يف اآلخهالكاا ودماراا يف احلياِة الد 
 

ه رَجنـَّاٍتر} -11 لـم خِّ ًاري دم َّللَِّّرَويـَعمَملمرَصاِلِّ رِبِّ مِّنم ريـ ؤم اراْلمَرَوَمنم رحَتمتِّهـَ نم ارأَبـًَدارَتـَمرِّيرمـِّ َّنـمَار رَخالِـّدِّيَنرفِّيهـَ
َسَنراَّللَّ رَله ررِّزمقًار رَأحم  {َقدم

  هــافي  مقيمـنيَ   كثنيَ ، مـا ها األهنــارأشـجارِ   ن حتـتِ َتــري مِـ   بسـاتنيَ   ه  ي دخلـ    ،بطاعتــه  ويعمـل    ابهللِ   ق  ن يصـد ِ ومَـ 
ن  فيهــا مِــ   ه  قَــ زِ يعــين ابلــرزق: مــا ر    .ارزقــا   اتِ لــه يف اجلنــ    هللا    عَ قــد وســن   ا.منهــا أبــدا   وال خيرجــونَ   ،ال ميوتــون   ،اأبــدا 

 )الطربي، ابختصار(.  هلم.  ه  بَ فطيـن   ،فيها ألوليائهِ  ما أعدن  وسائرِ  ،واملشارب املطاعمِ 
 

ثـمَله نَّر}  -12 رمــِّ َرمضِّ َنراْلم بمَعرَســَََواٍترَومــِّ َقرســَ وارَأنَّراَّللََّراَّللَّ رالــَّذِّيرَخلــَ نَـه نَّرلِّتَـعمَلمــ  ربـَيـــم ر  َمــم راْلم زَّل  يـَتَـنـــَ
ٍءرعِّلمًمارعَر رَشيم رَأَحاَطربِّك ل ِّ ٍءرَقدِّيٌررَوَأنَّراَّللََّرَقدم رَشيم  {َلىرك ل ِّ
ن  ، ويــ دبِ ر  فيهــا مــا شــاَء كمــاضري أمــر  هللِا وَقضــاؤه  بــنَي الســماواِت واألر جيــَ  قـَـَدَر علــى    ي ريــد، لَتعَلمــوا أنن مــَ

 ٌر على كَخلِق السنماواِت واألرِض قاد
َ
لِ   أحـاَ  بكـ   وت، ولَتعَلمـوا أنن علـَم هللِا قـد لِ  َشيء، كاإلحياِء بعَد املـ

 )الواضح(. هما َخفي.يء، أينما كاَن ومما فيها، فال خَيَفى عليِه ش
 
 

ر
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رالتحرَيسورةر
 

ه  هللا  أســــباَب النــــزوِل وأحاديــــثَ أورَد ابــــن  كثــــريٍ  ايِت األربــــِع األوىل مــــَن الســــورة، ومل يعــــِط  ا يف اآلاثرا آو    رمحــــَ
 :، وهذا تفسري هاتفسرياا موجزاا هلا

َكروَر} -1 َتغِّيرَمرمَضاَةرَأزمَواجِّ َرحت َر ِّم رَمارَأَحلَّراَّللَّ رَلَكرتـَبـم ُّرملِّ يمٌرََيرأَيُـَّهارالنَّبِّ  {اَّللَّ رَغف وٌرررَحِّ
قـد  أي ها الن   الكرمي، ملاذا حتر ِم  على نفِسَك طعاماا أحلنه  هللا  لك، أتريد  بذلَك أن  ت رضـَي بعـَض زوجاتـِك؟ ل

 غفَر هللا  لك، وهللا  كثري  املغفرة، واسع  الرنمحة. )الواضح يف التفسري(.
 
رفـََرَضراَّللَّ رَلك ممر} -2 َكِّيم رَقدم َانِّك ممرَواَّللَّ رَمومََلك ممرَوه َورالمَعلِّيم راِلم  {حتِّلََّةرَأُيم

ن سـ   89يف اآليـِة  ثـت م ]لقد شرَع هللا  لكم حتليَل ما عقَدت ه  أميان كم ابلتنكفرِي عنها إذا حنَ  ة[. وهللا   ِة املائـد ور مـِ
ويلِ  أمـــ  ى إال  مبـــا تقت أيمـــر  وال يفيشـــَرع ه  لكـــم، احلكـــيم  الـــذي ال  لـــيم  مبـــا ي صـــِلح كمالع  ورِكم، وهـــوم تـــَ ضـــيِه  نهـــَ

 . )الواضح(.كمةاحل
 
َأتمر} -3 ارنـَبــَّ دِّيثًارفـََلمــَّ هِّرحــَ رَأزمَواجــِّ ضِّ ُّرإََِّلربـَعــم رالنــَّبِّ رَّ ه ررَوإِّذمرَأســَ رََّفربـَعمضــَ هِّرعــَ َره راَّللَّ رَعَليــم هِّرَوَأظمهــَ بــِّ

ربـَعمٍضرفـََلمَّارنـَبَّر َبِّي رَوَأعمَرَضرَعنم َرالمَعلِّيم راْلم َبَأَكرَهَذارقَاَلرنـَبََّأّنِّ رأَنـم رَمنم  {َأَهاربِّهِّرقَاَلتم
ا حفصـة  رضـيَ  روَن أهنـن  هللا  عنهـا، وهـو يف موضـوِع  واذك ر  إذ  أسرن الن   إىل بعِض زوجاتِه حديثاا. ذكـَر املفسـِ 

، فـ   :للبخـاري ِ   شرِب العسل، فقد قاَل هلا عليِه الصنالة  والسنالم  يف روايـةٍ  ربي  "ولـن  أعـ ود، وقـد  حَلفـت  ال عـ 
ا"، فــأخرب  دا ا أط لـَـَع هللا  عليــِه نبيــنه  صــلى هللا  ضــَي هللا  َعنهــا، وكانت  بــِه عائشــَة ر بــذلَك أحــَ تــا م تصــاِدقَتني. فلمــن

رب ها بِه ك لِ ه، تكرمياا هلا، حىتن  ا   ال يعليه وسلم أعَلَمها ببعِض احلديِث الذي أفَشت ه، ومل خي  زداَد خَجل هـا. فلمـن
ن أخـــربَك هبـــذا؟ فقـــاَل    تة  قـــد فضـــَحت ها، فقالـــ َيت  أن  تكـــوَن عائشـــ شـــ أخربَهـــا بـــه، خ الة   لـــه: مـــَ ــِه الصـــن عليـ
 ليِه خافية. )الواضح(.لسرن وأخَفى، اخلبري  الذي ال َعَفى عالذي يَعَلم  اين العليم  والسنالم: أخرب 

 
وَِبرإََِّلراَّللَِّّر}  -4 ــ  رتـَتـ ــل رإِّنم بمِّيـ ومََله رَوجِّ ــَ َورمـ ــ  إِّنَّراَّللََّرهـ ــَ هِّرفـ ــم اَهَرارَعَليـ ــَ رَتظـ ارَوإِّنم ــَ رقـ ل وب ك مـ َغتم ــَ رصـ دم ــَ رفـَقـ

نَِّيرَوالمَمََلئَِّكة ربـَعمَدرَذلَِّكرَظهِّيٌر مِّ  {َوَصالِّح رالمم ؤم
ن  تَتواب إىل هللِا ِمن تعاوِنكما على إيذاِء الن ِ  صـلى هللا عليـه وسـلم كـاَن خـرياا لكمـا، فقـد زاغـت  قلوب كمـا  إ

ن اإلفــراِ  يف الغـَـريِة وإفشــاِء ســر ِه، فــإنن هللَا وليــ ه  وًنصــر ه،   ومالــَت  عــن احلــق ، وإن  تتعــاوًن عليــِه مبــا َيســوؤه، مــِ
 الئكة  بعَد ن صرَِة هللِا له  أعواٌن له  صلى هللا عليه وسلم. )الواضح(.نني، واملربيل، وصاِلح  املؤموج
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وًحار}  -8 ًةرَنصـــ  بـــَ وارت وبـــ وارإََِّلراَّللَِّّرتـَوم ذِّيَنرَآَمنـــ  ارالـــَّ ي َِّئاتِّك ممرََيرأَيُـّهـــَ نمك ممرســـَ َررعـــَ ري َكفـــ ِّ ممرَأنم ىررَبُّكـــ  َعســـَ

رحَتمتَِّهاراْلمَر َلك ممرَجنَّاٍترََتمرِّيرمِّنم خِّ َعىرَّنمَرَوي دم ه رنـ ور ه ممرَيسـم َّرَوالَـّذِّيَنرَآَمنـ وارَمعـَ َمرََلرَي مزِّيراَّللَّ رالنَّبِّ ار ريـَوم
َاَّنِِّّممر ُيم َرأَيمدِّيهِّممرَوِبَِّ ٍءرَقدِّيرٌريـَق ول وَنررَبَـَّنارَأتمِّممرلََنارن وَرََنررَبيم رَشيم رلََنارإِّنََّكرَعَلىرك ل ِّ  {َواغمفِّرم

ى أن  ي اٍت واســ   ِة فيــ دِخَلكموَم القيامــ يــ   اِتكم، وي كــرَِمكمئي ِ غفــَر هللا  بــذلَك ســ عســَ نجنــن حتِتهــا    عات، َتــري مــِ
م بـدخوِل النـنار،ار  الكثـري األهن   بـل ي كـرِم هم  ة، يـوَم ال يـ ِذل  هللا  النـ ن واملـؤمننَي كمـا يـ ِذل  الكـاِفرين، وال يعـذِ هب 

َئ نــور  املنــافقني: اللهــمن أمتــِم  لنــا    أايمــِنهم،  وعــن  شــي بــنَي أيــديهمور هم ميابلننعــيِم املقــيم، نــ  وهــم يقولــوَن إذا ط فــِ
 )الواضح(. يء.شنا ك لنها، إننَك قادٌر على ك لِ  لينا، واغِفر  لنا ذنوبَ الننوَر الذي أنعمَت بِه ع

 
رَعَليمهِّممر} -9 ُّرَجاهِّدِّرالمك فَّاَررَوالمم َنافِّقَِّيرَواغمل فم  {ممرَجَهنَّم رَوبِّئمَسرالمَمصِّي رَوَمأمَواه رََيرأَيُـَّهارالنَّبِّ

  م.إليــــه جهــــنن   نَ و الــــذي يصــــري   املوضــــع    وبــــئسَ   ،مجهــــنن   إليــــه ًنر    هم الــــذي يصــــريونَ ومصــــري    ،مهم جهــــنن ومكــــث  
 )الطربي(.

 
َدَكربـَيـمر}  -11 رعِّنــم رابــمنِّر ِّ رَرب ِّ َنرإِّذمرقَالـَـتم وم َرَأَةرفِّرمعــَ َثًَلرلِّلــَّذِّيَنرَآَمنــ واراِّمــم َرَبراَّللَّ رمــَ َنــَّةِّرَوضــَ راْلم ارِفِّ تــً

َنرَوَعَملِّهِّر رفِّرمَعوم رمِّنم رالظَّالِّمِّيَرَوَْن ِِّنِّ مِّ َنرالمَقوم رمِّ  {َوَْن ِِّنِّ
 )الطربي(. م.ن عذاهبِ ومِ   بكَ   الكافرينَ  القومِ  ن عملِ ذين مِ صين وأنقِ وأخلِ 
 

َنارفِّيهِّرمِّنمر} -12 رفـَرمَجَهارفـَنَـَفخم َصَنتم رَأحم َراَنرالَِّتِّ رَرِبـ َِّاررَوَمرمََيَرابـمَنَترعِّمم ربَِّكلَِّماتِّ َنارَوَصدََّقتم ر وحِّ
َنرالمَقانِّتِّيَروَك ت بِّهِّر رمِّ  {وََكاَنتم

ا أي: من القوِم القانتنَي املطيعنيَ   . ولذلَك مل يقل: ِمن القانتات. )البغوي(.لرهبِ 

 

رامل لكرسورةر
ر
ََياةَر} -2 َترَواِلم ل وَك ممررالَّذِّيرَخَلَقرالمَموم رالمَغف ور رأَيُّك ممرَأحمسَررلِّيَـبـم  {ن رَعَمًَلرَوه َورالمَعزِّيز 

 ليختربَكم. )الطربي(.

ر
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رزَيَـّنَّارالسََّماَءرالدُّنـمَيارِبََِّصابِّيَحر} -5  {َوَجَعلمَناَهارر ج وًمارلِّلشََّيايِّيِّرَوَلَقدم
 )الطربي(.  هبا.  م  تـ ر جَ   ا للشياطنيِ الدنيا رجوما   نا هبا السماءَ اليت زين   املصابيحَ وجَعلنا  

 )تفسري البغوي، روح املعاين(.  ى.ورجم: رمَ جوم: املرامي. والر 
 
رر}  -8 َنرالمَغيمفِّ رمِّ  { ك لََّمارأ لمقَِّيرفِّيَهارفـَومٌجرَسَأََل ممرَخَزنـَتـ َهارَأملَمرَيَمتِّك ممرَنذِّيرٌرَتَكاد رَتَيـَّز 
 الذي أنتم فيه؟ كم هذا العذابَ ر  نذِ كم يف الدنيا نذيٌر ي  أمل أيتِ  :َزنت هاسأهلم خ مجاعةٌ  مَ يف جهنن  يَ لقِ ما أ  كلن 

 )الطربي(.
 
رَضََلٍلرر}  -9 رِفِّ رإَِّلَّ رأَنـمت مم رإِّنم ٍء رَشيم راَّللَّ رمِّنم رنـَزََّل رَما رَوقـ لمَنا بـمَنا رَفَكذَّ رَنذِّيٌر رَجاَءََن ربـََلىرَقدم قَال وا

 {َكبِّيٍر
بناهم، وأعَرض قالوا: بَلى ريَه، ز ِِل هللا  على أحٍد كتاابا وال غي ن لنا هلم: ملنهم، وقنا عأ رِسلوا إلينا، ولكنننا كذن

 ! )الواضح يف التفسري(.عيدوَن عن احلقِ  والصنواب بخمِطؤونَ   وأنتم
 

رالسَّعِّيِّر}  -11 َصمَحابِّ ًقارْلِّ  { فَاعمََتَف واربَِّذنمبِّهِّممرَفس حم
 . )الواضح(.محِة هللافاعرتَفوا بكفرِهم وتكذيِبهم ِبايِت هللِا ون ذ رِه، فب عداا ألصحاِب النناِر ِمن ر 

 
رَخَلَقر} -14 َبِّي رَأََلريـَعمَلم رَمنم راْلم  { َوه َوراللَّطِّيف 

 ... وهَو العامل  ابخلفينات، اخلبري  أبحواِل النناِس ودقائِق أ مورِهم؟ )الواضح(.
 

رَمَناكِّبَِّهاروَك ل وارمِّر} -15 َرمَضرَذل وًَلرفَاممش وارِفِّ ررِّزمقِّهِّرره َورالَّذِّيرَجَعَلرَلك م راْلم  {َوإِّلَيمهِّرالنُّش ور رنم
  ت بَعثوَن ِمن قبورِكم. )البغوي(.وإليهِ 
 

رإَِّلَّر} -19 ك ه نَّ رُي مسِّ رَما َن رَويـَقمبِّضم رَصافَّاٍت قـَه مم رفـَوم رالطَّيمِّ رإََِّل ررَأَوملَمريـََروما ٍءررالرَّمحمَن  رَشيم إِّنَّه ربِّك ل ِّ
يٌر  {َبصِّ

 )الطربي(. لقه تفاوت.ى يف خَ رَ وال يـ   ،لخلَ  ه  تدبريَ   ال يدخل    ،وخربة رٍ ذو بصَ   شيءٍ   بكل ِ   هللاَ   إنن 
 

رالرَّمحمَنِّر} -20 رد ونِّ رَهَذارالَّذِّيره َورج نمٌدرَلك ممريـَنمص ر ك ممرمِّنم رغ ر ورٍرَأمَّنم رِفِّ رالمَكافِّر وَنرإَِّلَّ  { إِّنِّ
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. وأهنا تنفع    ،ىلفَ ز    م إىل هللاِ هب  هم تقر ِ آهلتَ   هم أنن ن ظن ِ مِ  يف غرورٍ   إال   ابهللِ   ما الكافرونَ   )الطربي(. أو تضر 
 

رالقلمسورةر
 
رالمم َكذ ِّبِّيَر}  -8  {َفََلرت طِّعِّ
 )الطربي(.. ورسوله هللاِ   بنَي ِبايتِ املكذ ِ   ال ت ِطع  اي حممد  ف
 

رك نَّارظَالِّمِّيَر}  -29  {قَال وارس بمَحاَنررَب َِّنارإَِّنَّ
الظناملنَي إذ  مل باِده، لقد كننا َنن لِم عظ نزنَه عن وتوهم ًندمون: تبارَك هللا   البستانِ قاَل أصحاب  

 اِر البستان. )الواضح يف التفسري(.راِء ِمن ثعمَته، وعَزمنا على منِع الفقن  ر  شكن
 

رَكان وارَصادِّقِّيَرَأممرََل ممرش رََكاء رر}  -41  {فـَلمَيأمت واربِّش رََكائِّهِّممرإِّنم
 )الواضح(. إن  كانوا صادقنَي فيما يدنعونَه.  مليهوليدل وا ع  وا بشركائهمأتفلي
 

تـ ب ونَر} -47 رفـَه ممرَيكم  {َأممرعِّنمَده م رالمَغيمب 
أهنـم    ويزعمـونَ   ،بـه  وجيادلونـكَ   ،منـه مـا فيـه  فهـم يكتبـونَ   ،مـا هـو كـائن  الذي فيـه نبـأ   احملفوظ   هم اللوح  أعندَ 

 ؟ )الطربي(.به ميانِ اإل ن أهلِ مِ  هللاِ  عندَ  منزلةا  م أفضل  هم برهب ِ على كفرِ 
 

م ومٌر} -49 لمَعَراءِّرَوه َورَمذم ررَب ِّهِّرلَن بَِّذرِبِّ رَتَدارََكه رنِّعمَمٌةرمِّنم  {َلومََلرَأنم
ه  رمحولو مل ت د   )الواضح(.  يالم  على ذنِبه. ة، وهوَرب ِِه ومل َيسَتِجب  دعاَءه، لط رَِح أبرٍض خالي ٌة ِمنرك 

 
تَـَباه ر} -50 َنرالصَّاِلِِّّيَررَبُّه رَفَجَعلَرفَاجم  {ه رمِّ

ه  مِــ جعف  ،تــهلنبون   ه  واختــارَ   صــاحَب احلــوتِ   فاصــطَفى هللا   هــني  ملنتَ ، امهم بــه رهبــ  مبــا أمــرَ   العــاملنيَ   ،لنين املرسَــ لــَ
 )الطربي(. .م عنها هناه  عم  
 

ٌررلِّلمَعاَلمِّيَر} -52 رذِّكم  {َوَماره َورإَِّلَّ
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ين، فكيـَف ي نسـَب   حيياٌن ِلما   وبذكريٌ للنناِس أمجعني، وتوما القرآن  إال  ِعظٌَة   نيا والـدِ  تاجوَن إليِه ِمن أ مـوِر الـد 
 )الواضح(.  إىل اجلنوَن َمن يَنزِل  عليِه القرآن  ذو الشأِن العظيم؟

 

راِلاقَّةسورةر
 
َاقَّة ر} -2  {َماراِلم

 )الواضح يف التفسري(.  فت ه؟ِة وما صوم  القياموما هَو ي
 
رَْث ود روَر} -4 لمَقارَِّعةِّرَكذََّبتم  {َعاٌدرِبِّ
 . )الطربي(.ها عليهمفيها هبجومِ  العبادِ  قلوبَ  ع  اليت تقرَ  ،اعةابلسن  هودٍ  قوم   وعادٌ  ،صاحل قوم   ثود   بت  كذن 
 

ارَرس وَلرَرِب ِِّّممر} -10 َذًةررَابَِّيةًررفـََعَصوم  {فََأَخَذه ممرَأخم
 )الطربي(. م.رهب ِ  رسولَ  ،كاتاملؤتفِ و   ه  ن قبلَ ومَ  هم هللا، وهم فرعون  ذكرَ  الذينَ  ى هؤالءِ فعصَ 
 

رالسََّماء ر} -16 َيةٌرَوانمَشقَّتِّ َمئٍِّذرَواهِّ  {َفهَِّيريـَوم
 )الواضح(. داعيٌة للس قو .تٌة معيفومئٍذ ضفهَي ي

 
َالَِّيةِّرك ل وار} -24 راْلم مِّ ََيَّ راْلم َلفمت ممرِفِّ َارَأسم َرب وارَهنِّيًئارِبِّ  {َواشم

احلِة يف  ك ل وا ِمن طعاِم اجلنـنِة وثا ن األعمـاِل الصـن ن أهنارِهـا اللنذيـذة، هنيئـاا مريئـاا، مبـا قـدنمت م مـِ رِهـا، واشـَربوا مـِ
نيا ِم الد   . )الواضح(.أاين

 
َمالِّهِّر} -25-26 َركَِّتابَه ربِّشِّ رأ وِتِّ رملَمرأ وَتركَِّتابَِّيهمرَوَأمَّارَمنم َتِنِّ رََيرلَيـم َسابَِّيهمر . فـَيَـق ول   {َوملَمرَأدمرِّرَمارحِّ
 ومل أعِرف  جزائي وَمصريي. )الواضح(. حيَفيت،ويقول: اي ليَتين مل أ ع َط ص.. .
 

َايِّئ ونَر} -37 راْلم  {ََلرَيَمك ل ه رإَِّلَّ
 )الطربي(. ابهلل.  م كفرٌ ذنوهب   الذينَ  ،بون ، وهم املذنِ ئون اخلاط  إال   ،سلنين غِ الذي مِ  الطعامَ  ال أيكل  
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رَشاعٍِّررَقلِّر} -41 مِّن ونَرَوَماره َوربَِّقوملِّ  {يًَلرَمارتـ ؤم
عر  معـروٌف أبوزانـ  اده  يعر وليَس هو بقوِل شاعٍر كما يقول  اجلاهلون، فالشـِ  ا،  ِه وقوافيـه، ونقـن   دٌ حممـن و فونـَه  جيـِ دا

سِ  قوَن هذا، متر داا وعناداا منكمصقليالا ما ت  ، وأنت معرالش ِ  قولَ  ن  ال حي   الواضح(.ي نظر الطربي و . )دِ 
 

ٍنرَقلِّيًَلرَمارَتذَكَّر ونَرَوََلربِّقَر} -42 رَكاهِّ  {وملِّ
  ،بـه أنـتم  عظـونَ قلـيالا مـا تتن   ،ان هـن الك    جعِ ن سَـ فتقولـوا: هـو مِـ   ،نبكـاهِ  ا ليسَ حممدا  ألنن  ،نكاهِ   وال هو بقولِ 
 )الطربي(. ربون به.قليالا ما تعتَ 

 
رالمَعاَلمِّيَر} -43 رَرب ِّ  {تـَنمزِّيٌلرمِّنم

 طِة جربيل. )الواضح(.حممنٍد صلى هللا عليه وسلم بواسبيِ ِه  لى نِمن هللِا أنزلَه  ع إننه  َوحيٌ 
 

ررَب َِّكرالمَعظِّيمِّر} -52 مِّ سم رِبِّ  {َفَسب ِّحم
 )الطربي(. صغري. يف عظمتهِ   شيءٍ  الذي كل    ،العظيم  وتسميتهِ  كَ رب ِ  بذكرِ فسبِ ح   

ه  تنزيهاا؛ شكراا له على ما أوَحى بفاذكِر هللَا ابمسِه الع  ه ِمن القرآِن العظيم.ظيم، ونز ِه 

 . )الواضح(.س بحاَن َريبِ َ الَعظيم
 

راملعارجرسورةر
ر

مر} -5 ًارَجِّيًَلرفَاصمبِّ  {َصبم
 فيه. )الطربي(. ا ال جزعَ يعين صربا 

 
نمَساَنرخ لَِّقرَهل وًعار} -19  {إِّنَّراْلمِّ

 . )الواضح(.لقد خ ِلَق اإلنسان  شديَد اجلزَع
 

رابـمتَـَغىرَورَاءَر} -31  {َذلَِّكرفَأ ولَئَِّكره م رالمَعاد ونَررَفَمنِّ
{ أي: غــرَي األزواِج واإلمــاء، َفَمِن ابـ تَـَغى َورَاَء َذِلكَ }( من سورِة املؤمنون، فقال:  7ورَد مثل ها يف اآليِة )

 { أي: املعتدون.فَأ ولَِئَك ه م  ال َعاد ونَ }
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مَرَفَذرمه ممرََي وض وارَويـَلمَعب وار} -42 ري ََلق واريـَوم  {ه م رالَّذِّيري وَعد ونَرَحَّتَّ

وهـــو يـــوم  القيامـــة، أي: فســـوَف  ( مـــن ســـورِة الزخـــرف، وقـــاَل يف تفســـريِها هنـــاك:  83ورَد مثل هـــا يف اآليـــِة )
 يعَلموَن كيَف يكون  مصريهم، ومآهلم، وحاهلم يف ذلَك اليوم.

 
رتـَرمَهق ه ممرذِّلٌَّةر} -44 َعًةرأَبمَصار ه مم م رالَّذِّيررَخاشِّ  {ي وَعد ونَرَكان وارَذلَِّكرالميَـوم

بوَن به  . )الواضح(.ذلَك هَو اليوم  الذي كانوا ي وَعدوَن به، فل َيذ وقوا العذاَب الذي كانوا يكذِ 
 

رن راْلسورةر
 
عمَنارقـ رمَآًَنر} -1 رَسِّ رفـََقال وارإَِّنَّ َتَمَعرنـََفٌررمَِّنراْلمِّن ِّ َيرإَِّ َّرأَنَّه راسم  {َعَجًبارق لمرأ وحِّ

 : بليغاا، أي: قرآًنا ذا عجب، ي عَجب  منه لبالغته. )تفسري البغوي(.قاَل ابن  عباس
 
دِّرَفَآَمنَّاربِّهِّر} -2 دِّيرإََِّلرالرُّشم رَِّكريـَهم رن شم  {بَِّرب َِّنارَأَحًداَوَلنم

نا توحيَد هللِا يف العبادة، ولن ن   اوالتَزم   . )الواضح يف التفسري(.شرَِك بِه أحدا
 
َبةًررَب َِّنارَماراَّتَََّذررَوأَنَّه رتـََعاََلرَجدُّر} -3  {َوََلرَوَلًدارَصاحِّ

 يعين زوجة. )الطربي(.
 
ت ممرَأَّنَّ ممرظَنُّوارروَر} -7 َعَثراَّللَّ رَأَحًداَكَمارظَنَـنـم ريـَبـم رَلنم  {َأنم
 { اي معشَر الكف اِر ِمن اإلنس. )البغوي(.َكَما ظَنَـنـ ت م  }
 
َهارَمَقاعَِّدرلِّل} -9 نـم رك نَّارنـَقمع د رمِّ رَله رَوَأَنَّ ََنرجِّدم راْلم َتمِّعِّ رَيسم رَفَمنم عِّ َهاِبًرسَّمم  {َرَصًدارشِّ

 يعين شهاَب ًنر. )الطربي(.
 

رِّررَب ِّهِّر} -17 رذِّكم رَعنم ريـ عمرِّضم ه رَعَذاًِبرَصَعًدارَوَمنم ل كم  {َيسم
 . )الواضح(.ِتهظعبادِة ربِ ِه وموع وَمن ي عِرض  عن
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رأَبـمَلغ واررَِّساََلر} -28 رَقدم رَرِب ِِّّممرلِّيَـعمَلَمرَأنم ٍءرَعَدًداتِّ َصىرك لَّرَشيم َارَلَديمهِّممرَوَأحم  {َوَأَحاَطرِبِّ
 )الطربي(.  عليه منها شيء. فلم خيفَ  ،هاكل ِ   األشياءِ  عددَ  علمَ و  ،ما عندهم  بكل ِ  وعلمَ 

ر
راملزملسورةر

 
 {َوَعَذاًِبرأَلِّيًمارَوَيَعاًمارَذارغ صٍَّةر} -13

 ( من سورِة البقرِة بقوله: عذاٌب ِمن هللِا أليٌم موجٌع شديد.178)فسنَر )العذاَب األليم( يف اآليِة 
 

ًدارَعَليمك ممرر}  -15 رَأرمَسلمَنارإِّلَيمك ممرَرس وًَلرَشاهِّ َنرَرس وًَلرإَِّنَّ  { َكَمارَأرمَسلمَنارإََِّلرفِّرمَعوم
 . )الواضح(.كما بعثنا موَسى إىل فرعوَن لي بلِ َغه  رسالَة رب ِه

 
ًذارَوبِّيًَلررومن رالرَّس ولَرفـََعَصىرفِّرمعَر}  -16 ََنه رَأخم  { فََأَخذم
 . )الواضح(.اهون  وعصبَه  فرعفكذن 
 

رحت مص وه رفـََتاَبرَعَليمك ممرَواَّللَّ ريـ َقد ِّر راللَّيمَلرَوالنـََّهاَرر}  -20 رَلنم  { َعلَِّمرَأنم
عفا عنكم، وخفنَف ما كاَن عليكم وَعِلَم أننكم ال َتقِدروَن على املواظبِة على ما أمرَكم بِه ِمن هذا القيام، ف

 منه... )الواضح(.
 

راملدثررسورةر
 
 { فَأَنمذِّرمرق ممر}  -2

الذين أشركوا  ،كَ قومَ  هللاِ  عذابَ  ر  فأنذِ  كَ ن نومِ مِ  صلى هللا عليه وسلم: قم   حممدٍ  هِ لنبي ِ   ذكره  تعاىَل  يقول  
 الطربي(.)  وعبدوا غريه.  ،ابهلل
 

رَأزِّر}  -15  {يدَرُث َّرَيطمَمع رَأنم
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 . )الطربي(.هعلى ما أعطيت    والولدِ   ن املالِ مِ   ه  أزيدَ   ويرجو أن   مث أيمل  
 

 { فـَق تَِّلرَكيمَفرَقدَّرَر}  -19
َر اجلواب  . )الواضح(.فل ِعَن وأ خزَِي كيَف قدن

 
 { ُث َّرق تَِّلرَكيمَفرَقدَّرَر}  -20
 . )الطربي(.فيه  النازلَ   رَ قدن   كيفَ   نَ عِ مث ل  
 

تَـيمقَِّنررَوَمارَجَعلمنَر}  -31 َنًةرلِّلَّذِّيَنرَكَفر وارلَِّيسم رفِّتـم رإَِّلَّ رَمََلئَِّكًةرَوَمارَجَعلمَنارعِّدَََّت مم رإَِّلَّ ارَأصمَحاَبرالنَّارِّ
ر رإُِّيَاًَن رَآَمن وا رالَّذِّيَن رَويـَزمَداَد رالمكَِّتاَب رأ وت وا رَوالمم ؤمرالَّذِّيَن رالمكَِّتاَب رأ وت وا رالَّذِّيَن ريـَرمًَتَب ررمِّن ونَرَوََل

رَولِّيَـر ََذارَمَثًَلرَكَذلَِّكري ضِّلُّراَّللَّ رَمنم رَمَرٌضرَوالمَكافِّر وَنرَماَذارَأرَاَدراَّللَّ رِبِّ رقـ ل وِبِِّّمم َيَشاء ررق وَلرالَّذِّيَنرِفِّ
ره َورَوَمارهَِّير رَيَشاء رَوَماريـَعمَلم رج ن وَدررَب َِّكرإَِّلَّ دِّيرَمنم َرىرلِّلمَبَشرِّرَويـَهم رذِّكم  { إَِّلَّ

 خزنةِ )عدِد  الكتاِب واملؤمنوَن يف عدِدهم شكن أهل  ولئالن ي{: ِذيَن أ وت وا ال ِكَتاَب َوال م ؤ ِمن ونَ  يـَر اَتَب الن َواَل }
 . )الواضح(.النار(

َرى لِل َبَشرِ }  . )الطربي(.ر  هبا البشَ  رَ ك ِ ذ    تذكرةٌ   إال    ،هااليت وصفت    وما النار   {:ِإالن ذِك 
 

ر}  -32  {َوالمَقَمرِّرَكَلَّ
الِء املشركنَي الذيَن ي نِكروَن آايِت هللا، قسماا ابلقمِر وَمشَهِدِه حنَي َيطل ع، وحنَي َيسري، وحنَي كالن هلؤ 
 . )الواضح(.يَغيب

 
 {َنذِّيًرارلِّلمَبَشرِّر}  -36

 )الواضح(..  إنذاراا للنناِس وعويفاا هلم ِمن العذاب، وما أنذَر هللا  بشيٍء أدَهى ِمن جهننم
 

رَجنَّاٍتر}  -40  {يـََتَساَءل ونَرِفِّ
ٍن واسعات، َيسألون   .. )الواضح(.يف جنناِت َعد 

 
رَسَقرَر}  -42  {َمارَسَلَكك ممرِفِّ
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 ؟ )الواضح(.ما الذي أدخَلكم جهننم
 

رالد ِّينِّر}  -46 مِّ ربِّيَـوم  { وَك نَّارن َكذ ِّب 
 . )الطربي(.سابوال حِ   وال عقابٍ   بثوابٍ  ق  وال نصد ِ   ،والعذاب  والثوابِ  اجملازاةِ   بيومِ   ب  ا نكذ ِ قالوا: وكن  

 
َتىرر}  -52 ريـ ؤم ه ممرَأنم نـم  {ص ح ًفارم َنشََّرةًرَبلمري رِّيد رك لُّراممرٍِّئرمِّ

ر  وي قـرَأ  حـىتن يـؤمَن    يريد  كل  واحٍد ِمن املشركنَي أن  يَنزَِل عليهِ   بل  تفسري  اآلية: ويصـدِ ق!  كتـاٌب مسـاوي  ي نشـَ
 )الواضح(.

 
رإِّنَّه رَتذمكَِّرةٌر} -54  {َكَلَّ
ن  مِـ   تـذكرةٌ   ولكنه    ،رالبشَ   قول    وأنه    ،رؤثَ حر ي  سِ   ن أنه  مِ   يف هذا القرآنِ   املشركونَ   هؤالءِ   كما يقول    األمر   ليسَ 
 )الطربي(.  رهم به.ذكن  ،لقهخلَ   هللاِ 
 

رَشاَءرذََكَره ر} -55  {َفَمنم
.  وهنيــه  هللاِ   ن أمــرِ مِــ   مــا فيــهِ   فاســتعملَ   ،عظفــاتن   ه  رَ ذكَــ   هبــذا القــرآنِ   رهم هللا  ذكــن   الــذينَ   هللاِ   ن عبــادِ مِــ   ن شــاءَ فمَــ 

 )الطربي(.
 

رَيَشاَءراَّللَّ ر} -56 رَأنم ل رالمَمغمفَِّرةِّررَوَمارَيذمك ر وَنرإَِّلَّ ل رالتـَّقمَوىرَوَأهم  {ه َورَأهم
م ذلـك، فـال   نوال يتنعظوَن مبجرنِد إرادهتـِ ره   يهللا، ي    يشـاؤوَن إالن إذا أراَد هللا  هـدايَتهم ليتنِعظـوا، فهـو توفيـٌق مـِ سـِ 

ه  لــه، وال يشــاء  أحــٌد مبــا يت  ِه يف طاعــِة ربِــ ه،تــ لــم  صــدَق نين ن  يعملـ  لِ   وَق كــ فــ   مشــيئِته، فهــي  عــاَرض  مــع وإخالصــَ
 ري(.َشيء، وال يَقِدروَن على أمٍر إال   ذنِه سبحانَه. )الواضح يف التفس

 

رالقيامةسورةر
 

 {َوَظنَّرأَنَّه رالمفَِّراق ر}  -28
 )الطربي(.  والولد.  واملالِ   الدنيا واألهلِ   فراق    أنه   بهِ   ذلكَ   لذي قد نزلَ ا  وأيقنَ 
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ِّرالذََّكَررَواْلم نـمَثى} -39 نمه رالزَّومَجيم  {  َفَجَعَلرمِّ
 )الواضح يف التفسري(.  اإلنساِن الصِ نَفني: الذنكَر واأل نَثى؟ مثن جعَل ِمن -1

 

راْلنسانسورةر
 
رَر}  -5 َبـمَراَررَيشم ررب وَنرإِّنَّراْلم  {َكاَنرمَِّزاج َهارَكاف ورًاررَكأمسٍرمِّنم

 ( من السورِة نفِسها(.17)ِمن  ر. )فسنرها يف اآليِة  
 
يًاررمِّسمكِّيًنارَويَتِّيًمارَوي طمعِّم وَنرالطََّعاَمرَعَلىرح ب ِّهِّر}  -8  {َوَأسِّ

 : وهو الطفل  {اِتيما َويَ } ،تهم احلاجةقد أذلن  الذينَ  : ذوي احلاجةِ {اينا كِ س  مِ }ثناؤه بقوله  يعين جلن 
 . )الطربي(.له وال شيءَ  أبوه    الذي قد ماتَ 

 
َرَائِّكِّررم تَّكِّئِّيَر}  -13  {فِّيَهارَعَلىراْلم

( ِمن سورِة الكهف: االتِ كاء، قيل: االضطجاع، وقيل: الرتب ع  يف 31)قاَل يف تفسريِها، يف اآليِة 
 اجللوس، وهو أشَبه  ابملراِد هاهنا.

 
رفِّضَّةٍرَوح لُّوارأَر}  -21  {َوَسَقاه ممرَرِبُّ ممرَشَراًِبرَيه ورًارَساوَِّررمِّنم

 وز ي ِنوا يف أيِديهم أبساوَر ِمن فضنة. )الواضح(.
 

ه رلَيمًَلرَيوِّيًَلر}  -26 رَله رَوَسب ِّحم رفَاسمج دم َنراللَّيملِّ  { َومِّ
  ويالا.يِل طاللن   وَصلِ  له  بعَض اللنيِل واخَضع  له، واذك ر ه  وهتجند  له  ِقَطعاا ِمن

، لي عَلَم الناس   واملنسوخ  "الواضح يف التفسري"، يف زنمِ ل ِمن سورِة املفسري  اآليِة األخريةِ )وي راَجع  ت
 (.منه

 
َتِّهِّر}  -31 رَرمحم رَيَشاء رِفِّ ل رَمنم خِّ  {َوالظَّالِّمَِّيرَأَعدَّرََل ممرَعَذاًِبرأَلِّيًماري دم

 وهو عذاب   ،اـا ا موجعـا  مؤملعذاابا  خرةِ هلم يف اآل أعدن  ،كهمفماتوا على شر  ،همظلموا أنفسَ  الذينَ 
 م.  جهنن 
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 ا. أليما عذاابا  للظاملنيَ  واملعىن: وأعدن  ،{دن عَ أَ ـ}ل ظرفٌ  الواوَ  ألنن  {،نيَ مِ الِ الظن وَ }قوله:  بَ صِ ون  
 )الطربي(.

 

راملرسَلتسورةر
 

رِّمِّيَرَكَذلَِّكرنـَفمَعل ر}  -18 لمم جم  {ِبِّ
  فنهلك   ،الكافرة ن األممِ م مِ يت يف أمثاهلِ كذلك س نن   ،هم برسليوتكذيبِ  ،هم يببكفرِ  الءِ كما أهلكنا هؤ 

 . )الطربي(.واوا وبغَ هم إذا طغَ  جرامِ   اجملرمنيَ 
 

َمئٍِّذرلِّلمم َكذ ِّبِّيَر}  -19  {َويمٌلريـَوم
وقد قدنمنا يف احلديِث  ( ِمن السورِة نفِسها، بقوله: ويٌل هلم ِمن عذاِب هللِا غداا.15) فسنرها يف اآليةِ 

 اهـ.  أنن "ويل" واٍد يف جهننم.
 

َمئٍِّذرلِّلمم َكذ ِّبِّيَر}  -24  {َويمٌلريـَوم
ا. وقد 15فسنرها يف اآليِة ) قدنمنا يف احلديِث ( ِمن السورِة نفِسها، بقوله: ويٌل هلم ِمن عذاِب هللِا غدا

 أنن "ويل" واٍد يف جهننم. اهـ.
 .هنيمَ   ن ماءٍ هم مِ خلقَ  هللاَ   أبنن   { َوي ٌل يـَو َمِئٍذ لِل م َكذِ ِبنيَ }سب  السياق:  وقاَل الطربي  مبا ينا

 
َمئٍِّذرلِّلمم َكذ ِّبِّيَر}  -34  {َويمٌلريـَوم

 ( ِمن السورِة نفِسها، بقوله: ويٌل هلم ِمن عذاِب هللِا غداا.15) فسنرها يف اآليةِ 
 بنيَ املكذ ِ  بهِ  هللا   دَ الذي توعن  هذا الوعيدَ  بنيَ للمكذ ِ  مةِ القيا يومَ  ويلٌ وقاَل الطربي  مبا يناسب  السياق: 

 ن عباده.مِ 
َمئٍِّذرلِّلمم َكذ ِّبِّيَر}  -37  {َويمٌلريـَوم

ا.( 15فسنرها يف اآليِة )  ِمن السورِة نفِسها، بقوله: ويٌل هلم ِمن عذاِب هللِا غدا
ِبنيَ َوي ٌل يـَو َمِئٍذ لِل م كَ } وقاَل الطربي  مبا يناسب  السياق: هبم  وما هو فاعلٌ  ،القوم عن هؤالءِ  هللاِ  خبربِ  { ذِ 

 القيامة.  يومَ 
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َمئٍِّذرلِّلمم َكذ ِّبِّيَر}  -40  {َويمٌلريـَوم
 ( ِمن السورِة نفِسها، بقوله: ويٌل هلم ِمن عذاِب هللِا غداا.15) فسنرها يف اآليةِ 

 
ت ممرتـَعمَمل ونَر}  -43 َارك نـم َرب وارَهنِّيًئارِبِّ  { ك ل وارَواشم

 ي قال  هلم ذلَك على سبيِل اإلحساِن إليهم.قاَل رمحَه  هللا:  
ما كلن   العيونِ  ن هذهِ واشربوا مِ  ،الفواكه ن هذهِ مِ  لوا أيها القوم  هلم: ك   قال  ي  قاَل الطربي  يف تفسريها: 

ال  م دائمٌ لك ولكنه   ،منه وتشربونَ  ه  فيما أتكلونَ  وال تنغيصَ  ،عليكم يقول: ال تكديرَ  ،اهنيئا  ،ماشتهيت  
 وَتتهدونَ  ،هللا ن طاعةِ مِ  م يف الدنيا تعملونَ مبا كنت   هذا جزاءٌ  كم.ى يف أبدانِ كم أذا ال يورث   ومريءٌ  ،يزول

 كم منه.ب  فيما يقر ِ 
 

َمئٍِّذرلِّلمم َكذ ِّبِّيَر}  -45  {َويمٌلريـَوم
 ا.( ِمن السورِة نفِسها، بقوله: ويٌل هلم ِمن عذاِب هللِا غدا 15) فسنرها يف اآليةِ 

 هؤالءِ  ن تكرميهِ مِ  هم بهِ ا أخربَ عمن  هللاِ  خربَ  بونَ يكذ ِ  للذينَ  ويلٌ وقاَل الطربي  مبا يناسب  السياق: 
  القيامة.  يومَ   هم بهِ قني مبا أكرمَ املت ِ 

 
َمئٍِّذرلِّلمم َكذ ِّبِّيَر}  -47  {َويمٌلريـَوم

ا.( ِمن السورِة نفِسها، بقوله: ويٌل هلم ِمن عذ 15) فسنرها يف اآليةِ   اِب هللِا غدا
ا هم به عمن الذي أخربَ  هللاِ  بوا خربَ كذن   الذينَ  بنيَ للمكذ ِ  يومئذٍ  ويلٌ  وقاَل الطربي  مبا يناسب  السياق:

 ية.اآل  هبم يف هذهِ   هو فاعلٌ 
 

َمئٍِّذرلِّلمم َكذ ِّبِّيَر}  -49  {َويمٌلريـَوم
ا.( ِمن السورِة نفِسها، بقوله: ويٌل هلم ِمن ع15) فسنرها يف اآليةِ   ذاِب هللِا غدا

 ،همإاي    هللاِ  ن أمرِ غوا مِ عليهم ما بلن وا  فرد    ،هللا  بوا رسلَ كذن   للذينَ  ويلٌ   وقاَل الطربي  مبا يناسب  السياق:
 هلم.  وهنيهِ 
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رالنبأرسورةر
 
رَسيَـعمَلم ونَر} -4  { َكَلَّ

 هم جلن دَ وتوعن  ،ممماهتِ  بعدَ  أحياءا  همإاين  هللاِ  بعثَ  رونَ نكِ ي   الذينَ  ،املشركون  هؤالءِ  كما يزعم    ما األمر  
 ه  أعداءَ  هللاِ  وعيدَ  رونَ نكِ امل الكفار   هؤالءِ  يقول: سيعلم   {َسيَـع َلم ونَ }فقال:  ،منهم على هذا القولِ  ثناؤه  
 . )تفسري الطربي(.القيامة  هبم يومَ   فاعلٌ   ما هللا  
 
رَسيَـعمَلم ونَر} -5  { ُث َّرَكَلَّ

 أكيد.  ني: وهذا هتديد  شديٌد ووعيدٌ يتقاَل رمحَه  هللا  يف اآل
 غري   هللاَ  ن أنن مِ  كما يزعمونَ   فقال: ما األمر   ،آخر بتكريرٍ  الوعيدَ  دَ مث أكن وقاَل الطربي  رمحَه  هللا: 

وا إىل وأفضَ  ،ما قالوا إذا لق وا هللا غري   القولَ  أنن  سيعلمونَ  ،هم بهوال معاقبهم على كفرِ  ،ممماهتِ  يهم بعدَ يِ حم  
 م.أعماهلِ  ءِ ن سي ِ موا مِ ا قدن م

 
رالصُّورِّر}  -18 َفخ رِفِّ َمريـ نـم َواًجارريـَوم  { فـََتأمت وَنرَأفـم

( ِمن سورِة طه: ثبَت يف احلديِث أنن رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم س ئَل عن 102قاَل يف اآليِة )
 قـَر ٌن ي نَف   فيه".الص وِر، فقال: "

 يف أحاديث.، كما  هو الذي ينف   يف الص ورواملقصود  يوم  البعث. وإسرافيل   
 

راْلمَِّبال ر}  -20 َتِّ رَسَراِبًررَوس ي ِّ  { َفَكاَنتم
 )الطربي(.  ان أصوهلِ مِ   ت  فاجتـ ثن   اجلبال    تِ فَ ون سِ 

 
رالنازعاترسورةر

 
َعمَلى}  -24  {فـََقاَلرَأََنررَبُّك م راْلم

وكَذَب  .دوين رب ٍ  الذي كل   ،األعَلى كمب  : أًن ر قاَل هلمف ،ى فيهمفنادَ ، ه  وأتباعَ  ه  قومَ   ]فرعون [فجمعَ 
 .. )تفسري الطربي(األمحق  
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َنرم رمَساَهار}  -42 رالسَّاَعةِّرَأَيَّ أَل وَنَكرَعنِّ  {َيسم
 مىَت  ،رساهاَن م  هم أاين ن قبورِ فيها املوَتى مِ  ث  بعَ اليت ت   عن الساعةِ  ابلبعثِ  بونَ املكذ ِ  هؤالءِ  اي حممد   كَ يسأل  
 )الطربي(.  ها؟ظهور  ها و قيام  
 

َراَهار}  -43 رذِّكم  {فِّيَمرأَنمَترمِّنم
 وما علم َك بوقِتها حىتن يسأَلَك املشركوَن عن ذلك؟ )الواضح يف التفسري(.

 

رالتكويررسورةر
 
َتمر}  -3 رس ي ِّ  {َوإَِّذاراْلمَِّبال 

 )الطربي(.  ا.منبثًّ  وهباءا   ،فكانت سراابا   ،ها هللاسرين   وإذا اجلبال  
 

رفطاراَلنسورةر
 
رَوَأخََّرتمر} -5 رنـَفمٌسرَمارَقدََّمتم  { َعلَِّمتم

 قاَل رمحَه  هللا: أي: إذا كاَن هذا، حَصَل هذا.
زاء، ون ِشَرت  ص ح ف  ساِب واجلويف )الواضح يف التفسري(: فإذا كاَن ذلَك وعرَف اإلنسان  أننه  ب ِعَث للح

 .ديِثها، أونهِلا وآِخرِهادمِيها وحاحلٍة وسيِ ئة، قص  أعمالٍ األعمال، َعِلَمت  كل  نفٍس ما قدنَمت  ِمن  
 

رطففياملسورةر
 
رَوزَن وه ممر}  -3 ر ونَررَوإَِّذارَكال وه ممرَأوم  { َي مسِّ

 وإذا ابعوا هلم شيئاا، فوَزنوا هلم َحبًّا، أو كال وا هلم طعاماا... )الواضح يف التفسري(.
 
رإِّنَّركَِّتاَبر}  -7 يٍرَلفِّيرسِّررالمف جَّارِّرَكَلَّ  { ج ِّ
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املراد  ابلفج اِر هنا على ما قاَل أبو حي ان: الكف ار، وعلى ما قاَل غري  واحد: ما يعم هم والفَسقة، فيدخل  
 فيهم املطفِ فون. )روح املعاين(.

 
يٌر} -8 ج ِّ  {َوَمارَأدمرَاَكرَمارسِّ

 .؟ )الطربي(الكتاب  ذلكَ   شيءٍ  أي    اي حممد    أدراكَ  شيءٍ   وأي  
 

 {يـَنمظ ر ونَرررَائِّكِّرَعَلىراْلمَر}  -35
 . )الطربي(.هم اليت يف احِلجالرِ رَ على س  

 

رنشقاقاَلسورةر
 
 {إَِّذارالسََّماء رانمَشقَّتمر}  -1

 )الطربي(.  .عت فكانت أبواابا عت وتقطن تصدن   إذا السماء  
 
َار}  -5 رلَِّرِب ِّ  { َوح قَّتمرَوَأذَِّنتم

ا وأطاعت  أمرَه  فيما أمَرها بِه ِمن االنشقاققوله: فسنرها يف اآليِة الثانيِة ِمن السورِة نفِسها ب ، استمعت  لرهبِ 
اَنع  وال ي غاَلب، بل قد قهَر كلن شيء  ، وذلن له  كل  شيء.وح قن هلا أن  ت طيَع أمرَه؛ ألننه  العظيم  الذي ال مي 

 اهـ.
 من األموات.. إلقاِء ما فيها  يف األرض: وأطاعت  أمرَه  فيما أمَرها بِه ِمنوهذا يف السماء، وي قال  

 

رالبوجرسورةر
 
َهارقـ ع ودٌر}  -6  { إِّذمره ممرَعَليـم

 . )الواضح يف التفسري(.وأحاَ  الكف ار  ابلنناِر قاعديَن حوهَلا، مشرفنَي عليها
 

ر} -10 ريـَت وب وا رملَم رُث َّ مَِّناتِّ رَوالمم ؤم نَِّي مِّ رالمم ؤم رفـَتَـن وا رالَّذِّيَن رإِّنَّ رَعَذاب  ررفـََله مم رَعَذاب  رَوََل مم َجَهنََّم
َرِّيقِّر  {اِلم
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نيا.ح  عذاب  جهننم، وهلم  ... فلهم َرقوَن فيه، جزاَء ما أحَرقوا املؤمننَي يف الد   )الواضح(. ريٌق مؤجنٌج حي 
 

ار رذَرإِّنَّرالـــَّر}  -11 ََّنـــمَ اراْلم رحَتمتِّهـــَ نم رِّيرمـــِّ اٌترَتـــَم رَلـــَ ممرَجنـــَّ َاتِّ اِلِّ وارالصـــَّ لـــ  وارَوَعمِّ ومز رذِّيَنرَآَمنـــ  َكرالمفـــَ لـــِّ
 {المَكبِّي ر

  أهــلِ   ن ســائرِ هم مِــ وغــري    ،األخــدود  هم أصــحاب  قَ حــرن   الــذينَ   القــوم    وهــم هــؤالءِ   ،هللا  وا بتوحيــدِ أقــر    الــذينَ   إنن 
وا عمـ    ،َتمـروا ألمـرهائو  ،هللا ملوا بطاعـةِ ، وعالتوحيد  َتـري    بسـاتني    هللاِ   عنـدَ   خـرةِ هلـم يف اآل  ،م عنـها هنـاه  وانتهـَ

مبـا    ،الكبـري  ر  هـو الظفَـ   ،خـرةيف اآل  املـؤمننيَ   ا الـذي هـو هلـؤالءِ هـذ   .والعسـل  واللـ    واخلمر   ،األهنار  ها ن حتتِ مِ 
 )الطربي(.  منهم. ه  به فيها ورضيَ   هم هللا  أمرَ هم مبا وعملِ   ،يف الدنيا م ابهللِ طلبوا والتمسوا  مياهنِ 

 

رالطارقسورةر
 
 {َوَمارَأدمرَاَكرَمارالطَّارِّق ر} -2

 )الطربي(.  به؟ الذي أقسمت   ما الطارق   د  اي حممن  شعركَ وما أ
 

 {َوَأكِّيد رَكيمًدا} -16
 )الطربي(. هم به.هم وكفرِ هم على معصيتِ إاي   هبم: إمالؤه    ثناؤه   جلن  ومكره   .امكرا  وأمكر  

َذهم، و  ن حيــث  ال يعلمــوَن حــىتن آخــ  يِن  وأ قــابِل هم بكيــٍد متــنٍي ال ميكــِن  رد ه، وأســتدرِج هم مــِ أ ِِ  نــوَر هــذا الــدِ 
 ولو كرهوا. )الواضح يف التفسري(.

 

راْلعلىرسورةر
 
َعمَلى} -1 َمررَب َِّكراْلم راسم  {َسب ِّحِّ

 .واألواثن   هلةَ به اآل تدعوَ  أن   كَ رب ِ   اسمَ  هِ نز ِ أن  يكوَن معناها: أورَد اإلمام  الطربي  آاثراا يف تفسريِها، ورجنح 
 هه.ونز ِ  كَ رب ِ   اسمَ   مِ : عظ ِ علوماا عند الصحابِة أبنهمعناها كاَن م مث قاَل إنن 

 
َشمَقى} -11  {َويـََتَجنـَّبـ َهاراْلم
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قي  اخلائــــب، امل  )عــــن دعــــوِة اإلســــالِم(  بتعــــد  عنهــــاوي ر  علــــى الكالشــــن ر  للَمعــــاِد واجلــــزاِء علــــى  صــــِ فــــر، املنكــــِ
 ال. )الواضح يف التفسري(.األعم

 
َىالَّذِّيرَيصمَلىرالنَّاَررالمك ر} -12  {بم

 )الطربي(. واألمل.  احلر ِ  ةِ لشدن  :ويعين ابلكربى  ،الكربى وهي النار    ،مجهنن  ًنرَ   الذي يَرِد  
 

َلحَر}  -14 رَأفـم رتـَزَكَّىرَقدم  { َمنم
 . )الطربي(.بتهل  ط   وأدركَ   قد جنحَ 

 
َمررَب ِّهِّر}  -15  {َفَصلَّىررَوذََكَرراسم

 . )الواضح(.وذكَر عظمَة ربِ ِه وجالَله
 

رغاشيةالسورةر
 
َيةًررَتصمَلىرََنرًا}  -4  {َحامِّ
 ا.. )الطربي(.ًنرا   هذه الوجوه    د  رِ تَ 
 

َبَر} -24 َكم  {فـَيـ َعذ ِّب ه راَّللَّ رالمَعَذاَبراْلم
به  عذاابا كبرياا دائما  نيا. )الواضـح    ا، أعظـَم وأشـدن وأبقـَى ممـنا هـوفإنن هللَا ي دِخل ه  النناَر يوَم القيامة، ويعذِ  يف الـد 

  التفسري(يف
 

ربلدرالسورةر
 

 {َوَمارَأدمرَاَكرَمارالمَعَقَبة ر}  -12
ةا قوينة، لسلوِك الطنريِق اليت تؤدِ ي إىل  هذِه العَقَبة، اليت تتطَلنب  إمياًنا وعزمي هيوما أعلمَك ما 
 . )الواضح يف التفسري(.الفوِز والننجاة

 



322 

 

 
رليلرالسورةر

 
 {نـمَثىَوَمارَخَلَقرالذََّكَررَواْلم ر} -3
 . )ي نظر تفسري الطربي(.لقوهو ذلك اخلَ   ،ىنثَ واأل    رِ كَ خبالق الذن   ثناؤه    جلن  هللاِ   منَ   مٌ قسَ 
 

رالضحىسورةر
 
رفـََهَدىر} -7  {َوَوَجَدَكرَضاَلًّ

م. ووجدَك غافالا عن الشنرائِع والر ِساالت، فهداَك للتنوحيد، وأنَزَل عليَك القرآن، وعلنمَك ما مل تكن  تَعلَ 
 )الواضح يف التفسري(.

 

رالشرحرسورةر
 
 { َوَوَضعمَنارَعنمَكروِّزمَركَر}  -2

 . )الطربي(.فيها  اليت كنتَ   اجلاهليةِ   أايمِ   ثقلَ   طنا عنكَ وحطَ   ،كن ذنوبِ مِ   ما سلفَ  وغفرًن لكَ 
 

رعلقرالسورةر
 
ررَب َِّكر}  -1 مِّ سم َرأمرِبِّ  { الَّذِّيرَخَلقَراقـم

 )الواضح يف التفسري(. ِمن القرآن، مبتدائا ابسِم هللا... اقرأ ما ي وَحى إليَك أي ها الن   
 
لمَقَلمِّر}  -4  { الَّذِّيرَعلََّمرِبِّ

ان، فبِه ع  وأعمق  أدواِت التنعليِم أثراا يف حياِة اإلنس، الذي هَو أوسالذي علنَم اخلطن والكتابَة بواسطِة القلم
َفظ  الع  )الواضح يف التفسري(.  ...لوم، وت ضَبط  احلقوق، وتـ َقيند  األحكامحت 
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رسورةرالقدرر
 
رِّر}  -2 َلة رالمَقدم  {َوَمارَأدمرَاَكرَمارلَيـم

 وما الذي تدري ِمن عظمِة هذِه اللنيلِة ومكانِتها وع لوِ ها؟ )الواضح(.
 

ربينةالسورةر
ر

َيرَله رالد ِّينَر} -5 ِ ملِّصِّ رلِّيَـعمب د واراَّللََّر رَوي قِّررَوَمارأ مِّر وارإَِّلَّ رَوَذلَِّكررح نَـَفاَء ت وارالزََّكاَة يم وارالصَََّلَةرَويـ ؤم
 { دِّين رالمَقي َِّمةِّر

ال  ،الطاعة له   دينَ فرِ م   يعبدوا هللاَ  إال أن   ،الكتاب هم أهل   ى الذينَ والنصارَ  اليهودَ  هؤالءِ  هللا   وما أمرَ 
 م يف املسيحِ ى بقوهلِ والنصارَ  ،هللا ا ابن  ع َزيرا  إنن م ا بقوهلِ برهب ِ  اليهود   فأشركتِ  ،م بشركهم رهبن طاعتَ  خيلطونَ 

 )الطربي(.  صلى هللا عليه وسلم.  حممدٍ  ةَ هم نبون وجحودِ   ،ذلك  مثلَ 
 
رأ ولَئَِّكره ممرَخيم ر}  -7 َاتِّ  {المَبِّيَّةِّرإِّنَّرالَّذِّيَنرَآَمن وارَوَعمِّل وارالصَّاِلِّ

 الربينة: اخلَلق. )مفردات الراغب(.
 
َار رممرَجَزاؤ ه ممرعِّنمَدرَرِب ِِّّر}  -8 ََّنم رحَتمتَِّهاراْلم ٍنرََتمرِّيرمِّنم رَعدم  { َخالِّدِّيَنرفِّيَهارأََبًدارَجنَّات 

َار  }قاَل يف تفسرِي قولِه تعاىَل:   َهن  ٍن ََت رِي ِمن  حَت ِتِهم  األ  ( ِمن سورِة 31{ يف اآليِة )أ ولَِئَك هَل م  َجننات  َعد 
ن: اإلقامة.  العَ الكهف:   َار  ََت رِي ِمن  حَت ِتهِ }د  َهن   { أي: ِمن حتِت غرِفهم ومنازهِلم.م  األ 

 

رالزلزلةسورةر
 
ريـَعمَملمر}  -7-8 ثـمَقاَلرَذرَّةٍرَفَمنم ًاريـََره ررمِّ ريـَعمَملمرر .  َخيم ثـمَقاَلرَذرَّةٍرَوَمنم  { َشرًّاريـََره ررمِّ

 منلٍة صغرية، أصغَر ما يكون  ِمن النمل. )البغوي(.وزَن  
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يف شعاِع الشمِس ِمن  ىرنة  منلٌة صغريٌة محراء  رقيقة... وقيل: الذر  ما يـ رَ ذ وقاَل صاحب  )روح املعاين(: ال
 اهلباء. 

 

رالقارعةسورةر
 
 {َمارالمَقارَِّعة ر} -2

 القارعة؟ يعين بذلك: أي   شيءٍ  العباَد هوهل ا: أي   ع  اليت يقرَ  والساعةِ  القيامةِ  ا شأنَ ما معظ ِ   ذكره  تعاىَل  يقول  
 )الطربي(.  ا.ها وأهوهلَ ها وأفظعَ ما أعظمَ  :أي  ،اخللَق هوهل ا   يقرع  اليت  الساعة    شيءٍ 

 
رر}  -4 َمرَيك ون رالنَّاس  ث وثِّريـَوم رالمَمبـم  { َكالمَفَراشِّ

م َفراٌش مبثوث.وتفر ِقهمقاَل رمحَه  هللا: أي: يف انتشارِهم    ، وذهاهِبم وجميئهم، ِمن حريهِتم مم ا هم فيه، كأهنن
 ليسَ  ،راجوالس ِ  يف النارِ  وهو الذي يتساقط   ،كالَفراش  الناس   يكون   يومَ  القارعة  هللا: قاَل الطربي  رمَحه  

 ق.ويعين ابملبثوث: املفرن   ،وال ذابب  ببعوضٍ 
 

راَلمزةسورةر
 

 {َوَمارَأدمرَاَكرَماراِلم َطَمة ر} -5
 وما ي دريَك ما هي احل َطَمة  وما وصف ها؟ )الواضح(.  

 
 { م وَقَدة رََنر راَّللَِّّرالمر}  -6

 . )روح املعاين(.هي ًنر  هللِا املوَقدة  أبمِر هللِا عزن وجلن أي:  
 

رالفيلرسورةر
 
رَتضملِّيلٍر}  -2  {َأملَمرَجمَعلمرَكيمَده ممرِفِّ

 قصنَة أصحاِب الفيل...أورَد  
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َك ِ وتفسري ها:   ن هم ِمن حتقيِق هدِفهم؟أمل  جَيَعل  مكَرهم وعطيَطهم لَتخريِب الكعبِة يف إبطاٍل وَضياع، ومل مي 
 )الواضح يف التفسري(.

 

رالنصرسورةر
 
تَـغمفِّرمه ر}  -3 دِّررَب َِّكرَواسم َمم رَبِّ  { إِّنَّه رَكاَنرتـَوَّاِبًرَفَسب ِّحم

ر  التنائـب  متوقِ عـاا للقبـول. )الواضـح يف التفسـري، روح  ، فليكِن املسَتغفِ بوِل التنوبِة ِمن عبادِه التنائبنيإننه  كثري  ق
 ملعاين(.ا
 

رفلقرالسورةر
 
رر}  -4 رِفِّ رَشر ِّرالنـَّفَّاَبتِّ  {المع َقدِّرَومِّنم

َدة، وهي ما َتعِقد ه  الساحرة. )مفردات الراغب(.  مجع  ع ق 
 ِد اخليط.يعين ِمن ع قَ 

 
ٍدرإَِّذارَحَسدَر}  -5 رَشر ِّرَحاسِّ  { َومِّنم

يـَر َض مبا قَسَم هللا  عمِة عن غريِه، ومل وِمن شرِ  حاسٍد إذا أظهَر ما يف نفسِه ِمن احلسد، وأحبن زواَل الن ِ 
 . )الواضح يف التفسري(.له
 

رالناسرسورةر
 
َنراْلمِّنَّةِّر}  -6  {َوالنَّاسِّرمِّ

... فقد يكون  الشنيطان  إنسيًّا أيضاا، مثَل صديِق الس وء، والِبطانِة السيِ ئة، والكاِهن، واملنجِ م، والنمنام، 
يَنِصبوَن أحابيَل الشرِ  ويدخلوَن القلوَب ِمن منافِذها اخلفينة. )الواضح يف ن وابئِع الشنهوات، وغريِهم ممن 

 .التفسري(
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 ِن جرد  ما مل ي فسنر  منه يف سنواٍت ماضية،

 رِ اآلخِ   ربيعٍ ِمن شهِر    23 األحدِ   بتفسريِه يف يومِ   دئَ وب  
 .، ِمن العاِم نفسهرةخِ اآلمجاَدى  ِمن شهِر    23 ربعاءى يوَم األهـ، وانتهَ 1435  ن عامِ مِ 

 عني.ِه أمجِه وأصحاببيِ نا حممند، وعلى آلَم وابرَك على نى هللا  وسلن ، وصلن ربِ  العاَلمنيواحلمد  هلِل  
 

رحممدرخيررمضانريوسف
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