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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة
 

احلمُد هلل العزيِز احلكيم، والصالُة والسالُم على النبِي الكرمي، وعلى آلِه وأصحابِه األبراِر  
 املكَرمني، وبعد:

 من أشهرِ بتفسرِي ابن عطية، هو  "، املعروفَ العزيزاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب فإن "
إىل جانِب تفاسري: القرطب وأيب حيان وابن ُجزي ومكي  التفاسرِي يف الغرِب اإلسالميي،

 القيسي، وهي من أشهرها يف الشرِق كذلك.
 لعمِل مستدرٍك على تفسرِي ابِن كثري، وآخَر على تفسرِي البغوي، وحبثتُ  تعاىل وقد وفقين هللا

مشهوٍر بني أيدي الناس، حيتاُج إىل استدراٍك كذلك، لتكوَن فائدتُه مؤكدة،   اثلثٍ سرٍي عن تف
فوجدتُه يف تفسرِي القاضي األديِب اجملاهِد أيب حممد عبداحلق بن عطية األندلسي، املتوَّفى سنة  

 هـ. 542
درته وزارة  ذلك أصا، وك( جملدً 16وهو تفسرٌي كبري، طبعتُه وزارُة األوقاِف املغربيُة حمقًقا يف )

األوقاِف القطرية حمقًقا، ونشرتُه دار ابن حزم يف جملٍد واحٍد )مضغوط(، بلغت صفحاته  
 ص(. وهو عن الطبعة القطرية. 2019)

 وهو عجٌب يف اببه! يدلُّ على ثقافِة صاحبِه العاليِة املتنوعِة املوسوعية! 
 ا!فهو عدُة أنواٍع من التفاسرِي وليس تفسريًا واحدً 

 أن جيرىَد منه كتاٌب كبرٌي يف )معاين القرآن(، وآخُر يف )القراءات(، واثلٌث يف )األحكام(!   كنُ فيم
النزول، والتعرِض للعقائِد خاصة، وإيراِد   أسبابِ  هذا عدا اآلاثِر والشواهِد الكثرية، إىل جانبِ 

 آراِء فرق، وخاصًة املعتزلة، مع نقدها..
تفصيِل وقوِة احلجة، ُه يف تفاسرَي أخرى، من التحري والوقد وجدُت يف مواضَع منه ما مل أجد

مع لغٍة مجيلٍة ابهرة، فقد كان  وحتريِر إفاداٍت وحلِي إشكاالت، وإجادِة توفيٍق وتوضيِح مفاهيم،  
قواُه منُذ شبابه،   فجزاُه هللا خريًا على هذا التفسرِي العظيم، الذي جرىَد له أديًبا شاعرًا أيًضا. 

 ٍت طوااًل. وبقَي معه سنوا
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يرى فيه اختالفًا، أو غموًضا، أو إشكااًل. وال يدَُع آيًة حتتاُج   مماوهو يتعمىُق فيما يتعرىُض له، 
 إىل بياٍن أو تعليٍق إال ويبيِيُنها حىت آخرها.  

املعىن الذي يريدُه  ، وهو املعروفولكن ال يشرتُط أن يكوَن هذا البياُن )تفسريًا( مبصطلحهِ 
كن يف وجوِه قراءتِه أو حنوِه وإعرابه، ويرتكُه  كتُب يف لفٍظ سطورًا وحىت صفحة، ولالقارئ، فقد ي

هكذا معتربًا ذلك تفسريًا له. وكأنه بذلك خياطُب العلماَء أو يكتبُه هلم، أو للنحويني والبالغيني 
ُر للعلماء!وحدهم. وكأن الغالَب على تفسريِه هو جانُب التخصص. ي  عين أنه يفسِي

 وجوِه املستدركِة على تفسريِه رمَحُه هللا. أحَد ال وكان هذا
 فالكالُم حوَل اللفِظ أو اآليِة مامل يكْن )تفسريًا( استدركُت عليه وأوردُت تفسريه.

 فبياُن الوجِه النحوي للكلمِة أو إعراهبا دون بياِن معناها مل أعتربُه تفسريًا.
 الشرعي، وُفِهَم به تفسريه.  لغويُّ للفظ، إال إذا وافَق معناهُ وكذلك املعىن ال

، أو واضح. وال  ومن الوجوِه األخرى اليت اسُتدركْت على تفسريِه قولُه مرات: وابقي اآليِة بنيِي
 يورُد تفسريه. 

 وكذلك قولُه إنه سبَق تفسرُي مثله. وال يقوُل هذا يف كلِي مرٍة إذا مل يفسِير.
 يغريِيُ فيها سوى تصريفها.  يَة ابلكلماِت الواردِة فيها، والوقد يفسِيُر اآل

 .  عليهوقد يفسِيُر منها لفظًا واحًدا، وال أشرُي إىل ذلك عند االستدراكِ 
 شغلْت أواخُر اآلايِت قسًما كبريًا مما مل يفسِيره.و 

 قد أفسِير.وأتوقُف عند آايت، فال أدري هل فسىَر أم ال؟ فأتردىُد يف إعادِة تفسريها.. و 
ُ هذا من خالِل ما يوردُه املؤلُف  دِيي إىل توضيِح معىن اوقد اعتربُت كلى ما يؤ  آليِة تفسريًا. ويتبنيى

العلِم واحلكمِة  من الشواهِد واآلاثر، من القرآن نفسه، ومن األحاديِث الشريفة، وأقواِل أهلِ 
 أو القصِص واحلكاايت..عموًما، وحىت أسباِب النزول، وما يلخصُه من اإلسرائيليات، 

أو ما بعدها، التصاهلا هبا. وقد أشرُت إىل   اآليِة السابقِة يف اآليِة التاليةِ كلماٍت من    وقد يفسِيرُ 
 فليبحْث عنها فيما بعدها. يف مكاهنا، تفسرَي آيٍة  عندُه ذلك مراٍت قليلة. فإذا مل جيِد القارئ 

ُر اآليَة يف أوِل كالمه، أو يف وسطه،  رة. وهو قليل.أو آخره. وقد يفسِيرها أكثَر من م  وقد يفسِي
من هذا االستدراِك الدقيِق على املفسِيرين، بتتبِع كالمهم، ويَرى  قد يعجُب القرياِء  بعضَ  مث إن 

 ، فلماذا االستدراك؟أن هذا هو أسلوهبم ومنهجهم يف التفسري
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حسَب ختصصاهتم، فقد يركزون  وأقول: إن املفسِيرين ليسوا سواء، وختتلُف مناهجهم يف التفسرِي  
غاهلم بعلومهم، وال يعاملون الباقي مثله، بل يَدعون  يرونُه مهمًّا من وجهِة نظرهم واشتعلى ما 

 تفسري! كثريًا من األلفاِظ واآلايِت بدونِ 
 وإذا تكرىَر فلِحكمة. وليس يف القرآن شيٌء زائد، 
 وينبغي أن يفسىَر القرآُن كلُّه.  

أمثلٍة  كن ابلتدبِر فيها وتفصيلها وضربِ وقد تبدو هناك آايٌت واضحٌة ال حتتاُج إىل تفسري، ول
 . يعرفُه منهايتضُح معناها أكثر، ويظهُر فيها للقارئ ما مل يكْن  هلا

تفسري، جبميِع ألفاظها، إال   اآلايِت بدونِ وهذا اإلماُم الطربي، إماُم املفسِيرين، مل يدَْع شيًئا من 
  رُه غريهم.سيِ مثله. وآخرون فسىروا ما مل يف ما ندر. وغريُه مل يفعلْ 

وابُن عطيَة رمَحُه هللا فسىَر كلماٍت قرآنيًة وآايٍت مل يفسِيرها آخرون من املفسِيرين، وغريُه فسىَر ما 
 هو ميكُن االستدراُك به على  هُ وما فسىر عليه، هبا اُك ميكُن االستدر  أولئك  فسىَرهُ مل يفسِيره. وما 

 .خيَفى على القارئ ما مل يفسىْر من القرآِن الكرمي ما مل يفسِيروه، حىت تتعادَل التفاسري، وال
فـََلمىا  }(: "... ومثُل هذا قوُل هللا تعاىل: 982يف تفسريِه هذا )ص  ابن عطية نفسهُ  ويقولُ 

  . زائدة  : إن الواوَ هذا  يف مثلِ   النحاةِ   وقال بعضُ   ،[103الصافات:  سورة  ]  {َجِبنيِ َأْسَلَما َوتـَلىُه لِلْ 
 ".معىن لغريِ  زائدٌ  شيءٌ  ه ليس يف القرآنِ نأل ؛مردود وقولهُ 

 فسىُر مثَل غريه.، فيمعىن لغريِ  زائدٌ  شيءٌ  ليس يف القرآنِ و ا أهنا غرُي زائدة، أقول: ومب
 

 املنهج:
هو كالنهِج الذي اتبعتُه يف املستدركني واملنهُج الذي اتبعتُه يف االستدراِك على تفسريِه رمحُه هللا،  

من األموِر اليت ذكرهتا سابًقا.   هو تفسرُي كلِي ما مل يتضْح للقارئ أنه ُفسِير،، و تقريًبا السابقني
 احلروِف املقطىعة، واملتشاهباِت ِمن اآلايت.ومل أحبْث يف 

  من تفسري، واألفضُل توضيحُه أكثر. تتبىْع ما أوجَز ومل أ
 . ألفاظهما كان تفسريُه واضًحا، ولو مل يتتبىِع املؤلُف  -كذلك   -واستثنيُت 

وقد ال أورُد التفسرَي كلىُه إذا كان مطوىاًل، بل أكتفي مبا تتوضىُح به األلفاُظ أو اآلايت، عند 
 مصدره. من  إىل أنه خمتصٌر، أو منتخبٌ ذلك ُأشريُ 
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  يف موضٍع آخر، فإْن مل أجدُه طلبتُه املؤلُف من مشابٍه له يف  مما فسىرهُ آيٍة أو لفٍظ أُورُِد تفسرَي و 
يف املستدركني السابقني، فتفسرُي فعلُت كما ومل أتقصىُه عندُه   ى ذكرهتا للقارئ. أخر تفاسريَ 

 إضافيًّا غريُه فيما سبق، فالتكراُر له فائدٌة وميزة. األلفاِظ واآلايِت يف سياقها قد يعطيها مدلواًل  
، رآن(يف تفسري الق )جامع البيان  الطربياإلماِم التفسرياِن األساسياِن هلذا العمِل مها: تفسرُي و 

ومها  وهذا ما يشكِيُل جلى هذا التفسري. ، قرآن العظيم()تفسري ال وتفسرُي احلافِظ ابِن كثري
 .. وتفسرُي ابن عطيَة جيمُع بني األثِر والرأي قبواًل عند كلِي الناس، وأكثرُ تفسرياِن مأثوران

،  فهو تفسرٌي مشهور التأويل(البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار القاضي استعنُت بتفسرِي  كما
)روح   تفسريِ استفدُت من  ، و لشمولِه وسهولته  وتفسرِي النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( 

، فهو ال يكاُد يرتُك لفظًا دون بيانه،  ( لآللوسيالقرآن العظيم والسبع املثاين يف تفسري املعاين
)الواضح يف التفسري( ملعدِي  كما استعنُت بـ،  اويدخُل يف األموِر املستعصيِة فيورُد وجوهها وحيلُّه

 .، وقد استفدتُه من التفاسري السابقِة وغريهاهذا الكتاب 
 اندرًا. ْد على تلك التفاسرِي إال ومل أز 

 ذا شككُت يف خطأ قارنت. تفاسري خمزنة، وإوغالُب ما كنت أنسخه من 
 هلا.  وأضُع املصدَر يف آخِر تفسرِي كلِي آية. وقد أذكرُه يف أوى 

وموضُع االستشهاِد هو مكاُن تفسرِي اآلايِت يف التفاسرِي نفسها، واستغنيُت بذلك عن ذكِر 
 .اهلوامش يف أرقاِم األجزاِء والصفحاتِ 

  رِد األقواَل واآلاثَر واخلالفات.ومل أو 
 عليه.   املستدركِ  التفسريِ شأُن كما هو    كِ ومجعُت بني املأثوِر والرأي يف هذا املستدر 

مُه جليٍل معاصٍر التفاسرِي القدميِة اليت أنقُل منها جاهًدا التوفيَق بني يتُ اعور  ا  مب، وبني ما أقدِي
 منه.  يناسبُه وما يفهمُه ويستفيدُ 

 للتفسري، فاألساُس يف هذا هو األصل.  ومل أُدِخْل يف هذا التفسرِي أمورًا حمَدثة، وال علوًما مساندةً 
ِة أو الكلماِت واجلَُمِل اليت قها رقمها، وأضُع خطًّا حتت الكلموأورُد اآليَة أو جزًءا منها، يسب

 مل تفسىْر فيها.
 أبقيُتها بدوِن خطي.  فإذا مل تفسىِر اآليُة كلُّها

 وقد ال أشرُي إىل كلمٍة فسىرها يف آيٍة طويلة، فأفسِيرُها كلىها مع الكلمة.
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ِهُر له ما مل يدركُه من تفسريها يُظ للقارئ، ولكنًة سهل تبدو كثرٌي من اآلايِت وهي فسِيَر  و 
 أسرارها.

مجلٍة من اآلية، فال يصلُح إال مع وأنبِيُه إىل أن معظَم ما ورَد هنا هو تفسرٌي جلزٍء أو ألفاٍظ أو 
ٌل لتفسريِ  ، وليس مستقالً بذاته، فقد  "احملرر الوجيز"  متابعِة األصل، يعين أن هذا التفسرَي مكمِي

ُر لفظًة يف آيٍة  . واألفضُل أن يطبَع معه،  املؤلفتكوُن مرتبطًة مبا قبلها وما بعدها فسىرها أفسِي
إثباِت هذه املقدِيمة، وعدِم الزايدِة أو النقِص يف  هبامشه. وقد أذنُت بذلك ملن شاء، مع 

 الكتاب، إال ما كان من الرسِم العثماين لآلايِت الكرمية. 
ن حزم، اليت اجتهَد أخوان الشيخ جمد مكي واعتمدُت يف هذا االستدراِك على طبعِة دار اب

ا وافًيا ابملقصود، ففيه كلُّ مُه هللا يف مقابلتِه وتصحيحِه على طبعِة قطر احملققة. ورأيتُه كافيً سلى 
ما فسىره. واهلدُف من هذا املستدرِك هو تفسرُي ما مل يفسِيرُه املؤلف، ال التعليُق أو التحقيُق ملا  

 فسىره. 
 . الذي يسىَر هذا، وله الفضُل واملنىة واحلمُد هلل

 حممد خري رمضان يوسف 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 
 األولاجلزء 

 
 سورة الفاحتة 

 
 

ـِٰن ٱلرَِّحيمِ } -3  {ٱلرَّمحم
 .{ٱلرىمْحـِٰن ٱلرىِحيمِ }قاَل رمَحُه هللا: تقدىَم القوُل يف 

  ة.ويعين عند تفسريِه البسمل 
  ى إىل غايةِ أنه انتهَ   من الرمحة، ومعناها  مبالغةٍ   صفةُ {  ٱلرىمْحـٰنِ }أن    ، وملخُص ما ذكَرُه هناك

من  أبلغُ  يلُ عِ يل، وفَ عِ من فَ  بلغُ على البشر. وهي أ قُ طلَ ابهلل وال تُ  ختتصُّ  الرمحة، وهي صفةٌ 
  منه ذلك، والرمحنُ  ملن كثرَ  قالُ ا يُ واحدة، ورحيمً  ولو مرةً  مَ حِ ملن رَ  قالُ ا يُ فاعل؛ ألن رامحً 

 يف الرمحة.   النهايةُ 
 
َت َعَليمِهمم  ِصَراطَ } -7  {. الَِّذيَن أَنـمَعمم

  .{اْهِداَن الصِيرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ }  ة:{ بدٌل من األول. يعين يف اآليِة السابقِصرَاَط الىِذينَ }  قال:
اللغِة الطريُق الواضح. مث أورَد أقوااًل يف املعىَن الذي اسُتعرَي له  وذكَر هناك أن "الصراَط" يف 

أيب طالٍب رضَي هللا عنه: الصراُط املستقيُم هو  الصراُط يف هذا املوضع، منها قوُل عليِي بنِ 
   .القرآن، وقاَل جابر: هو اإلسالم

، وإىل على احلقي  قامَ أنه است فيه وال احنراف، واملرادُ  و"املستقيم": الذي ال اعوجاجَ  قال:
 . اجلنة ودخولِ  الفالحِ  غايةِ 
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 سورة البقرة 
 

ِمُنونَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَليمِهمم أَأَنمَذرمََتُمم َأمم َلَم تـُنمِذرمُهمم } -6  { اَل يـُؤم
 جئَتهم به.ه، فإهنم ال يؤمنوَن مبا م إنذاُرَك وعدمُ ُه هللا: سواٌء عليهقاَل ابُن كثرٍي رمح

 
ُمم ُهُم } -12 ُعُرونَ  المُمفمِسُدونَ َأاَل ِإَّنَّ  {. َوَلِكنم اَل َيشم

 يف اآليِة اليت تسبقها ابلكفِر ومواالِة الكفرة.فسىَر اإلفساَد 
 
ُتمم يف رَيمٍب } -23  {.فَأمُتوا ِبُسورٍَة ِمنم ِمثمِلهِ   ى َعبمِدنَ ِمَّا نـَزَّلمَنا َعلَ َوِإنم ُكنـم
أنه من  الفرقانِ  وآايتِ  والربهانِ  من النورِ  مَ ى هللا عليه وسلى صلى  لنا على عبدان حممدٍ مما نزى 

 (. تفسري الطربي.. )فيما يقول قوهُ ، فلم ُتؤمنوا به ومل تصديِ  إليهعندي، وأيني الذي أنزلتهُ 
 
ِيي َأنم َيضم ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ } -26 َتحم قـََها سم فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا ِرَب َمَثًلا َما بـَُعوَضةا َفَما فـَوم

َقُّ ِمنم َرّبِِِمم  ُ ِّبََذا َمَثًلا ُيِضلُّ ِبِه   فـَيَـعمَلُموَن أَنَُّه اْلم َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فـَيَـُقولُوَن َماَذا َأرَاَد اَّللَّ
ِدي ِبِه كَ َكِثريا   {ِإالَّ المَفاِسِقيَ  َوَما ُيِضلُّ ِبهِ ِثرياا ا َويـَهم
فيعرفون  ،قوا هللا ورسوله فأما الذين صدى  {: فََأمىا الىِذيَن َآَمُنوا فـَيَـْعَلُموَن أَنىُه احلَْقُّ ِمْن َرهبِيِمْ }

 .( الطربي) .، مَثل لههُ بَ ا ضر ِلمَ ، هللا الذي ضَربهُ  أن املَثلَ 
 . من هللا يعلمون أنه كالُم الرمحن، وأنه احلقُّ  :يأ : ربيُّ قوَل قتادةوأورَد الط

 . الكافرون فيكفرون به يعرفهُ : يقول{ ُيِضلُّ ِبِه ِإال اْلَفاِسِقنيَ َوَما : }عن ابن عباس
 .هم هللا على فسقهمفسقوا، فأضلى  :{َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإال اْلَفاِسِقنيَ : }قتادة وقالَ 
 
ُفُروَن ِِبَّللَِّ }  -28 ُتمم َأممَواًتا فََأحم   َكيمَف َتكم  {. تـُرمَجُعونَ َياُكمم ُثَّ ُُيِيُتُكمم ُثَّ ُُيمِييُكمم ُثَّ ِإلَيمِه  وَُكنـم
  ابحلشرِ  إخبارٌ يف تفسريها يف اآليِة األخريِة من سورِة القصص: ابُن عطيَة رمَحُه هللا قاَل 

 .من القبور والعودةِ 
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ِة يس: وإليه يرجُع األمُر كلُّه، وله اخلَلُق ِر سور يف آخ احلافُظ ابُن كثرٍي يف تفسريِه هلا وقالَ 
 واألمر، وإليِه ترجُع العباُد يوَم القيامة، فُيجازي كلى عامٍل بعمله، وهو العادُل املتفضِيل.

 
يعااُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكمم } -29 َرمِض َجَِ تَـوَ  َما يف األم ى ِإََل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسبمَع ُثَّ اسم

ٍء َعِليمٌ   . {ََسََواٍت َوُهَو ِبُكلِِ َشيم
 ومجيَع ما فيها لبين آدمَ   األرضَ   ألنى   أنه خلَق هلم ما يف األرِض مجيًعا؛ذكرهُ   أخربهم جلى قاَل الطربي:  

 وأداءِ  هلم إىل طاعتهِ  فمعاٌش وبالغٌ ، وأما يف الدنيا مرهبيِ  فدليٌل على وحدانيةِ  منافع، أما يف الدينِ 
 . فرائضه

 
َرمِض َخِليَفةا قَاُلوا َأََتمَعُل ِفيَها َمنم  }  -30  يـُفمِسدُ َوِإذم قَاَل رَبَُّك لِلمَمًَلِئَكِة ِإِّنِ َجاِعٌل يف األم

ِدَك َونـَُقدُِِس َلكَ  َماَء َوََنمُن ُنَسبُِِح ِبَمم ِفُك الدِِ  {.ِفيَها َوَيسم
 ة.االِة الكفر ابلكفِر ومو من السورِة نفسها ( 11يف اآليِة )فسىَر اإلفساَد 

 
تَـَنا} -32 َِكيمُ   قَاُلوا ُسبمَحاَنَك اَل ِعلمَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّمم  {. ِإنََّك أَنمَت المَعِليُم اْلم
م  واهبُ ا جهذ. و سواك دٌ أح يبَ غال يَعَلمَ  أنْ  نع نزيًها لكَ ت :أي {كَ ُسْبَحانَ }عاىَل: ت لهُ و ق

م اَل يع {،أَنِْبُئوين }: ولهق عن  مهل ومل يَتعاَطوا ما اَل علمَ ه، ب ْعَلَمُهما أ مون ِإالي َلمفأجابوا أهنى
 . )القرطب(.نىام هىالُ لُه اجلا يَفعم ك  ،هب
 
َائِهِ } -33 َبَأُهمم ِبََِسم َائِِهمم فـََلمَّا أَنـم ُهمم ِبََِسم مم قَاَل َأَلَم َأُقلم َلُكمم ِإِّنِ َأعمَلُم  قَاَل ََي َآَدُم أَنمِبئـم

َرمضِ السََّماَواتِ َغيمَب   {. َواألم
ٌ   جاً من اجململِ { تدرُّ َغْيَب ٱلسىَمـَٰواِت َوٱألْرضِ }أَْعَلُم    بيان، ومبسوطٌ   بعضَ   إىل ما هو مبنيى
  ،من العباد كثريٌ   فهُ ملا يتكلى  رد   واألرضِ  واتِ االسم غيبِ  بعلمِ  ويف اختصاصهِ  .بسط بعضَ 
الرمل، والسحر،  ان، وأهلِ كهي مني، والكاملنجيِ   ،الغيب من علمِ  على شيءٍ  طالعِ من اال

 )فتح القدير للشوكاين(. والشعوذة.
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ِبُطوا } -36  {. بـَعمُضُكمم لِبَـعمٍض َعُدو  َوقـُلمَنا اهم
: جماهد، منها قوُل الذين بينهم عداوةأورَد ابُن جريٍر الطربيُّ وغريُه أقوااًل يف املراِد ابلبعِض 

 . واحلية وإبليسُ  وحواءُ  آدمُ : سوقوُل ابِن عبا . وذريته  وذريته، وإبليسُ  آدمُ 
َها  }من السورة ( 38) وذكَر املؤلُف نفسُه االختالَف يف املقصوِد يف اآليِة  قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمنـْ

يًعا  ُتهم. يإبليُس وذريِ ، ورأى أن الصحيَح يف معناه: آدُم وحوىاُء و {مجَِ
 
 {. الرَِّحيمُ ِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب فـَتَـَلقَّى َآَدُم ِمنم رَبِِِه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَليم } -37
  إقالةُ  هُ إايى  ورمحتهُ . ابلرمحة عليه مع التوبةِ  لُ ، فإنه يعين أنه املتفضيِ {الرىِحيمُ } :وأما قوله... 

 (. الطربي) .ُجرمه  عن عقوبةِ  فحهُ عثرته، وصَ 
 
ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم َُيمَزنُ  َفَمنم تَِبَع ُهَدايَ } -38  { ونَ َفًَل َخوم

 . )تفسري الطربي(. رسلـي أو مع رسلـي علـى ألسنِ  نهُ بـياين الذي أبـييِ  بعَ يعنـي فمن اتى 
 
 {. ُهمم ِفيَها َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا ِبَََِيتَِنا ُأولَِئَك َأصمَحاُب النَّاِر } -39

 ن فيها. وال ميوتو  ، ال خيرجون منهاقاَل اإلماُم البغويُّ يف تفسريه: 
 
ََتُوا ِبَََِيِت  َوَآِمُنوا ِبَا أَنـمَزلمُت ُمَصدِِقاا ِلَما َمَعُكمم َواَل َتُكونُوا َأوََّل َكاِفرٍ } -41  ِبِه َواَل َتشم

َي   {. فَاتَـُّقونِ ََثَناا قَِليًلا َوِإَيَّ
َي فَاتـىُقونِ قاَل رمَحُه هللا: وقد تقدىَم نظرُي قوله: }  {. َوِإايى

َوالىِذيَن ِمْن اَي أَيُـَّها النىاُس اْعُبُدوا َربىُكُم الىِذي َخَلَقُكْم } ورة: ( من الس 21 )يعين يف اآليةِ 
 { وقد صرىَف اللفَظ هناك، ومل يزْد على قوله: مأخوٌذ من الوقاية.  قـَْبِلُكْم َلَعلىُكْم تـَتـىُقونَ 

 من العذاب. بسببهِ  وانجقوا فتَ أن تتى  أي اعبدوا على رجاءِ قاَل النسفيُّ يف تفسريه: 
 
ماا اَل ََتمِزي نـَفمٌس َعنم نـَفمٍس َشيـم } -48 َها َشَفاَعٌة َواَل يـُؤمَخُذ  َواتَـُّقوا يـَوم َبُل ِمنـم ئاا َواَل يـُقم

ٌل َواَل ُهمم   َها َعدم  {. يـُنمَصُرونَ ِمنـم
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 )البغوي(.  هللا عون من عذابِ نَ ميُ  :{َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ }
 
َناكُ }  -49 ُوَن  مم ِمنم َآِل ِفرمعَ َوِإذم ََنَّيـم َن َيُسوُموَنُكمم ُسوَء المَعَذاِب يَُذِبِِ ُيوَن  أَبـمَناءَُكمم وَ وم َتحم َيسم

 {. ِنَساءَُكمم 
 . )زاد املسري البن اجلوزي( ون نساءكم، أي: بناتكمقُ بْـ أي: يستَـ 

 
َل مِ } -51 ُُتُ المِعجم َلةا ُثَّ اَّتََّذم َن ُموَسى َأرمبَِعَي لَيـم  . {َوأَنـمُتمم ظَاِلُمونَ نم بـَعمِدِه َوِإذم َواَعدم

 .الظلم تفسريُ  مَ احلال، وقد تقدى  يف موضعِ   وخربٌ  مبتدأٌ  هللا: هُ قاَل رمح
ْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنىَة وَُكاَل  َوقـُْلَنا اَي َآَدُم اْسُكْن أَ ( من السورة: }35ويعين ما ورَد يف اآليِة )

ُتَما َواَل تَـ  َها َرَغًدا َحْيُث ِشئـْ  {.ْقَراَب َهِذِه الشىَجَرَة فـََتُكواَن ِمَن الظىاِلِمنيَ ِمنـْ
 . من قصِة آدَم عليه السالموذكَر معىَن اللفظِة هناك مبا يناسُب السياقَ 

َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى اِبْلبَـيِيَناِت مُثى اختىَْذُُتُ  ( من السورِة نفسها: }92) يف اآليةِ قاَل ابُن كثرٍي 
يف هذا الصنيِع الذي صنعتموه، ِمن عبادِتكُم العجل،  : {ْعِدِه َوأَنـُْتْم ظَاِلُمونَ اْلِعْجَل ِمْن بَـ 

 وأنتم تعلموَن أنه ال إله إال هللا. 
 
َن َعنمُكمم ِمنم بَـ } -52 ُكُرونَ عمِد َذِلَك َلَعلَُّكمم ُثَّ َعَفوم  . {َتشم

 . والعقلبيِ الل على أهلِ  الشكرَ  يوجبُ  ، إذ كان العفوُ لتشكروين على عفوي عنكم
 (. الطربي)
 
َنا ُموَسى المِكَتاَب َوالمُفرمقَاَن َلَعلَُّكمم ََتم } -53  {.  َتُدونَ َوِإذم َآتـَيـم

 (. البيضاوي. )يف اآلايت  رِ والتفكُّ  ، الكتاب  رِ لكي هتتدوا بتدبُّ 
 
ُتمم أَنـمُفَسُكمم ِِبَّتَِِ }  -54 ِم ِإنَُّكمم ظََلمم ِمِه ََي قـَوم َل فـَُتوبُوا ِإََل  َوِإذم قَاَل ُموَسى ِلَقوم اِذُكُم المِعجم

تـُُلوا أَنـمُفَسُكمم  َِبرِِئُكمم  َو التـَّوَّاُب  َذِلُكمم َخريمٌ َلُكمم ِعنمَد َِبرِِئُكمم فـََتاَب َعَليمُكمم ِإنَُّه هُ فَاقـم
 {. الرَِّحيمُ 
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 تصريٌف وإعراٌب دون تفسري.
: لقد َعبدوا العجلَ  يَل الذينلَبين إسرائ واذكروا عندما قاَل موسىوتفسرُي اآليِة الكرمية: 

دوَن هللا، وال توبَة لكم عنَد  ذُُت العجَل رابًّ مًا عظيمًا وَمعصيًة كبريًة عندما اختى رْ ارتكبُتم جُ 
لنفوِسكُم   ، فإنىُه أنسُب عقوبةٍ منكُم اجملرمَ   كم بعضاً، فَيقُتَل الربيءُ بعضُ   لَ قتُ خالِقكم إالي أْن يَ 

جلُرِمكُم الشنيع،   املنَحرفة، وعَسى أْن يكوَن هذا توبةً  كمُ ة، وطبيعتِ السيِيئة، وقلوِبكُم القاسي
  عليكم، فهو يَقبُل التوبةَ  فتابَ  هُ رمحتُ  مودوا إىل مثِله. مثى أدركْتكُ مؤملًة لكم لئالي َتع وتذكرةً 

 (.)الواضح يف التفسري الصادقَة ِمن عباِده، رمحًة هبم.
 
َرمضِ }  -60  {. ُمفمِسِدينَ  َواَل تـَعمثـَوما يف األم

 ( من السورِة نفسها ابلكفِر ومواالِة الكفرة.11يف اآليِة )فسىَر اإلفساَد 
 .بوهاسلَ ابلعصيان فتُ  ال تقابلوا النعمَ وقاَل ابُن كثري: 

 
اَذِلَك ِبَِ } -61  {. وََكانُوا يـَعمَتُدونَ  ا َعَصوم

لىُة أَْيَن َما  }( من سورِة آِل عمران  112يف اآليِة )قاَل املؤلِيُف يف تفسريها   ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِي
 ِمَن النىاِس َواَبُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللِى َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة  ثُِقُفوا ِإالى حِبَْبٍل ِمَن اَّللِى َوَحْبلٍ 

ُْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِبَِاَيِت اَّللِى َويـَْقتـُُلوَن اأْلَنِْبَياءَ  وََكانُوا   ا َعَصْواَذِلَك مبَِ  ِبَغرْيِ َحقٍي َذِلَك ِبَِهنى
 : ، قال{يـَْعَتُدونَ 
الذي   بذلك إىل الشيءِ  رون على أن اإلشارةَ املفسيِ  هُ { محلَ مبَا َعَصْوا َذِلكَ تعاىل: }  وقولهُ 

 وغريمها.   اجُ والزجى  الطربيُّ  هُ إليه بذلك األول، قالَ  ريَ شِ أُ 
  فرهم وقتلهم، وذلك أن هللا تعاىلإمنا هي إىل ك  األخريِ   {كَ لِ بـ }ذَ   والذي أقول: إن اإلشارةَ 

األنبياء، وهو الذي   وقتلِ  إىل الكفرِ  ابملصريِ  ،واالعتداء استدرجهم فعاقبهم على العصيانِ 
 يف معصية، وجيازي على الطاعةِ   ابإليقاعِ   على املعصيةِ   بُ العلم: إن هللا تعاىل يعاقِ   أهلُ   يقولُ 

واعتداؤهم يف   بين إسرائيلَ   ل، وعصيانُ ؤميِ إذا تُ   يف الناسِ   لك موجودٌ إىل الطاعة، وذ  ابلتوفيقِ 
   . هللا من كتابِ  ما موضعٍ  يف غريِ  متقررٌ  وغريهِ  السبتِ 
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ن مَ  كَ هلِ فإن هبا أُ  ،والعدوان هذه اآلية: اجتنبوا املعصيةَ  رَ هللا عندما فسى  رمحهُ  وقال قتادةُ 
 اهـ.  كم من الناس.كان قبلَ 

،  ، أهنم كانوا يعصون ويعتدونأخرى يف جمازاهتم مبا جوزوا به  ةٌ هذه على : وقاَل ابُن كثري
 .وهللا أعلم. به  املأذون فيه أو املأمورِ  يف حديِ  اجملاوزةُ  املناهي، واالعتداءُ  فعلُ  فالعصيانُ 

 
َِخِر  ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَي َمنم َآَمَن  }  -62 ِم اْلم ِِبَّللَِّ َوالميَـوم

ُرُهمم ِعنمَد َرّبِِِمم  َوَعِمَل َصاِْلاا ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم َُيمَزنُونَ فـََلُهمم َأجم  {. َواَل َخوم
 
 (. الطربي . )هللا  فأطاعَ  {: َوَعِمَل َصاحِلًا}
مثِل هذه    هللا: تقدىَم القوُل يفقاَل مؤلِيُف األصِل رمَحهُ {:  َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ }

 اآلية.
 . {َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ }: من السورة( 38)يعين يف اآلية 

َواَل َخْوٌف  : }تعاىل قولهُ  تملُ وحيإعراَب الكلمات، وقاَل يف آخره: وهناك أورَد تصريَف و 
 وحيتملُ  . { على ما فاهتم منهاَواَل ُهْم حَيَْزنُونَ دنيا، }يديهم من الفيما بني أ :أي{ َعَلْيِهمْ 
دخلهم أنه يُ  أن يريدَ  وحيتملُ  .{ فيهَواَل ُهْم حَيَْزنُونَ القيامة، } { يومَ َواَل َخْوٌف َعَلْيِهمْ أن }
 وال حزن.  ال خوفٌ  حيثُ  ،اجلنة
 
َقكُ }  -63 َن ِميثَاَقُكمم َورَفـَعمَنا فـَوم ٍة َواَوِإذم َأَخذم َناُكمم ِبُقوَّ ذمُكُروا َما ِفيِه ُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـم

 . {تـَُّقونَ َلَعلَُّكمم تَـ 
تهوا إىل طاعيت، وتنزعوا عما أنتم  ... كي تتىقوا وختافوا عقايب إبصرارِكم على ضالِلكم، فتن

 عليه من معصييت. )تفسري الطربي(.
 
ِمِه ِإنَّ } -67 َِبُو  َوِإذم قَاَل ُموَسى لَِقوم قَاَل   ُهُزوااا بـََقَرةا قَاُلوا أَتـَتَِّخُذَن اَّللََّ َيَمُمرُُكمم َأنم َتذم

َاِهِليَ   .  {َأُعوُذ ِِبَّللَِّ َأنم َأُكوَن ِمَن اجلم
 أورَد ضبطها من القراءاِت دون بياِن معناها. 
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 .ةوالسُّخري عبُ واهلزء: اللى قاَل القرطب: 
 
م لََنا  قَاُلوا ادمُع لََنا رَبَّكَ } -68 ٌر   َما ِهيَ يـَُبيِِ َا بـََقَرٌة اَل فَاِرٌض َواَل ِبكم قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإَّنَّ

َمُرونَ  َعُلوا َما تـُؤم َ َذِلَك فَافـم  . {َعَواٌن َبيم
 . )البغوي(.ما صفتها :أي
 

م }  -70 ُ  لََنا َما ِهَي ِإنَّ المبَـَقَر َتَشابََه َعلَ قَاُلوا ادمُع لََنا رَبََّك يـَُبيِِ َنا َوِإنَّ ِإنم َشاَء اَّللَّ يـم
َتُدو   . {نَ َلُمهم

 أورَد لغوايٍت وبعَض ما ُيسَتنتج، دون التفسري.
  دَ ديِ من ربِيَك أيُّها النبُّ أْن حيُ   عادوا لَيسألوا سؤاالً آخر، فقالوا: اطلبْ وتفسرُي اآليِة الكرمية:  

)الواضح يف   هَنتدي إليها.   شاَء هللاُ ا لنا، فإذا فعَل ذلَك فإنىنا بذلَك إنْ هَ لى حِ ها و لنا وصفَ 
 التفسري(.

 
ُتُمونَ َوِإذم قـَتَـلمُتمم نـَفمساا فَادَّارَأمُُتم ِفيَها } -27 ُتمم َتكم ُ ُُممرٌِج َما ُكنـم  { َواَّللَّ

)فتح القدير   . هلم نهُ لعباده، ومبييِ  ظهرهُ مُ  القتل، فاهللُ  ما كتمتم بينكم من أمرِ  ظهرٌ مُ أي: 
 للشوكاين(.

 
ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَعمَمُلونَ } -74  . {َوَما اَّللَّ

  أورَد اللغَة واإلعراَب دون التفسري.
هم أمرَ  رتكُ أنه ال يَ  وإعالمٌ  وعيدٌ ( من الســــــــورِة نفســــــــها: 140وقد قاَل يف تفســــــــريها يف اآلية )

 نه، مأخوذٌ إمهاالً م  لألمورِ  الذي ال يفطنُ  والغافلُ  .ون عليهاازَ وجيُ  لُ صــى م حتُ ى، وأن أعماهلَ دً سُــ 
 هبا. مَ لَ عْ فل، وهي اليت ال مَ الغُ  من األرضِ 

 
َمُعوَن َكًَلَم اَّللَِّ ُثَّ ُُيَِرُِفونَُه  } -75 ُهمم َيسم ِمُنوا َلُكمم َوَقدم َكاَن َفرِيٌق ِمنـم َأفـََتطمَمُعوَن َأنم يـُؤم

 . { ُلوُه َوُهمم يـَعمَلُمونَ ِمنم بـَعمِد َما َعقَ 
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ــريه ــرائيل، مِ  هُ كالمَ   ن مسعَ  بذلك مَ إمنا عىَن  تعاىل ذكرهُ  أن هللا: اختياُر الطربي يف تفسـ ن بين إسـ
 .هإايى  به وفهمهِ  وعلمهِ  ن بعد مساعهِ ، مِ لذلك وبدى  فَ منه، مث حرى  هُ موسى إايى  مساعَ 
 

ُُتم ِعنمَد اَّللَِّ عَ }  -80 َذم ماا َمعمُدوَدةا ُقلم َأَّتَّ ُ  َوقَاُلوا َلنم ََتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأَيَّ ا فـََلنم ُُيمِلَف اَّللَّ دا هم
َدُه   { َأمم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما اَل تـَعمَلُمونَ َعهم

 )ابن كثري(.بل تقولوَن على هللِا ما ال تعلموَن من الكذِب واالفرتاِء عليه. 
 
َنَِّة ُهمم ِفي} -82  {َها َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ُأولَِئَك َأصمَحاُب اجلم

م ِمن  وله، وعملوا األعمالَ والذين آمنوا ابهلل ورســــُ  الصــــاحلَة املوافقَة للشــــريعة، اخلالصــــَة هلل، فإهنى
 نظر الواضح يف التفسري(.دوَن فيها أبداً. )يُ أهِل اجلنىة، خملى 

 
َرائِيَل اَل تـَعمُبُدوَن ِإالَّ اَّللََّ }  -83 َن ِميثَاَق َبِِن ِإسم َسانا َوِذي المُقرمََب  َوِإذم َأَخذم  َوِِبلمَواِلَديمِن ِإحم

ُتمم ِإالَّ  َوالميَـَتاَمى َوالمَمسَ  ناا َوَأِقيُموا الصًََّلَة َوَآُتوا الزََّكاَة ُثَّ تـََولَّيـم اِكِي َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحسم
 .{َوأَنـمُتمم ُمعمِرُضونَ ًلا ِمنمُكمم قَِلي
 )البيضاوي(. عة.لطاوا عن الوفاءِ  كم اإلعراضُ عادتُ  قومٌ 
 
َاَهُروَن َعَليمِهمم } -85 ُكمم َوَُّتمرُِجوَن َفرِيقاا ِمنمُكمم ِمنم ِدََيرِِهمم تََ تـُُلوَن أَنـمُفســــَ ُثَّ أَنـمُتمم َهُؤاَلِء تـَقم

اَرى تـَُفاُدوُهمم   َواِن َوِإنم َيَمُتوُكمم ُأســـــَ ُثِم َوالمُعدم َراُجُهمم ِِبْلمِ ِمُنوَن بِبَـعمضِ َوُهَو حُمَرٌَّم َعَليمُكمم ِإخم   َأفـَتـُؤم
ُفُروَن بِبَـعمضٍ   {.المِكَتاِب َوَتكم
وَن ما فيها مَن املاِل بنهَ بعض، وتَ  كم من بيوتِ جوَن بعضــــَ رِ كما ختُ تفســــرُي اآليِة ليتىضــــَح املعىن:  

ــباايهُ   ونَ ذخأتواملتاِع و ــِ كُ أعداَء  ونَ وُّ قَ م، وتُـ سـ ــاعدوهنم عليهم، وإذا  مكُ م على بعضـ البعض، وتسـ
التوراة،  كمِ م عمالً حبُ لوهنَُ م وال تقتُ فادوهنَُ وتُ  وبِ ى مَن الفريِق املغلُ اأُلســــــارَ ون  فكُّ تَ   احلربُ انتهتِ 

ــوَن أحكامَ لوَن هنا ابلتوراِة بينما تناقِ ولكْن ملاذا َتعم ــاً يف قتُ ى ويَ ها فيما مضَـــ ضـ كم بعضـ ــُ ُل بعضـ
 )الواضح(.  فيه؟ابلبعِض اآلَخرِ  نَ و ر التوراِة وتكفُ  ببعضِ  نونَ ؤمِ م؟ أفتُ عليكُ  مٌ رى وهو حم بِ ر احل
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َ مُُتم  } -87 َتكم ُكُم اســـــــــــم َا اَل ََتمَوى أَنـمُفســـــــــــُ وٌل ِـبِ ا جـَاءَُكمم َرســـــــــــُ بـمُتمم َوَفرِيـقاا َأَفُكلَّمـَ فـََفرِيـقاا كـَذَّ
تـُُلونَ   .{تـَقم
 (.الطربي) .ا برسليكم أبدً فهذا فعلُ  ا؟م بعضً وقتلتُ . ا منهمم بعضً بتُ فكذى 
 
َا َورَاَءُه َوُهَو َل هَلُمم آَ َوِإَذا ِقيـ } -91 ُفُروَن ِـبِ نـَا َوَيكم َا أُنمِزَل َعَليـم ِمُن ِـبِ ُ ـقَاُلوا نـُؤم َا أَنـمَزَل اَّللَّ ِمُنوا ِـبِ

َقُّ  تـُُلوَن أَنمِبَياَء اَّللَِّ ِمنم قـَبمُل  ُمَصدِِقاااْلم ُتمم ِلَما َمَعُهمم ُقلم فَِلَم تـَقم ِمِنيَ ِإنم ُكنـم  .{ُمؤم
قًا} دِي )النكت والعيون   ها بعضـــــــــــاً.بعضـــــــــــُ   قُ هللا تعاىل يصـــــــــــديِ  التوراة، ألن كتبَ ين يع {:ُمصـــــــــــَ

 للماوردي(.
ُتْم ُمْؤِمِننيَ }  . )البغوي(.عليهم السالم األنبياءِ  م فيها عن قتلِ يتُ ابلتوراة، وقد هنُ  {ِإْن ُكنـْ
 
لَ ُثَّ َوَلَقدم َجاءَُكمم ُموَسى ِِبلمبَـيَِِناِت } -29 ُُتُ المِعجم  {.نَ َوأَنـمُتمم ظَاِلُمو بـَعمِدِه نم مِ   اَّتََّذم

َلًة مُثى اختىَْذُُتُ اْلِعْجَل ( من الســـورِة قولُه تعاىل: }50يف اآليِة )  ســـبقَ  ى أَْربَِعنَي لَيـْ َوِإْذ َواَعْداَن ُموســـَ
َ  ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـُْتْم ظَاِلُمونَ  رَك تفسرَي اليهوَد اختذوا العجَل إهلاً، وتمؤلِيُف األصِل هناك أن  {. وبنيى

 { كما ُأشرَي إليه يف موضعِه من هذا الكتاب.َوأَنـُْتْم ظَاِلُمونَ قولِه }
 ،كم العجلَ من عبادتِ  الذي صــــــــــــنعتموهُ  وأنتم ظاملون يف هذا الصــــــــــــنيعِ قاَل ابُن كثري رمَحُه هللا:  

 .وأنتم تعلمون أنه ال إله إال هللا
 
َقُكُم الطُّورَ َن ِميثَاَقُكمم َورَفـَعمَنا فَـ َوِإذم َأَخذم } -93  {.وم

( من السورة. وأورَد املؤلُف هناَك قصىَة نبِي هللا موسى عليه السالُم مع قومِه 63سبَق يف اآليِة )
 يف هذا الشأن.

ــرائيـلَ تعـاىل مـذكيِ  يقولُ قـاَل ابُن كثرٍي رمحـَُه هللا:   واملواثيقِ  عليهم من العهودِ  ذَ مـا أخـ  راً بين إســــــــــــ
 اجلبلَ   عليهم امليثاق، رفعَ   ا أخذَ ـي  أنه ملتعاىَل   رسله، وأخربَ   باعِ له، واتيِ   كَ ال شري  هُ به وحدَ   ابإلميانِ 

 ...دوا عليهوهِ وا مبا عُ فوق رؤوسهم؛ ليقرُّ 
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َِخَرُة ِعنـمَد اَّللَِّ } -94 انـَتم َلُكُم اـلدَّاُر اْلم ةا قـُلم ِإنم كـَ ــَ اِلصـــــــــ َت ِمنم  خـَ ِإنم  ُدوِن النَـّاِس فـََتَمنـَُّوا المَموم
ُتمم صَ   {.اِدِقيَ ُكنـم

 . )فتح القدير(.أنه ال يشاركهم فيها غريهم معىن اخللوصِ  {:َخاِلَصةً }
ُتْم َصاِدِقنيَ } َزَعْمُتْم ُقْل اَي أَيُـَّها الىِذيَن َهاُدوا ِإْن  }( من سورِة اجلمعة:  6: قاَل يف اآليِة ){ِإْن ُكنـْ

اِدِقنيَ أَنىُكْم أَْولَِياُء َّللِِى ِمْن ُدوِن النىاِس فـََتَمنـىوُ  ُتْم صــــــــَ م إن كنتُ  {فـََتَمنـىُوا اْلَمْوتَ {: }ا اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْ
 اهـ. .كم هذه املنزلةتعتقدون يف أنفسِ 
 مِ عَ إليـه من نِ  إليـه من احليـاة، ملـا يصــــــــــــــريُ  أحـبى  اجلنـة، كـان املوتُ  أنـه من أهـلِ  ألنـه من اعتقـدَ 
 . )النكت والعيون(.ى الدنياعنه من أذَ  اجلنة، ويزولُ 

 
ُ َبِصرٌي ِبَا يـَعمَمُلونَ } -96  {.َواَّللَّ

وهلا   ،من أعماهلم، بل هو جبميعها حميط  يه شـــــــــــــيءٌ ى عل ا يعملون، ال خيفَ مب وهللا ذو إبصـــــــــــــارٍ 
 )الطربي(. ها.جزاءَ  هم هبا العقابَ حتـى يذيقَ  ،ذاكر حافظٌ 

 
ِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَلمبِ } -97 َ َيَديمِه َوُهداى ُقلم َمنم َكاَن َعُدوًّا جلِِ م قاا ِلَما َبيم دِِ ــَ َك ِبِِذمِن اَّللَِّ ُمصـــــــ
ِمِنيَ َرى لِ َوُبشم   .{لمُمؤم

هللا الـذي  وعودِ ق مبوصـــــــــــــــدى  ،يـهإل بـه واطمـأنى  وانتفعَ  ،ورعـاهُ  هُ حفظَـ  القرآنَ  إذا مسعَ  ؤمنَ ألن امل
 )قالُه قتادة، الطربي(. من ذلك. فـيه، وكان علـى يقـنيٍ  وعدَ 
 
ُفُر ِّبَا ِإالَّ المَفاِسُقونَ  َآََيٍت بـَيَِِناتٍ َزلمَنا ِإلَيمَك دم أَنـم َوَلقَ } -99  {.َوَما َيكم

 حواهُ   هي ما  تك، وتلك اآلايتُ على نبوى  تٍ واضحات، داالي  عالماتٍ  اي حممدُ  أي: أنزلنا إليكَ 
 ســرائرِ  ومكنونِ اليهود،   من خفااي علومِ  ،مى هللا عليه وســلى صــلى  إىل حممدٍ   هُ الذي أنزلَ هللا   كتابُ 
ها إال يعلمُ  اليت مل يكنْ   ،همكتبُ   نتهُ ا تضـــــمى أوائلهم من بين إســـــرائيل، والنبأ عمي   وأخبارِ   ،أخبارهم
من أحكـامهم اليت كـانـت يف التوراة،  ،لوهُ أوائلهم وأواخرهم وبـدى  هُ فَـ هم وعلمـاؤهم، ومـا حرى أحبـارُ 
 فكان يف ذلك من أمرهِ  ،مى هللا عليه وسـلى صـلى  دٍ حمم  هِ على نبييِ   هُ الذي أنزلَ   هللا يف كتابهِ  هافأطلعَ 
 والبغي، إذ كان يف فطرةِ  إىل هالكها احلســــدُ   عهُ من نفســــه، ومل يد  ملن أنصــــفَ   ناتُ البييِ  اآلايتُ 
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ــلى  به حممدٌ   الذي أَتى ى مبثلِ ن أتَ مَ  تصــــديقُ  صــــحيحةٍ  ذي فطرةٍ  كليِ  ــلى صــ من  ،مى هللا عليه وســ
ــِ اليت وُ   ناتِ البييِ  اآلايتِ  ــر، وال هُ مَ تعلى  مٍ تعلُّ  من غريِ  ،تفصـــ ــيئاً منه عن آدمي أخذَ  من بشـــ .. شـــ

 (.الطربي)
 

ا} -100 دا ثـَُرُهمم  َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعهم ُهمم َبلم َأكم ِمُنونَ نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـم  {.اَل يـُؤم
 ا،ذنبً  املواثيقِ  ون نقضَ فال يعدُّ   ،يف شــيء وليســوا من الدينِ   ،{ ابلتوراة}َبْل َأْكثـَرُُهْم الَ يـُْؤِمُنونَ 

 )النسفي(. وال يبالون به.
 

 {.ِإالَّ ِبِِذمِن اَّللَِّ  ِبَضارِِيَن ِبِه ِمنم َأَحدٍ َوَما ُهمم } -102
 )الطربي(. ...وزوجه قون به بني املرءِ موه منهما، من املعىن الذي يفريِ ين ابلذي تعلى بضاريِ 
 

ُمم َآَمُنوا َواتَـَّقوما} -103  .{َلوم َكانُوا يـَعمَلُمونَ َخريمٌ َلَمُثوبٌَة ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ  َوَلوم َأَّنَّ
ا هلم مما استخاروا هللا على ذلك خريً  وا احملارم، لكان مثوبةُ واتقَ   ،ورسلهولو أهنم آمنوا ابهلل :  أي

 . )ابن كثري(.ألنفسهم ورضوا به
 

ا وَ } -104 ِذيَن َآَمُنوا اَل تـَُقوُلوا رَاِعنـــَ ا الـــَّ َُرمَن َواَسمَُعوا ََي أَيُـّهـــَ َذاٌب ُقوُلوا انم اِفرِيَن عـــَ َولِلمكـــَ
 {أَلِيمٌ 

 من موضٍع ابملؤمل. يف أكثرَ  فسىَر "األليَم"
 .": املوجعاألليم" ، يعين بقولهِ أليم وللكافرين يب وبرسويل عذابٌ َل الطربي: وقا
 

ُ َُيمَتصُّ } -105 َِتِه  َواَّللَّ ُ ُذو الم ِبَرمحم َِيمِ َمنم َيَشاُء َواَّللَّ  {َفضمِل المَع
الكبري،  هِ من رمحتِه الواسـعِة وفضـلِ   به  م هللاُ كُ ي ابحلقِد واحلسـِد على ما خصـى غلِ م تَ قلوهبَُ  نى ... فإِ 

كوا هبذا الذي م، فاســــــتمســــــِ يكُ انَ هرَ بني ظَ  وهو صــــــلىى هللا عليه وســــــلىمَ  دٍ على حممى  الوحيَ  نزلَ فأَ 
 ِمن نعمِة لُّ منه، وليَس هناَك أج ويزيدَُكم ُه فيكمظَ حفضـــــــَله، ليَ م عليه، واشـــــــُكروا فكُ ونَ ســـــــدُ حيَ 

 )الواضح(. م، فاحِرصوا على ذلك.ى هللا عليه وسلى النبِي صلى اإلمياِن واالستجابِة لدعوِة 
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ُ ِبَِممرِِه } -109 ٍء َقِديرٌ فَاعمُفوا َواصمَفُحوا َحَّتَّ َيَمِتَ اَّللَّ  {.ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِِ َشيم
 مقتضاُه يف هذا املوضِع وعٌد للمؤمنني. ُه هللا:قاَل رمح

ن هم مِ لكم أمرَ  لذين وصـــــــفتُ اب ما يشـــــــاءُ  على كليِ  هللاَ  نى إه:  وقاَل الطربيُّ رمحُه هللا يف تفســـــــري 
ا هداكم هداهم مل شـــــاءَ  وإنْ   ،مهم رهبى منهم بعنادِ  االنتقامَ   شـــــاءَ  إنْ   ،وغريهم قديرٌ   الكتابِ  أهلِ 
 له الـخـلقَ  ألنى   ؛قضاءه  شاءَ  ر علـيه أمرٌ وال يتعذى   ،أراده  ر علـيه شيءٌ ال يتعذى   ،انن اإلميله مِ   هللاُ 

 واألمر.
 

ًَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة  } -110 ــَّ ُكمم ِمنم َخريمٍ َوَأِقيُموا الصـــ ــِ ِإنَّ َتَُِدوُه ِعنمَد اَّللَِّ  َوَما تـَُقدُِِموا أِلَنـمُفســـ
 {اَّللََّ ِبَا تـَعمَمُلوَن َبِصريٌ 

ُكْم ِمْن َخرْيٍ ا َومَ } ــِ ُموا أِلَنـُْفســــ  موهُ حياتكم، فتقديِ  يف أايمِ   صــــــا ٍ  ومهما تعملوا من عملٍ   :{تـَُقدِي
 ...كمكم يف معادِ ا ألنفسِ خرً ذُ  ،وفاتكم قبلَ 
 قاَل مؤليُِفه: خرٌب يف اللفِظ معناُه الوعُد والوعيد. {ِإنى اَّللىَ مبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ }

أهنم مهما   ن الـمؤمننيَ مِ   تِ ايللذين خاطبهم هبذه اآل  ثناؤهُ  جلى   من هللاِ   هذا خربٌ وقال الطربي:  
رًّ   ،وشـــــــــــــريٍ  ن خريٍ فعلوا مِ  يجزيهم ف  ،يه منه شـــــــــــــيءى عل فَ ال خي  ،فهو به بصـــــــــــــري  ،يةا وعالنســـــــــــــِ

 مثلها.  وبـاإلساءةِ  ،جزاءه بـاإلحسانِ 
 نــه أعلمَ أ وذلــكَ  ،اا وزجرً وأمرً  ،ا ووعيــدايــه وعــدً فــإن ف ،رباخل خمرجَ  كــان خرجَ   وإنْ  وهــذا الكالمُ 

هم حتـى يُثـيبَ   ا هلم عندهُ مذخورً  إذ كان ذلكَ   ، طاعتهوا يفيجدُّ ل  ،أعماهلم  جبميعِ   أنه بصريٌ  القومَ 
 .علـيه
 

اُتوا } -111 انِيـُُّهمم قـُلم هـَ اَرى تِلـمَك َأمـَ اَن ُهوداا َأوم َنصــــــــــــَ َنَـَّة ِإالَّ َمنم كـَ َل اجلم خـُ َوقـَاُلوا َلنم يـَدم
ُتمم َصاِدِقيَ َهاَنُكمم بـُرم   {.ِإنم ُكنـم

 (.زاد املسري. )ىأو نصارَ  ان كان هودً مَ  ال يدخلها إال إن كنتم صادقني ِبن اجلنةَ 
 

َهُه َّلِلَِّ } -112 َلَم َوجم  .{َوُهَو حُممِسنٌ بـََلى َمنم َأسم
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 )النسفي(. ابلقرآن قٌ مصديِ 
ــلى لى ـصـــــــــــ  فيه الرســــــــــــولَ   أي: اتبعَ وقاَل ابُن كثرٍي رمحُه هللا:    لِ املتقبى  فإن للعملِ  ،مى هللا عليه وســــــــــ

للشريعة،   صواابً موافقاً   أن يكونَ   :أن يكون صواابً خالصاً هلل وحده، واآلخر  :أحدمها  ،شرطني
ن مَ " م:ى هللا عليه وســـلى هللا صـــلى   رســـولُ  صـــواابً، مل يتقبل، وهلذا قالَ  ومل يكنْ   فمىت كان خالصـــاً 

 عنه عليه الصــــــــــــــالةُ   عائشــــــــــــــةَ  من حديثِ  مســــــــــــــلمٌ   رواهُ   ."و ردي ان فهعمالً ليس عليه أمرُ  عملَ 
منهم،  أهنم خملصـــــون فيه هلل، فإنه ال يتقبلُ  ضَ رِ الرهبان ومن شـــــاهبهم، وإن فُ  والســـــالم، فعملُ 

ة، وفيهم كافى   إليهم وإىل الناسِ  املبعوثِ  ،مى هللا عليه وســـلى صـــلى  ذلك متابعاً للرســـولِ   حىت يكونَ 
ن: الفرقاسـورة  ]  }َوَقِدْمَنآ ِإىَلٰ َما َعِمُلواْ ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَبآًء مىنُثورًا{ عاىل:هللا ت وأمثاهلم قالَ 

ُلُهْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة حَيَْسُبُه ٱلظىْمآُن َمآًء َحىتىٰ ِإَذا َجآَءُه  تعاىل: وقالَ  ،[23 ــٰ }َوٱلىِذيَن َكَفُرۤوْا أَْعَمـــــ
ْدُه َشْيئاً   .[39النور:  سورة{] ملَْ جيَِ

 
ُُه  } -114 اِجَد اَّللَِّ َأنم يُذمَكَر ِفيَها اَسم َعى يف َخَراِّبَا ُأولَِئَك َما َكاَن َوَمنم َأظمَلُم ِمَّنم َمَنَع َمســــــَ َوســــــَ

نـمَيا ِخزمٌي  ُخُلوَها ِإالَّ َخائِِفَي هَلُمم يف الدُّ َِيمهَلُمم َأنم َيدم َِخَرِة َعَذاٌب َع  .{َوهَلُمم يف اْلم
 .. )الطربي(فساداً عذاُب جهنـم م وسعيهم فـي األرضِ هم وكفرهم برهبيِ ى معصيتِ م عل هلو 
 

ُ َأوم ََتمتِيَنا َآيَةٌ َوقَاَل الَِّذيَن اَل يـَعمَلُموَن } -118  .{َلوماَل يَُكلُِِمَنا اَّللَّ
 عائكَ يف اديِ  كَ صــــدقِ  على وعالمةً  داللةً ، أو أتتينا ِبيٍة رســــوله  عياانً ِبنكَ   نا هللاكلىمَ هالى  قالوا: 
 .ابختصار( ،؟ )البغويالنبوة
 

َواَءُهمم بـَعمَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن المِعلممِ َولَِئِن اتَـّبَـعمَت } -120  {َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمنم َوِلٍِ َواَل َنِصريٍ  َأهم
ر،  هتوُّدٍ ن م ما يرضـــيهم عنكَ والنصـــارى، في  يهودِ ال ى هؤالءِ هوَ   مدُ { اي حم}َولَِئِن اتـىبَـْعتَ  وتنصـــُّ

بضـــاللتهم  مِ من العل   الذي جاءكَ  هم من بعدِ تَ بـى يه حمف من ذلك إىل إرضـــائهم، ووافقتَ  فصـــرتَ 
 ... )الطربي(.من نبئهم يف هذه السورة علـيكَ  الذي اقتصصتُ  م، ومن بعدِ وكفرهم برهبيِ 
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ئــاا َواَل } -123 يـم ا اَل ََتمِزي نـَفمٌس َعنم نـَفمٍس شـــــــــــَ مـا لٌ  َواتَـُّقوا يـَوم ا عـَدم هــَ بـَـُل ِمنـم ا  يـُقم َفُعهـَ َواَل تـَنـم
 {.َواَل ُهمم يـُنمَصُرونَ َشَفاَعٌة 

ذلَك اليوم، الذي ال َتقضـــــــي نفٌس عن نفٍس شـــــــيئاً مَن احلقوِق  تفســـــــريها: واحَذروا حســـــــابَ 
ُر هلم فيُ أحد، وال يُن فيُدها واســــــــــطةُ ، وال يُ منها فديةٌ  لُ قبَ واجلزاء، وال يُ   .وا ِمن العذاب عُ منَـ َتصــــــــــَ
 )الواضح(.

 
ا } -126 ا َآِمنــا َذا بـَلــَدا لم هــَ عــَ ُه ِمَن الثََّمَراتِ َوِإذم قـَـاَل ِإبـمَراِهيُم َربِِ اجم لــَ َمنم َآَمَن  َوارمُزقم َأهم

َِخرِ  ِم اْلم ُهمم ِِبَّللَِّ َوالميَـوم  .{ِمنـم
ا منــه قًرى حيصــــــــــــــــُل فيهــا ذلــك، أو عيُء إليــه من األقطــا ِر أي: من أنواعهــا، ِبْن ُععــَل قريبــً

يف يوٍم  أي أنه جيتمُع فيه الفواكُه الربيعيُة والصــيفيُة واخلريفيةُ  -  َل كالمهاوقد حصــ  -الشــاســعة 
 واحد! )روح املعاين(.

 
ِلمم } -131 ُت ِلَربِِ المَعاَلِميَ ِإذم قَاَل َلُه رَبُُّه َأسم َلمم  {.قَاَل َأسم
رها ومدبيِ  اخلالئقِ  مجيعِ   ملالكِ   ادةِ لعباب تُ ـصـــــــــــ ابلطاعة، وأخل  ه: خضــــــــــــعتُ اً لربيِ يبجم إبراهيمُ  قالَ 

 )الطربي(. دون غريه.
 

ُت ِإذم قَاَل لَِبِنيِه َما تـَعمُبُدوَن ِمنم بـَعمِدي } -133 َر يـَعمُقوَب المَموم َهَداَء ِإذم َحضــــــــَ ُتمم شــــــــُ َأمم ُكنـم
َحاَق إِ قَاُلوا نـَعمُبُد ِإهَلََك  َاِعيَل َوِإسم ِلُمونَ هَلاا َواحِ َوِإَلَه َآَِبِئَك ِإبـمَراِهيَم َوِإَسم ا َوََنمُن َلُه ُمسم  {دا

 ،اا واحدً إهلً قاَل بنوُه له: نعبُد معبودَك الذي تعبده، ومعبوَد آابئَك إبراهيَم وإمساعيَل وإســحاَق  
 .رابًّ  دونهُ  ـخذُ وال نتى  ،ابه شيئً  فال نشركُ  ،له الربوبـية دُ ونوحيِ  ،له العبـادة صُ ـخـلِ نُ  :أي

)تفسري  والطاعة. بــــــــــــالعبوديةِ   ونــــــــــــحن له خاضعونَ  {:ُه ُمْسلِــــــــــــُمونَ ُن لَ َونَــــــــــــحْ }ويعين بقوله:  
 الطربي(.

 
ُتمم  } -134 بـم ــَ َبتم َوَلُكمم َما َكســــــــ ــَ أَُلوَن َعمَّا َكانُوا تِلمَك أُمٌَّة َقدم َخَلتم هَلَا َما َكســــــــ ــم َواَل ُتســــــــ

 {.يـَعمَمُلونَ 
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ا لكم ما كسبتـــم، وعلـــيكم ما اكتسبتـــم، إمنداد، فواألج  اآلبـــاءِ  ى فضائلِ عل  كالَ وا االتيِ عُ ودَ .  ..
ــمُ وال ُتسألون عمي  ــلُ  ا كان إبراهيــــ ــاطُ  ويعقوبُ  وإسحاقُ  وإمساعيــــ يعملون من األعمال،  واألسبــــ

 دون ما أســـلفَ  ،وأســـلفت ا كســـبتْ عمي   ا ُتســـألُ فإمن يامةِ الق ى هللا يومَ عل  قدمتْ  نفسٍ  ألن كلى 
 )الطربي(. ها.غريُ 
 

اَرى ََتمتَـُدوا وا ُهوداا َأوم َوقـَاُلوا ُكونُ } -135 اَن ِمَن  َنصــــــــــــَ ا كـَ ا َومـَ قـُلم بـَلم ِملـََّة ِإبـمَراِهيَم َحِنيفـا
رِِكيَ   {.المُمشم

اَرى هَتَْتُدوا}وقوهلم:  قاَل رمَحُه هللا:   َوقَاُلوا َلْن يَْدُخَل }  :قوهلم نظريُ   {َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو َنصــــــــــَ
 .[111البقرة: سورة ]{ اَرىوًدا أَْو َنصَ  َمْن َكاَن هُ اجْلَنىَة ِإالى 

ــري(:   ــارى: كونوا  اليهود: كونوا هوداً، وقالتِ  معناه: قالتِ قاَل ابن اجلوزي يف )زاد املســـــــ النصـــــــ
 نصارى، هتتدوا.

 
ِلُمونَ } -136  .{َوََنمُن َلُه ُمسم

 )الطربي(.. له بـالعبودية مذعنونَ  ،بـالطاعة ونـحن له خاضعونَ 
 

ُتمم ِبِه َمُنوا ِبِِ فَِإنم آَ } -137 َتَدوماثمِل َما َآَمنـم  .{فـََقِد اهم
 فقد أصابوا احلقى وأُرِشدوا إليه. )ابن كثري(.

 
َغَة اَّللَِّ } -138 َغةا َوََنمُن َلُه َعاِبُدونَ ِصبـم َسُن ِمَن اَّللَِّ ِصبـم  .{َوَمنم َأحم

ُن الصـبغ، فإهنا هي احلنيفيُة ي أحسـ ، صـبغَة هللا اليت هاتىِبعوا ملىَة إبراهيم: الطربي  قال ابُن جرير
 املسلمة، وَدعوا الشرَك ابهلل والضالَل عن حمبِة هداه.

{: يعين ملىَة اخلاضــــــعنَي هلل، املســــــتكيننَي له، يف اتيِباِعنا ملىة إبراهيَم ودينونِتنا َوحَنُْن َلُه َعاِبُدونَ }
 رسله، كما استكربِت اليهوُد والنصارى، غرَي مستكربيَن يف اتىباِع أمرِه واإلقراِر برسالةِ له بذلك،  
 م؛ استكبارًا وبغًيا وحسًدا.ى هللا عليه وسلى مٍد صلى فكفروا مبح
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ُتمم  } -141 بـم ــَ َبتم َوَلُكمم َما َكســــــــ ــَ أَُلوَن َعمَّا َكاتِلمَك أُمٌَّة َقدم َخَلتم هَلَا َما َكســــــــ ــم نُوا َواَل ُتســــــــ
 {.يـَعمَمُلونَ 
َقْد َخَلْت{ يف تعاىل: } وقولهُ رمَحُه هللا:   من الســورة، وقاَل هناكَ ( 134لفظُه يف اآليِة )قد مرى 
 األنبياءُ  ابألمةِ  عىَن من األرض، ويُ   إىل اخلالءِ   وصـــــــارتْ  ماتتْ   :ة، ومعناهألمى  نعتٍ  رفعِ  موضـــــــعِ 

ــارى، أيوال اليهودُ  يف هــذه اآليــةِ  بُ املــذكورون، واملخــاطَــ   أنتم أيهــا النــاحلوهم اليهوديــةَ  :نصـــــــــــــ
َبْت{ من خريٍ } نفسٍ  لى  ينفعكم، ألن كية، ذلك الوالنصـــــــــران هم ال ، فخريُ وشـــــــــري  هَلَا َما َكســـــــــَ

َواَل } .للعبد القائلني ال اكتســـــــــــابَ  يةِ على اجلرب  رد   ويف هذه اآليةِ   ا.م شـــــــــــرًّ بتُ ـســــــــــ كم إن كينفعُ 
 يناً.يـَْعَمُلوَن{ فتنحلوهم دِ ُتْسأَُلوَن َعمىا َكانُوا 

 الكتاب؛ لتكملِة تفسريها. ( يف هذا134وتُنظَُر اآليُة )
 

 اجلزء الثاّن 
 

 {.الَِّذيَن َهَدى اَّللَُّ َوِإنم َكاَنتم َلَكِبريَةا ِإالَّ َعَلى } -143
 . )البغوي(.هداهم هللا :أي
 

َواَءُهمم } -145 َّاِلِميَ  ِمنم بـَعمِد َما َجاَءَك ِمَن المِعلممِ َولَِئِن اتَـّبَـعمَت َأهم  {ِإنََّك ِإذاا َلِمَن ال
منهم  وعلى عـنادٍ   ،أهنم مقيمون على ابطـل كَ إبعالمي إايي  من العلمِ  ـيكَ إل مـا وصــــــــــــــلَ  بعـدِ  نم
تْ  بـلةُ ك إليهـا هي القِ هتُـ اليت وجى  بـلةَ فـة منهم أن القِ حقي، ومعرٍ لل   إبراهيمَ  على أبيـكَ  اليت فُِرضـــــــــــــــَ

 . )الطربي(.هاوَ حن هُ التوجُّ  من الرسلِ  من بعدهِ  ولدهِ  وسائرِ  علـيه السالمُ 
 

ََراِم } -149 ِجِد اْلم طمَر المَمســم َهَك شــَ َت فـََولِِ َوجم َوِإنَُّه لَلمَحقُّ ِمنم رَبَِِك َوَما َوِمنم َحيمُث َخَرجم
ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا     {تـَعمَمُلونَ اَّللَّ

َيها هللاُ لكم  ... فٍل الثابُت املواِفُق للِحكمة، وليَس هللاُ بغا  ، وهوفإنىُه الِقبلُة اخلالصــــــــُة اليت َرضــــــــِ
 .امتثاِلكم وطاعِتكم، ولسوَف جُيازيكم بذلَك أحسَن جزاء. )الواضح يف التفسري( عن
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طمَر الممَ } -150 َهَك شــــــَ َت فـََولِِ َوجم ََرامِ َوِمنم َحيمُث َخَرجم ِجِد اْلم ُتمم فـََولُّوا   ســــــم َوَحيمُث َما ُكنـم
طمَرهُ  ةٌ  ُوُجوَهُكمم شـــــــــــَ ُهمم َفًَل ََّتم لَِئًلَّ َيُكوَن لِلنَـّاِس َعَليمُكمم ُحجـَّ ُهمم  ِإالَّ الَـِّذيَن ظََلُموا ِمنـم وم شـــــــــــَ

ّن َوأِلُُِتَّ نِعمَمِِت َعَليمُكمم  َشوم  .{َوَلَعلَُّكمم ََتمَتُدونَ َواخم
 التحويلِ  ألن موقعَ  ؛أتكـيداً من هللا تـعاىل هذه اآليةُ  مث تكررتْ قاَل املؤلُف يف اآليِة اليت قبلهـا:  
 عليهم وتســــــــــكنَ  فيخفى  ،به  مَ التهمُّ   ى الناسُ لريَ  األمرَ  دَ أكف  ا،كان صــــــــــعباً يف نفوســــــــــهم جدًّ 

 اهـ هم إليه.نفوسُ 
 )النسفي(. راهيم.إب ولكي هتتدوا إىل قبلةِ : {َوَلَعلىُكْم هَتَْتُدونَ }
 

 .{َكَما َأرمَسلمَنا ِفيُكمم َرُسوالا ِمنمُكمم } -151
. )روح املعاين، الرســـول  إرســـالِ  إمتامِ  مثلَ  إمتاماً   ،أو يف اآلخرة ،القبلة نعميت عليكم يف أمرِ  ألُتى 

 ابختصار(.
 

اِس يف } -159 اُه لِلنــَّ ا بـَيـَّنــَّ ِد مــَ اِت َواهلــمَُدى ِمنم بـَعــم ا ِمَن المبَـيِِنــَ ا أَنـمَزلمنــَ ُتُموَن مــَ ِإنَّ الــَِّذيَن َيكم
ِعُنونَ  ُأولَِئَك يـَلمَعنـُُهُم اَّللَُّ المِكَتاِب   .{َويـَلمَعنـُُهُم الًلَّ
ــلى ى هللا  لى ـصـــــ  حممدٍ  هللا من أمرِ   هُ مون ما أنزلَ ذين يكتهؤالء ال ــفتهِ عليه وســــ أنه   ،دينه وأمرِ   م وصــــ

 للنـاس. وأصـــــــــــــــلُ  هُ هم تبيينَـ لعنهم بكتمـاهنم ذـلك وتركِ  كتبهم، يهللا هلم يف نـهُ يى مـا ب من بعـدِ  قُّ احل
 ار(.ي، ابختص. )الطرب هم هللا منه ومن رمحتهدُ بعِ ا: أولئك يُ اللعن: الطرد، فمعىن اآلية إذً 

 
لَ } -160  {َوَأَن التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ ُحوا َوبـَيـَُّنوا فَُأولَِئَك أَُتوُب َعَليمِهمم ِإالَّ الَِّذيَن ًَتبُوا َوَأصم
ــرـفةِ  بقلوبِ  اعُ الرجـى  :{َوَأاَن ٱلتـىوىابُ }  ٱلرىِحيُم{ هبم بعـد إقـباهلم عليي.} ،عين إيلي  عـبادي املنصــــــــــــ

 )البغوي(.
 

ا  يـَرَ َوَلوم } -165 يعــا َة َّلِلَِّ َجَِ َذاَب َأنَّ المُقوَّ َن المعــَ ِديــُد ى الــَِّذيَن ظََلُموا ِإذم يـََروم ــَ َوَأنَّ اَّللََّ شــــــــــ
 {.المَعَذابِ 
 )الطربي(. ى معي إهلاً غريي.عَ  وادى يب ن كفرَ م أين شديٌد عذايب ملوأيقنتُـ ... 
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ُهمم  َوقـَاَل الَـِّذيَن اتَـّبَـُعوا َلوم َأنَّ لَنَـا َكرَّ } -167 ا َتَ َُّءوا ِمنـَّاةا فـَنَـَتَ ََّأ ِمنـم ُ   َكمـَ َذلـَِك يُرِيِهُم اَّللَّ كـَ

 .{َوَما ُهمم ِبَارِِجَي ِمَن النَّارِ َأعمَماهَلُمم َحَسَراٍت َعَليمِهمم 
تبوعون فيها على الكفر امل  ،يا الدنرؤســــــــاؤهم الذين كانوا يفتربأ منهم كما    :{َكَما َترَبىُءوا ِمنىا}
 .هللبـا
وإن ندموا بعد معاينتهم   ،اروما هؤالء الذين وصـفتهم من الكف{:  َوَما ُهْم ِِبَارِِجنَي ِمَن النىارِ }

ــيثة، ومت هم على ما سـلفَ ت ندامتُ هللا، فاشـتدى  ما عاينوا من عذابِ  وا نى منهم من أعماهلم اخلبــــــــــــــ
ــليِ ؤ يبوا فيها، ويتربى ينا كريًة ليالدنإىل  ــادهتم ا يهموا من مضــ ــيةِ يطيعوهنم يف لذين كانواوســ هللا   معصــ
هم فـيها مبنجيهم من وها هللا بكفرهم به يف الدنـيا، وال ندمُ  أصالمهُ اليت  جني من النارِ ِبار   ،فـيها

 . )الطربي(.دونهللا حينئذ، ولكنهم فـيها خمـلى  عذابِ 
 

َرمِض َحًَلالا  َيِِبـا } -168 ا النَـّاُس ُكُلوا ِـمَِّا يف األم يمطـَاِن  ََي أَيُـّهـَ ِإنَـُّه ا َواَل تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشـــــــــــَّ
 .{َلُكمم َعُدو  ُمِبيٌ 

ــرِي األلفاِظ الكرميِة نفســـــــــها، يف اآليِة ) ــورة: 168قاَل يف تفســـــــ على  يقعُ   :}َعُدو {( من الســـــــ
 نَ اب  مبعىَن   وأن يكونَ   ،عداوته   أابنَ مبعىَن   أن يكونَ  حيتملُ   :ُمِبنٌي{}وواجلميع،   واالثننيِ  الواحدِ 
  واحد.مبعىًن  ،وأابن ،األمر تقول: ابنَ  ألن العربَ  ؛أنه عدوي  يف نفسهِ 

ُ وقاَل البغويُّ رمَحُه هللا:    الســـــــــــــجودَ  إبابئهِ   هُ عداوتَ  العداوة، وقد أظهرَ  رُ ظهِ مُ  :وقيل ،العداوة  بنيِي
  من اجلنة. هُ حني أخرجَ  هُ إايي  وغرورهِ  ،آلدم
 

ئاا  َأَوَلوم َكاَن َآَِبُؤُهمم اَل } -170 َتُدونَ يـَعمِقُلوَن َشيـم  .{َواَل يـَهم
. والصـــــــــــواب  احلقى  وأرادَ  الدينَ  ن طلبَ ويقتدي هبم مَ  ،همهتدي هبم غريُ فيَ  لرشـــــــــــدٍ   وال يهتدونَ 
 )الطربي(.

 
ُكُروا َّلِلَِّ } -172 اُكمم َواشـــــــــــم نــَ ا َرزَقـم اِت مــَ ا الــَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمنم  َيِِبــَ ُتمم ِإَيَّ ََي أَيُـّهــَ ُه ِإنم ُكنـم

 .{تـَعمُبُدونَ 
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النفس، كما  وهزُّ   التثبيتُ  هبذا الـشرطِ  { شـرط، واملرادُ نْ }إِ   قاَل املؤلُف يف موضـِع تفـسرِي اآلية:
 رجاًل. كذا إن كنتَ   افعلْ  :تقول

ْيطَاِن ِإنىُه َلُكْم ( من ســورِة األنعام: }142وقاَل يف تفســريها، يف اآليِة ) َواَل تـَتىِبُعوا ُخُطَواِت الشــى
كــذا، على معىن   فــافعــلْ  من الرجــالِ  لرجــل: إن كنــتَ  كمــا تقولُ   ،للنفوس إقــامــةٌ  {:ُدو  ُمِبنيٌ عَــ 

 .نفسه إقامةِ 
  مطيعني.قال الطربي: إْن كنُتم منقاديَن ألمره، سامعنيَ و 
 

َ َعَليمِه } -173  .{ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ َفَمِن اضمُطرَّ َغريمَ َِبٍغ َواَل َعاٍد َفًَل ِإُثم
 ص.رخى   }رىِحيٌم{ حيثُ  ؟عند االضــــــــــــــطرار  امليتةِ   بتناولِ  ذُ  يؤاخِ فأّنى   الكبائرِ  َغُفوٌر{ للذنوبِ }

 )النسفي(.
 

ِرِق َوالمَمغمِرِب  المِ َّ لَيمَس } -177 َوَلِكنَّ المِ َّ َمنم َآَمَن ِِبَّللَِّ َأنم تـَُولُّوا ُوُجوَهُكمم ِقبـََل المَمشـــــــــــم
َِخِر َوا ِم اْلم اِب َوالنَِّبيِِيَ َوالميَـوم ِة َوالمِكتــَ اَمى  لمَمًَلِئكــَ ِه َذِوي المُقرمََب َوالميَـتــَ ــِِ اَل َعَلى ُحب َوَآَتى الممــَ

اِكيَ  ــَ ِبيِل وَ َوابمَن    َوالمَمســــ ــَّ ائِِليَ الســــ ــَّ ًَلَة َوَآَتى الزََّكاَة    الســــ ــَّ َوالمُموُفوَن َويف الِرِقَاِب َوَأقَاَم الصــــ
ِدِهمم ِإَذا َعاَهُدوا َدُقوا  ِبَعهم ــَ رَّاِء َوِحَي المَبأمِس ُأولَِئَك الَِّذيَن صـــ اِء َوالضـــــَّ ــَ اِبرِيَن يف المَبأمســـ ــَّ َوالصـــ
 {.َوُأولَِئَك ُهُم المُمتـَُّقونَ 

{: الربُّ هو التوسُُّع يف فعِل اخلري. وهو ضرابن: ضرٌب يف االعتقاد، وضرٌب يف األعمال، ْلربى ا}
 ...{ )مفردات الراغب ابختصار(. اْلربى َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكمْ   سَ لَيْ وقد اشتمَل عليه قولُه تعاىَل: }

هبذه  صــــــــــفَ من اتى : ...  {ِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنىِبيِينيَ َوَلِكنى اْلربى َمْن َآَمَن اِبَّللِى َواْليَـْوِم اآْلَخِ }
ابهلل، وأنه ال إله  ه، وهو اإلميانُ كليِ   اخلريِ  مبجامعِ  ها، وأخذَ كليِ   ى اإلســـالمِ رَ يف عُ  فقد دخلَ   اآليةِ 

 جنسٍ  وهو اســـمُ   ،والكتاب   ،بني هللا ورســـله رةٌ الذين هم ســـفَ   ،املالئكة  بوجودِ  قَ إال هو، وصـــدى 
 املهيمنُ  ،ِبشــــــرفها، وهو القرآن  متْ تِ على األنبياء، حىت خُ   من الســــــماءِ   املنزلةَ  الكتبَ  يشــــــملُ 

ــتمـلَ  ى إلـيه كـلُّ هَ اـلذي انت ،من الكـتب هُ على مـا قبلَـ  ــعـادةٍ  على كـليِ  خري، واشــــــــــــ يف اـلدنـيا  ســــــــــــ
من أوهلم إىل خامتهم  ،همهللا كليِ   ِبنبياءِ  قبله، وآمنَ  من الكتبِ   ما سـواهُ  به كلُّ  خَ سِـ واآلخرة، ونُ 

 ذكَر يوِم القيامة، رمحُه هللا(.ابُن كثري . )ونسَي مجعنيعليه وعليهم أ هللا وسالمهُ  صلواتُ  حممدٍ 
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ِكنيِ َوٱْلَمسَـ } ون ما عطَ وهم الذين ال جيدون ما يكفيهم يف قوهتم وكسـوهتم وسـكناهم، فيُ  :{ــــــــــــــــٰ
 .همتُ لى هم وخَ به حاجتُ  دُّ سَ تُ 

 )ابن كثري(. .والصدقات  ون من الزكواتِ عطَ ضون للطلب، فيُ وهم الذين يتعرى  :}َوٱلسىآئِِلنَي{
يوفون به  هللا بعد الــمعاهدة، ولكنْ   عهدَ  الذين ال ينقضون: َوالــُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم إَذا عاَهُدوا{}
 )الطربي(.ن عاهدوه علـيه. علـى ما عاهدوا علـيه مَ  هُ ونَ تـمُّ ويُ 
 

َعُه } -181 َلُه بـَعمَدَما َسَِ ُلونَهُ َفَمنم َبدَّ ُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِِ َا ِإَثم يٌع َعِليمٌ  فَِإَّنَّ  {ِإنَّ اَّللََّ َسَِ
 )الطربي(. لونه.علـى الذين يبديِ  لكَ ن ذمِ  لَ ديِ ما بُ  فإمنا إمثُ 

 
ٍم ُأَخرَ َعَلى َسَفٍر  َفَمنم َكاَن ِمنمُكمم َمرِيضاا َأوم } -184 ٌة ِمنم َأَيَّ  {.َفِعدَّ
 . )ابن كثري(.من األايم يف السفرِ  هُ رَ فطِ أُ  ما ةُ فعليه عدى  رَ فطِ فإذا أُ 
 

ا َولَيمَس المِ ُّ ِبَِنم َتَمُتوا المبـُُيوَت ِمنم ظُ } -189 َوَلِكنَّ المِ َّ َمِن اتَـَّقى َوأمُتوا المبـُُيوَت ِمنم ُهورِهــَ
ِلُحونَ  أَبـمَواِّبَا  {.َواتَـُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكمم تـُفم
ــهِ   ِبداءِ  هُ حمارمه، وأطاعَ  بَ نى هللا فخافه، وع ىقَ من اتـى  الربى  ولكنى   يانُ ا إتهبا، فأمي  هُ اليت أمرَ  فرائضــــــ
ــئتُ هلل ف من ظهورهــا فال برى  البيوتِ  أبواهبــا، مــا مل  م من أبواهبــا وغريِ يــه، فــأتوهــا من حيــث شــــــــــــ

ــمَ  ــياهنا من أبواهبا يف تعتقدوا حتريــ لكم اعتقاده، ألنه   جائزٍ  من األحوال، فإن ذلك غريُ   حالٍ إتــ
 )الطربي(. مه علـيكم.مما مل أحريِ 

 
 .{عمَتِدينَ ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ الممُ َواَل تـَعمَتُدوا َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمم } -190
 ن قتلِ مِ  ،علــيهم هللاُ  هُ مَ ما حرى  ونَ فــيستحلُّ  ،حدوده  الذين جياوزونَ   {ِإنى اَّللىَ اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ }

 )الطربي(. وذراريهم. الـمشركنيَ  ن نساءِ مِ  ،همقتلَ  مَ الذين حرى  هؤالءِ 
 

اتِلُ َواَل تُـ } -191 تـُُلوُهمم قـَ اتُِلوُكمم ِفـيِه فـَِإنم قـَاتـَُلوُكمم فـَاقـم ََراِم َحَّتَّ يـُقـَ ِد اْلم جـِ وُهمم ِعنـمَد المَمســـــــــــم
 .{َكَذِلَك َجَزاُء المَكاِفرِينَ 
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يف  الطويلَ  فــي الدنــيا والــخزيَ  القتلَ   علــى كفرهم وأعماهلم السيئةِ  الكافرينَ  ثوابَ  جعلَ  فإن هللاَ 
 )الطربي(. خرة.اآل
 

َواعمَلُموا َأنَّ َفَمِن اعمَتَدى َعَليمُكمم فَاعمَتُدوا َعَليمِه ِبِثمِل َما اعمَتَدى َعَليمُكمم َواتَـُّقوا اَّللََّ  } -194
 .{اَّللََّ َمَع المُمتَِّقيَ 

 ا واآلخرة.يف الدني  والتأييدِ   وا ابلنصرِ ِبنه تعاىل مع الذين اتقَ   هللا وتقواه، وإخبارهُ   هلم بطاعةِ  أمرٌ 
 )ابن كثري(.

 
ُنوا } -195 ســـــــــــِ ِة َوَأحم ُلكـَ ِبـيِل اَّللَِّ َواَل تـُلمُقوا ِِبَيـمِديُكمم ِإََل التـَّهم ِإنَّ اَّللََّ ُيـُِبُّ َوأَنمِفُقوا يف ســـــــــــَ

ِسِنيَ   .{المُمحم
 إنى هللَا يريُد اخلرَي ابحملسنني. )الواضح(.

 
َعُلوا ِمنم َخريمٍ } -197 ا تـَفم ُه اَّللَُّ َوتَـ  َومــَ ِإنَّ َخريمَ يـَعمَلمــم ََي ُأوِل  َواتَـُّقونِ  الزَّاِد التـَّقمَوى َزوَُّدوا فــَ

َلمَبابِ   .{األم
 .اجلميل ثىهم على فعلِ ، ح وفعاًل قواًل  القبيحِ  ا هناهم عن إتيانِ ـي مل{: َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ }
 ِبمري. )ابن كثري(.ملن خالفين ومل أيمتْر  يقول: واتىقوا عقايب ونكايل وعذايب{: َواتـىُقونِ }
 

تَـغمِفُروا اَّللََّ } -199  .{ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ ُثَّ َأِفيُضوا ِمنم َحيمُث َأفَاَض النَّاُس َواسم
 )الطربي(. بكم. رحيـمٌ  ،الً منه علـيكمتفضُّ  ،هلا حينئذٍ  فإنه غفورٌ  ،لذنوبكم وا هللاَ ر واستغفِ 

 
 {.أَنَُّكمم ِإلَيمِه حُتمَشُرونَ  َواتَـُّقوا اَّللََّ َواعمَلُموا} -203

 بني يديه. والوقوفِ  ابحلشرِ  رَ وذكى  ،تعاىل ابلتقوى مث أمرَ قاَل رمَحُه هللا: 
وقاَل الطربي يف تفســـــــريها: واتىقوا هللا أيها املؤمنوَن فيما فرَض عليكم من فرائضـــــــه، فخافوُه يف 

ــييعها والتفريِط فيها، وفيما هناكم عنه يف حجِيكم ومنا ســــــككم أْن ترتكبوُه أو أتتوه، وفيما تضــــ
روا يف أداـئِه والقـياِم ـبه، واعلموا أنكم ــِي رون،  كلىفكم يف إحراِمكم حلجِيكم أْن تقصــــــــــــ ــَ إلـيه حُتشــــــــــــ
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فمجازيكم هو ِبعماِلكم، احملســُن منكم إبحســانه، واملســيُء إبســاءته، وموٍف كلى نفٍس منكم 
 ما عملت، وأنتم ال ُتظَلمون.

 
َعىَوِإَذا تـَوَ } -205 ــَ َرمِض    َلَّ ســـ دَ يف األم ــِ ُ اَل ُيُِبُّ  لِيـُفمســـ َل َواَّللَّ ــم َرمَث َوالنَّســـ ِلَك اْلم ِفيَها َويـُهم
 {.المَفَسادَ 

 ( من السورِة نفسها ابلكفِر ومواالِة الكفرة.11يف اآليِة )فسىَر اإلفساَد 
املعاصي، وذلك   مجيعُ  فسادِ يف اإل  وقد يدخلُ ومما ذكَرُه الطربيُّ رمَحُه هللا يف معىن الفساِد قوله:  

 دونَ  معاين اإلفســادِ  ببعضِ  هُ هللا وصــفَ  م خيصــصِ  األرض، فل يف عاصــي إفســادٌ بـــــــــــــــــامل أن العملَ 
 بعض.

 
ُثمِ َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اَّللََّ َأَخَذتمُه المِعزَُّة ِبِ } -206  {.ْلمِ
ـــبب  ارتكـاـبه، أو الـباءُ  هُ وألزمتْـ  ،ى عـنههَ ناـلذي يُ  ،على اإلمث اجلـاهلـيةِ   ةُ ومحيـى  النخوةُ  هُ تْـ محلَ   ،للســــــــــــ
 )النسفي(. .وهو الكفر ،الذي يف قلبه اإلمثِ  من أجلِ  ةُ العزى  هُ أخذتْ  :أي
 

َسُه } -207 ِري نـَفم ُ رَُءوٌف ِِبلمِعَبادِ َوِمَن النَّاِس َمنم َيشم  {.ابمِتَغاَء َمرمَضاِة اَّللَِّ َواَّللَّ
}  .لرضاه أي طلباً  :}ٱبـْتَـَغاَء َمْرَضـِٰت ٱَّللِى

ُ َرءوٌف بِٱْلِعَبادِ } ــاه، وجعلَ أرشـــــدَ  حيثُ   ،أي املؤمنني  :{َوٱَّللى  جزاءَ  الدائمَ  النعيمَ  هم ملا فيه رضـــ
 من روح املعاين(. )مستفادٌ  مبلكه. لكهِ مُ  على شراءِ  وأاثبَ  ،املنقطع العملِ 
 

لمِم كَ } -208 ــِِ يمطَانِ اَل وَ افَّةا  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ادمُخُلوا يف الســــــــ ِإنَُّه    تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشــــــــــَّ
 {.َلُكمم َعُدو  ُمِبيٌ 

( من الســــــــــــــورة، وقـــاَل هنـــاك: 168، ويعين يف اآليـــِة ){ُخُطَواتِ يف } ذكَر أنـــه تقـــدىَم القولُ 
 الشيطانِ   باعِ عن اتيِ   النهيُ  :ني يف املشي، فاملعىَن وهي ما بني القدمَ   ،طوةخُ   مجعُ   :{اتِ وَ طُ و}خُ 

ــلوكِ  ــُ  وســــــــــــ جمـاهـد:  غريه: آاثره، قـالَ  أعمـالـه، قـالَ  عبـاس: خطواتـهُ  وطرائقـه، قـال ابنُ  بلـهِ ســــــــــــ
 .واملعاصي أبو جملز: هي النذورُ  خطاايه، قالَ 



30 

 

 
رِيَن َوُمنمِذرِيَن َوأَنـمَزَل َمَعُهُم المِكَتاَب } -213 ُ النَِّبيَِِي ُمَبشـِِ َكاَن النَّاُس أُمَّةا َواِحَدةا فـَبَـَعَث اَّللَّ
تَـَلُفوا ِفيــهِ قِِ ِِبْلمَ  ا اخم َ النــَّاِس ِفيمــَ ُكَم َبيم ا   لَِيحم ِد مــَ تَـَلَف ِفيــِه ِإالَّ الــَِّذيَن ُأوُتوُه ِمنم بـَعــم ا اخم َومــَ

اَءَتمُ  َقِِ ِبِِذمنـِِه جـَ تَـَلُفوا ِفيـِه ِمَن اْلم ا اخم ُ الَـِّذيَن َآَمُنوا ِلمـَ َدى اَّللَّ نَـُهمم فـَهـَ  َواَّللَُّ ُم المبَـيِِنـَاُت بـَغميـاا بـَيـم
َتِقيمٍ  ِدي َمنم َيَشاُء ِإََل ِصَراٍط ُمسم  {.يـَهم

ا اْختَـَلُفوا ِفيــــهِ } اِس ِفيمــــَ هُم الُكتــــَب ابحلقِي والعــــدِل والقوِل وأنزَل مع {:اِبحلَْقِي لَِيْحُكَم َبنْيَ النــــى
 ها. بعدَ ، وال قولَ احلقي واه، ففيها ن أوامَر ونَ تدبـىَرها الناُس ويَتحاكموا إىل ما فيها مِ صـــــــــل، ليَ الفَ 

 )الواضح(.
َتِقيمٍ } رَاٍط ُمسـْ اُء ِإىَل صـِ ُ يـَْهِدي َمْن َيشـَ العبَد  { قاَل رمَحُه هللا: رد  على املعتزلِة يف قوهلم: إنى َواَّللى

 يِة نفسه.ايستبدُّ هبد
ُم وهللاُ يَهدي َمن يشــاُء ِمن َخْلقِه إىل الطريِق املســتقيم، ممىن يَعلَ وهو يف )الواضــح يف التفســري(: 

 َسواِء السىبيل. )الواضح(.فيهُم الرغبَة يف اتيِباِع اهلَُدى وتقبُِّل احلقي. وهو اهلادي إىل 
 

َر } -214  {.اَّللَِّ َقرِيبٌ َأاَل ِإنَّ َنصم
، وجاهَد حقى اجلهاد، فكاَن أهالً للنىصر،  شاقي وإنى نصَر هللِا قريٌب ممىن صرَب على ُمكابدِة املـــــــــــَ

 سراً وتوفيقاً، وَنصراً وفَرجاً. )الواضح(.وإنى مع الُعسِر يُ 
 

ُتمم ِمنم َخريمٍ فَلِ } -215 ا أَنـمَفقم اَذا يـُنمِفُقوَن قـُلم مـَ أَُلونـََك مـَ َرِبَي لمَوالـَِديمِن َيســــــــــــم َقـم َوالميَـتـَاَمى َواألم
َعُلوا ِمنم َخريمٍ فَِإنَّ اَّللََّ ِبِه َعِلي  {مٌ َوالمَمَساِكِي َوابمِن السَِّبيِل َوَما تـَفم

غـاِر الـذين فقـدوا آابَءهم، وهم َمِظنـىُة  ــِي ... واألهـُل: األقرُب منهم فـاألقرب، واليتـاَمى ِمن الصــــــــــــ
ابُن الســــــــبيل: ال جيدوَن ما يكفيهم، و  لى الكســــــــب، واملســــــــاكنُي الذينم عاحلاجِة لعدِم قدرهتِ 

 الغريُب الذي انقطَع عن بلدِه وال جيُد ما يـُْبِلغُه إليه.
حتاجني، وما َتفعلوا ِمن الطىاعاِت والُقُرابت، يَعَلْمها هللا، أمواٍل على هؤال وما تُنِفقوا ِمن ِء املــــــــــُ

 ضَل اجلزاء. )الواضح(.وسَيحفُظها لكم، وجُيازيكم عليها أف
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ئاا َوُهَو َشر  َلُكمم  } -216 ئاا َوُهَو َخريمٌ َلُكمم َوَعَسى َأنم حتُِبُّوا َشيـم َرُهوا َشيـم  اَّللَُّ وَ َوَعَسى َأنم َتكم
 .{يـَعمَلُم َوأَنـمُتمم اَل تـَعمَلُمونَ 

وُأخراكم، فاســــَتجيبوا أي: هو أعلُم بعواقِب األموِر منكم، وأخرُب مبا فيه صــــالُحكم يف دنياكم  
 له، وانقادوا ألمره، لعلكم ترشدون. )ابن كثري(.

 
َتطَاُعوا  َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكمم َحَّتَّ يـَُردُّوُكمم َعنم ِديِنُكمم } -217 ــم َوَمنم يـَرمَتِددم ِمنمُكمم   ِإِن اســـــــ

َحاُب مم  َحِبَطتم َأعمَماهلُُ   فـََيُمتم َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئكَ َعنم ِديِنِه   ــم َِخَرِة َوُأولَِئَك َأصــــــــ نـمَيا َواْلم يف الدُّ
 .{النَّاِر ُهمم ِفيَها َخاِلُدونَ 

وكم عن دينكم إن قدروا  ونكم حىت يردُّ اتل يق  مشركو قريشٍ   وال يزالُ تفسريُه عند الطربيِي ملخًصا:  
ذين بطلْت وَمن يرجْع عن ديِن اإلسالم، فيمْت قبَل أْن يتوَب ِمن كفره، فهم ال ،علـى ذلك 

 أعماهلم )أي ثواهبا( يف داِر الدنيا واآلخرة. 
 وهؤالِء الذين ارتدُّوا عن دينهم، فماتوا على كفرهم، هم أهُل الناِر املخلىدوَن فيها. 

 
ُأولَِئَك يـَرمُجوَن َرمحمََة اَّللَِّ   َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا } -218

ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ   . { َواَّللَّ
   .هللا  يرضوفـيـما يُ  ،دخـلوهم فـيهلـيُ  هللاِ  وحاربوهم فـي دينِ   :{َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللىِ }
{ ُ  )الطربي(.  ة.علـيهم بـالرمح لٌ متفضيِ  ، عنها بعفوهِ  عبـادهِ  ذنوبِ  ساترُ   وهللاُ :  {ِحيمٌ َغُفوٌر رَ َواَّللى
 

يٌع َعِليمٌ َوِإنم َعَزُموا الطًََّلَق } -227 َ َسَِ  {. فَِإنَّ اَّللَّ
 )روح املعاين(.  .أي: مسيٌع لطالقه، عليٌم بنيىته

 
ُتُم النَِِساَء فـَبَـَلغم }  -231 َواَل َأوم َسِرُِحوُهنَّ ِبَعمُروٍف  وٍف  َن َأَجَلُهنَّ فََأممِسُكوُهنَّ ِبَعمرُ َوِإَذا  َلَّقم

َواَل تـَتَِّخُذوا َآََيِت اَّللَِّ ُهُزواا   َوَمنم يـَفمَعلم َذِلَك فـََقدم ظََلَم نـَفمَسهُ َتُمِسُكوُهنَّ ِضَراراا لِتَـعمَتُدوا 
َمِة َزَل َعَليمُكمم ِمَن المِكَتاِب َواْلمِ نِعمَمَة اَّللَِّ َعَليمُكمم َوَما أَنـم  َواذمُكُروا َُُكمم ِبِه َواتَـُّقوا اَّللََّ كم   يَِع

ٍء َعِليمٌ  َ ِبُكلِِ َشيم  {. َواعمَلُموا َأنَّ اَّللَّ
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..  . {:َعْل َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسهُ أَْو َسريُِحوُهنى مبَْعُروٍف َواَل مُتِْسُكوُهنى ِضرَارًا لِتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَفْ }
ها إذا انتهْت ِعدىهُتا، وخَترُج من بيِت الزوِج بدوِن  طلِيقوهني، وهَي كذلَك ُتطَلىُق بنفسِ وإميا أْن تُ 

م  اإلضراِر هبنى وأنت  وال جيوُز لكم أن مُتِسكوهنى يف البيوِت وُتطويِلوا ِعدىهَتنى بقصدِ   ظلٍم وال إيذاء.
 )الواضح(.    ذلَك فقد خالَف أمَر هللا.كْم سُتطلِيقوهني، فإنى َمن يَفعلْ َن أني تعلمو 
 . )النسفي(.{ فيما امتحنكم به }َوٱتـىُقواْ ٱَّللىَ  ، وهو حال ،عليكم يَِعُظُكْم ِبِه{ مبا أنزلَ }
 

ِمُن ِِبَّللَِّ } -232 َِخرِ َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمنم َكاَن ِمنمُكمم يـُؤم ِم اْلم  { َوالميَـوم
تراَضوا بينهم ابملعروف،  لَوالاي أْن يتزوىجَن أزواجهنى إذا أي: هذا الذي هنيناكم عنه، ِمن منِع ا

{ أي:  يـُْؤِمُن اِبَّللِى َواْليَـْوِم اآْلَِخرِ أيها الناُس } {َمْن َكاَن ِمْنُكمْ أيمتُر به ويتىعُظ به وينفعُل له }
 )ابن كثري(.  وعيَد هللِا وعذابَُه يف الداِر اآلخرِة وما فيها من اجلزاءيؤمُن بشرِع هللا، وخيافُ 

 
 {.َوَأنم تـَعمُفوا َأقـمَرُب لِلتـَّقمَوى} -237
عند الطالق،    االفرتاقِ   بلَ قَ   داقِ من الصى   صاحبهِ   لَ بَ له قِ   ا وجبَ كم عمي بعضُ   تعفوا أيها الناسُ   وأنْ 
   )الطربي(.. ى هللاله إىل تقوَ  أقربُ 
 

َ َكَما َعلََّمُكمم } -239 ُتمم فَاذمُكُروا اَّللَّ  . { َما َلَم َتُكونُوا تـَعمَلُمونَ  فَِإَذا َأِمنـم
 ن قبلكم من األممِ مَ  إايكم، من أحكامه، وحالله، وحرامه، وأخبارِ  ركم بتعليمهِ كما ذكى ...  

ركـم ها غريكم، وبصى اآلخرة، اليت جهلَ  جلِ آالدنيا و  يف عاجلِ  ،بعدكم احلادثةِ  السالفة، واألنباءِ 
إايكم  تعليمهِ  مكم منه ما مل تكونوا من قبلِ ا منه عليكم بذلك، فعلى من ذلك وغريه، إنعامً 

   )الطربي(.  تعلمون.
 

ُ يـَقمِبُض َويـَبمُسُط َوِإلَيمِه تـُرمَجُعونَ } -245  {. َواَّللَّ
 يف معناُه قوالن:

 .على من يشاء بسطهُ يف الرزق، ويَ  اءُ على من يش  قرتُ أحدمها: أن معناه: يَ 
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. )زاد املسري، ابإلنفاق  من يشاءُ   يدَ   ه، ويبسطُ سبيل يف    عن اإلنفاقِ   من يشاءُ   يدَ   والثاين: يقبضُ 
 ابختصار(. 

 
ُ َواِسٌع } -247 ِت ُملمَكُه َمنم َيَشاُء َواَّللَّ ُ يـُؤم  {.َعِليمٌ َواَّللَّ

َمْغِرُب ْشرُِق َوٱلْ َوَّللِى ٱْلمَ }:  البقرة( من سورةِ 115) قاَل يف تفسرِي اسِم اجلاللِة )عليم( يف اآليةِ 
العمل، وإن   اليت هي مالكُ  ابلنياتِ : عليٌم { ِإنى ٱَّللىَ َواِسٌع َعِليمٌ فَأَيـَْنَما تـَُولُّوْا فـََثمى َوْجُه ٱَّللىِ 

 وما أشبهها.  بلةٍ يف قِ  ظواهرهُ  اختلفتْ 
 .وغريه من النسيبِ  لكِ ـمُ ابل مبن يليقُ  عليمٌ وقاَل القاضي البيضاوي فيما يناسُب اآلية: 

 
َنا َص ماا } -025 َوثـَبِِتم َأقمَداَمَنا َوانمُصرمَن  َوَلمَّا بـََرُزوا جِلَالُوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا رَبَـَّنا َأفمرِغم َعَليـم

ِم المَكاِفرِينَ   {. َعَلى المَقوم
 امِ قداأل بتثبيتِ  وليس املرادُ  .حبيث ال تتزلزل عند املقارعةِ  والرسوخِ  القوةِ  لنا كمالَ  بْ هَ  :أي
 :{ أيَعَلى ٱْلَقْوِم ٱْلَكـِٰفرِينَ   َوٱنُصْرانَ }  .جدوى  إذ ليس يف ذلك كثريُ   ،واحد  زٍ ها يف حييِ رِ تقرُّ   جمردَ 

 )روح املعاين، ابختصار(.  .أِعنيا عليهم بقهرهم وهزمهم
 

َرمُض } -251  ُذو َفضمٍل َعَلى   اَّللََّ َوَلِكنَّ َوَلوماَل َدفمُع اَّللَِّ النَّاَس بـَعمَضُهمم بِبَـعمٍض َلَفَسَدِت األم
 {المَعاَلِميَ 

أي: َمنٍي عليهم، ورمحٍة هبم، يدفُع عنهم ببعضهم بعًضا، وله احلكُم واحلكمة، واحلجىُة على 
 َخلقِه يف مجيِع أفعالِه وأقواله. )ابن كثري(. 

 
َقِِ َوِإنََّك َلِمَن تِلمَك َآََيُت اَّللَِّ } -252 ُلوَها َعَليمَك ِِبْلم  { َسِليَ ُمرم الم نـَتـم

ا آايُت هللا، والَقَصُص احلقُّ الذي أنزَلُه هللاُ عليَك أيُّها الرسوُل الكرمي، ليؤمَن الناُس ويَعتربوا،   إهنى
ويَتبصىروا حبقائِق األمور، وما كانوا يعرفوَن هذِه اآلاثَر واألخبار، لكنىَك أخربهَتم بذلَك ِمن وحي  

 عندِه ال َريب. )الواضح(.  ِمنٌل هللِا وعلِمه، فأنَت نب  مرسَ 
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 اجلزء الثالث 
 

ُ ُيَضاِعُف ِلَمنم َيَشاُء } -261 ُ َواِسٌع َعِليمٌ َواَّللَّ  {.َواَّللَّ
ِسٌع{ ُ وَٰ  )البغوي(.   ماله. ن ينفقُ مَ  ةِ }َعِليٌم{ بنيى  ،يعطي عن سعة غين   :}َوٱَّللى

 
ََّنمَ أَيـََودُّ َأَحدُُكمم َأنم َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمنم } -266 َلُه ِفيَها  اُر َنَِيٍل َوَأعمَناٍب ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

ََتََقتم  ِمنم ُكلِِ الثََّمَراِت َوَأَصابَُه المِكَ ُ َوَلُه ُذرِِيٌَّة ُضَعَفاءُ   .{فََأَصاَّبَا ِإعمَصاٌر ِفيِه َنٌر فَاحم
  يف:  واأللفُ  ، واهلاءُ (د حَ أَ )علـى  ائدةٌ لَُه{ عيف قوله: } اهلاءُ  :{ا ِمْن ُكلِي الثىَمرَاتِ َلُه ِفيهَ }

 ، }َوَلُه ُذرييىٌة ُضَعَفاء{.  رَبُ كم الكِ أحدَ  { يعين وأصابَ َوَأَصابَهُ }ِفيَها{ على الـجنة، }
الـمؤمنـني:  ثناؤه لعبـادهِ  جلى  واألعناب، الذي قالَ  من النـخيـلِ  البستانَ  ثناؤهُ  جلى  ا جعلَ وإمن
هللا،   مرضاةِ  الناس، ال ابتغاءَ  ها رايءَ نفقُ اليت يُ  الـمنافقِ  اًل لنفقةِ مث له كم أن تكونَ  أحدُ أيودُّ 

  بعملهِ   هُ مدونَ ثنون علـيه وحيَ الظاهر، يُ   وعملهِ   يعطا يُ مل  وإعطائهِ   هلم من صدقتهِ   ظهرُ ا يَ مب  فـالناسُ 
مثالً من    لعملهِ   وجلى   اليت ضرهبا هللا عزى   نةُ ي اجلهو   ،البستان  سنِ كحُ   سنهِ  حُ يف   حياتهِ   ذلك أايمَ 
  يف الدنـيا   فـي الظاهرِ   ذلك الذي يعملهُ   هُ ألن عملَ   {،َلُه ِفيَها ِمْن ُكلِي الثىَمرَاتِ }وأعناب،    نـخيـلٍ 

به   يته، ويكتسبُ وذريِ  ومالهِ  ودمهِ  ه عن نفسهِ ب الدنـيا، يدفعُ  من عاجلِ  خريٍ  له فـيه من كليِ 
ؤها،  إحصا  يكثرُ   كثـريةٍ   مع أشياءَ   ،مغنمن امل  هُ سهمَ به    عند الناس، وأيخذُ   الثناءِ   وحسنَ   مدةَ احمل

مثاًل بعمله، ِبن    وصفَ اليت نةَ اجل ثناؤهُ  جلى  يف الدنـيا، كما وصفَ  خريٍ  ذلك من كليِ  فله يف
  ثناؤه: }َوَأَصابَُه ٱْلِكرَبُ َوَلُه ُذرييىٌة ُضَعَفاء{ يعين أن صاحبَ  جلى  مث قالَ  .الثمرات  فـيها من كليِ 

 )الطربي(.  .أطفـال صغارٌ  ،اءضعف وله ذريةٌ  ،رَب ه الكِ أصابَ  اجلنةِ 
 

268- {  ُ َشاِء َواَّللَُّ يَِعدُُكمم َمغمِفَرةا ِمنمُه َوَفضمًلا َواَّللَّ الشَّيمطَاُن يَِعدُُكُم المَفقمَر َوَيَمُمرُُكمم ِِبلمَفحم
 { َعِليمٌ َواِسٌع 

كم هبا عند  صيها لكم حتـى جيازيَ حيُ  ،هباقون صدى وتَ  نفقونَ كم التـي تُ كم وصدقاتِ بنفقاتِ  مٌ يعل 
 . )الطربي( كم.كم علـيه يف آخرتِ مقدمِ 
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َمَة } -269 كم َت اْلِم  . { فـََقدم ُأوِتَ َخريماا َكِثريااَوَمنم يـُؤم
لني األوى  كتبِ   علمَ  ن مجعَ مَ  ما أُعطيَ  أفضلَ  فقد أُعطيَ  والقرآنَ  ن أُعطَي احلكمةَ يقال: إن مَ 
اإلسراء:  سورة ] قَِلياًل{}َوَمآ أُوتِيُتم مِين ٱْلِعْلِم ِإالى  أُلولئك: ه قالَ وغريها؛ ألن من الصحفِ 

 )القرطب(.  م.الكلِ  ى هذا خرياً كثرياً؛ ألن هذا هو جوامعُ ومسى  ،[85
 

ُتمم ِمنم نـََفَقةٍ } -270 ٍر فَِإنَّ اَّللََّ يـَعمَلُمهُ  َوَما أَنـمَفقم  {. َأوم َنَذرمُُتم ِمنم َنذم
 )فتح القدير(.  .مقبولة مقبولة، وغريِ  صدقةٍ  كلى   يشملُ  عاميٍ  كمٍ حل هذا بيانٌ 

 
ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن َخِبريٌ } -271  . {َواَّللَّ

 أي: ال خيَفى عليه ِمن ذلَك شيء، وسيجزيكم عليه. )ابن كثري(. 
 

َمَلُمونَ َوَما تـُنمِفُقوا ِمنم َخريمٍ يـَُوفَّ ِإلَيمُكمم } -272  . {َوأَنـمُتمم اَل ُت
 )البغوي(.  من ثواِب أعماِلكم شيًئا.  قصونَ ال تن
 

ُرُهمم ِعنمَد َرّبِِِمم } -274 َواَل  الَِّذيَن يـُنمِفُقوَن َأممَواهَلُمم ِِبللَّيمِل َوالنـََّهاِر ِسرًّا َوَعًَلنَِيةا فـََلُهمم َأجم
ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم َُيمَزنُونَ   . {َخوم

{. قاَل  َلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ  ُهَداَي َفاَل َخْوٌف عَ تَِبعَ  َفَمنْ }: من السورة( 38)فسىرها يف اآلية 
َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم{ أي فيما بني أيديهم من الدنيا، }َواَل ُهْم  : }تعاىل قولهُ  وحيتملُ يف آخره: 
حَيَْزنُوَن{  ُهْم ة، }َواَل القيام أن }َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم{ يومَ  وحيتملُ  .{ على ما فاهتم منها حَيَْزنُونَ 
 وال حزن.  ال خوفٌ  حيثُ  ،دخلهم اجلنةأنه يُ  أن يريدَ  وحيتملُ  .فيه

 
ُرُهمم ِعنمَد  َوَأقَاُموا الصًََّلَة َوَآتـَُوا الزََّكاَة  ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاتِ } -277 هَلُمم َأجم

ٌف َعَليمِهمم َواَل ُهمم   . {َزنُونَ َُيم َرّبِِِمم َواَل َخوم
م، وشكروا لهُ وا إمياهنَ عُ بَـ آمنوا وأتْـ  الذينَ  إنى تفسرُي اآلية:  ُه  مَ عَ نِ  م ابألعماِل الصاحلة، فأطاعوا رهبى
وا زكاَة  م، وأعطَ قه، وداوموا على صلواهتِ لْ نوا إىل خَ احلالل، وأحسَ   َم هلم منَ سَ وا مبا قَ ضُ عليهم، ورَ 
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م، وال خوٌف عليهم يوَم احلساب،  ندَ ًا اجلزاُء العظيُم عواحملتاجني، هلم مجيعم للفقراِء أمواهلِ  رهبِي
نيا، فهم يف  الدُّ  م منَ على ما فاهتَ  نونَ زَ رايب، وال هم حيَ ُـ يف مقابِل التخبُِّط واهللِع الذي ُيصيُب امل
 الواضح(. )  الدنيا.ا يف ُن مبقارَ ُف وال تُ وصَ مكاٍن أجلي، ونعيٍم أعظم، وسعادٍة ال تُ 

 
ُتمم تـَعمَلُمونَ َصدَُّقوا َخريمٌ َلُكمم نم تَ َوأَ } -280  .{ ِإنم ُكنـم

تُـْم تـَْعلَـُموَن{ موضعَ  عن  لـمن وضعَ  ن الثوابِ مِ  هللاُ  وما أوجبَ  ،فـي الصدقة الفضلِ  }إْن ُكنـْ
 )الطربي(.  ينه. دَ  عسرِ الـمُ  غريـمهِ 
 

ماا تـُرمَجُعوَن ِفيِه ِإََل اَّللَِّ ُثَّ تـَُوّفَّ } -281 َمَلُمونَ  ُكلُّ نـَفمٍس َما َكَسَبتم َواتَـُّقوا يـَوم  . {َوُهمم اَل ُي
 )البيضاوي(.  عقاب. وتضعيفِ  ثوابٍ   { بنقصِ َوُهْم الَ يُْظَلُمونَ }
 

282- { ُ ٍء َعِليمٌ َواتَـُّقوا اَّللََّ َويـَُعلُِِمُكُم اَّللَّ ُ ِبُكلِِ َشيم  {. َواَّللَّ
ُ ِبُكلي َشْيٍء َعلِـيـٌم{  )الطربي(.   كم هبا. صيها علـيكم لـيجازيَ حيُ   ،غريهاو   كمن أعمالِ يعين مِ   :}َواَّللي

 
َتَُِن َأَما} -283 ُتُموا  َولميَـتَِّق اَّللََّ رَبَّهُ نـََتُه فَِإنم َأِمَن بـَعمُضُكمم بـَعمضاا فـَلميـَُؤدِِ الَِّذي اؤم َواَل َتكم

َها فَِإنَُّه َآُِثٌ قـَلمُبُه  ُتمم ُ ِبَا تـَعممَ الشََّهاَدَة َوَمنم َيكم    .{ ُلوَن َعِليمٌ َواَّللَّ
دونه،   أن جيحده، أو يلطى  صاحبهِ  ينِ ن دَ  الذي عليه مِ يف هُ ربى  هللاَ  خفِ فليَ  {:َوْليَـتىِق اَّللىَ َربىهُ }

عليه   هُ الذي ائتمنَ  هُ ينَ دَ  يؤديِ له به، ولْ  بلَ هللا ما ال قِ  ن عقوبةِ مِ  ضَ به، فيتعرى  الذهابَ  أو حياولَ 
 إليه. 
ُ مبَا تـَْعمَ } عليٌم مبا تعملوَن يف شهادتكم، ِمن إقامِتها والقياِم هبا، أو كتمانكم  : {ُلوَن َعِليمٌ َواَّللى

عليٌم، حُيصيِه   ذلك من سرائِر أعمالكم وعالنيتهاإايها عند حاجِة َمن استشهدكم إليها، وبغرِي  
 الطربي(. عليكم ليجزَيكم بذلك كلِيِه جزاءَكم، إميا خريًا وإميا شرًّا، على قدِر استحقاِقكم )

 
 
 



37 

 

 عمران  سورة آل
 
َيُّ المَقيُّومُ } -2 ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلم  { اَّللَّ

  منها تفسريُه لفظَ من سورة البقرة(،  255رسي )اآلية أورَد بعَض معانيها عند تفسرِي آيِة الك
 .له مبا جيبُ  أمرٍ  على كليِ {، ِبنه القائُم اْلَقيُّومُ }

 اآليِة خمتصرًا:  ومما قاَلُه الطربيُّ يف تفسرِي 
  ما سواهُ  به دونَ  ةٌ خاصى  أن األلوهيةَ  هُ عبـادَ  أخربَ  وعزى  من هللا جلى  خربٌ {: اَّللىُ اَل إَِلَه ِإالى ُهوَ }

األلوهية،  بـ  دهِ بـالربوبـية، وتوحُّ   النفرادهِ   ؛إال له  وال عوزُ   حُ ال تصل   واألنداد، وأن العبـادةَ   من اآلهلةِ 
 . وملكه  سلطانهِ له يف ه، ال شريكَ لقُ ْـ فخَ  ما سواهُ  لكه، وأن كلى فمُ  هُ ما دونَ  وأن كلى 

  ى عنها ما هو حال  هلا وال انقطاع، ونفَ  اليت ال فناءَ  الدائمةِ  ياةِ بـاحل هُ نفسَ  وصفَ {: احلَْيُّ }
أنه   هُ عبـادَ  أجله، فأخربَ  عند جميءِ  احلياةِ  ـلقه، من الفناء، وانقطاعِ من خَ  ذي حياةٍ  بكليِ 
 ـخذَ من اتى   كلُّ   وتُ كما مي  بـيدُ وال يَ   وتُ الذي ال مي  يُّ واأللوهة، واحل  العبـادةَ   على خـلقهِ   وجبُ املست

 فـيزولُ  بـيدُ ِبن من كان يَ  لقهِ على خَـ  إهلاً، واحتـجى  ى من دونهِ عَ من ادى  كلُّ   بـيدُ ، ويَ رابًّ  من دونهِ 
  وال يـموت، وأن اإللهَ  بـيدُ الذي ال يَ  لهِ اإل دون  دَ عبَ أن يُ  ا يستوجبُ إهلً  ، فال يكونُ فـيفىَن  وتُ ومي

 ، وذلك هللا الذي ال إله إال هو. وال يفىَن  بـيدُ وال يَ   الذي ال يـموتُ  هو الدائمُ 
 .  قدرتهيف وصرفهِ  وتدبـريهِ  عنه، وكالءتهِ  والدفعِ  يف رزقهِ  شيءٍ  كليِ ِبمر ِ  القائمُ {: اْلَقيُّومُ }
 
َرمِض وَ ِإنَّ اَّللََّ اَل َُيمَفى َعلَ } -5 ٌء يف األم  {.اَل يف السََّماءِ يمِه َشيم
 خيرُب تعاىَل أنه يعلُم غيَب السماواِت واألرض، وال خيَفى عليه شيٌء ِمن ذلك. )ابن كثري(. 
 
َرمَحاِم َكيمَف } -6 َِكيمُ  اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ َيَشاُء ُهَو الَِّذي ُيَصوِِرُُكمم يف األم  .{ المَعزِيُز اْلم

 )ابن كثري(.   .إلهليِة وحَدُه ال شريَك لهتحقُّ لهو املس 
 
تَـَنارَبَـَّنا اَل ُتزِغم قـُُلوبـََنا } -8  .{ِإنََّك أَنمَت المَوهَّابُ َوَهبم لََنا ِمنم َلُدنمَك َرمحمَةا  بـَعمَد ِإذم َهَديـم
 . ومتشاهبه  كَ كتابِ   ـحكمِ مب قتنا لإليـمانِ له، فوفيِ  {َهَديـْتَـَنابـَْعَد ِإْذ }
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إنَك أنَت املـُعطي عبادَك التوفيَق والسداد، للثباِت على دينك، وتصديِق :  {اْلَوهىابُ   أَْنتَ   ِإنىكَ }
 كتاِبَك ورُسِلك )الطربي(. 

 
 .{ِإنَّ اَّللََّ اَل ُُيمِلُف المِميَعادَ } -9

نَك  أنى َمن آمَن بك، واتىبع رسوَلك، وعمَل ابلذي أمرَته به يف كتابك، أ  خُتِلُف َوْعَدك،إنَك ال  
 غافرُه يومئذ. )الطربي(. 

 
نَ }  -11 بُوا  َوالَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم    َكَدأمِب َآِل ِفرمَعوم ُ َشِديُد  ِبَََِيتَِنا  َكذَّ ُ ِبُذنُوِّبِمم َواَّللَّ فََأَخَذُهُم اَّللَّ

 {المِعَقابِ 
الكفِر والتكذيِب   الكافرة، منَ   األممِ   هم منَ بلَ وهذا كصنيِع آِل فرعوَن وَمن قَ :   الكرميةتفسرُي اآليةِ 
  هم، وهللاُ وراَء ظهورِ  بذوا ما جاؤوا بهِ ونَ  ، ؤوا هبمواستهزَ  ،بوهمهللا، عندما حارَ  أنبياءُ  بهِ  مبا جاءَ 

 )الواضح(.  .ميَن وأمثاهلِ ر فِ ؤالِء الكا هلشديٌد يف عقابِه 
 

ُ يـَُؤيُِِد } -31 َةا أِلُ َواَّللَّ َبمَصارِ بَِنصمرِِه َمنم َيَشاُء ِإنَّ يف َذِلَك َلِع م  {. وِل األم
  األسبابِ   طِ توسُّ   ن غريِ ه مِ دَ يؤييِ   َمن يشاُء أنْ   ي بعونهِ يقويِ   ،واجلالل  اجلمالِ   بصفاتِ   صفُ املتى   وهللاُ 

  من النصر، اتعاظًا وداللةً  َذِلَك{ املذكورِ  }ِإنى يف  ، يف سبيله املقاتلةَ  الفئةَ  دَ كما أيى   ،املعتادة
 )روح املعاين، ابختصار(.  .صرهم ورآهم بعيين رأسهن أبأو مل ،والبصائر لذوي العقولِ 

 
َوالمَقَناِ رِي المُمَقنمَطَرِة ِمَن الذََّهِب  ِمَن النَِِساِء َوالمَبِنيَ زُيَِِن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت } -14

َرمثِ  َنـمَعاِم َواْلم َيمِل المُمَسوََّمِة َواألم  {. َوالمِفضَِّة َواْلم
ذا األوالد، فه وكثرةَ  اإلعفافَ  هبنى  ا إذا كان القصدُ ، فأمي أشدي  هبنى  ألن الفتنةَ  بدأ ابلنساءِ ... ف

يف هذا،    والزينة، فهو داخلٌ   للتفاخرِ   يكونُ   اترةً   البننيَ   وحبُّ .  إليه  فيه، مندوبٌ   مرغوبٌ   مطلوبٌ 
  ال شريكَ   هُ دَ هللا وح   ممن يعبدُ   ،مى هللا عليه وسلى صلى   حممدٍ   أمةِ   وتكثريِ   النسلِ   لتكثريِ   يكونُ   واترةً 

 . )ابن كثري، ابختصار(. ممدوح له، فهذا حممودٌ 
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ا} -15 َاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأزمَواٌج ُمَطهََّرٌة  ِعنمَد َرّبِِِمم َجنَّاٌت  لِلَِّذيَن اتَـَّقوم ََّنم ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
ُ َبِصرٌي ِِبلمِعَبادِ َوِرضمَواٌن ِمَن اَّللَِّ   {. َواَّللَّ

 .احلةوقاموا ابألعماِل الصى  آمنوا ابهللِ  قني، الذينَ املتى  ن نصيِب عباِد هللاِ مِ  هُ إنى  {:لِلىِذيَن اتـىَقْوا}
م  م يف الدنيا، خبرٌي مبيوهلِ م وتوجُّهاهتِ بصرٌي ِبعماِل عبادِه ونيياهتِ  وهللاُ : {َواَّللىُ َبِصرٌي اِبْلِعَبادِ }

 )الواضح(.  ص. وأخلَ ما عمَل واجتهدَ  عطي كالًّ حبسبِ وهو يُ  ،همعِ ونوازِ 
 
 {. نَّا فَاغمِفرم لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ الَِّذيَن يـَُقولُوَن رَبَـَّنا ِإنَـَّنا َآمَ } -16

 كَ وتركِ   ، عنها  كَ علـينا بعفوِ   فـاسرتْ   ،به من عندك  ك، وما جاءَ وبنبـييِ   قنا بكَ الذين يقولون إننا صدى 
 نا هبا.  بَ أن تعذيِ  ان بـالنارِ إايي  عنا عذابكَ  ادفعْ و  ،انا علـيهعقوبتَ 

 نا بـالنار.  نا اي ربى بْ  ذلك: ال تعذيِ وإمنا معىَن 
  بـالنـجاةِ  فقد فـازَ  عن النارِ  يومئذٍ  حَ حِز النار، ألن من زُ  هم عذابَ يَ ِبن يق  وا الـمسألةَ وإمنا خصُّ 
 الطربي، ابختصار(. ) مآبه. سنِ وحُ  النارِ  من عذابِ 

 
ِط  َوُأولُو المِعلمِم قَائِماا أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوالمَمًَلِئَكُة َشِهَد اَّللَُّ } -81 اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو  ِِبلمِقسم

َِكيمُ   . {المَعزِيُز اْلم
  لهُ هم، فالكلُّ اإللُه الواحُد األحد، إلُه اخللِق كليِ  هُ نى شهيداً، أ ى بهِ َد هللا، وكفَ هِ شَ تفسرُي اآلية: 

  ماُء الراسخون، يف تصديقٍ ه، وكذا العل تِ بوحدانيى  ْت مالئكتهُ دَ هِ ، وشَ غيني  عبيد، وهو عنهم
الكوِن وحياِة الناس،    يف تدبريِ   سطِ والقِ   ابلعدلِ   تعاىَل   هللاِ   أيضاً بقيامِ   وهي شهادةٌ   باع. اعٍة واتيِ طو 

  ةِ زى اه، وال أعدَل منه، وهو ذو العِ وَ سِ  غريه، وال ربى  ، ال إلهَ وتعاىَل  هُ بحانَ ُم أحداً، سُ ظلِ فال يَ 
ر.قَ رَُع ويُـ وَيشْ  كلِي ما يفعلُ مة، احلكيُم يف  والعظَ   )الواضح(.  دِي
 
ُفرم ِبَََِيِت اَّللَِّ } -19 َسابِ  َوَمنم َيكم َ َسرِيُع اْلِم  .{فَِإنَّ اَّللَّ

 )ابن كثري(.  ...َمن جحَد مبا أنزَل هللاُ يف كتابه
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تـُُلوَن الَِّذيَن َيَمُمُروَن   اَّللَِّ ُفُروَن ِبَََِيِت ِإنَّ الَِّذيَن َيكم } -21 تـُُلوَن النَِّبيَِِي ِبَغريمِ َحقٍِ َويـَقم َويـَقم
رمُهمم  ِط ِمَن النَّاِس فـََبشِِ  {. ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ِِبلمِقسم

.  والنصارى ودُ يعين القرآن، وهم اليه  ،هللا جيحدون ِبايتِ  {:ِإنى الىِذيَن َيْكُفُروَن ِبَِاَيِت اَّللىِ }
 )البغوي(. 

 . )ابن كثري(. مهني موجعٍ {: َعَذاٍب أَلِيمٍ بِ }
 
َِخَرِة } -22 نـمَيا َواْلم  {.َوَما هَلُمم ِمنم َنِصرِينَ ُأولَِئَك الَِّذيَن َحِبَطتم َأعمَماهُلُمم يف الدُّ

هم واجرتائهم  جرامِ من إ  منهم بـما سلفَ   إذا هو انتقمَ   هم من هللاِ ينصرُ   من انصرٍ   القومِ   وما هلؤالءِ 
 . )الطربي( فـيستنقذهم منه علـيه
 
 {. ِمَن المِكَتابِ  َأَلَم تـََر ِإََل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيباا} -23
 ، الكتاب  أهنم قد أوتوا كلى  مَ هِ فُ  على ظاهرهِ   لو أجريناهُ الكتاب، ألاني  منه نصيباً من علمِ  املرادُ 
 ى عَ دله بذلك ال يُ   ألن من ال علمَ   ؛الكتاب ون إىل  عَ دْ وهم الذين يُ   ،منهم  بذلك العلماءُ   واملرادُ 
 . )التفسري الكبري للرازي(. إليه
 
ٍم اَل رَيمَب ِفيِه َوُوفَِِيتم ُكلُّ نـَفمٍس َما َكَسَبتم  }  -25 َمَلُمونَ َفَكيمَف ِإَذا ََجَعمَناُهمم لِيَـوم  { َوُهمم اَل ُي
 البغوي(. )  زاد على سيئاهتم. وال يُ  ،من حسناهتم ال ينقصُ  :أي
 
ِت المُملمَك َمنم َتَشاُء َوتـَنمزُِع المُملمَك ِمَّنم َتَشاُء َوتُِعزُّ َمنم ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك المُملمِك } -26 تـُؤم

ٍء َقِديرٌ بَِيِدَك اْلمَريمُ  َتَشاُء َوُتِذلُّ َمنم َتَشاءُ   {. ِإنََّك َعَلى ُكلِِ َشيم
ْلَك ممىن َتَشاُء{ أن  ُـ ى من تشاء. وقوله: }َوتَنزُِع املعل  طهُ سليِ وت فتـملِيكهُ  ن تشاءُ مَ  لكَ تعطي الـمُ 

وتعزُّ َمن تشاءُ إبعطائِه املـُلَك والسلطان، وبسَط القدرِة له، وُتِذلُّ َمن تشاُء بسلِبَك .  منه  هُ تنزعَ 
كلِي ُملَكه، وتسليِط عدويِِه عليه. كلُّ ذلك بيِدَك وإليك، ال يقدُر على ذلك أحد؛ ألنَك على  

ذُه املشركوَن من أهِل الكتاِب واألمينَي من العرِب شي ٍء قديٌر دوَن سائِر َخلقك، ودوَن َمن اختى
ذها األميوَن رابًّ )الطربي  (. ، ابختصار إهلًا ورابًّ يعبدونَُه من دونك، كاملسيح، واألنداِد اليت اختى
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ُه اَّللَُّ َويـَعمَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف  َأوم تـُبمُدوهُ ُقلم ِإنم َُّتمُفوا َما يف ُصُدورُِكمم } -29 يـَعمَلمم

َرمِض  ٍء َقِديرٌ األم ُ َعَلى ُكلِِ َشيم  {. َواَّللَّ
 .ظهروهكم، فتُ كم وأفعالِ كم ِبلسنتِ بدوا ذلكم من أنفسِ أو تُ  {:أَْو تـُْبُدوهُ }
  ،همكم إايي علـى مواالتِ  ـالعقوبةِ بكم علـى معاجلتِ  قديرٌ  وهللاُ {: َواَّللىُ َعَلى ُكلِي َشْيٍء َقِديرٌ }

  ، أراده ر علـيه شيءٌ ال يتعذى  ،هاكليِ   ن األمورِ مِ  وعلـى ما يشاءُ  ،كموهم علـى الـمؤمنـنيومظاهرتِ 
 )الطربي(.  طلبه.  علـيه شيءٌ  وال يـمتنعُ 

 
31-  {  ُ َ فَاتَِّبُعوّن ُُيمِببمُكُم اَّللَّ ُتمم حتُِبُّوَن اَّللَّ ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ رم َلُكمم َويـَغمفِ ُقلم ِإنم ُكنـم  {.  ُذنُوَبُكمم َواَّللَّ
ُ َغُفوٌر رىِحيٌم{ أي   ،لكم عنها  يتجاوزْ   : { أيَويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ }   ، إليه بطاعته   بَ ملن حتبى   :}َوٱَّللى
 . )روح املعاين(.مى هللا عليه وسلى صلى   هِ نبييِ  باعِ ه ابتيِ إلي بَ وتقرى 
 
َ اَل ُيُِبُّ المَكاِفرِينَ  َوالرَُّسولَ ُقلم َأِ يُعوا اَّللََّ } -32 ا فَِإنَّ اَّللَّ  {.  فَِإنم تـََولَّوم

 فدلى   ،}فَِإنى ٱَّللىَ الَ حيُِبُّ ٱْلَكـِٰفرِيَن{  ،فوا عن أمره}ُقْل َأِطيُعواْ ٱَّللىَ َوٱلرىُسوَل فِإن تـََولىْوْا{ أي: ختالَ 
أنه   يف نفسهِ   ى وزعمَ عَ بذلك، وإن ادى   من اتصفَ   بُّ كفر، وهللا ال حي  يف الطريقةِ   هُ على أن خمالفتَ 

ني:  الثقلَ   هللا إىل مجيعِ   ورسولَ   ،الرسل  خاُتَ   األميى   النبى   الرسولَ   حىت يتابعَ   ،إليه  بُ ويتقرى   هللاَ   حيبُّ 
هم إال  ما وسعَ   ، منهم يف زمانه  بل أولو العزمِ   ،بل املرسلون  ، واإلنس، الذي لو كان األنبياءُ   اجلنيِ 
 . )ابن كثري(.شريعته  باعُ يف طاعته، واتيِ  ، والدخولُ هُ باعُ اتيِ 
 
يٌع َعِليمٌ ُذرِِيَّةا بـَعمُضَها ِمنم بـَعمٍض } -34 ُ َسَِ  { َواَّللَّ
{ ِبفعاهلم وما تكنُُّه صدورهم، فيصطفي من يشاُء منهم.  َعِليمٌ } العباد،{ ألقواِل َواَّللىُ مسَِيعٌ }

 )روح املعاين(.
 
يُع الدَُّعاءِ بَُّه قَاَل َربِِ َهبم ِل ِمنم َلُدنمَك ُذرِِيَّةا  َيَِِبةا ا زََكِرَيَّ رَ ُهَناِلَك َدعَ } -38  { ِإنََّك َسَِ
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ي  يقول: إن ربـيِ  {: ِإنى َريبِي َلَسِميُع الدَُّعاءِ إبراهيم } ( من سورةِ 39)  يف اآليةِ مؤلُف األصِل  قالَ 
 . به  الذي أدعوهُ  دعائيَ  لسميعٌ 

 : أي: سامعه، وقيل: جميبه. ويف تفسرِي البغويي 
 
ََي ُمَصدِِقاا ِبَكِلَمةٍ }  -39 ُرَك بَِيحم َراِب َأنَّ اَّللََّ يـَُبشِِ   فـََناَدتمُه المَمًَلِئَكُة َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِِي يف المِمحم

ا َوَحُصوراا   . {َونَِبيًّا ِمَن الصَّاْلِِيَ ِمَن اَّللَِّ َوَسيِِدا
به إلـيهم.   هُ هم عنه ما أرسلَ غُ ويبليِ  ،وحرامه وحاللهِ  ،وهنيه ئهم عنه ِبمرهِ ينبيِ  ،قومهإلـى  هِ رسواًل لربيِ 

 )الطربي(.   الصاحلني. ن أنبـيائهِ مِ  :الِـِحنَي{ويعين بقوله: }ِمَن الصى 
 
ُجِدي َوارمَكِعي } -43 ُنِِت ِلَربِِِك َواسم  {. َمَع الرَّاِكِعيَ ََي َمرمََيُ اقـم
وكوين   نيَ املصليِ   يف مجلةِ   كِ وانظمي نفسَ   :أي يف اجلماعة، أو   ،نيمع املصليِ   كِ صالتُ   ولتكنْ   :أي

 . )النسفي(.غريهم وال تكوين يف عدادِ  ،يف عدادهم
 
ِد وََكهمًلا } -46  {.َوِمَن الصَّاْلِِيَ َويَُكلُِِم النَّاَس يف المَمهم

 )البغوي(.  الصاحلني. أي: هو من العبادِ 
ري، مبيِيًنا احلكمَة من وصِف عيسى عليه السالُم ِبنه من  لكبوقاَل الفخُر الرازيُّ يف تفسريِه ا

من   أعظمُ   إنه ال رتبةَ   ذكِر أوصاٍف أخرى له تبدو أعَلى من هذه الصفة، فقال:الصاحلني، بعَد  
  مواظباً على النهجِ   والرتوكِ   األفعالِ   يف مجيعِ   كذلك إال ويكونُ   ألنه ال يكونُ   ؛صاحلاً   املرءِ   كونِ 

 يف أفعالِ  ،يف الدنيا والدين املقاماتِ  مجيعَ  يتناولُ  أن ذلكَ  األكمل، ومعلومٌ  قِ األصلح، والطري
الذي   ،هبذا الكالم هُ أردفَ  ،التفاصيل  بعضَ هللا تعاىَل  ا ذكرَ اجلوارح، فلمي  القلوب، ويف أفعالِ 

 الدرجات. على أرفعِ  يدلُّ 
 
ُتُكمم ِبَِيٍَة ِمنم رَبُِِكمم فَ } -50  .{ َوَأِ يُعونِ اتَـُّقوا اَّللََّ َوِجئـم
 طاعَة هللِا واجتِنبوا معصيَته، فالتزِمواحىة إرسايل إليكم، شهُد بصِ تَ  زاتٍ عجِ مُ  كم ِبايتٍ وجئتُ 

 )الواضح(.  وأهناكم عنه. كم بهِ وأطيعوين فيما آمُر 
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ََوارِيُّوَن } -52 َهدم  ََنمُن أَنمَصاُر اَّللَِّ َآَمنَّا ِِبَّللَِّ قَاَل اْلم  . {ِلُمونَ ِبَِنَّ ُمسم َواشم
، وبكَ  آمنىا ابهللِ ك، فقد نصرُ ُرَك ونَ ه، نؤازِ ورسولِ  هللاِ  أعواُن دينِ  حننُ  نا  على أنى  رسواًل، فاشهدْ  رابًّ

 وأخَلصنا له الدِيين. )الواضح(.  هللا، منا ألمرِ استسلَ 
 
ُكُم  ُثَّ ِإَلَّ َمرمِجُعُكمم } -55 ُتمم ِفيِه ََّتمَتلِ فََأحم َنُكمم ِفيَما ُكنـم  {. ُفونَ بـَيـم

 )الطربي(.  ـم فـيه تـختلفون من أمره.فـيما كنتُ  قيِ عيسى بـاحل  أمرِ كم يففأقضي حينئٍذ بـني مجيعِ 
 
َّاِلِميَ َوَأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت فـَيـَُوفِِيِهمم ُأُجورَُهمم } -57 ُ اَل ُيُِبُّ ال  . {َواَّللَّ

َ  } : قبلُ  يف قولهِ  {َواَّللىُ اَل حيُِبُّ الظىاِلِمنيَ } :قوله قاَل رمَحُه هللا: وتقدىَم نظريُ  فَِإْن تـََولىْوا فَِإنى اَّللى
بعد   أن يكونَ  وعيد، وحيتملُ وقد قاَل هناك:  .[32آل عمران: سورة ] {اْلَكاِفرِينَ  اَل حيُِبُّ 
 ابلقتال. الصدعِ 

 ثين عليهم ابجلميل.  يُ وال ،الكافرين ال يرحمُ  : أي وقاَل البغويُّ رمَحُه هللا: 
 
ُ ِإنَّ َهَذا هَلَُو المَقَصُص } -62 َقُّ َوَما ِمنم ِإَلٍه ِإالَّ اَّللَّ َِكيمُ اْلم  { َوِإنَّ اَّللََّ هَلَُو المَعزِيُز اْلم
  بـملكهِ   علـيهم العبـادةَ   يستوجبُ   معبودٌ   للـخـلقِ   أنه لـيسَ   ذلك، واعلـمْ   { فـاعلـمْ ٱحلَْقُّ والنبأ }...  

 )اخلطاُب لرسولنا صلى هللا عليه وسلم(.  الذي تعبده كَ ال معبودإايهم إ
أو    ،ا غريهعى معه إهلً وادى   ،أمره  وخالفَ   ،ن عصاهمـمى   تقامهِ فـي ان  ويعنـي بقوله }الَعزِيُز{: العزيزُ 

 ي(. )الطرب  لخـلَ  وال يـلـحقهُ  ،وْهن رهُ ما دبى  ال يدخـلُ  ، َحِكيـُم{ فـي تدبـريه}الـ .ـا سواه ربًّ  عبدَ 
 
ِسِدينَ } -63 َ َعِليٌم ِِبلمُمفم ا فَِإنَّ اَّللَّ  {.فَِإنم تـََولَّوم
 عن احلقيِ  ن عدلَ { أي: مَ َّللىَ َعِليٌم بِٱْلُمْفِسِدينَ فَِإنى ٱ} ، { أي: عن هذا إىل غريهتـََولىْواْ  فَِإنْ }

الذي ال   قادرُ اجلزاء، وهو ال على ذلك شرى  به، وسيجزيهِ  إىل الباطل، فهو املفسد، وهللا عليمٌ 
 )ابن كثري(.  نقمته.  به من حلولِ  وحبمده، ونعوذُ  شيء، سبحانهُ  يفوتهُ 
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ُتمم َها أَنـمُتمم َهُؤاَلِء  }  -66 ُ يـَعمَلُم  ِفيَما َلُكمم ِبِه ِعلمٌم َفِلَم    َحاَججم حُتَاجُّوَن ِفيَما لَيمَس َلُكمم ِبِه ِعلمٌم َواَّللَّ
 {. َوأَنـمُتمم اَل تـَعمَلُمونَ 

 : عاَدلُتم. {مْ اَجْجتُ حَ }
بال علم،  وا يف إبراهيمَ ى حتاجُّ والنصارَ  له به، فإن اليهودَ  فيما ال علمَ  على من حياجُّ  هذا إنكارٌ 
ى  صلى  حممدٍ  هلم إىل حني بعثةِ  رعتْ ِبدايهنم اليت شُ  قُ مما يتعلى  وا فيما ِبيديهم منه علمٌ ولو حتاجُّ 

وأمَرهم  ،هللا عليهم ذلك  موا فيما ال يعلمون، فأنكرَ  هبم، وإمنا تكلى م، لكان أوىَل هللا عليه وسلى 
هللُا بردِي ما ال علَم هلم به إىل عامِل الغيِب والشهادة، الذي يعلُم األموَر على حقائقها وجليياهتا.  

 )ابن كثري(. 
 
َرانِيًّا َوَلِكنم َكاَن  }  -67 ِلما   َحِنيفااَما َكاَن ِإبـمَراِهيُم يـَُهوِدَيًّ َواَل َنصم ِر   ا َوَماُمسم  { ِكيَ َكاَن ِمَن المُمشم
 {: فسىَرُه يف اآليِة التالية. َحِنيًفا}
 
تِيِه َمنم َيَشاُء } -73 ُ َواِسٌع َعِليمٌ ُقلم ِإنَّ المَفضمَل بَِيِد اَّللَِّ يـُؤم  . {َواَّللَّ

 ذكَر أنه تقدىَم نظريه. 
 ،عليه  لَ يتفضى   أنْ   على من يشاءُ   لهِ بفض  عةٍ ذو سَ   وهللاُ    الطربيُّ يف تفسرِي االمسنِي اجلليلني:قالَ و 

  أهل. بـمن هو منهم للفضلِ  ذو علمٍ 
 
َِيمِ } -74 ُ ُذو المَفضمِل المَع َِتِه َمنم َيَشاُء َواَّللَّ  . { َُيمَتصُّ ِبَرمحم

ى  كم حممداً صلى به نبيى   فَ وال يوصف، مبا شرى   دُّ مبا ال حيَُ   م أيها املؤمنون من الفضلِ كَ أي: اختصى 
 )ابن كثري(.  الشرائع. األنبياء، وهداكم به إىل أكملِ  على سائرِ  مَ وسلى  هللا عليه

يقول: ذو فضٍل يتفضىُل به علـى من أحبى وشاَء ِمن خـلقه. مث   {َواَّللىُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ }
 ُه علـيهفقال: فضلُه عظيـٌم ألنه غرُي مشبىٍه يف ِعَظِم موقعِه مـمىن أفضلَ  ،وصَف فضَلُه بـالِعَظم

 وال يقاربُه يف جاللِة خطرِه وال يدانـيه )الطربي(.  ،أفضاَل خـلقه
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َسُبوُه ِمَن المِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن } -78 ُهمم َلَفرِيقاا يـَلمُووَن أَلمِسنَـتَـُهمم ِِبلمِكَتاِب لَِتحم َوِإنَّ ِمنـم
َويـَُقولُوَن َعَلى اَّللَِّ المَكِذَب َوُهمم اَّللَِّ ِعنمِد  المِكَتاِب َويـَُقولُوَن ُهَو ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ َوَما ُهَو ِمنم 

 {. يـَعمَلُمونَ 
 لبين إسرائيلَ  ذم  ( من السورة، وفيها قولُه رمَحُه هللا: 75ذكَر أنه تقدىَم نظريه. ويعين يف اآليِة )

ومن لو قصدوها،  الصدقِ  مبواضعِ  ما شيء، وهم علماءُ   يف غريِ ِبهنم يكذبون على هللا تعاىَل 
 . مى هللا عليه وسلى صلى  حممدٍ  أمرُ  ذلكَ  أخطرِ 
 
ِر بـَعمَد ِإذم أَنـمُتمم  َواَل َيَمُمرَُكمم َأنم تـَتَِّخُذوا المَمًَلِئَكَة َوالنَِّبيَِِي َأرمَِبِبا } -80 َأَيَمُمرُُكمم ِِبلمُكفم

ِلُمونَ   {. ُمسم
 فساُده. ُه هللا: تقريٌر على هذا املعىَن الظاهرِ قاَل رمحَ 

 هذا. واإِلنكار، يعين: ال يقولُ  التعجبِ  على طريقِ  هُ قالَ رمَحُه هللا:  ييِ بغو ولل 
 
 .{َفَمنم تـََوَلَّ بـَعمَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم المَفاِسُقونَ } -82

ُتُكْم ِمْن  تسبقها اآليُة الكرمية: }  مُثى َجاءَُكْم   ِكَتاٍب َوِحْكَمةٍ َوِإْذ َأَخَذ اَّللىُ ِميثَاَق النىِبيِينَي َلَما َآتـَيـْ
ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتـُْؤِمُننى ِبِه َولَتَـْنُصرُنىُه قَاَل أَأَقْـَرْرُُتْ َوَأَخْذُُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِيرَ  قَاُلوا أَقْـَرْراَن    ُسوٌل ُمَصدِي

 .{قَاَل فَاْشَهُدوا َوَأاَن َمَعُكْم ِمَن الشىاِهِدينَ 
  عن اإليـمانِ  ثناؤه: فمن أعرضَ  يعين بذلك جلى ِة األوىل:  يف تفسرِي اآليقال الطربي رمحُه هللا 

 فأدبرَ  ،وعن نصرهتم ،والـحكمة ي من الكتبِ ئمع أنبـيا ما كانَ  هم بتصديقِ ي الذين أرسلتُ برسل 
  الذي   والـميثاقِ   العهدِ   يعنـي بعدَ   ،ذلك   بعدَ   هُ وميثاقَ   هُ عهدَ   ونكثَ   ،ولـم ينصر  ،بذلك   ولـم يؤمنْ 

الذين  بـالرسلِ  عن اإليـمانِ  ـنيَ يعين بذلك أن الـمتوليِ  ،هم الفـاسقون فأولئكَ  ، هعلـي هللاُ  هُ أخذَ 
 من دينِ   هم الـخارجونَ   ،خذا علـيهم بذلك أُ   اللذينِ   والـميثاقِ   أمرهم ونصرهتم بعد العهدِ   وصفَ 
 م. رهبيِ   وطاعةِ  هللاِ 
 
َلَم َمنم يف } -83 ُغوَن َوَلُه َأسم عاا وََكرمهاا  َأفـََغريمَ ِديِن اَّللَِّ يـَبـم َرمِض َ وم َوِإلَيمِه السََّماَواِت َواألم

 {. يـُرمَجُعونَ 
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 )ابن كثري(.   املعاد، فيجازي كالً بعمله. أي: يومَ 
 
َنا } -84 َحاَق َويـَعمُقوَب ُقلم َآَمنَّا ِِبَّللَِّ َوَما أُنمِزَل َعَليـم َاِعيَل َوِإسم َوَما أُنمِزَل َعَلى ِإبـمَراِهيَم َوِإَسم

بَ  َسم َ َواألم ُهمم َوََنمُن َلُه  اِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمنم َرّبِِِمم اَل نـَُفرُِِق َبيم  َأَحٍد ِمنـم
ِلمُ   . {ونَ ُمسم
: قْل أنَت أيُّها الرسوُل وَمن معَك ِمن املؤمنني: آمنيا ابهلِل وحَده، وابلقرآِن الذي   اآليةتفسريُ 

على أنبيائه: إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب، واألسباِط، وهم  أنزَلُه علينا، ومبا أنزَلُه 
تَيُه موَسى، وهو التوراة،  وحي، وما أو بطوٌن ِمن أوالِد يعقوَب عليِه السالم، ِمن ُصُحٍف و 

م ِمن كتٍب ومعِجزات، ال نفريُِق بني أحٍد   وعيَسى، وهو اإلجنيل، وما أويَت كلُّ األنبياِء ِمن رهبِي
ُن هبم مجيعاً، وليَس مثَل أهِل الكتاِب الذين يؤمنوَن ببعٍض ويكفروَن ببعض. وحنُن منهم، فنؤم

ادتِنا له، نطيعُه فيما أمر، وننتهي عميا هَنى، ونؤمُن مستسلموَن ألمِر هللِا وُحكِمه، خملصوَن يف عب
 جبميِع ما طلَب منيا اإلمياَن به. )الواضح(. 

 
ُهُم ااَل ُُيَفَّفُ َخاِلِديَن ِفيَها } -88 ََُرونَ  لمَعَذابُ  َعنـم  . {َواَل ُهمم يـُنم
 )الطربي(. .  هُسون فـيوال يُنفى  ،ن األحوالمِ  ا يف حالٍ شيئً  ن العذابِ مِ  صونَ نقَ ال يُ 
 
َ َغُفوٌر رَِحيمٌ ِإالَّ الَِّذيَن ًَتبُوا ِمنم بـَعمِد َذِلَك َوَأصمَلُحوا  } -89  {. فَِإنَّ اَّللَّ
 )البيضاوي(.  عليه. لُ { يتفضى يمٌ رىحِ } ،توبته لُ { يقبفَِإنى ٱَّللىَ َغُفورٌ }
 
َرمِض َذَهباا َوَلِو  } -91 َبَل ِمنم َأَحِدِهمم ِملمُء األم ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهمم ُكفَّاٌر فـََلنم يـُقم

َتَدى ِبِه   .{ُأولَِئَك هَلُمم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما هَلُمم ِمنم َنِصرِينَ افـم
ُه لدفِع العذاِب عنُه أو خَتفيِفه.  ذااًب شديدًا ُموِجعاً، ولن يكوَن هناَك َمن يُعينُ هلم ع فإنى  ... 

 )الواضح(. 
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 الرابع اجلزء 
 
 . {ُمَبارَكاا َوُهداى لِلمَعاَلِميَ ِإنَّ َأوََّل بـَيمٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة } -96

أي:   {َوُهًدى}عباس،  ابنُ  قالهُ  .العبادة فيه ثوابُ  فُ ملا أنه يضاعَ  ؛اخلري كثريَ   :}ُمَبارَكًا{ أي
  . مبا فيه من اآلايِت العجيبة -جلى شأنُه   -هاٍد هلم إىل اجلنِة اليت أرادها سبحانه، أو هاٍد إليه 

 (. ، ابختصار )روح املعاين
 
َل المِكَتاِب َلَ َتُصدُّوَن َعنم َسِبيِل اَّللَِّ َمنم َآَمَن تَـ } -99 ُغوََّنَا ِعَوجاا َوأَنـمُتمم ُشَهَداُء  ُقلم ََي َأهم بـم
ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَعمَمُلونَ َوَما ا  {. َّللَّ

ى، دً هم سُ أمرَ  رتكُ أنه ال يَ  وإعالمٌ  وعيدٌ :  البقرة( من سورِة 140يف اآلية ) قاَل يف تفسرِي مثلها
من  ـنه، مـأخوذٌ الً مإمهـا لألمورِ  اـلذي ال يفطنُ  :والغـاـفلُ  .ون عليهـاازَ وجيُـ  لُ صــــــــــــــى م حتُ وأن أعمـاهلَ 
 هبا. مَ لَ عْ فل، وهي اليت ال مَ الغُ  األرضِ 

 
بـَعمَد ِإُيَاِنُكمم  ُردُّوُكمم  يَـ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنم ُتِطيُعوا َفرِيقاا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا المِكَتاَب  }  -100

 { َكاِفرِينَ 
  ،كمربيِ  به من عندِ  كم بـما جاءَ راِر د إقوبع ،كمربيِ  كم رسولَ وكم بعد تصديقِ وكم فـريدُّ يضلُّ ... 

 كم.  ربيِ  كم من عندِ الذي جاَء  من الـحقيِ  قتـموهُ م به وصدى لـما قد آمنتُـ  جاحدينَ 
أهنم هلم    ذكرهُ تعاىل هممُ ويعلـيِ  ، أو مشورةأن ينتصحوهم ويقبلوا منهم رأايً  ثناؤهُ  فنهاهم جلى 
   ي(.)الطرب  وبغض. وحسدٍ  ،وغشيٍ  علـى غليٍ  منطوونَ 

 
َتِقيمٍ َوَمنم يـَعمَتِصمم ِِبَّللَِّ } -101  {.فـََقدم ُهِدَي ِإََل ِصَراٍط ُمسم

الغواية،    يف مباعدةِ   ةُ دى يف اهلداية، والعُ   عليه، هو العمدةُ   ابهلل، والتوكلُ   أي: ومع هذا، فاالعتصامُ 
 )ابن كثري(. املراد. السداد، وحصولِ  إىل الرشاد، وطريقِ  والوسيلةُ 

 



48 

 

َودَّتم ُوُجوُهُهمم َأَكَفرمُُتم بـَعمَد ِإُيَاِنُكمم مَّ فَأَ } -106 ُتمم  ا الَِّذيَن اسم َفُذوُقوا المَعَذاَب ِبَا ُكنـم
ُفُرونَ   {. َتكم
.  به والتصديق كم بـاإلقرارِ ميثاقَ  قد أخذَ  فـي الدنـيا ما كان هللاُ  بـما كنتـم تـجحدونَ أي: 

 )الطربي(. 
 

َقِِ ُلو تـم تِلمَك َآََيُت اَّللَِّ نَـ } -108 ُ يُرِيُد ظُلمماا لِلمَعاَلِميَ َها َعَليمَك ِِبْلم  . {َوَما اَّللَّ
  ابستحقاق.   هُ بَ ن عذى مَ   بُ منا أنه يعذيِ علِ اج: أُ الزجي   . وقالَ ضهم: معناه: ال يعاقبهم بال ُجرمبع  قالَ 

 )زاد املسري(. 
 

َرمِض } -109 ُُمورُ  تـُرم َوِإََل اَّللَِّ َوَّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم  . {َجُع األم
  هَ وبعد، وإمنا نبى  قبلُ  ،إليه تعاىل وهي راجعةٌ ( من سورِة البقرة: 210قاَل يف تفسريها يف اآليِة ) 

 . يف الدنيا ما كان منها إىل امللوكِ  على زوالِ  القيامةِ  ذلك يف يومِ  بذكرِ 
 

رَِجتم لِلنَّاِس } -110 ُتمم َخريمَ أُمٍَّة ُأخم ِمُنوَن  وَن ِِبلم َتَمُمرُ ُكنـم َن َعِن المُمنمَكِر َوتـُؤم َهوم َمعمُروِف َوتـَنـم
 . {ِِبَّللَِّ 

... أتمروَن الناَس ابخلري، وتَنشروَن احلقى والعدل، وحتثُّون على الفضائِل واآلداِب احلسنة، 
عبدونَُه  املنكراِت والفواحِش واألخالِق املسرتَذلة، وتؤمنوَن ابهلِل الواحِد األحد، فتوتَنهوهَنم عِن 

 وال ُتشركوَن به شيئاً. )الواضح(. 
 

لَُّة أَيمَن َما ثُِقُفوا } -112    .{ ِإالَّ ِبَبمٍل ِمَن هللِا َوَحبمٍل ِمَن النَّاسِ ُضرَِبتم َعَليمِهُم الذِِ
حىتى استكنى يف   الذلىَة واملهانَة أينما كانوا، وصاَر هذا ُمالزِمًا هلملقد ألزَمهُم هللُا تفسريها: 

يكونوا ذمِيينَي يف الدولِة   ًة وال استقرارًا إالي بذمىٍة من هللا، وهو أن جَيدوا راح اعرِهم، ولنمش 
  هم وبني سالمية، يُلَزموَن بدفِع اجلزية، أو بعهٍد من الناس، كأماٍن منهم هلم، أو معاهداٍت بيناإل

 )الواضح(.   .دوٍل كربَى يَتقوىوَن هبا
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َعُلوا ِمنم خَ } -115 َفُروهُ َوَما يـَفم ُ َعِليٌم ِِبلمُمتَِّقيَ  ريمٍ فـََلنم ُيكم  . {َواَّللَّ
  ، هم علـيهاحتـى يثـيبَ   ةَ الصاحل  مُ أعماهلَ   وحافظٌ   ، معاصيه  واجتنابِ   بطاعتهِ   ،قاهن اتى مب  وهللا ذو علـمٍ 

هم  بـالذي كِ ا هلم علـى التـمسُّ وحضًّ  ا،الدنـي فـي عاجلِ  ذكرهُ  ا منه هلم جلى تبشريً  ،هم هباوجيازيَ 
 . )الطربي(  التـي ارتضاها هلم األخالقِ  يه من صالـحِ علـ
 

َمِلُمونَ } -117 ُ َوَلِكنم أَنـمُفَسُهمم َي  . {َوَما ظََلَمُهُم اَّللَّ
عنَدما اخَتاروا ألنفِسهُم الَغيى والضىالل )الواضح يف  وما ظلَمهُم هللا، بل هُم ظَلموا أنفَسهم 

 التفسري(.
 

َََيتِ َقدم بـَيـَّنَّا َلكُ } -118 ُتمم تـَعمِقُلونَ  ُم اْلم  . { ِإنم ُكنـم
ما   الـمؤمنـنيَ  ن دونِ مِ  ـخذوهم بطانةً تتى  الذين هنيناكم أنْ  هؤالء الـيهودِ  نا لكم من أمرِ قد بـيى 
 )تفسري الطربي(.  ...همن أمرِ به مِ  عظونَ وتتى  تعتربونَ 

 
ِمُنونَ  وَ َواَّللَُّ ِإذم ََهَّتم  َائَِفَتاِن ِمنمُكمم َأنم تـَفمَشًَل } -122  {. لِيـُُّهَما َوَعَلى اَّللَِّ فـَلميَـتَـوَكَِّل المُمؤم
ُ َولِيـُُّهَما{: أي الدافعُ   عن ابنِ  ا به من فشلهما، وذلك أنه إمنا كان  عنهما ما مهي   إسحاق: }َوٱَّللى

ذلك   دفعَ  دينهما، فتوىلى أصاهبما يف شكيٍ  أصاهبما من غريِ  ووهنٍ  لك منهما عن ضعفٍ ذ
 . مى هللا عليه وسلى هما صلى تا من وهنهما وضعفهما، وحلقتا بنبـييِ مَ  سلِ وعائدته، حىت   هِ عنهما برمحت 

 لْ فلـيتوكى   من الـمؤمنـني أو وهنٌ   من كان به ضعفٌ   : يقول: }َوَعَلى ٱَّللِى فـَْليَـتَـوَكىِل ٱْلُمْؤِمُنوَن{ أي
 )الطربي(.  ته. ى نـيى عل  هُ يَ به وأقويِ  عنه، حىت أبلغَ  علـى أمره، وأدفعْ  هُ نْ عِ يب، أُ  علـيي، ولـيستعنْ 

 
ُر ِإالَّ } -126 َرى َلُكمم َولَِتطمَمِئنَّ قـُُلوبُُكمم ِبِه َوَما النَّصم المَعزِيِز  ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ َوَما َجَعَلُه اَّللَُّ ِإالَّ ُبشم
َِكيمِ   {. اْلم
  ،العباد ى عليه حاجاتُ خيفَ  علمه، فال إىل كمالِ  إشارةٌ  قدرته، واحلكيمُ  إىل كمالِ  إشارةٌ  العزيزُ 

  وال اإلعانةَ  ، إال من رمحته  النصرَ  عِ من كان كذلك مل يتوقى  الدعوات، وكلُّ  عن إجابةِ  وال يعجزُ 
 )التفسري الكبري للرازي(. وكرمه. إال من فضلهِ 
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َرمِض } -129 ُ  يـَغمِفُر ِلَمنم َيَشاُء َويـَُعذِِ َوَّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم ُب َمنم َيَشاُء َواَّللَّ
 . { ٌر رَِحيمٌ َغُفو 

ُب َمن يشاُء منهم يف النيار،  وقضاؤُه هذا ابحلكمِة  يغفُر ملن يشاُء منهم فُيدخُلهم اجلنىة، ويعذِي
 والعدل، وابلرمحِة واملغفرة. )الواضح(. 

 
ِلُحونَ } -130  . {َواتَـُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكمم تـُفم
  وأطيعوهُ   ، أو هناكم عنه  ،كم به ا أمَر ممي   ويف غريهِ   ،الراب فال أتكلوه  فـي أمرِ   منونَ أيها الـمؤ   قوا هللاَ واتى 

  ، ن ثوابه بكم فـيه مِ دركوا ما رغى وتُ  ،ن عقابهنجوا مِ فت ؛يقول: لتنـجحوا ،فـيه لعلكم تفلـحون
 )الطربي(.   يف جنانه. واخللودِ 

 
 . {مَحُونَ َوَأِ يُعوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكمم تـُرم } -132

 اهـ. عن مراكزهم. الرماةِ  وزوالِ  ،ن فرى مَ  د، واهنزامِ حُ أُ  يف أمرِ  املعاتبةِ  هي ابتداءُ قاَل رمَحُه هللا: 
من   ،فـيـما هناكم عنه  ثناؤه: وأطيعوا هللا أيها الـمؤمنونَ   يعنـي بذلك جلى وقاَل الطربيُّ رمَحُه هللا:  

 . )ابختصار( بواوا فال تعذى محَ لرتُ  ؛كم به الرسولأمَر وفـيـما  ،من األشياء الربـا وغريهِ  أكلِ 
 

َاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِعمَم  ُأولَِئَك َجَزاُؤُهمم َمغمِفَرٌة ِمنم َرّبِِِمم  }  -136 ََّنم َوَجنَّاٌت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
ُر المَعاِمِليَ   . {َأجم

أشجارها األهنار،   هْنَـُٰر{ يقول: تـجري خاللَ َعْرِى ِمن حَتِْتَها ٱألَ } ،ي البساتـنيهجنات، و ... 
 ناتِ  هذه اجليف   دائمي املقامِ َخـِٰلِديَن ِفيَها{ يعينأعماهلم، }   هلم على صا ِ   زاءً ج  ،ويف أسافلها

 . )الطربي(. اجلناتُ  ني هللِ العامل  جزاءُ  َونِْعَم َأْجُر ٱْلَعـِٰمِلنَي{ يعنـي ونعمَ التـي وصفها، }
 

140- { ُ َّاِلِميَ اَل ُيُِبُّ َواَّللَّ  . { ال
 . )الطربي(. مهم رهبى هم بـمعصيتِ يعنـي به: الذين ظلـموا أنفسَ 
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ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنمُكمم َويـَعمَلَم الصَّاِبرِينَ }  -142 َنََّة َوَلمَّا يـَعمَلِم اَّللَّ ُخُلوا اجلم ُتمم َأنم َتدم  .{َأمم َحِسبـم
والصابريَن  َن يف سبيله، تُبتَـَلوا، ويَرى هللُا منكم اجملاهديأي: ال حيصُل لكم دخوُل اجلنىِة حىت 

 على مقارنِة األعداء. )ابن كثري(.
 

َِخَرِة } -148 َن ثـََواِب اْلم نـمَيا َوُحسم ُ ثـََواَب الدُّ ِسِنيَ َفَآًَتُهُم اَّللَّ ُ ُيُِبُّ المُمحم  {َواَّللَّ
 . )النسفي(. همهم حمسنون وهللا حيبُّ  :أي
 

َقِلُبوا  ِذيَن َآَمُنوا ِإنم ُتِطيُعوا َها الَّ ََي أَيُـّ } -149 الَِّذيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكمم َعَلى َأعمَقاِبُكمم فـَتَـنـم
 {. َخاِسرِينَ 

ى يف الدنيا  الردَ  هم تورثُ الكافرين واملنافقني، فإن طاعتَ  املؤمنني عن طاعةِ  هُ تعاىل عبادَ  رُ حيذيِ 
 . )ابن كثري(. واآلخرة

 
150- { ُ  .{ُهَو َخريمُ النَّاِصرِينَ َموماَلُكمم وَ َبِل اَّللَّ
ُ َمْولَـُٰكمْ } ن ال مَ   ،كم علـى أعدائكم الذين كفروا، }َوُهَو َخرْيُ النياصرِين{كم وانصُر {: ولـيُّ َبِل ٱَّللى
  هُ وإايي  ،مواكم وموالكم فـاعتصِ الذي هو انصُر فبـاهلل ِ  ،بـاهلل الكفرِ  وأهلِ  من الـيهودِ م إلـيه ِ فررتُـ 
 )تفسري الطربي(.  كم بـالـمكاره. ويرصدُ  الغوائلَ ن يبغيكم ممى   غريهِ  دونَ  ،روانصِ فـاست
 

ِمِنيَ } -152 ُ ُذو َفضمٍل َعَلى المُمؤم  . {َواَّللَّ
علـيه   به العقوبةَ   ما يستوجبونَ   هلم عن كثـريِ   بعفوهِ   ،به وبرسوله   اإليـمانِ   علـى أهلِ   ولٍ وهللا ذو طَ 
 (.الطربي)  عندهم.  أايديهِ   إلـيهم جبميـلِ   فذو إحسانٍ   ،ذلك   بعضِ   هم علـىعاقبَ   فإنْ   ،من ذنوهبم

 
َراُكمم فََأََثَبُكمم َغمًّا ِبَغمٍِ  } -153 ُعوُكمم يف ُأخم ِإذم ُتصمِعُدوَن َواَل تـَلمُووَن َعَلى َأَحٍد َوالرَُّسوُل َيدم

 . { تـَعمَمُلونَ  ِبَا  َخِبريٌ َواَّللَُّ ِلَكيمًَل حَتمَزنُوا َعَلى َما فَاَتُكمم َواَل َما َأَصاَبُكمم 
ن  مِ من إصعادكم فـي الوادي هرابً  ،أيها الـمؤمنون -ون مل بـالذي تع ثناؤه: وهللاُ  يعنـي جلى 

ن كم مِ كم علـى ما فـاتَ وحزنِ   ،خراكمكم وهو يدعوكم فـي أُ كم نبـيى وتركِ   ،كم منهمواهنزامِ   ،كمعدوِي 
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حىت   ،ه علـيكمذلك كلى  صٍ وهو حمُ  ،وعلـم ذو خربةٍ  -هم وما أصابكم فـي أنفسِ  ،كمعدوِي 
 . )الطربي(  عنه أو يعفوَ  ،إبساءته  واملسيءَ  ،منكم إبحسانه  ـحسنَ امل ، كم بهجيازيَ 
 

ُ ُُيمِيي َوُُيِيُت } -156 ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن َبِصريٌ َواَّللَّ  .{َواَّللَّ
 )ابن كثري(.. يءأي: وعلمُه وبصرُه انفٌذ يف مجيِع خلقه، ال خيَفى عليه ِمن أمورِهم ش

 
 . {ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ المُمتَـوَكِِِليَ فَِإَذا َعَزممَت فـَتَـوَكَّلم َعَلى اَّللَِّ  } -159
إليه، فينصرهم ويرشُدهم إىل ما هو خرٌي  { عليه، الواثقنَي به، املنقطعنَي  ِإنى اَّللىَ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِيِلنيَ }

 ين(.  )روح املعا .هلم، كما تقتضيِه احملبىة 
 

ِمُنونَ } -160  {. َوَعَلى اَّللَِّ فـَلميَـتَـوَكَِّل المُمؤم
 لَ أن ال يتوكى  حلكمه، وجبَ  وال دافعَ  ،لقضائه هللا، وأنه ال رادى  بيدِ  هُ كلى   أن األمرَ  يعين ملا ثبتَ 

 لِ  فليتوكى ى هللا عل  : احلصر، أي َوَعَلى ٱَّللِى فـَْليَـتَـوَكىِل ٱْلُمْؤِمُنوَن{ يفيدُ وقوله: } .إال عليه املؤمنُ 
 )التفسري الكبري للرازي(.  ال على غريه. ،املؤمنون

 
َم المِقَياَمِة  }  -161 َمَلُمونَ ُثَّ تـَُوّفَّ ُكلُّ نـَفمٍس َما َكَسَبتم وَ َوَمنم يـَغمُللم َيَمِت ِبَا َغلَّ يـَوم  . {ُهمم اَل ُي
ما   منقوصٍ  غريَ  ،ابكسبها وافـيً  بتْ ما كس  جزاءَ  نفسٍ  ى كلُّ عطَ نـَْفٍس{: مث تُ  ُكلُّ   تـَُوَّفى  }مُثى 

  .من ذلك  هُ واستوجبَ  هُ استـحقى 
  ى عتدَ أن يُ  من غريِ  ،هبم لَ فعَ هبم إال الذي ينبغي أن يُ  لُ فعَ }َوُهْم ال يُْظلَـُموَن{ يقول: ال يُ 

 )تفسري الطربي(. وه.ا استـحقُّ صوا عمى نقَ علـيهم فـيُ 
 

 . {َوَمأمَواُه َجَهنَُّم َوبِئمَس المَمِصريُ  َكَمنم َِبَء ِبَسَخٍط ِمَن اَّللَِّ   َأَفَمِن اتَـَّبَع ِرضمَواَن اَّللَِّ } -162
)تفسري الطربي،   . إلـيه  بُ ؤو إلـيه وي  الذي يصريُ   الـمصريُ   وبئسَ   ، جهنـمبذلك سكىَن ... فاستحقى  
 ابختصار(. 
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ُ َبِصرٌي ِبَا يـَعمَمُلونَ ُهمم َدرََجاٌت ِعنمَد اَّللَِّ } -163  . {َواَّللَّ
ها، ال يظلُمهم خريًا، وال يزيدهم شرًّا، بل جُيازي كالًّ بعمله. )ابن كثري(.  أي: وسُيوفيهم إايي

 
ٍء َقِديرٌ } -165  . {ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِِ َشيم
  يعنـي ذو قدرة.  ،قدير ،وانتقام لٍ وتفضُّ  ،وعقوبة ن عفوٍ مِ  ،ِبـلقه ما أرادَ  علـى مجيعِ  هللاَ  إنى 

 )الطربي(. 
 

تَـبمِشُروَن ِِبلَِّذيَن َلَم يـَلمَحُقوا ِّبِمم ِمنم َخلمِفِهمم  } -170 ِلِه َوَيسم ُ ِمنم َفضم َأالَّ  َفرِِحَي ِبَا َآًَتُهُم اَّللَّ
ٌف َعَليمِهمم َواَل   {. ُهمم َُيمَزنُونَ َخوم
{.   ُهْم حَيَْزنُونَ َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل }:  البقرةسورةِ من ( 38)فسىرها يف اآلية 
َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم{ أي فيما بني أيديهم من الدنيا، }َواَل  : }تعاىل قولهُ  وحيتملُ قاَل يف آخره: 

القيامة، }َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن{   أن }َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم{ يومَ   حَيَْزنُوَن{ على ما فاهتم منها، وحيتملُ ُهْم  
 وال حزن.  ال خوفٌ  حيثُ  ،دخلهم اجلنةيُ  نه أ أن يريدَ  فيه، وحيتملُ 

 
تَـبمِشُروَن بِِنعمَمٍة ِمَن اَّللَِّ َوَفضمٍل } -171 َ اَل ُيِضيُع أَ َيسم ِمِنيَ َوَأنَّ اَّللَّ َر المُمؤم  . {جم

 . )الطربي(   هللا  من عندِ   هُ بـما جاءَ   وعملَ   بعهُ واتى   هُ رسولَ   ن صدقَ مَ   أعمالِ   جزاءَ   ال يبطلُ معناها:  
 

َتَجابُوا َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل ِمنم بـَعمِد َما َأَصاَّبُُم المَقرمُح  ذِ الَّ }  -172 ا  يَن اسم ُهمم َواتَـَّقوم َسُنوا ِمنـم لِلَِّذيَن َأحم
َِيمٌ  ٌر َع  {. َأجم

ُهمْ } {  َواتـىَقْوا} { بطاعِة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم وإجابتِه إىل الغزو،لِلىِذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ
 )تفسري البغوي(. .{َعِظيمٌ ٌر جْ أَ } معصيته،

 
ُهمم فـََزاَدُهمم ِإُيَانا  َقدم ََجَُعوا َلُكمم الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس } -173 َشوم بـَُنا فَاخم َوقَاُلوا َحسم

ُ َونِعمَم الموَِكيلُ   {. اَّللَّ
 .بكمم لـحر إلـيك ةَ للقائكم، والكرى  {: قد مجعوا الرجالَ اْ َلُكمْ }َقْد مَجَُعو 
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ُ َونِْعَم ٱْلوَِكيلُ َحْسبُـ }  )الطربي، ابختصار(.  .ه وكفلهيُ َـ ن ولِ  ملونعم الـموىَل  ،يكفـينا هللا{ َنا ٱَّللى
 

ُهمم ُسوٌء َواتَـّبَـُعوا ِرضمَواَن  فَانـمَقَلُبوا بِِنعمَمٍة ِمَن اَّللَِّ َوَفضمٍل  }  -174 ُ ُذو َفضمٍل  َلَم َُيمَسسم اَّللَِّ َواَّللَّ
َِيمٍ   { َع
 . هم وال أذىمن عدويِ  هم هبا مكروهٌ لْ  ينَـ يعنـي: مل {ملَْ مَيَْسْسُهْم ُسوءٌ }
إلـى ما دعاهم   هُ هم رسولَ بـاعِ واتيِ   ،بفعلهم ذلك   يعين بذلك أهنم أرَضوا هللاَ   {َواتـىبَـُعوا ِرْضَواَن اَّللىِ }
 وطاعتهم.   ، العدويِ  أثرِ  بـاعِ من اتيِ  ،إلـيه

ُ ُذو َفْضٍل َعِظيـ هم الذي كانوا قد  عدويِ   بصرفِ   ،علـيهم  ولٍ وطَ   ٍم{ يعنـي: وهللا ذو إحسانٍ }َواَّللي
به   من أنعمَ  عندَ  عظيـمٍ  ،وعلـى غريهم بنعمه ،عندهم ذلك من أايديهِ  وغريِ  ، إلـيهم ةوا بـالكرى مهُّ 

 . . )تفسري الطربي(من خـلقه علـيهِ 
 

لَِيا} -175 َا َذِلُكُم الشَّيمطَاُن ُُيَوُِِف َأوم ِمِنيَ َءُه َفًَل ََّتَاُفوُهمم َوَخاُفوِن ِإَّنَّ ُتمم ُمؤم  {. ِإنم ُكنـم
 )البيضاوي(.   الناس. هللا تعاىل على خوفِ  خوفِ  يقتضي إيثارَ  فِإن اإِلميانَ 

 
ئاا } -176 ُمم َلنم َيُضرُّوا اَّللََّ َشيـم ِر ِإَّنَّ  ََيمَعَل يُرِيُد اَّللَُّ َأالَّ َواَل َُيمُزنمَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يف المُكفم
َِيمٌ  هَلُمم  َِخَرِة َوهَلُمم َعَذاٌب َع ًّا يف اْلم  . { َح
خرة، فلذلك خذهلم، اآل نصيبـًا يف ثوابِ   الكفرِ هلؤالء الذين يسارعون يف  جيعلَ الي هللا أ يريدُ 

  ، خرةيف اآل  عظيـمٌ   اآلخرة، هلم عذابٌ   موا من ثوابِ رِ أهنم مع حرماهنم ما حُ   فسارعوا فـيه. مث أخربَ 
 )الطربي(.  .النار وذلك عذابُ 

 
ُيَاِن } -177 َر ِِبْلمِ ََتَُوا المُكفم ئاا َوهَلُمم َعَذاٌب ِإنَّ الَِّذيَن اشم  .{أَلِيمٌ َلنم َيُضرُّوا اَّللََّ َشيـم
هم إبجياهبم بذلك ون بذلك أنفسَ ا يضرُّ اهنم شيئاً، بل إمنوا هللا بكفرهم وارتدادهم عن إميلن يضري 

 )الطربي(.  هلا به.  بلَ ا ال قِ هللا م هلا من عقابِ 
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ُ لُِيطمِلَعُكمم َعَلى المَغيمِب َوَلِكنَّ اَّللََّ ََيمَتِب  }  -179 ِمنم ُرُسِلِه َمنم َيَشاُء َفَآِمُنوا ِِبَّللَِّ  َوَما َكاَن اَّللَّ
َِيمٌ  ٌر َع ِمُنوا َوتـَتـَُّقوا فـََلُكمم َأجم  . {َوُرُسِلِه َوِإنم تـُؤم

َ َمن يتىبعُه وَمن ال يتىبُعه،  وسلى ى هللا عليه ن يشاء، كمحمىٍد صلى وخيتاُر هللُا ِمن رسلِه مَ  م، لَيتبنيى
ِمن أقواٍل  املنافقني دَر عنالطيِيب، وخُيربُُه هللُا مبا ص ن غريِه، فيتميـىُز اخلبيُث ِمنيُعاديِه مِ  نومَ 

 وأفعال، فَيفَضُحهم، وخيلِيُصكم ِمن شريِهم وإيذائهم.
ا شرَع لكم، وإْن تؤمنوا ابهلِل حقى اإلميان، وتتىقوُه مبراعاِة  كم بِه رسولُُه ممي تىِبعوا ما أيمُر فأطيعوا هللَا وا

 حقوِقه، فلكم ثواٌب عظيٌم ال تعرفوَن َقْدَره. )الواضح(. 
 

ِلِه ُهَو َخريماا هلَُ } -180  مم َبلم ُهَو َشر  هَلُمم َواَل َُيمَسََبَّ الَِّذيَن يـَبمَخُلوَن ِبَا َآًَتُهُم اَّللَُّ ِمنم َفضم
َرمِض  َسُيَطوَّ  َم المِقَياَمِة َوَّلِلَِّ ِمريَاُث السََّماَواِت َواألم ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن َخِبريٌ ُقوَن َما ِبَُِلوا ِبِه يـَوم  {. َواَّللَّ

 عليه يف دينه، ورمبا كان يف دنياه.  ةٌ ينفعه، بل هو مضرى  املالَ  هُ أن مجعَ  البخيلُ  أي: ال حيسبى 
 )ابن كثري(.  اتكم وضمائركم.{ أي: بنيى ريٌ  مبَا تـَْعَمُلوَن َخبِ }َوٱَّللىُ 
 

ُتمم  ُقلم َقدم َجاءَُكمم ُرُسٌل ِمنم قـَبمِلي ِِبلمبَـيَِِناِت َوِِبلَِّذي قـُلمُتمم فَِلَم قـَتَـلمُتُموُهمم } -183 ِإنم ُكنـم
 {. َصاِدِقيَ 

 . )روح املعاين(.أيتيكم مبا اقرتحتموه  ولٍ من أنكم تؤمنون لرس ،كمعليه كالمُ  فيما يدلُّ  :أي
 

بُوَك فـََقدم ُكذَِِب ُرُسٌل ِمنم قـَبمِلَك َجاُءوا ِِبلمبَـيَِِناتِ }  -184  . {َوالزُّبُِر َوالمِكَتاِب المُمِنريِ   فَِإنم َكذَّ
  قبلكَ   هللاِ   ن رسلِ هم مِ أسالفُ   بتْ فقد كذى   ، بوا على هللاكذَ   ،بوكفكذى   بكَ   فعلوا ذلكَ   فإهنم إنْ ...  
هو    وذلكَ   ،ـلقاخلَ   الـمعجزةِ   ايتِ واآل  ،العقل  الباهرةِ   ةِ واألدلى   ،العذر  القاطعةِ   جِ جَ هم بـاحلُ ن جاءَ مَ 
 . )الطربي(. نات البـييِ 
 

ُتُمونَُه فـَنَـَبُذوُه  }  -187 ُ ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوُتوا المِكَتاَب لَتـُبَـيِِنـُنَُّه لِلنَّاِس َواَل َتكم َورَاَء  َوِإذم َأَخَذ اَّللَّ
ََتُونَ ُظُهورِِهمم  ََتَوما ِبِه ََثَناا قَِليًلا فَِبئمَس َما َيشم  . {َواشم
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  الدنيوييِ  الطفيف، واحلظيِ  ابلدونِ  رةِ يف الدنيا واآلخ ا وعدوا عليه من اخلريِ ضوا عمي وتعوى ... 
   .بيعتهم البيعةُ  صفقتهم، وبئستِ  الصفقةُ  السخيف، فبئستِ 
هبم مسالكهم،  هم ما أصاهبم، ويسلكَ مسلكهم فيصيبَ  ،لكوايس  أن للعلماءِ  ويف هذا حتذيرٌ 
ال يكتموا منه  الصا ، و  على العملِ  النافع، الداليِ  أن يبذلوا ما ِبيديهم من العلمِ  فعلى العلماءِ 

 ا... )ابن كثري(. شيئً 
 

 .{َوهَلُمم َعَذاٌب أَلِيمٌ } -188
 )الطربي(.  ـيا معجل.لدن اضاً مؤمل، مع الذي هلم يفأي يف اآلخرةِ  وهلم عذابٌ 

 
َتُه } -192 َزيـم ِخِل النَّاَر فـََقدم َأخم َّاِلِمَي ِمنم أَنمَصارٍ رَبَـَّنا ِإنََّك َمنم ُتدم  . {َوَما لِل

 أي: يوَم القيامِة ال جُمرَي هلم منك، وال حميَد هلم عميا أردَت هبم. )ابن كثري(. 
 

عمَنا ُمَناِدَيا } -193 َآِمُنوا ِبَربُِِكمم فََآَمنَّا رَبَـَّنا فَاغمِفرم لََنا ُذنُوبـََنا  ي ِلْلمُِيَاِن َأنم ادِ يـُنَ رَبَـَّنا ِإنَـَّنا َسَِ
َبـمَرارِ  وََكفِِرم َعنَّا َسيَِِئاتَِنا  . {َوتـََوفَـَّنا َمَع األم

همى فذاَك  ... أْن آِمنوا بربِيكم، مالِككم وُمَتويلِي أمورِكم، فامَتثلنا أمَره، وأجبَنا نداَءُه واتىبعناه، الل 
ا دعاؤان، فاغفْر لنا ذنوبَنا، كبريَها وصغريَها، وأحلِقنا بعباِدَك الصاحلنَي األبرار، ُخصىنا  إميانُنا، وهذ

 بصحبِتهم، واجعلنا يف جوارِهم. )الواضح(. 
 

َم المِقَياَمِة } -194 تـََنا َعَلى ُرُسِلَك َواَل َُّتمِزَن يـَوم  . {دَ َُّتمِلُف المِميَعا اَل ِإنَّكَ رَبَـَّنا َوَآتَِنا َما َوَعدم
 إنىَك ال خُتِلُف ما وعدَت بِه مَن الفضِل والرىمحة. )الواضح(. 

 
رُِجوا ِمنم ِدََيرِِهمم َوُأوُذوا يف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا } -195 أَلَُكفَِِرنَّ  فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأخم

ُهمم َسيَِِئاَِتِمم َوأَلُدمِخَلنـَُّهمم   ُن َجنَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتم َعنـم ُ ِعنمَدُه ُحسم َاُر ثـََواِبا ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ َواَّللَّ ََّنم ِتَها األم
 . {الثَـَّوابِ 
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  هم جناتٍ وألدخـلنى  ،ا هلموألغفرهنى  ،علـيهم بعفوي ورمحتـي لنى وألتفضى  ،ا عنهموهنى يعنـي: ألحم
  ، هلم ن ِقَبل هللاِ مِ ، سبـيـله ويف  هللاِ وا يفوأبلَ  هلم علـى ما عملوا زاءً ج ، تها األهنارن حتتـجري مِ 

. )الطربي،  فواصِ  وصفُ  وذلك ما ال يبلغهُ  ،صنوفه  أعماهلم مجيعُ  ن جزاءِ مِ  هُ عندَ  وهللاُ 
 ابختصار(. 

 
ُمم هَلُمم َجنَّاٌت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها } -198 ا َرّبَّ َاُر َخاِلِديَن ِفيَلِكِن الَِّذيَن اتَـَّقوم ََّنم نـُُزالا ِمنم  َهااألم

َبـمَرارِ   . {ِعنمِد اَّللَِّ َوَما ِعنمَد اَّللَِّ َخريمٌ ِلْلم
ويف مقابِلهُم املؤمنون، الذيَن مسعوا نداَء اإلمياِن فآمنوا وثبُتوا، وعزُموا على األعماِل الصىاحلِة  

 الواضح(. هلا األهناُر املتنوِيعة.. )والتَزموا، فجازاهُم هللاُ جنىاٍت واسعات، عري يف خال 
 

ِلُحونَ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اصمِ ُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا } -200 َ َلَعلَُّكمم تـُفم  . {َواتَـُّقوا اَّللَّ
  ، ههنيَ موا أو تتقدى  ،هتـخالفوا أمرَ  أنْ  واحذروهُ  ،أيها الـمؤمنون قوا هللاَ  ذكره: واتى تعاىَل  يعنـي بذلكَ 

 )الطربي(.  كم عنده.وتنـجحوا فـي طلبـاتِ  ،األبد  نعيمِ فتبقوا يف ،حوافل لتُ 
 

 سورة النساء 
 
َمَة } -8 فَارمزُُقوُهمم ِمنمُه َوُقولُوا هَلُمم قـَومالا   َوالمَمَساِكيُ َوالميَـَتاَمى ُأوُلو المُقرمََب َوِإَذا َحَضَر المِقسم

 .{َمعمُروفاا
 يرثون. الفقراء، الذين ال املساكني: أولو القرََب: األقرابء، و 

 
ِ يُوِصيُكُم هللاُ يف َأوماَلدُِكمم  } -11  {. لِلذََّكِر ِمثمُل َحظِِ األُنـمثـََييم
 .نَثى ِل ِضْعُف ما هو لألُ للرجُ 
 
ِنصمُف َما تـََرَك َأزمَواُجُكمم ِإنم َلَم َيُكنم هَلُنَّ َوَلٌد فَِإنم َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد فـََلُكُم الرُّبُُع ِمَّا  َوَلُكمم  }  -12
ُتمم ِإنم َلَم َيُكنم َلُكمم َولَ تـَرَ  َن ِمنم بـَعمِد َوِصيٍَّة يُوِصَي ِّبَا َأوم َديمٍن َوهَلُنَّ الرُّبُُع ِمَّا تـَرَكم   فَِإنم َكانَ  دٌ كم
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ُتمم ِمنم بـَعمِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِّبَا َأوم َديمٍن َوِإنم َكاَن رَُجلٌ   يُوَرُث  َلُكمم َوَلٌد فـََلُهنَّ الثُُّمُن ِمَّا تـَرَكم
ثـََر   ُهَما السُُّدُس فَِإنم َكانُوا َأكم ٌت فَِلُكلِِ َواِحٍد ِمنـم َرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأوم ُأخم ُهمم  ِمنم َذِلَك فَـ َكًَلَلةا َأِو امم

ِليٌم   عَ َواَّللَُّ ُشرََكاُء يف الثُـُّلِث ِمنم بـَعمِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِّبَا َأوم َديمٍن َغريمَ ُمَضارٍِ َوِصيَّةا ِمَن اَّللَِّ 
 . {َحِليمٌ 

 ولكم أيُّها األزواُج نصُف ما تركِت الزوجاُت إذا مل يكْن هلنى أوالد.
 هني. تِ نى أوالٌد فلكُم الربُع ِمن تركفإذا كاَن هل

 وهذا بعَد إيفاِء الدىيِن والوصيىِة ِمن مرياثِهني، إْن كاَن عليهنى َدين، أو أوَصنَي بوصيىة. 
 ا األزواُج إذا مل يكْن لكم ولد..  ِمن مرياِثكم أيُّهوللزىوجاِت الرُّبُعُ 

م مبجرىِد صدوِر خطأ  وهللُا عليٌم ابملضارِي وغريِه، حليٌم هبم، فال يؤاخُذه {:َواَّللىُ َعِليٌم َحِليمٌ }
ُ هلم حىتى يفهُموا ويعتربوا. )الواضح(.   منهم، بل مُيِهُلهم ويبنيِي

 
ِخلمُه َجنَّاتٍ نم يُ َومَ تِلمَك ُحُدوُد اَّللَِّ  }  -13 َ َوَرُسوَلُه يُدم َاُر    ِطِع اَّللَّ ََّنم َخاِلِديَن  ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

َِيمُ  ُز المَع  .{ ِفيَها َوَذِلَك المَفوم
  الـمواريثِ  له يف قسمةِ  هُ إىل ما حدى  واالنتهاءِ  ،به هُ بـما أمرَ   َوَرُسوَلُه{ فـي العملِ }َوَمْن يُِطِع اَّللىَ 

ها  ها وأشجارِ غروسِ   ن تـحتِ ري مِ ع  بساتـنيَ   ُيسكنهُ   ، وغريه  عنه يف ذلكَ   ما هناهُ   تنبْ جيو   ،وغريها
 العظيـم الَفلَـحُ  وذلكَ  ،منها وال خيرجونَ  ، فـيها وال يفنون ال يـموتونَ  ،افـيها أبدً  بـاقـنيَ ، األهنار

 .)مستفاد من الطربي(
 
ا ِفيَوَمنم يـَعمِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ } -14 ِخلمُه َنراا َخاِلدا  .{َها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهيٌ  ُحُدوَدُه يُدم

 ن فرائضِ مِ   ذلكَ   وغريِ   ،الـمواريث  ن قسمةِ به مِ   بـما أمراهُ   َوَرُسوَلُه{ فـي العملِ   }َوَمْن يـَْعِص اَّللىَ 
  ،ن حدودهمِ   ذلكَ   ريِ وغ  ،مواتهم بـني ورثته   تركاتِ   ن قسمةِ مِ   ،عنه    ما هنياهُ مها إىلا أمرَ خمالفً   ،هللا
)الطربي،   له. زٍ خمُ و  مذل   وله عذابٌ  ،امنها أبدً  وال خيرجُ  ال يـموتُ  ،ا ا فـيها أبدً ا ابقـيً ُه انرً دخلْ يُ 

 ابختصار(. 
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ُهَما ِإنَّ اَّللََّ َكا} -16 َلَحا فََأعمِرُضوا َعنـم َن تـَوَّاِبا  َواللََّذاِن َيَمتَِياَِّنَا ِمنمُكمم َفَآُذوَُهَا فَِإنم ًَتَِب َوَأصم
 . {رَِحيماا

 . )الطربي(. ورأفة  يعنـي: ذا رمحةٍ 
 
َداُهنَّ } -20 ُتمم ِإحم ِتبمَداَل َزومٍج َمَكاَن َزومٍج َوَآتـَيـم ئاا  ِقنمطَاراا َوِإنم َأَردمُُتُ اسم َفًَل َتَمُخُذوا ِمنمُه َشيـم

 .{َوِإَثماا ُمِبيناا َأَتَمُخُذونَُه ُّبمَتانا 
اك:  ( من سورِة آِل عمران، وقد قاَل هن75ويعين يف اآلية )سبَق بيانه. {: ذكَر أنه ِقْنطَارًا}

 .وأقلي  من القنطارِ  فيه أكثرُ  يدخلُ  ،الكثري للمالِ   مثالٌ  يف هذه اآليةِ  القنطارُ 
 )الواضح(.  ؟: أأتخذونَُه ظلماً وزوراً بيِيناً {َأأَتُْخُذونَُه هُبَْتااًن َوِإْْثًا ُمِبيًنا }
 

 اجلزء اْلامس
 
ُتمم ِبِه ِمنم بـَعمِد المَفرِيَضِة } -24  . {ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليماا َحِكيمااَواَل ُجَناَح َعَليمُكمم ِفيَما تـََراَضيـم
{ فيما شرَع هلم، وِمن ذلَك عقُد النكاح،  َحِكيًما }  { مبا ُيصلُح أمَر اخلَلق،ِإنى اَّللىَ َكاَن َعِليًما}

 املعاين(. وح الذي حيَفُظ األمواَل واألنساب. )ر 
 
ُ َغُفوٌر } -25  . {رَِحيمٌ َوَأنم َتصمِ ُوا َخريمٌ َلُكمم َواَّللَّ
 )الطربي(.  ة.للحرى  ولِ الطى  وعدمِ  رِ االفتقا عندَ  لكم يف نكاحهنى  بكم إذ أذنَ  رحيمٌ 
 
ُ يُرِيُد َأنم يـَُتوَب َعَليمُكمم َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت  }  -27 َِيمااَواَّللَّ  .{َأنم ََتِيُلوا َميمًلا َع
  ، تبارك وتعاىل هللاِ  هم فيها أن متيلوا عن أمرِ أنفسِ  الدنيا وشهواتِ  اتِ لذى  الذين يطلبونَ  يريدُ 

دواًل عنه  ا وعُ ورً جَ  : ا{ }َمْياًل َعِظيمً  ، كم معاصيهوبِ عليكم ورك مَ فتجوروا عنه إبتيانكم ما حرى 
 . )الطربي( اشديدً 
 
نمَساُن َضِعيفاا َأنم ُيَُ يُرِيُد اَّللَُّ } -28  {.فَِِف َعنمُكمم َوُخِلَق اْلمِ
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ُ َأن خُيَفيَف َعْنُكمْ }يُرِيدُ  لكم   صَ السهلة، ورخى   السمحةَ   احلنيفيةَ   لكم الشرعةَ   شرعَ   { فلذلكَ  ٱَّللى
 األمة.   نكاحِ  كإحاللِ   ،يف املضايق

 )ابن كثري(.   الطاعات. مشاقى  لُ يتحمى وال  ،عن الشهوات  ال يصربُ  :{َوُخِلَق ٱإِلنَسـُٰن َضِعيفاً }
 
تـُُلوا أَنـمُفَسُكمم } -29 َ َكاَن ِبُكمم رَِحيماا َواَل تـَقم  .{ِإنَّ اَّللَّ

 أي: فيما أمرَكم به، وهناكم عنه. )ابن كثري(. 
 
َن َعنمُه } -31 َهوم ِخلمكُ  ُنَكفِِرم َعنمُكمم َسيَِِئاِتُكمم ِإنم ََتمَتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـم َخًلا َونُدم  . { َكِرُياامم ُمدم
 )البيضاوي(.  ها عنكم.لكم صغائركم ومنحُ  نغفرْ 
 
ُجُروُهنَّ يف المَمَضاِجِع َواضمرِبُوُهنَّ فَِإنم َأ َعمَنُكمم  }  -34 َُوُهنَّ َواهم ِت ََّتَاُفوَن ُنُشوزَُهنَّ َفِع َوالًلَّ

ُغوا َعَليمِهنَّ َسِبيًلا   {. ا َكِبريااِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليًّ َفًَل تـَبـم
ن حتت من قدرتكم على مَ   عليكم أعظمُ   بحانهُ س  هُ فإن قدرتَ   ، فاحذروه{  ِإنى اَّللىَ َكاَن َعِليًّا َكِبريًا}

عليكم  ويتوبُ  ، عن سيئاتكم يتجاوزُ  ذاتهِ  وكمالِ  شأنهِ  أيديكم منهن، أو أنه تعاىل على علويِ 
على   إذا تب، أو أنه تعاىل قادرٌ  نهنى واعفوا ع ، أزواجكم فتجاوزوا أنتم عن سيئاتِ  ، مإذا تبتُ 
كم إال ما فْ مل يكليِ   وكربايئهِ   املطلقِ   هِ مع علويِ   أو أنه سبحانهُ أحد،    بظلمِ   راضٍ   غريُ   ،منكم  االنتقامِ 

 )روح املعاين(. .قنطِ إال ما يُ  فوهنى فكذلك ال تكليِ  ،طيقونتُ 
 
ُتمم ِشَقاَق بـَيمِنِهَما فَابـمَعُثوا َحكَ }  -35 ِلَها ِإنم يُ َوِإنم ِخفم ِلِه َوَحَكماا ِمنم َأهم رِيَدا ِإصمًَلحاا ماا ِمنم َأهم

نَـُهَما   ُ بـَيـم  . { ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليماا َخِبرياايـَُوفِِِق اَّللَّ
  ا بذلكَ خبريً   ، وغريه  بني الزوجنيِ   حٍ من إصال  احلكمانِ   ا مبا أرادَ عليمً   كانَ   هللاَ   ثناؤه: إنى   يعين جلى 
منهم   كالًّ   حىت جيازيَ  ،عليهم حافظٌ  ،منه ى عليه شيءٌ ال خيفَ  ،غريمها وأمورِ رمها ن أمو مِ  وبغريهِ 
 )تفسري الطربي(.  . أو عقاابً غفراانً  وابإلساءةِ   ، إحساانً  ابإلحسانِ  هُ جزاءَ 
 
36- { َ رُِكوا ِبِه َواعمُبُدوا اَّللَّ ئااَواَل ُتشم  . {َشيـم
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 )الطربي(.   ه.كم إايي تعظيمَ  هُ مونَ ظيِ ا تعشريكً  والعبادةِ  وال ععلوا له يف الربوبيةِ 
 

 
َِخِر َوأَنـمَفُقوا ِمَّا َرزَقـَُهُم اَّللَُّ َوَماَذا َعَليمِهمم َلوم َآَمُنوا ِِبَّللَِّ } -39 ِم اْلم وََكاَن اَّللَُّ ِّبِمم   َوالميَـوم

 . {َعِليماا
وآَمنوا بيوِم القيامة، فآَمنوا ابهلِل خالِقهم،  ري هلم لو َسلكوا الطريَق الصحيح،وما الذي كاَن جيَ 

ذي يُثاُب فيِه املرُء على ما أحسَن فُيكَرم، ويُعاَقُب على ما أساَء فيـَُعذىب، لَيخاَف الناُس  ال
وا مميا رزَقهُم هللاُ ِمن ماٍل وتفضىَل بِه عليهم لوجهِه الكرمي، ال للمباهاِة  فُيحِسنوا سلوَكهم، مثى أنَفق

 بدَل أْن يـَْبَخلوا وَيضرُّوا؟ )الواضح(. واالفتخار، فيعَتِدلوا ويَنفعوا 
 
ُتمُ } -43 ُتمم َمرمَضى َأوم َعَلى َسَفٍر َأوم َجاَء َأَحٌد ِمنمُكمم ِمَن المَغاِئِط َأوم اَلَمسم النَِِساَء  َوِإنم ُكنـم

ا  َيِِباا فَاممَسُحوا ِبُوُجوِهُكمم َوأَيمِديُكمم   َ َكاَن َعُفوًّا َغُفوراا  ِإنَّ فـََلمم َتَُِدوا َماءا فـَتَـَيمَُّموا َصِعيدا  . {اَّللَّ
أي: وِمن عفوِه عنكم وَغْفرِه لكم أْن شرَع التيمُّم، وأابَح لكم فعَل الصالِة به إذا فقدُت املاء،  

 ورخصًة لكم... )ابن كثري(. توسعًة عليكم، 
 
ُ َأعمَلُم ِبَِعمَداِئُكمم وََكَفى ِِبَّللَِّ َولِيًّا وََكَفى ِِبَّللَِّ } -45  {.  َنِصريااَواَّللَّ
ُ أَْعَلُم ِِبَْعَداِئُكمْ }َوٱ {  َنِصرياً اً وََكَفٰى بِٱَّللِى  ركم منهم، }وََكَفٰى بِٱَّللِى َولِيي هبم، وحيذيِ   { أي: هو أعلمُ َّللى

 )ابن كثري(. ملن استنصره. املن جلأ إليه، ونصريً  اى به وليًّ أي: كفَ 
 
 {. ُمَصدِِقاا ِلَما َمَعُكمم  َآِمُنوا ِبَا نـَزَّلمَنا ََي أَيُـَّها الَِّذيَن ُأوُتوا المِكَتابَ } -47

الذين كانوا حوايل   ،ن بين إسرائيلم  {: اليهودَ ٱلىِذيَن أُوُتواْ ٱْلِكتَـٰبَ   ثناؤه بقوله: }يَـأَيُـَّها  يعين جلى 
وا عطُ فأُ   ،ب إليهم الكتا   نزلَ هللا هلم: اي أيها الذين أُ   م، قالَ ى هللا عليه وسلى هللا صلى   رسولِ   رِ مهاجَ 
 . )الطربي(. من الفرقان قوا مبا أنزلنا إىل حممدٍ به، }ءاِمُنوْا{ يقول: صديِ  العلمَ 
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َرَك ِبِه َويـَغمِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمنم َيَشاُء } -48 ِركم ِِبَّللَِّ فـََقِد  ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَغمِفُر َأنم ُيشم َوَمنم ُيشم
َِيماا  . {افمََتَى ِإَثماا َع

  {، فـََقِد اْفرَتَى ِإْْثًا َعِظيًما}من خلقه،  هُ غريَ  ابهلل يف عبادتهِ  ثناؤه: ومن يشركْ  ك جلى يعين بذل
 جبحودهِ  ،زوراً وإفكاً  مفرتايً، ألنه قالَ   ذكرهُ هللا تعاىَل   هُ إْثاً عظيماً. وإمنا جعلَ  فقد اختلقَ  يقول:
 ذلك مفرت، وكذلك كلُّ   فقائلُ   لداً،أو و   وصاحبةً   ،ِبن هلل شريكاً من خلقه  وإقرارهِ   ، هللا  وحدانيةَ 
 )الطربي، ابختصار(.  له. خمتلقٌ  ،يف كذبه فهو مفرتٍ  ،كاذب 

 
ُ يـُزَكِِي َمنم َيَشاءُ  تـََر ِإََل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنـمُفَسُهمم َأَلَم } -49 َمَلُموَن فَِتيًلا  َبِل اَّللَّ  {.َواَل ُي

 شاء. )البغوي(. ي َمن حُ وُيصلِ  ئ من الذنوبِ وُيربيِ  رُ أي: يُطهيِ 
 
ِخُلُهمم } -57 َاُر َخاِلِديَن َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َسُندم ََّنم َجنَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

ا  ِخُلُهمم ِظًلًّ ظَِليًلا ِفيَها أََبدا  .{هَلُمم ِفيَها َأزمَواٌج ُمَطهََّرٌة َونُدم
 
( من سورِة البقرة، ما خمتصره:  25{ يف اآليِة )هْنَارُ َها اأْلَ ي ِمْن حَتْتِ َجنىاٍت َعْرِ قاَل يف تفسرِي } 
 األشجارِ   من حتتِ   معناهُ   :ِمْن حَتِْتَها{و }،  الشجرة والنخيل  جنة، وهي بستانُ   مجعُ   :َجنىاٍت{}

 اهـ.  .الواسعة  يف جماريها املتطاولةِ  املياهُ  : اأْلَهْنَاُر{و } ،اجلنة  نها ذكرُ اليت يتضمى 
  اًل.وَ ولون وال يزولون، وال يبغون عنها حِ وهم خالدون فيها أبداً، الحيُ {: ِفيَها أَبًَداَخاِلِديَن }

 )ابن كثري(. 
 
ِلَها } -58 ََماَنِت ِإََل َأهم َ النَّاِس َأنم حَتمُكُموا  ِإنَّ اَّللََّ َيَمُمرُُكمم َأنم تـَُؤدُّوا األم ُتمم َبيم َوِإَذا َحَكمم

لِ   .{ِِبلمَعدم
 )الطربي(.  واإلنصاف كم أن حتكموا بينهم ابلعدلِ تِ م بني رعيى تُ ركم إذا حكمموأي
 
ا ِإََل َما أَنـمَزَل اَّللَُّ َوِإََل الرَُّسولِ } -61 رَأَيمَت المُمَناِفِقَي َيُصدُّوَن َعنمَك   َوِإَذا ِقيَل هَلُمم تـََعاَلوم

 .{ُصُدوداا
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أهنم    يزعمونَ   نوإىل الذي  ،ن املنافقنيمِ   نزل إليكَ ا أُ منوا مبأهنم آ  يزعمونَ   إىل الذينَ   دُ اي حممى   أمل ترَ 
  هُ الذي أنزلَ  هللاِ  وا إىل حكمِ وا هلمُّ هلم: تعالَ  إذا قيلَ ، الكتاب  ن أهلِ مِ  كَ ن قبلِ مِ  لَ نزِ آمنوا مبا أُ 
 ... )الطربي، ابختصار(. بيننا  وإىل الرسوِل ليحكمَ  ،يف كتابه

 
ُمم ِإذم ظََلمُ } -64 تَـغمَفُروا اَّللََّ وا أَنـمُفَسُهمم َجاُءوَك فَاَوَلوم َأَّنَّ تَـغمَفَر هَلُُم الرَُّسولُ سم َلَوَجُدوا   َواسم

ا  {. اَّللََّ تـَوَّاِبا رَِحيما
ى هللا عليه  صلى   رسولهُ   هلم هللاَ  عليهم، وسألَ  ذنبهم بتغطيتهِ  هلم عن عقوبةِ   فسألوا هللا أن يصفحَ 

 )الطربي(. ذلك. مثلَ  مَ وسلى 
 
نَـُهمم ُثَّ اَل َيَُِدوا يف أَنـمُفِسِهمم َحَرجاا َورَ   َفًَل }  -65 ِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكُِِموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـم بَِِك اَل يـُؤم

ِليمااِمَّا َقَضيمَت   {.َوُيَسلُِِموا َتسم
 )البغوي(.  انقياداً.  كَ أي: وينقادوا ألمرِ 

 
يِقَي   مم  الَِّذيَن أَنـمَعَم اَّللَُّ َعَليمهِ اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمعَ َوَمنم ُيِطِع } -69 دِِ ِمَن النَِّبيَِِي َوالصِِ

 {. َوالصَّاْلَِِي َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيقااَوالشَُّهَداِء 
هما،  الرضا حبكمِ  ألمرمها، وإخالصِ  ابلتسليمِ  هللا والرسولَ  طعِ ثناؤه: ومن يُ  يعين بذلك جلى 

هللا عليهم  هللا، فهو مع الذين أنعمَ  ا هنيا عنه من معصيةِ عمي  ارِ أمرمها، واالنزج إىل واالنتهاءِ 
 ... يف الدنيا لطاعتهِ  والتوفيقِ  هبدايتهِ 

 وعالنتيه.  سريرتهُ  من صلحتْ  وهو كلُّ  ، صا  هم مجعُ و  {:َوالصىاحلِِنيَ }
م  نعتهم ووصفه هؤالء الذين { فإنه يعين: وحسنَ ِفيقاً َوَحُسَن أُولَـِئَك رَ ثناؤه: } جلى  وأما قولهُ 
 )الطربي(.  يف اجلنة. رفقاءَ 
 
ُفُروَن َكَما َكَفُروا  } -89 لَِياَء َحَّتَّ يـَُهاِجُروا   فـََتُكونُوَن َسَواءا َودُّوا َلوم َتكم ُهمم َأوم َفًَل تـَتَِّخُذوا ِمنـم

َُتُوُهمم  تـُُلوُهمم َحيمُث َوَجدم ا َفُخُذوُهمم َواقـم ُهمم َولِيًّا َواَل  اَل وَ يف َسِبيِل اَّللَِّ فَِإنم تـََولَّوم  تـَتَِّخُذوا ِمنـم
 . {َنِصرياا
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 ةِ إال لشدى  هم فيها، وما ذاكَ وا أنتم وإايي ون لكم الضاللة؛ لتستو أي: هم يودُّ  {فـََتُكونُوَن َسَواءً }
 .عداوهتم وبغضهم

ُهْم َولِيًّا َواَل َنِصريًا} األعداِء ما داموا  { أي: ال تواُلوهم وال تستنصروا هبم على َواَل تـَتىِخُذوا ِمنـْ
 كذلك. )ابن كثري(. 

 
ُ َعِليماا َحِكيماا} -92  .{وََكاَن اَّللَّ
ُ َعِليماً }  )البغوي(.  به عليكم. { فيما حكمَ }َحِكيماً  ،خطأً  ن قتلَ { مبوََكاَن ٱَّللى
 
ا ِفيَها } -93 ا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدا ِمناا ُمتَـَعمِِدا  َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ   َعَليمهِ َوَغِضَب اَّللَُّ َوَمنم يـَقمُتلم ُمؤم

َِيماا  . { َلُه َعَذاِبا َع
  مبلغهِ   قدرَ    ال يعلمُ له عذاابً   وأعدى   ، وأخزاه  ، من رمحته  هُ وأبعدَ   ،ادً متعميِ   هُ إايى   بقتلهِ   هللاُ   غضبَ ... و 
 . )تفسري الطربي، ابختصار( .تعاىل ذكره سواهُ 
 
ُ َغُفورا  َوَمغمِفَرةا َوَرمحمَةا َدرََجاٍت ِمنمُه } -96  .{ا رَِحيمااوََكاَن اَّللَّ
 عقوبتهم عليها.   عليهم برتكِ  لَ هلم عن ذنوهبم، فتفضى  { يقول: وصفحَ َوَمْغِفَرةً }
 هبم.   { يقول: ورأفةً َوَرمْحَةً }

هلم عن  فيصفحُ  ،املؤمنني عبادهِ  ا لذنوبِ هللا غفورً  يقول: ومل يزلِ : {اَن ٱَّللىُ َغُفورًا رىِحيماً }وَكَ 
  وركوهبم معاصيه.  ، هنيهو  هُ مع خالفهم أمرَ  ،عليهم بنعمه لُ يتفضى  ، هبم ايمً رح ،عليها بةِ العقو 

 )الطربي(. 
 
ُ َعُفوًّا َغُفوراا} -99  . {وََكاَن اَّللَّ

ذنِبون. )الواضح يف  ِطئوَن ويُ وهو رب  كرمي، يعفو عِن النىاس، ويغفُر ذنوهَبم، على كثرِة ما خيُ 
 التفسري(.

 
ُ وََكاَن } -100  {. َغُفوراا رَِحيماااَّللَّ
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 هلم عن العقوبةِ  ابلعفوِ  ،املؤمنني عبادهِ  ا ذنوبَ يعين ساترً  ،اغفورً  هللا تعاىل ذكرهُ  يقول: ومل يزلِ 
 )تفسري الطربي(. ا. رفيقً  ،ا هبمرحيمً  ،عليها
 

َ َأَعدَّ لِلمَكاِفرِيَن َعَذاِبا ُمِهيناا} -102 رَُكمم ِإنَّ اَّللَّ  {. َوُخُذوا ِحذم
  هم أن مييلوا عليكم وأنتم عنهم غافلون غاريون.كم حذركم، يقول: احرتسوا منفخذوا من عدوِي .  ..
ال   ،افيه أبدً  يبقونَ  ، مذالًّ هلم عذاابً  ا{ يعين بذلك: أعدى  ُمِهينً للكاِفرِيَن َعَذاابً   أَعدى اَّللىَ  }إنى 

 )الطربي(.  م.جهنى  وذلك هو عذابُ  ،منه خيرجونَ 
 

ِم ُنوا يف َواَل َتَِ } -104 ُمم َيَمَلُموَن َكَما ََتمَلُموَن َوتـَرمُجوَن ِمَن اَّللَِّ   ابمِتَغاِء المَقوم ِإنم َتُكونُوا ََتمَلُموَن فَِإَّنَّ
ا  ُ َعِليماا َحِكيما  {.َما اَل يـَرمُجوَن وََكاَن اَّللَّ

ُْم أَيَْلُموَن َكَما أَتَْلُمونَ }  والقتل، كذلك حيصلُ   كم اجلراحُ يبُ ما يصأي: ك{  ِإْن َتُكونُوا أَتَْلُموَن فَِإهنى
آل عمران:  سورة ]. }ِإن مَيَْسْسُكْم قـَرٌْح فـََقْد َمسى ٱْلَقْوَم قـَرٌْح مِيثْـُلُه{ تعاىل: هلم، كما قالَ 

140].  
هم  كم وإايي فيما يصيبُ  هم سواءٌ َوتـَْرُجوَن ِمَن ٱَّللِى َما اَل يـَْرُجوَن{ أي: أنتم وإايي تعاىل: } مث قالَ 
ه يف كتابه،  كما وعدكم إايي   والتأييدَ  والنصرَ  واآلالم، ولكن أنتم ترجون من هللا املثوبةَ  اجلراحِ من 

صدق، وهم ال يرجون شيئاً   ، وخربٌ حقي  وهو وعدٌ  ،مى هللا عليه وسلى صلى  رسولهِ  وعلى لسانِ 
   .إعالئها هللا و  كلمةِ   ، ويف إقامةِ فيه رغبةً  منهم، وأشدُّ   ابجلهادِ من ذلك، فأنتم أوىَل 

من   ،وميضيه ويقضيه، وينفذهُ  رهُ فيما يقديِ  وأحكمُ  { أي: هو أعلمُ َكاَن ٱَّللىُ َعِليمًا َحِكيماً َو }
 )ابن كثري(.  حال. على كليِ  ، وهو احملمودُ والشرعيةِ  الكونيةِ  أحكامهِ 

 
َقِِ } -105 َ النَّاسِ  ِإنَّ أَنـمَزلمَنا ِإلَيمَك المِكَتاَب ِِبْلم ُكَم َبيم  {.  ِبَا َأرَاَك اَّللَُّ لَِتحم
 . )ابن كثري(. وطلبه يف خربهِ  احلقى  نُ من هللا، وهو يتضمى  هو حق  أي: 
 

تَـغمِفِر اَّللََّ } -106  { ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َغُفوراا رَِحيمااَواسم
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ا  رحيمً  ،منها عليها إذا استغفروهُ هم عقوبتِ  برتكهِ  نيَ املؤمن عبادهِ  عن ذنوبِ  يصفحُ  مل يزلْ  هللاَ  إنى 
 )الطربي(.   عن هذا اخلائن.  كَ ن خصومتِ مِ   ما سلفَ   لكَ   هللاُ   يغفرِ   دُ اي حممى   أنتَ   ذلكَ   فافعلْ ،  هبم
 

ُفوَن ِمَن النَّاِس } -108 َتخم ُفوَن ِمَن اَّللَِّ َيسم َتخم َوُهَو َمَعُهمم ِإذم يـُبَـيُِِتوَن َما اَل يـَرمَضى   َواَل َيسم
ِل  ُ ِبَا ِمَن المَقوم  . {يـَعمَمُلوَن حمُِيطاا وََكاَن اَّللَّ

  افَ ى منه وخيُ ستحَ ِبن يُ   وهو أحقُّ  ، وال يستحيون منه سبحانه :{ أي}َوالَ َيْسَتْخُفوَن ِمَن ٱَّللىِ 
فال   ، حمال شأنهُ  منه عزى  ألن االستتارَ  ؛ستحياء منه تعاىل ابال االستخفاءُ  رَ سيِ من عقابه، وإمنا فُ 

 .يف عدمه وال معىن للذميِ  ، يف نفيه فائدةَ 
ُ مبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيطًا} أي بعمِلهم، أو ابلذي يعملونَُه من األعماِل الظاهرِة واخلافية،  : {وََكاَن اَّللى

 املعاين، بشيء من االختصار(. حفيظًا، أو عاملـًا، ال يعزُب عنه شيءٌ وال يفوت. )روح 
 

ِسبم َوَمنم يَ } -111 ِسُبُه َعَلى نـَفمسِ  كم َا َيكم ُ َعِليماا َحِكيمااِه ِإَثماا فَِإَّنَّ  {. وََكاَن اَّللَّ
 . به منه له ومعرفةٍ  ذنباً على عمدٍ  ثناؤه: ومن أيتِ  يعين بذلك جلى  :{َيْكِسبْ }

فإنه يعين: وكان هللا عاملاً مبا تفعلون أيها اجملادلون عن { َكاَن ٱَّللىُ َعِليماً َحِكيماً وأما قوله: }َو 
صيها غريكم، وهو حيُ  ذلك من أفعالكم وأفعالِ  وغريِ  ،الذين خيتانون أنفسهم يف جدالكم عنهم

 مجيعكم هبا.   عليكم وعليهم، حىت جيازيَ 
 )الطربي(.  خلقه.  مجيعِ  بسياستكم وتدبريكم، وتدبريِ  يقول: وهو حكيمٌ  ،{ َحِكيماً }
 

َ النَّاسِ اَل َخريمَ يف َكِثرٍي ِمنم ََنمَواُهمم ِإالَّ َمنم َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأوم َمعمُروٍف } -114   َأوم ِإصمًَلٍح َبيم
 َِ راا َع تِيِه َأجم َف نـُؤم  . {يمااَوَمنم يـَفمَعلم َذِلَك ابمِتَغاَء َمرمَضاِة اَّللَِّ َفَسوم

ليرتاجعا إىل ما فيه   ،بينهما  اإلصالحَ  هللاُ  مبا أابحَ  ،نيني أو املختصمَ بني املتباينَ  وهو اإلصالحُ 
 )الطربي(.  به.  وأمرَ  هللاُ  على ما أذنَ  الكلمةِ  واجتماعُ  األلفةُ 
 

ِمِنَي نـَُولِِِه َما  }  -115 َُدى َويـَتَِّبعم َغريمَ َسِبيِل المُمؤم َ َلُه اهلم َوَمنم ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمنم بـَعمِد َما تـََبيَّ
ِلِه َجَهنََّم َوَساَءتم َمِصريااتـََوَلَّ   . {َوُنصم
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مل يكْن له طريٌق   ألن َمن خرَج عن اهلَُدى  ة؛اآلخر   ُه يفقال ابُن كثري رمَحُه هللا: جعَل الناَر مصريَ 
 إال إىل الناِر يوَم القيامة.  

 
َرَك ِبِه َويـَغمِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمنم َيَشاءُ } -116  . {ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَغمِفُر َأنم ُيشم
بشركهم وكفرهم   قهِ خل ن  مِ   وال لغريهِ   ،ابهلل  على شركهِ   وماتَ   أشركَ   إذْ   "طعمة ـ "ل  ال يغفرُ   هللاَ   إنى 
 . )الطربي(.ملن يشاء ن الذنوبِ مِ  ابهللِ  الشركِ  ا دونَ م ويغفرُ  ،به
 

 {. َوَما يَِعُدُهُم الشَّيمطَاُن ِإالَّ ُغُروراايَِعُدُهمم َوُُيَنِِيِهمم } -120
 )زاد املسري(. أي: ابطالً يغرُّهم به. 

 
ِخُلُهمم َجنَّاٍت  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت  }  -122 َاُر َخاِلِديَن َسُندم ََّنم ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

 {ِفيَها أََبداا َوعمَد اَّللَِّ َحقًّا َوَمنم َأصمَدُق ِمَن اَّللَِّ ِقيًلا 
والذين آمنوا ابهلِل وَرُضوا بدينه، وأتْـبَـُعوا إمياهَنم ابألعماِل الصاحلِة ونفىذوا ما أُِمروا به ِمن اخلريات، 

وهذا وعٌد مَن هللِا ألوليائِه قائٌم ال   حتِتها األهنار، مع خلوٍد دائم.دخُلهم جنياٍت عري ِمن نُ 
 حمالة، وليَس هناَك أصدُق مَن هللِا قوالً وخرَباً. )الواضح(. 

 
ِل المِكَتاِب َمنم يـَعمَملم ُسوءاا َُيمَز ِبِه  }  -123   َيَِدم َلُه ِمنم ُدونِ   َواَل لَيمَس ِبََِمانِيُِِكمم َواَل َأَماّنِِ َأهم

 {. اَّللَِّ َولِيًّا َواَل َنِصرياا
وحيمي عنه   ،هي أمرَ ل ي سَوى هللاِ به  هُ ما أمرَ  وخالفِ  ن معاصي هللاِ ا مِ سوءً  الذي يعملُ  وال جيدُ 
سري )يُنظر تف  نكاله.  وأليمِ  هللاِ  ن عقوبةِ به مِ  ا حيلُّ ممى  ا ينصرهُ وال انصرً  ،هللا  ن عقوبةِ به مِ  ما ينزلُ 
 (.الطربي

 
ِط } -127 َ َكاَن ِبِه َعِليمااَوَأنم تـَُقوُموا ِللميَـَتاَمى ِِبلمِقسم َعُلوا ِمنم َخريمٍ فَِإنَّ اَّللَّ  .{َوَما تـَفم

يف ُمهورهن   ابلعدلِ   ،ى ابلقسطفتيكم يف أْن تقوموا لليتامَ أي: ويُ {  واْ لِْليَـتَـَٰمٰى بِٱْلِقْسطِ }َوَأن تـَُقومُ 
 (. . )البغوينومواريثه
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 ،األمر  وامتثالِ   ،اخلريات   على فعلِ   هتييًجا  {نى ٱَّللىَ َكاَن ِبِه َعِليماً َوَما تـَْفَعُلواْ ِمْن َخرْيٍ فَإِ وقوله: }
 . )ابن كثري( هوأمتى  اجلزاءِ  ذلك، وسيجزي عليه أوفرَ  جبميعِ  عاملٌ  وجلى  عزى  هللاَ  وأنى 
 

 {. ا تـَعمَمُلوَن َخِبرياا َكاَن ِبَِ فَِإنَّ اَّللََّ َوِإنم حُتمِسُنوا َوتـَتـَُّقوا } -128
  ، فيه وابلغرضِ  ،عليمًا به  :{َخِبرياً } واخلصومةِ  فَِإنى ٱَّللىَ َكاَن مبَا تـَْعَمُلوَن{ من اإِلحسانِ }

 . )البيضاوي(. فيجازيكم عليه
 

ُ َواِسعاا } -130 ُ ُكًلًّ ِمنم َسَعِتِه وََكاَن اَّللَّ  {. َحِكيمااَوِإنم يـَتَـَفرَّقَا يـُغمِن اَّللَّ
من إمساكها   على الزوجِ   فيما حكمَ   الكلب: يريدُ   وقالَ   ،ووعظ  فيما حكمَ   عباس: يريدُ   ابنُ   قالَ 

 )التفسري الكبري للرازي(.  إبحسان. أو تسريحٍ  مبعروفٍ 
 

َناَوَّلِلَِّ َما يف }  -131 َرمِض َوَلَقدم َوصَّيـم اَب ِمنم قـَبمِلُكمم  الَِّذيَن ُأوُتوا المِكتَ    السََّماَواِت َوَما يف األم
َرمِض وََكاَن اَّللَُّ  ُفُروا فَِإنَّ َّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم ُكمم َأِن اتَـُّقوا اَّللََّ َوِإنم َتكم  َغِنيًّا  َوِإَيَّ

ا يدا  {.محَِ
ا يريُد  ٌء ممي يماواِت واألرض، وهو احلاكُم فيهما، فال يتعذىُر عليه ش وهلِل ملُك السى اآلية:  تفسرُي   

 ها.نِي وغريَ وجَ ا خيصُّ أحواَل الزى منهما، ممي 
ضوا  انكم هبا اي أهَل القرآن، فإْن تُعرِ رْ ى هللِا وطاعتِه كما أمَ أوتوا الكتاَب بتقوَ  ان الذينَ رْ أمَ  وقدْ 
 مكن شكِر كم، كما ال ينفعُه شيءٌ مِ ُه شيٌء من إعراضِ ضرُّ ُه ال يروا، فإنى وصياكُم هللاُ به وتكفُ عميا  
م، حمموٌد يف قِه وعبادهتِ لْ ماواِت واألرِض وما بينهما، وهو غينُّ عن خَ مالُك السى م، فهو وتقواكُ 
 )الواضح(.  روا.دوا أو كفَ محَِ  ه، إنْ ذاتِ 
 

َرمِض وََكَفى ِِبَّللَِّ َوَّلِلَِّ َما يف السَّ } -132  {. وَِكيًلا  َماَواِت َوَما يف األم
  جبميعه، واحلافظُ   مُ القييِ   وواألرض، وه  واتُ االسم  ما حوتهُ   مجيعِ   ثناؤه: وهلل ملكُ   يعين بذلك جلى 

 )الطربي(.   وتدبريه. حفظهُ  ودهُ ؤ منه، وال يَ  شيءٍ  عنه علمُ  ه، ال يعزبُ كليِ   لذلكَ 
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ِهبمُكمم أَيُـَّها النَّاُس َوَيَمِت ِبََِخرِيَن } -133 ُ َعَلى َذِلَك َقِديرااِإنم َيَشأم يُذم  {. وََكاَن اَّللَّ
 . )ابن كثري(. موهكم بغريكم إذا عصيتُ كم وتبديلِ بِ على إذها ادرٌ هو قأي: 
 

 . {تـَعمَمُلوَن َخِبرياافَِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبَا  َوِإنم تـَلمُووا َأوم تـُعمِرُضوا } -135
  ، كموها كم عنها بكتمانِ وإعراضِ   ،هاكم إايي وحتريفِ   ،كم الشهادةن إقامتِ مِ   ،مبا تعملون  كانَ   هللاَ   فإنى 
  ، خرةكم يف اآلكم به جزاَء منكم عليكم حىت جيازيَ  ذلكَ  حيفظُ  ، به وعلمٍ  يعين ذا خربةٍ  ،اخبريً 

 )الطربي(. كم يف ذلك.قوا ربى فاتى يقول:  .ساءته إب واملسيءَ  ،منكم إبحسانه احملسنَ 
 

َخِ } -136 ِم اْلم ُفرم ِِبَّللَِّ َوَمًَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َوالميَـوم اَوَمنم َيكم  . {ِر فـََقدم َضلَّ َضًَلالا بَِعيدا
  وكتبهِ   ومالئكتهِ   ابهللِ   فهو يكفرُ   ،تهنبوى   دُ حفيج  ،مى هللا عليه وسلى صلى   دٍ مبحمى   ن يكفرْ معناه: ومَ 
 ألنه ال يصحُّ  وذلكَ  ،مجيعه مبعىن جحودهِ  ن ذلكَ مِ  الشيءِ  جحودَ  ألنى  ،رخاآل واليومِ  ورسلهِ 
 فلذلكَ   ،جبميعه  منه كفرٌ   بشيءٍ   والكفرُ   ، به   ابإلميانِ   هللاُ   هُ مبا أمرَ   إلميانِ إال اب  ن اخللقِ مِ   أحدٍ   إميانُ 

  وأمرهِ   ،الكتاب   أهلَ   خطابهِ   قال: }َوَمْن َيْكُفْر ابَّللِي َوَمالِئَكِتِه وُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواليَـْوِم ااَلِخِر{ بعقبِ 
  واملالئكةِ  هللاِ  ون بوحدانيةِ وهم مقرُّ  ،مه هلا منم هتديدً ى هللا عليه وسلى صلى  دٍ مبحمى  هم ابإلميانِ إايي 

 ن الفرقان.  به مِ  م وما جاءَ ى هللا عليه وسلى صلى   دٍ ى حممى سوَ  خرِ اآل واليومِ  والرسلِ  والكتبِ 
 ةِ عن حمجى   وجارَ   ،السبيل  عن قصدِ   وأما قوله: }فـََقْد َضلي َضالالً بَِعيدا{ فإنه يعين: فقد ذهبَ 

الذي   هللاِ  منه عن دينِ  بذلك خروجٌ  ن كفرَ مَ  كفرَ   ألنى  ، اا بعيدً  وجورً اابً ذه إىل املهالكِ  الطريقِ 
 ى هو الضالل.دَ عن اهلُ   والضاللُ   ،الذي فيه البوار  هللا: اهلالكُ   عن دينِ   واخلروجُ   ، لعباده  هُ شرعَ 

 )الطربي(. 
 

 ازمَداُدوا ُكفمراا َلَم َيُكِن اَّللَُّ لِيَـغمِفَر هَلُمم  ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا ُثَّ َكَفُروا ُثَّ َآَمُنوا ُثَّ َكَفُروا ُثَّ } -137
ِديـَُهمم َسِبيًلا َواَل   {. لِيَـهم

 . )زاد املسري(. أي: ال جيعلهم بكفرهم مهتدين
 

ِر المُمَناِفِقَي  } -138  {. ِبَِنَّ هَلُمم َعَذاِبا أَلِيمااَبشِِ
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  جهنم.  ع، وذلك عذابُ ا، وهو املوجِ أليمً  عذاابً  من هللا على نفاقهم القيامةِ  يعين: ِبن هلم يومَ 
 )الطربي(. 

 
َزأُ ِّبَا َوَقدم نـَزََّل َعَليمُكمم يف المِكَتاِب  }  -140 تَـهم َفُر ِّبَا َوُيسم عمُتمم َآََيِت اَّللَِّ يُكم ُعُدوا    َأنم ِإَذا َسَِ َفًَل تـَقم

ِهِ   {. َمَعُهمم َحَّتَّ َُيُوُضوا يف َحِديٍث َغريم
هبا،   صُ نتقَ ويُ  أُ هز ستَ هللا، ويُ  فيه ِبايتِ  رُ كفَ الذي يُ  معهم يف املكانِ  م ابجللوسِ ورضيتُ ... 

 .. )ابن كثري(.وأقررمتوهم على ذلك 
 

ِوذم َعَليمُكمم } -141 َتحم ِمِنيَ َوِإنم َكاَن لِلمَكاِفرِيَن َنِصيٌب قَاُلوا َأَلَم َنسم  {. َوََّنمنَـعمُكمم ِمَن المُمؤم
 أمل نستولِ   :يف مجلتهم، وقيل: معناه   ٱْلُمْؤِمِننَي{ أي: عن الدخولِ نَ ميِ ونصرفكم، }  :َومَنْنَـْعُكْم{}

  ، بتخذيلهم عنكم ، املؤمنني عنكم صولةَ  كم من املؤمنني؟ أي: ندفعُ عْ لكم ومننَـ  عليكم ابلنصرةِ 
كم ِبخبارهم وأمورهموم  على الكافرين. ةِ إظهاُر املنى  ومراُد املنافقني هبذا الكالمِ  .راسلتنا إايي
 (. بغوي)ال
 

ِلِل اَّللَُّ } -143  {. فـََلنم َتََِد َلُه َسِبيًلا   َوَمنم ُيضم
 . )فتح القدير(. التوفيق أي: خيذله، ويسلبهُ 

 
َفِل ِمَن النَّاِر } -145 َسم  {. َوَلنم َتََِد هَلُمم َنِصريااِإنَّ المُمَناِفِقَي يف الدَّرمِك األم

 )البغوي(.  مانعاً من العذاب.
 

 اجلزء السادس 
 
 {.َأوم تـَعمُفوا َعنم ُسوٍء فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعُفوًّا َقِديراا َُّتمُفوهُ ِإنم تـُبمُدوا َخريماا َأوم } -914
ى ما كان منه  ظهروا ذلك شكرًا منكم له عل إلـيكم، فتُ  ن أحسنَ مل تقولوا مجياًل من القولِ  إنْ 

 . )الطربي(. بدوه تُ  فال ذلك  يقول: أو ترتكوا إظهارَ  ،{أَْو خُتُْفوهُ }إلـيكم،  من حسنٍ 
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َن لِلمَكاِفرِيَن َعَذاِبا ُمِهينااُأولَِئَك ُهُم المَكاِفُروَن َحقًّا } -151  . {َوَأعمَتدم

 يُهيُنهم ويُذهلُّم جزاَء كفرِهم الذي ظنُّوا به العزىة. )روح املعاين(.
 

ُهمم  َوَلَم يـَُفِرُِقوا بَ َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِِبَّللَِّ َوُرُسِلِه } -152 َ َأَحٍد ِمنـم تِيِهمم ُأُجورَُهمم  ُأو يم َف يـُؤم لَِئَك َسوم
ُ َغُفوراا رَِحيماا  . { وََكاَن اَّللَّ

ُهمْ َوملَْ يـُفَ } }أُْولَـِٰئَك{  ، الكفرة كما فعلَ   ،ويكفروا ِبخرين يؤمنوا ببعضٍ  { ِبنْ ريُقوْا َبنْيَ َأَحٍد مينـْ
ُ  }  هلم،  ُهْم{ املوعودةَ ُأُجورَ تعاىل }  ْم{ هللاُ }َسْوَف يـُْؤتِيهِ   اجلليلةِ   نعوتون هبذه النعوتِ امل وََكاَن اَّللى

{ هبم، فيضاعُف حسناهِتم،  َرِحيًما}  { ملن هذه صفُتهم ما سلَف هلم ِمن املعاصي واآلاثم،َغُفورًا
 (. ، ابختصارويزيُدهم على ما ُوِعدوا به. )روح املعاين

 
َنا ُموَسى ُسلمطَانا } -153  {.ُمِبيناا َوَآتـَيـم

  ناتُ البـييِ  هي اآلايتُ  ةُ ته، وتلك الـحجى نبوى  ـيةِ وحقيِ  عن صدقهِ  تبـنيُ  ةً ول: وآتـينا موسى حجى قي
 )الطربي(.  ها.هللا إايى  التـي آاتهُ 

 
هلِِ }  -155 َنمِبَياَء ِبَغريمِ َحقٍِ َوقـَوم مم قـُُلوبـَُنا  فَِبَما نـَقمِضِهمم ِميثَاقـَُهمم وَُكفمرِِهمم ِبَََِيِت اَّللَِّ َوقـَتمِلِهُم األم
ِمُنوَن ِإالَّ قَِليًلا بَ ُغلمٌف  َها ِبُكفمرِِهمم َفًَل يـُؤم ُ َعَليـم  {.لم  ََبَع اَّللَّ

َها ِبُكْفرِِهمْ  َبْل طََبعَ }   بَ يعين: ممن كذى  اَل يـُْؤِمُنوَن ِإالى قَِلياًل{فَ يها، }عل  { أي: ختمَ ٱَّللىُ َعَليـْ
ُ على  مَ   ألنى   ؛ال ممن طُبَع على قلبه  ،الرُّسلَ  ابلقليل: عبَد هللا    وأرادَ   .أبداً   ال يؤمنُ   قلبهِ ن طبَع اَّللي
 )البغوي(.  ال يُؤمنون قليالً وال كثرياً. :وأصحابه، وقيل: معناه مٍ سالي  بنَ 
 

ُ ِإلَيمِه } -158 ُ َعزِيزاا َحِكيمااَبلم رَفـََعُه اَّللَّ  {. وََكاَن اَّللَّ
ُ َعزِيزاً    والسالم.   لعيسى عليه الصالةُ   هُ رَ { فيما دبـى }َحِكيماً   ، ها يريدعلى م  بُ غلَ { ال يُ }وََكاَن ٱَّللى
 )البيضاوي(. 
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تِِه  }  -159 ِمَننَّ ِبِه قـَبمَل َموم ِل المِكَتاِب ِإالَّ لَيـُؤم اَوِإنم ِمنم َأهم َم المِقَياَمِة َيُكوُن َعَليمِهمم َشِهيدا  {. َويـَوم
. )التفسري الكبري أهنم أشركوا بهى  صارَ لى النيه، وعوطعنوا ف  بوهُ أهنم كذى   على اليهودِ   قيل: يشهدُ 
 للرازي(.

 
ُهمم َعَذاِبا أَلِيماا} -161 َن لِلمَكاِفرِيَن ِمنـم  . { َوَأعمَتدم

 ن عذابِ مِ   عُ وهو الـموجِ   ،األلـيم  العذابَ   الـيهودِ   ن هؤالءِ مِ   دٍ مـحمى   وبرسولهِ   بـاهللِ   وجعلنا للكافرينَ 
 )الطربي(.   فـيعاقبهم هبا. ، مإذا وردوا على رهبيِ  خرةِ ا يف اآلوهنَ يصلَ  عدةً  ،مجهنى 
 

ِمُنوَن ِبَا أُنمِزَل ِإلَيمَك َوَما أُنمِزَل ِمنم  } -162 ِمُنوَن يـُؤم ُهمم َوالمُمؤم َلِكِن الرَّاِسُخوَن يف المِعلمِم ِمنـم
ِمُنوَن ِِبَّللَِّ قـَبمِلَك  تُوَن الزََّكاَة َوالمُمؤم تِيِهمم  َوالمُمِقيِمَي الصًََّلَة َوالمُمؤم َِخِر ُأولَِئَك َسنـُؤم ِم اْلم  َوالميَـوم

َِيماا راا َع  {. َأجم
نوَن ابهلِل الواحِد   الزكاَة املفروضَة عليهم، ويؤم... وهم يقيموَن الصىالَة على وجِهها، ويعُطونَ 

  اً ماألحد، وابلبعِث بعَد املوت، واجلزاِء على األعمال، فأولئَك سنؤتيهم ثواابً جزيالً وأجراً عظي
 على ما آمنوا وصدىقوا. )الواضح(. 

 
ا} -167  .{ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعنم َسِبيِل اَّللَِّ َقدم َضلُّوا َضًَلالا بَِعيدا

قد خرجوا    ،به   واالقتداءِ   باعهِ عن اتيِ   الناسِ   وا يف صديِ ، وسعَ بعوا احلقي أي: كفروا يف أنفسهم، فلم يتى 
 عدوا منه بُعًدا عظيًما شاسًعا. )ابن كثري(. بو عن احلقِي وضلُّوا عنه، 

 
َا اَّللَُّ ِإَلٌه َواِحٌد ُسبمَحانَُه َأنم َيُكوَن َلُه َوَلٌد } -171 َرمِض  ِإَّنَّ َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم

 {. وََكَفى ِِبَّللَِّ وَِكيًلا 
 ه، وهو وكيٌل على كليِ وتصريف تدبريهِ اجلميُع ُملكُه وَخلقه، ومجيُع ما فيها عبيده، وهم حتت 

 أو ولد؟ )ابن كثري(. شيء، فكيَف يكوُن له منهم صاحبةٌ 
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تَـنمِكفم  } -172 ا َّلِلَِّ َواَل المَمًَلِئَكُة المُمَقرَّبُوَن َوَمنم َيسم تَـنمِكَف المَمِسيُح َأنم َيُكوَن َعبمدا َلنم َيسم
ُشُرهُ  ِ م َفَسَيحم َتكم  {.يعاايمِه َجَِ مم ِإلَ َعنم ِعَباَدتِِه َوَيسم

ولن َيستكربَ املسيُح عيسى عن أْن يكوَن عبداً هلل مطيعاً، والعبوديىُة هلِل َشرٌف وعزُّ ملن َعَقل، 
مَيَتنْع عن عبادتِه وَيستكربْ عن  نكما ال أيَنُف مالئكتُه املقرىبوَن ِمن أْن َيكونوا عبيدًا له، ومَ 

 )الواضح(.   بيَنهم حُبكمِه الَعدل.لَيفِصلَ قيامِة إليِه يوَم ال همطاعِته، فسَيجَمعُ 
 

ِلِه َوَأمَّا  } -173 فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت فـَيـَُوفِِيِهمم ُأُجورَُهمم َويَزِيُدُهمم ِمنم َفضم
ُّبُمم َعَذاِبا أَلِيماا  َ ُوا فـَيـَُعذِِ َتكم تَـنمَكُفوا َواسم  اَّللَِّ َولِيًّا َواَل  هَلُمم ِمنم ُدونِ َواَل َيَُِدوَن الَِّذيَن اسم

 . {َنِصرياا
 والعاملونَ  ،له بـالعبودية لونَ الـمتذليِ  ،له بـالطاعة اخلاضعونَ  ،هللا  ون بوحدانـيةِ املقرُّ  فأما املؤمنونَ 
هم علـى ما وعدَ هم ويزيدُ  ا،ا اتمًّ وافيً  أعماهلم الصاحلةِ  فـيؤتـيهم جزاءَ  ،الممن األع الصاحلاتِ 

ومل   ،ههم مبلغَ فْ ما مل يعريِ  والزايدةِ  ن الفضلِ علـيها مِ  والثوابِ  على أعماهلم الصالـحةِ  زاءِ لـجن امِ 
 هلم منتهاه.  حيدى 

 أللوهتهِ  لِ واستكربوا عن التذلُّ  ،له بـالطاعة واإلذعانِ  بـالعبودةِ  هللِ  موا عن اإلقرارِ وأما الذين تعظى 
  من عبـادتهِ   الـمستنكفونَ   وال جيدُ   ،اا موجعً عذابًـ   يعذِيهبمف،  له  والوحدانـيةِ   بوبـيةِ الر   وتسليمِ   ادتهِ بوع

 ـجيهم من عذابهِ ا ينُ هم ولـيًّ ألنفسِ  ى هللاِ سوَ  من عذابهِ  األلـيـمَ  هبم هللاُ عنها إذا عذى  والـمستكربونَ 
ن م مهب ما أحلى  تهِ عنهم بقوى  م ويدفعُ هم من رهبيِ فـيستنقذُ  ،ا ينصرهموال انصرً ، هم منهوينقذُ 
م من نصرهتِ  الدنـيا فـي الدنـيا بسوءٍ  هم من أهلِ هم غريُ هبم إذا أرادَ  كالذي كانوا يفعلونَ   ، نقمته

 )الطربي، ابختصار(.  عنهم. والـمدافعةِ 
 

وَ }  -176 ِ فـََلُهَما الثُـّلُثَاِن ِمَّا تـََرَك َوِإنم َكانُوا ِإخم لذََّكِر ِمثمُل  ةا رَِجاالا َوِنَساءا فَلِ فَِإنم َكانـََتا اثـمنَـَتيم
ِ َحظِِ األمُ  ُ َلُكمم َأنم َتِضلُّوا نـمثـََييم ُ اَّللَّ ٍء َعِليمٌ يـَُبيِِ ُ ِبُكلِِ َشيم  {. َواَّللَّ

 ة. كفإذا كاَن للميِيِت ُأختان، فلهما ثُلثا الرت 
 حظُّ األُنثـََيني.  ِر منهموإذا كاَن للميِيِت إخوٌة وأخوات، أُعِطَي للذك
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شريُِع ما هَو حق   : وهَو سبحانَُه عاملٌ بعواقِب األموِر ومصاحِلها، في{َعِليمٌ  َواَّللىُ ِبُكلِي َشْيءٍ }
 )الواضح(.   وعدٌل بعلمِه وحكمِته.

 
 سورة املائدة 

 
ُثٍم فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمَفَمِن اضمُطرَّ يف َُممَمَصٍة } -3  {. َغريمَ ُمَتَجاِنٍف ِْلِ
 ضٍ متعريِ  قتادة: غريَ  وقالَ  .فوق الشبع وهو أن أيكلَ  ،إىل إمث مائلٍ { أي: ُمَتَجاِنٍف إِلمثٍْ  َغرْيَ }

  رحيم.  هللا غفورٌ  فإنى  ،هُ ، وفيه إضمار، أي: فأكلَ {يف مقصده، }فَِإنى ٱَّللىَ َغُفوٌر رىِحيمٌ  ملعصيةٍ 
 )البغوي(. 

 
َم ُأِحلَّ َلُكُم } -5  هَلُمم  اَب ِحل  َلُكمم َو ََعاُمُكمم ِحل  َو ََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا المِكتَ  الطَّيَِِباتُ الميَـوم

ُتُموُهنَّ  َصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا المِكَتاَب ِمنم قـَبمِلُكمم ِإَذا َآتـَيـم ِمَناِت َوالمُمحم َصَناُت ِمَن المُمؤم   َوالمُمحم
َداٍن ُأُجورَُهنَّ  فُ  حُممِصِنَي َغريمَ ُمَساِفِحَي َواَل ُمتَِّخِذي َأخم ُيَ َوَمنم َيكم اِن فـََقدم َحِبَط َعَمُلُه  رم ِِبْلمِ

َاِسرِينَ  َِخَرِة ِمَن اْلم  {.َوُهَو يف اْلم
من سورِة البقرة:   172تقدىَم القوُل يف الطيبات. وقد قاَل فيها، يف اآليِة ذكَر أنه  {الطىيِيَباتُ }
    .املستلذي  احلاللَ  هنا جيمعُ  الطيبُ {: مْ واْ ِمن طَيِيَباِت َما َرَزقْـَناكُ أٰيَيُـَّها ٱلىِذيَن آَمُنواْ ُكلُ }

دون   ،والـمطاعم من الذبـائحِ  الـحاللُ  - أيها الـمؤمنون  -لكم  لى حِ أُ  الـيومَ وقاَل الطربي: 
 . منها الـخبـائثِ 

ميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآْلَخِ } هللا   ما أمرَ  ومن جيحدْ  {:َرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ َوَمْن َيْكُفْر اِبإْلِ
وهو   ، هللا به من عندِ  وما جاءَ  ، مى هللا عليه وسلى صلى  مدٍ حم ةِ ونبوى  هللاِ  من توحيدِ  ، به بـالتصديقِ 
 يقول: فقد بطلَ  {َوَمْن َيْكُفْر بـاإِليـَماِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلهُ }ثناؤه:  جلى  الذي قال هللاُ  ،اإليـمانُ 
خرة من  اآلعند هللا. وهو يف به منزلةً  كَ درِ يرجو أن يُ  ،  الدنـيايف الذي كان يعملهُ  عملهِ  ثوابُ 

  طاعةِ  هم بغريِ وعملِ  ،دـحمى بكفرهم مب ،هللا  ها من ثوابِ هم حظوظَ الذين غبنوا أنفسَ  ،اهلالكني
 . )الطربي(  هللا
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ُتمم َمرمَضى َأوم َعَلى َسَفٍر َأوم َجاءَ } -6 ُتُم ال َوِإنم ُكنـم نَِِساَء فـََلمم  َأَحٌد ِمنمُكمم ِمَن المَغاِئِط َأوم اَلَمسم
ا  َيِِباا فَاممَسُحوا   {. ِبُوُجوِهُكمم َوأَيمِديُكمم ِمنمهُ َتَُِدوا َماءا فـَتَـَيمَُّموا َصِعيدا

ره:  ، وخمتصكثريًا   ( منها، وقد توسىَع فيه 43ذكَر أنه سبَق تفسريُه يف سورِة النساء، ويعين اآليَة )
 . هو احلضريي  يف هذه اآليةِ  املقصودُ  املريضُ 

 مذهبُ أو ال تقصر، هذا  فيه الصالةُ  مما تقصرُ  عن احلضر، كان السفرُ  واملسافر: هو الغائبُ 
 . الفقهاء ومجهورِ  مالكٍ 

 من الغائط: قضاُء احلاجة.  اجمليءُ و 
 بلةُ والقُ   اليدِ   الذي هو جسُّ   الذي هو اجلماع، ويف اللمسِ   مسِ للى   قد تقعُ   لفظةٌ   يف اللغةِ   واللمسُ 
 ...اوحنوه

 . والتيمُم يف اللغة: القصد، ويف الشرِع يطلُق على العبادِة املعروفة
 .ابلطيب هُ إايى  اآليةِ  تقييدِ  فيه من أجلِ  الفقهاءُ  واختلفَ . األرض يف اللغة: وجهُ  والصعيدُ 
 اهـ. .اجلمهور  اليدين، وبه قالَ  قبلَ  وجهَ ال القرآنِ  وترتيبُ 

وإذا كنُتم مرَضى وَيضرُّكُم استعماُل املاِء معه، أو كنُتم مسافرين، أو فسريها يف )الواضح(: تو 
على اخلالِف الوارِد بنَي املفسِيريَن  -قضاِء احلاجة(، أو المستُم النساَء جئُتم ِمَن الغائِط )أي 

 طاهراً،  ؤون به، فتيمىموا تراابً ومل عدوا ماًء تتوضى  -  والفقهاِء، ِمن معىَن اجِلماِع أو مسِي البَشرةِ 
 أيديكم  أو ما صعَد مَن األرِض ِمن رمٍل وحَجٍر وغريِه، على أقوال، فامَسحوا وجوَهكم به، مثى 

 إىل املرافق...
 
 . {َواتَـُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ } -7

من   يف الضمائرِ   ما خيتلجُ   هم أنه يعلمُ لمَ أع  مث  أتكيٌد وحتريٌض على مواظبِة التقَوى يف كلِي حال.
 )ابن كثري(.  .واخلواطر األسرارِ 

 
ٍم َعَلى  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن } -8 ِط َواَل ََيمرَِمنَُّكمم َشَنَآُن قـَوم َآَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَي هلِل ُشَهَداَء ِِبلِقسم

 . { َواتَـُّقوا هللَا ِإنَّ هللَا َخِبرٌي ِبَا تـَعمَمُلونَ َأالَّ تـَعمِدُلوا اعمِدُلوا ُهَو َأقـمَرُب لِلتـَّقمَوى 
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لمـاً، وإبخالص، ال عـداًل وصـــــــــــــــدـقاً، ال َجوراً وظُ  كموموا ابحلقوِق الالزمـِة علينون، قُ أيُّهـا املؤمِ 
 لوا فيهماعــدِ  وعــدِم إقــامــِة العــدِل فيهم، بــلِ  همغُض قوٍم على ظلمِ ملنىكم بُ عــة، وال حيَ ومسُ  لرايءٍ 

ضــــــــا هللِا معهم أقرُب إىل رِ  كملموا، فإنى عدلَ فوا فيهم وإْن مالوا وظَ نصــــــــِ ا إليكم، وأوإْن أســــــــاؤو 
 ه.واتيِقاِء عذابِ 

هم أعـداُء  تنبـيٌه عظيٌم على وجوِب العـدِل مع الكفـيار، اـلذينَ  الفخُر الرازيُّ رمحـَُه هللا: وفـيهِ  ـقالَ 
 اؤُه وأحبياؤه؟! ا.هـ. أوليهم  نني، الذينَ ، فما الظنُّ بوجوبِه مع املؤمِ هللِا تعاىَل 

 عليها.  جازيكميُ ـســـــــــــ ها، و كليِ   كمُه خبرٌي ِبعمالِ ى هللِا وطاعتِه واخلوِف منه، فإنى بوا على تقوَ فواظِ 
 )الواضح(.

 
َِيمٌ } -9 ٌر َع ُ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت هَلُمم َمغمِفَرٌة َوَأجم  .{َوَعَد اَّللَّ

 هم هللاُ ا واثقَ وعملوا مب  ،مرهبيِ  ن عندِ هم به مِ ا جاءَ وا مبوأقرُّ   ،ورســــــــوله  ا هللاَ و قالذين صــــــــدى   هللاُ  وعدَ 
ــالعقودِ وا وأوفَ   ،به ا هناهم وا عمي وانتهَ   ،به  ا أمرهم هللاُ فعملوا مب  ،وأطاعوه  ،يهااليت عاقدهم عل  بـــــــــــــ
 غريهُ   منتهاهُ   عرفُ وال يَ  ،همبلغُ  مـــــــــــحدودٍ  غريُ  ن خريٍ مِ  والعظيمُ  .عظيـــــــــــم أجرٌ و  ،مغفرة ، هلمعنه
 )الطربي، ابختصار(.  ذكره.تعاىَل 
 
ِحيمِ َوالَِّذيَن َكَفُروا } -10 بُوا ِبَََِيتَِنا ُأولَِئَك َأصمَحاُب اجلَم  .{وََكذَّ

ــيةَ  ــي عاقدوها إايي  هُ وعقودَ   هُ ونقضـوا ميثاقَ   ،هللا  والذين جحدوا وحدانـــــــــــــ  هللاِ   ةِ بوا ِبدلى وكذى   ،هالتـــــــــــــ
 الذين خيــلدونَ   ،النار أهلُ  ، هؤالءِ هاوغريُ  هبا الرسلُ  اليت جاءتْ   تهِ حدانــيعلى و  ةِ الدالى  جهِ جَ وحُ 

 )الطربي، بشيء من االختصار(. ا.منها أبدً  فـيها وال خيرجونَ 
 
ُطوا ِإلَيمُكمم أَ } -11 ٌم َأنم يـَبمســـُ يمِديـَُهمم ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذمُكُروا نِعمَمَة اَّللَِّ َعَليمُكمم ِإذم َهمَّ قـَوم

ِمُنونَ  َفَكفَّ أَيمِديـَُهمم َعنمُكمم َواتَـُّقوا اَّللََّ َوَعَلى اَّللَِّ   {.فـَلميَـتَـوَكَِّل المُمؤم
 قتلوكمشــوا بكم فيَ بطِ يَ  عَمُه املتتاليَة عليكم، وقد أراَد قوٌم أنْ أيُّها املؤمنون، اذكروا فضــائَل هللِا ونِ 

هم، فاتىقوا هللَا واشـــــــــــكروُه يف حنورِ هم  كيدَ كم، وردى رىهم عنوكفى ـشــــــــــ  همكم، فمنعَ وأيخذوا أموالَ 
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معم، على هـذه النيِ  درأُ ، فهو اـلذي يَـ كلىهـا  همأمورَ  وا إليـهِ فوِيـضـــــــــــــ يُ املؤمنون، ولْ  عَتمـدِ فليَ  وعلى رهبِي
 )الواضح(. ُب املصا .لُ املفاسَد وجيَ 

 
رَائِيَل َوبـََعثْـ } -12 ُ ِميثَاَق َبيِن ِإسـْ ُ ِإينيِ َوَلَقْد َأَخَذ اَّللى َر نَِقيًبا َوقَاَل اَّللى ُهُم اْثيَنْ َعـشَ لَِئْن  َمَعُكْم َنا ِمنـْ

ِلي َوَعزىْرمُتُوُهْم  ُتْم ِبُرســُ ُتُم الزىَكاَة َوَآَمنـْ اَلَة َوَآتـَيـْ ًنا أَلَُكفِيَرنى َعْنُكْم أََقْمُتُم الصــى ا َحســَ ُتُم اَّللىَ قـَْرضــً َوأَقْـَرضــْ
يِيَئاِتُكْم َوأَلُْدِخَلنى  َواَء   َد َذِلَك ِمْنُكْم فـََقْد ضـَلى ُكْم َجنىاٍت َعْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َفَمْن َكَفَر بـَعْ سـَ سـَ

 {.السىِبيلِ 
ُتُم ٱَّللىَ  ناً }َوأَقْـَرضـــــــْ َرنى َعْنُكْم مرضـــــــاته، }أُلَكفيِ  وابتغاءَ   يف ســـــــبيلهِ   وهو اإلنفاقُ   :{ قـَْرضـــــــاً َحســـــــَ

ِتُكمْ  ــٰ ٍت عَْ ، أحموها وأس{ أي: ذنوبكمَسيِيئَــــــــــ ى ِمن رِ رتها، وال أؤاخذكم هبا، }َوألُْدِخَلنىُكْم َجنىــــــــــــٰ
 لكم املقصود. عنكم احملذور، وأحصلُ  { أي: أدفعُ حَتِْتَها ٱأَلهْنَـٰرُ 
ِبيلِ َفَمن َكَفَر بـَْعَد ٰذَِلَك ِمْنُكْم وقوله: } َوآَء ٱلســــــى لى ســــــَ هذا امليثاق   فمن خالفَ   :{ أيفـََقْد ضــــــَ
ــديِ   وتوكيدهِ  هِ بعد عقد الواضـــح،  من ال يعرفه، فقد أخطأ الطريقَ  معاملةَ  هُ ه، وعاملَ دَ ه، وجحَ وشـ
 )ابن كثري(. ى إىل الضالل.عن اهلدَ  وعدلَ 
 
ِهمم ِميثَاقـَُهمم } -13 ــِ ِعِه   فَِبَما نـَقمضـــ ــِ َيةا ُُيَِرُِفوَن المَكِلَم َعنم َمَواضـــ ــِ َلَعنَّاُهمم َوَجَعلمَنا قـُُلوَّبُمم قَاســـ

و  ًَـّا ِمـَِّا ذُكُِِروا بـِِه َواَل تـََزاُل  َوَنســـــــــــُ ُهمم ا َح ُهمم ِإالَّ قَِليًلا ِمنـم ائِنـٍَة ِمنـم ُهمم َتطَِّلُع َعَلى خـَ فـَاعمُف َعنـم
ِسِنيَ   {.َواصمَفحم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ المُمحم

 عليهم.  هم امليثاَق الذي أخذَ نقضِ  فبسببِ  {: فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهمْ }
ُهْم وَ فَاْعُف عَ } رمَحُه هللا: منسوٌخ مبا يف مؤلُف األصِل قاَل  .{حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ اْصَفْح ِإنى اَّللىَ نـْ

 )براءة( من األمِر بقتاهلم حىت يؤدُّوا اجلزية، وابقي اآليِة وعٌد على اإلحسان.
ُهْم َواْصَفحْ فَاعْ }وقاَل ابُن كثرٍي يف تفسريه:  والظفر، كما قاَل   وهذا هو عنُي النصرِ  :{ ُف َعنـْ

  هلم أتليفٌ  وهبذا حيصلُ . فيه  هللاَ  أن تطيعَ  مبثلِ  فيكَ  ى هللاَ عصَ  نمَ  عاملتَ  ما: عُض السلفب
:  يعين به{ ِإنى اَّللىَ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ : }تعاىَل  هللا أن يهديهم؛ وهلذا قالَ  ، ولعلى على احلقي  ومجعٌ 
   .إليك  ن أساءَ عمى  الصفحَ 
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ُهْم َواْصَفحْ فَاْعُف  }  :ه اآليةذه:   قتادةوقالَ  َّللِى  قَاتُِلوا الىِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ابِ : }بقوله  منسوخةٌ {  َعنـْ
ُ َوَرُسولُُه َوال َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِي ِمَن الىِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب  َوال اِبْليَـْوِم اآلِخرِ  َوال حُيَريُِموَن َما َحرىَم اَّللى

 .[29: التوبة  سورة{ ]ٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  يَ اجْلِْزيََة َعنْ َحىتى يـُْعُطوا 
 
ًّا ِمَّا ذُكُِِروا ِبهِ َوِمَن الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ َنَصاَرى } -14 َن ِميثَاقـَُهمم فـََنُسوا َح  .{َأَخذم

كوا هبم، فسل  رسلي والتصديقَ  باعَ فرائضي، واتيِ  ى امليثاَق على طاعيت وأداءِ وأخذان من النصارَ 
، ونقضوُه لوا كذلك ديَنهممن اليهود، فبدى  ةِ الضالى  األمةِ  عليهم منهاجَ  ي الذي أخذتهُ ثاقيف مي
. ، وضيىعوا أمري بعهديعليهم ابلوفاءِ  هم من ميثاقي الذي أخذتهُ ، وتركوا حظى نقَضهم

 (. الطربي)
 
ئاا ِإنم َأرَاَد } -17 ِلَك َأنم يُـ ُقلم َفَمنم َُيمِلُك ِمَن اَّللَِّ َشيـم المَمِسيَح ابمَن َمرمََيَ َوأُمَُّه َوَمنم يف هم

يعاا َرمِض َجَِ ٍء    األم ُ َعَلى ُكلِِ َشيم نَـُهَما ُيمُلُق َما َيَشاُء َواَّللَّ َرمِض َوَما بـَيـم َوَّلِلَِّ ُملمُك السََّماَواِت َواألم
 . {َقِديرٌ 
ُه مرمي، بل ومجيَع َمن يف األرِض ِمن ن يَقِدُر على منِع أمِر هللِا إذا أراَد أْن مُييَت عيَسى وأمى مَ 

  عيَسى، وما الذي يستطيُع أْن يفعَله؟! )الواضح(. أحياء؟ فأين هي أُلوهيىةُ 
 
ِمِنيَ } -23 ُتمم ُمؤم  . {َوَعَلى اَّللَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإنم ُكنـم
  ـموهُ أطعتُ  معكم إنْ  هُ فإن  هلم: ثقوا بـاهللِ  ويقوالنِ  .كم علـيهم دخولِ يف علـى هللاِ  لوا أيها القومُ توكى 
تُـْم ُمْؤِمنِـنيَ }ـيا بقوهلما كم. وعنَ عدوِي  ن جهادِ كم مِ ما أمَر في كم قـي نبـييِ ـم مصديِ كنتُ   : إنْ {إْن ُكنـْ
ن مِ  ذلكَ   غريِ ويف ،علـيهم والظفرِ  ن النصرةِ كم مِ يما أنبأكم عن ربيِ ف ،مى هللا عليه وسلى صلى 

  هِ عدويِ    بالدِ كم يفكينِ ن متكم مِ ا وعدَ لكم مب  علـى الوفـاءِ   كم قادرٌ ربى   ِبنى   ومؤمنـنيَ   ، هعن ربيِ   إخبـارهِ 
 )الطربي(. كم.وعدوِي 
 
َك } -29 ي َوِإَثِم َّاِلِميَ ِإِّنِ ُأرِيُد َأنم تـَُبوَء ِبَِِثِم  . {فـََتُكوَن ِمنم َأصمَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزاُء ال
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 التاركنيَ   ثوابُ   والنارُ ،  دين فـيهاخـلى امل  ارِ نال  ووقودِ   ،يـمالـجح  انِ ن سكي مِ   يَ إايي   كَ بقتلِ   فتكونَ ...  
 ... )مقتطف من تفسري الطربي(.السبيل عن قصدِ  الزائلـنيَ  ،الـحقي  طريقَ 
 
َ َوَرُسوَلُه } -33 َا َجَزاُء الَِّذيَن ُُيَارِبُوَن اَّللَّ َرمِض َفَسادااِإَّنَّ َن يف األم َعوم  . {َوَيسم

هم  تِ ذمى  بلِ أو سُ  ، به الـمؤمنـنيَ  عبادهِ  بلِ سُ  ن إخافةِ مِ  ، عاصيهللا بـامل  أرضِ يف يعنـي: يعملونَ 
 )الطربي(. ا.ا وفسوقً هم فجورً ى ُحَرمِ ل ع بِ والتوثُّ  ، ا وعدواانً ـم ظلمً أمواهل وأخذِ  ،همطرقِ  وقطعِ 

 
َلَعلَُّكمم  َة َوَجاِهُدوا يف َسِبيِلِه ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوابـمتَـُغوا ِإلَيمِه المَوِسيلَ } -35

ِلُحونَ   {. تـُفم
 من الفالح، والسعادةِ  ، القيامة يومَ  للمجاهدين يف سبيلهِ  هُ بهم يف ذلك ابلذي أعدى ورغى ... 

اآلمنة،   الرفيعةِ  العاليةِ  يف الغرفِ  ،وال تزول وال حتولُ  اليت ال تبيدُ  ،املستمرة  اخلالدةِ  العظيمةِ 
  ، ى ثيابهال يبأس، وحييا ال ميوت، ال تبلَ   مساكنها، اليت من سكنها ينعمُ   بةِ ا، الطيمناظره  احلسنةِ 
 )ابن كثري(.   شبابه.وال يفىَن 

 
مِ }  -36 َتُدوا ِبِه ِمنم َعَذاِب يـَوم َلُه َمَعُه لِيَـفم يعاا َوِمثـم َرمِض َجَِ   ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلوم َأنَّ هَلُمم َما يف األم

ُهمم َوهَلُمم َعَذاٌب أَ المِقَياَمِة مَ   {. لِيمٌ ا تـُُقبَِِل ِمنـم
ومن غريهم  ،الذين عبدوا العجل ،من بين إسرائيل هُ م وعبدوا غريَ رهبيِ  إن الذين جحدوا ربوبـيةَ 
 ما يف األرضِ  هلم ملكَ  التوبة، لو أنى  قبلَ  واألصنام، وهلكوا علـى ذلكَ  الذين عبدوا األواثنَ 

القـيامة،    يومَ   هُ وعبـادهتم غريَ   هُ علـى تركهم أمرَ   ،همهللا إايي   ن عقابِ وا به ملـيفتد  ،معه  هُ ها وِضعفَ كليِ 
م هبُ وعوضاً من عذاهبم وعقاهبم، بل هو معذيِ  فداءً  هللا منهم ذلكَ  لَ ما تقبى  ،هكليِ   وا بذلكَ فـافتدَ 
 )الطربي(.  عذابـاً موجعاً هلم. القـيامةِ  يومِ   محيـمِ يف
 
َها َوَما  ُرُجوا ِمَن النَّارِ يُرِيُدوَن َأنم َُيم } -37  { َوهَلُمم َعَذاٌب ُمِقيمٌ ُهمم ِبَارِِجَي ِمنـم

، ال خروَج هلم منها، وال حميَد هلم عنها. )ابن كثري(.   أي: دائٌم مستمري
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ُ َعزِيزٌ َنَكاالا ِمَن اَّللَِّ  َجَزاءا ِبَا َكَسَباَوالسَّارَِقُة فَاقمطَُعوا أَيمِديـَُهَما } -38  . {َحِكيمٌ  َواَّللَّ
 بسبِب كسِبهما، أو ما كسباُه ِمن السرقة، اليت تُباَشُر ابأليدي.  {: مبَا َكَسَباَجزَاًء }
{: عزيٌز يف شرِع الردع، حكيٌم يف إجياِب القطع. أو: عزيٌز يف انتقامِه ِمن  َواَّللىُ َعزِيٌز َحِكيمٌ }

 )روح املعاين(. السارِق وغريِه ِمن أهِل املعاصي، حكيٌم يف فرائضِه وحدوده. 
 
َ يـَُتوُب َعَليمِه } -39 َلَح فَِإنَّ اَّللَّ  . {ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ َفَمنم ًَتَب ِمنم بـَعمِد ظُلمِمِه َوَأصم
عن  بـالعفوِ  ، هُ ذنوبَ  - إلـى طاعتهِ  عن معاصيهِ  وأانبَ  ن اتبَ على مَ  - ساترٌ  ذكرهُ  عزى  هللاَ  إنى 

  التائبـنيَ  به وبعبادهِ  رحيمٌ  ، األشهاد هبا على رؤوسِ  هُ فضيحتَ  وتركهِ  ،القـيامة علـيها يومَ  عقوبتهِ 
 )الطربي(.  ن ذنوهبم.إلـيه مِ 
 
ٍء َقِديرٌ يـَُعذُِِب َمنم َيَشاُء َويـَغمِفُر ِلَمنم َيَشاُء } -40 ُ َعَلى ُكلِِ َشيم  . {َواَّللَّ
  منهم بـاستنقاذهِ   هُ غفرانَ   ما أرادَ   رانِ وغف  ،علـى معصيته   ـلقهِ ن خَ مِ   هُ تعذيبَ   ن أرادَ مَ   على تعذيبِ   وهللاُ 
 ،هلكُ مُ  لكَ ُـ وامل ،لقهخَـ  ـلقَ ألن اخلَ  ؛قادر ،هاكليِ   ذلك من األمورِ  وغريِ  ،علـيه بـالتوبةِ  كةِ ل ن اهلمِ 

 )تفسري الطربي(.  ه.عبـادُ  والعبـادَ 
 
 {.َأكَّاُلوَن لِلسُّحمتِ  ََسَّاُعوَن لِلمَكِذبِ } -42

 كثري(. . )ابن  أي: الباطل
 
نِ } -44 َشوم  . {َفًَل ََّتمَشُوا النَّاَس َواخم
  حكمي الذي حكمتُ  يف تنفـيذِ  وا الناسَ هم: ال تـخشَ وأحبارِ  اليهودِ  لعلماءِ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ 

إال   وال نفعٍ  فإهنم ال يقدرون لكم علـى ضريٍ  ،علـيهم على ما أمرت  به على عبادي وإمضائهِ 
اخشوين   ولكنِ   ،ـنينَ الـمـحصَ   ـنيِ علـى الزانـيَ   ا يف التوراةِ كمً حُ   تهُ الذي جعل   مَ وال تكتـموا الرجْ   ،إبذين
ـم حفظتِ كم ما استُـ  كتـمانِ وخافوا عقايب يف ،بـيدي والضرى  النفعَ  فإنى  ،لقين خَ مِ  أحدٍ  كليِ   دونَ 
 . )مستخلص من الطربي(. ن كتايبمِ 
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ُ فَُأولَِئكَ َوَمنم َلَم } -45 َّاِلُمونَ َُيمُكمم ِبَا أَنـمَزَل اَّللَّ  . { ُهُم ال
م ِمن الظاملني. )الواضح(.  حَيكْم مبا أنزَل هللاُ ِمن هذه وَمْن مل  األحكام، فإهنى

وقاَل ابُن كثرٍي رمحَُه هللا: قد تقدىَم عن طاوٍس وعطاٍء أهنما قاال: كفٌر دوَن كفر، وظلٌم دوَن  
 فسق. ظلم، وفسٌق دونَ 

 
َنمِيَل ِفي } -46 َناُه اْلمِ رَاِة ِه ُهداى َونُوٌر َوُمَصدِِقاا َوَآتـَيـم َ َيَديمِه ِمَن التـَّوم ِعََةا  ِلَما َبيم َوُهداى َوَموم

 {. لِلمُمتَِّقيَ 
واإلجنيُل كلُُّه هداية، وختويٌف وزجٌر عِن ارتكاِب املعاصي، ملِن اتـىَقى هللَا وخاَف عقابَه.  

 )الواضح(. 
 
ُل اْلمَِنمِيِل ِبَا أَ } -47 ُكمم َأهم فَُأولَِئَك ُهُم  مم ِبَا أَنـمَزَل اَّللَُّ نـمَزَل اَّللَُّ ِفيِه َوَمنم َلَم َُيمكُ َولمَيحم

 {. المَفاِسُقونَ 
 . )ابن كثري(. م، املائلون إىل الباطل، التاركون للحقي رهبيِ  أي: اخلارجون عن طاعةِ 

 
َاتِ } -48 َتِبُقوا اْلمَريم  {.فَاسم

الذي هو   ،القرآن بكتابهِ  انسخاً ملا قبله، والتصديقُ  هُ الذي جعلَ  شرعهِ  باعُ هللا، واتيِ  وهي طاعةُ 
 . )ابن كثري(. أنزله كتابٍ   آخرُ 
 
نَـُهمم ِبَا أَنـمَزَل اَّللَُّ } -49 ُكمم بـَيـم َواَءُهمم  َوَأِن احم  . {َواَل تـَتَِّبعم َأهم

  . من الكتاب   يهِ ـما بـني يدقاً لِ مصديِ   الكتابَ   مدُ اي حم  وأنزلنا إليكَ   ، هللا  بـينهم بـما أنزلَ   وأن احكمْ 
 )الطربي، ابختصار(.    كتابه.يف إلـيكَ  هُ هللا الذي أنزلَ  بِـَما أنـَْزَل اَّلليُ{: حبكمِ ويعين بقوله: }

 
ماا } -50 َسُن ِمَن اَّللَِّ ُحكم ٍم يُوِقُنونَ َوَمنم َأحم  . {ِلَقوم
 ،من هللا  أعدلَ   ال  نون أنْ فإهنم هم الذين يتبيى   "، يوقنون  لقومٍ "  وهذا االستفهامُ   هذا اخلطابُ   :أي

 النسفي(.)  كماً منه.حُ  وال أحسنَ 
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ُمم َلَمَعُكمم َحِبَطتم  َويـَُقوُل الَِّذيَن َآَمُنوا َأَهُؤاَلِء الَِّذيَن َأقمَسُموا ِبِ } -53 َاَِّنِمم ِإَّنَّ َد َأُيم َّللَِّ َجهم

َبُحوا َخاِسرِينَ َأعمَماهُلُمم   .{فََأصم
قد وكسوا  الكفرِ  ؤمنـني علـى أهلِ امل إبدالةِ  هللاِ  أمرِ  ءِ يعند جم الـمنافقونَ  هؤالءِ  يقول: فأصبحَ 

 )الطربي(.   هم وهلكوا.صفقتُ  وخابتْ   ، خرة شرائهم الدنـيا بـاآليف
 
ِمِنَي  }  -54 َمَة اَلئٍِم    َأِعزٍَّة َعَلى المَكاِفرِيَن َُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َأِذلٍَّة َعَلى المُمؤم َواَل َُيَاُفوَن َلوم
تِيِه َمنم يَ ذَ  ُ َواِسٌع عَ ِلَك َفضمُل اَّللَِّ يـُؤم  {. ِليمٌ َشاُء َواَّللَّ
 ونَ ؤمنـامل  هؤالءِ   .هبم  غلظاءَ   ى الكافرينعل   أشدياءَ {:  َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللىِ   أَِعزىةٍ }

 أعداءِ  يف قتالِ  جياهدونَ  ، بداًل منهم منهم مرتد   ارتدى  هم هبم إنِ أيتـيَ  أنْ  ؤمنـنيَ امل هللاُ  الذين وعدَ 
  .همعدوى  وجياهدونَ  ،هلم به الذي أذنَ  والوجهِ  ، بقتاهلم هللاُ   الذي أمرَ  علـى النـحوِ  ،هللا
إالي  هُ استـحقى  نِ مل وال يبذلُ  ،هاستـحقى  نِ إالي مل فال يبذلهُ  ،وعطائه جودهِ  وضعِ علـيـٌم مب{: َعِليمٌ }

 )الطربي، بشيء من االختصار(.   ه.ضريِ   ن موضعِ له مِ   صالحهِ   وضعِ مب  هِ لعلـم  ،صلـحةامل  علـى قدرِ 
 
َا } -55 ُتوَن الزََّكاَة َوُهمم   َولِيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسولُهُ ِإَّنَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصًََّلَة َويـُؤم

 . {رَاِكُعونَ 
 )ابن كثري(.  واملؤمنني.   ورسولهِ  هللا إىل كم راجعةٌ ِبوليائكم، بل واليتُ  أي: ليس اليهودُ 

 
َل المِكَتاِب َهلم تـَنمِقُموَن ِمنَّا } -59 َنا َوَما أُنمِزَل ِمنم  ُقلم ََي َأهم ِإالَّ َأنم َآَمنَّا ِِبَّللَِّ َوَما أُنمِزَل ِإلَيـم
ثـَرَُكمم فَاِسُقونَ  قـَبملُ   {.َوَأنَّ َأكم
دون  كرهون منا أو عالكتاب، هل ت  أهلَ ارى: ايوالنص من الـيهودِ  الكتابِ  ألهلِ  مدُ اي حم قلْ 

 لَ زِ نإلـينا من عند هللا من الكتاب، وما أُ  لَ نزِ دانه، وبـما أُ قنا وأقرران بـاهلل فوحى علـينا إالى أن صدى 
 )الطربي، ابختصار(.   كتابنا.  من قبلِ  هللا من الكتبِ   أنبـياءِ إىل
 
ُ َذِلَك َمُثوبَةا ِعنمَد اَّللَِّ َمنم ُقلم َهلم أُنـَبُِِئُكمم ِبَشرٍِ ِمنم } -60  . {َوَغِضَب َعَليمهِ َلَعَنُه اَّللَّ
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 . )ابن كثري(. أبداً  ى بعدهُ أي: غضباً ال يرضَ 
 
َت } -62 ِلِهُم السُّحم َواِن َوَأكم ُهمم ُيَسارُِعوَن يف اْلمُِثِم َوالمُعدم ئمَس َما َكانُوا  لَبِ َوتـََرى َكِثرياا ِمنـم

 . { يـَعمَمُلونَ 
 عمُل كان عملهم، وبئَس االعتداُء اعتداؤهم. )ابن كثري(. ئَس الأي: لب

 
هلُِِم اْلمُِثمَ } -63 َباُر َعنم قـَوم َحم نِيُّوَن َواألم َهاُهُم الرَِّبَّ َت لَِبئمَس َما َكانُوا  َلوماَل يـَنـم ِلِهُم السُّحم َوَأكم

نَـُعونَ   {. َيصم
 م اخلبيث.ابلريِشا وسائِر مكسبهيف اآليِة السابقة  السحتَ فسىَر 
ُهوالـم يَـ  حنيَ  هلؤالءِ  واحد. قالَ  ويعملونَ  : يصنعونَ الطربي قال { انُوا َيْصنَـُعونَ ا كَ لَِبْئَس مَ }   ، نـْ

 عملوا. حنيَ  هلؤالءِ  كما قالَ 
 
ُهمم َما أُنمِزَل ِإلَيمَك مِ  يـُنمِفُق َكيمَف َيَشاءُ َبلم َيَداُه َمبمُسو ََتاِن } -64 نم رَبَِِك َولََيزِيَدنَّ َكِثرياا ِمنـم

نَـُهُم ا َنا بـَيـم َقُدوا َنراا لِلمَحرمِب   ُغمَيانا وَُكفمراا َوأَلمَقيـم ِم المِقَياَمِة ُكلََّما َأوم لمَعَداَوَة َوالمبَـغمَضاَء ِإََل يـَوم
 ُ َرمِض فَ َأ مَفَأَها اَّللَّ َن يف األم َعوم ِسِدينَ  َسادااَوَيسم ُ اَل ُيُِبُّ المُمفم  .{َواَّللَّ

{: يُنِفُق كما يشاء، ِمن توسيٍع على عباٍد له، أو تضييٍق يف الرزِق على ْيَف َيَشاءُ يـُْنِفُق كَ }
 آخريَن منهم... 

ِد  {: ... وهذا ِمن َسجيىتهم، فإنى شأهَنُم اإلفساُد يف األرض، ابلكي ْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًداَويَ }
 روب )الواضح(. ألهِل احلقي، وإاثرِة الشرِي والفتنة، وإيقاِد نرياِن احل

 
َتِصَدٌة } -66 ُهمم أُمٌَّة ُمقم ُهمم َساَء َما يـَعمَمُلونَ ِمنـم  {. وََكِثرٌي ِمنـم
ى  صلى  ابلنبيِ  مع التكذيبِ  هللا عنهما: عملوا القبيحَ  رضيَ  عباسٍ  ابنُ  قالَ  .همشيئًا عملُ  بئسَ 
 )البغوي(.  م.عليه وسلى هللا 
 
 .{َوالصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرىَهاُدوا  ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذينَ } -69
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 ( منها، وفيه ملخًصا: 62اللفظني يف سورِة البقرة. ويعين يف اآليِة ) بيانُ  ذكَر أنه سبقَ 
نصرات،    :ويقال  ، نصراي  : الى انصرة، ويقمن النصر، إما ألن قريتهم تسمى   مشتقةٌ   لفظةٌ   النصارى:

{} :المالس  عليهوإما ألهنم تناصروا، وإما لقول عيسى ِ  ]آل عمران:   َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اَّللِى
152.] 

قد صبا،   :ملن أسلم تقولُ  إىل دين، وهلذا كانت العربُ  من دينٍ  ن خرجَ مَ  :والصاَبء يف اللغة
إال   هلم بر    الذين مل يكنْ   ،تشبيهاً ابلصابئني يف املوصل  ،ا أنكروا اآلهلةإهنا مستهم بذاك مل  :وقيل
  ي: هم فرقةٌ فقال السديِ   ،َوالصىابُِئوَن{ }تعاىل:    إليهم يف قولهِ   وأما املشارُ ...  إال هللا ال إله    :قوهلم

أيب  وال نصارى، وقال ابنُ  هلم، ليسوا بيهودٍ  ال دينَ  الكتاب، وقال جماهد: هم قومٌ  من أهلِ 
 زيد: هم قومٌ  ذابئحهم، وقال ابن واجملوسية، ال تؤكلُ  هم بني اليهوديةِ دينُ  بَ تركى  قومٌ جنيح: هم 
 ... املوصل وال كتاب، كانوا جبزيرةِ  وليس هلم عملٌ  ،ال إله إال هللا  :يقولون

 
َنٌة فـََعُموا َوَصمُّوا} -71  {.َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفتـم

وا،  ، وصمُّ وا عن احلقي على ما صنعوا، فرتتب، وهو أهنم عمُ  هلم شر   أي: وحسبوا أن اليرتتبَ 
 . )ابن كثري(. تدون إليه يه، والافال يسمعون حقًّ 

 
َرائِيَل } -72 ِركم ِِبَّللَِّ فـََقدم َحرََّم  َوقَاَل المَمِسيُح ََي َبِِن ِإسم اعمُبُدوا اَّللََّ َرّبِِ َورَبَُّكمم ِإنَُّه َمنم ُيشم
 ُ َنَّةَ اَّللَّ َّاِلِمَي ِمنم أَنمَصارٍ َوَمأمَواُه النَّاُر  َعَليمِه اجلم  {.َوَما لِل
يف عبادتِه فقد حرىَم    ْك بهِ ن ُيشرِ مَ   بيٌد هلل، وإنى ه، فهو ريبِي وربُّكم، وحنن مجيعاً عَ دَ  وحدوا هللاَ اعبُ 

لوا عن طريِق احلقي،  دَ هذا وعَ   هموكفرِ   هملموا إبشراكِ ار. وقد ظَ عليِه دخوَل اجلنىة، وأوجَب له النى 
  اِب هللِا وعقوبتِه املقدىرِة عليهم.عذ من همذُ عينًا وال انصرًا يُنقِ املنَي مُ ولن عَد هلؤالِء الظى 

 )الواضح(. 
 
َرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى ابمِن َمرمََيَ } -78 َذِلَك ِبَا  لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم َبِِن ِإسم
ا وََكانُوا يـَعمَتُدونَ عَ   { َصوم

 )الطربي(.  .حدوده وكانوا يتـجاوزونَ  ،هفخالفوا أمرَ  وا هللاَ بـما عصَ ...  
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 وفسىَرُه ابُن كثري ابالعتداِء على اخلَلق.
 
ُ َعَليمِهمم } -80  {. َويف المَعَذاِب ُهمم َخاِلُدونَ لَِبئمَس َما َقدََّمتم هَلُمم أَنـمُفُسُهمم َأنم َسِخَط اَّللَّ

 )الطربي(.  هم وُمكثهم فـيه.ُمقامُ  دائمٌ  ،هم خالدون  القـيامةِ  يومَ  هللاِ  ويف عذابِ 
 
ِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوالنَِّبِِ } -81 لَِياءَ َوَما أُنم َوَلوم َكانُوا يـُؤم ُهمم   ِزَل ِإلَيمِه َما اَّتََُّذوُهمم َأوم َوَلِكنَّ َكِثرياا ِمنـم

 {. فَاِسُقونَ 
ذوهمالق  ومبا أنزَلُه عليِه منَ ...    وأوليائه. )الواضح(. ضدى دينِه    مروهنَ ناصِ أولياَء يُ   رآِن الكرمي، َلما اختى
 

 اجلزء السابع 
 
َاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء  فََأََثَّبُُم اَّللَُّ ِبَا } -85 ََّنم قَاُلوا َجنَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

ِسِنيَ   {.المُمحم
هللا سؤاهلم وَحقىق طمَعهم ـ وهكذا من  فأجابَ  ، مقاهلم إمياهنم وصدقِ  على إخالصِ  دليلٌ 
 )القرطب(.   اجلنة. ثوابهُ  يكونُ  ، يقينه  َدقَ وص إميانهُ  خَلصَ 

 
َ اَل ُيُِبُّ المُمعمَتِدينَ وَ } -87  {. اَل تـَعمَتُدوا ِإنَّ اَّللَّ
 )الواضح(.  موا هبا.قفوا عندها والتزِ  ه، ولكنْ حدودَ  دينَ املعتَ  املنيَ بُّ الظى ال حي وهللاُ 
 
88- { ُ َ الَّ َحًَلالا  َيِِباا وَ وَُكُلوا ِمَّا َرزََقُكُم اَّللَّ ِمُنونَ ِذي أَنـمُتمم ِبِه اتَـُّقوا اَّللَّ  . { ُمؤم
 { يعنـي: ما أحلي هللا هلم من الطعام.الً طَيِيبـاً َحاَل }

تعتدوا    أنْ   -أيها الـمؤمنون    -وخافوا    { فإنه يقول:ِذي أنـْتُـْم بِِه ُمْؤِمُنونَ وأما قوله: }َواتـىُقوا اَّلليَ الى 
 فـينزلَ   تـخالفوهُ   أنْ   ذلكَ يف    واحذروهُ   ،لكم  موا ما أحليِ ريِ وحت  ،معلـيك  مَ وا ما حرى حلُّ فت  ،يف حدوده
  يقول: الذي أنتـم بوحدانـيتهِ  { ُمْؤِمُنونَ  هِ نـْتُـْم بِ ِذي أَ الى } ، أو تستوجبوا به عقوبته ،بكم سخطه

 )الطربي(.  قون.مصديِ  وبربوبـيتهِ  ،ونمقرُّ 
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ُ ِِبللَّغمِو يف أَ }  -89 َاِنُكمم اَل يـَُؤاِخذُُكُم اَّللَّ َاَن َفَكفَّارَتُُه ِإ مَعاُم   ُيم َُيم ُُتُ األم َوَلِكنم يـَُؤاِخذُُكمم ِبَا َعقَّدم

َوَُتُمم َأوم حَتمرِيُر رَقـََبٍة َفَمنم َلَم َيَِدم فَ  ِليُكمم َأوم ِكسم ِصَياُم  َعَشَرِة َمَساِكَي ِمنم َأومَسِط َما ُتطمِعُموَن َأهم
ٍم َذِلَك َكفَّا ُتمم  رَُة َأُيمَ َثًَلثَِة َأَيَّ ُ َلُكمم َآََيتِِه َلَعلَُّكمم  اِنُكمم ِإَذا َحَلفم ُ اَّللَّ َاَنُكمم َكَذِلَك يـَُبيِِ َُوا َأُيم َف َواحم

ُكُرونَ   {. َتشم
ُ اِبللىْغِو يف أمَْيَاِنُكمْ } ( 225ويعين يف اآليِة )  ،ةيف سورِة البقر   أنه سبَق بيانهُ ذكَر    {اَل يـَُؤاِخذُُكُم اَّللى

 ، وقاَل بعد البياِن اللغويِي وأقواِل أهِل التفسري: هناك  وقد توسىَع فيهمنها، 
ما   املرءِ   هما يف اللغة، فكسبُ موقعُ   مُ كَ الكسب، وحيُ   ولفظةُ   اللغوِ   لفظةُ   لَ تأمى أن يُ   النظرِ   وطريقةُ 
  طريقةِ ى على هذه الأن يسقط، فيقوَ  هلجنتهِ  هُ أو ما حقُّ  ، دهما مل يتعمى  ونواه، واللغوُ  هُ قصدَ 
يف اللغو،   ابإلطالقِ  املؤاخذةَ  وجلى  هللا عزى  بعضها، وقد رفعَ  ويضعفُ  مةِ املتقديِ  األقوالِ  بعضُ 

 اهـ.  .ارةفيه وال كفي  ما ال إمثَ  فحقيقتهُ 
ُ َلُكْم َآاَيتِِه َلَعلى } ُ اَّللى م، فال  تُ ثْـ ذا حنَـ إ  كمفَ لِ وا حَ وراعُ   :{ُكْم َتْشُكُرونَ َواْحَفُظوا أمَْيَاَنُكْم َكَذِلَك يـَُبنيِي
ُ   كفري.تَ   ن غريِ مِ   رتكوهُ تَ  هذا    ةِ على نعم  ها، فاشكروهُ حُ ويوضيِ   شريعتهِ   لكم أحكامَ   هللاُ   وهكذا يبنيِي

 . )الواضح(. كمكم وصاحلِ والبيان، الذي هو خلرِي  التعليمِ 
 
َنمَصا}  -90 ُر َوالمَميمِسُر َواألم َمم َا اْلم ٌس  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَّنَّ َزماَلُم رِجم   ِمنم َعَمِل الشَّيمطَانِ ُب َواألم

َتِنُبوُه  ِلُحونَ فَاجم  .{ َلَعلَُّكمم تـُفم
كم لألنصاب، واستقسامُ كم الـخمر، وقماركم علـى الـُجُزر، وذحبكم  شربُ   {:ِمْن َعَمِل الشىْيطَانِ }

 اليت ن األعمالِ ال م لكم، إايكم إلـيه، وتـحسينهِ  لكم، ودعائهِ  الشيطانِ  من تزيـنيِ  ،بـاألزالم
 لكم. لكم، بل هو مما يسخطهُ  ا يرضاهُ كم، وال ممكم إلـيها ربُّ ندبَ 
 الطربي(. ) كم ذلك كم برتكِ عند ربيِ  لكي تنـجحوا فتدركوا الفالحَ : {َلَعلىُكْم تـُْفِلُحونَ }
 
ِسِنيَ } -93 ُ ُيُِبُّ المُمحم  {. َواَّللَّ

   )الطربي(.  التـي يرضاها. عمالِ األ بـني إلـيه بنوافلِ تقريِ امل وهللا حيبُّ 
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ُ َعزِيٌز ُذو انمِتَقامٍ } -95  .{َواَّللَّ
ن مَ  ن عقوبةِ وال مِ  ، منه ن انتقمَ ممى  ن االنتقامِ مِ  منعهُ وال يَـ  ،قاهر قهرهُ ال يَ  ،يف سلطانه نـيعٌ مَ  وهللاُ 
فإنه   {مٍ اِتقَ ُذو انْ }. وأما قوله: ةعنَ ة واملله العزى  ،هأمرُ  واألمرَ  ،هـلقُ خَ  لقَ اخلَ  ألنى  ،مانع هُ عقوبتَ  أرادَ 

 )الطربي(.  ه. إايي  على معصيتهِ   ملن عصاهُ   يعين به: معاقبتهُ 
 
 . {اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ اعمَلُموا َأنَّ اَّللََّ َشِديُد المِعَقاِب َوَأنَّ } -98

 ى علـيه شيءٌ وال خيفَ   ،وما يف األرض  واتِ اما يف السم  كم الذي يعلمُ ربى   أنى   ،اعلـموا أيها الناس
 دَ رى ومت  ن عصاهُ مَ   عقابهُ   شديدٌ   ،كم هبا صيها علـيكم ليجازيَ وهو حيُ   ، هاكم وعالنـيتِ أعمالِ   ن سرائرِ مِ 
  هُ فساتٌر علـيه واترٌك فضيحتَ   ، إليه  وأانبَ   هُ ن أطاعَ مَ   لذنوبِ   وهو غفورٌ   ، هإايي   على معصيتهِ   ه،علي
 )الطربي(.  منها. وتوبتهِ  بعد إانبتهِ  بهِ ن ذنو مِ  على ما سلفَ  هُ بَ يعاقـ  به أنْ  رحيمٌ  ،هبا
 

َلمَباِب } -100 ِلُحونَ فَاتَـُّقوا اَّللََّ ََي ُأوِل األم  . {َلَعلَُّكمم تـُفم
 )الطربي(.  كم ما عنده.ي تنـجحوا يف طلبتِ ك  :أي ،افلحو لتُ  قوا هللاَ اتى 
 

ا ِإََل َما أَنـمَزَل اَّللَُّ َوِإََل } -104 َنا َوِإَذا ِقيَل هَلُمم تـََعاَلوم بـُ َن َعَليمِه   الرَُّسوِل قَاُلوا َحسم َما َوَجدم
ئاا َواَل   َتُدونَ َآَِبَءَن َأَوَلوم َكاَن َآَِبُؤُهمم اَل يـَعمَلُموَن َشيـم  .{يـَهم

إىل غريهم،  تُ تفِ ان، وال نل ادَ دان وأجينا ما وجدان عليه آابءَ كفِ وضالل: يَ  أجابوا يف عنادٍ ... 
  !ىوكفَ  احلقُّ  همُ فمعَ 
  ، هممثلَ  نيَ ضاليِ   لةً جهَ  اآلابءُ  وال تفكري؟ فإذا كانَ  عقُّلٍ ت هم هكذا بدونِ آابءَ  ملاذا يقلِيدونَ  ولكنْ 
 ؟ )الواضح(. هذه م واحلالةُ عوهنَ بِ يتى  إليه، فكيفَ  االهتداءِ  سبيلَ  وال يعرفونَ  احلقى  فهمونَ ال يَ 
 

يعاا } -105 نَـبُِِئُكمم ِبَِ ِإََل اَّللَِّ َمرمِجُعُكمم َجَِ ُتمم تـَعمَملُ فـَيـُ  . {ونَ ا ُكنـم
. )ابن كثري(. أي: فُيجازي كلى عامٍل بعمله، إْن خريًا فخ  ري، وإْن شرًّا فشري
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َم ََيم } -109 ُتمم قَاُلوا اَل ِعلمَم لََنا يـَوم ُم َمُع اَّللَُّ الرُُّسَل فـَيَـُقوُل َماَذا ُأِجبـم ِإنََّك أَنمَت َعًلَّ
 {. المغُُيوبِ 

 )البغوي(.  إال ما نشاهد. وحنن ال نعلمُ  ،اب ما غ أي: أنَت الذي تعلمُ 
 

ُتَك ِبُروِح }  -110 ُ ََي ِعيَسى ابمَن َمرمََيَ اذمُكرم نِعمَمِِت َعَليمَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإذم أَيَّدم ِإذم قَاَل اَّللَّ
ًلا المُقُدِس  ِد وََكهم كم  ُتَكلُِِم النَّاَس يف المَمهم ُتَك المِكَتاَب َواْلِم َنمِيَل َوإِ َوِإذم َعلَّمم ذم  َمَة َوالتـَّومرَاَة َواْلمِ

ُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن َ ريماا ِبِِذمّن ََّتملُ  َئِة الطَّريمِ ِبِِذمّن فـَتَـنـم َبـمَرَص  ُق ِمَن الطِِِي َكَهيـم َمَه َواألم َكم َوُت مُِئ األم
َرا  ِبِِذمّن  َتى ِبِِذمّن َوِإذم َكَففمُت َبِِن ِإسم تَـُهمم ِِبلمبَـيَِِناِت  َوِإذم َُّتمرُِج المَموم اَل الَِّذيَن  فـَقَ ئِيَل َعنمَك ِإذم ِجئـم

ٌر ُمِبيٌ  ُهمم ِإنم َهَذا ِإالَّ ِسحم  {. َكَفُروا ِمنـم
  صغريٌ   طفلٌ   وأنتَ   الناسَ   مُ تكليِ   ك، فصرتَ رِ غَ صِ   منذُ   كَ وأنطقتُ   {:ُتَكلِيُم النىاَس يف اْلَمْهِد وََكْهاًل }

 الثالثني.  عاوزتَ  لٌ كه  هم وأنتَ مُ يف املهد، كما تكليِ 
 ص.  ى ابلربَ شفي املبتلَ وتَ ، راً بصِ مُ  حُ صبِ ى فيُ األعمَ  ئُ ربِ وتُ  {:بـَْرَص إبِِْذين َوُترْبُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَ }
ُهْم ِإْن َهَذا ِإالى ِسْحٌر ُمِبنيٌ }   منهم: ما هذا الذي جئتَ   الكافرونَ   فقالَ   {:فـََقاَل الىِذيَن َكَفُروا ِمنـْ
 )الواضح(. ذة.  وشعوَ  ى سحرٍ سوَ  بهِ 
 

ََوارِيَِِي َأنم َآِمُنوا ّب َوِبَرُسوِل  }  -111 ِلُمونَ َوِإذم َأومَحيمُت ِإََل اْلم َهدم ِِبَنَـَّنا ُمسم  . {قَاُلوا َآَمنَّا َواشم
وَن ِلما  { خملصوَن يف إميانِنا، أو منقادَواْشَهْد ِِبَنـىَنا ُمْسِلُمونَ } { طبَق ما أُِمران به،قَاُلوْا َآَمنىا}

 عاين(. أُِمران به. )روح امل
( 52أنه تقدىَم تفسرُي لفظِة )احلواريني( يف آل عمران، ويعين يف اآليِة )ابُن عطيَة رمَحُه هللا  وذكَر  

  باعِ ، واتيِ هيسى عليه السالم، فدعاهم إىل نصر هبم ع مرى  احلواريون قومٌ منها، وقد قاَل هناك: 
هبم وهم يصطادون  أنه مرى  ويَ ورُ  .هللا قيام، وصربوا يف ذاتِ  ريَ وقاموا بذلك خ ،ته، فأجابوهملى 

 .السمك 
 

َتِطيُع رَبَُّك َأنم } -112 ََوارِيُّوَن ََي ِعيَسى ابمَن َمرمََيَ َهلم َيسم َنا َماِئَدةا ِمَن ِإذم قَاَل اْلم يـُنَـزَِِل َعَليـم
 {.السََّماءِ 
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 هم وفقرهم، فسألوهُ حلاجتِ  إمنا سألوا ذلكَ م بعضهم أهن وذكرَ  .عليه الطعام املائدة: هي اخلوانُ 
 . )ابن كثري(. ون هبا على العبادةيقتاتون منها، ويتقوى  يومٍ  كلى   عليهم مائدةً  نزلَ أن يُ 
 

َنا َماِئَدةا ِمَن السََّماءِ قَاَل ِعيَسى ابمُن َمرمََيَ اللَُّهمَّ رَبَـَّنا } -114 ا   أَنمِزلم َعَليـم َتُكوُن لََنا ِعيدا
َنا َوأَنمَت َخرُي الرَّازِِقيَ  ِمنمَك لَِنا َوَآِخِرَن َوَآيَةا أِلَوَّ   {.َوارمزُقـم
َنا َمائَِدًة ِمَن السىَماءِ }  .كذلك   فرةً أو سُ  ،واانً عليه طعامخُ  :أي  {أَْنزِْل َعَليـْ

  {، َمائَِدةً ـ} لصفةً   وقعَ   أو مبحذوفٍ   {،لْ أَْنزِ ـ }ا بإمي   متعلقٌ   { ِمَن السىَماءِ وتعاىل: }  سبحانهُ   وقولهُ 
  .العلو ا جهةُ وإمي  ،من اللفظ وهو املتبادرُ  ، املعهود ا احمللُّ هبا إمي  واملرادُ  . من السماء كائنةً   :أي

 )روح املعاين، ابختصار(. 
ن مَ  وأجودُ  ،من يعطي خريُ  ربيِ اي  فإنكَ  ،ن عطائك نا مِ وأعطِ : {َواْرزُقْـَنا َوأَْنَت َخرُي الرىازِِقنيَ }

 )الطربي(.  وال نكد. ن  مَ  هُ عطاءَ  يدخلُ ألنه ال  ؛لتفضى 
 

ِ ِمنم دُ } -116 َي ِإهَلَيم ُذوّن َوأُمِِ وِن  َوِإذم قَاَل اَّللَُّ ََي ِعيَسى ابمَن َمرمََيَ أَأَنمَت قـُلمَت لِلنَّاِس اَّتَِّ
 {. اَّللَِّ 

ــَ تـعاىَل  هللاُ  ويقولُ  ــارَ اً للنى قريعـ تبكيـتاً وت  القـيامةِ  يومَ  مرميَ  ى بنِ  لعيســــــــــــ اس: للنـى  قـلتَ  نتَ ى: أأصــــــــــــ
  )الواضح(. ؟هللا ن دونِ لكم مِ  نِ يمعبودَ  يَ اجعلوين وأميِ 

 وذكَر ابقي التفسرِي يف اآليِة التالية.
 

ُت ِفيِهمم } -117 ا مـَا ُدمـم ِهيـدا َتِِن   وَُكنـمُت َعَليمِهمم شـــــــــــَ ا تـََوفَـّيـم الرَِّقيـَب َعَليمِهمم ُكنـمَت أَنـمَت فـََلمـَّ
ٍء   {.َشِهيدٌ َوأَنمَت َعَلى ُكلِِ َشيم

ــاهـ  هُ على مـا يفعلونَـ  يقول: وكنـتُ  ا فلمـي  ،داً عليهم وعلى أفعـاهلم وأقواهلموأان بني أظهرهم شـــــــــــــ
وأان بني   من أعماهلم ما عملوهُ  ألين إمنا شـهدتُ  ،عليهم دوين  احلفيظَ  أنتَ  كنتَ   ين إليكَ قبضـتَ 

 بعضَ  إمنا شهدتُ وأما أان ف  ،شيء ى عليكَ ألنه ال خيفَ   ،شيء على كليِ   تشهدُ   وأنتَ  ،أظهرهم
 )الطربي، ابختصار(. .القوم ظهرِ بني أ وأان مقيمٌ  وذلك ما عاينتُ  ،األشياء
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قـُُهمم  } -119 دم ــِ اِدِقَي صــــــ ــَّ َفُع الصــــــ ُم يـَنـم ُ َهَذا يـَوم َاُر قَاَل اَّللَّ ََّنم هَلُمم َجنَّاٌت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

ُهمم  ُ َعنـم ا َرِضَي اَّللَّ َِيمُ  َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا ُز المَع  {.َوَرُضوا َعنمُه َذِلَك المَفوم
 فيها أبداً، ال يزولونَ  قيمنيَ األهنار، مُ   ِمن حتِتهاعري  عالياتٌ   اتٌ هم جني م وصدقِ إمياهنِ   هلم جزاءَ 

 أعزُّ  هم، فال شــيءَ  ونَ رضَــ ه، ويَ وراءَ   الذي ال غايةَ   هُ عليهم رضــوانَ   هللاُ  ضُ فيولون، ويُ عنها وال حيَُ 
 )الواضح(. ب.طلَ مَ  دانيهِ وال يُ  منهُ  الذي ال أعظمَ  والفالحُ  ه، وهو الفوزُ سبحانَ  ن رضوانهِ مِ 
 

ٍء َقِديرٌ } -120 َرمِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى ُكلِِ َشيم  {.َّلِلَِّ ُملمُك السََّماَواِت َواألم
ــرِيُف فيها، القادُر عليها، فاجلميعُ   ــياء، املالُك هلا، املتصــــــــ  ُملكه، وحتَت أي: هو اخلالُق لألشــــــــ

ال ولَد وال صــــاحبة، فال وال والَد و َقهرِه وقدرتِه، ويف مشــــيئته، فال نظرَي له وال وزيَر وال عديل، 
 إلَه غريُه، وال ربى سواه. )ابن كثري(.

 
 سورة األنعام

 
َرمِض  } -6 َنا ِمنم قـَبمِلِهمم ِمنم قـَرمٍن َمكَّنَّاُهمم يف األم َلكم لمَنا َأَلَم يـََروما َكمم َأهم َما َلَم َُّنَكِِنم َلُكمم َوَأرمســـــــــَ

رَاراا   اَء َعَليمِهمم ـمِدم مـَ نـَاُهمم بـُِذنُوِّبِمم الســـــــــــَّ َلكم َاَر ََتمِري ِمنم حَتمِتِهمم ـفََأهم ََّنـم أمَن   َوَجَعلمنـَا األم ــَ ِمنم َوأَنمشـــــــــ
 .{بـَعمِدِهمم قـَرمنا َآَخرِينَ 

تدراًجا وإمالًء هلم، فأهلكناهم ِبطاايهم أي: أكثـَْران عليهم أمطاَر الســـــماِء وينابيَع األرِض اـســــ 
ليت اجرتموها، فذهَب األوىلوَن كأمِس الذاهب، وجعلناهم أحاديث، وأنشــــــــــأان ِمن وســــــــــيِيئاهتم ا

اهلم، فهلكوا كهالكهم. ـفاحـذروا أيهـا املخـاطَبون بعـدهم جيالً آخَر لنختربهم، فعملوا مـثَل أعمـ 
 على هللِا منهم، والرســوُل الذي كذىبتموُه أكرُم على أْن يصــيَبكم مثُل ما أصــاهبم، فما أنتم ِبعزى 

ــوهِلم، فأنتم أوىَل ابلع ــانه. )ابن كثري، هللِا ِمن رســـ ذاِب ومعاجلِة العقوبِة منهم، لوال لطفُه وإحســـ
 بشيء من االختصار(.
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َُُروا  } -11 َرمِض ُثَّ انم  {.َكيمَف َكاَن َعاِقَبُة المُمَكذِِِبيَ ُقلم ِسريُوا يف األم

ذيِ  .اهلالكَ  والتكـــذيـــبُ  هم الكفرُ وكيف أورثَ  ،أمرهم أي: آخرُ   األممِ  عـــذابَ  مكـــةَ  ارَ كفـــي   رُ حيـــُ
 )البغوي(. اخلالية.

 

َمِئٍذ فـََقدم َرمِحَهُ } -16 ُز المُمِبيُ  َمنم ُيصمَرفم َعنمُه يـَوم  {.َوَذِلَك المَفوم
 )النسفي(. وهي النجاة. ،ىالعظمَ  الرمحةَ  { هللاُ يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَهُ } { العذابُ }مىن ُيْصَرْف َعْنهُ 

 
َنُكمم } -19 ِهيٌد بـَيمِِن َوبـَيـم ــَ ُ شــــ َهاَدةا ُقِل اَّللَّ ــَ َ ُ شــــ ٍء َأكم يم ــَ ُن َوُأوِحَي ِإَلَّ َهَذا المُقرمآَ   ُقلم َأيُّ شــــ

َهُدوَن َأنَّ َمَع اَّللَِّ َآهِلَةا ُأخم أِلُنمِذرَُكمم ِبِه َوَمنم بـََلَغ   ــم َا ُهَو ِإَلٌه أَئِنَُّكمم لََتشــ َهُد ُقلم ِإَّنَّ ــم َرى ُقلم اَل َأشــ
رُِكونَ  َواِحدٌ   .{َوِإنَِِّن بَِريٌء ِمَّا ُتشم
ِهيٌد بـَْييِن } ُ شــَ َهاَدًة ُقِل اَّللى ْيٍء َأْكرَبُ شــَ َنُكمْ ُقْل َأيُّ شــَ ى صــلى  حممدٍ   هِ لنبييِ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ   {: َوبـَيـْ

ــلى  ــرك هلؤالء  اي حممدُ  م: قلْ هللا عليه وســ  من قومك: أيُّ  تكَ ني الذين يكذبون وجيحدون نبوى املشــ
يف  أن يقعَ   الذي ال جيوزُ   ،هللاُ   شـهادةً   األشـياءِ  مث أخربهم ِبن أكربَ  ؟وأكرب  شـهادةً  أعظمُ   شـيءٍ 

 مث قلْ  .والكذب  واخلطأ والغلطِ  من الســهوِ  لقهِ ن خَ مِ  غريهِ   شــهادةِ يف  أن يقعَ   ما جيوزُ   شــهادتهِ 
منا  والرشـيدِ  ،منا من املبطل  بيين وبينكم، ابحملقيِ   شـهيدٌ   شـهادةً  األشـياءِ  كربُ هلم: إن الذي هو أ

 من السفيه، وقد رضينا به حكماً بيننا. وقولهِ  يف فعلهِ 
َا ُهَو إَِلٌه َواِحدٌ } َهُد ُقْل ِإمنى َهُدوَن َأنى َمَع اَّللِى َآهِلًَة ُأْخَرى ُقْل اَل َأشـــــــــــْ ىل تعا يقولُ  {:أَئِنىُكْم لََتشـــــــــــْ
 رابًّ   ابهللِ  العادلنيَ  ،تك نبوى   اجلاحدينَ  املشــركنيَ  هلؤالءِ  صــلى هللا عليه وســلم: قلْ  حممدٍ   هِ لنبييِ  كرهُ ذ 

 ؟واألصنام من األواثنِ  غريهُ  معبوداتٍ  هللاِ  أن مع تشهدونَ  غريه: أئنكم أيها املشركونَ 
ــلم: قلْ  حممدٍ   هِ مث قال لنبييِ   مبا تشــــهدون أن مع هللا آهلةً   ال أشــــهدُ  :اي حممد صــــلى هللا عليه وســ

 على خلقهِ  له فيما يسـتوجبُ  ال شـريكَ   ،واحد نكره. إمنا هو معبودٌ وأُ  ذلكَ  بل أجحدُ   ،أخرى
 (.الفقرة األخرية منه )الطربي، ابختصار من العبادة.
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ِمُنونَ الَِّذيَن َخِسُروا أَنـمُفَسُهمم } -20  .{فـَُهمم اَل يـُؤم

ــى }فـَُهْم ال يـُْؤِمُنوَن{ هبـذا ا رْت بـه األنبيـاء، ونوىهـْت بـه يف قـدمِي ألمِر اجلليِي الظـاهر، اـلذي بشــــــــــــ
 وحديثه. )ابن كثري(.الزماِن 

 
ِلُح } -21 َّاِلُمونَ َوَمنم َأظمَلُم ِمَِّن افمََتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذِبا َأوم َكذََّب ِبَََِيتِِه ِإنَُّه اَل يـُفم  {.ال
 )البغوي(. الكافرون.: {الظىاِلُمونَ }
 
يعاا} -22 َم ََنمُشُرُهمم َجَِ ُتمم تـَزمُعُمونَ  َويـَوم رَُكوا أَيمَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكنـم  .{ُثَّ نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأشم
يًعا}  ة. )الواضح(.وَم القياما يعً هم مجيهلتَ آو  افرينَ كال شرُ حنَ و  {:َويـَْوَم حَنُْشرُُهْم مجَِ
 .)البيضاوي( .هلل موها شركاءَ  جعلتُ اليتكم آهلتُ  :أي {:أَْيَن ُشرََكاؤُُكمُ }
 
نـمَيا ِإالَّ َلِعٌب َوهَلمٌو } -32 ََياُة الدُّ َِخَرُة َخريمٌ لِلَِّذيَن يـَتـَُّقونَ َوَما اْلم اُر اْلم  .{َأَفًَل تـَعمِقُلونَ  َولَلدَّ
اُر اآْلَِخَرُة َخرْيٌ } ــتعدادُ   بطاعتهِ  لعملُ ولَ  { يقول:َولَلدى ــااب  خرةِ اآل للدارِ  واالســ  من األعمالِ   ِ لصــ

اهلا ى لعمي فال يبقَ   ،فىَن اليت تَ   من الدارِ   خريٌ   ،أهلها فيها ســــــرورُ   ها ألهلها ويدومُ منافعُ  ىاليت تبقَ 
 هلم فيها نعيم.  وال يدومُ  ،فيها سرورٌ 

ــيهِ   واجتنابِ   ،بطاعتهِ  هُ قونَ فيتى   هللاَ  يقول: للذين خيشــــونَ  {ُقونَ ِذيَن يـَتـى للى }  إىل واملســــارعةِ   ،معاصــ
 )الطربي(.ضاه. ر 
 
بُوا َوُأوُذوا َحَّتَّ َأًَتُهمم َنصمُرنَ } -33  {.َوَلَقدم ُكذَِِبتم ُرُسٌل ِمنم قـَبمِلَك َفَصَ ُوا َعَلى َما ُكذِِ
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من  هُ ا انلَ له عمي   م، وتعزيةٌ ى هللا عليه وســــــــــــلى صــــــــــــلى  حممدٍ   هِ لنبييِ  من هللا تعاىل ذكرهُ  وهذا تســــــــــــليةٌ 
 من عند هللا.  على ما جاءهم به من احلقيِ  هُ إايي  قومهِ  بتكذيبِ  ،املساءة
تك، وينكروا هؤالء املشــــركون من قومك، فيجحدوا نبوى   اي حممدُ   كَ بْ يكذيِ  تعاىل ذكره: إنْ  يقولُ 
ى منهم من ومـا تلقَ  كَ على تكـذيبهم إايي  ذلـك، واصــــــــــــــربْ  كَ هللا أهنـا من عنـده، فال حيزنْـ  آايتِ 
ــلتُ  من قبلكَ  رســـــــــــلٌ  هللا، فقد ُكذِيبتْ  رُ نـصــــــــــ  هللا، حىت أييتَ  يف ذاتِ   املكروهِ  هم إىل أممهم أرســـــــــ

ــربوا على تكذيب ِ  هللا الذي  ألمرِ  هم ذلك من املضـــييِ ثنِ ومل يُ  ،همقومهم إايي فنالوهم مبكروه، فصـ
 )الطربي(. .هللا بينهم وبينهم قومهم إليه، حىت حكمَ  من دعاءِ  ،أمرهم به

 
 .{اُضُهمم َكُ َ َعَليمَك ِإعمرَ   َوِإنم َكانَ } -35
كَ } اَن َكرُبَ َعَليـــْ ُهْم{ عنـــكَ  وشــــــــــــــقي  عظمَ  :{َوِإن كـــَ ــُ  بـــه. مبـــا جئـــتَ  وعن اإِلميـــانِ  }ِإْعرَاضــــــــــــ

 )البيضاوي(.
 
ُُّلَماِت  } -39 ٌم يف ال م  َوُبكم ــُ بُوا ِبَََِيتَِنا صـ أم ََيمعَ َوالَِّذيَن َكذَّ ــَ ِللمُه َوَمنم َيشـ ــم ُ ُيضـ ِأ اَّللَّ ــَ لمُه َمنم َيشـ

َتِقيمٍ َعَلى ِصَراٍط مُ   .{سم
واهلادي   ،إىل الكفر  عن اإلميانِ   ن خلقهِ مِ   هُ إضاللَ   ن يشاءُ مَ   تعاىل أنه املضلُّ   أخربَ قال الطربي:  
به  الكفرِ   به وتركِ   لإلميانِ  ولهِ وطَ  بفضـــلهِ  هُ قُ فموفيِ  هُ هدايتَ   ن أحبى مَ   ،منهم املســـتقيمِ  إىل الصـــراطِ 
 الكتابِ  له يف أميِ  ن ســــــــبقَ إالي مَ  أحدٌ  خلقهِ  نوأنه ال يهتدي مِ   ،به أنبياؤه وما جاءتْ  وبرســــــــلهِ 
 وإليه الفضــلَ  ،هكلى   اخلريَ   وأن بيدهِ   ،له فيها الشــقاء  إالي من ســبقَ   منهم أحدٌ  وال يضــلُّ  ،الســعادة

 واألمر. له اخللقُ  ،هكلى 
 ،هلقِ يف خَ  صـرِيفُ تامل  هُ سـبحانَ   وهوَ ويف تفسـرٍي وتوضـيٍح ملا سـبق، ورَد يف )الواضـح يف التفسـري(: 

 احلقيِ  قبولِ ل ةً فيه خرياً وقابليى  ن وجدَ ه، ومَ أضــــلى  اللِ والضــــى  مائالً إىل الكفرِ  هُ اســــتعدادَ  ن وجدَ فمَ 
 حيح. الصى  إىل الطريقِ  هُ أرشدَ  مع اإلميانِ  جاوبِ والتى 
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ُة } -40 اعــَ َذاُب اَّللَِّ َأوم أَتـَتمُكُم الســــــــــــَّ ُعو َأَغريمَ اَّللَِّ قــُلم َأرَأَيـمَتُكمم ِإنم َأًَتُكمم عــَ ُتمم  تــَدم َن ِإنم ُكنـم
 {.َصاِدِقيَ 

كم تفزعون من آهلتِ  أو إىل غريهِ  ،بكم من البالء مــــا نزلَ  دعون لكشــــــــــــــفِ تَــــ  هللا هنــــاكَ  أغريَ 
ُتْم َصاِدِقنَي{ يقول:  ،البالء من عظيمِ كم مما نزل بكم َ لينجيَ  يف دعواكم  نيَ م حمقيِ كنتُ   إنْ   }إْن ُكنـْ
. تنفعُ  هللاِ  ن دونِ ا مِ وهنَ عُ تد]اليت[ كم آهلتَ  كم أنى وزعمِ   )الطربي(. أو تضري
 

ُعوَن ِإلَيمِه ِإنم َشاَء } -41 ِشُف َما َتدم ُعوَن فـََيكم ُه َتدم رُِكونَ َبلم ِإَيَّ َن َما ُتشم  .{َوتـَنمَسوم
 أي: يف وقِت الضرورِة ال َتدعوَن أحًدا سواه، وتذهُب عنكم أصناُمكم وأندادُكم. )ابن كثري(.

 
ِم الَِّذيَن ظََلُموا َداِبرُ  فـَُقِطعَ } -45 ُد َّلِلَِّ  المَقوم َمم  .{ َربِِ المَعاَلِميَ َواْلم
 )الطربي(. .عن آخرهم هُ وخالفوا أمرَ  هُ بوا رسلَ م وكذى وا على رهبيِ الذين عتَ  القومُ 
 
46- { ُ  {.مم ََسمَعُكمم َوأَبمَصارَُكمم َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبكُ ُقلم َأرَأَيـمُتمم ِإنم َأَخَذ اَّللَّ

ُ مَسَْعُكْم{ حىت ال  رَُكمْ تسمعوا شيئاً أصاًل، }}ِإْن َأَخَذ ٱَّللى ــٰ بصروا شيئاً أصالً، { حىت ال تُ َوأَْبَصــ
 . )البغوي(.الدنيا }َوَخَتَم َعَلٰى قـُُلوِبُكْم{ حىت ال تفقهوا شيئاً وال تعرفوا مما تعرفون من أمورِ 

 

َلَح } -48 ٌف عَ َفَمنم َآَمَن َوَأصم  {.  ُهمم َُيمَزنُونَ َليمِهمم َواَل َفًَل َخوم
{.  َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ }:  البقرةمن سورةِ ( 38)فسىرها يف اآلية 
َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم{ أي فيما بني أيديهم من الدنيا، }َواَل  : }تعاىل قولهُ  وحيتملُ قاَل يف آخره: 

القيامة، }َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن{   }َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم{ يومَ   أن  وَن{ على ما فاهتم منها، وحيتملُ ُهْم حَيَْزنُ 
 وال حزن.  ال خوفٌ  حيثُ  ،دخلهم اجلنةأنه يُ  أن يريدَ  فيه، وحيتملُ 
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بُوا ِبَََِيتَِنا َُيَسُُّهُم المَعَذاُب } -49  {. ِبَا َكانُوا يـَفمُسُقونَ َوالَِّذيَن َكذَّ
 البيضاوي(. ) والطاعة. خروجهم عن التصديقِ  بسببِ 

 
َلَح } -54  . {فَأَنَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ أَنَُّه َمنم َعِمَل ِمنمُكمم ُسوءاا ِبََهاَلٍة ُثَّ ًَتَب ِمنم بـَعمِدِه َوَأصم
 ،إىل مثله  العودَ   وتركَ   ،هللا  بطاعةِ   وراجعَ   وأانبَ   إذا اتبَ   غفوٌر لذنبهِ   فأنهُ {...  فَأَنىُه َغُفوٌر َرِحيمٌ }

 . )الطربي( منه  بعد توبتهِ   على ذنبهِ  هُ أن يعاقبَ  منه. رحيٌم ابلتائبِ  على ما فرطَ  مع الندمِ 
 
َواءَُكمم } -56 ُعوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ ُقلم اَل أَتَِّبُع َأهم َقدم َضَللمُت  ُقلم ِإِّنِ َُّنِيُت َأنم َأعمُبَد الَِّذيَن َتدم

َتِدينَ ِإذاا َوَما َأَن ِمَن   .{ المُمهم
مثلكم  ضاالًّ  فصرتُ  ،ىاهلدَ  على غريِ  وسلكتُ  ،احلقي  ةَ حمجى  ذلك فقد تركتُ  لتُ وإن فع ...

 .)الطربي( استقامة على غريِ 
 
َقَّ } -57 ُم ِإالَّ َّلِلَِّ يـَُقصُّ اْلم ُكم  {. َوُهَو َخريمُ المَفاِصِليَ ِإِن اْلم
 )فتح القدير(.   هلم يف كتابه. ويفصلهُ  دهِ مبا يقضي به بني عبا ، والباطل بني احلقيِ  :أي
 
َنُكمم  }  -58 َممُر بـَيمِِن َوبـَيـم تَـعمِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي األم َّاِلِميَ ُقلم َلوم َأنَّ ِعنمِدي َما َتسم ُ َأعمَلُم ِِبل  . { َواَّللَّ

ِض أي: حباهلم، وِبهنم مستحقُّون لإلمهاِل بطريِق االستدراج، لتشديِد العذاب، ولذلك مل يفويِ 
 األمَر إيلي، ومل يقِض بتعجيِل العذاب. )روح املعاين(.

 
ُقُط ِمنم َوَرَقٍة ِإالَّ يـَعمَلُمَها } -59 َرمضِ َوَما َتسم َواَل َر مٍب َواَل ََيِبٍس   َواَل َحبٍَّة يف ظُُلَماِت األم

 { ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبيٍ 
يف   كُ درَ فيه كما ال يُ  كُ درَ ألنه ال يُ  نِ البطعن  ابلظلمةِ  ا، وكينَ األرض بطوهنُ  من ظلماتِ  املرادُ 

 )روح املعاين(.  الظلمة.
 
ُتمم تـَعمَمُلونَ ُثَّ يـُنَـبُِِئُكمم } -60  {. ِبَا ُكنـم
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. وإنْ  ،خريًا فخري مبا كنتم تعملون يف حياتكم الدنيا، مث جيازيكم بذلك، إنْ ...   شريًا فشري
 )الطربي(. 

 
ُعونَُه َتَضرُّعاا َوُخفم } -63  . { لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ  لَِئنم َأَنمَاَن ِمنم َهِذهِ َيةا َتدم
 . )الطربي(. اليت حنن فيها من هذه الظلماتِ  :أي
 
َها َوِمنم ُكلِِ َكرمبٍ } -64 يُكمم ِمنـم ُ يـَُنجِِ رُِكونَ   ُقِل اَّللَّ  . {ُثَّ أَنـمُتمم ُتشم
يكم من ينجيِ  ،بكم الكربِ  كم عند حلولِ جِ فرَ على  القادرُ  هللاُ  :هلةً آم برهبيِ  املشركنيهلؤالء  قلْ 

 ... )الطربي، ابختصار(. ى ذلك سوَ  كربٍ كلِي  ن  ومِ  ،والبحر بكم يف الربيِ  النازلِ  عظيمِ 
 
َََيِت  ِبَمَس بـَعمضٍ َويُِذيَق بـَعمَضُكمم } -65 َُرم َكيمَف ُنَصرُِِف اْلم َقُهونَ َلَعلَُّهمم انم  {.يـَفم
 .بعض كم بيدِ بعضُ  {: يقتلُ ْعضٍ يُِذيَق بـَْعَضُكْم ِْبَس بَـ }وَ 
 ا هم عليه مقيمون مما يسخطهُ ليفقهوا ذلك ويعتربوه، فيذكروا ويزدجروا عمي   :{َلَعلىُهْم يـَْفَقُهونَ }

 م. عليه وسلى   ى هللاصلى   هللا تعاىل ورسولهِ   بكتابِ   واألصنام، والتكذيبِ   األواثنِ   هللا منهم من عبادةِ 
 )الطربي(. 

 
ُمَك  وََكذََّب ِبهِ } -66 َقُّ  قـَوم  .{َوُهَو اْلم

 أي: الذي ليَس وراَءُه حقي. )ابن كثري(. 
 
َها ُأولَِئَك الَِّذيَن أُبمِسُلوا ِبَا َكَسُبوا هَلُمم َشَراٌب ِمنم  } -70 ٍل اَل يـُؤمَخذم ِمنـم َوِإنم تـَعمِدلم ُكلَّ َعدم

يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم  ُفُرونَ محَِ  . {ِبَا َكانُوا َيكم
 . ()الطربي  دونه وعبادهتم معه آهلةً  ،هوإنكارهم توحيدَ  يا ابهللِ فرهم يف الدنمبا كان من ك

 
 {. َوَأنم َأِقيُموا الصًََّلَة َواتَـُّقوُه َوُهَو الَِّذي ِإلَيمِه حُتمَشُرونَ } -72
 رضت علينا.  الصالة، وذلك أداؤها حبدودها اليت فُ  مران إبقامةِ وأُ 
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  ِبداءِ  هُ واحذروا سخطَ  ،له، فخافوه مَ سلِ ان أن نُ  الذي أمرَ املنيالع }َواتـىُقوُه{ يقول: واتقوا ربى 
 العبادة له.   وإخالصِ  ، له ابلطاعة واإلذعانِ  ،عليكم املفروضةِ  الصالةِ 

  عون يومَ جمَ فتُ  ،رونشَ العاملني هو الذي إليه حتُ  كم ربُّ { يقول: وربُّ َو الىِذي إلَْيِه حُتَْشُرونَ َوهُ }
 )الطربي(.  ما كسبت. نفسٍ  منكم بعمله، وتوَّفى كلُّ  عاملٍ  جازي كلى القيامة، فيُ 

 
َِبريُ َعاَلُ المَغيمِب َوالشََّهاَدِة } -73 َِكيُم اْلم  . {َوُهَو اْلم

 ( ِمن السورِة نفِسها:18قاَل يف االمسنِي اجلليلني، يف اآليِة )
 .العلم على مبالغةِ  { دالةٌ اخْلَِبريُ { مبعىن احملكم، و }احلَِْكيمُ }
 يفعله، اخلبرُي جبميِع األمور، اخلفيِيِة واجلليىة.  صاحُب )روح املعاين(: احلكيُم يف كلِي ما الَ وق
 
َرمَض َحِنيفاا } -79 ِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواألم ُت َوجم رِِكيَ ِإِّنِ َوجَّهم  {.َوَما َأَن ِمَن المُمشم
 )النسفي(.   لقه.اً من خَ { ابهلل شيئَما َأاَنْ ِمَن ٱْلُمْشرِِكنيَ }وَ 
 
ُتمم ِِبَّللَِّ َما َلَم يـُنَـزِِلم ِبِه َعَليمُكمم ُسلمطَ }  -81 رَكم ُتمم َواَل ََّتَاُفوَن أَنَُّكمم َأشم رَكم انا  وََكيمَف َأَخاُف َما َأشم

  ِ َممنِ فََأيُّ المَفرِيَقيم ُتمم تـَعمَلُمونَ  َأَحقُّ ِِبألم  . {ِإنم ُكنـم
  ه العبادة، حنيًفا له ديين، بريًئا من عبادةِ  خملًصا لعباديت ريبِي  قبةِ عا من ابألمنِ  أان أحقُّ : يقول
ها  هللا لكم بعبادتكم إايي  هللا أصناًما مل جيعلِ  واألصنام، أم أنتم الذين تعبدون من دونِ  األواثنِ 

 (.الطربي)؟ ةبرهااًن وال حجى 
 
82- { َُ َممنُ لمٍم الَِّذيَن َآَمُنوا َوَلَم يـَلمِبُسوا ِإُيَاََّنُمم ِب َتُدونَ  ُأولَِئَك هَلُُم األم  . { َوُهمم ُمهم

 .ن العذاب مِ  األمنُ أورَد اإلماُم الطربيُّ معناُه عن أمحَد بِن إسحاق: 
 
َنا} -83 ِمهِ  َوتِلمَك ُحجَّتـُ َناَها ِإبـمَراِهيَم َعَلى قـَوم  {. َآتـَيـم
 من قومهِ   ملخاصميهِ   قوَل إبراهيمَ   {تـَُناَوتِْلَك ُحجى }:  بقوله  يعين تعاىل ذكرهُ :   رمَحُه هللاالطربيُّ قال  

، أم من  والعبادةرابًّ واحًدا خملًصا له الدينَ  يعبدُ  نْ أمَ  :{َفرِيَقنْيِ َأَحقُّ اِبأْلَْمنِ فََأيُّ الْ }: املشركني
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وقضاؤهم له على   . ابألمنرابًّ واحًدا أحقُّ   ن يعبدُ بل مَ :  ه بقوهلمهم إايي أراباًب كثرية؟ وإجابتُ   يعبدُ 
فهي  . عليهم إبراهيمَ  ةِ حجى  تهم، واستعالءَ حجى  عذرهم وانقطاعُ  ك قطعُ نفسهم، فكان يف ذلأ

  .على قومه اليت آاتها هللا إبراهيمَ  ةُ احلجى 
 
َحاَق َويـَعمُقوَب  } -84 َنا َلُه ِإسم َناَوَوَهبـم  . { ِمنم قـَبملُ  َديـمَناَونُوحاا هَ  ُكًلًّ َهَديـم
 (. الطربي. )من األداين والصوابِ  قناهم للحقيِ وفى اد، فالرش هم لسبيلِ هدينا مجيعَ : يقول
 
 . {ُكل  ِمَن الصَّاْلِِيَ َوزََكِرَيَّ َوَُيمََي َوِعيَسى َوِإلمَياَس  } -85

أي: من الكاملنَي يف الصالح، الذي هو عبارٌة عن اإلتياِن مبا ينبغي، والتحرُّز عميا ال ينبغي  
 )روح املعاين(.

 
ِدي ِبِه َمنم َيَشاُء ِمنم ِعَباِدِه َوَلوم  َذِلَك ُهَدى اَّللَِّ } -88 رَُكوا يـَهم ُهمم َما َكانُوا  َْلَِبَط  َأشم َعنـم

 . { يـَعمَمُلونَ 
أولئك   :}َوَلْو َأْشرَُكوْا{ أي  { وهم املستعدُّوَن لذلك.ِمْن ِعَباِدهِ }  { هدايَتهُ يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاءُ }

ُهْم َما َكانُ }  ،املذكورون  شأهنم  مع فضِلهم وعلويِ   -{ أي: لبطَل وسقَط عنهم  وا يـَْعَمُلونَ حَلَِبَط َعنـْ
، ثواُب أعماهلُم الصاحلة، فكيف مبن عداهم وهم هم، وأعماهُلم أعماهُلم؟ )روح املعاين -

 (. ابختصار
 
ُفرم ِّبَا َهُؤاَلِء فـََقدم } -89 ماا لَيمُسوا ِّبَا ِبَكاِفرِينَ  وَكَّلمَنا ِّبَافَِإنم َيكم  {. قـَوم
 . )البيضاوي(. مبراعاهتا :يأ
 
 . {ُمَباَركٌ لمَناُه َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـمزَ } -92
 . )روح املعاين(.رينواآلخِ   األولنيَ   وعلومِ   ،الدارين  على منافعِ   الشتمالهِ   ،والنفع  الفائدةِ   كثريُ   :أي
 
ُتمم تـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ } -93 ُوِن ِبَا ُكنـم َم َُتمَزومَن َعَذاَب اهلم َقِِ  الميَـوم  {. َغريمَ اْلم
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 . )ابن كثري(. اإلهانة هتانون غايةَ  أي: اليومَ 
 
َباِح } -96 َبانا  َوَجَعَل اللَّيمَل َسَكناافَاِلُق اْلمِصم َس َوالمَقَمَر ُحسم َذِلَك تـَقمِديُر المَعزِيِز  َوالشَّمم

 . {المَعِليمِ 
 . ياءفيه األش لتسكنَ  ،}َوَجَعَل ٱلىْيَل َسَكنًا{ أي: ساجياً مظلماً 

أي: اجلميُع جاٍر بتقديِر العزيِز الذي ال مُيانَُع وال خُياَلف، العليِم  {اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ َذِلَك تـَْقِديُر }
بكلِي شيء، فال يَعُزُب عن علمِه مثقاُل ذرىٍة يف األرِض وال يف السماء. وكثريًا ما إذا ذكَر هللاُ 

  والعلم... )ابن كثري(.خيتُم الكالَم ابلعزىةِ  تعاىل خلَق الليِل والنهاِر والشمِس والقمر،
 
َََيتِ } -98 َقُهونَ  َقدم َفصَّلمَنا اْلم ٍم يـَفم  {. ِلَقوم

  { معناُه بيـىنىا وقسىمنا، و َفصىْلَنا( من السورة: }97) ةِ قاَل يف تفسريها يف اآليِة السابق
 {: الدالئل.اآْلَاَيتِ }
 
َُُروا ِإََل ََثَرِِه ِإَذا أَ } -99 ََر َويـَنمِعِه انم ِمُنونَ َثم ٍم يـُؤم  . { ِإنَّ يف َذِلُكمم َْلَََيٍت ِلَقوم
قون أن الذي أخرجَ  ابنُ  قالَ  مقاتل:  ى. وقالَ يي املوتَ على أن حيُ  قادرٌ   هذا النباتَ  عباس: يصدِي
 )زاد املسري(.  قون ابلتوحيد.يصديِ 
 

 {. ةٌ َلُه َوَلٌد َوَلَم َتُكنم َلُه َصاِحبَ َيُكوُن َأَّنَّ } -101
داً بني شيئني متناسبني،  متوليِ   إمنا يكونُ   ، أي: والولدُ {}َوملَْ َتُكْن لىُه َصـِٰحَبةٌ   ولدٌ   أي: كيف يكونُ 

.  له وال ولد  شيء، فال صاحبةَ   كليِ   من خلقه؛ ألنه خالقُ   شيءٌ   وال يشاهبهُ    ال يناسبهُ وهللا تعاىَل 
 )ابن كثري(. 

 
ِسهِ َفَمنم أَبمَصَر } -104 َهاَعِمَي نم َومَ  فَِلنَـفم  {. فـََعَليـم
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َها{    { أي: فمن عرفها وآمنَ َفَمْن أَْبَصَر فِلنَـْفِسه} هبا فلنفِسِه َعِمَل، ونفُعه له، }َوَمْن َعِمَى فـََعَليـْ
، ووابلُ  قها فعليها، أي: فبنفسهِ عنها فلم يعرفها ومل يصديِ  أي: من عميَ  . عليهى العمَ  ضرى

 )البغوي(. 
 

َََيِت َولِ وََكَذِلَك ُنَصرِِ } -105 َت ُف اْلم ٍم يـَعمَلُمونَ يَـُقوُلوا َدَرسم بَـيَِِنُه ِلَقوم  {. َولِنـُ
 . )البغوي(. الرشاد الذين هداهم إىل سبيلِ  هُ أولياءَ  عباس: يريدُ  قال ابنُ 

 
رَُكوا } -107 ُ َما َأشم َاا َوَما أَنمَت َعَليمِهمم ِبوَ َوَما َجَعلمَناَك َعَليمهِ َوَلوم َشاَء اَّللَّ  {. ِكيلٍ مم َحِفي

هم  مبا فيه نفعُ  مٍ قييِ  : }َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيٍل{ أي ، رقيباً  : }َوَما َجَعْلنَـَٰك َعَلْيِهْم َحِفيظًا{ أي
 )فتح القدير(.  الرسالة. إال إبالغُ  إليهم، ليس عليكَ  فتجلبهُ 

 
نَـبِِئـُُهمم ِبَا َكانُوا يـَعمَمُلونَ رمِجُعُهمم ُثَّ ِإََل َرّبِِِمم مَ َكَذِلَك زَيَـّنَّا ِلُكلِِ أُمٍَّة َعَمَلُهمم  } -108  {. فـَيـُ

 )ابن كثري(.   شراً فشر . خرياً فخرٌي، وإنْ   أي: جيازيهم ِبعماهلم، إنْ 
 

َا } -109 َََيتُ ُقلم ِإَّنَّ  {. ِعنمَد اَّللَِّ   اْلم
 . )فتح القدير(. اليت يقرتحوهنا وغريها هذه اآليةُ 

 . )الواضح(. هللا من عندِ  واخلوارقُ  زاتُ ا املعجِ إمنى 
 

 اجلزء الثامن
 

َِخَرِة وَ }  -113 ِمُنوَن ِِبْلم هُ َولَِتصمَغى ِإلَيمِه َأفمِئَدُة الَِّذيَن اَل يـُؤم  . {َولِيَـقمََتُِفوا َما ُهمم ُمقمََتُِفونَ   ِلرَيمَضوم
 . َمن ال يؤمُن ابآلخرة. )ابن كثري( وه ويريدوه. وإمنا يستجيُب لذلكَ أي: حيبُّ 

 
َقِِ يَن آَ َوالَّذِ } -114 َناُهُم المِكَتاَب يـَعمَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمنم رَبَِِك ِِبْلم َفًَل َتُكوَننَّ ِمَن تـَيـم

ََتِينَ   {.المُممم
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أكثرهم وكفرهم به،   جلحودِ  { يف أهنم يعلمون ذلك، أو يف أنه منزلٌ َتُكوَننى ِمَن ٱْلُمْمرَتِينَ  َفالَ }
أو   ،[14األنعام: سورة ] }َوالَ َتُكوَننى ِمَن ٱْلُمْشرَِكنَي{ :اىلتع كقولهِ   ، التهييج من اببِ  فيكونُ 
 أن على معىَن  ،أحد لكليِ  اخلطابُ  :األمة. وقيل خلطابِ  مَ ى هللا عليه وسلى صلى  الرسولِ  خطابُ 
 )البيضاوي(.  أن ميرتي فيه.  فال ينبغي ألحدٍ  لة ملا تعاضدت على صحتهِ اأَلدَ 
 

قاا َوَعدم َوَتَّتم َكِلَمُة رَ } -115  . {َوُهَو السَِّميُع المَعِليمُ الا اَل ُمَبدَِِل ِلَكِلَماتِِه بَِِك ِصدم
عباده، }اْلَعِليُم{ حبركاهِتم وسكناهِتم، الذي جُيازي كلى عامٍل بعمله.  }َوُهَو السىِميُع{ ألقوالِ 

 )ابن كثري(. 
 

َتِدينَ ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأعمَلُم َمنم َيِضلُّ َعنم َسِبيِلهِ } -117  {.  َوُهَو َأعمَلُم ِِبلمُمهم
 أنه أعلمُ  ، أخربَ {أَْعَلُم بِٱْلُمْهَتِدينَ َوُهَو سبيله، }عن  ن يضلُّ مَ  أيُّ الناسِ  هو أعلمُ  كَ ربى  إنى 

 )البغوي(.  ه.مبا يستحقُّ  فيجازي كالًّ  ،تدينهني واملالضاليِ  :ابلفريقني
 

 {. ِدينَ ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأعمَلُم ِِبلمُمعمتَ } -119
ي يف والسع ، الباطل نصرةِ  وطلبِ  ،يمن التعديِ  ،مبا يف قلوهبم وضمائرهم منه أنه هو العاملُ  املرادُ 
  . فهو تعاىل جيازيهم عليها  ،وكان قادرًا على جمازاهتم ، وإذا كان عاملًا ِبحواهلم .احلقي  إخفاءِ 

 ري للرازي(.ري الكب)التفس  والتخويف. وهللا أعلم. التهديدُ  من هذه الكلمةِ  واملقصودُ 
 

 . {َكَذِلَك زُيَِِن لِلمَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَعمَمُلونَ } -122
ف؛  ن ظالٍم وعمٍل ضالٍي وسلوٍك منحر مِ   افريَن حتسنَي وتزينَي ما هم فيهسوىلنا لنفوِس الككذلَك  
 اتيِباَع احلقي. )الواضح(.  ا جزاَء كفرِهم وعناِدهم ورفِضهملَيذوقو 

 
َرُموا َصَغاٌر ِعنمَد اَّللَِّ  الَّذِ َسُيِصيبُ } -124  {. َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَا َكانُوا َُيمُكُرونَ يَن َأجم
 ا ألهلِ غرورً   ن القولِ مِ   والزخرفِ   ابلباطلِ   ابجلدالِ   وأهلهِ   كيدون لإلسالمِ مبا كانوا يَ   شديدٌ   عذابٌ 
 )الطربي(.  وطاعته. هللاِ  دينِ 
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َتقِ َوَهَذا ِصَراُط رَبَِِك } -126  {.يمااُمسم
 . )البيضاوي(. رداً فيه، أو عادالً مطى  ال عوجَ 

 
َّاِلِمَي بـَعمضاا } -129 ِسُبونَ وََكَذِلَك نـَُولِِ بـَعمَض ال  {. ِبَا َكانُوا َيكم
 . )النسفي(. واملعاصي ما كسبوا من الكفرِ  بسببِ 

 
نمِس َأَلَم َيَمِتُكمم ُرُسٌل ِمنمُكمم } -130 نِِ َواْلمِ يـَُقصُّوَن َعَليمُكمم َآََيِت َويـُنمِذُروَنُكمم   ََي َمعمَشَر اجلِم
ِمُكمم َهَذاِلَقاَء يَـ   {. وم
َويُنِذُروَنُكْم لَِقآَء يـَْوِمُكْم َهـَٰذا{ وهو  }  ،كتب   :{آيَـٰيِت أي: يقرؤون عليكم، }  {يـَُقصُّوَن َعَلْيُكمْ }
 . )البغوي(. القيامة يومُ 
 

 . {ا رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَعمَمُلونَ مَ وَ َوِلُكلٍِ َدرََجاٌت ِمَّا َعِمُلوا } -132
هم عليها  ليجازيَ  ثبتها هلم عندهُ صيها ويُ حيُ  ،ك ن ربيِ مِ  بعلمٍ  - دُ اي حممى  -هم عملِ ن مِ  ذلكَ  وكلُّ 
 )الطربي(.   هم إليه.عادِ ومَ  هُ لقائهم إايي  عندَ 
 

ِم اعمَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكمم } -135  تـَعمَلُموَن َمنم َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة  ومفَ َفسَ  ِإِّنِ َعاِملٌ ُقلم ََي قـَوم
اِر  َّاِلُمونَ الدَّ ِلُح ال  . {ِإنَُّه اَل يـُفم

 .مما أمرين به ريب ما أان عاملهُ  إين عاملٌ  {:ِإينيِ َعاِملٌ }
  هللاُ   هُ رَ ما أم ِبالفِ  ن عملَ مَ  عند هللاِ  حباجتهِ  وال يفوزُ  إنه ال ينجحُ :  {ِإنىُه اَل يـُْفِلُح الظىاِلُمونَ }

 )الطربي(.  ضع. يف هذا املو  الظاملِ   ظلمِ وذلك معىَن  ،يف الدنيا به من العملِ 
 

 {.َساَء َما َُيمُكُمونَ } -136
 )النسفي(. هلم. وعملهم على ما مل يشرعْ  ،آهلتهم على هللا  { يف إيثارِ َساَء َما حَيُْكُمونَ }
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رِِكَي  }  -137 َولِيَـلمِبُسوا َعَليمِهمم  قـَتمَل َأوماَلِدِهمم ُشرََكاُؤُهمم ِلرُيمُدوُهمم  وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن المُمشم
 {. ِدينَـُهمم 

  عليهم هللا. مَ هلكوا بفعلهم ما حرى وا ويَ هم فيلتبس، فيضلُّ خلطوا عليهم دينَ فعلوا ذلك هبم ليَ 
 )الطربي(. 

 
رُِفوا } -141 رِِفيَ َواَل ُتسم    . {ِإنَُّه اَل ُيُِبُّ المُمسم
هُبم عليه إْن شاَء هللاُ جلى شأنه. )روح املعاين(.ُضهم، بل يبغ  من حيُث إسراُفهم، ويعذِي

، بنفسِه أو ابآلَخرين. )الواضح(.   فاهللُ ال حيبُّ َمن عاوَز احلدى إىل ما هو مضري
 

 . { مٍ ِبَغريمِ ِعلم َفَمنم َأظمَلُم ِمَِّن افمََتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذِبا لُِيِضلَّ النَّاَس } -144
 . )فتح القدير(. جبهل  الناسَ  لى ضِ أن يُ  ألجلِ  :أي
 

تـُُلوا َأوماَلدَُكمم ِمنم ِإممًَلٍق } -151 ُهمم َواَل تـَقم  {. ََنمُن نـَرمزُُقُكمم َوِإَيَّ
 )البيضاوي(.  عليه. واحتجاجٌ  ما كانوا يفعلون ألجلهِ  ملوجبيةِ  منعٌ 
 

ِد اَّللَِّ َأومُفوا َذِلُكمم َوصَّاكُ } -152  . {َلَعلَُّكمم َتذَكَُّرونَ مم ِبِه َوِبَعهم
 . )ابن كثري(.هذا ا كنتم فيه قبلَ عظون، وتنتهون عمي أي: تتى 

 
َتِقيماا فَاتَِّبُعوهُ }  -153 َذِلُكمم  َواَل تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكمم َعنم َسِبيِلِه    َوَأنَّ َهَذا ِصَراِ ي ُمسم

 .{ ونَ َوصَّاُكمم ِبِه َلَعلَُّكمم تـَتـَّقُ 
يف هاتني اآليتني   كم أيها الناسُ اكم به ربُّ وهذا الذي وصى   {:َوَأنى َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتىِبُعوهُ }
 هُ به، هو صراطه، يعين طريقَ  وأمركم ابلوفاءِ  ا َحرىَم َربُُّكْم َعَلْيُكْم{}ُقْل تـََعاَلْوا أْتُل م قوله: من
فاتىِبُعوُه{ يقول:  }  ،به عن احلقي   { يعين: قومياً ال اعوجاجَ َتِقيماً سْ }مُ   ،لعباده   الذي ارتضاهُ   هُ ودينَ 
 بعوه. فاتى  ،هُ كم منهاجاً تسلكونَ ألنفسِ  لوا به، واجعلوهُ فاعمَ 
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َوَأنى َهَذا  }لكم:  ن قولهِ كم مِ اكم به ربُّ هذا الذي وصى : {َوصىاُكْم ِبِه َلَعلىُكْم تـَتـىُقونَ َذِلُكْم }
كم روا ربى وحتذَ   ،لكوهاكم فال هتُ يف أنفسِ   قوا هللاَ لتتى   {؛ِبُعوا السُُّبلَ يًما فَاتىِبُعوُه َواَل تـَتى ِصرَاِطي ُمْسَتقِ 
 )الطربي(. ه.وعذابُ  نقمتهُ بكم  فيحلى  ،عليها سخطوهُ فيها فال تُ 

 
َسَن } -154 َنا ُموَسى المِكَتاَب ََتَاماا َعَلى الَِّذي َأحم ءٍ كُ لِ َوتـَفمِصيًلا ُثَّ َآتـَيـم  .{لِِ َشيم
 . )الطربي(. دينهم  من أمرِ  إليه احلاجةُ  وأتباعهِ  ما لقومهِ  ا لكليِ وتبيينً 
 

 . {لََعلَُّكمم تـُرممَحُونَ َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـمَزلمَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتَـُّقوا } -155
 )زاد املسري(.  اج: لتكونوا راجني للرمحة.الزجي  قالَ 
ابلتقوى   الغرضُ  أو اتقوا ليكونَ  ،الرمحة اتقوا على رجاءِ  ، وقيل: املرادُ لك ذ وا جزاءَ محَ لرتُ  :أي
 )روح املعاين(.  هللا تعاىل.  رمحةَ 
 

ِزي الَِّذيَن َيصمِدُفوَن َعنم َآََيتَِنا ُسوَء المَعَذاِب ِبَا َكانُوا َيصمِدُفونَ } -157  .{ َسَنجم
، بسبِب  ا يناِسبُه مَن العذاِب الشىديِد املؤملوسُنجازي إعراَضهم هذا وتكذيَبهم ِبايِت هللِا مب  ...

 قى. )الواضح يف التفسري(. احل ، وعاوزهماملستمري  إعراِضهم
 

ٍء } -159 ُهمم يف َشيم َا َأممُرُهمم ِإََل اَّللَِّ ُثَّ  ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهمم وََكانُوا ِشيَـعاا َلسمَت ِمنـم ِإَّنَّ
َعُلونَ يـُنَـبِِئـُُهمم ِبَا َكا   . {نُوا يـَفم

 كَ تِ من أمى  واملبتدعةِ  ،اعً هم وكانوا شيَـ فارقوا دينَ  الذين هؤالء املشركني أمرُ  يقول: أان الذي إيلى 
أقاموا على ضاللتهم وفـُْرقتهم  إنْ  إما ابلعقوبةِ  ،أحد كليِ   ودونَ  دونكَ  ،وا عن سبيلك الذين ضلُّ 

 خرةِ خربهم يف اآلمين عليهم. مث أُ   عليهم والتفضلِ   عنهم ابلتوبةِ   وإما ابلعفوِ   ،كهم هباهم فأهلِ دينَ 
 ،منهم مبا كانوا يف الدنيا يفعلون فأجازي كالًّ  ،مبا كانوا يفعلون القيامةِ  يومَ  عند ورودهم عليى 

 )الطربي(. ابإلساءة. واملسيءَ  ،منهم ابإلحسان احملسنَ 
 

ِلِميَ  َوِبَذِلَك أُِمرمُت َوَأَن َأوَّلُ  اَل َشرِيَك َلهُ } -163  . {المُمسم
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 )روح املعاين(.  . ال شريَك له يف عباديت، أو فيها ويف اإلحياِء واإلماتة
 

 سورة األعراف 
 
َرى  } -2 ِرَك َحَرٌج ِمنمُه لِتـُنمِذَر ِبِه َوِذكم ِمِنيَ ِكَتاٌب أُنمِزَل ِإلَيمَك َفًَل َيُكنم يف َصدم  . {لِلمُمؤم
 )التفسري الكبري(.  قني.للمصديِ  مواعظَ  عباس: يريدُ  ابنُ  قالَ 

َ الفخرُ   سبَب تقييِد الذكَرى ابملؤمنني.  الرازيُّ  مث بنيى
 
   {.َقِليًلا َما َتذَكَُّرونَ } -3

 )الطربي(. عظون وتعتربون، فرتاجعون احلق.قليالً ما تتى 
 
َناَها َفَجاَءَها ِبَمُسَنا } -4 َلكم  . {َأوم ُهمم قَائُِلونَ  بـََياًتا وََكمم ِمنم قـَرميٍَة َأهم
 . )الطربي(. صبحواأن يُ  قبلَ  ،ليالً 
 
 {. قَاُلوا ِإنَّ ُكنَّا ظَاِلِميَ ِإذم َجاَءُهمم ِبَمُسَنا ِإالَّ َأنم َفَما َكاَن َدعمَواُهمم } -5

نا بيااًت أو هم قائلون، إال نا وسطوتُ هم ِبسُ اليت أهلكناها إذ جاءَ  القريةِ  ى أهلِ دعوَ  فلم يكنْ 
  خمالفني.  وهنيهِ  وألمرهِ  ،م آْثنيوبرهبيِ  ،كانوا إىل أنفسهم مسيئنياعرتافهم على أنفسهم ِبهنم  

 )الطربي(. 
 
َرمضِ َوَلَقدم َمكَّنَّاُكمم } -10 ُكُرونَ   يف األم  {.َوَجَعلمَنا َلُكمم ِفيَها َمَعاِيَش قَِليًلا َما َتشم
 . )البغوي(. والقدرة التمليكُ  :من التمكني املرادُ 
 
َناُكمم } -11 ُجُدوا ِْلََدَم َفَسَجُدوا   ُثَّ َصوَّرمَنُكمم َوَلَقدم َخَلقم ِإالَّ ِإبمِليَس َلَم   ُثَّ قـُلمَنا لِلمَمًَلِئَكِة اسم

 {.َيُكنم ِمَن السَّاِجِدينَ 
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وأطاعوا، إال  هللا تعاىل وجالله، فسمعوا كلهم له تعظيمًا لشأنِ  ابلسجودِ  املالئكةَ  أمرَ ... 
 ... )ابن كثري(. إبليس
 
َرَِب َهِذِه الشََّجَرَة َدُم اَوََي آَ } -19 ُتَما َواَل تـَقم َنََّة َفُكًَل ِمنم َحيمُث ِشئـم ُكنم أَنمَت َوَزومُجَك اجلم سم

َّاِلِميَ   . {فـََتُكوَن ِمَن ال
َوقـُْلَنا اَي َآَدُم اْسُكْن أَْنَت  : } يف التفسرِي األصل( من سورِة البقرةِ 35تقدىَم تفسريها يف اآليِة )

ُتَما َواَل تـَْقَراَب َهِذِه الشىَجَرَة فـََتُكواَن ِمَن الظىاِلِمنيَ جْلَنىَة َو َوَزْوُجَك ا َها َرَغًدا َحْيُث ِشئـْ   ،{ُكاَل ِمنـْ
  غريِ ]يف[  الشيءَ  الذي يضعُ  يف اللغةِ  والظاملُ وقاَل يف معىَن }الظىاِلِمنَي{ هناَك ما خمتصره: 

وهي مراتب،   ،املعاصي  مث ظلمُ   عالها الشرك،على مراتب، أ  الشرعِ  يف أحكامِ  والظلمُ   .موضعه
ألن   ؛الوجوب، ال على الندب  { على جهةِ َواَل تـَْقَرابَ على أن قوله: } يدلُّ  وهو يف هذه اآليةِ 

 . النهي  قوةَ  الظلمِ  لفظةُ  ى ظاملاً، فاقتضتْ ال يسمى  املندوبَ  من تركَ 
 
َوَس هَلَُما الشَّيمطَاُن لِيـُبمِدَي هَلَُما } -20 َآَِتَِما فـََوسم ُهَما ِمنم َسوم َوقَاَل َما ََّنَاُكَما َما ُووِرَي َعنـم

َاِلِدينَ  ِ َأوم َتُكوَن ِمَن اْلم  . {رَبُُّكَما َعنم َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأنم َتُكوَن َمَلَكيم
 :{ ٱخْلَـِٰلِدينَ ، }أَْو َتُكواَن ِمنَ والشري   اخلريَ   مانِ علَ ملالئكة يَ َلَكنْي من اأن تكوان من م  يعين: كراهيةَ 

 . )البغوي(. من الباقني الذين ال ميوتون
 
 {. ِإِّنِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَ َوقَاََسَُهَما } -21

.  هبذا املكان  وأعلمُ كما ها هنا،  بلِ { فإين من قَ  َلُكَما َلِمَن ٱلنىـِٰصِحنيَ هلما ابهلل }ِإينيِ   أي: حلفَ 
 . . )ابن كثري، ابختصار(هماهلما ابهلل على ذلك حىت خدعَ   حلفَ  أي:
 
َنا أَنـمُفَسَنا َوِإنم َلَم تـَغمِفرم لََنا َوتـَرممَحمَنا لََنُكوَننَّ } -23 َاِسرِينَ قَااَل رَبَـَّنا ظََلمم  .{ِمَن اْلم

 )الطربي(.  من اهلالكني. لنكوننى 
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َآِتكُ ََي َبِِن َآَدَم َقدم أَنـمَزلمَنا َعَليمُكمم لَِباساا يـَُواِري  }  -26 َورِيشاا َولَِباُس التـَّقمَوى َذِلَك َخريمٌ   مم َسوم
 . {َلَعلَُّهمم َيذَّكَُّرونَ َذِلَك ِمنم َآََيِت اَّللَِّ 

 . جسدهها من ها انكشافُ صاحبَ  ألنه يسوءُ  يت سوأةً وإمنا مسيِ  . عوراتكم {:َسْوَآِتُكمْ }
،  )الطربي  مين بعبادي.  رمحةً   ،الباطل  ركِ وت  نيبوا إىل احلقيِ فيعتربوا ويُ   ،رواليذكى :  {َلَعلىُهْم يَذىكىُرونَ }

 (. ابختصار
 
َنَِّة } -27 َرَج أَبـََويمُكمم ِمَن اجلم ِتنَـنَُّكُم الشَّيمطَاُن َكَما َأخم ُهَما لَِباَسُهمَ ََي َبِِن َآَدَم اَل يـَفم ا  يـَنمزُِع َعنـم

َآَِتَِما ََّنُمم ِإنَّ َجَعلمَنا الشََّياِ َي  ِإنَُّه يـََراُكمم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمنم َحيمُث    ِلرُيِيـَُهَما َسوم لَِياَء  اَل تـََروم لِلَِّذيَن  َأوم
ِمُنونَ   . { اَل يـُؤم

ُهَما لَِباَسُهَما} هما  يَ لريُ  ؛ن اللباسهما مِ عنهما ما كان ألبسَ  نزعَ  {:ِلرُيِيـَُهَما َسْوَآهِتَِما يـَْنزُِع َعنـْ
 رتة. عورهتما وإظهارها ألعينهما بعد أن كانت مست سوآهتما بكشفِ 

،  )الطربي ه.لَ رسُ  قونَ وال يصديِ  ،دون هللاالذين ال يوحيِ  الكفارِ ...  {:لِلىِذيَن اَل يـُْؤِمُنونَ }
 (. ابختصار

 
ِجٍد َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكمم ِعنمَد ُكلِِ مَ } -29  {. َوادمُعوُه ُُممِلِصَي َلُه الدِِينَ سم
 . )النسفي(. خالصاً  هُ مبتغني هبا وجهَ  ،الطاعة :أي
 
رُِفوا } -31 َربُوا َواَل ُتسم رِِفيَ وَُكُلوا َواشم  {. ِإنَُّه اَل ُيُِبُّ المُمسم

احلرام،  إبحاللِ  ،مأو حرى  أو حرام، الغالني فيما أحلى  يف حاللٍ  هُ ين حدى املتعديِ  إن هللا ال حيبُّ 
  به.  الذي أمرَ  م، وذلك العدلُ ما حرى  مَ ، وحيريِ ما أحلي  لَ أن حيليِ  احلالل، ولكنه حيبُّ  أو بتحرميِ 
 )ابن كثري(. 

 
َها } -36 َ ُوا َعنـم َتكم بُوا ِبَََِيتَِنا َواسم  . {ُأولَِئَك َأصمَحاُب النَّاِر ُهمم ِفيَها َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن َكذَّ

 أي: ماكثوَن فيها ُمكثًا خملىًدا. )ابن كثري(. 
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نمِس يف النَّا قَاَل ادمُخُلوا يف أَُمٍم َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلُكمم ِمنَ } -38 نِِ َواْلمِ ُكلََّما َدَخَلتم  ِر  اجلِم
تَـَها  . {أُمٌَّة َلَعَنتم ُأخم
.  منها أً تها تربُّ ملى  األخرى من أهلِ  اجلماعةَ  شتمتِ  ،ةملى  ن أهلِ مِ  مجاعةٌ  النارَ  كلما دخلتِ 

 )تفسري الطربي(.
 
َ ُوا َعنـم } -40 َتكم بُوا ِبَََِيتَِنا َواسم  {. اَل تـَُفتَُّح هَلُمم أَبـمَواُب السََّماءِ  َها ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ

  ، هبا وا عن التصديقِ وتكربى  ،نا بعوا رسلَ ومل يتى  ، قوا هبافلم يصديِ  ، ناتِ نا وأدلى جِ جَ بوا حبُ إن الذين كذى 
 ... )الطربي(. اهلا تكربًُّ   ها واالنقيادِ باعِ ن اتيِ فوا مِ وأنِ 
 
ِقِهمم َغَواٍش هَلُمم ِمنم َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمنم } -41 َّاِلِميَ فـَوم  . { وََكَذِلَك ََنمِزي ال

ومثَل هذا اجلزاِء جَنزي بِه الكافرين، الذين أضرُّوا ِبنفِسهم عندما كذىبوا ِبايتِنا واسَتكربوا عن 
 قبوهِلا. )الواضح يف التفسري(. 

 
َعَهااَل ُنَكلُِِف نـَفمساا  الصَّاِْلَاتِ  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا} -42  .{ِإالَّ ُوسم

وعملوا ما   ،دينه وشرائعِ  وتنزيلهِ  ن وحي هللاِ هم به مِ وا مبا جاءَ وأقرُّ  ، ه ورسولَ  قوا هللاَ والذين صدى 
 ... )الطربي(. م عنهبوا ما هناهُ وعنى  فأطاعوهُ  ، به هم هللاُ أمرَ 
 
ُد َّلِلَِّ الَِّذي َهَداَن هِلََذا } -43 َمم َتِدَي َلوم َوَما ُكنَّا لِ َوقَاُلوا اْلم َلَقدم َجاَءتم  اَل َأنم َهَداَن اَّللَُّ نَـهم

َنَُّة  َقِِ َونُوُدوا َأنم تِلمُكُم اجلم ُتمم تـَعمَمُلونَ  ُأورِثـمُتُموَهاُرُسُل رَبَِِنا ِِبْلم  {. ِبَا ُكنـم
ه  قنا مبنيِ ان هللا له ووفى أرشدَ  لذلك لوال أنْ  ا لنرشدَ وما كني  {: لِنَـْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَدااَن اَّللىُ َوَما ُكنىا }

 وَطْوله.  
 )الطربي، ابختصار(. كموها هللا ورثَ أَ {: أُورِثـُْتُموَها}
 
َن َما  }  -44 َنَِّة َأصمَحاَب النَّاِر َأنم َقدم َوَجدم ُُتم  َوَنَدى َأصمَحاُب اجلم َوَعَدَن رَبُـَّنا َحقًّا فـََهلم َوَجدم

نَـُهمم  مم فََأذَّنَ قَاُلوا نـَعَ  َما َوَعَد رَبُُّكمم َحقًّا َّاِلِميَ  َأنم لَعمَنُة اَّللَِّ ُمَؤذٌِِن بـَيـم  {. َعَلى ال
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وتوبيخاً:  أصحاَب الناِر، أتنيباً هلم    -بعَد االستقراِر فيها  -وانَدى أصحاُب اجلنىِة  تفسرُي اآلية:  
  سِله، فهل ألسنِة رُ لقد وَجدان ما وعَدان ربُّنا ِمن النىعيم والكرامِة حقًّا وصدقاً كما بلىغنا على 

 وجدُُت ما وعدَكم ربُّكْم مَن العذاِب واهلواِن حقًّا؟ 
 قالوا: نعم، قد وجدانُه حقًّا كذلك.

 فرين.فناَدى ُمناٍد بيَنهم ُيسِمُع الفريقني: لعنُة هللِا على الكا
 )الواضح(.  فَيزداُد بذلَك أصحاُب اجلنىِة ُسروراً، وأصحاُب الناِر ُحزانً وغمًّا. 

 
ُغوََّنَا ِعَوجاا } -45 َِخَرِة ُهمم َكاِفُرونَ الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعنم َسِبيِل اَّللَِّ َويـَبـم  .{َوُهمم ِِبْلم

يقول:   ،{ونَ رُ افِ كَ } ،اوجً ها عِ إايي وبغيهم  هللاِ  هم عن سبـيـلِ مع صديِ  ،املمات  بعدَ  وهم بـالبعثِ 
 )الطربي(.  رون.منكِ  ذلكَ  هم جاحدونَ 

 
َّاِلِميَ مم تِلمَقاَء َأصمَحاِب النَّاِر قَاُلوا رَبَـَّنا اَل ََتمَعلمَنا َمَع  تم أَبمَصارُهُ َوِإَذا ُصرِفَ }  -47 ِم ال  {. المَقوم

 )البغوي(.  يعين: الكافرين يف النار.
 
ِمِهمم َهَذا } -51 َم نـَنمَساُهمم َكَما َنُسوا ِلَقاَء يـَوم  . { َحُدونَ َوَما َكانُوا ِبَََِيتَِنا ََيم فَالميَـوم
 وكما كانوا ِبايتِ   ، القيامة  يومَ   هللاِ   يف الدنيا للقاءِ   كما تركوا العملَ   ،هم يف العذاب نرتكُ   فاليومَ .  ..

 ذلك.  وغريِ  والكتبِ  والرسلِ  من األنبياءِ  ،هبا عليهم  اليت احتجى  هُ جُ جَ وهي حُ  ،هللا جيحدون
 )الطربي(.  من ذلك. قون بشيءٍ وال يصديِ  ،بونجيحدون: يكذيِ 

 
َناُهمم ِبِكَتاٍب َفصَّلمَناُه َعَلى ِعلمٍم  َقدم َولَ } -52 ِمُنونَ ِجئـم ٍم يـُؤم  . {ُهداى َوَرمحمَةا ِلَقوم
قوَن به، ومبا فيه ِمن أمِر هللِا وهنيه، وأخباره، ووعدِه ووعيده،   به مَ رحَ ويُ  ىهتدَ ليُ  ناهُ بيى  قوٌم يصدِي

 فيُنِقُذهم به ِمن الضاللِة إىل اهلُدى. )الطربي(. 
 
َقِِ  َم َيَم يـَوم }  -53 فـََهلم لََنا ِمنم  ِت َتَمِويُلُه يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمنم قـَبمُل َقدم َجاَءتم ُرُسُل رَبَِِنا ِِبْلم

َفُعوا لََنا َأوم نـَُردُّ فـَنَـعمَمَل َغريمَ الَِّذي ُكنَّا نـَعمَملُ   {.ُشَفَعاَء فـََيشم
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نيا فنؤمَن  لىصَ لنتخ... فهل لنا ِمن أولياَء ونصراَء يتوسىلوَن لنا    ِمن هذا العذاب، أو نـَُردُّ إىل الدُّ
 )الواضح(.  حلاً، وال نكذِيَب ِبايِت ربيِنا؟ونُطيَع ونعمَل صا

 
َس َوالمَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت ِبَِممرِهِ َحِثيثاا  يـُغمِشي اللَّيمَل النـََّهاَر َيطملُُبهُ } -54  {. َوالشَّمم
طلباً   اآلخرَ  منهما يطلبُ  هذا، وكل   هذا بظالمِ  هذا، وضياءُ  هذا بضياءِ  ظالمُ  يذهبُ  أي:

 حتت قهرهِ  اجلميعُ . و هذا، وعكسه هذا جاءَ  عنه، بل إذا ذهبَ  حثيثاً، أي: سريعاً، ال يتأخرُ 
 . )ابن كثري، ابختصار(. ومشيئته وتسخريهِ 

 
ِسِنيَ ِمَن َقرِيٌب  ِإنَّ َرمحمََة اَّللَِّ } -56  .{المُمحم

 دٌة للمحسنني، الذين يتىبعون أوامَره، ويرتكون زواجَره. )ابن كثري(. َتُه ُمرصَ أي: إن رمح
 
َناُه } -57 َِتِه َحَّتَّ ِإَذا َأقـَلَّتم َسَحاِبا ثَِقاالا ُسقم َ َيَديم َرمحم راا َبيم َوُهَو الَِّذي يـُرمِسُل الرََِِيَح ُبشم

َرجم َنا ِبِه المَماَء لِبَـَلٍد َميٍِِت فَأَنـمَزلم  َتى   ِمنم ُكلِِ الثََّمَراتِ  َنا ِبهِ فََأخم َلَعلَُّكمم  َكَذِلَك َُنمرُِج المَموم
   . {َتذَكَُّرونَ 

 {: أي: ِمن كلِي أنواِعها.فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِي الثىَمرَاتِ }
وح  على هذا ِمن غرِي شبهة. )ر { فَتعَلموَن أنى َمن قدَر على ذلَك فهو قادرٌ َلَعلىُكْم َتذَكىُرونَ }

 املعاين(.
 
َِيمٍ َعَذاَب  ِإِّنِ َأَخاُف َعَليمُكمم } -59 ٍم َع  . {يـَوم

 . )ابن كثري(. إذا لقيتم هللا وأنتم مشركون به ،القيامة يومِ  من عذابِ 
 
 . {َوَأعمَلُم ِمَن اَّللَِّ َما اَل تـَعمَلُمونَ  أُبـَلُِِغُكمم ِرَسااَلِت َرّبِِ َوأَنمَصُح َلُكمم } -62

 إليكم. )الواضح(.   ين هللاُ بتبليغهِ أبلِيُغكم ما أمرَ 
 ومجَع الرساالِت الختالِف أوقاهِتا، أو تنوُِّع معاين ما أُرِسَل عليه السالُم به.  
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  . ي ذلك قواًل أو فعالً حتريِ  بناًء على أن النصحَ  ، كمى ما فيه صالحُ أحترى  :}َوأَنَصُح َلُكْم{ أي 
.  إن عصيتموه هُ كم عقابَ ُر وأحذيِ  ،كم يف قبوهلابُ وأرغيِ  ،يههللا تعاىل ونواه كم أوامرَ غُ أبليِ  :واملعىن هنا

 )روح املعاين، ابختصار(. 
 

ُتمم َأنم َجاءَُكمم } -63 ٌر ِمنم رَبُِِكمم َعَلى رَُجٍل َأَوَعِجبـم ِمنمُكمم لِيـُنمِذرَُكمم َولِتَـتـَُّقوا َوَلَعلَُّكمم  ِذكم
 . {تـُرممَحُونَ 

منكم. قيل:    كم على رجلٍ ربُّ   ركم مبا أنزلَ يذكيِ    وعظة،من هللا  م أن جاءكم تذكريٌ يقول: أو عجبتُ 
كم فَ هللا، وخيويِ   يقول: لينذركم ِبسَ   ،}لِيـُْنِذرَُكْم{  ،منكم  معىن قوله: }على َرُجٍل مْنُكْم{ مع رجلٍ 

  وإخالصِ  ،هللا وِبسه، بتوحيده يقول: وكي تتقوا عقابَ  ،}َولِتَـتـىُقوا{ ، على كفركم به هُ عقابَ 
  فتموهُ وخِ  هللاَ  قيتمُ اتى  كم إنِ كم ربُّ يقول: ولريمحَ { ْرمَحُونَ وَلَعلىُكْم تُـ } ، بطاعته والعملِ  ، اإلميان به 
 ي(. )الطرب  ه. ِبسَ وحذرُتُ 

 
ُُه َأَفًَل تـَتـَُّقونَ َوِإََل َعاٍد َأَخاُهمم ُهوداا قَاَل } -65 َ َما َلُكمم ِمنم ِإَلٍه َغريم ِم اعمُبُدوا اَّللَّ  {. ََي قـَوم
كم  }أفال تـَتـىُقوَن{ ربى  ، غريه لكم إلهٌ  ليسَ  فإنهُ  ، ها غريَ وال ععلوا معه إهلً  ، ا له العبادةو دفأفرِ ... 

 )الطربي(.  ما سواه؟  كليِ   كم دونَ كم ورازقُ بعبادتكم غريه، وهو خالقُ  هُ وختافون عقابَ  هُ فتحذرونَ 
 

ِمهِ } -66  {. َوِإنَّ لََنَُنَُّك ِمَن المَكاِذِبيَ  يف َسَفاَهٍة ِإنَّ لَنَـَراكَ  قَاَل المَمَْلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم قـَوم
 .الشريفة اجلماعةُ  ": املألالسورة، أن "( من هذه 60ذكَر املؤلُف يف تفسرِي اآليِة )

 وقاَل ابُن كثرٍي رمَحُه هللا: املألُ هم اجلمهوُر والسادُة والقادُة منهم. 
 

ِم لَيمَس ّب َسَفاَهٌة وَ } -67  {. يَ َلِكِنِِ َرُسوٌل ِمنم َربِِ المَعاَلمِ قَاَل ََي قـَوم
لٍة كما تزُعمون، ولكينِي مرَسٌل إليكم قاَل هلم هوٌد عليه السىالم: اي قوم، لسُت يف جهالٍة وضال

ِمن ربِي العاملني، وُرسلُه متىصفوَن ابلرُّشِد والصِيدق، واألمانِة والنُّصح، والبالغِة والبيان.  
 )الواضح(. 
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 {.َأِميٌ  مم ِرَسااَلِت َرّبِِ َوَأَن َلُكمم َنِصحٌ ُغكُ أُبـَلِِ } -68
، وأان أنصُحكم ِبمانٍة وإخالص، ال أكِذُب على هللا، وال أبلِيُغكم ما أمَرين هللُا بتبليغِه إليكم

 أكِذُب عليكم، فلماذا تتىهموَنين ابجلهِل والسىَفه؟ )الواضح(. 
 
ُتمم َأنم َجاءَُكمم ِذكم } -69 َواذمُكُروا ِإذم َجَعَلُكمم   نمُكمم لِيـُنمِذرَُكمم ٌر ِمنم رَبُِِكمم َعَلى رَُجٍل مِ َأَوَعِجبـم

ِلُحونَ  طَةا فَاذمُكُروا َآاَلَء اَّللَِّ َلَعلَُّكمم تـُفم َلمِق َبسم ِم نُوٍح َوزَادَُكمم يف اْلم  {. ُخَلَفاَء ِمنم بـَعمِد قـَوم
والتوبيخ،   هنا مبعىن التقريرِ  االستفهامَ ، أن ( من السورة63ذكَر املؤلُف يف تفسريها يف اآليِة )

 .من قصتهم واالستمحال، هذا هو الظاهرُ  االستبعادِ  إمنا كان على جهةِ  هم الذي وقعَ وعجبُ 
وقاَل ابُن كثري: أي: ال تعجبوا أْن بعَث هللاُ إليكم رسواًل ِمن أنفِسكم ليُنذركم أايَم هللِا ولقاَءه،  

 بل امحدوا هللَا على ذاكم.  
 
تَـَنا لِنَـعمبُ } -70 َدُه َوَنَذَر َما َكاَن يـَعمُبُد َآَِبُؤَن فَأمتَِنا ِبَا َتِعُدَن قَاُلوا َأِجئـم ِإنم ُكنمَت ِمَن  َد اَّللََّ َوحم

 . {الصَّاِدِقيَ 
 )الطربي(.  د.عِ وتَ  على ما تقولُ  الصدقِ  من أهلِ  كنتَ   إنْ 
 
ٌس َوَغَضٌب َأَُتَاِدُلوَنِِن يف أَ قَاَل َقدم َوَقَع َعَليمُكمم ِمنم رَبُِِكمم } -71 َاٍء  رِجم ُتُموَها أَنـمُتمم  َسم ََسَّيـم

َِرِينَ  َت َُِروا ِإِّنِ َمَعُكمم ِمَن المُمنـم َت ُ ِّبَا ِمنم ُسلمطَاٍن فَانـم  {َوَآَِبؤُُكمم َما نـَزََّل اَّللَّ
ُ هبِ }ما نَـ   ،أنتم وآابؤكم   تنفعُ وال  موها أصناماً ال تضرُّ يتُ مسى   يقول: ما جعلَ   ،{انٍ ا ِمْن ُسْلطزىَل اَّللي

  هللاِ  كمَ فانتظروا حُ ، تعتذرون هبا وال معذرةٍ  ،ون هباحتتجُّ  ةٍ جى ها من حُ هللا لكم يف عبادتكم إايي 
 (. ابختصار،  )الطربي  فينا وفيكم. قضائهِ  وفصلَ  هُ حكمَ  إين معكم من املنتظرينَ  ،فينا وفيكم

 
َناُه َوالَِّذيَن َمَعهُ } -72 ِمِنيَ اِبَر  ِبَرمحمٍَة ِمنَّا َوَقطَعمَنا دَ فََأَنمَيـم بُوا ِبَََِيتَِنا َوَما َكانُوا ُمؤم  . {الَِّذيَن َكذَّ

وأهَلكنا الكافريَن الذيَن كذىبوا رسولَنا واستكرَبوا عن اإلمياِن ِبايتِنا، واستأَصلناهم عن آِخرِهم، 
 ِر والتىكذيب. )الواضح(. منوا كما آمَن غريُهم لَينجوا، بل أصرُّوا على الكفومل يؤ 
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ُهُ َوِإََل ََثُوَد َأَخاُهمم َصاِْلاا } -73 ِم اعمُبُدوا اَّللََّ َما َلُكمم ِمنم ِإَلٍه َغريم  {. قَاَل ََي قـَوم

 ،لقومه نوحٍ  من هذه نذارةٌ ( من السورة، وهي عن قوِم نوح: 59قاَل يف تفسريها يف اآليِة ) 
 ... تهمهلآ ورفضِ  هُ هللا وحدَ  دعاهم إىل عبادةِ 

 
َرمِض تـَتَِّخُذوَن ِمنم ُسُهوهِلَا  َواذمُكُروا ِإذم َجَعَلُكمم ُخَلَفاَء ِمنم بـَعمِد َعادٍ } -74 َوبـَوََّأُكمم يف األم

َِباَل بـُُيوًتا  ِسِدينَ  فَاذمُكُروا َآاَلَء اَّللَِّ ُقُصوراا َوتـَنمِحُتوَن اجلم َرمِض ُمفم  .{َواَل تـَعمثـَوما يف األم
إذ جعَلكم  ،عليكم هللاِ  ةَ نعم ُروا أيها القومُ كواذ  :{ْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد َعادٍ ِإْذ َجَعَلكُ َواذُْكُروا }

   .بعد هالكها ا يف األرضِ عادً  ختلفونَ 
 )الطربي، ابختصار(. . ها عليكمهللا اليت أنعمَ   فاذكروا نعمةَ  :{فَاذُْكُروا َآاَلَء اَّللىِ }
 
 . {َت ِمَن المُمرمَسِليَ ا ِبَا َتِعُدَن ِإنم ُكنم َوقَاُلوا ََي َصاِلُح ائمِتنَ } -77

إْن ُكْنَت  } - استعجااًل منهم للعذاب  - هللا ونقمته ان من عذابِ مبا تعدُ  صا ُ قالوا: جئنا اي 
ْرَسِلنَي{

ُ
 ذلكَ  لَ على أعدائه. فعجى  هُ رسلَ  ينصرُ  هللاَ  فإنى  ، رسواًل إلينا هللِ  كنتَ   يقول: إنْ  ِمَن امل

 . )الطربي(. استعجلوههلم كما 
 
ِم َلقَ } -79 ُهمم َوقَاَل ََي قـَوم ُت َلُكمم فـَتَـَوَلَّ َعنـم َوَلِكنم اَل حتُِبُّوَن   دم أَبـمَلغمُتُكمم ِرَسالََة َرّبِِ َوَنَصحم

 .{النَّاِصِحيَ 
 ن أمرهِ  مِ إلـيكم ريبِي   إلـيكم ما أمرين ِبدائهِ   يتُ وأدى   ،ريبِي   كم رسالةَ ْثود: لقد أبلغتُ   لقومهِ   وقالَ ...  
كم به كم على كفِر إبقامتِ  هُ تـحذيركم ِبسَ  يف ،إليكم هللاِ  ي رسالةَ ئلكم يف أدا ونصحتُ  ،وهنيه
 . )الطربي(. كم األواثنوعبـادتِ 

 
رِِميَ َوَأممَطرمَن َعَليمِهمم َمَطراا } -84 َُرم َكيمَف َكاَن َعاِقَبُة المُمجم  . {فَانم
  ، هللا فـاجرتموا معاصيَ  ،لوط ن قومِ مِ  هُ ورسولَ  بوا هللاَ الذين كذى  هؤالءِ  إىل عاقبةِ  دُ مى اي حم فـانظرْ 

  ، صارت   شيءٍ   وإىل أييِ   ،كيف كانت  ،الرجال  ن أدبـارِ مِ   هللاُ   مَ وا ما حرى واستـحلُّ   ،وركبوا الفواحش
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ن  ع واستكربَ  بكَ ن كذى مَ  عاقبةُ  ،ن العقوبةمِ  هُ أو نظريَ  ذلكَ  واهلالك؟ فإنى  هل كانت إال البوارَ 
 )الطربي(.  ك.ن قومِ مِ  ، لـم يتوبوا إنْ  كَ وتصديقِ  بـاهللِ  اإليـمانِ 

 
باا } -85 َيَن َأَخاُهمم ُشَعيـم ُهُ َوِإََل َمدم ِم اعمُبُدوا اَّللََّ َما َلُكمم ِمنم ِإَلٍه َغريم  .{ قَاَل ََي قـَوم

 ،لقومه من نوحٍ  هذه نذارةٌ ( من السورة، وهي عن قوِم نوح: 59قاَل يف تفسريها يف اآليِة ) 
 ... آهلتهم ورفضِ  هُ هللا وحدَ  دعاهم إىل عبادةِ 
  يستوجبُ   ن إلهٍ ما لكم مِ   ،له   ال شريكَ   هُ وحدَ   اعبدوا هللاَ   يقال هلم شعيب: اي قوموقاَل الطربي:  
 . كمكم وضرُّ نفعُ   وبـيدهِ  ،كمالذي خـلقَ  اإللهِ  غريُ  علـيكم العبـادةَ 

 
ُعُدوا ِبُكلِِ ِصَراٍط ُتوعِ }  -86 ا  َمنم َآَمَن ِبِه  ُدوَن َوَتُصدُّوَن َعنم َسِبيِل اَّللَِّ َواَل تـَقم ُغوََّنَا ِعَوجا  {.َوتـَبـم

( منها، وهي قولُه تعاىَل: 45ذكَر أنه تقدىَم القوُل يف مثِلها يف صدِر السورة، ويعين اآليَة )
ُغوهَنَا ِعَوًجاالىِذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللِى  } َ معىَن الكلمِة {ُرونَ َرِة ُهْم َكافِ َوُهْم اِبآْلَخِ   َويـَبـْ . وقد بنيى

 األوىل فيها، ولغوايٍت يف األخرى.
ُغوهَنَا ِعَوًجا} قاَل البغويُّ رمَحُه هللا: و   والعدولَ  يف الدينِ  عوجاجَ زيغاً، وقيل: تطلبون اال : {َوتـَبـْ

  إن شعيبَ   :بشعيب  اإلميانَ   فيقولون ملن يريدُ   عن القصد، وذلك أهنم كانوا جيلسون على الطريقِ 
 هنم.فو وخيويِ  دون املؤمنني ابلقتلِ ويتوعى  .عن دينك  فال يفتننىكَ  ابٌ كذي 
 
ِمُنوا  }  -87 فَاصمِ ُوا َحَّتَّ َُيمُكَم  َوِإنم َكاَن  َائَِفٌة ِمنمُكمم َآَمُنوا ِِبلَِّذي ُأرمِسلمُت بِِه َو َائَِفٌة َلَم يـُؤم

َاكِ  نَـَنا َوُهَو َخريمُ اْلم ُ بـَيـم  . {ِميَ اَّللَّ
ألنه    ،ن يقضيمَ   وأعدلُ   ،فصلن يَ مَ   خريُ   وهللاُ ،  بـيننا وبـينكم  هللا الفـاصلِ   وا علـى قضاءِ فـاحتبسِ 
 )الطربي(.  وهللا أعلـم.  .ألحد  وال مـحابـاةٌ  ،إلـى أحد ميـلٌ  فـي حكمهِ  ال يقعُ 
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 اجلزء التاسع 
 
ِمهِ } -88 َ ُوا ِمنم قـَوم َتكم رَِجنََّك ََي ُشَعيمُب  قَاَل المَمَْلُ الَِّذيَن اسم ِمنم  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعكَ لَُنخم

 .  {قـَرميَِتَنا َأوم لَتَـُعوُدنَّ يف ِملَِّتَنا 
يُب  سوَف ُُنرُِجَك اي ُشعِمن قوِم ُشعيب:  اسَتكربوا عن قبوِل احلقيِ  الذينقاَل السىادُة الزعماُء 

 .. )الواضح(. .أنَت وَمن آمَن معَك ِمن بلِدان
 
َقِِ } -89 ِمَنا ِِبْلم َ قـَوم نَـَنا َوَبيم َتحم بـَيـم  {. َوأَنمَت َخريمُ المَفاحِتِيَ  رَبَـَّنا افـم

 )ابن كثري(.   أبداً. الذي ال جيورُ  احلاكمني؛ فإنك العادلُ  أي: خريُ 
 
باا ِإنَُّكمم ِإذا } -90 ِمِه لَِئِن اتَـّبَـعمُتمم ُشَعيـم  . {ا َْلَاِسُرونَ َوقَاَل المَمَْلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم قـَوم

  ، هبوا رسولَ وكذى   ، هللا  الذين جحدوا آايتِ   وهم املألُ   ،شعيب  قومِ   ن كَفَرِة رجالِ مِ   الـجماعةُ   وقالتِ 
 ما يدعوكم إىل  وأجبتـموهُ   ،ـم شعيبـاً على ما يقوللئن أنتـم اتبعتُ   :منهم  خرينَ آل  ،هموا فـي غييِ وتـمادَ 

يقول:   ،{لـَخاِسُرونَ ِإنىُكْم إًذا ته، }وأقررتـم بنبوى  ،وهنيه رهِ  أمإىل واالنتهاءِ  ،هللا إلـيه من توحيدِ 
الذي يدعوكم إلـيه،   دينهِ إىل ،تكم اليت أنتـم علـيها مقـيـمونلـمغبونون فـي فعلكم، وترككم ملى 

 )الطربي(.  .وهالكون بذلك من فعلكم
 
َفُة } -91 ُُم الرَّجم َبُحوا يف َدارِِهمم َجافََأَخَذَتم  {.َثِيَ فََأصم

( من السورة، وقد قاَل هناَك ما خمتصره: 78ويعين يف اآلية ){، َجاْثِنيَ ذكَر أنه تقَدَم معىَن }
  كما يرقدُ   ،ساقيه مع قبضِ  على صدرهِ  ابألرضِ  الالطىءُ  :واجلامث ،وا على صدورهمفجثَ ... 

 رتقني كالرمادِ اً حم محم :معناه :املفسرين بعضُ  وقالَ  . ها على وجههاوالطري، فإن جثوم األرنبُ 
 اجلامث. 

 
َاِسرِينَ } -92 باا َكانُوا ُهُم اْلم بُوا ُشَعيـم  . {الَِّذيَن َكذَّ
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. اهلالكني كانوا هم الـخاسرينَ   بوهُ بل الذين كذى  ،ا الـخاسرينبعوا شعيبًـ الذين اتى  لـم يكنِ 
 )الطربي(. 

 
ُهمم } -93 ِم َلَقدم أَبـمَلغمتُ  فـَتَـَوَلَّ َعنـم ُت َلُكمم ااَلِت َرّبِِ ُكمم ِرسَ َوقَاَل ََي قـَوم  .{ َوَنَصحم

 . )البغوي(. شاخصاً من بني أظهرهم حني أاتهم العذاب  م شعيبُ هعن أعرضَ 
 
ُل المُقَرى َأنم َيَمتِيَـُهمم ِبَمُسَنا ُضحاى َوُهمم يـَلمَعُبونَ } -98  {. َأَوَأِمَن َأهم

الضَُّحى وهم غافلون،  ذابُنا يف وقتِ أْن أيتَيهم ع الكافرينَ  أم أِمَن أهُل الُقَرى والبلداِن منَ 
 . )الواضح( ون.لهُ مشغولون، يَ 

 
َر اَّللَِّ } -99 َاِسُرونَ َأفََأِمُنوا َمكم ُم اْلم َر اَّللَِّ ِإالَّ المَقوم  { َفًَل َيَمَمُن َمكم

م ال يؤِمنوَن اب  إنىُه ال أيَمُن عقاَب هللِا إالي الذين جلزاِء على َخِسروا أنفَسهم وعرىضوها لعقاِبه؛ ألهنى
 األعمال. 

م أِمنوا  وحىتى املسلموَن عليهم أالي يتماَدوا يف املعاصي متىكلنَي على رمحِة هللِا ِمن غرِي عمل، وكأهنى
 (. )الواضح مكَر هللا، عياذاً به ِمن غضبِه وَسَخِطه.

 
دِ } -100 ِلَها َأنم  َأَوَلَم يـَهم َرمَض ِمنم بـَعمِد َأهم َناُهمم ِبُذنُوِّبِمم َوَنطمَبُع  ِللَِّذيَن يَرِثُوَن األم  َلوم َنَشاُء َأَصبـم
َمُعونَ ى قـُُلوِّبِمم َعلَ   {. فـَُهمم اَل َيسم

 )الطربي(.   هبما. عٍ منتفِ  وال تذكرياً مساعَ  { موعظةً  َيْسَمعونَ اَل  مْ هُ فَـ }
 

ُمم ُرُسُلهُ } -101 َبائَِها َوَلَقدم َجاَءَتم مم ِِبلمبَـيَِِناِت َفَما َكانُوا  تِلمَك المُقَرى نـَُقصُّ َعَليمَك ِمنم أَنـم
بُوا ِمنم قـَبمُل   ِمُنوا ِبَا َكذَّ ُ َعَلى قـُُلوِب المَكاِفرِينَ لِيـُؤم  . {َكَذِلَك َيطمَبُع اَّللَّ

 (. الواضح املتعنِيتة، ِبْن ختَم على قلوهبم فال يؤِمنون. )عاقبهُم هللاُ بسبِب كفرِهم ومواقِفهُم السيِيئةِ 
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املضمر، ليدلى على أن الطبَع بسبِب الكفر. )روح   : وضَع املظهَر موضعَ قال اآللوسي رمحُه هللا
 املعاين(.

 
ٍد َوِإنم } -102 َثرِِهمم ِمنم َعهم َن أِلَكم ثـََرُهمم َلَفاِسِقيَ َوَما َوَجدم َن َأكم  {.َوَجدم

 )ابن كثري(.  واالمتثال. أي: ولقد وجدان أكثرهم فاسقني خارجني عن الطاعةِ 
 

َن بـَعَ  ُثَّ } -103 َنا ِمنم بـَعمِدِهمم ُموَسى ِبَََِيتَِنا ِإََل ِفرمَعوم ََلُموا  َوَمَلِئهِ ثـم  . {ِّبَافََ

 أي: قومه. )ابن كثري(. 
 

ُن ِإِّنِ َرُسوٌل ِمنم َربِِ المَعاَلِميَ } -104  {.َوقَاَل ُموَسى ََي ِفرمَعوم

 . . )ابن كثري(ومليكه هُ وربُّ  شيءٍ  كليِ   أي: أرسلين الذي هو خالقُ 
 

َقَّ َقدم َحِقيٌق } -105 ُتُكمم َعَلى َأنم اَل َأُقوَل َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ اْلم فََأرمِسلم   ِمنم رَبُِِكمم بِبَـيَِِنٍة   ِجئـم
َرائِيلَ   {. َمِعَي َبِِن ِإسم

  علـى صحةِ  أيها القومُ  يشهدُ  ،كممن ربيِ  قد جئتكم بربهانٍ ، إال حبقي  علـى أن ال أقولَ  حريصٌ 
 ابختصار(. . )الطربي،  والً إلـيكم رس يَ هللا إايى  من إرسالِ  ،لكم ما أذكرُ  وصدقِ  ،ما أقول

 
 . {قَاَل ِإنم ُكنمَت ِجئمَت ِبَِيٍَة فَأمِت ِّبَا ِإنم ُكنمَت ِمَن الصَّاِدِقيَ } -106

ِقَك فيما قلت، وال مبطيِعَك فيما طلبت، فإْن كانت معَك حجىٌة  أي: قاَل فرعون: لسُت مبصدِي
 نراها، إْن كنَت صادقًا فيما ادىعيت. )ابن كثري(.فأظِهرها ل

 
 {. لِلنَّاِظرِينَ َع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بـَيمَضاُء َونـَزَ } -108
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 . )الطربي(.إلـيها من الناس  ملن نظرَ 
 

نَ } -109 ِم ِفرمَعوم  {. ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليمٌ  قَاَل المَمَْلُ ِمنم قـَوم

 )الواضح(.  .قوِم فرعونقاَل السىادُة الُكرَباُء ِمن 
 

 . {َعِليمٍ َيَمُتوَك ِبُكلِِ َساِحٍر } -112

{ ]سورة يونس:  َوقَاَل ِفْرَعْوُن ائْـُتوين ِبُكلِي َساِحٍر َعِليمٍ تعاىل: } قولهِ  قال الطربي يف تفسريِ 
 ابلسحر. عليمٍ  ،رةمن السحَ  رُ ن يسحَ مَ  لقومه: ائتوين بكليِ  فرعونُ  وقالَ  [:79
 

نُ قَاَل فِ } -123 ُتمم ِبِه قـَبمَل َأنم َآَذَن َلُكمم  رمَعوم ٌر َمَكرمَُتُوُه يف المَمِديَنِة َآَمنـم ِإنَّ َهَذا َلَمكم
َلَها َفَسومَف تـَعمَلُمونَ  َها َأهم رُِجوا ِمنـم  . {لُِتخم

منكم، ورضًا منكم لذلك؛ }لُِتْخرُِجواْ  إمنا كان عن تشاورٍ  كم هذالكم يف يومِ  هُ أي: إن غلبتَ 
َهآ أَ مِ  أي: عتمعوا أنتم وهو، وتكوُن لكم دولٌة وَصولة، وخُترجوا منها األكابَر والرؤساء،    {ْهَلَهانـْ

 )ابن كثري، ابختصار(.     .بكم   َفَسْوَف تـَْعَلُموَن{ أي: ما أصنعُ }  لكم،  وتكوُن الدولُة والتصرُّفُ 
 

 .{َأَجمَِعيَ   ُكمم َصلِِبَـنَّ ُثَّ أَلُ أَلَُقطَِِعنَّ أَيمِدَيُكمم َوَأرمُجَلُكمم ِمنم ِخًَلٍف } -124

قاَل الراغُب يف مفرداته: الصُّلب: الذي هو تعليُق اإلنساِن للقتل، قيل: هو شدُّ ُصلبِه على  
 خشب، وقيل: إمنا هو ِمن َصْلِب الوَدك.

 ب: استخراُج الوَدِك )أي الشحِم( من العظم.وقد قاَل قبَلُه: الصىلُب واالصِطال
 

َقِلُبونَ مُ ِإََل رَبَِِنا  قَاُلوا ِإنَّ } -125  {. نـم
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  نا وثوابهِ فال نبايل بوعيدك، أو إان منقلبون إىل ربيِ  ،ال حمالة قَاُلواْ ِإانى ِإىَلٰ َربـيَنا ُمنَقِلُبوَن{ ابملوتِ }
  نا فيحكمُ إىل ربيِ  كَ هللا، أو مصريان ومصريُ  لقاءِ شغفاً على  بنا ذلك، كأهنم استطابوهُ  إن فعلتَ 

 (. )البيضاوي بيننا.
 

َنا} -126 َنا َص ماا  َوَما تـَنمِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأنم َآَمنَّا ِبَََِيِت رَبَِِنا َلمَّا َجاَءتـم َوتـََوفَـَّنا  رَبَـَّنا َأفمرِغم َعَليـم
ِلِميَ    .{ُمسم

ى التمسُِّك اآلية: وما تُنِكُر منيا سَوى إميانِنا ِبايِت ربيِنا ومعجزاتِه ملـيا أتَتنا. اللهمى صربِيْان عل   تفسريُ 
 م. )الواضح(. بديِنَك والثىباِت عليه، وتوفىنا على اإلسالم، ُمتىبعنَي نبيىَك موَسى عليِه السىال

 
نَ } -127 ِم ِفرمَعوم َمُه أَ  َوقَاَل المَمَْلُ ِمنم قـَوم َرمضِ َتَذُر ُموَسى َوقـَوم َوَيَذَرَك   لِيـُفمِسُدوا يف األم

 .{َوَآهِلََتكَ 

 . فرعون ن قومِ مِ  رجالٍ  مجاعةُ  وقالتْ  {:َعْونَ ِمْن قـَْوِم ِفرْ  َوقَاَل اْلَمأَلُ }
 )الطربي(..  من مصر  كَ فـي أرضِ   علـيكَ   كَ وعبـيدَ   كَ فسدوا خدمَ كي يُ   {:لِيـُْفِسُدوا يف اأْلَْرضِ }
 

َتِعيُنوا ِِبَّللَِّ }  -128 ِمِه اسم َرمَض    قَاَل ُموَسى ِلَقوم نم ِعَباِدِه ا َمنم َيَشاُء مِ َّلِلَِّ يُورِثـُهَ َواصمِ ُوا ِإنَّ األم
 . {َوالمَعاِقَبُة لِلمُمتَِّقيَ 

  إسرائيـلَ  بين أبناءَ  سنقتلُ  للـمإل من قومهِ  فرعونُ  ا قالَ لـمي  ن بين إسرائيـلَ مِ  قال موسى لقومهِ 
واصربوا علـى ما  ،ن أمركمكم مِ يما ينوبُ ف وقومهِ  هم: استعينوا ابَّللِي علـى فرعونَ ونستحيـي نساءَ 

هللا أن يُورَِثكم إن   هلل، لعلى  إن األرضَ  ، ن فرعونكم وأبنائكم مِ فـي أنفسِ  كارهِ كم من املانلَ 
ـم  ـم ذلك، واستقمتُ فـي أنفسكم وأوالدكم من فرعون، واحتسبتُ   ـم علـى ما انلكم من مكروهٍ صرَبتُ 

من  هُ أرضَ  وقومه، ِبن يهلكهم ويستـخـلفكم فـيها، فإن هللا يورثُ  أرَض فرعونَ  ،علـى السداد
 ى فرائضه.وأدى   معاصيهِ   بـاجتنابِ   هُ افَ خى هللا وراقبه، فن اتقَ مل  مودةُ احمل  والعاقبةُ   ه،من عبـاد  يشاءُ 

 ربي، ابختصار(.)تفسري الط
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َحَرَن ِّبَا} -132 َما َتَمتَِنا ِبِه ِمنم َآيٍَة لَِتسم ِمِنيَ  َوقَاُلوا َمهم  {. َفَما ََنمُن َلَك ِبُؤم

نا  تَ ، يقول: لتلفِ {انَ رَ حَ سْ تَ لَ }  وداللةٍ   نا به من عالمةٍ مهما أتتِ   ،لـموسى: اي موسى  نَ فرعو   آلُ   وقالَ 
 ... )الطربي(. فرعون ا حنن علـيه من دينِ هبا عمي 

 
َناُهمم } -136 ُهمم فََأغمَرقـم َنا ِمنـم  . { يف المَيمِِ  فَانـمتَـَقمم

ُهْم فََأْغَرقْـَناُهمْ } هم ابآلايِت املتواترِة  م مل أهن{: خيرُب تعاىَل فَانـْتَـَقْمَنا ِمنـْ ـيا عَتوا ومترىدوا، مع ابتالئِه إايي
هم يف اليمي واحدًة بعَد واحدة، أنُه انتقَم منهم   )ابن كثري(.  .إبغراقِه إايي

 
ُمهُ } -137 ُن َوقـَوم َنُع ِفرمَعوم  {. َوَما َكانُوا يـَعمِرُشونَ  َوَدمَّرمَن َما َكاَن َيصم

 . )ابن كثري(. واملزارع من العماراتِ  هُ يصنعونَ  مهُ قو و   بنا ما كان فرعونُ أي: وخرى 
 

ُيوَن ِنَساءَُكمم يـَُقتُِِلوَن أَبـمَناءَُكمم  } -141 َتحم  {. َوَيسم

  من أوالدهم، }َوَيْستَـْحُيوَن ِنساءَُكْم{ يقول: يستبقون إانثهم.  }يـَُقتِيُلوَن أبْناءَُكْم{ الذكورَ 
 )الطربي(. 

 
بُوا ِبَِ } -147  . {ِخَرِة َحِبَطتم َأعمَماهُلُمم ََيتَِنا َوِلَقاِء اْلمَ َوالَِّذيَن َكذَّ

أنه   وجاحدٍ  ،وآايته  هُ ورسلَ  هللاِ  جَ جَ حُ  بٍ مكذيِ  وكلُّ  ،قي احل بغريِ  يف األرضِ  الـمستكربونَ  هؤالءِ 
 )الطربي(.  ..  آخرتههللا يف لقاءَ  بعد مـماته، ومنكرٍ  مبعوثٌ  القـيامةِ  يومَ 
 

ُم ُموسَ } -148 ا َلُه ُخَواٌر َأَلَم يـََروما أَنَُّه اَل  ى ِمنم بـَعمِدِه ِمنم َواَّتَََّذ قـَوم ًلا َجَسدا ُحِليِِِهمم ِعجم
ِديِهمم َسِبيًلا   {.اَّتََُّذوُه وََكانُوا ظَاِلِميَ ُيَكلُِِمُهمم َواَل يـَهم

ذوُه إهلًا وهم كافرون )تفسري البغوي(.   أي: اختى
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نَي ا ظاملِ  معبودً ابًّ ر  هُ خاذهم إايى وكانُوا بـاتـيِ  ،اهلً إ خذوا العجلَ اتـى  :أيوتفصيلُه عند الطربي: 
 الذي له األلوهة.  إلـى غريِ  هم األلوهةَ وإضافتِ  ،ن له العبـادة مَ  لعبـادهتم غريَ  ؛ألنفسهم

 
ُمم َقدم َضلُّوا  }  -149 ا َويـَغمِفرم لََنا لََنُكوَننَّ  قَاُلوا لَِئنم َلَم يـَرممَحمَنا رَبُـّنَ َوَلمَّا ُسِقَط يف أَيمِديِهمم َورََأوما َأَّنَّ
 {.اِسرِينَ ِمَن اْلمَ 

  ،برمحته بـالتوبةِ نا علـينا ربُّ  فْ مل يتعطى  لئنْ ...  إلـيه من كفرهم به: منـيبـنيَ  ، هللاإىل قالوا اتئبـنيَ 
  )منتخب من الطربي(. أعماهلم. من اهلالكني الذين حبطتْ   لنكوننى  ،ناهبا ذنوبَ  دْ ويتغمى 
 

َِتَك َوأَنمَت َأرمَحُم الرَّامِحِيَ بِِ اغمِفرم ِل َوأِلَِخي  رَ قَالَ } -151  .{ َوَأدمِخلمَنا يف َرمحم

)تفسري الطربي،   ا.شيئً   ن رحمَ مَ   ن كليِ مِ   كَ بـادِ بع  أرحمُ   أنتَ   فإنكَ   ،الواسعة   كَ وارمحنا برمحتِ   ... 
 ابختصار(. 

 
َخِتَها } -154  . { رمَهُبونَ  ِلَرّبِِِمم يَـ لِلَِّذيَن ُهمم  ُهداى َوَرمحمَةٌ َويف ُنسم

 أي: بياٌن للحِق عظيم، ورمحٌة جليلة، ابإلرشاِد إىل ما فيه اخلرُي والصالح )روح املعاين(.
 

نَـُتَك ُتِضلُّ ِّبَا َمنم َتَشاُء َوََتمِدي َمنم َتَشاُء أَنمَت َولِيـَُّنا فَاغمِفرم لََنا  ِإنم ِهَي } -155 ِإالَّ ِفتـم
 {.َخريمُ المَغاِفرِينَ َوارممَحمَنا َوأَنمَت 

هم، متَ منهم وعصَ  ن شئتَ مَ  بذلكَ  يتَ ابتالٌء واختباٌر منك، فهدَ  الي إمنهم ما هو  والذي وقعَ 
 رْ ان، فاغفِ ِبمورِ   نا، والقائمُ ظُ ان وحافِ رُ انصِ  هللاُ اي  . أنتَ الضىالل منهم يستحقِيونَ  رينَ لَت آخَ وأضلَ 

 أنت.  ُر الذنوَب إالي غفِ ت، وال يَ مِحْ فرَت ورَ ن غَ مَ  ريُ خ ك، فأنتَ نا برمحتِ لنا ما اقرتفنا، وارمحَ 
 )الواضح(.  فهاء.السُّ  ن فعلِ ربٌُّؤ مِ ه، وتورمحتِ   ى لرأفِة هللاِ موسَ  استعطافُ  وفيهِ  
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ُتوَن الزََّكاَة  }  -156 بـَُها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُؤم تـُ ٍء َفَسَأكم  ِبَََِيتَِنا َوالَِّذيَن ُهمم َوَرمحمَِِت َوِسَعتم ُكلَّ َشيم
ِمُنونَ   . {يـُؤم

 )الطربي(.   ون.قرُّ قون ويُ نا يصديِ تِ الذين هم ِبعالمنا وأدلى  وللقومِ 
 

ِمُن ِِبَّللَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه    َفَآِمُنوا ِِبَّللَِّ }  -158 ُمِِيِِ الَِّذي يـُؤم  . {َلَعلَُّكمم ََتمَتُدونَ َوَرُسوِلِه النَِّبِِ األم

يف   فهو يعدُّ  شرعهِ  ابلتزامِ  هُ ومل يتابعْ  هُ قَ األمرين تنبيهاً على أن من صدى  أثرَ  داءِ االهت رجاءَ  جعلَ 
 )البيضاوي(.  الضاللة. خططِ 

 
َجَر فَانـمَبَجَستم ِمنمُه } -160 ُمُه َأِن اضمِربم ِبَعَصاَك اْلَم َقاُه قـَوم َتسم َنا ِإََل ُموَسى ِإِذ اسم َوَأومَحيـم

ناا َقدم  َرَة َعيـم َرَّبُمم َوظَلَّلمَنا َعَليمِهُم المَغَماَم َوأَنـمَزلمَنا َعَليمِهُم المَمنَّ  اثـمنَـَتا َعشم  َعِلَم ُكلُّ ُأَنٍس َمشم
َمِلُمونَ َوالسَّلمَوى كُ  َناُكمم َوَما ظََلُموَن َوَلِكنم َكانُوا أَنـمُفَسُهمم َي  { ُلوا ِمنم  َيَِِباِت َما َرزَقـم

وتيسريي   م موسى عليه السالم، حني استسقاين لكم،واذكروا نعميت عليكم يف إجابيت لنبيِيك
ِمن ثنيت عشرَة عيًنا،  لكُم املاء، وإخراجِه لكم من َحَجٍر حُيَمُل معكم، وتفجريَي املاَء لكم منه 

لكلِي سبٍط من أسباِطكم عنٌي قد عرفوها. وقد أنَعمنا عليهم وهم يف ظروٍف شديدٍة يف التِييه،  
األبيَض لَيقيَـُهم حرى الشىمِس املـُحرِق، وكان َيسرُي الَغيُم بَسريِهم، ويَِقُف  فظلىلنا عليهُم السىحاَب  

 بوقوفهم!
ال يَتعبوَن يف حَتصيله، وهو الـَمني، الذي جَيدونَُه على األشَجاِر ُحلواً وأنزلنا عليهم طعاماً َشهيياً  

طيِيَب املسَتلذى َهنيئاً َمريئاً. ولكنىكم  كالعسل، وطائُر السُّماَّن، القريُب املنال، فُكلوا هذا الطعاَم ال
 ن كثري(.)تفسري ما مل يفسره اب ظَلمُتم وَجَحدُُت، فكانْت عاقبُة ظُلِمكم على أنفِسكم.

 
ِسِنيَ } -161 ا نـَغمِفرم َلُكمم َخِطيَئاِتُكمم َسَنزِيُد المُمحم  {. َوادمُخُلوا المَباَب ُسجَّدا

ران لكم ذنوَبكم، وزْدان احملسننَي   وخشوع، فإذا فعلُتم ذلَك َغفعٍ ضوليكْن دخوُلكم ِمن ابهِبا يف توا
 )الواضح(.  منكم إحساانً.
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زاا ِمَن السََّماِء } -162 َمِلُمونَ فََأرمَسلمَنا َعَليمِهمم رِجم  . {ِبَا َكانُوا َي

 . )روح املعاين(.والالحق السابقِ  ظلمهم املستمريِ  بسببِ  :أي
 

 {. َوَلَعلَُّهمم يـَتـَُّقونَ ِإََل رَبُِِكمم قَاُلوا َمعمِذرَةا } -164

 . )البغوي(. أي: يتقوا هللا ويرتكوا املعصية
 

 .{ َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِحيمٌ  رَبََّك َلَسرِيُع المِعَقاِب ِإنَّ } -167

عنها،    علـيها بعفوهِ   طاعته، يسرتُ   وراجعَ   فأانبَ   ،من ذنوبه  من اتبَ   عن ذنوبِ   وإنه لذو صفحٍ 
 )الطربي(.  العثرة.  ويُقـيـلُ  ،التوبة منها، ألنه يقبلُ  بعد توبتهِ  علـى جرمهِ  هُ قبَ ن يعاله أ رحيـمٌ 
 

َقَّ } -169 َوَدَرُسوا َما ِفيِه  َأَلَم يـُؤمَخذم َعَليمِهمم ِميثَاُق المِكَتاِب َأنم اَل يـَُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ اْلم
َِخَرُة َخريمٌ لِلَِّذيَن يـَتـَّ  اُر اْلم  {. ُقوَن َأَفًَل تـَعمِقُلونَ َوالدَّ

وَدْرُس   .اآلخرة لعملوا للدارِ  فهم ذاكرون لذلك، ولو عقلوهُ  ،قرأوا ما فيه : }َوَدَرُسوْا َما ِفيِه{
 . )البغوي(. مرًة بعد أخرى رهُ وتدبُّ  الكتاب: قراءتهُ 

اُر اآْلَِخَرُة َخرْيٌ لِلىِذيَن يـَتـىُقوَن أََفاَل تـَْعِقُلونَ } ُرهم ِمن ُبهم تيرغيِ  {:َوالدى عاىَل يف جزيِل ثوابه، وحيذِي
وبيِل عقابه، أي: وثوايب وما عندي خرٌي ملن اتـىَقى احملارم، وترَك هَوى نفسه، وأقبَل على طاعِة  
ربه. }أََفال تـَْعِقُلوَن{ يقول: أفليَس هلؤالِء الذين اعتاضوا بَعَرِض الدنيا عميا عندي عقٌل يردُعهم 

 بذير؟ )ابن كثري(. ه والتالسفَ  عميا هم فيه ِمن
 

َر المُمصمِلِحيَ } -170 ُكوَن ِِبلمِكَتاِب َوَأقَاُموا الصًََّلَة ِإنَّ اَل ُنِضيُع َأجم  . {َوالَِّذيَن ُُيَسِِ

ذلك  ن فعلَ فمَ  ، اعوا أوقاهتَ ولـم يضييِ  ،هاحبدودِ  وأقاموا الصالةَ ، هللا مبا يف كتابِ  والذين يعملونَ 
 )الطربي(.   الصالـح. عملهِ  أجرَ  عُ يضال أُ  فإين ،ـلقين خَ مِ 
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َرمِض } -176 َلَد ِإََل األم َنا َلَرفـَعمَناُه ِّبَا َوَلِكنَُّه َأخم  . {َواتَـَّبَع َهَواهُ َوَلوم ِشئـم

 . )البيضاوي(. ى اآلايت عن مقتضَ  وأعرضَ  ،قومه الدنيا واسرتضاءِ  { يف إيثارِ َوٱتـىَبَع َهَواهُ }
 

ُم َساَء } -177 بُو َمَثًلا المَقوم َمِلُمونَ الَِّذيَن َكذَّ  . {ا ِبَََِيتَِنا َوأَنـمُفَسُهمم َكانُوا َي

بُوا ِبَِاَيتَِنا } هلا إال   ةَ اليت ال مهى  هوا ابلكالبِ بيِ مثلهم أن شُ  أي: ساءَ  {َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الىِذيَن َكذى
  بعَ واتى  ،نفسه ةِ شهو  على ى، وأقبلَ اهلدَ و  العلمِ  عن حيزِ  أو شهوة، فمن خرجَ  أكلةٍ  يف حتصيلِ 
ى هللا  هللا صلى  أن رسولَ  ،يف الصحيح مثله، وهلذا ثبتَ  املثلُ  شبيهاً ابلكلب، وبئسَ  هواه، صارَ 
]رواُه البخاري،   يئه"يف قَ  يعودُ  كالكلبِ   يف هبتهِ  السوء، العائدُ  لُ لنا مثَ  ليسَ " قال: مَ عليه وسلى 

  بلفٍظ مقارب[.
أي: ما ظلَمهم هللا، ولكْن هم ظَلموا أنفَسهم، إبعراِضهم   َيْظِلُموَن{ وقوله: }َوأَنُفَسُهْم َكانُواْ 

عن اتيِباِع اهلَُدى وطاعِة املوىَل، إىل الركوِن إىل داِر الِبَلى، واإلقباِل على حتصيِل اللذىاِت وموافقِة 
 اهلَوى. )ابن كثري(. 

 
َائِِه } -180  . { َما َكانُوا يـَعمَمُلونَ  َزومنَ َسُيجم َوَذُروا الَِّذيَن يـُلمِحُدوَن يف َأَسم

 أعماهلم اليت كانوا يعملوهنا قبلَ  إلـيهم جزاءَ  لهُ الذي أجى  هللاِ  لُ هم أجَ ون إذا جاءَ زَ جيُ  فسوفَ 
 )الطربي(.  رسوله. وتكذيبِ  ،فـي أمسائه واإلحلادِ  ،بـاهلل من الكفرِ  ،ذلك 
 

 {. َمِتيٌ  َكيمِديَوأُممِلي هَلُمم ِإنَّ  } -183

 )البغوي(.  مكري شديد.  عباس: إنى  ابنُ  شديد، قالَ  أخذي قوي   أي: إنى 
 

ُ َفًَل َهاِدَي َلُه َوَيَذرُُهمم } -186 ِلِل اَّللَّ  . {يف  ُغمَياَِّنِمم يـَعمَمُهونَ  َمنم ُيضم
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ُه هللاُ فال  أيبَوَن إالي الكفر، ويُعاندون، وُيِصرُّوَن على التىكذيب، وَمن أضلى ولكنىهم  تفسرُي اآلية: 
وَن ويرتدىدون. )الواضح(.  أن يَهديَه، وحنن يقدُر أحٌد على  نرتُكهم يف ضالهِلم وَعماُهم يتحريى

 
تَـَنا َصاِْلاا } -189 َُما لَِئنم َآتـَيـم  {.لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ فـََلمَّا أَثـمَقَلتم َدَعَوا اَّللََّ َرّبَّ

 )البيضاوي(.  اجملددة. لنعمةِ على هذه ا لكَ { لََنُكوَننى ِمَن الشىاِكرِينَ }
 

رُِكونَ فـََلمَّا َآًَتَُهَا َصاِْلاا َجَعًَل َلُه ُشرََكاَء ِفيَما َآًَتَُهَا } -190 ُ َعمَّا ُيشم  . {فـَتَـَعاََل اَّللَّ

  هلةَ معه من اآل ونَ عُ دْ ويَ  بطلونَ فـيه امل ا يقولُ هلا عمي  وتعظيـمٌ  ،هنفسَ  وتعاىَل  ن هللا تبـاركَ مِ  تنزيهٌ 
 . )الطربي(. نواألواث

 
َتِجيُبوا َلُكمم } -194 ُتمم َصاِدِقيَ فَادمُعوُهمم فـَلمَيسم  {. ِإنم ُكنـم

ُتْم َصاِدِقنيَ }  )روح املعاين(. يف زعمكم أهنم قادرون على ما أنتم عاجزون عنه.{ ِإْن ُكنـْ
 

مم َأعمُيٌ يـُبمِصُروَن ِّبَا َأمم هَلُمم َآَذاٌن  َأهَلُمم َأرمُجٌل َُيمُشوَن ِّبَا َأمم هَلُمم أَيمٍد يـَبمِطُشوَن ِّبَا َأمم هلَُ }  -195
َمُعوَن ِّبَا َُِرونِ  ُثَّ ِكيُدونِ ُقِل ادمُعوا ُشرََكاءَُكمم   َيسم  . {َفًَل تـُنم

ا آهِلٌة    -األصناِم  هل هلذِه   أرُجٌل مَيُشوَن هبا ليـَُعدُّوا أحياًء هلم ُقدرٌة على احلركة،    -اليت تدىعوَن أهنى
 خيلِيصوكم من ُمعِضلٍة َتقعوَن فيها؟لُيسِعفوكم و 

 أم هلم أيٍد يستطيعوَن أن أيخذوا شيئاً ما بقوىٍة ويُفيدوكم هبا، أو يَدفعوا عنكم أًذى يَلَحُقكم؟
 يُبِصروَن هبا ليـَُبصِيروكم أشياَء ال قدرَة لكم على رؤيتها، أو َيشُكروا لكم على ما أم هلم أعنيٌ 

 ابني؟تُقدِيموَن هلم ِمن ذابئَح وقر 
 أم هلم آذاٌن َيسمعوَن هبا دعاءَكم وعبادَتكم هلا؟  

واجَتِهدوا يف ترتيِب واسَتعينوا هبا عليى إْن كانْت قادرًة على إحلاِق ضرٍر يب،  ...    {:مُثى ِكيُدونِ }
   كلِي ما تقدروَن عليِه ِمن مكٍر وكيد... )الواضح(.
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َو َوأمُمرم ِِبلمُعرمِف } -199 َاِهِليَ ِرضم عَ َوَأعم ُخِذ المَعفم  {. ِن اجلم

 منهم. مبا يسوؤكَ  وأغضى  ،عليهم واحلمْ  ،وال متارهم ،همسفهِ  مبثلِ  السفهاءَ  وال تكاَّفءِ  :أي
 )روح املعاين(.

 
َزَغنََّك ِمَن الشَّيمطَاِن نـَزمٌغ } -200 َتِعذم ِِبَّللَِّ َوِإمَّا يـَنـم يٌع َعِليمٌ  فَاسم  {ِإنَُّه َسَِ

  واالستجارةُ   واالستنادُ   والعياذ: االلتجاءُ    الشيطان. ابهلل من نزغِ   يقول: فاستجرْ {  فَٱْسَتِعْذ بِٱَّللىِ }
يٌع َعِليمٌ } .من الشري  تستعيُذ به ِمن نزِغ الشيطان، مسيٌع جلهِل اجلاهِل إن هللَا الذي : {ِإنىُه مسَِ

شيء، عليٌم مبا   عليك، واالستعاذِة به ِمن نزغه، ولغرِي ذلَك ِمن كالِم َخلقه، ال خيَفى عليه منه
 (. ، ابختصار يُذِهُب عنَك نزَغ الشيطان، وغرِي ذلَك ِمن أموِر َخلقه. )ابن كثري

 
َواَُّنُمم َُيُدُّوََّنُمم } -202  {.ُثَّ اَل يـُقمِصُرونَ  المَغيِِ يف َوِإخم

 )البغوي(.  حىت يستمروا عليه. وقيل: يزيدوهنم يف الضاللة. أي: يطلبون هم اإلغواءَ 
 

ِمُنونَ َصائُِر ِمنم رَبُِِكمم ا بَ َهذَ } -203 ٍم يـُؤم  . { َوُهداى َوَرمحمٌَة ِلَقوم

ن هم به مِ فأنقذَ  ،الـمؤمنـني هُ به عبادَ  هللاُ  رحمَ  ورمحةٌ  ،ستقـيـمامل إلـى الطريقِ  ؤمنـنيَ هدي امليَ  بـيانٌ 
به  ن كذبَ مَ  دونَ  ،ا فـيهمب وعملَ  ،هووحيُ  هللاِ  أنه تنزيـلُ  بـالقرآنِ  قَ من صدى لِـ ، واهللكة الضاللةِ 
 )الطربي(.  وخزي. به غم   بل هو على الذين ال يؤمنونَ  ،به وكفرَ  هُ وجحدَ 

 
َتِمُعوا َلُه َوأَنمِصُتوا } -204  . { َلَعلَُّكمم تـُرممَحُونَ َوِإَذا ُقِرَئ المُقرمَآُن فَاسم

ن  كم مِ لكم ربُّ  هُ نَ ا بـيـى م كمواستعمالِ  ،هربَ كم بعِ واعتبـاِر  ،هعاظكم بـمواعظِ كم بـاتيِ كم ربُّ لـريمحَ ... 
 )الطربي(.   آية.يف فرائضهِ 
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ََصاِل  }  -205 ِل ِِبلمُغُدوِِ َواْلم ِر ِمَن المَقوم َهم َواَل َواذمُكرم رَبََّك يف نـَفمِسَك َتَضرُّعاا َوِخيَفةا َوُدوَن اجلم
 . {َتُكنم ِمَن المَغاِفِليَ 

  رْ تدبـى   ولكنْ   ، ن عجائبهوما فـيه مِ   ،هربَ وعِ   ظاتهِ عن عِ   -  القرآنُ   رىءَ إذا قُ   -هني  من الالي   وال تكنْ 
 غفلتَ   أنتَ   إنْ   ،علـيك   هللاِ   ن قدرةِ مِ   وخوفٍ   ،له   وخضوعٍ   هللاِ   بذكرِ   كَ قلبَ   هُ عرْ وأشِ   ،مهذلك وتفهى 
 )تفسري الطربي(. عن ذلك.

 
 سورة األنفال

 
َناُهمم يـُنمِفُقونَ  الَِّذيَن يُِقيُموَن الصًََّلةَ } -3  .{ َوِِمَّا َرزَقـم

 . ثبتوهناظهروهنا ويُ يُ  معناهُ : ، يف اآليِة الثالثِة ِمن سورِة البقرةقاَل فيها
 
ِمُنوَن َحقًّاُأولَ } -4  .{ِئَك ُهُم المُمؤم

 )ابن كثري(.  اإلميان. هم املؤمنون حقى  أي: املتصفون هبذه الصفاتِ 
 
َقَّ َويـُبمِطَل المَباِ َل } -8  .{رُِمونَ َوَلوم َكرَِه المُمجم لُِيِحقَّ اْلم

 )الطربي(.  ار.من الكفـي  واألوزارَ  فـاكتسبوا الـمآمثَ  ،ولو َكرَِه ذلك الذين أجرموا... 
 
ُمم َشاقُّوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه } -13  .{َوَمنم ُيَشاِقِق اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ اَّللََّ َشِديُد المِعَقابِ َذِلَك ِبََِّنَّ

  عقابهِ   ةُ وشدى   . له  {ابِ ِعقَ َشِديُد الْ   هللاَ   إنى فَ }  ،هما طاعتَ   وفارقَ   ،هرسول  وأمرَ   هللاِ   أمرَ   ن خيالفْ ومَ 
  م. جهنـى  يف انرِ  الـخـلودُ  خرةِ ويف اآل ،ن النقممِ  ِبعدائهِ  به ما كان حيلُّ  له يف الدنـيا إحاللهُ 

 )الطربي(. 
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 {. َفُذوُقوُه َوَأنَّ لِلمَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّارِ َذِلُكمم } -14

 الطربي(. ) النار. عذابَ  والـمعادِ  عاجاًل، واعلـموا أن لكم يف اآلجلِ  فذوقوهُ 
 
َمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحِرِفاا ِلِقَتاٍل َأوم ُمَتَحيِِزاا ِإََل ِفَئٍة فـََقدم َِبَء ِبَغَضٍب ِمنَ }  -16  اَّللَِّ َوَمنم يـَُوهلِِِمم يـَوم

 .{َوبِئمَس المَمِصريُ َوَمأمَواُه َجَهنَُّم 

 )الطربي(. املصري. إلـيه ذلكَ  الذي يصريُ  املوضعُ  وبئسَ 
 
َ ُموِهُن  َذِلُكمم َوَأنَّ } -18  . {َكيمِد المَكاِفرِينَ اَّللَّ

 )الطربي(.  ويهلكوا. وا وينقادوا للـحقيِ حىت يذلُّ  ،يعنـي مكرهم
 
َنةا اَل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنمُكمم َخاصَّةا } -25 َ َشِديُد المِعَقابِ َلُمو َواعم َواتَـُّقوا ِفتـم  . {ا َأنَّ اَّللَّ

َنةً َواتـى }ها بقوله: إايي  هُ رَ التـي حذى  الفتنةَ  ملن واقعَ  ووعيدٌ  من هللاِ  تـحذيرٌ  يقول: اعلـموا  ،{ ُقوا ِفتـْ
 )الطربي(.  به.  فأمثَ  ،هأمرَ  وخالفَ  ،نفسه بظلـمِ  ِتَ تُ فملن ا عقابهُ  كم شديدٌ ربى  أنى  ؤمنونَ أيها امل

 
َرمِض ََّتَاُفوَن َأنم يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس َفَآَواُكمم  } -26 َتضمَعُفوَن يف األم َواذمُكُروا ِإذم أَنـمُتمم قَِليٌل ُمسم

ُكُرونَ َوأَيَّدَُكمم بَِنصمرِِه َوَرزََقُكمم ِمَن الطَّيَِِباِت   .{َلَعلَُّكمم َتشم

كر، وأهُل الشكِر يف مزيٍد ِمن هللِا تعاىل. )ابن  ... فاشكروا هلِل نَِعَمه، فإنى ربىكم ُمنِعٌم حيبُّ الش 
 كثري(.

 
َويـَغمِفرم  َوُيَكفِِرم َعنمُكمم َسيَِِئاِتُكمم ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنم تـَتـَُّقوا اَّللََّ ََيمَعلم َلُكمم فـُرمقَانا } -29

َِيمِ  ُ ُذو المَفضمِل المَع  . {َلُكمم َواَّللَّ
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َويـَْغِفْر } ،من ذنوبكم بينكم وبينه وميحو عنكم ما سلفَ : يقول { َسيِيَئاِتُكمْ َوُيَكفِيْر َعْنُكْم }
له   ،بكم ذلكَ  الذي يفعلُ  وهللاُ  هبا.  مكفال يؤاخذُ  ،ها علـيكميها فـيسرتُ ويغطيِ : ، يقول{َلُكمْ 

منه   جزاءٌ  هُ فعلَ  وإنى  ،أمثاله ذلك وفعلِ  بفعلهِ  ن خـلقهِ علـيكم وعلـى غريكم مِ  العظيمُ  الفضلُ 
  الـجزاءَ  هِ ن ربيِ مِ  ـى استـحقى حتى  ،هاالتـي اكتسبَ  لطاعتهِ  هُ عبدَ  قُ وفيِ ألنه امل ؛ هإايي  علـى طاعتهِ  لعبدهِ 

 )تفسري الطربي(.   علـيها. هُ الذي وعدَ 
 
َنا ِحَجارَةا َوِإذم قَاُلوام اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهـَذا ُهَو } -32 َقَّ ِمنم ِعنِدَك فََأممِطرم َعَليـم َن السََّماِء  اْلم مِِ

 {. َأِو ائمِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 

ود، ومتادايً منهم  على التىكذيِب واجلح رك، إصراراً منهم الشيِ  ودوىامةِ  الكفرِ  ظُلمةِ وقالوا وهم يف 
ٌد  هذا الذي جاَء به حممى  كانَ   إنْ  هزاء: اللهمى واالست  مِ الل، وإمعاانً منهم يف التهكُّ يف الغيِي والضى 

ذان بعذاٍب خُ  وأ  ،ماءالسى  نا إبرساِل حجارٍة علينا منَ بْ ك، فعاقِ ن عندِ ُه مِ لذي أنزلتَ حلقى اهو ا
 )الواضح(.  شديٍد مؤمل!

 
 اجلزء العاشر

 
َم المُفرمقَاِن } -41 َعانِ َوَما أَنـمَزلمَنا َعَلى َعبمِدَن يـَوم َمم َم المتَـَقى اجلم  {. يـَوم

 )الطربي(.  .املشركني ومجعُ  ،ننيؤمامل مجعُ  :ى اجلمعانالتقَ  وذلك يومَ ... 
 
ِلَك َمنم َهَلَك َعنم بـَيَِِنٍة َوَُيمَيا َمنم َحيَّ َعنم بـَيَِِنٍة } -42  {. ِميٌع َعِليمٌ َوِإنَّ اَّللََّ َلسَ لِيَـهم

  وثوابه. ن آمنَ مَ  وإبميانِ  ،وعقابه ن كفرَ مَ  { بكفرِ }َعِليمٌ  ،}َوِإنى ٱَّللىَ َلَسِميٌع{ ألقواهلم
 )النسفي(.

 
 . {َواصمِ ُوا ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ } -46
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اصربوا فإين   ، وال تنهزموا عنه وترتكوه ،كمعدوِي  لقاءِ  عندَ  مَ ى هللا عليه وسلى صلى   هللاِ  اصربوا مع نبيِ 
 )الطربي(. معكم.

 
َوَيُصدُّوَن َعنم َسِبيِل اَّللَِّ  اِس َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمنم ِدََيرِِهمم َبَطراا َوِرََئَء النَّ } -47

ُ ِبَا يـَعمَمُلوَن حمُِيطٌ   . {َواَّللَّ

ن قدروا عليه من هم مَ وتعذيبِ  ،همبقتاهلم إايي  ،يف اإلسالم والدخولِ  هللاِ  من دينِ  الناسَ  ومينعونَ 
م ن أفعاهلِ مِ  ذلكَ  وغريِ  هللاِ  عن سبيلِ  والصديِ  ن الرايءِ مِ  مبا يعملونَ  وهللاُ . ابهلل اإلميانِ  أهلِ 
  ،يةمتجليِ ها له  كلى   األشياءَ   أنى   وذلكَ   ،ى عليه منه شيءال خيفَ   ،ذلك   جبميعِ   يقول: عاملٌ   {،يطٌ حمُِ }

 )الطربي(. ب.ذيِ عَ وعليها مُ  ،بعاقِ فهو هلم هبا مُ  ،عنه منها شيء  ال يعزبُ 
 
ُ َشِديُد المِعَقابِ } -48  .{َواَّللَّ

 اضح(. وهللاُ شديٌد يف عقابِه وَنكاله. )الو 
 
َوُذوُقوا َعَذاَب  َوَلوم تـََرى ِإذم يـَتَـَوّفَّ الَِّذيَن َكَفُروا المَمًَلِئَكُة َيضمرِبُوَن ُوُجوَهُهمم َوَأدمَِبرَُهمم  }  -50

َرِيقِ   { اْلم

ولو اطىلعَت أيُّها النبُّ على املالئكِة وهم يَقِبضوَن أرواَح الكفياِر لرأيَت أمرًا فظيعًا هائالً، إْذ  
انر، ويبشِيروهَنم بعقاٍب أشدى يوَم القيامة، عذاِب احلريِق   هوَرهم بسياٍط ِمنوجوَههم وظ  نَ بو َيضر 

 )الواضح(.  الذي يُلِهُب اجلسَد كلىه.
 
َن َوالَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم  }  -52 ُ ِبُذنُوِّبِمم    َكَفُروا ِبَََِيِت اَّللَِّ َكَدأمِب َآِل ِفرمَعوم   ِإنَّ اَّللََّ فََأَخَذُهُم اَّللَّ
 .{َشِديُد المِعَقابِ  ي  َقوِ 

 . هللا ورسله حبججِ  بَ كذى   :{َكَفُروا ِبَِاَيِت اَّللىِ }
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 ُه، أمرَ   رادي، ينفذُ   هُ قضاءَ   وال يردُّ   ،غالب  { ال يغلبهُ }إنى اَّللىَ َقِوي    :{ِإنى اَّللىَ َقِوي  َشِديُد اْلِعَقابِ }
 )الطربي(.  حججه. وجحدَ  ِبايتهِ  ملن كفرَ  عقابهُ  يف خلقه، شديدٌ  هُ ضي قضاءَ وميُ 
 
َناُهمم ِبُذنُوِّبِمم } -54 َلكم َن َوالَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم َكذَّبُوا ِبَََِيِت َرّبِِِمم فََأهم َنا َآَل  َكَدأمِب َآِل ِفرمَعوم َوَأغمَرقـم

َن وَُكل  َكانُوا ظَاِلِميَ   {.ِفرمَعوم

اليت أهلكناها  األممِ  هؤالءِ  { يقول: كلُّ اِلِمنيَ انُوا ظَ كَ   ُكل  َو } ،{ يف اليمي ا آَل ِفْرَعْونَ وأْغَرقْـنَ }
آلايته، فكذلك أهلكنا  واجلحودِ  ،هللا هم رسلَ ن تكذيبِ مِ  ،هلم فعله كانوا فاعلني ما مل يكنْ 

وا نعمةَ    ابلسيف، وأذللنا بعضهم ابإلسارِ   هللا عندهم ابلقتلِ   هؤالء الذين أهلكناهم ببدر، إذ غريى
 ي(. لطرب )ا .والسىباء

 
َدُهمم يف ُكلِِ َمرٍَّة } -56 ُقُضوَن َعهم ُهمم ُثَّ يـَنـم َت ِمنـم  {. َوُهمم اَل يـَتـَُّقونَ الَِّذيَن َعاَهدم

 . )ابن كثري(.من اآلاثم ارتكبوهُ  أي: ال خيافون من هللا يف شيءٍ 
 
ٍء يف َسِبيِل اَّللَِّ يـَُوفَّ ِإلَيمُكمم } -60 َمَلُمونَ ُتمم اَل َوأَنـم َوَما تـُنمِفُقوا ِمنم َشيم  {.  ُت

 قال البغوي: ال تنقُص أجوركم.
 وقال اآللوسي: ال ُتظلموَن برتِك اإلاثبة، أو بنقِص الثواب.

 
َنحم هَلَا } -61  .{ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع المَعِليمُ َوتـَوَكَّلم َعَلى اَّللَِّ َوِإنم َجَنُحوا لِلسَّلمِم فَاجم

 واثقاً به أنه يكفيك.  واستكفهِ  كَ أمرَ  إىل هللا اي حممدُ  ضْ { يقول: فويِ }َوتـَوَكىْل على اَّللىِ 
ن ومَ   أنتَ   ملا تقولُ   عليه مسيعٌ   لُ الذي تتوكى   هللاَ   إنى   { يعين بذلك:ُه ُهَو السىِمِيُع الَعِليمُ وقوله: }إنى 

 فريقٍ  كلُّ   ويشرطُ  ، وبينه بينكَ  لمِ السيِ  عقدِ  عندَ  وأعدائكَ  هللاِ  ن أعداءِ مِ  احلربَ  كهُ تاِر وتُ  مهُ سالِ تُ 
مبا   ن الوفاءِ مِ  خرِ اآل منكم للفريقِ  فريقٍ  كلُّ   ضمرهُ مبا يُ  والعليمُ  ،من الشروط منكم على صاحبهِ 
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، )تفسري الطربي  لصاحبه.  واملنطوي على خالفهِ   ،منكم يف قلبه  ذلكَ   ن املضِمرُ ومَ   ،عليه  هُ عاقدَ 
 (. بشيء من االختصار

 
َ قـُُلوِّبِمم } -63 َ   َلوم أَنـمَفقمَت َما يف اَوأَلََّف َبيم َ قـُُلوِّبِمم َوَلِكنَّ اَّللَّ يعاا َما أَلَّفمَت َبيم َرمِض َجَِ ألم

نَـُهمم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ   . {أَلََّف بـَيـم

أنىَك أنفقَت ما يف األرِض مْن أمواٍل لتوثِيَق بينهُم احملبىة، وتؤلِيَف بنَي قلوهبم، ملـَا استطعت، ... ولو  
العداوِة بينهم، ومتكُِّن روِح االنتقاِم فيهم، ولكنى هللَا بلطفِه ورمحتِه أوجَد هذا التآلَف لتناهي 

قديٌر على ذلك، عزيٌز ال يصعُب عليِه  روَح احملبىِة والتآخي بينهم، وهو سبحانَهُ بينهم، ووطىَد 
 شيء، حكيٌم، يدبِيُر األموَر على أحسِن وجه، وأفضِل َمقام. )الواضح(. 

 
َِخَرَة } -67 ُ يُرِيُد اْلم نـمَيا َواَّللَّ ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ ُترِيُدوَن َعَرَض الدُّ  . {َواَّللَّ

 )تفسري الطربي(.  خلقه. أمرَ  تدبريهِ وإنه حكيٌم يف  ،بغلَ وال يُ  رُ قهَ ال يُ  عزيزٌ  هللاَ  ألنى  ...
 
ُتمم َحًَلالا  َيِِباا َواتَـُّقوا اَّللََّ } -69    .{  اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ نَّ إِ َفُكُلوا ِمَّا َغِنمم

 (. )الطربي  هم منها.هم بعد توبتِ يعاقبَ   رحيٌم هبم أنْ   ،من عباده  اإلميانِ   أهلِ   إن اَّلليَ غفوٌر لذنوبِ 
 
ُأولَِئَك ُهُم  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َآَووما َوَنَصُروا } -74

ِمنُ   {. وَن َحقًّاالمُمؤم

 . )البغوي(. يف الدين  املالِ   وبذلِ   واجلهادِ   قوا إمياهنم ابهلجرةِ يف إمياهنم. قيل: حقى   وال ريبَ   ال مريةَ 
 
ََل بِبَـعمٍض يف ِكَتاِب اَّللَِّ } -75 َرمَحاِم بـَعمُضُهمم َأوم ٍء َعِليمٌ َوُأوُلو األم  . {ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِِ َشيم

  احللفِ  دونَ  والنسبِ  يف القرابةِ  ن بعضٍ هم مِ بعضَ  يف توريثهِ  ،عباده حُ مبا يصل  مٌ ـعال هللاَ  إنى 
 )الطربي(.  منها.  عليه شيءٌ ى ال خيفَ  ،هاكليِ ن األمور ِ مِ  ذلكَ  وبغريِ  ،ابلعقد
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 سورة التوبة 

 
ُتمم فَاعمَلُموا أَنَُّكمم َغريمُ ُمعمِجزِ } -3 ُتمم فـَُهَو َخريمٌ َلُكمم َوِإنم تـََولَّيـم ِر الَِّذيَن  فَِإنم تـُبـم ي اَّللَِّ َوَبشِِ

 {. َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 

ُتمْ } ُتْم{ أي  ،والضالل  { أي: مما أنتم فيه من الشركِ فَِإن تـُبـْ استمررُت    :}فـَُهَو َخرْيٌ لىُكْم َوِإن تـََولىيـْ
وأنتم يف قبضته،  بل هو قادٌر عليكم، ،{فَاْعَلُموا أَنىُكْم َغرْيُ ُمْعِجزِي اَّللىِ } على ما أنتم عليه،

ِر الىِذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ َت قهرِه ومشيئته، }وحت الدنيا ابخلزي والنىكال، ويف { أي: يف َوَبشِي
 اآلخرِة ابملقامِع واألغالل. )ابن كثري(. 

 
رِِكَي  }  -5 تـُُلوا المُمشم ُُرُم فَاقـم ُهُر اْلم َشم َُتُوُهمم فَِإَذا انمَسَلَخ األم ُصُروُهمم َوُخُذوُهمم    َحيمُث َوَجدم َواحم

ُعُدوا هَلُمم ُكلَّ َمرمَصٍد فَِإنم ًَتبُوا َوَأقَاُموا الصَّ  ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر  ًَلَة َوَآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمم َواقـم
 {. رَِحيمٌ 

  يف األشهرِ   ،رماحل  وغريِ   يف احلرمِ   فاقتلوهم }َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم{ يقول: حيث لقيتوهم من األرضِ 
ول: وامنعوهم من { يق}َواْحُصُروُهمْ  ،َوُخُذوُهْم{ يقول: وأسروهمرم. }احلُ  األشهرِ  وغريِ  احلُرمِ 

إىل    من عباده، فأانبَ   { ملن اتبَ إنى اَّللىَ َغُفوٌر َرِحيمٌ }  مكة.   ودخولِ   اإلسالمِ   يف بالدِ   التصرفِ 
  السالفةِ   على ذنوبهِ   هُ به أن يعاقبَ   حيمٌ نبه، ر على ذ  بعد الذي كان عليه من معصيته، ساترٌ   طاعتهِ 
 )الطربي(.  توبته، بعد التوبة. قبلَ 
 
َمَهُروا َعَليمُكمم َكيمَف َوِإنم } -8 َوَتَمََب   يـُرمُضوَنُكمم ِبَِفـمَواِهِهمم اَل يـَرمقـُُبوا ِفيُكمم ِإالًّ َواَل ِذمَّةا  َي

ثـَُرُهمم فَاِسُقونَ قـُُلوُّبُمم   .{َوَأكم

 {: يغلبوكم.َعَلْيُكمْ  َيْظَهُروا}
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  خالفَ  هم من القولِ يعطونكم ِبلسنتِ : {ُهْم فَاِسُقونَ يـُْرُضوَنُكْم ِِبَفْـَواِهِهْم َوأَتََْب قـُُلوهُبُْم َوَأْكثـَرُ }
 ذعنوا لكم بتصديقِ م أن يُ  عليهم قلوهبُ ََب وأتوالبغضاء.    هم من العداوةِ لكم يف نفوسِ   هُ ضمرونَ ما يُ 
عن   خارجونَ  ، مبرهبيِ  كافرونَ   ،له ونَ ضانق ،عهدكم وأكثرهم خمالفونَ  ، هملكم ِبلسنتِ  هُ بدونَ ما يُ 

 )الطربي، ابختصار(.   طاعته.
 
ََتَوما ِبَََِيِت اَّللَِّ ََثَناا قَِليًلا َفَصدُّوا َعنم َسِبيِلِه  } -9 ُمم َساَء َما َكانُوا يـَعمَمُلونَ اشم  .{ِإَّنَّ

 من اشرتائهم الكفرَ   ،هم الذي كانوا يعملونعملُ   ساءَ   ،صفاهتم  املشركني الذين وصفتُ   إن هؤالءِ 
  أن يؤمن.   ن أرادَ أو مَ   ، ورسوله  ابهللِ   ن آمنَ هللا مَ   هم عن سبيلِ وصديِ   ، ىدَ ابهلُ   والضاللةَ   ، ابإلميان

 )الطربي(. 
 
َََيِت } -11 ُل اْلم ٍم يـَعمَلُمونَ َونـَُفصِِ  . { ِلَقوم

َ وَن ما بُ مُ وٍم يعل قل  ...   هُ بيانَ   عن هللاِ   الذين ال يعقلونَ   الِ اجلهي   دونَ   ،لةفنشرحها هلم مفصى   ،هلم  نيِي
 )تفسري الطربي(.  ه. آايتِ  مَ كَ وحمُ 
 
َاَن هَلُمم } -12 ُمم اَل َأُيم ِر ِإَّنَّ تَـُهونَ فـََقاتُِلوا أَئِمََّة المُكفم  . {َلَعلَُّهمم يـَنـم

 وي(. . )البغعليكم. وقيل: عن الكفر واملظاهرةِ  ،يف دينكم أي: لكي ينتهوا عن الطعنِ 
 
ماا } -13 َاََّنُمم َنَكُثوا َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَوم  {. َأُيم

واملؤمنني على أن ال يعاونوا   والسالمُ  عليه الصالةُ  { اليت حلفوها مع الرسولِ }نىَكُثوْا أمَْيَـٰنَـُهم
 )البيضاوي(.  فعاونوا بين بكر على خزاعة. ،عليهم
 
ِهبم َغيمَظ قـُُلوِّبِمم } -15 ُ َعَلىَويـَُتوُب ا َويُذم ُ َعِليٌم َحكِ َمنم َيَشاُء  َّللَّ  {. يمٌ َواَّللَّ

 . )البغوي(. عليهم بين بكرٍ   قريشٍ  مبعونةِ  ،َكْرهَبا وَوْجَدها:  {َويُْذِهْب َغْيَظ قـُُلوهِبِمْ }
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}َواَّللىُ َعِليٌم{ أي: مبا يصلُح عباده، }َحِكيٌم{ يف أفعالِه وأقوالِه الكونيِة والشرعية، فيفعُل ما 
جيوُر أبًدا، وال يضيُع مثقاَل ذرىٍة ِمن خرٍي  كُم ما يريد، وهو العادُل احلاكُم الذي ال يشاء، وحي

، بل جُيازي عليه يف الدنيا واآلخرة. )ابن كثري(.   وشري
 
ُتمم َأنم ُتَتمَُكوا َوَلمَّا يـَعمَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنمُكمم َوَلَم يـَتَِّخُذوا ِمنم } -16 ُدوِن اَّللَِّ  َأمم َحِسبـم

ِمِنَي َولِيَجةا َواَل َرُسوِلِه َواَل الممُ  ُ َخِبرٌي ِبَا تـَعمَمُلونَ ؤم  .{َواَّللَّ

  بعدَ   ، طانةوبِ   به أولياءَ   واملؤمننيَ   رسولهِ   ودونِ   هللاِ   ن دونِ كم مِ اذِ ن اختِي مِ   ، مبا تعملون  ذو خربةٍ   وهللاُ 
ا  خريً   إنْ   ،جمازيكم على ذلك   وهللاُ   ،كمأعمالِ   نمِ   عليه وال غريهُ   ى ذلكَ ال خيفَ   ، م عنه ما قد هناكُ 

 )الطربي(.  ا.ا فشرًّ شرًّ  وإنْ  ،افخريً 
 
ِر } -17 رِِكَي َأنم يـَعمُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاِهِديَن َعَلى أَنـمُفِسِهمم ِِبلمُكفم ُأولَِئَك  َما َكاَن لِلمُمشم

 . {يف النَّاِر ُهمم َخاِلُدونَ َحِبَطتم َأعمَماهُلُمم وَ 

بل كانت   ،هلل ألهنا مل تكنْ  ،هاأجورُ  وذهبتْ  يقول: بطلتْ { ... أُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُمْ }
 )الطربي(.  .ال أحياًء وال أموااتً  ، افيها أبدً  يقول: ماكثونَ  {اِلُدونَ اِر ُهْم خَ ويف النى }للشيطان. 

 
َا يـَعمُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ َمنم َآَمَن ِِبَّللَِّ } -18 َِخِر َوَأقَاَم الصًََّلَة َوَآَتى الزََّكاَة َوَلَم   ِإَّنَّ ِم اْلم َوالميَـوم

َتِدينَ  َ فـََعَسى ُأولَِئَك َأنم َيُكونُوا ِمَن المُمهم  .{َُيمَش ِإالَّ اَّللَّ

ا يـَْعُمُر مساجَد هللا حقًّا مبا يُرضيِه سبحانَه، َمن آمَن بِه واحداً ال شريَك له، وبيوِم القيامِة   إمنى
يِه ِمن ثواٍب وعقاب، وواظَب على أداِء الصىالِة كما شرَعها هللا، وأعَطى احملتاجنَي مَن فوما 

املاِل املستَحقِي عليه، ومل خَيَْف أحداً إالي هللا، فلم يَعُبْد ِسواه، ومل أيمتَِْر بغرِي أمرِه، فأولئَك السىائروَن 
، الفائزوَن ابجلنىة. )الواضح(.   يف طريِق احلقي
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َِخِر َوَجاَهَد  } -19 ِم اْلم ََراِم َكَمنم َآَمَن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم ِجِد اْلم َاجِِ َوِعَمارََة المَمسم َأَجَعلمُتمم ِسَقايََة اْلم
َّاِلِميَ  َم ال ِدي المَقوم ُ اَل يـَهم تَـُووَن ِعنمَد اَّللَِّ َواَّللَّ  . {يف َسِبيِل اَّللَِّ اَل َيسم

 رِ خِ اآل واليومِ  ابهللِ  ن آمنَ مَ  كإميانِ   احلرامِ  املسجدِ  وعمارةَ  اجيِ حلا سقايةَ  - أيها القومُ  -م أجعلتُ 
ألن   ؛ ماهللا ومنازهلُ  ما عندَ أحواهلُ  وال تعتدلُ  ، وأولئك  ال يستوون هؤالءِ  ؟ هللا يف سبيلِ  وجاهدَ 

ن كان مَ  الِ عماأل لصا ِ  قُ ال يوفيِ  عماًل. وهللاُ  رِ خِ اآل به وابليومِ  اإلميانِ  بغريِ   ال يقبلُ تعاىَل  هللاَ 
 )الطربي(.   ا.جاحدً  ا ولتوحيدهِ به كافرً 

 
ٍَة ِمنمُه َوِرضمَواٍن َوَجنَّاٍت هَلُمم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيمٌ } -21 ُمم ِبَرمحم ُرُهمم َرّبُّ  . {يـَُبشِِ

ن هم مِ أنه قد رمحَ  ،منه هلم م برمحةٍ هللا رهبُّ  الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيلِ  هؤالءِ  رُ يبشيِ 
 وبساتنيَ  ،فهموأدائهم ما كلى  ،ههم إايي عنهم بطاعتِ  ِبنه قد رضيَ  ،منه هلم وبرضوانٍ  ،مهبَ يعذيِ  أنْ 

 )الطربي(.  ا هلم.أبدً  دائمٌ  اثبتٌ  ،بيدوال يَ  ال يزولُ  ،مقيم هلم فيها نعيمٌ 
 
ٌر } -22 ا ِإنَّ اَّللََّ ِعنمَدُه َأجم َِيمٌ َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا  .{ َع

  هم جلى الذين نعتَ  املؤمننيَ  هلؤالءِ  هُ عندَ  وال حدي. إن هللاَ  لذلكَ  ال هنايةَ  ،اأبدً  تِ يف اجلنا ماكثنيَ 
 ن األعمالِ فهم مِ وأدائهم ما كلى   ،مهم لرهبيِ على طاعتِ   ثوابٌ ،  يف هذه اآلية  الذي ذكرَ   النعتَ   ثناؤهُ 
 )الطربي، ابختصار(.  خرة.يف اآلهم هم أن يعطيَ الذي وعدَ  النعيمُ  وذلكَ  ،عظيم
 
ُتُموَها  } -24 َواُنُكمم َوَأزمَواُجُكمم َوَعِشريَُتُكمم َوَأممَواٌل اقمََتَفـم ُقلم ِإنم َكاَن َآَِبؤُُكمم َوأَبـمَناؤُُكمم َوِإخم

ََّنَا  َن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَرمَضوم   َأَحبَّ ِإلَيمُكمم ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلهِ َوَِتَارٌَة ََّتمَشوم
َم المَفاِسِقيَ َفَتََ  ِدي المَقوم ُ اَل يـَهم ُ ِبَِممرِِه َواَّللَّ  .{بَُّصوا َحَّتَّ َيَمِتَ اَّللَّ

ُه أحبى إليكم مميا أمرَكُم هللُا بِه ورسولُه، ومَن اجلهاِد يف سبيِل دينِه وإعالِء  ... إذا كاَن هذا كلُّ 
وهللُا ال يوفِيُق َمن خرَج عن طاعِته، وواىَل   بكم، كلمِته، فانَتِظروا حىتى أييَت هللُا بعقوبتِه ويـَْنُكلَ 

 املشرِكني، وقدىَم هواُه على ديِنه. )الواضح يف التفسري(.
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 .{ َوَذِلَك َجَزاُء المَكاِفرِينَ َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا } -26

  تهِ وحدانيى   جحودِ   لِ أه  يقول: هو ثوابُ   ،{ينَ رِ افِ كَ الْ   اءُ زَ جَ }والسب    ن القتلِ هذا الذي فعلنا هبم مِ 
 )الطربي(.  رسوله.  ورسالةِ 

 
َ َعِليٌم َحِكيمٌ } -28  . {ِإنَّ اَّللَّ

}ِإنى اَّللىَ َعِليٌم{ أي: مبا ُيصِلحكم، }َحِكيم{ أي: فيما أيمُر به وينَهى عنه؛ ألنه الكامُل يف 
 وتعاىَل. )ابن كثري(.أفعالِه وأقواله، العادُل يف َخلقِه وأمره، تبارَك 

 
َباََّنُمم َأرمَِبِبا ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َوالمَمِسيَح ابمَن َمرمََيَ  }  -31 َبارَُهمم َورُهم َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـعمُبُدوا  اَّتََُّذوا َأحم

ا اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو  رُِكونَ ِإهَلاا َواِحدا  . {ُسبمَحانَُه َعمَّا ُيشم

زَلِة مَن هللِا عليهم األنبياِء، ويف الكتِب املوقد أُِمُروا على ألسنةِ  ، أالي يَعبدوا إالي إهلاً واحداً، وال  ـُنـْ
يُطيعوا إالي أمَره، فهو الذي َيشرَُع فُيطاع، وإذا حلىَل شيئًا فهو احلالل، وإذا حرىَم فهو احلرام،  

 . َبُد إالي هو. )الواضح(ال ربى سواه، فال يُعهو هللاُ الواحُد األحد، 
 
ُ ِإالَّ َأنم يُِتمَّ نُورَُه  طمِفُئوا نُوَر ا يُرِيُدوَن َأنم يُ }  -32 َواِهِهمم َوَيَمََب اَّللَّ  . {َوَلوم َكرَِه المَكاِفُرونَ َّللَِّ ِبَِفـم

 . )الطربي(. به بنيَ املكذيِ  يعين: جاحديهِ  ، الكافرونهُ إايي  هللاِ  إمتامَ  ولو كرهَ 
 
َبانِ ِإنَّ َكِثرياا ِمَن األمَ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا  }  -34 َباِر َوالرُّهم  {. لََيأمُكُلوَن َأممَواَل النَّاِس ِِبلمَباِ لِ   حم

 . )الطربي(. والنصارى من اليهودِ  من بين إسرائيلَ  والقرياءِ  إن كثرياً من العلماءِ 
 
َوى ِّبَا  }  -35 َها يف َنِر َجَهنََّم فـَُتكم َم ُُيمَمى َعَليـم َهَذا َما َكنَـزمُُتم    مم ِجَباُهُهمم َوُجُنوُّبُمم َوُظُهورُهُ يـَوم

ِنُزونَ أِلَنـمُفِسُكمم  ُتمم َتكم  {. َفُذوُقوا َما ُكنـم
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بع، وظهورُهُم  لُتكَوى هبا جباُههم اليت كانوا يرفعوهَنا افتخاراً ابملال، ونواحيهُم اليت   مسَِنْت ِمن الشِي
: هذه هي نتيجُة ما  اليت أداُروها للفقراء؛ إعراضاً عنهم وعن حقوِقهم، ويُقاُل هلم تبكيتاً وتقريعاً 

األشياِء عليكم كنـزُُت ملنَفعِة أنفِسكم ومل تُنِفقوها يف سبيِل هللا، فذوقوا جزاَء ذلك، ولِيكوَن أعزُّ  
نيا أضرىها عليكم يف   اآلخرة. )الواضح(. يف الدُّ

 
َم المَكاِفرِينَ زُيَِِن هَلُمم ُسوُء َأعمَماهلِِمم } -37 ِدي المَقوم ُ اَل يـَهم  . {َواَّللَّ

  ةَ نبوى  واملنكرينَ  ، هتوحيدَ  اجلاحدينَ  القومَ  ى فيه رضً  ها وما هللِ ليِ وحِ  األفعالِ  حملاسنِ  قُ ال يوفيِ  وهللاُ 
  رم.احلُ   عن األشهرِ   الناسَ   هؤالءِ   ى كما خذلَ دَ ذهلم عن اهلُ خيَ   ولكنهُ   ،مى هللا عليه وسلى صلى   حممدٍ 

 )الطربي(. 
 
بمُكمم عَ ِإالَّ تـَنمِفُروا } -39  . {اَذاِبا أَلِيما يـَُعذِِ

هم من إىل عدويِ  النفرِ  هم على تركِ دَ رسوله، متوعيِ  للمؤمنني به من أصحابِ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ 
 . )الطربي(. .. هللا ن استنفركم رسولُ ؤمنون إىل مَ املنفروا أيها مل تَ  الروم: إنْ 

 
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ وََكِلَمُة اَّللَِّ } -40  {. ِهَي المُعلمَيا َواَّللَّ

ليها يَعُلو ع {: وكلمُة هللِا يف احلقي، والتوحيد، هي الُعليا، ال تـَْنزِل، والَكِلَمُة اَّللِى ِهَي اْلُعْلَياَو }
، والصى  يء،شَ   )الواضح(.  ال يكوُن ابطاًل.  حيحُ فاحلقُّ ال يتغريى

ُ َعزِيٌز{ أي: يف انتقامِه وانتصاره، منيُع اجلناب، ال   ى ابلتمسُِّك به، واحتمَ ن الَذ بباُيضاُم مَ }َواَّللى
 ِبطابه، }َحِكيٌم{ يف أقوالِه وأفعاله. )ابن كثري(. 

 
ِإنم  ُدوا ِبَِممَواِلُكمم َوأَنـمُفِسُكمم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكمم َخريمٌ َلُكمم انمِفُروا ِخَفافاا َوثَِقاالا َوَجاهِ } -41

ُتمم تـَعمَلُمونَ   . {ُكنـم
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هللا تعاىل   إذ إخبارُ  - كنتم تعلمون أنه خري  أنه خري، أو إنْ  مْ علمتُ  ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن{ اخلريَ }
 ضاوي(. ي)الب  فبادروا إليه. - به صدقٌ 

 
َنا َمَعُكمم } -42 َتطَعمَنا َْلََرجم ِلُفوَن ِِبَّللَِّ َلِو اسم ُمم   َوَسَيحم ِلُكوَن أَنـمُفَسُهمم َواَّللَُّ يـَعمَلُم ِإَّنَّ يـُهم

 . {َلَكاِذبُونَ 

  ، ابلباطل  ا منهم إليكَ اعتذارً   ،معكَ   اخلروجِ   يف تركِ   املستأذنوكَ   هؤالءِ   -  دُ حممى   اي   لكَ   وسيحلفُ 
 معكم بوجودِ   كاذبني: لو أطقنا اخلروجَ   ابهللِ   -  عنكَ   فِ هلم يف التخلُّ   وأتذنَ   ،هممنهم عذرَ   لتقبلَ 
خلرجنا معكم   ،ىو والقُ   البدنِ   وصحةِ   ،والغازي منه  للمسافرِ   وما ال بدى   والظهورِ   واملراكبِ   السعةِ 
 . )الطربي(.كمإىل عدوِي 

 
ُغوَنُكُم ومَضُعوا ِخًَللَ َلوم َخَرُجوا ِفيُكمم َما زَاُدوُكمم ِإالَّ َخَباالا َوأَلَ } -47 َنةَ ُكمم يـَبـم  .{المِفتـم

 . )البيضاوي(.يف قلوبكم أو الرعبِ  ، فيما بينكم اخلالفِ  يريدون أن يفتنوكم إبيقاعِ 
 
َنَة ِمنم قـَبم َلَقِد ابـمتَـَغُوا ا} -48 ُُموَر لمِفتـم َقُّ َوَظَهَر ُل َوقـَلَُّبوا َلَك األم َوُهمم َأممُر اَّللَِّ َحَّتَّ َجاَء اْلم

 { َكارُِهونَ 

حىتى جاَء نصُر هللا، وَغَلَب ديُنه، وَعال شرُعه، على َرغِم أنوِفهم، وهم كارِهوَن لذلك، ُمبِغضوَن 
 )الواضح(.  له.
 
ُهمم َوِإنم ُتصِ   ِإنم ُتِصبمَك َحَسَنةٌ }  -50 َن َأممَرَن ِمنم قـَبمُل  َتُسؤم ا  بمَك ُمِصيَبٌة يـَُقوُلوا َقدم َأَخذم َويـَتَـَولَّوم

 . {َوُهمم َفرُِحونَ 

 ... ويُدِبروا وهم مسروروَن مبا انلَك من املصيبة. )تفسري البغوي(. 
 
ِمُنونَ  ُهَو َموماَلنَ  لََنا ُقلم َلنم ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتَب اَّللَُّ } -51  . { َوَعَلى اَّللَِّ فـَلميَـتَـوَكَِّل المُمؤم
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 . )البيضاوي(. انصران ومتويل أموران
 
 . {َفََتَبَُّصوا ِإنَّ َمَعُكمم ُمََتَبُِِصونَ } -52

 ومنكم.ا مني  فريقٍ  كليِ   أمرُ  وما إليه صائرٌ  ،بنا فاعلٌ  ما هللاُ   معكم منتظرونَ فانتظروا إاني ... 
 )تفسري الطربي(.

 
عاا َأوم َكرمهاا َلنم يـُتَـَقبََّل ِمنمُكمم } -53 ماا فَاِسِقيَ ُقلم أَنمِفُقوا َ وم ُتمم قـَوم  . {ِإنَُّكمم ُكنـم

 . كمبربيِ  عن اإلميانِ  خارجنيَ قال الطربي: 
 رُّد... وقال اآللوسي يف )روح املعاين(: تعليٌل لردِي إنفاقهم. واملراُد ابلفسق: العتوُّ والتم

 
 {.  َوُهمم ُكَساََل الصًََّلَة ِإالَّ  َواَل َيَمُتونَ } -54

   . ، وال خيافون على تركها عقاابً ألهنم ال يرجون على أدائها ثواابً  ؛متثاقلون
 هلم أصاًل؟    وال صالةَ  فإن قيل: كيف ]ذمى[ الكسَل يف الصالةِ 

.  منشط ُمكسل، واإلميانُ  على الكسل، فإن الكفرَ  الذي يبعثُ  على الكفرِ  واقعٌ  قيل: الذمُّ 
 )البغوي(. 

 
زمُي  َأَلَم يـَعمَلُموا أَنَُّه َمنم ُُيَاِدِد اَّللََّ َوَرُسوَلُه } -63 ا ِفيَها َذِلَك اْلِم فََأنَّ لَُه َنَر َجَهنََّم َخاِلدا

َِيمُ   . { المَع

ذلَك }  ، هناية  ا إىل غريِ قيمً مُ   ، ا فيهايقول: البثً   {اِفيهَ ا  اِلدً خَ }  ،خرةيف اآل   {مَ َر َجَهنى َلُه انَ   نى أَ فَ }
 )الطربي(. العظيم. والذلُّ  فيها هو اهلوانُ  وخلودهُ  جهنمَ   يف انرِ  { يقول: فلبثهُ اخلِْزُي الَعِظيمُ 

 
زُِئواتـُنَـبِِئـُُهمم ِبَا يف َُيمَذُر المُمَناِفُقوَن َأنم تـُنَـزََّل َعَليمِهمم ُسورٌَة } -64 تَـهم َ   قـُُلوِّبِمم ُقِل اسم ِإنَّ اَّللَّ

 . {ونَ ُُممرٌِج َما حَتمَذرُ 
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فيما   هُ ظهرونَ فضاًل عما كانوا يُ  ، اخلفية املنافقني }مبَا يف قـُُلوهِبِم{ من األسرارِ  : }تـُنَـبـيئـُُهْم{ أي
   .والنفاق الكفرِ  من أقاويلِ  بينهم خاصةً 

 فيسمعوهنا من أفواهِ  ،فيما بني الناس  فينتشرُ  ،ن أسرارهمم هُ فونَ ما كانوا خيُ  أهنا تذيعُ  واملرادُ 
املؤمنني    عندهم إطالعُ   واحملذورُ   ،هلم  وإال فما يف قلوهبم معلومٌ   ،فكأهنا ختربهم هبا  ،اعةمذ  الرجالِ 
 ... عليه هلم

  { املراد: انِفَقوا، ألنى املنافَق مسَتهزِئ. )روح املعاين(.ُقِل اْستَـْهزُِئوا}
ُ له أمرَكم.  يَ { أي: إن هللَا سيُنزُِل على رسولِه ما اَّللىَ خُمْرٌِج َما حَتَْذُرونَ ِإنى } فضُحكم به، ويبنيِي

 )ابن كثري(. 
 
َا ُكنَّا ََنُوُض َونـَلمَعُب } -65 ُتمم  َولَِئنم َسأَلمتَـُهمم لَيَـُقوُلنَّ ِإَّنَّ ُقلم َأِِبَّللَِّ َوَآََيتِِه َوَرُسوِلِه ُكنـم

زِئُونَ  تَـهم  . { َتسم

زِئوَن وتتهكىمون؟ )الواضح يف  ُقْل هلم أيُّها النبي: أابهلل، وآايِت كتاِبه، ورسولِه، كنُتم تسَته
 التفسري(.

 
َن َعِن المَمعمُروفِ المُمَناِفُقوَن َوالمُمَناِفَقاُت بـَعمُضُهمم ِمنم بـَعمٍض َيَمُمُروَن ِِبلمُمنمَكِر  }  -67 َهوم  {.َويـَنـم

 روح املعاين(. . )هللا تعاىل مبا أنزلَ  واإلقرارُ  ،أن ال إله إال هللا شهادةُ  :أي
 
ثـََر َأممَواالا َوَأوماَلدااِلُكمم   ِمنم قـَبم َكالَِّذينَ } -69 ةا َوَأكم  . { َكانُوا َأَشدَّ ِمنمُكمم قـُوَّ

 . )الواضح(. وكانوا أكثَر منكم قوىًة وبطشاً، وأكثَر أمواالً ومتاعاً وذريِية
 
ُهمم ُرُسُلُهمم ِِبلمبَـيَِِناِت } -70 َمِلَمُهمم َوَلِكنم َكانُ أَتـَتـم ُ لَِي َمِلُمونَ َفَما َكاَن اَّللَّ  {. وا أَنـمُفَسُهمم َي
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هم ظَلموا أنفَسهم عندما عرىضوها للعقاب،   ، ولكنىهم هُم الذينوما كاَن هللاُ لَِيظِلَمهم إبهالكِه إايي
ل احلقي، وردِيهُم املعجزات، واستهزائهم ِبايِت هللِا وعبادِه بتكذيِبهُم الرُسل، واستكبارِهم عن قبوِ 

 . )الواضح(. املؤمننَي ِمن أتباِع الرُسل
 
71- { ُ َ َعزِيٌز َحِكيمٌ ُأولَِئَك َسرَيممَحُُهُم اَّللَّ  . {ِإنَّ اَّللَّ

تِه هذه الصفاِت أي: عزيز، َمن أطاَعُه أعزىه، فإنى العزىَة هلِل ولرسولِه وللمؤمنني، }َحِكيٌم{ يف قسم
ما يفعله، تبارَك وتعاىل.   هلؤالء، وختصيصِه املنافقني بصفاهِتم املتقدِيمة، فإن له احلكمَة يف مجيعِ 

 )ابن كثري(. 
 
72- { ُ َ َِيمُ َوِرضمَواٌن ِمَن اَّللَِّ َأكم ُز المَع  {. َذِلَك ُهَو المَفوم

 العظيمُ  ، يقول: هو الظفرُ {ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ } املؤمنني واملؤمناتِ  اليت وعدتُ  هذه األشياءُ 
الذي   العظيمُ   يف السفر، فهو الفوزُ   وانِ وا من اهلاألبد، وجن  اجلسيم، ألهنم ظفروا بكرامةِ   والنجاءُ 
 )الطربي(.  منه. أعظمُ  ال شيءَ 

 
 {. َوبِئمَس المَمِصريُ َوَمأمَواُهمم َجَهنَُّم } -73

 )الطربي(.   .مُ إليه جهنى  صارُ الذي يُ  املكانُ  وبئسَ 
 
َرمِض ِمنم َوِلٍِ َواَل َنِصريٍ } -74  {. َوَما هَلُمم يف األم

وال يُنِجدهم، وال حيصِيُل هلم خريًا، وال يدفُع عنهم شرًّا. )ابن أحٌد ُيسِعدهم أي: وليَس هلم 
 كثري(.

 
َ يـَعمَلُم ِسرَُّهمم َوََنمَواُهمم } -78 ُم المغُُيوبِ َأَلَم يـَعمَلُموا َأنَّ اَّللَّ  {. َوَأنَّ اَّللََّ َعًلَّ

 ما بطن. )ابن كثري(.أي: يعلُم كلى غيٍب وشهادة، وكلى سرٍي وجنوى، ويعلُم ما ظهَر و 
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ُ هَلُمم  }  -80 تَـغمِفرم هَلُمم َسبمِعَي َمرَّةا فـََلنم يـَغمِفَر اَّللَّ ُمم َكَفُروا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلهِ ِإنم َتسم ُ اَل    َذِلَك ِبََِّنَّ َواَّللَّ

َم المَفاِسِقيَ  ِدي المَقوم  . {يـَهم

  هللا ورسالةَ   أهنم جحدوا توحيدَ   ن أجلِ مِ   ، هلم عن ذنوهبم  عفوهِ   وهو تركُ   ، هبم  ن هللاِ مِ   هذا الفعلُ 
 )تفسري الطربي(.رسوله.  

 
وََكرُِهوا َأنم َُيَاِهُدوا ِبَِممَواهلِِمم َوأَنـمُفِسِهمم  َفرَِح المُمَخلَُّفوَن ِبَقمَعِدِهمم ِخًَلَف َرُسوِل اَّللَِّ } -81

 . { يف َسِبيِل اَّللَِّ 

الذي   ،هللا يعين: يف دينِ  ،هللا نفسهم يف سبيلِ هلم وأِبموا فون أن يغزوا الكفارَ املخلى  هؤالءِ  وكرهَ 
ا  وُشحًّ  ،ةواملشقى  على التعبِ  ا للراحةِ وإيثارً  ،َعة واخلَْفضمياًل إىل الدى  ؛لينصروه لعبادهِ  هُ شرعَ 
 )الطربي(.  هللا.  يف طاعةِ  قوهُ نفِ يُ   أنْ  ابملالِ 
 
 {. ِإنَُّكمم َرِضيُتمم ِِبلمُقُعوِد َأوََّل َمرَّةٍ } -83

هلم على  عقوبةً  الغزاةِ  هم عن ديوانِ وكان إسقاطُ  . له تعليلٌ  :{أَوىَل َمرىةٍ  ِإنىُكْم َرِضيُتْم بِٱْلُقُعودِ }
 )البيضاوي(.  تبوك. إىل غزوةِ  { هي اخلرجةُ أَوىَل َمرىةٍ و } .ختلفهم

 
ا َواَل تـَُقمم َعَلى َق مِ } -84 ُهمم َماَت أََبدا ُمم َكَفُروا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه  ِه َواَل ُتَصلِِ َعَلى َأَحٍد ِمنـم ِإَّنَّ

 . {َوَماُتوا َوُهمم فَاِسُقونَ 

  وهنيه.   هللاِ   أمرَ   مفارقونَ   ،ن اإلسالممِ   وماتوا وهم خارجونَ   ،رسوله   ورسالةَ   هللاِ   إهنم جحدوا توحيدَ 
 )الطربي(. 

 
َا يُرِيُد اَّللَُّ }  -85 نـمَيا َوتـَزمَهَق أَنـمُفُسُهمم َواَل تـُعمِجبمَك َأممَواهُلُمم َوَأوماَلُدُهمم ِإَّنَّ َّبُمم ِّبَا يف الدُّ   َأنم يـَُعذِِ

 . {َوُهمم َكاِفُرونَ 
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 قال:( من السورِة نفِسها، فكان ملخُص ما 55يف اآليَة )ذكَر أنه تقدىَم تفسرُي مثِلها، ويعين 
 هلم األموالَ  هللاِ  إعطاءَ  لَ لى وع ،املنافقني شأنَ  هذا اللفظُ  رَ َفاَل تـُْعِجْبَك أَْمَواهُلُْم{ اآلية، حقى }

 وميوتون على الكفر، وحيتملُ   : أن يريد  ، حيتملُ {أَنـُْفُسُهمْ   َوتـَْزَهقَ }  .هم هبا تعذيبَ   إبرادتهِ   واألوالدَ 
 يف موضعِ  { مجلةٌ َوُهْم َكاِفُرونَ }الذي يناهلم،  التعذيبِ  ةِ من شدى  {أَنـُْفُسُهمْ  َوتـَْزَهقَ } :أن يريد
 .األول على التأويلِ  احلالِ 
 
َتأمَذَنكَ } -86 ُهمم   َوِإَذا أُنمزَِلتم ُسورٌَة َأنم َآِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اسم ِل ِمنـم ُأوُلو الطَّوم

 .{ َمَع المَقاِعِدينَ َوقَاُلوا َذرمَن َنُكنم 

يقول:   {َّللىِ آِمُنوا ابِ } املنافقني: هلؤالءِ  قالَ يُ  ِبنْ  ،ن القرآنمِ  سورةٌ  دُ اي حممى  عليكَ  لَ نزِ وإذا أُ 
  ... هللا صلى هللا عليه وسلم  رسولِ   معَ   يقول: اغزوا املشركنيَ   {اِهُدوا َمَع َرُسولِهِ َوجَ }  ، قوا ابهللِ صديِ 

ُهْم{ يقول: استأذنكَ   عنكَ  منهم يف التخلفِ   واملالِ ذوو الغىَن  }اْسَتْأَذَنَك أُوُلوا الطىْوِل ِمنـْ
 مع ضعفاءِ  يف منزلهِ  ممن يقعدُ  قول: وقالوا لك: دعنا نكنْ َذْران{ ي }َوقاُلوا ،يف أهله والقعودِ 
 )الطربي(. يف السفر. معكَ  على اخلروجِ  ن ال يقدرُ ومَ  ،ومرضاهم الناسِ 
 
َاتُ  َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبَِممَواهلِِمم َوأَنـمُفِسِهمم } -88   َوُأولَِئَك هَلُُم اْلمَريم

ِلُحو   . {نَ َوُأولَِئَك ُهُم المُمفم

وصحابتُه املؤمنون معه، فقد أنفقوا ما يقدرون عليِه من   مَ ى هللا عليه وسلى أميا الرسوُل حممىٌد صلى 
 أمواٍل يف اجلهاد، وبذلوا نُفَسهم يف سبيِل هللا... )الواضح(. 

 
 {. َن َكَذبُوا اَّللََّ َوَرُسوَلهُ َوقـََعَد الَِّذي} -90

 . )ابن كثري(.لالعتذار عن اجمليءِ  آخرون من األعرابِ  عدَ أي: وق
 
ِمَلُهمم  }  -92 َك لَِتحم ا َوَأعميـُنـُُهمم  َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَوم ُلُكمم َعَليمِه تـََولَّوم قـُلمَت اَل َأِجُد َما َأمحِم

 . {َتِفيُض ِمَن الدَّممِع َحَزنا َأالَّ َيَُِدوا َما يـُنمِفُقونَ 
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ِفيُض ِمَن }وأْعيـُنـُُهْم تَ   روا عنكَ يقول: أدب  ،تـََولىْوا{}أمحلكم عليها    محولةً   هلم: ال أجدُ   قلتَ ...  
  يف سبيلِ  به للجهادِ  لونَ ويتحمى  ما ينفقونَ  على أهنم ال جيدونَ  ن حزنٍ مِ  يبكونَ  :{الدىْمِع َحَزانً 

 )الطربي(.  هللا.
 

 اجلزء اْلادي عشر 
 
َا السَِّبيُل عَ }  -93 تَ ِإَّنَّ ََواِلِف َو ََبَع  أمِذنُوَنَك َوُهمم  َلى الَِّذيَن َيسم َأغمِنَياُء َرُضوا ِبَِنم َيُكونُوا َمَع اْلم

ُ َعَلى قـُُلوِّبِمم فـَُهمم اَل يـَعمَلُمونَ   . {اَّللَّ

الُعذر اي حممد، ولكنها على الذين يستأذنوك  على أهلِ  ابلعقوبةِ  تعاىل ذكره: ما السبيلُ  يقولُ 
والغزو، نفاقاً   للجهادِ  وطاقةٍ  ،وقوة غىًن  وهم أهلُ  ،معك  اجلهادِ  وتركِ  ،فك الخيف التخلف ِ 
 يقول: رضوا ِبن جيلسوا بعدكَ  {َرُضوا ِبْن َيُكونُوا َمَع اخلََواِلفِ }هللا ووعيده.  وشكًّا يف وعدِ 

 على َوطََبَع اَّللىُ } ،معك  يف البيوت، ويرتكوا الغزوَ  خلَف الرجالِ  اخلوالفُ  وهنى  ،مع النساء
هم  عاقبتِ  سوءَ   {فـَُهْم ال يـَْعَلُمونَ } ،لى قلوهبم مبا كسبوا من الذنوب ع هللاُ  وختمَ  هِبْم{ يقول:قـُُلو 
يف   البالءِ  وعظيمِ  ، يف الدنيا الثناءِ  ن قبيحِ وما عليهم مِ  ،معك  اجلهادَ  همُ وتركِ  فهم عنكَ بتخلُّ 
 خرة. )الطربي(. اآل
 
ُتمم  ََل َعاَلِِ المَغيمِب َوالشََّهاَدِة َرُسولُُه ُثَّ تـَُردُّوَن إِ َوَسرَيَى اَّللَُّ َعَمَلُكمم وَ } -94 نَـبُِِئُكمم ِبَا ُكنـم فـَيـُ

 . { تـَعمَمُلونَ 

منها  ءَ والسييِ  ،منها ابحلسن احلسنَ  ،فيجازيكم هبا ،هائها وحسنِ سييِ  ،هاكم كليِ خربكم ِبعمالِ فيُ 
 )الطربي(.  ء.ابلسييِ 

 
ُهمم فَِإنم َُيمِلُفوَن َلُكمم ِلََتم } -96 ا َعنـم ُهمم  َضوم ا َعنـم ِم  تـَرمَضوم فَِإنَّ اَّللََّ اَل يـَرمَضى َعِن المَقوم

 .{المَفاِسِقيَ 
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ن ومِ  ،هم ما ال تعلمونأمرِ  ن سرائرِ مِ  يعلمُ  ألن هللاَ  ؛هللا هم عندَ انفعِ  فإن رضاكم عنهم غريُ  ...
 إىل الكفرِ  ن اإلميانِ جون مِ م اخلار يعين أهن ،ابهلل وأهنم على الكفرِ  ،عهلونهم ما اعتقادِ  خفييِ 
 )الطربي(.   إىل املعصية. ومن الطاعةِ  ،ابهلل
 
َدُر َأالَّ يـَعمَلُموا ُحُدوَد َما أَنـمَزَل اَّللَُّ َعَلى َرُسوِلِه } -97 َعمَراُب َأَشدُّ ُكفمراا َونَِفاقاا َوَأجم ُ  األم َواَّللَّ

 {. َعِليٌم َحِكيمٌ 

ُ َعِليمٌ   )البغوي(.  من فرائضه. فيما فرضَ  َحِكيٌم{خلقه، } بِ { مبا يف قلو }َوٱَّللى
 
َعمَراِب َمنم يـَتَِّخُذ َما يـُنمِفُق َمغمَرماا} -98 َوائَِر  َوِمَن األم ِء  َوَيََتَبَُّص ِبُكُم الدَّ َعَليمِهمم َدائَِرُة السَّوم

يٌع َعِليمٌ  ُ َسَِ  . { َواَّللَّ

ظُر  سارة، ويَنتتصدىُق بِه غرامًة وخ  يف سبيِل هللِا وي يـَُعدُّ ما َيصرِفهُ   األعراِب َمن  ومنفسرُي اآلية:  ت
وِء  إىل األسوأ، جعَل هللاُ نوائَب السُّ  تبدىَل حاُلكمالاي، لتَث واآلفات، واملصائَب والببكُم احلواد

 دة، وما يستحقُّونَُه من عقاب.ُم الفاسُم نيياهتِ سمُع مقاالهِتُم السيِيئة، ويَعل عليهم، وهللا ي
 )الواضح(. 

 
َ َغُفوٌر رَِحيمٌ } -99 َِتِه ِإنَّ اَّللَّ ُ يف َرمحم ِخُلُهُم اَّللَّ  .{ َسُيدم

هم  هبم مع توبتِ  رحيمٌ  ،ملا اجرتموا غفورٌ  إن هللاَ  ،ة اجلنى  برمحتهِ  هُ فأدخلَ  هُ فيمن رمحَ  دخلهم هللاُ سيُ 
 )الطربي(.   هبم.يعذيِ  هم أنْ وإصالحِ 

 
َعَسى اَّللَُّ َأنم يـَُتوَب  َسيِِئاا   َخَلُطوا َعَمًلا َصاِْلاا َوَآَخرَ َوَآَخُروَن اعمََتَُفوا ِبُذنُوِّبِمم } -102

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ   .{َعَليمِهمم ِإنَّ اَّللَّ
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يف   ولكنهُ  ،هللا عليهم وإمنا معناه: سيتوبُ  ،واجب ن هللاِ ى مِ عليهم. وعسَ  يتوبَ  أنْ  هللاَ  لعلى 
  ، له عليها وساترٌ  ،عن ذنوبه  ملن اتبَ  فوٍ وع ذو صفحٍ  هللاَ  على ما وصفت. إنى  العربِ  كالمِ 
 )الطربي(.   هبا. هُ بَ يعذيِ  أنْ  رحيمٌ 
 

ُرُهمم } -103  {.َوتـُزَكِِيِهمم ِّبَاُخذم ِمنم َأممَواهلِِمم َصَدَقةا ُتَطهِِ

 . )البيضاوي(. املخلصني هم إىل منازلِ وترفعُ  ،حسناهتمنمي هبا وتُ 
 

 . {رَِّحيمُ َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو التـَّوَّاُب ال} -104

 )الواضح(.   رحيم. ؤوٌف هبمالتائبني، ر  رينعبادِه املستغف وِل التوبِة ِمنسبحانَُه كثرُي قب وهو
 

 .{َوُقِل اعمَمُلوا} -105
 هلؤالء الذين اعرتفوا لكَ  م: }َوُقْل{ اي حممدُ ى هللا عليه وســــــلى صــــــلى  حممدٍ   هِ لنبييِ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ 

ــيهاْعَمُلوا{ هلل مبا يُ معك: } ادِ بذنوهبم من املتخلفني عن اجله . فرائضــــــــه وأداءِ   من طاعتهِ   ،رضــــــ
 )الطربي(.

 
َن أِلَممِر اَّللَِّ } -106 ُّبُمم َوِإمَّا يـَُتو َوَآَخُروَن ُمرمَجوم  {.ُب َعَليمِهمم ِإمَّا يـَُعذِِ

 تغلبُ  هُ رمحتَ  هبم ذاك، ولكنى  فعلَ   هبم هذا، وإن شـــــــــاءَ  فعلَ   هللا، إن شـــــــــاءَ  أي: هم حتت عفوِ 
 . )ابن كثري(.غضبه
 

ُمم َلَكاِذبُونَ } -107 َهُد ِإَّنَّ ُ َيشم ََن َواَّللَّ ُسم ِلُفنَّ ِإنم َأَردمَن ِإالَّ اْلم  {.َولََيحم
ىَنٰ }إِ  :بنوه{ أي: الـذين َولََيْحِلَفنى } ــْ إال خرياً ورفقـاً  { أي: مـا أردان ببنيـانـهِ ْن أََرْداَن ِإالى ٱحْلُســــــــــــ

ُْم ابلناس، قال هللا تعاىل: }وَ  ُ َيْشَهُد ِإهنى ِذبُونَ ٱَّللى  فيما قصدوا، وفيما نووا، وإمنا بنوهُ   { أي:َلَكـــــــــٰ
. من قبل هُ ورسـولَ   ب هللاَ ملن حارَ قباء، وكفراً ابهلل، وتفريقاً بني املؤمنني، وإرصـاداً   ضـراراً ملسـجدِ 
 )ابن كثري(.
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ِجٌد } -108 َس َعَلى التـَّقمَوىَلَمسـم ٍم    ُأسـِِ ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيُِبُّوَن َأنم َأَحقُّ َأنم تـَُقوَم  ِمنم َأوَِّل يـَوم

رِينَ يـََتَطهَُّروا  ُ ُيُِبُّ المُمطَّهِِ  {.َواَّللَّ
 . )الطربي(.ى هللا وطاعتهعلى تقوَ  وأصلهُ  سهُ أسا دىءَ ابتُ  {:ُأسِيَس َعَلى التـىْقَوى}
ُ حيُِبُّ اْلُمطىهِيرِينَ }  )ابن كثري(. ابملاء. رينَ املتطهيِ  حيبُّ  وهللاُ  {:َواَّللى
 

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ } -110  .{َواَّللَّ
ُ َعِليٌم{ أي . )ابن كثري(. :}َواَّللى  ِبعماِل َخلقه، }َحِكيٌم{ يف جمازاهِتم عنها، ِمن خرٍي وشري

 
تَـبمِشُروا بِبَـيمِعُكُم الَِّذي َِبيـَعمُتمم ِبهِ } -111  .{فَاسم

 أوضح.)روح املعاين( أطوُل و . )البيضاوي(. وهو يف الفرح فافرحوا به غايةَ 
 

مـاا بـَعـمدَ } -115 لَّ قـَوم ــِ ُ لُِيضـــــــــ اَن اَّللَّ َ هَلُمم مَـا يـَتـَُّقوَن   َومَـا كـَ َداُهمم َحَّتَّ يـَُبيِِ ِإنَّ اَّللََّ ِبكـُلِِ ِإذم هـَ
ٍء َعِليمٌ   {َشيم

ُ هلم.  ــان، فيبنيِي ــاجُتهم إىل البيـ ــا حـ ــاء، اليت من مجلِتهـ ــيـ )روح أي: إن هللَا عليٌم جبميِع األشــــــــــــ
 املعاين(.

 
َماَواِت } -116 َرمضِ ِإنَّ اَّللََّ َلُه ُملمُك الســـــــَّ َوَما َلُكمم ِمنم ُدوِن اَّللَِّ ِمنم َوِلٍِ ُُيمِيي َوُُيِيُت    َواألم

 .{َواَل َنِصريٍ 
 ن امللوكِ مِ  هُ ن دونَ مَ  وكلُّ  ،همالكُ ومُ  واألرضِ  الســــــــــماواتِ  له ســــــــــلطانُ  -  أيها الناسُ  -  إن هللاَ 
فال عزعوا  ،منهم  ن يشــاءُ مَ  يتُ منهم وميُ   ن يشــاءُ يي مَ حيُ  ،مم وموهتُ حياهتُ   بيدهِ   ،يكهالومم فعبيدهُ 

أو  ،واحلبشــــــــــة فارسٍ  أو ملوكَ   ،كانوا  الرومِ  ملوكَ   ،ن امللوكيب مِ  ن كفرَ مَ  ن قتالِ مِ  أيها املؤمنونَ 
 ن أشاء. مَ  ذلُّ وامل ،منهم ومنكم ن أشاءُ مَ  ين املعزُّ إف ،واغزوهم وجاهدوهم يف طاعيت ،غريهم

مـنه هلم  وإغراءٌ  ،ـبه من املمـالـيك  ن كفرَ مَ  كـليِ   على قـتالِ  املؤمننيَ  ثـناؤهُ  جـلى  ن هللاِ مِ  وهـذا حض  
 )الطربي(. حبرهبم.
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 .{ِإنَُّه ِّبِمم رَُءوٌف رَِحيمٌ } -117

رحيٌم   ،موٌف هبؤ ر   ،ةواملشـــقى  ةِ ملا انهلم يف ســـفرهم من الشـــدى  م ذلكَ قلوهبَ   إن ربكم ابلذين خالطَ 
وصــــــــــــربوا عليه من   ،و مع رســــــــــــولهِ ما أبلَ   وا يف هللاِ بعد ما قد أبلَ  منهم اإلميانَ  يهلكهم فينزعَ  أنْ 

 )الطربي(. والضرياء. البأساءِ 
 

اَقتم } -118 ــَ َرمُض ِبَا رَُحَبتم َوضـــ اَقتم َعَليمِهُم األم ــَ َوَعَلى الثًََّلثَِة الَِّذيَن ُخلُِِفوا َحَّتَّ ِإَذا ضـــ
ُهمم  َعَليمِهمم  هِ َوظَنُّوا أَ أَنـمُفســـــــــــُ َأ ِمَن اَّللَِّ ِإالَّ ِإلَيـــم لِيَـُتوبُوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو ُثَّ ًَتَب َعَليمِهمم  نم اَل َملمجـــَ

 .{التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
 

 هم خالفَ فِ بتخلُّ   هللا من البالءِ   هبم من أمرِ   ون إليه مما نزلَ ؤ هلم يلج  وأيقنوا بقلوهبم أن ال شيءَ 
هللا إال هللا. مث  نجيهم من كربه، وال مما حيذرون من عذابِ يُ م ى هللا عليه وســــــلى صــــــلى   هللا رســــــولِ 

ــيــهِ إىل مــا يُ  إىل طــاعتــه، والرجوعَ  رزقهم اإلانبــةَ   ،ويرجعوا إىل طــاعتــه  ،نيبوا إليــهعنهم، ليُ  رضــــــــــــ
 اإلانـبةَ  لعـبادهِ  ابُ هو الوهـى   هللاَ إن يقول: { ِإنى اَّللىَ ُهَو التـىوىاُب الرىِحيمُ }  وهنـيه. إىل أمرهِ  واالنتهـاءِ 
أو   ،التوبة هم بعدَ يعاقبَ  هبم أنْ  الرحيمُ   ،عنه  رضــــيهِ منهم ملا يُ  هُ توفيقَ  ن أحبى مَ  قُ املوفيِ   ،إىل طاعته

 )الطربي(. عليه. وال يتوبَ  واإلانبةَ  منهم التوبةَ  ن أرادَ مَ  خيذلَ 
 

 {.الصَّاِدِقيَ  وَُكونُوا َمعَ  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ } -119
عذابه: اي أيها  من أليمِ   واخلالصِ  ،من عقابه  النجاةِ   هم ســـــــــبيلَ فَ للمؤمنني معريِ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ 

حدوده، وكونوا يف الدنيا من  وعنبِ   ،فرائضــه ِبداءِ   ،الذين آمنوا ابهلل ورســوله، اتقوا هللا وراقبوه
 )الطربي(. ...مع الصادقني يف اجلنة يف اآلخرةِ هللا وطاعته، تكونوا  واليةِ  أهلِ 
 

ِ ئاا }  -120 ُمم اَل ُيِصيبـُُهمم َظَمأٌ َواَل َنَصٌب َواَل َُممَمَصٌة يف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل َيطَُئوَن َموم َذِلَك ِبََِّنَّ
اِلٌح ِإنَّ اَّللََّ ُكِتَب هَلُمم ِبِه عَ ِإالَّ  يَِغيُظ المُكفَّاَر َواَل يـََناُلوَن ِمنم َعُدوٍِ نـَيمًلا  َر َمٌل صــــَ يُع َأجم  اَل ُيضــــِ

ِسِنيَ   .{المُمحم
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 لقهِ ن خَ ا مِ حمســنً  عُ دَ ال يَ   قد ارتضــاه. إن هللاَ   صــا ٍ  عملٍ  ثوابَ  هِ كليِ   هلم بذلكَ   هللاُ  إال كتبَ ...  
ــنَ  ــانه  هُ أن جيازيَ   ،عنه  ا هناهُ ى عمي وانتهَ  ،فيما أمره  هُ فأطاعَ   ،يف عمله أحســـــــــ  هُ ويثيبَ   ،على إحســـــــــ

مـا  ن األعرابِ م مِ ن حوهلَ ومَ   امـلديـنةِ  ن أهـلِ مِ  ذـلكَ  ملن فعـلَ  كـتبَ   فـلذـلكَ  ،عمـله على صــــــــــــــا ِ 
 )الطربي(. ذلك. فعلهِ  له أجرَ  عْ فلم يضييِ  ،ما فعل على كليِ  الثوابَ  يف هذه اآليةِ  ذكرَ 
 

ِغريَةا َواَل َكِبريَةا َواَل يـَقمطَُعوَن َوادِ } -121 ــَ ُ َيا  َواَل يـُنمِفُقوَن نـََفَقةا صـــــ زِيـَُهُم اَّللَّ ِإالَّ ُكِتَب هَلُمم لَِيجم
َسَن َما َكانُوا يـَعمَمُلونَ   .{َأحم

أعماهلم  ما جيزيهم على أحســـــــنِ  عملهم ذلك، جزاًء هلم عليه كأحســـــــنِ  هلم أجرُ  بَ تِ إال كُ ...  
 )الطربي(. يف منازهلم. عملوهنا وهم مقيمونَ اليت كانوا ي

ــار(: أيف )روح املعاين وقالَ  ــُن  ،أو اللوح ،يف الصــــــحف بَ تِ أو كُ  ،هلم تَ ثبِ أُ   ي، ابختصــــ أحســــ
ــَن  ــبحانُه اختاَر هلم أحسـ ــن، وهو سـ ــًنا وأحسـ جزاِء أعماهلم، على معىَن أنى ألعماهلم جزاًء حسـ

 جزاء.
 

ِسِهمم } -125 ساا ِإََل رِجم ُمم رِجم  .{ونَ َوَماُتوا َوُهمم َكاِفرُ َوَأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوِّبِمم َمَرٌض فـََزاَدَتم
 وآايته. ابهللِ  أهنم هلكوا وهم كافرونَ  ،املنافقنيَ  يعين هؤالءِ قاَل الطربي: 

 يف )روح املعاين(: أي: استحكَم ذلك فيهم إىل أْن ميوتوا عليه.  وقالَ 
 

 رة يونس سو 
 
يٍم } -4 ُفُرونَ َوالَِّذيَن َكَفُروا هَلُمم َشَراٌب ِمنم محَِ  .{َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِبَا َكانُوا َيكم

ــِ  ،عموجِ  عذابٌ  وهلم مع ذلكَ  ــوله. ابهللِ  {مبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ } ،ن احلميممِ  ى الشـــــرابِ وَ ســـ  ورســـ
 )الطربي(.

 
اِْلَاتِ ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا } -9 ــَّ َاُر  َوَعِمُلوا الصــــــ ََّنم ُمم ِبُِِيَاَِّنِمم ََتمِري ِمنم حَتمِتِهُم األم ِديِهمم َرّبُّ يف يـَهم

  .{يمِ َجنَّاِت النَّعِ 
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احِلَاتِ } وعملوا الصـــــــاحلات،   ،قوا هللا ورســـــــولهإن الذين صـــــــدى   {:ِإنى الىِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصـــــــى
 إىل أمره. تهاءُ واالن ،هللا بطاعةِ  وذلك العملُ 

ــاتنيِ  {:يف َجنـىاِت النىِعيمِ } )تفســــــــــــــري   ـبه. واإلمـيانِ   طـاعـتهِ  ـبه أهـلَ   هللاُ  مَ اـلذي نعى  النعيمِ   يف بســــــــــــ
 طربي(.ال
 
رُّ  } -12 اَن الضـُّ نمسـَ رَُّه َوِإَذا َمسَّ اْلمِ َنا َعنمُه ضـُ فم ا َأوم قَائِماا فـََلمَّا َكشـَ  َمرَّ َدَعاَن جِلَنمِبِه َأوم قَاِعدا

ُعَنا ِإََل ُضرٍِ َمسَّهُ   .{َكَأنم َلَم َيدم
ــوع، مدَ  َف ما به. فلمي ًعا، أو قاعًدا، أو قائًما، يف كلِي أحوالِه، لضـــطجِ عاان يف ِذلىٍة وخشـ ــِ ا َنكشـ

  ، ري فشــــــــَفيناه، أو أغَنيناه، أعرض، واســــــــتمرى على ما كان عليه قبَل أن أزَلنا ما أصــــــــابَُه ِمن ضــــــــُ
ــى  ُيصـــــــــــــــاب، وكـأنـىُه ليَس ذلـك   عـاِء ويُِلحُّ يف طلـِب اإلجـابـة.يَلَهُج ابلـدُّ  خَص الـذي كـانالشــــــــــــ

 )الواضح(.
 
نـَا المُقُروَن ِمنم قـَبم } -13 َلكم ُمم ُرســـــــــــُ َوَلقـَدم َأهم اَءَتم ا ظََلُموا َوجـَ انُوا ُلُهمم ِبِ ِلُكمم َلمـَّ لمبَـيِِنـَاِت َومَـا كـَ

رِِميَ  َم المُمجم ِمُنوا َكَذِلَك ََنمِزي المَقوم  .{لِيـُؤم
 ا أشركوا وخالفوا أمرَ ـــمي ل مهللا من قبلكم أيها املشركون برهبيِ  رسلَ  تْ بَ اليت كذى  ولقد أهلكنا األممَ 

ــلُ وجــاءهتم ر ، هللا وهنيــه اليت أهلكنــاهــا  هــذه األممُ  فلم تكنْ  ،أهنــا حقي  نــاتِ البييِ  ايتِ هم ابآلســــــــــــ
ــلِ  ــديِ ليؤمنوا برســــــــــــ كمـا و ـله.   العـبادةِ   وإخالصِ  هللاِ  ن توحـيدِ مِ   ،وهم إلـيهقوهم إىل ـما دعَ هم ويصــــــــــــ

ــَ   ،أهلكنا هذه القرون من قبلكم أيها املشـــــــركون ــلَ  ،همبظلمهم أنفســـــ هم ورديِ   ،هموتكذيبهم رســـــ
ى هللا ا صــــــلى كم حممدً ذيبكم رســــــولَ فأهلككم كما أهلكتهم بتك  ،بكم أفعلُ  نصــــــيحتهم، كذلك 

ــلى  ــَ م، وظلمِ عليه وســ ــركِ كم أنفســ ــركِ كم، إن أنتم مل تُ كم بربيِ كم بشــ كم، نيبوا وتتوبوا إىل هللا من شــ
يف  النــارَ  هُ وأوردَ  ،بســــــــــــــخطي يف الــدنيــا هُ عنــدي أن أهلكَــ  يب على كفرهِ  الكــافرِ  فــإن من ثوابِ 

 (.، ابختصاريلطرب )ا اآلخرة.
 
َلُه ِمنم تِلمَقاِء نـَفمِسيُقلم َما } -15  .{َيُكوُن ِل َأنم أَُبدِِ

 . )ابن كثري(.عن هللا غٌ مبليِ  ورسولٌ  ،مأمور ، إمنا أان عبدٌ أي: ليس هذا إيلي 
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َفُعُهمم  } -18 رُُّهمم َواَل يـَنـم َفَعاُؤنَ َويـَُقوُلوَن َهؤُ َويـَعمُبُدوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َما اَل َيضــُ   ِعنمَد اَّللَِّ اَلِء شــُ

َرمِض  رُِكونَ ُقلم أَتـُنَـبُِِئوَن اَّللََّ ِبَا اَل يـَعمَلُم يف السََّماَواِت َواَل يف األم  .{ُسبمَحانَُه َوتـََعاََل َعمَّا ُيشم
  .هللا عندَ  اهشفاعتِ  ا رجاءَ أهنم كانوا يعبدوهنَ {: يعين َويـَُقوُلوَن َهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد اَّللىِ }
رُِكونَ } ْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمىا ُيشــْ هم يف ن إشــراكِ مِ   املشــركونَ  هؤالءِ  ا يفعلهُ ا عمي وعلوًّ  ا هللِ تنزيهً {:  ســُ

 )الطربي(. وافرتائهم عليه الكذب. ،وال ينفع ما ال يضرُّ  عبادةِ 
 
نَـُهمم ِفيَوَلوماَل َكِلَمٌة َسبَـَقتم ِمنم رَبَِِك } -19  {.ِلُفونَ َما ِفيِه َُيمتَ َلُقِضَي بـَيـم
نَـُهْم{ عاجالً }}  .البيضاوي(). احملقي  وإبقاءِ  ،املبطل إبهالكِ  ،ِفيَما ِفيِه خَيَْتِلُفوَن{َلُقِضَي بـَيـْ
 
َُِروا } -20 َت ُب َّلِلَِّ فــَانـم ا المَغيــم لم ِإَّنــََّ ِه َآيــٌَة ِمنم رَبِــِِه فـَقــُ  ِمَن ِإِّنِ َمَعُكمم َويـَُقوُلوَن َلوماَل أُنمِزَل َعَليــم
َِرِينَ المُمنـم   {.َت

عليه، إين معكم   احملقى   وإظهارهِ   ،منا للمبطلِ   عقوبتهِ  بتعجيلِ   ،هللا بيننا  قضاءَ  فانتظروا أيها القومُ 
 )الطربي(. ذلك. ممن ينتظرُ 

 
تـُُبوَن َما ََتمُكُرونَ } -21  .{ِإنَّ ُرُسَلَنا َيكم

نَُه عليه، مث يعرضــــــــــون على عامِل الغيِب والكاتبون الكراُم يكتبون عليه مجيَع ما يفعله، وحُيصــــــــــو 
 زيِه على احلقرِي واجلليل، والنقرِي والِقْطمري. )ابن كثري(.والشهادة، فيجا

 
22- { ُ ريِِ ــَ ُتمم يف المُفلمِك َوَجَريمَن ِّبِمم ِبرِيٍح  َيَِِبٍة ُهَو الَِّذي ُيســـــــ ِر َحَّتَّ ِإَذا ُكنـم ُكمم يف المَ ِِ َوالمَبحم

ُمم ُأِحيَط ِّبِمم َدَعُوا َوَفرُِحوا ّبَِ  ٌف َوَجاَءُهُم المَمومُج ِمنم ُكلِِ َمَكاٍن َوظَنُّوا َأَّنَّ ــِ َا رِيٌح َعاصــــ ا َجاَءَتم
تَـَنا ِمنم َهِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ  ِلِصَي َلهُ اَّللََّ ُُمم  يَن لَِئنم َأَنمَيـم  {.الدِِ

َ معىن ألفاٍظ فيها. وهذا تفسريها:  بنيى
فن،  كِيُنكملذي مي اهو هللاُ  ــُّ ري يف الرَبِي والبحِر مبا مهىَدُه وســـخىَرُه لكم، حىتى إذا ركبوا السـ ــى مَن السـ

ودفَعتهُم الريُح بســــــــرعٍة مناســــــــبٍة تُعِجُبهم، وفرحوا بذلَك واطمأنُّوا، هبىْت عليها ريٌح شــــــــديدة، 
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َب غَرُقهم، أخَلصــــــــوا وقـَرُ  أحاَط هبم قدنوا أنى اهلالَك كلِي طَرف، وأيق  وُج وارتفَع ِمنامل  موعال هب
ــرِكوا مععالدى  ــنًما وال وثًنا، قائلني: عائهمُه يف داَء هلِل وحَده، ومل ُيشـــــــ ، أحًدا، ال صـــــــ  لئن اي ربي

اعة، اكريَن لَك ابإلمياِن والطى كوننى مَن الشـــــــــى لنالغَرق،   نمْن هذا الَكْرب، وأنَقْذتَنا مِ   ناخلىصـــــــــتَ 
 )الواضح(. .يئاً ولن ُنشرَِك بَك ش

 
ا َوازَّيَـّنــَتم } -24 ُرفـَهــَ َرمُض زُخم َذِت األم ا َحَّتَّ ِإَذا َأخــَ ا َأًَتهــَ هــَ اِدُروَن َعَليـم ُمم قــَ ا َأَّنَّ ُلهــَ َوَظنَّ َأهم

 {.َأممُرَن لَيمًلا َأوم ََّنَاراا
َهآ }َوَظنى أَْهُلَهآ ُْم قَاِدُروَن َعَليـْ ــاِدها، أي:  {َأهنى ــاؤان هااتأعلى جذاِذها وقطاِفها وحصــــــــــــ  قضــــــــــــ

 {. )البغوي(.لَْيالً أَْو هَنَاراهالكها، }إب
 
ُعو ِإََل َداِر السًََّلِم } -25 ُ َيدم َتِقيمٍ َواَّللَّ ِدي َمنم َيَشاُء ِإََل ِصَراٍط ُمسم  .{َويـَهم

 هُ الذي جعلَ  ،وهو اإلســــالم ،املســــتقيم الطريقِ   إلصــــابةِ  قهُ فيوفيِ  من خلقهِ  ن يشــــاءُ مَ   يوهو يـَْهد
 . )الطربي(.وكرامته فيه إىل جنانهِ  وسلكَ  هُ ا ملن ركبَ وطريقً  ،إىل رضاه ا للوصولِ سببً  ثناؤهُ  جلى 
 
ََن َوِزََيَدٌة َواَل يـَرمَهُق ُوُجوَهُهمم َقََتٌ َواَل ِذلٌَّة } -26 ــم ُســـ ُنوا اْلم ــَ ســـ َحاُب لِلَِّذيَن َأحم ــم ُأولَِئَك َأصـــ
َنَّ   .{ِة ُهمم ِفيَها َخاِلُدونَ اجلم
ال  ،اأبدً   ن هم فيها ماكثونَ ومَ   ،ااهنُ وســـــــكى   اجلنةِ  هم أهلُ   ،همصـــــــفتَ  وصـــــــفتُ الذين  هؤالءِ ...  
 )الطربي(. م.هتُ عليهم لذى  صُ فتتنغى  جنيَ وال هم مبخرَ  ،همنعيمِ  فيخافوا زوالَ  تبيدُ 
 
يَِِئٍة ِبِثمِلَها  } -27 يَِِئاِت َجَزاُء ســَ ُبوا الســَّ ٍم مم ِمَن اَما هلَُ  َوتـَرمَهُقُهمم ِذلَّةٌ َوالَِّذيَن َكســَ َّللَِّ ِمنم َعاصــِ

َمِلماا  َا ُأغمِشَيتم ُوُجوُهُهمم ِقطَعاا ِمَن اللَّيمِل ُم  .{ُأولَِئَك َأصمَحاُب النَّاِر ُهمم ِفيَها َخاِلُدونَ َكَأَّنَّ
 .همإايي  هللاِ  بعقابِ  وهوانٌ  ةٌ م ذلى غشاهُ وتَ  {:ُهْم ِذلىةٌ َوتـَْرَهقُ }
َحاُب النىاِر ُهْم }  النارِ  أهلُ  ،همصــــــــفتَ  لكَ  الذين وصــــــــفتُ  هؤالءِ {:  ِفيَها َخاِلُدونَ أُولَِئَك َأصــــــــْ

 )الطربي(. هم فيها ماكثون. ،هاالذين هم أهلُ 
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نَـَنا } -29 ا بـَيـم َنُكمم ِإنم ُكنَّا َعنم ِعَباَدِتُكمم َلَغاِفِليَ َفَكَفى ِِبَّللَِّ َشِهيدا  .{َوبـَيـم
ان دون هللا إال غافلني، كم إايي ا عن عبادتِ كني ا  م  ،ا بيننا وبينكم أيها املشــــركونشــــاهدً   حســــبنا هللاُ 
 )الطربي، ابختصار(. به وال نعلم.  ال نشعرُ 

 
ََتُونَ } -30 ُهمم َما َكانُوا يـَفم  {.َوَضلَّ َعنـم

 عليه. عن املشــــــــــــــركني }مىا َكانُواْ يـَْفرَتُوَن{ أي: ما كانوا يعبدون من دون هللا افرتاءً  أي: ذهبَ 
 )ابن كثري(.

 
َقِِ ِإالَّ الضًََّلُل  ُكمُ َفَذلِ } -32 َقُّ َفَماَذا بـَعمَد اْلم ُ رَبُُّكُم اْلم  .{فََأَّنَّ ُتصمَرُفونَ اَّللَّ
)زاد  يــت؟ي وال ميُ وال حيُ  ،ن ال يرزقمَ  عبـــادةِ كم ِإىل عقولُ  عبـــاس: كيف تصــــــــــــــرفُ  ابنُ  قــالَ 

 املسري(.
 
 {.َفَما َلُكمم َكيمَف حَتمُكُمونَ } -35
 ؟ )النسفي(.هللا تزعمون أهنم أندادُ  حيثُ  ،{ ابلباطلُكُمونَ َفَما َلُكْم َكْيَف حتَْ }
 
َعُلونَ } -36  .{ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَا يـَفم

 ألنه تعاىَل أخرَب أنه سُيجازيهم على ذلَك أُتى اجلزاء. )ابن كثري(.هتديٌد هلم ووعيٌد شديد؛ 
 
ورٍَة   َأمم يـَُقوُلوَن افمََتَاهُ } -38 ــُ َتطَعمُتمم ِمنم ُدوِن اَّللَِّ  ِمثمِلِه َوادمُعوا َمِن اُقلم فَأمُتوا ِبسـ ــم ُتمم سـ ِإنم ُكنـم

 {.َصاِدِقيَ 
 خُيتَلق ويُنَشأ. بنيى معىن }يـُْفرَتَى{ يف اآليِة السابقِة بقوله:

ُتْم َصاِدِقنيَ }  . )البغوي(.أن حممداً افرتاه{ ِإْن ُكنـْ
 
َّاِلِميَ } -39 َُرم َكيمَف َكاَن َعاِقَبُة ال  {.فَانم
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ــلَ   فــانظرْ  نــا ظلمــاً وعلواً وكفراً، وعنــاداً وجهاًل؟ فــاحــذروا أيهــا كيف أهلكنــاهم بتكــذيبهم رســــــــــــ
 )ابن كثري(. كم ما أصاهبم.بون أن يصيبَ املكذيِ 
 
ِسِدينَ } -40  .{َورَبَُّك َأعمَلُم ِِبلمُمفم

 )البيضاوي(. ين.ابملعاندين أو املصريِ 
 
لم ِل َعَملِ } -41 بُوَك فـَقــُ ذَّ ُل َوَأَن بَِريٌء ِمــَِّا ي َوَلُكمم َعَمُلُكمم أَنـمُتمم بَ َوِإنم كــَ ا َأعممــَ رِيُئوَن ِمــَِّ

 .{تـَعمَمُلونَ 
 ،هؤالء املشـــركون اي حممدُ  بكَ كذى   م: وإنْ وســـلى   ى هللا عليه وآلهِ صـــلى  حممدٍ   هِ لنبييِ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ 

كم ولكم دينُ  ،ديين وعملي يلَ  ،ومأيهـا الق هلم: ك، فقـلْ هم بـه من عنـد ربـيِ مـا جئتَ  وردُّوا عليـكَ 
ا أنـُْتْم بَرِيُئوَن ممى }بعمله.   عاملٍ  كلُّ   ىوإمنا جُيازَ  ،كم عمليوال يضـرُّ  ،كمين عملُ اليضـرُّ  ،كموعملُ 
 )الطربي(. كم.عملِ  جبريرةِ  ذُ ال أؤاخَ  {ا تـَْعَمُلونَ  بَرِيٌء ممى انَ أَ وَ } ،جبريرته ذونَ ال تؤاخَ  {أْعَملُ 
 
َمِلُمو  اَل ِإنَّ اَّللََّ } -44 ئاا َوَلِكنَّ النَّاَس أَنـمُفَسُهمم َي َمِلُم النَّاَس َشيـم  {.نَ َي

هبم إال ه، وال يعذيِ ون منه، ال يعاقبهم إال مبعصــــــــــــــيتهم إايي ما ال يســــــــــــــتحقُّ  ِبلقهِ  إن هللا ال يفعلُ 
ــَ  النــاسَ  ولكنى  ،بكفرهم بــه هللا  هــا غضــــــــــــــــبَ ابجرتامهم مــا يورثُ  ؛همهم الــذين يظلمون أنفســــــــــــ

 سخطه. و 
 واملؤمنني به، أنه مل يســلبْ  مَ عليه وســلى ى هللا صــلى   حممدٍ   هِ لنبييِ  من هللا تعاىل ذكرهُ  وإمنا هذا إعالمٌ 

منهم،  ســــــــــــــلفَ  رمٍ جُ  مـنه بغريِ  ابـتداءً  عنهم أهنم ال يؤمنون اإلميـانَ  ثـناؤهُ  جـلى  هؤالء اـلذين أخربَ 
 :مرهبيِ  عليهم قولُ  اكتســبوها، فحقى  وبٍ لذن  منهم ســلبهُ   هم ذلك ابســتحقاقٍ أنه إمنا ســلبَ   وإخبارٌ 

 )الطربي(. .[87التوبة: ]سورة  {َع على قُلوهِبِمْ بِ وطُ }
 
َتِدينَ } -45 بُوا بِِلَقاِء اَّللَِّ َوَما َكانُوا ُمهم  .{َقدم َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
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قني  وفى ومـــا كـــانوا م ،وهلكوا ،هم من اخلريوحظوظَ  هُ وعقـــابَـــ  هللاِ  الـــذين جحـــدوا ثوابَ  قـــد غبَ 
ن هلم به مِ  َبلَ ما ال قِ  هم ذلكَ ألنه أكســـــــــــبَ   ؛هللا هم بلقاءِ ن تكذيبِ ا فعلوا مِ ممى  الرشـــــــــــدِ   إلصـــــــــــابةِ 
 )الطربي(. هللا. عذابِ 

 
ِط } -47 نَـُهمم ِِبلمِقسم َمَلُمونَ َوِلُكلِِ أُمٍَّة َرُسوٌل فَِإَذا َجاَء َرُسوهُلُمم ُقِضَي بـَيـم  {.َوُهمم اَل ُي

ــنــاهتم صُ نقَ وال يُ  ،ةحجــى  ذون بغريِ وال يُؤاخَــ  ،ذنــب بون بغريِ ال يعــذى  زاد على وال يُ  ،من حســــــــــــ
 )البغوي(. سيئاهتم.

 
ُلمِد } -52 ِسُبونَ ُثَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْلم ُتمم َتكم  .{َهلم َُتمَزومَن ِإالَّ ِبَا ُكنـم

 .؟ )الطربي(ن معاصي هللاكم مِ مماتِ  قبلَ  مكيف حياتِ  م تعملونَ ثابون إالي مبا كنتُ فانظروا هل تُ 
 
تَـَدتم بـِهِ } -45 َرمِض اَلفـم ا يف األم تم مـَ لِِ نـَفمٍس ظََلمـَ ا رََأُوا  َوَلوم َأنَّ ِلكـُ َة َلمـَّ رُّوا النـََّدامـَ َوَأســـــــــــَ

ِط المَعَذاَب  نَـُهمم ِِبلمِقسم َمَلُمونَ َوُقِضَي بـَيـم  .{َوُهمم اَل ُي
 ،عبادةً  ن يســـــــــتحقُّ مَ  ا غريَ وظُْلُمها يف هذا املوضـــــــــع: عبادهتُ  -  ابهلل كفرتْ   نفسٍ  ولو أن لكليِ 

بـذلـك  أو كثري، الفتـدتْ  مـا يف األْرِض{ من قليـلٍ } - عليهـا طـاعتـه ن جيـبُ مَ  هـا طـاعـةَ ركُ وت
  .هللا إذا عاينته من عذابِ  هِ كليِ 
طِ } ــْ نَـُهْم اِبْلِقســـ َي بـَيـْ ــِ ىوق  {:َوُقضـــ ــَ ــاءِ   بني األتباعِ  هللا يؤمئذٍ  ضـــ  َوُهْم اَل }، منهم ابلعدل والرؤســـ

ــيئً أعماهلِ   ن جزاءِ مِ  {يُْظَلُمونَ  ــانه ازي احملســــنَ جيُ  ولكنْ   ،ام شــ  اإلميانِ  ن أهلِ مِ  واملســــيءُ   ،إبحســ
 ،بينهم ابلعدل  هللاِ  قضــــــــــاءُ  فذلكَ   .يف النار خيلدُ  والكافرُ   ،عنه يعفوَ   ا أنْ مي إو   ،هللا  هُ يعاقبَ  ا أنْ إمي 

 ي(.)الطرب  ال ظلم. عدلٌ  ال شكى  وذلكَ 
 
َرمِض } -55 اَواِت َواألم مـــَ ا يف الســـــــــــَّ ثـََرُهمم اَل َأاَل ِإنَّ َّلِلَِّ مـــَ َد اَّللَِّ َحق  َوَلِكنَّ َأكم َأاَل ِإنَّ َوعـــم

 {.يـَعمَلُمونَ 



157 

 

أال إنى مجيَع ـما وعـَد هللاُ ـبه كـائٌن ال حمـاـلة، اثـبٌت واقٌع كمـا ـقاَل ـبه، ومـنه البـعُث واجلزاء، ولكنى 
وِء اســــــــــتعداِدهم للبحِث    يعلموَن ذلك؛ثَر النىاِس الأك لغفلِتهم واغرتارِهم بظواهِر األمور، وســــــــــُ

 عن احلقِي أو قبوله. )الواضح(.
 
ُدوِر } -57 ــُّ َفاٌء ِلَما يف الصـ ــِ ِعٌََة ِمنم رَبُِِكمم َوشـ َوُهداى َوَرمحمٌَة ََي أَيُـَّها النَّاُس َقدم َجاَءتمُكمم َموم

ِمنِ   {.يَ لِلمُمؤم
 }َوَرمْحٌَة{ يرحمُ  ،ومعصــــــــيته  على طاعتهِ  هللا وحرامه، ودليلٌ  حلاللِ   انٌ قول: وهو بي}َوُهًدى{ ي

ــاءَ  ى. والردَ   به من اهلالكِ   نجيهِ إىل اهلدى، ويُ  به من الضــــــــــــــاللةِ  نقذهُ من خلقه، فيُ   هبا من شــــــــــــ
 ـبه فهو علـيه عمى، ويف للمؤمنني ـبه دون الكـافرين ـبه، ألن من كفرَ  وتعـاىل رمحـةً  تـباركَ  وجعـلهُ 
 )الطربي(. ى.يف َلظ به اخللودُ  على الكفرِ  جزاؤهُ  اآلخرةِ 

 
ُلو مِ } -61 أمٍن َوَما تـَتـم ٍل ِإالَّ ُكنَـّا َعَليمُكمم نمُه ِمنم قـُرمَآٍن  َوَما َتُكوُن يف شـــــــــــَ َواَل تـَعمَمُلوَن ِمنم َعمـَ

 {.ِإذم تُِفيُضوَن ِفيهِ  ُشُهوداا
ــاِل أيُّهـــ ... وال تعم ــٍل مَن األعمـ ا شــــــــــــــهوًدا عليكملوَن أيى عمـ ــي اس، إالي كنـ ــى لُع على طى ، نا النـ

 ورِكم.. )الواضح(.أحواِلكم، ونَعَلُم مجيَع أم
 
َّنَّ َوَما يَـ } -66 ُعوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ ُشرََكاَء ِإنم يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ ال  {.تَِّبُع الَِّذيَن َيدم
 دون األصـــــــنام، وهي ال متلكُ واألرض، وأن املشـــــــركني يعب واتِ االســـــــم تعاىل أن له ملكَ  أخربَ 

ــيئاً، ال ضـــراً وال نفعاً، وال دليلَ   ،همم وخترصَـــ هلم على عبادهتا، بل إمنا يتبعون يف ذلك ظنوهنَ  شـ
 . )ابن كثري(.وكذهبم وإفكهم

 
 .{أَتـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما اَل تـَعمَلُمونَ } -68

إليه جهالً   إضـافتهُ  إليه ما ال جيوزُ   يفونَ تضـ و   ،تهوصـحى   هُ حقيقتَ  قوالً ال تعلمونَ  أَتقولون على هللاِ 
 ؟ )الطربي(.وال برهان ةٍ حجى  بغريِ  ،منكم
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ََتُوَن َعَلى اَّللَِّ المَكِذبَ } -69 ِلُحونَ  ُقلم ِإنَّ الَِّذيَن يـَفم  .{اَل يـُفم
ذِ  ى هللاِ لَ وَن عَ ِذيَن يـَْفرتَُ الــى  إنى } :هلم دُ قـُـْل اي حممــى  عون لــه ويــدى  ،فيقولون عليــه البــاطــل {بَ الكــَ

 )الطربي(. .}اَل يـُْفِلُحوَن{ ،اولدً 
 
ُفُرونَ } -70 َنا َمرمِجُعُهمم ُثَّ نُِذيُقُهُم المَعَذاَب الشَِّديَد ِبَا َكانُوا َيكم نـمَيا ُثَّ ِإلَيـم  .{َمَتاٌع يف الدُّ

نيا، ما هو إالي متاٌع قَن اليوَم يف احلياإنى ما فيِه املشــــركو  وســــوَف تنقضــــي  زائل،عيٌم ، ونليلِة الدُّ
قاَء املؤبىد، بســـــــــــبِب   َم القيامة، لُنذيَقهميو  إلينا َمرِجُعهم  مث  يًعا،مج  آجاهُلم العذاَب األليَم والشـــــــــــى

، وافرتائهم الكذَب على هللا. )الواضح(.   كفرِهم املستمري
 
َناُه َوَمنم َمَعُه يف المُفلمِك } -73 بُوُه فـََنجَّيـم  .{ِئفَ َوَجَعلمَناُهمم َخًَل َفَكذَّ

ــفينـةِ  ينـا مع نوحٍ وجعلنـا اـلذين جنى  بعـد أن  ،بوهاـلذين كـذى  من قومـهِ  يف األرضِ  خالئفَ  يف الســــــــــــ
 .. )الطربي(.بوا ِبايتناأغرقنا الذين كذى 

 
ُن } -79  .{ائـمُتوّن ِبُكلِِ َساِحٍر َعِليمٍ َوقَاَل ِفرمَعوم

 ي(.)الطرب  ابلسحر. عليمٍ  ،رةن السحَ مِ  رُ ن يسحَ مَ  ائتوين بكليِ 
 
 .{قَاَل هَلُمم ُموَسى أَلمُقوا َما أَنـمُتمم ُملمُقونَ فـََلمَّا َجاَء السََّحَرُة } -80

ى يف ثباٍت وإميان: أَْلقُ  أنواِع  مَن الِعصــــــــــــيِي واحلباِل وما كاَن من موا الذي عندكقاَل هلم موســــــــــــَ
 السِيحر. )الواضح(.

 
ُتمم بِ } -81 ى َما ِجئـم ا قَاَل ُموسـَ حم فـََلمَّا أَلمَقوم يـُبمِطُلُه  ِه السـِِ ِلُح َعَمَل ُر ِإنَّ اَّللََّ سـَ ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيصـم

ِسِدينَ   .{المُمفم
ضــــلِيلوَن الناس، وال يؤيِيُد أعماهَلم وال يُدميُها، بل يُزيُلها وهللاُ ال ُيصــــِلُح عمَل املفســــديَن الذيَن يُ 

 ويُظِهُر بطالهَنا. )الواضح(.
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َقَّ } -82 ُ اْلم رُِمونَ  اتِهِ  ِبَكِلمَ َوُيُِقُّ اَّللَّ  {.َوَلوم َكرَِه المُمجم
 (.. )الواضحويثـَبِيُت هللاُ احلقى ويقوِييه

 
َن َوَمَلِئِهمم } -83 ٍف ِمنم ِفرمَعوم ِمِه َعَلى َخوم ِتنَـُهمم َفَما َآَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرِِيٌَّة ِمنم قـَوم  {.َأنم يـَفم

ما  على مثلِ  وكان قومهُ  ،فرعونعن  ربَ ه أخألن  "؛يفتنوهم"ومل يقل   .أي: يصـــــــــــرفهم عن دينهم
 . )البغوي(.كان عليه فرعون

 
ِم المَكاِفرِينَ } -86 َِتَك ِمَن المَقوم  .{َوَنََِِنا ِبَرمحم

أي: خلِيصــــــــنا برمحٍة منَك وإحســــــــان، }ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن{ أي: الذين كفروا احلقى وســــــــرتوه، 
 0كثري()ابن  وحنن قد آمنيا بَك وتوكىلنا عليك. 

 
َلةا } -87 َعُلوا بـُُيوَتُكمم ِقبـم َر بـُُيوًتا َواجم ِمُكَما ِبِصــــــــــم ى َوَأِخيِه َأنم تـَبَـوََّآ ِلَقوم َنا ِإََل ُموســــــــــَ َوَأومَحيـم

ِمِنيَ  ِر المُمؤم  .{َوَأِقيُموا الصًََّلَة َوَبشِِ
 {: أُِمروا بكثرِة الصالة.َوأَِقيُموا الصىاَلةَ }
 { ابلثواِب والنصِر القريب. )ابن كثري(.نيَ اْلُمْؤِمنِ َوَبشِيِر }
 
واا َحَّتَّ ِإَذا َأدمرََكُه } -90 ُن َوُجُنوُدُه بـَغمياا َوَعدم بَـَعُهمم ِفرمَعوم َر فَأَتـم َرائِيَل المَبحم َوَجاَوزمَن بَِبِِن ِإســــــــــم

رَ المَغَرُق قَاَل َآَمنمُت أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي َآَمَنتم ِبِه  ِلِميَ ائِيَل َوأَ بـَُنو ِإسم  {.َن ِمَن المُمسم
نودِه مضـَوا ج مصـر، لكنى فرعوَن وحشـوًدا حاشـدًة من نموسـى مِ  نبيِيهم نو إسـرائيَل معوخرَج ب

 صر.ويَقتلوهم. وَمنى هللاُ على عبادِه املؤمننَي ابلنى  وهمإليهم لُيطاردُ 

ــرائيَل البحَر،  ظلماً  لوهملَيقت محر، الَحقوهُ بيف ال مُه وهفرعوُن وجنود وأدرَكهموَعرَبان ببين إســــــــــــ
وَن رعوعدوااًن، ال لشيٍء إالي إلمياهِنم، فنجىى هللاُ املؤِمننَي إىل الطَرِف اآلخِر مَن البحر، وأغرَق ف

 معُه فيه. وَمن
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إلمياُن ِمن ميانَه، حيُث ال يـُْقَبُل اوملـيا غمَرُه املاُء وعايَن املوت، وعلَم أْن ال جناَة له، قاَل ُمعِلناً إ 
َك احلال: آمنُت أنىُه ال إلَه حبقٍي إالي اإللُه الذي آمنْت بِه بنو إســـــرائيل، وأان ِمن أحٍد وهو يف تل 

 أسَلموا نُفوَسهم إىل هللا. )الواضح يف التفسري(. لِة املسلمني الذينمج
 
َدنـِـَك لَِتُكونَ } -92 ــَ يــَك بِب َم نـَُنجِِ َك  فــَالميَـوم ا ِإنَّ َكثِ َآيـَـةا وَ ِلَمنم َخلمفــَ ــَ اِس َعنم َآََيتِن رياا ِمَن النــَّ

 {.َلَغاِفُلونَ 
 ابلفساد. والسعي يف أرضهِ  ،به والكفرِ  ،هللا يعتربون بك، فينزجرون عن معصيةِ  عربةً  {:َآيَةً }
ــاهونتِ نــا وأدلى جِ جَ عن حُ  {اسِ ا ِمَن النــى َكِثريً   إنى وَ }  هبــا. وال يعتربونَ  ،فيهــا رونَ ال يتفكى  ،نــا لســـــــــــــ

 ي(.)الطرب 
 
بُوا ِبَََِيِت اَّللَِّ } -95 َاِسرِينَ َواَل َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّ  .{فـََتُكوَن ِمَن اْلم

 )الطربي(. وعقابه. بسخطهِ  هللا ورضاهُ  رمحةَ  وابعَ  ،هحظى  ممن غبَ  فتكونَ 
 

َُِروا ِإِّنِ َمَعُكمم ِمَن الممُ } -102 َت َِرِينَ ُقلم فَانـم َت  .{نـم
إين  ،بكم ســـــــــــخطهِ  كم ونزولَ إايي   هللاِ  فانتظروا عقابَ   ،ينتظرون كانوا ذلكَ   د: إنْ هلم اي حممى  قلْ 
 )الطربي(. ن هللا.بكم مِ  اليت حتلُّ  كم ابلعقوبةِ كم وبواَر ن املنتظرين هالكَ مِ 
 

ي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن َآَمُنوا  } -103 ِمِنيَ ُثَّ نـَُنجِِ َنا نـُنمِج المُمؤم  {.َكَذِلَك َحقًّا َعَليـم
اي  بكَ  كما فعلنا ابملاضــــــــــــني من رســــــــــــلنا فأجنيناها واملؤمنني معها وأهلكنا أممها، كذلك نفعلُ 

. حقًّا علينا غريَ  ،وننجي املؤمنني بك  فننجيكَ  ،وابملؤمنني حممدُ   (.)الطربي شكي
 

َف َلُه ِإالَّ ُهَو } -107 رٍِ َفًَل َكاشــــِ ُ ِبضــــُ َك اَّللَّ ســــم ِلِه  َفًَل رَادَّ ِلفَ َوِإنم يُِردمَك ِبَريمٍ َوِإنم َُيمســــَ ــم ضــ
 {.ُيِصيُب ِبِه َمنم َيَشاُء ِمنم ِعَباِدِه َوُهَو المَغُفوُر الرَِّحيمُ 

 ،وبني ذلك  بينكَ  ولَ أن حيَُ  أحدٌ  فال يقدرُ  ،وســـــرور  وعافيةٍ   أو نعمةٍ   برخاءٍ   كَ ربُّ  كَ دْ رِ يُ   وإنْ ...  
ــرياءُ   ألنه الذي بيدهِ  ،هوال حيرمكَ   ،عنه كَ وال يردى  ــرياوال الســـــــ ما  ودونَ   ،واألواثن  هلةِ اآل دونَ   ،ءضـــــــ
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وهو   ،ن عبادهمِ  ويريدُ   ن يشاءُ مَ  ،والضرياء والسرياءِ   ،والبالء  ابلرخاءِ  اي حممدُ   كَ ربُّ  صيبُ سواه. يُ 
مبن  به وطاعته، الرحيمُ   إىل اإلميانِ   وشــــــركهِ  من كفرهِ   ،من عباده وأانبَ   ن اتبَ مَ  لذنوبِ  الغفورُ 
 )الطربي(. واإلانبة. بعد التوبةِ  هُ بَ يعذيِ أن  هُ به منهم وأطاعَ  آمنَ 
 

109- { ُ َاِكِميَ َواتَِّبعم َما يُوَحى ِإلَيمَك َواصمِ م َحَّتَّ َُيمُكَم اَّللَّ  .{َوُهَو َخريمُ اْلم
 )ابن كثري(. وحكمته. الفاحتني بعدلهِ  ي: خريُ أ
 

 سورة هود 
 
 {.َأالَّ تـَعمُبُدوا ِإالَّ اَّللََّ } -2

 . )الطربي(.له ال شريكَ  هُ هللا وحدَ  لعبادةِ  لُ املفصى  احملكمُ  آنُ هذا القر  أي: نزلَ 
 

 اجلزء الثاّن عشر 
 
َسُن َعَمًلا } -7 ُلوَُكمم أَيُُّكمم َأحم  {.لِيَـبـم

 وال يشــركوا به شــيئاً، ومل خيلقْ  الذين خلقهم ليعبدوهُ   عبادهِ  لنفعِ  واألرضَ  واتِ االســم أي: خلقَ 
 ذلك عبثاً؛ 
ُن َعَمالً أَيُُّكْم أَ }  ،{ أي: ليختربكمُلوَُكمْ ليِيَـبْـ }وقاَل بعده:   ، بل: "عمالً   أكثرُ "{ ومل يقل: ْحســــــــــــَ

 رسولِ  على شريعةِ  ،وجلي  هلل عزى   خالصاً   حسناً حىت يكونَ  العملُ   ، وال يكونُ ْحَسُن َعَماًل{أَ }
بن )ا وبطل.  واحداً من هذين الشــــــــرطني، حبطَ  العملُ  فمىت فقدَ  ،مى هللا عليه وســــــــلى هللا صــــــــلى 
 كثري(.

 
زُِئونَ َوَحاَق ِّبِمم } -8 تَـهم  .{َما َكانُوا ِبِه َيسم

 هللاُ  هُ هللا. وكان اســتهزاؤهم به الذي ذكرَ  ن عذابِ مِ  هبم وأصــاهبم الذي كانوا به يســخرونَ  ونزلَ 
 { ... )الطربي(.َما حَيِْبُسهُ : }نزوله هم قبلَ قـيـلَ 
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 {.َفُخورٌ ِإنَُّه َلَفرٌِح } -10

 . )النسفي(.عن الشكر والفخرُ  الفرحُ   هُ قد شغلَ   ،هللا من نعمائه  هُ مبا أذاقَ   الناسِ { على }َفُخورٌ 
 
ُرَك  } -12 دم اِئٌق ِبِه صــــــَ َأنم يـَُقوُلوا َلوماَل أُنمِزَل َعَليمِه فـََلَعلََّك ًَتِرٌك بـَعمَض َما يُوَحى ِإلَيمَك َوضــــــَ

َا أَنمَت َنِذيرٌ  ٌز َأوم َجاَء َمَعُه َمَلٌك ِإَّنَّ ٍء وَِكيلٌ اَّللَُّ وَ  َكنـم  .{ َعَلى ُكلِِ َشيم
َآ قَ لنصديِ  قهُ { يصديِ أَْو َجآَء َمَعُه َمَلكٌ مال كثري، }  :{ أيَلْوآل أُنُزَِل َعَلْيِه َكنزٌ  }َأن يـَُقوُلواْ  ه، }ِإمنى

)روح  .عنهم  مبا يصـــــدرُ  مبالٍ  غريَ  ،]إليك[ مبا أوحيَ   إال اإلنذارُ  ليس عليكَ   :أَنَت نَِذيٌر{ أي
 (.ابختصار ،املعاين
 
َتِجيُبوا َلُكمم فَـ } -14 َا أُنمِزَل ِبِعلمِم اَّللَِّ َوَأنم اَل ِإلـََه ِإالَّ ُهَو فـَِإنم َلَم َيســـــــــــم لم أَنـمُتمم اعمَلُموا َأَّنـَّ فـَهـَ

ِلُمونَ   .{ُمسم
 .)الطربي(علـيكم؟  ةِ الـحجى  بعد ثبوتِ  له العبـادةَ  وخمـلصونَ  ،بـالطاعة هللِ  نونَ ذعِ فهل أنتـم مُ 

 
ُلوُه شـَاِهٌد ِمنمُه َوِمنم قـَبمِلِه ِكَتاُب ُموسـَى } -17 ِإَماماا َوَرمحمَةا َأَفَمنم َكاَن َعَلى بـَيَِِنٍة ِمنم رَبِِِه َويـَتـم

ُدُه َفًَل تـَُك يف ِمرميـٍَة ِمنـمُه ِإنَـّهُ  عـِ َزاِب فـَالنَـّاُر َموم َحم ُفرم بـِِه ِمَن األم ِمُنوَن بـِِه َوَمنم َيكم  قُّ  اْلمَ ُأولَئـَِك يـُؤم
ِمُنونَ  ثـََر النَّاِس اَل يـُؤم  {.ِمنم رَبَِِك َوَلِكنَّ َأكم

وراة، اليت كانت ِه عليه الصــــالُة والســــالُم وَوصــــِفِه والتبشــــرِي به يف التى وقبَل ذلَك ما ورَد ِمن خربَ 
قظاًما وُقدوًة للنىاس، وهدايًة ورمحًة مَن هللِا ملِن اتىبَعها، وهي ُمـصــــــــــــ ن ــاهدٌة دِي بِي للنٌة للقرآن، شـــــــــــ

ا مبحمىٍد صــلى ى هللا عليه وســلى صــلى  ى هللا م، فإنى أولئَك الذين يؤمنوَن بكلِي ما فيها، يؤمنوَن أيضــً
اللِة كاَن على بيِينٍة مثَل هذا النبي، كَمن هو يف الضــى   ألنىُه يَلَزُم هذا ِمن ذاك، أفَمن م؛عليه وســلى 

 هالِة مَن الكفياِر واملشركني؟!واجل
 كلِيها، فإنىُه ال مكاَن يَن وأهِل املَِللِ مَن الكافر  مَ ى هللا عليه وســــلى ســــوِل حممىٍد صــــلى ابلرى  رْ َيكفُ  وَمن
فإنىُه  -وهو تعريٌض مبَْن شــكى فيه   -فال تكْن يف شــكٍي ِمن أمِر القرآِن يف اآلخرِة إالي النار،   هلم
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ا منهم،  يؤمنون ال النـاسِ ، ولكنى أكثَر عـَدهقى باحلقُّ ِمن ربِـيك، الـذي ال ح بـذلـك، جهالً ومُحقـً
 أو عناًدا واستكبارًا، بعَد أْن عَرفوا أنىُه احلقي. )الواضح(.

 
َهاُد } -18 َشـــــــم وَن َعَلى َرّبِِِمم َويـَُقوُل األم َوَمنم َأظمَلُم ِمَِّن افمََتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذِبا ُأولَِئَك يـُعمَرضـــــــُ

َّاِلِميَ َرّبِِِ  َعَلىَهُؤاَلِء الَِّذيَن َكَذبُوا   .{مم َأاَل َلعمَنُة اَّللَِّ َعَلى ال
َبهم على أقواهِلم وأعماهِلم، ... فأولئَك الكاذبوَن امل فرَتون، يُعَرضـوَن على هللِا يوَم البعِث لُيحاسـِ

ــاِء أعماهِلم: هؤالِء هُم الذيَن كَذبوا على هللا، أ  عًدااَل بُ وتقوُل املالئكُة املكلىَفُة مبراقبِتهم وإحصــــــــ
 وهالًكا هلؤالِء الظىاملنَي املفرَتين. )الواضح يف التفسري(.

 
ُغوََّنَا ِعَوجاا } -19 َِخَرِة ُهمم َكاِفُرونَ الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعنم َسِبيِل اَّللَِّ َويـَبـم  .{َوُهمم ِِبْلم

ــالبعثِ  ــيـــلِ مع صديِ   ،املمات  بعدَ  وهم بـ يقول:  ،{ونَ رُ افِ كَ }  ،اوجً ها عِ وبغيهم إايي   هللاِ  هم عن سبـ
 )الطربي(. رون.منكِ  ذلكَ  هم جاحدونَ 

 
 {.ُيَضاَعُف هَلُُم المَعَذابُ } -20

 هبم.  تباعِ األ واقتداءِ  ،عليهم إِلضــــــالهلم الغري العذابُ  فُ هلم يف عذاهبم. قيل: يضــــــاعَ  زادُ أي: يُ 
 )البغوي(.

 
َِخَرِة ُهُم اَل َجَرَم } -22 ُمم يف اْلم َسُرونَ َأَّنَّ َخم  {.األم
عن  اآلخرة؛ ألهنم اســـــتبدلوا الدركاتِ   يف الدارِ  صـــــفقةً   الناسِ  تعاىل عن مآهلم أهنم أخســـــرُ  ربُ خي

 ومحيمٍ  بســــــــمومٍ  املختومِ   الرحيقِ  آن، وعن شــــــــربِ  حبميمٍ   اجلنانِ  الدرجات، واعتاضــــــــوا عن نعيمِ 
ة، وعن ابهلاوي  العاليةِ  القصــــــــــــورِ ســــــــــــلني، وعن من غِ  بطعامٍ  نيِ العِ  موم، وعن احلورِ من حيَ  وظليٍ 
)ابن   هم األخســـــــــــرون.  أهنم يف اآلخرةِ  ن وعقوبته، فال جرمَ الدايي  بغضـــــــــــبِ   ورؤيتهِ  الرمحنِ  ربِ ق

 كثري(.
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اِْلَاتِ } -23 ــَّ بَـُتوا ِإََل َرّبِِِمم   ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصــــــ َنَِّة ُهمم َوَأخم َحاُب اجلم ــم ُأولَِئَك َأصــــــ
 {.ِلُدونَ ِفيَها َخا

اِ  املواِفِق تجـابوا لنـداِء إنى اـلذيَن اـســـــــــــــ  م، فـآَمنوا حقى اإلميـان، وأَتْـبَـُعوا إميـاهَنم ابلعمـِل الصـــــــــــــــى رهبِي
هم إىل  م، وأخَلصــــــــوا يف طاعِتهم ومل يُراؤوا، وخشــــــــعْت جوارُحهم، واطمأنىْت نفوســــــــُ لكتاِب رهبِي

ة، يتنعىموَن فيهــــا ويَفرح م، أولئــــَك أهــــُل اجلنــــى توَن وال يَهَرمون. ون، خــــالــــديَن فيهــــا، ال ميو رهبِي
 ضح(.)الوا
 
ِميِع  } -24 رِي َوالســـــــــَّ مِِ َوالمَبصـــــــــِ َصـــــــــَ َعمَمى َواألم ِ َكاألم َتِوََيِن َمَثًلا َأَفًَل َمَثُل المَفرِيَقيم َهلم َيســـــــــم

 {.َتذَكَُّرونَ 
 )ابن كثري(. فهل يستوي هذا وهذا؟ أفال تعتربون فتفرقون بني هؤالء وهؤالء؟

 
ِم اَل َأسم } -29 ِرَي ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ أَُلُكمم َعَليمِه مَ َوََي قـَوم  .{االا ِإنم َأجم

أُلكْم{ على نصــيحيت  أنه قالَ  لقومهِ  نوحٍ  يلِ من هللا عن ق وهذا أيضــاً خربٌ  هلم: }اي قـَْوِم ال أســْ
 أجرًا على ذلــك، فتتهموين يف: {االً مَــ }لــه  العبــادةِ  وإخالصِ  هللا  توحيــدِ كم إىللكم ودعــايتِ 

ــيحيت، وتظن { على اَّللىِ  الدنيا. }إْن أْجرَِي إالى  من أعراضِ   عَرضٍ  ي ذلك طلبُ ون أن فعل نصــــــــ
ــيحيت لكم ودعــايتكم إىل يقول: مــا ثوابُ  إال على هللا، فــإنــه هو الــذي  يــه مــا أدعوكم إلنصــــــــــــ

 )الطربي(. ثـيبنـي علـيه.جيازينـي ويُ 
 
 {.َأعمَلُم المَغيمَب َواَل َأُقوُل ِإِّنِ َمَلكٌ َواَل } -31
إال هللا،   مهُ العبــــــــــاد، فإن ذلك ال يعل   من سرائرِ   يعين ما خفيَ  ،{الَغْيبَ { أيضاً }َوال أْعلَــــــــــمُ }
 لتُ رســِ أُ   اديت. }َوال أُقوُل{ أيضــاً }إنـيــــــــــــــــي َمَلٌك{ من املالئكةِ بية وأدعوكم إىل ععي الربوبفأدى 

ــرٌ   دعوايَ يف كـاذابً   إليكم، ـفأكونُ  ـبدعـائكم إىل  رتُ مثلكم كمـا تقولون، أُم ذـلك، ـبل أان بشــــــــــــ
 )الطربي(. به إلـيكم. رسلتُ كم ما أُ هللا، وقد أبلغتُ 

 
ثـَرمَت ِجَدالََنا فَأمتَِنا ِبَا َتِعُدَن } -32  .{ِإنم ُكنمَت ِمَن الصَّاِدِقيَ قَاُلوا ََي نُوُح َقدم َجاَدلمتَـَنا فََأكم
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 نؤمْن بك )روح املعاين(. { يف حكِمَك بلحوِق العذاِب إْن ملُكْنَت ِمَن الصىاِدِقنيَ ِإْن  }
 
 .{َوِإلَيمِه تـُرمَجُعونَ ُهَو رَبُُّكمم } -34

 )البيضاوي، النسفي(. { فيجازيكم على أعمالكم.}َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ 
 
َراِمي } -35 ُتُه فـََعَليَّ ِإجم  {.َوَأَن بَِريٌء ِمَّا َُتمرُِمونَ ُقلم ِإِن افمََتَيـم
 َوَأانَْ الـذنـب. } ُجْرمي. واإِلجرام: كســـــــــــــــبُ  ، أي: إْثي ووابلُ ىى ِإْجرَاِمى{رَتَيـْتـُُه فـََعلَ قـُْل ِإِن ٱفْ }

 )البغوي(. ُذ بذنوبكم.ال أؤاخَ  :{بَرِۤىٌء ممِيىا ُعْرُِمونَ 
 
ِمَن ِمنم } -36 ُه َلنم يـُؤم دم َآَمَن َوُأوِحَي ِإََل نُوٍح أَنــَّ َك ِإالَّ َمنم قــَ مــِ انُوا  قـَوم ا كــَ َتِئسم ِبــَِ َفًَل تـَبـم
َعُلونَ يَـ   {.فم

 . )ابن كثري(.أمرهم كَ عليهم، وال يهمنى  فال حتزنْ 
 
ُمِِن ِمَن المَماِء } -43 ــِ َآِوي ِإََل َجَبٍل يـَعمصـــــــ ــَ َم ِمنم َأممِر اَّللَِّ قَاَل ســـــــ َم الميَـوم ــِ ِإالَّ َمنم   قَاَل اَل َعاصـــــــ
 .{رَِحمَ 

َذان منــه، إال من َرمِحْ  كِ واهلال من الغرقِ  خللقِ اب هللا الــذي قــد نزلَ  من أمرِ  يومَ ال ال مــانعَ  نــا فــأنقــَ
 )الطربي(. ويعصم. لقهِ ن خَـ مِ  ن شاءَ مَ  فإنه الذي يـمنعُ 

 
َّاِلِميَ } -44 ِم ال ا لِلمَقوم  .{َوِقيَل بـُعمدا
 )الطربي(. نوح. ن قومِ مِ  الذين كفروا بـاهللِ  الظاملنيَ  القومَ  هللاُ  أبعدَ 
 
اَل َربِِ إِ } -45 ُه فـَقــــَ َدكَ َوَنَدى نُوٌح رَبــــَّ ِلي َوِإنَّ َوعــــم َقُّ نَّ ابمِِن ِمنم َأهم َكُم  اْلم َت َأحم َوأَنــــم

َاِكِميَ   .{اْلم
نــجَي تُ  ن أنْ ين مِ َي مبا وعدتَ تف   ِبنْ يل احكمْ ف  ،قي بــاحل{ َوأَْنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنيَ قاَل الطربي: }

 ابين.  َع إيلى رجِ ي وتُ  أهل يل
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 {: حكمَت على قوٍم ابلنجاة، وعلى قوٍم ابهلالك.اِكِمنيَ َوأَْنَت َأْحَكُم احلَْ البغوي: } وقالَ 
{: وأنَت أعَلُم َمن َحَكم، وأعدُل َمن َوأَْنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنيَ ويف )الواضـــــــــــح يف التفســـــــــــري(: }

 قَضى.
 
 {.ُثَّ َُيَسُُّهمم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ َوأَُمٌم َسُنَمتُِِعُهمم } -48
 )الطربي(. اً موجعاً.مؤملا عذاابً دوا علـينهم إذا ورَ ذيقمث نُ 
 
رَاراايـُرمِسِل ا} -52  {.لسََّماَء َعَليمُكمم ِمدم

 )البغوي(.. احلاجة يف أوقاتِ  ،أخرى بعدَ  متتابعاً، مرةً  املطرَ  أي: يرسلِ 
 
ا َعنم } -53 ارِِكي َآهِلَِتنـــَ ا ََنمُن بِتـــَ ٍة َومـــَ ا بِبَـيِِنـــَ تَـنـــَ ا ِجئـم اُلوا ََي ُهوُد مـــَ َك وَ قـــَ لـــِ ا ََنمنُ قـَوم َك مـــَ  لـــَ

ِمِنيَ   {.ِبُؤم
 )الطربي(. قـني.صديِ من هللا إلـينا مب والرسالةِ  ةِ عي من النبوى مبا تدى  ن لكَ قالوا: وما حن

 
لـمُت بـِِه ِإلَيمُكمم  } -57 ا فـَقَـدم أَبـمَلغمُتُكمم مـَا ُأرمســـــــــــِ مـاا َغريمَُكمم ـفَِإنم تـََولَّوم ِلُف َرّبِِ قـَوم َتخم َواَل  َوَيســـــــــــم

ئااَتُضرُّونَ   {.ُه َشيـم
 هُ دونَ يوحيِ   ،منكم  بكم قوماً غريكم أطوعَ  ويســــــــــــتبدلْ  ،وجلي  م يهلككم هللا عزى أعرضــــــــــــتُ  أي: إنْ 
 )البغوي(.. ويعبدونه

 
ا ُرُسَلُه َواتَـّبَـُعوا َأممَر ُكلِِ جَ  َوتِلمَك َعاٌد َجَحُدوا ِبَََِيِت َرّبِِِمم } -59  .{َعِنيدٍ  بَّارٍ َوَعَصوم
فقالوا:  ،وأنكروها  ،هبا على صــدقه الداعي إليه ودلى  هُ هبا رســولَ   دَ م اليت أيى رهبيِ  كفروا ِبايتِ   :أي
تَـنـَا  } ــبحـانَـ  أو أنكروا آايتـهِ  {،بِبَـيِينـَةٍ اَي ُهوُد مـَا ِجئـْ  ،عليـه تعـاىل ةِ اـلدالـى  واألنفسِ  يف اآلفـاقِ  هُ ســــــــــــ

 . عليه السالم هلم هودٌ  ما قالَ حسبَ 
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على  ويعاقبُ  ،على الغضـــــــــب الكلب: هو الذي يقتلُ  الَ وق .احلق عن قبولِ  متعالٍ :  }َجبىاٍر{
ــية. وقالَ  يف  األنباري أنه العظيمُ  ابنُ  وذكرَ   .دلى ما يريع  الناسَ  الزجاج: هو الذي جيربُ  املعصــــــــ

 )روح املعاين(. .على العباد املتكربُ  ،نفسه
 
ِم ُهودٍ } -60 ا ِلَعاٍد قـَوم  {.َأاَل بـُعمدا
ــتحقـــاقِ  ،هالك الكون أيى مع أهنم هـــ  ،عليهم ابهلالك دعـــاءٌ  ذلـــك  تســــــــــــــجياًل عليهم ابســــــــــــ

 . )روح املعاين(.له واالستئهالِ 
 
ُهُ َوِإََل } -61 ِم اعمُبُدوا اَّللََّ َما َلُكمم ِمنم ِإَلٍه َغريم  .{ََثُوَد َأَخاُهمم َصاِْلاا قَاَل ََي قـَوم

صـوا له لِ له، وأخ شـريكَ  ال  هُ اعبدوا هللا وحدَ  ،اي قوم :أخاهم صـاحلاً، فقال هلم  ْثودَ وأرسـلنا إىل
 وزُ وال ع  ،ادةعليكم العب يســـــــــــــتوجبُ   غريهُ  ن إلهٍ فما لكم مِ   من اآلهلة،  ما ســـــــــــــواهُ  دونَ   ادةَ العب

 )الطربي(. إالي له. األلوهةُ 
 
ٍم } -65 ُذوبٍ فـََعَقُروَها فـََقاَل ََتَتـَُّعوا يف َدارُِكمم َثًَلثََة َأَيَّ  {.َذِلَك َوعمٌد َغريمُ َمكم

 بكم غريَ  العـذابِ  ، ونزولَ اهلالكَ   اـئهِ قـضــــــــــــــ نمن هللا، وعـدكم اب كم وعـدٌ اـلذي أجىلتُ  هـذا األجـلُ 
 )الطربي(. كم ذلك.مَ ن أعل م فـيه مَ كُ مكذوب، يقول: لـم يكذبْ 

 
ِمئِ } -66 َنا َصاِْلاا َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه ِبَرمحمٍَة ِمنَّا َوِمنم ِخزمِي يـَوم ٍذ ِإنَّ رَبََّك فـََلمَّا َجاَء َأممُرَن ََنَّيـم

 .{ُهَو المَقِويُّ المَعزِيزُ 
نبى صــــاحلاً والذيَن آمنوا معُه ِمن خزي ذلَك اليوم، برمحٍة منيا، نا الجنىي، وعُد العذاب فلميا جاَء م

ا ، وإنى هللَا لقوي  ووفـىَقهُم هللاُ للطىاعِة والعمِل الصـــــــى   ســـــــوَله،نداِء هللِا وأطاعوا ر اســـــــتجابوا ل فقد
 )الواضح(.كرب. لى كلِي شيء، وال يَفِلُت من عقابِه جمرٌم ُمستر، غالٌب عقاد
 
ا لَِثُمودَ } -68 ُمم َأاَل بـُعمدا  .{َأاَل ِإنَّ ََثُوَد َكَفُروا َرّبَّ
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ــافرين.  ا لثموَد الكــ ــً ــًدا وهالكــ ، أاَل بُعــ ــاوعوا احلقي م، وأبَوا أْن يُطــ ــَة ْثوَد كفروا برهبِي أاَل إنى قبيلــ
 )الواضح(.

 
ِم ُلوطٍ قَاُلوا اَل ََّتَفم } -07  {ِإنَّ ُأرمِسلمَنا ِإََل قـَوم
 { لنهلكهم. )ابن كثري(.أُْرِسْلَنا ِإىَل قـَْوِم ُلوطٍ }
 
ٌء َعِجيبٌ قَاَلتم ََي َويـمَلََّت أَأَِلُد َوَأَن َعُجوٌز َوَهَذا بـَعمِلي َشيمخاا } -72  .{ِإنَّ َهَذا َلَشيم
 . )الطربي(.عجيب لشيءٌ  ،اليت هبا حنن بعلي على السنيِ  ن مثلي ومثلِ مِ  الولدِ  كونَ   إنى 
 
َل المبَـيمتِ  َرمحمَُة اَّللَِّ َوبـَرََكاتُُه َعَليمُكمم } -73  {َأهم
 . )الطربي(.لكم وسعادتهُ  هللاِ  رمحةُ 
 
ُمم َآتِيِهمم َعَذاٌب } -76  {.َغريمُ َمرمُدودٍ َوِإَّنَّ

 )البغوي(. عنهم. مصروفٍ  أي: غريُ 
 
ِم هَ  قـَـاَل َيَ } -78 يمِفيُؤاَلِء بـَنــَاِت قـَوم أَلَيمَس  ُهنَّ َأ مَهُر َلُكمم فـَـاتَـُّقوا اَّللََّ َواَل َُّتمُزوِن يف ضـــــــــــَ

 {.ِمنمُكمم رَُجٌل َرِشيدٌ 
ــةِ ا تريدون من الفلكم مم  أطهرُ بنايت{:  ُهنى َأْطَهُر َلُكمْ } ــَ فمن الرجال.  احشـــــــ وا هللا أيها اخشـــــــ

 )الطربي، ابختصار(. اليت أتتوهنا وتطلبوهنا. شةَ نكم الفـاحفـي إتـيا هُ الناس، واحذروا عقابَ 
 أي: ال َتسوؤوين وال َتفضحوين يف أضيايف )تفسري البغوي(. {َواَل خُتُْزوِن يف َضْيِفي}

يف )روح املعاين(: أي: ال َتفضـحوين يف شـأهنم، فإن إخزاَء ضـيِف الرجِل إخزاٌء له. أو ال  وقالَ 
 خُتجلوين فيهم.

 
ِعَدُهُم الصُّبمُح أَلَيمَس الصُّبمُح ِبَقرِيبٍ  ِإنَّ } -81  .{َموم

 ريًبا؟هم الصُّبح، أَوليَس الصُّبُح قالكِ وإنى موعَد ه
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  طَع هلم.دى وأقوقُت راحٍة وسكون، فيكوُن العذاُب أنَكى وأشقُت الصُّبِح وو 
ــاذِيين، و ِش ٌة للغاِفلني، وِعظٌَة ألهِل الفواحويف ذلَك ِعرب  دُّ يف اآلخرِة أـشــــــــــ   َب هللاِ إنى عذاوالشـــــــــ

 )الواضح يف التفسري(. وأبَقى.
 
َياَءُهمم } -85  .{َواَل تـَبمَخُسوا النَّاَس َأشم

 . )النسفي(.هوا عن ذلك فنُ   ،ما يشرتون من األشياء  كانوا ينقصون من أْثانِ   .البخس: النقص
 
ِفيقِ ِإنم ُأرِيـُد ِإالَّ } -88 ا تـَوم ُت َومـَ َتطَعـم ا اســـــــــــم ًَلَح مـَ ِه تـَوَكَّلـمتُ اْلمِصـــــــــــم ِه  ي ِإالَّ ِِبَّللَِّ َعَليـم َوِإلَيـم
 {.أُنِيبُ 
َتطَْعتُ } ــْ اَلَح َما اســــــــــ ــْ إمنا مرادي إصــــــــــــالُحكم   ،{ أي: فيما آمرُكم وأهناكمِإْن أُرِيُد ِإالى اإْلِصــــــــــ

{ يف ْلتُ بِٱَّللِى َعَلْيِه تـَوَكى  يما أريده }ِإالى ف احلقيِ   { أي: يف إصــــــــابةِ َوَما تـَْوِفيِقىۤ }  جهدي وطاقيت،
 )ابن كثري(.. أموري مجيعِ 
 
تَـغمِفُروا رَبَُّكمم ُثَّ ُتوبُوا ِإلَيمِه ِإنَّ َرّبِِ رَِحيمٌ } -90  .{َوُدودٌ  َواسم

ــتَ  ن مِ  ،قيمونكم اليت أنتم عليهـا مُ ربيِ  نيَ كم وبينَ كم بن ذنوبِ مِ  -أيهـا القوم  - ُكمِفروا ربى غاســــــــــــ
ــنــام ةِ هلــ اآل ادةِ عبــ   عوا إىل طــاعتــهِ مث ارجِ  ،واملوازين هم يف املكــاييــلِ حقوقَ  النــاسِ  وَِبْسِ  ،واألصــــــــــــ

 )الطربي(. بعد التوبة. هُ بَ يعذيِ  إلـيه أنْ  وأانبَ  مبن اتبَ  هو رحيمٌ  ،وهنيه أمرهِ  إىل واالنتهاءِ 
 
انَِتُكمم } -93 ِم اعمَمُلوا َعَلى َمكـَ َف تـَعمَلُموَن َمنم َيَمتِيـِه عَـَذاٌب ُُيم ِإِّنِ َوََي قـَوم وم ٌل ســـــــــــَ زِـيِه عَـامـِ

 {.َعُكمم رَِقيبٌ َوَمنم ُهَو َكاِذٌب َوارمَتِقُبوا ِإِّنِ مَ 
اخلارَِج على فســـــــــــــِه اجلاين على ن ٌل على طريقيت ومنهجي، وســـــــــــــوَف تعلموَن َمن... وأان عام

لى عليـهاحل الكـاذُب يف دعواه: أان أم أنتم، وانتظروا حلوَل العـذاِب   َمنذاٌب يـُِذلُـّه، و عـ  قي، فَيحـِ
 )الواضح(. ِظٌر معكم ذلك.تُتكم به، إينيِ منالذي أنذر 

 
ُذ رَبَِِك ِإَذا َأَخَذ المُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة } -102 َذُه أَلِيٌم َشِديدٌ وََكَذِلَك َأخم  .{ِإنَّ َأخم
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 )الطربي(. .اإلجياع شديدُ  عٌ موجِ  هُ خذَ أَ  نْ مَ  كم بـالعقابِ ربيِ  ذَ إن أخْ 
 

َم َيَمتِ } -105 ُهمم َشِقي  َوَسِعيدٌ نِِه فمٌس ِإالَّ ِبِِذم اَل َتَكلَُّم نَـ  يـَوم  {.َفِمنـم
 يوَم أييت هذا اليوم، وهو يوُم القيامة. {:يـَْوَم أَيْتِ }
ُهْم َشِقي  َوَسِعيدٌ }  )ابن كثري(. .، ومنهم سعيدشقيي  اجلمعِ  فمن أهلِ  {:َفِمنـْ
 

َنَِّة َخاِلِديَن ِفيهَ } -108 ِعُدوا َفِفي اجلم ــُ َرمُض ِإالَّ َما َوَأمَّا الَِّذيَن ســ َمَواُت َواألم ــَّ ا َما َداَمِت الســ
 {.َك َعطَاءا َغريمَ ََممُذوذٍ َشاَء رَبُّ 
ــُّ  ما ِمن داءُ عوأميا السـ ــى واُت واألرض، يف أهِل اإلمياِن وأْتباِع الرســـل، فمأواهُم اجلنىة، مادامِت السـ

 يها أبًدا. إالي ما شاَء هللا.واِم كما مرى يف اآليِة السىابقة، يعين خالديَن فداللٍة على الدى 
موكوٌل  ه، بل هوًبا بذاتعيِم ليس أمرًا واجمَن النى   فيه فيما هم نا أنى دواَمهمثناِء هاهومعىَن االسـتِ 

 إىل مشيئتِه تعاىَل، فلُه املنىُة عليهم... قاَلُه ابُن كثري.
ولِه يف آخِر اآلية: َت املقصـــــــــــوَد بقيىَب هللاُ القلوَب وثبى وال شـــــــــــكى يف خلوِد أهِل اجلنىة، وهلذا ط

 .)الواضح( أهِل اجلنىِة أبًدا.ُع عن أي: إحسااًن ونعيًما ال ينقط {َغرْيَ جَمُْذوذٍ  َعطَاءً }
 

ُمم َلِفي َشكٍِ ِمنمُه ُمرِيبٍ } -110  {.َوِإَّنَّ
 تصار(.. )روح املعاين، ابخمن القرآن :{ أي}ِمْنهُ  { عظيمٍ َلِفي َشكيٍ } كَ قومِ  ارَ وإن كفي  :أي
 

 {.َوِإنَّ ُكًلًّ َلمَّا لَيـَُوفِِيَـنـَُّهمم رَبَُّك َأعمَماهَلُمم ِإنَُّه ِبَا يـَعمَمُلوَن َخِبريٌ } -111
 خرياً فخري، وإنْ  زيهم ِبعمـاهلم، إنْ رين من األمم، وجيَ األولني واآلخِ   أـنه ســــــــــــــيجمعُ تـعاىَل  أخربَ 
 مبَا يـَْعَمُلوَن َخِبرٌي{ أي: عليمٌ يَـنـىُهْم َربَُّك أَْعَماهَلُْم ِإنىُه  ، فقال: }َوِإنى ُكـــــــــــــــــــالًّ لىمىا لَيـَُوفيِ فشـــــري  اشـــــرًّ 

  .ريهاها وكبها وحقريها، صغريِ ها، جليلِ ِبعماهلم مجيعِ 
}َوِإن  تعــاىل: معنــاهــا إىل هــذا الــذي ذكرانه؛ كمــا يف قولــهِ  يرجعُ  كثريةٌ   قراءاتٌ  ويف هــذه اآليــةِ 

يٌع لىَديـَْنا حمُْ   )ابن كثري(. [.32يس: سورة ] َضُروَن{ُكل  لىمىا مجَِ
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َتِقمم َكَما أُِمرمتَ } -112 ا  فَاسم  {.ِإنَُّه ِبَا تـَعمَمُلوَن َبِصريٌ َوَمنم ًَتَب َمَعَك َواَل َتطمَغوم
 .إليه كما أُمرت  به، والدعاءِ  ك، والعملِ ربيِ  على دينِ  استقمْ  {:فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ }
 . )البغوي(.كم شيءى عليه من أعمالِ ال خيفَ {: ُلوَن َبِصريٌ ِإنىُه مبَا تـَْعمَ }
 

لَِياَء ُثَّ َواَل تَـ } -113 ُكُم النَّاُر َوَما َلُكمم ِمنم ُدوِن اَّللَِّ ِمنم َأوم رمَكُنوا ِإََل الَِّذيَن ظََلُموا فـََتَمســـــــــَّ
 .{اَل تـُنمَصُرونَ 

كم وا أعماهلم، فتمســــى فتقبلوا منهم وترضــــَ ،  هللهؤالء الذين كفروا اب إىل قولِ   لوا أيها الناسُ يوال مت
رونَ ليكم. } يوويلٍي   ،ينصـــركم  هللا من انصـــرٍ  بفعلكم ذلك، وما لكم من دونِ   النارُ  { مُثى ال تْنصـــُ
. كميكم عدوى عل  طُ ويســـــليِ   ،صـــــرتهن نُ يكم مِ لِ بل خيُ   ،ركم هللامل ينصـــــُ  م ذلكَ فعلتُ   فإنكم إنْ  يقول:

 )الطربي(.
 

رَ } -114  .{لِلذَّاِكرِينَ ى َذِلَك ِذكم
 )البغوي(.ِعظٌَة ملْن ذكره. 

 
ِسِنيَ َواصمِ م } -115 َر المُمحم  .{فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأجم
 أحوجَ  رهُ بل يوفيِ   ،به يذهبَ ف هُ أمرَ   بعَ واتى   هللاَ   فأطاعَ  لَ َعَمِل َمْن َعمِ  ثوابَ   يعُ ضـــــِ هللا ال يُ   فإنى  ...  

 )الطربي(. إلـيه. ما يكونُ 
 

 .{أُتمرُِفوا ِفيِه وََكانُوا َُممرِِميَ َواتَـَّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما } -116
 أي: كافرين. )البغوي(.

 
َقُّ } -120 ِمِنيَ َوَجاَءَك يف َهِذِه اْلم َرى لِلمُمؤم ِعٌََة َوِذكم  .{َوَموم
ــلـــ بـــه وكـــذى  ممن كفرَ  هُ  هلم ِعربَ نيِي وتب ،اجلـــاهلني ابهلل تعظُ  موعظـــةٌ  وجـــاءكَ  }َوذِْكَرى  ،هب رســــــــــــ

 يهم.عل  هللِ  كي ال يغفلوا عن الواجبِ   ورسلهِ  هللِ اب املؤمننيَ  رُ تذكيِ   لْلــــــــــموْءِمنِــــــــــنَي{ يقول: وتذكرةً 
 )الطربي(.
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ِمُنوَن اعمَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكمم } -121  .{ِإنَّ َعاِمُلونَ َوُقلم لِلَِّذيَن اَل يـُؤم

 نا. )ابن كثري(.جِ }ِإانى َعاِمُلوَن{ أي: على طريقِتنا ومنه
 

َُِرونَ } -122 َت َُِروا ِإنَّ ُمنـم َت  {.َوانـم
 )البيضاوي(.   على أمثالكم. ما نزلَ   بكم حنوُ  { أن ينزلَ ِإانى ُمنَتِظُرونَ }  ،{ بنا الدوائر}َوٱنـَْتِظُرواْ 

 
  .{َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَعمَمُلونَ } -123

بوَك أي: ليَس خيَفى علـيه ـما علـيه  ــيجزيهم  اي حممـىد،مكـذِي ـبل هو عليٌم ِبحواهلم وأقواهلم، وســــــــــــ
 على ذلَك أُتى اجلزاِء يف الدنيا واآلخرة، وسينصُرَك وحزَبَك عليهم يف الدارين. )ابن كثري(.

 
 سورة يوسف 

 
 .{ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيمٌ } -6

 أي: أعلُم حيُث جيعُل رسالته. )ابن كثري(.
 
بِِ يـَلمتَ َوأَلمُقوُه يف َغيَ } -10 ُتمم فَاِعِليَ ِقطمُه بـَعمُض السَّيَّارَِة ابَِة اجلُم  {.ِإنم ُكنـم
ــريِ  :أي أو إن كنتم ـفاعلني  ،بيـنه وبني أبـيه قُ ين على أن تفعلوا ـبه مـا يفريِ إن كنتم عـازمني مصــــــــــــ

 )روح املعاين(. ...ي فألقوهمبشوريت ورأي
 
 {. َلُه لََناِصُحونَ َلى يُوُسَف َوِإنَّ َك اَل َتَمَمنَّا عَ قَاُلوا ََي َأَِبَن َما لَ } -11
ــينهم  يوسفَ   إخوةُ  قالَ  لوالدهم يعقوب:  يعقوبَ  ينه وبني والدهِ ب وأمجعوا على الفرقةِ   إذ آتمروا بـ
 الصحراء، إىل  املدينةِ   معنا إذا حنن خرجنا خارجَ   { فترتكهُ وُسفَ ى يُ لَ َمنىا عَ أتَْ   ا َلَك اَل  مَ انَ ابَ  أَ ايَ }
 )الطربي(. كلؤه.ونَ  وطهُ حنَ  ،حونُه انصن لـحون
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ا يـَرمَتعم َويـَلمَعبم } -12 َُونَ َأرمِسلمُه َمَعَنا َغدا  .{َوِإنَّ َلُه َْلَاِف
 : وحنن حنفظُه وحنوطُه ِمن أجلك. )ابن كثري(.يقولون

 
َهُبوا ِبهِ قَاَل ِإِّنِ } -13 ُزُنِِن َأنم َتذم ئمُب  لََيحم  {.مم َعنمُه َغاِفُلونَ نـمتُ َوأَ َوَأَخاُف َأنم َيَمُكَلُه الذِِ

ى أْن قاَل أبوُهم ي قُّ عليى مفارقُته، وأخشـــــــَ ، وَيشـــــــُ الم: إينيِ ألغتمُّ إذا بـَُعَد عينِي عقوُب عليِه الســـــــى
 اللىعب، فيأُكَلُه الذِيئب.َتغُفلوا عنه، وتنشِغلوا ابلرىعي أو 

ُم فـيهبىـتُه  حموكـاـنتْ  ــى ِه ـئِل النبوىة، و مشـا ِمن الزاـئدُة ـله وخوفـُُه علـيه ِلمـا يتوســــــــــــ خلُُلقـِِه الطيِـيب، وَخْلقـِ
 )الواضح(. .السىالم ليهاجلميل، ع

 
َبٌة ِإنَّ ِإذاا َْلَاِسُرونَ } -14 ئمُب َوََنمُن ُعصم  {.قَاُلوا لَِئنم َأَكَلُه الذِِ

بَ  قالوا جميبني له عنها يف الســــاعةِ  ْئُب َوحَنُْن ُعصــــْ ُرونَ  ِإذَ ٌة ِإّنى الراهنة: }لَِئْن َأَكَلُه ٱلذِي ســــِ ــٰ َــــــــــــــــ { ا خلى
)ابن  من بيننـا، وحنن مجـاعـة، إان إذاً هلـالكون عـاجزون. هُ فـأكلَـ  ا عليـه الـذئـبُ عـدَ  يقولون: لئنْ 

 كثري(.
 
ا َذَهُبوا بـِـهِ } -15 نَـبِِئَـنـَُّهمم ِبَِممرِهِ َوَأَجمَُعوا  فـََلمــَّ ِه لَتـُ نــَا ِإلَيــم بِِ َوَأومَحيـم ابــَِة اجلــُم مم َأنم ََيمَعُلوُه يف َغيــَ
ُعُرونَ  َهَذا  .{َوُهمم اَل َيشم

فلميا ذهبوا بيوسـَُف ِمن عنِد أبيه، اسـتقرى رأيُهم على أْن جَيعلوُه يف أسـفِل البئر. وأْعَلْمنا يوسـَُف 
نى مميا أنَت فيه، ولُتخربِ لَتخْ  - تســـــليةً تثبيًتا لُه و  - م وٍم منعلوا بَك يف يَك مبا فنى إخوتَ ُلصـــــَ  األايي
 )الواضح(. ....
 
َتِبُق وَ } -17 َنا َنســـــــم َف ِعنمَد َمَتاِعَنا فََأَكَلُه الذِِئمبُ قَاُلوا ََي َأَِبَن ِإنَّ َذَهبـم َنا يُوســـــــُ َوَما أَنمَت   تـَرَكم

ِمٍن لََنا َوَلوم    {.ُكنَّا َصاِدِقيَ ِبُؤم
ِعَناَوتـََر } ــٰ ْئبُ { أي: ثيابنا وأمتعتنا، }ْكَنا يُوُسَف ِعنَد َمتَــــــ  الذي كان قد جزعَ  وهو{، فََأَكَلُه ٱلذِي

 )ابن كثري(. عليه. منه، وحذرَ 
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َسَن َمثـمَواَي } -23 َّاِلُمونَ قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّ ِإنَُّه َرّبِِ َأحم ِلُح ال  {.ِإنَُّه اَل يـُفم
 مٌ ظل  يـه من الفجورِ  إلوهـذا الـذي تـدعوين ،هلـه فعلُـ  مـا ليسَ  ففعـلَ  مَ ل َمن ظ حُ نجَ ال يَ ... إنـُه  

 )الطربي(. نـي علـى منزله.لذي ائتـمنَ ا ديلسييِ  وخيانةٌ 
 
َلِصيَ َكَذِلَك لِ } -24 َشاَء ِإنَُّه ِمنم ِعَباِدَن المُمخم  {.َنصمِرَف َعنمُه السُّوَء َوالمَفحم

رهااًن فصـــــــــــــَرفناُه عميا كاَن فيه، كذلَك َنصـــــــــــــِرُف عنُه اخليانَة والزيان، إنىُه ِمن عباِدان يناُه بوكما أرَ 
قَدُح يف مميا ي صــــــــــــــمناُهمابلنبوىة، وعمناُهم ِتنا، وأكر اخرتانُهم لطاع ار، الذينيَفنَي األخصــــــــــــــطامل

 )الواضح(. وسريهِتم. سلوِكهم
 
َجَن َأوم َعَذاٌب أَلِيمٌ } -25 ِلَك ُسوءاا ِإالَّ َأنم ُيسم  {.قَاَلتم َما َجَزاُء َمنم َأرَاَد ِبَِهم

ۤوًءاَمْن أَرَاَد ِِبَْهِلَك َجَزآُء  بدائها: }َما   يوسـفَ  وقاذفةً  لةً قالت لزوجها متنصـيِ   ،{ أي: فاحشـةسـُ
َجنَ } )ابن  ضــــــرابً شــــــديداً موجعاً. بَ ضــــــرَ أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم{ أي: يُ بس، }{ أي: حيَُ ِإالَ َأن ُيســــــْ

 كثري(.
 
َِي} -28  .{مٌ فـََلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمنم ُدبٍُر قَاَل ِإنَُّه ِمنم َكيمدُِكنَّ ِإنَّ َكيمدَُكنَّ َع

دَق يوســـــــــــَف وكذهَبا فيما قذفْتُه ورمْتُه به، }قَاَل ِإنىُه ِمْن َكْيدُِكنى{ أي: فلميا حتقىَق زوُجها صـــــــــــِ 
رَض هـذا الشـــــــــــــــابِي بـه، ِمن مجلـِة كيـدكني. )ابن أي: إنى هـذا الُبهـَت واللىطَخ الـذي لطخـِت عِ 

 كثري(.
 .اضح(سبِة إىل كيِد الريِجال. )الو {: إنى مكرَُكنى كبري، ابلنِإنى َكْيدَُكنى َعِظيمٌ }
 
 {.ِإنَّ لَنَـَراَها يف َضًَلٍل ُمِبيٍ َقدم َشَغَفَها ُحبًّا } -30

 . )البغوي(. والسرت  على أمثاهلا من العفافِ   ما يكونُ   إهنا تركتْ   أي: خطأ ظاهر. وقيل: معناهُ 
 
 {.َلٌك َكِرَيٌ ِإنم َهَذا ِإالَّ مَ َوقـُلمَن َحاَش َّلِلَِّ َما َهَذا َبَشراا } -31
 )البغوي(. { على هللا تعاىل.من املالئكة، }َكرميٌ }ِإالى َمَلٌك{  أي: ما هذا {َهـَٰذآ}ِإْن 
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هِ } -32 ــِ َم  َوَلَقدم رَاَودمتُُه َعنم نـَفمســ ــَ تَـعمصــ ــم َجَننَّ فَاســ ــم َولََيُكوَننم ِمَن  َولَِئنم َلَم يـَفمَعلم َما َآُمُرُه لَُيســ

 .{الصَّاِغرِينَ 
. )الواضح(.رَاَوْدتُُه َعْن نـَْفِسهِ  َوَلَقدْ }  {: وحاولُت معُه لَيناَل مينِي
يه من حاجيت إل نــــــي علــــــى ما أدعوهُ عْ طاوِ لــــــم يُ   ولئنْ تقول:  {َعْل َما َآُمرُُه لَُيْسَجَننى َولَِئْن ملَْ يـَفْ }
 )الطربي(. . السجنيف سنى يحبَ لُـ  ،إلـيه
 
 .{ُهَو السَِّميُع المَعِليمُ  ِإنَّهُ َفَصَرَف َعنمُه َكيمَدُهنَّ } -34

 ،ـــــــــــلقهن خَ مِ  داعٍ  كليِ   ودعاءَ  ،عنه  النسوةِ  كيدِ   بصرفِ   حني دعاهُ   يوسفَ   إنُه هو السميُع دعاءَ 
 )الطربي(. حهم.صل وما يُ  ـلقهِ خَ  مجيعِ  وحباجةِ  ،صلـحهوما يُ  وحاجتهِ  العلـيـُم بـمطلبهِ 

 
َنا بَِتأمِويِلهِ } -36 ِسِنيَ  ِإنَّ نـََراَك ِمنَ  نـَبِِئـم  .{المُمحم

 )البغوي(. هذه الرؤاي. إليه أمرُ  لُ و وما يؤ  وتعبريهِ  أخربان بتفسريهِ 
 
ٍم } -37 ُت ِملََّة قـَوم َِخَرِة ُهمم َكاِفُرونَ ِإِّنِ تـَرَكم ِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوُهمم ِِبْلم  .{اَل يـُؤم
ال   ،هللا  يةِ بوحدان انَ هم اإلميتركِ وهم مع ،  يتهبوحدان ويقرُّ  بـــــاهللِ   قُ ن ال يصديِ مَ  ةِ ن ملى مِ  برئتُ  إين
 )الطربي(. وال عقاب. ،وال بثواب  ،والبعث عادِ ون بـامليقرُّ 
 
ِرَك ِِبَّللَِّ ِمنم } -38 اَن لَنـَا َأنم ُنشـــــــــــم اَق َويـَعمُقوَب مَـا كـَ حـَ َواتَـّبَـعـمُت ِملَـَّة َآَِبِئي ِإبـمَراِهيَم َوِإســـــــــــم
ءٍ   .{َشيم

 هللِ  علَ جن لنا أنْ   الشرك. ما جازَ  أهلِ   ال دينَ  {وبَ َوِإْسَحاَق َويـَْعقُ  َآاَبِئي ِإبـْرَاِهيمَ واتىبعُت ديَن }
 )يُنظر تفسري الطربي(.والعبـادة.  بـاأللوهةِ  ينا إفرادهُ بل الذي عل  ،وطاعته  عبـادتهِ ا يفشريكً 
 
ُم ِإالَّ َّلِلَِّ } -40 ُكم هُ َأَمَر َأالَّ تـَعم ِإِن اْلم  .{ُبُدوا ِإالَّ ِإَيَّ
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 دونَ   خالصــةً   ،والعبـــــــــــــــــادة الذي له األلوهةُ   ،إال هللا لقهِ خَ   م ومجيعُ أال تعبدوا أنت رَ وهو الذي أم
 )الطربي(. من األشياء. ما سواهُ  كليِ 
 
ِن  } -41 جم اِحِبَِ السـِِ ِقي رَبَُّه َممراا َوَأمَّا  ََي صـَ َلُب فـََتأمُكُل الطَّريمُ ِمنم َأمَّا َأَحدُُكَما فـََيسـم ََخُر فـَُيصـم اْلم
 {.هِ رَأمسِ 
َخراً،  { وهو الذي رأى أنه يعصرُ ُكَما فـََيْسِقى َربىُه ََخْرًاهلما: }ٰيَصاِحَبَِ ٱلسِيْجِن أَمىآ َأَحدُ  يقولُ 

َلُب فـَتَ  نه؛ لئال حيزنَ ولكنه مل يعييِ  ــْ ْأُكُل ٱلطىرْيُ ِمن ذاك، وهلذا أهبمه يف قوله: }َوأَمىا ٱآلَخُر فـَُيصـــــــــ
 . )ابن كثري(.خبزاً  فوق رأسهِ  ي رأى أنه حيملُ لذا األمرِ  { وهو يف نفسِ رىْأِسهِ 
 
 {.َلَعلِِي َأرمِجُع ِإََل النَّاِس َلَعلَُّهمم يـَعمَلُمونَ } -46

 . )الطربي(.فأخربهم إلـى الناسِ  يقول: كي أرجعَ 
 
 .{َعِليمٌ ِبَكيمِدِهنَّ ِإنَّ َرّبِِ } -50

 أي: إنى هللَا بصنيعهنى عامل. )البغوي(.
 
ِت } -51 ــَ الـ ــَ ِه اممَرَأةُ قـ ــِ ُه َعنم نـَفمســـــــــــ ــُ تـ َقُّ َأَن رَاَودم َحَص اْلم ََن َحصـــــــــــم ُه َلِمَن  المَعزِيِز اْلم ــَّ َوِإنـ

 .{الصَّاِدِقيَ 
 )الطربي(. {.}ِهَي رَاَوَدْتنـي َعْن نـَْفِسي : قولهن الصادقـني يفمل وإن يوسفَ 

 
 اجلزء الثالث عشر 

 
 .{ِإنَّ َرّبِِ َغُفوٌر رَِحيمٌ } -53
به   رحيـــــــــــــمٌ   ،هبا هُ يها وفضيحتَ عل  هُ عقوبتَ   برتكهِ   ،من ذنوبه ن اتبَ مَ  عن ذنوبِ   صفحٍ ذو    ن هللاَ إ

 )الطربي(. علـيها. هُ بَ يعذيِ  أنْ  توبتهِ  بعدَ 
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َم َلَديـمَنا } -54  {.َأِميٌ  َمِكيٌ قَاَل ِإنََّك الميَـوم
 . )البيضاوي(.ومنزلة ذو مكانةٍ 

 
َف يف األمَ }  -56 َها َحيمُث َيشَـــ وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوســـُ اُء َواَل رمِض يـَتَـبَـوَّأُ ِمنـم َِتَنا َمنم َنشـــَ يُب ِبَرمحم اُء ُنصـــِ

ِسِنيَ  َر المُمحم  {.ُنِضيُع َأجم
َف العناســــب، جعلنا وم وبتمكنٍي الئقٍ  ــُ ــر، يتىخُذ َمنزالً يف أيِي ليوســ لطاَن يف أرِض مصــ ــُّ زى والســ

ِر واحلَبِس الذي ــْ يِق واألسـ ــِي ــِلنا وعطائنا َمن  مكاٍن منها، بعد الضـ ــيُب بفضـ ــاُء  كاَن فيه. وُنصـ نشـ
يُع أجَر َمن ِمن اس، وأحســــــَن يف صــــــربِِه رَب على أَذى النى ـصـــــ  عباِدان، بعدلِنا وحكمِتنا، وال ُنضــــــِ

 )الواضح(. واحَتسب، حىتى أاتُه الفرَج.
 
 {.ِبٍَِخ َلُكمم ِمنم أَبِيُكمم قَاَل ائـمُتوّن } -59

 )البغوي(. .يعين بنيامني
 
لم َمَعَنا } -63 ــِ َتلم فـََلمَّا رََجُعوا ِإََل أَبِيِهمم قَاُلوا ََي َأَِبَن ُمِنَع ِمنَّا المَكيمُل فََأرمســ َوِإنَّ َلُه   َأَخاَن َنكم

َُونَ    .{َْلَاِف
ا َرِجُعوْا ِإىَلٰ أَبِيِهْم قـَـاُلوْا أيََٰ  لو كــان  نــا كرامــةً نــا وأكرمَ رجــٍل، أنزلَ   قــدمنــا على خريِ إاني  اَباَن{}فـََلمــى

احلســــــــــــــن:  ٱْلَكيـُْل{، قـالَ ُمِنَع ِمنـىا } اي أابان :وقـالوا، مـا أكرمنـا كرامتـه يعقوبَ  رجاًل من أوالدِ 
ْل َمَعَنآ َأَخاانَ }،  أخاان معنا مل حتملْ  إنْ  ا الكيلُ مني  عُ نَ ميُ   :عناهم حنن { بنيامني، }َنْكَتلْ   {فََأْرســــــــــِ

 . )البغوي(.وهو الطعام
 
 {.نَ َوََنمَفُظ َأَخا} -65
 )النسفي(.. مما ختافه شيءٌ  فما يصيبهُ  ،{ يف ذهابنا وجميئناَوحَنَْفُظ َأَخاانَ }
 
ثِقاا ِمَن اَّللَِّ لََتأمتـُنَِِّن ِبهِ } -66 ُتوِن َموم َلُه َمَعُكمم َحَّتَّ تـُؤم ــِ فـََلمَّا   ِإالَّ َأنم ُُيَاَط ِبُكمم  قَاَل َلنم ُأرمســــــ

ثَِقُهمم  ُه َموم ُ َعلَ  َآتـَوم  {.يلٌ ى َما نـَُقوُل وَكِ قَاَل اَّللَّ
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َلُه َمَعُكْم َحىتىٰ تُـ  ــِ ِبِه   }لََتْأتـُنىىِن   واملواثيقِ   { أي: حتلفون ابلعهودِ َمْوثًِقا مِيَن ٱَّللىِ   ْؤُتونِ }قَاَل َلْن أُْرســـــــ
آ َءاتـَْوُه َمْوثَِقهُ  .قــدرون على ختليصــــــــــــــــهكم وال تَ بوا كلُّ غلَ { إال أن تُ ِإالى َأن حيــَُاَط ِبُكمْ  ْم{ }فـََلمــى

 ... )ابن كثري(.عليهم هُ أكدَ 
 { يف اآليِة التالية.اَط ِبُكمْ ِإالى َأْن حيَُ وقد فسىَر ابُن عطيَة معىَن }

 
ُخُلوا ِمنم َِبٍب َواِحٍد } -67 َوادمُخُلوا ِمنم أَبـمَواٍب ُمتَـَفِرَِقٍة َوَما ُأغمِِن َعنمُكمم َوقَاَل ََي َبِِنَّ اَل َتدم

ءٍ  ُم ِإالَّ َّلِلَِّ َعَليمِه تـَوَكَّلمُت َوَعَليمِه  ِمَن اَّللَِّ ِمنم َشيم ُكم  {.فـَلميَـتَـوَكَِّل المُمتَـوَكُِِلونَ ِإِن اْلم
ِة أبواب، وال أنَفُعكم وال أدَفُع عنكم ِمن ا متفريِقنيبِل ادُخلوه...   اِز والنُّصــــــــــــِح هبذا االحرت  عدى
فما احلُكُم املطَلُق إالي لُه ولكنىُه تدبرٌي وســـبب، َدَر هللِا ال يـَُردي، نى قضـــاِء هللِا تعاىَل، فإق يًئا منشـــ 

ــارِكـُُه فـيِه أحـ تـعاىَل، ال  انُيشــــــــــــ ُد َمنلـيِه وحـَدُه يَعتوىة، وعـعُه مـنُه قد، وال مـيُ  نأراَد التوكـَُّل علـيِه مِ  مـِ
 )الواضح(. املؤمنني.

 
 .{َوَلمَّا َدَخُلوا ِمنم َحيمُث َأَمَرُهمم أَبُوُهمم } -68
. قةمتفريِ  ن أبوابٍ مِ  م مصرَ دخوهلُ  وذلكَ  ،{ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم أَبُوُهمْ } يعقوبَ  ولدُ  لَ ا دخمي ـــــــــــــ ول

 )الطربي(.
 
ِل َأِخيهِ  فـََلمَّا َجهََّزُهمم ِبََهازِِهمم } -70 َقايََة يف رَحم  .{َجَعَل السِِ
 .. )الطربي(همى حاجتَ وقضَ  ن املريةِ لها مِ ما محى  إخوتهِ  إبلَ  يوسفُ  لَ ا محى ولـمى 
 
 {.َوِلَمنم َجاَء ِبِه مِحمُل بَِعريٍ } -72
 )الطربي(. من الطعام. بعريٍ  لُ مِحْ  واعِ بـالصُّ  ن جاءَ ومل
 
َن لُِيوُسَف } -76  {.َما َكاَن لَِيأمُخَذ َأَخاُه يف ِديِن المَمِلِك ِإالَّ َأنم َيَشاَء اَّللَُّ َكَذِلَك ِكدم
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لوال ما ِكْدان له بلطفنا حىت  امللكِ   يف حكمِ   أخيهِ  من حبسِ   يتمكنُ  مل يكنْ   يعين: إن يوســــــــفَ 
ــبيلَ  وجدَ  ــنةِ   يَ جرِ إىل ذلك، وهو ما أُ  الســــــ ــارقِ   أن جزاءَ  ،اإِلخوة  على ألســــــ االســــــــرتقاق،  الســــــ

 . )البغوي(.هللا تعاىل مبشيئةِ  يوسفَ  مرادُ  فحصلَ 
 
ُ َأعمَلُم ِبَا َتِصُفونَ قَاَل أَنـمُتمم َشر  َمَكانا } -77  .{َواَّللَّ
 )الطربي(. ن الناس.مِ  ن حضرَ ممى  كثـريٌ   هُ جهلَ  نْ إو  ،كمبكذبِ  عاملٌ  وهللاُ 
 
 {.ِإنَّ َلُه َأِبا َشيمخاا َكِبريااقَاُلوا ََي أَيُـَّها المَعزِيُز } -78
 )البيضاوي(. استعطافاً له عليه. هُ ذكروا له حالَ  .أو القدر يف السنيِ  :أي
 
َن َمَتاَعَنا ِعنمَدهُ الَّ مَ قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّ َأنم َنَمُخَذ إِ } -79  {.نم َوَجدم

 )الطربي(. بريئاً بسقـيـم. بـاهلل من أن أنخذَ  يقول: أستـجريُ 
 
َئسـُوا ِمنمهُ } -79 تَـيـم ثِقاا  فـََلمَّا اسـم َخَلصُـوا َنَِيًّا قَاَل َكِبريُُهمم َأَلَم تـَعمَلُموا َأنَّ َأَِبُكمم َقدم َأَخَذ َعَليمُكمم َموم

فَ وَ ِمَن اَّللَِّ  َرمَض   ِمنم قـَبمُل َما فـَرَّ مُتمم يف يُوســُ ُ ِل    َحَّتَّ َيَمَذَن ِل َأّب فـََلنم أَبـمَرَح األم َوُهَو َأوم َُيمُكَم اَّللَّ
 {.اِكِميَ َخريمُ اْلمَ 

َف ومل ي اِس نيامني، انفَردوا عن النى ختليِص بِ  نوا منتمكى تفســــــــــــرُي اآلية: فلميا يَئســــــــــــوا ِمن يوســــــــــــُ
 تصرىفون؟ونَه، وكيَف يفعل هم، ما الذي ييناوروَن فيما بتناَجوَن ويتش ي

اليكم عهـًدا ُمو قـد أخـَذ ع متعَلموا أنى أابكُ  ذكِيرًا: أملمـ  قـاَل كبريُهم َم  نـىُه إليـه، معَلرَتُدُّ  ثـىقـً مـا تقـدى
َف وك نيِعكمصـــ  ِمن  جوِع إليهعليه؟ فلن أفارَق أرَض مصـــَر حىتى يســـمَح يل أيب ابلرُّ  ِذِبكمبيوســـُ
، أو حَيُكَم هللاُ يل مبا شــاء، وهو ســبحانَُه احَلَكُم الَعْدل، الذي ال يَقضــي إالي ابحلقي.راضــ   ًيا عينِي

 )الواضح(.
 
بَـلمَنا ِفيَها } -82 َأِل المَقرميََة الَِِّت ُكنَّا ِفيَها َوالمِعرَي الَِِّت َأقـم  {.َوِإنَّ َلَصاِدُقونَ َواسم
 )ابن كثري(. بسرقته. به من أنه سرق، وأخذوهُ  ربانكَ ِوِإانى َلَصـِٰدُقوَن{ فيما أخ}
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َتأُ َتذمُكُر يُوُسَف َحَّتَّ َتُكوَن َحَرضاا } -85 َاِلِكيَ قَاُلوا ًَتَّللَِّ تـَفم  {.َأوم َتُكوَن ِمَن اهلم

 )البغوي(. أي: من امليتني.
 
ُم المَكاِفرُ } -87 َئُس ِمنم َرومِح اَّللَِّ ِإالَّ المَقوم  .{ونَ ِإنَُّه اَل يـَيـم

َعَة رمحِة هللا،  -هبُم الَكْرُب ولو أحاَط  -إنىُه ال يقنُط ِمن فرَِج هللِا   إالي الكاِفرون؛ إلنكارِهم ســــــــــَ
 واستبعاِدهم عفَوه. )الواضح(.

 
ِ م } -90 َنا ِإنَُّه َمنم يـَتَِّق َوَيصــم ُ َعَليـم ُف َوَهَذا َأِخي َقدم َمنَّ اَّللَّ يُع فَِإنَّ اَّللََّ قَاَل َأَن يُوســُ  اَل ُيضــِ

ِسِنيَ  َر المُمحم  .{َأجم
 )الطربي(. وهناه. هُ ما أمرَ يفـ هُ إايي  طاعتهِ  وجزاءَ  ،إحسانه ثوابَ  لُ بطِ ال يُ  هللاَ  فإنى  ...
 
ُ َلُكمم َوُهَو َأرمَحُم الرَّامِحِيَ قَاَل اَل تـَثمرِيَب َعَليمُكُم } -92 َم يـَغمِفُر اَّللَّ  .{الميَـوم

 ،ن ذنبه مِ   ن اتبَ لــــــــــــمَ  نيَ الرامح أرحمُ   وهللاُ  ،يكمعل  هُ فسرتَ   ،كممِ ل وظُ  مكلكم عن ذنبِ   عفــــــــــــا هللاُ 
 )تفسري الطربي(. ن معصيته.مِ  بـالتوبةِ  إىل طاعتهِ  وأانبَ 

 
تَـغمِفُر َلُكمم َرّبِِ } -98 َف َأسم  .{ِإنَُّه ُهَو المَغُفوُر الرَِّحيمُ قَاَل َسوم

 هم منها.توبتِ   م بعدَ هبَ يعذيِ   هبم أنْ   الرحيمُ   ،من ذنوهبِ مِ   التائبني إليهِ   ى ذنوبِ عل    هو الساترُ إن ريبِي 
 )الطربي(.

 
ُ آَ } -99 َر ِإنم َشاَء اَّللَّ  {.ِمِنيَ َوقَاَل ادمُخُلوا ِمصم
 . )البيضاوي(.املكاره وأصنافِ  من القحطِ  {َآِمِننيَ }
 

َِكيمُ ِإنَّ َرّبِِ َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء } -100  .{ِإنَُّه ُهَو المَعِليُم اْلم
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ُم يف كياحل  ،وعواقبها ى علـيه مبادي األمورِ ال خيفَ   ،ذلك  وغريِ   ،لقهخَ  صا ِ مب{ ِإنىُه ُهَو اْلَعِليمُ }
 )الطربي(. تدبـريه.

 
ِت َوٱأَلرمِض َكأَيِِن مِِن آيٍَة وَ } -105 وَٰ َها يف ٱلسَّمَٰ َها َوُهمم َعنـم  .{ُمعمِرُضونَ َُيُرُّوَن َعَليـم

 والبحارِ  وكاجلبالِ  ،وات االســــــــــــــم  من آايتِ  ذلكَ  وِ وحن والنجومِ  والقمرِ  كالشــــــــــــــمسِ   وذلكَ   ...
 . )الطربي(.األرض من آايتِ  ذلكَ  واألشجار، وغريِ  اتِ والنب
 

ُعُرونَ َأوم َتَمتِيَـُهُم السَّاَعُة بـَغمَتةا } -107  {.َوُهمم اَل َيشم
 )النسفي(. ا.{ إبتياهنَوُهْم الَ َيْشُعُرونَ }
 

ا } -109 َِخَرِة َخريمٌ لِلَِّذيَن اتَـَّقوم  {.َأَفًَل تـَعمِقُلونَ َوَلَداُر اْلم
 ؟ )البيضاوي(.م ليعرفوا أهنا خرييستعملون عقوهلَ  {أََفاَل }
 

َئَس  َحَّتَّ ِإَذا  } -110 تَـيـم ــم َي اسـ ُرَن فـَُنجِِ ــم ُمم َقدم ُكِذبُوا َجاَءُهمم َنصـ ُل َوظَنُّوا َأَّنَّ ــُ اُء الرُّسـ ــَ َمنم َنشـ
رِِميَ َواَل يـَُردُّ ِبَمُسَنا َعِن  ِم المُمجم  {.المَقوم

 . واحدمبعىًن  واستيأسَ  يئسَ ( من السورة، أن: 79{ ذكَر يف اآليِة )اْستَـيـَْئسَ }
 )البغوي(. {: املشركني.اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنيَ }
 

َلمَبا} -111 ٌَة أِلُوِل األم ِهمم ِع م ــِ صــ ــَ ِديَق  بِ َلَقدم َكاَن يف َقصــ ــم ََتَى َوَلِكنم َتصــ َما َكاَن َحِديثاا يـُفم
ٍء  َ َيَديمِه َوتـَفمِصيَل ُكلِِ َشيم ِمُنونَ الَِّذي َبيم ٍم يـُؤم  {.َوُهداى َوَرمحمَةا ِلَقوم

يتعظون  وموعظةً  ،يعتربون هبا جا والعقولِ احلِ  لِ أله ِعربةٌ   وإخوتهِ   يوســــــفَ  لقد كان يف قصــــــصِ 
 العبيـــدِ  يعَ ب يهلـــك، مث بِيعَ ل يف اجلـــبيِ  يوســــــــــــــفُ  لقيَ بعـــد أن أُ  هُ ثنـــاؤ  وذلـــك أن هللا جـــلى  ،هبـــا
ــا  ،له يف األرض ومكىنَ  ،مصـر هُ ملىكَ  ،الطويــــــــــــــــل بسِ واحل من الثمن، وبعد اإلسـارِ  سـيسِ خلبــــــــــــــ
ــوءاً من إخوتــه، ومجعَ  على من بغــاهُ  وأعالهُ   ةِ بعــد املــدى  بقــدرتــهِ  وإخوتــهِ  يــهِ وبني والــدَ  هُ ينَــ ب ســــــــــــ

 من قومِ  للـمشركني من قريشٍ  ثناؤهُ   جلى  البعيدة. فقالَ   هبم إلـيه من الشُّقىة النائيةِ   الطويـلة، وجاءَ 
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م به، أن لو اعتربتُـــ  هم عربةٌ فـــي َقَصصِ  م: لقد كان لكم أيُّها القومُ هللا عليه وسلى  ىصلى   حممدٍ   هِ ييِ نب
م، ى هللا عليه وسلى صلى  دٍ حممب هُ مثلَ  يه أن يفعلَ عل   رُ ال يتعذى   ،وإخوته  ذلك بــــــــيوسفَ  الذي فعلَ 

من  ،والرجـال ابجلنـدِ  هُ ويؤيـدَ  ،لـه يف البالد نَ كيِ ومي ،يكمعل  هُ ظهرَ مث يُ  ،ني أظهركممن ب هُ خرجَـ يُ ف
 واألزمان. والدهورُ  ،واللـيايل األايمُ  هُ دونَ  وأتتْ  ،به شدائد تْ رى م واألصحاب، وإنْ  األتبـاعِ 

ى به فــاهتدَ   هُ عنه إذا تبعَ   فعِميَ  قيِ احل  لَ ن َجِهَل سبيمَ   شادُ أمره، ور   وهو بيانُ {:  َوُهًدى َوَرمْحَةً }
يف   عذابه، ويورثهُ  هللا وأليمِ  من ســـــــــــخطِ   نقذهُ يه، يُ ا فمب به وعملَ  ملن آمنَ   ورمحةٌ   ،ن ضـــــــــــاللتهمِ 

ــديِ  لقومٍ يقول:   {:لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ }م. ياملق مِ يف النعي واخللودَ   ،جنانه اآلخرةِ   اومب ،لقرآناب قونَ يصـــــــــ
 ن هنيــه.مِ  يــهِ ا فعمــي  وينتهونَ  ،ن أمرهمِ  يــهِ مبــا ف يعملونَ ف ،وهنيــه وأمرهِ  ،ووعيــده هللاِ  ن وعــدِ يــه مِ ف

 )الطربي(.
 

 سورة الرعد 
 
ٍم يـَتَـَفكَُّرونَ } -3  .{يـُغمِشي اللَّيمَل النـََّهاَر ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقوم
 من عجائبِ  وذكرتُ  ما وصفتُ إن في  بضيائه. اللــيــلَ   ارُ ظلــمته، والنه هُ سُ لبِ يُ ف  النهارَ  يلُ الل  لُ جيليِ 
رون يتفكى  لقومٍ  تٍ ظاجاً وعِ جَ وحُ  هبا هذه األشياء، لدالالتٍ  اليت خــــــلقَ   قدرتهِ  مِ هللا وعظي لقِ خ
 ،رهالقها ودبى خ إالي ملنْ   وال عوزُ  حُ ال تصــــــل   أن العبادةَ  مونَ فيعل   ،هبا ويعتربونَ   ونَ يســــــتدلُّ ف  ،يهاف

، ... )الطربيغريها وال لشيءٍ  وال نفعٍ   علــــــى ضريٍ   التــــــي ال تقدرُ   واألصنامِ   هلةِ من اآل غريهِ   دونَ 
 (.بشيء من االختصار

 
ٍم يـَعمِقُلونَ ِإنَّ يف } -4  .{َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقوم

ى اهتـا وزروعهـا عل جنـي  وْثـارِ  ،تجـاورات امل من األرضِ  ني هـذا القطعِ ب وجـلى  هللا عزى   خمـالفـةِ إن يف
ــينهُ   الفَ خالذي   أنى  ،ذلك   اختالفَ  يعقلونَ  يالً واضحاً وعربة لقومٍ لدل  ،نافنا وبيى ما وص علـــى  بـ

 قَ فوفى  ،وخذالن وتوفـيقٍ  ،وضالل  ن هدايةٍ هلم مِ  فـيـما قسمَ  ـلقهِ بـني خَ   خالفُ هو امل  ،هذا النحو
ى بـــــــني سوى   اءَ كما لو ش  ،ى بـــــــني مجيعهملسوى   ولو شاءَ   ،ذا ى ذا وأضلى وهدَ  ،هذا هذا وخذلَ 
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ــا واحدً شربً  بُ شرَ يت تُ لا  ،نةاجل  رِ ْثا ُأكلِ   مجيعِ   يف األكل. وهي متفــــاضلةٌ  مباٍء واحد،ى سقَ وتُ   ،اــ
 )الطربي، ابختصار(.

 
 {.َوُأولَِئَك َأصمَحاُب النَّاِر ُهمم ِفيَها َخاِلُدونَ } -5

 )ابن كثري(. ولون عنها، وال يزولون.أي: ماكثون فيها أبداً، ال حيُ 
 
َا أَنمَت ُمنمِذرٌ } -7  {.ِإَّنَّ

وما عليك  ،من الرسـل كَ وانصـحاً كغريِ  ،العاقبة فاً هلم من سـوءِ منذراً خمويِ  لتَ رسِـ أُ   إمنا أنت رجلٌ 
 واآلايتُ  ،كانت  آيةٍ   ِبييِ   ذلك حاصـــــــلةٌ   ةُ وصـــــــحى   ،منذر  رســـــــولٌ  به أنكَ   مبا يصـــــــحُّ   إال اإلتيانُ 

 )النسفي(. .ى هباالدعوَ  ةِ صحى  يف حصولِ  ها سواءٌ كلُّ 
 
ٍء ِعنمَدُه ِبِقمَدارٍ } -8  {.وَُكلُّ َشيم

 )البغوي(. عنه. وال يقصرُ  ال جياوزهُ  ،واحد أي: بتقديرٍ 
 )ابن كثري(. لذلك أجالً معلوماً. م، وجعلَ وآجاهلَ  خلقهِ  أرزاقَ  أي: ِبجل، حفظَ 

 
ِ َيَديمِه َوِمنم َخلمِفهِ َلُه ُمَعقَِِباٌت } -11 َُونَ  ِمنم َبيم  {.ِر اَّللَِّ ُه ِمنم َأمم َُيمَف

هِ }ابلنهـار،  والســـــــــــــــاربِ  هـذا املســــــــــــــتخفي ابلليـلِ  امِ يعين: من قـدي  . ظهره  من وراءِ  {َوِمْن َخْلفـِ
 )البغوي(.

 
فاا َوَ َمعاا وَ } -12  {.السََّحاَب الثَِِقالَ يـُنمِشُئ ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم المَ مَق َخوم
 ، ونشـــــــــــأَ هُ أبدأَ : إذا الســـــــــــحابَ  هللاُ  أَ ـشــــــــــ منه: أن يقالُ ئه،  بدِ ابملطر، ويُ  الثقالَ  حابَ ـســــــــــ ال  ريُ ويث

 )الطربي(. نشأ نشًأ.يَ  السحاب: إذا بدأَ 
 
َتِجيُبوا َلُه } -18 ــم ََن َوالَِّذيَن َلَم َيســـــ ــم ُســـــ َتَجابُوا ِلَرّبُِِِم اْلم ــم َرمِض لِلَِّذيَن اســـــ َلوم َأنَّ هَلُمم َما يف األم

َتَدوما بِ  َلُه َمَعُه اَلفـم يعاا َوِمثـم  .{هِ َجَِ
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وا وعاندوا، واســَتكربوا عن قبوِل احلقي، لو أنى هلم ما يف األرِض  م، فعصــَ والذين مل يســتجيبوا لرهبِي
هم عذاَب هللا، لفعلوا ذلك،ِمن خزائَن وأموال، وضــــــــــعَفها، ليفَتدوا هبا ويفكُّوا عن  ِلما   أنفســــــــــِ

بوَل يف هذا داَء وال ق ف اللكنْ ، و ة وشــــدائد، ويَغشــــاُهم ِمن همٍي وكَمٍد وكآبحُييُط هبم ِمن أهوالٍ 
 )الواضح(. ...ومالي
 
ُ ِبِه َأنم يُوَصَل } -21 ُمم َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اَّللَّ َن َرّبَّ َسابِ  َوَُيمَشوم  .{َوَُيَاُفوَن ُسوَء اْلِم

 )ابن كثري(. .أي: فيما أيتوَن وما يَذروَن ِمن األعمال، يراقبوَن هللَا يف ذلك 
 
ُقُضوَن َعْهَد اَّللِى ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقهِ ذِ َوالى }  -25 ُ ِبِه َأْن يُوَصَل    يَن يـَنـْ َويـُْفِسُدوَن َويـَْقطَُعوَن َما أََمَر اَّللى

 {َوهَلُْم ُسوُء الدىارِ أُولَِئَك هَلُُم اللىْعَنُة  يف اأْلَْرضِ 
ِد ِميثـَاقـِهِ } َد اَّللِى ِمْن بـَعـْ وَن َعهـْ ــُ ــُ  {:َوالـىِذيَن يـَنـُْقضــــــــــــ هم وعملُ  ،هللا هم ذـلك: خالُفهم أمرَ نقضــــــــــــ
 ... إلـيهم يعملوا بـما عهدَ  أنْ  هم هللِ ما وثقوا على أنفسِ  بعدِ ِمن  ،عصيتهمب
 .عاصي هللاهم مبهم فـيها: عملُ فسادُ  {:َويـُْفِسُدوَن يف اأْلَْرضِ }
 )الطربي(. اآلخرة.  الدارِ هم يفؤ وهلم ما يسو  :{َوهَلُْم ُسوُء الدىارِ }
 
ُن َمَآبٍ  الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاتِ } -29  .{ُ وََب هَلُمم َوُحسم

 )الطربي(. بـما أمرهم رهبم. من األعمال، وذلك العملُ  اتِ الصاحل
 
لمَناَك يف أُمٍَّة } -30 ــَ َنا إِ  َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلَها أَُممٌ َكَذِلَك َأرمســــ ُلَو َعَليمِهُم الَِّذي َأومَحيـم لَيمَك لِتَـتـم

ُفُروَن ِِبلرَّمحمَِن   {.َوِإلَيمِه َمَتابِ  ُقلم ُهَو َرّبِِ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَليمِه تـَوَكَّلمتُ َوُهمم َيكم
 الرســـــلُ  بَ ذيِ ابهلل، وقد كُ  الكافرةِ   املاضـــــيةِ  كذلك أرســـــلنا يف األممِ   {:َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلَها أَُممٌ }
 ...فيهم أسوة فلكَ  ،ك ن قبلِ مِ 
َه ِإالى ُهَو{ أي: هـذا الـذي تكفرون بـه، أان مؤمنٌ } ــٰ لـه  بـه معرتف، مقر   قـُْل ُهَو َرَبِي اۤل إِلَـــــــــــــــــــــــــــ

 . )ابن كثري(.أموري { أي: يف مجيعِ تـَوَكىْلتُ َعَلْيِه } ،أللوهية، هو ريب ال إله إال هوابلربوبية وا
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َِباُل َأوم قُ }  -31 َتم ِبِه اجلم َتىَوَلوم َأنَّ قـُرمَآنا ُسريِِ َرمُض َأوم ُكلَِِم ِبِه المَموم َممُر   طَِِعتم ِبِه األم َبلم َّلِلَِّ األم
يعاا َواَل يـََزاُل الَِّذيَن كَ  ُ هَلََدى النَّاَس َجَِ اُء اَّللَّ ــَ َئِس الَِّذيَن َآَمُنوا َأنم َلوم َيشــــــــ يعاا َأفـََلمم يـَيـم َفُروا َجَِ

نَـُعوا قَارَِعٌة َأوم حَتُلُّ  يبـُُهمم ِبَا صـــــــــــَ ِإنَّ اَّللََّ اَل ُُيمِلُف َقرِيبـاا ِمنم َدارِِهمم َحَّتَّ َيَمِتَ َوعمُد اَّللَِّ  ُتصـــــــــــِ
 {.المِميَعادَ 

 
قِيَقْت به األرُض فتصـــــــدىعت، أو ولو أنى ك ريِيَْت به اجلباُل عن أماكِنها، أو شـــــــُ تااًب ُزعزَِعْت وســـــــُ

 قبورِهم فأحياُهم بقراءتِه... )الواضح(. ُكلِيَم به املوَتى يف
أي: ال ينقُض وعَدُه لرســــــــــــــلِه ابلنصــــــــــــــرِة هلم وألتباِعهم يف الدنيا   {:ِإنى اَّللىَ اَل خُيِْلُف اْلِميَعادَ }

 واآلخرة. )ابن كثري(.
 
بِ } -33 دُّوا َعِن الســــــــَّ ُرُهمم َوصــــــــُ ُ َفَما َلُه ِمنم يِل  َبلم زُيَِِن لِلَِّذيَن َكَفُروا َمكم ِلِل اَّللَّ َوَمنم ُيضــــــــم
 .{َهادٍ 
 ذلكَ  ألنى   ،هماإلصـابتِ   يـَْهديهِ  فما له أحدٌ   ،هإايي  ى ِبذالنهِ دَ واهلُ  قيِ احل  عن إصـابةِ   هللاُ  هُ ن أضـلى ومَ 

 )الطربي(. سواه. أحدٍ  كليِ   دونَ  وإلـيهِ  هللاِ  بـيدِ  وذلكَ  ،ومعونته هللاِ  إالي بتوفـيقِ  ال يُنالُ 
 
َنَـِّة الَِِّت ُوعـَِد المُمتـَُّقوَن ََتمِري ِمنم } -35 ا تِلـم َمثـَُل اجلم ا َدائٌِم َوِظلُّهـَ َاُر ُأُكُلهـَ ََّنـم ا األم َك ُعقمََب  حَتمِتهـَ

ا َوُعقمََب المَكاِفرِيَن النَّارُ   .{الَِّذيَن اتَـَّقوم
َ معىَن بعِض األلفاظ، وتفسريها:  بنيى

ميلِة  اجلِفهمُ ر حتِت قصــــــــــورِهم وغ قون، فقد ُوِعدوا ِمن هللِا جبنىٍة عرِي األهناُر ِمننوَن املتى أميا املؤم
ــاٍف مل يـَُر   ــرُّ العني، وتُبِهُج النى مالعالية، يف مناظَر وأوصـــ نيا، َتســـ فس، ثُلها شـــــكالً ومجاالً يف الدُّ

ســــــاتنِي وأنواِع بع، كثريِة المع فواكَه وأطعمٍة وأشــــــربٍة لذيذٍة ال نفاَد هلا، وظالٍل ممدودٍة ال تنقط
م. والكافروَن صـــــــرب لذيَن ننَي ااألشـــــــجاِر والثِيمار، وتلَك هي هنايُة املؤم وا على ديِنهم وطاعِة رهبِي

 )الواضح(. مآهُلم النار، وبئَس املصري.
 
َزاِب َمنم يـُنمِكُر بـَعمَضهُ } -36 َحم  {.َوِمَن األم
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 ،ابلعداوة مَ ى هللا عليه وســــــلى هللا صــــــلى   بوا على رســــــولِ الذين حتزى م هتَ يعين كفرَ  :}َوِمَن ٱأَلْحزَاِب{
ُه{ وهو ما   ،هماوأشــــياعِ  والعاقبِ  والســــيدِ   ،وأصــــحابه األشــــرفِ   بنِ  ككعبِ  }َمن يُنِكُر بـَْعضــــَ
 )البيضاوي(. منها. فوهُ ما حرى  أو ما يوافقُ  ،همشرائعَ  خيالفُ 

 
َواَءُهمم بـَعمدَ } -37  .{َما َجاَءَك ِمَن المِعلمِم َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمنم َوِلٍِ َواَل َواقٍ َولَِئِن اتَـّبَـعمَت َأهم

ــريه ة، وأضـــــــــاليَلهُم الزائفة، بعَدما جاَءَك العلُم اليقني، تىبعَت أهواَء الكافريَن الزائغا اا: وإذتفســـــــ
 يَِقيَك َمصارَع السُّوء.واحلقُّ املـُبنُي ِمن هللا، فلن يكوَن لَك انصٌر مَن هللِا وال حاِفٌظ منُه 
ٌع ألطماِع الكافرين مَن التنازِل وحاَشا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مَن االحنراف، ولكنىُه َقط

َر منُه رســـــوُل هللِا صـــــلى هللا عليه هلم عن شـــــيٍء خَيصُّ احلقى والتى  وحيد، وحتذيٌر للمؤمننَي مميا ُحذِي
  العلِم مِن اتيِباِع أهِل الضىاللة. )الواضح يف التفسري(.وسلم ِمن ِقَبِل ربِيه، ووعيٌد ألهلِ 

 
 َوَجَعلمَنا هَلُمم َأزمَواجاا َوُذرِِيَّةا َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأنم َيَمِتَ ِبَِيَةٍ ًلا ِمنم قـَبمِلَك  َوَلَقدم َأرمَسلمَنا ُرسُ } -38

 {.ِإالَّ ِبِِذمِن اَّللَِّ ِلُكلِِ َأَجٍل ِكَتابٌ 
ملرســــلني ، كذلك قد بعثنا ارســــوالً بشــــرايًّ  اي حممدُ   وكما أرســــلناكَ   {:ا هَلُْم أَْزَواًجا َوُذريِيىةً َوَجَعْلنَ }

هلم، وجعلنا هلم  دُ بشـــــراً، أيكلون الطعام، وميشـــــون يف األســـــواق، وأيتون الزوجات، ويولَ  قبلكَ 
 .أزواجاً وذرية

وٍل َأْن أَيْيتَ ِبَِـيٍَة ِإالى إبِِ } ــُ اَن لَِرســــــــــــ أي: مل يكْن أييت قومـَُه ِبـارٍق إال إذا أُِذَن ـله  {:ْذِن اَّللىِ َومـَا كـَ
 ىل هللِا عزى وجلي، يفعُل ما يشاء، وحيكُم ما يريد. )ابن كثري(.فيه، ليَس ذلَك إليه، بل إ

 
َا َعَليمَك المَبًَلُغ } -40 َسابُ فَِإَّنَّ َنا اْلِم  {.َوَعَليـم
 )البغوي(. القيامة. يومَ  اجلزاءُ 
 
ِسُب ُكلُّ نـَفمٍس َوَسيَـعمَلُم المُكفَّاُر ِلَمنم ُعقمََب الدَّارِ } -42  {.يـَعمَلُم َما َتكم
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َوَسيَـْعَلُم اْلُكفىاُر ِلَمْن }  عاملٌ جبميِع السرائِر والضمائر، وسيجزي كلى عامٍل بعمله.تعاىَل أي إنه  
 الرســــــــــــــل؟ كال، بل هي ألتباعِ   اعِ هلم، أو ألتب ،والعاقبة  الدائرةُ  أي: ملن تكونُ {...  ُعْقََب الدىارِ 

 )ابن كثري(. واملنة. وهلل احلمدُ  .يف الدنيا واآلخرة الرسلِ 
 

َنُكمم } -43 ا بـَيمِِن َوبـَيـم َوَمنم ِعنمَدُه ِعلمُم   َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلسمَت ُمرمَسًلا ُقلم َكَفى ِِبَّللَِّ َشِهيدا
 {المِكَتابِ 

َت ُمْرسـَاًل{ أي: ما أرسـلكَ  هؤالء الكفارُ  كَ بُ يكذيِ  ِهيداً }ُقْل َكَفٰى بِٱَّللىِ   ،هللا ويقولون: }َلسـْ  شـَ
َنُكمْ  عنه من  غتُ فيما بلى  عليى  شــــــاهدٌ  :وعليكم عليى  هللا، هو الشــــــاهدُ  أي: حســــــبَ {  بـَْييِن َوبـَيـْ

 . )ابن كثري(.من البهتان بون فيما تفرتونهُ أيها املكذيِ  عليكم الرسالة، وشاهدٌ 
 

 سورة إبراهيم 
 
َرمضِ اَّللَِّ } -2  .{ َشِديدٍ  ِمنم َعَذابٍ لِلمَكاِفرِينَ َوَويمٌل  الَِّذي َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم

ماواِت واألرِض وما فيهنى، املهيِمِن عليهنى  بقوىتِه وجربوتِه. وويٌل للكافريَن الذي له ُملُك الســــــــــــى
يَن احلقى، ِمن عذاٍب ألِيٍم يوَم القيامة. )الواضح(.  إذا مل يتىبعوا الدِي

 
نـمَيا َعَلى  } -3 ََياَة الدُّ َتِحبُّوَن اْلم ــم غُ الَِّذيَن َيسـ ِبيِل اَّللَِّ َويـَبـم ــَ دُّوَن َعنم سـ ــُ َِخَرِة َوَيصـ وََّنَا ِعَوجاا اْلم

 .{ُأولَِئَك يف َضًَلٍل بَِعيدٍ 
 صالح. )ابن كثري(. -واحلالُة هذه  -يف جهٍل وضالٍل بعيٍد ِمن احلقي، ال يُرَجى هلم 

 
 {. َذِلَك َْلَََيٍت ِلُكلِِ َصبَّاٍر َشُكورٍ ِإنَّ يف } -5
ــلفـــتْ  يف األايمِ  إنى  ــَ  يعين على قومِ  ،يهممي عل عَ بنِ  اليت ســــــــــــ ا ربً يعين لعِ  {،تٍ ايَ آَل } ،ىموســــــــــــ

 له على ما أنعمَ  وشـكرٍ   ،هللا على طاعةِ   ذي صـربٍ  يقول: لكليِ {  ِلُكلِي صـَبىاٍر شـَُكورٍ } ،ومواعظَ 
 )الطربي(. علـيه من نعمه.
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ِمِه اذمُكُروا نِعمَمَة اَّللَِّ  } -6 ى ِلَقوم وُمونَ َوِإذم قَاَل ُموســَ َن َيســُ ُكمم َعَليمُكمم ِإذم َأَنمَاُكمم ِمنم َآِل ِفرمَعوم
َِيمٌ  ُيوَن ِنَساءَُكمم َويف َذِلُكمم َبًَلٌء ِمنم رَبُِِكمم َع َتحم ُوَن أَبـمَناءَُكمم َوَيسم  {.ُسوَء المَعَذاِب َويَُذِبِِ

ى لقومِه بين إســرائيل: اذكروا نعمَة هللِا الكبريَة عليكم عندَ  ما أنقذَكم ِمن ظلِم فرعوَن وقاَل موســَ
ٍر يوَلُد فيكم، ويُبقوَن يذحبوَن ُكلى ذكَ ه، و ــَـــــ أقَسى أنواِع العذاِب وآمل  الذين كانوا يُذيقوَنكم  ،وآلِه

ِه على يــدَ على بنــاِتكم؛ خوفـًـا ِمن أن يكوَن زوا ويف إنقــاذِكم ِمن هــذِه  ي رجــٍل منكم.ُل ُملكــِ
 ، فال تنَسوها. )الواضح(.املصيبِة نعمٌة عظيمٌة ِمن ربِيكم عليكم

 
 .{ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديدٌ َوِإذم َتََذََّن رَبُُّكمم لَِئنم َشَكرمُُتم أَلَزِيَدنَُّكمم َولَِئنم َكَفرمُُتم } -7

هم على كفرِها. ) وذلَك بسلِب النعمِ   ابن كثري(.ينظر عنهم، وعقابِه إايي
 
ُفُروا أَنـمُتمم َومَ } -8 يعاا َوقَاَل ُموَسى ِإنم َتكم َرمِض َجَِ يدٌ نم يف األم  {.فَِإنَّ اَّللََّ َلَغِِن  محَِ
عند   ى نعمهِ عل   هُ به إىل شكركم إايي   لقه، ال حاجةَ خ فإنى اَّلليَ َلَغنِــــــــيي{ عنكم وعنهم من مجيعِ }

 )الطربي(. مجيعكم
 
ِم نُوٍح َوعَـاٍد َوَثَُ } -9 ِدِهمم اَل يـَعمَلُمُهمم َأَلَم َيَمِتُكمم نـَبـَأُ الَـِّذيَن ِمنم قـَبمِلُكمم قـَوم وَد َوالَـِّذيَن ِمنم بـَعـم

ُلُهمم ِِبلمبَـيَِِناتِ  ِإالَّ اَّللَُّ  ــُ ُمم ُرســـ َواِهِهمم    َجاَءَتم لمُتمم ِبهِ فـََردُّوا أَيمِديـَُهمم يف َأفـم ــِ  َوقَاُلوا ِإنَّ َكَفرمَن ِبَا ُأرمســـ
ُعونـََنا ِإلَيمِه ُمرِيبٍ   {.َوِإنَّ َلِفي َشكٍِ ِمَّا َتدم

قوِم نوح، وعاد،  هلم مع أنبيائهم، ِمن  قبِلكم وما جَرى الذيَن ِمن  عوا خربَ تفـسرُي اآلية: أمْل تـسم
ابألدلىِة  همرســــــــــــلُ   عَلُم عدَدهم وما حصــــــــــــَل هلم إالي هللا، جاَءهتمكثرييَن ِمن بعِدهم، ال يَ وْثود، و 
ذىبوها ومل يَقَبلوها ِههم، فكيف أفوا َظهمومواع  بليَغهمزاِت الواضــحات، فردُّوا تعجات، واملعالقاط

ً    ئُتمكَفران مبا ج  باِلني: لقدمنهم، وقالوا غرَي مُ  يف هذا الذي َتدعوننا إليِه به، ونشــــكُّ شــــكًّا قوايي
 )الواضح(. اإلميان، وال سبيَل إىل التىصديِق به. ِمن
 
لُنـَا } -10 ٌر ِمثـم دُّ قـَاُلوا ِإنم أَنـمُتمم ِإالَّ َبشـــــــــــَ ــُ اَن يـَعم ُترِـيُدوَن َأنم َتصـــــــــ ا كـَ فـَأمُتوَن  بـُُد َآَِبُؤنَ وَن َعمـَّ

 . {ِبُسلمطَاٍن ُمِبيٍ 
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ــركني: إمنا   ــرِفوان بقوِلكم عن عبادِة ما كان يعبدُه ِمن األواثِن آابؤان قوُل املشــــــــــ تريدوَن أْن تصــــــــــ
 )الطربي(.

 
ِمُنونَ َوَما َكاَن لََنا َأنم َنَمتَِيُكمم ِبُسلمطَاٍن ِإالَّ ِبِِذمِن اَّللَِّ وَ } -11  .{َعَلى اَّللَِّ فـَلميَـتَـوَكَِّل المُمؤم

ِق اليت تطلبوهَنا إالي ِبمِر هللِا ومشــــــيئِته، فهو وحَدُه وال مقدرَة لنا على اإلتياِن ابملعجزاِت واخلوار 
َل عليــه، فهو الــذي  ِد املؤمنوَن إذا أرادوا التوكــُّ رُهــا. وعلى هللِا وحــَدُه فلَيعتمــِ الــذي خيلُقهــا ويقــدِي

 ِمن كيِد األعداء، وشرِي األشرار. )الواضح(. حيفُظهم
 
 .{ُلونَ َوَعَلى اَّللَِّ فـَلميَـتَـوَكَِّل المُمتَـوَكِِ } -12
ــيطــان هُ وليــى  ا فــإنى بــه كــافرً  ن كــانَ ا مَ فــأمــي  ،لقــهن خَ ا مِ بــه واثقًــ  ن كــانَ مَ  لْ فليتوكــى  ى هللاِ وعل   الشــــــــــــ

 .)الطربي(
 
رَِجنَُّكمم ِمنم َأرمِضَنا َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهمم } -13  {.وم لَتَـُعوُدنَّ يف ِملَِّتَناأَ  لَُنخم
 وإخالصِ   ،هللا  وهم إىل توحيدِ لوا إليهم حني دعَ رســــــــــــــِ هلل لرســــــــــــــلهم الذين أُ الذين كفروا اب وقالَ 
نطردكم واألواثن: }لَنُـْخرَِجنىُكْم ِمْن أْرِضنا{ يعنون: من بالدان، ف  اآلهلةِ   عبـادةِ   وفراقِ   ،له  العبادةِ 
 )الطربي(. عنها.
 
َرمَض ِمنم } -14 ِكنَـنَُّكُم األم  {.َوَخاَف َوِعيدِ َذِلَك ِلَمنم َخاَف َمَقاِمي  بـَعمِدِهمم َولَُنسم
ِكنَـنى } ــْ ِدِهمْ َولَُنســــــــــــ  }ٰذلــَِك{ اإلهالكُ  ،همالظــاملني ودايرَ  أرضَ  :{ أيـــــــــــــــــــــــــــــُكُم ٱأَلْرَض ِمن بـَعــْ

افَ  حق   ،أي ذـلك األمر ،واإلســــــــــــــكـان  ،احلســـــــــــــــاب  وهو موقفُ  ،وقفي َمقـَاِمي{ م}ِلَمْن خـَ
 النسفي، ابختصار(.. )عذايب :}َوَخاَف َوِعيِد{

 
 {.يـََتَجرَُّعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغهُ } -17
اُه ويشــــــــــــربه، ال مبرٍة واحدة، بل جرعًة جرعًة، ملرارتِه وحرارته، }} َواَل يـََتَجرىُعُه{: أي: يتحســــــــــــى

 )البغوي، ابختصار(. : ال جييزه.هللا عنهما رضيَ  سعبا ابنُ  قالَ  َيَكاُد ُيِسيُغُه{
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ٍم َعاِصٍف  }  -18 َتدَّتم ِبِه الِرِيُح يف يـَوم اَل يـَقمِدُروَن َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِِِمم َأعمَماهُلُمم َكَرَماٍد اشم

ءٍ   {.ِمَّا َكَسُبوا َعَلى َشيم
ُبواْ   ،القيامة { يومَ }الى يـَْقِدُرونَ  ْىٍء{ حلبوطه  ،{ من أعماهلم}ممىا َكســـــــَ فال يرون له   ،}َعَلٰى شـــــــَ
 . )البيضاوي(.أثراً من الثواب 

 
َ ُوا ِإنَّ ُكنَّا َلُكمم تـَبَـعاا فـََهلم أَنـمُتمم ُمغمنُ } -21 َتكم يعاا فـََقاَل الضـَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اسـم وَن َوبـََرُزوا َّلِلَِّ َجَِ
ٍء قَ ِمنم َعَذاِب اَّللَِّ َعنَّا  يم َ منَ اُلوا َلوم َهَدا ِمنم شــَ َنا َأَجزِعمَنا َأمم صــَ َواٌء َعَليـم ُ هَلََديـمَناُكمم ســَ َما  َن اَّللَّ

 {.لََنا ِمنم حمَِيصٍ 
 فهل تُفيدونَنا يف هذا املوقف، وَتدفعوَن عنيا بعًضا من العذاِب الذي ُجوزينا به؟... 

إليه، ولكنيا اخرَتان طريَق  َعوانكم ولدطريَق اهلَُدى هلداان هللاُ لكنا ون: لو سفقاَل القادُة املستكربِ 
إليه. وال فائدَة مَن الشـىكَوى اآلن،  وانكمفدعَ   - وهللاُ ال أيمُر ابلضـىاللِ  -الضـىالِل فأضـلىنا هللا  

 َب ِمن عذاِب هللا،ان، فإنىُه ال جُيدي شـيئاً، فال َمهرَ لينا إْن ِخفنا وقَِلقنا، أْم ثـَبَـْتنا وصـَربَ ٌء عوافسـ 
 )الواضح(. ِبه.ضَة لنا ِمن غجنا وال
 
َّاِلِمَي هَلُمم َعَذاٌب أَلِيمٌ } -22  .{ِإنَّ ال

 . )الطربي(.عمن هللا ُموجِ  ألـيـمٌ  إني الكافرين بـاهلل هلم عذابٌ 
 
َا } -25 ِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍي ِبِِذمِن َرّبِِ َممثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهمم يَـ تـُؤم ُ األم  .{َتذَكَُّرونَ َوَيضمِرُب اَّللَّ
 ،عظوايعتربوا هبا ويتى ف ،عليهم  هللاِ  ةَ روا حجى ليتذكى   ،هلم األشــــــــياء  هُ ويشــــــــبيِ   للناسِ  األمثالَ  هللاُ  لُ ثيِ ومي
 )الطربي(.  اإليـمان.به إىل الكفرِ  من ا هم علـيهِ جروا عمى فـينزَ 
 
ََّنَا َوبِئمسَ } -29 َلوم  .{المَقَرارُ  َجَهنََّم َيصم

 قراُر قرارُهم فيها. )مستفاٌد من روح املعاين(. جهنم، وبئَس اليقاسوَن حرى انرِ 
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 .{ُقلم ََتَتـَُّعوا فَِإنَّ َمِصريَُكمم ِإََل النَّارِ } -30
ريَُكْم ِإىَل النىاِر{ أي: أي: مهما قدرُُت عليه يف  الدنيا فافعلوا، فمهما يكْن ِمن شــيٍء }فَِإنى َمصــِ

عاىَل: }مُنَتِيُعُهْم قَِليال مُثى َنْضطَرُُّهْم ِإىَل َعَذاٍب َغِليٍظ{ ]سورة مرجُعكم وموئُلكم إليها، كما قال ت
 [. )ابن كثري(.24لقمان: 

 
ِريَ } -32 ِر ِبَِممرِهِ  َوَسخََّر َلُكُم المُفلمَك لَِتجم  .{يف المَبحم

ىَل، وســــــــــــــخىَر وســــــــــــــخىَر الُفلَك ِبْن جعَلها طافيًة على تياِر ماِء البحر، عري عليه ِبمِر هللِا تعا
 مـا هنـا إىل هنـاك، ومـا البحَر حيمُلهـا، ليقطَع املســـــــــــــــافروَن هبـا ِمن إقليٍم إىل إقليٍم آخر، جللـبِ 

 هناَك إىل هاهنا. )ابن كثري(.
 
ُهمم ِمَن الثََّمَراِت } -37 ُكُرونَ َوارمزُقـم  .{َلَعلَُّهمم َيشم

 )الطربي(. به علـيهم. مُ نعِ هم وتُ على ما رزقتَ  لـيشكروكَ 
 
 .{ِإنَّ َرّبِِ َلَسِميُع الدَُّعاءِ } -39

 إنه ليستجيُب ملن دعاه، وقد استجاَب يل فيما سألتُه ِمن الولد. )ابن كثري(.
 
َعلمِِن ُمِقيَم الصًََّلِة } -40  {.َوِمنم ُذرِِيَِِّت رَبَـَّنا َوتـََقبَّلم ُدَعاءِ َربِِ اجم
َربـىَنا َوتـََقبىْل ُدَعآِء{ أي: عملي }،  صــــــــــــالةمن ذرييت من يقيمون ال اجعلْ  يعين: َوِمن ُذريَِيىِت{}

وقيل: معناه: استجْب   .العبادة "  مخُّ   الدعاءُ " يف احلديث:  وجاءَ   .دعاءً   ى العبادةَ مسى   .وعباديت
 )البغوي(. دعائي.

 
رم َوأَنـمِذِر النَـّاَس } -44 َم َيَمتِيِهُم المعـََذاُب فـَيَـُقوُل الَـِّذيَن ظََلُموا رَبَـّنـَا َأخِِ ٍل َقرِيـٍب يـَوم َن ِإََل َأجـَ

 .{َنُِبم َدعمَوَتَك َونـَتَِّبِع الرُُّسلَ 
ــُموا{ يقول:} ،يامةهللا يف الق يهم عذابُ أيت يومَ  ــيَـُقوُل الىِذيَن ظَلَــــــــ  ،مالذين كفروا برهبيِ  يقولُ ف فَــــــــ
ــهم: فظل  ْب دعَوـتكَ لـنا إىل أجَـ وأمهِ  ،ك ا عـذابَـ عنـي  رْ أخيِ   ربىـناموا ـبذـلك أنفســــــــــــ  ،قي احل ٍل قرـيٍب جنـُِ
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 كَ نا إليه من طاعتِ ى ما دعوتَ هم عل بعُ فنتى  ،ك رســــلَ  قُ ونصــــديِ   ،اشــــيئً  بكَ  وال نشــــركُ   ،بك  فنؤمنُ 
 )الطربي(. أمرك. ـاعِ بواتيِ 
 
ُهمم َوتـََبيََّ َلُكمم َكيمَف فـََعلمَنا ِّبِمم  } -45 اِكِن الَِّذيَن ظََلُموا أَنـمُفســـــَ ُتمم يف َمســـــَ َكنـم َربـمَنا َوســـــَ َوضـــــَ

 .{ممثَالَ َلُكُم األمَ 
العذاب،   واستحقاقِ   هم يف الكفرِ نا لكم أنكم مثلُ بيى   :أي  ،ن أحواهلممِ   {َوَضَربْنا َلُكُم اأْلَْمثالَ }

 )تفسري البيضاوي(. املضروبة. كاألمثالِ   اليت هي يف الغرابةِ  ،هبم لَ عِ علوا وفُ ما فَ  أو صفاتِ 
 
رُ } -46 َرُهمم َوِعنمَد اَّللَِّ َمكم َِبالُ  ُهمم َوَقدم َمَكُروا َمكم ُرُهمم لِتَـُزوَل ِمنمُه اجلم  .{َوِإنم َكاَن َمكم

ــالِة التوحيد، وصـــــــــــرِف وقد كادوا ومكروا وبذلوا كلى ما  ــاِء على رســـــــــ ميلكوَن ِمن جهٍد للقضـــــــــ
املؤمننَي عن ديِنهم، واالســــــــــتهزاِء بعقيدهِتم، ولكنىهم هم وإرادهُتم وما خيطِيطوَن يف قبضــــــــــِة قدرِة 

 )الواضح(. ، وجزاُء مكرِهم عنَدُه سبحانَه.حتَت تصرُِّفهالعزيِز اجلبياِر و 
 
 {.لمَقهَّارِ المَواِحِد اَوبـََرُزوا َّلِلَِّ } -48

 )ابن كثري(. له األلباب. له الرقاب، وخضعتْ  وغلبه، ودانتْ  شيءٍ  كلى   أي: الذي قهرَ 
 
 {.َوتـَغمَشى ُوُجوَهُهُم النَّارُ َسَرابِيُلُهمم ِمنم َقِطَراٍن } -50
ــتعــاهلــالو تع ــعٍ  ألنــه أعزُّ  الوجــهُ  صى وخُ  .هــا ابشــــــــــــ . يف ابطنــه  كــالقلــبِ   ،البــدن يف ظــاهرِ  موضــــــــــــ

 )النسفي(.
 
َلمَبابِ َهَذا َبًَلٌغ لِلنَّاِس َولِيـُنمَذُروا ِبِه } -52 َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َولَِيذَّكََّر ُأوُلو األم  {.َولِيَـعمَلُموا َأَّنَّ
َا ُهَو إِلَـ } دٌ َولِيَـْعَلُموا أمنـى ـــتدلُّ  {ٌه َواحـِ َولِيـَذىكىَر أُْوُلواْ هللا، }  على وحـدانـيةِ  وا هبـذه اآلايتِ أي: ليســــــــــــ

 )البغوي(. العقول. أولو ظَ عِ أي: ليتى  {ٱألَْلبَـٰبِ 
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 اجلزء الرابع عشر 
 

 سورة اِْلجر 
 
 {.َوقـُرمَآٍن ُمِبيٍ الر تِلمَك َآََيُت المِكَتاِب } -1
 )الطربي(.. رشَده هُ وتدبـىرَ  هُ لَ ن أتمى مَ  نيُ ـنٍي{ يقول: يُبِ بِ مُ } ،قرآن { يقول: وآايتِ آنٍ وقـُرْ }
 
ََمُل  َذرمُهمم َيَمُكُلوا َويـََتَمتـَُّعوا} -3 َف يـَعمَلُمونَ َويـُلمِهِهُم األم  .{َفَسوم
 ،اهتـــــا من لـــــذي  أَيُْكُلوْا{ يف الـــــدنيـــــا، }َويـََتَمتـىُعوْا{حممـــــد، يعين: الـــــذين كفروا، } اي َذْرُهْم{}

ْوَف يـَْعَلُموَن{والطاعة، } نِ هم من اإِلمياحبظيِ  عن األخذِ  ٱأَلَمُل{شـــغلهم، }يَ   :{مُ }َويـُْلِههِ   َفســـَ
 )البغوي(. ووعيد. وهذا هتديدٌ  .ما صنعوا وذاقوا وابلَ  إذا وردوا القيامةَ 

 
َتأمِخُرونَ } -5 ِبُق ِمنم أُمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيسم  {.َما َتسم

ِبُق ِمْن أُمىةٍ   ال جيـــــــــــــــــــــــيءُ  :أي  ،يف كتاهبا  وغريهم أجَلها املكتوبَ   كةِ املهلَ  ممِ األ { من}مىا َتســـــــــْ
َتْأِخُرونَ أجلها، } مضـــــــــييِ  قبلَ  أو ال متضـــــــــي أمةٌ   ،كتاهبا  جميءِ  ها قبلَ هالكُ  { أي وما َوَما َيســـــــــْ
 )روح املعاين، ابختصار(. رون.يتأخى 
 
ُر َوقَاُلوا } -6 ُنو ََي أَيُـَّها الَِّذي نـُزَِِل َعَليمِه الذِِكم  {.نٌ ِإنََّك َلَمجم

 املناَدى رسوُل هللا صلىى هللا عليه وسلم. والذيِكر: القرآن.
 
 {.َتَمتِيَنا ِِبلمَمًَلِئَكِة ِإنم ُكنمَت ِمَن الصَّاِدِقيَ َلوم َما } -7

{ يعين: }إْن ُكْنَت ِمَن الصىاِدقِــــــــنيَ  ما تقولُ  على صدقِ  لكَ  شاهدةً   ملالئكةِ ينا اب أتتقالوا: هالي 
ما  الذي فعلَ  كتاابً، فإن الربى   عليكَ  ينا رســوالً وأنزلَ إل صــادقاً يف أن هللا تعاىل بعثكَ  ن كنتَ إ

على  لـكَ  وآيـةً  ،علينـا لـكَ  ةً حجـى  معـكَ  من مالئكتـهِ  كٍ ملَـ  عليـه إرســـــــــــــــالُ  رُ ال يتعـذى  بـكَ  تقولُ 
 (.)الطربي مقالتك. وصدقِ  ،ك تِ نبوى 
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ِمُنوَن ِبِه َوَقدم َخلَ } -13 َوَِّليَ اَل يـُؤم  {.تم ُسنَُّة األم
ــلى  يعين: ال يؤمنون مبحمدٍ   الَ يـُْؤِمُنوَن ِبِه{} ــلى صــــــــــ  :{وابلقرآن، }َوَقْد َخَلتْ  مَ ى هللا عليه وســــــــــ

نىُة ٱأَلوىِلنيَ   .اخلالية  من األممِ  الرســلَ  بَ فيمن كذى  هللا تعاىل ابإِلهالكِ   أي: وقائعُ  {مضــت، }ســُ
 )البغوي(. مكة. أهلَ  خيوِيفُ 
 
  {.َوزَيَـّنَّاَها لِلنَّاِظرِينَ َوَلَقدم َجَعلمَنا يف السََّماِء بـُُروجاا } -16
َها} ِظرِينَ   ةِ البهيى   واهليئاتِ  { ابألشكالِ َوَزيـىنىــــــــــٰ ها مبدعِ  ني هبا على قدرةِ ين املستدليِ { املعتربِ }لِلنىــــــــــٰ

 )البيضاوي(. صانعها. وتوحيدِ 
 
َع فَ } -18 ََتََق السَّمم بَـَعُه ِشَهاٌب ُمِبيٌ ِإالَّ َمِن اسم  {.أَتـم
 من النارِ   شـــهابٌ  عهُ بعضـــها، فيتبَ   يف الســـماءِ  ا حيدثُ مم الســـمعَ  من الشـــياطنيِ  قد يســـرتقُ  لكنْ 
 )الطربي(. أو إبحراقه. ،وإفساده فـيه، إما إبخبالهِ  أثرهُ  ـنيُ بِ يَ  {:نيٌ بِ مُ }
 
َناُكُموُه } -22 َقيـم  {.َوَما أَنـمُتمم َلُه ِبَازِِنيَ فَأَنـمَزلمَنا ِمَن السََّماِء َماءا فََأسم

 ِبيدينا ال ِبيديكم.  زائِنكم، وهيُر يف خزائِننا ال يف خواملط
ا هللُا لكم، أو أنى َمعنــاه: مــا أنتم بقــادرين على حفِظ هــذا الكمِي مَن امليــاِه اليت يُن فَيحَفُظهــا زهلــُ

 )الواضح(. ذوا منها عنَد احلاجة.يوِن واآلابِر واألهنار، لتأخيف الع لكم
 
 .{َوِإنَّ رَبََّك ُهَو َُيمُشُرُهمم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ } -25
منهم  الطـــاعـــةِ  أهـــلَ  ،يـــامـــةالق يومَ  هُ رين عنـــدَ خِ ني واآللاألوى  مجيعَ  عُ هو جيمَ  اي حممـــدُ  كَ ربـــى  وإنى 
  رين.منهم واملستأخِ  املستقدمنيَ  ،ـلقهن خَ مِ  أحدٍ  لى وك ،عصيةوامل
هم إذا ويف إماتتِ  ،ائهم إذا أحياهمييف إح  ،هخــلقَ   يف تدبريهِ   حكيمٌ  كَ ربى   نى إ {:َعِليمٌ ِإنىُه َحِكيٌم }

)تفســــــــري ر.  منهم واملســــــــتأخِ  واملســــــــتقدمِ   ،تييِ منهم وامل  وابحلييِ   ،مهم وأعماهلِ بعددِ  مٌ يعل  ،أماهتم
 الطربي(.
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ُنونٍ  نم مِ َوِإذم قَاَل رَبَُّك لِلمَمًَلِئَكِة ِإِّنِ َخاِلٌق َبَشراا } -28  {َصلمَصاٍل ِمنم مَحٍَإ َمسم

 فسىَر الكلماِت الثالِث قبَل آيتنِي منها، فكان مميا قال:
 .إذا جفي  الطنيُ الصلصال: 

 .النتاحلَمأ: 
 .األملُس السطحاملسنون: 

 
ُجَد لَِبَشٍر } -33 ُنونٍ قَاَل َلَم َأُكنم أِلَسم َتُه ِمنم َصلمَصاٍل ِمنم مَحٍَإ َمسم  .{َخَلقم
 ، فكان مميا قال:( من السورة26يف اآليِة )لماِت الثالِث  الكفسىرَ 

 .إذا جفي  الطنيُ الصلصال: 
 .النتاحلَمأ: 

 .األملُس السطحاملسنون: 
 
ِم الدِِينِ َوِإنَّ َعَليمَك اللَّعمَنَة ِإََل } -35  .{ يـَوم
 ي(.)الطرب  ..عنها كَ وطردِ  واتِ ان السممِ  كَ إايي  إبخراجهِ  ،عليك  هللاِ  غضبَ  وإنى 
 
َعُثونَ } -36 ِم يـُبـم َِرمّن ِإََل يـَوم   {.قَاَل َربِِ فَأَنم
 . )ابن كثري(.البعث القيامة، وهو يومُ  إىل يومِ  النظرةَ  وذريتهِ  آلدمَ  حسدهِ  من متامِ  سألَ 
 
ََرِينَ } -37  {.قَاَل فَِإنََّك ِمَن المُمنم
 . )الطربي(.ههالكُ  ممن ُأخِيرَ  هللا له: فإنكَ  قالَ 
 
ِم المَوقمِت المَمعمُلومِ  ِإََل } -38  {.يـَوم
ر. من بين آدمَ  ى على األرضِ ي، وذلك حني ال يبقَ لقخَ   مجيعِ   هلالكِ  املعلومِ  الوقتِ    يومِ إىل  دايى

 )الطربي(.
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 {.المُمتَِّقَي يف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ِإنَّ } -45
 بساتنَي وأهنار )البغوي(.ي(، يف )الطرب  بوا معاصيهفتـجنى  ،وخافوه بطاعتهِ  وا هللاَ قَ الذين اتـى  إنى 
 
 {.َآِمِنيَ ادمُخُلوَها ِبَسًَلٍم } -46
 . )النسفي(.فيها واآلفاتِ  ا،منه { من اخلروجِ َءاِمِننيَ }
 
َرِجيَ اَل َُيَسُُّهمم ِفيَها َنَصٌب } -48 َها ِبُخم  {.َوَما ُهمم ِمنـم

 )الطربي(. أبداً. ك دائمٌ بل ذلجني، خرَ نعيـمها وما أعطاهم هللا فـيها مبو  نةِ وما هم من اجل
 
 .{نـَبِِئم ِعَباِدي َأِّنِ َأَن المَغُفوُر الرَِّحيمُ } -49

هُبم هبا إْن أخربْ عبادي أيُّها الرســـــــــوُل أنىين أغِفُر ا لذنوَب مهما َكرُبَْت وَكثـَُرت، وأرمُحهم وال أُعذِي
 هم اتبُوا وأحَسنوا، فال يَيأسوا أبًدا. )الواضح(.

 
َلِيمُ  عَ َوَأنَّ } -50  .{َذاّب ُهَو المَعَذاُب األم

ــراطي،  ُر قــَْدرُه، فلَيلزموا صــــــــــــ دى ولَيبتعــِدوا ِمن وأنى عقــايب هو العقــاُب املؤملُ املوِجع، الــذي ال يـُقــَ
 َسَخطي وعقايب.

 (.وهكذا يبَقى العبُد بنَي اخلوِف والرىجاء، والرىهبِة والرىغبة، فإنىُه أحسُن لرتبيِة نفِسه. )الواضح
 
ُرَك ِبُغًَلٍم َعِليمٍ } -53  {.قَاُلوا اَل تـَومَجلم ِإنَّ نـَُبشِِ

 (.. )البغويإسحاق يف كربه، يعين يف ِصَغرِه، عليمٍ  أي: غالمٍ 
 
َنُط ِمنم َرمحمَِة رَبِِِه ِإالَّ الضَّالُّونَ } -56  .{قَاَل َوَمنم يـَقم
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 ،الصـــــــــواب  وا ســـــــــبيلَ أالذين قد أخط قومُ ال إالي  هللاِ   ن رمحةِ مِ   يأسُ ن يَ ومَ  :للضـــــــــيف إبراهيمُ  قالَ 
 هللا. عن دينِ  وا بذلكَ فضــــــــلُّ   ،ن رجاهمَ  وال خييبُ   ،هللا  يف تركهم رجاءَ   ،يلالســــــــب وتركوا قصــــــــدَ 
 )الطربي(.

 
َقِِ َوِإنَّ َلَصاِدُقونَ } -64 َناَك ِِبْلم  .{َوأَتـَيـم

َك بِٱحلَْقِي { نَــــٰ [. وقوله: 8احلجر: سورة  ] ِئَكَة ِإالى بِٱحَلقِي{}َما نـُنَـزيُِل ٱْلَملٰـــَـ  تعاىل: كقولهِ   ،}َوآتـَيـْ
ُه مبا أخربوُه به،  {}ِوِإانى َلَصـِٰدُقونَ   ِمن جناتِه وإهالِك قوِمه. )ابن كثري(.أتكيٌد خلربِهم إايي

 
َمُرونَ } -65  {.َواممُضوا َحيمُث تـُؤم

 )الطربي(. أيمركم هللا. وامضوا حيثُ 
 (.)البغوي عباس: يعين الشام. قال ابنُ 

 
 .{قَاَل ِإنَّ َهُؤاَلِء َضيمِفي َفًَل تـَفمَضُحونِ } -68
 على الرجلِ  وحق   ،ضــــــيفي  منهم الفاحشــــــةَ   تريدونَ موهم  الذين جئتُ  إن هؤالءِ لوٌط لقومه:  قالَ 
هلم بــاملكروه.  ضَ وأكرموين فــي ترككم التعرُّ   ،فــي ضيفــي أيها القومُ  فال تفضحونِ   ،ضيفه إكرامُ 

 )الطربي(.
 
 .{ُقوا اَّللََّ َواَل َُّتمُزونِ اتَـّ وَ } -69

ــِ  يفى  وخــافوا هللاَ  هلم  ضِ ينوين فيهم ابلتعرُّ وين وال هتُ ذلُّ وال تُــ  ،بكم عقــابــه حيــلى  كم أنْ ويف أنفســــــــــــ
 )الطربي(. بـاملكروه.

 
 .{لِلمُمتَـَوَسِِِيَ  ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيتٍ } -75
 َلعالمــــاتٍ  ،ن العــــذاب لنــــا هبم مِ أحلَ ا[ ]مــــ  و ،همن إهالكِ مِ  ،لوط ذي فعلنــــا بقومِ لــــ يف ا إنى 

 )الطربي(.. هللا بعالماتِ  الـمعتربينَ  سنيَ للـمتفريِ  ودالالتٍ 
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ِمِنيَ ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا } -77  .{لِلمُمؤم
 )الطربي(. ...به الكفرِ  ن أهلِ مِ  على انتقامهِ  بـاهللِ  ملن آمنَ  ...
 
َيمَكِة } -78  {.اِلِميَ ََ لَ َوِإنم َكاَن َأصمَحاُب األم

 . )النسفي(.عليه السالم شعيبٍ  وهم قومُ  .لكافرين
 
هُ } -79 َنا ِمنـم َُما لَِبِإَماٍم ُمِبيٍ  مم فَانـمتَـَقمم  {.َوِإَّنَّ

ُهمْ   )البيضاوي(. { ابإِلهالك.}فَٱنتَـَقْمَنا ِمنـْ
 
َناُهمم َآََيتَِنا } -81 َها ُمعمِرِضيَ َوَآتـَيـم  .{َفَكانُوا َعنـم

 . )الطربي(.عظونهبا وال يتى  ال يعتربونَ  ،عرضني آتـيناهم مُ اليتنا فكانوا عن آايتِ 
 
ُُم الصَّيمَحةُ } -83  {.ُمصمِبِحيَ  فََأَخَذَتم

 . )البغوي(.العذاب  يعين صيحةَ 
 
 .{المُمِبيُ َوُقلم ِإِّنِ َأَن النَِّذيُر } -89

ُ النــذارة، نــذيٌر للنــاِس ِمن عــذاٍب أ ليٍم أْن حيــلى هبم على تكــذيبــه، كمــا }النــىِذيُر اْلُمِبنُي{: البنيِي
ــِلها، وما أنزَل هللاُ عليهم ِمن العذاِب واالنتقام. )ابن كحلى مبن تقدىَمهم ِمن األمِم امل بِة لرســــــــــــ ذِي

 كثري(.
 
 {.َحَّتَّ َيَمتَِيَك المَيِقيُ  َواعمُبدم رَبَّكَ } -99
 . )روح املعاين(.سبحانه على ما أنت عليه من عبادتهِ  دمْ 
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 حل الن سورة
 
 .{فَاتَـُّقونِ َأنم أَنمِذُروا أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَن } -2
 {أَنىُه اَل إَِلَه ِإالى َأاَن فَاتـىُقونِ }واملعاصـــــــــــــي   الكفرِ  اج: واملعىن: أَنِذروا أهلَ الزجي  قالَ  {َأْن أَْنِذُروا}

مع ختويفهم   مروهم ابلتوحـيدِ  ـنذروا ِبـنه ال إِـله ِإال أان، أي:وـقال غريه: أَ   ي.أي: ُمروهم بتوحـيد
 )زاد املسري(. مل يُِقرُّوا. ِإنْ 
 
َقِِ } -3 َرمَض ِِبْلم رُِكونَ َخَلَق السََّماَواِت َواألم  .{تـََعاََل َعمَّا ُيشم

 أو شــــــريكٌ  لٌ ثْ له مِ   عن أن يكونَ  ارتفعَ م ودعواكم إهلاً دونه، فكُ عن شــــــركِ  كم أيها القومُ عال ربُّ 
 يبتدعُ و  ،واألرض واتِ االســــــــــم مثلَ  بقدرتهِ  نشــــــــــىءُ ويُ  لقُ إهلاً إال من خي  ألنه ال يكونُ   ؛أو ظهري
الذي   ،القهىار ســــوى هللا الواحدِ   أحدٍ   ُقدرةِ يس ذلك يفشــــيء، ول ها من غريِ ثُ حدِ فيُ  األجســــامَ 

 )الطربي(. سواه. لشيءٍ  األلوهةُ  حُ وال تصل  ،إال له ال تنبغي العبـادةُ 
 
 {.نمُه َشَرابٌ السََّماِء َماءا َلُكمم مِ  ُهَو الَِّذي أَنـمَزَل ِمنَ } -10

 املطرِ  عليهم يف إنزالِ  نعمتهِ  يف ذكرِ  ، شـرعَ والدوابي  به عليهم من األنعامِ  تعاىل ما أنعمَ  ملا ذكرَ 
رَابٌ هلم وألنعامهم، فقال: }  ومتاعٌ  لغةٌ ، مما هلم فيه بُ من السـماء، وهو العلوي  { أي: لىُكم مىْنُه شـَ

 ن كثري(.. )ابجاجاً لحاً أُ مِ  لكم شرابه، ومل جيعلهُ  يسوغُ  الالً عذابً زُ  جعلهُ 
 
ٍم يـَعمِقُلونَ ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيٍت } -12  .{ِلَقوم
. والعظمة للكربايءِ   شـهادةً  وأبنيُ   ،الباهرة على القدرةِ   داللةً  هرُ ظأ العلويةَ   ألن اآلاثرَ  العقلَ  ذكرَ 

 )النسفي(.
 
ٍم َيذَّكَُّرونَ  ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا } -13  {.ِلَقوم

 )البيضاوي(. حكيم. صانعٍ  ليس إال بصنعِ  واملناظرِ  واهليئاتِ  الطباعِ إن اختالفها يف 
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ِلِه } -14 تَـُغوا ِمنم َفضم ُكُرونَ َوتـََرى المُفلمَك َمَواِخَر ِفيِه َولِتَـبـم  {.َوَلَعلَُّكمم َتشم
 ي(.. )البيضاو هاهللا تعاىل فتقومون حبقيِ  تعرفون نعمَ  :أي
 
 .{َأَفًَل َتذَكَُّرونَ َأَفَمنم َُيمُلُق َكَمنم اَل َُيمُلُق } -17

لطانهِ  وعظيمَ  ،يكمعل   هللاِ  عمَ رون نِ أفال تذكى  ــُ ــاء، وعجزَ  وُقدرتهِ   ســـ ــعفَ أواثنِ  على ما شـــ ها كم وضـــ
ــِ إىل ها، وأهنا ال علبُ ومهانتَ  ــرًّ  وال تدفعُ   ،اها نفعً  نفســــــــ ما أنتم  ا، فتعرفوا بذلك خطأَ عنها ضــــــــ

 )الطربي(.وإقراركم هلا بـاأللوهة؟  ،من عبـادتكموها مونَ عليه مقـي
 
ُعوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ } -20 ئاا َوُهمم ُُيمَلُقونَ َوالَِّذيَن َيدم  .{اَل َُيمُلُقوَن َشيـم

خملوقوَن  وهذه األصـــــــــــناُم اليت يتىخُذها املشـــــــــــركوَن آهلة، ال يقدروَن على َخلِق شـــــــــــيء، بل هم
 بعبادِة املشركنَي هلم. )الواضح(. يشعرون عون، والوُيصنَ 
 
َوَِّليَ َوِإَذا ِقيَل هَلُمم َماَذا أَنـمَزَل رَبُُّكمم قَاُلوا } -24  {.َأَساِ رُي األم

هم هم وأحاديثُ األولني وقصـــصُـــ   أخبارُ   ( من ســـورِة األنعام، أن معناه:25ذكَر يف تفســـرِي اآليِة )
 .اريخكالتو   قُ حتقى ى وال كَ وحتُ  رُ اليت تسطى 

 
قمُف ِمنم َمَكَر َقدم  } -26 َياََّنُمم ِمَن المَقَواِعِد َفَخرَّ َعَليمِهُم الســــــــَّ ُ بـُنـم الَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم فَأََتى اَّللَّ

ِقِهمم  ُعُرونَ فـَوم  . {َوَأًَتُهُم المَعَذاُب ِمنم َحيمُث اَل َيشم
 مباشــرةِ عن   جمازٌ  :ا على ما قيلنههاوهو   ،حبيلة ا يقصــدهُ عمي  الغريِ   صــرفُ   :املكر{ َقْد َمَكرَ }

 . )روح املعاين(.الصرف على أنه مل حيصلِ  يدلُّ  ألن ما بعدُ  ؛ماتهمقديِ  وترتيبِ  ،أسبابه
ُعُرونَ } كي قريش، شــــــر م ى هؤالء الذين مكروا من قـَْبلِ وأتَ : {َوَأاَتُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيشــــــْ

 )الطربي(. نه.ال يدرون أنه أاتهم م من حيثُ  ،هللا عذابُ 
 
َم َوالسُّوَء َعَلى المَكاِفرِينَ قَاَل الَِّذيَن ُأوُتوا المِعلمَم } -27 زمَي الميَـوم  {.ِإنَّ اْلِم
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)ابن   وما ال ينفعه. هُ به ما ال يضــــرُّ  ابهلل، وأشــــركَ  مبن كفرَ  اليومَ   حميطٌ  والعذابُ  أي: الفضــــيحةُ 
 كثري(.

 
ِهمم ُة المَمًلِئكَ   فَّاُهمُ الَِّذيَن تـَتَـوَ } -28 وٍء   ظَاِلِمي أَنُفسـِ َلَم َما ُكنَّا نـَعمَمُل ِمن سـُ بـََلى فَأَلمَقُوام السـَّ

 .{ِإنَّ اَّلِلَ َعِليٌم ِبَا ُكنُتمم تـَعمَمُلونَ 
 

ــرُي اآليـــة:  هؤالِء الـــذيَن أتيت إليهُم املالئكـــُة املكلىفـــُة بقبِض األرواح، وهم يف ســــــــــــــــاعـــِة تفســــــــــــ
ة، مَع والطىاعويُظِهروَن السى  سَتسِلموَن هلموعصياهِنم، ي همفرِ بك َسهمظَلموا أنف االحتضار، وقد

ــيِيئـاً، وال ارتُذلٍي وإهـانـة: مـا ُكنـيا نعمـُل عم يف موقفِ   وهمويقولونَ  كبنـا خطـأ! بَلى أيُّهـا اًل ســــــــــــ
ــبُتم منون، إنى هللَا عاملشــــــرك ــُيجازيُكمجور، وٍء وضــــــالٍل وفـســـــ  ليٌم مبا كســــ  على كلِي ذلك. وســــ

 )الواضح(.
 
َِخَرِة َخريمٌ } -30  .{َولَِنعمَم َداُر المُمتَِّقيَ َوَلَداُر اْلم
ــهِ  ِبداءِ   هُ وا عقـابَـ قَ ـفاتـى  -  يف اـلدنـيا  ذين خـافوا هللاَ لـ ا دارُ  ولنعمَ  ـــيه بِ وعنُـّ  فرائضــــــــــــ  دارُ  -  معـاصــــــــــــ
 )الطربي(. خرة.اآل
 
ٍن } -31 َاُر هلَُ َجنَـّاُت عـَدم ََّنـم ا األم َا ََتمِري ِمنم حَتمِتهـَ ُخُلوَّنـَ َذلـَِك ََيمِزي يـَدم اُءوَن كـَ ــَ ا مَـا َيشـــــــــ مم ِفيهـَ

ُ الم   .{ُمتَِّقيَ اَّللَّ
هلم جنىاٌت ُمَعدىٌة إلقامٍة دائمة، يدخلوهَنا ويسكنوَن فيها فرحنَي مبتهجني، تزييُِنها األهناُر جاريًة 

اللىذيذة. ما يشـاؤوَن من أنواِع املطعوماِت واملشـارِب والثِيماِر    بني قصـورِها وأشـجارِها، وهلم فيها
 عباَدُه املؤمننَي الصىاحلني. )الواضح(. ومبثِل ذلَك الثىواِب الكبرِي جيزي هللاُ به

 
ِدي َمنم ُيِضلُّ } -37  {.َوَما هَلُمم ِمنم َنِصرِينَ ِإنم حَتمِرصم َعَلى ُهَداُهمم فَِإنَّ اَّللََّ اَل يـَهم

 )البغوي(. أي: مانعني من العذاب.
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ُموا ِبِ } -38 َد َوَأقمســـــــــــَ ا َوَلِكنَّ َّللَِّ َجهـم ا َعَليـمِه َحقـًّ ُ َمنم َُيُوُت بـََلى َوعـمدا عَـُث اَّللَّ َاَِّنِمم اَل يـَبـم  َأُيـم
ثـََر النَّاِس   .{اَل يـَعمَلُمونَ َأكم

 أي: فِلَجهِلهم خيالفون الرسل، ويقعون يف الكفر. )ابن كثري(.
 
َ هَلُُم الَِّذي َُيمَتِلُفوَن ِفيِه َولِيَـ } -39 ُمم َكانُوا َكاِذبِ لِيـَُبيِِ  .{يَ عمَلَم الَِّذيَن َكَفُروا َأَّنَّ
َ هَلُمْ } اُءواْ ،  شـــــيء { أي: من كليِ }ٱلىِذى خَيَْتِلُفوَن ِفيهِ   ،{ أي: للناسلِيـَُبنيِي }لَِيْجزَِى ٱلىِذيَن َأســـــَ

ىَن{ ُنواْ بِٱحْلُســــــــْ ُْم ْعَلمَ }َولِيَـ ، [31النجم: ســــــــورة  ] مبَا َعِمُلوْا َوجِيْزِى ٱلىِذيَن َأْحســــــــَ  الىِذيَن َكَفُروا َأهنى
ــاِمهم: ال ي اِذِبنَي{ أي: يف أمَـياهِنم وأقســــــــــــ انُوا كـَ بـعُث هللاُ َمن ميوت؛ وهلـذا ـيُدَعون يوَم القـياـمِة كـَ

َذا أَ  ْحٌر هـَ ــِ بُوَن . أََفســــــــــــ َا ُتكـَذِي ُتْم هبـِ ِذِه النـىاُر الىيِت ُكنـْ ْم إىل انِر جهنىَم دعًـّا، وتقوُل هلم الزابنـية: }هـَ
َواٌء َعَلْيُكمْ  ــَ ربُوا ســ ــْ ربُوا أَْو ال َتصــ ــْ َلْوَها فَاصــ ــْ ُروَن . اصــ ــِ ُتْم تـَْعَمُلوَن{ أَنـُْتْم ال تـُْبصــ َا ُعَْزْوَن َما ُكنـْ  ِإمنى

 [. )ابن كثري(.16 - 14]سورة الطور: 
 
41- { ُ َ َِخَرِة َأكم ُر اْلم  .{َلوم َكانُوا يـَعمَلُمونَ َوأَلَجم

ــي  الضــــــــــــــمريُ  ين لوافقوهم، أو الـــدارَ  هلؤالء املهـــاجرين خريَ  لو علموا أن هللا جيمعُ  :أي ،ارللكفـ
 )البيضاوي(. موا ذلك لزادوا يف اجتهادهم وصربهم.لو عل  :أي ،للمهاجرين

 
ِر } -43 َل اـلذِِكم أَُلوا َأهـم ــم االا نُوِحي ِإلَيمِهمم فـَاســـــــــ لمنـَا ِمنم قـَبملـَِك ِإالَّ رِجـَ ُتمم اَل َومَـا َأرمســـــــــــَ ِإنم ُكنـم
  {.عمَلُمونَ تَـ 

 رجالٌ  قبلكم من األممِ ن إىل مَ  مون أن الذين كنا نرســــلُ كنتم ال تعل   وإنْ : ملشــــركي قريش يقولُ 
مهم أي ظننتم أن هللا كلى   ،وقلتم هم مالئكة ،مى هللا عليه وســـــــــــلى صـــــــــــلى  حممدٍ  مثلُ  ،من بين آدم

 ... )الطربي(.قباًل، }فـاْسئَـُلوا أَْهَل الذيِْكِر{
 
َ لِلنَّاِس َما نـُزَِِل ِإلَيمِهمم لمَنا إِ َوأَنـمزَ } -44 َر لِتـَُبيِِ  {.مم يـَتَـَفكَُّرونَ َوَلَعلَّهُ لَيمَك الذِِكم

 . )الطربي(.مبا أنزلنا إلـيك  :أي ،ويعتربوا به ،روا فـيهولـيتذكى 
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َرمَض  } -45 ُ ِّبُِم األم َف اَّللَّ يَِِئاِت َأنم َُيمســـــــِ ــَّ َيَمتِيَـُهُم المَعَذاُب ِمنم   وم أَ َأفََأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا الســـــ
ُعُرونَ   .{َحيمُث اَل َيشم

 )البيضاوي(. لوط. بقومِ  كما فعلَ   ،السماء من جانبِ  ،بغتةً 
 
 {.ِجزِينَ َفَما ُهمم ِبُعم َأوم َيَمُخَذُهمم يف تـََقلُِّبِهمم } -46

 )ابن كثري(. كانوا عليه.  حالٍ  عجزون هللا على أييِ أي: ال يُ 
 
ُد مَــ َوَّلِلَِّ } -49 جــُ ُة َيســـــــــــم ــٍَّة َوالمَمًَلِئكــَ َرمِض ِمنم َداب ا يف األم اَواِت َومــَ مــَ َوُهمم اَل ا يف الســـــــــــَّ

ِ ُونَ  َتكم  {.َيسم
 أي: غرَي مستكربيَن عن عبادته. )ابن كثري(.

 
َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد } -51 ِ ِإَّنَّ ِ اثـمَنيم ُ اَل تـَتَِّخُذوا ِإهَلَيم َي فَارم َوقَاَل اَّللَّ  .{َهُبونِ فَِإَيَّ
 يف م غريي، أو أشـــــــــــركتُ موين وعبدُتُ يتُ ـصــــــــــ ع  إنْ   يَ كم إايى وخافوا عقايب مبعصـــــــــــيتِ  ،قوافاتى   يَ فإايي 
 )الطربي(. ا.كم يل شريكً عبـادتِ 
 
يُن َواِصباا َوَلُه َما يف السَّ } -52 َرمِض َوَلُه الدِِ  {.َأفـََغريمَ اَّللَِّ تـَتـَُّقونَ َماَواِت َواألم

 )البغوي(. اإِلنكار. على طريقِ  أي: ختافون، استفهامٌ 
 
َناُهمم فـََتَمتـَُّعوا } -55 ُفُروا ِبَا َآتـَيـم َف تـَعمَلُمونَ لَِيكم  {.َفَسوم
 )البغوي(. أمركم. هذا وعيٌد هلم. َفَسْوَف تـَْعَلُموَن{ عاقبةَ }
 
تَـُهونَ َوََيمَعُلوَن َّلِلَِّ المبَـَناِت } -57  {.ُسبمَحانَُه َوهَلُمم َما َيشم
ُم مِيْن ِإْفِكِهْم لَيَـُقوُلوَن  { أي: عن قوهلم وإفكهمنَهُ ُسْبَحا} ِذبُونَ .  }َأالَ ِإهنى ــٰ ُْم َلَكـــــ ُ َوِإهنى .   َوَلَد ٱَّللى

طََفى ٱْلبَـَناِت َعَلٰى ٱْلَبِننَي  [. 154-151الصــــــــــافات:ســــــــــورة ] َماَلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن{.  َأصــــــــــْ
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تَـُهونَ وقوله: } اليت  الذكور، وأينفون ألنفسـهم من البناتِ ون ألنفسـهم { أي: خيتار َوهَلُْم مىا َيشـْ
 كثري(.ا. )ابن  كبريً   وًّاعاىل هللا عن قوهلم عل ت .نسبوها إىل هللا

 
َعمَلى } -60 ِء َوَّلِلَِّ المَمَثُل األم َِخَرِة َمَثُل السَّوم ِمُنوَن ِِبْلم َِكيمُ لِلَِّذيَن اَل يـُؤم  .{َوُهَو المَعزِيُز اْلم
رُد بكماِل القدرِة على كلِي شـــــــــــيء، وِمن ذلَك مؤاخذهُتم بقبائِحهم. وقيل: هو ملنف{: ااْلَعزِيزُ }

ى احلكمِة البالغة. )روح  {:يمُ احلَْكِ الذي ال يوجُد له نظري. } ــَ الذي يفعُل كلى ما يفعُل مبقتضـــــ
 املعاين(.

 
ا ِمنم } -61 هــَ ا تـََرَك َعَليـم ُلمِمِهمم مــَ ُذ اَّللَُّ النــَّاَس بَِ ٍل  َدابَــٍّة َوَلوم يـَُؤاخــِ ُرُهمم ِإََل َأجــَ َوَلِكنم يـَُؤخِِ

َتأمِخُروَن َساَعةا  تَـقمِدُمونَ  ُمَسمًّى فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهمم اَل َيسم  {.َواَل َيسم
ٍل ىَل ة، }إِ هم ابلعقوبـ فال يُعـاجلُ  مـةَ هؤالء الظلَ  رُ يؤخيِ  لمـهِ حبِ  { يقول: ولكنْ وَلِكْن يـَُؤخِيرُُهمْ }  أجـَ

الذي  الوقتُ   فإذا جاءَ   { يقول:َذا جاَء أَجُلُهمْ وقتهم الذي ُوقِيت هلم. }فإ ُمَسمًّى{ يقول: إىل
سـتوُفوا  يَ حىتى   ،لون، وال َيسـَتقِدموَن لهمهَ فــــــــــــــــيُ   سـاعةً   وَن عن اهلالكِ ر َيسـتأخِ هم، ال ت هلالكِ ُوقيِ 

 )الطربي(. م.آجاهلَ 
 
لمَنا ِإََل أَُمٍم ِمنم قـَبمِلَك فَـ } -63 يمطَاُن َأعمَماهَلُمم فـَُهَو َولِيـُّهُ ًَتَّللَِّ َلَقدم َأرمســـــَ َم َزيََّن هَلُُم الشـــــَّ ُم الميَـوم

 {.َوهَلُمم َعَذاٌب أَلِيمٌ 
لنا إىل األ ــَ ــابموهللِا لقد أرســـــــ لناَك إىل قوِمَك أيُّها النبي، ِم الســـــــ ــَ قِة ُرســـــــــالً ِمن قَبِلك، كما أرســـــــ

يطاُن وزيىَن هلم جِيُعهم كما هم، لوكِ راَف ـســــ وَء معتقِدهم واحنـســــ  فأغواهُم الشـــــى فهو ُملِهُمهم وُمشـــــَ
 .له، دوَن طاعِة رُسِلهم  ِتهملى طاعأقواهِلم وأعماهِلم، وهلم يف اآلخرِة عذاٌب شديٌد ع َيظَهُر من
 )الواضح(.

 
ــِه } -64 تَـَلُفوا ِفي ــَِّذي اخم َ هَلُُم ال اَب ِإالَّ لِتـَُبيِِ ــَ َك المِكت ــم ا َعَلي ــَ ا أَنـمَزلمن ةا لِ َومــَ داى َوَرمحــمَ ٍم َوهــُ َقوم

ِمُنونَ   .{يـُؤم
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ا فيه، قون مببه، فــــــــــــيصديِ  {ِمُنونَ ؤْ َقْوٍم يُـ لِ } بذلك الكتاب،  بياانً من الضاللة، يعين  {:ىدً هُ وَ }
 )الطربي(. به. وهنيه، ويعملونَ  هللاِ  ن أمرِ مِ  نَ ا تضمى ون مبرُّ قِ ويُ 
 
َمُعونَ  ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا } -65 ٍم َيسم  {.ِلَقوم
 .قاطعة ةً يالً واضـــــــحاً وحجى لدل ،من ماء بعد موهتا مبا أنزلنا من الســـــــماءِ  رضَ  إحيائنا األإن يف
 . )الطربي(. فـيه رَ فكى  نمَ  عذرَ 
 
ٍم يـَعمِقُلونَ } -67  .{ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا ِلَقوم

َة انســَب ذكُر العقِل هاهنا، فإنه أشــرُف ما يف اإلنســان؛ وهلذا حرىَم هللاُ على هذه األمىِة األشــرب
 املسكرَة صيانًة لعقوهِلا. )ابن كثري(.

 
ٍم يـَتَـَفكَُّرونَ ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا } -69  .{ِلَقوم

أي: إنى يف إهلاِم هللِا هلذه الدوابِي الضــــعيفِة اخلِلقة، إىل الســــلوِك يف هذه املهامه، واالجتناِء ِمن 
ــائِر الثمار، مث مجِعها للشـــمِع والعســـل، وهو ِمن أطيِب األشـــ  ياء، }آليًَة لَِقْوٍم يـَتَـَفكىُروَن{ يف سـ

رِها ومـسخِيرِ  ها وميـسِيرِها، فيـستدلُّون بذلَك على أنه القادر، احلكيُم العليم، عظمِة خالِقها ومقدِي
 الكرمُي الرحيم. )ابن كثري(.

 
ُفُرونَ } -72 ِمُنوَن َوبِِنعمَمِة اَّللَِّ ُهمم َيكم  {.َأفَِبالمَباِ ِل يـُؤم
طِ }  ُروَن{ أي: يسرتون نعمَ َوبِِنْعَمِت ٱَّللِى ُهْم َيْكفُ }  ،واألصنام { وهم األندادُ ِل يـُْؤِمُنونَ أَفَِبٱْلبَـــــــــــــــٰ

 )ابن كثري(. هللا عليهم، ويضيفوهنا إىل غريه.
 
َممثَاَل } -74  {.ِإنَّ اَّللََّ يـَعمَلُم َوأَنـمُتمم اَل تـَعمَلُمونَ َفًَل َتضمرِبُوا َّلِلَِّ األم

 )ابن كثري(. أنه ال إله إال هو، وأنتم جبهلكم تشركون به غريه. ويشهدُ  أي: إنه يعلمُ 
 
َتِقيمٍ } -76 ِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمسم َتِوي ُهَو َوَمنم َيَمُمُر ِِبلمَعدم  {.َهلم َيسم
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ن هو ومَ   ،هتوجى  حيثُ   ِبريٍ الذي ال أييت علـــــــــــــــــــــى موالهُ  لُّ الكَ  : هل يســــــتوي هذا األبكمُ يعين
 إىل توحيدهِ   هُ الذي يدعو عبــــــــــــادَ   ،ارالقهي   وهو هللا الواحدُ   ،يهويدعو إل حلقيِ اب  م أيمرُ متكليِ   انطقٌ 

 ف. صِ ما وُ  الذي صفتهُ   ذكره، والصنـمُ وطاعته؟ يقول: ال يستوي هو تعاىَل 
ــيــــــــمٍ وَ وقوله: }  يف من احلقيِ  ى طريقٍ لعدل، عل اب { يقول: وهو مع أمرهِ ُهَو علــــــــى ِصراٍط ُمْسَتِقــــــ
 )الطربي(. عنه. وال يزولُ  قيِ عن احل به مستقـيـم، ال يـَْعَوجُّ  وأمرهُ  إىل العدلِ  دعائهِ 
 
ُ ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيٍت } -79 َأَلَم يـََروما ِإََل الطَّريمِ ُمَسخََّراٍت يف َجوِِ السََّماِء َما ُُيمِسُكُهنَّ ِإالَّ اَّللَّ

ِمُنونَ  ٍم يـُؤم  .{ِلَقوم
، كيَف أنى هللَا أود ِر املــذهــذِه الطيو اُس إىل أال يَنظُر النــ  درَة القــ َع فيهــا لىالت، اليت َتطرُي يف اجلوي
ا، طري ةِ حركــــ  الَءَم معان، وجعــــَل يف اجلوِي اهلواَء ليتعلى الطىري  وال يَقــــِدُر على إبقــــائهنى يف  اهنــــِ

ماِء هكذا إالي هللاُ تعاىَل، خالُق الطىرِي وطرياهِنا. ويف ذلَك داللٌة ع ــى م، ملن  العظيلى قدرِة هللاِ الســــــ
 يؤمُن به ويعظِيُمه، وينتفُع بكالمِه ويعِقُله. )الواضح(.

 
َا َعَليمَك المَبًَلُغ المُمِبيُ } -82 ا فَِإَّنَّ   .{فَِإنم تـََولَّوم

ــلتُ  شـــــــــــــركون اي حممدُ هؤالء امل فإن أدبرَ  ــت كَ عما أرســـــــــــ  ،جيبوا لك به إليهم من احلقي، فلم يســـــــــــ
ــوا عنـه، فمـا عل   يسَ إنـه لمـا عليـك يف ذلـك،  يـتَ ألنـك قـد أدى  ؛وال عـذل من لومٍ  يـكَ وأعرضــــــــــــ

ــِ هم ما أُ إالي بالغُ  كَ يعل   حىت يفهمه. هُ ملن مسعَ  نيُ بِ الذي يَ   {:ُمِبنيُ الْ }به. ويعين بقوله   لتَ رســــــــــــ
 )الطربي(.

 
َمِئٍذ السََّلَم } -87 ا ِإََل اَّللَِّ يـَوم ََتُونَ َوأَلمَقوم ُهمم َما َكانُوا يـَفم  {.َوَضلَّ َعنـم
م ويشــــفعون نصــــروهنَ هم يَ { من أن آهلتَ مىا َكانُواْ يـَْفرَتُونَ } عنهم وبطلَ   وضــــاعَ   :{ َعنـُْهملى َوضــــَ }

 )البيضاوي(. ؤوا منهم.بوهم وتربى هلم حني كذى 
 
ٍء َونـَزَّلمَنا َعَليم } -89 َيانا ِلُكلِِ َشيم ِلِميَ َك المِكَتاَب تِبـم َرى لِلمُمسم  .{َوُهداى َوَرمحمَةا َوُبشم
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وهنيه،  وأمرهِ   هللاِ   من حدودِ   ،ا فـــــــــــــيهمب ق به، وعملَ صدى   َوَرمْحًَة{ ملنْ }  ،{ من الضاللةىً َوُهد}
له بـــــــــــالطاعة،  وأذعنَ   ،له بـــــــــــالتوحيد وخضعَ   هللاَ   أطاعَ  ملنْ   حرامه. وبشارةً  مَ وحرى   ،هحاللَ  فأحلى 
 )الطربي(. كرامته.  وعظيمِ  ،خرةفـي اآل ثوابهِ  جبزيـلِ  رهُ يبشيِ 
 
90- { َُ  .{َلَعلَُّكمم َتذَكَُّرونَ  ُكمم يَِع
ــبحانهُ وينهَ   هكم مبا أيمرُ ينبيِ   :{ أييَِعُظُكمْ }  طلباً ألنْ   :َلَعلىُكْم َتذَكىُروَن{}تنبيه،   أحســـــنَ   ى ســـ

 )روح املعاين، ابختصار(. تنتبهوا.تتعظوا بذلك و 
 
ُتمم ِفيِه ََّتمتَ } -92 َم المِقَياَمِة َما ُكنـم بَـيَِِننَّ َلُكمم يـَوم  .{ِلُفونَ َولَيـُ

ُ هلم احلقى يف  نيـا، ويُبنيِي ُل هللُا بنَي النـىاِس فيمـا كـانوا خَيتلفوَن فيـِه يف الـدُّ ويف يوِم القيـامـِة يَفصـــــــــــــــِ
 َيستحقي. )الواضح يف التفسري(.ذلك، وجُيازي ُكالًّ مبا 

 ةِ ونبوى  هللاِ   بوحدانـــيةِ  بـــاهلل كان يقرُّ  ؤمنَ امل أنى   ، الدنـــيايف والذي كانوا فـــيه خيتلفونَ قاَل الطربي: و 
 كان اختالفهم يف  فذلكَ   ،الكافرُ  هِ ب بذلك كليِ ه، وكان يكذيِ به أنبــياءَ  ا ابتعثَ مب قُ ه، ويصديِ نبــييِ 

 ...هم علـيهورودِ  هلم عندَ  هُ نَ يبـييِ  أنْ  هُ عبـادَ  ذكرهُ  ىتعالَـ  هللاُ  الذي وعدَ  ،الدنـيا
 
ِد اَّللَِّ َثََ } -95 ََتُوا ِبَعهم َا ِعنمَد اَّللَِّ َواَل َتشم ُتمم تـَعمَلُمونَ ُهَو َخريمٌ َلُكمم  ناا قَِليًلا ِإَّنَّ  .{ِإنم ُكنـم

ُتْم تـَْعَلُمونَ قال البغوي: }  { فضَل ما بني العَوَضني.ِإْن ُكنـْ
 وقال صاحُب )روِح املعاين(: أي: إْن كنُتم من أهِل العلِم والتمييز.

 
َرُهمم ِبَِ } -97 زِيـَنـَُّهمم َأجم  .{ َما َكانُوا يـَعمَمُلونَ َسنِ حم َولََنجم
 وأْن جيزيَُه ِبحسِن ما عمَلُه يف الداِر اآلخرة. )ابن كثري(. ...
 
 .{َوَعَلى َرّبِِِمم يـَتَـوَكَُّلونَ ِإنَُّه لَيمَس َلُه ُسلمطَاٌن َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا } -99

 ي(.)الطرب  هم.ات أمورِ ن مهمى م مِ فـيـما انهبَ  لونَ م يتوكى وعلى رهبيِ 
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َقِِ } -102 َك ِِبْلم ــِِ ُدِس ِمنم رَب ُه ُروُح المقــُ ــَ َرى قــُلم نـَزَّل داى َوُبشـــــــــــم ِذيَن َآَمُنوا َوهــُ ــَّ َت ال ــِِ ثـَب لِيـُ
ِلِميَ   {.لِلمُمسم

ى وهدً  ،اهنمإمياانً إلمي ومنسـوخهِ   يزدادوا بتصـديقهم لناسـخهِ إلمياهنم، ل  يتاً للمؤمنــــــــــــــــني وتقويةً تثب
 هُ وما أنزلَ   ،وهنيه وانقادوا ألمرهِ   هللاِ  الذين استسلــــــموا ألمرِ  لــــــمنيَ س مى لل ن الضاللة، وُبشرَ هلم مِ 

 )الطربي(. قوا به قوالً وعماًل.وصدى  ذلكَ  وا بكليِ يف آي كتابه، فأقرُّ 
 

 {.ُمِبيٌ ِلَساُن الَِّذي يـُلمِحُدوَن ِإلَيمِه َأعمَجِمي  َوَهَذا ِلَساٌن َعَرّب  } -103
 وي(.ذو بياٍن وفصاحة. )البيضا

 
104- { ُ ِديِهُم اَّللَّ ِمُنوَن ِبَََِيِت اَّللَِّ اَل يـَهم  .{َوهَلُمم َعَذاٌب أَلِيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن اَل يـُؤم
 . )النسفي(.على كفرهم رةِ { يف اآلخَوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ }
 

راا } -106 ِر َصدم َِيمٌ فـََعَليمِهمم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ َوهلَُ َوَلِكنم َمنم َشَرَح ِِبلمُكفم  .{مم َعَذاٌب َع
الكافُر الصـىريُح هو َمن فتَح صـدَرُه للكفر، وقَِبَلُه طواعيًة واختيارًا، فهؤالِء عليهم غضـٌب عظيٌم 

 اٌب كبرٌي يوَم القيامة، لِعَظِم ُجرِمهم. )الواضح(.وُسْخٌط مَن هللا، وهلم عذ
 

َم َوتـَُوّفَّ ُكلُّ نـَفمٍس َما َعِمَلتم } -111  .{َلُمونَ َوُهمم اَل ُي
ــت لُ فعَ وهم ال يُ  ــتوجبونهُ هبم إال ما يسـ ، فال جيُ  من خريٍ  موهُ مبا قدى   حقونه ويسـ ــري   ســـنُ احمل ىزَ أو شـ

 جزاءَ  سُ بخَ وال يُ  ،حمـسن بُ من اإلسـاءة، ال يعاقَ  إال ابلذي أسـلفَ   وال املـسيءُ   ،إال ابإلحـسان
 )الطربي(. عمله. إال ثوابَ  مسيءٌ  ثابُ إحسانه، وال يُ 

 
ا رَ َوضـــــــــــَ } -112 ا ِرزمقـُهـَ انـَتم َآِمنَـةا ُمطمَمِئنـَّةا َيَمتِيهـَ اَب اَّللَُّ َمَثًلا قـَرميـَةا كـَ اٍن  رَغـَدا لِِ َمكـَ ِمنم كـُ

ِف  َفَكَفَرتم ِِبَنـمُعمِ  َوم ُوِع َواْلم ُ لَِباَس اجلم نَـُعونَ اَّللَِّ فََأَذاقـََها اَّللَّ  {.ِبَا َكانُوا َيصم
الذي  اهلينُّ  الدارُّ  العيشُ  :الرغدســـــــــورِة البقرِة بقوله:  من ( 35{: ذكَر معناها يف اآليِة )َرَغًدا}

 .فيه ال عناءَ 
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، وال يُظَلموَن  {:مبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ } أي: ال ينقُص من ثواِب اخلري، وال يزداُد على ثواِب الشري
 نقريًا. )ابن كثري(.

 
بُوُه فََأَخذَ } -113 ُهمم َفَكذَّ  .{َوُهمم ظَاِلُمونَ ُهُم المَعَذاُب َوَلَقدم َجاَءُهمم َرُسوٌل ِمنـم

 . )الطربي(.وذلَك أنه قُِتَل عظماؤهم يوَم بدٍر ابلسيِف على الشرك وهم مشركون.
 

 {.َوهَلُمم َعَذاٌب أَلِيمٌ َمَتاٌع قَِليٌل } -117
عنــد  عــذابٌ  ،ى كــذهبم وافرتائهم على هللا مبــا كــانوا يفرتونهم، وهلم عل عــادُ هم ومَ ينــا مرجعُ مث إل
 )الطربي(. م.ه أليهم إلـيمصري 
 

تَـَباُه َوَهَداُه ِإََل ِصَراٍط } -121 َتِقيمٍ َشاِكراا أِلَنـمُعِمِه اجم  {.ُمسم
هِ  اِكراً ألَنـُْعمـِ  َوِإبـْرَِٰهيَم ٱلـىِذى َوَّفىٰ{} كقولـه تعـاىل:  ،هللا عليـه نعمِ  { أي: قـائمـاً بشــــــــــــــكرِ }شـــــــــــــــَ

  اىل به.هللا تع هُ ما أمرَ  جبميعِ  [ أي: قامَ 37النجم: سورة ]
هُ وقوله: } ــٰ َنآ   كقوله:  ،واصطفاه  هُ { أي: اختارَ ٱْجتَـبَــــــــــ ِإبـْرَِٰهيَم ُرْشَدُه ِمن قـَْبُل وَُكنىا ِبِه }َوَلَقْد َءاتـَيـْ
ال  هُ هللا وحدَ   { وهو عبادةُ ْسَتِقيمٍ َوَهَداُه ِإىَلٰ ِصرٍَٰط مُّ مث قال: } .[51األنبياء:  سورة  ] َعــِٰلِمنَي{
 )ابن كثري(. .يي مرض له على شرعٍ  شريكَ 

 
َنا ِإلَيمَك َأِن اتَِّبعم ِملََّة ِإبـمَراهِ } -123 رِِكيَ يَم ُثَّ َأومَحيـم  .{َحِنيفاا َوَما َكاَن ِمَن المُمشم

ا، على اـلديِن اـلذي كـان علـيه إبراهيم، بريئـًا من األواثِن واألـنداِد اليت يعـبُدهـا قومُـك،  ــلمـً مســــــــــــ
 (.)الطربي كما كان إبراهيُم تربىأ منها.

 
تَـَلُفوا ِفيِه } -124 بمُت َعَلى الَِّذيَن اخم َا ُجِعَل الســــــــَّ َم المِقَياَمِة َوِإنَّ رَ ِإَّنَّ نَـُهمم يـَوم ُكُم بـَيـم بََّك لََيحم

 .{ِفيَما َكانُوا ِفيِه َُيمَتِلُفونَ 
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ــبـِت وحترميـه، عنـَد  إنى ربـىَك اي حممـُد لَيحكُم بني هؤالِء املختلفنَي بينهم، يف اســــــــــــــتحالِل الســــــــــــ
ــي بينهم يف ذلَك ويف غريه، ممىا كانوا فيه خيتلفونَ  يف الدنيا  مصــــــــــــريهم إليه يوَم القيامة، فيقضــــــــــ

 ابحلقي، ويفصُل ابلعدِل مبجازاِة املصيِب فيه جزاءه، واملخطِئ فيه منهم ما هو أهله. )الطربي(. 
 

 {.َواَل َتُك يف َضيمٍق ِمَّا َُيمُكُرونَ } -127
ْيقٍ   وإيصـــالِ  كَ هم يف عداوتِ هدون أنفسَـــ ممِيىا مَيُْكُروَن{ أي: مما جيُ } ،أي: غمي { }َوالَ َتُك َِّف ضـــَ

 )ابن كثري(. هبم. كَ ومظفرُ  كَ ومظهرُ  كَ ومؤيدُ  كَ وانصرُ  إليك، فإن هللا كافيكَ  الشريِ 
 

 اجلزء اْلامس عشر
 

 سورة اْلسراء 
 
َنا ُموَسى المِكَتاَب } -2  .{وَِكيًلا َأالَّ تـَتَِّخُذوا ِمنم ُدوّن  َرائِيلَ َوَجَعلمَناُه ُهداى لَِبِِن ِإسم َوَآتـَيـم

 ما افرتضَ في الصوابِ  ةِ ى حمجى حقي، ودليالً هلم عل  لل ياانً ب  -  الذي هو التوراةُ  - وجعلنا الكتابَ 
 )الطربي(. هم به، وهناهم عنه.علـيهم، وأمرَ 

 
ا َمفمُعوالا } -5  .{وََكاَن َوعمدا

 البغوي(.قضاًء كائًنا ال ُخلَف فيه. )تفسري 
 
َِخَرِة } -7  .{لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكمم فَِإَذا َجاَء َوعمُد اْلم

 . )ابن كثري(.قهروكمهينوكم ويَ أي: يُ 
 
12- { ِ  {.َوَجَعلمَنا اللَّيمَل َوالنـََّهاَر َآيـََتيم

 . )البغوي(.أي: عالمتني دالىَتني على وجودان ووحدانيتنا وقدرتنا
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َرأم ِكَتاَبَك  } -14 َم َعَليمَك َحِسيباابِنَـفم َكَفى اقـم  {.ِسَك الميَـوم
ــبُ  ــب عليكَ  نفســــــكَ  اليومَ  كَ حســــ ــيها عل أعمالك، فيُ  عليكَ  اً حيســــــبُ حاســــ يك، ال نبتغي حصــــ

 )الطربي(. صياً سواها.حمُ  علـيكَ  علـيك شاهداً غريها، وال نطلبُ 
 
َا } -15 ِسِه َوَمنم َضلَّ فَِإَّنَّ َتِدي لِنَـفم َا يـَهم َتَدى فَِإَّنَّ َهاَمِن اهم  {.َيِضلُّ َعَليـم

ــىَن، وتبَة هدايتِه تعوُد عفإنى عاقَل بِه  ممِن اهتَدى إىل احلقِي وع عاَدُة يوَم ليِه ابحُلســــــــــ ــى كلِيلُه الســــــــــ
القيامة، وَمن ضــــلى عن احلقِي فإنى عاقبَة ضــــاللِه تعوُد عليه، وخُيَزى يوَم القيامِة وجُياَزى بشــــرِي ما 

 . )الواضح(.َعِمل
 
 .{ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبرياا َبِصريااَربَِِك وََكَفى بِ } -17

 يمشــــــــــــرك ن أفعالِ مِ  ى عليه شــــــــــــيءٌ لقه، فإنه ال خيفَ خ ا بذنوبِ خابرً   هللِ اب دُ اي حممى  كَ بُ وحـســـــــــــ 
عنه  عنه منه شيء، وال يعزبُ  فال يغيبُ  ،هكلى   ذلكَ   رُ بصِ ن خـلقه، يُ غريهم مِ  وال أفعالِ  ،ك قومِ 

 )الطربي(. وال أكرب. ن ذلكَ مِ  سماء، وال أصغرُ يف الوال  يف األرضِ  ةٍ ذرى  مثقالُ 
 
ُمومااُثَّ َجَعلمَنا َلُه َجَهنََّم } -18 ُحوراا َيصمًَلَها َمذم  {.َمدم

 يدخُلها ممقواًت. )النسفي(.
 
َ ُ تـَفمِضيًلا } -21 َ ُ َدرََجاٍت َوَأكم َِخَرُة َأكم  .{َوَلْلم
م م ِبعماهلِ منازهلِ   اوتِ لتف  ،ى بعضهم عل بعضِ   درجاتُ   ةِ خر اآل  يف الدارِ   أكربُ   خرةِ اآل  ريدِ مُ   وفريقُ 
ــلِ  وأكربُ   ،نةيف اجل ــيا خرينَ اآل الفريقِ  ن هؤالءِ مِ  هم على بعضٍ بعضَ   هللاِ  تفضيالً بتفضيــ  ،يف الدنــ

 )الطربي(. فـيما بسطنا هلم فـيها.
 
ِكَي َوابمَن السَِّبيلِ َوَآِت َذا المُقرمََب َحقَُّه } -26  .{ذِِرم تـَبمِذيراا تـُبَ َواَل  َوالمِمسم

 ( ِمن سورِة األنفال: 41تعريفهما يف اآليِة )قاَل يف 
 .راكاحلِ  ةِ وقلى  من السكونِ  وهو مأخوذٌ  .هلم الذين ال شيءَ املساكني: 
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فإنه  ،أو فقرياً   ،كان غنيياً يف بلده  يف ســــفر، وســــواءٌ   الذي قد احتاجَ   اجملتازُ  الرجلُ ابُن الســــبيل: 
 ...ابن السبيل

 
ِط } -92  {.حَممُسوراا فـَتَـقمُعَد َمُلومااَواَل ََتمَعلم َيَدَك َمغمُلوَلةا ِإََل ُعُنِقَك َواَل تـَبمُسطمَها ُكلَّ المَبسم

 )البيضاوي(. التدبري. وسوءِ  ابإِلسرافِ  ملوماً عند هللا وعند الناسِ  فتصريَ 
 . )البغوي(.غريه نفسه، أو يلومهُ  ى مبا يلومُ : الذي أتَ امللوم
 
 {.َويـَقمِدرُ  ِإنَّ رَبََّك يـَبمُسُط الرِِزمَق ِلَمنم َيَشاءُ } -30

 .. )الطربي(.علـيه عُ من عبـاده، فـيوسيِ  ملن يشاءُ  هُ رزقَ  يبسطُ  مدُ اي حم إن ربكَ 
 
َيَة ِإممًَلٍق } -31 تـُُلوا َأوماَلدَُكمم َخشم ُكمم َواَل تـَقم  {.ََنمُن نـَرمزُقـُُهمم َوِإَيَّ

 هم ورزقَ وا أن رزقَ فنهوا عنه، وُأخربِ   ،الفاقة  كانوا يئدون بناهتم خشـــــــــــــيةَ   اجلاهليةِ  وذلك أن أهلَ 
 . )البغوي(.أوالدهم على هللا تعاىل

 
َمُلوماا} -33  .{َوَمنم قُِتَل َم

 بغرِي حقٍي يوجُب قتَلُه أو يُبيحُه للقاتل. )روح املعاين(.
 
َتِقيِم َذِلَك َخريمٌ طَاِس َوَأومُفوا المَكيمَل ِإَذا ِكلمُتمم َوزِنُوا ِِبلمِقسم } -35 َسُن َتَمِويًلا  المُمسم  {.َوَأحم
َتِقيمِ } { أي: لكم }ٰذِلَك َخرْيٌ  ،وال اضـــــطراب  وال احنرافَ   ،فيه { أي: الذي ال اعوجاجَ ٱْلُمســـــْ

 . )ابن كثري(.كمكم ومعادِ يف معاشِ 
 
ُروهااُكلُّ َذِلَك كَ } -38  {.اَن َسيُِِئُه ِعنمَد رَبَِِك َمكم
ــييِ   اليت عـددانهـا عليـكَ  من األمورِ   لـكَ ذي ذكرانهـذا الـ  كـلُّ  اي  كَ مكروهـاً عنـد ربـيِ  ئـهُ كـان ســــــــــــ
 )الطربي(. به. والعملَ  هُ مواقعتَ  قِ ى عنه وال يرضاه، فـاتى وينهَ  مد، يكرههُ حم
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ُحوراا َآَخَر فـَتـُلمَقى يف َجَهنََّم َمُلومااَواَل ََتمَعلم َمَع اَّللَِّ ِإهَلاا } -39  .{َمدم
وعارفوك من  كَ نفســــــــُ  كَ تلومُ  ا{ومً لُ مَ }  مَ ى يف جهنى فُتلقَ   كَ ادتِ  عبا يفشــــــــريكً   مع هللاِ  علْ وال ع
 . )الطربي(.الناس
 
 .{َوتـََعاََل َعمَّا يـَُقوُلوَن ُعُلوًّا َكِبريااُسبمَحانَُه } -43

عِمهم أنى معه آهلًة َوتـََعاىَل َعمىا يـَُقوُلوَن{ أي: هؤالِء املـشركون املعتدون الظاملون يف ز }سـُْبَحانَُه  
هللاُ األحُد الصــــــــــــــمد، الذي مل يلْد ومل يوَلد، ومل   أخرى. }ُعُلوًّا َكِبريًا{ أي: تعالًيا كبريًا، بل هو

 يكْن له ُكُفًوا أحد. )ابن كثري(.
 
َتِمُعوَن ِإلَيم } -47  {.َك َوِإذم ُهمم ََنمَوىِإذم َيسم
َتِمُعوَن إِلَيـْكَ } ــْ . وقيـل: ذوو كَ يتنـاجون يف أمرِ  :{}َوِإْذ ُهْم جَنَْوىٰ  نَ تقرأ القرآ { وأنـتَ ِإْذ َيســــــــــــ

هذا جمنون، وبعضــهم يقول: كاهن، وبعضــهم يقول: ســاحر، وبعضــهم  :جنوى، فبعضــهم يقول
 )البغوي(. يقول: شاعر.

 
بمُكمم  َأعمَلُم ِبُكمم ِإنم َيَشأم يـَرممَحمُكمم رَبُُّكمم } -54  .{َأوم ِإنم َيَشأم يـَُعذِِ
 )الطربي(. بكفركم به. القـيامةِ  بكم يومَ كم، فـيعذيِ اإلميان، فتـموتوا علـى شركِ عن كم خيذلَ  ِبنْ 
 
َرمضِ } -55  {.َورَبَُّك َأعمَلُم ِبَنم يف السََّماَواِت َواألم
ــمـ م مبأعل  اي حممـدُ  كَ وربُـّ  هم هم ورازقُ ـفإـنه هو خـالقُ  ،صــــــــــــــلحهمومـا يُ  واألرضِ  واتِ ان يف الســــــــــــ

من  للحقيِ  يللعــذاب، أهــد والرمحــة، ومن هو أهــلٌ  للتوبــةِ  و أهــلٌ مبن ه مُ رهم، وهو أعل ومــدبيِ 
 . )الطربي(.والـخذالن  الشقاءُ له مين من سبقَ  والسعادة، وُأضلُّ  له مين الرمحةُ  سبقَ 
 
ََتُه َوَُيَاُفوَن َعَذابَُه ِإنَّ َعَذاَب رَبَِِك َكاَن حَممُذورااَويـَرمُجوَن } -57  {.َرمحم

من  يكثرُ  عن املنــــــاهي، وابلرجــــــاءِ  ينكفُّ  والرجــــــاء، فبــــــاخلوفِ  فِ ابخلو إال  العبــــــادةُ  ال تتمُّ 
 الطاعات. 



214 

 

ُذورًا{ أي: ينبغي أن حيــُ  وقولــهُ  اَن حمــَْ َذاَب َربِــيَك كــَ  من وقوعــهِ  افَ منــه، وخيــُ  رَ ذَ تعــاىل: }ِإنى عــَ
 )ابن كثري(. وحصوله، عياذاً ابهلل منه.

 
ُجُدو َوِإذم قـُلمَنا لِلم } -61  .{ا ِْلََدمَ َمًَلِئَكِة اسم

واذُكْر إذ قُلنا للمالئكِة اســـــُجدوا آلدَم ســـــجدَة تكرمٍي ال ســـــجدَة عبادة، بعَد أْن ســـــوىينا َخلَقُه 
 )الواضح(.وِحنا. ِمن ر  خنا فيهونف
 
ُهمم فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزاؤُُكمم قَاَل اذمَهبم } -63 ُفوراا َفَمنم تَِبَعَك ِمنـم  {.َجَزاءا َموم

جزاؤك وجزاؤهم،  مَ فـأطـاعـك، فـإن جهن ،عليـه الســــــــــــــالم يـة آدمَ  من ذريِ ينمنهم، يع فمن تبعـكَ 
. ريهم أموخالفُ   هم إايكَ ـباعِ م على اتيِ ، وثواهبُ إايهم على معصــــــــــــــييت ى دعـاـئكَ عل  كَ يقول: ثوابُـ 
 )الطربي(.

 
 .{ِإنَُّه َكاَن ِبُكمم رَِحيماا} -66

 كثري(.أي: إمنا فعَل هذا بكم ِمن فضلِه عليكم، ورمحتِه بكم. )ابن  
 
باا } -68 َل َعَليمُكمم َحاصـــــــِ َف ِبُكمم َجاِنَب المَ ِِ َأوم يـُرمســـــــِ ُتمم َأنم َُيمســـــــِ ُثَّ اَل َتَُِدوا َلُكمم َأفََأِمنـم
 {.وَِكيًلا 

 )ابن كثري(. كم منه.ذلك عنكم وينقذُ  أي: انصراً يردُّ 
 
ُتمم َأنم يُِعيدَُكمم ِفيهِ } -69 َرى َأمم َأِمنـم  {.ًَترَةا ُأخم
أن  -م متُ  قـد عل اليت النعمـةَ  عليكم  بـه بعـد إنعـامـهِ وقـد كفرُتُ  - كممن ربيِ  قومُ م أيهـا المنتُ أم أ
 ... )الطربي(. البحركم يفيعيدَ 
 
َُه } -73 ا َغريم نــَ ََتَِي َعَليـم َك لِتَـفم ــم ا ِإلَي نــَ ِتُنونـَـَك َعِن الــَِّذي َأومَحيـم اُدوا لَيَـفم َوِإذاا اَلَّتــََُّذوَك َوِإنم كــَ

 {.َخِليًلا 
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 )البغوي(. افـَْوَك.َك وصوْ أي: َوالَ 
 
َناكَ } -74 ئاا قَِليًلا  َوَلوماَل َأنم ثـَبـَّتـم َت تـَرمَكُن ِإلَيمِهمم َشيـم  {.َلَقدم ِكدم
 . )روح املعاين(.نا لك بعصمتِ  على ما أنت عليه من احلقيِ  نا إايكَ لوال تثبيتُ  :أي
 
ََياِة َوِضعمَف الم } -75 َناَك ِضعمَف اْلم َنا َنِصريااَمَماِت ِإذاا أَلََذقـم  {.ُثَّ اَل َتَُِد َلَك َعَليـم

 )البغوي(. نا.من عذابِ  كَ أي: انصراً مينعُ 
ِم منَي بعدالكرمَي مْن فتنِة املشـركنَي والركوِن إليهم. وهذا درٌس كبرٌي للُمسـل وقد عصـَم هللاُ رسـوَلُه  

ــيٍء منالتناز  ــُلُح التىفريرين، فهو نظاٌم متكاملٌ أحكاِم ديِنهم للكاف ِل هلم عن شــــ ُط جبزٍء  ال َيصــــ
ه. )اله، وبنَي التىناز زىِة ابإلســـــــــــــالِم والفخِر بمنه. وفرٌق بنَي الع واضـــــــــــــح يف ِل عنُه أو عن بعضـــــــــــــِ

 التفسري(.
 
َلَك ِمنم ُرُسِلَنا } -77  .{َواَل َتَُِد ِلُسنَِّتَنا حَتمِويًلا ُسنََّة َمنم َقدم َأرمَسلمَنا قـَبـم
 اضح يف التفسري(. أو تغيريًا. )الو ُد لطريقِتنا تبديالً وال ع
 
 {.ِإنَّ المَباِ َل َكاَن زَُهوقاا} -81
ِطلَ } أو  ،أو فيما بعد اآلنَ   ،اثبت غريَ  ،مضـــمحالًّ   :{َكاَن َزُهوقًا}  ،{ كائناً ما كانِإنى ٱْلبَــــــــــــــــــٰ

 )روح املعاين(. مل يكن. كأنْ   لكونهِ  ؛مطلقاً 
 
َّاِلِميَ َو ِشَفاٌء َونـُنَـزُِِل ِمَن المُقرمَآِن َما هُ } -82 ِمِنَي َواَل يَزِيُد ال  {.ِإالَّ َخَساراا َوَرمحمٌَة لِلمُمؤم

ــيه من   ورمحةٌ  ،نيللمؤمنى به من العمَ  ويبصرُ  هلم دون الكافرين به، ألن املؤمنــــــني يعملون مبا فــــ
ذابه، فهو نة، ويُنــــــجيهم من عدخلهم بذلك اجلفيُ   ،مون حرامهون حالله، وحيريِ هللا، وحيلُّ  فرائضِ 
هذا  وال يزيدُ { يقول: ُد الظىالِــِمنَي إالى َخساراً }َوال يَزِي ،هبا علــيهم من هللا، أنعمَ  ونعمةٌ   هلم رمحةٌ 
 {. )الطربي(.ِإالى َخَسارًا}الكافرين به  من القرآنِ  علـيكَ  لُ الذي ننزيِ 
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َدى َسبِ فـََربُُّكمم َأعمَلُم ِبَِ ُقلم ُكل  يـَعمَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه } -84  {.يًلا نم ُهَو َأهم
ِبيالً أكم متخالفني }أَْعَلُم مبَْن ُهَو أَ { الذي برَ فـََربُُّكمْ } ــَ . منهاجاً  طريقاً وأبنيُ  أســــــدُّ   :{ْهَدٰى ســــ

 )روح املعاين(.
 
َاَر ِخًَلهَلَا } -91 ََّنم َر األم  .{تـَفمِجريااَأوم َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمنم َنَِيٍل َوِعَنٍب فـَتـَُفجِِ
 )البغوي(. قاً.قيتش 
 
َّاِلُموَن ِإالَّ ُكُفوراا} -99  {.فََأََب ال
ِلُمونَ } ــٰ  إال متادايً يف ابطلهم وضالهلم.  :{ِإالى ُكُفورًاعليهم } ةِ احلجى  قيامِ { أي: بعد فََأََبٰ ٱلظـىــــــــــ

 )ابن كثري(.
 

راا َوَنِذيراا} -105  {.َوَما َأرمَسلمَناَك ِإالَّ ُمَبشِِ
ى ن أطاعنا، فــــــــــــــــانتهَ نىة مَ جلا ابرً  مبشـيِ ادان، إالي إليه من عب  إىل من أرسـلناكَ  مدُ اي حم  وما أرسـلناكَ 

 )الطربي(. نا.ان وهنيَ أمرَ  وهَنْينا، ومنذراً ملن عصاان وخالفَ أمران  إىل
 

 .{َونـَزَّلمَناُه تـَنمزِيًلا } -106
 أي: وأنزلناُه شيًئا بعَد شيء. )الطربي، ابن كثري(.

 
 سورة الكهف 

 
َر بَ َويُـ } -2 ِمِنَي الَِّذيَن يـَعمَمُلوَن الصَّاِْلَاِت شِِ راا َحَسنااالمُمؤم  .{َأنَّ هَلُمم َأجم
َر به املؤمننَي الصىادقني، الذينوي  أتْـَبعوا إمياهَنم ابلعمِل الصىا ... )الواضح(. بشِي
 
ا} -3  {.َماِكِثَي ِفيِه أََبدا
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اِكِثنَي ِفيــهِ } لــه وال  ال زوالَ  ،اً مــ دائ :أَبــًَدا{لــدين فيــه }اجلنــة، خــايف ثواهبم عنــد هللا، وهو  :{مــى
 )ابن كثري(. انقضاء.

 
 {.َكِذِبا ِإنم يـَُقوُلوَن ِإالَّ  } -5

 )الطربي(. وها علـى هللا.افرتَ  كذبـاً وفريةً 
 
ِف َوالرَِّقيِم  } -9  {.َكانُوا ِمنم َآََيتَِنا َعَجبااَأمم َحِسبمَت َأنَّ َأصمَحاَب المَكهم
 ؟ )البغوي(.من آايتنا بٌ هم عج :أي
 
َيٌة َآَمُنوا ِبَرّبِِِمم } -13 ُمم ِفتـم  {.َوِزدمَنُهمم ُهداى ِإَّنَّ

 . )ابن كثري(.اعرتفوا له ابلوحدانية، وشهدوا أنه ال إله إال هو
 
َرمضِ رََبطمَنا َعَلى قـُُلوِّبِمم ِإذم قَاُموا فـََقاُلوا وَ } -14  {.رَبُـَّنا َربُّ السََّماَواِت َواألم
 لنا أن نرتكَ   جائزٍ  مربوبة، وغريُ  كَ يهما من شـــــــــيء، وآهلتُ وما ف واألرضِ  واتِ االســـــــــم كُ لِ نا مَ بُّ ر 

 . )الطربي(.ربوب امل ونعبدَ  الربيِ  عبـادةَ 
 
ُمَنا  } -15 ٍ   اَّتََُّذوا ِمنم ُدونِِه َآهِلَةا َهُؤاَلِء قـَوم لمطَاٍن َبيِِ  ِمَِّن افمََتَىَفَمنم َأظمَلُم  َلوماَل َيَمُتوَن َعَليمِهمم ِبســـــُ

 {.َعَلى اَّللَِّ َكِذِبا 
  .يعبدوهنا من دونه هللا آهلةً  ذوا من دونِ اخت {:اختىَُذوا ِمْن ُدونِِه َآهِلَةً }
ــاهللِ وإشراكً  اعتداءً   ن أشدُّ ومَ   {:َأْظَلُم ممىِن اْفرَتَى َعَلى اَّللِى َكِذابً َفَمْن }  صَ خرى فت ن اختلقَ ممى   ا بـــــــــــ

 ؟ )الطربي(.اإهلً  هُ ذـخويتى  ،دونه ا يعبدهُ شريكً  يف سلطانهِ  مع هللاِ  وأشركَ  ،كذابً   علـى هللاِ 
 
ِد } -17 َك ِمنم َآََيِت اَّللَِّ َمنم يـَهــم ــِ ا َذل ــًّ ُه َولِي ــَ َد ل لم فـََلنم َتــَِ لــِ ِد َوَمنم ُيضـــــــــــم ــَ ت اَّللَُّ فـَُهَو المُمهم

ا  {.ُمرمِشدا
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ـباِب املؤم وهذا ِمن ــى ــَده  ن، حـيثُ هدايِة هللِا هلؤالِء الشــــــــــــ إىل ذلَك الكهِف املـناســــــــــــــِب  مأرشــــــــــــ
اهلَُدى وخُيلِيُصُه   عَد َمن يُرشُدُه إىل  دي حقًّا، وَمن ُيضِلْلُه فلنهداُه هللاُ فهو املهتَ   يوائهم، وَمنإل

 .. )الواضح(مَن الضىالل
 
ُهمم ِفَرارااَلِو ا ََّلعمَت َعَليمِهمم } -18  {.َلَولَّيمَت ِمنـم
 )روح املعاين(. ك.هم كشحَ وأوليتَ عنهم  كَ بوجهِ  ألعرضتَ  :أي
 
نَـُهمم } -19 اَءُلوا بـَيـم ــَ نـَاُهمم لِيَـَتســـــــــ َذلـَِك بـََعثـم ُتمم    وَكـَ ُهمم َكمم لَِبثـم مـاا َأوم قـَاَل قـَائـٌِل ِمنـم نـَا يـَوم قـَاُلوا لَِبثـم

ُتمم ـفَابـمَعُثوا َأحـَدَُكمم ِبَورِِقُكمم هَـ  َا لَِبثـم ٍم ـقَاُلوا رَبُُّكمم َأعمَلُم ِـبِ ا  ِذهِ بـَعمَض يـَوم َُرم أَيُـّـهَ ِدينـَِة فـَلميَـنم ِإََل الممـَ
انمُه َولميَـتَـَلطَّفم َأزمَكى  ََعاماا فـَلمَيأمِتُكمم ِبِرزمٍق مِ  ِعَرنَّ ِبُكمم َأَحدا  {.َواَل ُيشم

وِمهم، لَيســــــــــأَل ِمن ن ظناُهمفيه، كذلَك أيق ِفظناهميف الكهِف وح ناهموكما أمنَ تفســــــــــرُي اآلية:  
هم ــُ ا، فقاَل وا بعضـ ــً ــًما منه. فلمىا نظروا إىل  :؟ قالواحد منهم: كم رقدُتُ بعضـ رقدان يوًما، أو قسـ
بدرامِهكم  ًدا منكماســــــــــَتدرَكوا قائلني: هللاُ أعَلُم مبقداِر نوِمكم، فابَعثوا واح م وأظفارِهمشــــــــــعورِه

يـىِة هـذهالف ــِي ا، فإىل املـدينـة، فْلَينظُْر أيُّهـا أحـلُّ وأطيـَُب ط ضــــــــــــ ْلَيرتفىْق يف ه، و ليـَأِتكم بُقوٍت منـ عـامـً
 حٌد وال يَعرِفوا مكاَنكم.أ ال َيشـــــــُعَر بكم رائه، ولَيكْن يف ســـــــرٍت وِكتمان، حىتى ِه وـشــــــ ابِه وإايبهذ

 .)الواضح(
 
َمَهُروا َعَليمُكمم يـَرمَُجُوُكمم } -20 ُمم ِإنم َي اِإَّنَّ ِلُحوا ِإذاا أََبدا  .{َأوم يُِعيُدوُكمم يف ِملَِّتِهمم َوَلنم تـُفم

ــُحوا إًذا أبَدًا{ يقول  ،األواثن  ادةِ ا بعبارً فتصريوا كفي   وكم يف دينهم،أو يردُّ  دركوا ولن تُ  :}َوَلْن تـُْفلِـ
ــلودُ واخل الدائمُ   وهو البقاءُ  ،الفالح  {:أَبًَدا}  ،همتِ  يف ملى م ُعدُتُ أنت  أي إنْ   {:ًذا}إِ   ، اجلنانيف ـــــــــ
 )الطربي(. كم.حياتِ  أايمَ 
 
ُمم َأعمَلُم ِّبِمم } -21  .{َرّبُّ
 )الطربي(. م.وشأهنِ  بـالفتـيةِ  أعلمُ  الفتـيةِ  ربُّ 
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اَفًَل َُتَاِر ِفيِهمم ِإالَّ ِمَراءا ظَاِهراا } -22 ُهمم َأَحدا تَـفمِت ِفيِهمم ِمنـم  .{َواَل َتسم
 أنفســــــــــــــهم رمجـاً ابلغيـب، أي: من غريِ  من تلقـاءِ  هلم بـذلـك إال مـا يقولونـهُ  أي: فـإهنم ال علمَ 

فيه، فهو  فيه، وال مريةَ  الذي ال شــكى   ابحلقيِ  اي حممدُ   هللاُ   ، وقد جاءكَ صــوممع إىل كالمٍ   اســتنادٍ 
 )ابن كثري(. واألقوال. من الكتبِ  هُ مَ ما تقدى  على كليِ  احلاكمُ  ،مُ املقدى 
 
َرمضِ } -26  {.َلُه َغيمُب السََّماَواِت َواألم

 )البيضاوي(. علماً.ى عليه خيفَ  هما، فال خلقَ أهلِ  من أحوالِ  فيهما وخفيَ  له ما غابَ 
 
يِِ } -28 ُمم ِِبلمَغَداِة َوالمَعشــــــِ ُعوَن َرّبَّ َك َمَع الَِّذيَن َيدم ِ م نـَفمســــــَ َههُ َواصــــــم َواَل تـَعمُد  يُرِيُدوَن َوجم

ُهمم  َناَك َعنـم َياَعيـم نـم ََياِة الدُّ  {.ُترِيُد زِيَنَة اْلم
  من الدنيا.أي: يريدون هللا، ال يريدون به َعَرضاً  {:يُرِيُدوَن َوْجَههُ }
نـَْيا}  الدنيا. أهلِ   وصـــــــــــــحبةِ  واألشـــــــــــــرافِ  األغنياءِ  جمالســـــــــــــةِ  أي: طلبَ   {:تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ

 )البغوي(.
 
َّاِلِمَي َنراا} -29 َن ِلل َتِغيُثوا يُـ  ِإنَّ َأعمَتدم ــم َراِدقـَُها َوِإنم َيســ ــُ ِوي َأَحاَط ِّبِمم ســ ــم ِل َيشــ َغاثُوا ِبَاٍء َكالمُمهم
 {.َوَساَءتم ُمرمتـََفقاا  بِئمَس الشََّرابُ لمُوُجوَه ا
  .وكتابه وهم الكافرون ابهلل ورسولهِ  :{لِلظـىِٰلِمنيَ } ،أرصدان :أي {ِإانى أَْعَتْدانَ }
رَابُ } يماً   األخرى: يف اآليةِ  هذا الشــــــــراب، كما قالَ  أي بئسَ  {:بِْئَس الشــــــــى ُقواْ َمآًء محَِ }َوســــــــُ

َقٰى ِمْن َعنْيٍ َءانَِيٍة{} تعاىل: وقالَ  ،[15حممد:  ســورة  ] {فـََقطىَع أَْمَعآَءُهمْ  الغاشــية: ســورة  ]  ُتســْ
يٍم َءاٍن{} تعاىل: حارة، كما قالَ  :[ أي5  . )ابن كثري(.[44الرمحن:سورة ] َوَبنْيَ محَِ
 
َر َمنم َأحم  لصَّاِْلَاتِ ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا ا} -30  .{َسَن َعَمًلا ِإنَّ اَل ُنِضيُع َأجم

 . )الطربي(.وهنيه وا إىل أمرهِ هللا، وانتهَ  قوا هللا ورسوله، وعملوا بطاعةِ إن الذين صدَ 
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َن  } -31 ٍَق ُُيَلَّوم َت م نمُدٍس َوِإســــــم راا ِمنم ســــــُ وَن ثَِياِبا ُخضــــــم اِوَر ِمنم َذَهٍب َويـَلمَبســــــُ ِفيَها ِمنم َأســــــَ
َرَاِئِك نِعممَ   {.َوَحُسَنتم ُمرمتـََفقاا الثَـَّواُب ُمتَِّكِئَي ِفيَها َعَلى األم

 .من ذهب أساورَ  ييِ ل { يقول: يـلبسون فـيها من احلُ }حُيَلىْوَن فِـيها ِمْن أساِورَ 
َنْت ُمْرتـََفًقا} نتْ {: َوَحســـــُ  هذه يف  ذكرهُ تعاىَل   نان اليت وصـــــفَ  هذه اجليف هذه األرائكُ  وحســـــُ

 )الطربي(. كأ.متى  اآليةِ 
 
 {.رااًَلهَلَُما َّنََ َوَفجَّرمَن خِ } -33

 ،الشــرب  من أمرِ  ومادتهُ  اخلريِ  مث مبا هو أصــلُ  ،نقص من غريِ  األكلِ  ومتامِ   الثمارِ   نعتهما بوفاءِ 
 )النسفي(. اجلاري فيها. وهو النهرُ  ،ى بهسقَ ما يُ  أفضلَ  هُ فجعلَ 
 
ِسِه } -35 اقَاَل َما َأُظنُّ َأنم تَِبيَوَدَخَل َجنـََّتُه َوُهَو ظَاَلٌ لِنَـفم  {.َد َهِذِه أََبدا
ِذِه أَبَدًا{، قالَ   :{قَاَل َمآ َأُظنُّ َأن تَِبيدَ } ــٰ املعاين: راَقُه ُحسنها وغرىْتُه زهرهُتا،  أهلُ  هتلك، }َهـــــــــ

 )البغوي(. البعث.  أبداً، وأنكرَ فتوهىم أهنا ال تفىَن 
 
ا} -38 ِرُك ِبَرّبِِ َأَحدا ُ َرّبِِ َواَل ُأشم  .{َلِكنَّا ُهَو اَّللَّ
{ أي: أان ال أقوُل مبقالتك ِكنى }لَ  ُ َريبِي رُِك ا ُهَو اَّللى ، بل أعرتُف هلِل ابلربوبيِة والوحدانية، }َوال ُأشـْ

 ِبَريبِي َأَحًدا{ أي: بل هو هللاُ املعبوُد وحَدُه ال شريَك له. )ابن كثري(.
 
ا} -39  {.ِإنم تـََرِن َأَن َأَقلَّ ِمنمَك َماالا َوَوَلدا

ْلمانَ  وعشــريته، وهو مثلُ تني اجلنى   صــاحبِ  مثلَ   له وال عشــريةَ  الذي ال مالَ  املؤمنِ  وهو قولُ   ســَ
َهيـب وخبـي  ــُ . يهـا الرجـُل أان أـقلى منـَك مـااًل ووـلًداأ ترنِ  إنْ : للكـافر املؤمنُ  ـقالَ : ، يقولاب وصــــــــــــ

 (.الطربي)
 
َتِصرااَوَما َكاَن َوَلَم َتُكنم َلُه ِفَئٌة يـَنمُصُرونَُه ِمنم ُدوِن اَّللَِّ } -43  {.ُمنـم
 . )النسفي(.هللا عن انتقامِ  وما كان ممتنعاً بقوتهِ   



221 

 

 
َقِِ } -44 بااُهَناِلَك المَواَليَُة َّلِلَِّ اْلم  {.ُهَو َخريمٌ ثـََواِبا َوَخريمٌ ُعقم
 أي: عـاقـبةُ  {ثـيب، }َوَخرْيٌ ُعْقبـًايُ  لو كـان غريهُ  طـاعـتهِ  ألهـلِ  جزاءً  أفضــــــــــــــلُ   :ُهَو َخرْيٌ ثـََوااًب{}

 . )البغوي(.إاثبة غريه، فهو خريٌ  طاعةِ  من عاقبةِ  خريٌ  طاعتهِ 
 
َم } -47 َِبالَ َويـَوم ُ اجلم  {.ُنَسريِِ
 )البيضاوي(. .امنبثًّ  ها هباءً هبا فنجعلُ  ذهبُ ، أو نَ ها يف اجلوي ها ونسرييُِ قلعُ نَ  يومَ  واذكرْ 
 
ُتُموَن  } -48 َناُكمم َأوََّل َمرٍَّة َبلم زَعَ َلَقدم ِجئـم ُتمم أَلَّنم ََنمَعَل َلُكمم َكَما َخَلقم امم ِعدا  {.َموم
ــوا عل  يقـالُ   لَ لقنـاكم أوى كهم حني خكهيئتِ   موان أيهـا النـاس أحيـاءً لقـد جئتُ ى هللا: هلم إذ ُعرضــــــــــــ
ــرَ مـات، واحلبـعد امل لكم البـعثَ  م أن لن جنـعلَ ـبل زعمتُ ، ةمرى  ـياـمة موعـداً، وأن ذـلك إىل الق شــــــــــــ
 )الطربي(. الساعة. يامِ وق لبعثِ ا اببًـ  الدنـيا مكذيِ ملن كان يف ا يقالُ إمن
 
ا} -49 َمِلُم رَبَُّك َأَحدا  {.َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراا َواَل َي
رًاَووَ } ــِ ــري   من خريٍ   :{ أيَجُدواْ َما َعِمُلواْ َحاضـــــ بني  { أي: فيحكمُ َوالَ َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا}،  وشـــــ

 بُ ويرحم، ويعذيِ  بل يعفو ويصــــــفح، ويغفرُ ن خلقه،  أحداً م يف أعماهلم مجيعاً، وال يظلمُ   عبادهِ 
ــاءُ   املعاصــــــــــــي، مث ينجي وأصــــــــــــحابِ   من الكفارِ   النارَ  وعدله، وميألُ   وحكمتهِ   بقدرتهِ  من يشــــــــــ
 . )ابن كثري(.وال يظلم الذي ال جيورُ  هو احلاكمُ فيها الكافرين، و  دُ املعاصي، وخيليِ  أصحابَ 

 
لَِياَء ِمنم ُدوّن َأفـَتَـتَِّخُذونَُه َوُذرِِيَـَّتُه } -50  .{َوُهمم َلُكمم َعُدو   َأوم

ــتكربَ مَ  - آدم اي بين - أفتوالونَ   حىتى  هُ وغرى  ،يـهنعميت عل  وكفرَ  ،هيكم وحســـــــــــــــدَ على أب ن اســــــــــــ
 ن دونِ مِ   هُ يتَ وذريِ  هُ طيعونَ وتُ   ،يهاف العيشِ   وضـــــــيقِ  فيها إىل األرضِ   عيشـــــــهِ  مِ ونعي نةِ ن اجلمِ   هُ أخرجَ 
 الطربي(.)يُنظر تفسري  ؟...هللا
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َُتُمم  } -51 َهدم َرمِض َواَل َخلمَق أَنـمُفِسِهمم َوَما ُكنمُت ُمتَِّخَذ المُمِضلِِيَ َما َأشم  َخلمَق السََّماَواِت َواألم
ا  {.َعُضدا

ــرُي اآلـية:  ـثالكم، ال ميلكون أم من دوين عبـيدٌ  تعـاىل: هؤالء اـلذين اختـذمتوهم أولـياءَ  يقولُ تفســــــــــــ
ــيئاً، وال أشــــــهدهتُ  تعاىل: أان  يقولُ  .األرض، وال كانوا إذ ذاك موجودينو  واتِ املـســـــ ا م خلقَ شــــ

ــياءِ  ِبلقِ  املســــتقلُّ   ،وال وزير   ها وحدي، ليس معي يف ذلك شــــريكٌ رُ ها ومقديِ رُ ها، ومدبيِ كليِ   األشــ
َقاَل َذرىٍة يف ُقِل ٱْدُعواْ ٱلىِذيَن َزَعْمُتْم مِين ُدوِن ٱَّللِى الَ مَيِْلُكوَن ِمثُـ } وال نظري، كما قال: وال مشـــريٌ 

ِت َوالَ يف ٱأَلْرِض َوَما هَلُْم ِفيِهَما   وَٰ َمـــــــــــــٰ َعُة  ٱلسى ُهْم مِين َظِهرٍي َوالَ تَنَفُع ٱلشىَفـــــــــــــٰ ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـْ
ــورة ] ِعنـَدُه ِإالى ِلَمْن أَِذَن لـَُه{ َذ [ اآليـة، وهلـذا قـال: }23 -22بـأ: ـســـــــــــــ ســــــــــــ ا ُكنـُت ُمتىخـِ َومـَ

 )ابن كثري(. مالك: أعواانً. { قالَ داً ضُ ٱْلُمِضلِينَي عَ 
 
رُِمونَ } -53 ُمم ُمَواِقُعوَها َورََأى المُمجم َنُّوا َأَّنَّ  {.النَّاَر فََ

 . )البغوي(.أي: املشركون
 
َناُهمم َلمَّ } -59 َلكم اَوتِلمَك المُقَرى َأهم ِعدا ِلِكِهمم َموم  {.ا ظََلُموا َوَجَعلمَنا ِلَمهم

ا كفروا ِبايِت هللِا وكذىبوا ــــــــــــــى ملوط، أهلكناهم قة، كعاٍد وْثوَد وقوِم لبا السى األممِ  نوأهُل الُقَرى مِ 
ًدا، فلم لـَـه، وقــد جعلنــا إلهالِكهم موعــًدا حمــدى ــُ  زوه، فال يغرىنى أحــًدا إمهــاُل هللِا هلم.يتجــاو  رســــــــــــ

 ضح(.)الوا
 
 {.َوَما أَنمَسانِيُه ِإالَّ الشَّيمطَاُن َأنم َأذمُكَرهُ } -63

 (.البغوي. )إالي الشيطان احلوتِ  أمرَ  لكَ  أذكرَ  أن نيهُ ا أنساأي: وم
 ،العليم العزيزِ  بتقديرِ  فكان ذلك سـبباً للنسـيانِ   ،الوطن ومفارقةِ  يف األهلِ   بوسـاوسَ  هُ شـغلَ  لعلهُ 

 )روح املعاين(. ى.نسَ مما ال تُ  وإال فتلك احلالُ 
 
اَعلَِِمِن ِمَّ َعَلى َأنم تُـ قَاَل َلُه ُموَسى َهلم أَتَِّبُعَك } -66 دا َت ُرشم  {.ا ُعلِِمم

 . )ابن كثري(.صا  وعملٍ  انفعٍ  من علمٍ  ،به يف أمري هللا شيئاً أسرتشدُ  مكَ أي: مما على 
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ُ َصاِبراا } -69  {.َواَل َأعمِصي َلَك َأممرااقَاَل َسَتِجُدّن ِإنم َشاَء اَّللَّ

 . )ابن كثري(.يف شيء كَ أي: وال أخالفُ 
 
َتِطيَع َمِعَي َص ماا َأُقلم قَاَل َأَلَم } -72  {ِإنََّك َلنم َتسم
رْبًا} َتِطيَع َمِعَي صــــــــــــــَ به   ى ما مل حتُِطْ ترَ  ألنكَ  ،ن أفعايلى مِ على ما ترَ  {أملَْ أَُقْل ِإنىَك َلْن َتســــــــــــــْ
 ؟ )الطربي(.اربً خُ 
 
رااَواَل تـُرمِهقمِِن ِمنم َأممِري } -73  {.ُعسم

 )البغوي(. ر، وال تعاملين ابلعسر.ْلين ابليس أمري، وعامِ  عليى  يقول: ال تضيِيقْ 
 

 اجلزء السادس عشر 
 
َتِطيَع } -75  {.َمِعَي َص مااقَاَل َأَلَم َأُقلم َلَك ِإنََّك َلنم َتسم
ــْم أُقْل لَك إنىكَ }  :ملوسى العاملُ  قالَ   { على ما ترى من أفعايل اليت ملَلْن َتْسَتطيَع َمِعَي َصرْباً  ألَــــ
 ؟ )الطربي(.اربً هبا خُ  طْ حتُِ 
 
َتِطعم } -78  {.َعَليمِه َص مااقَاَل َهَذا ِفَراُق بـَيمِِن َوبـَيمِنَك َسأُنـَبُِِئَك بَِتأمِويِل َما َلَم َتسم

الم: هذا وقُت ف ُر عليِه الســــــى حبِة يِنك، فإنىَك مل تراِق ما بيين وبقاَل لُه اخَلضــــــِ لتزِْم بشــــــرِط الصــــــُّ
معنا، لكونِه ُمنَكرًا عندَك ِمن حيُث ا مل تصـــــرْب عليه مميا حدَث ســـــُأخربَُك مبآِل وعاقبِة ممعي، و 

 الظىاهر. )الواضح(.
 
ِفينَ } -79 ــَّ ِر  َأمَّا الســ اِكَي يـَعمَمُلوَن يف المَبحم ــَ وََكاَن َورَاَءُهمم   فََأَردمُت َأنم َأِعيبَـَهاُة َفَكاَنتم ِلَمســ

بااَمِلٌك َيَمُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة   {.َغصم
 .ن هبا كما حسبتمَ  إغراقَ  ومل أردْ  ،قرْ ابخلَ  عيبٍ  ها ذاتَ أجعلَ  :أي {اأَِعيبَـهَ }
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بً  ــْ . ها عليهممن أصــــحاهبا مث ال يردُّ  الســــفنَ  أنه كان يغصــــبُ  والظاهرُ   .ن أصــــحاهبا{ مِ ا}َغصــ
 (.، ابختصار)روح املعاين

 
ِ َفَخِشيَنا َأنم يـُرم } -80 ِمَنيم  {. ُغمَيانا وَُكفمرااِهَقُهَما َوَأمَّا المُغًَلُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمؤم

 )الطربي(. على هللا، وكفراً به. ارُ ستكبيغشيهما طغياانً، وهو اال
 
اا ِمنمهُ } -81 َُما َخريم   .{فََأَردمَن َأن يـُبمِدهَلَُما َرّبُّ

 . )روح املعاين(.ولداً خرياً منه هُ هما بدلَ ِبن يرزقَ 
 
ُلَغا َأشُ } -82 َزَُهَا َرمحمَةا ِمنم دََُّهَا فََأرَاَد رَبَُّك َأنم يـَبـم رَِجا َكنـم َتخم رَبَِِك َوَما فـََعلمُتُه َعنم َأممِري َوَيسم

ِطعم َعَليمِه َص ماا  {.َذِلَك َتَمِويُل َما َلَم َتسم
غرياِن أْن يَدفعا عنُه مولو تُرَِك اجل كروًها، داُر يَنقضُّ لظهَر الكنُز ِمن حتِته، وَلما اســـــــتطاَع الصـــــــى

 راِن على محايِته.ا قادنَزمها ومه كذاكَ ا حينخرجأْن َيكرَبا ويُدرِكا قوىهَتما، لَيستَك بُّ فأراَد ر 
.  َدي الغالم، وولَدي الرىجِل الصىاة، ووالًة مَن هللِا ِبصحاِب السىفينلُتُه كاَن رمحوهذا الذي فع

. -  وهذا دليٌل على نبوىتِه -  وما فعلُت ذلَك ابختياري ورأيي، لكينِي أُِمرُت به، وفعلُتُه ِبمِر هللا
 ِته، هو ما مل َتقِدْر على الصىرِب عليه.تيج على بيانِِه ونوما فعْلتُه وأوَقفُتكَ 

َر مازاَل َحيًّا، وما يَرُِد يف مثِل هذا أقاويُل  ــِ رعيٍي اثبٍت على أنى اخَلضـــــــ وليَس ُهناَك أيُّ َدليٍل شـــــــــَ
 اضح(.)الو  وِحكاايٌت ال تَنَهُض ُحجىًة على ذلك.

 
83- { ِ أَُلوَنَك َعنم ِذي المَقرمَنيم رااَوَيسم ُلو َعَليمُكمم ِمنمُه ِذكم  .{ُقلم َسأَتـم
 )الطربي(. ا.خربً  علـيكم منهُ  يقول: سأقصُّ  .اكرً ذِ  ن خربهِ هلم: سأتلو علـيكم مِ  فقلْ ... 
 
ٍ  َحَّتَّ ِإَذا بـََلَغ َمغمِرَب الشَّممسِ } -86 َئٍة َوَجَدَها تـَغمُرُب يف َعيم ماامحَِ  {.َوَوَجَد ِعنمَدَها قـَوم
ْمسِ َحىتى } ى ما ُيســـَلُك فيه ِمن   {ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشـــى أي: فســـلَك طريًقا حىت وصـــَل إىل أقصـــَ

 األرِض ِمن انحيِة املغرب، وهو مغرُب األرض. 
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ر، وما يذكرُه أصــحاُب القصــِص و  األخباِر وأما الوصــوُل إىل مغرِب الشــمِس ِمن الســماِء فمتعذِي
ًة والشـــمسُ  ــاَر يف األرِض مدى ــيٌء ال حقيقَة له، وأكثُر ذلَك ِمن  ِمن أنه سـ تغرُب ِمن ورائه، فشـ

 خرافاِت أهِل الكتاب، واختالِق زاندقِتهم وكذهِبم. 
ا قـَْومــاً } َد ِعنــَدهــَ )ابن  من بين آدم. عظيمــةً  ةً من األمم، ذكروا أهنــا كــانــت أمــى  ةً { أي: أمــى َوَوجــَ

 كثري(.
 
 {.َحَّتَّ ِإَذا بـََلَغ َمطمِلَع الشَّممسِ } -90

 . )الواضح(.نِي الرىائيهو األُفُق الشىرقيُّ يف ع
 
َمَهُروُه } -97 طَاُعوا َأنم َي بااَفَما اسم َتطَاُعوا َلُه نـَقم  {.َوَما اسم

 )الواضح(. يَنُقبوُه وخَيرُقوه، لصالبتِه وثخانِته. وما استطاعوا أن
 
 {.َجَعَلُه دَكَّاَء وََكاَن َوعمُد َرّبِِ َحقًّافَِإَذا َجاَء َوعمُد َرّبِِ  ٌة ِمنم َرّبِِ قَاَل َهَذا َرمحمَ } -98
َذا َرمْحٌَة مِين رىيبِي قَالَ } َذا َرمْحٌَة مِين رىيبِي قَالَ ذو القرنني، }  أي: ملا بناهُ {  َهــــــــٰ  ،{ أي: ابلناس  َهــــــــٰ

ــاد، } يف األرضِ  م من العيثِ حائالً مينعه ومأجوجَ  بينهم وبني أيجوجَ  جعلَ   حيثُ  فَِإَذا والفســـــــ
{ أي: إذا اقرتبَ  العرب:  ابألرض، تقولُ   { أي: ســــاواهُ }َجَعَلُه دَكًّا احلقُّ  الوعدُ  َجآَء َوْعُد َريبِي

َعَلُه }فـََلمىا َعَلىٰى َربُُّه لِْلَجَبِل جَ  تعاىل: هلا، وقالَ  ها مســـــــــــــتوايً الســـــــــــــنامَ اء، إذا كان ظهرُ دكي   انقةٌ 
ــاوايً لألرض.143]األعراف:  {دَكًّا عكرمة يف قوله: }فَِإَذا َجآَء َوْعُد َريبِي  وقالَ  [ أي: مســــــــــــ

 )ابن كثري(. { أي: كائناً ال حمالة. َريبِي َحقياً وََكاَن َوْعدُ { قال: طريقاً كما كان، }َجَعَلُه دَكىآءَ 
 

 .{َوِلَقائِهِ  مم ُأولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَََِيِت َرّبِِِ } -105
 )ابن كثري(.رسله.   أي: جحدوا آايِت هللِا يف الدنيا، وبراهيَنُه اليت أقاَم على وحدانيىته، وصدقِ 

 
 {.ُهُزواا َجَزاُؤُهمم َجَهنَُّم ِبَا َكَفُروا َواَّتََُّذوا َآََيِت َوُرُسِليَذِلَك } -106
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هزواً، اسـتهزؤوا   هُ هللا ورسـلَ   تِ آايهم واختاذِ أي: إمنا جاَزيناهم هبذا اجلزاِء جهنىم، بـسبِب كفرِهم، 
 )ابن كثري(. التكذيب. بوهم أشدى هبم، وكذى 

 
ِس نـُُزالا } -107  .{ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َكاَنتم هَلُمم َجنَّاُت المِفرمَدوم

فيما سبَق   ْت هلمهللا، كان آمنوا، وأتْـَبعوا إمياهَنم ابلعمِل الصىا ، وهو املواِفُق لشرعِ  إنى الذين
 يف علِم هللا، جنىاُت الفردوِس َمنزالً وُمقاًما.

ٍة أعـدىهـا هللاُ حـدـيِث أيب ه خـاريِي ِمنبويف صــــــــــــــحيِح ال ريرَة املرفوع: "إنى يف اجلنـىِة مـاـئَة درجـَ
ماِء واألرض، فإذا ســــــألتُ ه، كلُّ در للمجاِهديَن يف ســــــبيلِ   ُم هللاَ جَتنِي ما بيَنهما كما بنَي الســــــى

ُلوُه الِفرَدوس، فإنىُه أوـســــــــــ  محن، ومنُه تـََفجىُر أهناُر رُش الرى وفوَقُه عُط اجلنىِة وأعَلى اجلنىة،  فســـــــــــَ
 )الواضح(. نىة".اجل
 

َها } -108 ُغوَن َعنـم  {.ِحَوالا َخاِلِديَن ِفيَها اَل يـَبـم
ِلِديَن ِفيَها الَ يـَبـُْغونَ }خَ  ــٰ َها ِحَواًل{  :{ــــــــــــــــــــ  ابنُ  الً إىل غريها. قالَ حتوُّ  :أي ال يطلبون، }َعنـْ

 أخرى. إىل دارٍ  هُ إذا مل توافقْـ  من دارٍ  الرجـلُ  لوا عنهـا كمـا ينتقـلُ عـباس: ال يرـيدون أن يتحوى 
 )البغوي(.

 
 سورة مرَي 

 
 .{َولِيًّافـََهبم ِل ِمنم َلُدنمَك } -5
 . )الطربي(.اينً عِ  ومُ ا واراثً ولدً  {:َولِيًّا}
 
ٌ الَ قَ قَاَل َكَذِلَك } -9  {. رَبَُّك ُهَو َعَليَّ َهيِِ

ٌ   كَ ومن زوجتِ   نكَ م  الولدِ  أي: إجيادُ  . على هللا   سهلٌ   يسريٌ   :{ أيهذه ال من غريها، }َهنيِي
 .)ابن كثري(
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َراِب فََأومَحى ِإلَيمِهمم َأنم َسبُِِحوا } -11 ِمِه ِمَن المِمحم َرةا َوَعِشيًّاَفَخَرَج َعَلى قـَوم   .{ُبكم
 . )النسفي، روح املعاين(.العصر الةَ وص الفجرِ  صالةَ 
 
َعُث َحيًّاَوَسًَلٌم َعَليمِه } -15 َم يـُبـم َم َُيُوُت َويـَوم َم ُوِلَد َويـَوم  {.يـَوم
مما  خرجُ فيَ   ،لدوُ  يف هذه األحوال: يومَ  اإِلنســــــــانُ   ما يكونُ  يينة: أوحشُ عُ  ســــــــفيان بنُ  قالَ 

ــرٍ  هُ ى نفسَـــ فريَ  ،ثبعَ يُ  ومَ عاينهم، وي ى قوماً مل يكنْ فريَ  ،ميوت  كان فيه، ويومَ  مل يَر  يف حمشـ
 )البغوي(. يف هذه املواطن. ى ابلسالمةِ مثله، فخصى حييَـ 

 
َا َأَن َرُسوُل رَبِِِك أِلََهَب َلِك } -19  {ُغًَلماا زَِكيًّاقَاَل ِإَّنَّ
 . )الطربي(.ن الذنوب مِ  الزكيي: هو الطاهرُ  الغالمُ 
 
ٌ ُهَو َعَليَّ هَ قَاَل رَبُِّك قَاَل َكَذِلِك } -21  {.يِِ
 . )النسفي(.عليى سهل بال أبٍ  الولدِ  إعطاءُ  :أي
 
 {.َوَجَعَلِِن نَِبيًّاقَاَل ِإِّنِ َعبمُد اَّللَِّ َآًَتّنَ المِكَتاَب } -30
 )البغوي(. معجزته. وكالمهُ  ا،نبيًّ  أنه كان يف املهدِ  :عن احلسن ويَ رُ 
 
 {.َما ُدممُت َحيًّاَوَأومَصاّن ِِبلصًََّلِة َوالزََّكاِة ُكنمُت َوَجَعَلِِن ُمَبارَكاا أَيمَن َما  } -31

 . )يُنظر تفسري الطربي(.اا فـي الدنـيا موجودً يًّ ح ما كنتُ 
 
َم أُبـمَعُث َحيًّا} -33 َم َأُموُت َويـَوم ُت َويـَوم َم ُوِلدم  {.َوالسًََّلُم َعَليَّ يـَوم

ــِه وإدال ( 15لُه يف ذلك، ويعين عند تفســــــرِي اآليِة )ذكَر أنه تقدىَم ذكُر تســــــليمِه على نفســــ
اَلٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد َويـَْوَم مَيُوُت شــأِن حيي عليه الســالم: }ورة، يف قولِه تعاىَل يف لســ من ا َوســَ

َعُث َحيًّا  {. َويـَْوَم يـُبـْ
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 أهنا  عندي واألظهرُ   .وأمان  :معناه :وغريه الطربيُّ  قالَ   ،{مٌ اَل سَــ }وَ  :وقولهوقد قاَل هناك:  
ــرفُ   ،املتعارفة  التحيةُ  ــِي  ألن األمانَ   ؛من األمان  وأنبهُ   فهي أشــــ ــيان لٌ متحصــــ  ،له بنفي العصــــ

فيها   نســــانُ اليت اإل يف املواطنِ   اهُ هللا عليه وحيى  مَ يف أن ســــلى  وإمنا الشــــرفُ   ،درجاته وهي أقلُّ 
  .اهلول اىل هللا وعظيمِ  والفقرِ  احليلةِ  ةِ وقلى  واحلاجةِ  الضعفِ  يف غايةِ 
 حيي لعيســــى: ادعُ  فقالَ   ،عن احلســــن أن عيســــى وحيي التقيا ومها ابنا اخلالة  الطربيُّ  وذكرَ 

وأان  هللا عليكَ  مَ ســـــــــلى  ،مين خريٌ   يل فأنتَ   ادعُ  عيســـــــــى: بل أنتَ  مين. فقالَ  خريٌ  يل فأنتَ 
 على نفسي. متُ سلى 
 
َا يـَُقوُل َلُه ُكنم فـََيُكونُ } -35  .{ِإَذا َقَضى َأممراا فَِإَّنَّ

دخـَل يف أموٍر كالمـيٍة رأيـتُه وـقد راجعـُت مـا ـقالـَُه يف أربِع آايت، ف  القوُل فـيه.مَ تقـدى ذكَر أـنه 
 وأطاَل فيها..

 أي: إذا أراَد شيًئا، فإمنا أيمُر به، فيصرُي كما شاء.قاَل ابُن كثري رمَحُه هللا: 
 
تَ َهَذا ِصرَ  َوِإنَّ اَّللََّ َرّبِِ َورَبُُّكمم فَاعمُبُدوهُ } -36  .{ِقيمٌ اٌط ُمسم

الُم يف املهد: إنى هللاَ  ى عليِه السـى ون، وله عبيد،  ريبِي وربُّكم، فكلُّنا خملوقوِمن متاِم قوِل عيسـَ
 فاعبدوُه وأطيعوه، ووحِيدوُه وال ُتشرِكوا به شيًئا. )الواضح(.

 
َّاِلُمونَ } -38 َم يف َضًَلٍل ُمِبيٍ  َلِكِن ال  .{الميَـوم
 )الطربي(... الكافرون لكنِ 
 
َلٍة } -39 َممُر َوُهمم يف َغفم َرِة ِإذم ُقِضَي األم سم َم اْلَم ِمُنونَ َوأَنمِذرمُهمم يـَوم  {.َوُهمم اَل يـُؤم

ــديِ  أنه  أعماهلم، مبا أخربَ  ءِ هم على ســـــــــــــيِي هللا إايي   ازاةِ والبعث، وجم  يامةِ قون ابلقوهم ال يصـــــــــــ
 )الطربي(. مـجازيهم.

 
هَ ِإنَّ ََنمُن نَِرُث األمَ } -40 َنا يـُرمَجُعونَ ا رمَض َوَمنم َعَليـم  {.َوِإلَيـم
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 )النسفي(. ون جزاًء وفاقاً.ون فيجازَ يردُّ  :أي
 
َمُع َواَل يـُبمِصُر } -42 ئااَواَل ِإذم قَاَل أِلَبِيِه ََي أََبِت َلَ تـَعمُبُد َما اَل َيسم  { يـُغمِِن َعنمَك َشيـم

 . )البيضاوي(.ضري  عِ دف أو ،نفعٍ  }َوالَ يـُْغىِن َعنَك َشْيئًا{ يف جلبِ 
 
اِء َرّبِِ } -48 ى َأالَّ َأُكوَن بـُِدعـَ ُعوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َوَأدمُعو َرّبِِ َعســـــــــــَ ا تـَدم َوَأعمَتزُِلُكمم َومـَ
 .{َشِقيًّا

ْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللىِ مــــا }وأْعَتزُِلُكْم وَ  ــَ ــا تــــدعون من دونِ { يقول: وأجتنبُ تــ هللا من  كم ومــ
ــادةِ   ، إبخالصِ { يقول: وأدعو ريبِي وأْدُعو َريبي } ،مواألصــــــــــــــنا  األواثنِ   له، وإفرادهِ   العبــــــــــــــــــــــــــ

 ،ريبِي  ى بدعاءِ ال أشقَ  ى أنْ عسَ  { يقول:ُكوَن ِبُدعاِء َربـيــي َشِقـــيًّا}َعَسى أْن ال أ  ،لربوبـــيةاب
 )الطربي(.  عطينـي ما أسأله.ويُ  ،دعائي يبُ جيُ  لكنْ و 
 
َحاَق َويـَعمقُ } -49 َنا َلُه ِإسم  {.وَُكًلًّ َجَعلمَنا نَِبيًّاوَب َوَهبـم

 . )الطربي(.أنبـياء - ويعقوبَ  وإسحاقَ  مَ إبراهي  بـالكليِ يعين - هموجعلناهم كلى 
 
 .{وََكاَن ِعنمَد رَبِِِه َمرمِضيًّا} -55
 )الطربي(.  طاعته.ر يفمقصيِ  غريَ  ،هربُّ  هُ فَ ما كلى ا فيحممودً 
 
 {.َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواتِ َضاُعوا الصًََّلَة َفَخَلَف ِمنم بـَعمِدِهمم َخلمٌف أَ } -59

 )البغوي(. هللا. هم على طاعةِ أنفسِ  اخلمر، يعين آثروا شهواتِ  أي: املعاصي، وشربَ 
 
ئااِإالَّ َمنم ًَتَب َوَآَمَن } -60 َمَلُموَن َشيـم َنََّة َواَل ُي ُخُلوَن اجلم  .{َوَعِمَل َصاِْلاا فَُأولَِئَك َيدم

اِلح، فأولئَك يدخلو ذنوبَه، وصــــــــَدَق يف إالي َمن اتَب ِمن َن  إميانِه، وقرَن توبَتُه ابلعمِل الصــــــــى
م، وال ينق  ُص ِمن ثواِب أعماهِلم شيء. )الواضح(.جنىَة رهبِي
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َنَّةُ } -63  {. الَِِّت نُوِرُث ِمنم ِعَباِدَن َمنم َكاَن َتِقيًّاتِلمَك اجلم
ان املتقني، وهم ها عبادَ ، هي اليت نورثُ ظيمةالع اليت وصــــــــفنا هبذه الصــــــــفاتِ   أي: هذه اجلنةُ 
 اء، والكاظمون الغيظ، والعافون عن الناس، وكمااء والضـــــــري يف الســـــــري  وجلى  املطيعون هلل عزى 

ِشُعوَن{ املؤمنني:  سورةِ   يف أولِ تعاىَل ال َ ق  }َقْد أَفْـَلَح ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلىِذيَن ُهْم يف َصاَلهِتِْم َخـــــــــــــــٰ
رِثُوَن   [ إىل أن قال:2 ،1املؤمنون:  ســورة  ] ِئَك ُهُم ٱْلوَٰ ٱلىِذيَن يَرِثُوَن ٱْلِفْرَدْوَس ُهْم . }أُْولَـــــــــــــــــٰ

 )ابن كثري(. [.11 - 10املؤمنون: سورة ] ِفيَها َخـِٰلُدوَن{
 
نَـُهَما} -65 َرمِض َوَما بـَيـم  .{َربُّ السََّماَواِت َواألم

 ي ال معقِيَب حلكِمه. )ابن كثري(.خالُق ذلَك ومدبِيره، واحلاكُم فيه واملتصرِيُف الذ
 
َّاِلِمَي ِفيَها } -72 ا َوَنَذُر ال ي الَِّذيَن اتَـَّقوم  {.ِجِثيًّاُثَّ نـَُنجِِ

 قعدةُ إىل أهنا هناك   وانتَهى( من الســــــــــــورة، 68ذكَر أنه تقدىَم القوُل فيها. ويعين يف اآليِة )
 .كاألسري  على ركبتيهِ  الذليلِ  اخلائفِ 

 
 {.َوَيَمتِيَنا فـَرمدااُقوُل ُه َما يَـ َونَرِثُ } -80

 )البيضاوي(.. زائداً  ى مَثى فضالً أن يؤتَ  ،كان له يف الدنيا  وال ولدٌ  مالٌ  ال يصحبهُ 
 
ُفُروَن ِبِعَباَدَِتِمم } -82  {.َوَيُكونُوَن َعَليمِهمم ِضدًّاَكًلَّ َسَيكم
 )البغوي(. هم يف الدنيا.أعداًء هلم، وكانوا أولياءَ  :أي
 
رِِميَ َوَنُسوُق } -86  {.ِإََل َجَهنََّم ِورمداا المُمجم

 )الطربي(. الكافرين بـاهلل الذين أجرموا.
 
َِبالُ َتَكاُد السََّمَواُت يـَتَـَفطَّرمَن ِمنمُه } -90 َرمُض َوَّتَِرُّ اجلم ا َوتـَنمَشقُّ األم  {.َهدًّ
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 يسقطُ   بالُ اجل  قول: وتكادُ }وختَِرُّ اجلباُل َهدًّا{ ي ،من ذلك  تنشقي، فتنصدعُ   األرضُ   ادُ وتك
 )الطربي(. سقوطاً. ها علـى بعضِ بعضُ 
 
ا لِلرَّمحمَِن َوَلدا } -91  {.اَأنم َدَعوم

 . )البغوي(.أن جعلوا }لِلرىمْحَـِٰن َوَلدًا{ من أجلِ  :أي {}َأن َدَعْوا
 
َرمِض ِإالَّ َآِت الرَّمحمَِن َعبمدا } -93  {.اِإنم ُكلُّ َمنم يف السََّماَواِت َواألم

ماواِت واألرض، ِمن نِي واملالئكِة عبيٌد هلِل وحتَت تصـــــــرُِّفه، وأيتوَن اإلنِس واجل وكلُّ َمن يف الســـــــى
 )الواضح(. واستكانة. وُذليٍ ضوٍع ِبمرِه، يف خ َشرِ ِض احملر لِي ُحكِمِه يف أحمإىل 
 

 سورة  ه
 

 {.ِلَمنم َُيمَشى ِإالَّ َتذمِكَرةا } -3
 . )البيضاوي(.تذكرياً  لكنْ 
 
َرمَض } -4  {.َوالسََّماَواِت المُعًَل تـَنمزِيًلا ِمَّنم َخَلَق األم

 ومليكه، القادرِ   شــــــيءٍ  كليِ   ك، ربيِ من ربيِ  هو تنزيلٌ  اي حممدُ   الذي جاءكَ  أي: هذا القرآنُ 
ــاء، الذي خلقَ  ــِ  األرضَ  على ما يشــــــــــ ــم ها وكثافتها، وخلقَ ابُنفاضــــــــــ ى يف لَ العُ  واتِ االســــــــــ

 ثري(.بن ك. )اها ولطافتهاارتفاعِ 
 
نَـُهَماَلُه َما يف } -6 َرمِض َوَما بـَيـم  {.َوَما حَتمَت الثَـَّرى السََّماَواِت َوَما يف األم

ــته، وحتتَ  أي: اجلميعُ  ــرُّ  ملكه، ويف قبضـ ــيئتهِ  فهِ تصـ ذلك  كمه، وهو خالقُ وحُ   وإرادتهِ  ومشـ
 )ابن كثري(. غريه. وإهله، ال إله سواه، وال ربى  ومالكهُ 

نَـ  ا بـَيـْ ا{ من امل}َومــَ ال  وخلقٍ  ،والســــــــــــــحــاب  كــاهلواءِ   ،دائمــاً  يف اجلويِ  الكــائنــةِ  وجوداتِ ُهمــَ
 . )روح املعاين(.كالطري الذي نراه  أو أكثرايًّ  ،يعلمهم هو سبحانهُ  ،نعلمهم
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ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ } -8 ََن  اَّللَّ ُسم َاُء اْلم ََسم  .{َلُه األم

ن مِ  ما سواهُ   دونَ   ،ها الناسفــاعبدوا أيُّ   هُ فإايي . يقول: إالي له العبــادةُ  الذي ال تصلــحُ  الــمعبودُ 
 . )الطربي(. واألواثن هلةِ اآل
 
ََتمُتكَ } -13 َتِمعم ِلَما يُوَحى َوَأَن اخم  {.فَاسم

 . )البيضاوي(.للنبوة كَ اصطفيتُ 
 
ّن } -14 ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَن فَاعمُبدم ِريًَلَة لِ َوَأِقِم الصَّ  ِإنَِِّن َأَن اَّللَّ  .{ذِكم

ــَه إالي أان، الواحـــُد األحـــد،  ــِه أمجعني، ال إلـ ِة على َخلقـ ــى ِة واملعبوديـ ــى إنىين أان هللاُ، ذو األُلوهيـ
 )الواضح(. ْد غرييووحِيْدين وال َتعبقُّ للعبادِة وحدي. املستحِ 

 
ِمُن ِّبَا } -16 َها َمنم اَل يـُؤم  {.ىَفََتمدَ  َواتَـَّبَع َهَواهُ َفًَل َيُصدَّنََّك َعنـم

 . )زاد املسري(.وجلي  هللا عزى  أمرَ  وخالفَ  ،هأي: ُمرادَ 
 
َهاقَاَل ِهَي َعَصاَي } -18 َرىَوَأُهشُّ ِّبَا َعَلى َغَنِمي  أَتـَوَكَّأُ َعَليـم  {.َوِلَ ِفيَها َمَآِرُب ُأخم
َهاأَتـَوَكى }  القطيع.  على رأسِ  أو وقفتُ  عليها إذا أعييتُ أعتمُد {: أُ َعَليـْ
ــارَ  مثلُ  ،رخَ أُ   حاجاتٌ   {:ِرُب ُأْخَرىيَها َمآَ َويلَ فِ }  قَ فعلى  ألقاها على عاتقهِ  أن كان إذا ســـــ

 به، وإذا قصـــــــرَ  واســـــــتظلى  ى عليها الكســـــــاءَ ها وألقَ يالزندين على شـــــــعبت هبا أدواته، وعرضَ 
 ... )البيضاوي(.هبا قاتلَ  لغنمهِ  السباعُ  ضتِ هبا، وإذا تعرى  هُ وصلَ  الرشاءُ 

 
َرىََل َجَناِحَك ََّتمُرجم بـَيمَضاَء ِمنم َغريمِ ُسوٍء َيَدَك إِ  َواضمُممم } -22  {.َآيَةا ُأخم

 يعين داللًة أخرى على صدِقَك سَوى العصا. )البغوي(.
 
رم ِل َأممِري} -26  {.َوَيسِِ
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 . )النسفي(.إىل فرعون الرسالةِ  ما أمرتين به من تبليغِ  عليى  لْ وسهيِ 
 
 {.ريااِإنََّك ُكنمَت بَِنا َبصِ } -35

 )البيضاوي(.   يل فيما أمرتين به.  املعنيُ   نعمَ   رونَ امما يصلحنا، وأن ه  وأن التعاونَ   ،عاملاً ِبحوالنا
 
َن ِإنَُّه  ََغى} -43  .{اذمَهَبا ِإََل ِفرمَعوم

 . )الطربي(.رسااليت هُ فأبلغْ  ،هوغييِ  د يف ضاللهِ إنه تـمرى ]ِباييت[، هبا  ونَ اذهبا إىل فرع
 
 {.يـََتذَكَُّر َأوم َُيمَشىالا لَيِِناا َلَعلَُّه َلُه قـَوم فـَُقواَل } -44

 )البغوي(. م.سلِ فيُ  وخيافُ  عظُ أي: يتى 
 
َنا } -45 ُرَط َعَليـم  {.َأوم َأنم َيطمَغىقَااَل رَبَـَّنا ِإنَـَّنا ََنَاُف َأنم يـَفم
 )البغوي(. إلينا. يف اإِلساءةِ  احلدى  جياوزُ  :أي
 
َناَك } -47 َُدىَوالسًََّلُم َعَلى  رَبِِكَ  ِمنم ِبَِيَةٍ َقدم ِجئـم  {.َمِن اتَـَّبَع اهلم
 ومعجزٍة ِمن ربِيك. )ابن كثري(.أي: بداللٍة  {ِبَِيٍَة ِمْن َربِيكَ }
اَلُم َعَلى َمِن اتـىَبَع اهْلَُدى}  ذلك بتصـــديقِ   بعَ ملن اتى يف الدارين  من العذابِ  أي الســـالمةُ   {َوالســـى
 . )روح املعاين(.حلقي  اإىل هللا تعاىل اهلاديةِ  ايتِ آ
 
َنا َأنَّ المَعَذاَب َعَلى َمنم َكذَّبَ } -48  {.َوتـََوَلَّ  ِإنَّ َقدم ُأوِحَي ِإلَيـم

 )البغوي(. عنه. مبا جئنا به وأعرضَ  بَ اَّللى من كذى  بُ إمنا يعذيِ 
 
 {.ََي ُموَسى قَاَل َفَمنم رَبُُّكَما} -49

 . )ابن كثري(.غريي  لكم من إلهٍ   رفه، وما علمتُ من هو؟ فإين ال أع وأرسلكَ   أي: الذي بعثكَ 
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َها َُنمرُِجُكمم } -55 َناُكمم َوِفيَها نُِعيدُُكمم َوِمنـم َها َخَلقم َرىِمنـم  {.ًَترَةا ُأخم
 إليهــــا. األرواحِ  ورديِ  ،الســــــــــــــــــابقــــة على الصــــــــــــــورِ  ابلرتابِ  املختلطــــةِ  تــــةِ أجزائكم املتفتيِ  بتــــأليفِ 

 )البيضاوي(.
 
تَـ } -57 رِجَ قَاَل َأِجئـم ِرَك ََي ُمو َنا لُِتخم  {.َسىَنا ِمنم َأرمِضَنا ِبِسحم

تَـَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَناأَ }  :}قَاَل{ يعين فرعون ُوَسٰى{مصر، }  { يعينِجئـْ  أتريدُ   :أي  ِبِسْحرَِك ميَٰ
 )البغوي( ؟نا منهاوخترجَ  امللكُ  لكَ  على دايران فيكونَ  أن تغلبَ 

 
حم } -58 عـَلم فـََلنـَأمتِيَـنَـَّك ِبســـــــــــِ نَـنـَا  ٍر ِمثملـِِه ـفَاجم ا اَل َُنمِلفـُُه ََنمُن َواَل أَنـمَت َمكـَانا بـَيـم عِـدا نـََك َموم َوبـَيـم

 .{ُسواى
ْد مرِك، فحوَف أنتيَك بســحٍر ِمن مثِل ســحفســ  لىُف عنه حنن ا وبيَنك، ال نتخًدا يكوُن بيننوعدِي
، يكوُن مستواًي، ال حَيُجُب أحًدا ت، يف موال أن  )الواضح(. ِة ما جَيري.مشاهد عنكاٍن معنيى
 
ُم الِزِيَنِة َوَأنم ُُيمَشَر النَّاُس } -59 ِعدُُكمم يـَوم  {.ُضحاىقَاَل َموم

أمرهم  األنبياء، كلُّ  وهكذا شـأنُ   .وأوضـح  ى، وأبنيَ وأجلَ   أظهرَ  من النهار، ليكونَ  أي: ضـحوةً 
 ٌ  . )ابن كثري(.هناراً ضحى وال ترويج، وهلذا مل يقل: لياًل، ولكنْ  واضح، ليس فيه خفاءٌ  بنيِي
 
 .{َوَقدم َخاَب َمِن افمََتَى} -61

ِدموَن عليـه، فـإنـىُه ال خالَص لكم ِمن  ــَر وخـاَب َمن كـَذَب على هللا، فـانظُروا مـا تـُقـْ وقـد خســــــــــــ
 عذابِه إذا ابرزمتوُه ابلكذِب عليه. )الواضح(.

 
ِرَِهَ َلَساِحَراِن يُرِيَداِن َأنم ُُيمرِ قَاُلوا ِإنم َهَذاِن } -63  {.اَجاُكمم ِمنم َأرمِضُكمم ِبِسحم

يعنون: موســــــى وهارون  -  وأخاهُ  قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجلَ  أن الســــــحرةَ  الغرضُ 
يريداِن يف هذا اليوِم أْن يَغلباكم وقوَمكم ويـستوليا حر، سـاحران عاملان، خبريان بصـناعة السِـ  -
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كم. على الناس، وتَتَبعهما العامىة، ويُقاتال  فرعوَن وجنوده، فينتصـــــــرا عليه، وخُيرجاكم ِمن أرضـــــــِ
 )ابن كثري(.

 
َا َصنَـُعوا َكيمُد َساِحرٍ تـَلمقَ َوأَلمِق َما يف َُيِيِنَك } -69  {.فم َما َصنَـُعوا ِإَّنَّ
ــلَ ييِ  خُ  سحروها حىتهم اليتصيى م وعِ اهلَ حب  تبتلعْ  عصاكَ  وألقِ   هُ إن الذي صنعَ ، ىأهنا تسعَ  يكَ إل  ـ

 (.، ابختصارالطربي) ن ساحر.مِ  كيدٌ   السحرةُ هؤالء 
 
ا} -70  .{قَاُلوا َآَمنَّا ِبَربِِ َهاُروَن َوُموَسى فَأُلمِقَي السََّحَرُة ُسجَّدا

ــُ  ــنعواعمـــي  توبـــةً  ،دًا هللجـــى فـــألقـــاهم ذلـــك على وجوههم ســــــــــــ . وإعتـــااًب وتعظيمـــًا ملـــا رأوا ،ا صــــــــــــ
 )البيضاوي(.

 
َل أَ } -71 ُتمم لــَُه قـَبــم رَ نم َآَذَن َلُكمم ِإنَــُّه َلكَ قــَاَل َآَمنـم حم َعنَّ َفَْلَُقطِِ  ِبريُُكُم الَــِّذي َعلََّمُكُم الســـــــــــِِ

ِل  لِِبَـنَُّكمم يف جـُُذوِع النَّخـم دُّ عـََذاِبا أَيُـّنـَا  َولَتَـعمَلُمنَّ أَيـمِدَيُكمم َوَأرمُجَلُكمم ِمنم ِخًَلٍف َوأَلُصـــــــــــَ ــَ َأشـــــــــ
 {.َوأَبـمَقى

َحرِة وقد ُغلِ  ى قبَل أْن َب يف كيِده، وانقلَب أنصــــارُه إىلقاَل فرعوُن للســــى ه: أصــــدىقُتم موســــَ  ضــــدِي
؟ إنىُه رئيُسكم وُمعلِيُمكم الذي علىَمكم السِيحر، وقد اتىفقُتم معُه على ما جَرى أمسَح لكم بذلك 

 هِر املنتِصر. لُتظِهروُه مبظ
دُّ َعَذااًب َوأَبـَْقى} َمه: أان أم أقَوى عذااًب وأدو  ن هوبعَد ذلَك مَ   {: وســـــتعَلمونَ َولَتَـْعَلُمنى أَيُـَّنا َأشـــــَ

ُب الضىالِينَي بعذاٍب شديد؟َربُّ موَسى، الذي ت  )الواضح(. .دىعوَن أنىُه سيـَُعذِي
 
ِر  ِإنَّ َآَمنَّا ِبَربَِِنا لِيَـغمِفَر لََنا َخطَاََينَ } -73 حم تَـَنا َعَليمِه ِمَن السِِ َرهم ُ َخريمٌ َوأَ َوَما َأكم  {.بـمَقىَواَّللَّ
مـا  وأنى   ،ووعـيده قـنا بوعـدهِ ـنا، وصــــــــــــــدى ربيِ    أقرران بتوحـيدِ إاني   :{ِإانى َآَمنـىا ِبَربيِنـَا لِيَـْغِفَر لَنـَا َخطـَااَيانَ }

 .لنا عن ذنوبنا فـيسرتها علـينا }لِـيَـْغِفَر لَنا َخطاايان{ يقول: لـيعفوَ  ،به موسى حقي  جاءَ 
 ى عــذااًب ملن عصــــــــــــــــاهُ ملن أطــاعــه، وأبقَ  جزاءً  اي فرعونُ  منــكَ  ريٌ وهللا خ{: َواَّللىُ َخرْيٌ َوأَبـَْقى}

 . )الطربي(.أمره وخالفَ 
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ِمناا َقدم َعِمَل الصَّاِْلَاِت فَُأولَِئَك هَلُُم الدَّرََجاُت المُعًَل } -75  .{َوَمنم َيَمتِِه ُمؤم
قد عمَل ما أمَرُه به   يقول: ،{حِلاتِ }َقْد َعِمَل الصىا  ،به  ال ُيشركُ   ،داً موحيِ   :{َوَمْن أَيْتِِه ُمْؤِمناً }

ا هنـا  اـلذين هلم درجـاتُ  ـفُأولَئـَِك هَلُُم اـلدىَرجـاُت الُعَلى{ يقول: ـفأولـئكَ } ،ُه عـنهربُـّه، وانتَهى عمـي
 )الطربي(. الُعلَـى. اجلنةِ 
 
َاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاءُ } -76 ََّنم ٍن ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم  {. َمنم تـَزَكَّىَجنَّاُت َعدم

ٌة لإلقــامــِة  دى ا عري ِمن حتِتهــا األهنــار، وهي جنــىاٌت ُمعــَ ا أهنــى ائمــة فيهــا، وِمن نعيِمهــا ومجــاهلــِ الــدى
 وال استبداَل هبا. )الواضح(. ،وميكُث فيها أصحاهُبا على الدىوام، فال رحيَل عنها

 
ُن ِبُُنوِدِه فـََغِشيَـُهمم مِ } -78 بَـَعُهمم ِفرمَعوم  {.َن المَيمِِ َما َغِشيَـُهمم فَأَتـم
عوا موســــــــــــــى أن يتبَ  هُ جنودَ  فرعونُ  أمرَ  :، وقيـل: معنـاه{ِفْرَعْوُن جِبُُنوِدهِ } لحقهمف :{فـَأَتْـبَـَعُهمْ }

يَـُهموكان هو فيهم، }  ،وقومه، والباء فيه زائدة يَـُهْم{أصــــاهبم، } {:فـََغشــــِ وهو  مِيَن ٱْلَيمِي َما َغشــــِ
 )البغوي(. ه.ال كلُّ  اليميِ  ماءِ  هم بعضُ سرتَ عالهم و  :همالغرق. وقيل: غشيَ 

 
َمُه َوَما َهَدى} -79 ُن قـَوم  .{َوَأَضلَّ ِفرمَعوم

وجاوَز فرعوُن بقومِه عن ســــــواِء الســــــبيل، وأخَذ هبم على غرِي اســــــتقامة، وذلَك أنه ســــــلَك هبم 
هبم  ســــــــلكَ  َوما َهَدى{ يقول: وما}،  طريَق أهِل النار، ِبمرِهم ابلكفِر ابهلل، وتكذيِب رســــــــله

به، فأطاعوه، فلم  هللا موســـــى، والتصـــــديقِ  رســـــولِ   عِ ا باتيِ  املســـــتقيم، وذلك أنه هناهم عن الطريقَ 
 )الطربي(. ه.هم إايي باعِ هم بذلك، ولـم يهتدوا بـاتيِ إايي  هدهم ِبمرهِ يَ 
 
 .{َونـَزَّلمَنا َعَليمُكُم المَمنَّ َوالسَّلمَوى} -80

ورَد أقوااًل حلوة، مث أ  ِة البقرة، فذكر أن املنى هو صـــــــــــمغةٌ ( من ســـــــــــور 57بنيى معنامها يف اآلية )
ــى أخرى فيه، وأن   ــرين، قالَ   إبمجاعٍ   ى طريٌ لوَ الســـــ عباس وجماهد وقتادة والربيع بن  ابنُ  هُ من املفســـــ
 ..بعينه. ماّنَ قيل: هو السُّ  أنس وغريهم.
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ِعَدَك ِبَلمِكَنا َوَلِكنَّا محُِِ } -87 َنا َموم َلفم مِ لمَنا َأومزَاراا قَاُلوا َما َأخم  {.ِمنم زِيَنِة المَقوم

 )البيضاوي(. العرس. ابسمِ  اليت استعرانها منهم حني مهمنا ابخلروج من مصرَ  القبطِ  ييِ ل من حُ 
 
 {.ِإذم رَأَيـمتَـُهمم َضلُّواقَاَل ََي َهاُروُن َما َمنَـَعَك } -92
 . )الطربي(.ا العجلعن دينهم، فكفروا بـاهلل وعبدو { ِإْذ رَأَيـْتَـُهْم َضلُّوا}
 
 {.َأفـََعَصيمَت َأممِري} -93
 )البغوي(. مبصاحلهم. به من القيامِ  كَ الذي أمرتُ  :أي
 
َيِِت  } -94 يقَاَل ََي ابمَن أُمَّ اَل َتَمُخذم بِِلحم ــِ َ َبِِن   َواَل ِبَرأمســـــ يُت َأنم تـَُقوَل فـَرَّقمَت َبيم ــِ ِإِّنِ َخشـــــ

َرائِيَل  ِل ِإسم  {َوَلَم تـَرمُقبم قـَوم
 فسىر جزًءا منها يف اآليِة السابقة.

يوقوله: } ــِ ــعِر رأ :على معىن {اَل أَتُْخْذ بِِلْحَييِت َواَل ِبرَْأســ ــعِر حلييت. وكان قد أخَذ بشــ ســــي وشــ
 ذوائبه. )يُنظر تفسري البغوي وروح املعاين(.

ِلحْ } قويل: ومل حتفظْ  :{َوملَْ تـَْرُقْب قـَْويل }  [.142]ســـــــورة األعراف: {  اْخُلْفيِن يف قـَْوِمي َوَأصـــــــْ
 .)النسفي( االجتهاد. على جوازِ  وفيه دليلٌ 

 
98- { ُ َا ِإهَلُُكُم اَّللَّ ٍء ِعلمماا الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ ِإَّنَّ  {َوِسَع ُكلَّ َشيم

ى عليه الســالم: ليَس هذا إهلَكم، ُ الىِذي اَل إَِلَه ِإالى }  يقوُل هلم موســَ َا ِإهَلُُكُم اَّللى { أي: ال ُهوَ  ِإمنى
إليه، عبٌد لربِيه. يستحقُّ ذلَك على العباِد إال هو، وال تنبغي العبادُة إال له، فإنى كلى شيٍء فقرٌي 

 )ابن كثري(.
 

َم المِقَياَمِة مِحمًلا } -101  {.َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء هَلُمم يـَوم
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ِلِديَن ِفيِه{} َمِة مِحْ الوزر، }َوَسآَء هَلُْم   مقيمني يف عذابِ   :َخــــــٰ ما محلوا   بئسَ  :اًل{ أييـَْوَم ٱْلِقيَــــــٰ
 )البغوي(. كفراً ابلقرآن.  على أنفسهم من اإِلمثِ 

 
َفُخ يف الصُّوِر َوََنمُشُر } -102 َم يـُنـم رِِميَ يـَوم َمِئٍذ ُزرمقاا المُمجم  .{يـَوم

 املشركني. )القرطب(.
 

ُتمم ِإالَّ } -103 نَـُهمم ِإنم لَِبثـم رااعَ يـََتَخافـَُتوَن بـَيـم  {.شم
 . )ابن كثري(.أو حنوها أايمٍ  عشرةَ 
 

َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمنم َأِذَن َلُه الرَّمحمَُن } -109 َمِئٍذ اَل تـَنـم  .{َوَرِضَي َلُه قـَومالا يـَوم
 . )النسفي(.له مسلماً  املشفوعُ  يكونَ  ِبنْ  ،قوالً ألجله رضيَ  :أي
 

َ أَيمِديِهمم َوَما خَ } -110  {.َواَل ُيُِيُطوَن ِبِه ِعلمماالمَفُهمم يـَعمَلُم َما َبيم
ــادهُ   ماً، وال حييطُ عل   ادهِ بعب  يطٌ به علماً. ومعىن الكالم: أنه حم لقهُ خَ  وال حييطُ   .اً به علم عبــــــــــــــــــــ
 )الطربي(.

 
 {.المَقيُّومِ  لمَحيِِ َوَعَنِت المُوُجوُه لِ } -111
 . )النسفي(.مل تكن كأنْ   فهي ها املوتُ بُ يتعقى  حياةٍ  وكلُّ  .ال ميوت { الذي ييِ لِْلحَ }
 

ِمنٌ } -112  .{َفًَل َُيَاُف ظُلمماا َواَل َهضمماا َوَمنم يـَعمَملم ِمَن الصَّاِْلَاِت َوُهَو ُمؤم
ها على عباده،  وَمن يعمْل ِمن صــــاحلاِت األعمال، وذلَك فيما قيل: أداُء فرائِض هللِا اليت فرضــــَ

ٌق ابهلل، وأن}َوهُ  اصيهم.. ُه جُماٍز أهَل طاعتِه وأهَل معاصيِه على معَو ُمْؤِمٌن{ يقول: وهو مصدِي
 )الطربي(.
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َقُّ } -114 ُ المَمِلُك اْلم ُيُه    فـَتَـَعاََل اَّللَّ ى ِإلَيمَك َوحم َوُقلم َربِِ َواَل تـَعمَجلم ِِبلمُقرمَآِن ِمنم قـَبمِل َأنم يـُقمضــــَ
ا   {.ِزدمّن ِعلمما

ُك احلَْقُّ فـَتَـعَـــ } ــِ ــدى  هَ أي: تنزى  {:اىَل اَّللىُ اْلَملـ ــدهُ  ،احلق كُ امللِـــ  سَ وتقـ حق،  الـــذي هو حق، ووعـ
تعاىل أن ال  ، وعدلهُ قمنه ح  شـــــــيءٍ  حق، وكلُّ   حق، والنارُ  حق، واجلنةُ   حق، ورســـــــلهُ   ووعيدهُ 
 وال شبهة. ةٌ حجى  ألحدٍ ى لئال يبقَ  إىل خلقهِ  الرسل، واإلعذارُ  وبعثةِ  أحداً قبل اإلنذارِ  بَ يعذيِ 
اَوقـُْل َربِي زِْدين ِعلْ } صــــــــــــــلى هللا  هللا: ومل يزلْ  عيينـة رمحـهُ  قـال ابنُ  .علمـاً  أي: زدين منـكَ  {:مـً

 . )ابن كثري(.هللا عز وجل اهُ حىت توفى  عليه وسلم يف زايدةٍ 
 

 .{قَاَل َربِِ َلَ َحَشرمَتِِن َأعمَمى َوَقدم ُكنمُت َبِصرياا} -125
ِه يومــــذاك: اي ، ملــــاذا أعَميــــَت عيينى ويقوُل العبــــُد لربــــِي نيــــا؟    وقــــد ربي كنــــُت أَرى هبمــــا يف الــــدُّ

 )الواضح(.
 

 {.أِلُوِل النـَُّهى ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيتٍ } -128
ُمثالتنا هبم  ها قبلهم، وحلولِ رســـــــــــلَ   بةِ م املكذيِ وقائعنا ابألم  هؤالء ويرون من آاثرِ   يما يعاينُ إن ف
 ي(... )الطرب ا وعظات وعربً  ٍت{ يقول: لدالالتٍ ايَ }آَل  ،م بـاهلللكفره
 

َها } -132 َلَك ِِبلصًََّلِة َواصمَطِ م َعَليـم أَُلَك ِرزمقااَوأمُمرم َأهم  {.اَل َنسم
 . )البغوي(.عمالً  كَ فُ وإمنا نكليِ  ،نفسك  أحداً من خلقنا، وال أن ترزقَ  أن ترزقَ  كَ فُ ال نكليِ 

 
َناُهمم ِبَعَذاٍب ِمنم قـَبمِلِه َلَقاُلوا رَبَـّ } -134 َلكم والا فـَنَـتَِّبَع َوَلوم َأنَّ َأهم ــُ َنا َرســـــ لمَت ِإلَيـم ــَ َنا َلوماَل َأرمســـــ

 {.ِمنم قـَبمِل َأنم َنِذلَّ َوََنمَزىَآََيِتَك 
 ؟ )الطربي(.ى بهزَ ان وُنَ إايى  كَ بِ يبتعذ لى ذِ أن نَ  ن قبلِ مِ ... 
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 سورة األنبياء
 
َوى  اَلِهَيةا قـُُلوُّبُمم } -3  {.الَِّذيَن ظََلُمواَوَأَسرُّوا النَّجم
ــتمعُ  {: قـُُلوهُبُمْ َيةً اَلهِ } ــفتَ   الذين وصـــــــــفَ  - القومُ  هؤالءِ   ما يســـــــ إال وهم  هذا القرآنَ  - همصـــــــ
 جِ جَ احلُ  منَ  هللاُ  هُ رون فيمـــا أودعَـــ وال يتفكى  ،هُ مـــَ كَ رون حِ ال يتـــدبى  ،معنـــه قلوهبُ  غـــافلـــةً  ،بونعيل 
  ـيهم.عل 
 . )الطربي(.معرضون غفلةٍ  م يفمنهم وه الساعةُ  الذين اقرتبتِ  هؤالء الناسُ  {:الىِذيَن ظََلُموا}
 
َرمِض } -4 َل يف السََّماِء َواألم  {.َوُهَو السَِّميُع المَعِليمُ قَاَل َرّبِِ يـَعمَلُم المَقوم
 )النسفي(. ضمائرهم.{ مبا يف }ٱْلَعِليمُ  ،{ ألقواهلمَوُهَو ٱلسىِميعُ }
 
ُتمم ِفيهِ اَل تـَرمُكُضوا َوارمِجُعوا } -13 أَُلونَ َساِكِنُكمم مَ وَ  ِإََل َما أُتمرِفـم  {.َلَعلَُّكمم ُتسم
 .التنعيم :اإلتراف(، بقوله: 15فسىَرُه يف اآلية ) {ِإىَل َما أُْترِفْـُتْم ِفيهِ }
أَُلونَ } َرُه يف اآلية ){  َلَعلىُكْم ُتســْ تفهمون  { معناهُ ونَ لُ أَ سْــ }تُ   :الناس بعضُ  قالَ (، فقال: 16فســى

شــــــــــــيئاً من   { معناهُ ونَ لُ أَ ســــــــــــْ }تُ   :وقالت فرقة .اللفظ  ال يعطيهِ  وهذا تفســــــــــــريٌ : قال  وتفقهون.
 اهلزء. على وجهِ  ،دنياكم ضِ أموالكم وعرَ 

 
َلَنا ِإنَّ ُكنَّا ظَاِلِميَ  قَاُلوا َيَ } -14  {.َويـم

 ِإانى }  ،اي هالكنا  :}اَي َويـَْلَنا{ :العذاب   وأيقنوا اســتيالءَ   ،ابهلرب   }قَاُلوْا{ ملا يئســوا من اخلالصِ 
ــٰ   واســتتباعهِ  ،منهم ابلظلم وهذا اعرتافٌ  .مســتوجبني للعذاب   ،هللا تعاىل { ِبايتِ ِلِمنيَ ُكنىا ظَــــــــــــــ
 . )روح املعاين(.هم ذلك عليه حني ال ينفعُ  وندمٌ  ،للعذاب 

 
َنُه ِمنم َلُدنَّ وم َأَردمَن َأنم نـَتَِّخَذ هَلمواا لَ } -17  {.ِإنم ُكنَّا فَاِعِليَ  اَلَّتََّذم
 .)البغوي، ابن كثري( األرض. ال من عندكم من أهلِ  ،نيالعِ  ورِ من احل ،من عندان :أي

 . )البيضاوي(.قدرتنا من جهةِ 
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 {.َعمَّا َيِصُفونَ  َربِِ المَعرمشِ َفُسبمَحاَن اَّللَِّ } -22

 . )روح املعاين(.املهابة مع ما يف ذلك من تربيةِ  ،هالتنزُّ  لتأكيدِ  العرشِ  بربيِ  الوصفُ 
 
 .{فَاعمُبُدونِ نم َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَيمِه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَن ِمنم قـَبمِلَك مِ  َوَما َأرمَسلمَنا} -25
 )الطربي(. األلوهة. وا يلَ دالعبـادة، وأفرِ  صوا يلَ فأخـلِ 
 
 {.ُمعمِرُضونَ َوَجَعلمَنا السََّماَء َسقمفاا حَممُفوظاا َوُهمم َعنم َآََيَِتَا } -32
 وي(.بيضا)ال متفكرين. غريُ 
 
َس َوالمَقَمرَ } -33 َبُحونَ   َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّيمَل َوالنـََّهاَر َوالشَّمم  .{ُكل  يف فـََلٍك َيسم

}َوُهَو الىِذي َخَلَق اللىْيَل َوالنـىَهاَر{ أي: هذا يف ظالمِه وســـــكونه، وهذا بضـــــيائِه وأُنســـــه، يطوُل 
ها، وفَلٌك هذا اترًة مث يقصــــُر أخرى، وعكســــُه اآلخر. }وَ  ْمَس َواْلَقَمَر{ هذه هلا نوٌر خيصــــُّ الشــــى

، وهذا بنوٍر خاصٍي آخر، وفَلٍك آخر، وســــــــــــرٍي بذاته، وزماٌن على ِحَدة، وحركةٌ   وســــــــــــرٌي خاصي
 آخر، وتقديٍر آخر. )ابن كثري(.

 
نمَساُن ِمنم َعَجٍل َسأُرِيُكمم َآََيِت } -37 تَـعمِجُلونِ ُخِلَق اْلمِ  .{َفًَل َتسم

 ... )الطربي(.كمربى  تعجلوافال تس 
 
َواَل ُهمم َلوم يـَعمَلُم الَـِّذيَن َكَفُروا ِحَي اَل َيُكفُّوَن َعنم ُوُجوِهِهُم النـَّاَر َواَل َعنم ُظُهورِِهمم } -39

 {.يـُنمَصُرونَ 
 . )البغوي(.عون من العذاب مُينَ 
 
َتِطيُعو َبلم َتَمتِيِهمم بـَغمَتةا } -40 َهتـُُهمم َفًَل َيسم ََُرونَ  َن َردََّهافـَتَـبـم  .{َواَل ُهمم يـُنم
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َهتـُُهمْ  َتِطيُعوَن }فـَتَـبـْ { أي: تذعرهم، فيســتســلمون هلا حائرين، ال يدرون ما يصــنعون، }َفالَ َيســْ
 أي: ليَس هلم حيلٌة يف ذلك. )ابن كثري(. َردىَها{

 
ِر َرّبِِِمم ُمعمِرُضونَ } -42  {.َبلم ُهمم َعنم ِذكم

ــة  عليهم ليالً وهناراً ابحلفظِ  هِ املعىن أنه تعاىل مع إنعام الذي هو  -رهبم   فهم عن ذكرِ  ،واحلراســــ
منها ليعرفوا أنه ال  لون يف شـــيءٍ فال يتأمى  ،معرضـــون – القرآنِ   ولطائفُ  والنقليةُ  العقليةُ  الدالئلُ 
هلا يف حفظهم وال يف اإلنعام   اليت ال حظى  األصــــــــــــــنامِ   رتكون عبادةَ يَ ]ال[ و  ،هلم ســــــــــــــواه كاىلءَ 
 ]الكالئ: احلافظ[. )التفسري الكبري للفخر(. م.عليه
 
 {.َحَّتَّ  َاَل َعَليمِهُم المُعُمرُ  َبلم َمتـَّعمَنا َهُؤاَلِء َوَآَِبَءُهمم } -44

 (.)البغوي. أمهلناهم. وقيل: أعطيناهم النعمة :أي ،يف الدنيا
 
ِم المِقَياَمِة } -47 َط لِيَـوم ــم ُع المَمَوازِيَن المِقســ ــَ َم َوَنضــ ئاا َوِإنم َكاَن ِمثـمَقاَل َحبٍَّة َلُم نـَفمسٌ َفًَل ُت يـم ــَ  شــ

َنا ِّبَا  ِمنم َخرمَدلٍ   .{وََكَفى بَِنا َحاِسِبيَ أَتـَيـم
ــً  مُ فال يظل  ــيئاً عل   ا ممن وردَ هللا نفســــــ ــَ   ، يعملهمل  بذنبٍ   هُ ِبن يعاقبَ   ،يه منهم شــــــ  ثوابَ  هُ أو يبخســــــ
، مسـيئاً إال إبسـاءته   يعاقبُ نه، والإبحسـا ولكن جيازي احملسـنَ   ،هبا  هُ أطاعَ   وطاعةٍ  ،عمله عملٍ 
جئنا هبا  ،لن خردَ مِ   ةٍ حبى   وزنُ  ئاتِ ن الســـــــــــييِ يه مِ أو عل  ســـــــــــناتِ احل ن عملِ الذي له مِ  كانَ   وإنْ 

ِبعماهلم وما  أعلمُ  ألنه ال أحدَ   ؛بنا حاسبـني  وقفَ امل ذلكَ   ن شهدَ مَ  ه. وحسبُ فأحضرانها إايى 
 (.، ابختصار)الطربي ا.مني  ءٍ أو سييِ  ان من صا ٍ فـي الدُّ  سلفَ 

َغر. )ينظر املعجم  ــِي ــَرُب هبا املَثُل يف الصــ ، وُيضــ ــَتعمُل بزورُه يف الطبي ــبي، ُتســ واخلَْرَدُل نباٌت عشــ
 الوسيط(.

 
راا } -48 َنا ُموَسى َوَهاُروَن المُفرمقَاَن َوِضَياءا َوِذكم  .{لِلمُمتَِّقيَ َوَلَقدم َآتـَيـم

 ى موســـــى وهارونَ تَ مبا آ همْ رَ ذكى   .معاصـــــيه واجتنابِ  فرائضـــــهِ  وأداءِ   هِ بطاعت  ى هللاَ قَ ا ملن اتـى وتذكريً 
 . )الطربي(.من التوراة
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َن َآَِبَءَن هَلَا } -53  {.َعاِبِدينَ قَاُلوا َوَجدم

 . )ابن كثري(.لآابئهم الضالي  سوى صنيعِ  هلم حجةٌ  مل يكنْ 
 
ُتمم أَنـمُتمم َوَآَِبؤُُكمم يف َضًَل } -54  {.ٍل ُمِبيٍ قَاَل َلَقدم ُكنـم

على  معكم، فأنتم وهم يف ضـــاللٍ  م بصـــنيعهم كالكالمِ مع آابئكم الذين احتججتُ  أي: الكالمُ 
 كثري(.. )ابن  املستقيم الطريقِ  غريِ 
 
ِعِبيَ } -55 َقِِ َأمم أَنمَت ِمَن الًلَّ تَـَنا ِِبْلم  {.قَاُلوا َأِجئـم

 وي(.)البغ أم أنت من الالعبني؟ أنت فيما تقولُ  يعنون أجاد  
 
ِذي َفَطَرُهنَّ َوَأَن َعَلى َذِلُكمم ِمَن } -56 َرمِض الـــَّ اَواِت َواألم مـــَ ل رَبُُّكمم َربُّ الســـــــــــَّ اَل بـــَ قـــَ

 {.الشَّاِهِدينَ 
 ن املخلوقاتِ أي: ربُّكم الذي ال إلَه غريه، هو الذي خلَق الســـــــــماواِت واألرض، وما حَوْت مِ 

ِهِدينَ }َوَأاَنْ َعَلىٰ   ،ياءاألش  جلميعِ  ، وهو اخلالقُ هنَ الذي ابتدأ خلقَ  ــــــــــــٰ { أي: وأان  ٰذِلُكْم مِيَن ٱلشى
 )ابن كثري(. سواه. وال ربى  ،هغريُ  أنه ال إلهَ  أشهدُ 
 
َناَمُكمم بـَعمَد َأنم  أَلَِكيَدنَّ  َوًَتَّللَِّ } -57 ِبرِينَ َأصم  {.تـَُولُّوا ُمدم

 . )النسفي(.كم عنها إىل عيدكمبعد ذهابِ  ،األكسرهنى 
 
َّاِلِميَ نم فـََعَل َهَذا ِبَِهِلَِتَنا وا مَ قَالُ } -59  .{ِإنَُّه َلِمَن ال

 يعين من اجملرمني. )البغوي(.
 
 {.َوِلَما تـَعمُبُدوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َأَفًَل تـَعمِقُلونَ َلُكمم ُأفٍِ } -67
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دتكم مــا ال مــا تفعلون من عبــا ، أفال تعقلون قبحَ هللا ن دونِ مِ  عبــدونَ اليت تَ  هلــةِ ا لكم ولآلقُبحًــ 
 النفعُ   ، والذي بيدهِ  واألرضالســـــــماواتِ  فترتكوا عبادته، وتعبدوا هللا الذي فطرَ  وال ينفعُ  رُّ يـضــــــ 

؟  )الطربي(. والضري
 
َنا ِفيَها } -71 َرمِض الَِِّت َِبرَكم َناُه َوُلو اا ِإََل األم  {.لِلمَعاَلِميَ َوََنَّيـم

اِم امل وأمرانُهم دوا بالَد الشـــــــى يف  ْت شـــــــرائُعهمشـــــــر ها بُِعَث أكثُر األنبياء، وانت، ففيباركةأْن يَقصـــــــِ
 العامَل. )الواضح(.

 
َحاقَ } -72 َنا َلُه ِإسم  .{وَُكًلًّ َجَعلمَنا َصاْلِِيَ َويـَعمُقوَب َنِفَلةا  َوَوَهبـم
 أهَل خرٍي وصالح. )ابن كثري(. اجلميعَ : أي
 
ُدوَن ِبَِممِرَن َوأَ } -73 ةا يـَهـم َاِت َوِإقـَامَ َوَجَعلمنـَاُهمم أَئِمـَّ نـَا ِإلَيمِهمم ِفعـمَل اْلمَريم ًَلِة َوِإيتـَاَء  ومَحيـم الصـــــــــــَّ

 {.لََنا َعاِبِدينَ الزََّكاِة وََكانُوا 
ًة يُقتــَدى هبم، يَهــدوَن األمَم إىل احلقِي والعــدِل كمــا أمرانُهم وعلىمنــاُهم، وجع وأوَحينــا لنــاُهم أئمــى

نزََلةِ  حقوِق هللِا  الفالح، والربُّ والصىالح، ِمن عليهم، ففيها اخلرُي و إليهم أْن يَعَملوا ابلشىرائِع املـــــــــــــُ
)الواضـح يف   .واظبِة على الصـىالة، وإعطاِء الزىكاِة للفقراِء واملسـاكنيوحقوِق العباد، وأمرانُهم ابمل

 التفسري(.
 
ا } -74 مـا نـَاُه ُحكم اَوُلو ـاا َآتـَيـم نـَاُه ِمَن المَقرمـيَِة الَّ  َوِعلممـا َبـَائـَِث َوََنَّيـم ُل اْلم انـَتم تـَعممـَ انُوا ِِت كـَ ُمم كـَ ِإَّنَّ

ٍء فَاِسِقيَ  َم َسوم  .{قـَوم
 ن فرائضه. مِ  علـيه هللِ  وما جيبُ  ،دينه ا ِبمرِ ا علمً أيضً  تـيناهُ وآ {:َوِعْلًما}
ِقنيَ } ْوٍء فَاســـِ ُْم َكانُوا قـَْوَم ســـَ ى مِ   عن طاعتهِ   خارجنيَ   ،هللا خمالفني أمرَ   {:ِإهنى  ن العمل.وما يَرضـــَ

 )الطربي(.
 
َِتَنا ِإنَُّه ِمَن } -75  .{الصَّاْلِِيَ َوَأدمَخلمَناُه يف َرمحم



245 

 

ُه  وإنقـاذان والبالءِ  من العـذابِ  لنـا بقومـهِ ا أحلَ ممـى  هُ جنـائنـا إايى نـا إب رمحتِ ا يفوأدخلنـا لوطًـ   منـه. إنى إايى
 )الطربي(. نا.وال يعصونَ  ،يناوهنان إىل أمرِ  هونَ نا وينتَ بطاعتِ  ن الذين كانوا يعملونَ ا مِ لوطً 
 
َناُهمم َأَجمَِعيَ ِمَن َوَنَصرمَنُه } -77 ٍء فََأغمَرقـم َم َسوم ُمم َكانُوا قـَوم بُوا ِبَََِيتَِنا ِإَّنَّ ِم الَِّذيَن َكذَّ  .{المَقوم
م كانوا قوًما ســـــــــــيِيئنيَ   ناُه ومَنعناُه ِمن هؤالِء الذينومحَي  ُمنهِمكنَي يف كذىبوا ِبايتِنا ومعجزاتِنا، إهنى

 . )الواضح يف التفسري(.ًعا ابلطُّوفانفأهَلكناُهم مجي ،الفواحش، ُمالزمنَي للكفر
 
ِمِهمم } -78  {.َشاِهِدينَ وَُكنَّا ِْلُكم

 (.الطربي. )عنا علمه ، وال يغيبُ ينا منه شيءى عل ال خيفَ 
 
ِصَنُكمم ِمنم ِبَم } -80 َعَة لَُبوٍس َلُكمم لُِتحم َناُه َصنـم  {.فـََهلم أَنـمُتمم َشاِكُرونَ ِسُكمم َوَعلَّمم
 (.ابن كثري. )ذلك من أجلكم هُ مَ داود، فعلى  هُ به عبدَ  ، ملا أهلمَ  هللا عليكمنعمَ : أي
 
ٍء َعاِلِميَ } -81  .{وَُكنَّا ِبُكلِِ َشيم

ــمنَي بصــــحىِة التدبرِي فيه، أي: َعِلمنا أنى ما يُعَطى ســــليماوكنىا بكلِي شــــيٍء   ُن ِمن علىمناُه عالِــــــــــــــــ
 (.تسخرِي الريِح وغريه، يدعوُه إىل اخلضوِع لربِيِه عزى وجلى. )البغوي

 
َاِعيَل َوِإدمرِيَس َوَذا المِكفمِل  } -85  .{ُكل  ِمَن الصَّاِبرِينَ َوِإَسم

ى إميـــاهِنم وعهوِدهم مَع هللا، أقوايَء يف عزائِمهم، صــــــــــــــــابريَن على وكـــلُّ هؤالِء كـــانوا اثبتنَي عل 
 عوِة والتىبليغ. )الواضح يف التفسري(.تكاليِف الدى 

 
ُمم ِمَن الصَّاْلِِيَ } -86 َِتَنا ِإَّنَّ  .{َوَأدمَخلمَناُهمم يف َرمحم
 بــما أمره. وعملَ   هللاَ   فأطاعَ   ،ن صلــحإهنم مــمى   ،ِتناــي رمحف وذا الكفلِ  وإدريسَ  ــلنا إمساعيلَ وأدخَ 

 )الطربي، ابختصار(.
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َنا َلُه وَ } -88 َتَجبـم َناُه ِمَن الم فَاسم ِمِنيَ َغمِِ ََنَّيـم  {.وََكَذِلَك نـُنمِجي المُمؤم
البالء،  يف حالِ   وا هبذا الدعاءِ ما إذا دعَ ، وال سيى  وَدَعوان منيبني إليناإذا كانوا يف الشدائدِ : أي  

 . )ابن كثري(...األنبياء هبا عن سيدِ  يف الدعاءِ  بُ الرتغي فقد جاءَ 
 
 .{َتَذرمّن فـَرمداا َوأَنمَت َخريمُ المَوارِِثيَ  َدى رَبَُّه َربِِ اَل َوزََكِرَيَّ ِإذم نَ } -89
َذْرين فـَْرًدا{: دعـــا ربـــىه، }َوزََكرايى ِإْذ اَنَدى َربـــىهُ } وارزقين واراًث، {: وحيـــًدا ال ولـــَد يل، َربِي اَل تـــَ
ــُل َمن بقَي حيًـّا. ثـناٌء على هللِا ِبـنُه الـباقي بـعَد فـناءِ {: َوأَنـَْت َخرْيُ اْلَوارِِثنيَ }  اخلَلق، وأـنُه أفضــــــــــــ

 )البغوي(.
 
َنا َلُه َُيمََي } -90 َنا َلُه َوَوَهبـم َتَجبـم َنا َلُه َزومَجُه  فَاسم ُمم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف َوَأصمَلحم َاتِ ِإَّنَّ  {.اْلمَريم
نـَا لـَُه حَيَْي } نـَا لـَُه َوَوَهبـْ َتَجبـْ ــْ ــتجبـنا لزكراي دعـاءه، ووهبـنا لـ  {:ـفَاســــــــــــ  . يرـثه ا وواراثُ ه حيي وـلدً ـفاســــــــــــ
 (.الطربي)
ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاتِ }  أي: يف عمِل القُرابِت وفعِل الطاعات. )ابن كثري(.{ ِإهنى
 
نَـُهمم  } -93 َنا رَاِجُعونَ َوتـََقطَُّعوا َأممَرُهمم بـَيـم  {.ُكل  ِإلَيـم
. )ابن كثري(. شرًّ ا فخري، وإنْ ريً خ عمله، إنْ  حبسبِ  جاَزى كل  القيامة، فيُ  يومَ : أي  ا فشري
 
َراَن ِلَسعمِيِه } -94 ِمٌن َفًَل ُكفم  .{ُبونَ َوِإنَّ َلُه َكاتِ َفَمنم يـَعمَملم ِمَن الصَّاِْلَاِت َوُهَو ُمؤم
 (.ابن كثري. )عليه منه شيء مجيُع عمله، فال َيضيعُ  بُ ُيكتَ : أي
 
 {.أَنـمُتمم هَلَا َواِرُدونَ اَّللَِّ َحَصُب َجَهنََّم  ِإنَُّكمم َوَما تـَعمُبُدوَن ِمنم ُدونِ } -98

 (.الطربي. )داخلون: ، يقول{ونَ دُ ارِ وَ }أو إليها  - أيها الناسُ  -أنتم عليها 
 
 {.وَُكل  ِفيَها َخاِلُدونَ َلوم َكاَن َهُؤاَلِء َآهِلَةا َما َوَرُدوَها } -99
 العابدون ومعبوداهتم، كلُّهم فيها خالدون. )ابن كثري(.: أي
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تَـَهتم أَنـمُفُسُهمم َخاِلُدونَ } -102  .{َوُهمم يف َما اشم

زواالً عنها وال انتقاالً  ال خيافونَ   ،ا ماكثون فيهااهتِ ها ولذى ن نعيمِ هم مِ نفوســـــــُ   وهم فيما تشـــــــتهيهِ 
 )الطربي(. عنها.
 

ٍم َعاِبِدينَ  الََبًَلغا ِإنَّ يف َهَذا } -106  {.ِلَقوم
 (.ابن كثري. )ملنفعًة وكفاية

 
ِلُمونَ } -108 َا ِإهَلُُكمم ِإَلٌه َواِحٌد فـََهلم أَنـمُتمم ُمسم َا يُوَحى ِإَلَّ َأَّنَّ  .{ُقلم ِإَّنَّ
 بـادةُ الع  حُ ال تصل   ،واحد  إال إلهٌ   دَ يُعبَ   أنْ   لكم جيوزُ   ال إلهَ   هُ أنى    إالريبِي   ما يوحي إيلى د:  مى اي حم  قلُ 

 فهـل أنتم مـذعنون لـه أيهـا املشــــــــــــــركون العـابـدون األواثنَ ، يقول: لغريه وال ينبغي ذلـكَ  ،إال لـه
 من آهلتكم؟ )الطربي(. ما دونهُ  ون من عبادةِ ؤ ، ومتربيِ  لذلك ابخلضوعِ  واألصنامَ 

 
ا} -109  .{فـَُقلم َآَذنـمُتُكمم َعَلى َسَواءٍ  فَِإنم تـََولَّوم

 . )ابن كثري(.أي: تركوا ما دعوهَتم إليه
 

تَـَعاُن } -112  .{َعَلى َما َتِصُفونَ َورَبُـَّنا الرَّمحمَُن المُمسم
)ابن  واإلفــك. التكــذيــبِ  عون يف مقــامــاتِ على مــا يقولون ويفرتون من الكــذب، ويتنوى : أي

 .كثري(
 

 سورة اْلج 
 
 {.ََي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكمم } -1
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 فيه اإلميانُ  ويندرجُ  ،وترك من فعلٍ   ما يؤمثُ  عن كليِ  ي هو التجنبُ الذ  ،التقوى به مطلقُ   املأمورُ 
ــبمـا وردَ  اآلخرِ  ابهلل تعـاىل واليومِ   اإلجيـادَ  يعمُّ  على وجـهٍ ، لكن اأوليًـّ  ااـندراجًـ  ـبه الشــــــــــــــرعُ  حســــــــــــ

 ... )روح املعاين(.والدوام
 
 .{اَّللَِّ َشِديدٌ َوَلِكنَّ َعَذاَب َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهمم ِبُسَكاَرى } -2

َة عذابِه تعاىَل ععُلهم كما تَرى. )روح املعاين(.  إي إن شدى
 
ُه فَأَنَُّه يُ } -4 ِديِه ِإََل َعَذاِب السَِّعريِ ُكِتَب َعَليمِه أَنَُّه َمنم تـََوالَّ  .{ِضلُُّه َويـَهم
ــيطـان، يعين ُكتـَِب َعَليـِْه{ ـقالَ } أَنـىُه َمن تـََوالىُه{ } ،قـدرـية علـيه كـتاـبةً  كـتبَ   جمـاهـد: يعين الشــــــــــــ

لُُّه َويـَهْ }  ،دهوقلى  هُ بعَ أي: اتى  ــِ ِعريِ فَأَنىُه ُيضــ ــى ــلُّ { أي: يُ ِديِه ِإىَلٰ َعَذاِب ٱلســ قودُه يف ويَ يف الدنيا،   هُ ضــ
 اآلخرِة إىل عذاِب السعري، وهو احلارُّ املؤملُ املزعُج املـُقلق. )ابن كثري(.

 
َعُث َمنم يف المُقُبورِ َوَأنَّ السَّاَعَة َآتَِيٌة اَل } -7  .{رَيمَب ِفيَها َوَأنَّ اَّللََّ يـَبـم
اَعَة َآتَِيٌة اَل َرْيَب ِفيَها} َعُث َمْن يف ال شــــــكى فيها وال مرية، }  كائنةٌ { أي:  َوَأنى الســــــى َوَأنى اَّللىَ يـَبـْ

 .. )ابن كثري(.{ أي: يُعيُدهم بعَدما صاروا يف قبورِهم رمَِمًا، ويوِجُدهم بعَد العدماْلُقُبورِ 
 
 .{َوِمَن النَّاِس َمنم َُيَاِدُل يف اَّللَِّ ِبَغريمِ ِعلمٍم َواَل ُهداى َواَل ِكَتاٍب ُمِنريٍ } -8

وِمن النىاِس املعانِديَن للحقي، اجلَهَلِة املقلِيدين، َمن جيادُل وخياصــــــــــــُم يف شــــــــــــأِن هللِا وقدرتِه على 
وبرهان، ال اســـــتناٍد إىل وحي أو مصـــــدٍر فيِه ُحجىٌة  البعث، بغرِي علٍم صـــــحيٍح ومعرفٍة مقبولة، و 

 جمرىُد رأي وهًوى. )الواضح(. بل هو
 
ِبـيِل اَّللَِّ ََثّنَ ِعطمفِـِه } -9 لَّ َعنم ســـــــــــَ ــِ َم المِقيـَامَـِة عـََذاَب  لُِيضـــــــــ نـميـَا ِخزمٌي َونـُِذيقُـُه يـَوم لـَُه يف اـلدُّ

َرِيقِ   .{اْلم
املؤمنــني بــاهلل عن دينهم  عرضاً عن احلقي استكبــاراً، ليصدى مُ  ،علم يف هللا بغريِ  شركُ هذا امل جيادلُ 

 )الطربي(. م عنه.ويستزهلى  ،الذي هداهم له
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ٍم لِلمَعِبيدِ َذِلَك ِبَا َقدََّمتم َيَداَك } -10 ًََلَّ  .{َوَأنَّ اَّللََّ لَيمَس ِب
ٍم لِْلَعِبيدِ }  فَ تصــرى   شــاءَ  وجهٍ   على أييِ  ذكرهُ  هو جلى و  ،ذنب م بغريِ فيعذهبَ  {َوَأنى اَّللىَ لَْيَس ِبَظالى

 )البغوي(. ظامل. وهو غريُ  ،عدل كمهُ فحُ  يف عبدهِ 
 
َراُن المُمِبيُ َذِلَك } -11  {.ُهَو اْلمُسم

ــرانُ   :{ أي}ٰذِلكَ  ٰرُن ٱْلُمِبنُي{  ،ينالدارَ  خســـــــ ــْ  ى على أحد.الذي ال خيفَ  الظاهرُ  :}ُهَو ٱخْلُســـــــ
 )النسفي(.

 
َاُر ِإنَّ ِإنَّ اَّللََّ يُـ } -14 ََّنـم ا األم َاِت َجنَـّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتهـَ اْلـِ ــَّ ُل الَـِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصـــــــــ خـِ  دم

َعُل َما يُرِيدُ   .{اَّللََّ يـَفم
إنى هللَا يُدِخُل املؤمنني املخِلصـــــــــــني، الذين يُتِبعوَن إمياهَنم ابألعماِل احلســـــــــــنة، جنىاٍت عاليات، 

ُب الكـــافريَن لكفرِهم وعنـــاِدهم، ويُثيـــُب عري ِمن حتِتهـــا األهنـــار.  وهللُا يفعـــُل مـــا يريـــد، فُيعـــاقـــِ
 وأعماهِلم الصىاحلة. )الواضح(.املؤمنني على إمياهِنم 

 
نَـُهمم } -17 َم المِقَياَمةِ ِإنَّ اَّللََّ يـَفمِصُل بـَيـم  .{يـَوم

 دخـلهُ ويُـ  ،ـبه مـا يليقُ  فيجـازي كالًّ  ،منهم على املبطـل، أو اجلزاء احملقيِ   وإظهـارِ   ،بينهم ابحلكومـةِ 
 . )البيضاوي(.له املعدى  احمللى 
 
18- { ُ َعُل َما َيَشاءُ َوَمنم يُِهِن اَّللَّ رٍِم ِإنَّ اَّللََّ يـَفم  .{َفَما َلُه ِمنم ُمكم
 ها بيدِ كلى   ألن األمورَ   ؛هبا هُ دُ ســــعِ يُ   لســــعادةِ رٍِم ابفما له ِمن ُمك  ،هِ شــــقِ يُ ف لقهِ ن خَ مِ   هللاُ   هُ نْ هِ ن يُ ومَ 
ــاءُ مَ  قُ يوفيِ   ،هللا ــاءمَ  وخيذلُ  ،لطاعته  ن يشــ ــعِ ويُ   ،ن أرادوُيشــــقي مَ  ،ن يشــ .ن مَ  دُ ســ  هللاَ   إنى  أحبي

 ]حُبكمِه العدل[؛ ،هكرامتَ   ن أرادَ مَ  وإكرامِ  ،هإهانتَ  ن أرادَ مَ  ن إهانةِ مِ   ،ما يشـــــــــاء لقهِ يف خَ  يفعلُ 
 من الواضح يف التفسري(. )الطربي، وما بني املعقوفتني ه.أمرُ  واألمرَ  ،لقهخَ  لقَ اخلَ  ألنى 
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َهُر ِبِه َما يف ُبُطوَِّنِمم } -20 ُُلودُ ُيصم  {.َواجلم
 . )البيضاوي(.به جلودهم به أحشاؤهم كما تذابُ  تذابُ 
 
 .{ُأِعيُدوا ِفيَها ِمنم َغمٍِ َها ُكلََّما َأرَاُدوا َأنم َُيمُرُجوا ِمنـم } -22

 . )الطربي(.والكرب  م من الغميِ مـما انهلَ 
 
ِخُل إِ } -23 َارُ نَّ اَّللََّ يُدم ََّنم  {الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َجنَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

احلون، الذين ــى نوا يف أعماهِلم، يُدِخُلهم هللاُ جنياٍت  واملؤمنون الصـــــــــ ــَ ــَدقوا يف إمياهِنم، وأحســـــــــ صـــــــــ
 واضح(.)ال .عاليات، عري ِمن حتِت أشجارِها وقصورِها األهنار

 
ِبيِل اَّللَِّ ِذيَن َكَفُروا  ِإنَّ الَّ } -25 دُّوَن َعنم ســـــَ ََراِم الَِّذي َجَعلمَناُه لِلنَّاِس   َوَيصـــــُ ِجِد اْلم َوالمَمســـــم

ُلمٍم  َاٍد بَِ  {.أَلِيمٍ  نُِذقمُه ِمنم َعَذابٍ َسَواءا المَعاِكُف ِفيِه َوالمَباِد َوَمنم يُِردم ِفيِه ِبِِْلم
 )الطربي(. .هللا أن يدخـلوا فـيه عن دينِ  نعون الناسَ ويـم {:ِبيِل اَّللىِ َوَيُصدُّوَن َعْن سَ }
 ســـــــــــيئةً  أن من أرادَ   فيفيدُ  ،ذلك مطلقاً  على إرادةِ  أن الوعيدَ  الظاهرُ  {:نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ }

ــَ  يف مكةَ  ج،  احلجا مســــــــعود وعكرمة وأيب  ابنِ  وهو قولُ   ،اإلرادة على جمردِ  بُ ومل يعملها حياســــــ
هبــا  يف التعبريِ  لكنى  ،اإلرادة ال على جمردِ  ،للفعــل املقــارنــةِ  على اإلرادةِ  اخلفــاجي: الوعيــدُ  وقــالَ 
إهنا  وإن قيلَ  ،عليها أيضــــــاً   مما يؤاخذُ   املصــــــممةِ  هناك واإلرادةِ  الســــــيئاتِ  إىل مضــــــاعفةِ   إشــــــارةً 

 ين(... )روح املعا.مبكة اجملاورةِ  كراهةُ   عن مالكٍ  ويَ ليست كبرية، وقد رُ 
 
ٍم َمعمُلوَماٍت } -28 َم اَّللَِّ يف َأَيَّ َهُدوا َمَناِفَع هَلُمم َوَيذمُكُروا اســـــم َعَلى َما َرزَقـَُهمم ِمنم َّبِيَمِة لَِيشـــــم

َنـمَعامِ   {.األم
ْعز. ُل والبقُر والغنمُ ، وهي اإلبِمن األنعام، ِمن اهلَدي واألضاحي همقَ روُه على ما رز ولَيشكُ  ــَ  واملــــ

 )الواضح(.
 
َنـمَعاُم } -30 َلى َعَليمُكمم َوُأِحلَّتم َلُكُم األم  {.ِإالَّ َما يـُتـم
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لى لَِغرْيِ }ولـِِه تعـاىل: ن قإالي مـا يُتَلى عليكم، مِ  ا أُهـِ تـَُة َوالـْدىُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َومـَ ْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ ُحريِمـَ
ُتْم َومَـا ُذِبَح َعَلى يَـ اَّللِي بـِِه َواْلُمْنَخِنقَـُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمرَتَديِ  ُبُع ِإالى مَـا ذَكىيـْ ــى َل الســــــــــــ ُة َومَـا َأكـَ ُة َوالنىِطيحـَ

 .[3]سورة املائدة:  {ن َتْستَـْقِسُمواْ اِبأَلْزاَلمِ النُُّصِب َوأَ 
 
َناُهمم يـُنمِفُقونَ } -35  {.َوِِمَّا َرزَقـم

ائهم وفقرائهم وحمـــــاوجيهم، على أهليهم وأرقـــــي  ،الرزق بِ ا آاتهم هللا من طيـــــِي أي: وينفقون مـمــــ 
املنافقني، فإهنم   صـــــــــــــفاتِ   هللا، وهذه ِبالفِ  مع حمافظتهم على حدودِ  ،ســـــــــــــنون إىل اخللقوحيُ 

 . )ابن كثري(.همن هذا كليِ  ابلعكسِ 
 
َن َجَعلمَناَها َلُكمم  }  -36 َم اَّللَِّ َعَليـم   ِمنم َشَعائِِر اَّللَِّ َوالمُبدم َها َصَوافَّ َلُكمم ِفيَها َخريمٌ فَاذمُكُروا اسم

اِنَع َوالمُمعمََتَّ   ا َوَأ مِعُموا المقــَ هــَ َذلـَِك فـَِإَذا َوَجبـَـتم ُجُنوّبـَُا َفُكُلوا ِمنـم ا َلُكمم َلَعلَُّكمم كـَ خَّرمَنهـَ ســـــــــــَ
ُكُرونَ   {.َتشم

َعائِِر اَّللىِ } ــَ ــعائر. ويعين اآلية ) {: ذكَر أنه تقدىَم القولُ ِمْن شـــــــ ( من الســـــــــورة، قولُه 32يف الشـــــــ
َا ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ }تعاىل:  َعائَِر اَّللِى فَِإهنى  مجعُ   :"الشــــــــعائر"{، وفيه قوله: َذِلَك َوَمْن يـَُعظِيْم شــــــــَ
يف هذه  ابلشـعائرِ  دَ صِـ فرقة: قُ  تقالو  .مبه وأعلَ  أشـعرَ  فيه أمرٌ  هلل تعاىل  شـيءٍ  وهي كلُّ   ،شـعرية
 .رةاملشعَ  واألنعامُ  اهلديُ  اآليةِ 
خىْراَنَها َلُكْم } ــَ ُكُرونَ ســـــــ ــْ ــكروا إنعامَ ا لتتمكى مني   نعمةً   {:َلَعلىُكْم َتشـــــــ هللا  نوا من حنرها، لكي تشـــــــ

 غوي(.ب)ال عليكم.
 
ُوا اَّللََّ َعَلى َما َهَداُكمم  َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكمم } -37  {.لُِتَك ِِ

 . )ابن كثري(.دنلكم البُ  رَ ذلك سخى  أي: من أجلِ 
 
رُِجوا ِمنم ِدَيَ } -40 ا اَّللَُّ رِِهمم ِبَغريمِ َحقٍِ الــَِّذيَن ُأخم اَس  ِإالَّ َأنم يـَُقوُلوا رَبُـّنــَ َوَلوماَل َدفمُع اَّللَِّ النــَّ

ُم اَّللَِّ َكِثرياا  ــم اِجُد يُذمَكُر ِفيَها اســـــ ــَ َلَواٌت َوَمســـــ ــَ َواِمُع َوبَِيٌع َوصـــــ ــَ ُهمم بِبَـعمٍض هَلُدَِِمتم صـــــ ــَ بـَعمضـــــ
ُ َمنم يـَنمُصُرُه   {.اَّللََّ َلَقِوي  َعزِيزٌ  ِإنَّ َولَيَـنمُصَرنَّ اَّللَّ
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أي: مـا كـان هلم إىل قومهم إســـــــــــــــاءة، وال كـان هلم ذنـب، إال أهنم  {:َّللىُ ِإالى َأْن يـَُقوُلوا َربُـّنَـا ا}
 . له ال شريكَ  ،دوا هللا وعبدوهوحى 
َرُه تقديرًا، وبعزىتِه وصَف نفَسُه ابلقوىِة والعزىة، فبقوىتِه خلَق كلى شيٍء  :  {ِإنى اَّللىَ َلَقِوي  َعزِيزٌ } فقدى

بل كلُّ شـــــــــــــيٍء ذليٌل لديه، فقرٌي إليه. وَمن كاَن القويُّ العزيُز ال يقهرُه قاهر، وال يغلبُه غالب، 
 َرُه فهو املنصور، وعدوُُّه هو املقهور.. )ابن كثري(.انصِ 
 
ُم نُوٍح } -42 َلُهمم قـَوم بُوَك فـََقدم َكذََّبتم قـَبـم  .{َوََثُودُ َوَعاٌد َوِإنم ُيَكذِِ
الم. . وهكــذا كــاَن موقُف عــاٍد ِمن نبيِيهم ُهود، .. وموقُف َْثوَد ِمن صــــــــــــــــا ، عليهمــا الســــــــــــــى

 )الواضح(.
 
ُم ُلوطٍ } -43 ُم ِإبـمَراِهيَم َوقـَوم  .{َوقـَوم

ُه وقوُم إبراهيَم أصـــــــــرُّوا على عبادِة األصـــــــــناِم وكذىبوا نبيىهم حىتى أوَقدوا النِيرياَن ورَموُه فيها، وأنقذَ 
 اللِيواِط وكذىبوا نبيىهم كذلك. )الواضح(.هللا. وقوُم ُلوٍط أصرُّوا على فاحشِة 

 
َينَ } -44  .{َوَأصمَحاُب َمدم

 وكذا كاَن موقُف أصحاِب َمْدَيَن ِمن نبيِيهم ُشَعيب... )الواضح(.
 
ٍر َمِشيدٍ  َوبِئمٍر ُمَعطََّلةٍ } -45  {.َوَقصم
 ومعهــا آالتُ  فيهــا املــاءُ  دهــا، أو هي عــامرةٌ تفقــُّ  وفقــدِ  ،دلوهــا ورشــــــــــــــــائهــا لفقــدِ  ؛مرتوكــة :أي

 . )النسفي(.أهلها هلالكِ  ،منها ىستقَ ال يُ  ركتْ تُ  :أي ،لتطيِ إال أهنا عُ  ،االستقاء
 
َرمِض فـََتُكوَن هَلُمم قـُُلوٌب يـَعمِقُلوَن ِّبَا } -46 َمُعوَن ِّبَاَأفـََلمم َيِسريُوا يف األم  .{َأوم َآَذاٌن َيسم

 )الطربي(. وبـني البـاطل. بـينهُ  زُ وتـمييِ  عي ذلكَ فتَ  الـحقيِ  تصغي لسماعِ  أو آذانٌ 
 
ُ َوعمَدهُ } -47 تَـعمِجُلوَنَك ِِبلمَعَذاِب َوَلنم ُُيمِلَف اَّللَّ  .{َوَيسم
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 كَ هم إايي هم به وتكذيبِ على شركِ   هللاِ  ن عذابِ م مِ ا َتِعدهُ مب كَ مشركو قومِ   دُ اي حممى  ويستعجلونكَ 
 . )الطربي(.يف الدنـيا هللاِ  ن عندِ م به مِ هفيما أتـيتَ 

 
َُتَا  وََكأَيِِنم ِمنم قـَرميَةٍ } -48 َليمُت هَلَا َوِهَي ظَاِلَمٌة ُثَّ َأَخذم  {.َوِإَلَّ المَمِصريُ َأمم

 . )البيضاوي(.قرية وكم من أهلِ  :}وََكأَيين مين قـَْريٍَة{
ريُ }  ما ال انقطاعَ   حينئذٍ  ن العذابِ مِ  ونَ يلقَ ف ،الكهمه ا بعدَ هم أيضًــــ مصــــريُ  وإيلى {:  َوِإيَلى اْلَمصــــِ
 ... )الطربي(.له
 
َا َأَن َلُكمم َنِذيٌر } -49  .{ُمِبيٌ ُقلم ََي أَيُـَّها النَّاُس ِإَّنَّ
ُ أب لكم  ال أملكُ  ،نذركم من ذلك روا ما أُ ذَ نيبوا من شـــــــــرككم وحتَ لتُ   ظهرهُ لكم إنذاري ذلك وأُ  نيِي
 )الطربي(. ...ذلك  غريَ 
 
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ } -52  .{َواَّللَّ

}َواَّللىُ َعِليٌم{ أي: مبــا يكوُن ِمن األموِر واحلوادث، ال ختَفى عليــه خــافيــة، }َحِكيٌم{ أي: يف 
 تقديرِه وَخلقِه وأمره، له احلكمُة التامىُة واحلجىُة البالغة. )ابن كثري(.

 
َتِقيمٍ رَ َوِإنَّ اَّللََّ هَلَاِد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإََل صِ } -54  {.اٍط ُمسم
 البـاطـلِ  قهم ملخـالفـةِ واتبـاعـه، ويوفيِ  شـــــــــــــــدهم إىل احلقيِ أمـا يف الـدنيـا فريُ  .يف الـدنيـا واآلخرة :أي

اجلنات، ويزحزحهم عن   إىل درجاتِ  املوصـــــلَ  املســـــتقيمَ  واجتنابه، ويف اآلخرة يهديهم الصـــــراطَ 
 )ابن كثري(. والدركات. األليمِ  العذابِ 

 
 .{ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت يف َجنَّاِت النَِّعيمِ مَ فَالَِّذيَن آَ } -56

ــا فيـــه، ِمن حاللـــِه وحرامـــه،  ــاَء بـــه، وعملوا مبـ ــالـــذين آمنوا هبـــذا القرآن، ومبن أنزلـــه، وَمن جـ فـ
 وحدودِه وفرائضه، يف جنياِت النعيِم يومئذ. )الطربي(.
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بُوا ِبَََِيتَِنا فَُأولَ } -57  .{َك هَلُمم َعَذاٌب ُمِهيٌ ئِ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
والذين كفروا ابهلِل ورسوله، وكذىبوا ِبايِت كتابِه وتنزيله، وقالوا: ليَس ذلَك ِمن عنِد هللا، إمنا هو 

َذاٌب ُمِهنٌي{ ٌد وأعــانــَُه عليــه قوٌم آخرون، }فــَُأولَئـِـَك هَلُْم عــَ : فــالــذين هــذه يقول إفــٌك افرتاُه حممــى
  القيامِة عذاٌب مهني، يعين عذاٌب مذل  يف جهنىم. )الطربي(.ومَ صفُتهم، هلم عنَد هللِا ي

 
 .{َوِإنَّ اَّللََّ هَلَُو َخريمُ الرَّازِِقيَ } -58
 . )الطربي(.هموأكرمَ  طاعتهِ  علـى أهلِ  هُ فضلَ  ن بسطَ مَ  هلو خريُ  هللاَ  وإنى 
 
نَُه } -59 َخًلا يـَرمَضوم ِخَلنـَُّهمم ُمدم  {.ِليٌم َحِليمٌ َوِإنَّ اَّللََّ َلعَ لَُيدم

 )البيضاوي(. يف العقوبة. }َحِليٌم{ ال يعاجلُ  ،معادهم }َوِإنى ٱَّللىَ َلَعِليٌم{ ِبحواهلم وأحوالِ 
 
 .{ِإنَّ اَّللََّ َلَعُفو  َغُفورٌ } -60

ه، غفور، يفَو ِمثب  للعفو، فــأِحبُّوا العوهللُا عفو ، حمــُِ  ُز عن ذنوِب النــاِس إذا رأى منهم تجــاو لــَ
ا، فـاعُفوا عنهم أنتم كـذلـَك واغِفروا هلم، لُيعـامتوبـًة  ِه ومغفرتـِه، كمـا تعـاملُتم َلكُم هللُا بعفو ونـدمـً
 مع عباِده. )الواضح يف التفسري(. بذلك 
 
يٌع َبصِ َذِلَك ِبَِنَّ اَّللََّ يُوِلُج اللَّيمَل يف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر يف اللَّيمِل } -61  .{ريٌ َوَأنَّ اَّللََّ َسَِ
ــريِ  من اخلريِ  ى عليه ما جيري فيهما على أيدي عبادهِ فال خيفَ ...   ــاف، وأنه  والشـ والبغي واإلنصـ
اللغات،  بفنونِ  وإن اختلفت يف النهار األصــــــواتُ  ،عن مسع مسعٌ  وال يشــــــغلهُ  ،ملا يقولون مسيعٌ 
 )النسفي(. الظلمات. يف الليايل وإن توالتِ  بشيءٍ  عنه شيءٌ  وال يسرتُ  ،مبا يفعلون بصريٌ 
 
َقُّ } -62 ـِـِه  َذلــَِك ِبَِنَّ اَّللََّ ُهَو اْلم ُعوَن ِمنم ُدون ا يـَـدم ُل وَ َوَأنَّ مــَ ا ــِ المَعِليُّ َأنَّ اَّللََّ ُهَو ُهَو المبــَ

 .{المَكِبريُ 
ــلطـاِن َذلـَِك ِبَِنى اَّللىَ ُهَو احلَْقُّ } { أي: اإلـلُه احلقُّ اـلذي ال تنبغي العـبادُة إال ـله؛ ألـنه ذو الســــــــــــ
َوَأنى َما }   شــــــــيٍء فقرٌي إليه، ذليٌل لديه،عظيم، الذي ما شــــــــاَء كاَن وما مل يشــــــــْأ مل يكن، وكلُّ ال
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{ أي: ِمن األصناِم واألنداِد واألواثن، وكلُّ ما ُعِبَد ِمن دونِه تعاىَل اِطلُ يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلبَ 
}َوُهَو ٱْلَعِلىُّ  { كما قال: ُهَو ٱْلَعِلىُّ ٱْلَكِبريُ َوَأنى ٱَّللىَ } فهو ابطل؛ ألنه ال ميلُك ضــــــرًّا وال نفًعا.

 شـــــــــيءٍ  فكلُّ  .[9الرعد: ورة  ـســــــــ ] }ٱْلَكِبرُي ٱْلُمتَـَعاِل{ [ وقال:255البقرة:  ســـــــــورة  ] ٱْلَعِظيُم{
منه،  الذي ال أعظمَ  ســــواه؛ ألنه العظيمُ  وعظمته، ال إله إال هو، وال ربى  وســــلطانهِ  حتت قهرهِ 

 ا يقولُ عمـي  وجـلى  عزى  هَ س، وتنزى  وتقـدى مـنه، تعـاىَل  اـلذي ال أكربَ  ى مـنه، الكبريُ أعلَ اـلذي ال  العليُّ 
 )ابن كثري(. .اكبريً   االظاملون املعتدون علوًّ 

 
َِميدُ } -64 َرمِض َوِإنَّ اَّللََّ هَلَُو المَغِِنُّ اْلم  {.َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم

وَ  ــٰ َمــــــــــــــ  ن كليِ ع }َوِإنى ٱَّللىَ هَلَُو ٱْلَغيِنُّ{ يف ذاتهِ  ،اِت َوَما يف ٱأَلْرِض{ خلقاً وملكاً }لىُه َما يف ٱلســى
 )البيضاوي(. وأفعاله. بصفاتهِ  للحمدِ  املستوجبُ  :}ٱحْلَِميُد{ ،شيء
 
خََّر َلُكمم } -65 ِر ِبَِ  َأَلَم تـََر َأنَّ اَّللََّ ســـــــــــَ َرمِض َوالمُفلـمَك ََتمِري يف المَبحم ُك  مـَا يف األم ــِ ممرِِه َوُُيمســـــــــ

َرمِض   .{اَّللََّ ِِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِحيمٌ ِإنَّ  ِإالَّ ِبِِذمنِهِ السََّماَء َأنم تـََقَع َعَلى األم
أمل تنظْر وتتفكىْر أيُّها العاقُل كيَف ذلىَل هللاُ لكم ما يف األرِض لتنتِفعوا هبا وَتقضـُوا تفسـرُي اآلية:  

 والنىباِت واملعادِن وغريِها. هبا حوائَجكم، ِمن الدوابيِ 
يئتِه املياَه لذلك، حبسِب ما ُعباَب البحار، بتسخريِِه وهتاِمها مَتُخُر وهذِه السُّفُن ِبنواِعها وأحج

 حاجاِتكم رغبوَن منُلكم وما تيضُع هللاُ فيها من نواميَس وقواننَي فيزايئيىة، فتطفو عليها، فتحم
 حار.نُقَلكم إىل ما وراَء البلت

ماِء لئالي تقَع على اِه وقدر وِمن لطف َع شــــاَء ذلك، مبا وـضـــ ألرض، إالي إذا تِه تعاىَل إمســــاُك الســــى
 فيها أيًضا ِمن نواميس، وجعَلها قويىًة متماسكة.

ــقَط عليها  ــوَن عليها حىتى ال تســــــــــ وهللاُ رؤوٌف بعباِده، رحيٌم هبم، فأمىَن هلم األرَض اليت يعيشــــــــــ
 َكهم، وسخىَر هلم ما فيها ألجِل مصاحِلهم. )الواضح(.أجراٌم مساويىٌة فُتهلِ 

 
نمَساَن َلَكُفورٌ َوُهَو الَِّذي أَ } -66 َياُكمم ُثَّ ُُيِيُتُكمم ُثَّ ُُيمِييُكمم ِإنَّ اْلمِ  {.حم
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يُكْم{ مُثى حُيْيِ }  ،آجالكم مُثى مُيِيُتُكْم{ عند انقضــــاءِ } ،كمهاتِ أمى   { يف أرحامِ }َوُهَو ٱلىِذى َأْحَياُكمْ 
َن َلَكُفوٌر{} ،جزائكم إليصالِ  عنه  ودفعَ  ،النعم يه من ضروبِ عل  ملا أفاضَ  جلحودٌ   :ِإنى ٱإِلْنَســــــٰ

 ... )النسفي(.النقم من صنوفِ 
 
ُ َأعمَلُم ِبَا تـَعمَمُلونَ } -68  .{َوِإنم َجاَدُلوَك فـَُقِل اَّللَّ

يِن وقد َظهرتِ  احلجىُة عليهم، فُقْل هلم على سبيِل   وإذا انقشَك وخاصمَك املشركوَن يف أمِر الدِي
 مبا ختوضوَن فيِه ِمن العناِد والبطالن. )الواضح يف التفسري(.الوعيِد والتىهديد: هللاُ أعلُم 

 
ُتمم ِفيِه ََّتمَتِلُفونَ } -69 َم المِقَياَمِة ِفيَما ُكنـم َنُكمم يـَوم ُ َُيمُكُم بـَيـم  .{اَّللَّ
ــيامة ف يقضي بـــــينكم يومَ   وهللاُ  أيها   حينئذٍ  فتعلـــــمونَ  ،تلفونكم ختدينِ  ما كنتـــــم فـــــيه من أمرِ يالقـــ

 )الطربي(. بطل.من الـمُ  قى ـحِ الـمُ  الـمشركونَ 
 
لمطـَانا  } -71 ََـّاِلِمَي َويـَعمبـُُدوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ مـَا َلَم يـُنَـزِِلم بـِِه ســـــــــــُ َومـَا لَيمَس هَلُمم بـِِه ِعلمٌم َومـَا لِل

 {.ِمنم َنِصريٍ 
 عن آابئهم وأســــــــــــــالفهم بال دلـيلٍ  وهُ تلقى  وائتفكوه، وإمنـا هو أمرٌ  هلم فيمـا اختلقوهُ  علمَ أي: وال 

لِلظـىِٰلِمنَي  هم تعاىل بقوله: }َوَما  دَ هلم، وهلذا توعى   هُ نَ هلم الشيطان، وزيـى   لَ مما سوى   وال حجة، وأصلهُ 
 . )ابن كثري(.والنكال لعذابِ هبم من ا لُّ هم من هللا فيما حيَ ينصرُ  ن انصرٍ { أي: مِ ِمن نىِصريٍ 

 
 .{ الَِّذيَن َكَفُروا َوبِئمَس المَمِصريُ النَّاُر َوَعَدَها اَّللَُّ } -72

تَـَقرًّا َوُمَقاًما{ ]ســـــورة  اَءْت ُمســـــْ َا ســـــَ أي: وبئَس الناُر منزاًل ومقياًل ومرجًعا وموئاًل ومقاًما، }ِإهنى
 [. )ابن كثري(.66الفرقان: 

 
ِرَب َمَثٌل ََي أَيُـَّها النَّ } -73 ــُ َتِمُعوا َلهُ اُس ضــــ ــم ُعوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َلنم َُيمُلُقوا  فَاســــ ِإنَّ الَِّذيَن َتدم

َتَمُعوا َلهُ ُذَِبِبا   {.َوَلِو اجم
 . )ابن كثري(.مواتوا وتفهى أي: أنصِ  {:فَاْسَتِمُعوا َلهُ }
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ــــــــــلقوا  خيَ عت مللو مجُ  واألصنامِ   هلةِ هللا من اآل ما تعبدون من دونِ   إن مجيعَ   {:َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ }
 . )الطربي(.طيقهعلـى ذلك وال تُ  وقلىته، ألهنا ال تقدرُ  بـابـاً يف صغرهِ ذ
 
رِِه } -74  .{ِإنَّ اَّللََّ َلَقِوي  َعزِيزٌ َما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقدم
 يقول: منـــيعٌ  {َعزِيزٌ }بـــريه.  وك ـــلقهِ ن خَ مِ   ما يشاءُ  ن صغريِ مِ  ،ـــلق ما يشاءعلى خَ  لقوي    هللاَ  إنى 

الذين  ،شـركونكم أيها املكآهلتِ   سَ يول  ،اشـيئً  ن ملكهِ مِ  هُ يسـلبَ  أنْ   هُ دونَ  شـيءٌ   ال يقدرُ  ،يف ُملكه
ها إذا اسـتلبَ  ن الذاببِ مِ  عِ نا وال على االمت ،ب ابذ لقِ الذين ال يقدرون على خَ   ن دونهِ عون مِ دْ تَ 

 )الطربي(. ا ومهانة.ضعفً  ،اشيئً 
 
ُ َيصمطَِفي ِمَن المَمًَلِئَكِة ُرُسًلا َوِمَن النَّاِس } -75 يٌع َبِصريٌ اَّللَّ  {.ِإنَّ اَّللََّ َسَِ

 )البغوي(. ُه لرسالته.مبن خيتار  لقوهلم، بصريٌ  أي: مسيعٌ 
 
َ أَيمِديِهمم َوَما َخلمَفُهمم } -76 ُُمورُ يـَعمَلُم َما َبيم  .{َوِإََل اَّللَِّ تـُرمَجُع األم

 )الطربي(. البدء. منهُ  كما كانَ   تعودُ  وإلـيهِ  ،الدنـيا إلـيه أمورُ  تصريُ  خرةِ اآل يف إلـى هللاِ 
 
ُدوا رَبَُّكمم } -77 ــُ ُدوا َواعمبــ ــُ جــ ِذيَن َآَمُنوا ارمَكُعوا َواســـــــــــم ــَّ ا الــ ــَ َعُلوا اْلمَريمَ َلَعلَُّكمم  ََي أَيُـّهــ َوافـم

ِلُحونَ   .{تـُفم
{ َواْعُبُدوا َربىُكمْ }  ،واسجدوا له فــيها  ،كمفــي صالتِ  اركعوا هللِ   ،هورسولَ   قوا هللاَ اي أيها الذين صدى 

 . )الطربي(.واخضعوا له بـالطاعة ،كموا لربيِ يقول: وذلُّ 
 
ََل َونِعمَم النَِّصريُ } -78  .{فَِنعمَم المَموم

ْوىَل 
َ
 اهدَ وج  ،الزكاةى  وآتَ  الصــــــــــــالةَ  ذلك منكم، فأقامَ  هللا ملن فعلَ  الويلُّ  { يقول: فنعمَ }فَِنْعَم امل
رُي{ يقول: ونعمَ }  ،به واعتصــــمَ   ،جهاده  هللا حقى   يف ســــبيلِ  ن هو له على مَ   الناصــــرُ  َونِْعَم النىصــــِ

 )الطربي(. بسوء. بغاهُ 
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 اجلزء الثامن عشر
 

 سورة املؤمنون 
 
َاَُّنُمم } -6 ُمم َغريمُ َمُلوِميَ ِإالَّ َعَلى َأزمَواِجِهمم أوم َما َمَلَكتم َأُيم  {.فَِإَّنَّ

فيهمـا إذا كـان  على ذلـك، وإمنـا ال يالمُ  فـإنـه ال يالمُ  ،تـهأو أمَ  ن امرأتـهِ إال مِ  هُ فُظ فرجَـ يعين حي
ــرع  أذنَ  على وجهٍ   والنفاس، فإنه حمظورٌ  احليضِ   املأيت، ويف حالِ  يف غريِ   دون اإِلتيانِ  ،فيه الشـــــــ

 )البغوي(. ملوم. هو على فعلهِ 
 
َس } -11  .{يَها َخاِلُدونَ ُهمم فِ الَِّذيَن يَرِثُوَن المِفرمَدوم

 )الطربي(. لون عنها.ال يتـحوى  ،ماكثون فـيها أبداً 
 
َن المِعََاَم ْلَمماا} -14  {.َفَكَسوم
ورُة  نتشـــــُر العضـــــالُت يف العظام،فت اِبع، وتعتِدُل الصـــــُّ ى ابللىحِم يف هنايِة األســـــبوِع الســـــى وُتكَتســـــَ

 )الواضح(. األوىليىة، حيُث يستوي العموُد الِفَقريُّ وغريُه.
 
  {.ُثَّ ِإنَُّكمم بـَعمَد َذِلَك َلَميُِِتونَ } -15

 )الواضح(. بعَد النىشأِة متوتون. مثى إنىكم
 
َرمِض َوِإنَّ َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقاِدُرونَ َوأَنـمَزلمَنا ِمَن السََّماِء َماءا ِبَقَدٍر } -18 َكنَّاُه يف األم  {.فََأسم

َكنىاُه َِّف ٱأَلرْ  ــْ يف األرض، وجعلنا يف  خيلدُ  من الســـــــــحابِ  إذا نزلَ  ِض{ أي: جعلنا املاءَ }فََأســـــــ
 ى. والنوَ  بيِ ى به ما فيها من احلَ له، تشربه، ويتغذى  قابليةً  األرضِ 

ِدُروَن{ أي: لووقوله: } ــٰ  لصــرفناهُ   لفعلنا، ولو شــئنا شــئنا أن ال متطرَ   َوِإانى َعَلٰى َذَهاٍب ِبِه َلَقـــــــــــــــ
ــباخِ  ــئنا رباري والقفارِ وال عنكم إىل الســــــ ــربٍ  جاجاً ال ينتفعُ أُ  جلعلناهُ   لفعلنا، ولو شــــــ وال  به لشــــــ

لفعلنا، ولو شــــــئنا   على وجهها يف األرض، بل ينجرُّ   ال ينزلُ  نا، ولو شــــــئنا جلعلناهُ لســــــقي لفعل 
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 ورمحتهِ  لفعلنا، ولكن بلطفهِ   ن إليه وال تنتفعون بهإىل مدى ال تصـــــلو   إذا نزل فيها يغورُ  جلعلناهُ 
يف   ينابيعَ  يف األرض، ويســـــــــــلكهُ  ســـــــــــكنهُ عذابً فرااتً زالاًل، فيُ  من الســـــــــــحابِ   عليكم املاءُ  ينزلُ 

والثمار، وتشــــــربون منه ودوابكم وأنعامكم،   واألهنار، ويســــــقي به الزروعَ   العيونَ  األرض، فيفتحُ 
 )ابن كثري(. ة.واملنى  فون، فله احلمدُ وتغتسلون منه، وتتطهرون منه وتتنظى 

 
َها َتَمُكُلونَ  َلُكمم ِفيَها فـََواِكُه َكِثريَةٌ َشأمَن َلُكمم ِبِه َجنَّاٍت ِمنم َنَِيٍل َوَأعمَناٍب فَأَنم } -19  {.َوِمنـم
 ،حيرتفهــا من حرفــةٍ  أيكــلُ  فالنٌ " :أن هــذا من قوهلم وجيوزُ  .من ْثــارهــا :أي ،من اجلنــات  :أي

 اتُ كأنه قال: وهذه اجلني   ،رزقه اليت منها حيصــــــــــلُ   وجهتهُ   أي أهنا طعمتهُ   "،هايغتلُّ   ومن صــــــــــنعةٍ 
 )النسفي(.  شون.قون وتتعيى رزَ منها تُ  ،كمكم ومعايشِ أرزاقِ  وجوهُ 
 
ِن } -20 ُبُت ِِبلدُّهم َناَء تـَنـم َِكِليَ َوَشَجَرةا ََّتمُرُج ِمنم ُ وِر َسيـم  {.َوِصبمٍغ ِلْلم
 .. )البيضاوي(فيه لالئتدام سُ غمَ أي: يُ  ،فيه اخلبز غُ صبَ إداماً يُ  وكونهِ 
 
َها َتَمُكُلونَ َوَلُكمم ِفيَها َمَناِفُع َكِثريٌَة } -21  {.َوِمنـم

 )زاد املسري(. عليها. والكسبِ  ،وأوالدها ،من حلومها
 
َها َوَعَلى المُفلمِك حُتمَمُلونَ } -22  .{َوَعَليـم
فَن كما ســـــــــــخىَر لبون ظهوَرها يف الرَبي، وحَتِمُل أمِتعَتكُم الثىقيلَة إىل أماكَن بعيدة،  وترك كُم الســـــــــــُّ

 عري يف البحر، حَتِمُلكم وحَتِمُل أثقاَلكم. )الواضح يف التفسري(.
 
ِه } -23 مـِ ا ِإََل قـَوم لمنـَا نُوحـا ا َلكُ َوَلقـَدم َأرمســـــــــــَ ِم اعمبـُُدوا اَّللََّ مـَ اَل ََي قـَوم ُُه َأَفًَل فـَقـَ مم ِمنم ِإلـٍَه َغريم

 {.تـَتـَُّقونَ 
ٍه َغرْيُُه{َلكُ  امَ وحِيدوه، } :ٱْعُبُدواْ ٱَّللىَ{} ــٰ أفال ختافون   :{سواه، }أََفالَ تـَتـىُقونَ  معبودٍ   :م مِيْن إِلَــــــــ

 ؟ )البغوي(.هإذا عبدُت غريَ  هُ عقوبتَ 
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ِمِه َما} -24 ُلُكمم   فـََقاَل المَمَْلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم قـَوم يُرِيُد َأنم يـَتَـَفضََّل َعَليمُكمم َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثـم
َوَِّليَ َوَلوم َشاَء اَّللَُّ  عمَنا ِّبََذا يف َآَِبئَِنا األم  {. أَلَنـمَزَل َمًَلِئَكةا َما َسَِ

متبوعاً وأنتم له  فيكونَ عليكم،  له الفضـلُ  أن يصـريَ   { يقول: يريدُ يُد أْن يـَتَـَفضـىَل َعلَــــــــــــــــْيُكمْ }يُرِ 
ُ ألَنـَْزَل َمالِئَكةً شـ  َوَلوْ }  ،تبع مالئكة،  ألنزلَ   شـيئاً سـواهُ  بدَ هللا أن ال نع  { يقول: ولو شـاءَ اَء اَّللي

ْعنا ي إلـيكم رسالته. وقوله: }تؤديِ   مالئكةً  إىل ما يدعوكم إلـيه نوحٌ  ابلدعاءِ   يقول: ألرسلَ  ما مسَِ
ــيــة، وهي آابؤهم  هللا يف القرونِ  نــه ال إلــه لنــا غريُ من أ يــه نوحٌ هبــََِذا{ الــذي يــدعوان إل املــاضــــــــــــ

 )الطربي(. لون.األوى 
 
نَ } -27 َنِع المُفلمكَ فََأومَحيـم ِيَنا ا ِإلَيمِه َأِن اصم  {.ِبَِعميُِنَنا َوَوحم

 )الواضح(. أِن اصَنِع السىفينَة... ينا إليهفاسَتجبنا دعاَءه، وأوح
 
َزالا ُمَبارَكاا } -29  .{َوأَنمَت َخريمُ المُمنمزِِليَ َوُقلم َربِِ أَنمزِلمِِن ُمنـم

 طربي(.)ال نازل.امل هُ عبـادَ  ن أنزلَ وأنَت خرُي مَ 
 
ُهمم } -32 ُُه َأَفًَل فََأرمَسلمَنا ِفيِهمم َرُسوالا ِمنـم  .{تـَتـَُّقونَ َأِن اعمُبُدوا اَّللََّ َما َلُكمم ِمنم ِإَلٍه َغريم
ال تنبغي إال له. ما لكم   ادةَ العب  فإنى  ،واألصــــــــــــــنام  هلةِ اآل دونَ   وأطيعوهُ  اي قومُ  {ِن اْعُبُدوا اَّللىَ }أَ 
 وهو اإللهُ   ،ا دونهكم شـــــــــيئً ادتِ بعب  هللاِ  افون عقابَ واه. أفال ختبدوا ســـــــــِ تع أنْ  حُ يصـــــــــل  ن معبودٍ مِ 

 ؟ )الطربي(.لكم سواه الذي ال إلهَ 
 
َِخَرةِ } -33 بُوا بِِلقَـاِء اْلم ذَّ ِه الَـِّذيَن َكَفُروا وَكـَ مـِ نـميـَا  َوقـَاَل المَمَْلُ ِمنم قـَوم َيـَاِة اـلدُّ نـَاُهمم يف اْلم َرفـم َوأَتـم

ُلُكمم َما َهَذا ِإالَّ بَ  َربُونَ َشٌر ِمثـم َرُب ِمَّا َتشم  .{َيَمُكُل ِمَّا َتَمُكُلوَن ِمنمُه َوَيشم
ون، الذين   اُء قومهِ تفســـــرُي اآلية: وقاَل ُكربَ  كفروا وكذىبوا ابلبعِث واحلســـــاِب يوَم املعاندوَن املتكربِي

نيا ووسـىعنا عليهم مَن األمواِل واألنفُ  ين، وقد أعطيناُهم ِمن الدُّ ِس والثىمراِت ما نشـاء، قالوا: الدِي
كم، أيكُل مَن الطىعاِم الذي أتكلونَه ، ويشــرُب ِمن املاِء ما هذا الدىاعي إالي واحٌد ِمن َبين جنســِ

 الذي تشربوَن منه. )الواضح(.
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َلُكمم ِإنَُّكمم ِإذاا َْلَاِسُرونَ } -34  .{َولَِئنم َأ َعمُتمم َبَشراا ِمثـم
رً }لقومهم:   صــــا ٍ  أل من قومِ امل يلِ ا عن قربً خمُ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ   {ثْـَلُكمْ ا مِ َولَِئْن أطَْعمتُــــــــــــــــــْم َبشــــَ
 ن الشـــــــــــــرفِ كم مِ حظوظَ  غبونونَ ملا إذً  كم أيها القومُ إنى   ،موهقتوصـــــــــــــدى  يقولُ م ما وقبلتُ   موهُ بعتُ اتى ف

 )الطربي(. ه.بـاعكم إايي فـي الدنـيا بـاتيِ  والرفعةِ 
 
نـمَيا ََّنُوُت َوََنمَيا ِإنم ِهَي ِإالَّ َحَياتُـ } -37 ُعوِثيَ َنا الدُّ  {.َوَما ََنمُن ِبَبـم

 )البغوي(. مبنَشرين بعد املوت.
 
ِمِنيَ  ُهَو ِإالَّ رَُجٌل افمََتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذِبا ِإنم } -38  .{َوَما ََنمُن َلُه ِبُؤم
 32]يف اآلية  هللا غريُ  هٍ قوله ما لكم من إل على هللا كذابً يف اختلقَ   إال رجلٌ   ما صــــــــــــــا ٌ  :قالوا

ُتْم }كم إايي    وعدهِ ويف من الســـــــــورة[،  35{ ]اآلية تـُرَااًب َوِعظَاًما أَنىُكْم خُمَْرُجونَ أَنىُكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكنـْ
 )الطربي(. .من السورة[

 
ُُم الصَّيمَحةُ } -41 َقِِ َفَجَعلمَناُهمم ُغثَاءا  فََأَخَذَتم ِم اِِبْلم ا لِلمَقوم َّاِلِميَ فـَبـُعمدا  {.ل
 . )البغوي(.العذاب  يعين صيحةَ  {فََأَخَذهْتُُم الصىْيَحةُ }
وا رســــــلَ   ،مإذ كفروا برهبيِ  ،هبالكهم الكافرينَ  القومَ   هللاُ  فأبعدَ {: فـَبـُْعًدا لِْلَقْوِم الظىاِلِمنيَ }  ،ه وَعصــــــَ

 )الطربي(. هم.وظلـموا أنفسَ 
 
ِبُق ِمنم أُمٍَّة َأَجَلَها َومَ } -43 َتأمِخُرونَ َما َتسم  {.ا َيسم
َ الذي عُ  الوقتَ   كةِ املهلَ  من األممِ  أمةٌ  مُ ما تتقدى   :أي ــْئِخرُ   ،هلالكهم نيِي تَـــــــــــــــــ ــْ { ذلك ونَ }َوَما َيســ

 (.، ابختصار. )روح املعاينساعة األجلَ 
 
َى  } -44 َلَنا َتَتم ــُ لمَنا ُرسـ وهُلَا َكذَّبُوهُ ُثَّ َأرمســـَ ا َوَجَعلمَناُهمم فَأَتـمبَـعمنَ   ُكلَّ َما َجاَء أُمَّةا َرســـُ ُهمم بـَعمضـــا ا بـَعمضـــَ

ِمُنونَ َأَحاِديَث  ٍم اَل يـُؤم ا ِلَقوم  {. فـَبـُعمدا
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َا كـَذىبُوهُ } وهلـُ ــُ اَء أُـمىًة َرســــــــــــ ــأانهـا بـعدَ  األممِ  ن تـلكَ مِ  ةً أـمى  مـا جـاءَ كلى   {:كـُلى مَـا جـَ  ْثودَ  اليت أنشــــــــــــ
 ن عندان.مِ  ن احلقيِ م به مِ هفـيما جاءَ  بوهُ كذى   ،إلـيهم ا الذي نرسلهُ رسوهلُ 
 )الطربي(. برسوله. قونَ وال يصديِ  بـاهللِ  ا ال يؤمنونَ قومً  هللاُ  فأبعدَ  {:فـَبـُْعًدا لَِقْوٍم اَل يـُْؤِمُنونَ }
 
ِمُن لَِبَشَريمِن ِمثمِلَنا} -47 ُمُهَما لََنا َعاِبُدونَ  فـََقاُلوا أَنـُؤم  .{َوقـَوم

 الرسلِ  بعثةَ   املاضيةُ  األممُ  كما أنكرتِ   ،ينلكوهنما بشرَ  ألمرمها  واالنقيادِ استكربوا عن اتباعهما  
 . )ابن كثري(.قلوهبم تشاهبتْ  .من البشر

 
 {َواعمَمُلوا َصاِْلاا ِإِّنِ ِبَا تـَعمَمُلوَن َعِليمٌ ََي أَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِِباِت } -51

ى ال خيفَ  ،مكم ذو عل لِ إين ِبعما)البغوي(،   الشــــــــريعة  هُ بعلى ما توج  هو االســــــــتقامةُ  الصــــــــالحُ 
 اتِ  صــاحلفخذوا يف ،يهاكم عل كم وثوابَ يكم أجوَر وموفيِ   ،ازيكم جبميعهاوأان جمُ   ،منها شــيء يى عل 

 )الطربي(. واجتهدوا. األعمالِ 
 
 .{ُقونِ َوَأَن رَبُُّكمم فَاتَـّ َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكمم أُمَّةا َواِحَدةا } -52

 . )الطربي(.عيت أتمنوا عقايببطا قوينيقول: وأان موالكم فـاتى 
 
َا َّنُِدُُّهمم ِبِه ِمنم َماٍل َوبَِنيَ } -55  {.َأَُيمَسُبوَن َأَّنَّ
ــبون أن الــذي منــدُّ الزجــي  قــالَ  اٍل َوبَِننيَ }هم بــه اج: املعىن: أحيســــــــــــ هلم؟! ِإمنــا هو  جمــازاةٌ  {ِمْن مــَ

 . )زاد املسري(.استدراج
 
َاِت بَ } -56 ُعُرونَ ُنَسارُِع هَلُمم يف اْلمَريم  {.ل اَل َيشم

ُعُرونَ } ؟همهم وإكرامُ به هلم فيما فيه خريُ   هم به نســـارعُ أحيســـبون أن الذي مندُّ  بل  :{َبل الى َيشـــْ
 ال مســارعةٌ  اســتدراجٌ  أن ذلك اإِلمدادَ موا لوا فيه فيعلَ ليتأمى   هلم وال شــعورٌ  ال فطنةَ   ،هم كالبهائم
 . )البيضاوي(.يف اخلري
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َقِِ َوَلَديـمَنا ِكتَ } -62 َمَلُمونَ اٌب يـَنمِطُق ِِبْلم  {.َوُهمم اَل ُي
 . )النسفي(.له به ما ال وسعَ   أو بتكليفِ   ،ثواب  أو نقصانِ  عقابٍ   بزايدةِ   منهم أحدٌ  مُ ظلَ وال يُ 
 
َم ِإنَُّكمم ِمنَّا اَل تـُنمَصُرونَ اَل ََتمَأُروا } -65  {.الميَـوم

 ر، لزمَ وال وزَ   وال مناصَ  كتم، ال حميدَ جأرُت أو ـســـــــــــ  بكم، ســــــــــــواءٌ  مما حلى  أي: ال جيريكم أحدٌ 
 . )ابن كثري(.العذاب  ووجبَ  األمرُ 

 .واملعتَصم الوَزر: امللجأ
 
َقِِ َوأَ } -70 ثـَُرُهمم لِلمَحقِِ َكارُِهونَ َأمم يـَُقوُلوَن ِبِه ِجنٌَّة َبلم َجاَءُهمم ِِبْلم  {كم
وال  مُ مبــا ال معىن لــه وال يُفهَ  يتكلمُ  جنون، فهو حمــدٍ { يقول: أيقولون مبنــىةٌ أْم يـَُقوُلوَن بـِـِه جِ }

  ؟يَْدرِي ما يقول
ــحٌ يلِ  قيقولوا ذلك فَكِذهُبم يف تعاىل ذكره: فإنْ  { يقولُ حَلقيِ اَءُهْم ابِ َبْل جَ }  ،نيِي ب  هم ذلك واضــــــــ

هم م، واـلذي جـاءَ فهَ وال يُ  لُ عقَـ مبـا ال معىن ـله، وال يُ  ـيأيت من الكالمِ ف  ،يَهـذي نونَ وذـلك أن اجمل
 علــــــــــــــــــــــــــــى ذي فطرةٍ  ى صــــــــــــــحتهُ فَ الذي ال ختَ  قُّ واحل ،منها  اليت ال أحكمَ  هو احلكمةُ  به حممدٌ 

 نون؟ جم أن يقال: هو كالمُ  صحيحة، فكيف جيوزُ 
ا دً أهنم مل يعرفوا حممـــى  رةِ الكفَ   ذكره: مـــا هبؤالءِ تعـــاىَل  { يقولُ ارُِهونَ كَـــ   َحقيِ لْ ْكثـَرُُهْم لِ وقولـــه: }وأَ 

وفيما يدعوهم  ا فيما يقولُ قًّ ا حمُِ صــــــــادقً  موهُ بل قد علِ   ،نونجم ا عندهمدً وال أن حممى   ،لصــــــــدقاب
ــيه ا وبغيً   ،ا منهم لهحسدً   ،ساخطون دٍ حممى   اعِ وألتب ،كارهون  حقيِ لل   هم لإلذعانِ أكثرَ  ولكنى   ،إلــــــــ
 )الطربي(. ا يف األرض.واستكبارً  ،علـيه
 
رِِهمم } -71 َناُهمم ِبذِكم رِِهمم مُ َبلم أَتـَيـم  .{عمِرُضونَ فـَُهمم َعنم ِذكم
ال  ،}مُّْعِرضُـوَن{  ،فخرهم وشـرفهم خاصـة :}َعن ذِْكرِِهْم{ أي  ،{ مبا فعلوا من النكوصفـَُهمُ }

 )روح املعاين(. به. اءَ عليه واالعتن اإلقبالَ  ذلك مما ال يوجبُ  عن غريِ 
 
َأهُلُمم َخرمجاا َفَخَراُج رَبَِِك َخريمٌ } -72  .{َوُهَو َخريمُ الرَّازِِقيَ َأمم َتسم
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 )الطربي(. ا.رزقً  ورزقَ  ا علـى عملٍ ى عوضً ن أعطَ مَ  خريُ  وهللاُ 
 
َراطِ } -74 َِخَرِة َعِن الصِِ ِمُنوَن ِِبْلم  {.لََناِكُبونَ  َوِإنَّ الَِّذيَن اَل يـُؤم

راِط املســــــــــتقيم،  ونء، زائغســــــــــاِب واجلزاابلبعث، واحل  نونريَن الذين ال يؤموإنى الكاف ــِي عن الصــــــــ
 ضح(.)الوا جائرون منحرفون.

 
َنا َما ِّبِمم ِمنم ُضرٍِ } -75  .{لََلجُّوا يف  ُغمَياَِّنِمم يـَعمَمُهونَ َوَلوم َرمِحمَناُهمم وََكَشفم
ِنِهمْ التمــادي يف الشــــــــــــــيء. } :واللجــاج .{ لثبتوالىَلجُّواْ }  ،إفراطهم يف الكفر :{يف طُْغيَـــــــــــــــــــــــــــــٰ

. دونيعنــــــــــــي: يرتدى   {يـَْعَمُهونَ }  .)البيضاوي( واملؤمنني. الرسولِ  وعداوةِ  ،عن احلقي   واالستكبارِ 
 )الطربي(.

 
ِتًَلُف اللَّيمِل َوالنـََّهاِر  َوُهَو الَِّذي ُُيمِيي َوُُيِيتُ } -80  .{ تـَعمِقُلونَ َأَفًَل َوَلُه اخم
 .مأي: حُييي الريَِمم، ومُييُت األُمَ  {َوُهَو الىِذي حُيِْيي َومُيِيتُ }
شـــــــــــيء،  كلى   الذي قد قهرَ  ،العليم كم على العزيزِ تدلُّ  قولٌ لكم ع { أي: أفليسَ أََفالَ تـَْعِقُلونَ }
 )ابن كثري(. شيء؟ له كلُّ  شيء، وخضعَ  كلى   وعزى 
 
َنا وَُكنَّا تـَُراِبا َوِعََامااقَاُلوا } -82 ُعوثُونَ  أَِئَذا ِمتـم  {.أَئِنَّا َلَمبـم

 . )الطربي(.ومنان حلنا معظامُ  وبرأتْ  ،ناأجسامُ  لـيتْ ا قد بَ دان ترابًـ يقول: أئذا متنا وعُ 
 
َن ََنمنُ } -83 َوَّ  َهَذا ِمنم قـَبملُ َوَآَِبُؤَن  َلَقدم ُوِعدم  {.ِليَ ِإنم َهَذا ِإالَّ َأَساِ رُي األم

ــب قالوا: لقدتفســــــرُي اآلية:   ابقني، كما وَعدوا آابَءان   نَق أســــ ذُِكَر لنا هذا ِمن خرِب األنبياِء الســــــى
 ِبهم.وأكـاذيِبهُم اليت ســــــــــــــطىروهـا يف كت ايِت املتقـدِيمنيَوى حكـاـلك، ومـا هـذا ـســـــــــــــ وأجـداَدان ـبذ
 )الواضح(.

 
َرمُض َوَمنم ِفيَها } -84 ُتمم تـَعمَلُمونَ ُقلم ِلَمِن األم  .{ِإنم ُكنـم
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 أهِل العقِل والعلم؟ )الواضح(. ِمن إْن كنُتم
 
ءٍ } -88 ُتمم تـَعمَلُمونَ َليمِه َوُهَو َيُِرُي َواَل َُيَاُر عَ  ُقلم َمنم بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِِ َشيم  {.ِإنم ُكنـم
 )الطربي(. شيء؟ كليِ   خزائنُ  ن بـيدهِ اي حممد: مَ  قلْ  {:َمَلُكوُت ُكلِي َشْيءٍ ُقْل َمْن بَِيِدِه }
 . )البغوي(.فيه للمبالغة لك، والتاءُ مُ ـال :لكوت امل
ُتْم تـَْعَلُمونَ }  . )الطربي(.من ذلك صفته{: ِإْن ُكنـْ

 )البغوي(. كنتم تعلمون.أجيبوا إن   :قيل: معناه
 
91- {  ُ َوَما َكاَن َمَعُه ِمنم ِإَلٍه ِإذاا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِبَا َخَلَق َوَلَعًَل بـَعمُضُهمم   ِمنم َوَلدٍ َما اَّتَََّذ اَّللَّ

 . {ُسبمَحاَن اَّللَِّ َعمَّا َيِصُفونَ َعَلى بـَعمٍض 
ُ ِمْن َوَلدٍ } قدُّســـــــــــــِه . )الطربي(. لتنزُّهِه عزى وجلى عن االحتياِج، وتدن ولمِ  ما هللِ  {:َما اختىََذ اَّللى

 تعاىَل عن مماثلِة أحد. )روح املعاين(.
ُفونَ } ــِ ْبَحاَن اَّللِى َعمىا َيصـ ــُ ــفهُ عمي  ا هللِ تنزيهً {:  سـ ــركون مِ امل به هؤالءِ  ا يصـ ا وعمي   ،اله ولدً   ن أنى شـ

 )الطربي(. .وتعاىَل  تباركَ  ،دا يُعبَ إهلً  مِ دَ يف القِ  معهُ  أو أنى  ،اله شريكً  ن أنى مِ  قالوهُ 
 
رُِكونَ َعاَلِِ المَغيمِب َوالشََّهاَدِة } -92  .{فـَتَـَعاََل َعمَّا ُيشم

 )ابن كثري(. الظاملون واجلاحدون. ا يقولُ عمي  وجلى   وعزى وتعاىَل  هَ وتنزى  سَ أي: تقدى 
 
َّاِلِميَ َربِِ َفًَل ََتمَعلمِِن } -94 ِم ال  {.يف المَقوم
 . )الطربي(.شركنيامل القومِ  فـي
 
 {.َوِإنَّ َعَلى َأنم نُرَِيَك َما نَِعُدُهمم َلَقاِدُرونَ } -95

 إنْ  ما وعدَ  على إجنازِ  هلم: إن هللا قادرٌ  فقيلَ   ،ويضـحكون منه ،ابلعذاب   كانوا ينكرون املوعدَ 
 .)النسفي( هذا اإلنكار؟ فما وجهُ  ،لتمأتمى 
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َسُن السَّيَِِئَة ادمَفعم ِِبلَِِّت ِهَي أَ } -96  .{ُم ِبَا َيِصُفونَ ََنمُن َأعملَ حم
من  يــكَ ومبــا يقولون ف ،عليــه والِفريــةِ  من األكــاذيــبِ  هُ َحُلونَــ وين ،بــه مبــا يصــــــــــــــفون هللاَ  مُ حنن أعل 
 )الطربي(.  القول.  ن قبيحِ منهم مِ   ما تسمعُ   فال حيزُْنكَ   ،ذلك   ن جمازوهم علـى مجيعِ وحن  ،السوء
 

ا َلَعلِِي َأعم } -100 اْلـِاا ِفيمـَ ا َوِمنم َورَائِِهمم بـَرمزٌَخ    تـَرَكـمتُ مـَُل صـــــــــــَ ٌة ُهَو ـقَائُِلهـَ َا َكِلمـَ ِإََل َكًلَّ ِإَّنـَّ
َعُثونَ  ِم يـُبـم  .{يـَوم

احِلًا ِفيَما تـَرَْكتُ } من  اليومِ  قبلَ  ا فيما تركتُ صـــــــــــاحلً  يقول: كي أعملَ   ...{:  َلَعلِيي أَْعَمُل صـــــــــــَ
 )الطربي(.  فـيه. طتُ وفرى  عتهُ فضيى  العملِ 
َعُثونَ }  . )الطربي(.القـيامة يومُ  وذلكَ  ،ن قبورهمثون مِ بعَ يُ  يعين إىل يومِ : {ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
 

 .{فَُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـمُفَسُهمم يف َجَهنََّم َخاِلُدونَ َوَمنم َخفَّتم َمَوازِيُنُه } -103
 نىَم أبًدا. )الواضح(.ماكثوَن يف جهفقد ضيىعوا أنُفَسهم وخابوا وخسروا، وهم ... 
 

َلى َعَليمُكمم } -105 بُونَ َأَلَم َتُكنم َآََيِت تـُتـم ُتمم ِّبَا ُتَكذِِ  .{َفُكنـم
 )النسفي(. من هللا تعاىل. وتزعمون أهنا ليستْ 

 
ماا َضالِِيَ } -106 َوتـَُنا وَُكنَّا قـَوم َنا ِشقم  {.قَاُلوا رَبَـَّنا َغَلَبتم َعَليـم

ــَقى ِمن أْن ننقاَد هلا ونتىبَعها علينا أي: قد قامتْ  ــللنا عنها، ومل ،  احلجىة، ولكْن كنيا أشـــــــــــ فضـــــــــــ
 )ابن كثري(. ها.قْ رزَ نُ 
 

َن  } -107 َها فَِإنم ُعدم َنا ِمنـم رِجم  { فَِإنَّ ظَاِلُمونَ رَبَـَّنا َأخم
للعقوبة. )ابن  مســــــــــتحقُّونَ فنحن ظاملوَن ا مني  دان إىل ما ســــــــــلفَ عُ   الدنيا، فإنْ   ان إىل الدارِ دْ اردُ 

 كثري(.
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اِدي } -109 ــَ اَن َفرِيٌق ِمنم ِعبـ ــَ ُه كـ ــَّ َت َخريمُ ِإنـ ــم ا َوأَنـ ــَ ا َوارممَحمنـ ــَ اغمِفرم لَنـ ــَ ا فـ ــَّ ا َآَمنـ ــَ يـَُقوُلوَن رَبَـّنـ
 .{الرَّامِحِيَ 

دوَنين، ويـدعوَنين أَلغِفَر هلم، وأرمَحهم، وهللاُ  خرُي َمن لقـد كـاَن مجـاعـٌة ِمن عبـادَي املؤمننَي يوحـِي
 ِحَم وعفا. )الواضح(.رَ 
 

ِري } -110 ِرَيًّ َحَّتَّ أَنمَسومُكمم ِذكم َُتُوُهمم ِسخم ُهمم َتضمَحُكونَ فَاَّتََّذم ُتمم ِمنـم  .{وَُكنـم
 أي: ِمن صنيِعهم وعبادهِتم. )ابن كثري(.

 
َم ِبَا َصَ ُوا} -111 ُمم ُهُم المَفائُِزونَ  ِإِّنِ َجَزيـمتـُُهُم الميَـوم  {.َأَّنَّ
وهم، وفيه وأهنم انتفعوا مبا آذَ   ،حاهلم ســنِ حُ   لبيانِ   كم. اســتئنافٌ تِ هم على أذيى صــرب  بســببِ   :أي

 . )روح املعاين(.هلم إغاظةٌ 
 

َناُكمم َعبَـثاا } -115 َا َخَلقم ُتمم َأَّنَّ َنا اَل تـُرمَجُعونَ َأَفَحِسبـم  {.َوأَنَُّكمم ِإلَيـم
 لبغوي(.؟ )اللجزاء عون يف اآلخرةِ رجَ م أنكم إلينا ال تُ أفحسبتُ أي: 
 

116- { ُ َقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ المَعرمِش المَكِرَيِ فـَتَـَعاََل اَّللَّ  .{المَمِلُك اْلم
له   تنبغي ال معبودَ أي: تقدىَس أْن خيلَق شيًئا عبثًا، فإنه امللُك احلقُّ املنزىُه عن ذلك )ابن كثري(،  

 مجيعِ   ألنه سقفُ   العرشَ  فذكرَ   :{ اْلَعْرِش اْلَكرميِ َربُّ }  . )الطربي(،قي ك احللِ الـــمَ   إال هللاُ  العبودةُ 
ــفَــ  ــَ "رميك"ِبنــه  هُ املخلوقــات، ووصــــــــــــ  تعــاىل: الشــــــــــــــكــل، كمــا قــالَ  املنظر، هبيُّ  نُ ، أي: حســــــــــــ

َنا ِفيَها ِمْن  }   .)ابن كثري( [.10لقمان: سورة ] {ُكلِي َزْوٍج َكرميٍ َوأَنـْزَْلَنا ِمَن السىَماِء َماًء فَأَنـْبَـتـْ
 

 النور سورة 
 
ُهَما ِمَئَة َجلمَدٍة َواَل َتَمُخذمُكمم ِّبَِما رَأمَفٌة يف ِديِن اَّللَِّ } -2 ِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـم  الزَّانَِيُة َوالزَّاّن فَاجم

َخِ  ِم اْلم ِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم ُتمم تـُؤم َهدم َعَذاَّبَُما  َائَِفٌة  رِ ِإنم ُكنـم ِمِنيَ َولمَيشم  .{ِمَن المُمؤم
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ُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللِى َواْليَـْوِم اآْلَِخرِ } ــيومِ كم وابربيِ  هللِ قون ابم تصـــديِ كنتُ   إنْ   {:ِإْن ُكنـْ وأنكم  ،خراآل لـــــــــــــــ
 هللاَ   ال خيالفُ   فإنهُ ا قً مصديِ  ن كان بذلكَ مَ   فإنى  ،والعقاب  وللثوابِ  يامةِ الق حلشرِ  فـــــــــــــيه مبعوثونَ 

  .علـى معاصيه عقابهِ  خوفَ  ،وهنيه  أمرهِ يف
 )الطربي(. ورسوله. بـاهللِ  اإليـمانِ  ن أهلِ مِ  {:ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ }
 
َهاَدُة َأَحِدِهمم } -6 ُهمم َفشـَ َهَداُء ِإالَّ أَنـمُفسـُ َهاَداٍت َوالَِّذيَن يـَرمُموَن َأزمَواَجُهمم َوَلَم َيُكنم هَلُمم شـُ َأرمَبُع شـَ

 {.ِِبَّللَِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقيَ 
 ؤلُف ألفاَظ اللعاِن عند تفسرِي اآليِة التاسعة. أورَد امل

 
َُتُه َوَأنَّ اَّللََّ تـَوَّاٌب َحِكيمٌ } -10  {َوَلوماَل َفضمُل اَّللَِّ َعَليمُكمم َوَرمحم

ــرعـَُه هل ِة مـا يكوُن فـيه ِمن ذكَر تعـاىل لطفـَُه ِبلقـه، ورأفتـَُه هبم، وشــــــــــــ م الفرَج واملخرَج ِمن شــــــــــــــدى
ــيق ُل فقال تعاىل: }َولَ  ،الضــ من  عليكم كثريٌ  { أي: حلرجتم، ولشــــقى ٱَّللِى َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتهُ ْوالَ َفضــــْ

ــاده، وإن كـــان ذلـــك بعـــد احللفِ َوَأنى ٱَّللىَ تـَوىابٌ أموركم، }  ،ظـــةاملغلى  واألميـــانِ  { أي: على عبـ
 )ابن كثري(. .ى عنهبه، وفيما ينهَ  وأيمرُ  ما يشرعهُ }َحِكيٌم{ في

 
ُتمم ِفيِه َعَذاٌب َوَلوماَل َفضم } -14 َِخَرِة َلَمسَُّكمم يف َما َأَفضم نـمَيا َواْلم َُتُه يف الدُّ ُل اَّللَِّ َعَليمُكمم َوَرمحم

َِيمٌ   .{َع
نـيا واآلخرة، ِبْن عـفا   ــُل هللِا عليكم ورأفـتُه بكم يف الدُّ  ،عنكم وقَبـَِل توبَتكم إلمياِنكمولوال فضــــــــــــ

ــُتم فيـِه من حـ ألصـــــــــــــــاَبكم بـســـــــــــــ  برٌي ال ينقِطع. واخلطـاُب ـفِك عـذاٌب كدـيِث اإلـبِب مـا خضــــــــــــ
 )الواضح(. رِي املنافقني.غ ِمن للخائضنَي فيه

 
ا } -17 ُ َأنم تـَُعوُدوا ِلِمثمِلِه أََبدا َُُكَم اَّللَّ ِمِنيَ يَِع ُتمم ُمؤم  .{ِإنم ُكنـم

صًفا أي: إْن كنتم تؤمنون ابهلِل وشرعه، وتعظِيمون رسوَلُه صلى هللا عليه وسلم. فأميا َمن كان متى 
 ابلكفر، فذاَك له حكٌم آخر. )ابن كثري(.
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ََيَ } -18 ُ َلُكُم اْلم ُ اَّللَّ ُ َعِليٌم َحِكيمٌ َويـَُبيِِ  {.ِت َواَّللَّ
ــِي  َ  يكم ِبمرهِ عل  هُ هللا لكم حججَ  لُ ويفصــــــ ــي، وهللا عل   املطيعُ  وهنيه، ليتبنيى  يمٌ له منكم من العاصــــــ

إبســــاءته،  ءَ يســــ وامل  ،احملســــَن منكم إبحســــانه  عليه شــــيء، وهو جمازٍ  ىبكم وِبفعالكم، ال خيفَ 
 عليهم من األفعال.  ما فرضَ  هُ وفرضــــــــَ  ،ما كلىفهم من األعمال  وتكليفهِ  ،لقهخَ  يف تدبريِ   حكيمٌ 

 )الطربي(.
 
ُ يـَعمَلُم } -19  .{َوأَنـمُتمم اَل تـَعمَلُمونَ َواَّللَّ
 (.وتَنجوا. )الواضح دواوأنتم ال تعلموَن ما يَعلُمه، فردُّوا إليِه األموَر َترشُ  ...
 من حبيِ  على ما يف القلوبِ  يعاقبُ   بحانهُ وهللا ـســـــ  ،عليه الظاهر بوا يف الدنيا على ما دلى فعاقِ 

 .. )البيضاوي(اإِلشاعة
 
َُتُه َوَأنَّ اَّللََّ رَُءوٌف رَِحيمٌ } -20  .{َوَلوماَل َفضمُل اَّللَِّ َعَليمُكمم َوَرمحم

ــُل هللِا ونعمـتُه عليكم، ور  محـتُه بكم، لعجـىَل بعقوبِتكم، ولكنـىُه رمَحكم واتَب عليكم. ولوال فضــــــــــــ
 ملنافقني. )الواضح(.وهذا لغرِي ا

 
َشاِء َوالمُمنمَكرِ } -21  .{َوَمنم يـَتَِّبعم ُخُطَواِت الشَّيمطَاِن فَِإنَُّه َيَمُمُر ِِبلمَفحم

ــيطان ــُلْك طرَق الشــــ ــاعًيا وآِمرًا ابألفعاِل القوَمن َيســــ رع، ، فإنىُه يكوُن ســــ ــى بيحِة اليت يُنِكرُها الشــــ
 )الواضح(.لضررِها وآاثرِها السيِيئة. 

 
ُتوا  } -22 َعِة َأنم يـُؤم ِل ِمنمُكمم َوالســَّ اِكَي َوالمُمَهاِجرِيَن َواَل َيَمَتِل ُأوُلو المَفضــم ُأوِل المُقرمََب َوالمَمســَ

ُ َلُكمم  َأاَل حتُِبُّونَ يف َسِبيِل اَّللَِّ َولميَـعمُفوا َولمَيصمَفُحوا  ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ َأنم يـَغمِفَر اَّللَّ  {.َواَّللَّ
  بكر. أيب خالةِ  ح، وهو ابنُ هم، كِمْسطَ يِصلوا به أرحامَ ف ،ي قرابتهمذو {: أُويل اْلُقْرََب } ...
 هم، ألنه كان فقـرياً حمتاجا. الـحاجة، وكان ِمْسطح من : يقول: وذوي َخـلىةِ {َواْلَمَساِكنيَ }
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اجِ } ِبيـِل اَّللىِ َواْلُمهـَ ــَ هللا،  أعـداءِ   جهـادِ دايرهم وأمواهلم يفذين هـاجروا من وهم الـ  {:رِيَن يف ســــــــــــ
َطحُ  هللا صــلى هللا  مع رســولِ   إىل املدينة، وشــهدَ   من مكةَ   ن هاجرَ ألنه كان مم  ؛منهم وكان ِمســْ

 عليه وسلم بدراً. 
  بكرٍ إىل أيب ِمْسطحَ  مِ وذلك كجر  ،يهم من ُجرمن منهم إلا كاعُفوا عمي ولـــــيَ  :يقول {:َولْـــــيَـْعُفوا}

 من اإلفك.  ما أشاعَ  عائشةَ  ابنتهِ ى عل  فـي إشاعتهِ 
ــَيْصَفُحوا}  ولكنْ  ،ذلك  م قبلَ م ما كانوا يؤتوهنَ حبرماهنِ  ى ذلكَ هم عل رتكوا عقوبتَ يَ يقول: ولْ  {َولْــــــــ

 علـيهم. الذي كانوا هلم عليه من اإلفضالِ   مثلِ لـيعودوا هلم إىل
ه هم أمرَ اعِ بــ م مع اتيِ هبَ يعــذيِ  هبم أنْ  {يمٌ حِ رَ } ،هأمرَ  بعَ واتى  هُ ن أطــاعَــ مَ  لــذنوبِ  {وٌر َرِحيمٌ َواَّللىُ َغفُ }

ــتغفروهُ  وهفوةٍ  ةٍ ن زلــى ى مــا كــان هلم مِ عل  ،ههم إايي وطــاعتِ   هــا.ن فعلِ إليــه مِ  اواتبو  ،منهــا قــد اســــــــــــ
 )الطربي(.

 
نـَاِت المغـَاِفًَل ِإنَّ الَـِّذيَن يـَرمُموَن  } -23 صـــــــــــَ ِمنـَاتِ المُمحم َِخَرِة  ِت المُمؤم نـميـَا َواْلم َوهَلُمم لُِعُنوا يف اـلدُّ

َِيمٌ   {َعَذاٌب َع
بوا  عيـداِت عنيَقـِذفوَن العفيفـاِت الب إنى الـذين التـَُّهم، املؤمنـاِت، ابلزيان، أُبعِـدوا مَن الرىمحـة، فعـُذِي

نيا ابحلدي، ويف اآلخرِة ابلنىار، وهلم مع الىلعِن عذاٌب    ح يف التفسري(.كبرٌي هائل. )الواضيف الدُّ
 
َقَّ } -25 ُ ِدينَـُهُم اْلم َمِئٍذ يـَُوفِِيِهُم اَّللَّ َقُّ المُمِبيُ يـَوم  {.َويـَعمَلُموَن َأنَّ اَّللََّ ُهَو اْلم
 ُ هللا عنهما: وذلك أن  رضــــــــيَ   عباسٍ  عبد هللا بنُ  هم يف الدنيا. قالَ دُ عِ ما كان يَ  هلم حقيقةَ   يبنيِي

 )البغوي(. املبني. أن هللا هو احلقُّ  القيامةِ  يومَ  مُ علَ فيَ  ،دينيف ال  كان يشكُّ ُأيبي  عبد هللا بنَ 
 
ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن َعِليمٌ  ُهَو َأزمَكى َلُكمم َوِإنم ِقيَل َلُكُم ارمِجُعوا فَارمِجُعوا } -28  .{َواَّللَّ

 . )البغوي(.لكم وأصلحُ  أطهرُ  يعين: الرجوعُ 
 
ا َمتـَاٌع َلُكمم لَيمَس َعَليمُكمم جُ } -29 ُكونـٍَة ِفيهـَ ُخُلوا بـُُيوًتا َغريمَ َمســـــــــــم ُ يـَعمَلُم مَـا نـَاٌح َأنم تـَدم َواَّللَّ

ُتُمونَ   {تـُبمُدوَن َوَما َتكم
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 البــيوتِ  على أهلِ  مإذا استأذنتُ  االستئذانِ  كم منَ ِبلسنتِ   -  أيها الناسُ  - رونَ ظهِ ما تُ  يعلمُ   وهللاُ 
 هللاِ   طاعةَ أما الذي تقصــــــــدون به:   كم ذلكَ كم عند فعلِ  صــــــــدوِر يف  هُ ضــــــــمرونَ وما تُ   ،ســــــــكونةامل

 )الطربي(. ذلك؟ أم غريَ  ،إىل أمره واالنتهاءَ 
 
َُوا فـُُروَجُهمم  } -30 ارِِهمم َوَُيمَف وا ِمنم أَبمصـــــَ ِمِنَي يـَُغضـــــُّ َذِلَك َأزمَكى هَلُمم ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ُقلم لِلمُمؤم
نَـُعونَ  ِبَا  {َيصم
عن أن  الفرجِ  وحفظَ   ،إليه النظرُ  ا ال حيلُّ عمي  ها من النظرِ غضــــــــــى  { يقول: فإنى مْ َك أزَْكى هلَُ لِ }ذَ 
ُ َخِبرٌي مبَِ هلم عند هللا وأفضل.   الناظرين، أطهرُ  ألبصارِ   ظهرَ يَ   هللاَ   إنى  ا َيْصنَـُعوَن{ يقول:}إنى اَّللي

 ،عنه  لغضيِ كم ابا أمَر عمى كم أبصــــــــــاِر  ن غضيِ مِ   ،كم بهيما أمَر ف أيها الناسُ  ا تصــــــــــنعونَ مب  ذو خربةٍ 
 )الطربي(. ها له.هناكم عن إظهارِ  ها ملنْ كم عن إظهارِ فروجِ  وحفظِ 

 
رِبمَن ِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِّبِنَّ } -31 َواَل يـُبمِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ َأوم َآَِبئِِهنَّ َأوم َآَِبِء  َولمَيضـم

ائِ  نــــَ َواَِّنِنَّ َأوم َبِِن َأَخَواَِتِنَّ َأوم بـُُعولَِتِهنَّ َأوم أَبـم َواَِّنِنَّ َأوم َبِِن ِإخم اِء بـُُعولَِتِهنَّ َأوم ِإخم نــــَ ِهنَّ َأوم أَبـم
ائِِهنَّ َأوم مَـا َمَلكـَتم  ــَ ِل الَـِّذيَن َلَم ِنســـــــــ اِل َأِو الطِِـفم رمـبَِة ِمَن الِرِجـَ َاَُّنُنَّ َأِو التَـّاِبِعَي َغريمِ ُأوِل اْلمِ  َأُـيم

َمهَ  رِبمَن ِبَِرمُجِلِهنَّ لِيـُعمَلَم َما ُُيمِفَي ِمنم زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإََل اَي اِء َواَل َيضــم َّللَِّ ُروا َعَلى َعومرَاِت النِِســَ
يعاا  ِلُحونَ َجَِ ِمُنوَن َلَعلَُّكمم تـُفم  {.أَيُـَّها المُمؤم

رِْبَن ِِبُ } ــْ  على صــــدورهنى  ضــــارابتٌ   هلا صــــنفاتٌ  لُ عمَ يُ   ،املقانع ُمرِِهنى َعَلٰى ُجُيوهِبِنى{ يعينَوْلَيضــ
 ..ما حتتها من صدرها وترائبها لتواريَ 
ــميِ  ى به الرأس، وهيغطى به، أي: يُ  رُ مَ ار، وهو ما خيُ َِخ   مر مجعُ واخلُ   املقانع. يها الناسُ اليت تســــــــــــ
رِْبَن{: وليشــــــدُ جبري: }  ســــــعيد بنُ  قالَ   يعين: على النحرِ { ُمرِِهنى َعَلٰى ُجُيوهِبِنى ِِبُ } ،دنَوْلَيضــــــْ

 رى منه شيء.والصدر، فال يُ 
 به ورســـــوله، ... فإنى الفالَح كلى الفالح، يف فعِل ما أمَر هللاُ {أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلىُكْم تـُْفِلُحونَ }

 (.، ابختصاروترِك ما هنَيا عنه. وهللاُ تعاىَل هو املستعان. )ابن كثري
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ا ِإلَيم } -34 دم أَنـمَزلمنـــَ ا ِمنم قـَبمِلُكمم َوَلقـــَ ِذيَن َخَلوم اٍت َوَمَثًلا ِمَن الـــَّ ةا ُكمم َآََيٍت ُمبَـيِِنـــَ ِعَـــَ َوَموم
 {.لِلمُمتَِّقيَ 

 . )البيضاوي(.املتقني ألهنم املنتفعون هبا وختصيصُ  .به يف تلك اآلايت  يعين ما وعظَ 
 
ٍء َعِليمٌ } -35 ُ ِبُكلِِ َشيم  .{َواَّللَّ
 ايَة ممىن يستحقُّ اإلضالل. )ابن كثري(.هو أعلُم مبن يستحقُّ اهلد أي:
 
امـاا َفََتَى المَودمَق } -43 نـَُه ُثَّ ََيمَعلـُُه رُكـَ اِبا ُثَّ يـَُؤلُِِف بـَيـم حـَ َُيمُرُج ِمنم َأَلَم تـََر َأنَّ اَّللََّ يـُزمِجي ســـــــــــَ

َماِء ِمنم ِجَباٍل ِفيَها  ِخًَلِلِه  ــَّ يُب ِبهِ ِمنم بـََرٍد  َويـُنَـزُِِل ِمَن السـ ــِ رِفُُه َعنم َمنم  فـَُيصـ ــم اُء َوَيصـ ــَ َمنم َيشـ
 {.َيَشاءُ 
 .وسطه {:خَيْرُُج ِمْن ِخاَللِهِ }
يُب ِبهِ } آُء{ د }َمنْ يعين ابلربَ   {:فـَُيصـــــِ رِفُُه َعمىنْ   هُ زروعَ  فيهلكُ   ،َيشـــــَ آُء{ وأمواله، }َوَيصـــــْ ، َيشـــــَ

 )البغوي(. .هفال يضرُّ 
 
ُ اللَّيمَل َوالنـََّهاَر } -44 َبمَصارِ ِإنَّ يـَُقلُِِب اَّللَّ َةا أِلُوِل األم  {. يف َذِلَك َلِع م
 ،والنهار  يلَ الل  يبهِ ويف تقل  ،دَ الربَ   ومن الســــــماءِ   ،قَ ودَ منه ال وإنزالهِ  ،الســــــحابَ   هللاِ   إنشــــــاءِ  يفإنى 

لـه  على أنى  ويـدلُّ  نَبءُ ألن ذلـك يُ  ؛وعقـل ن لـه فهمٌ ممى  ،عظ بـهوعظـًة ملن اتى  ،بـه لعربًة ملن اعتربَ 
 )الطربي(. .شيء ههُ شبِ ال يُ  ،ابً ـا ومقليِ فً ومصريِ ا رً مدبيِ 
 
ٍء َقِديرٌ } -45 ُ َما َيَشاُء ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِِ َشيم  {َُيمُلُق اَّللَّ
ــلقن اخلَ مِ  ما يشاءُ  هللاُ  ثُ دِ حيُ  ــلقهِ وخَ  ذلكَ  علـــى إحداثِ   هللاَ  إنى ، ـ ــلقِ وخَ   ـ  ن األشياءِ مِ  ما يشاءُ  ـ

 )الطربي(. أراد. علـيه شيءٌ  رُ ال يتعذى  ،ذو قدرة ،غريه
 
ُهمم ِمنم بـَعمِد َذِلَك } -47 َوَما ُأولَِئَك َويـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِِبَّللَِّ َوِِبلرَُّسوِل َوَأ َعمَنا ُثَّ يـَتَـَوَلَّ َفرِيٌق ِمنـم

ِمِنيَ   .  {ِِبلمُمؤم
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 أي: ليسوا ابملؤمننَي املعهوديَن ابإلخالِص والثباِت عليه. )روح املعاين(.
 
ُ َعَليمِهمم َوَرُسولُهُ  َأيف قـُُلوِّبِمم َمَرٌض َأمِ } -50  .{ارمًَتبُوا َأمم َُيَاُفوَن َأنم ُيَِيَف اَّللَّ

يف الدين،   هلا شك    هلا، أو قد عرضَ   الزمٌ   مرضٌ  يف القلوبِ   هم عن أن يكونَ أمرُ   يعين: ال خيرجُ 
 بكليٍ  حمض، وهللا عليمٌ  ا كان، فهو كفرٌ  موأايًّ   َر هللاُ ورسولُه عليهم يف احلكم.أو خيافون أْن جيو 

 )ابن كثري(. عليه من هذه الصفات. منهم، وما هو منطوٍ 
 
نَـُهمم  } -51 ُكَم بـَيـم ولـِِه لَِيحم ِمِنَي ِإَذا ُدُعوا ِإََل اَّللَِّ َوَرســـــــــــُ َل المُمؤم اَن قـَوم َا كـَ عمنـَا ِإَّـنَّ َأنم يـَُقوُلوا َسَِ

 .{َوَأ َعمَنا
 . )النسفي(.هُ َأطَْعَنا{ أمرَ }وَ  هُ { قولَ َنايـَُقوُلواْ مسَِعْ  }َأنْ 
 
 {.َوَمنم ُيِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَُيمَش اَّللََّ َويـَتـَّقمِه فَُأولَِئَك ُهُم المَفائُِزونَ } -52

وَلهُ  }َوَمنْ  ى  ،هوســــــرى   هُ هللا عنهما: فيما ســــــاءَ   عباس رضــــــيَ  ابنُ  قالَ   :{يُِطِع ٱَّللىَ َوَرســــــُ }َوخَيْشــــــَ
ِئَك ُهُم ٱْلَفآئُِزونَ فيما بعد، }فَ  }َويـَتـىْقِه{  ،من الذنوب  على ما عملَ  :{ٱَّللىَ  . الناجون  :{ُأْولَــــــــــــــٰ

 )البغوي(.
 
 .{ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِبَا تـَعمَمُلونَ } -53

وإْن  -  والباطُن ِبالفهِ  -أي: هو خبرٌي بكم ومبن يُطيُع ممىن يعصـــــــي، فاحللُف وإظهاُر الطاعِة 
وق، فاخلالُق تعاىَل يعلُم السـرى وأخَفى، ال يروىُج عليه شـيٌء ِمن التدليس، بل هو راَج على املخل 

 خبرٌي بضمائِر عباده، وإْن أظهروا خالَفها. )ابن كثري(.
 
ولَ } -54 َا َعَليـمِه مَـا محُِِـ   قـُلم َأِ يُعوا اَّللََّ َوَأِ يُعوا الرَّســـــــــــُ ا فـَِإَّنـَّ لمُتمم َل َوَعَليمُكمم مَـا محُِِ فـَِإنم تـََولَّوم

 {.َوِإنم ُتِطيُعوُه ََتمَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ المَبًَلُغ المُمِبيُ 
ولَ } ا ألمرِه، وأطيعوا رســـــوَلُه وال {: وقْل هلم: أطيعوا هللَا واســـــتجيُبو ُقْل َأِطيُعوا اَّللىَ َوَأِطيُعوا الرىســـــُ
 الِفوه.خت
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وِل ِإالى اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ  هَتَْتُدوا َوَما َعَلىَوِإْن ُتِطيُعوُه }  ــُ ــوَل فقد اهتديُتم الرىســــ {: وإذا أطعُتم الرىســــ
وٍح وبيان، وقد فَعل، وال ـضــــــــــــ ما أوِحَي إليه، يف و  بَـلِيَغكمســـــــــــــولِنا إالي أْن يُـ وما على ر إىل احلقي. 

 )الواضح(. على قلوِبكم. َة لهسيطر 
 
55- { ُ َاتِ الَـِّذيَن َآَمُنوا ِمنمُكمم وَ َوعَـَد اَّللَّ اْلـِ ــَّ َرمِض   َعِمُلوا الصـــــــــ ِلَفنـَُّهمم يف األم َتخم ا لََيســـــــــــم َكمـَ

َلَف الَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم  َتخم لَنـَُّهمم ِمنم بـَعمِد   اســـــــــــم ى هَلُمم َولَيـَُبدِِ َولَُيَمكَِِننَّ هَلُمم ِدينَـُهُم الَِّذي ارمَتضـــــــــــَ
ِفِهمم َأممناا يـَعمُبُدوَنِِن  ئاا َخوم رُِكوَن ّب َشيـم  .{اَل ُيشم

ُ الىِذيَن َآَمُنواوَ } احلَِ { أيها الناس، }َوعَ ِمْنُكمْ }  { بـــــــــــــــــــاهلل ورســــولهِ َعَد اَّللى { يقول: اتِ ِمُلوا الصــــى
 .وهنياه فـيـما أمراهُ  هُ وأطاعوا هللا ورسولَ 

َتْخَلَف الـىِذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ } ــْ ا اســــــــــــ ــرائيـل، إذ أهلـكَ ن قبلهم ذلـك مِ  كمـا فعـلَ   {:َكمـَ   ببين إســــــــــــ
 هم ملوكها وسكاهنا.وجعلَ  ،بـالشأم الـجبـابرةَ 

ًئا} يـْ رُِكوَن يب شـَ بل  ،هاا غريَ وال شـيئً  واألصـنامَ   األواثنَ   يَ م إايي ال يشـركون يف عبـــــــــــــــادهتِ {:  اَل ُيشـْ
 )الطربي(. غريي. ن شيءٍ مِ  دَ ما ُعبِ  دون كليِ  فردوهنا إيلى فـيُ  ،العبادة يلَ ـلصون خيُ 
 
 {.رممَحُونَ ا الزََّكاَة َوَأِ يُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكمم تُـ َوَأِقيُموا الصًََّلَة َوَآُتو } -56
 . )النسفي(.فإهنا من مستجلبات الرمحة ،وارمحَ لكي تُ  :أي
 
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ } -58 َََيِت َواَّللَّ ُ َلُكُم اْلم ُ اَّللَّ  .{َكَذِلَك يـَُبيِِ
ُ هللاُ لكم مجيَع أعالمِه بيىنُت لكم أيها الناُس أحكاَم االستئذاِن يف هذه اآلية، ككما   ذلَك يبنيِي

هم، وغرِي ذلَك ِمن  وأدلىتِه وشــــــــــرائَع دينه، وهللاُ ذو علٍم مبا ُيصــــــــــلُح عباَده، حكيٌم يف تدبريِه إايي
 أموره. )الطربي(.

 
ُ َلُكمم َآََيتِ } -59 ُ اَّللَّ ُ َعِليٌم َحِكيمٌ َكَذِلَك يـَُبيِِ  {.ِه َواَّللَّ

 ُ ٰذلـَِك يـَُبنيِي تِـهِ  ٱَّللىُ }كـَ خلقـه،  ِبمورِ  {وقيـل: أحكـامـه، }َوٱَّللىُ َعِليمٌ  ،دالالتـه :{ َلُكْم َءايَـــــــــــــــــــــــــــــٰ
 )البغوي(. َحِكيٌم{ مبا دبـىَر هلم.}
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ُ ِبُكلِِ } -64 نَـبِِئـُُهمم ِبَا َعِمُلوا َواَّللَّ َم يـُرمَجُعوَن ِإلَيمِه فـَيـُ ٍء َعِليمٌ  َويـَوم  .{َشيم

ُلوا{ بِـــَما َعمِ يقول: فـــيخربهم حينئٍذ }  ،{}فـــيـُنَـبِيئـُُهم مرهإىل هللا الذين خيالفون عن أ  جعُ ويوم يَر 
ُ ِبُكلِي َشْيٍء َعلِــيــمٌ  الدنــيا، مث جيازيهم على ما أسلفوا فــيها، من خالفهم علــى رهبم. }وَ يف { اَّللي

 ىال خيفَ  ،ن األمورمِ  ذلكَ  وغريِ  ،أنتم وهم وغريكم عملتموهُ  شــــــــــــــيءٍ  بكليٍ  ذو علمٍ   وهللاُ يقول: 
 إلـيه.  عونَ رجَ تُ   يومَ   عملهِ   منكم أجرَ  عاملٍ   كلى   وهو ُموفٍ   ،كله  بذلكَ   يطٌ بل هو حم  ،ه شيءيعل 

 )الطربي(.
 

 سورة الفرقان 
 
َوَِّليَ } -5 تَـتَـبَـَها  َوقَاُلوا َأَساِ رُي األم َرةا َوَأِصيًلا َفِهَي َتُمَلى اكم  {.َعَليمِه ُبكم
ــٰ } ــــــــــــــ  ،من هللا  ليسَ  كان يقول: إني هذا القرآنَ   ،احلارث  النضــر بنَ يعين  {ِطرُي ٱأَلوىِلنيَ َوقَاُلۤواْ َأســَ

ــطىرَ  ــفنداير،  رُ   حديثِ  مثلُ   ،األولون هُ وإمنا هو مما سـ ــتم واسـ من  : انتســـخها حممدٌ ٱْكتَـتَـبَـَها{}سـ
له، ألنه كان ال يكتب، }َفِهَي   كتبَ أن يُ  " يعين طلبَ تبومعىن "اكت  .وعدىاس ،جرب، ويسـار
 )البغوي(. وعشياً. غدوةً  :ُبْكَرًة َوَأِصياًل{قرأ عليه ليحفظها ال ليكتبها، }عين تُ ، ي{مُتَْلٰى َعَلْيهِ 

بطالنه، فإنه  أحدٍ  كلُّ   منهم، يعلمُ   تهِ وهبُ  وكذبهِ   لســــــــخافتهِ  وهذا الكالمُ قاَل ابُن كثري رمَحُه هللا:  
ــيئاً من  يكنْ هللا صــــلى هللا عليه وســــلم مل   أن حممداً رســــولُ   وابلضــــرورةِ   ابلتواترِ  مَ لِ قد عُ  يعاين شــ

هللا   هُ إىل أن بعثَ  مولدهِ  وال يف آخره، وقد نشـــــــــــــأ بني أظهرهم من أولِ   عمرهِ  الكتابة، ال يف أولِ 
عن  هُ عدَ وأمانته، وبُ  هُ ونزاهته، وبرى   هُ ه، وصــــــــدقَ وخمرجَ  هُ ســــــــنة، وهم يعرفون مدخلَ  حنواً من أربعنيَ 

ــائرِ  والفجورِ  الكذبِ  ــمُّ الرذيلة، حىت إهن  األخالقِ   وســــ ــغرهِ   هُ ونَ م كانوا يســــ عث: وإىل أن بُ   يف صــــ
هبذه   به، نصبوا له العداوة، ورموهُ  هُ هللا مبا أكرمَ  هُ ا أكرمَ ه، فلمى وبريِ   األمني؛ ملا يعلمون من صدقهِ 

من إفكهم يقولون:  بـه، فتـارةً  هُ منهـا، وحـاروا فيمـا يقـذفونَـ  هُ براءتَـ  عـاقـلٍ  كـلُّ   اليت يعلمُ  ،األقوال
هللا تعاىل:  وقالَ  .اب يقولون: كذي   يقولون: جمنون، واترةً   لون: شـــــــــاعر، واترةً يقو   ســـــــــاحر، واترةً 

 [.9]سورة الفرقان:  {يالً  َفالَ َيْسَتِطيْعوَن َسبِ }ٱْنظُْر َكْيَف َضَربُواْ َلَك ٱأَلْمثَاَل َفَضلُّواْ 
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َُرم َكيمَف َضَربُوام َلَك ٱأَلممثَالَ } -9 َتِطيعموَن  ٱنم  .{َسِبيًلا َفَضلُّوام َفًلَ َيسم
َربُواْ } واخرتعوا  ،تلك األقوال قالوا فيكَ  :أي  .األشــباه :{الَ نوا }َلَك ٱأَلْمثَ بيى   :{ٱْنظُْر َكْيَف ضــَ
 . )النسفي(.واملسحور ،عليه ىواململَ  ،من املفرتي ،واألحوال تلك الصفاتِ  لكَ 
 
َارُ َجنَّ ِمنم َذِلَك    تـََباَرَك الَِّذي ِإنم َشاَء َجَعَل َلَك َخريماا} -10 ََّنم َوََيمَعلم   اٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

 .{َلَك ُقُصوراا
 مكانَ  لكَ  جعلَ ف ،مداي حم لكَ   شــــركونَ امل هؤالءِ  ا قالَ ا ممى خريً  لكَ  جعلَ   شــــاءَ  الذي إنْ  سَ تقدى 
ى ترَ  كانت قريشٌ و   ، وجيعْل لَك بيواًت مبنيىة.ها األهنارأشــــــــجارِ   أصــــــــولِ عري يف نيَ بســــــــات ذلكَ 
 )ينظر تفسري الطربي(. ا ما كان.كائنً   ،اقصرً  جارةِ ن احلمِ  يتَ البـ
 
بُوا ِِبلسَّاَعةِ } -11 َن ِلَمنم   َبلم َكذَّ  {.َسِعرياا َكذََّب ِِبلسَّاَعةِ َوَأعمَتدم
 {: ابلقيامة.لسىاَعةِ }ابِ 
اَعةِ }البيضـــــــــــاوي:   قالَ  بُواْ بِٱلســـــــــــى وظنوا أن   ،الدنيوية هم على احلطامِ أنظارُ  { فقصـــــــــــرتْ َبْل َكذى

  .لفقرك فطعنوا فيكَ  ،إمنا هي ابملال الكرامةَ 
  .الفاسدة املطاعنِ لوا من ال ملا متحى  ،بوكأو فلذلك كذى 

  .يف اآلخرة هللا لكَ  قونك مبا وعدَ ويصديِ  أو فكيف يلتفتون إىل هذا اجلوابِ 
 منه. فإنه أعجبُ  ،كمن تكذيبهم إايي  أو فال تعجبْ 

 
ُلمِد الَِِّت ُوِعَد المُمتـَُّقوَن  ُقلم َأَذِلَك َخريمٌ } -15  .{َكاَنتم هَلُمم َجَزاءا َوَمِصرياا َأمم َجنَُّة اْلم
 . )ابن كثري(.م إليهامآهلَ  يف الدنيا، وجعلَ  أطاعوهُ  ومصرياً على ما علها هلم جزاءً وج
 
ُئوالا } -16 ا َمسم  .{هَلُمم ِفيَها َما َيَشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن َعَلى رَبَِِك َوعمدا

اُءوَن{ أي: ِمن املالذي، ِمن مآكَل ومشـــــارب، ومالبَس ومســـــاكن،  ــَ ومراكَب }هَلُْم ِفيَها َما َيشـــ
ومنــاظر، وغرِي ذلــَك ممــيا ال عنٌي رأت، وال أذٌن مسعــت، وال خطَر على قلــِب أحــد. وهم يف 
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ا ِحَوال. وهذا ذلَك خالدون أبًدا دائًما سرمًدا، بال انقطاٍع وال زواٍل وال انقضاء، ال يبغوَن عنه
 ِمن وعِد هللِا الذي تفضىَل به عليهم، وأحسَن به إليهم. )ابن كثري(.

 
ُرُهمم َوَما يـَعمُبُدوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ } -17 َم َُيمشـُ َللمُتمم ِعَباِدي َهُؤاَلِء َأمم ُهمم َويـَوم فـَيَـُقوُل أَأَنـمُتمم َأضـم

 .{َضلُّوا السَِّبيلَ 
موهم عن طريق أنتم أزَلتُ  :هللا ن دونِ شــــــــــــــركون يعبــدوهنم مِ امل هؤالءِ  نَ للــذين كــا هللاُ  يقولُ ف... 
ــادي هم الذين ضـــلُّ ، حىت اتهوا وهلكوا والضـــاللةِ  إىل الغييِ وهم ى ودعومتُ دَ اهلُ   يلَ وا ســـبأم عبـــــــــــــــ

 )الطربي(. ؟وسلكوا العَطب قيِ واحل الرشدِ 
 
َبِغي لََنا َأنم نَـ } -18 لَِياءَ قَاُلوا ُسبمَحاَنَك َما َكاَن يـَنـم  {.تَِّخَذ ِمنم ُدوِنَك ِمنم َأوم

َنَك{ له، }َما َكاَن يَنَبِغى لََنآ َأن نـىتىِخَذ ِمن ُدوِنَك إمعه  نزىهوا هللا من أن يكونَ   ،}قَاُلواْ ُسْبَحــــــــــــٰ
نــا من دوهنم. وقيــل: مــا بــل أنــت وليُّ  ،أعــداءك ، يعين: مــا كــان ينبغي لنــا أن نوايلَ لِيـَـآَء{ِمْن أَوْ 

 )البغوي(. ك.نا وحنن نعبدُ هم بعبادتِ أنمرَ  كان لنا أن
 
رمفاا  فـََقدم َكذَّبُوكُ } -19 َتِطيُعوَن صــــَ راامم ِبَا تـَُقوُلوَن َفَما َتســــم َمِلمم ِمنمُكمم   َواَل َنصــــم نُِذقمُه َعَذاِبا َوَمنم َي
 {.َكِبرياا
 كم.أنفسِ  وال نصرَ  {َواَل َنْصرًا}
 )النسفي(... دون الفاسق ابلشركِ  يليقُ  وهو ،يف النار خللودِ اب رَ سيِ فُ  {:نُِذْقُه َعَذااًب َكِبريًا}
 

 اجلزء التاسع عشر 
 
ذم ُفًَلنا } -28 َتِِن َلَم َأَّتَِّ  {.َخِليًلا ََي َويـمَلََّت لَيـم

 صديًقا.
 
نمَساِن َخُذوالا } -29  {.وََكاَن الشَّيمطَاُن ِلْلمِ
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ُن{} ــٰ هللا فهو   من صدى عن سبيلِ  ، وكلُّ واجلني  نسِ عاٍت من اإلِ   دٍ متمريِ  وهو كلُّ  :وََكاَن ٱلشىْيطَـــــــ
ِن َخُذواًل{}  ،شــيطان ـــــــــــــــــٰ  وحكمُ  .والعذاب  البالءِ  ويتربأ منه عند نزولِ   يرتكهُ   ،أي: اتركاً  ِلإِلْنســَ
 )البغوي(. هللا. ني اجتمعا على معصيةِ متحابى  كليِ   يف حقيِ  عام   هذه اآليةِ 

 
 {َهاِدَيا َوَنِصريااوََكَفى ِبَربَِِك } -31
ــِي ويُ  ،قي إىل احل  هديكَ  يَ هادايً  كَ بربيِ  دُ اي حممى  اكَ وكف ــد  ركَ بصـــــ ــرً و  ،الرشـــــ  .ى أعدائك عل  ا لكَ انصـــــ

 لتبليغِ  وامضِ  ،ألمري اصــــــربْ ف ،يهمعل   كَ فإين انصــــــرُ   ،شــــــركنين املمِ  أعداؤكَ   كَ يقول: فال يهولنى 
 )الطربي(. رساليت إلـيهم.

 
 .{ُأولَِئَك َشر  َمَكانا َوَأَضلُّ َسِبيًلا ِإََل َجَهنََّم  الَِّذيَن ُُيمَشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهمم } -34

 هم أسوأُ منزِلة، وأبعُد طريًقا عن احلقي. )الواضح يف التفسري(.
 
َّاِلِمَي َعَذاِبا أَلِيماا} -37 َن لِل  .{َوَأعمَتدم
 العذابِ  ن عاجلِ م مِ هب ى الذي حلى ســوَ   ،ا أليمً عذاابً   خرةِ اآل يف هللِ اب دان هلم من الكافرينَ وأعدَ 
 )الطربي(.  الدنـيا.يف
 
َف يـَعمَلُموَن ِحَي يـََرومَن المَعَذاَب َمنم } -42 وم َها َوسـَ َ مَن َعَليـم لَُّنا َعنم َآهِلَِتَنا َلوماَل َأنم صـَ  ِإنم َكاَد لَُيضـِ

 {.َأَضلُّ َسِبيًلا 
هللا صـــــــــــلى هللا عليه  برســـــــــــولِ ون  ؤ شـــــــــــركني الذين كانوا يهز امل خمرباً عن هؤالءِ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ 

ان عن عبــــــــادهتا نا عن آهلتنا اليت نعبدها، فــــــــيصدُّ هذا يضلُّ  وسلم: إهنم يقولون إذا رأوه: قد كادَ 
ــادهتا. }َوَسْوَف يـَْعلَ لوال صربان عل  ــُموَن ِحنَي يـََرْوَن ايها، وثبوتنا على عبــــــــ  جلى  { يقولُ لعَذابَ ــــــــ

ُ سـيُ   ثناؤه:  غريَ  ن الراكبُ مَ  ،هلةم اآلهبم على عبــــــــــــــــادهتِ  قد حلى   هللاِ  بَ عذا  يعاينونَ   هلم حنيَ  بنيى
 )الطربي(. .هم أو أنتَ  ،ىالردَ  سبـيـلَ  والسالكُ  ،دىاهلُ  طريقِ 
 
 {.َأفَأَنمَت َتُكوُن َعَليمِه وَِكيًلا َأرَأَيمَت َمِن اَّتَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه } -43
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 بيضاوي(.؟ )الهذا واملعاصي وحالهُ  عن الشركِ  حفيظاً متنعهُ 
 وقد فسىَر املؤلُف )الوكيل( يف اآليِة التالية.

 
راا} -48 َِتهِ  َوُهَو الَِّذي َأرمَسَل الرََِِيَح ُبشم َ َيَديم َرمحم  {.َبيم

َر بنزوِل املطر، بعَد تشكُِّل السىحاب. )الواضح(.  وهو الذي بعَث الريايَح لتبشِي
 
تاا َوُنسم } -49 ِيَي ِبِه بـَلمَدةا َميـم َنا أَنـمَعاماالُِنحم  {.َوَأَنِسيَّ َكِثرياا ِقَيُه ِمَّا َخَلقم

 ايَ ا جاءها احلَ فيها وال شـــــــيء، فلمي   ال نباتَ  انتظارها للغيث، فهي هامدةٌ  أي: أرضـــــــاً قد طالَ 
َها ٱْلَمآَء  األزاهري واأللوان، كما قال تعاىل: عاشــــــــــــــت واكتســــــــــــــت رابها أنواعَ  }فَِإَذآ أَنزَْلَنا َعَليـْ

 .[ اآلية39فصلت: سورة ] َوَرَبْت{ ٱْهتَـزىتْ 
ِقَيِه ممىا َخَلْقَنآ أَ   ــْ ىى َكِثرياً }َوُنســ ماً َوَأاَنســــِ  وأانســــيي  من أنعامٍ   ،منه احليوان وليشــــربَ   { أي:نـَْعـــــــــــــــــــٰ

}َوُهَو ٱلــىِذى يـُنَـزيُِل  لشــــــــــــــرهبم وزروعهم وْثــارهم؛ كمــا قــال تعــاىل: ،احلــاجــة حمتــاجني إليــه غــايــةَ 
ِر َرمْحَِة  تعاىل: [ اآلية، وقالَ 28الشورى:  سورة  ] َما قـََنُطوْا{ ٱْلَغْيَث ِمن بـَْعدِ  }فَٱنظُْر ِإىَلٰ َءاثَــــــــــــــٰ

 [. )ابن كثري(.50]سورة الروم:  َكْيَف حُيِْى ٱأَلْرَض بـَْعَد َمْوهِتَآ{ٱَّللِى  
 
ُهمم } -52  .{ِجَهاداا َكِبريااِبِه  َفًَل ُتِطِع المَكاِفرِيَن َوَجاِهدم
اِفرِينَ َفاَل ُتِطِع ا} ــَ ــا يــــدعونــــَك إليــــه ِمن موافقِتهم ومــــداهنِتهم. {: ْلكــ فال ُتطِع الكــــافريَن فيمــ

 )البغوي(.
هِ  ــٰ هللا تعاىل   عباس رضيَ  جرير وابن املنذر عن ابنِ   ابنُ  كما أخرجَ   ،{ أي ابلقرآنْدُهْم ِبهِ }َوَجـــــــ
ــه من الرباهنيِ  وذلـــك بتالوةِ  ،عنهمـــا ــا فيـ  األممِ  أحوالِ  ذكريِ وتـــ  ،واملواعظ والزواجرِ  والقوارعِ  مـ
اداً َكبرياً  ،بــةاملكــذيِ   رُ قــادَ ال يُ  ،كبري  جهــادٌ  املــذكورِ  العــاملني على الوجــهِ  كــليِ   فــإن دعوةَ  ،{}ِجهــَ
 ا. )روح املعاين(.وكيفً  اكمًّ   قدرهُ 
 
 {رَبَُّك َقِديرااوََكاَن } -54
 )الطربي(. وأراد. ما شاءَ هم فيوتصريفِ  ،لقِ ن اخلَ مِ  ما يشاءُ  لقِ على خَ  ذو قدرةٍ  اي حممدُ  كَ وربُّ 
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َيِِ الَِّذي اَل َُيُوتُ } -58 ِدِه  َوتـَوَكَّلم َعَلى اْلم  {.اوََكَفى ِبِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريا َوَسبِِحم ِبَمم
وتوكىْل اي حممىُد على الذي له احلياُة الدائمُة اليت ال موَت    {:َوتـَوَكىْل َعَلى احلَْيِي الىِذي اَل مَيُوتُ }
 عها، فِثْق به يف أمِر ربِيَك وفوِيْض إليه، واستسِلْم له، واصرْب على ما انبَك فيه. م
لقه، فإنه ال  خَ  خابراً بذنوبِ  الذي ال ميوتُ  حلييِ اب كَ وحسبُ  {:اوََكَفى ِبِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريً }
 )الطربي(.   القـيامة.  هم هبا يومَ حتـى جيازيَ  ،ها علـيهمٍص مجيعَ منها، وهو حمُ  علـيه شيءٌ ى خيفَ 
 
نَـُهَما} -59 َرمَض َوَما بـَيـم ٍم   الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألم تَـَوى َعَلى المَعرمشِ يف ِستَِّة َأَيَّ  . {ُثَّ اسم

ِمن مشوٍس وكواكَب وخملوقاٍت مل نَرها، واألرَض هللُا الذي خلَق السىماواِت العظيمَة وما فيها 
م، مثى استَوى على اوما فيها ِمن حيواٍن ونب لعرش، يدبِيُر األمَر ويَقضي اٍت ومجاد، يف ستىِة أايى

 اخلَلق.. )الواضح(.  بني
 
ُجُدوا ِللرَّمحمَنِ } -60 ُجُد ِلمَ قَاُلوا َوَما الرَّمحمَُن  َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اسم  {.َوزَاَدُهمم نـُُفوراا  ا ََتمُمُرنَ أََنسم
وا صلُّ   {:اْسُجُدوا لِلرىمْحَنِ : }للمشركني  والسالمُ   عليه الصالةُ   حممدٌ   قالَ إذا    :أي  {َوِإَذا ِقيَل هَلُمُ }

 .هلل واخضعوا له
منا   علمٍ   من غريِ   اي حممدُ   ابلسجودِ   كَ أو ألمرِ   ،له  للذي أتمران ابلسجودِ {:  أََنْسُجُد ِلَما أَتُْمُرانَ }
 )النسفي(.  به.
 
 {: ا َوِقَيامااُسجَّدا َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرّبِِِمم } -64

 )البغوي(. على أقدامهم. :{على وجوههم، }َوِقيَـٰماً  :}ُسجىدًا{
 
تَـَقرًّا} -66 َا َساَءتم ُمسم  {.َوُمَقاماا ِإَّنَّ

 . )ابن كثري(.منظراً  لُ املنز  أي: بئسَ 
 
َم المِقَياَمِة َوَُيمُلدم ِفيِه ُمَهانا } -69  .{ُيَضاَعفم َلُه المَعَذاُب يـَوم
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اَعْف    َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة{ أي: يكرىُر عليه ويغلىظ، }َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهااًن{ أي: حقريًا }ُيضـــــــَ
 ذلياًل. )ابن كثري(.

 
َناٍت  َوَعِمَل َعَمًلا َوَآَمَن ِإالَّ َمنم ًَتَب } -70 ــَ يَِِئاَِتِمم َحسـ ــَ ُ سـ اِْلاا فَُأولَِئَك يـَُبدُِِل اَّللَّ ــَ وََكاَن صـ

ُ َغفُ   .{وراا رَِحيماااَّللَّ
ًا} احلـِ َل َعَماًل صـــــــــــــــَ ن مِ  هللاُ  هُ ا أمرَ مبـ  وعمـلَ  ،هللا نبُّ  مـدٌ بـه حم ا جـاءَ مبـ  قَ وصـــــــــــــــدى   {:َوَآَمَن َوَعمـِ

  عنه. هللاُ  ا هناهُ ى عمي وانتهَ  ،األعمال
ُ َغُفورًا َرِحيًما}  ،ه طاعت  وراجعَ   ،ن عبــــــــــــادهمِ  ن اتبَ مَ  عن ذنوبِ  ذا عفوٍ   وكان هللاُ   {:وََكاَن اَّللى

 )الطربي(. منها. توبتهِ  بعدَ  على ذنوبهِ  هُ يعاقبَ  به أنْ  وذا رمحةٍ 
 
 .{فَِإنَُّه يـَُتوُب ِإََل اَّللَِّ َمَتاِبا  َوَعِمَل َصاِْلااَوَمنم ًَتَب } -71

 . )الطربي(.هفأطاعَ  هللاُ  هُ ا أمرَ مب وعملَ 
 
َن المُغرمَفَة ِبَا َصَ ُوا َويـَُلقَّوم } -75  {.َن ِفيَها حتَِيَّةا َوَسًَلمااُأولَِئَك َُيمَزوم

ــفاِت "عباِد الرمحن"، يتىـصــــ فهؤالِء امل بتِدرُهُم املالئكُة ابلتحيىِة تة، و ائمنالوَن جنىَة هللِا الدى فوَن بصـــ
 )الواضح(. التىقديِر واإلكرام. لِي ابب، معوالسىالِم ِمن ك

 
تَـَقِراا َوُمَقاماا } -76   {.َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنتم ُمسم

ًعا، ا  رجوَن منها، وما أحســَنها وأمجَلهوام، ال ميوتوَن فيها وال خيويُقيموَن يف اجلنىِة على الدى  موضــِ
 )الواضح(.َبها َمنزالً وُمقاًما. وما أطي

 
 سورة الشعراء 

 
ٍر ِمَن الرَّمحمَِن حُممَدٍث } -5  {.ِإالَّ َكانُوا َعنمُه ُمعمِرِضيَ َوَما َيَمتِيِهمم ِمنم ِذكم

 .. )ابن كثري(.الناس عنه أكثرُ  من السماء، أعرضَ  أي: كلما جاءهم كتابٌ 
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بُوا} -6 َباُء  فـََقدم َكذَّ زُِئونَ َفَسَيأمتِيِهمم أَنـم تَـهم  .{َما َكانُوا ِبِه َيسم
. العقوبِة والعذاب   ما كذىبوا به، منربُ خ  وَف أيتيهماحلقي، وـســـــــــ  كذىبوا ابلقرآِن وما فيه من  فقد

 )الواضح(.
 
ِمِنيَ  ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا } -8 ثـَُرُهمم ُمؤم  {.َوَما َكاَن َأكم
ــناف  إن يف إنباتِ  :{ِإنى يف َذِلكَ }  ها اتمُّ تَ نبِ { على أن مُ يَةً آَل }  ،واحد أو يف كليِ   ،تلك األصــــــ

 )البيضاوي(. والرمحة. النعمةِ  احلكمة، سابغُ  و القدرةِ 
 
َم َوِإذم َنَدى رَبَُّك ُموَسى َأِن } -10 َّاِلِميَ ائمِت المَقوم  {.ال

ٰى{ ــَ والنار،  موســــــى حني رأى الشــــــجرةَ   كَ ى ربُّ إذ اندَ  اي حممدُ  واذكرْ  :}َوِإْذ اَنَدٰى َربَُّك ُموســــ
ِلِمنَي{  َأنِ } ــٰ واملعصية، وظلموا بين إسرائيل  هم ابلكفرِ ، يعين الذين ظلموا أنفسَ ٱْئَت ٱْلَقْوَم ٱلظـىــ

 )ابن كثري(. ذاب.الع هم سوءَ ومِ ابستعبادهم وسَ 
 
َن َأاَل يـَتـَُّقونَ } -11 َم ِفرمَعوم  .{قـَوم
 ؟ )الطربي(.علـى كفرهم به هللاِ  عقابَ  قونَ أال يتى 
 
بُونِ } -12  .{قَاَل َربِِ ِإِّنِ َأَخاُف َأنم ُيَكذِِ

قيلي هلم ب بوينهم أْن يكذيِ يَ آت  ين أنْ الذين أمرتَ  فرعونَ  ن قومِ  أخاُف مِ إينيِ  َربيِ   :هى لربيِ قاَل موســــَ 
 . )الطربي(.ين إلـيهمأرسلتَ  إنكَ 
 
ِري َواَل يـَنمطَِلُق ِلَساّن } -13  .{فََأرمِسلم ِإََل َهاُرونَ َوَيِضيُق َصدم

 إىل هاروَن واجعلُه نبيًّا. )روح املعاين(. -عليه السالُم  -كأنه قال: أرِسْل جربيَل 
 
َن فـَُقواَل ِإنَّ َرُسوُل رَ } -16  {. المَعاَلِميَ بِِ فَأمتَِيا ِفرمَعوم
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، وقوال له: لقد بعثَنا هللاُ رسوَلنِي إليَك ندعوَك إىل اهلَُدى.اذه  )الواضح(. با إىل فرعوَن املتكربِي
 
ماا َوَجَعَلِِن ِمَن المُمرمَسِليَ } -21 ُتُكمم فـََوَهَب ِل َرّبِِ ُحكم  .{فـََفَررمُت ِمنمُكمم َلمَّا ِخفم

ــي مل فرعونَ  ومِ ن قأل مِ امل ففررُت منكم معشرَ   فوهبَ  ،منكم القتيلَ  بقتليَ  ،تقتلوين  ا خفُتكم أنْ ـــــــــــ
ــلَ مَ  دادِ ين بعِ وأحلقَ ،  ة نبوى يل ريبِي  ــالتَ غً مبليِ   ،لقهإىل خَ  هُ ن أرسـ ــالهِ   ،يهمإل  هُ ا عنه رسـ  يكَ إل يَ إايي   إبرسـ

 )الطربي(. اي فرعون.
 
َرمِض َوَما } -24 نَـُهَما ِإنم قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواألم ُتمم ُموِقِنيَ   بـَيـم  {.ُكنـم

 األشـــــياءَ  له، هو الذي خلقَ  فيه، وإهله، ال شـــــريكَ  فُ واملتصـــــريِ   ذلك، ومالكهُ   مجيعِ  أي: خالقُ 
وما فيه  الســفليى  ات، والعاملَ ارات النرييِ والســيى   الثوابتِ  وما فيه من الكواكبِ  العلويى  ها؛ العاملَ كلى 

ــجارٍ  وجبالٍ  وقفارٍ  من حبارٍ  والطري، وما  وْثار، وما بني ذلك من اهلواءِ  نباتٍ و   وحيواانتٍ   وأشــــــــ
كانت لكم   له خاضـــــــــعون ذليلون، }ِإن ُكنُتْم مُّوِقِننَي{ أي: إنْ  عبيدٌ   ، اجلميعُ حيتوي عليه اجلوي 

 . )ابن كثري(.انفذة موقنة، وأبصارٌ  قلوبٌ 
 
َوَِّليَ قَاَل رَبُُّكمم َوَربُّ } -26  .{َآَِبِئُكُم األم

  آابئكم األوىلني، الذين كانوا قبَل فرعوَن وزمانه. )ابن كثري(.أي: خالُقكم وخالقُ 
 
ُنونٌ } -27  {.قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأرمِسَل ِإلَيمُكمم َلَمجم
مـا يعتقـدون ليس  وكـان عنـدهم أن من ال يعتقـدُ  .تـهصــــــــــــــحى  وال نعرفُ  ال نعقلـهُ  بكالمٍ  يتكلمُ 
 ! )البغوي(.بعاقل
 
ُتمم تـَعمِقُلونَ قَاَل َربُّ ا} -28 نَـُهَما ِإنم ُكنـم ِرِق َوالمَمغمِرِب َوَما بـَيـم  .{لمَمشم

ــرقًا تطلُع منه الكواكب، واملغرَب مغراًب تغرُب فيه الكواكب،  ــرَق مشــ أي: هو الذي جعَل املشــ
 ، مع هذا النظاِم الذي سخىرها فيه وقدىرها، فإْن كاَن هذا الذي يزعُم أنه ربُّكمثوابُتها وسيياراهُتا

 وإهلُكم صادقًا فليعكِس األمر، وليجعِل املشرَق مغراًب، واملغرَب مشرقًا.. )ابن كثري(.
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ُتْم تـَْعِقُلونَ }  ســـــــمعونَ هبا ما ت  وتفهمونَ  ،لكم قالُ هبا ما يُ  تعقلونَ  لكم عقولٌ   كانَ   إنْ : {ِإْن ُكنـْ
 )الطربي(. لكم. عنيُ ا يُ ممى 
 
ٍء ُمِبيٍ } -30 ُتَك ِبَشيم  {.قَاَل َأَوَلوم ِجئـم
ُ  بشــــــــــــــيءٍ  كَ ذـلك ولو جئتُـ  أتفـعلُ  :أي ــدقَ  يبنيِي بني  ـفإهنـا اجلـامـعةُ  ،يعين املعجزة ؟دعواي  صــــــــــــ

 )البيضاوي(.. تهنبوى  ىعَ مدى  على صدقِ  والداللةِ  ،وحكمته الصانعِ  على وجودِ  الداللةِ 
 
 .{قَاَل فَأمِت ِبِه ِإنم ُكنمَت ِمَن الصَّاِدِقيَ } -31
ا إهلً  ذتَ إن اختى   حينئذٍ   لن نســــــجنكَ ما تقول، فإاني  يقةَ حق  املبنيِ  لشــــــيءِ اب له فرعون: فأتِ  قالَ 

اِدِقنيَ }غريي  ــى  يما تصــــــــــفُ ا فوصــــــــــادقً  ،يما تقولا فحمقًّ  كنتَ   إنْ يقول:  ،{ِإْن ُكْنَت ِمَن الصــــــــ
 )الطربي(. ـخرب.وتُ 
 
 .{لِلنَّاِظرِينَ َونـَزََع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بـَيمَضاُء } -33
 .. )روح املعاين(.عن العادة خلروجهِ  ؛إليه على النظرِ  النظارةُ  ها جيتمعُ بياضُ  :أي
 
َلُه } -34  {ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليمٌ قَاَل لِلمَمَْلِ َحوم

ــٰ }( من سورِة األعراف 109قاَل املؤلُف يف اآليِة ) َذا َلَساِحٌر قَاَل ٱْلَمألُ ِمن قـَْوِم ِفْرَعْوَن ِإنى َهــــــــ
 ..الرجال وأعظمَ  ى املراتبِ أعلَ  كان عندهم يف ذلك الزمنِ   الساحرُ  :{َعِليمٌ 
 
رِِه َفَماَذا َتَمُمُرونَ  يُرِيُد َأنم ُُيمرَِجُكمم ِمنم } -35  ؟{َأرمِضُكمم ِبِسحم

ُكْم َفَماَذا أَتُْمُرونَ يُرِيُد  }( من ســـــــــــــورِة األعراف 110قاَل يف اآليِة ) : {َأن خُيْرَِجُكْم مِيْن أَْرضـــــــــــــِ
دايركم إذا   خرابِ فضــــــــــــــي ذلك إىلفيُ  ،كم يف بين إســــــــــــــرائيلتِ رعيى  فيكم بنقلِ  يعنون ِبنه حيكمُ 

  .جمال م كلى وجالت ظنوهنُ  ،أهنم خافوا أن يقاتلهم رة، وأيضاً فال حمالةَ والعمَ  مةُ اخلدَ  ذهبَ 
ــرائـيلَ اش: كـانوا النقـي  وـقالَ   بزوالِ  هم ـيذهـبُ فرأوا أن ملكَ  ،خرجـاً كـاجلزـية أيخـذون من بين إســــــــــــ
  .ذلك 
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اَذا أَتُْمُروَن{}: وقوـله ــِ  أـنه من كالمِ  الظـاهرُ  ؟َفمـَ  هو من كالمِ  :هم إىل بعض، وقـيلاملأل بعضــــــــــــ
 ..هلم فرعونَ 
 
 { َيَمُتوَك ِبُكلِِ َسحَّاٍر َعِليمٍ } -37

 ابلســــــحر. يمٍ عل   {:ارٍ حى ســــــَ } كلى   يكَ شــــــرون إلن حيَ حاشــــــري مصــــــرَ  وأمصــــــارِ   كَ  بالدِ يف وابعثْ 
 )الطربي(.

 
 {.َُممَتِمُعونَ َوِقيَل لِلنَّاِس َهلم أَنـمُتمم } -39
 . )النسفي(.ممنه استعجاهلُ  واملرادُ  ،هلم يف االجتماع وهو استبطاءٌ  .عوااجتمِ  :أي
 
َن أَِئنَّ لَنَ } -41 راا ِإنم ُكنَّا ََنمُن المَغالِِبيَ فـََلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَاُلوا ِلِفرمَعوم  .{ا أَلَجم
لبوا، أي: هذا إليه إن غَ  إليهم والتقربَ   يطلبون منه اإلحســــــــانَ  ي فرعونَ بني يدَ  الســــــــحرةُ  فقامَ 

ِلِبنَي قَاَل نـََعْم َوِإنىُكمْ   ْجراً ِإنْ نا من أجله، فقالوا: }أَِإنى لََنا أَلَ الذي مجعتَ  ــٰ لىِمَن  ِإذاً ُكنىا حَنُْن ٱْلغَــــــــــــــــ
 . )ابن كثري(.جلسائيبني عندي و كم من املقرى مما تطلبون أجعلُ  صُّ { أي: وأخَ ٱْلُمَقرىِبنيَ 

 
 .{قَاَل هَلُمم ُموَسى أَلمُقوا َما أَنـمُتمم ُملمُقونَ } -43
 . )الطربي(.كمصييِ كم وعِ ن حبـالِ مِ  {قَاَل هَلُْم ُموَسى أَْلُقوا َما أَنـُْتْم ُمْلُقونَ }
 
ا ِحَباهَلُمم َوِعِصيـَُّهمم فَأَلم } -44 َن  َقوم ُن المَغالُِبونَ َوقَاُلوا ِبِعزَِّة ِفرمَعوم  .{ِإنَّ لََنحم
يـى فَأََلُقوا ِحب}  ،فرعون ةِ موا بقوى يقول: أقســــــــــــَ  {ْرَعْونَ ِة فِ زى عِ اُلوا بِ َوقَ }  ،ن أيديهممِ  {ُهمْ اهَلُْم َوِعصــــــــــــِ

 )الطربي(. ى.موسَ  {الُِبونَ غَ الْ   لَنَـْحنُ انى إِ } :مملكته عةِ ومنَ  ،سلطانه ةِ وشدى 
 
ُتمم لـَُه قـَبـمَل َأنم َآَذَن َلُكمم  } -49 ومَف ـقَاَل َآَمنـم َر فـََلســـــــــــَ حم ِإنَـُّه َلَكِبريُُكُم الَـِّذي َعلََّمُكُم الســـــــــــِِ

 .{تـَعمَلُموَن أَلَُقطَِِعنَّ أَيمِدَيُكمم َوَأرمُجَلُكمم ِمنم ِخًَلٍف َوأَلَُصلِِبَـنَُّكمم َأَجمَِعيَ 
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ى هوَل يف ُخبٍث وهو َيكِذب وقا احُر الكبرُي فيكم، وقد دبىرُُت هذا األمَر بليٍل  : إنى موســــــَ الســــــى
َها أَْهَلَها} ،قوموا مبؤامرٍة على البلدتل ]سورة  {ِإنى َهــــــــــــــَذا َلَمْكٌر مىَكْرمُتُوُه يف اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجواْ ِمنـْ

الُيمىَن مع أرُجِلكُم الُيســـــــــــَرى،  يكمَطُع أايدُه بكم، ســـــــــــأقل رتَوَن ما أفع. وـســــــــــ [123األعراف: 
 )الواضح(. ًشا.موتوا جوًعا وعطذوِع النخِل لتيف ج وأُلصلِيبنىكم

 
ِمِنيَ ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا } -67 ثـَُرُهمم ُمؤم  {َوَما َكاَن َأكم

 .على أكثرهم ابلكفر حتمَ من السورة:  قاَل يف اآليِة الثامنةِ 
 
َمُعوَنُكمم قَاَل َهلم يَ } -72 ُعونَ سم  {. ِإذم َتدم

 )البغوي(. يسمعون لكم. :عباس ابنُ  قالَ  .أي: هل يسمعون دعاءكم
 أي: يستجيبون.

 
َفُعوَنُكمم َأوم َيُضرُّونَ } -73  {.َأوم يـَنـم
َفُعوَنُكمْ }  . )البغوي(.م عبادهتاتركتُ  إنْ { أَْو َيُضرُّونَ }ابلرزق،  :قيل {أَْو يـَنـْ
 
َقمَدُمونَ َوَآِبَ أَنـمُتمم } -76  {.ؤُُكُم األم
ن كان علــى مم ،لون قبلهمخياطبهم، وهم األوى   ابألقدمني: األقدمني من الذين كان إبراهيــمُ يعين
 . )الطربي(.األصنام من عبـادةِ  مُ مهم إبراهيما كان علـيه الذين كلى  مثلِ 
 
 {.َوالَِّذي ُُيِيُتِِن ُثَّ ُُيمِييِ } -81

ــواه، ـفإـنه هو اـلذي يُ  على ذـلك أحـدٌ   يقـدرُ حييي وميـيت، الأي: هو اـلذي  . ويعـيد ـبدىءُ ســــــــــــ
 )ابن كثري(.

 
 {.ِإنَُّه َكاَن ِمَن الضَّالِِيَ َواغمِفرم أِلَّب } -86

 الكافرين. )النسفي(.
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َعُثونَ َواَل َُّتمِزّن } -87 َم يـُبـم  .{يـَوم

 (.أوىهُلم وآِخرُهم. )ابن كثري... يوَم القيامة، ويوَم يُبَعُث اخلالئق، 
 
َنَُّة } -90  .{لِلمُمتَِّقيَ َوُأزمِلَفِت اجلم

 . )الطربي(.يف الدنـيا هُ هم إايي بطاعتِ  خرةِ يف اآل هللاِ  وا عقابَ قَ الذين اتـى 
 
ِحيمُ } -91  .{لِلمَغاِوينَ  َوبـُرَِِزِت اجلَم
. )ابن احلناجرَ  منها القلوبُ  بلغتْ  زفرةً  نق، فزفرتْ منها عُ  عنها، وبدتْ  فَ شـــــِ وكُ  تْ رَ ظهِ أي: أُ 
 كثري(.

 
َتِصُرونَ } -93  {.َهلم يـَنمُصُروَنُكمم َأوم يـَنـم
 )البغوي(. { ألنفسهم.ونَ مينعونكم من العذاب، }أَْو يَنَتِصرُ  :َهْل يَنُصُروَنُكْم{}
 

ِمِنيَ } -102  .{فـََلوم َأنَّ لََنا َكرَّةا فـََنُكوَن ِمَن المُمؤم
 )الطربي(. ؤمنـني.ن املنا به مِ نِ اإبمي كونَ فن ،بـاهلل إىل الدنـيا فنؤمنَ  لنا رجعةً فلو أن 

 
ِمِنيَ } -103 ثـَُرُهمم ُمؤم   .{ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا َوَما َكاَن َأكم
 أن يســــتبصــــرَ  ملن أرادَ  وعظةً  ةً حلجى   :آليًَة{} ،إبراهيم من قصــــةِ  كرَ فيما ذُ   :{ أيِإنى يف َذلك }

ملا   ،علمه فيها لغزارةِ  لُ املتأميِ  نُ تقرير، يتفطى  وأحســــــــنِ   ترتيبٍ  ترب، فإهنا جاءت على أنظمِ هبا ويع
  وحسـنِ  ،للقوم دعوتهِ  وحسـنِ   ،على دالئلها  والتنبيهِ   ،الدينية العلومِ  إىل أصـولِ   فيها من اإِلشـارةِ 

على  والوعيدِ  الوعدِ  يف نفســـــــه، وإطالقِ  األمرِ   رِ وتصـــــــوُّ  ،عليهم إشـــــــفاقهِ   وكمالِ  ،معهم خمالفتهِ 
َوَما َكاَن والقبول. }  ى هلم إىل االســـــــــــــتماعِ أدعَ   ليكونَ  ، وإيقاظاً هلمتعريضـــــــــــــاً  احلكايةِ   ســـــــــــــبيلِ 
 )البيضاوي(. { به.}مُّْؤِمِننيَ  قومهِ  أكثرُ  :{َأْكثـَرُُهمْ 
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 .{َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو المَعزِيُز الرَِّحيمُ } -104
رها يف  ار، ورحَم مؤمين ( من السـورِة بقوله: يريد: عزى يف نقمتِه من الكفي 68( و)9اآليتني )فسـى
 كلى أمىة.

 
 .{َأاَل تـَتـَُّقونَ ِإذم قَاَل هَلُمم َأُخوُهمم نُوٌح } -106

 أي: أال ختافوَن هللَا يف عبادِتكم غريَه؟ )ابن كثري(.
 

 .{فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِ يُعونِ } -108
 )البغوي(. والتوحيد. ميانِ فيما آمركم به من اإلِ  َوَأِطيُعوِن{وعبادته، } بطاعتهِ  فَٱتـىُقواْ ٱَّللىَ{}
 

ِرَي ِإالَّ َعَلى َربِِ المَعاَلِميَ } -109 ٍر ِإنم َأجم أَُلُكمم َعَليمِه ِمنم َأجم  .{َوَما َأسم
ــالِة هللِا مااًل تكـافؤوَنين علـيه،   ــأُلكم على تبليِغ رســــــــــــ هللِا وحَده.  ُب الثىواَب منأطلـ منا إوال أســــــــــــ

 )الواضح(.
 

ُعُرونَ الَّ َعَلى َرّبِِ ِإنم ِحَساُّبُمم إِ } -113  {.َلوم َتشم
 )البيضاوي(. ولكنكم عهلون فتقولون ما ال تعلمون. ،م ذلك { لعلمتُ }َلْو َتْشُعُرونَ 

 
ِمِنيَ } -114  .{َوَما َأَن ِبطَاِرِد المُمؤم
 لى التصديقِ ين عبعَ واتى   ،بـاهلل ن آمنَ مَ   لقومه: وما أان بطاردِ  نوحٍ  ا عن قـيـلِ ربً خمُ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ 

  . )الطربي(.هللا ن عندِ به مِ  مبا جئتُ 
 

  .{ِإنم َأَن ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبيٌ } -115
ــنيٌ بِ مُ }  ،كم بهعلـــــــــــى كفِر   هُ وسطوتَ   هُ نذركم ِبسَ أُ   ،كمربيِ  ن عندِ لكم مِ  ما أان إال نذيرٌ  يَقول:  {ـــــــــ

 . )الطربي(.ـمكم نصحيتهولـم يكتُ  ،لكم إنذاره قد أابنَ  نذيرٌ 
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َتِه ََي نُوحُ } -116  {.لََتُكوَننَّ ِمَن المَمرمُجوِميَ  قَاُلوا لَِئنم َلَم تـَنـم
 . )الطربي(...به آهلتنا ا تقول، وتدعو إلـيه، وتعيبُ عمي  اي نوحُ   تنتهِ قومُه: لئن مل لنوحٍ  قالَ 
 

ِمي َكذَّبُونِ } -117  .{قَاَل َربِِ ِإنَّ قـَوم
نصــــــــــــيحيت  وا عليى دُّ ورَ  ،ن عندكمِ  قيِ ن احلهم به مِ ما أتيتُ يف  {َربِي ِإنى قـَْوِمي َكذىبُونِ } نوح: قالَ 
 . )الطربي(. هلم
 

َتحم } -118 نَـُهمم فـَتمحاا َوَنَِِِِن َوَمنم َمِعَي ِمَن فَافـم ِمِنيَ بـَيمِِن َوبـَيـم  {.المُمؤم
 وجحدَ  بكَ  ن كفرَ به ممى   وتنتقمُ  ،به الـــــــــــــــُمبطل هتلكُ   ،ن عندكا مِ كمً ينهم حُ بيين وب فـــــــــــــــاحكمْ 
 انِ اإلمي ن أهلِ الذي أتيت به والذين معي مِ  العذابِ  ين من ذلكَ وجنيِ  ،ك رســـولَ  بَ وكذى   ،توحيدك

 )الطربي، ابختصار(. يل. والتصديقِ  بكَ 
 

ُحونِ } -119 َناُه َوَمنم َمَعُه يف المُفلمِك المَمشم  .{فََأَنمَيـم
زوجني اثنني، أي: أجنينا نوحاً  فيها من كليٍ  اليت محلَ  واألزواجِ  ابألمتعةِ   هو اململوءُ  واملشـــــــــحونُ 
 . )ابن كثري(.همكلى   هُ ومن اتبعَ 

 
َنا بـَعمُد المَباِقيَ } -120  {.ُثَّ َأغمَرقـم

 . )ابن كثري(.هم أمجعنيكلى   هُ أمرَ  وخالفَ  به ن كفرَ وأغرقنا مَ 
 

ِمِنيَ } -121 ثـَُرُهمم ُمؤم  .{ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا َوَما َكاَن َأكم
شـــــحون، امل ومن معه من املؤمنــــــــــــــــــــني يف الفلكِ  بنوحٍ  مدُ علنا اي حمذكره: إن فيما ف تعاىل يقولُ 

بـيك، كذيِ منهم وامل  يكَ قديِ صامل كَ ولقومِ   لكَ   بوه، آليةً الذين كذى   بقومهِ   حني أنزلنا ِبسنا وسطوتنا
 وإهالكُ ني هبم من قومهم، بملكذيِ نا ابهم، إذا نزلت نقمتُ نا وأتبــــــــــــــــــــــاعِ رســـــــلِ  نا تنجيةُ تَ  أن ســـــــنـى يف
ــاهلل، وكذلك سنى كذيِ امل ــي فيكَ بني بــ ــنيَ  تــ   يكنْ { يقول: وملويف قومك. }َوما كاَن أْكثـَرُُهْم ُمْؤِمنِــ

 . )الطربي(.هللا أهنم لن يؤمنوا  قضاءِ يف مما سبقَ  قونكَ بـالذين يصديِ  كَ قومِ  أكثرُ 
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 .{َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو المَعزِيُز الرَِّحيمُ } -122

رها يف اآل يف نقمتِه من الكفيار، ورحَم مؤمين ( من السـورِة بقوله: يريد: عزى 68( و)9يتني )فسـى
 كلى أمىة.

 
 .{َكذََّبتم َعاٌد المُمرمَسِليَ } -123

 الرسل. هم كلى ذكَر املؤلُف يف أكثَر من موضٍع أن تكذيَب قوٍم لرسوٍل يعين تكذيبَ 
 

 .{تـَتـَُّقونَ  ِإذم قَاَل هَلُمم َأُخوُهمم ُهوٌد َأاَل } -124
كم ابإلمياِن بِه إْذ قاَل هلم أخوهم يف النىســـــــِب  هود: أاَل ختافوَن عذاَب هللِا وَتدفعونَُه عن أنفســـــــِ

 وطاعِته؟ )الواضح(.
 

 {.ِإِّنِ َلُكمم َرُسوٌل َأِميٌ } -125
 )الواضح(. قاَل هلم: إنىين رسوٌل إليكم ِمن عنِد هللا، مؤمَتٌَن على وحيه، صادٌق فيما أُبلِيُغكم.

 
 {.َوَأِ يُعونِ فَاتَـُّقوا اَّللََّ } -126

 )الواضح(. رٍي تتمنىونَه.وأهناُكم عنه، فإنىُه خلِ  بهقمَته، وأطيعوين فيما آمرُكم ا نفاخَشوا هللَا واتـىُقو 
 

ِرَي ِإالَّ َعَلى َربِِ المَعاَلِميَ } -127 ٍر ِإنم َأجم أَُلُكمم َعَليمِه ِمنم َأجم  {.َوَما َأسم
، حىتى ال تقولوا إنـىُه ي من مـاٍل أو متـاعٍ  أطـلُب منكم ُأجرًة مِ وال  ريـُد أنقـابـَل تبليِغ رســـــــــــــــاـلِة ريبِي

ا أطلُب األجَر والثىواَب ميُثرَِي ِمن خالِل هذِه الدىعوة، إ  (.)الواضح ن هللِا وحَده.منى
 

ُنوَن ِبُكلِِ رِيٍع َآيَةا } -128  {.تـَعمبَـُثونَ أَتـَبـم
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القوة، وهلــذا  وإظهــارِ  واللهوِ  اللعــبِ  جملردِ إليــه، بــل  ون ذلــك عبثــاً، ال لالحتيــاجِ أي: وإمنــا تفعل 
ــالمُ  م عليههنبيُّ  معليه أنكرَ  ــييعٌ  الســـــــــ فائدة،  يف غريِ   لألبدانِ  للزمان، وإتعابٌ   ذلك؛ ألنه تضـــــــــ

 . )ابن كثري(.دي يف الدنيا، وال يف اآلخرةمبا ال جيُ  واشتغالٌ 
 

 .{َأِ يُعونِ فَاتَـُّقوا اَّللََّ وَ } -131
 . )ابن كثري(.كموأطيعوا رسولَ كم، أي: اعبدوا ربى 

 
 .{َواتَـُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكمم ِبَا تـَعمَلُمونَ } -132

واحَذروا عقاَب هللا، الذي أنعَم عليكم وأعطاكم ِمن اخلرياِت ما َتعرفون، فإنىُه قادٌر على سلِبها 
 منكم. )الواضح(.

 
بُوُه فَأَ } -139 َناُهمم ِإنَّ يف َذِلَك َْلَ َفَكذَّ َلكم ِمِنيَ هم ثـَُرُهمم ُمؤم  .{يَةا َوَما َكاَن َأكم
ــولَ بتكـذيبِ  همفـأهلكنـا ،ام ُهودً رهبيِ  رســــــــــــــولَ  عـادٌ  بـتْ فكـذى  ا لعربًة نـا عـادً يف إهالكِ  إنى  ،نـاهم رســــــــــــ

ن مَ  أكثرُ  ك. ومــا كــانَ ربــيِ  ن عنــدِ هم بــه مِ يتَ يمــا أتف الــذين كــذىبوكَ  ،داي حممــى  كَ وموعظــًة لقومِــ 
 )الطربي(. هللا. علـمِ  يف سابقِ  يؤمنونَ كنا بـالذين أهلَ 
 

 .{َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو المَعزِيُز الرَِّحيمُ } -140
رها يف اآليتني ) ( من السـورِة بقوله: يريد: عزى يف نقمتِه من الكفيار، ورحَم مؤمين 68( و)9فسـى

 كلى أمىة.
 

 {ِليَ المُمرمسَ َكذََّبتم ََثُوُد } -141
 الرسل. هم كلى ثَر من موضٍع أن تكذيَب قوٍم لرسوٍل يعين تكذيبَ ذكَر املؤلُف يف أك

 
 . {َأاَل تـَتـَُّقونَ ِإذم قَاَل هَلُمم َأُخوُهمم َصاِلٌح } -142
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فســــــدين يف امل كم أمرَ بطاعتِ  ،هكم أمرَ وخالفِ  ،هكم إايي على معصــــــيتِ  اي قومُ   هللاِ  قون عقابَ أال تتى 
 الطربي(.؟ )هللا أرضِ 
 

 {.ِإِّنِ َلُكمم َرُسوٌل َأِميٌ } -143
ى { عل }أِمنيٌ  ،هكم أمرَ على خالفِ  هُ  إليكم بتحذيركم عقوبتَ }إنـيـــي َلُكْم َرُسوٌل{ من هللا أرسلين

 . )الطربي(.اليت أرسلها معي إلـيكم رسالتهِ 
 

 .{فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِ يُعونِ } -144
 باعِ تيِ كم ابربيِ  كم، وأمرِ  حتذيري إايي }وأِطيُعوِن{ يف  ،واحذروا عقابهم، { أيها القو فَــــــــــــــاتـىُقوا اَّللىَ }

 . )الطربي(.طاعته
 

ِرَي ِإالَّ َعَلى َربِِ المَعاَلِميَ } -145 ٍر ِإنم َأجم أَُلُكمم َعَليمِه ِمنم َأجم  .{َوَما َأسم
ــألُ    إالي على ربيِ وايبجزائي وث إنْ   ،وال ثواب   ن جزاءٍ كم مِ كم وإنذاِر حي إايي صــــ كم على نُ وما أســ

 )الطربي(. ـلق.ن خَ وما بـينهما مِ  ،وما يف األرض ،وات اما يف السم مجيعِ 
 

 .{يف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ } -147
 يف بساتنَي مجيلة، وأهناٍر جارية، سعداَء خملىدين؟ )الواضح(.

 
َِباِل بـُُيوًتا } -149  {.فَارِِهيَ  َوتـَنمِحُتوَن ِمَن اجلم

 الطربي(.. )بـيواتً  الِ بـوتتـخذون من اجل
 

 {.فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِ يُعونِ } -150
ه، وأطيعوِن يف نصيحيت لكم، كم أمرَ كم، وخالفِ كم ربى على معصيتِ  هللا أيها القومُ  فــاتقوا عقابَ 
 )الطربي(. دوا.رشُ هللا تَ  كم عقابَ وإنذاري إايي 
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َرمِض } -152 لِ الَِّذيَن يـُفمِسُدوَن يف األم  {.ُحونَ َواَل ُيصم
ُدوَن َِّف ٱأَلْرضِ }ٱلى  ِلُحونَ } ،والكفر { ابلظلمِ ِذيَن يـُْفســـــِ  أن واملعىَن  .والعدل  { ابإلميانِ َوالَ ُيصـــــْ

 املفســــــدين خملوطةً  بعضِ  حالُ   كما تكونُ   من الصــــــالحِ   ليس معه شــــــيءٌ  ،هم مصــــــمتفســــــادَ 
 )النسفي(. الصالح. ببعضِ 

 
ٍم َمعمُلومٍ َولَ قَاَل َهِذِه َنَقٌة هَلَا ِشرمٌب } -155  .{ُكمم ِشرمُب يـَوم

 . )الطربي(.معلوم آخرَ  يومٍ  ربُ شِ  ولكم مثلهُ 
 

ِمِنيَ ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا } -158 ثـَُرُهمم ُمؤم  {.َوَما َكاَن َأكم
به  ملن اعتربَ  لعربةً   ،هللا صـا  بيِ ن ها أمرَ وخالفِ   ،هللا  مبا فعلت من عقرها انقةَ   ْثودَ   إهالكِ إني يف
. هللا  علمِ   سابقِ أكثرهم يف { يقول: ولن يؤمنَ ا كاَن أْكثـَرُُهْم ُمْؤِمنِـــــنيَ }َوم ،من قومك  اي حممدُ 

 )الطربي(.
 

 .{َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو المَعزِيُز الرَِّحيمُ } -159
رها يف اآليتني ) يف نقمتِه من الكفيار، ورحَم مؤمين ( من السـورِة بقوله: يريد: عزى 68( و)9فسـى

 ة.كلى أمى 
 

ُم ُلوٍط المُمرمَسِليَ }  -160  {.َكذََّبتم قـَوم
 الرسل. هم كلى ذكَر املؤلُف يف أكثَر من موضٍع أن تكذيَب قوٍم لرسوٍل يعين تكذيبَ 

 
 .{ِإذم قَاَل هَلُمم َأُخوُهمم ُلوٌط َأاَل تـَتـَُّقونَ } -161

ب، أو اإلنســــانيىة، أو لكونِه واحدً إْذ قاَل هلم لوٌط أخوهم  م كانوا يف النىســــَ ا منهم، وقد ذُِكَر أهنى
 ِمن أصهارِه، قاَل هلم: أال ختافوَن هللَا مبخالفِتكم أمَرُه واستمرارِكم يف عمِل الفواحِش واملعاصي؟

 )الواضح(.
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   .{ِإِّنِ َلُكمم َرُسوٌل َأِميٌ } -162
 لطربي(.. )ارسالته ى وحيه، وتبلـيغِ ِمنٌي{ عل أَ } ،كم{ من ربيِ نـيي َلُكْم َرُسولٌ }إِ 
 

 .{فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِ يُعونِ } -163
ــاتـىُقوا اَّللىَ }فَ  ــكم، أن حيلى ــــــــــــــــــ ــولَ على تكذيبِ  بكم عقابهُ  { يف أنفســـ ِطيُعوِن{ فيما أَ }وَ   ،هُ كم رســـ
 . )الطربي(.الرشاد يلَ كم سبهدِ أَ  ،يهكم إلدعوتُ 
 

أَلُ } -164 ِرَي ِإالَّ َوَما َأسم ٍر ِإنم َأجم  .{ َعَلى َربِِ المَعاَلِميَ ُكمم َعَليمِه ِمنم َأجم
ا أطلُب ثوابَُه مَن هللِا وحَده. )الواضح(.  وال أطلُب منكم ُأجرًة على تبليِغ رسالِة هللا، إمنى

 
 .{َفَساَء َمَطُر المُمنمَذرِينَ َوَأممَطرمَن َعَليمِهمم َمَطراا } -173

 ه. )الطربي(.املطُر مطُر القوِم الذين أنذَرُهم نبيُّهم فكذىبو فبئَس ذلَك 
 وكاَن حجارًة من سجِييل.

 
ِمِنيَ } -174 ثـَُرُهمم ُمؤم  .{ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا َوَما َكاَن َأكم
ــولـنا، لعربةً  اهلالكَ  لوطٍ   إهالكـنا قومَ إن يف ــفـنا بتكـذيبهم رســــــــــــ اي  كَ لقومِـ  وموعظـةً  اـلذي وصــــــــــــ

 ،ك من احلقي ربــيِ  من عنــدِ  هم بــهمــا جئتَ  هم عليــكَ ك، ورديِ هبــا يف تكــذيبهم إايي  حممــد، يتعظون
 . )الطربي(.هللا مِ عل   سابقِ ثـَرُُهْم ُمْؤِمنِـنَي{ يفاَن أكْ ا كَ }َومَ 
 

 .{َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو المَعزِيُز الرَِّحيمُ } -175
رها يف اآليتني )  نقمتِه من الكفيار، ورحَم مؤمين ( من السـورِة بقوله: يريد: عزى يف68( و)9فسـى

 كلى أمىة.
 

َيمَكِة } -176  {.المُمرمَسِليَ َكذََّب َأصمَحاُب األم
 الرسل. هم كلى ذكَر املؤلُف يف أكثَر من موضٍع أن تكذيَب قوٍم لرسوٍل يعين تكذيبَ 
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 .{ِإذم قَاَل هَلُمم ُشَعيمٌب َأاَل تـَتـَُّقونَ } -177
  ؟ )الطربي(.كمكم ربى ى معصيتِ عل  هللاِ  عقابَ  قونَ أال تتى 
 

 .{مم َرُسوٌل َأِميٌ ِإِّنِ َلكُ } -178
  . )الطربي(.ى وحيهنٌي عل أمرسوٌل  ن هللاِ لكم مِ  يإنـي
 

 .{فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِ يُعونِ } -179
 )الطربي(. شدوا.رُ ِطيُعوِن{ تَـ أَ }وَ  ،هُ كم أمرَ علـى خالفِ  اَّللىِ  ـاتـىُقوا{ عقابَ }فَ 
 

َياَءُهمم } -183 ا َواَل تـَعم  َواَل تـَبمَخُسوا النَّاَس َأشم ِسِدينَ ثـَوم َرمِض ُمفم  .{يف األم
 )الطربي(. الفساد. كثروا يف األرضِ وال تُ  ،والوزن هم يف الكيلِ حقوقَ  وال تنقصوا الناسَ 

 
ِِبلََّة  َواتَـُّقوا الَِّذي َخَلَقُكمم } -184 َوَِّليَ َواجلم  .{األم

 ألُمَم املاضني. )الواضح(.واخَشوا هللَا واحَذروا نقمَتُه إذا خالفُتم أمَره، الذي خلَقكم وخلَق ا
 

َا أَنمَت ِمَن المُمَسحَّرِينَ } -185   .{قَاُلوا ِإَّنَّ
َك  ــى َوى رجٍل مســــــــــــحور، قد مســــــــــ ــِ ــالِته: ما أنَت ســــــــــ بنَي بنبوىتِه ورســــــــــ اجِلني. قاَل له قومُه مكذِي

 )الواضح(.
 

ُنَُّك َلِمَن المَكاِذبِ } -186 لَُنا َوِإنم نََ  .{يَ َوَما أَنمَت ِإالَّ َبَشٌر ِمثـم
ن يكِذب إال ممى  يهربان وتدعوان إلفيما ختُ  كَ ســـــبُ وما حن ،وما أنَت إالي بشـــــٌر مثلُنا أتكل وتشـــــرب 

 . )الطربي(.فيما يقول
 

َنا ِكَسفاا ِمَن } -187 ِقطم َعَليـم  .{السََّماِء ِإنم ُكنمَت ِمَن الصَّاِدِقيَ فََأسم
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ِقْط َعلَ فَأَ } ،زعمكما ت  هللاِ  رســـولُ  ِبنكَ  ا فيما تقولُ صـــادقً  كنتَ   فإنْ  نَ ســـْ فً يـْ  {ماءِ ا ِمَن الســـى ا ِكســـَ
 . )الطربي(.ن السماءا مِ عً يعين ِقطَ 

 
 {.قَاَل َرّبِِ َأعمَلُم ِبَا تـَعمَمُلونَ } -188

إال  ومـا عليى  ،إيلي  وهو جمـازيكم ِبعمـالكم، وليس العـذابُ  .والوزن الكيـلِ  أي: من نقصـــــــــــــــانِ 
 )البغوي(. الدعوة.

 
ِمِنيَ ِإنَّ يف ذَ } -190 ثـَُرُهمم ُمؤم  .{ِلَك َْلَيَةا َوَما َكاَن َأكم
اي حممد،  كَ هم ُشعيبـــــــــاً، آليًة لقومِ هم نبـــــــــيي ة، بتكذيبِ لى الظُّ  يومِ  عذابَ  ُشعيبٍ   تعذيبنا قومَ إن يف
ــنـى  وعربةً  ــنـى   كَ هم إايي يهم بتكذيبِ نا فتَ ملن اعترب، إن اعتربوا أن ســـ }َوما   ،األيكة نا يف أصـــــحابِ تُ ســـ

 . )الطربي(.نا فـيهمعلمِ  ثـَرُُهْم ُمْؤِمنِـنَي{ يف سابقِ كاَن أكْ 
 

 .{َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو المَعزِيُز الرَِّحيمُ } -191
رها يف اآليتني ) السـورِة بقوله: يريد: عزى يف نقمتِه من الكفيار، ورحَم مؤمين ( من 68( و)9فسـى

 كلى أمىة.
 

 {.ُمِبيٍ بِِلَساٍن َعَرّبٍِ } -195
 )النسفي(. ة.العامى  فتهُ ا صحى عمي  حٌ ومصحى  ،فصيح

 
ُعُرونَ فـََيأمتِيَـُهمم } -202  {.بـَغمَتةا َوُهمم اَل َيشم

 . )النسفي(.}َوُهْم الَ َيْشُعُروَن{ إبتيانه ،فجأة :}بـَْغَتًة{
 

بِ } -213  .{يَ َفًَل َتدمُع َمَع اَّللَِّ ِإهَلاا َآَخَر فـََتُكوَن ِمَن المُمَعذَّ
رُ   س رضــيَ عبا ابنُ  قالَ  إهلاً  ولو اختذتَ  ،عليي  اخللقِ  أكرمُ  به غريه، يقول: أنتَ  هللا عنهما: حيذِي

 )البغوي(. بتك.غريي لعذى 
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ِمِنيَ وَ } -215 ِفضم َجَناَحَك ِلَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن المُمؤم  .{اخم

َ جانَبُه ملن اتىبَعُه ِمن عباِد هللِا املؤمنني. )  ابن كثري(.أمَرُه هللاُ تعاىَل أْن يلنيِي
 

 .{ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع المَعِليمُ } -220
 وسكناهِتم. )ابن كثري(.أي: السميُع ألقواِل عباده، العليُم حبركاهِتم 

 
 {.َهلم أُنـَبُِِئُكمم َعَلى َمنم تـَنَـزَُّل الشََّياِ يُ } -221
ياطنَي ال تَنزُِل ابلق مُتمعل  قد  ُأخربُكم وال رغبِتهم، فهل صـــلحِتهمليَس هو ِمن م رآن، إذأنى الشـــى

 )الواضح(. على َمن تتنزىُل إًذا؟
 

َاتِ ِإالَّ الَـِّذيَن َآَمُنوا َوَعمِ } -227 اْلـِ ــَّ ا  ُلوا الصـــــــــ ِد مـَ ُروا ِمنم بـَعـم َوذََكُروا اَّللََّ َكِثرياا َوانـمَتصـــــــــــَ
 .{ظُِلُموا
نوا يف أعماهِلم...   َعراَء الذيَن صـــَدقوا يف إمياهِنم، وأحســـَ ــُّ عُر عن طاعِة إالي الشـ ــِي ــَغْلهُم الشـ ، ومل َيشـ

م وذكرِه... )الواضح(.  رهبِي
 

 سورة النمل 
 
 {.ُمِبيٍ  س تِلمَك َآََيُت المُقرمَآِن وَِكَتاٍب } -1

 ٍ  . )ابن كثري(.واضح أي: بنيِي
 
ِمِنيَ } -2 َرى لِلمُمؤم  {.ُهداى َوُبشم

 )البغوي(. نة.ى للمؤمنني املصدِيقني به ابجلى من الضاللة، وبشرَ يعين: هو هدً 
 
ُتوَن الزََّكاَة } -3 َِخَرِة ُهمم يُوِقُنونَ َوهُ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصًََّلَة َويـُؤم  {.مم ِِبْلم
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ــريِ على األعمـال: خريِ  بعـد املوت، واجلزاءِ  اآلخرة، والبعـثِ  ابـلدارِ  وأيقنَ ...   هـا، واجلنـةِ هـا وشــــــــــــ
 ... )ابن كثري(.والنار
 
 .{َعِليمٍ ُقرمَآَن ِمنم َلُدنم َحِكيٍم َوِإنََّك لَتـَُلقَّى الم } -6

 )ابن كثري(. ..جليِلها وحقريِها، فخربُه هو الصدُق احملض عليٍم ابألمور،
 
ِمِه } -12 َن َوقـَوم ِع َآََيٍت ِإََل ِفرمَعوم َوَأدمِخلم َيَدَك يف َجيمِبَك ََّتمُرجم بـَيمَضاَء ِمنم َغريمِ ُسوٍء يف ِتسم
مااإِ  ُمم َكانُوا قـَوم  .{فَاِسِقيَ  َّنَّ

 . )النسفي(.كافرين  ،هللا خارجني عن أمرِ 
 
ُمم } -13 ٌر ُمِبيٌ ُمبمِصَرةا  َآََيتـَُنافـََلمَّا َجاَءَتم  {.قَاُلوا َهَذا ِسحم
ى باملعجزات، وظهر   هذه  جاَءهتُم فلمىا يِينًة واضــحة، قالوا: هذا ســحٌر ظاهٌر ْت على يَدي موســَ
!   )الواضح(. بنيِي
 
َلنـَا َعَلى َكِثرٍي ِمنم َوَلقَـدم آَ } -15 ُد َّلِلَِّ الَِّذي َفضـــــــــــَّ َمـم ا َوقَااَل اْلم اَن ِعلممـا َليممـَ نـَا َداُووَد َوســـــــــــُ تـَيـم

ِمِنيَ   .{ِعَباِدِه المُمؤم
َنا   ــيـْ ــيـــَماُن ِعْلـــماً }َوَلَقْد آتَـ ، وغريِ  الطريِ  كالمِ   مُ وذلك عل  :{َداُوَد َوُسلَـ هم مما خصى  ذلكَ  والدوابي
ثناؤه:  جلى  { يقولُ ِمْن ِعبـــاِدِه الـــُمْؤِمنِـــنيَ  قاال الـــَحْمُد َّللِِى الىِذي َفضىَلنا َعلـــى َكثِـــريٍ }وَ   ،هللا بعلـــمه

 خـــــــلقهِ  سائرِ   دونَ   الذي آاتانهُ  - ن العلمِ نا به مِ نا مبا خصى لَ فضى احلمُد هلل وسليمان:   داودُ  وقالَ 
 )الطربي(. ان هذا.به يف دهرِ  ؤمننيَ امل ادهِ ن عبـمِ  علـى كثـريٍ  - نا هذافـي زمانِ  ن بين آدمَ مِ 
 
 {.ِإنَّ َهَذا هَلَُو المَفضمُل المُمِبيُ } -16

ُ  الظاهرُ   )ابن كثري(. هلل علينا. البنيِي
 )البغوي(. ان.غريُ  يَ عطِ على ما أُ  الظاهرةُ  الزايدةُ 
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اِكَنُكمم اَل قَاَلتم ََّنمَلٌة  } -18 ُل ادمُخُلوا َمســــَ َليمَماُن َوُجُنوُدُه َوُهمم اَل ََي أَيُـَّها النَّمم َُيمِطَمنَُّكمم ســــُ
ُعُرونَ   {.َيشم
َليمـاُن وجنودحىتى ال حيَ  َنكمســـــــــــــــاكادُخلوا م ــُ ــع ُه وخيولـُه دوَن أنِطَمكم ســــــــــــ  روا بـذلـك.َيشــــــــــــ

 )الواضح(.
 
َم  } -19 ــَّ ُكَر نِعمَمَتَك الَّ فـَتَـَبسـ ــم هِلَا َوقَاَل َربِِ َأومزِعمِِن َأنم َأشـ اِحكاا ِمنم قـَوم ــَ َت َعَليَّ ضـ ِِت أَنـمَعمم

َِتَك يف ِعَباِدَك الصَّاْلِِيَ   . {َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأنم َأعمَمَل َصاِْلاا تـَرمَضاُه َوَأدمِخلمِِن ِبَرمحم
َليماُن ما قالفسـم مَ ِت النىمل َع سـُ  سـرورًا مبا فهىَمُه هللاُ ِمن كالِمها، وأهلَِم الشـفقَة والتىقَوى ة، وتبسـى

 هبا عليي، ِمن أْن أشـــــــــــكَر نعمتَك اليت مَننتَ   شـــــــــــوع: اللهمى أهِلمينبوديىٍة وخ يف عبذلك، وقالَ 
قوَم ِق احليوان، ونعمتَك على والَديى ابإلمياِن واإلســــــالم، ووفِيقين أللِك وتعلُِّم منطالنبوىِة واملـــــــــــــــــــــُ 

ى هبا احلنيل وأدِخلين يف مج  ،ابألعماِل احلســــــنِة اليت حتبُّها وترضــــــَ ن عباِدَك إذا توفىيَتين، مِ  ِة الصــــــى
 )الواضح(. واحُشرين يف زمرهِتم.

 
ُتكَ وَ } -22  {.بِنَـَبٍإ يَِقيٍ ِمنم َسَبٍإ  ِجئـم

 )ابن كثري(. .يقني حقيٍ  صدقٍ  أي: ِبربٍ 
 
َتُدونَ َوزَيََّن هَلُُم } -24  .{الشَّيمطَاُن َأعمَماهَلُمم َفَصدَُّهمم َعِن السَِّبيِل فـَُهمم اَل يـَهم

نَ  واب،  وقد حســـــى ركيىَة يف قلوهِبم، فمنَعهم بذلَك ِمن طريِق احلقِي والصـــــى يطاُن األعماَل الشـــــِي الشـــــى
 فهم ال يَهتدوَن إليها. )الواضح(.

 
 .{ونَ َويـَعمَلُم َما َُّتمُفوَن َوَما تـُعمِلنُ } -25

 أي: يعلُم ما خُيفيِه العباد، وما يعلنونَُه ِمن األقواِل واألفعال. )ابن كثري(.
 
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ } -26 َِيمِ  اَّللَّ  {.َربُّ المَعرمِش المَع
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صوا له العبــــــادة، فأخلِ  تصلحُ  سواهُ  إال له، ال إله إال هو، ال معبودَ   العبــــــادةُ  حُ هللا الذي ال تصل 
 . )الطربي(.ابـالطاعة، وال تشركوا به شيئً  ة، وأفردوهُ له العبـاد

 
ِلَها َأِذلَّةا قَاَلتم ِإنَّ المُمُلوَك ِإَذا } -34  {.َدَخُلوا قـَرميَةا َأفمَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأهم

}َوَجَعُلۤواْ أَِعزىَة أَْهِلَهآ أَِذلىًة{  ،بوهأفســـــــــــــدوه، أي: خرى  عباس: أي: إذا دخلوا بلداً عنوةً  قال ابنُ 
ــدوا مَ  ــر. اهلوان، إما ابلقتلِ   فأهانوهم غايةَ   واجلنودِ  ن فيها من الوالةِ أي: وقصـــــــ )ابن   أو ابألســـــــ

 كثري(.
 
ُ َخريمٌ ِمَّا  }  -36 َآًَتُكمم َبلم أَنـمُتمم ِّبَِديَِّتُكمم فـََلمَّا َجاَء ُسَليمَماَن قَاَل َأَتُِدُّوَنِن ِبَاٍل َفَما َآًَتّنَ اَّللَّ

َرُحونَ   {.تـَفم
ــلىَم  ــانفلمىا جاَء رســــوهُلا ســــليمان، وســ   ألترَككم وشــــرَككم؟ عوَنين ابملالِ اهلديىَة إليه، قاَل له: أتصــ

لِك واملاِل واجلنود، هو أعظُم وأفضـُل مميا أنتَم عليى ابملن النبوىة، وأنعَبين هللاُ مِ فإنى الذي وه م ــــــــــــــــُ
نيــا والفرِح بزينِتهــا والتفــاخ َتكمإنى مهى  فيــه، بــل دااي والتَُّحِف فيهــا، يــاِد للهــ ِر هبــا، واالنقيف الــدُّ

 . )الواضح(.إالي اإلسالَم أو السىيف وال أقَبُل منكم، ولسُت على ما تظنُّوَن ِمن ذلك 
 
َها َأِذلَّةا َوُهمم َصاِغُرونَ } -37 رَِجنـَُّهمم ِمنـم  {.َولَُنخم
َهآ{َولَ } ِغُروَن{أَِذلىًة َوُهْم صَ وهي سبأ، }  ،هم وبالدهمأي: من أرضِ  ُنْخرَِجنـىُهم مِينـْ  ذليلون إنْ   :ــــــٰ

 )البغوي(. مل أيتوين مسلمني.
 
ُفُر  } -40 ُكُر َأمم َأكم ُلَوّن أََأشم َتِقرًّا ِعنمَدُه قَاَل َهَذا ِمنم َفضمِل َرّبِِ لِيَـبـم َوَمنم َشَكَر فـََلمَّا رََآُه ُمسم

ِسِه َوَمنم َكَفَر فَِإنَّ َرّبِِ َغِِن  َكِرَيٌ  ُكُر لِنَـفم َا َيشم  .{فَِإَّنَّ
ــَلُه على ذلَك وأعرتِ ... لَيختربَ  ــكُر فضــــــ ــِن تدبريِه وُلطِفه، أم ال   ُف ِبنىهُ ين: أأشــــــ ِمن منىتِه وُحســــــ
اعليه؟ وَمن شــكَر هللَا على نَِعمأشــكرُه  ُه بذلك، ألنىُه يعريُِفها احلقي، وَيســت  ِه فإمنى جِلُب يَنَفُع نفســَ

 هلا املزيَد ِمن اخلرِي والنىفع. )الواضح يف التفسري(.
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ِلِميَ َوُأوتِيَنا المِعلمَم ِمنم قـَبمِلَها وَُكنَّا مُ } -42  {.سم
وَُكنىا على ما يشاء، }  هذه املرأة، بــــــاهلل وبقدرتهِ   :يمان: }َوأُِوتيَنا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلَها{ أيسل  وقالَ 

 )الطربي(. ها.ن قبلِ ُمْسلِـِمنَي{ هلل مِ 
 
ٍم َكاِفرِينَ َوَصدََّها َما َكاَنتم تـَعمُبُد ِمنم ُدوِن اَّللَِّ } -43 َا َكاَنتم ِمنم قـَوم  {.ِإَّنَّ

 )الطربي(. كافرين.  من قومٍ  ،كانت كافرة  رأةَ إن هذه امل
 
 {.َتِصُمونَ َأِن اعمُبُدوا اَّللََّ فَِإَذا ُهمم َفرِيَقاِن َُيم  َوَلَقدم َأرمَسلمَنا ِإََل ََثُوَد َأَخاُهمم َصاِْلاا} -45

 (.السىالم. )الواضح أخاُهم يف النىسِب صاحلًا عليه وقد أرسلنا إىل قبيلِة ْثودَ 
 
 {.َوِبَنم َمَعكَ قَاُلوا ا َّريَّمَن ِبَك } -47
 من املؤمنني. كَ ن اتىبعَ مبو 
 
رِِهمم َأنَّ َدمَّرمَنُهمم } -51 َُرم َكيمَف َكاَن َعاِقَبُة َمكم َمُهمم فَانم  {.َأَجمَِعيَ َوقـَوم
 )الطربي(. بِق منهم أحداً.م نُ أمجعني، فل  هم من ْثودَ وقومَ ... 
 
ٍم يـَعمَلُمونَ بـُُيوَُتُمم َخاِويَةا ِبَا ظََلُموا فَِتلمَك } -52  .{ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا ِلَقوم
ن مِ  ،هبم ما فعلنانا فعلَ  ن يعلمُ لـــــــــــــــمَ وعربًة لعظًة  ،يك اي حممدصنا عل ما قصَ   نا بثمودَ يف فعلِ  إنى 
 ختصار(.)الطربي، بشيء من اال ك.ربيِ  ن عندِ هم به مِ فيما جئتَ  بونكَ الذين يكذيِ  كَ قومِ 
 
َنا الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ } -53  .{َوَأَنمَيـم
قوَن ما وكانوا يتى   ،به ا واملؤمننيَ نا صـــــــــاحلً رســـــــــولَ   ،بثمود لناهُ نا الذي أحلَ نا وعذابِ ن نقمتِ ينا مِ وأجن
ا مبشـــــــــــركي ننا عقوبتَ إحاللِ  عندَ   ،ك وأتباعَ  دُ اي حممى  جيكَ ننُ  فكذلكَ   ،هللا ن عذابِ مِ   ثمودَ ب حلى 
 )الطربي، ابختصار(. هم.ن بـني أظهرِ مِ  كَ قومِ 
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ٌم } -55 َوةا ِمنم ُدوِن النَِِساِء َبلم أَنـمُتمم قـَوم  .{ََتمَهُلونَ أَئِنَُّكمم لََتأمُتوَن الِرَِجاَل َشهم
 أأتتون الريِجاَل يف أدابرِهم لقضــــــاِء شــــــهوِتكم وتَدعوَن ما خلَق هللاُ لكم ِمن الزىوجاِت وهنى حملُّ 
هوة؟ بل أنتم ســــفهاُء ماجنون، عهلوَن عاقبَة فعِلكُم الفاحش، الذي هو انتكاســــٌة للفطرِة  الشــــى

لوك، وأمراٌض جنســـــــيىةٌ  نيا،   والرجولة، وشـــــــذوٌذ واحنراٌف يف الســـــــُّ وغرُي جنســـــــيىة، وعقوبٌة يف الدُّ
 وعذاٌب يف اآلخرة. )الواضح(.

 
 اجلزء العشرون

 
لَ } -57 َناُه َوَأهم  {.ِمَن المَغاِبرِينَ  ُه ِإالَّ اممَرأََتُه َقدَّرمَنَهافََأَنمَيـم
ُه َوأَْهَلهُ } ــٰ نَــــــــــ َهاالى ٱْمرَأََتُه َقدى إِ } ،فصيحة فالفاءُ  .القوم بعد إهالكِ   :{ أيفََأجَنيـْ ــٰ ران قدى   :{ أيْرنَــــــــــ

 ... )روح املعاين(.كوهنا
 
 .{َذرِينَ َفَساَء َمَطُر المُمنم َوَأممَطرمَن َعَليمِهمم َمَطراا } -58

ــاءَ  ــيتِ   هُ عقابَ   هم هللاُ الذين أنذرَ  القومِ  مطرُ   ،طرامل ذلكَ  فســـــــ ــَ فَ وخوى   ،ههم إايي على معصـــــــ  هُ هم ِبســـــــ
 )الطربي(. إلـيهم بذلك. الرسولِ  إبرسالِ 

 
َرمَض قـََراراا  } -61 َ اَأمَّن َجَعَل األم َي َوَجَعَل َبيم َاراا َوَجَعَل هَلَا َرَواســــــــِ َريمِن َوَجَعَل ِخًَلهَلَا َأَّنم لمَبحم

ثـَُرُهمم اَل يـَعمَلُمونَ َحاِجزاا   {.أَِإلٌَٰه مََّع اَّللَِّ َبلم َأكم
ــاكنةً  ةً أي: قارى { مىن َجَعَل اأْلَْرَض قـَرَارًاأَ }  ،هبم  ِبهلها، وال ترجفُ  وال تتحركُ   اثبتة، ال متيدُ   ســ

 مهاداً بساطاً   محتهِ ور   واحلياة، بل جعلها من فضلهِ   عليها العيشُ   ملا طابَ   فإهنا لو كانت كذلك 
ــُم ٱأَلْرضَ  اآلخرى: تعاىل يف اآليةِ  وال تتحرك، كما قالَ  اثبتة، ال تتزلزلُ  ــَل َلُكـــ ُ ٱلىِذي َجَعـــ  }ٱَّللى

 .[64غافر: سورة ] اراً َوٱلسىَمآَء بَِنآًء{قَـرَ 
ٌه مىَع ٱهللِ   { أي: يف عبادهتم غريه.نَ ْل َأْكثـَرُُهْم الَ يـَْعَلُمو }بَ   ..دعبَ هذا؟ أو يُ  { أي: فعلَ }أَإِلَــــــــــــــٰ

 )ابن كثري، بشيء من االختصار(.
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 {.أَِإَلٌه َمَع اَّللَِّ قَِليًلا َما َتذَكَُّرونَ } -62
{ يقـدُر على ذـلك، أو إـلٌه مع هللِا يُعبـَد، وـقد ُعِلَم أنى هللَا هو املتفريُِد بفعـِل ذـلك،  }أَإِلـٌَه َمَع اَّللِى

ا تـَذَكىُروَن{ أي: مـا ــراِط  }قَِلياًل مـَ دهم إىل احلقي، ويَهـديهم إىل الصــــــــــــ أقـلى تـذكَُّرهم فيمـا يُرشـــــــــــــــِ
 املستقيم. )ابن كثري(.

 
َِتِه َوَمنم يـُرمِسُل الرِِ } -63 َ َيَديم َرمحم راا َبيم رُِكونَ  أَِإَلهٌ ََيَح ُبشم ُ َعمَّا ُيشم  .{َمَع اَّللَِّ تـََعاََل اَّللَّ

َر بنزوِل امل حاب؟ هل هناَك إلٌه آخُر يســاعُد وَمن الذي يبعُث الريايَح لتُبشــِي كُِّل الســى طِر بعَد تشــَ
 . )الواضح(.به ونَ هللَا يف ذلك؟ تعاىَل وتقدىَس ربُّ العاَلمنَي عمىا يشرك

 
ُتمم َصاِدِقيَ  أَِإَلهٌ } -64  .{َمَع اَّللَِّ ُقلم َهاُتوا بـُرمَهاَنُكمم ِإنم ُكنـم
َنُكمْ تعاىل: } قولهُ  ــٰ  :أي  ،تبكيت  بتبكيتهم إثرَ  والســـالمُ   له عليه الصـــالةُ  مرٌ { أُقْل َهاُتواْ بـُْرَهــــــــــــــــ

هـاتوا برهـاانً على أن  :إهلـاً، وقيـل: أي وجـلى  على أن معـه عزى  هـاتوا برهـاانً عقليـاً أو نقليـاً يـدلُّ 
ِدِقنَي{ أي ،وجلي  عزى  من أفعالهِ  رَ كِ مما ذُ   على شيءٍ   تعاىل يقدرُ  هُ غريَ  يف تلك  :}ِإن ُكنُتْم َصــــــــــــــٰ

 )روح املعاين، ابختصار(. .ىالدعوَ 
 
َعُثونَ } -65 َن يـُبـم ُعُروَن َأَيَّ  {.َوَما َيشم

}ثـَُقَلْت  تعاىل: كما قالَ   ،الســـماواِت واألرِض بوقِت الســـاعةوما يشـــعُر اخلالئُق الســـاكنوَن يف 
ِت َوٱأَلْرِض الَ أَتْتِيُكْم ِإالى بـَْغَتًة{ وَٰ َمـــــــــــــــــٰ  ها علىلمُ ع [ أي: ثقلَ 187األعراف: ســورة  ]  َِّف ٱلســى

 (.ابن كثري) واألرض. واتِ االسم أهلِ 
 
َِخَرِة } -66 َها َعُمونَ َبلم ُهمم يف َبِل ادَّاَرَك ِعلمُمُهمم يف اْلم َها َبلم ُهمم ِمنـم  {. َشكٍِ ِمنـم

َها َعُمونَ   ،ون يف وجودها ووقوعهاأي: شاكُّ  يف أمرها   كبريٍ   وجهلٍ   { أي: يف عمايةٍ }َبْل ُهم مِينـْ
 كثري(.)ابن   وشأهنا.

 
َن َهَذا ََنمُن َوَآَِبُؤَن ِمنم قـَبمُل } -68 َوَِّليَ َلَقدم ُوِعدم  {.ِإنم َهَذا ِإالَّ َأَساِ رُي األم
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 )البغوي(. هم اليت كتبوها.هم وأكاذيبُ أحاديثُ 
 
 .{َواَل َتُكنم يف َضيمٍق ِمَّا َُيمُكُرونَ َواَل حَتمَزنم َعَليمِهمم } -70
ُه جئـَت بـه، فـإنى  يف كيـِدَك وردِي مـا: أي  هللَا مؤيِـيُدَك وانصــــــــــــــرك، وُمظِهٌر دينـَك على َمن خـالفـَ

 (.ابن كثري. )وعانَدُه يف املشارِق واملغارب 
 
تَـعمِجُلونَ } -72  {.ُقلم َعَسى َأنم َيُكوَن َرِدَف َلُكمم بـَعمُض الَِّذي َتسم

 ستعِجلونَه.عُض العذاِب الذي توَن اقرتَب بقْل هلم: عَسى أْن يك
 )الواضح(. وَم بدر.ذلَك ي ِمن أصاهَبم وقد
 
ُكُرونَ } -73 ثـََرُهمم اَل َيشم  {.َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َفضمٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأكم

ر  نَِعِمه، لكنى أكثَرهم ِمن اس، مبا أســـــــبَغ عليهميِع النى وإنى هللَا ذو فضـــــــٍل على مج وهَنا وال ال يَقدِي
 )الواضح(. ة.قوبابلع عاجُلهموال ي رمُحهمي ولُمنِعَم هبا، وهشكروَن لي
 
 .{َوِإنَّ رَبََّك لَيَـعمَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهمم َوَما يـُعمِلُنونَ } -74

 أي: يعلُم السرائَر والضمائر، كما يعلُم الظواهر. )ابن كثري(.
 
ِمِنيَ } -77   .{َوِإنَُّه هَلُداى َوَرمحمٌَة لِلمُمؤم

ُدهمن يؤمرآَن هدايٌة ملوإنى الق اَرين، وـســـــــــــ  ٌة هلممحقي، ور ريِق احلإىل الطى  ُن به، فرُيشــــــــــــِ عادٌة يف الدى
 )الواضح(. إىل الفوِز والظىَفر. يأخُذهمف
 
ِمِه } -78 نَـُهمم ِبُكم  {.َوُهَو المَعزِيُز المَعِليمُ ِإنَّ رَبََّك يـَقمِضي بـَيـم
 )البغوي(. ى عليه شيء.فال خيفَ  ،ِبحواهلم {ِليمُ له أمر، }ٱْلعَ  دُّ رَ فال يُـ  ،املنيع :َوُهَو ٱْلَعزِيُز{}
 
ِبرِينَ } -80 ا ُمدم ِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإَذا َولَّوم َتى َواَل ُتسم ِمُع المَموم  .{ِإنََّك اَل ُتسم
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وال ُيصــــــغون  ،ى قلوهبمعل  الكفرِ  دينِ  لغلبةِ  ؛ال يســــــمعون له ،ضــــــني عنهعرِ إذا هم أدبروا مُ ...  
 واالستـماعَ   ،به نكرون القولَ ويُ   ،عرضون عنهولكنهم يُ   ،وال ينصتون لقائله  ،نهرو وال يتدبى  ،حقي لل 
 )الطربي(. له.
 
ا فـَُهمم } -81 ِمُن ِبَََِيتِنــَ ِمُع ِإالَّ َمنم يـُؤم ًَللَِتِهمم ِإنم ُتســـــــــــم ِي َعنم ضـــــــــــَ َت ّبــَِاِدي المُعمم ا أَنــم َومــَ

ِلُمونَ   .{ُمسم
وال ُتسِمُع إالي َمن فتَح   َفُه عن الضىالِل الذي هو فيه،رِ تُرِشَد أعَمى القلِب وَتص  أنوال تستطيعُ 

، وما تُرِشُدُه إليه، ليهئٍذ َيسمُع ما تَتلوُه ععنِد هللا، فعند  نلَبُه لإلميان، وصدىَق أنى الُقرآَن مِ هللاُ ق
 )الواضح يف التفسري(. ِب منه.قِي املطلو خُمِلٌص يف إميانِه، ُمنقاٌد للحسِلٌم ألنىُه م
 
َرمِض ُتَكلُِِمُهمم  } -28 َنا هَلُمم َدابَّةا ِمَن األم َرجم ُل َعَليمِهمم َأخم َأنَّ النَّاَس َكانُوا ِبَََِيتَِنا َوِإَذا َوَقَع المَقوم

 .{اَل يُوِقُنونَ 
 :{ }الَ يُوِقُنونَ  ،هللا تعاىل فإهنا من آايتِ   ،أحواهلا  ها وســـــائرِ خروجِ   :{النىاَس َكانُواْ بَِئااَيتَِناَأنى  }

 (.، ابختصار)البيضاوي .ال يتيقنون
 
بـمُتمم ِبَََِيِت َوَلَم حتُِيُطوا ِّبَا ِعلممااَحَّتَّ ِإَذا َجاُءوا } -84 ُتمم تـَعمَمُلونَ  قَاَل َأَكذَّ  {َأمم َماَذا ُكنـم

 )الطربي(. ..هامعرفتِ  تعرفوها حقى ومل يت جي وأدلى جَ بتـم حبُ قال هللا: أكذى 
 
 {.فـَُهمم اَل يـَنمِطُقونَ  ِبَا ظََلُمواُل َعَليمِهمم َوَوَقَع المَقوم } -85

 . )النسفي(.هللا ِبايتِ  وهو التكذيبُ  ،ظلمهم بسببِ 
 
ٍء } -88 َعُلونَ ُصنمَع اَّللَِّ الَِّذي أَتـمَقَن ُكلَّ َشيم  .{ِإنَُّه َخِبرٌي ِبَا تـَفم

، فيجازيهم عليه. )ابن  أي: هو   كثري(.عليٌم مبا يفعُل عبادُه ِمن خرٍي وشري
 
َها } -89 َسَنِة فـََلُه َخريمٌ ِمنـم َمِئٍذ َآِمُنونَ َمنم َجاَء ِِبْلَم  .{َوُهمم ِمنم فـَزٍَع يـَوم
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 . )الطربي(.وريف الصُّ  وهي النفخُ  ،ىالكربَ  ِع الصيحةِ ز ِمن فَ  نهُ ويؤميِ ... 
 
ُتمم تـَعمَمُلونَ َهلم َُتمزَ لسَّيَِِئِة َفُكبَّتم ُوُجوُهُهمم يف النَّاِر َوَمنم َجاَء ِبِ } -90  .{ومَن ِإالَّ َما ُكنـم
كم يف النار، وإال كم هللا لوجوهِ م تعملون، إذ كبى ون أيها املشــــركون إال ما كنتزَ هلم: هل عُ  يقالُ 
 . )الطربي(.كمربى  م تعملون يف الدنـيا مبا يسخطُ ما كنت جزاءَ 
 
ِلِميَ } -91  .{َوأُِمرمُت َأنم َأُكوَن ِمَن المُمسم

 دين املخلصني املنقادين ألمره، املطيعني له. )ابن كثري(.أي: املوحيِ 
 
َا َأَن ِمَن المُمنمِذرِينَ }  -92  . {َوَمنم َضلَّ فـَُقلم ِإَّنَّ
ا أان به من عندي، إمن ق مبا جئتَ بك، ولــم يصديِ وكذى  السبــيــلِ  عن قصدِ  ملن ضلى  اي حممدُ  فقلْ 
 ـــــــــــــــــــارِ كفي   كم ذلك معشـــــرَ ه، وقد أنذرتُ هم إايي يتِ على معـصــــ  هُ هللا وســـــخطَ  عذابَ  هُ قومَ   رُ نذِ ممن يُ 

صـيبون، وإن كم تُ فحظوَظ أنفسِـ   به هللا منكم من الشـركِ  ا يكرههُ م عمي م وانتهيتُ قبلتُ   قُريش، فإن
 لكم. كم، ونصــحتُ إايي   إببالغهِ  رتُ مِ كم ما أُ بلىغتُ م، وقد يتُ كم جنم فعلى أنفسِــ بتُ م وكذى رددتــــــــــــــــُ 

 )الطربي(.
 
ُد َّلِلَِّ َوُقِل اْلمَ } -93  .{فـَتَـعمرُِفوََّنَا َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَعمَمُلونَ َسرُيِيُكمم َآََيتِِه  مم
ُد َّللِىِ } ــْ ِل احْلَمـ ــُ ه، وأتديـــِة ين لتبوفـىقَ و مـــُد هلِل الـــذي أنعَم عليى ابلنبوىة، وقـــْل: احل {:َوقـ ــابـــِ ليِغ كتـ

 رسالِته.
ا َربُــَّك ِبغــَافــٍِل } ا تـَْعَمُلونَ فـَتَـْعرُِفوهنــََا َومــَ ا معرفــًة تــدلُّكم على احلقِي والبــاطــل، وهللاُ ت :{َعمــى عرفوهنــَ

ــهيٌد على ك  غرُي غافٍل عن عمِل النىاس، فهو ــُيجازي كشـــ يء، وســـ ــَ الًّ مبا َعِمل، فاحَذروا، لِي شـــ
 )الواضح(. بـُلِيغُتم. فقد
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 سورة القصص
 
 .{تِلمَك َآََيُت المِكَتاِب المُمِبيِ } -2

 ها، يف اآليِة األوىَل من سورِة يوسف: قاَل يف تفسري 
ــ   القرآن، ووصفهُ   }اْلِكَتاِب{ وحرامه، وقيل: من  وحاللهِ   أحكامهِ   قيل: من جهةِ   }اْلُمِبنِي{بـــــــــ

مل  أحرفٍ   إذ فيه ســتةُ   ،وجودته العريبيِ  اللســانِ   بيانِ   ونوره، وقيل: من جهةِ  وهداهُ  مواعظهِ   جهةِ 
ــان   عتمعْ   حممدٍ   مبيناً لنبوةِ   أن يكونَ  وحيتملُ  -جبل   ن معاذ بنِ ع هذا القولُ   ويَ رُ  -يف لســــــــــــ

 هذه الوجوه. جبميعِ  (نيٌ بِ مُ )أنه  والصوابُ  إبعجازه.
 
ُلوا َعَليمَك } -3 َقِِ ِمنم نـََبِإ نـَتـم َن ِِبْلم ِمُنونَ  ُموَسى َوِفرمَعوم ٍم يـُؤم  .{ِلَقوم

ى بِن ِعمراَن وفرعوَن املتك دربِي نذكُر لَك ِمن خرِب نبِي هللِا موســــــــــَ . دِل كما حَدث ِق والعابلصــــــــــِي
 )الواضح(.

 
هُ } -4 ِعُف  َائَِفةا ِمنـم َتضــم يَـعاا َيســم َلَها شــِ َرمِض َوَجَعَل َأهم َن َعًَل يف األم َناَءُهمم ِإنَّ ِفرمَعوم مم يَُذبُِِح أَبـم

ِسِدينَ  ِيي ِنَساَءُهمم ِإنَُّه َكاَن ِمَن المُمفم َتحم  .{َوَيسم
ن ال مَ  بقتلهِ   األرضِ يف دُ فسِـ ن يُ ممى  إنه كانَ )الواضـح(،   .خرِة واخلدمةويُبقي ِنسـاَءهم أحياًء للسـُّ 

 هِ وتكربُّ   ،هاعلى أهلِ   األرضِ يف هِ ربُّ وع  ،هله اســتعبادُ  يسَ ن لمَ   واســتعبـــــــــــــــــادهِ  ،منه القتل يســتحقُّ 
  )الطربي(. ه.ربيِ  على عبـادةِ 

 
َرمض} -6  {.َوَُّنَكَِِن هَلُمم يف األم

 تســـليطِ لل  عريَ مث اســـتُ   ،فيه مكاانً يتمكنُ  للشـــيءِ  أن ععلَ  التمكنيِ   وأصـــلُ  .والشـــام مصـــرَ  أرضِ 
 )البيضاوي(. األمن. وِإطالقِ 

 
 .{ِإلَيمِك َوَجاِعُلوُه ِمَن المُمرمَسِليَ ِإنَّ رَادُّوُه } -7
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ــعيهتُ  لتكوين أنتِ   للرضـــــــــاعِ  يكِ إل  و ولدكِ  رادُّ إاني   أنْ  عليه  هُ ينَ ن ختافرســـــــــوالً إىل مَ   عثوهُ واب  ،رضـــــــ
 )الطربي(. هبا وبه. ذلكَ  هللاُ  وفعلَ  .يقتله
 
ُدوًّا } -8 َن لَِيُكوَن هَلُمم عــَ ُه َآُل ِفرمَعوم المتَـَقطــَ انُوا فــَ ا كــَ اَن َوُجُنوَدَهــَُ امــَ َن َوهــَ َوَحَزنا ِإنَّ ِفرمَعوم

 {.َخاِ ِئيَ 
يف  ذوه، ليكوَن هلمأصحابُه وأخَر عليِه أهلُه و هِر كما أُِمَرت، فمرى بداِر فرعون، فعثفألَقْتُه يف النى 

ــتامل ،رعدوًّا، ومهًّا وغمًّا. إنى فِل عقبســــــــــــ عني، كانوا نوَدمها أمجوج ووزيَرُه هاماَن الظامل،  وَن املتكربِي
 )الواضح(. ، فعاقَبهُم هللاُ على ذلك.آْثنيعاصنَي 

 
لُ } -9 تـُ ٍ ِل َولـََك اَل تـَقم َن قـُرَُّة َعيم َرَأُة ِفرمَعوم اَوـقَالـَِت امم َذُه َولـَدا َفَعنـَا َأوم نـَتَّخـِ ى َأنم يـَنـم  وُه َعســـــــــــَ

ُعُرونَ  َوُهمم اَل   .{َيشم
إىل فرعون، فقالت:  بهُ دونه، وحتبيِ  عنه، وتذبُّ   مزاحم ختاصــــــمُ   آســــــية بنتُ   فشــــــرعت امرأتهُ ...  
ى وقوله: }َعســـــــَ  .فنعم، وأما يل فال، فكان كذلك  فرعون: أما لكِ  { فقالَ قـُرىُة َعنْيٍ يلِي َوَلكَ }

َفَعَنا قد حصـــــَل هلا ذلك، وهداها هللاُ به، وأســـــكَنها اجلنىَة بســـــببه. وقوهلا: }أَْو نـَتىِخَذُه   {َأْن يـَنـْ
اه، وذلــــَك أنــــه مل يكْن هلــــا ولــــٌد منــــه. )ابن كثري ًدا{ أي: أرادْت أْن تتىخــــَذُه ولــــًدا وتتبنــــى ، َولــــَ

 (.ابختصار
 
تَـَوى َآتَـ } -14 ُه َواسم ماا َوعِ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ َناُه ُحكم ِسِنيَ لمماا يـم  .{وََكَذِلَك ََنمِزي المُمحم

 ن أحســنَ مَ  زي كلى جنَ  كذلكَ   ،على أمران بصــربهِ  وإحســانهِ   ،انإايي   ى طاعتهِ كما جزينا موســى عل 
 )الطربي(. عنه. ا هنيناهُ ى عمي وانتهَ  ،ان وأطاعناعلـى أمرِ  فصربَ  ،اننا وعبـادِ ن رسلِ مِ 
 
 .{ِإنَُّه َعُدو  ُمِضل  ُمِبيٌ ِن نم َعَمِل الشَّيمطَاقَاَل َهَذا مِ } -15
ــيطانَ  {إنىُه َعُدو  } ل  }  ،آدم البنِ  عدو   يقول: إن الشـــ ــِ ــبيلِ ُمضـــ ــاد  { له عن ســـ له   بتزيينهِ   ،الرشـــ
 هلم قدمياً، وإضـاللهُ  عداوتهُ   نيُ  أنه يبيعين  ،ُمبِــــــــــــــــنٌي{}  ،ذلك له  سـينهِ من األعمال، وحت  يحَ القب
 ربي(.)الط هم.إايي 
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ُت نـَفمِسي فَاغمِفرم ِل فـََغَفَر َلُه } -16  .{ِإنَُّه ُهَو المَغُفوُر الرَِّحيمُ قَاَل َربِِ ِإِّنِ ظََلمم

ــاترُ   إن هللاَ  ــِي امل ،على ذنوهبم ن ذنوهبممِ  يهِ على املنيبني إل هو الســــــــــــ  ،عنها  يهم ابلعفوِ عل  لُ تفضــــــــــــ
 )الطربي(. منها. هم على ذنوهبم بعد ما اتبواأن يعاقبَ  للناسِ  الرحيمُ 

 
َعى } -20 تـُُلوَك َوَجاَء رَُجٌل ِمنم َأقمصـَى المَمِديَنِة َيسـم قَاَل ََي ُموسـَى ِإنَّ المَمَْلَ َيَمَتَُِروَن ِبَك لِيَـقم

ُرجم ِإِّنِ َلَك ِمَن النَّاِصِحيَ   . {فَاخم
ى، إنى أصــــــحا  ْج مناخر ِلك، فَك بقصــــــِد قتوِم فرعوَن يتشــــــاوروَن يف أمرِ َب الرىأي ِمن قاي موســــــَ

 وأان أنَصُحَك بذلك، وأخاُف عليَك منهم. )الواضح(.مصَر قبَل أْن يظَفروا بك، 
 
َها َخائِفاا } -21 َّاِلِميَ َفَخَرَج ِمنـم ِم ال  {.َيََتَقَُّب قَاَل َربِِ َنَِِِِن ِمَن المَقوم
. )ابن ئهلَ ومَ  { أي: من فرعونَ ِلِمنيَ ـــــــــــــــــــــٰ }قَاَل َربِي جَنِييِن ِمَن ٱْلَقْوِم ٱلظى ، ت{ أي: يتلفى َيرَتَقىبُ }

 كثري(.
 
ِقي َحَّتَّ } -23  {.الِرَِعاُء َوأَبُوَن َشيمٌخ َكِبريٌ ُيصمِدَر قَالََتا اَل َنسم
 . )البيضاوي(.هم عن املاءمواشيَ  الرعاةُ  فَ صرِ تَ 
 
َقيمَت لََنا} -25 َر َما ســَ زَِيَك َأجم ُعوَك لَِيجم َص فـََلمَّ   قَاَلتم ِإنَّ َأّب َيدم ا َجاَءُه َوَقصَّ َعَليمِه المَقصــَ

َّاِلِميَ  ِم ال َت ِمَن المَقوم  {.قَاَل اَل ََّتَفم ََنَوم
ى إليه، وســـــرَد عقالْت له: إنى أيب يطلُب منَك اجمليَء إليِه لُيعطَيَك ُأجر  قيك. فمضـــــَ ليِه ما َة ســـــَ

ريَن وَن الكاف ِمن قوِم فرعقذَك هللاُ َلُه القبطيي، فقاَل له: ال خَتف، لقد أنجَرى له يف مصــــــر، وقتْـ 
 )الواضح(. عتدين.امل
 
ُ ِمَن الصَّاْلِِيَ } -27  {.َوَما ُأرِيُد َأنم َأُشقَّ َعَليمَك َسَتِجُدّن ِإنم َشاَء اَّللَّ
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قى َعَلْيكَ  َتِجُدين . )ابن كثري(، }ماريك وال أُ  وال أؤذيكَ  كَ أي: ال أشـــاقُّ  {}َوَمآ أُرِيُد َأْن َأشـــُ ســـَ
ُ ِمَن الصىاحلِِنيَ  ْن َشاءَ إِ   )البغوي(. مبا قلت. والوفاءِ  الصحبةِ  عمر: يعين يف حسنِ  قالَ { اَّللى
 
 {.َلَعلَُّكمم َتصمطَُلونَ } -29

 )البيضاوي(. تستدفئون هبا.
 
َِمِنيَ  ََي ُموَسى َأقمِبلم َواَل ََّتَفم } -13  .{ِإنََّك ِمَن اْلم
 )الطربي(. منه. الذي هتربُ  نَ مِ  وال ختفْ  إيلى  لْ موسى: اي موسى أقبِ  وديَ فنُ 
 
ماا فَاِسِقيَ َفَذاِنَك بـُرمَهاَنِن ِمنم رَبَِِك } -32 ُمم َكانُوا قـَوم َن َوَمَلِئِه ِإَّنَّ  .{ِإََل ِفرمَعوم

م كـانوا قومـًا خمـالفنَي للح ... قي، خـارجنَي عن طـاعـِة إىل فرعوَن وقومـِه ِمن الُكرَباِء واألْتبـاع، إهنى
 هللا. )الواضح(.

 
تـُُلونِ } -33 ُهمم نـَفمساا فََأَخاُف َأنم يـَقم  .{قَاَل َربِِ ِإِّنِ قـَتَـلمُت ِمنـم

، لقد قتلُت واحًدا ِمن قوِم فرعون، وأخاُف أْن يقتلوين بِه إذا  ى مناجًيا ربىه: اي ربي قاَل موســـــــــــَ
 قبَض عليى فرعوُن ورجالُه. )الواضح(.

 
ُقِِن  فََأرمِسلمُه َمِعيَ ِلَسانا َأِخي َهاُروُن ُهَو َأفمَصُح ِمِنِِ وَ } -34  .{ِردمءاا ُيَصدِِ

 وأرِسْلُه معي إىل فرعون. )الواضح(.
 
 {.َفًَل َيِصُلوَن ِإلَيمُكَماَوََنمَعُل َلُكَما ُسلمطَانا } -35

 )الطربي(. بسوء. وقومهُ  إلـيكما فرعونُ  فال يصلُ 
 
ى ِبَََِيتَِنا بـَيَِِناتٍ } -36 ٌر ُمفمََتاى   فـََلمَّا َجاَءُهمم ُموســَ حم عمَنا ِّبََذا يف قَاُلوا َما َهَذا ِإالَّ ســِ َوَما َسَِ

َوَِّليَ   .{َآَِبئَِنا األم
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ى ِبَِاَيتَِنا} أهنا   ناتٍ نا بييِ جِ جَ نا وحُ تِ ِبدلى  ومألهُ  ى فرعونَ موســــــــــَ   ا جاءَ فلمي   {:فـََلمىا َجاَءُهْم ُموســــــــــَ
  ..به موسى من عند ربه يقة ما جاءَ حبق شاهدةٌ  ججٌ ح
ْعَنا هِبََذاوَ }  {:يف َآاَبئَِنا اأْلَوىِلنيَ }   عبــــــــادتهِ من تدعوان إىل  يه من عبــــــــادةِ { الذي تدعوان إلَما مسَِ

 )الطربي(. وا قبلنا.ني الذين مضَ لنا وآبـائنا األوى يف أسالفِ 
 
ِلُح } -37 َّاِلُمونَ ِإنَُّه اَل يـُفم  {.ال

 )البيضاوي(. .قََب العُ  يف العاقبةِ  ى يف الدنيا وحسنِ دَ ال يفوزون ابهلُ 
 
ُت َلُكمم ِمنم ِإَلٍه َغريمِي} -38 ُن ََي أَيُـَّها المَمَْلُ َما َعِلمم  .{َوقَاَل ِفرمَعوم
 فتعبدوهُ  {َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِياَي أَيُـَّها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت }م:  وســــــادهتِ  قومهِ  ألشــــــرافِ  فرعونُ  وقالَ 
 .. )الطربي(.ا سواي غريي ومعبودً لكم وله رابًّ  ن أنى به مِ  كمى فيما جاَء موسَ  قوا قولَ وتصديِ 
 
َنا اَل يـُرمَجُعونَ } -39 ُمم ِإلَيـم َقِِ َوظَنُّوا َأَّنَّ َرمِض ِبَغريمِ اْلم َ َ ُهَو َوُجُنوُدُه يف األم َتكم  .{َواسم

 وال نظَِر وعربىَ هو وجنودُه يف أرِض مصـــــــــَر وأكَثروا فيها الفســـــــــاد، بغرِي أمِر حقيٍ  وطَغى فرعونُ 
م لن يُبَعثوا بعَد املوِت للحساِب واجلزاء. )الواضح(.  إصالح، فضلُّوا وكفروا، وظنُّوا أهنى

 
َنُهمم يف المَيمِِ } -40 َنُه َوُجُنوَدُه فـَنَـَبذم َُرم َكيمَف َكاَن عَ فََأَخذم َّاِلِميَ فَانم  .{اِقَبُة ال
 
ــَ الـذين ظل  هؤالءِ  رُ أم كـانَ   كيفَ   كَ قلبِـ  بعنيِ  دُ اي حممـى  انظرْ فـ  وا م وردُّ فكفروا برهبيِ  ،همموا أنفســــــــــــ

ن هلم مِ  هلم ما كانَ ويِ وُن  ،انياءَ م أولهم وأمواهلَ دايرَ  ثْ كهم فنـَُوريِ لِ أمل هنُ   ،نصــــــــــــــيحته على رســــــــــــــولهِ 
 ،حيا نساؤهموُتست  ،أبناؤهم  لُ تى قَ تُـ   ،فـنيكانوا مستضعَ   أنْ   بعدَ   ،كريـم  ومقامٍ   وكنوزٍ   ات وعيونٍ جني 
 عليكَ  وردى   ،بك َمن كذى   هم دايرَ وإايي  لوكَ خمويِ  ،فـــــــاعلون قكَ وصدى  بكَ  ومبن آمنَ  بكَ  ذلكَ  كفإاني 
ــَلوا مِ  هللاِ   ةَ ســنى   ،لســيفهلكوهم قتالً ابومُ  ،موأمواهلِ  ن احلقيِ هم به مِ يتَ ما أت  ن قبل.يف الذين َخــــــــــــــ

 )الطربي(.
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ُعوَن ِإََل النَّاِر َوَجَعلمَناُهمم أَئِمَّةا } -41 َم المِقَياَمِة اَل يـُنمَصُرونَ َيدم  {.َويـَوم
 يامةِ الق  ويومَ   ثناؤه:  جلى   { يقولُ ْوَم الِقـياَمِة ال يـُْنَصُرونَ }َويَـ   ،النار أهلِ   إىل أعمالِ   الناسَ   دعونَ يَ 

ُ انـصـــــ هم إذا عذى نصــــــرُ ال يَ   ت تلك النصــــــرةُ حلى اضــــــمٌر، وقد كانوا يف الدنيا يتناصــــــرون، فهبم اَّللي
 )الطربي(. يومئٍذ.

 
نـمَيا َلعمَنةا } -42 بَـعمَناُهمم يف َهِذِه الدُّ َم المِقَياَمِة ُهمم ِمَن المَمقمُبوِحيَ  َوأَتـم  .{َويـَوم

ـــباً منـي  هُ وقومَـ  وألزمـنا فرعونَ   والبوارِ   ا عليهم، فحتمـنا هلم فيهـا ابهلالكِ يف هـذه اـلدنـيا ِخزايً وغضــــــــــــ
ء والثناءِ   . )الطربي(.السيي
 
َنا  } -43 ائَِر لِلنَّاِس  َوَلَقدم َآتـَيـم ُوََل َبصــَ َنا المُقُروَن األم َلكم ى المِكَتاَب ِمنم بـَعمِد َما َأهم َوُهداى ُموســَ

 {.ونَ َلَعلَُّهمم يـََتذَكَّرُ  َوَرمحمَةا 
 . )ابن كثري(.الصا  أي: إرشاداً إىل العملِ  {ةً محَْ رَ وَ } ،إىل احلقي  {ىدً هُ وَ }
 
َممرَ َوَما ُكنمَت ِبَاِنِب المَغرمّبِِ إِ } -44 َنا ِإََل ُموَسى األم  {.ذم َقَضيـم

َانـِِب{ اجلـبلِ  }َومـَا ُكنـَْت{ اي حممـدُ  وهو  ،الغرب  يف شــــــــــــــقيِ  الواقعُ   وهو املكـانُ  ،{}ٱْلَغْرَِبي  }جبـِ
 . )النسفي(.موسى فيه ميقاتُ  الذي وقعَ 

 
ُلو َعَليمِهمم َآََيتَِنا َوَلكِ َوَما ُكنمَت ََثِوَيا } -45 َيَن تـَتـم ِل َمدم  {.نَّا ُكنَّا ُمرمِسِليَ يف َأهم

 ها شــعيب، وما قالَ عن نبييِ  تتلو عليهم آايتنا حني أخربتَ  مقيماً يف أهل مدينَ  أي: وما كنتَ 
إىل  ذلك، وأرسلناكَ  حنن أوحينا إليكَ   { أي: ولكنْ َوَلِكنىا ُكنىا ُمْرِسِلنيَ }  ،وا عليها ردُّ لقومه، وم

 . )ابن كثري(.رسوالً  الناسِ 
 
 .{ُهمم يـََتذَكَُّرونَ َلَعلَّ } -46
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 ،يـــةابلوحـــدان هللِ  يبوا إىل اإلقرارِ نفيُ  ،مهم برهبيِ ن كفرِ مون مِ قييـــه مُ روا خطـــأ مـــا هم عل يتـــذكى ل... 
 )الطربي(.هلة. ن اآلواه مِ ما سِ  كليِ   دونَ  بـالعبـادةِ  وإفرادهِ 

 
يَبٌة ِبَا َقدََّمتم أَيمِديِهمم  } -47 يبَـُهمم ُمصــِ والا فـَيَـ َوَلوماَل َأنم ُتصــِ َنا َرســُ لمَت ِإلَيـم ُقوُلوا رَبَـَّنا َلوماَل َأرمســَ

ِمِنيَ   {.فـَنَـتَِّبَع َآََيِتَك َوَنُكوَن ِمَن المُمؤم
ِتَك َوَنُكوَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِننيَ  هالى  :}فـَيَـُقوُلواْ َربـىَنا َلْواۤل{ َنا َرُسوالً فـَنَـتِيِبَع ءايَـــــٰ  ، وجوابُ {}أَْرَسْلَت إِلَيـْ
ــذوف، أ ــة، يعين: لوال أهنم حيتجُّ "لوال" حمـ ــاهم ابلعقوبـ ــاجلنـ إليهم  اإِلرســـــــــــــــــالِ  ون برتكِ ي: لعـ
ولكن بعثـناك إليهم لئال  ،إليهم رســــــــــــــوالً  مـلا بعثـناكَ  :بكفرهم. وقـيل: معـناه لعـاجلـناهم ابلعقوـبةِ 

 )البغوي(. بعد الرسل. ةٌ على هللا حجى  للناسِ  يكونَ 
 
َاَهَرا } -48 َراِن تََ  .{نَّ ِبُكلٍِ َكاِفُرونَ َوقَاُلوا إِ قَاُلوا ِسحم

 )الطربي(. كافرون.  ،وفرقان وزبورٍ  لٍ وإجني ن توراةٍ مِ  ،يف األرضِ  كتابٍ    بكليِ يهود: إاني ال وقالتِ 
 
ُهَما أَتَِّبعمُه } -49 َدى ِمنـم ُتمم َصاِدِقيَ ُقلم فَأمُتوا ِبِكَتاٍب ِمنم ِعنمِد اَّللَِّ ُهَو َأهم   .{ِإنم ُكنـم
تُـْم َصادِ إِ }  )الطربي(. يف غريمها. قى احل وأنى  ،هذين الكتابـني سحران كم أنى يف زعمِ  {قِـنيَ ْن ُكنـْ
 
َّاِلِميَ } -50 َم ال ِدي المَقوم  .{َوَمنم َأَضلُّ ِمََّن اتَـَّبَع َهَواُه ِبَغريمِ ُهداى ِمَن اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَهم

دليٍل ِمن هللِا العليِم احلكيم، وهللاُ ال يَهدي َمن وليَس هناَك أضــــــــــــــلُّ ممىن اتبَع هواُه ورغبَتُه بغرِي 
يِن احل  قِي واتىبَع هواه. )الواضح(.ظلَم نفَسُه فأعرَض عن الدِي

 
َلى َعَليمِهمم قَاُلوا َآَمنَّا ِبِه } -35 َقُّ ِمنم رَبَِِناَوِإَذا يـُتـم  {.ِإنَُّه اْلم

 . )الطربي(.نا نزل من عند ربيِ يعين
 
ِدي َمنم َيَشاُء ِإنََّك اَل ََتم } -56 بَـبمَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَهم َتِدينَ ِدي َمنم َأحم   .{َوُهَو َأعمَلُم ِِبلمُمهم

 )البيضاوي(. ين لذلك.ابملستعديِ 
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ٍء } -57 يم ــَ ثـَرَ َأَوَلَم َُّنَكِِنم هَلُمم َحَرماا َآِمناا َُيمََب ِإلَيمِه ََثََراُت ُكلِِ شــ ُهمم اَل ِرزمقاا ِمنم َلُدنَّ َوَلِكنَّ َأكم

 .     {يـَعمَلُمونَ 
ــُمونَ َوَلكِ }، ، يعين: من عندانلداني  نا رزقناهم مِ رزقً و ...    ذكره: تعاىل { يقولُ نى أْكثـََرُهْم ال يـَْعلَـ
هللا صـــلى هللا عليه وســـلم: }إْن نـَتىِبِع اهلَُدى َمعَك  املشـــركني القائلني لرســـولِ  هؤالءِ  أكثرَ  كنى ول

ن ــِ ا، ورزقناهم فيه، وجعلنا ماً آمنً  حنن الذين مكىنا هلم حرَ مون أاني ا{ ال يعل نـُتَــــــــــــــــــَخطىْف ِمْن أْرضـ
ذلك هبم يكفرون، ال يشــــــــــــكرون من   إليهم، فهم جبهلهم مبن فعلَ ََب عُ  أرضٍ  من كليِ  الثمراتِ 
 . )الطربي(.علـيهم بذلك. أنعمَ 
 
َكنم ِمنم بـَعمِدِهمم ِإالَّ قَ فَِتلمَك َمَساِكنـُُهمم } -58  {.ِليًلا وَُكنَّا ََنمُن المَوارِِثيَ َلَم ُتسم
ن مِ بنـــا مـــا خرى لِ  هـــا خراب. ومل يكنْ هـــا، وأكثرُ منهـــا إالى أقلُّ  رْ م يعمى من بعـــدهم، فل  خربـــتْ ... 

كناهم ف كما كانت قبلَ   وعادتْ   ،هم منهم وارث مســـــاكنِ  الذي له   ،هلا إالي هللا ال مالكَ   ،يهاســـــُ
 (.ختصار، اب)الطربي واألرض. واتِ االسم مرياثُ 
 
ُلو َعَليمِهمم َآََيتَِنا} -59  {.يـَتـم
 . )البغوي(.هبم إن مل يؤمنوا انزلٌ  أن العذابَ  مقاتل: خيربهم الرسولُ  قالَ 
 
 {.َأَفًَل تـَعمِقُلونَ َوَما ِعنمَد اَّللَِّ َخريمٌ َوأَبـمَقى } -60

 ؟ )النسفي(.من الفاين خريٌ  { أن الباقيَ }أََفالَ تـَْعِقُلونَ 
 
َياَأَفَمنم } -61 نـم ََياِة الدُّ ا َحَسناا فـَُهَو اَلِقيِه َكَمنم َمتـَّعمَناُه َمَتاَع اْلم َنُه َوعمدا  {. َوَعدم
ــَتوي َمن وعدانُه اجل وهل عناُه تى اَلة، وَمن منىَة والنىعيَم املقيَم ِمن املؤمنني، فهم ُمدرِكونَُه ال حميســـــــــــ

نيـا مبـاٍل فـاٍن ون  اض؟موِم واألمر غِيصـــــــــــــــاِت واهلمع مـا فيهـا مَن املنعيٍم زائـٍل ِمن الكـاِفرين، يف اـلدُّ
 )الواضح(.
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رُِكونَ } -68  .{ُسبمَحاَن اَّللَِّ َوتـََعاََل َعمَّا ُيشم
 األصناِم واألنداد، اليت ال خَتلُق وال خَتتاُر شيًئا. )ابن كثري(.أي: ِمن 

 
ُ َعَليمُكُم اللَّيمَل َسرممَ } -71 ِم المِقَياَمِة َمنم ِإَلٌه َغريمُ اَّللَِّ َيَمتِيُكمم ُقلم َأرَأَيـمُتمم ِإنم َجَعَل اَّللَّ ا ِإََل يـَوم دا

َمُعونَ ِبِضَياٍء   .{َأَفًَل َتسم
 لليـــلِ ابكم هو الـــذي أييت ربى  أنى  مونَ وتعلَ  ،عظونفتتى  هيـــ ف رونَ وتفكيِ  ،كممسعَ  ذلـــكَ  تـُْرُعونَ أفال 

ــاء  لنهارِ اب ويذهبُ  ــاءَ   ،إذا شــــــــــــ  هما كذلكَ ختالفِ اب مُ نعِ يُ ف  ،لليابل وذهبَ   لنهارِ ى ابأتَ   وإذا شــــــــــــ
 )الطربي(. علـيكم.

 
ِة َمنم ِإلـٌَه َغريمُ اَّللَِّ } -72 ِم المِقيَـامـَ ا ِإََل يـَوم دا رممـَ اَر ســـــــــــَ َل اَّللَُّ َعَليمُكُم النـَّهـَ قـُلم َأرَأَيـمُتمم ِإنم َجعـَ

ُكُنوَن ِفيِه   .{َأَفًَل تـُبمِصُرونَ َيَمتِيُكمم بَِليمٍل َتسم
 ،يكممنـه عل  ةً وحجـى  ،لكم ن هللاِ مِ  رمحـةً  ،يكمعل  والنهـارِ  يـلِ الل  كم اختالفَ ِر ِببصـــــــــــــــا أفال ترونَ 

اليت  ن له الُقدرةُ ولـــــــمَ   ،غريه  دونَ  يكم بذلكَ عل  ن أنعمَ إالي مل ال تصلحُ   العبادةَ  أنى  موا بذلكَ فتعلَ 
 )الطربي(. هبا بـني ذلك. خالفَ 

 
َم يـَُناِديِهمم } -74 ُتمم تـَزمُعُمونَ فـَيَـُقوُل أَيمَن ُشرَكَ َويـَوم  {اِئَي الَِّذيَن ُكنـم
م آهلة، وأشركُتموُهم معي يف العبادة؟ )الواضح(. ...  أيَن هم شركائَي الذيَن زعمُتم أهنى
 
نم  } -77 ســـــــــــِ ُ ِإلَيـمكَ َوَأحم َن اَّللَّ ســـــــــــَ ا َأحم َرمِض  َكمـَ اَد يف األم ــَ ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيـُِبُّ َواَل تـَبمِغ المَفســـــــــ

   {.ينَ المُمفمِسدِ 
ُ إِلَْيكَ } َن اَّللى ْن بطاع{: َكَما َأْحســــَ ْن إىل َخلقعمَن إليَك بنِة هللِا كما أحســــ وَأحســــِ ِه ِته، وأحســــِ

 َن هو إليك.كما أحس 
 يَن{: وهللاُ ال حيبُّ َمن أفسَد وعَصى، وأجرَم وبَغى. )الواضح(.ِإنى اَّللىَ اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسدِ }
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ــُدوَن ا} -79 َت لَنَــ قــَاَل الــَِّذيَن يُرِي ــم ا ََي لَي نـميــَ اَة الــدُّ ــَ َي ا ُأوِتَ قــَاُروُن ِإنــَُّه لــَُذو َحظٍِ ْلم َل مــَ ا ِمثــم
َِيمٍ   .{َع

نيـا وزينَتهـا: اي ليـَت لنـا مَن األمواِل واخلـدِم والزيِينـِة مثَلمـا أُعِطَي  يـدونير  قـاَل الـذين ُزخُرَف الـدُّ
 ح(.)الواض ُه ذو حظٍي وافٍر وحياٍة سعيدة!قارون، ال شكى أنى 

 
تَ } -81  {.ِصرِينَ َوَما َكاَن ِمَن المُمنـم

أي   ،فانتصـره هِ من عدويِ  هُ هللا. يقال: نصـرَ  أو من املمتنعني من عذابِ   ،من املنتقمني من موسـى
 )النسفي(. منه فامتنع. هُ منعَ 
 
َممِس يـَُقوُلوَن َويمَكَأنَّ اَّللََّ } -82 ا َمَكانَُه ِِبألم َبَح الَِّذيَن ََتَنـَّوم ــم ُط الرِِزمَق ِلَمنم  يَـ َوَأصــــ ــُ اُء ِمنم بمســــ ــَ َيشــــ

ِلُح المَكاِفُرونَ  َنا ْلَََسَف بَِنا َويمَكأَنَُّه اَل يـُفم ُ َعَليـم ِدُر َلوماَل َأنم َمنَّ اَّللَّ  {.  ِعَباِدِه َويـَقم
ع، ويوســـــــــِي  قُ على رضـــــــــا هللا عن صـــــــــاحبه، فإن هللا يعطي ومينع، ويضـــــــــييِ  بداليٍ   أي: ليس املالُ 

َف بَِنا{ أي:   ...البالغة واحلجةُ  التامةُ   ه احلكمةُ ويرفع، ول وخيفضُ  َنا خلََســـَ ُ َعَليـْ }َلْوال َأْن َمنى اَّللى
ــَف بنا كما خســــــــــــَف به، ألاني َوِدْدان أْن نكوَن مثله،  ــانُه إلينا خلســــــــــ لوال لطُف هللِا بنا وإحســــــــــ

اِفُروَن{ يعنون أـنه كـان كـافرًا، وال يُفلحُ  أَنـىُه ال يـُْفِلُح اْلكـَ  اـلدنـيا وال  الكـافُر عـنَد هللا، ال يف}َوْيكـَ
 يف اآلخرة. )ابن كثري(.

 
 .{َوالمَعاِقَبُة لِلمُمتَِّقيَ } -83
 )الطربي(. وا فرائضه.وأدى  ،هللا وا معاصيَ قَ وهم الذين اتـى  ،قـنيللمتى  نةُ واجل
 
َُدى َوَمنم ُهَو يف َضًَلٍل ُمِبيٍ } -85  {.ُقلم َرّبِِ َأعمَلُم َمنم َجاَء ِِبهلم

هم على كفرهم، قل: من املشــــــــركني، ومن تبعَ  كَ من قومِ   اي حممدُ  بكَ وكذى  ملن خالفكَ  أي: قلْ 
ــتعلمون ملن تكونُ  ريب أعلمُ   العــاقبــةُ  الــدار، وملن تكونُ  لــه عــاقبــةُ  ابملهتــدي منكم ومين، وســــــــــــ
 . )ابن كثري(.يف الدنيا واآلخرة والنصرةُ 
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نَـَّك َعنم َآََيِت اَّللَِّ } -87 دُّ ــُ َوادمُع ِإََل رَبِـَِك َواَل َتُكوَننَّ ِمَن  ِإذم أُنمزِلـَتم ِإلَيـمَك  بـَعـمدَ َواَل َيصـــــــــ
رِِكيَ   .{المُمشم
مبُظاهَرهِتم وإعانِتهم على  املشــــــــــــــركني وال تكْن ِمنبِيَك وحَدُه ال شــــــــــــــريَك له، ِة ر بادوادُْع إىل ع
 ضالهِلم.

 أمىِته. )الواضح يف التفسري(.ذيُر وظاهُر اخلطاِب للنبِي صلى هللا عليه وسلم، واملراُد حت
 
َههُ } -88 ٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوجم  .{َواَل َتدمُع َمَع اَّللَِّ ِإهَلاا َآَخَر اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُكلُّ َشيم

ًا آَخَر ال إِلـَـَه ِإال ُهَو{ أي: ال تليُق العبــادُة إال لــه، وال تنبغي اإلهليــُة إال  }َوال تـَـدُْع َمَع اَّللِى ِإهلــَ
ْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَهُه{: إخباٌر ِبنُه الدائُم الباقي، احليُّ القيُّوم، الذي   مته.لعظ وقوله: }ُكلُّ شـــــَ

ُه َربِـيَك ُذو اجلَْالِل  ا ـفَاٍن . َويـَبـَْقى َوجـْ هـَ متوُت اخلالئُق وال ميوت، كمـا ـقال تـعاىَل: }كـُلُّ َمْن َعَليـْ
ابلوجـِه عن اـلذات، وهكـذا قوـلُه هـا هـنا: }كـُلُّ  [، فعربىَ 27، 26َواإلْكرَاِم{ ]ســــــــــــــورة الرمحن:  

ه. )ابن كثري(.  َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَهُه{ أي: إالي إايي
 

 سورة العنكبوت
 
ِبُقوَن َساَء َما َُيمُكُمونَ } -4  {.َأمم َحِسَب الَِّذيَن يـَعمَمُلوَن السَّيَِِئاِت َأنم َيسم

واالمتحان، فإن من   صـــون من هذه الفتنةِ هنم يتخلى ان أالذين مل يدخلوا يف اإلمي أي: ال حيســـبى 
، وهلذا قال: }أَْم َحِسَب ٱلىِذيَن يـَْعَمُلوَن من هذا وأطمي   ما هو أغلظُ   والنكالِ   ورائهم من العقوبةِ 
 . )ابن كثري(.ما يظنون }َسآَء َما حَيُْكُموَن{ أي: بئسَ  ،{ أي: يفوتوانْسِبُقوانَ ٱلسىيِيَئاِت َأن يَ 

 
ُتمم تـَعمَمُلونَ } -8  {.ِإَلَّ َمرمِجُعُكمم فَأُنـَبُِِئُكمم ِبَا ُكنـم

فأجازيكم   :}فَأُنَِبُئُكم مبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن{  ،منكم ومن أشــــــــرك من آمنَ  مرجعُ  :{}ِإيَلى َمْرِجُعُكمْ 
 تِ اعلى الثب وحث   ،من متابعتهما على الشـــــــــــرك حتذيرٌ  والوعيدِ   املرجعِ  ويف ذكرِ   .جزائكم حقى 

 )النسفي(. يف الدين. واالستقامةِ 
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ُ ِبَِعمَلَم ِبَا يف ُصُدوِر المَعاَلِميَ } -10  {.َأَولَيمَس اَّللَّ
ُ ِبْعلَــــــمَ } لقه، خ  مجيعِ  :{نيَ مِ الَعالَ    ُصُدورِ }مبَا يف   أحدٍ  من كليِ  - أيها القومُ   - {أَو لَــــــْيَس اَّللي

ى ن كان ال خيفَ مَ   عُ فكيف خيادَ   ،هللا عن دينِ   هللا ارتدى   يف  أُوِذيَ ريِهم، فإذا هلل وغا ابالقائلني آمني 
 )الطربي(. وال عالنـية. اعنه سرًّ  علـيه خافـية، وال يسترتُ 

 
ُ الَِّذيَن َآَمُنوا َولَيَـعمَلَمنَّ المُمَناِفِقيَ } -11  {.َولَيَـعمَلَمنَّ اَّللَّ

ُ ٱلىِذيَن ءاَمُنواْ }َولَيَـْعَلمَ  ِفِقنيَ وَ }  ،إلخالص{ ابنى ٱَّللى أو   ةٍ هم ِبذيى كان كفرُ   سواءٌ  ،{لَيَـْعَلَمنى ٱْلُمنَـــــــٰ
 . )روح املعاين(.والنفاق هم مبا هلم من اإلميانِ ليجزينى  :أي ،اجملازاة ابلعلمِ  واملرادُ  .ال
 
ُتمم تـَعمَلُمونَ } -16  .{َذِلُكمم َخريمٌ َلُكمم ِإنم ُكنـم

واآلخرة، واندفَع عنكم الشرُّ يف الدنيا واآلخرة. اخلرُي يف الدنيا  أي: إذا فعلُتم ذلَك حصَل لكم  
 )ابن كثري(.

 
 .{ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسريٌ } -19
 . )الواضح(.ا علـيه إبداؤهيسريً  كما كانَ   ،سهلٌ 
 
ٍء َقِديرٌ } -20  .{ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِِ َشيم
ــاءِ   هللاَ  إنى  ــاءُ ممي  ذلكَ  وعلى غريِ   ،فنائه قبلَ   كهيئتهِ   ،نائهبعد إف  لقهِ خَ  مجيعِ  على إنشــــ  ،فعله ا يشــــ
 )الطربي(. أراده. شيءٌ  ال يُعجزهُ  ،قادر
 
 .{َوَما َلُكمم ِمنم ُدوِن اَّللَِّ ِمنم َوِلٍِ َواَل َنِصريٍ } -22

هللاُ إْن أراَد وما كاَن لكم أيها الناُس ِمن دوِن هللِا ِمن ويلٍي يَلي أمورَكم، وال نصــــــرٍي ينصــــــرُكم منُه 
 ًءا، وال مينُعكم منُه إْن أحلى بكم عقوبته. )الطربي(.بكم سو 

 
 {. َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبَََِيِت اَّللَِّ َوِلَقائِِه ُأولَِئَك يَِئُسوا ِمنم َرمحمَِِت َوُأولَِئَك هَلُمم َعَذاٌب أَلِيمٌ } -23
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{ ــِٰئَك يَِئُسواْ ِمن رىمْحَىِت أُْولَ ابملعاد، } ِه{ أي: جحدوها، وكفروابِــأَيـَـِٰت ٱَّللِى َولَِقآئِ َوٱلىِذيَن َكَفُروْا }
ِئَك هَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ هلم فيها، }َوأُوْ  أي: ال نصــيبَ   يف الدنيا واآلخرة.  شــديدٌ  { أي: موجعٌ لَـــــــــــــــــٰ
 )ابن كثري(.

 
ُفُر بـَعمضُـُكمم بِبَـعمٍض َويـَلمَعُن بَـ } -25 َم المِقَياَمِة َيكم َواُكُم النَّاُر َوَما َلُكمم َوَمأم عمضُـُكمم بـَعمضـاا ُثَّ يـَوم

 .{ِمنم َنِصرِينَ 
أي: ومصريُكم ومرجُعكم بعَد عَرصاِت القيامِة إىل النار، وما لكم ِمن انصٍر ينصرُكم، وال منقٍذ 

 يُنقذُكم ِمن عذاِب هللا. )ابن كثري(.
 
َِكيمُ } -26  .{ِإنَُّه ُهَو المَعزِيُز اْلم
ــولِه وللمؤمنني به، }احلَِْكيُم{ يف أقوالِه وأفعالِه وأحكامِه }ِإنىُه ُهَو اْلَعزِيُز{ أي: له ا  لعزىُة ولرســــــ

 القَدريىِة والشرعيىة. )ابن كثري(.
 
ِسِدينَ قَاَل َربِِ انمُصرمّن َعَلى } -30 ِم المُمفم  {.المَقوم
ِديَن{ ابتيِ } ــِ ــةِ   باعِ ٱْلُمْفســــــ ــَ  الفاحشــــــ ــفهم بذلك مبالغةً  .بعدهمها فيمن نيِ وســــــ ــتنزا وصــــــ  لِ يف اســــــ

 )البيضاوي(. .هلم العذابُ  لَ ِبن يعجى  اءُ وإشعاراً ِبهنم أحقي  ،العذاب 
 
َلَك ِإالَّ اممَرأََتَك َكاَنتم ِمَن المَغاِبرِينَ } -33  .{ِإنَّ ُمَنجُّوَك َوَأهم

َك وأهَلَك ِمن العذاب، إالي امرأَتَك العجوَز اليت مل  ــُ ــُنخلِيصــــــــ ا ِمن ســــــــ تؤِمْن ِمن بنِي أهِلك، فإهنى
 نَي يف العذاب. )الواضح(.الباق
 
َها َآيَةا بـَيَِِنةا } -35 َنا ِمنـم ٍم يـَعمِقُلونَ َوَلَقدم تـَرَكم  .{ِلَقوم

 لقوٍم يتدبىروَن اآلايِت تدبُـَّر ذوي العقول. )البغوي(.
 
َيَن } -36 باا َأَخاُهمم َوِإََل َمدم  {.ُشَعيـم
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 أخاهم يف النسب.
 
 {.َلُكمم ِمنم َمَساِكِنِهمم َوَقدم تـََبيََّ  َوَعاداا َوََثُودَ } -83

ارًا ُعتـاًة جبـىارين، يســــــــــــــكنوَن األحقـاَف، بني وَم هُ ًدا قوأهَلكنـا عـا ضــــــــــــــرموَت حود، وكـانوا كفـى
ام، وهلموَم صـــــــــــــا وُعَمان، وأهَلكنا ْثوَد ق مدائِن "عروفٌة يف آاثٌر م ، وكانوا بني احلجاِز والشـــــــــــــى

 راء.. )الواضح(.يىٍة وثببالِد احلرمني، وكانوا أقوايء، أهَل مدن "صا 
 
َرمضِ َوَلَقدم َجاَءُهمم ُموَسى ِِبلمبَـيَِِناِت } -39 َ ُوا يف األم َتكم  .{َوَما َكانُوا َساِبِقيَ  فَاسم

 عليه.  صلواُت هللاِ موسى    باعِ وعن اتيِ   ، ابلبيِيناِت ِمن اآلايت عن التصديقِ  فـــاستكربوا يف األرضِ 
 )الطربي(.

 
نَ } -40  {. ِبَذنمِبهِ َفُكًلًّ َأَخذم

 أي: كانت عقوبتُه مبا يناسبه. )ابن كثري(.
 
ٍء } -42 ُعوَن ِمنم ُدونِِه ِمنم َشيم َِكيمُ ِإنَّ اَّللََّ يـَعمَلُم َما َيدم  .{َوُهَو المَعزِيُز اْلم
  .ابلعقوبة املعاجلةِ  { يف تركِ }ٱحلَِْكيمُ  ،له الذي ال شريكَ  الغالبُ  :{َوُهَو ٱْلَعزِيزُ }

 على كـليِ  القـاهرِ  القـادرِ  وتركوا عبـادةَ  ،لـه وال قـدرة عبـدوا مجـاداً ال علمَ  حيـثُ  ،هلم وفيـه عهيـلٌ 
 . )النسفي(.وتدبري إال حبكمةٍ  شيءٍ  كلى   الذي ال يفعلُ  احلكيمِ  ،شيء
 
ِمِنيَ } -44  {.ِإنَّ يف َذِلَك َْلَيَةا لِلمُمؤم
 )البغوي(. وتوحيده. { على قدرتهِ ِمِننيَ ليِْلُمؤْ } لداللةً  :يف خلقها، }آليًَة{ :{نى َِّف ٰذِلكَ إِ }
 

 اجلزء اْلادي والعشرون 
 
َنا َوأُنمِزَل ِإلَيمُكمم َوِإهَلَُنا َوِإهَلُُكمم َواِحٌد َوََنمُن َلُه  }  -46 ِلُمونَ َوُقوُلوا َآَمنَّا ِِبلَِّذي أُنمِزَل ِإلَيـم  . {ُمسم
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ــولـه، الـذين هنـاهم أن جيـ   ذكرهُ تعـاىَل  يقولُ  إالى ابليت هي  الكتـابِ  ادلوا أهـلَ للمؤمنني بـه وبرســــــــــــ
أن  وجيوزُ  عن كتبهم، وأخربوكم عنهـا مبـا ميكنُ  أيهـا القومُ  الكـتابِ  ثكم أهـلُ أحســــــــــــــن: إذا حـدى 

 :فقولوا هلم ،م يف ذلك اهلَ هم وحموا أمرَ يه صــادقـــــــــــــــــني، وأن يكونوا فيه كاذبني، ومل تعلَ يكونوا ف
ــينا وأْنزِ  ــالىِذي أُْنزَِل إلَـــ ــْيُكْم{ مما يف التوراةِ }آمىنىا بِـــ  { يقول:}َوإهَلُنا وإهلُُكْم َواِحدٌ  ،واإلجنيل  َل إلَـــ

 )الطربي(. ان وهناان.فيما أمرَ  ،بـالطاعة لونَ متذليِ  له خاضعونَ  نُ وحن ،كم واحدان ومعبودُ ومعبودُ 
 
َََيُت ِعنمَد اَّللَِّ } -50 َا اْلم َا َأَن َنِذيٌر ُمِبيٌ ُقلم ِإَّنَّ  {.َوِإَّنَّ
َ  ثتُ عِ إمنا بُ  :أي  . )ابن كثري(.هللا تعاىل كم رسالةَ غَ أن أبليِ  النذارة، فعليى  نذيراً لكم بنيِي
 
ِفِهمم َأنَّ أَنـمَزلمنـَا َعَليـمَك المِكتـَاَب } -51 َلى َعَليمِهمم إِ َأَوَلَم َيكم ٍم يـُتـم َرى ِلَقوم نَّ يف َذلـَِك َلَرمحـمَةا َوِذكم

ِمُنونَ   {.يـُؤم
ــرُي اآليـة: أَوملْ  ويَعرفونـَُه  ليهملنـاُه عليـك، وهو يُقرَأُ عرآُن الـذي أنز زًة هـذا القعجم َيكِفهم تفســــــــــــ

ْع أحٌد أْن أييَت عنِد هللا، فلم يســـــتط دِيي ما يكفي دليالً أنىُه ِمناإلعجاِز والتح نم  جيِيًدا، وفيه
ِه ُمَتحـَدًّى به ـبدـيل، وكونـ ترِي أْن يـنالـَُه تغيرٌي أو غ ثـلِه أو ِبايٍت ِمن ِمثلـِه؟ ويف بـقاـئِه حمفوظـًا ِمنمب

َن واهتــَدى رٌة وعظــٌة ملن آمذكة، وهو نعمــٌة كبريٌة للنــىاس، وتــ ظيمــ ٌة ُأخَرى عإىل آِخِر الـدىهر، آيــ 
ٌص وتوجيهـات، وأحكـاٌم وفيـِه أحـداٌث ل، حٌض للبـاطـ بيـاٌن للحقي، ود بـه، ففيـه ــَ وِعرَب، وَقصــــــــــــ

 واضح(.)ال تِه.صلحِة اإلنساِن وسعادصااي، كلُّها ألجِل موو 
 
ا  } -52 ِهيدا ــَ َنُكمم شـــ َرمضِ ُقلم َكَفى ِِبَّللَِّ بـَيمِِن َوبـَيـم َماَواِت َواألم ــَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا   يـَعمَلُم َما يف الســـ

َاِسُرونَ وََكَفُروا ِِبَّللَِّ ُأولَِئَك ِِبلمَباِ ِل   .{ُهُم اْلم
مـاواِت واألرض، فال خَيفَ  ــى آمنوا  والـذينى عليـِه شــــــــــــــيء. وهو اللىطيُف العـاملُ بكـلِي مـا يف الســــــــــــ

ــناِم وطاَوعوا الطىواغيت، وكفروا ابهلِل وهو خالُقهم ورازُقهم وماِلُك أمرِهم، هم اخلاســـــروَن  ابألصـــ
 النادمون، الذيَن جُيَزوَن شرًّا على أعماهِلم السيِيئِة يوَم القيامة. )الواضح(.

 
َنَِّة } -58 بَـوِِئـَنـَُّهمم ِمَن اجلم ُر المَعاِمِليَ ي ِمنم حَتمِتَها األمَ ُغَرفاا ََتمرِ لَنـُ َاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِعمَم َأجم  .{َّنم
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عري ِمن حتِتها األهناُر على اختالِف أصــنافها، ِمن ماٍء   ،يف اجلنة عاليةً  نهم منازلَ لنســكنى   :أي
يها أبًدا، وَخر، وعســٍل ولب، َيصــرفوهَنا وجُيروهَنا حيُث شــاؤوا، }َخاِلِديَن ِفيَها{ أي: ماكثني ف

اِمِلنَي{: نعمــْت هــذه الغرُف أجرًا على أعمــاِل املؤمنني.  ال يبغوَن عنهــا ِحَواًل، }نِْعَم َأْجُر اْلعــَ
 ري(.)ابن كث

 
 {.َوُهَو السَِّميُع المَعِليمُ } -60
 )النسفي(. { مبا يف ضمائركم.ٱْلَعِليمُ } ،والعيلة ى الفقرَ ُنشَ  :{ لقولكمَوُهَو ٱلسىِميعُ }
 
َس َوالمَقَمَر  وَ } -61 مم خََّر الشـــَّ َرمَض َوســـَ َماَواِت َواألم أَلمتَـُهمم َمنم َخَلَق الســـَّ ُ لَِئنم ســـَ لَيَـُقوُلنَّ اَّللَّ
َفُكونَ فََأَّنَّ   .{ يـُؤم
م آهلــة؟!  فلمــاذا تعبــدوَن غريَُه وتــدىعون لقــالوا: هو هللا. قــْل هلم: إذا كــاَن األمُر كــذلــكَ  ... أهنى

 )الواضح(.
 
ُ يَـ } -62 ٍء َعِليمٌ اَّللَّ ِدُر َلُه ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِِ َشيم  .{بمُسُط الرِِزمَق ِلَمنم َيَشاُء ِمنم ِعَباِدِه َويـَقم

ــبحـاـنُه   ــيِيُق على آخريَن هللاُ ســــــــــــ هو الرىازق، اـلذي يزـيُد يف رزِق عـباٍد ـلُه وجيعُلهم أغنـياء، ويضــــــــــــ
ــُلُح ل ــلُح لُه الفقر. فيكونوَن فقراء، وهللاُ عاملٌ بكلِي شــــــــــيء، وعارٌف مبن َيصــــــــ ُه الِغىَن وَمن َيصــــــــ

 )الواضح(.
 
َماِء َماءا } -63 أَلمتَـُهمم َمنم نـَزََّل ِمَن الســــــــــَّ َِتَا لَيَـُقوُلنَّ َولَِئنم ســــــــــَ َرمَض ِمنم بـَعمِد َموم َيا ِبِه األم فََأحم
 .{اَّللَُّ 

ماء، فأحيا بِه األرَض وقد كانْت جر  ــى ــألَتهم: َمن الذي أنزَل املطَر ِمن الســـــــ داَء قاحلة، وإذا ســـــــ
 )الواضح(. .فأنبَتِت الزىرَع والثىمر، وجَرْت بِه األهنار؟ لقالوا: هللاُ أنزَل املطر

 
َيَـَواُن َوإِ } -64 َِخَرَة هلََِي اْلم اَر اْلم  {.َلوم َكانُوا يـَعمَلُمونَ نَّ الدَّ

 . )النسفي(.الباقي يوانِ على احل الفاينَ  ين ملا اختاروا اللهوَ الدارَ  }َلْو َكانُواْ يـَْعَلُموَن{ حقيقةَ 
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َف يـَعمَلُمونَ } -66 َناُهمم َولِيَـَتَمتـَُّعوا َفَسوم ُفُروا ِبَا َآتـَيـم  .{لَِيكم

كونوا كافريَن مبا أنَعمنا عليهم ِمن النجاة، ولَِيتمتىعوا ابجتماِعهم وتوادِيهم كوَن ابهلِل ليشر وهكذا ي
بون، ويُؤَمُر هبم إىل مآهِلُم على عبادِة األصـــنام، فســـوَف يعلموَن عاقبَة ما يَفعل  ون، عندما حُياســـَ

 املعلوم. )الواضح يف التفسري(.
 

 سورة الروم 
 
 {.َوُهَو المَعزِيُز الرَِّحيمُ يـَنمُصُر َمنم َيَشاُء } -5

 )ابن كثري(. املؤمنني. } ٱلرىِحيُم { بعبادهِ  ،من أعدائه وانتقامهِ  { أي: يف انتصارهِ }َوُهَو ٱْلَعزِيزُ 
 
َرمِض  َأوَ } -9 ريُوا يف األم ــِ َُُروا َكيمَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم كَ َلَم َيســـ ُهمم فـَيَـنم دَّ ِمنـم ــَ انُوا َأشـــ

ةا  ا  قـُوَّ ثـََر ِمـَِّا َعَمُروهـَ ا َأكم َرمَض َوَعَمُروهـَ ُ َوَأََثُروا األم اَن اَّللَّ ا كـَ ُلُهمم ِِبلمبَـيِِنـَاِت َفمـَ ُمم ُرســـــــــــُ اَءَتم َوجـَ
َملِ  َمِلُمونَ لَِي  {.َمُهمم َوَلِكنم َكانُوا أَنـمُفَسُهمم َي

بنَي ِمن قَبِلهم، وَيســـــألوا العلماَء عن ظُروا يف آاثِر املِض لَينَيســـــريوا يف األر  أَوملتفســـــرُي اآلية:  كذِي
هم، ويَقرؤوا يف الكتِب عن مآهِلم، ويَعتربوا ِمن عاقبِة أمرِهم وهالِكهم؟ صـــــِ فقد كانوا أقَوى  ِقصـــــَ

ــتخراِج مـا فيهـا ِمن مـاٍء وَمعـِدٍن وغريِه، ر دااًن، وحَرثوا األرَض للزراعـِة وقلىبوا تُ أبـ منهم  ا الســــــــــــ اهبـَ
 واسَتغلُّوها وعَمروها ابلغرِس والصِيناعاِت والِعمارات، أكثَر ممىا عَمرها ُمشرِكو مكىة.

ريَن ومُ  ُلهمرسـ   وقد جاَءهْتم دوهم، م، فكذىبوهم وعانعنِد رهبيِ  زاٍت ِمنعجؤيىديَن مبنِذرين، وممبشـِي
م، فأهَلكناُهم، وما ظوجَحدوا برـســــ  ل كاَن ذلَك جزاَء فســـــاِدهم لَمهُم هللاُ مبعاقبِتهم، باالِت رهبِي

 )الواضح(. بذلك. ظَلموا أنُفَسهم كبارِهم، فهم الذينواست ومعاصيهم، وعناِدهم رائِمهموج
 
َم تـَُقوُم السَّاَعُة يـُبمِلُس } -12 رِمُ َويـَوم  {.ونَ المُمجم

 . )النسفي(.املشركون
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 .{فـَُهمم يف َرومَضٍة ُُيمَ ُونَ  الصَّاِْلَاتِ فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا } -15
 ... )الطربي(.م عنها هناهُ وا عمى وانتهَ  ،به هم هللاُ ا أمرَ وعملوا مب ورسولهِ  هللِ يَن آمُنوا ابفأميا الذ

 
َِخَرِة فَُأولَِئَك يف َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا } -16 بُوا ِبَََِيتَِنا َوِلَقاِء اْلم  {.المَعَذاِب حُممَضُرونَ وََكذَّ

ــلَـ وكـذى   ،هللا جحـدوا توحـيدَ  وأـما اـلذينَ   لـلدارِ  والنشــــــــــــــورَ   ،مـات بـعد امل وأنكروا البـعثَ  ،هبوا رســــــــــــ
ــَ حمُ  هللاِ   عـذابِ يف فـأولئـكَ  ،خرةاآل ــرَ  ،رونضــــــــــــ يـذوقوا ا لهم فيهـ فجمعَ  ،هـاإايي  هم هللاُ وقـد أحضــــــــــــ

 )الطربي(. بون.الذي كانوا يف الدنـيا يكذيِ  العذابَ 
 
ٍم يـَتَـَفكَُّرونَ } -21  .{ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقوم
اـلذي ال  أـنه اإلـلهُ  يعلمونَ ف ،ـتهوأدلى  هللاِ   جِ جَ يف حُ  رونَ يـتذكى  لقومٍ  ظـاتٍ ا وعِ ربً لعِ  ذـلكَ  يف فعـلهِ  إنى 
 )الطربي(. ه.شاءَ  شيءٍ  فعلُ  عليهِ  رُ وال يتعذى  ،أراده شيءٌ  زهُ يُعجِ 
 
َمُعونَ ِإنَّ يف } -23 ٍم َيسم  {.َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقوم

 )الواضح(. ، ملن شأنُُه أْن يَعَي ما َيسَمع، ويَعتربَ ممىا يَرى.ويف ذلَك أدلىٌة على قدرتِه سبحانه
 
فـاا َوَ َمعـاا } -24 ِيي بـِِه َويُـ َوِمنم َآََيتـِِه يُرِيُكُم المَ مَق َخوم اِء مـَاءا فـَُيحم مـَ َرمَض نَـزُِِل ِمَن الســـــــــــَّ األم

ٍم يـَعمِقُلونَ  َِتَا ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقوم  .{بـَعمَد َموم
َماِء َماءً }  املاءِ  بســــببِ   :{ أييفـَُيْحيِ }  . )الطربي(،امطرً  الســــماءِ  منَ  لُ وينزيِ   :{َويـُنَـزيُِل ِمَن الســــى

ــبحانهُ  رجَ ِبن خيُ  ،{}ٱأَلْرضَ  ــِ  :بـَْعَد َمْوهِتَا{}  به النباتَ   ســـــ  يف َذِلَك آَلَاَيٍت لَِقْوٍم ِإنى }.  هايبســـــ
ــتعملوَن عقوهَلم يف يـَْعِقُلونَ  ــباهِبا، وكيفيِة تكوُّ {: يســــــــ ــتنباِط أســــــــ ظهَر هلم كماُل قدرِة هِنا، ليَ اســــــــ

 وحكمتُه سبحانه. )روح املعاين(. ،الصانِع جلى شأنهُ 
 
ُل اْلمَ } -28 ٍم يـَعمِقُلونَ َكَذِلَك نـَُفصِِ  .{ََيِت ِلَقوم
ــورةمِ  تِ اي هـذه اآلنـا يفجَ جَ حُ  نـا لكم أيهـا القومُ ذكره: كمـا بيى  تعـاىَل  يقولُ  ى عل  ،ن هـذه الســــــــــــ
 ،فنائه  بعدَ   هُ إعادتَ  ما نريدُ   وإعادةِ  ،بي ما حن  وإفناءِ   ،ما نشــــاء ن إنشــــاءِ مِ  ،ى ما نشــــاءنا عل قدرتِ 
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 كذلكَ   ،شـــــــــيء كليِ   ملكوتُ  الذي بيدهِ   ،ارالقهي  واحدِ إالي لل   ادةُ العب حُ أنه ال تصـــــــــل  ىلنا عل ودلَ 
 ُ ــَ يتــــدبى ف ،يعقلون لقومٍ  ،حقي   كــــليِ نــــا يفجَ جَ حُ  نبنيِي  هبــــا. عظونَ يتى ف ويعتربونَ  ،ا إذا مسعوهــــاروهنــ

 )الطربي(.
 
يُن المَقيُِِم } -30 ثـََر النَّاِس اَل يـَعملَ اَل تـَبمِديَل ِْلَلمِق اَّللَِّ َذِلَك الدِِ  .{ُمونَ َوَلِكنَّ َأكم
َك } :بــه بقويل دُ اي حممــى  كَ الــذي أمرتُــ  الــدينَ  أنى { اَل يـَْعَلُمونَ  َوَلِكنى َأْكثـََر النــىاسِ } فـَـأَِقْم َوْجهــَ

يِن َحِنيًفا  )الطربي(. غريه. األداينِ  سائرِ  دونَ  الـحقُّ  هو الدينُ  {لِلدِي
 
رِِكيَ وَ  َواتَـُّقوُه َوَأِقيُموا الصًََّلةَ ُمِنيِبَي ِإلَيمِه } -31  .{اَل َتُكونُوا ِمَن المُمشم

 }َواتـىُقوُه{ أي: خافوُه وراقبوه، }َوأَِقيُموا الصىالَة{ وهي الطاعُة العظيمة. )ابن كثري(.
 
َناُهمم فـََتَمتـَُّعوا } -34 ُفُروا ِبَا َآتـَيـم َف تـَعمَلُمونَ لَِيكم  .{َفَسوم
 . )البيضاوي(.كممتتعِ  { عاقبةَ ْوَف تـَْعَلُمونَ َفسَ }
 
ِمُنونَ َأَوَلَم يـََروما َأنَّ اَّللََّ يـَبمُسُط الرِِزمَق ِلَمنم َيَشاُء َويـَقمِدُر  }  -37 ٍم يـُؤم  {. ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقوم
 ن خالفَ بـني مَ   وخمالفتهِ   ،علـيه  هُ رَ دَ ن قَ علـى مَ  رهِ دْ وقَ   ،علـيه هُ طَ سَ ن بَ على مَ  ذلكَ   طهِ سْ فـي بَ   إنى 
 ها ورآها.هبا إذا عاينَ   وأقرى   هللاِ   جَ جَ ق حُ ملن صدى   واضحةً   لداللةً  ، والفقرالغىَن يف    من عبادهِ   بـينهُ 

 )الطربي(.
 
ِكَي َوابمَن السَِّبيلِ َحقَُّه  َفَآِت َذا المُقرمََب } -38  {.َوالمِمسم
ل م  األقرابَء حقىهم فأعطِ  دقة، واملســـكنَي الذي ال ماَل عَن الصـــِي بيلِ ه،  ندِة والصـــى الذي  وابَن الســـى

 إىل نفقة. )الواضح(. سافَر واحتاجَ 
 
ِزَي الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِملُ } -45 ِلهِ لَِيجم  .{وا الصَّاِْلَاِت ِمنم َفضم
 . )البغوي(.أعماهلم من ثوابِ  أكثرَ  هم هللاُ ثيبَ هللا عنهما: ليُ  عباس رضيَ  ابنُ  قالَ 
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ِلِه } -46 تَـُغوا ِمنم َفضم ُكرُ َوَلَعلَّ َولِتَـبـم  {.ونَ ُكمم َتشم

 ى.وال حتصــــَ  اليت ال تعدُّ   ،والباطنة الظاهرةِ  به عليكم من النعمِ  أي: تشــــكرون هللا على ما أنعمَ 
 )ابن كثري(.

 
َنا ِمَن } -47 ِمِهمم َفَجاُءوُهمم ِِبلمبَـيَِِناِت فَانـمتَـَقمم ًلا ِإََل قـَوم لمَنا ِمنم قـَبمِلَك ُرســــــُ الَِّذيَن َوَلَقدم َأرمســــــَ

َرُموا  {.َأجم
ــلناكَ رســــــــالً إىل قومِ  كَ من قبلِ  مدُ لنا اي حمولقد أرـســـــــ  العابدي  كَ إىل قومِ  هم الكفرة، كما أرســــــ
 ،ى صدقهمعل  من احلججِ  ـــــــالبىـــــــيِيناِت{ يعين: بـــــــالواضحاتِ اُءوُهْم بِ جَ }فَ   ،هللا  من دونِ   األواثنِ 

ــييِ  أنت قومكَ   كما جئتَ   ،وأهنم هلل رسل ــالبــــ يهم ا عل و ك، وردُّ بك قومُ بوهم كما كذى فكذى   ،نات بــــ
ـانـْتَـَقْمنا ِمَن الىِذيَن }فَ  ،ك ربيِ   هم به من عندِ ما جئتَ  وا علـيكَ وهم به من عند هللا، كما ردُّ ؤ ما جا

ن فــاعلو هم، وحنمن قومِ  منا من الذين أجرموا اآلاثم، واكتسبوا السيئاتِ يقول: فانتقَ  ،أْجَرُموا{
 . )الطربي(.ك قومِ  يجرممبذلك كذلك 

 
تَـبمِشُرونَ فَِإَذا َأَصا} -48  {.َب ِبِه َمنم َيَشاُء ِمنم ِعَباِدِه ِإَذا ُهمم َيسم

 )ابن كثري(. إليهم. عليهم ووصولهِ  أي: حلاجتهم إليه يفرحون بنزولهِ 
 
ٍء َقِديرٌ } -50  .{َوُهَو َعَلى ُكلِِ َشيم

 تنعُ ال ميأراده، و   عليه شيءٌ  قدير، ال يعزُّ  -  ىاملوتَ   على إحياءِ   مع قدرتهِ   -  شيءٍ  ى كليِ وهو عل 
 )الطربي(. سبحانه. هُ شاءَ  شيءٍ  علـيه فعلُ 

 
ِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء } -52 َتى َواَل ُتسم ِمُع المَموم ِبرِينَ فَِإنََّك اَل ُتسم ا ُمدم  .{ِإَذا َولَّوم
 مبا يســــــــــمع.  وال ينتفعُ   ال يســــــــــمعُ  مل يســــــــــمع، كذلك الكافرُ   هُ راً مث انديتَ دبِ  مُ أصــــــــــمى وىلى  لو أنى 

 .)الطربي(
 



327 

 

ِلُمونَ } -53 ِمُن ِبَََِيتَِنا فـَُهمم ُمسم ِمُع ِإالَّ َمنم يـُؤم  {.ِإنم ُتسم
ــمِ ه: ما تُ لنبييِ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ  ــامعهُ   عُ نتفِ الذي يَ   الســــماعَ  عُ ســ  ؛ِبايتنا  من يؤمنُ  إال فيعقلهُ  به ســ

ى إىل فيــه، وانتهَ  امبــ  ه، وعمــلَ وعقلَــ  هُ وفهمَــ  هُ هللا تــدبـىرَ  كتــابَ   ِبايتنــا إذا مسعَ ألن الــذي يؤمن ُ 
{ يقول:  ُمْسلِــــــــــــُمونَ وقوله: }فـَُهمْ   النافع. السماعَ   عُ سمَ فيه، فهو الذي يَ  الذي حدى   هللا حدودِ 

 )الطربي(. كتابه.  واعظِ لون ملفهم خاضعون هلل بطاعته، متذليِ 
 
 {.َُيمُلُق َما َيَشاُء َوُهَو المَعِليُم المَقِديرُ } -54
آءُ } ــَ ــبابِ  والقوةِ  ضــــــــــعفِ { من الخَيُْلُق َما َيشــــــــ ــيبة، }َوُهَو ٱْلَعِليُم{ بتدبريِ  والشــــــــ خلقه،   والشــــــــ
 )البغوي(. على ما يشاء.{ ٱْلَقِديرُ }
 
ُم المبَـعمِث } -56 ُتمم اَل فـََهَذا يـَوم  .{تـَعمَلُمونَ َوَلِكنَُّكمم ُكنـم
كنتم   فلــذلــكَ  ،املوت  من بعــدِ  وأنكم مبعوثونَ  ،يكون يف الــدنيــا أنــهُ  كم كنتم ال تعلمونَ ولكنى 
 )الطربي(. بون.تكذيِ 
 

 سورة لقمان 
 
َِكيمِ } -2  .{تِلمَك َآََيُت المِكَتاِب اْلم

 املـُحَكم.هذه آايِت القرآِن  فسىَرها يف اآليِة األوىل ِمن سورِة يونس مبا ملخىصه:
 
ِسِنيَ } -3  .{ُهداى َوَرمحمَةا لِلمُمحم

 . )الطربي(.وهنيه هللاِ  ن أمرِ ا فـيه مِ ا مبفعملو  ،للذين أحسنوا ى ورمحةٌ دً هُ  كيمُ احل هذا الكتابُ 
 )الواضح(.   ًة ملن أحسَن العمَل واتىبَع الشىرع.قِي والسىداد، ورمحوإرشاًدا هلم إىل احل  لوهِبمدايًة لقه
 
ِلُحونَ أُ } -5  .{ولَِئَك َعَلى ُهداى ِمنم َرّبِِِمم َوُأولَِئَك ُهُم المُمفم
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ئِ } ــٰ ِئَك ُهُم جليي  واضحٍ   ومنهجٍ   نةٍ وبييِ  { أي: على بصريةٍ هبِيِمْ َك َعَلٰى ُهًدى مِين رى أُْولَـــــــــــ ــٰ ، }َوأُْولَـــــــــــ
 )ابن كثري(. ٱْلُمْفِلُحوَن{ أي: يف الدنيا واآلخرة.

 
َِديِث  } -6 ََتِي هَلمَو اْلم ِبيِل اَّللَِّ ِبَغريمِ ِعلمٍم َويـَتَِّخَذَها ُهُزواا َوِمَن النَّاِس َمنم َيشـــم لَّ َعنم ســـَ لُِيضـــِ

 .{َك هَلُمم َعَذاٌب ُمِهيٌ ُأولَئِ 
 قرآنٍ  ن قراءةِ إليه مِ  بُ وما يقريِ   ،وطاعته  هللاِ  عن دينِ  احلديثِ   وِ ن هلالذي يشــرتي مِ  ذلكَ  يصــدى ل

ــفـنا أهنم  هؤالءِ  .وإْثـه ذـلكِ   ن وزرِ مِ  هللاِ  عـندَ  جهالً مـنه مـبا ـله يف الـعاقـبةِ   ؛هللا وذكرِ  اـلذين وصــــــــــــ
. م جهنى   ٍز يف انرِ خمُ  ُمِذل   عذابٌ  القيامةِ  هلم يومَ   ،هللا يلِ وا عن ســـــــبضـــــــلُّ يُ ل احلديثِ   يشـــــــرتون هلوَ 

 )منتخب من الطربي(.
 
َلى َعَليمِه  } -7 رمُه َوِإَذا تـُتـم َمعمَها َكَأنَّ يف ُأُذنـَيمِه َوقـمراا فـََبشـــــــــِِ ِ اا َكَأنم َلَم َيســـــــــم َتكم َآََيتـَُنا َوَلَّ ُمســـــــــم

  .{ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 
هي إذا قُرئْت عليِه آايُت القرآِن الكرمي، أدبَر عنها يف تكربٍُّ واســـــــتعالٍء ومل  وهذا املســـــــتهزُئ الالى

ــَمعْ  ــمَ يلتفْت إليها، كأنىُه مل يســـــ ــريِه يوَم القيامة، وهو ها لصـــــ ــَمم، فَأعِلْمُه مبصـــــ ٍم فيه، وما بِه صـــــ
 العذاُب الشىديُد الدىائم. )الواضح(.

 
 .{اِْلَاِت هَلُمم َجنَّاُت النَِّعيمِ ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ } -8

ابهلِل وصـدىقوا املرسـَلني، وعملوا هذا ذكُر مآِل األبراِر ِمن الـسعداِء يف الداِر اآلخرة، الذين آمنوا 
األعماَل الصـــــــــــاحلَة املتابعَة لشـــــــــــريعِة هللا، }هَلُْم َجنىاُت النىِعيِم{ أي: يتنعىمون فيها ِبنواِع املالذِي 

  ، ــاري ــرِة والســــماع، واملســ ــاء، والنضــ ِمن املآكِل واملشــــارب، واملالبِس واملســــاكن، واملراكِب والنســ
 ابن كثري(.الذي مل خيطْر بباِل أحد. )

 
َِكيمُ } -9  .{َخاِلِديَن ِفيَها َوعمَد اَّللَِّ َحقًّا َوُهَو المَعزِيُز اْلم

 .وهم يف ذلَك مقيمون دائًما فيها، ال يظعنون، وال يبغون عنها ِحَواًل 
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ا{ أي: هــذا كــائٌن ال حمــالــة؛ ألنــه ِمن وعــِد هللا، وهللُا ال خُيِلُف امليعــاد؛  َد اَّللِى َحقــًّ وقولــه: }َوعــْ
ألنه الكرمُي املنيان، الفعياُل ملا يشـــــاء، القادُر على كلِي شـــــيء، }َوُهَو اْلَعزِيُز{ الذي قد قهَر كلى 

فعاله، الذي جعَل القرآَن ُهًدى للمؤمنني.. شـــيء، وداَن له كلُّ شـــيء، }احلَِْكيُم{ يف أقوالِه وأ
 )ابن كثري(.

 
َنا ِفيَها ِمنم ُكلِِ َزومٍج َكِرَيٍ  َنا ِمَن السََّماِء َماءا َوَبثَّ ِفيَها ِمنم ُكلِِ َدابٍَّة َوأَنـمَزلم } -10 بَـتـم  .{فَأَنـم

 ضح(.... ونشَر فيها ِمن كلِي أنواِع احليواانت، وأنزلنا ِمن السىماِء مطرًا. )الوا
 
َّاِلُموَن } -11  {.يف َضًَلٍل ُمِبيٍ َبِل ال
  ال خفاَء به. )ابن كثري(.{ أي: واضٍح ظاهرٍ ُمِبنيٍ { أي: جهٍل وعًمى }يف َضاَللٍ }
 
َِيمٌ َوِإذم قَاَل لُقمَماُن اِلبمِنِه } -13 ُلمٌم َع رمَك لََ ِركم ِِبَّللَِّ ِإنَّ الشِِ  .{َوُهَو يَِعَُُه ََي ُبَِنَّ اَل ُتشم
فإنىُه وضـــــٌع وهو يَِعظُه وخُيوِيفُه: اي ُبيني، ال ُتشـــــرِْك ابهلل، فإنى عبادَة غرِي هللِا معُه ظلٌم عظيم، ...  

 للشىيِء يف غرِي موِضِعه، وتسويٌة لإللِه بغريِه، وشكٌر ملن مل يفعْل شيًئا وال يستحقُّه. )الواضح(. 
 
ُكرم ِل َوِلَواِلَديمَك } -14  .{لمَمِصريُ ِإَلَّ اَأِن اشم

ــريُ   إىل هللاِ  ــان كَ مصـ ــائلُ   ،أيها اإلنسـ ــكرِ مِ   ا كانَ عمي   كَ وهو سـ ا عمي و  ،يك عل   له على نعمهِ  كَ ن شـ
ــكرِ مِ   كانَ  ــقى مِ  يا منكَ هبما على ما لق  كَ وبريِ  ،يك لوالدَ  كَ ن شـ  كَ يتِ طفول يف حالِ  ةِ ن العناء واملشـ

 )الطربي(. .هما علـيك نِ نُّ وحت ،ا بك مهيف بريِ  وما اصطنعا إلـيكَ  ،وصبـاك
 
 {.ِإنَّ اَّللََّ َلِطيٌف َخِبريٌ } -16

 )البيضاوي(. بكنهه. عاملٌ  :{}َخِبريٌ  ،خفيي  إىل كليِ  علمهُ  يصلُ  :{}ِإنى ٱَّللىَ َلِطيفٌ 
 
 .{ََي ُبَِنَّ َأِقِم الصًََّلَة َوأمُمرم ِِبلمَمعمُروِف َوانمَه َعِن المُمنمَكرِ } -17
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ــى  اي بينى   عن معاصــــــــــي هللاِ   واْنَه الناسَ  ،أمره  عِ ا بواتيِ   هللاِ  بطاعةِ   الناسَ  رِ مُ وأْ  ،هاالَة حبدودِ أقِم الصــــــــ
 . )الطربي(.مـحارمه ومواقعةِ 

 
 {.َفُخورٍ  ُُممَتالٍ ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ ُكلَّ } -18

 . )روح املعاين(.اً ربْ يف املشي كِ  وهو التبخرتُ  ،الءيَ من اخلُ  املختالُ 
 
ُُمورِ َوِإََل اَّللَِّ َعاقِ } -22  .{َبُة األم

 )الطربي(.   ازيهم علـيه.وجمُ   ،عنه هُ أهلَ   سائلُ وهو الـمُ   ،هوشريِ   خريهِ   ،أمر  كليِ   عاقبةِ   مرجعُ   وإىل هللاِ 
 
نَـبِِئـُُهمم ِبَا َعِمُلوا} -23 َنا َمرمِجُعُهمم فـَنـُ  .{ِإلَيـم

 جزيهم عليه. )ابن كثري(.إىل هللِا مرجُعهم فينبِيئهم مبا عملوا، أي: فيَ 
 
 {.َعَذاٍب َغِليظٍ ِإََل  َنضمَطرُُّهمم َُّنَتُِِعُهمم قَِليًلا ُثَّ } -24
على  الذي ال يقدرُ  املضــــطريِ  إلزامَ  الشــــديدَ  هم ذلك العذابَ إلزامُ   ،أي اإلجلاء  ابالضــــطرارِ  املرادُ 

 . )روح املعاين(.إليه ىءَ جلِ مما أُ  االنفكاكِ 
 
َجَرةٍ } -27 َرمِض ِمنم شــــــَ َا يف األم ُه ِمنم َوَلوم َأَّنَّ ُر َُيُدُّ َعُة َأِبمٍُر َما نَِفَدتم  َأقمًَلٌم َوالمَبحم بـم بـَعمِدِه ســــــَ

 .{َكِلَماُت اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ 
داًدا، ميَـ ولو أنى مج دُّ هـذه يَع األشــــــــــــــجـاِر اليت يف األرِض بُرِيـَْت وُجِعلـَْت أقالمـًا، وُجعـَِل البحُر مـِ
 أخَرى بعد انتهائه، وُكِتَب هبا كالُم مداُدها، وُمدى هذا البحُر بسبعِة أحبرٍ   كلىما انتَهى  بهاألقالَم 

ــبحانَه، لعدِم ت يٍء ُه شـــــــيء، قد غلَب كلى ـشــــــ ناهيه، وهللاُ عزيٌز ال يُعِجز هللا، َلَما نَِفَد كالمُه ســـــ
 ِه وأمرِه ومجيِع شؤونِه.كيٌم يف ُحكمَره، حوقه

 )الواضح(. غة، ال احلصر.راُد ابلسىبعِة الكثرُة واملبالوامل
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َس َوالمَقَمَر يُوِلُج  َأَلَم تـََر َأنَّ اَّللََّ  } -29 مم خََّر الشـَّ اللَّيمَل يف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر يف اللَّيمِل َوسـَ
 .{َوَأنَّ اَّللََّ ِبَا تـَعمَمُلوَن َخِبريٌ َأَجٍل ُمَسمًّى  ُكل  ََيمِري ِإََل 

َل يف النىهاِر شـــــــيًئا فشـــــــيًئا، ويُدِخُل النىهاَر يف اللىيِل  هللَا بقدرتِه يُدِخُل اللىيأاَل تشـــــــاهُد كيَف أنى 
مَس والقمَر فجعَلهما ُمَذلىلنِي طائعنِي ِلَما يُراُد منهما  كذلك، مبيزاٍن ودقىٍة متناهية، وســخىَر الشــى

، وإىل وقٍت حم اللىيُل   دىد، ليتكوىَن ِمن حركاهِتمايف خدمِة اإلنســــــــــــان، ومها جَيرايِن إىل حدٍي معنيى
نِع هللاُ اخلاِلِق املدبِير، الذي أحاَط علمُه جبميِع ما  ُما ِمن صـــــــــُ نة... إهنى هُر والســـــــــى والنىهار، والشـــــــــى

 تعملون، ظاهرِه وخفيِيه. )الواضح(.
 
 .{َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو المَعِليُّ المَكِبريُ } -30

فله  دونهُ   شــــــــــــيءٍ  الذي كلُّ  الكبريُ  ،نقادل مُ فله متذليِ   ما دونهُ  لُّ وك ،يءـشـــــــــــ  على كليِ  ذو العلويِ 
 )الطربي(. متصاغر.

 
ِة اَّللَِّ } -31 ِر بِِنعممــَ َك ََتمِري يف المَبحم  ِلرُيَِيُكمم ِمنم َآََيتـِـِه ِإنَّ يف َذلــَِك َْلَََيتٍ َأَلَم تـََر َأنَّ المُفلــم

 {.ِلُكلِِ َصبَّاٍر َشُكورٍ 
ى أن هللا الذي أجراها عل   داللةً   يف البحرِ   لكِ إن يف جري الفُ   .يكمعل   جهِ جَ وحُ   هِ ربَ كم من عِ يَ ريُِ ل

 . )الطربي(.البـاطل قي، وأني ما يدعون من دونهِ هو احل
 
َُّلِل  } -32 يَـُهمم َمومٌج َكال يَن فـََلمَّا ََنَّاُهمم ِإََل المَ ِِ َوِإَذا َغشــِ َي َلُه الدِِ ُهمم فَ   َدَعُوا اَّللََّ ُُممِلصــِ ِمنـم

َتِصدٌ     .{ُمقم
ــيئً  ال يشـــــــركون به هنالكَ   ،خملصـــــــني له الطاعة  لدعاءِ اب فزعوا إىل هللاِ   ... وال يدعون معه   ،اشـــــ
ــمىا نَـــــــجىاُهْم إلـــــــى الرَبي قوله: }فَـ   ه.وال يستغيثون بغري   ،ا سواهأحدً    البحرِ يف { مما كانوا خيافونهُ لَـــــ

 .. )الطربي(.الربي. ىلإ واهلالكِ  من الغرقِ 
 
مااََي  } -33 ا يـَوم شـَوم ُلوٌد ُهَو َجاٍز   أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكمم َواخم اَل ََيمِزي َواِلٌد َعنم َوَلِدِه َواَل َموم

ئاا  نـمَيا َواَل يـَُغرَّنَُّكمم ِِبَّللَِّ َعنم َواِلِدِه َشيـم ََياُة الدُّ  .{ُرورُ المغَ  ِإنَّ َوعمَد اَّللَِّ َحق  َفًَل تـَُغرَّنَُّكُم اْلم
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وا يوَم القيامِة فإنىُه يوٌم عأيُّ  ظيم، واحلســـــــاُب فيِه ها النىاس، َأطيعوا ربىكم وال خُتالِفوا أمَره، واخشـــــــَ
 ... شديد

اهِتا وشــــــهواهِتا عن  نيا بلذى إنى املعاَد حقي، والثىواَب والعقاَب على األعماِل حقي، فال تُلهيَـنىكم الدُّ
يطادعنىكوال خيَ   ،طاَعِة هللا كم.ُم الشـــــــــــى  ُن فَيحِمَلكم على العمِل ابملعاصـــــــــــي بتزييِنها يف نفوســـــــــــِ
 )الواضح(.

 
 .{ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبريٌ } -34
ى عليه فَ ال خي ،شــــيء بكليِ  إنه ذو علمٍ   ،واهســــِ  أحدٍ  كليِ   دونَ   هو هللاُ  ،هكلى   ذلكَ  الذي يعلمُ  إنى 

 (.)الطربي وما قد كان. ،بـما هو كائن خبـريٌ  ،شيء
 

 سورة السجدة
 
َتُدونَ } -3  .{َلَعلَُّهمم يـَهم
 )الطربي(. ويؤمنوا به. فـيعرفوهُ  ،احلقي  ـينوا سبـيلَ لـيتبى 
 
 {.َأَفًَل تـََتذَكَُّرونَ َواَل َشِفيٍع  َما َلُكمم ِمنم ُدونِِه ِمنم َوِلٍِ } -4
ِفيعٍ ِمْن َويلٍي }  ،هللا من دونِ   :{َما َلُكْم ِمْن ُدونِهِ } ــَ ــاهُ   :أي {َواَل شـــــــــــ مل عدوا  إذا جاوزُت رضـــــــــــ

 عظون مبواعظِ تتى   :{أََفاَل تـََتذَكىُرونَ } ،لكم وال شـفيعاً يشـفعُ   ،كمأي انصـراً ينصـُر   ا،كم وليًّ ألنفسِـ 
 النسفي(.؟ )هللا
 
 .{المَعزِيُز الرَِّحيمُ َذِلَك َعاَلُ المَغيمِب َوالشََّهاَدِة } -6

َرُه وغلبه، ودانْت له العباُد والرقاب، }الرىِحيُم{ بعبادِه كلى شـــــــــيء، فقه  }اْلَعزِيُز{ الذي قد عزى 
 املؤمنني، فهو عزيٌز يف رمحته، رحيٌم يف عزىته. )ابن كثري(.

 
َلُه ِمنم ُسًَلَلٍة ِمنم } -8  {.َمِهيٍ َماٍء ُثَّ َجَعَل َنسم
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 وهو امليني، من الرجِل واملرأة. )الواضح(.
 
وَّاهُ ُثَّ  } -9 ــَ َفمِئَدَة  َونـََفَخ ِفيهِ  ســــــــ اَر َواألم ــَ َبمصــــــــ َع َواألم مم ــَّ قَِليًلا َما  ِمنم ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم الســــــــ

ُكُرونَ   .{َتشم
 على ما ينبغي. أعضائهِ  ُه بتصويرِ قوىمَ  :{مُثى َسوىاهُ }
 )البيضاوي(. تشكرون شكراً قلياًل.: {قَِلياًل َما َتْشُكُرونَ }
 
ُل ِمِنِِ أَلَ َوَلِكنم حَ } -13 ِنَِّة َوالنَّاِس َأَجمَِعيَ قَّ المَقوم  .{ممَْلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجلم

، ألمألنى جهنىَم ِمنوقد ثبَت وحتقىَق القوُل م اجِلنِي  املخالِفنَي للحقي، ِمنالكافريَن والضــــــــالِينَي  ينِي
الَل إبليُس فأطعُتموه، واخرتُُت الضــــــــــى م منهم أيُّها املشــــــــــركون، فقد أغواكم عني، وأنتنِس أمجواإل

 على اهلَُدى.

عفا هللاُ عنهم، فال يـَُعذىبون.  َم مثى خَيرجوَن منها، إالي َمناملســلمنَي يـَُعذىبوَن يف جهنى  نوالُعصــاُة مِ 
 )الواضح يف التفسري(.

 
ِمناا َكَمنم َكاَن فَاِسقاا } -18 تَـُوونَ َأَفَمنم َكاَن ُمؤم  .{اَل َيسم
ُحكمِه يوَم القيامِة َمن كان مؤمًنا ِبايته متىِبًعا لرســــــــــلِه  تعاىَل عن عدلِه أنه ال يســــــــــاوي يفخيرُب 

اًب لرُسلِه إليه. )ابن كثري(.  مبن كاَن فاسًقا، أي: خارًجا عن طاعِة ربِيه مكذِي
 
 .{نَ المَمأمَوى نـُُزالا ِبَا َكانُوا يـَعمَمُلو َأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت فـََلُهمم َجنَّاُت } -19

احلَة لوجِه هللِا وحَده، فلهم جنىاُت  أمىا الذيَن آمنوا وصــــــــــَدقوا يف إمياهِنم، وعملوا األعماَل الصــــــــــى
ــيـافـًة وكرامـة، مبـا  النىعيم، مـأَوى اللـىذىات، ونعيُم األرواح، وحمـلُّ األفراح، يف جواِر ربٍي كرمي، ضــــــــــــ

نيا مَن الطىاعاِت والُقُرابت. كانوا يعملو   )الواضح(.َن يف الدُّ
 
ا َوِقـيَل } -20 ا ُأِعـيُدوا ِفيهـَ هـَ ا َأرَاُدوا َأنم َُيمُرُجوا ِمنـم أمَواُهُم النَـّاُر ُكلَّمـَ ُقوا َفمـَ َوَأمَـّا الَـِّذيَن َفســـــــــــَ

بُونَ  ُتمم ِبِه ُتَكذِِ  {هَلُمم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنـم
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م، فمحلُّهمُ وأمىا الذي َعُر هبم، خالديَن فيها، كلىما  َن كفروا وخرجوا عن طاعِة رهبِي النىاُر اليت ُتســــــــــــْ
ِة والَكْرب  -حاولوا اخلروَج منها   رِبوا ابملقامع، فأُعيدوا ِمن  -ِلما يَلحُقهم ِمن احلرِي والشــــــدى ضــــــُ

ــافِلهـا، وقـالـْت هلُم املالئكـة: ذوقوا العـذاَب الـذي كن بوَن بـه يف احليـاِة أعـاليهـا إىل أســـــــــــــ ُتم ُتكـذِي
نيا. )ال  واضح يف التفسري(.الدُّ

 
َرائِيلَ } -23  .{َوَجَعلمَناُه ُهداى لَِبِِن ِإسم

 . )النسفي(.ىهدً  على موسى لقومهِ  املنزلَ  وجعلنا الكتابَ 
 
َم المِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َُيمتَ } -25 نَـُهمم يـَوم  .{ِلُفونَ ِإنَّ رَبََّك ُهَو يـَفمِصُل بـَيـم

 ُ ُد هو يبنيِي  مجيَع خلقـِه يوَم القيـامـِة فيمـا كـانوا فيـه يف الـدنيـا خيتلفون، ِمن أموِر إنى ربـىَك اي حممـى
الديِن والبعِث والثواِب والعقاب، وغرِي ذلَك ِمن أســــباِب ديِنهم، فيفريُِق بينهم بقضــــاٍء فاصــــل، 

 الباطِل النار. )الطربي(.إبجيابِه ألهِل احلقِي اجلنىة، وألهِل 
 
َمُعونَ ِإنَّ يف َذِلَك َْلََيَ } -26  .{ٍت َأَفًَل َيسم

 ن آمنَ مَ   تكذيبهم الرســـل، وجناةِ  هبم بســـببِ  هم وما حلى ودمارِ  أولئك القومِ  أي: إن يف ذهابِ 
َمُعونَ متناظرة، } ودالئلَ  وعرباً ومواعظَ  هبم، آلايتٍ  ــْ كيف كان   مَ ن تقدى مَ   { أي: أخبارَ أََفالَ َيسـ

 )ابن كثري(. هم؟أمرُ 
 
 .{َأَفًَل يـُبمِصُرونَ } -27

 أنْ  عليى  رُ ال يتعـذى  ذلـكَ  اليت هبـا فعلـتُ  القـدرةَ  أنى  موا برؤيتهموهُ فيعلَ  ،ِبعينهم ذلـكَ  أفال يرونَ 
ــرَ  هبـا األمواتَ  ييَ حأُ  ؟ وفــــــــــــــــــــــــــــــاهتم  كـانوا هبـا قبـلَ م اليتهم هبيئـاهتِ وأعيـدَ  ،ن قبورهمهم مِ وأنشــــــــــــ

 )الطربي(.
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 سورة األحزاب 
 
 .{ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبَا تـَعمَمُلوَن َخِبرياارَبَِِك َواتَِّبعم َما يُوَحى ِإلَيمَك ِمنم } -2

ــاده  كم وأمورِ ن أموِر مِ  ذلكَ  وغريِ  ،ن هذا القرآنمِ  كَ وأصحابُ  به أنتَ  مبا تعملُ   هللاَ   نى إ...    ،عبــــ
كم مبا وعدَ  ازيكم على ذلكَ وهو جمُ  ،شيء ن ذلكَ ى عليه مِ ال خيفَ   ،ذا خربة  :أي  ،{اـــــــــــــريً بِ خَ }
 طربي(.)ال زاء.ن اجلمِ 
 
َقَّ } -4 ُ يـَُقوُل اْلم ِدي السَِّبيلَ َواَّللَّ  {.َوُهَو يـَهم
 . )ابن كثري(.يـَُقوُل ٱحلَْقى{ أي: العدل} سعيد بن جبري: قالَ 
 
 .{أَلِيمااَوَأَعدَّ لِلمَكاِفرِيَن َعَذاِبا } -8
 ن كثري(.{ أي: موِجًعا. )ابَعَذااًب أَلِيًما} { أي: ِمن أممِهمَوأََعدى لِْلَكاِفرِينَ }
 
ِمُنوَن َوزُلمزُِلوا } -11 ُتِلَي المُمؤم ازِلمَزاالا َشدِ ُهَناِلَك ابـم  {.يدا

 )النسفي(. حتريكاً بليغاً.
 
ُئوالا } -15 ُد اَّللَِّ َمسم  .{وََكاَن َعهم

 هللَا تعاىَل سيسأهُلم عن ذلَك العهد، ال بدى ِمن ذلك. )ابن كثري(.أي: وإنى 
 
وءاا َأوم َأرَاَد ِبُكمم َرمحـمَةا َواَل  قـُلم َمنم َذا الَـِّذي} -17 ُمُكمم ِمَن اَّللَِّ ِإنم َأرَاَد ِبُكمم ســـــــــــُ يـَعمصـــــــــــِ

 .{َيَُِدوَن هَلُمم ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َولِيًّا َواَل َنِصرياا
ن ذا الذي هرابً من القتل: مَ   ؛ويقولون: إن بيوتنا عورةٌ   الذين يســـــــــــــتأذنونكَ  هلؤالءِ   مدُ اي حمقْل 
 يةٍ أو عاف ،ذلك  أو غريِ   أو بالءٍ  ن قتلٍ مِ  ،كما يف أنفســـــــــِ بكم ســـــــــوءً  هو أرادَ   إنْ   ن هللاِ كم مِ مينعُ 

هؤالء  وال جيدُ  إالي من ِقَبله؟ أو رمحةٍ   ن ســـــــــــوءٍ كم مِ بكم يف أنفســـــــــــِ   وســـــــــــالمة؟ وهل ما يكونُ 
وال نصرياً  ،لكفـــــايةيهم ابل  ياً هللا ولي  هم وأمواهلم من دونِ هللا هبم سوءاً يف أنفسِ  نافقون إن أرادَ امل
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ــوءٍ  عنهم مـا أرادَ  ينصــــــــــــــرهم من هللا فيـدفعُ  ، بشــــــــــــــيء من )الطربييف ذلـك.  هللا هبم من ســــــــــــ
 (.االختصار

 
ِقِهمم } -24 ُ الصَّاِدِقَي ِبِصدم ِزَي اَّللَّ ِإنَّ اَّللََّ َب المُمَناِفِقَي ِإنم َشاَء َأوم يـَُتوَب َعَليمِهمم  َويـَُعذِِ   لَِيجم

 {.اَكاَن َغُفوراا رَِحيما 
ْدِقِهمْ } ــِ اِدِقنَي ِبصـــ ــى ُ الصـــ عليه،  مبا عاهدوهُ  هللاَ  همُ بصـــــدقِ  الصـــــدقِ  هللا أهلَ   ثيبَ يُ ل {:لَِيْجزَِي اَّللى

 .ووفـائهم له به
اَن َغُفورًا }  ا ابلتـائبني أنْ رحيمًـ  ،التـائبني على ذنوبِ  ذا ســــــــــــــرتٍ  كـانَ   هللاَ  إنى  {:اَرِحيمًـ ِإنى اَّللىَ كـَ

 ي(.)الطرب  التوبة. هم بعدَ يعاقبَ 
 
 {.َوَقَذَف يف قـُُلوِّبُِم الرُّعمبَ } -26

ــلم  النبيِ  ألهنم كانوا مالؤوا املشـــــــركني على حربِ   ؛وهو اخلوف ن وليس مَ  ،صـــــــلى هللا عليه وســـــ
عليهم احلال،  وا يف الدنـيا، فانعكسَ م ليعزُّ كمن ال يعلم، فأخافوا املســــــــــــــلمني، وراموا قـتاهلَ   يعلمُ 

وا، وأرادوا ذلُّ  املغبون، فكما راموا العزى  شـــــركون، ففازوا بصـــــفقةِ امل  إليهم القال، انشـــــمرَ  وانقلبتْ 
أن هذه هي  اجلملةُ  اآلخرة، فصارتِ   إىل ذلك شقاوةُ   ضيفَ فاستؤصلوا، وأُ  املسلمني استئصالَ 
 . )ابن كثري(.اخلاسرة الصفقةُ 

 
ٍء َقِديراا} -27 ُ َعَلى ُكلِِ َشيم  .{وََكاَن اَّللَّ
ال  ،قدرةذا    ،األمور منَ  ذلكَ  وغريِ  ،همإايي   وعلى نصرهِ   ،ذلك  املؤمنـنيَ   أورثَ  على أنْ   هللاُ   وكانَ 
 )الطربي(. ه.فعلَ  حاولَ  شيءٍ  علـيه فعلُ  وال ميتنعُ  ،أراده علـيه شيءٌ  رُ يتعذى 
 
َِخَرَة } -29 اَر اْلم وَلُه َوالدَّ ــُ ــِ َوِإنم ُكنمُُتَّ ُتِردمَن اَّللََّ َوَرســـ ســـ راا فَِإنَّ اَّللََّ َأَعدَّ لِلمُمحم َناِت ِمنمُكنَّ َأجم

ا َِيما  .{َع
 ًما، ورزقًا كرميًا. )الواضح(.... فإنى هللَا قد هيىأَ للمحسناِت منكنى، جزاَء إحساهِننى، ثوااًب عظي
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 {.وََكاَن َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسرياا} -30
رياً  ،عليهني  العذابِ   تضــــــعيفُ  :وََكاَن ٰذِلَك{ أي}  جلى  ال مينعهُ   ،ســــــهالً   :{ أي}َعَلى ٱَّللِى َيســــــِ

 )الطربي(. له. بل هو سببٌ  ،صلى هللا عليه وسلم النبـييِ  نساءَ  عنه كوهننى  شأنهُ 
 

 اجلزء الثاّن والعشرون
 
ِ َوَمنم يـَقمُنتم } -31 َرَها َمرََّتيم َِتَا َأجم  .{ِمنمُكنَّ َّلِلَِّ َوَرُسوِلِه َوتـَعمَملم َصاِْلاا نـُؤم

 عملِ  ـــــــي ثوابِ مثلَ  هاعملِ  ثوابَ   ها هللاُ عطِ يُ منكني، وتعمْل مبا أمَر هللاُ به،  وَمن يُطِع هللَا ورسوَلُه  
 . )الطربي(.الناس نساءِ  سائرِ ن مِ  غريهنى 

 
ِهَب َعنمُكُم الِرِجم }  -33 ُ لُِيذم َا يُرِيُد اَّللَّ َن الصًََّلَة َوَآِتَي الزََّكاَة َوَأِ عمَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِإَّنَّ َس َوَأِقمم
رَُكمم َتطمِهريااأَ  َل المبَـيمِت َوُيَطهِِ  .{هم
اَلَة َوَآِتنَي } ــى وَلهُ َوأَِقْمَن الصـ ــُ ــالةَ  منَ وأقِ   {:الزىَكاَة َوَأِطْعَن اَّللىَ َوَرسـ ــةامل  الصـ  الزكاةَ  وآتــــــــــــــــــنيَ   ،فروضـ

 .وهنياكني  فـيما أمراكنى  {َوَأِطْعَن اَّللىَ َوَرُسوَلهُ } ،كني أموالِ  يف علـيكنى  الواجبةَ 
 )الطربي(. ا.تطهريً  معاصي هللاِ  يف أهلِ  الذي يكونُ  سِ ن الدنَ كم مِ َر ويطهيِ  {:يَُطهِيرَُكْم َتْطِهريًاوَ }
 
 {.ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َلِطيفاا َخِبرياا} -34

ــى  لذلك أعطاكنى  أهلٌ  وأنكنى  بكنى  هذه املنزلة، وِبربتهِ  غُتى بلَ   بكنى  أي: بلطفهِ   كنى ذلك، وخصـــ
 ري(.)ابن كث بذلك.

 
َناَكَها  } -37 َها َوَ راا َزوَّجم ى زَيمٌد ِمنـم ــَ ِمِنَي َحَرٌج يف َأزمَواِج فـََلمَّا َقضــ ِلَكيم اَل َيُكوَن َعَلى المُمؤم

ُهنَّ َوَ راا ا ِمنـم  {.َأدمِعَيائِِهمم ِإَذا َقَضوم
  قــاتِ مطلى  على املؤمنني يف تزويجِ  ى حرجٌ لئال يبقَ  ،لنــا ذلــك تزوجيهــا، وفعَ  نــا لــكَ أي: ِإمنــا أحبَ 
 . )ابن كثري(.األدعياء
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نَهُ } -39 ا ِإالَّ اَّللََّ  الَِّذيَن يـُبَـلُِِغوَن ِرَسااَلِت اَّللَِّ َوَُيمَشوم َن َأَحدا  {.َواَل َُيمَشوم
ِت  تبـاركَ  ميـدحُ  ــٰ الـــــــــــــــــــــــــــ  وهنـا ِبمـاانهتـا،{ أي: إىل خلقـه، ويؤدُّ اَّللىِ وتعـاىل }ٱلـىِذيَن يـُبَـلِيُغوَن رِســـــــــــــــَ
 . )ابن كثري(.أي: خيافونه{ َوخَيَْشْونَهُ }
 
 {.َوتـَوَكَّلم َعَلى اَّللَِّ وََكَفى ِِبَّللَِّ وَِكيًلا } -48

ــورة، وقد قاَل هناك:  وََكَفى اِبَّللىِ القوُل يف } ذكَر أنه تقدىمَ  مث {، ويعين يف اآليِة الثالثِة من الســــــــ
 {هللِ }ابِ  يف قولهِ   والباءُ  .نعمق أن ذلك كافٍ  هُ وأعلمَ  ،أمره على هللا يف مجيعِ  تعاىل ابلتوكلِ  أمرهُ 
أن تفعل،  كَ قوهلم: حبسـبِ  حنوُ  ى هللا"، وهي عندهُ "وكفَ  :سـيبويه، وكأنه قال على مذهبِ   زائدةٌ 
 و "الوكـيل" الـقائمُ  .ابهلل   اكتفِ على أـنه مبعىَن  ،ى{فَ بـــــــــــــــــــــــــــــ }كَ  متعلـقةً   ،زاـئدة يراهـا غريَ  وغريهُ 
 شيء. املغين فيه عن كليِ  ،ابألمر
 
ُ وََكانَ } -51  .{َحِليماا َعِليماا اَّللَّ

 أي: بضمائِر السرائر. )ابن كثري(.
 
ٍء رَِقيباا} -52 ُ َعَلى ُكلِِ َشيم  .{وََكاَن اَّللَّ
ــيظً   ،هاكليِ   ن األشياءِ مِ  ذلكَ  وغريِ  ،يك م عل وحرى  ،لك  ما أحلى   ،شيءٍ  على كليِ  هللاُ   وكانَ   ،احفــــــــ

 )الطربي(. ه.كليِ   ذلكَ  حفظُ  وال يؤودهُ  ،ن ذلك مِ  شيءٍ  عنه علمُ  ال يعُزبُ 
 
ا  } -53 وَل اَّللَِّ َواَل َأنم تـَنمِكُحوا َأزمَواَجُه ِمنم بـَعمِدِه أََبدا ُذوا َرســـُ ِإنَّ َذِلُكمم َوَما َكاَن َلُكمم َأنم تـُؤم

َِيماا  {.َكاَن ِعنمَد اَّللَِّ َع
 النسفي(. )البغوي، ذنباً عظيماً. :أي
 
اِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلى ُكلِِ } -55 ٍء َشِهيدا  {.َشيم

 حبســبها. على األعمالِ  فيجازي ســبحانهُ   ،األحوال يف علمهِ  وال تتفاوتُ   ،ى عليه خافيةال ختفَ 
 )روح املعاين(.
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ِليمااََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَليمِه } -56  {.َوَسلُِِموا َتسم
 . )البيضاوي(.هوا ألوامر وانقادُ  :وقيل .أيها النب عليكَ  السالمُ  :وقولوا
 
َِخَرِة َوَأَعدَّ هلَُ }  -57 نـمَيا َواْلم ُ يف الدُّ ُذوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم اَّللَّ  .{مم َعَذاِبا ُمِهينااِإنَّ الَِّذيَن يـُؤم
 )الطربي(. فـيه. لودِ هينهم فيه بـاخل يُ عذاابً  خرةِ هلم يف اآل وأعدى 
 
مِ } -58 ُذوَن المُمؤم َتَمُلوا ُّبمتـَـانا َوالَـِّذيَن يـُؤم ِد احم ُبوا فـَقــَ َتســـــــــــَ ا اكم ِمنـَـاِت ِبَغريمِ مـَ َوِإَثـماا ِنَي َوالمُمؤم
 .{ُمِبيناا
 )الطربي(. وزور. إمثٌ  أنهُ  نُي لسامعهِ ْـ بِ ا يَ وإْثً 
 
َنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا } -61 ِتيًلا َملمُعوِنَي أَيـم  .{َوقـُتُِِلوا تـَقم
 (.قُِتلوا أبلَغ قتل. )روح املعاين أي:
 
 .{ِإنَّ اَّللََّ َلَعَن المَكاِفرِيَن َوَأَعدَّ هَلُمم َسِعرياا} -64

  إنى هللَا أبعَد الكافرين وطرَدهم ِمن رمحِته، وهيىأ هلم يف اآلخرِة انرًا شديدًة مستعرة. )الواضح(.
 
ا اَل َيَُِدوَن َولِيًّ } -65  .{ا َواَل َنِصريااَخاِلِديَن ِفيَها أََبدا

جهنىَم دائًما، ال ميوتوَن فيها وال يزولوَن عنها، وال جيدوَن فيها حافظًا ومتوليًِيا يُغيُثهم،   يَبُقوَن يف
 وال ُمعيًنا يُنِقُذهم ممىا هم فيه. )الواضح(.

 
ِلحم َلُكمم َأعمَماَلُكمم  } -71 وَلُه فـََقدم فَاَز فَـ َويـَغمِفرم َلُكمم ُذنُوَبُكمم َوَمنم ُيصـــــــــم ومزاا ُيِطِع اَّللََّ َوَرســـــــــُ

َِيماا  {َع
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 ،به  هُ ا أمرَ مب فـــيعملْ   { َوَرُسوَلهُ يُِطِع اَّللىَ  َوَمنْ }  ،فال يعاقبكم علـــيها  ،كملكم عن ذنوبِ   يعفُ ...  
ى العظمَ  بـــالكرامةِ  { يقول: فقد ظفرَ فـََقْد فـــاَز فـَْوزاً َعِظيـــماً }،  السديدَ  لِ قُ ويَـ   ،ا هناهوينتهي عمي 
 ... )الطربي(.من هللا.

 
ُ َغُفوراا رَِحيمااَكانَ وَ } -73  .{ اَّللَّ

 ا أنْ مً حير  ،يهام عل عقاهبَ   وتركهِ  ،يهاعل   بســــــــرتهِ  ،واملؤمنات   ؤمنـــــــــــــــــــــــنيَ امل ا لذنوبِ غفورً  وكاَن هللاُ 
 )الطربي(. هم منها.توبتِ  م علـيها بعدَ هبَ يعذيِ 
 

 سورة سبأ 
 
َرمِض  } -2 ا َومـَا يـَنمِزلُ يـَعمَلُم مـَا يَِلُج يف األم هـَ اءِ َومـَا َُيمُرُج ِمنـم مـَ ا    ِمَن الســـــــــــَّ َوُهَو َومـَا يـَعمُرُج ِفيهـَ

 {.الرَِّحيُم المَغُفورُ 
جر، والريِماِل تفســـرُي اآلية:   يَعلُم ما يَدخُل يف ابطِن األرض، ِمن َقْطِر املاء، وبذوِر النىباِت والشـــى
خور،  دِدها ريِها، عِن وغُج منها ِمن النىباِت واملعادوان، وما خَير واملوَتى ِمن أصــــــــناِف احليوالصــــــــُّ
ماِء ِمن قِتها وأينوكيفيىِتها وو  ُد قاديَر، وما َيصـعوقوٍت وم ياٍء ومطرٍ ضـ  تصـري، وما يَنزُل ِمن السـى

احلِة وغريِها. وهو الرىحيُم بعبادِه فال يُعاِجُلهم ابلعقوبة، الغ فوُر فيها ِمن املالئكِة واألعماِل الصــــى
 )الواضح(. ا.طوا فيهر وإْن أف لذنوِب التىائبنَي منهم

 
ِزَي الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاتِ } -4  .{لَِيجم

 ،ا هناهم عنهمي وا عوانتهَ   ،به  ورســـــولهُ   هم هللاُ ا أمرَ مبوعملوا   ،ورســـــوله هللِ الذين آمنوا اب  يبَ ثكي يُ 
 . )الطربي(.مهم رهبى على طاعتِ 

 
ِدي ِإََل ِصَراِط } -6 َِميدِ َويـَهم  {.المَعزِيِز اْلم

يف  وغلبه، احلميدُ   شــــــــــيءٍ  كلى   ع، بل قد قهرَ انَ وال ميُ  بُ غالَ اجلناب، الذي ال يُ   العزيز: هو املنيعُ 
 )ابن كثري(. وعال. جلى  هِ يف ذلك كليِ  وقدره، وهو احملمودُ  وشرعهِ  وأفعالهِ  أقوالهِ  مجيعِ 
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 {.َواعمَمُلوا َصاِْلاا} -11

 (.أي: يف الذي أعطاكم هللاُ ِمن النعم. )ابن كثري
 
اُء ِمنم حَمَارِيَب َوََتَاثِيَل } -13 ــَ ََواِب َوِجَفاٍن  يـَعمَمُلوَن َلُه َما َيشــ َياٍت   َوُقُدورٍ َكاجلم ــِ اعمَمُلوا رَاســ

راا َوقَِليٌل ِمنم ِعَباِدَي الشَُّكورُ   {.َآَل َداُووَد ُشكم
 .)ِصحاف( وأواٍن للطىعام :{َوِجَفانٍ }
 .بِخ الطىعاموُقدوٍر لط :{َوُقُدورٍ }
ُكورُ اْعَمُلو } ــى ْكرًا َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشــــ ــُ ــاك{  ا َآَل َداُووَد شــــ آَل داوَد على ما  ريَن ايفاعَملوا شــــ

نيا،  أنعَم هللاُ ع يِن والدُّ كِر يف كلِي أحوالِه، قلًبا ليكم يف الدِي ــُّ وقليٌل ِمن عبادي َمن يقوُم حبقِي الشـــــ
 ولسااًن. )الواضح يف التفسري(.

 
دم } -15 َاٍل  َلقــَ َكِنِهمم َآيـٌَة َجنـَّتـَـاِن َعنم ُيٍَِي َو ـِ بـَـٍإ يف َمســـــــــــم اَن ِلســـــــــــَ ُكُلوا ِمنم ِرزمِق رَبُِِكمم  كـَ

ُكُروا َلهُ   .{َوَرب  َغُفورٌ بـَلمَدٌة  َيَِِبٌة  َواشم
ُكرُ } ،مهـاهمـا وأْثـارِ من زروعِ  ،تنياجلنى  نيِ كم من هـاتاـلذي يرزقُ  {ُكمْ ُكُلوا ِمْن رِْزِق َربيِ } ــْ وا َواشــــــــــــ
  .ذلك  ن رزقهِ به علـيكم مِ  على ما أنعمَ  {َلهُ 
 )الطربي(. موه.أنتـم أطعتُـ  لذنوبكم إنْ  غفورٌ  َغُفوٌر{ يقول: ورب   َوَرب  }
 
 {.فََأرمَسلمَنا َعَليمِهمم َسيمَل المَعرِمِ  فََأعمَرُضوا} -61

من  الشـــــــــمسِ  عبادةِ به عليهم، وعدلوا إىل  على ما أنعمَ  وشـــــــــكرهِ   هللا وعبادتهِ   أي: عن توحيدِ 
 .. )ابن كثري(.هللا دونِ 
 
لمطَاٍن  } -21 كٍِ َوَما َكاَن َلُه َعَليمِهمم ِمنم ســــُ َها يف شــــَ َِخَرِة ِمَّنم ُهَو ِمنـم ِمُن ِِبْلم ِإالَّ لِنَـعمَلَم َمنم يـُؤم

ٍء َحِفيظٌ   {.َورَبَُّك َعَلى ُكلِِ َشيم



342 

 

 .ابلغيـب  والظهور، وقـد كـان معلومـاً عنـدهُ  الوقوعِ  علمَ  وأرادَ  .ن الكـافرم املؤمنَ  زَ ى ومنييِ لنرَ ... 
 )البغوي(. رقيب. :{ُكلِي َشْىٍء َحُفيظٌ }َوَربَُّك َعَلى  

 
َقَّ } -23  .{َوُهَو المَعِليُّ المَكِبريُ َحَّتَّ ِإَذا فـُزَِِع َعنم قـُُلوِّبِمم قَاُلوا َماَذا قَاَل رَبُُّكمم قَاُلوا اْلم

ــفعاء، قالو  ــواه. من تتمىِة كالِم الشـــ ــأِن كلِي َمن ســـ ــوِر شـــ ُه اعرتافًا جبناِب العزىِة جلى جالله، وقصـــ
ربايء، ال يشــــــــــــــاركـُه يف ذـلَك أحـٌد ِمن َخلقـه... )روح أي: هو جـلى شــــــــــــــأـنُه املتفريُِد ابلعلوِي والك

 املعاين(.
 
َرممَنا } -25 أَُلوَن َعمَّا َأجم َأُل َعمَّا تـَعمَمُلونَ ُقلم اَل ُتسم  .{َواَل ُنسم
ــُتم منــيا وال حنن منكم، بــل نــدعوكم إىل هللِا وإىل توحيــدِه وإفراِد  معنــاهُ  التربِيي منهم، أي: لســــــــــــ

بُتم فنحن برآُء منكم وأنُتم بُرآُء منــا... العبــادِة لــه، فــإْن أجبتُ  م فــأنُتم منــيا وحنن منكم، وإْن كــذى
 )ابن كثري(.

 
 .{المَعِليمُ َوُهَو المَفتَّاُح } -26

 ر. )ابن كثري(.العاملُ حبقائِق األمو 
 
َ ُوا  } -33 َتكم ــم ِعُفوا لِلَِّذيَن اســــ ــم ُتضــــ ــم ُر اللَّيمِل  َوقَاَل الَِّذيَن اســــ َوالنـََّهاِر ِإذم َتَمُمُرونـََنا َأنم َبلم َمكم

ُفَر ِِبَّللَِّ  ا رََأُوا المعَـَذاَب  َنكم رُّوا النَـَّدامَـَة َلمـَّ َغمًَل َوََنمعَـَل لـَُه أَنـمَداداا َوَأســـــــــــَ َل يف َأعمنـَاِق َوَجَعلمنـَا األم
 .{الَِّذيَن َكَفُروا َهلم َُيمَزومَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَعمَمُلونَ 

ا َأْن َنْكُفَر اِبَّللىِ بـَـْل َمْكُر ا} اِر ِإْذ أَتُْمُرونـَنــَ ِل َوالنـىهــَ املتكريِرُة للتىغريِر بنــا  الُتكمهَو حمــاو  بــل {:للىيــْ
 يف اللىيــِل والنىهــار، وأنُتم ةُ تــاليــ املت ة، وحيَـُلكمرفــ نحامل ُة ألفكــارِكماملهويِلــ  عــاايُتكموإضــــــــــــــاللِنــا، ود

 ه.ُعونَنا للكفِر ابهلِل ودينتد
انُوا يـَْعَمُلونَ } ا كـَ ْل جُيَْزْوَن ِإالى مـَ يوَد يف لنـا الق: وجع{َوَجَعْلنَـا اأْلَْغاَلَل يف أَْعنَـاِق الـىِذيَن َكَفُروا هـَ

.، ومل جُيَْزوا إالي ما كانوا يعمَتضَعفنيواملس   سَتكربينرين، ِمن املأعناِق الكاف  لوَن ِمن السُّوِء والشري
 )الواضح(.
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 .{المُغُرفَاِت َآِمُنونَ  َوُهمم يف } -37

)ابن   منه. رُ ذَ حيُ   شــــــــــــريٍ  وأذى، ومن كليِ  وخوفٍ   ِبسٍ  آمنون من كليِ   العاليةِ  اجلنةِ  أي: يف منازلِ 
 كثري(.

 
َن يف َآَيَ } -38 َعوم  .{تَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأولَِئَك يف المَعَذاِب حُممَضُرونَ َوالَِّذيَن َيسم

َعْوَن َِّفۤ  ِتَنا مُ }َوٱلىِذيَن َيســْ ِجزِينَ َءايَـــــــــــــــــٰ  رســلهِ   هللا واتباعِ  عن ســبيلِ  { أي: يســعون يف الصــديِ َعـــــــــــــــــٰ
يها حبسِبهم. أي: مجيُعهم جَمزيُّون ِبعماهِلم ف{ ِئَك َِّف ٱْلَعَذاِب حُمَْضُرونَ }أُْولٰــــَـ   ،ِبايته والتصديقِ 
 )ابن كثري(.

 
ُكمم لِبَـعمٍض } -42 َم اَل َُيمِلُك بـَعمضـــُ رًّا َونـَُقوُل لِلَِّذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب فَالميَـوم نـَفمعاا َواَل ضـــَ
بُونَ  النَّارِ  ُتمم ِّبَا ُتَكذِِ  .{الَِِّت ُكنـم
 ،عبدونكم نفعاً ينفعونكم به للذين كانوا يف الدنيا ي -  أيها املالئكةُ  -كم بعضـــــُ  ال ميلكُ  يومَ فال

 عبدوا غريَ  للذينَ  للىِذيَن ظَلَــــــــــُموا{ يقول: ونقولُ  }َونـَُقولُ  ،وال ضرًّا ينالونكم به، أو تنالوهنم به
َب الناِر اله: ذوقوا عذ  تكونَ   ن تنبغي أنْ مَ   وجعلوها لغريِ   ،هاموضعِ    غريِ يف  ادةَ فوضعوا العب  ،هللا

 )الطربي(. ـموها.دتُ فقد ورَ  ،بوناليت كنتُـم هبا يف الدنـيا ُتكذِي 
 
َقِِ } -48 ُم المغُُيوبِ  ُقلم ِإنَّ َرّبِِ يـَقمِذُف ِِبْلم  {.َعًلَّ
 . )الطربي(.عن األبصار ما يغيبُ  مُ عالي 
 
َتَديمُت فَِبَما يُوِحي ِإَلَّ َرّبِِ ِإنَُّه َسَِ } -50 ي َوِإِن اهم لُّ َعَلى نـَفمســـِ َا َأضـــِ َللمُت فَِإَّنَّ ــَ يٌع ُقلم ِإنم ضـ

 {.َقرِيبٌ 
وِء عليي، فال عليكم اليل يرايف وضــ ْل للمشــركني: إْن كنُت ضــَللُت فإنى إمثَ احنق عوُد ابلشــرِي والســُّ

، وإِن اهتَديُت إىل احلقِي فهو بوحي هللِا إيلى وتوفيقِه يل، وال أمِلُك لنفســـــــــــِ  ي منُه شـــــــــــيًئا إالي مينِي
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ــيئإبذنـِه، وأان حتـَت م  ن دعـاه، قرـيُب اإلجـاـبِة ملن َرجـاه.يٌع ملمس ـبه، وهو بلِيُغ مـا أيمُرينتـِه، أشــــــــــــ
 )الواضح(.

 
 سورة فا ر 

 
َلمِق َما َيَشاُء } -1 ٍء َقِديرٌ يَزِيُد يف اْلم  .{ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِِ َشيم
ن منه ممى   ما شـــــــاءَ   ونقصـــــــانِ   ،ما شـــــــاءيف ن ذلكَ مِ   ما شـــــــاءَ   على زايدةِ  قديرٌ   ذكرهُ تعاىَل   هللاَ  إنى 
 )الطربي(. .وتعاىَل  سبحانهُ  هُ أرادَ  شيءٍ  فعلُ  علـيهِ  تنعُ ال مي ،هاكليِ   ن األشياءِ مِ  ذلكَ  وغريِ  ،شاء
 
ُ لِلنَّاسِ } -2 َتِح اَّللَّ َل َلهُ ِمنم َرمحمٍَة   َما يـَفم كم َفًَل ُمرمســِ َك هَلَا َوَما ُُيمســِ َوُهَو ِمنم بـَعمِدِه   َفًَل ُِممســِ

َِكيمُ   {المَعزِيُز اْلم
ــرُي اآلية وال  ،له قَ فال ُمغلِ  ن خريٍ مِ  للناسِ  هللاُ   فما يفتحِ   ،ها بيدهكلُّ   قهُ غالِ ومَ  اخلريِ   اتيحُ فم  :تفســــ

عنهم فال  ن خريٍ مِ  قُ غلِ ما يُ  وكذلكَ  ،أحد هُ أمرَ  ال يســــــــــــــتطيعُ  ،هأمرُ  ذلكَ  ألنى   ،عنهم كَ ســــــــــــــِ ممُ 
 ..وله. يهِ ها إلكلى   األمورَ  ألنى  ،له سواه فال فـاتحَ  ،هلم وال يفتـحهُ  ،علـيهم يبسطهُ 

ــمُ } ــَحِكيـ عنه   رمحتهِ   حببسِ  ،لقهن خَ مِ  منهُ  ن انتقمَ ممى   يف نِقمتهِ  يقول: وهو العزيزُ  {َوُهَو الَعزِيُز الـ
 هُ إايي   وإمســـــاكهِ   ،اصـــــالحً  ذلكَ  إذا كان فتحُ   هلم الرمحةَ  حهِ وفت  ،لقهخَ  ريِ يف تدب كيمُ احل  ،وخرياته

 )الطربي(. حكمة. إمساكهُ  عنهم إذا كانَ 
 
ُذوُه َعُدوًّا نَّ الشَّيمطَاَن َلُكمم َعُدو  إِ } -6  .{فَاَّتَِّ

 أي: هو مبارٌز لكم ابلعداوة. )ابن كثري(.
 
ٌر } -7 اِْلَاِت هَلُمم َمغمِفَرٌة َوَأجم ِديٌد َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصـــــــــَّ الَِّذيَن َكَفُروا هَلُمم َعَذاٌب شـــــــــَ

 .{َكِبريٌ 
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َل هللاِ  ــُ يطان،  مصـــــــــريُهم عذاٌب مؤملٌ قاس، جز الذين كفروا وكذىبوا رســـــــ ــى اَء كفرِهم وطاعِتهم الشـــــــ
ا ، فأولئَك يَغفُر هللاُ ما فَرَط منهم ِمن  ــى ــوا يف إمياهِنم، وأتْـَبعوُه ابلعمِل الصـــ والذين آمنوا وأخَلصـــ

 ذنوب، وهلم ثواٌب عظيم. )الواضح(.
 
نا } -8 وُء َعَمِلِه فـََرَآُه َحسـَ لُّ َمنم يَ  اَأَفَمنم زُيَِِن َلُه سـُ اُء َفًَل فَِإنَّ اَّللََّ ُيضـِ ِدي َمنم َيشـَ اُء َويـَهم شـَ

َهبم نـَفمُسَك َعَليمِهمم َحَسَراٍت  نَـُعونَ َتذم  .{ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَا َيصم
ًنا} ــَ وُء َعَمِلِه فـََرَآُه َحسـ ــيِيَئ، حىتى ب  {:أََفَمْن زُيِيَن َلُه ســـُ يطاُن له عمَلُه السـ َن الشـــى دا له أفمن حســـى

 تتأملىُ حلالِه؟ة، أفتحَزُن عليه و يِيدٌة وصحيح هي جأعمالٍ  ِمن قوُم بهأنى ما ي
 فاهللُ عليٌم مبا يعملوَن ِمن األعماِل السيِيئة. )الواضح(. {:ِإنى اَّللىَ َعِليٌم مبَا َيْصنَـُعونَ }
 
نَ } -9 ُ الَِّذي َأرمَسَل الرََِِيَح فـَتُِثرُي َسَحاِبا َفُسقم  .{ِإََل بـََلٍد َميِِتٍ  اهُ َواَّللَّ

 .. )الواضح(..نشَرُه، مثى ُسقناهُ انَُه هو الذي بعَث الريايَح لتحريَِك السىحاَب وتهللاُ سبح
 
 .{َوَما حَتمِمُل ِمنم أُنـمَثى َواَل َتَضُع ِإالَّ ِبِعلمِمهِ } -11
ُل ِمْن أُنـَْثى} ــِ ا حَتْمـ ــَ ــاسم {َومـ ــا النـ ــَ مِ  ،نكم أيهـ ــة لٍ ن محـ ــاملٌ  إالي  ،وال نطفـ ــا إايي حبملِ  وهو عـ  هُ هـ

 )الطربي(. ن ذلك.مِ  ى علـيه شيءٌ أو أنثى؟ ال خيفَ  ذكرٌ  ،وما هو ،هاووضعِ 
 
ِلِه } -12 تَـُغوا ِمنم َفضم ُكُرونَ لِتَـبـم  {.َوَلَعلَُّكمم َتشم
فون فيه كيف لق العظيم، وهو البحر، تتصـــــــرى لكم هذا اخلَ  كم على تســـــــخريهِ تشـــــــكرون ربى   :أي

ــئتم، تذهبون  لكم ما يف  قد ســــــــــــــخرَ  منه، بل بقدرتهِ   ن أردُت، وال ميتنع عليكم شــــــــــــــيءٌ أيشــــــــــــ
 )ابن كثري(. ورمحته. من فضلهِ  وما يف األرض، اجلميعُ  واتِ االسم
 
َس َوالمَقَمرَ يُوِلُج اللَّيمَل يف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر يف اللَّيمِل  } -13 مم خََّر الشــــــــَّ ُكل  ََيمِري   َوســــــــَ

ُعوَن ِمنم ُدونِهِ َسمًّى مُ أِلََجٍل  ُ رَبُُّكمم َلُه المُملمُك َوالَِّذيَن َتدم  {.َما َُيمِلُكوَن ِمنم ِقطمِمريٍ  َذِلُكُم اَّللَّ
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ْمَس َواْلَقَمَر{ أي: والنجوَم الســــــــيي  خىَر الشــــــــى ارات، والثوابَت الثاقباِت ِبضــــــــوائهنى أجراَم }َوســــــــَ
 ،  لى منهاٍج مقنىٍن حمرىر، تقديرًا ِمن عزيٍز عليم. وعالسماوات، اجلميُع يسريون مبقداٍر معنيى

ُ َربُُّكْم{ أي: الذي فعَل هذا هو الربُّ العظيم، الذي ال إلَه غريه. ٱلىِذيَن َتْدُعوَن }وَ  }َذِلُكُم اَّللى
 ...بنياملقرى   من تزعمون من املالئكةِ   اليت هي على صورةِ   ،واألنداد  { أي: من األصنامِ ِمن ُدونِهِ 
 كثري(.  )ابن
 
ِهبمُكمم َوَيَمِت ِبَلمٍق َجِديدٍ } -16  .{ِإنم َيَشأم يُذم

 أي: لو شاَء ألذهَبكم أيها الناُس وأَتى بقوٍم غريكم. )ابن كثري(.
 
 .{َوَما َذِلَك َعَلى اَّللَِّ ِبَعزِيزٍ } -17
ــلقٍ   يانُ كم واإلتوما إذهابُ   قول: ي  ،سـهل يه يـسريٌ عل  بل ذلكَ   ،بشـديد  لـــــــــــــــى هللاِ سـواكم ع ِبـــــــــــــ
 )الطربي(. بكم ذلك. يفعلَ  أنْ  قبلَ  وأطيعوهُ  أيها الناسُ  قوا هللاَ فـاتى 
 
ِسِه َوِإََل اَّللَِّ المَمِصريُ َوَمنم } -18 َا يـَتَـزَكَّى لِنَـفم  .{تـَزَكَّى فَِإَّنَّ

ريُ } ،على نفســـــــــه نفعهُ  فإمنا يعودُ   صـــــــــاحلاً  أي: ومن عملَ  { أي: وإليه املرجُع َوِإىَل اَّللِى اْلَمصـــــــــِ
. )ابن و  املآب، وهو سـريُع احلسـاب، وسـيجزي كلى عامٍل بعمله، إْن خريًا فخري، وإْن شـرًّا فشـري

 كثري(.
 
بُوَك فـََقدم َكذََّب الَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم } -25  {.َوِإنم ُيَكذِِ

 )الواضح(. .مشركوَن أمثاهُلم ممىن مَضوا وإذا كذىبَك املشركون، فقد كذىبَ 
 
 {.َفَكيمَف َكاَن َنِكريِ ُت الَِّذيَن َكَفُروا ُثَّ َأَخذم } -26

 أي: فكيَف رأيَت إنكاري عليهم، عظيًما، شديًدا، بليًغا؟ )ابن كثري(.
 
َنا ِبِه ََثََراتٍ َأَلَم تـََر َأنَّ اَّللََّ أَنـمَزَل ِمَن السََّماِء َماءا } -27 َرجم  .{ُُممَتِلفاا أَلمَواَُّنَا فََأخم
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 )الواضح(....  املطَر مَن السىماء، فأخرَج به أصنافًا مَن الثىمراتِ أمْل تَنظْر كيَف أنزَل هللاُ 
 
 .{ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َغُفورٌ } -28
 )الطربي(. ه.به وأطاعَ  آمنَ ن مَ  لذنوبِ  غفورٌ  ،به ن كفرَ ممى   انتقامهِ يف عزيزٌ  هللاَ  إنى 
 
نـَا ِإلَيـمَك ِمَن المِكتـَاِب ُهَو } -31 َقُّ َوالَـِّذي َأومَحيـم َ يـََديـمِه  اْلم ا َبيم قـاا ِلمـَ دِِ ــَ ِإنَّ اَّللََّ ِبِعبـَاِدِه ُمصـــــــــ

 {.َْلَِبرٌي َبِصريٌ 
َنآ إِلَْيكَ } قاً لِيَما َبنْيَ يََدْيهِ }ُهَو ٱحلَْقُّ مُ  ،من الكتاب، وهو القرآن { ايحممدُ َوٱلىِذۤى أَْوَحيـْ دِي { صــــــَ

 ،العاملني من ربيِ  ابلتنويه، وأنه منزلٌ هي له   ها، كما شـــهدتْ قُ يصـــديِ   ،مةاملتقديِ  أي: من الكتبِ 
ريٌ }ِإنى ٱَّللىَ ِبعِ  ــِي  {َباِدِه خَلَِبرٌي َبصـــــِ لُه به على َمن أي: هو خبرٌي هبم، بصـــــرٌي مبن يســـــتحقُّ ما يفضـــ

هم على بعض، ورفَع  َل النبيِيني بعضــَ َل األنبياَء والرســَل على مجيِع البشــر، وفضــى ســواه. وهلذا فضــى
هم درجات، وجعلَ   منزلَة حممىٍد صـــــلى هللا عليه وســـــلم فوَق مجيِعهم. صـــــلواُت هللِا عليهم بعضـــــَ

 أمجعني. )ابن كثري(.
 
ُخُلوََّنَا ُيَُ } -33 ٍن َيدم َن ِفيَها َجنَّاُت َعدم  {.ِمنم َأَساِوَر ِمنم َذَهبٍ لَّوم

 ،القـيامة ومَ الذين أورثناهم الكتاب، الذين اصطفـينا من عبـادان ي يدخـلوهنا هؤالءِ  إقامةٍ  بساتنيُ 
 ... )الطربي(.من ذهب أسورةً  عدنٍ   جناتِ فِـيها ِمْن أساِوَر ِمْن َذَهٍب{ يـلبسون يف}حُيَلىْوَن 

 
 {.َكَذِلَك ََنمِزي ُكلَّ َكُفورٍ } -36
ٰذلـِكَ } ال  ،أو الكفران يف الكفرِ  مبـالغٍ  :}جَنْزِى كـُلى َكُفوٍر{ الفظيعِ  ذـلك اجلزاءِ  مثـلُ  :{ أيكـَ

 )روح املعاين(.  منه.وأدّنَ  أخفُّ  جزاءَ 
 
َطرُِخوَن ِفيَها  } -37 اِْلاا َغريمَ الَِّذيَوُهمم َيصــــــــم َنا نـَعمَملم صــــــــَ رِجم رمُكمم َما  ُكنَّا نـَعمَملُ   رَبَـَّنا َأخم َأَوَلَم نـَُعمِِ

َّاِلِمَي ِمنم َنِصريٍ يـََتذَكَُّر ِفيِه َمنم َتذَكََّر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر   {.َفُذوُقوا َفَما ِلل
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احِلًا َغرْيَ الىِذي ُكنىا نـَْعَملُ } ــَ من النار،   ،منها  َأْخرِْجَنا{َربـىَنآ  يقولون: }  {:َربـىَنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل صـــ
 )البغوي(. .والسيئات  يف الدنيا من الشركِ  َغرْيَ ٱلىِذى ُكـنىا نـَْعَمُل{نـَْعَمْل َصـِٰلحاً }
ريٍ َفُذوُقوا َفَما لِلظىاِلِمنَي ِمْن نَ } ريٍ }َفمَ  ،{ العذاب }َفُذوُقواْ  {:صـِ ِلِمنَي ِمن نىصـِ ــٰ  انصرٍ   :{ا لِلظـىــــــــــــ
 )النسفي(. عينهم.يُ 
 
َرمضِ } -39  {.ُهَو الَِّذي َجَعَلُكمم َخًَلِئَف يف األم

 وأابحَ   ،طكم على ما فيهاوســـــــلى   ،فيها التصـــــــرفِ  كم مقاليدَ كَ قد ملى   ،يف أرضـــــــه جعلكم خلفاءَ 
 . )البغوي(.والطاعة ابلتوحيدِ  لتشكروهُ  ؛لكم منافعها

 
ُعوَن ِمنم ُدوِن اَّللَِّ } -40 َرمضِ ُقلم َأرَأَيـمُتمم ُشرََكاءَُكُم الَِّذيَن َتدم  {.َأُروّن َماَذا َخَلُقوا ِمَن األم

مىوا آهِلَة!  ... أَُروين ولو شـــــــــيًئا قليالً خلقوُه يف األرِض ممىا يراُه النىاس، حىتى َيســـــــــتحقُّوا أْن ُيســـــــــَ
 لواضح يف التفسري(.)ا
 
 .{َوَلنم َتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ حَتمِويًلا َد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تـَبمِديًلا فـََلنم َتَِ } -43

 ... ولن عَد هلا حتوُّالً وانتقااًل. )الواضح(.
 
َُُروا َكيمَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمنم قـَبملِ } -44 َرمِض فـَيَـنم ُهمم ِهمم  َأَوَلَم َيِسريُوا يف األم وََكانُوا َأَشدَّ ِمنـم
ُ لِيـُعمِجَزُه  ةا قـُوَّ  َرمِض ِإنَُّه َكاَن َعِليماا َقِديرااَوَما َكاَن اَّللَّ ٍء يف السََّماَواِت َواَل يف األم  .  {ِمنم َشيم
ــيًئا أماَم قوى   ... ِة هللِا وكانوا أكثَر قوىًة منهم، وأكثَر أموااًل وأوالًدا، ولكنى ذلَك مل يـُْغِن عنهم شـــــــــــ

ماواِت واألرض، فكلُّ ما فيهما حتَت مشـــــيئتِه وإرادتِِه يف االنتقام، فال  يفوتُه شـــــيٌء ممىا يف الســـــى
 وتصرُِّفه، وهو عليٌم مبا فيهما، قادٌر على االنتقاِم ممىن عصاه. )الواضح(.

 
ُرُهمم ِإََل َأَجٍل ُمَسمًّى فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهمم } -45  .{ِصرياافَِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبِعَباِدِه بَ َوَلِكنم يـَُؤخِِ
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ــتمَ  ،ابصـــــــريً  ادهِ ببع  كانَ   هللاَ  فإنى  ،معقاهبِ   أجلُ   جاءَ ... فإذا   ،منهم بَ عاقَ يُ  أنْ  حقُّ ن الذي يســـــ
ــتوجـبُ ومَ  يهـا ـبه ف ن كـانَ ومَ  ،امنهم يف اـلدنـيا ـله مطيعًـ  ن اـلذي كـانَ ومَ  ،الكرامـة ن اـلذي يســــــــــــ

 )الطربي(. هم.ن أمرِ مِ  شيءٍ  علمُ  عنهُ  بُ عزُ وال يَ  ،منهم أحدٌ  ى علـيهِ ال خيفَ  ،امشركً 
 

 سورة يس 
 
 .{ِإنََّك َلِمَن المُمرمَسِليَ } -3

ــِ مُ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ  ــلم: إنكَ  مدٍ حم  هِ لنبييِ  لهِ وتنزي  ا بوحيهِ مً قســــ  نَ مِ لَ  مدُ اي حم صــــــلى هللا عليه وســــ
 . )الطربي(.إلـى عبـاده بوحي هللاِ  لـنيَ رسَ امل
 
 .{الرَِّحيمِ زِيَل المَعزِيِز تـَنم } -5

أي: هذا الصراُط واملنهُج والديُن الذي جئَت به، ُمنَزٌل ِمن ربِي العزىة، الرحيِم بعبادِه املؤمنني.. 
 )ابن كثري(.

 
ماا َما أُنمِذَر َآَِبُؤُهمم } -6  {.فـَُهمم َغاِفُلونَ لِتـُنمِذَر قـَوم

 بغوي(.)ال والرشد. عن اإلميانِ  }فـَُهْم َغـِٰفُلوَن{
 
ُل } -7 ِمُنونَ َلَقدم َحقَّ المَقوم َثرِِهمم فـَُهمم اَل يـُؤم  .{َعَلى َأكم

 ،هللأهنم ال يؤمنون اب الكتـابِ  يهم يف أميِ عل  مَ قـد حتى  ألن هللاَ  ؛همعلى أكثرِ  العقـابُ  لقـد وجـبَ 
 )الطربي(. ه.قون رسولَ وال يصديِ 

 
َر َوخَ } -11 َا تـُنمِذُر َمِن اتَـَّبَع الذِِكم رمُه ِبَغمِفَرةٍ َن ِِبلمَغيمِب ِشَي الرَّمحمَ ِإَّنَّ ٍر َكِرَيٍ  فـََبشِِ  .{َوَأجم
 . )روح املعاين(.منه ملا سلف، وقيل: ملا يفرطُ  { عظيمةٍ ْغِفَرةٍ فـََبشيْرُه مبَِ }
 
لَُنا} -15  .{قَاُلوا َما أَنـمُتمم ِإالَّ َبَشٌر ِمثـم
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 أُوحَي إليكم ومل يُوَح إلينا؟ )الواضح(.ِلَم م لسُتم ِسَوى بشٍر مثِلنا، ففردُّوهم وقالوا هلم: أنت
 
تَـُهوا لَنَـرمَُجَنَُّكمم } -18  .{َولََيَمسَّنَُّكمم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ قَاُلوا ِإنَّ َتَطريَّمَن ِبُكمم لَِئنم َلَم تـَنـم
 . )الطربي(.ُموِجع ا عذابٌ كم مني ولـينالنى 
 
 {.ِإِّنِ ِإذاا َلِفي َضًَلٍل ُمِبيٍ } -24
ٍل مُِّبنيٍ }  ،آهلةً   من دونهِ  إذا اختذتُ   :{ أي ِإذاً ِإّني } ــٰ لَـــــــــــــ وليس  عُ صـنَ ما يُ  فإن إشـراكَ  ،{َلِفى ضـَ

ــأنهِ  ــريِ  وال دفعُ  النفعُ   من شــــ  ضــــــاللٌ   ،إال خريه  وال خريَ   غريهُ  الذي ال قادرَ  املقتدرِ   ابخلالقِ  الضــــ
 ٌ  )روح املعاين(.  متييز.ى على من له أدّنَ ال خيفَ  ،وخطأ بنيِي

 
 {.ِإِّنِ َآَمنمُت ِبَربُِِكمم فَاَسمَُعونِ } -25
 )ابن كثري(.  .فَٱمْسَُعوِن{ أي: فاشهدوا يل بذلك عنده} { الذي كفرُُت بهِإينيِ َآَمْنُت ِبَربِيُكمْ }
 
َرِميَ ِبَا َغَفَر ِل َرّبِِ } -27  {.َوَجَعَلِِن ِمَن المُمكم
هم هللا  من الذين أكرمَ ، وجعلين ذنويب ريبِي يل لذي من أجله غفرَ ا مون أن الســـببَ يتهم يعلَ اي ل

 نة.تلت، فيؤمنوا بـــــــاهلل ويستوجبوا اجل قُ  بـــــــاهلل وصربي فـــــــيه، حىتاينته، كان إميجنى   هُ إايي   إبدخالهِ 
 )الطربي(.

 
 اجلزء الثالث والعشرون

 
َرةا َعَلى المِعَباِد َما َيَمتِيِهمم ِمنم َرُسوٍل } -30 زُِئونَ ِإالَّ َكانُوا بِ ََي َحسم تَـهم  .{ِه َيسم

 منه. )الواضح(. ٌل ِمن عنِد هللِا إالي وجَيحدون ما أُرِسَل به وَيسخرونأيتيهم رسو  ما كان
 
َلُهم مِِنم المُقُروِن َأَّنَُّ } -31 َنا قـَبـم َلكم  {.مم ِإلَيمِهمم الَ يـَرمِجُعونَ َأَلَم يـََروما َكمم َأهم
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ــاهِــ وي أمْل خُيرَبِ املشــــــــــــــركون عوا إليهم ِمن املكــذِيبني؟ ولن يرج قبَلهم َلكنــا َمندوا آاثَر َمن أهشـــــــــــــ
نيا ليعيشوا مرىًة ُأخَرى.ذاب، أو لن يِمن الع لُيخربوهم مبا حلى هبم  )الواضح(. رجعوا إىل الدُّ

 
َها َحبًّا َفِمنمُه َيَمُكُلونَ َوَآيٌَة هَلُُم } -33 َنا ِمنـم َرجم َناَها َوَأخم يَـيـم َتُة َأحم َرمُض المَميـم  {.األم

}ٱأَلْرُض  ،ىاملوتَ  ة، وإحيـائـهِ التـامـى  ، وقـدرتـهِ الصـــــــــــــــانعِ  هلم على وجودِ  { أي: داللـةٌ }َوَءايـٌَة هلىُمُ 
َتُة{ أي: إذا كانت ميتةً  هللا تعاىل عليها املاء،  أنزلَ  فيها من النبات، فإذا  ال شــــيءَ  هامدةً   ٱْلَميـْ

ــورة احلج:  َتْت ِمْن ُكلِي َزْوٍج هَبِيجٍ اْهتَـزىْت َورََبْت َوأَنـْبَـ } َها  ، وهلذا قالَ [5{ ]ســــــ نَـــــــــــــــــــــــٰ تعاىل: }َأْحيَـيـْ
َها َحبياً   . )ابن كثري(.رزقاً هلم وألنعامهم { أي: جعلناهُ  َفِمْنُه أَيُْكُلونَ َوَأْخَرْجَنا ِمنـْ

 
 .{َوَجَعلمَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمنم َنَِيٍل َوَأعمَناٍب َوَفجَّرمَن ِفيَها ِمَن المُعُيونِ } -34

َوَفجىْران فِـــــــــيها ِمَن } ،وأعناب  لٍ يني من ُنيناها بعد موهتا بسات أحياليت هذه األرضِ  وجعلنا يف
 )الطربي(. الـماء. الُعُيوِن{ يقول: وأنبعنا فـيها من عيونِ 

 
ُكُرونَ ُلوا ِمنم ََثَرِِه َوَما َعِمَلتمُه أَيمِديِهمم لَِيأمكُ } -35  {.َأَفًَل َيشم

اليت أحييناها هلم َمْن   امليتةِ  من هذه األرضِ   ن رزقناهم هذا الرزقَ الذي القومُ  هؤالءِ  أفال يشـــــــــكرُ 
 )الطربي(. علـيهم به؟ هم ذلك وأنعمَ رزقَ 
 
َزمَواَج ُكلََّها  }  -36 َرمُض َوِمنم أَنـمُفِسِهمم َوِِمَّا اَل يـَعمَلُمونَ ُسبمَحاَن الَِّذي َخَلَق األم  {. ِمَّا تـُنمِبُت األم
ِهْم{  من الثمارِ  ممىا تُنِبُت ٱأَلْرُض{} ــِ َوممىا الَ واإلانث، }  يعين: الذكورَ  واحلبوب، }َوِمْن أَنُفســـــــ

 )البغوي(. والبحر. الربيِ  من دوابيِ  ،من األشياء مما خلقَ  يـَْعَلُموَن{
 
تَـَقرٍِ هَلَا } -38 ُس ََتمِري ِلُمسم  .{َذِلَك تـَقمِديُر المَعزِيِز المَعِليمِ َوالشَّمم

العزيِز الذي ال يصـــــعُب عليِه شـــــيء، العليِم الذي ال يَغيُب عنُه شـــــيٌء ممىا  وهذا ِمن تقديِر هللاِ 
 بثىُه يف الكون. )الواضح(.
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ل  يف فـَلـَكٍ } -40 اِر وَكـُ اِبُق النـَّهـَ ــَ ِرَك المَقَمَر َواَل اللَّيـمُل ســـــــــ َا َأنم تـُدم َبِغي هلـَ ُس يـَنـم مم  اَل الشـــــــــــَّ
َبُحون  {.َيسم

مُس يف ســــريِها صــــط بنظاٍم وميزاٍن ودقىٍة متناهية، فال تلُّ شــــيٍء يف هذا الكوِن يســــريُ وك دُم الشــــى
ًدا ال يتحم ابلقمر، فإنى لكلٍي منهما جمًرى ــِبُق اللىيُل النىهاَر فيأيت قبَل ُه يف ـســــــــ ز جاو دى ريِه، وال َيســـــــ

ًدا، وـبداـيًة وهنـاـيَة. وكـلُّ اجمللٍي منهمـا و أواـنِه، ـفإنى لكـ  وَل والكواكـِب ـتدوُر حرىاِت والنُّجوِم قتـًا حمـدى
هـا يف حر  ــِ ا حكـٍة حمنفســــــــــــ ُه يتحرىُك إبذِن هللِا  انتقـاليـىة... والكوُن كلـُّ ركـةً وريـىة، وتـدوُر يف مـداراهتـِ

 )الواضح(. وتدبريِه.
 
ُهمم َفًَل َصرِيَخ هَلُمم } -43 َقُذونَ َوِإنم َنَشأم نـُغمرِقـم  {.َواَل ُهمم يـُنـم

 )البغوي(. هم من عذايب.ذُ نقِ يُ  أحدَ  ينجون من الغرق. وقال ابن عباس: وال
 
َ أَيمِديُكمم وَ } -45  .{َلَعلَُّكمم تـُرممَحُونَ َما َخلمَفُكمم َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَـُّقوا َما َبيم

 أي: لعلى هللَا ابتيِقائكم ذلَك يرمُحكم ويؤمِيُنكم ِمن عذابه. )ابن كثري(.
 
َداِث َونُِفَخ يف الصُّوِر فَِإَذا ُهمم ِمنَ } -51 َجم  .{يـَنمِسُلونَ  ِإََل َرّبِِِمم  األم
 .. )روح املعاين(أمرهم مالكِ 
 
َلَنا َمنم بـََعثـََنا ِمنم َمرمَقِدَن } -52  .{َهَذا َما َوَعَد الرَّمحمَُن َوَصَدَق المُمرمَسُلونَ قَاُلوا ََي َويـم

 الكافرين. )الواضح(.   ا أنَذروا بهما قالوا، ومإنى هذا ما وعَد هللاُ به، وصَدَق أنبياؤُه املرَسلوَن في
 
ئاا } -54 َمَلُم نـَفمٌس َشيـم َم اَل ُت ُتمم تـَعمَمُلونَ فَالميَـوم  .{َواَل َُتمَزومَن ِإالَّ َما ُكنـم

ها النىاُس أيُّ   -أو فاجرة، وال ُعَزوَن    ال ُتظَلُم نفٌس ِمن النُّفوس، برىًة كانتيف هذا اليوِم املعهود،  
نيا، إْن خريًا فخعمإالى ما كنُتم ت -  (.رٌي، وإْن شرًّا فشر . )الواضحلوَن يف الدُّ
 
 {.قـَومالا ِمنم َربٍِ رَِحيمٍ َسًَلٌم } -58
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 )البغوي(. هللا هلم قواًل. يقولُ  :هللا عليهم قواًل، أي مُ أي: يسليِ 
 
 {.نَُّه َلُكمم َعُدو  ُمِبيٌ إِ َأنم اَل تـَعمُبُدوا الشَّيمطَاَن  َأَلَم َأعمَهدم ِإلَيمُكمم ََي َبِِن َآَدمَ } -60
 فسىَرُه املؤلُف يف اآليِة التالية. {:َبيِن َآَدمَ أملَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم اَي }

 فيهم من أدلةِ  هُ زَ ما ركى   :هللا إليهم وعهدُ   ،اهإليه إذا وصــــى  وعهدَ   ،يةصــــ الو  :العهدوقاَل النســــفي: 
 . السمع عليهم من دالئلِ  وأنزلَ  ،العقل
  ؟هللا يف معصيةِ  فتطيعوهُ   الدنيا أن ال تعبدوا الشيطانَ كم وآمركم يفأمل أوصِ لطربي: وقاَل ا

ُدو  ُمِبنيٌ } ــيطــانَ وأقوُل لكم:  {:ِإنــىُه َلُكْم عــَ  هُ لكم عــداوتَــ  مبني، قــد أابنَ  لكم عــدو   إن الشــــــــــــ
 مة، وُغرورهِ من الكرا ما كان هللا أعطاهُ  ىألبيكم آدم، حســــداً منه له عل  من الســــجودِ   متناعهِ اب
 )الطربي(. من اجلنة. هُ وزوجتَ  هُ حىت أخرجَ  هُ إايي 
 
 {.َأفـََلمم َتُكونُوا تـَعمِقُلونَ ِجِبًلًّ َكِثرياا  َوَلَقدم َأَضلَّ ِمنمُكمم } -62

حىت عبدوه، واختذوا من  أللوهةِ وإفرادي اب لقاً كثرياً عن طاعيتمنكم خَ  الشـــــــــيطانُ   ولقد صـــــــــدى 
 ...دوين آهلة يعبدوهنا

 م الشــــــيطانَ تكونوا تعقلون أيها املشــــــركون، إذ أطعتُ  مْ أفل  { يقول:له: }أفـََلْم َتُكونُوا تـَْعقُلونَ وقو 
 )الطربي(. ؟هللا هللا، وتعبدوا غريَ  كم وعدوى هللا، أنه ال ينبغي لكم أن تطيعوا عدوى  غريِ   عبادةِ يف
 
ُفُرونَ } -64 ُتمم َتكم َم ِبَا ُكنـم َها الميَـوم َلوم  .{اصم

)الطربي،  هبـا. بونَ وتكـذيِ  ،يـاا يف الـدندوهنَـ حَـ م عَ ا كنتُ مبـ ، ورُِدوهـاالقيـامـِة  يومَ  نـاِر جهنىمَ ا باحرتُقو 
 ابختصار(.

 
َلمِق } -68 ُه يف اْلم رمُه نـَُنكِِسم  {.َأَفًَل يـَعمِقُلونَ َوَمنم نـَُعمِِ
 ،إىل الضـــــــعف ن القوةِ وم ،إىل اهلرم هم من الشـــــــبابِ على أن ينقلَ  ن قدرَ مَ  { أنى أََفالَ يـَْعِقُلونَ }

هم وميســــــــــــــخَ  ،على أعينهم على أن يطمسَ  التمييز، قـادرٌ  ةِ وقلـى  فِ إىل اخلرَ  العقـلِ  ومن رجـاحـةِ 
 ؟ )النسفي(.هم بعد املوت ويبعثَ  ،همعلى مكانتِ 
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ُكُرونَ َوهَلُمم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب } -37  {.َأَفًَل َيشم
 البغوي(.؟ )هذه النعم { ربى الَ َيْشُكُرونَ أَفَ }
 
هُلُمم ِإنَّ نـَعمَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُعمِلُنونَ َفًَل } -76  {.َُيمُزنمَك قـَوم
ْر على تكذيِبهمفال هت اِمهم ِبنىَك ســـاح  تمى بقوهِلم، وال تتحســـى ٌر أو شـــاعر، فهم جهالءُ لَك واهتِي

هم ِمنن . حننال يفقهون ــِ ــرُّوَن يف أنفســـــــ رِك يُظِهروَن ِمن ال، وما ةل العقائِد الباط عَلُم ما ُيســـــــ ــِي شـــــــ
ــن ــُبهْم على كوالتىكذيِب واألَذى، وســــ ــتلِي ذلك، وجَنزيهم عليها مبا يحاســــ قُّون ِمن عذاب. حســــ

 )الواضح(.
 
 .{َوُهَو ِبُكلِِ َخلمٍق َعِليمٌ ُقلم ُُيمِييَها الَِّذي أَنمَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة } -79
ـــيلَ  يعلمُ   ،دة املتـبديِ   ـتةَ املتفتيِ  األشــــــــــــــخـاصِ  أجزاءَ  هـا، فيعلمُ لقِ خ وكيفـيةَ  ،بعلمـه املخلوـقاتِ   تـفاصــــــــــــ
 وإعادةِ  ،السـابق  على النمطِ  ها إىل بعضٍ بعضِـ  ها، وضـميِ متييزِ  وطريقَ  ،هاا ومواقعَ ا وفصـوهلَ أصـوهلَ 

 )البيضاوي(. ها.مثلِ  أو إحداثِ  ،ى اليت كانت فيهاوَ والقُ  األعراضِ 
 
اَواتِ َأَولَيمَس الــَِّذي َخَلَق } -81 مــَ َلُهمم بـََلى َوُهَو الســـــــــــَّ اِدٍر َعَلى َأنم َُيمُلَق ِمثـم َرمَض ِبقــَ  َواألم

ُق المَعِليمُ   .{اْلمًَلَّ
واألرض. يقول: فمن   واتِ االسـم ن خلقِ مِ  ِبعظمَ  ليسَ  الرميمِ  ن العظامِ كم مِ مثلِ  خلقَ   فإنى ...  
بعــد مــا قــد  العظــامِ  عليــه إحيــاءُ  رُ فكيف يتعــذى  ،كمن خلقِ مِ  مــا هو أعظمُ  عليــه خلقُ  رْ  يتعــذى مل
 ،ما يريدلِ  الُ الفعى  ،ما يشاءلِ   قُ الي وهو اخل  ،هممثلَ  خيـــــــــــلقَ  على أنْ  هو قادرٌ  بَلى، َيت؟وبَلِ  تْ رمى 

 (.، ابختصار)الطربي ى علـيه خافـية.ال خيفَ  ،وخيلق ما خلقَ  بكليِ  العلـيمُ 
 
ٍء ُكلِِ شَ   َمَلُكوتُ َفُسبمَحاَن الَِّذي بَِيِدِه } -83  .{ِه تـُرمَجُعونَ َوِإلَيم يم
 )الطربي(. كم.مماتِ  ون وتصريون بعدَ وإليه تردُّ ، هوخزائنُ  شيءٍ  كليِ   لكُ مُ  الذي بـيدهِ  فتنزيهُ 
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 سورة الصافات 
 
 {.َوِإَذا ذُكُِِروا اَل َيذمُكُرونَ } -13

 ،ال ينتفعون به  احلشـــــرِ   على صـــــحةِ  هلم ما يدلُّ  رَ كِ عظون به، أو إذا ذُ ال يتى  ظوا بشـــــيءٍ عِ وإذا وُ 
 )البيضاوي(. فكرهم. لبالدهتم وقلةِ 

 
ُعوثُونَ } -16 َنا وَُكنَّا تـَُراِبا َوِعََاماا أَئِنَّا َلَمبـم  .{أَِئَذا ِمتـم

ان ومصــــريِ   ،نامماتِ  ان بعدَ ن قبورِ مِ   بعوثون أحياءً ا ملهم بعد بالئهم: أئني إايي   هللاِ  يقولون منكرين بعثَ 
 ربي(.؟ )الطعنها اللـحوم قد ذهبَ  ،ا وعظامً تراابً 
 
َوَُّلونَ } -17  .{َأَوَآَِبُؤَن األم

 )الطربي(. فبـادوا وهلكوا؟ ،ن قبلناالذين مضوا مِ 
 
بُونَ } -21 ُتمم ِبِه ُتَكذِِ ُم المَفصمِل الَِّذي ُكنـم  .{َهَذا يـَوم

ــائـه ابلعـدلِ  هللا بني خلقـهِ  فصـــــــــــــــلِ  هـذا يومُ  ُتْم } ،من قضـــــــــــــ بُونَ الـىِذي ُكنـْ ذِي يف الـدنيـا  {بـِِه ُتكـَ
 )الطربي(. ونه.فتنكر 
 
َلِيمِ } -38  .{ِإنَُّكمم َلَذائُِقو المَعَذاِب األم
إنكم أيهـا  :نونجم شـــــــــــــــاعرٌ  مـدٍ حمل القـائلنيَ  ،مكـة ن أهـلِ مِ  املشــــــــــــــركنيَ  هلؤالءِ   ذكرهُ تعـاىَل  يقولُ 

 )الطربي(. .خرةيف اآل الـموجعِ  {:َلَذائُِقو اْلَعَذاِب اأْلَلِيمِ } املشركونَ 
 
 .{ِعيمِ يف َجنَّاِت النَّ } -43

 يف جنىاٍت عاليٍة واسعة، ليَس فيها إالي الراحُة والنىعيم. )الواضح(.
 
َنا وَُكنَّا تـَُراِبا َوِعََاماا} -53  {.أَئِنَّا َلَمِديُنونَ  أَِئَذا ِمتـم
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بعد  ثُ بعَ تُ  ِبنكَ   قُ بعد املوت، كأنه قال: أتصـــــــــديِ  ثُ بعَ أنه يُ  عليه التصـــــــــديقَ   قرينهِ   عىن إنكارِ مب
 )الطربي(. اَسب؟وحتُ  كَ ُعَزى بعملِ ك، و مماتِ 
 
 {.قَاَل َهلم أَنـمُتمم ُمطَِّلُعونَ } -54
ى قريين ي أرَ يف النار، لعليِ  {َهْل أَنـُْتْم ُمطىِلُعونَ }ألصحابه:   ل اجلنةَ ـــــــــَ الذي أُدخِ  هذا املؤمنُ  قالَ 

قـني ِباني ن امل: إنك مليل الذي كان يقولُ   )الطربي(. ؟مات  مبعوثون بعد املَصدِي
 
َضرِينَ } -57  {.َوَلوماَل نِعمَمُة َرّبِِ َلُكنمُت ِمَن المُمحم

ــه، والتوفيقِ  يقول: ولوال أن هللا أنعمَ  ــدايتــ ــُت من ان ابلبعــــثِ لإلميــــ  عليي هبــ ــد املوت، لكنــ  بعــ
 . )الطربي(.هللا يف عذابِ  َضرِين معكَ احمل
 
 .{َأَفَما ََنمُن ِبَيِِِتيَ } -58

  اجلنىة: أاَل منوُت بعَد هذا؟ )الواضح(.وقاَل املؤمُن ألصحابِه ِمن أهلِ 
 
ُوََل َوَما ََنمُن ِبَُعذَِّبيَ } -59 تـَتَـَنا األم  .{ِإالَّ َموم
بِـــــــــنيَ ُن مبُِ ا حنَْ  يف الدنـــــــــيا، }َومَ نا األوىَل موتتِ  ن مبيتني غريَ أفما حن  ني بيقول: وما حنن مبعذى  ؟{َعذي

 ؟ )الطربي(.ةنا اجلنى دخولِ  بعدَ 
 
َِيمُ ِإنَّ } -60 ُز المَع  .{َهَذا هَلَُو المَفوم
ا ممـى  العظيمُ  جـاءُ هلو النى  ،وت وال من بُ ذى عَـ  ال نُـ أانى  ، اجلـنةيف الكراـمةِ  منَ   هللاُ  هـذا اـلذي أعطـاانهُ  إنى 
 . )الطربي(.نانا ربى نا وطاعتِ انِ إبمي لُ ا فـيها نؤميِ ما كنى  وإدراكُ  ،هللا عقابِ ن مِ  رُ ذَ ا يف الدنيا حنكنى 
 
 {.ِلِمثمِل َهَذا فـَلميَـعمَمِل المَعاِمُلونَ } -61
ــريعــةِ  الــدنيويــةِ  ال للحظوظِ  ،العــاملون ينبغي أن يعمــلَ  اجلليــلِ  هــذا األمرِ  مثــلِ  لنيــلِ  :أي  الســــــــــــ

 . )روح املعاين(.اآلالم بفنونِ  املشوبةِ  ،االنصرام
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 {.َأمم َشَجَرُة الزَّقُّومِ  نـُُزالا َأَذِلَك َخريمٌ } -62

 )ابن كثري(.. وعطاء ضيافةً 
 
َنةا } -63 َّاِلِميَ  ِإنَّ َجَعلمَناَها ِفتـم  {.لِل
 كيف ميكنُ   :قـالوا فـإهنم ]ملـا[ مسعوا أهنـا يف النـارِ  .يف اـلدنيـا وابتالءً  ،وعـذاابً هلم يف اآلخرة حمنـةً 

 اســـــــــتخفافاً ِبمرها ال إنكاراً للمدلولِ  مث قالَ   ،أبو جهل وكذا قالَ  ؟الشـــــــــجر حترقُ   ذلك والنارُ 
 حيوانٍ  على خلقِ  ن ـقدرَ ومل يعلموا أن مَ  .موافتزقى  ،والزـبد إال التمرَ  الزقومَ  وي: وهللا مـا نعلمُ اللغ

ال  فـالنـارُ  ،من اإلحراق وحفظـهِ  يف النـارِ  الشــــــــــــــجرِ  على خلقِ  هبـا أقـدرُ  ذُ ويتلـذى  يف النـارِ  يعيشُ 
 )روح املعاين(. عندها ال هبا. أو أن اإلحراقَ  ،إال إبذنه حترقُ 
 
 .{َكأَنَُّه رُُءوُس ٱلشََّياِ يِ    َلمُعَها} -65

 . )روح املعاين(.ما يبدو وهو أولُ  ،النخل لعُ ط ها، وأصلهُ أي محلُ 
 
َها المُبُطونَ } -66 َها َفَمالُِئوَن ِمنـم ُمم َْلَِكُلوَن ِمنـم  {.فَِإَّنَّ

اليت هي  هلم فتنة، آلكلون من هذه الشــجرةِ  الشــجرةَ هللا هذه  شــركني الذين جعلَ فإن هؤالء امل
 )الطربي(. م.ون من َزقُّومها بطوهنَ ؤ الزىقوم، فمال شجرةُ 
 
ا َآَِبَءُهمم َضالِِيَ } -69 ُمم أَلمَفوم  .{ِإَّنَّ

الـلِة ـفاتىبعوهم فيهـا مبجرىِد ذـلك، ِمن هم على الـضـــــــــــــ أي: إمـنا جـازيـناهم ـبذـلَك ألهنم وجـدوا آابءَ 
 وال برهان. )ابن كثري(.غرِي دليٍل 

 
َوَِّليَ } -71 ثـَُر األم َلُهمم َأكم  {.َوَلَقدم َضلَّ قـَبـم
 )الواضح(. قة.شرِكنَي أكثُر األُمِم السىاب هؤالِء املَضلى قبلَ  وقد
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 {.َوَلَقدم َأرمَسلمَنا ِفيِهمم ُمنمِذرِينَ } -72
لنا يف تلَك األُم ــَ الً ُمنِذرين، حيُ ولقد أرســـــــــــ ــُ ِبَس هللِا ونقمَته، إْن هم خاَلفوا أمَره، ذِيروهَنم ِم رســـــــــــ

 فِر والتىكذيب.وأصرُّوا على الك
 
َلِصيَ ِإالَّ } -74   .{ِعَباَد اَّللَِّ المُمخم
 )البغوي(. وا من العذاب.جنَ  ،ديناملوحيِ 
 
َلهُ } -76 َناُه َوَأهم َِيمِ  َوََنَّيـم  {.ِمَن المَكرمِب المَع

 )الطربي(. ينة.الذين ركبوا معه السفـ نوحٍ   أهلَ يعين
 
ِمِنيَ } -81  .{ِإنَُّه ِمنم ِعَباِدَن المُمؤم

 املوحِيدين املوقنني. )ابن كثري(.أي: املصدِيقني 
 
ِمِه َماَذا تـَعمُبُدونَ } -85  .{ِإذم قَاَل أِلَبِيِه َوقـَوم

 وقاَل ألبيِه وقومِه ُمنِكرًا عليهم فعَلهم: ما هذا الذي تعبدونَه؟ )الواضح(.
 
 {.يَ ظَنُُّكمم ِبَربِِ المَعاَلمِ َفَما } -87
 ؟ )الطربي(.ـم غريهوقد عبدتُ  موهُ لقـيت بكم إنْ  أنه يصنعُ  تظنون أيها القومُ  شيءِ  فأيى 
 
 {.َعَليمِهمم َضرمِبا ِِبلمَيِميِ  فـََراغَ } -94

 ( من السورِة بقوله: معناه: ماَل.91فسىرُه يف اآليِة )
 

 {.يمٍ َحلِ فـََبشَّرمَنُه ِبُغًَلٍم } -101
ــه يكونُ ...  ــاً  وأنــ ــهِ من حِ  أعظمُ  لمٍ حِ  وأيُّ  ،حليمــ ــه أبوهُ  حني عرضَ  لمــ ــال: الــــذبحَ  عليــ  فقــ

ُ ِمَن ٱلصىـٰربِيَن{  ؟ )النسفي(.}َسَتِجُدِّن ِإن َشاء ٱَّللى
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ُ ِمَن الصَّاِبرِينَ } -102 َمُر َسَتِجُدّن ِإنم َشاَء اَّللَّ  .{قَاَل ََي أََبِت افـمَعلم َما تـُؤم
الُم يف إمياٍن  قاَل إ   أبِت، افعْل ما أيمُرَك بهوتســــــليم، وطاعٍة وصــــــرٍب مجيل: ايمساعيُل عليِه الســــــى

 )الواضح(. .ربُّك، ستجُدين إْن شاَء هللاُ صابرًا على قضائه، حمتِسًبا ذلَك عنَده
 

َناُه َأنم ََي ِإبـمَراِهيمُ } -104  {.َوَنَديـم
 (.. )البغويمن اجلبل أي: أوحينا إليه، فنوديَ 

 
َنا َعَليمِه يف } -108 َِخرِينَ  َوتـَرَكم  .{اْلم

ــرُي مثله. ويعين قوَلُه تعاىل: } اَلٌم َعَلى   .َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه يف اآْلَِخرِيَن ذكَر املؤلِيُف أنه تقدىَم تفســــ ــَ ســــ
الً حســـناً مجي   ثناءً  معناهُ . وقد قاَل هناك:  من الســـورة [79 – 78{ ]اآليتان  نُوٍح يف اْلَعاَلِمنيَ 

 .الدهر آخرَ 
 

 .{َسًَلٌم َعَلى ِإبـمَراِهيمَ } -109
فكأنه ...   من السورة[: 79{ ]اآلية  َساَلٌم َعَلى نُوٍح يف اْلَعاَلِمنيَ قاَل يف تفسرِي قولِه تعاىَل: }

 .القيامة به عليه إىل يومِ  مُ اً يسلى تسليم وتركنا على نوحٍ  :قال
 

ِسِنيَ } -110  {.َكَذِلَك ََنمِزي المُمحم
ِننيَ عاىل: }قاَل يف تفـسرِي قولِه ت ها:80{ اآليِة )ِإانى َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحـسِ  ...   ( من الـسورِة نفـسِ
 من عبادتهِ  ،ذلك  وغريِ   ،هلم ومطاولتهِ  ،ى قومهعلى أذَ  ابإلحسـان، لصـربهِ  أثىن تعاىل على نوحٍ 

 .صلى هللا عليه وسلم وأفعالهِ 
 

ِمِنيَ اِإنَُّه ِمنم ِعَباِدَن } -111  .{لمُمؤم
 )الطربي(. ان.لنا اإلمي ان املخـِلصنيَ ن عبادِ مِ  إبراهيمَ  إنى 
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َحاَق نَِبيًّا ِمَن الصَّاْلِِيَ } -112  {.َوَبشَّرمَنُه ِبِِسم
 )الواضح(. َسدىدين.يل، وكاَن نبيًّا ِمن الصىاحلنَي املووَهبنا له إسحاَق بعَد إمساع

 
َنا َعَليمِه وَ } -113 ِسِه ُمِبيٌ َوَِبرَكم َحاَق َوِمنم ُذرِِيَِّتِهَما حُممِسٌن َوظَاَلٌ لِنَـفم  .{َعَلى ِإسم

نا على إبراهيَم وإســــحاَق رمحًة وفضــــالً ِمن عنِدان، ونَفْعنا هبما، وِمن ذريِيتهما َمن هو  وقد أَفضــــْ
ُه بذلَك وعرىضــها للعذمؤِمٌن مطيع، ومنهم َمن هو كافٌر ظاهُر الِعصــيان، قد  اِب يوَم ظلَم نفســَ

ين.  (.)الواضح الدِي
 

 {.َفَكانُوا ُهُم المَغالِِبيَ َوَنَصرمَنُهمم } -116

 . )ابن كثري(.حياهتم طولَ  م، وما كانوا مجعوهُ هم وأمواهلَ فغلبوهم وأخذوا أرضَ 
 

َِخرِينَ } -119 َنا َعَليمِهَما يف اْلم  .{َوتـَرَكم
 79{ ]اآلية ْكَنا َعَلْيِه يف اآْلَِخرِينَ َوتـََر ُه تعاىل: }املؤلِيُف أنه تقدىَم تفســــــــــــــرُي مثله. ويعين قولَ ذكَر 

 .الدهر حسناً مجيالً آخرَ  ثناءً  معناهُ من السورة[. وقد قاَل هناك: 
 

 .{َسًَلٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُرونَ } -120
 ما ِمن مجيِع الطىوائِف واألُمم. )الواضح(.سالٌم ِمن هللِا على موَسى وهارون، وسالٌم عليه

 
ِسِنيَ  ِإنَّ } -121  {.َكَذِلَك ََنمِزي المُمحم

ِننيَ قاَل يف تفـسرِي قولِه تعاىل: } ها:80{ اآليِة )ِإانى َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحـسِ  ...   ( من الـسورِة نفـسِ
 من عبادتهِ  ،ذلك  وغريِ   ،هلم ومطاولتهِ  ،ى قومهعلى أذَ  ابإلحسـان، لصـربهِ  أثىن تعاىل على نوحٍ 

 . عليه وسلمصلى هللا وأفعالهِ 
 

ِمِنيَ } -122  .{ِإنَُّه ِمنم ِعَباِدَن المُمؤم
 )الطربي(. لنا اإليـمان. صنيَ ان املخلِ ن عبـادِ مِ  ى وهارونَ إن موسَ 
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ِمِه َأاَل تـَتـَُّقونَ } -124  .{ِإذم قَاَل ِلَقوم

 عبادِتكم غريه؟ )ابن كثري(.أي: أال ختافون هللَا يف 
 

َوَِّليَ اَّللََّ رَبَُّكمم َوَربَّ } -126  .{ َآَِبِئُكُم األم
ئكم آاب وربُّ  ،كمكم الذي خلقَ يكم العبادة: ربُّ عل  حقُّ الذي يســـــــــــت  ،كم أيها الناسمعبودُ  ذلكَ 

 )الطربي(. ع.وال ينفَ  وال يضرُّ  ،اشيئً  الذي ال خيلقُ  ال الصنمُ  ،كمقبلَ  املاضنيَ 
 

َلِصيَ } -128  {.ِإالَّ ِعَباَد اَّللَِّ المُمخم
 . )ابن كثري(.ين منهمدأي: املوحيِ 

 )البغوي(. ا من العذاب.فإهنم جَنَو  ،من قومه  ِعَباَد ٱهلِل ٱْلُمْخَلِصنَي{ِإالى }
 

َِخرِينَ } -129 َنا َعَليمِه يف اْلم  .{َوتـَرَكم
 79{ ]اآلية ْكَنا َعَلْيِه يف اآْلَِخرِينَ َوتـََر قوَلُه تعاىل: }ذكَر املؤلِيُف أنه تقدىَم تفســــــــــــــرُي مثله. ويعين 

 .الدهر حسناً مجيالً آخرَ  ثناءً  معناهُ من السورة[. وقد قاَل هناك: 
 

 {.َسًَلٌم َعَلى ِإلم ََيِسيَ } -130
اَلٌم َعَلى نُوٍح يف اْلَعاَلمِ ويعين تفسـرِي قولِه تعاىَل: }  ذكَر أنه تقدىَم القوُل فيه.  79{ ]اآلية  نيَ سـَ

 به عليه إىل يومِ  مُ اً يســــلى تســــليم كنا على نوحٍ وتر  :فكأنه قال...    من الســــورة[، وقد قاَل هناك:
 .القيامة

 
ِسِنيَ   ِإنَّ } -131  {.َكَذِلَك ََنمِزي المُمحم

ِننيَ قاَل يف تفـسرِي قولِه تعاىل: } ها:( من 80{ اآليِة )ِإانى َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحـسِ  ...   الـسورِة نفـسِ
 من عبادتهِ  ،ذلك  وغريِ   ،هلم ومطاولتهِ  ،مهى قو على أذَ  ابإلحسـان، لصـربهِ  أثىن تعاىل على نوحٍ 

 .صلى هللا عليه وسلم وأفعالهِ 
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ِمِنيَ } -132  .{ِإنَُّه ِمنم ِعَباِدَن المُمؤم

 )الطربي(. ا.ولـم ُيشركوا بنا شيئً  ،وأطاعوان ،دوانفوحى  ،ان الذين آمنوان عبادِ مِ  عبدٌ  إن إلـياسَ 
 

 .{َوِإنَّ ُلو اا َلِمَن المُمرمَسِليَ } -133
 رَسلني. )الواضح(.نى لوطًا ِمن أنبياِء هللِا املوإ
 

َلُه َأَجمَِعيَ } -134 َناُه َوَأهم  .{ِإذم ََنَّيـم
فعِل الفاحشـــــــــــِة ابلريِجال، إْذ أنقذانُه وأهَلُه أمجعنَي ِمن بنِي القوِم اجملرمني، الذيَن أصـــــــــــرُّوا على 

 )الواضح(. وطًا،وكذىبوا نبيىهم ل
 

ََخرِينَ ُثَّ َدمَّ } -136  {.رمَن اْلم
 )الطربي(. من فوقهم، فأهلكناهم بذلك. جارةِ مث قذفناهم بـاحل

 
 {.َوِِبللَّيمِل َأَفًَل تـَعمِقُلونَ } -138
ــفاركم ورجعتم، } والليلِ   { يريد: مترون ابلنهارِ َوبِٱلىْيلِ } { أََفالَ تـَْعِقُلونَ عليهم إذا ذهبتم إىل أســـــــ

 ؟ )البغوي(.فتعتربون هبم
 

 {.ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمعمُلومٌ َما ِمنَّا وَ } -164
)ابن   اه.وال يتعدى   العبادات، ال يتجاوزهُ  وات، ومقاماتِ ايف الســــــــم  خمصــــــــوصٌ   أي: له موضــــــــعٌ 

 كثري(.
 

َف يـُبم } -179  {.ِصُرونَ َوأَبمِصرم َفَسوم
رها يف اآليِة ) هلم، أي:  ( من الســــورِة بقوله: وعٌد للنبِي صــــلى هللا عليه وســــلَم ووعيدٌ 175فســــى

 سوَف يَروَن ُعقََب طريقِتهم.
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  {.َعمَّا َيِصُفونَ ُسبمَحاَن رَبَِِك َربِِ المِعزَِّة } -180
 )النسفي(.. والشريك  والصاحبةِ  { من الولدِ َعمىا َيِصُفونَ }
 

  {.َوَسًَلٌم َعَلى المُمرمَسِليَ } -181
 . )ابن كثري(.تهيوحقيِ   تهِ م وصحى يف رهبيِ   ما قالوهُ   لسالمةِ   ،هللا عليهم يف الدنيا واآلخرة  أي: سالمُ 

 
ُد َّلِلَِّ َربِِ المَعاَلِميَ } -182 َمم  {.َواْلم

فمنه،  ادهِ لعب  نعمةٍ  ا ســــــــــــــواه، ألن كلى م   دونَ صــــــــــــــاً واإلنس، خال نيِ ني اجللَ الثىق هلل ربيِ   مدُ واحل 
ا من ِقَبله، ومن هعندهم، بل كلُّ  له يف نعمهِ  له، كما ال شــــــــريكَ  ال شــــــــريكَ   له خالصٌ  احلمدُ ف

 )الطربي(. عنده.
 

 سورة ص 
 
ُهمم } -4  .{َوقَاَل المَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّابٌ َوَعِجُبوا َأنم َجاَءُهمم ُمنمِذٌر ِمنـم

م:   ِمن املعجزات، كاذٌب فيما ُيسـِندُه  هذا الرىجُل سـاحٌر فيما أييت بهوقاَل الكافروَن برسـالِة رهبِي
 )الواضح يف التفسري(.إىل ربِيِه ِمن كالم. 

 
ا } -5 َهِلََة ِإهَلاا َواِحدا ٌء ُعَجابٌ َأَجَعَل اْلم  .{ِإنَّ َهَذا َلَشيم

 إنىُه خماِلٌف ِلَما ألِْفناه! )الواضح(....إنى هذا أمٌر يدعو إىل العجب، 
 
َِخَرِة ِإنم َهَذا ِإالَّ } -7 عمَنا ِّبََذا يف المِملَِّة اْلم ِتًَلقٌ َما َسَِ  {.اخم
 )البغوي(. وافتعال. بٌ كذ
 
 {.المَعزِيِز المَوهَّابَأمم ِعنمَدُهمم َخَزاِئُن َرمحمَِة رَبَِِك } -9
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 {اْلَعزِيزِ }فإنه    ،له  ال مانعَ   ،من عباده  هبا على من يشاءُ   لُ يتفضى   ،من هللا  عطيةٌ   املعىن أن النبوةَ 
اب }ب، غلَـ الـذي ال يُ  الغـالـبُ  :يأ ــاء مـا يشـــــــــــــــاءُ  كـلى   هـبَ الـذي لـه أن يَ  {:اْلَوهـى . ملن يشـــــــــــــ

 )البيضاوي(.
 
ُم نُوٍح َوَعادٌ } -12 َلُهمم قـَوم َومًَتدِ  َكذََّبتم قـَبـم ُن ُذو األم  .{َوِفرمَعوم
َبْت قبَل هؤاللقد    . )الواضح(...أُمٌم سابقة، كقوِم نوح، وقبيلِة عاد ِء املشركنيكذى
 
َيمَكةِ } -13 ُم ُلوٍط َوَأصمَحاُب األم َزابُ ُأولَ  َوََثُوُد َوقـَوم َحم  .{ِئَك األم

 وكقبيلِة ْثود، وقوِم لوط، وأصحاِب األْيَكة، وهم أهُل َمْدَين. )الواضح(.
 
  {.َأوَّابٌ َوالطَّريمَ حَممُشورَةا ُكل  َلُه } -19
 )الطربي(. وأمره.  طاعتهِ إىل رجىاعٌ  ،مطيع
 
َؤاِل نـَعمَجِتَك ِإََل نَِعاِجهِ قَاَل َلَقدم ظََلَمَك  } -24 ــُ َُلطَاءِ َوإِ  ِبســ ُهمم   نَّ َكِثرياا ِمَن اْلم لَيَـبمِغي بـَعمضــــُ

ا ُهمم  ــٌل مــَ اْلــَِاِت َوقَِلي ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصــــــــــــَّ ــَّ اُه  َعَلى بـَعمٍض ِإالَّ ال ــَّ ا فـَتَـن َوَظنَّ َداُووُد َأَّنــََّ
تَـغمَفَر رَبَّهُ   {.َوَخرَّ رَاِكعاا َوَأَنبَ  فَاسم

مى نعجَتَك إىل نِعاجِ  ركاءِ ... أْن تضــــــــُ هم  ه، وإنى كثريًا ِمن الشــــــــُّ الذيَن خَتتِلُط أمواهُلم َيظلُم بعضــــــــُ
نيا، إالي املؤم ًة األقوايَء منهم ِمن أهِل الدُّ ا، وخاصــى م يَبتعدوَن عن الظُّلِم  ننيبعضــً احلني، فإهنى الصــى

 واضح(.)ال غِفرًا...ستبِيِه م إىل السُّجوِد لر فأسرعَ  والعدوان، وأمثاُل هؤالِء قليلون...
 
َرمِض ََي َداُووُد ِإنَّ } -26 ةا يف األم اَك َخِليفــَ ََوى  َجَعلمنــَ َقِِ َواَل تـَتَِّبِع اهلم اِس ِِبْلم َ النــَّ ُكمم َبيم فــَاحم

ِديدٌ  ِبيِل اَّللَِّ هَلُمم َعَذاٌب شـــَ لُّوَن َعنم ســـَ ِبيِل اَّللَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َيضـــِ لََّك َعنم ســـَ وا  فـَُيضـــِ َم ِبَا َنســـُ يـَوم
َسابِ ا  .  {ْلِم
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وال تتىِبْع هَوى النىفِس وشـــــــــــــهوهَتا يف احلُكم،  هللا،  دِل كما شـــــــــــــرعَ ابحلقِي والع  هم... فاحكْم بين
 ؛هلم عذاٌب مؤملٌ قاس غوَن عن احلقي فيكوُن ذلَك ســـــبًبا لصـــــرِفَك عن شـــــريعِة هللا، إنى الذين يَزي

م تركوا احلُكَم ابحلقِي والعدل، ومل يعملوا لي  )الواضح(. ساب.احلوِم ألهنى
 
َلمَبابِ } -29  .{َولِيَـَتذَكََّر ُأوُلو األم

، وهو العقل. ــنُ  قالَ  أي: ذوو العقول، وهي األلباب، مجُع لبي ــري: وهللا ما تدبـى  احلســـ  هُ رَ البصـــ
ــاعةِ  حروفهِ  حبفظِ   ى له القرآنُ رَ ه، ما يُـ كلى   القرآنَ  حدوده، حىت إن أحدهم ليقول: قرأتُ   وإضـــــــــــ
 )ابن كثري(. .وال عمل لقٍ يف خُ 
 
 .{َك أَنمَت المَوهَّابُ ِإنَّ } -35
ــاءُ  ابُ وهى  إنكَ  ــاء ما تشـ  ملن أردت. ما أردتَ  ن ذلكَ مِ  تحُ فت  ،شـــيء كليِ   خزائنُ   كَ يدِ ب  ،ملن تشـ

 )الطربي(.
 
َن َمَآبٍ } -40  .{َوِإنَّ َلُه ِعنمَدَن َلُزلمَفى َوُحسم

. خرةيف اآل ومصــــــريِ  مرجعٍ  وحســــــنَ  ،لنا  وطاعتهِ   ينا وتوبتهِ إل  إبانبتهِ   ،عندان لُقربة وإن لســــــليمانَ 
 )الطربي(.

 
 {.َعَذابٍ َواذمُكرم َعبمَدَن أَيُّوَب ِإذم َنَدى رَبَُّه َأِّنِ َمسَِِّنَ الشَّيمطَاُن بُِنصمٍب وَ } -41

. )البغوي(. أمَل. )البيضاوي(.  ُضري
 
َنُه َصاِبراا نِعمَم المَعبمُد ِإنَُّه َأوَّ } -44  .{ابٌ ِإنَّ َوَجدم
يف  والدخولِ   ،هللا عن طاعةِ  على اخلروجِ  البالءُ   ال حيملهُ   ،ا على البالءصـــــــابرً  وجدان أيوبَ   إاني  

 )الطربي(.   رجياع.  وإىل رضاهُ   ،قبلمُ   هللاِ   يقول: إنه على طاعةِ   {ابٌ وى ُه أَ نى َعْبُد إِ ْعَم الْ نِ }  ،معصيته
 
َاِعيَل َوالمَيَسَع } -48 َيارِ َوَذا الم َواذمُكرم ِإَسم َخم  .{ِكفمِل وَُكل  ِمَن األم
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( من ســـــــورِة 85تفســـــــرُي أمره. ويعين يف اآليِة ) يف نبوِة ذي الكفل، وأنه تقدىمَ   ذكَر أنه اخُتلفَ 
 مل يكنْ  :وقـيل .واحـد إىل رجـلٍ  ثَ عِـ أـنه بُ   ويَ ورُ   .اكـان نبيًـّ   ذو الكـفلِ "األنبـياء، وـقد ـقاَل هـناك: 

 ."، ولكنه كان عبداً صاحلاً انبيًّ 
 )روح املعاين(. املشهورين ابخلريية.: {وَُكل  ِمَن اأْلَْخَيارِ }
 
َن َمَآبٍ } -49 ٌر َوِإنَّ لِلمُمتَِّقَي َْلُسم  .{َهَذا ِذكم

ــعداِء أنى هلم يف الداِر اآلخرِة } َن خيرُب تعاىَل عن عبادِه املؤمنني الســـــ ــْ {، وهو املرِجُع َمَآبٍ حلَُســـــ
 واملنقَلب. )ابن كثري(.

 
َبـمَوابُ َجنَّ } -50 ٍن ُمَفتََّحةا هَلُُم األم  .{اِت َعدم

الم.  فَلهم جنىاُت إقامٍة دائمة، أبواهُبا مفتوحٌة هلم ابنتظاِر أْن يدخلوها، وحُتَيِييهم املالئكُة ابلســــــــى
 )الواضح(.

 
ُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثريٍَة َوَشَرابٍ ُمتَِّكِئَي ِفيَها } -51   .{َيدم
ررٍ  ،عدن  اتِ كئني يف جنى متى   ،كثــــــــــــــــــــرية   ةِ اجلنى   ن ْثارِ مِ   يعين بثمارٍ   ،اكهةفيها بف  دعونَ يَ  على ســـــُ

 )الطربي(. ن شراهبا.مِ  وشرابٍ 
 
 .{َوِعنمَدُهمم قَاِصَراُت الطَّرمِف أَتـمَرابٌ } -52

 أزواجهني، فال يلتفَت إىل غرِي بعولِتهني. )ابن كثري(.أي: عن غرِي 
 
َسابِ َهَذا َما ُتوَعُدوَن لِيَـوم } -53   .{ِم اْلِم

ــلَ مل ،ؤمنون به من الكرامةكم هللا يف الدنيا أيها املهذا الذي يعدُ  منكم يف  هللا اجلنةَ  هُ ن أدخـــــــــــــــــــــــ
 . )الطربي(.اآلخرة

 
 {.نم نـََفادٍ َما َلُه مِ  ِإنَّ َهَذا َلِرزمقـَُنا} -54
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 والشراب، والقاصراتِ  الكثــريةِ  من الفــاكهةِ  ني يف جنىات عدنٍ قتى إن هذا الذي أعطينا هؤالء امل
هم لرزقنا، رزقناهم فـيها يها أنفسُ ف  وما اشتهتهُ  ، اللذىات إىل الطرف، ومكنىاهم فيها من الوصولِ 

 الطربي(.) ...منا هلم كرامةً 
 
َتِحٌم َمَعُكمم اَل َمرمَحباا ِّبِمم } -59 ُمم َصاُلوا النَّارِ َهَذا فـَومٌج ُمقم  {.ِإَّنَّ

 )الطربي(. ها.وداخـلو  إهنم واردو النارِ 
 
 {.فَِبئمَس المَقَرارُ أَنـمُتمم َقدَّممُتُموُه لََنا  قَاُلوا َبلم أَنـمُتمم اَل َمرمَحباا ِبُكمم } -60

حيب، فأنتالذين تســـــــتحقُّون عدأنتم  قاَل األْتباُع لرؤســـــــائهم: بل راِف م دعومُتوان إىل االحنَم الرتى
 )الواضح(. . لنا ولكمَس املستَقرُّ جهنىمُ والضىالل، الذي آَل بنا إىل دخوِل النىار، فبئ

 
َم لََنا َهَذا َفِزدمُه َعَذاِبا ِضعمفاا يف النَّارِ } -61  {.قَاُلوا رَبَـَّنا َمنم َقدَّ
ا: اللهمى َمنوقاَل   َة يف النىار.قوبكاَن ســـبًبا يف دخولِنا هذا املكان، فضـــاِعْف له الع  األْتباُع أيضـــً

 )الواضح(.
 
ِل النَّارِ ِإنَّ ذَ } -64  {.ِلَك َْلَق  ََّتَاُصُم َأهم

هم بعضِــ  هم يف بعض، ولعنِ بعضِــ   النارِ  أهلِ   ن ختاصــمِ مِ   به اي حممدُ   أي: إن هذا الذي أخربانكَ 
 )ابن كثري(. .فيه وال شكي  ال مريةَ  ق  لبعض، حل

 

َا َأَن ُمنمِذٌر } -65 ُ المَواِحُد الم ُقلم ِإَّنَّ   {َقهَّارُ َوَما ِمنم ِإَلٍه ِإالَّ اَّللَّ
 أي: هو وحَدُه قد قهَر كلى شيٍء وغلبه. )ابن كثري(.

 
نَـُهَما } -66 َرمِض َوَما بـَيـم  .{المَعزِيُز المَغفَّارُ َربُّ السََّماَواِت َواألم

اٌر، مع عزىتـِه وعظمتـه.  اُر{ أي: غفـى ــرِيٌف فيـه، }اْلَعزِيُز اْلَغفـى أي: هو مـالـُك مجيِع ذلـَك ومتصــــــــــــ
 )ابن كثري(.
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 .{أَنـمُتمم َعنمُه ُمعمِرُضونَ } -68

 أي: غافلون. )ابن كثري(.
 
َا َأَن َنِذيٌر ُمِبيٌ } -70  .{ِإنم يُوَحى ِإَلَّ ِإالَّ َأَّنَّ

ُ اإلنذار.  فالذي أتلوُه عليكم وحٌي ِمَن هللا، وما أان إالي رسـوٌل إليكم ونذيٌر واضـُح الريِسـالة، َبنيِي
 )الواضح(.

 
ُهمم َأَجمَِعيَ أَلَممَْلَنَّ َجهَ } -85  .{نََّم ِمنمَك َوِِمَّنم تَِبَعَك ِمنـم

 على ضـــــــالِلك. اتبعوكَ  عني، الذينأمج ، وِمن ذريِيِتك، وِمن كفىاِر ذريىِة آدمَ ألمألنى جهنىَم منكَ 
 (.)الواضح

 
ٌر لِ } -87  {.لمَعاَلِميَ ِإنم ُهَو ِإالَّ ِذكم
ــتنقـــاذِ  م إرادةَ رهم رهبُّ ذكى  .واإلنس ِمنَي{ من اجلنيِ الَ عَـــ لْ }لِ   َلكـــة.منهم من اهل بـــه ن آمنَ مَ  اســــــــــــ

 )الطربي(.
 

 سورة الزمر
 
نَـُهمم يف ِإنَّ اَّللََّ َُيمُكُم } -3  {. َما ُهمم ِفيِه َُيمَتِلُفونَ بـَيـم
نَـُهمْ }إِ   قِ بني اخلالئ }َِّف َما ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفوَن{ أي: سـيفصـلُ   ،القيامة { أي: يومَ نى ٱَّللىَ حَيُْكُم بـَيـْ
يعاً مُثى يـَُقوُل :  بعمله عاملِ  زي كلى عادهم، وجيَ مَ  يومَ  ُكْم }َويـَْوَم حَيُْشرُُهْم مجَِ ُؤاَلِء ِإايى ــٰ ِئَكِة أََهـــــ ــٰ لِْلَملَـــــ

َنَك أَنَت َولِيـَُّنا ِمن ُدوهِنِْم َبْل َكانُواْ يـَْعُبُدوَن ٱجلِْنى َأْكـــــــــــــــــــــثـَرُُهم هبِِ  ْبَحـــــــــــــــــــــٰ  مَكانُواْ يـَْعُبُدوَن قَاُلواْ ســــــُ
 )ابن كثري(. .[41 - 40سبأ: سورة ] مُّْؤِمُنوَن{

 
 .{َأاَل ُهَو المَعزِيُز المَغفَّارُ } -5



369 

 

 فلم يؤمنْ  والقمرِ  الشـــــمسِ  بتســـــخريِ  ن مل يعتربْ مَ  على عقابِ  القادرُ  الغالبُ  :{}ِإالى ُهَو ٱْلَعزِيزُ 
 سفي(.)الن رمها.مبدبيِ  فآمنَ  واعتربَ  رَ }ٱْلَغفىاُر{ ملن فكى  ،رمهامبسخيِ 
 
ُه َلُكمم } -7 ُكُروا يـَرمضـَ نَـبُِِئُكمم ِبَا   َوِإنم َتشـم َرى ُثَّ ِإََل رَبُِِكمم َمرمِجُعُكمم فـَيـُ َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوزمَر ُأخم

ُتمم تـَعمَمُلوَن   .{ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ ُكنـم
ُه َلُكمْ } ُكُروا يـَْرضـَ كم له، وذلك هو إمياهنم به شـكَر   ضَ رْ يَـ  طيعوهُ كم وتوإن تؤمنوا بربيِ  {:َوِإْن َتشـْ

 ...علـيه الدالُّ  الفعلُ  كرَ ر، وإمنا ذُ  يُذكَ ومل  عن الشكرِ ه، فكىنى هم إايي وطاعتُ 
 مما ال ُتدركهُ   صـدوركم أيها الناسُ   يه ما أضـمرتهُ ى عل إن هللا ال خيفَ   {:ِإنىُه َعِليٌم ِبَذاِت الصـُُّدورِ }

  ؟األبصار ورأتهُ  لعيونُ ا ا أدركتهُ أعينكم، فكيف مب
 أعماهلم  ادهِ ى عبى عليه شـــــــــــــيء، وأنه حُمٍص عل عن أنه ال خيفَ  بذلك اخلربِ  وعزى  وإمنا يعين جلى 

 )الطربي(. أمورهم وعالنـيتها. يف سريِ  قوهُ هبا كي يتى  ،همليجازيَ 
 
اَأمم َمنم ُهَو قـَانـٌِت َآَنَء اللَّيـمِل  } -9 ا َوقـَائِمـا دا اجـِ ــَ  هـَلم َويـَرمُجو َرمحـمََة رَبِـِِه قـُلم ِخَرَة ُيـَمَذُر اْلمَ  ســـــــــ

َا يـََتذَكَّرُ  َتِوي الَِّذيَن يـَعمَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَعمَلُموَن ِإَّنَّ َلمَبابِ ُأوُلو  َيسم  .{األم
 ويطمُع يف رمحِة ربِيِه وعفوِه؟رة، ائًما لُه يف الصىالة، خَيَشى عذاَب اآلخوق ساِجًدا هللِ ... 

طيُع الذي يَعَلُم مالرىسوُل الكرمي: هل يستوي العاملُ واجلُقْل أيُّها ا  اهل؟ كذلَك ال يتساَوى املـــــــــــــُ
ا يتذكىُر  عند الل؟ إمنى هللِا ِمن رمحٍة وعذاب، والعاصــــي اجلاهُل الذي يكفُر ابهلِل ويدعو إىل الضــــى

 هذا الفرَق ويتىعُظ أهُل العقوِل السىويىة. )الواضح(.
 
 {.اتَـُّقوا رَبَُّكمم َباِد الَِّذيَن َآَمُنوا ُقلم ََي عِ } -10

{ ا َربىُكمْ }اتـىُقو   ،هُ قوا رسـولَ وصـدى  ،هللاب  {ِذيَن آَمُنوااِد الى  ِعبَ ايَ }الذين آمنوا:   لعباديَ   دُ ُقْل اي حممى 
 . )الطربي(.معاصيه واجتنابِ  بطاعتهِ 

 
 {.ُه الدِِينَ ُُممِلصاا لَ ُقلم ِإِّنِ أُِمرمُت َأنم َأعمُبَد اَّللََّ } -11
 . )ابن كثري(.له ال شريكَ  هُ هلل وحدَ  العبادةِ  إبخالصِ  رتُ مِ إمنا أُ أي: 
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 )البغوي(. به شيئاً. ال أشركُ  ،خملصاً له التوحيد
 
 {ُقِل اَّللََّ َأعمُبُد ُُممِلصاا َلُه ِديِِن } -14
ــً  أعبدُ  ك: هللاَ ملشـــــركي قومِ   دُ اي حممى  قلْ   ذلكَ  له يف ال أجعلُ  ،يتا له طاعيت وعباددً فرِ مُ  ،اخملصـــ

 . )الطربي(.هلةواآل ن األندادِ مِ  واهُ ا سِ ممي  وأبرأُ  ،بـاأللوهة دهُ ولكين أُفرِ  ،اشريكً 
 
 .{ََي ِعَباِد فَاتَـُّقونِ } -16

 أي: اخَشوا ِبسي وسطويت، وعذايب ونقميت. )ابن كثري(.
 
تَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأنم يـَعمُبُدوَها َوأَ } -17 َرى اَّللَِّ َنبُوا ِإََل َوالَِّذيَن اجم  .{هَلُُم المُبشم

 . )البغوي(.قََب يف العُ  واجلنةُ  ،}هَلُُم ٱْلُبْشَرٰى{ يف الدنيا
 
َنُه } -18 سـَ َل فـَيَـتَِّبُعوَن َأحم َتِمُعوَن المَقوم ُ َوُأولَِئَك ُهمم ُأوُلو الَِّذيَن َيسـم ُأولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اَّللَّ

َلمَبابِ   .{األم
ــفــِة هم الــذين هــداهم هللُا يف الــدنيــا واآلخرة، }املتى أي:  َوأُولَئـِـَك ُهْم أُوُلو صــــــــــــــفون هبــذه الصــــــــــــ

 املستقيمة. )ابن كثري(. { أي: ذوو العقوِل الصحيحة، والِفطَرِ اأْلَْلَبابِ 
 
 {.َأَفَمنم َحقَّ َعَليمِه َكِلَمُة المَعَذاِب َأفَأَنمَت تـُنمِقُذ َمنم يف النَّارِ } -19

ن هو مَ  نقذُ أفأنت تُ   ،به بكفرهِ   اي حممدُ   كَ ربيِ  علمِ  يف ســــــــــــــابقِ  العذابِ  مةُ يه كل عل  جبتْ أفمن و 
 )الطربي، ابختصار(. ؟العذاب، فأنت تنقذه مةُ يه كل عل  ن حقى مَ  يف النارِ 

 
ُمم } -20 ا َرّبَّ ِذيَن اتَـَّقوم ــَّ ٌة  َلِكِن ال ــَّ ا ُغَرٌف َمبمِني ِقهــَ ََّنــمَاُر ََتمِري ِمنم حَتم هَلُمم ُغَرٌف ِمنم فـَوم ا األم ِتهــَ

ُ المِميَعادَ   .   {َوعمَد اَّللَِّ اَل ُُيمِلُف اَّللَّ
ُمْ }  .مـحارمه واجتنابِ  فرائضهِ  ِبداءِ  ،مقوا رهبى الذين اتى  لكنِ {: َلِكِن الىِذيَن اتـىَقْوا َرهبى
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َد اَّللِى اَل خُيِْلُف اَّللىُ اْلِميعـَاَعْرِي ِمْن حتَْ } ا اأْلَهنـَْاُر َوعـْ ا اهتِـ جنـي  أشــــــــــــــجـارِ  ن حتـتِ ري مِ ع :{دَ ِتهـَ
 يف ةٌ مبنيـى  ن فوقهـا غرفٌ اليت مِ  وعـدان هـذه الغرفَ ثـناؤه:   جـلى  { يقولُ َد اَّلليِ َوعْـ وقوـله: }  األهنـار.

ــلِ }  ،نيتقاجلنة، هؤالء امل ُ املِيعَ ال خُيْــ ــلِ ال خيُ   ثناؤه: وهللاُ  جلى  اَد{: يقولُ ُف اَّللي  ولكنهُ   ،ههم وعدَ فُ ــ
 الطربي(.) يويف بوعده.

 
َرى } -21 َلمَبابِ ِإنَّ يف َذِلَك َلذِكم  .{أِلُوِل األم

 . )روح املعاين(.اخللل عن شوائبِ  اخلالصةِ  العقولِ  ألصحابِ 
 
ِر اَّللَِّ } -22  .{ُأولَِئَك يف َضًَلٍل ُمِبيٍ فـََويمٌل لِلمَقاِسَيِة قـُُلوُّبُمم ِمنم ِذكم
 )الطربي، ابختصار(. جائر. قيِ عن احل  ضاللٍ يف ،هللا ن ذكرِ م مِ قلوهبُ  القاسيةُ  هؤالءِ 
 
ُ َفَما َلهُ َذِلَك ُهَدى اَّللَِّ } -23 ِلِل اَّللَّ ِدي ِبِه َمنم َيَشاُء َوَمنم ُيضم  .{ ِمنم َهادٍ يـَهم

... وتلَك صـــــــفُة َهدي هللِا لعباِده، يوفِيُق َمن يشـــــــاُء إىل ذلك، وَمن أضـــــــلىُه هللاُ إلعراضـــــــِه عمىا 
 ال يَقِدُر أحٌد على هدايِته. )الواضح(.يُرِشدُه إليه، ف

 
َّاِلِميَ } -24 ِسُبونَ  َوِقيَل لِل ُتمم َتكم  .{ُذوُقوا َما ُكنـم
 )الطربي(. ...هللا ها سخطَ م إايي هم إبكساهبِ نفسَ أ نيَ يومئٍذ للظامل قالُ ويُ 
 
26- { ُ َ َِخَرِة َأكم  .{َلوم َكانُوا يـَعمَلُمونَ َوَلَعَذاُب اْلم
 )الطربي(. ذلك. ن قريشٍ املشركون مِ  الءِ هؤ  لو علمَ  ...
 
 .{َلَعلَُّهمم يـََتذَكَُّرونَ َوَلَقدم َضَربـمَنا لِلنَّاِس يف َهَذا المُقرمَآِن ِمنم ُكلِِ َمَثٍل } -27

 إىل األذهان؛ املعىَن  بُ يقريِ  فإن املثلَ   ،{ونَ َلَعلىُهْم يـََتذَكىرُ } نىا للناِس فيه بضـــــــــــرِب األمثالِ أي: بيـى 
ُكْم{ وتعاىل:  تباركَ  قالَ كما   َرَب َلُكْم مىَثالً مِيْن أَنُفســــــِ ــَ  هُ [ أي: تعلمونَ 28الروم: ســــــورة  ] }ضــــ
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ِلُموَن{ :وجلى  نفســـــــكم، وقال عزى أمن  ــٰ رهُِبَا لِلنىاِس َوَما يـَْعِقُلَهآ ِإالى ٱْلَعـــــــــــــــــــ  }َوتِْلَك ٱأَلْمثَاُل َنضـــــــْ
 )ابن كثري(. .[43العنكبوت: سورة ]
 
 .{َلَعلَُّهمم يـَتـَُّقونَ َغريمَ ِذي ِعَوٍج  َعَربِيًّاقـُرمَآنا } -28
 بن كثري(.أي: هو قرآٌن بلساٍن عريبٍي مبني. )ا {قـُْرَآاًن َعَربِيًّا}
 )ابن كثري(. { أي: حيذرون ما فيه من الوعيد، ويعملون مبا فيه من الوعد.َلَعلىُهْم يـَتـىُقونَ }
 

 اجلزء الرابع والعشرون
 
ِسِنيَ هَلُمم َما يَ } -34  .{َشاُءوَن ِعنمَد َرّبِِِمم َذِلَك َجَزاُء المُمحم

ِننيَ }  .همأعينُ  هُ لذُّ وتَ  ،همأنفسُــــ   ما تشــــتهيهِ  القيامةِ  م يومَ رهبيِ   هلم عندَ   يقولُ  {َذِلَك َجزَاُء اْلُمْحســــِ
 ،ألمره  تمرَ ائو   ،فيها  هللاَ   يف الدنيا فأطاعَ   ن أحسنَ مَ   جزاءُ   ،مرهبيِ    ذكره: هذا الذي هلم عندَ تعاىَل 
 )الطربي(. فيها عنه. ا هناهُ ى عمي وانتهَ 
 
َوَأ الَِّذي َعِمُلوا } -35 ُهمم َأسم ُ َعنـم َسِن الَِّذي َكانُوا يـَعمَمُلونَ لُِيَكفَِِر اَّللَّ َرُهمم ِبَِحم  {َوََيمزِيـَُهمم َأجم
 ويُثيَبهم على أعماهلم احلسنِة أحسَن الثىواِب وأجزَله. )الواضح يف التفسري(. ...
 
ِم اعمَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكمم } -93 َف تـَعمَلُمونَ ِإِّنِ ُقلم ََي قـَوم  .{ َعاِمٌل َفَسوم
ْوَف تـَعْ } ،{ أي: على طريقيت ومنهجيِإّنِي َعاِملٌ } ــَ ــتعلمون غِ َلُمونَ َفســــــــــ ذلك  بى { أي: ســــــــــ

 . )ابن كثري(.ووابله
 
 .{َأِم اَّتََُّذوا ِمنم ُدوِن اَّللَِّ ُشَفَعاءَ } -43

ــفعاَء ِمن دون  يقوُل تعاىَل  ــناُم واألنداد، اليت  ذامًّا للمشـــــــــــركني يف اختاِذهم شـــــــــ هللا، وهم األصـــــــــ
ذوها ِمن تلقاِء أنفِسهم، بال دليٍل وال برهاٍن حداُهم على ذلك.. )ابن كثري(.  اختى
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َرمِض ُثَّ ِإلَيمِه تـُرمَجُعونَ } -44  .{َلُه ُملمُك السََّماَواِت َواألم
يقول: فاعبدوا   ،له ن دونهِ وُملكها وما تعبدون أيها املشـركون مِ  رضِ واأل واتِ االسـم له سـلطانُ 

 كم به إنْ كم على إشراكِ وهو معاقبُ  ،كممصرُي  مث إىل هللاِ   شيئا. الذي ال ميلكُ   ال اململوكَ  كَ لِ َــــ امل
 )الطربي(. كم.م على شركِ متُّ 
 
تَـبمشِ َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمنم ُدونِِه } -45  {.ُرونَ ِإَذا ُهمم َيسم

 )ابن كثري(، الفتتاهنم هبا. )النسفي(. ون.سرُّ أي: يفرحون ويَ 
 
َرمِض َعاَلَِ ُقِل اللَُّهمَّ  } -46 َماَواِت َواألم َهاَدِة   فَاِ َر الســــَّ َ ِعَباِدَك المَغيمِب َوالشــــَّ أَنمَت حَتمُكُم َبيم

 .{يف َما َكانُوا ِفيِه َُيمَتِلُفونَ 
ماواِت واألرِض وُمبِدَعهما على غرِي ِمثاٍل ســبق، عاملَ ما ُقْل أيُّها النبُّ الكرمي: ا للهمى خالَق الســى

ُل بنَي عباِدَك فيما كانوا  ــِ ــاهُده، أنَت وحدَك الذي َتفصــــــــ ــاران وعلِمنا وما نشــــــــ غاَب عن أبصــــــــ
نيا.   خيتلفوَن فيِه يف احلياِة الدُّ
 راٍط مستقيم. )الواضح(.ىل صِنك، إنىَك هتِدي َمن تشاُء إفاهِدان اللهمى إىل احلقِي إبذ

 
زُِئونَ  َوَبَدا هَلُمم َسيَِِئاُت َما َكَسُبوا} -48 تَـهم  .{َوَحاَق ِّبِمم َما َكانُوا ِبِه َيسم

 ابن كثري(.. )واملآمث الدنيا من احملارمِ  ما اكتسبوا يف الدارِ  هلم جزاءُ  أي: وظهرَ 
 
َنٌة } -49 ثـََرُهمم اَل يَـ َبلم ِهَي ِفتـم  {.عمَلُمونَ َوَلِكنَّ َأكم

ِكنى َأْكثـََرُهْم الَ يـَْعَلُموَن{ أنه اســـــتدراجٌ  فلهذا يقولون ما يقولون،   . )البغوي(،وامتحان }َولَـــــــــــــــــــٰ
 . )ابن كثري(.عونعون ما يدى ويدى 
 
ِمُنونَ } -52 ٍم يـُؤم  .{ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقوم
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لقوٍم  ،وعالمات  يعين دالالتٍ  ،آلايت  ،ادَ ن أر على مَ  وتقتريهِ  ،ملن يشـاء الرزقَ   هللاِ   بسـطِ يف  إنى 
ما  كليِ   دونَ   هو هللاُ  ذلكَ  الذي يفعلُ   أنى   ،هُ وعلموا حقيقتَ   نوهُ إذا تبيى   بهِ   ونَ قرُّ فيُ   ،ابحلقي  قونَ يصديِ 
 )الطربي(. واه.سِ 
 
يعاا } -53  {ِإنَُّه ُهَو المَغُفوُر الرَِّحيمُ ِإنَّ اَّللََّ يـَغمِفُر الذُّنُوَب َجَِ
 كثرُي املغفرِة لذنوِب التىائبني، عظيُم الرىمحِة بعبادِه املؤمنني. )الواضح يف التفسري(.فاهللُ  
 
ِلُموا َلُه ِمنم قـَبمِل َأنم َوأَنِيُبوا ِإََل رَبُِِكمم } -54  .{َيَمتَِيُكُم المَعَذاُب ُثَّ اَل تـُنمَصُرونَ َوَأسم

على  ن عندهِ مِ  {ابُ َعذَ تَِيُكُم الْ ْن قـَْبِل أْن أيَْ مِ } احلنيفييِ  ابلدينِ  واإلقرارِ   واخضــــــــــــــعوا له ابلطاعةِ 
ُرونَ اَل   مُثى }  ،كم بهكفِر  ــَ ــُر  { تـُْنصــــــ ــريقول: مث ال ينصــــــ  بكم.  النازلِ  ن عذابهِ كم مِ فينقذَ   ،كم انصــــــ

 )الطربي(.
 
َن َما أُنمِزَل ِإلَيمُكمم ِمنم رَبُِِكمم  } -55 ســــَ َوأَنـمُتمم اَل بـَغمَتةا  لمَعَذابُ ِمنم قـَبمِل َأنم َيَمتَِيُكُم اَواتَِّبُعوا َأحم

ُعُرونَ   .{َتشم
 )الطربي(. غشاكم فجأة.به حىت يَ  وأنتم ال تعلمونَ  فجأةً  هللاِ  كم عذابُ أيتيَ  أنْ  ن قبلِ مِ 
 
 .{تـَُقوَل َلوم َأنَّ اَّللََّ َهَداّن َلُكنمُت ِمَن المُمتَِّقيَ َأوم } -57
ــادفوفى  ،قي لحل هداين  هللاَ  أخرى: لو أنى  نفسٌ  ال تقولَ  وأنْ   بطاعتهِ   ،قاهُ ن اتى ممى   لكنتُ  ،قين للرشــــــ
 . )ينظر تفسري الطربي(.رضاه باعِ واتيِ 
 
ِسِنيَ َأوم تـَُقوَل ِحَي تـََرى المَعَذاَب َلوم َأنَّ ِل } -58  {. َكرَّةا فََأُكوَن ِمَن المُمحم
َأُكوَن ِمَن }فَـ  إىل اـلدنيـا رجعـةً  :ًة{َلْو َأنى ىِل َكـــــــــــــــــــــــــــــرى عيـاانً، } تـَُقوَل ِحنَي تـََرى ٱْلعَـَذاَب{ أَوْ }

 )البغوي(. دين.املوحيِ  :{ٱْلُمْحِسِننيَ 
 
َ مَت وَُكنمَت ِمَن المَكاِفرِينَ بـََلى َقدم َجاَءتمَك َآََيِت َفَكذَّبمَت ِّبَا } -59 َتكم  .{َواسم
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قــامــت الــدنيــا، و  آاييت يف الــدارِ  -على مــا كــان منــه  النــادمُ  أيهــا العبــدُ  - أي: قــد جــاءتــكَ 
وكـنَت ِمن الكـافرين هبـا، اجلـاحـدين  ـباعهـا،عن اتيِ  هبـا، واســــــــــــــتكربتَ  ـبتَ جي علـيك، فكـذى جَ حُ 

 هلا. )ابن كثري(.
 
61- { ُ ي اَّللَّ ااَويـَُنجِِ  .{اَل َُيَسُُّهُم السُّوُء َواَل ُهمم َُيمَزنُونَ ِبََفاَزَِتِمم  لَِّذيَن اتَـَّقوم
  .يف الدنيا معاصيهِ  واجتنابِ  ،فرائضه ِبداءِ  وهُ قَ الذين اتـى  {:الىِذيَن اتـىَقْوا}
ُهمُ اَل } ــُّ وُء َوال ُهْم حَيَْزنُونَ   مَيَسـ ــُّ الذي  شـــيء، وهو الســـوءُ   ى جهنمَ املتقني من أذَ  ال ميسُّ   :{السـ

ــى  ثنـاؤهُ  جـلى  أخربَ  ن م مِ يقول: وال هم حيزنون على مـا فـاهتَ  {ونَ نُ زَ حيَْ  مْ  هُ اَل وَ }هم، أنـه لن ميســــــــــــ
 )الطربي(. نان.اجلِ  ونعيمِ  هللاِ  إذ صاروا إىل كرامةِ  ،الدنيا آرابِ 
 
َاِهلُ } -64  .{ونَ ُقلم َأفـََغريمَ اَّللَِّ َتَمُمُروِّنِ َأعمُبُد أَيُـَّها اجلم

 ُقْل للمشركنَي أيُّها الرسول: أتطلبوَن مينِي أْن أعبَد غرَي هللِا أيُّها اجلاهلون؟ )الواضح(.
 
َا} -65  .{ِسرِينَ َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلم
 )الطربي(. به شيئاً. أشركتَ  ابهلل إنْ  كني ابإلشراكِ ن اهلالِ مِ  تكوننى ولَ 
 
 .{ِمَن الشَّاِكرِينَ َبِل اَّللََّ فَاعمُبدم وَُكنم } -66

ــريَك له، أنَت وَمن معك، أنَت وَمن اتىبعَك وصــــــــدى  قك. أي: أخِلِص العبادَة هلِل وحده، ال شــــــ
ــى }  )ابن كثري(، ِكرِيَن{ على ما أنعمَ وَُكْن مِيَن ٱلشـ ــٰ ــييِ  من أن جعلكَ  ،به عليك  ــــــــــــــــ . آدم ولدِ   دَ سـ
 )النسفي(.

 
َرى } -68 َُُرونَ ُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأخم  {.فَِإَذا ُهمم ِقَياٌم يـَنم
أو ينتظرون مــاذا  ،رونينتظرون مــا يؤمَ  :ُروَن{ أيظُ نْ يَـ قــائمون من قبورهم } :{فـَـِإَذا ُهْم ِقيــَامٌ }
 عاين(.. )روح املهبم لُ فعَ يُ 
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نَـُهمم َوُقِضَي } -69 َقِِ  بـَيـم َمَلُمونَ  ِِبْلم  .{َوُهمم اَل ُي
نَـُهْم{ أي}  . )روح املعاين(.ابلعدل :{}بِٱحلَْقي  ،من السياق املفهومُ  ،بني العباد :َوُقِضَى بـَيـْ
 
َعُلونَ َوُوفَِِيتم ُكلُّ نـَفمٍس َما َعِمَلتم } -70  .{َوُهَو َأعمَلُم ِبَا يـَفم
 ،ن ذلك مِ  شــــيءٍ  علمُ  عنهُ  وال يعزبُ  ،أو معصــــية  ن طاعةٍ يف الدنيا مِ  مبا يفعلونَ  وهو أعلمُ ...  

 )الطربي(. واملسيَء مبا أساء. ،ثيٌب احملسَن إبحسانهفمُ  ،القيامة يومَ  ازيهم عليهِ وهو جمُ 
 
ا َأَلَم َيَمتِ } -71 َا َوقـَاَل هَلُمم َخَزنـَتـُهـَ تم أَبـمَواّبـُ ا فُِتحـَ اُءوهـَ ٌل ِمنمُكمم َحَّتَّ ِإَذا جـَ ــُ ُلوَن ُكمم ُرســـــــــ يـَتـم

ِمُكمم َهَذاَعَليمُكمم َآََيِت رَبُِِكمم َويـُنمِذُروَنُكمم ِلَقاءَ   {. يـَوم
ــرِي هذا اليوم؟  يقيمون عليكم احُلَجَج والرباهني على صــــــــحىِة ما دَعوكم إليه، وحيذِيروَنكم ِمن شــــــ

 )ابن كثري(.
 
ِينَ ِقيَل ادمُخُلوا أَبـمَواَب َجَهنََّم َخالِ } -72  {.ِديَن ِفيَها فَِبئمَس َمثـمَوى المُمَتَك ِِ

فَاْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنىَم َخاِلِديَن ِفيَها (، قولُه تعاىل: }29آيٌة مثلها يف سـورة النحل رقم ) وردتْ 
ِينَ  ــيةٌ مُ   جهنمَ  أبوابُ {، ومما قاَلُه املؤلُف رمَحُه هللا هناك:  فـََلِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِي  ،طبقاهتا  إىل فضــ

 .ى ابب عل  اببٌ  ،كذلك   األبوابُ و  على بعض، اليت هي بعضٌ 
 .إىل الكفر هُ ربْ ى به كِ " هنا هو الذي أفضَ و "املتكربُ 

 وفسىَر )َمثْـَوى{ هنا وهناك مبوضِع اإلقامة.
فقيَل هلم: ادخلوا جهنىَم ِمن أبواهِبا املقســـــومِة لكم، لتمكثوا فيها وتفســـــرُي اآليِة يف )الواضـــــح(:  

ين، الذيَن ُدُعوا إىل احلقِي أب نيا فاســــــــــــــتكرَبوا عن قبولِه، وعِن اتيِباِع ًدا، فبئَس مأَوى املتكربِي يف الدُّ
م، وأصرُّوا على  .ذلَك حىتى ماتوا عليه رُسِل رهبِي

 
ُتمم } -73  .{فَادمُخُلوَها َخاِلِدينَ َوقَاَل هَلُمم َخَزنـَتـَُها َسًَلٌم َعَليمُكمم ِ بـم

َها ِحَواًل }أبداً،  أي: ماكثني فيها ُغوَن َعنـْ  . )ابن كثري(.[108الكهف: { ]سورة اَل يـَبـْ
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َدقـََنا َوعمَدهُ } -74 ــَ ُد َّلِلَِّ الَِّذي صـــ َمم اُء   َوقَاُلوا اْلم ــَ َنَِّة َحيمُث َنشـــ َرمَض نـَتَـبَـوَّأُ ِمَن اجلم َوَأومرَثـََنا األم
ُر المَعاِمِليَ  فَِنعممَ   .{َأجم
َدقـََنا َوْعَدهُ َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللِىِ }  هللِ  خالصٌ  ا ودخلوها: الشــكرُ رً مَ يقوا زُ ســِ  وقال الذينَ   {: الىِذي صــَ

.. لنـا اليوم إبجنـازهِ  قـهُ فحقى  ،ه يف الـدنيـا على طـاعتـهانَ وعـدَ  الـذي كـانَ  ،هنـا وعـدَ قَ دَ ـصــــــــــــــ الـذي 
 )الطربي(.

اِمِلنيَ }  هللاُ  ملن أعطــاهُ  ،اجلنــةُ  ،يف الــدنيــا لــهُ  العــاملنيَ  ،هلل املطيعنيَ  ثوابُ  فنعمَ  {:فَِنْعَم َأْجُر اْلعــَ
 )الطربي(. خرة.ها يف اآلإايى 
 
َقِِ } -75 نَـُهمم ِِبْلم ُد َّلِلَِّ َربِِ المَعاَلِميَ  َوُقِضَي بـَيـم َمم  {.َوِقيَل اْلم

 . )البغوي(.ابلعدل والنارِ  اجلنةِ  بني أهلِ  يَ ضِ أي: قُ 
 

 سورة غافر 
 
 .{المَعِليمِ  المَعزِيِز ِمَن اَّللَِّ تـَنمزِيُل المِكَتاِب } -2

ِمن هللِا ذي العزىِة والعلم، فال يُراُم جنـابـُه، وال خَيَفى  -وهو القرآُن  -أي: تنزيـُل هـذا الكتـاِب 
 عليه الذرُّ وإْن تكاثَف حجابُه. )ابن كثري(.

 
ِب َشِديِد المِعَقابِ َغاِفِر الذَّنمِب } -3 لِ  َوقَاِبِل التـَّوم  {.ِذي الطَّوم
ِديُد ٱْلِعَقابِ  جلى   لديه. وقولهُ  إليه وخضــعَ  ملن اتبَ   يف املســتقبلِ   التوبةَ  ويقبلُ   ... { وعال: }شــَ

 ى، وهــــذه كقولــــه:هللا تعــــاىل وبغَ  الــــدنيــــا، وعتــــا عن أوامرِ  احليــــاةَ  ى، وآثرَ وطغَ  دَ أي: ملن مترى 
َذاَِب ُهَو ٱلْ } ْء ِعبــَاِدى َأّنِي َأاَن ٱْلَغُفوُر ٱلرىِحيُم َوَأنى عــَ َذاُب ٱألَلِيُم{َنَبِي ــورة ] عــَ -49احلجر:ســــــــــــ
ــعَ  يقرنُ  ،[50  بني الرجـاءِ  ى العـبدُ من القرآن؛ ليبقَ  متعـددةٍ  هـذين الوصــــــــــــــفني كثرياً يف مواضــــــــــــ

 . )ابن كثري(.واخلوف
 
َُتُمم  َوَجاَدُلوا ِِبلمَباِ لِ } -5 َقَّ فََأَخذم ِحُضوا ِبِه اْلم  {.َفَكيمَف َكاَن ِعَقابِ لُِيدم
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 .وا ابلشبهةلُ حَ ما{: َباِطلِ َوَجاَدُلوا اِبلْ }
اَن ِعقـَاِب{ أي: فكيَف بلغـَك عـذايب هلم، ونكـايل هبم؟ ـقد كـاَن شـــــــــــــــدـيًدا موِجعًـا  }َفَكْيَف كـَ

ا.
ً
 قاَل قتادة: كاَن وهللِا شديًدا. )ابن كثري(. مؤمل
 
َلُه } -7 ِد َرّبِِِمم َويُـ الَِّذيَن َُيمِمُلوَن المَعرمَش َوَمنم َحوم ِمُنوَن ِبهِ ُيَسبُِِحوَن ِبَمم تَـغمِفُروَن لِلَِّذيَن  ؤم َوَيسم

ٍء َرمحمَةا َوِعلمماا  يم عمَت ُكلَّ شـــَ ِبيَلَك َوِقِهمم َعَذاَب َآَمُنوا رَبَـَّنا َوســـِ فَاغمِفرم لِلَِّذيَن ًَتبُوا َواتَـّبَـُعوا ســـَ
ِحيمِ   .{اجلَم

بِيُحوَن حِبَْمِد َرهبِيِْم َويـُْؤِمُنوَن ِبهِ } ســــــــــوَن هللَا و   {:ُيســــــــــَ ينزيِهونَُه ِمن كلِي شــــــــــرٍك ونقص، ويُثنوَن يقدِي
  ميًقا وخَيَشونَه.عليه، ويؤمنوَن بِه إميااًن كامالً ع

ِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَْحِ } ــَ {: فاغفْر ذنوَب التىائبنَي الذيَن أانبوا يمِ فَاْغِفْر لِلىِذيَن اَتبُوا َواتـىبَـُعوا ســـــ
 ظُهم ِمن عذاِب النىار. )الواضح(.إليك، والتَزموا صراَطَك املستقيم، واحفَ 

 
ٍن  } -8 ََتُمم رَبَـَّنا َوَأدمِخلمُهمم َجنَّاِت َعدم َِتِمم   الَِِّت َوَعدم َلَح ِمنم َآَِبئِِهمم َوَأزمَواِجِهمم َوُذرَِِيَّ ــَ  َوَمنم صــــــ

َِكيمُ  ِإنَّكَ   .{أَنمَت المَعزِيُز اْلم
 . )الطربي(.هموهادخلَ تُ  أنْ  كَ طاعتِ  إىل اإلانبةِ  أهلَ  ليت وعدتَ ا {:الىيِت َوَعْدهَتُمْ }
ُمْ }  .ام دخوهلَ وعدهتَ  :واملراد ،رمقدى  اآلخرُ  فاملفعولُ  .هاوعدهتم إايي  :{ أيٱلىىِت َوَعْدهتى
إال  ٱحلَِْكيُم{ الـذي ال يفعـلُ } ،عليـه مقـدور ال ميتنعُ  الـذي الغـالـبُ  :ِإنـىَك أَنـَت ٱلَعزِيُز{ أي}

ــيـهِ   .إدخـاهلم اجلنـات  ن طلـبَ مَ  هـا إدخـالُ اليت من مجلتِ  ،األمور من البـاهرةُ  احلكمـةُ  مـا تقتضــــــــــــ
 )روح املعاين(. ملا قبلها. تعليلٌ  فاجلملةُ 

 
َِيمُ َوَمنم َتِق السَّيَِِئاِت َوِقِهُم السَّيَِِئاِت } -9 ُز المَع َمِئٍذ فـََقدم َرمِحمَتُه َوَذِلَك ُهَو المَفوم  .{يـَوم
فقد رمحَته، فنجىيَتُه ِمن عذاِبك،  يوَم القيامةِ  بذلكَ   ســـــــــــــيئاتهِ   عاقبةِ   عنه ســـــــــــــوءَ  فْ رِ صـــــــــــــْ ن تَ ومَ 

شـــــــــــــكى هو }َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ ألنه َمن جنا ِمن الناِر وأُدِخَل اجلنىَة فقد فاز، وذلَك ال 
 الفوُز العظيم. )الطربي(.
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 {.فـََهلم ِإََل ُخُروٍج ِمنم َسِبيلٍ } -11
ــلحَ   ،لدنياإىل ا  من النارِ  أي: من خروجٍ  َهْل ِإىَلٰ َمَردٍي } نظريه: ؟بطاعتك  ونعملَ   ،أعمالنا فنصـــــــ
 )البغوي(. [.44الشورى: سورة ] مِين سبيل{

 
يَن َوَلوم َكرَِه المَكاِفُرونَ ُُممِلِصَي َلُه فَادمُعوا اَّللََّ } -14  .{الدِِ

 ولو كرهَ   ،ا دونها ممي مشـــــــــــركني به شـــــــــــيئً  غريَ  ،له الطاعة نيَ ـصــــــــــ خمل   ،أيها املؤمنون له  فاعبدوا هللاَ 
 واألنــداد. األواثنَ  هُ م إايي يف عبــادهتِ  املشــــــــــــــركونَ  الكــافرونَ  لــه الطــاعــةَ  خملصــــــــــــــنيَ  هُ كم إايي عبــادتَ 

 )الطربي(.
 
َم التًََّلقِ  ِمنم َأممرِِه َعَلى َمنم َيَشاُء ِمنم ِعَباِدهِ يـُلمِقي الرُّوَح } -15  .{لِيـُنمِذَر يـَوم

 يشاُء ِمن عباِده، ممىن اصطفاُهم للنبوىة. )الواضح يف التفسري(. يُنزُِل الوحَي ِبمرِه على َمن
 
َم } -16  {.َّلِلَِّ المَواِحِد المَقهَّارِ ِلَمِن المُملمُك الميَـوم
 . )البغوي، النسفي(.ابملوت  اخللقَ  الذي قهرَ  :أي
 
 .{ِإنَّ اَّللََّ ُهَو السَِّميُع المَبِصريُ } -20

ضــلُّ َمن يشــاء، وهو احلاكُم العادُل هبم، فَيهدي َمن يشــاء، ويُ  أي: مسيٌع ألقواِل خلقه، بصــريٌ 
 يف مجيِع ذلك. )ابن كثري(.

 
ُهمم } -21 ةا َكانُوا ُهمم َأَشدَّ ِمنـم َرمضِ  قـُوَّ  .{َوَآََثراا يف األم
 . )البغوي(.ومتكناً من التصرفات  قدرةً 
 
  {ِبيٍ َوُسلمطَاٍن مُ َوَلَقدم َأرمَسلمَنا ُموَسى ِبَََِيتَِنا } -23

 ( ِمن سورِة هود، بقوله: حجىٍة بيِينة.96فسىَر الكلمتنِي األخريتنِي منها يف اآليِة )
 



380 

 

ى َولمَيدمُع رَبَُّه ِإِّنِ َأَخاُف َأنم يـَُبدَِِل ِديَنُكمم }  -26 ُن َذُروّن َأقـمُتلم ُموســــــَ َمِهَر يف َوقَاَل ِفرمَعوم َأوم َأنم ُي
َرمِض المَفَسادَ   {.األم

ــِ يف أر   رَ ظهِ ن يُ أو أ...   ــر، عبادةَ  كم أرضِ ضـــــــــ الذي يدعوكم إىل عبادته، وذلك كان   هِ ربيِ   مصـــــــــ
 )الطربي(. هو الفساد. عندهُ 
 
َسابِ َوقَاَل ُموَسى } -27 ِم اْلِم ِمُن بِيَـوم ٍ اَل يـُؤم ُت ِبَرّبِِ َورَبُِِكمم ِمنم ُكلِِ ُمَتَك ِِ  .{ِإِّنِ ُعذم

ــتجرتُ   تهِ ِبلوهيى  واإلقرارِ   ،عن توحيدهِ   تكربٍُّ  ،عليه متكربِيٍ  ن كليِ مِ   كم وربيِ بريبِي  أيها القومُ  إين اســــــ
  .مبا أساء واملسيءَ  ،إبحسانه فيجازي احملسنَ  ،لقهفيه خَ  هللاُ  ِسبُ احيُ  بيومٍ  ال يؤمنُ  ،وطاعته

 ،احلسـاب  بيومِ  ن ال يؤمنُ ممى  ابهللِ  ةَ االسـتعاذ - عليه وسـالمهُ   هللاِ  صـلواتُ   - ىموسَـ   وإمنا خصى 
  وال للعقابِ   ،اراجيً  على اإلحســـــــانِ  للثوابِ   مل يكنْ  ،اقً مصـــــــديِ  احلســـــــابِ  بيومِ  ن مل يؤمنْ مَ  نى أل

من  من هذا الصـــــنفِ  اســـــتجارتهُ   كانَ   ولذلكَ   ،اخائفً  ما أييت من األفعالِ   وقبيحِ  على اإلســـــاءةِ 
 )تفسري الطربي(. ة.خاصى  الناسِ 
 
ُن َما ُأرِيُكمم ِإالَّ َما } -29 ِديُكمم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ َأَرى قَاَل ِفرمَعوم  {.َوَما َأهم

 )البغوي(. اهلدى. طريقِ ما أدعوكم إال إىل 
 
ِم نُوٍح َوَعاٍد َوَثَُ } -31  {.وَد َوالَِّذيَن ِمن بـَعمِدِهمم ِمثمَل َدأمِب قـَوم
وا اعتـاد ينوط، اـلذوِم لرين، كقِمن الكـاف بَعـِدهم وَد، واـلذيَن ِمنوح، وعـاد، وْثثـَل عـادِة قوِم نم

 )الواضح(.ِلهم. على إيذاِء رس
 
ِلِل } -33 ُ َفَما َلُه ِمنم َهادٍ َوَمنم ُيضم  .{اَّللَّ

 )الواضح(. يستحقُّ الضىالل. قُّ اهلَُدى وَمنلىُه هللاُ فال هادَي له. وهللاُ أعلُم مبن يستحوَمن أض
 
ِذيَن َآَمُنوا} -35 َد الــَّ َد اَّللَِّ َوِعنــم ا ِعنــم تــا ٍ   َكُ َ َمقم ِب ُمَتَك ِِ لِِ قـَلــم َك َيطمَبُع اَّللَُّ َعَلى كــُ َذلــِ كــَ
 .{ارٍ َجبَّ 
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ا وُكرًها عنَد هللِا وعنَد ع ليه. جداهُلم الباطُل الذي ال يزالوَن قائمنَي ع بادِه املؤمننيَعظَُم بُغضـــــــــــــً
فاِت اليت ه ــِي ينم عليها، خَيِتُم هللاُ على قلوِب املوملثِل هذه الصـــ ين اباملتج  تكربِي الل، الذينربِي  لضـــــى

 عن اإلميان، وال يقبلوَن احلقي. )الواضح(. ونيستكرب 
 
دُِكمم } -38 ِم اتَِّبُعوِن َأهم  .{َسِبيَل الرََّشادِ َوقَاَل الَِّذي َآَمَن ََي قـَوم

. الغيي  ســــــــــــــبيلُ  وقومهُ  ما عليه فرعونُ   أنى   ،ابلتصــــــــــــــريح  شــــــــــــــبيهٌ  وفيه تعريضٌ  .الغيي   وهو نقيضُ 
 )النسفي(.

 
يَِِئةا َفًَل َُيم َمنم عَ } -40 ِمٌن ِمَل ســَ اِْلاا ِمنم ذََكٍر َأوم أُنـمَثى َوُهَو ُمؤم َلَها َوَمنم َعِمَل صــَ َزى ِإالَّ ِمثـم

َنََّة يـُرمزَُقوَن ِفيَها ِبَغريمِ ِحَسابٍ  ُخُلوَن اجلم  .{فَُأولَِئَك َيدم
نيا سيِيئة، فال يُعاَقُب يف اآلخرِة إالي مبا يس  السيِيئة، قضاًء تحقُُّه على تلَك َمن عمَل يف احلياِة الدُّ
 ِمن املؤِمنني، فأولئَك يدخلون َعْدالً ِمن هللا، وَمن عمَل عمالً حســًنا، ذكرًا كاَن أو أنَثى، وهو

 فيها بدوِن حساب، وُيضاَعُف هلُم الثىواُب أضعافًا كثرية. )الواضح(. كاَفؤونجنىاِت النىعيم، وي
 
 {.ُض َأممِري ِإََل اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َبِصرٌي ِِبلمِعَبادِ  َلُكمم َوأُفـَوِِ َفَسَتذمُكُروَن َما َأُقولُ } -44

رٌي بِٱْلِعَبادِ }ِإنى دُكم. ابعِ أي: وأتوكىُل على هللِا وأســـتعينه، وأقاطُعكم وأُ   { أي: هو بصـــريٌ  ٱَّللىَ َبصـــِ
ــتحقُّ س، فيَ  وتقدى هبم، تعاىَل  ــِ اهلداية، ويُ  هدي من يســـ ــتحقُّ  لُّ ضـــ  ةُ إلضـــــالل، وله احلجى ا من يســـ
 )ابن كثري(.النافذ.  والقدرُ  ،ةالتامى  واحلكمةُ  ،البالغة
 
ُلُكمم ِِبلمبَـيَِِناتِ قَاُلوا  } -50 ــُ َوَما ُدَعاُء المَكاِفرِيَن قَاُلوا بـََلى قَاُلوا فَادمُعوا   َأَوَلَم َتُك َتَمتِيُكمم ُرســ

 .{ِإالَّ يف َضًَللٍ 
أي: أَوما قامْت عليكم احُلَجُج يف الدنيا على ألســــــــــــنِة   {اِبْلبَـيِيَناتِ ُلُكْم أََوملَْ َتُك أَتْتِيُكْم ُرســــــــــــُ }

 .؟الرسل
 )ابن كثري(. ستجاب.وال يُ  لُ تقبى }َوَما ُدَعآُء ٱْلَكـِٰفرِيَن ِإالى َِّف َضلَـٍٰل{ أي: إال يف ذهاب، وال يُ 

 



382 

 

 
َلمَبابِ } -54 َرى أِلُوِل األم  .{ُهداى َوِذكم

دً }وأنزلنــا إليهم  ــِ ومــا ألزمنــاهم مِ  ،همدينِ   ألمرِ يعين بيــاانً  {ىهــُ ويل َوذِْكَرى أِلُ } ،هــان فرائضــــــــــــ
 )الطربي(. منهم هبا. جا والعقولِ احلِ  ا ألهلِ ا مني يقول: وتذكريً  {ابِ ْلبَ اأْلَ 
 
ِد رَبِِكَ } -55 بمَكارِ  َوَسبِِحم ِبَمم  {.ِِبلمَعِشيِِ َواْلمِ

 (.، الطربي. )البغويك صلِي شاكراً لربيِ 
 
 .{قَِليًلا َما تـََتذَكَُّرونَ } -58
 . )النسفي(.عظونتتى 
 
ِمُنونَ ِإنَّ السَّاَعَة َْلَتَِيٌة اَل رَيمَب ِفيَها } -59 ثـََر النَّاِس اَل يـُؤم  .{َوَلِكنَّ َأكم

على  األوهامِ  واســـــــــتيالءِ  ،الظاهرة ابحلواسيِ   هُ نظرهم على ما يدركونَ  لقصـــــــــورِ   ؛قون هباال يصـــــــــديِ 
 عاين(.)روح امل عقوهلم.

 
ِ ُوَن َعنم ِعَباَدِت } -60 َتكم ُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ  ِإنَّ الَِّذيَن َيسم  .{َسَيدم

 .. )الطربي(.يل األلوهةِ  وإفرادِ  ،مون عن إفرادي ابلعبادةإن الذين يتعظى 
 
راا} -61 ــِ ُكُنوا ِفيِه َوالنـََّهاَر ُمبمصـــ ــم ُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّيمَل لَِتســـ ٍل َعَلى  اَّللَّ ــم ِإنَّ اَّللََّ َلُذو َفضـــ

ُكُرونَ  ثـََر النَّاِس اَل َيشم  .{النَّاِس َوَلِكنَّ َأكم
النىهار، وجعَل النىهاَر هو الذي جعَل لكم اللىيَل مظلًما هادًًئ لتســكنوا وتســرتحيوا فيِه ِمن تعِب 
عاٍم على عباده، ولكنى مضــــــــــيًئا لتتمكىنوا فيِه ِمن احلركِة والعمِل والســــــــــفر، وهللاُ ذو فضــــــــــٍل وإن

وَن فضـَلهم! وهذا ِمن جهِلهم  أكثَرهم ال يشـكروَن نِعَمه. وقد يشـكروَن معروَف النىاِس وال يَنسـَ
 النِيعمة. )الواضح(. ابملـُنِعِم األوىِل واألكرب، وغفلِتهم عن أصلِ 
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ُ رَبُُّكمم } -62 ٍء  َذِلُكُم اَّللَّ َفُكونَ  وَ اَل ِإَلَه ِإالَّ هُ َخاِلُق ُكلِِ َشيم  .{فََأَّنَّ تـُؤم
أي: الذي فعَل هذه األشـــــــــياَء هو هللاُ الواحُد األحد، خالُق األشـــــــــياء، الذي ال إلَه غريه، وال 

 )ابن كثري(. .ربى سواه
 
وَّرَُكمم فَأَ } -64 َورَُكمم َوصـــَ َن صـــُ ســـَ ُ رَبُُّكمم فـَتَـَباَرَك اَّللَُّ َوَرزََقُكمم ِمَن الطَّيَِِباِت    حم  َربُّ َذِلُكُم اَّللَّ

 {.المَعاَلِميَ 
 .لقكمخَ  وخلقكم فأحسنَ {: َوَصوىرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ }
اَرَك اَّللىُ َربُّ } اَلِمنيَ َذِلُكُم اَّللىُ َربُُّكْم فـَتَـبــَ عليكم أيهــا  وأنعمَ  ،هــذه األفعــال فــالــذي فعــلَ  {:اْلعــَ

 ،لغريه  ةُ الربوبيى  لحُ ـصـــــ كم الذي ال توربُّ   ،إال له الذي ال تنبغي األلوهةُ  هو هللاُ  ،هذه النعم  الناسُ 
ُ َربُّ }  ،وال يرزق وال خيلقُ  ،وال يضـــــري  ال الذي ال ينفعُ   هللاُ   يقول: فتباركَ   {اْلَعاَلِمنيَ فـَتَـَباَرَك اَّللى

 . )الطربي(.غريهم اخللقِ  أجناسِ  وسائرِ  ،هموإنسِ  همَ جنيِ  ،اخللق مجيعِ  كُ مالِ 
 
 .{يتُ َوُيُِ ُهَو الَِّذي ُُيمِيي } -68
 ن األحياءِ مِ  ن يشـــــــاءُ مَ  يتُ وميُ   ،مماته بعدَ  ن يشـــــــاءُ يي مَ هو الذي حيُ   أنهُ   ثناؤهُ  جلى   ن صـــــــفتهِ ومِ 
 )الطربي(. حياته. بعدَ 
 
 {.َأَّنَّ ُيصمَرُفونَ َأَلَم تـََر ِإََل الَِّذيَن َُيَاِدُلوَن يف َآََيِت اَّللَِّ } -69

 )البغوي(. احلق. فون عن دينِ صرَ كيف يُ 
 
َف يـَعمَلُمونَ } -70 بُوا ِِبلمِكَتاِب َوِبَا َأرمَسلمَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسوم  .{الَِّذيَن َكذَّ
ِلنا، فســـــــــوَف   الذين ماويىِة اليت أنزلناها على رســـــــــُ كذىبوا ابلقرآِن العظيم، وبســـــــــائِر الكتِب الســـــــــى

 يعلموَن ما حيَِلُّ هبم ِمن العذاب. )الواضح(.
 
ِينَ َمثـمَوى  ِبئمسَ َهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَ ادمُخُلوا أَبـمَواَب جَ } -76  .{المُمَتَك ِِ
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 واتباعِ   هللا عن آايتِ  ملن اســــــــتكربَ  الشــــــــديدُ  والعذابُ  فيه اهلوانُ الذي   واملقيلُ  املنزلُ  أي: فبئسَ 
 )ابن كثري(. وهللا أعلم. .وحججه دالئلهِ 
 
 .{ُرونَ فََأيَّ َآََيِت اَّللَِّ تـُنمكِ َويُرِيُكمم َآََيتِِه } -81

 أي: ال تقدرون على إنكاِر شيٍء ِمن آايته، إالي أْن تعاندوا وتكابروا. )ابن كثري(.
 
َدُه فَـ } -84 رِِكيَ َلمَّا رََأوما ِبَمَسَنا قَاُلوا َآَمنَّا ِِبَّللَِّ َوحم  .{وََكَفرمَن ِبَا ُكنَّا ِبِه ُمشم

ها آهلة، فربئنا ها معه ونتخذُ ونعبدُ   نا هللاَ تِ شركها يف عبادنا هذا نُ وقتِ  اليت كنا قبلَ   وجحدان اآلهلةَ 
 )الطربي(. منها.
 
 .{َقدم َخَلتم يف ِعَباِدهِ ِِت الَّ  ُسنََّة اَّللَِّ } -85
 . )النسفي(.املؤكدة من املصادرِ  هللا وحنوهِ  وعدِ  مبنزلةِ 

 . )ابن كثري(.قبلأنه ال يُ  العذابِ  عند معاينةِ  من اتبَ  هللا يف مجيعِ  أي: هذا حكمُ 
 

 سورة فصلت 
 
َا  } -6 ُلُكمم يُوَحى ِإَلَّ َأَّنَّ ٌر ِمثـم ــَ َا َأَن َبشـــ َتِقيُموا ِإلَيمِه وَ  ِإهَلُُكمم ِإَلٌه َواِحدٌ ُقلم ِإَّنَّ ــم تَـغمِفُروُه فَاســـ ــم اســـ

رِِكيَ َوَويمٌل   .{لِلمُمشم
ٌر ا أان إالي بشـ مو  ذا احلاجَز بينكم وبني احلقي؟عوَن هضـ ْل هلم أيُّها الرسـُول: ملاذا تتفـسرُي اآلية: ق

، فليأِت مبثِل ما أُوحَي  لســُت كذلك زعَم أينيِ  حي هللِا إيلي، فمنثُلكم، إالي أينيِ متيىزُت عنكم بو م
 ِد الذي ال شـــــريَك له، فامتِثلوا أمَره، وأخِلصـــــوا يف العبادِة لهِة اإللِه الواحأدعوكم إىل عباد إيلي.
 الســــيِيئة، واخلســــارُة واهلالُك ملن نوِبكم وأعماِلكمن ذحَده، وال ُتشــــرِكوا به شــــيًئا، واســــتغِفروُه مِ و 
 )الواضح(. ان.بَقى على الشِيرِك والعصيي
 
ُتوَن الزََّكاَة } -7 َِخَرِة ُهمم َكاِفُرونَ الَِّذيَن اَل يـُؤم  .{َوُهمم ِِبْلم
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 كرون.نبالئهم وفنــائهم مُ  ن بعــدِ هم مِ ن قبورِ مِ  أحيــاءً  هُ خلقَــ  هللاِ  وبعــثِ  الســــــــــــــــاعــةِ  مِ يــاوهم بق
 )الطربي(.

 
 .{َذِلَك َربُّ المَعاَلِميَ } -9

 )ابن كثري(. هم.العاملني كليِ  هو ربُّ  لألشياءِ  أي: اخلالقُ 
 
ِ فـََقَضاُهنَّ } -12 َميم  {.َسبمَع ََسََواٍت يف يـَوم
 . )الطربي(.اجلمعة ويومَ  اخلميسِ  يف يومني، وذلك يومَ  واتٍ امس سبعَ  من خلقهنى  ففرغَ 
 
ِ أَيمِديِهمم َوِمنم َخلمِفِهمم ِإذم جَ } -14 ُُم الرُُّسُل ِمنم َبيم  .{َأالَّ تـَعمُبُدوا ِإالَّ اَّللََّ اَءَتم
 . )الطربي(.له ال شريكَ  هُ وحدَ  ال تعبدوا إال هللاَ  ِبنْ  هتم الرسلُ جاءَ 
 
 .{َوُهمم اَل يـُنمَصُرونَ } -16

روا يف الدنيا، وما   هللِا ِمن واٍق يَقيهم العذاَب ويدرأُ كان هلم ِمن أي: يف األخرى، كما مل يُنصــــــــــَ
 عنهم النىكال. )ابن كثري(.

 
ُوِن } -17 ُمم َصاِعَقُة المَعَذاِب اهلم ِسُبونَ فََأَخَذَتم  {.ِبَا َكانُوا َيكم

 أي: ِمن التكذيِب واجلحود. )ابن كثري(.
 
ُتمم ِبَربُِِكمم َأرمَداُكمم } -23 َاِسرِينَ فََأصم َوَذِلُكمم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَـنـم ُتمم ِمَن اْلم  .{َبحم

 أي: يف مواقِف القيامِة خسرُُت أنفَسكم وأهليكم. )ابن كثري(.
 
ُمم َكانُوا َخاِسرِينَ } -25  .{ِإَّنَّ

هم رضــــــــــــــــا هللا وا مغبونني ببيعِ واإلنس، كــان نــا من اجلنيِ عليهم عــذابُ  الــذين حقى  إن تلــك األممَ 
 )الطربي(. وعذابه. بسخطهِ  هُ ورمحتَ 
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 .{ِلَك َجَزاُء َأعمَداِء اَّللَِّ النَّارُ ذَ } -28

 . )الطربي(.هللا أعداءِ  جزاءُ  ،ى به هؤالء الذين كفروا من مشركي قريشزَ الذي جيُ  هذا اجلزاءُ 
 
َنَِّة الَِِّت  } -30 ُتمم ُتوَعُدونَ َوأَبمِشُروا ِِبجلم  .{ُكنـم
كم واســـــــتقامتِ  ،كم ابهلل الدنيا على إميانِ ا يفدوهنَ م توعَ اليت كنتُ  ةَ اجلنى   خرةِ لكم يف اآل  وا ِبنى رُّ وســـــــُ 

 . )الطربي(.على طاعته
 
َتِهي أَنـمُفُسُكمم } -31  {.نَ َوَلُكمم ِفيَها َما َتدَُّعو  َوَلُكمم ِفيَها َما َتشم

 . )ابن كثري(.به العيون النفوس، وتقرُّ  مما تشتهيهِ  ،ما ختتارون من مجيعِ  ،أي: يف اجلنة
 
 .{رَِحيمٍ نـُُزالا ِمنم َغُفوٍر } -32

ِمن غفوٍر لذنوِبكم، رحيٍم بكم رؤوف، حيُث غفر، وســرت، ورحم، وإنعاماً  وعطاءً   أي: ضــيافةً 
 ولطف. )ابن كثري(.

 
ِلِميَ َوقَاَل ِإنَِِّن ِمَن } -33  {.المُمسم

 )الطربي(. بوحدانيته. له ابإلميانِ  له ابلعبودة، وخشعَ  هلل ابلطاعة، وذلى   وقال: إنين ممن خضعَ 
 
َتِعذم ِِبَّللَِّ } -36 َزَغنََّك ِمَن الشَّيمطَاِن نـَزمٌغ فَاسم  .{ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع المَعِليمُ َوِإمَّا يـَنـم
 كَ ن كالمِ مِ  ذلكَ  ولغريِ  ،ن نزغاتهبه مِ  كَ واسـتجارتِ  الشـيطان، منَ  كَ السـتعاذتِ  هو السـميعُ   هللاُ 

من  ذلكَ  بُ ذهِ ا يُ وممي  ،ك به نفسُ  كَ ثتْ وحدى   ،ن نزغاتهمِ  كَ ى يف نفسِ مبا ألقَ  العليمُ   ،غريك وكالمِ 
 )الطربي(. .لقهخَ  وأمورِ  ن أمورٍ مِ  ذلكَ  وغريِ  ،بلك قِ 
 
ُجُدوا َّلِلَِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ } -37 ُه تـَعمُبُدونَ َواسم ُتمم ِإَيَّ  {.ِإنم ُكنـم
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وال تشــركوا يف   لصــوا له العبادة،أن ختُ   ن طاعتهِ مِ  وإنى   ،ون له ابلطاعةإن كنتم تعبدون هللا، وتذلُّ 
 ســـــواه. وال تنبغي لشـــــيءٍ  ،لغريه  ال تصـــــلحُ   شـــــيئاً ســـــواه، فإن العبادةَ   ه وعبادتكموهُ طاعتكم إايي 
 )الطربي(.

 
َ ُو } -38 َتكم َأُمونَ  ُيَسبُِِحوَن َلُه ِِبللَّيمِل َوالنـََّهارِ ا فَالَِّذيَن ِعنمَد رَبَِِك فَِإِن اسم  .{َوُهمم اَل َيسم
 )الطربي(. ...اليالً وهنارً  ونَ لُّ ويص ،له حونَ يسبيِ ... 
 
ُدوَن يف } -40 نـَا َأَفَمنم يـُلمَقى يف النَـّاِر َخريمٌ َأمم َمنم َيَمِت  َآََيتِنـَاِإنَّ الَـِّذيَن يـُلمحـِ َن َعَليـم اَل َُيمَفوم

ُتمم  َم المِقَياَمِة اعمَمُلوا َما ِشئـم  {.ِإنَُّه ِبَا تـَعمَمُلوَن َبِصريٌ َآِمناا يـَوم
ايـُْلحــِ } ــَ ــتقــامــةِ  الصــــــــــــــحــةِ  عن جهــةِ  القرآنِ  آايتِ  ينحرفون يف أتويــلِ  {:ُدوَن يف َآاَيتِن  واالســــــــــــ

 . الباطلة فيحملوهنا على احملاملِ 
 )روح املعاين(. أعمالكم. فيجازيكم حبسبِ  {:ِإنىُه مبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ }

وال من  ليــه منهــاى عخيفَ  ال وعلمٍ  ِبعمــالكم اليت تعملوهنــا ذو خربةٍ  - أيهــا النــاسُ  -إن هللا 
 )الطربي(. .غريها شيءٌ 

 
يدٍ } -42  .{تـَنمزِيٌل ِمنم َحِكيٍم محَِ

يـــٍد{ مبعىن حممود، أي: يف مجيِع مـــا أيمُر بـــه وينَهى عنـــه،  }َحِكيٍم{ يف أقوالـــِه وأفعـــالـــه، }محَِ
 اجلميُع حممودٌة عواقبُه وغاايته. )ابن كثري(.

 
 {.ُهداى َوِشَفاءٌ ُقلم ُهَو لِلَِّذيَن َآَمُنوا } -44
 )البغوي(. من األوجاع. وقيل: شفاءٌ  .ملا يف القلوب  وشفاءٌ  ،ى من الضاللةهدً 
 
نمُه ُمرِيبٍ َوَلوماَل َكِلَمٌة َسبَـَقتم ِمن رَّبَِِك } -45 ُمم َلِفي َشكٍِ مِِ نَـُهمم َوِإَّنَّ   {.َلُقِضَي بـَيـم
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َر العقوب ه، ِبْن يؤخِي عاد، لعجىَل  عن قوِمَك املكذِيبني إىل يوِم املةَ ولوال وعٌد أخَذُه هللاُ على نفســـــِ
م  هلم  له. قِيقنيالقرآن، غرُي حم قولون عنكٍي ِمن القرآن، أو شــــــــكٍي فيما يلفي ـشـــــــ العذاب، وإهنى

 )الواضح(.
 
َها} -46 ِسِه َوَمنم َأَساَء فـََعَليـم  .{َمنم َعِمَل َصاِْلاا فَِلنَـفم

ه، وَمن أســــــاَء العمَل فإنى ســــــوَء عاقبتِه يعوُد َمن عمَل عمالً صــــــاحلًا فإنى نفَعُه يعودُ   على نفســــــِ
 )الواضح(. .ذلك على نفِسِه ك

 
 اجلزء اْلامس والعشرون

 
 {.َوِإنم َمسَُّه الشَّرُّ فـَيَـُئوٌس قـَُنوطٌ } -49

 )البغوي(. { من رمحته.هللا، }قـَُنوطٌ  { من روحِ ُؤوسٌ يَـ }فَـ والفقر،  ةُ الشدى  :}َوِإن مىسىُه الشىرُّ{
 
َناُه َرمحمَةا ِمنَّا ِمنم بـَعمِد } -50  {.لَيَـُقوَلنَّ َهَذا ِل  َضرَّاَء َمسَّتمهُ َولَِئنم َأَذقـم
ُه َرمْحًَة مِينىاَولَِئنْ } ْتهُ وغىن، } خرياً وعافيةً   آتيناهُ   :{ أََذقْـنَــــــــــــــــٰ  ةٍ من بعد شـدى  :{ِمن بـَْعِد ضـَرىآَء َمسـى

 . )البغوي(.أصابته وبالءٍ 
 
اِن َأعمَرضَ َوِإَذا أَ } -51 ــَ نمســـــــــ نـَا َعَلى اْلمِ َانِبـِِه  نـمَعمم رُّ فـَُذو ُدعـَاءٍ َوَنََى ِبـِ ُه الشـــــــــــَّ ــَّ  َوِإَذا َمســـــــــ

 .  {َعرِيضٍ 
كر، وتكربىَ ومشَخ  وإذا أنَعمنا على اإلنســـــــــــــاِن ابملاِل واجلاِه والعافية، أعرَض عن الطىاعِة والشـــــــــــــُّ

اصـــــــــــالً. ُه فقٌر وبالء، دعاان دعاًء كثريًا متو ِبنفِه واســـــــــــتكرَب عن االنقياِد ألمِر هللا، وإذا أصـــــــــــابَ 
 )الواضح(.

 
ٍء َشِهيدٌ } -53 ِف ِبَربَِِك أَنَُّه َعَلى ُكلِِ َشيم  {.َأَوَلَم َيكم
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أن حممداً صـــلى هللا عليه وســـلم   وأقواهلم، وهو يشـــهدُ   عبادهِ  ى ابهلل شـــهيداً على أفعالِ أي: كفَ 
ِكنِ  كما قال:  ،به عنه فيما أخربَ   صـــادقٌ  ــٰ َهُد مبَآ أَنَزَل إِلَيْ }لـىــــــــــــــ ُ َيشـــْ ســـورة ]  َك أَنزََلُه ِبِعْلِمِه{ ٱَّللى
 )ابن كثري(. [ اآلية.66النساء: 

 
 سورة الشورى 

 
َِكيمُ } -3 ُ المَعزِيُز اْلم  {.اَّللَّ

ُ اْلَعزِيُز{ أي: يف انتقامه، }احلَِْكيُم{ يف أقوالِه وأفعاله. )ابن كثري(.  }اَّللى
 
َنَّ } -7  .{السَِّعريِ ِة َوَفرِيٌق يف َفرِيٌق يف اجلم

 ،صلى هللا عليه وسلم  هم به رسولهُ عوا ما جاءَ بَ واتـى   وهم الذين آمنوا ابهللِ   {ةِ نى  اجلَْ يف  يقٌ رِ فَ }منهم  
وهم الذين  ،هاعلى أهلِ  املسعورةِ   هللاِ   ن انرِ مِ  ةِ دَ يف املوقَ  يقول: ومنهم فريقٌ  {ِعريِ َوَفرِيٌق يف السى }

 )الطربي(. رسوله. هم بهخالفوا ما جاءَ و  ،كفروا ابهلل
 
َّاِلُموَن َما هَلُمم ِمنم َوِلٍِ َواَل َنِصريٍ } -8  {.َوال

 حنيَ   هللاِ  ن عقابِ هم مِ ينصـــــــــــرُ   ريٍ ـصــــــــــ وال ن  ،القيامة هم يومَ يتوالي  ن ويليٍ ما هلم مِ   والكافرون ابهللِ 
 ي(.. )الطرب همن عاقبَ هلم ممى  ويقتصُّ  ،ن عذابههم مِ فينقذُ  ،هميعاقبُ 
 
لَِياءَ َأِم } -9  .{اَّتََُّذوا ِمنم ُدونِِه َأوم

 ؟ )الطربي(.وهنمهللا يتولى  من دونِ  هؤالء املشركون ابهلل أولياءَ  أم اختذَ 
 
 .{َوُهَو السَِّميُع المَبِصريُ } -11

ن ى عليه مِ ال خيفَ  ،مألعماهلِ  البصـــــريُ  ،]هكذا يف األصـــــل[ قول ن خلقهِ به مِ  ملا تنطقُ  الســـــميعُ 
لُتجَزى   ،هوكبريَ   هُ ٍص صـــــغريَ حمُ   ،جبميعه  وهو حميطٌ   ،منه  شـــــيءٍ  عنه علمُ  وال يعزبُ   ،شـــــيء ذلكَ 
. ن خريٍ نفٍس مبا كسبْت مِ  كلُّ   )الطربي(. أو شري
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ٍء َعِليمٌ } -12 ِدُر ِإنَُّه ِبُكلِِ َشيم  .{يـَبمُسُط الرِِزمَق ِلَمنم َيَشاُء َويـَقم
يقول:  {رُ دِ قْ يَـ وَ }  ،غنيهويُ  هُ مالَ   رُ كثِ ويُ   ،له  ويبسطُ  ،لقهن خَ مِ   على من يشاءُ  هُ وفضلَ  هُ رزقَ   عُ يوسيِ 
 وتعاىَل   تباركَ   هللاَ   يقول: إنى  {ِإنىُه ِبُكلِي َشْيٍء َعِليمٌ }  ،ويفقرهُ  قهُ منهم فيضييِ   ن يشاءُ على مَ  ويقرتِيُ 
 البسـطُ  حهُ صـلِ ن الذي يُ ومَ  ،ن يقرتعلى مَ  وتقتريهِ   ،عن يوسـيِ على مَ   ن توسـيعهِ مِ  ،ما يفعل بكليِ 

ــِ ويُ   ،عليه يف الرزق ــلِ  ،لقهن خَ مِ  دهُ فســــــــ ــِ عليه ويُ  التقتريُ  حهُ والذي ُيصــــــــ ن مِ  ذلكَ  وغريُ  ،دهفســــــــ
 لقه.خَ  تدبريِ   ن صـــــــــــــالحِ مِ   ،وغريه والتقتريِ  البســـــــــــــطِ  ى عليه موضـــــــــــــعُ ال خيفَ  ،ذو علم ،األمور

 )الطربي(.
 
ُ رَبُـّنـَا َورَبُُّكمم لَنـَا } -15 الُنـَا َوَلُكمم اَّللَّ اُلُكمم َأعممـَ َنُكُم   َأعممـَ نَـنـَا َوبـَيـم َة بـَيـم نَـنـَا اَل ُحجـَّ ُ ََيمَمُع بـَيـم اَّللَّ

 .  {َوِإلَيمِه المَمِصريُ 
ُب عـنا مجيعًـا، وهو متويلِي أموران، لـنا أعمـالُـنا اليت حنـ هللاُ ربُّ  نُعـاقـَُب عليهـا، ليهـا، ونُـثاُب أو اســـــــــــــــَ
 ينا.وال يتعدىى ضررُها إل أعماُلكم اليت اكتسبُتموها ولكم
ريُ } نَـَنا َوإِلَْيِه اْلَمصـِ ُ جَيَْمُع بـَيـْ وَم القيامة، وإليِه مرجُعنا يوَم احلسـاب، : هللاُ تعاىَل جيَمُع بيننا ي{اَّللى

 )الواضح(.   حقي.ستفَيفِصُل بيننا، وجُيازي كالًّ مبا ي
 
ُتِجيَب َلُه ُحجَّ َوالَِّذيَن ُُيَاجُّوَن يف اَّللَِّ ِمنم بـَعمِد مَ } -16 َوَعَليمِهمم تـُُهمم َداِحَضٌة ِعنمَد َرّبِِِمم  ا اسم

 .{َغَضٌب َوهَلُمم َعَذاٌب َشِديدٌ 
 )الطربي(. النار. وهو عذابُ  ،شديد عذابٌ  خرةِ وهلم يف اآل ،غضب ن هللاِ وعليهم مِ 

 
ُ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه } -19  .{المَقِويُّ المَعزِيزُ يـَرمُزُق َمنم َيَشاُء َوُهَو اَّللَّ
ذو  غلبهُ الذي ال يَ  {َوُهَو الَقِويُّ } ،منهم على من يشــــــاءُ  ويقرتِيُ   ،عليه عُ فيوســــــِي  يشــــــاءُ من   يرزقُ 

 ن أهـلِ مِ  إذا انتقمَ  يف انتقـامـهِ  {َعزِيزُ الْ } ،بقـدرتـه هُ عقـابَـ  عليـه إذا أرادَ  وال ميتنعُ  ،تـهأيـٍد لشـــــــــــــــدى 
 . )الطربي(.معاصيه
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اِْلَاتِ } -22 َنَّاِت  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصــــــَّ اِت اجلم اُءوَن ِعنمَد َرّبِِِمم يف َرومضــــــَ هَلُمم َما َيشــــــَ
 {.َذِلَك ُهَو المَفضمُل المَكِبريُ 

وأطيِب بقاِعها، وهلم  والذيَن آمنوا ابهلِل وأخَلصـــوا لُه يف الطىاعِة والعمل، منازهُلم يف رايِض اجلنىةِ 
م، وذلَك هو النِيعمُة الكبرية، والفوُز العظيم. ن املآكِل واملشــارِب اللىذيذِة عنَد رهبيِ ون مما يشــته

 )الواضح(.
 
ِذِبا } -24 ُ المبـَا ِـَل  َأمم يـَُقوُلوَن افمََتَى َعَلى اَّللَِّ كـَ ُ َُيمِتمم َعَلى قـَلمبـَِك َوَُيمُح اَّللَّ ِأ اَّللَّ ــَ فـَِإنم َيشـــــــــ

َقَّ ِبَكِلمَ   {.اتِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ َوُيُِقُّ اْلم
 كذابً   على هللاِ   دٌ املشـــــــــــركون ابهلل: اْفرتَى حممى  هؤالءِ  أم يقولُ   {أَْم يـَُقوُلوَن اْفرَتَى َعَلى اَّللِى َكِذابً }

 ؟نفسه ن ِقَبلِ ا مِ علينا اختالقً  هبذا الذي يتلوهُ  فجاءَ 
 فيثبته. اي حممدُ  أنزهلا إليكَ وحيُِقُّ احَلقى بَكِلماتِِه{ اليت }
ُدورِ ِإنىُه َعِليٌم ِبَذاتِ }  ،وما تنطوي عليه ضــمائرهم  ،خلقه  مبا يف صــدورِ  ذو علمٍ   هللاَ  إنى   {: الصــُّ

 )الطربي(. .هم شيءن أمورِ ى عليه مِ ال خيفَ 
 
بََة َعنم ِعَباِدِه َويـَعمُفو َعِن السَّيَِِئاتِ } -25 َبُل التـَّوم َعُلونَ  َوُهَو الَِّذي يـَقم  .{َويـَعمَلُم َما تـَفم
وهو   ،شـــــــــيء ن ذلكَ ى عليه مِ ال خيفَ   ،وشـــــــــري   ن خريٍ مِ  ما تفعلونَ  -  ناسُ أيها ال -كم  ربُّ  ويعلمُ 
 به منهُ  ونَ تركبوا ما تســـتحقُّ   واحذروا أنْ  ،كميف أنفســـِ  قوا هللاَ فاتى   ،هجزاءَ  ذلكَ  ازيكم على كليِ جمُ 

 )الطربي(. العقوبة.
 
 .{َوالمَكاِفُروَن هَلُمم َعَذاٌب َشِديدٌ } -26

ــا هلم  ــا ذكَر املؤمنني ومـ ــِة ِمن ملـ ــامـ ــَدُه يوَم القيـ ــا هلم عنـ ــافريَن ومـ ــل، ذكَر الكـ ِمن الثواِب اجلزيـ
 العذاِب الشديِد املوجِع املؤمِل يوَم معاِدهم وحساهِبم. )ابن كثري(.

 
 {.َويـَعمُف َعنم َكِثريٍ َأوم يُوِبقمُهنَّ ِبَا َكَسُبوا } -34

 (.)البغوي عليها. بُ { من ذنوهبم فال يعاقِ }َويـَْعُف َعن َكثريٍ 
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 .{َما هَلُمم ِمنم حمَِيصٍ  َويـَعمَلَم الَِّذيَن َُيَاِدُلوَن يف َآََيتَِنا} -35

ــولَ   خياصـــمونَ ويعلَم الذين  ــلم مِ ا صـــلى هللا عليه حممدً  هُ رسـ  تهِ وأدلى  هِ ربَ وعِ   يف آايتهِ  ن املشـــركنيَ وسـ
 )الطربي(. ..على توحيده.

 
 .{ِذيَن َآَمُنوا َوَعَلى َرّبِِِمم يـَتَـوَكَُّلونَ لِلَّ َوَما ِعنمَد اَّللَِّ َخريمٌ َوأَبـمَقى } -36

. يثقون  وبه  ،موإليه يقومون يف أســـــــــــــباهبِ  ،هملون يف أمورِ وما عند هللا للذين آمنوا به، عليه يتوكى 
 )الطربي(.

 
ُثِم } -37  .{َوالمَفَواِحشَ َوالَِّذيَن ََيمَتِنُبوَن َكَبائَِر اْلمِ

 . )البغوي(.انكالز   ،فهو فاحشة قبحهُ  قيل: ما عظمَ 
 
َّاِلِميَ } -40 ُرُه َعَلى اَّللَِّ ِإنَُّه اَل ُيُِبُّ ال َلَح فََأجم  {.َفَمنم َعَفا َوَأصم

َلَح{ ما بينه وبني من يعاديهِ }  ،إليه عن املسـيءِ   :{ أي}َفَمْن َعَفا ا عمي  واإلغضـاءِ  ابلعفوِ   َوَأصـْ
{} ،مـنه  صــــــــــــــدرَ  تعـاىل: }ِإنـىُه اَل حيـُِبُّ  وقوـلهُ . اجلزاء  أعظمَ وعال جـلى  جزـيهِ فيَ  :فـََأْجرُُه َعَلى ٱَّللِى
 . )روح املعاين، ابختصار(.يف االنتقام املتجاوزين احلدى  :ٱلظـىِٰلِمنَي{

 
 {.فَُأولَِئَك َما َعَليمِهمم ِمنم َسِبيلٍ  َوَلَمِن انـمَتَصَر بـَعمَد ظُلمِمهِ } -41
 . )الواضح(.ملىذي أخَذ حبقِيِه بعَدما ظُل ول
 
َقِِ ُأولَئـَِك هَلُمم } -42 َرمِض ِبَغريمِ اْلم ُغوَن يف األم َمِلُموَن النَـّاَس َويـَبـم ِبـيُل َعَلى الَـِّذيَن َي َا الســـــــــــَّ ِإَّـنَّ

 .{َعَذاٌب أَلِيمٌ 
ذُة على َمن ظََلموا، فبَــ  ا املؤاخــَ غَي ريــدوَن البدؤوا ابالعتــداء، أو عــاوزوا يف أخــِذ حقِيهم، ويإمنــى

 ديدة.ٌة ـشـــــــــ جِه حقي، فهؤالِء جيُب أن مُيَنعوا ِمن الظُّلم، وهلم عقوب و ريِ واإلفســــــــــاَد يف األرِض بغ
 )الواضح(.
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ِعَي ِمَن الذُّلِِ َوتـََراُهمم  } -45 ــِ َها َخاشــــ وَن َعَليـم َُُروَن ِمنم َ رمٍف َخِفيٍِ َوقَاَل الَِّذيَن   يـُعمَرضــــــُ يـَنم

ُهمم   ُروا أَنـمُفسـَ رِيَن الَِّذيَن َخسـِ َاسـِ َم المِقَياَمِة َآَمُنوا ِإنَّ اْلم ِليِهمم يـَوم َّاِلِمَي يف َعَذاٍب َوَأهم َأاَل ِإنَّ ال
 {.ُمِقيمٍ 

َهاَوتـَرَاُهْم يـُعْ } وَن َعَليـْ ِعنَي ِمَن الذُّليِ }  ،أي: على النار {َرضـــُ ــِ أي: الذي قد اعرتاهم مبا {: َخاشـ
 .هللا تعاىل أسلفوا من عصيانِ 

ــرمديٍي أبديي، ال خروَج هلم منها، وال حميَد  {:يمٍ َأاَل ِإنى الظىاِلِمنَي يف َعَذاٍب ُمقِ } أي: دائٍم ســـــــ
 هلم عنها. )ابن كثري(.

 
َاا} -48  .{فَِإنم َأعمَرُضوا َفَما َأرمَسلمَناَك َعَليمِهمم َحِفي

 فإْن كذىبَك املشركون، وأعَرضوا عمىا تدعوُهم إليه، فلسَت موكىالً هبدايِتهم. )الواضح(.
 
 .{يرٌ ٌم َقدِ ِإنَُّه َعِلي} -50

}ِإنىُه َعِليٌم{ أي: مبن يســتحقُّ كلُّ قســٍم ِمن هذه األقســام، }َقِديٌر{ أي: على َمن يشــاء، ِمن 
 تفاوِت الناِس يف ذلك. )ابن كثري(.

 
ياا َأوم ِمنم َورَاِء ِحَجاٍب َأوم يـُرمِسَل َرُسوالا  }  -51 ُ ِإالَّ َوحم َي فـَُيوحِ َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأنم ُيَكلَِِمُه اَّللَّ

 {.ِبِِذمنِِه َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِلي  َحِكيمٌ 
}فـَُيوِحَي إبْذنِِه ما َيشــــــاُء{ يقول:  ،رســــــواًل، إما جربائيل، وإما غريه  هللا من مالئكتهِ  أو يرســــــلَ 

إليه من   هُ ه أن يوحيَ ربُّ  ه ما يشــاء، يعين: ما يشــاءُ ربيِ   إليه إبذنِ  لِ إىل املرسَــ  فيوحي ذلك الرســولُ 
ــالةِ  وهني، وغريِ  أمرٍ   على كليِ  ثناؤه: ذو علويٍ  جلى  هُ يعين نفســـــــــَ   {هُ نى إِ } والوحي.  ذلك من الرســـــــ

، )الطربي لقـــه.خَ  يف تـــدبريهِ  يقول: ذو حكمـــةٍ  {يمٌ كِ حَ } ،عليـــه واقتـــدار وارتفـــاعٍ  ،شــــــــــــــيء
 (.ابختصار
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ُـيَاُن َوَلِكن} -52 ِري مـَا المِكتـَاُب َواَل اْلمِ اء ِمنم َجَعلمنـَاُه نُ  مـَا ُكـنَت تـَدم وراا َّنـَّمِدي بـِِه َمنم نَّشـــــــــــَ
َتِقيمٍ  ِدي ِإََل ِصَراٍط مُّسم   {.ِعَباِدَن َوِإنََّك لَتَـهم

حي، ولكْن ِه اليت بيـىَنها هللاُ لَك ابلو قبُل ما هو القرآن، وال اإلمياُن مبعامل ُف ِمنعر ... ما كنَت ت
ــاُء هدايَتُه   َمنا هَندي بِه  جعلنا القرآَن نورًا وحقًّ  ِمن عباِدان، وإنىَك أيُّها النبُّ هَتدي بذلَك نشـــــــــــ
 قيم. )الواضح(.النُّوِر إىل طريِق هللا املست

 
َرمضِ ِصَراِط اَّللَِّ } -53  .{الَِّذي َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم

 )الطربي(. لك.له يف ذ وما يف األرض، ال شريكَ  واتِ اما يف السم الذي هلم ُملك مجيعِ 
 

 الزخرف  سورة
 
ُهمم َبطمشاا} -8 َنا َأَشدَّ ِمنـم َلكم َوَِّليَ  فََأهم  .{َوَمَضى َمَثُل األم

 ةِ واهم وشـــــدى زوان بقُ عجِ فلم يُ  ،ا إذا بطشـــــواِبنبيائهم بطشـــــً   املســـــتهزئنيَ  ن هؤالءِ مِ   فأهلكنا أشـــــدى 
 ى أنْ أحرَ   ةً منهم قو   فالذين هم أضــعفُ   ،أاتهم نا إذْ ن ِبســِ مِ   قدروا على االمتناعِ ومل يَ  ،همبطشــِ 
 . )الطربي(.هبم تْ نا إذا حلى مِ ن نقَ مِ  قدروا على االمتناعِ ال يَ 
 
َرمَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ } -9  {.المَعزِيُز المَعِليمُ َولَِئنم َسأَلمتَـُهمم َمنم َخَلَق السََّماَواِت َواألم

. ى عليه شـيءن األشـياء، ال خيفَ م وما فيهنى  هبنى  من أعدائه، العليمُ  وانتقامهِ  يف سـلطانهِ  العزيزُ 
 )الطربي(.

 
تاا َكَذِلَك َُّتمَرُجونَ َوالَِّذي نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماءا ِبَقَدٍر فَأَنمَشرمَن ِبِه } -11  {.بـَلمَدةا َميـم

 )البغوي(. كم أحياء.خُتَرجون من قبور  كذلك   ،ابملطر امليتةَ  كما أحيينا هذه البلدةَ   :أي
 
تَـُووا}  -13 بمَحاَن الَِّذي َعَلى ظُُهورِِه ُثَّ َتذمُكُروا نِعمَمَة رَبُِِكمم   لَِتســــــم تَـَويـمُتمم َعَليمِه َوتـَُقوُلوا ســــــُ ِإَذا اســــــم

 {.َوَما ُكنَّا َلُه ُمقمرِِنيَ َسخََّر لََنا َهَذا 
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ْبحاَن الىِذي سَــ }يَن لفضــِله: كر بنعمِته، شــا إذا اســتَويُتم على ظهورِها، وتقولوا مقريِين ...   خىَر ســُ
ا ُكنـىا لـَُه ُمْقرِِننيَ  َذا َومـَ نـا هـذا لـىَل ليـب، الـذي ذزىَه عن كـلِي نقٍص وعبُّنـا وتن ر هللاُ : تقـدىَس {لَنَـا هـَ

 املركوَب ويسىَرُه لنا.. )الواضح(.
 
نم َوَجَعُلوا َلُه ِمنم ِعَباِدِه ُجزمءاا } -15  .{َساَن َلَكُفوٌر ُمِبيٌ ِإنَّ اْلمِ

  .نيبِ ها عليه مُ اليت أنعمَ  هِ ربيِ  مِ لِنعَ  دٍ لذو جح إن اإلنسانَ 
 )الطربي(. حاله. رِ وتدبُّ  قلبهِ  بفكرِ  هُ لَ عليه ملن أتمى  هُ نعمَ  كفرانهُ   نيُ بِ يقول: يَ 

 
َر َأَحُدُهمم ِبَا َضَرَب لِلرَّمحمَِن َمَثًلا } -17 َِيمٌ  َوِإَذا ُبشِِ َودًّا َوُهَو َك ُهُه ُمسم  {.َظلَّ َوجم

 كما ذكرَ   ،هم ابلبنات أحدُ  رَ يعين إذا ُبشــيِ   .شــبههيُ  شــيءٍ  كليِ   وذلك أن ولدَ   .هاً بَ هلل شَــ  مبا جعلَ 
َر َأَحُدُهْم بِٱألُنـَْثىٰ }َوِإَذا   النحل:  يف ســـورةِ  ــِي َودياً َوُهَو َكِظيٌم{  ُبشـ ــْ من  [58 اآلية] َظلى َوْجُهُه ُمسـ
 )البغوي(. والغيظ. احلزنِ 
 
َتُب َشَهاَدَُتُمم } -19 أَ َسُتكم  {.ُلونَ َوُيسم

على حقيقتها، ولن جيدوا إىل ذلك  أن أيتوا بربهانٍ  وُيســـــــــــألون عن شـــــــــــهادهتم تلك يف اآلخرةِ 
 )الطربي(. سبياًل.

 
َُفوَها } -23 لمنـَا ِمنم قـَبملـَِك يف قـَرميٍَة ِمنم َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمَتم َن َآَِبَءَن وََكَذِلَك َما َأرمســـــــــــَ ِإنَّ َوَجدم

َتُدونَ َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّ   { َعَلى َآََثرِِهمم ُمقم
 نفعــلُ  ،همبفعلِ  هم مقتــدونَ هم وطريقتِ وإاني على منهــاجِ  ،ينودِ  ةٍ ى ملــى ان عل  وجــدان آابءَ إاني  ...

 . )الطربي(.ما كانوا يعبدون ونعبدُ  ،كالذي فعلوا
 
َُرم َكيمَف َكاَن َعاِقَبُة المُمَكذِِِبيَ } -25 ُهمم فَانم َنا ِمنـم  .{فَانـمتَـَقمم
بِة وأهَلكناهم، فانظْر كيف  انتَقمنا مِ ف  مآهُلم؟ )الواضح(. كانن األُمِم املكذِي
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ِمِه } -26  {.ِإنَِِّن بـََراٌء ِمَّا تـَعمُبُدونَ َوِإذم قَاَل ِإبـمَراِهيُم أِلَبِيِه َوقـَوم
 )الواضح(. هذه األصنام. ِتكمعباد إنىين بريٌء ِمن

 
 {.َلَعلَُّهمم يـَرمِجُعونَ  َعِقِبِه يف  َكِلَمةا َِبِقَيةا َوَجَعَلَها  } -28

ــرُي اآليـة:  َمن هو  الِص )ال إلـَه إالي هللا( ابقيـًة يف ذريِيىتـِه، ومـا زاَل منهم كلمـَة اإلخوجعـلَ تفســــــــــــ
 . )الواضح(.ةالعقيدِة الصىحيحيَرِجُع إىل  َك منهمأشر  وحيِد ويَدعو إليه، ولعلى َمنعلى التى 

 
ُمم } -37 ُمم َعِن السَِّبيِل  مم لََيُصدُّوَّنَُ َوِإَّنَّ َتُدونَ َوَُيمَسُبوَن َأَّنَّ  {.ُمهم

نون هلم احلقي، فيزييِ  هللا، عن ســـــــــبيلِ  ون هؤالء الذين يعشـــــــــون عن ذكرِ وإن الشـــــــــياطني ليصـــــــــدُّ 
ُْم ُمْهَتُدوَن{ يقول:   ،بطاعته ابهلل، والعملَ   هون إليهم اإلميانَ الضـــــــــــــاللة، ويكريِ  ُبوَن أهنى }َوحْيســـــــــــــَ

 ضــــــــــــاللة، أهنم على احلقيِ الالشــــــــــــياطني هلم ما هم عليه من  ون ابهلل بتحســــــــــــنيِ  املشــــــــــــركويظنُّ 
 ... )الطربي(.والصواب 

 
 .{فَِبئمَس المَقرِينُ } -38

 فبئَس الصىاحُب اخلبيث. )الواضح(.
 
َي } -40 ِمُع الصُّمَّ َأوم ََتمِدي المُعمم  {.َوَمنم َكاَن يف َضًَلٍل ُمِبيٍ َأفَأَنمَت ُتسم

  أن املقصوَد قريش.ذكَر املؤلفُ 

 احلقي، قد أابنَ  سـبيلِ  غريَ  السـبيل، سـالكٍ  عن قصـدِ  أو هتدي من كان يف جورٍ وتفسـريها: ...  
  .جائر السبيلِ   زائل، وعن قصدِ أنه عن احلقِي  ضاللهُ 
كيف   خلقـهِ  قلوبِ   صــــــــــــــرفُ  اـلذي بـيدهِ   ،ثـناؤه: ليس ذـلك إلـيك، إمنـا ذـلك إىل هللا جـلى  يقولُ 

 )الطربي(. ة.غهم النذار نذر، فبليِ شاء، وإمنا أنت م
 
ِمكَ َوِإنَُّه } -44 ٌر َلَك َوِلَقوم  {.َلذِكم

 . )البغوي(.يعين القرآن
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َن } -46  .{َوَمَلِئِه فـََقاَل ِإِّنِ َرُسوُل َربِِ المَعاَلِميَ َوَلَقدم َأرمَسلمَنا ُموَسى ِبَََِيتَِنا ِإََل ِفرمَعوم
ه، فقاَل هلم: إينيِ رســــوٌل إليكم ِمن عنِد هللِا ربِي العاَلمني. إىل فرعوَن وأشــــراِف قومِه وأتباعِ   ...

 )الواضح(.
 
ُهُم المَعَذاَب } -50 َنا َعنـم  {.ِإَذا ُهمم يـَنمُكُثونَ فـََلمَّا َكَشفم

 . )النسفي(.به وال يفونَ  ابإلميانِ  ينقضون العهدَ 
 
َناُهمم انـمتَـقَ فـََلمَّا َآَسُفوَن } -55 ُهمم فََأغمَرقـم َنا ِمنـم  .{ َأَجمَِعيَ مم

 )الطربي(. ا يف البحر.م مجيعً فأغرقناهُ  ،لناه هلمالذي عجى  العذابِ  انتقمنا منهم بعاجلِ 
 
َنا َعَليمِه } -59 َرائِيلَ ِإنم ُهَو ِإالَّ َعبمٌد أَنـمَعمم  {.َوَجَعلمَناُه َمَثًلا لَِبِِن ِإسم
ُه َمَثالً } رَِٰءيلَ }  وعربة  آيةً   :{َوَجَعْلنَــــــــــــــــــٰ ــْ ــاء وجلى  هللا عزى   يعرفون به قدرةَ  ،{ليَِبىِنۤ ِإسـ  ،على ما يشـ

 )البغوي(. أب. من غريِ  هُ حيث خلقَ 
 
 .{فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِ يُعونِ } -63
 قاءِ ن اتيِ كم به مِ فيما أمرتُ  وأطيعوين  ،معاصـــيه  ابجتنابِ   وخافوهُ   ،بطاعته كم أيها الناسُ قوا ربى فاتى 
 )الطربي(. لكم. نصيحيت وقبولِ  ،أمره باعِ واتيِ  هللاِ 
 
  .{ِإنَّ اَّللََّ ُهَو َرّبِِ َورَبُُّكمم فَاعمُبُدوهُ } -64

 )الواضح(. فالتزموا طاعَته، واعبدوُه وحَده.فأان مثُلكم يف العبوديىة، وهللاُ ريبِي وربُّكم، 
 
َزاُب ِمنم بـَيمِنِهمم } -65 َحم تَـَلَف األم ٍم أَلِيمٍ  فـََويمٌل لِلَِّذيَن ظََلُموا ِمنم َعَذابِ فَاخم  .{يـَوم

لة، ِمن عذاِب يوِم القيامة. )الواضح(.  فالويُل واهلالُك للِفَرِق الضالىة، احملريِفِة واملبدِي
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َُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأنم َتَمتِيَـُهمم بـَغم } -66 ُعُرونَ َتةا َهلم يـَنم  {َوُهمم اَل َيشم
 )الطربي(. وهم ال يعلمون مبجيئها.

 
َم َواَل أَنـمُتمم حَتمَزنُونَ ََي ِعَباِد اَل } -68 ٌف َعَليمُكُم الميَـوم  .{ َخوم
وال أنتم  ،عنكم  كم منه برضـــــــايَ نتُ فإين قد أمِ  ،ن عقايبمِ  اليومَ  عليكمُ   اي عبادي ال خوفٌ ...  
 )الطربي(. موه منها.ا فارقتُ لكم ممى  م عليه خريٌ الذي قدمتُ  فإنى  ،الدنيا على فراقِ  حتزنونَ 

 
ِلِميَ الَِّذيَن آَ } -69  .{َمُنوا ِبَََِيتَِنا وََكانُوا ُمسم
ــَدقوا الذين ــِلمني  آمنوا ابهلِل وصــــ ــَتســــ ــولِه، منقادينألمِر هللِا   يف إمياهِنم، وكانوا مســــ رِع   ورســــ ــى للشــــ

 وأحكاِمه. )الواضح(.
 
َنََّة أَنـمُتمم َوَأزمَواُجُكمم } -70  {.حُتمَ ُونَ  ادمُخُلوا اجلم

 . )ابن كثري(.أَنُتْم َوأَْزوَُٰجُكْم{ أي: نظراؤكم} ،ال هلم: ادخلوا اجلنة}ٱْدُخُلواْ ٱجْلَنىَة{ أي: يق
ن مل مَ  خرجُ فيَ  ،التام  لالختصــاصِ   فاإلضــافةُ   .نســاؤكم املؤمنات   :{نىَة أَنُتْم َوأَْزٰوُجُكمْ }ٱْدُخُلواْ ٱجلَْ 

 . )روح املعاين(.منهم يؤمنْ 
 
َحاٍف ِمنم َذَهٍب وَ } -71 َعمُيُ يُطَاُف َعَليمِهمم ِبصــــــــــِ َنـمُفُس َوتـََلذُّ األم َتِهيِه األم َواٍب َوِفيَها َما َتشــــــــــم َأكم

 {.َوأَنـمُتمم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ِة  ُب فيــِه األَنُفُس ، ذهــب، وأكواب  ِبنيــٍة كِقصــــــــــــــــاٍع ِمنيُطــاُف على أهــِل اجلنــى وفيهــا مــا َترغــَ

ــتهيِه ِمن ــار أنواِع املآكِل وامل وَتشــــ ــتل ب، وما تشــــ ُه األعنُي ِمنســــ ــِن املاجل ذُّ نظَر، وأنتم ماِل وُحســــ
 )الواضح(. ًدا.ماكثوَن فيها أب

 
َها َتَمُكُلونَ } -73  .{َلُكمم ِفيَها فَاِكَهٌة َكِثريٌَة ِمنـم

َها أَتُْكُلوَن{ أي: مهما اخرتُُت وأردُُت.   أي: ِمن مجيِع األنواع، }ِمنـْ
 والغبطة. )ابن كثري(. وملـيا ذكَر الطعاَم والشراب، ذكَر بعَدُه الفاكهَة لتتمى النعمةُ 
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ُهمم َوُهمم ِفيِه ُمبمِلُسونَ } -75  .{اَل يـَُفَتَُّ َعنـم

 ال خُيفىُف عنهم. )روح املعاين(.
 
 {.قَاَل ِإنَُّكمم َماِكُثونَ } -77

 )البيضاوي(. وال بغريه. لكم مبوتٍ  ال خالصَ 
 
ثـَرَُكمم لِلمَحقِِ } -78 َقِِ َوَلِكنَّ َأكم َناُكمم ِِبْلم  .{َكارُِهونَ   َلَقدم ِجئـم

ُكم بِ  نَــــــٰ ِكنى َأْكثـَرَُكْم لِْلحَ حناه وفسى لكم، ووضى   ناهُ { أي: بيى ٱحلَْقيِ }َلَقْد ِجئـْ رُِهوَن{ رانه، }َولَــــــٰ قِي َكــــــٰ
أي: ولكْن كانْت ســـجاايكم ال َتقبله، وال تُقِبُل عليه، وإمنا تنقاُد للباطِل وتعظِيمه، وتصـــدُّ عن 

كم ابملالمة، وانَدموا حيُث ال تنفُعكم الندامة. ُض أهلَ بغُ احلقِي وأتابه، وتَ  ه، فُعودوا على أنفســــــــــــِ
 )ابن كثري(.

 
َِكيُم } -84  .{المَعِليمُ َوُهَو اْلم
 )الطربي والبغوي(. هم.مبصاحلِ  لعليمُ ا
 
 .{َوِإلَيمِه تـُرمَجُعونَ } -85

 )ابن كثري(. فشر. ابعمله، إن خرياً فخري، وإن شرًّ  أي: فيجازي كالًّ 
 
ِمُنونَ َوِقيِلِه ََي َربِِ } -88 ٌم اَل يـُؤم  .{ِإنَّ َهُؤاَلِء قـَوم

، إنى هؤالِء قوٌم معاندوَن كذىبوين وال   يؤمنون. )الواضح(.اي ربي
 
ُهمم َوُقلم َسًَلٌم } -89 َف يـَعمَلُمونَ فَاصمَفحم َعنـم  .{َفَسوم
 . )الطربي(.كفرهمعلى   والعذابِ  والنكالِ  ن البالءِ ون مِ ما يلقَ  {َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ }
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 سورة الدخان 
 
َلٍة ُمَبارََكٍة } -3  {ِإنَّ ُكنَّا ُمنمِذرِينَ ِإنَّ أَنـمَزلمَناُه يف لَيـم

 أي: معلِيمنَي الناَس ما ينفُعهم ويضرُّهم شرًعا، لتقوَم حجىُة هللِا على عباده. )ابن كثري(.
 
  {:ِإنَّ ُكنَّا ُمرمِسِليَ  َأممراا ِمنم ِعنمِدنَ } -5

 . )البيضاوي(.ناى حكمتِ دان على مقتضَ أمراً حاصالً من عن أعين هبذا األمرِ 
 
 .{َرمحمَةا ِمنم رَبَِِك ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع المَعِليمُ } -6
  .عليهم الرمحةِ  ألجلِ  إىل العبادِ  ابلكتبِ  الرسلِ  ألن من عادتنا إرسالَ  أنزلنا القرآنَ  :أي

 . )البيضاوي، ابختصار(.مأحواهلَ  ويعلمُ  العبادِ  أقوالَ  يسمعُ  :يُم{}ِإنىُه ُهَو ٱلسىِميُع ٱْلَعلِ 
 
نَـُهَما} -7 َرمِض َوَما بـَيـم ُتمم ُموِقِنيَ  َربِِ السََّماَواِت َواألم  .{ِإنم ُكنـم

أي: الذي أنزَل هذا القرآَن هو ربُّ الســماواِت واألرِض وخالُقهما ومالُكهما وما فيهما. )ابن 
 كثري(.

 
َوَِّليَ َه ِإالَّ ُهَو ُُيمِيي َوُيُِ اَل ِإلَ } -8  .{يُت رَبُُّكمم َوَربُّ َآَِبِئُكُم األم

ــمـ  ربيِ  غريُ  لكم أيهـا الـناسُ  ال معبودَ  ال  ـفإـنهُ  ،هفال تعـبدوا غريَ   ،وـما بينهمـا واألرضِ  واتِ االســــــــــــ
 ا كانَ ممى  ما يشـاءُ  ومييتُ   ،ي ما يشـاءيهو الذي حيُ   ،واهسِـ  وال تنبغي لشـيءٍ   ،لغريه العبادةُ  تصـلحُ 
 ا.حيًّ 

ن آابئكم كم مِ ى قبلَ ن مضَـــ مَ  كم ومالكُ يقول: هو مالكُ  {ِلنيَ وى آابِئُكُم اأْلَ  ُكْم َوَربُّ َربُّ }وقوله:  
 .لنياألوى 

 وال نفع. على ضريٍ   كم اليت ال تقدرُ آهلتِ   دونَ  فاعبدوهُ  هو الربُّ   ،صفته يقول: فهذا الذي هذهِ 
 )الطربي(.
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مَ } -10  .{َتَمِت السََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبيٍ  فَارمَتِقبم يـَوم
 . )الواضح(...فانتظْر هبم يوًما شديًدا

 
ٌم َُممرُِمونَ  َهُؤاَلءِ َفَدَعا رَبَُّه َأنَّ } -22  {.قـَوم

 فرعوُن وقومه.
 
واا } -24 َر رَهم ُرِك المَبحم ُمم ُجنمٌد ُمغمَرُقونَ َواتـم  {.ِإَّنَّ
 . )البغوي(.كما جاوزه  البحرَ   تركهِ يف قلبهُ  هم ليطمئنى غرقُ موسى أنه يُ  أخربَ 
 
َن } -31 رِِفيَ ِمنم ِفرمَعوم  {ِإنَُّه َكاَن َعالِياا ِمَن المُمسم

 أي: مستكربًا جبيارًا عنيًدا. )ابن كثري(.
 
ُم تـُبٍَّع } -37 َناُهمم َأُهمم َخريمٌ َأمم قـَوم َلكم ُمم َكانُوا َُممرِِميَ  َوالَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم َأهم  {.ِإَّنَّ

هم  هم وكفرِ إمنـــا أهلكنـــاهم إلجرامِ  ،الـــذين أهلكنـــاهم ن األممِ هم مِ ن قبلِ ذين مِ لـــ وا عٍ بى تُـ  إن قومَ 
 )الطربي(. م.برهبيِ 
 
نَـُهَما اَلِعِبيَ } -38 َرمَض َوَما بـَيـم َنا السََّماَواِت َواألم  .{َوَما َخَلقم

 بدوِن حكمٍة وفائدة. )الواضح(. فيها واألرَض وَمن عليها هلًوا وعبثًاوما خَلقنا السىماَء وَمن 
 
َقِِ } -39 َناَُهَا ِإالَّ ِِبْلم ثـََرُهمم اَل يـَعمَلُمونَ َما َخَلقم  .{َوَلِكنَّ َأكم

 وت. )الواضح(. عِث بعَد املولكنى أكثَر النىاِس ال يعَلموَن ذلك، ولذلَك فهم ال يتفكىروَن يف الب
 
َم المَفصمِل ِإنَّ } -40  {.ِعيَ ِميَقاَُتُمم َأَجمَ  يـَوم
 . )النسفي(.همموعدهم كليِ  وقتُ 
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42- { ُ  {.ِإنَُّه ُهَو المَعزِيُز الرَِّحيمُ ِإالَّ َمنم رَِحَم اَّللَّ
 )النسفي(. ٱلرىِحيُم{ ألوليائه.} ،على أعدائه الغالبُ  :}ِإنىُه ُهَو ٱْلَعزِيُز{

 
 .{َوُعُيونٍ يف َجنَّاٍت } -52

م يف جنىاٍت عاليات، وأهناٍر   جارايت. )الواضح يف التفسري(.إهنى
 
َناُهمم ِبُورٍ َكَذِلَك } -54  {.ِعيٍ  َوَزوَّجم
ــفـنا من اجلـناتِ   :أي  جـناهموى كـذـلك أكرمـناهم ِبن ز   ،واللـباس والعيونِ  كمـا أكرمـناهم مبـا وصــــــــــــ

 .زويجالت ، ليس من عقدِ هم هبني قراني  :أي  ِعنٍي{}حِبُورٍ 
ــاءُ  ور": هنى و"احلُ  ــفاءِ   من بياضـــــهنى  الطرفُ  فيهنى  ارُ جماهد: حيَ  ض. قالَ البيا اتُ النقيى   النســـ  وصـــ
ها ها، واحدُ ســـــوادُ  الشـــــديداتُ  ،األعني بياضِ  شـــــديداتُ  نى " هوراحلُ أبو عبيدة: " . وقالَ لوهنني 

 )البغوي، ابختصار(. العينني. العيناء، وهي عظيمةُ  مجعُ  :"الِعنيو" .حوراء أحور، واملرأةُ 
 
ُعوَن ِفيَها } -55  {.لِِ فَاِكَهٍة َآِمِنيَ ِبكُ َيدم
قتادة: آمنني  هتا. وقالَ وها، }َءاِمِننَي{ من نفادها ومن مضرى { اشتهَ ُعوَن ِفيَها ِبكلِي فــَـِٰكَهةٍ }يَدْ 

 )البغوي(. والشياطني. واألوصابِ  من املوتِ 
 
ِحيمِ } -56  .{َوَوقَاُهمم َعَذاَب اجلَم
 . )الطربي(.رالنا م يومئٍذ عذابَ قني رهبُّ املتى  ى هؤالءِ ووقَ 
 
َِيمُ } -57 ُز المَع  .{َفضمًلا ِمنم رَبَِِك َذِلَك ُهَو المَفوم
منهم يف  ســــلفَ  عليهم، وإحســــاانً منه إليهم بذلك، ومل يعاقبهم جبرمٍ  كَ من ربيِ  الً اي حممدُ تفضــــُّ 

هم قِ مل يَ  منهم من ذلك   هلم على ما ســلفَ  هلم عن العقوبةِ  عليهم بصــفحهِ  لهُ تفضــُّ  والالدنيا، ول
  ومكروهه. هم أملهُ م ويصيبُ كان يناهلُ   اجلحيم، ولكنْ  عذابَ 



403 

 

ــه: } ــَك ُهَو الَفْوُز الَعِظيمُ وقولـ ــا هؤالءِ  يقولُ  :{َذلـ ــذي أعطينـ ــذا الـ ــاىل ذكره: هـ املتقني يف  تعـ
 العظيمُ  هو الظفرُ  يقول: ،العظيم  يف هذه اآلايت، هو الفوزُ  فتْ صـــــــــــِ اليت وُ  من الكرامةِ  اآلخرةِ 

هم امتحنَ  افيمـ  ،هقـائهم إايي واتيِ  ،مهم لرهبيِ م وطـاعتِ ِبعمـاهلِ  ،يف الـدنيـا ن إدراكـهِ مِ مبـا كـانوا يطلبون 
 )الطربي(. احملارم. واجتنابِ  ،والفرائض ن الطاعاتِ به مِ 
 
َا يَ } -58  {.َلَعلَُّهمم يـََتذَكَُّرونَ بِِلَساِنَك  سَّرمَنهُ فَِإَّنَّ

ــى  ــهالً   الذي أنزلناهُ  ران هذا القرآنَ أي: إمنا يســـ ــحاً بييِ   ســـ ــانِ   اناً جليًّ واضـــ ــحُ  كَ بلســـ  الذي هو أفصـــ
 )ابن كثري(. مون.مون ويعلَ }َلَعلىُهْم يـََتذَكىُروَن{ أي: يتفهى  ،وأجالها وأحالها وأعالها ،اللغات 

 
 اجلاثية سورة 

 
ِمُنونَ } -6  {.فَِبَأيِِ َحِديٍث بـَعمَد اَّللَِّ َوَآََيتِِه يـُؤم

عليكم  عليكم، وبعـد حججـهِ  هللا هـذا اـلذي يتلوهُ  ديـثِ بعـد حـ  - أيهـا القومُ  - حـديـثٍ  فبـأييِ 
ــديِ  من أـنه ال ربى   ،كم هبـا على وحـدانيـتهاليت دلى  وأدلـتهِ  ــواه، تصــــــــــــ م بتُ أنتم كـذى  قون، إنْ لكم ســــــــــــ
 )الطربي، ابختصار(. وآايته. حلديثهِ 

 
ِ اا َكَأنم } -8 َتكم َلى َعَليمِه ُثَّ ُيِصرُّ ُمسم َمُع َآََيِت اَّللَِّ تـُتـم رمُه ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ َيسم َمعمَها فـََبشِِ  .{ َلَم َيسم

{ أي: على كفرِه و  رُّ َلى َعَلْيِه{ أي: تُقرأ عليه، }مُثى ُيصـِ َمُع آاَيِت اَّللِى تـُتـْ جحودِه اسـتكبارًا }َيسـْ
َمْعَها{ أي: كأنهُ  ْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{: فأخربُه أنى   وعناًدا }َكَأْن ملَْ َيسـْ  له عنَد هللِا ما مسعها، }فـََبشـِي

 يوَم القيامِة عذااًب أليًما موِجًعا. )ابن كثري(.
 
ئاا } -9  .{مم َعَذاٌب ُمِهيٌ اَّتَََّذَها ُهُزواا ُأولَِئَك هلَُ َوِإَذا َعِلَم ِمنم َآََيتَِنا َشيـم

خرايًّ وُهزًوا، }أُولَِئَك هَلُْم َعَذابٌ  َذُه ســُ  ُمِهنٌي{ أي: أي: إذا حفَظ شــيًئا ِمن القرآِن كفَر به واختى
 يف مقابلِة ما استهاَن ابلقرآِن واستهزأَ به... )ابن كثري(.
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ُبواِمنم َورَائِِهمم َجَهنَُّم  } -10 ُهمم َما َكســَ ئاا َواَل يـُغمِِن َعنـم يـم لَِياَء   شــَ َواَل َما اَّتََُّذوا ِمنم ُدوِن اَّللَِّ َأوم
َِيمٌ   .{َوهَلُمم َعَذاٌب َع

ُهْم َما} ًئا  َواَل يـُْغيِن َعنـْ بوا به ما كسبوا إذا هم ُعذيِ   مَ جهنى  غين عنهم من عذابِ وال يُ   {:َكَسُبوا َشيـْ
  شيئاً. وولدٍ  يف الدنيا من مالٍ 

 )الطربي(. عظيم. مَ يف جهنى  يومئٍذ عذابٌ  ن هللاِ وهلم مِ  {:َعِظيمٌ َوهَلُْم َعَذاٌب }
 
ٍز أَلِيمٌ  هَلُمم َعَذابٌ َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبَََِيِت َرّبِِِمم } -11  .{ِمنم رِجم

ــديِ  ،على احلقي  تِ اـلداالي  ايتِ ن اآلمِ  جحـدوا ـما يف القرآنِ  واـلذينَ   ...قوا هبـا ويعملوا هبـاومل يصــــــــــــ
 )الطربي(.

 
ُكُرونَ } -12  .{َوَلَعلَُّكمم َتشم

 )روح املعاين(. على ذلك. املرتتبةَ  ولكي تشكروا النعمَ 
 
ٍم يَـ } -13  .{تَـَفكَُّرونَ ِإنَّ يف َذِلَك َْلَََيٍت ِلَقوم
 مـاتٍ عال، لَ يتنياآل لكم يف هـاتنيِ  هُ رَ أـنه ســــــــــــــخى  لكم مـا أنـبأكم أيهـا الـناسُ  هللاِ  يف تســــــــــــــخريِ  إنى 

ــياءَ  لكم هذهِ  رَ وســــــخى  ،عليكم هذه النعم الذي أنعمَ   ،هلكم غريُ  على أنه ال إلهَ  ودالالتٍ   األشــــ
هبا   فيعتربونَ  ،تهوأدلى  جهِ جَ وحُ  هللاِ   يف آايتِ  رونَ يتفكى  لقومٍ  ،على تســــــــــــــخريها غريهُ  اليت ال يقدرُ 

 )الطربي(. روا فيها.روها وفكى إذا تدبى  ،عظونويتى 
 
ِزَي } -14 ِسُبونَ لَِيجم ماا ِبَا َكانُوا َيكم  .{قـَوم

 )ابن كثري(. أي: إذا صفحوا عنهم يف الدنيا، فإن هللَا جمازيهم ِبعماهِلم السيِيئِة يف اآلخرة.
 
َهاَمنم َعِمَل َصا} -15 ِسِه َوَمنم َأَساَء فـََعَليـم  .{ُثَّ ِإََل رَبُِِكمم تـُرمَجُعونَ  ِْلاا فَِلنَـفم
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ن مِ  الصــا َ  ذلكَ  عملَ  فلنفســهِ  ،لنهيه  وانزجرَ  ،ى إىل أمرهفانتهَ   ،طاعتهب  هللاِ  ن عبادِ مِ  ن عملَ مَ 
 وهللاُ   ،هغريَ   ذلكَ   ألنه ال ينفعُ   ،ذلك   ال لغريِ   هُ ربى   أطاعَ   ،هللا ن عذابِ ها مِ خالصَ   وطلبَ   ،العمل

   .غيني  عاملٍ  كليِ   عن عملِ 
ــاءَ ومَ  ــيتهِ   ،يف الدنيا هُ عملَ  ن أسـ ــهِ   ،هوهنيَ  هُ فيها أمرَ  وخالفهِ   ،هفيها ربى   مبعصـ ألنه   ،جىَن  فعلى نفسـ
 . )الطربي(.ى نفسهوَ ا سِ أحدً  ومل يضرى  ،ها به سخطهوأكسبَ  ،ها بذلك أوبقَ 
 
ٍم يُوِقُنونَ َوُهداى وَ َهَذا َبَصائُِر لِلنَّاِس } -20  .{َرمحمٌَة ِلَقوم
 احلكيم.  العزيزِ   ن هللاِ مِ   وأنه تنزيلٌ  ،هذا القرآن  ةِ صحى  حبقيقةِ   {لَِقْوٍم يُوِقُنونَ   َرمْحَةٌ وَ }  ،ورشادٌ ...  
ــائرُ   ثناؤهُ  جلى  وخصى   بَ ن كذى مَ  ألهنم الذين انتفعوا به دونَ   ؛ى ورمحةدً وهُ  املوقنني ِبنه هلم بصــــ
 )الطربي(. .وله حزانً  ىفكان عليه عمً  ،الكفر ن أهلِ به مِ 
 
ُ َعَلى ِعلمٍم َوَخَتَم َعَلى ََسمعِـِه َوقـَلمبـِِه َوَجعَـَل } -23 لَـُّه اَّللَّ َُه َهَواُه َوَأضـــــــــــَ َأفـََرأَيـمَت َمِن اَّتـَََّذ ِإهلـَ

ِديِه ِمنم بـَعمِد اَّللَِّ َأَفًَل َتذَكَُّرونَ َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوةا   .{َفَمنم يـَهم
أيها   {ُرونَ  َتذَكى َفاَل أَ }  ؟هإايي   هللاِ   إضــــــاللِ  بعدَ  الرشــــــدِ  ةِ حمجى   وإبصــــــارِ  ،احلقي   إلصــــــابةِ  قهُ وفيِ ن يفمَ 

؟ ارشــــــدً ا مُ وليًّ  لنفســــــهِ  ولن جيدَ  ،اأبدً   به ما وصــــــفنا فلن يهتديَ   هللاُ  ن فعلَ مَ  موا أنى فتعلَ   ،الناس
 )الطربي(.

 
نـم } -24 ا ِهَي ِإالَّ َحيـَاتـُنـَا الـدُّ ُر َوقـَاُلوا مـَ ِلُكنـَا ِإالَّ الـدَّهم ا يـُهم ا هَلُمم بـَِذلـَِك يـَا ََّنُوُت َوََنميـَا َومـَ َومـَ

ُنُّونَ   .{ِمنم ِعلمٍم ِإنم ُهمم ِإالَّ يََ
نـَْيا مَنُوُت َوحَنَْيا وَ }القائلني:  املشـركنيَ  وما هلؤالءِ  مبا  {َما يـُْهِلُكَنا ِإالى الدىْهرُ َما ِهَي ِإالى َحَياتـَُنا الدُّ

ــً ذلك خترُّ  ألهنم يقولونَ  ،علم ن يقنيِ يعين مِ  ،ن علممِ  ن ذلكَ مِ  نَ يقولو  ن أاتهم مِ  خربٍ  ا بغريِ صـــــ
من  ثنـاؤه: مـا هم إال يف ظنيٍ  جـلى  الى َيظُنُّوَن{ يقولُ ْن ُهْم إِ }إِ  ،عنـدهم حبقيقتـه وال برهـانٍ  ،هللا
ــنتهم.ما ينطقون م من اعتقادهم حقيقةُ   عنهم أهنم يف حريةٍ  خيربُ  ،وشـــــــــكيٍ  ذلك   ن ذلك ِبلســـــــ

 )الطربي(.
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َلى َعَليمِهمم َآََيتـَُنا } -25  .{بـَيَِِناتٍ َوِإَذا تـُتـم
 . )الطربي(.ابهلل يف ذلك  التصديقِ  أهلِ  عن قلبِ  ات، تنفي الشكى جليى  واضحاتٍ 

 
َرمضِ َوَّلِلَِّ ُملمُك } -27  .{السََّماَواِت َواألم

  فيهما يف الدنيا واآلخرة. )ابن كثري(.خيرُب تعاىَل أنه مالُك السماواِت واألرض، احلاكمُ 
 
ُتمم تـَعمَمُلونَ } -28 َن َما ُكنـم َم َُتمَزوم  .{الميَـوم

 أي: ُعاَزون ِبعماِلكم خريِها وشريِها. )ابن كثري(.
 
ا الَـِّذيَن َآَمُنوا َوعَ } -30 َتِـِه َذلـَِك ُهَو افـََأمـَّ ُمم يف َرمحم ِخُلُهمم َرّبُّ اْلـَِاِت فـَيـُدم ُز ِمُلوا الصــــــــــــَّ لمَفوم

 .{المُمِبيُ 
ــيئً ومل يُ  ،دوهفوحى   ،ا الذين آمنوا ابهلل يف الدنيافأمى  ــركوا به شـ وا وانتهَ   ،به  وعملوا مبا أمرهم هللاُ   ،اشـ
مـا  وإدراكُ  ،مبـا كـانوا يطلبونـه هو الظفرُ لـَك ، وذبرمحتـه تـهِ جنى فيـُدِخُلهم يف  ،عنـه م هللاُ ا هنـاهُ عمـي 

 )الطربي، ابختصار(. هم فيها أنه هو الفوز.غايتُ  املبنيُ  ،كانوا يسعون يف الدنيا له
 
ماا َُممرِِميَ } -31 ُتمم قـَوم َ مُُتم وَُكنـم َتكم َلى َعَليمُكمم فَاسم  {َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َأفـََلمم َتُكنم َآََيِت تـُتـم

 عن اتيِباِعها، أي: يُقاُل هلم ذلَك تقريًعا وتوبيًخا: أَما قُرِئْت عليكم آايُت الرمحن، فاســـــــــــــتكربُتُ 
ــُتم عـنَد مسـاِعهـا،  ــتمـلتْ وأعرضــــــــــــ كم من علـيه قلوبُ  وكنتم قومـاً جمرمني يف أفعـالكم، مع مـا اشــــــــــــ

 ؟ )ابن كثري(.التكذيب
 
ــَّ } -32 اَعةُ َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوعمَد اَّللَِّ َحق  َوالســــــ ــَّ ِري َما الســــــ ِإنم  اَعُة اَل رَيمَب ِفيَها قـُلمُتمم َما َندم

َُنُّ ِإالَّ  تَـيمِقِنيَ  َن  {ظَنًّا َوَما ََنمُن ِبُسم
وإذا قاَل لكم املؤمنون: إنى ما وعَد هللاُ بِه حق  وصدق، ويوَم القيامِة آٍت ال شكِي فيه، جحدُُت 

  قيامة. )الواضح(.ذلَك وقلُتم: حنُن ال نعرُف ما هو يوُم ال
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زُِئونَ َوَحاَق ِّبِمم مَ  َوَبَدا هَلُمم َسيَِِئاُت َما َعِمُلوا} -33 تَـهم  {.ا َكانُوا ِبِه َيسم
يِيئـَاُت مـَا َعِمُلواْ هلم حينـئٍذ } ظهرَ   :{ أيَوبـََدا هَلُمْ } ــَ  ،عقوابهتـا  :أي ،أعمـاهلم  قـبائحُ  :{ أيســــــــــــ

... )روح ت ئام السـيأعماهلُ   :أي  ،أعماهلم  تُ ئاأو سـي  ،عنده  ها وتقبحُ صـاحبَ  تسـوءُ  فإن العقوبةَ 
 املعاين(.

 
َم نَـ } -34 َذا َومَـأمَواُكُم النَـّاُر َوِقـيَل الميَـوم ِمُكمم هـَ يُتمم ِلقَـاَء يـَوم ا َنســـــــــــِ اُكمم َكمـَ ــَ َومَـا َلُكمم ِمنم نمســـــــــ

 .{َنِصرِينَ 
كم بُ ن يعذيِ لكم ممى   ينتصــــــرُ  وال منتصــــــرٍ   ،هللا ن عذابِ مِ  كم اليومَ ذُ نقِ يُ  ن مســــــتنقذٍ وما لكم مِ   ...

 )الطربي(. لكم منه. فيستنقذُ 
 
ُُتم َذِلُكمم ِِبَنَُّكُم ا} -35 اَآََيِت اَّللَِّ  َّتـََّذم هـَ َم اَل ُُيمَرُجوَن ِمنـم نـميـَا فـَالميَـوم َيـَاُة الـدُّ  ُهُزواا َوَغرَّتمُكُم اْلم

تَـعمتَـُبونَ   .{َواَل ُهمم ُيسم
خريـًة ولعبًـا، ذلكُم العـذاُب الـذي ُجزيُتم بـه،  ــُ اذِكم دالئـَل هللِا وُمعجزاتـِه ســــــــــــ ــبـِب اختـِي هو بســــــــــــ

نيا بز  خارِفها وشـهواهِتا حىتى اسـتـسلمُتم هلا، وقلُتم ال حياَة سـواها. فاليوَم ال وخدعتكُم احلياُة الدُّ
 خَيرجوَن ِمن النىار.. )الواضح(.

 
ُد } -36 َمم َرمضِ فَِللَِّه اْلم  .{ َربِِ المَعاَلِميَ َربِِ السََّماَواِت َوَربِِ األم
دُ ِه احلَْ فَِللـى } ن مـا بكم مِ  كـلى   فـإنى  ،هـا النـاسدوا أيُّ امحَـ فـ  هُ فـإايي  ،لقـهخَ  عنـدَ  وأايديـهِ  مـهِ على نِعَ  {مـْ

 وتشـــــــــركونَ   رابًّ   ن دونهِ مِ  هُ خذونَ ما تتى  ودونَ   ،ووثن  ن آهلةٍ مِ   ن دونهِ مِ  ما تعبدونَ  فمنه دونَ   نعمةٍ 
 ن أصــنافِ مِ  ما فيهنى  مجيعِ  مالكِ و  ،الســبع ضــنيَ األرَ  ومالكِ  ،الســبع واتِ االســم مالكِ  ،به معه
 )الطربي(. .اخللق
 
َِكيمُ وَ } -37 َرمِض َوُهَو المَعزِيُز اْلم  .{َلُه المِك مََِيُء يف السََّماَواِت َواألم
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لعزيُز يف وهو ا .واألنداد  هلةِ ن اآلمِ   ما ســواهُ   دونَ  واألرضِ  واتِ ايف الســم والســلطانُ  وله العظمةُ 
 وتصـــــــــــريفهِ  ،هلقخَ   احلكيُم يف تدبريهِ   ،شـــــــــــيء قهرهُ وال يَ   ،ما دونه كلى   القاهرُ  ،من أعدائه  نقمتهِ 
 )الطربي(. أعلم. وهللاُ  .شاء كيفَ   هم فيما شاءَ إايي 
 

 اجلزء السادس والعشرون
 

 سورة األحقاف
 
 .{َأمم هَلُمم ِشرمٌك يف السََّماَواتِ } -4

لكم أيضـاً  الـسبع، فيكونُ  واتِ امع هللا يف السـم شـركٌ  -  أيها الناسُ  -أم آلهلتكم اليت تعبدوهنا  
ــرـيكَ   ـفإن من حجيت على إفرادي العـبادةَ   ؟ايف عـبادتكموهـ  ـبذـلك حجـةٌ  ـله يف  لريب أـنه ال شــــــــــــ

 )الطربي(. ما سواه. ِبلقها دون كليِ  خلقها، وأنه املنفردُ 
 
َلى عَ } -7  .{بـَيَِِناتٍ َليمِهمم َآََيتـَُنا َوِإَذا تـُتـم

 )ابن كثري(.. أي: يف حاِل بياهِنا ووضوِحها وجالئها
 
ا بـَيمِِن وَ } -8 َنُكمم َكَفى ِبِه َشِهيدا  .{بـَيـم

رُه الطربيُّ بقوله:   كم كم يل فيما جئتُ ن تكذيبِ مِ   وعليكم مبا تقولونَ  ا عليى شـــــاهدً   ى ابهللِ كفَ فســـــى
 .هللا ن عندِ به مِ 
 
َّاِلِميَ } -10 َم ال ِدي المَقوم  .{ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَهم
ــابةِ  قُ ال يوفيِ   هللاَ  إنى  ــتقيمِ  الطريقِ  يدوهَ  احلقيِ  إلصـــــــ ــَ  الذينَ  افرينَ الك القومَ  املســـــــ هم ظلموا أنفســـــــ

 )الطربي(. بكفرهم به. هللاِ  إبجياهبم هلا سخطَ 
 
 {.اَن َخريماا َما َسبَـُقوَن ِإلَيمهِ َلوم كَ َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن َآَمُنوا } -11



409 

 

ــبقَ  قالوا عن املؤمنني ابلقرآن: لو كان القرآنُ   :أي اراً  وعمي بالالً  نا هؤالء إِليه، يعنونخرياً ما ســـــــ
واإلماء، وما ذاك  هم وأضـراهبم من املسـتضـعفني والعبيدِ هللا عنهم، وأشـباهَ  اابً رضـيَ وصـهيباً وخبي 

إال ألهنم عـند أنفســــــــــــــهم يعتـقدون أن هلم عـند هللا وجـاهـة، وـله هبم عـناـية. وـقد غلطوا يف ذـلك 
ــاً، وأخطأوا خطأً  ُهْم بِبَـْعٍض }وََكٰذلِ  وتعاىل:  تباركَ  كما قالَ   ،ناً بييِ  غلطاً فاحشــــــــــــ ــَ َك فـَتَـنىا بـَْعضــــــــــــ

ُ َعَلْيِهم ميِ  ُؤاۤلِء َمنى ٱَّللى ى [ أي: يتعجبون كيف اهتدَ 53األنعام: ســـورة  ]  ن بـَْيِنَنآ{ليِيَـُقولۤواْ أََهــــــــــــــــــٰ
 . )ابن كثري(.{رْياً مىا َسبَـُقوَّن إِلَْيهِ هؤالء دوننا، وهلذا قالوا: }َلْو َكاَن خَ 

 
ى ِإَماماا َوِمنم قـَبمِلِه ِكَتابُ } -12 انا َعَربِيًّا لِيـُنمِذَر   َوَرمحمَةا  ُموســَ دٌِِق ِلســَ الَِّذيَن َوَهَذا ِكَتاٌب ُمصــَ

ِسِنيَ ظََلُموا  َرى لِلمُمحم  {.َوُبشم
 عليهم. هلم أنزلناهُ  {َوَرمْحَةً }
ِننيَ } َرى لِْلُمْحســـــِ يف  هُ ايي هم إم وطاعتِ نوا يف إمياهنِ فأحســـــَ   ى للذين أطاعوا هللاَ شـــــرَ وهو بُ  {:َوُبشـــــْ

 )الطربي(.. ههم إايي على طاعتِ  خرةِ هلم يف اآل ن هللاِ مِ  اجلزاءُ  نَ سُ فحَ  ،الدنيا
 
َت َعَليَّ  } -15 ُكَر نِعمَمَتَك الَِِّت أَنـمَعمم ــم اِْلاا   َوَعَلى َواِلَديَّ َربِِ َأومزِعمِِن َأنم َأشـــ ــَ َوَأنم َأعمَمَل صـــ

ِلِميَ ِإِّنِ تُـ تـَرمَضاُه َوَأصمِلحم ِل يف ُذرِِيَِِّت   .{بمُت ِإلَيمَك َوِإِّنِ ِمَن المُمسم
 .عليه عليهما نعمةٌ  ألن النعمةَ  ؛عليه وعلى والديه ي النعمةِ شكرَ بني  مجعَ {: َوَعَلى َواِلَديى }
 : املخلصني. )النسفي(.{َوِإينيِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ } ،{ من كلِي ذنبِإينيِ تـُْبُت إِلَْيكَ }
 
َنَِّة ُأولَِئَك الَِّذيَن } -16 َحاِب اجلم يَِِئاَِتِمم يف َأصـــــم َن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعنم ســـــَ ســـــَ ُهمم َأحم نـَتَـَقبَُّل َعنـم

ِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ  دم  {َوعمَد الصِِ
احلَة اليت ع  طاعاهِتم فهؤالِء نتقبىُل عنهم نيا، ونغفرُ مل وأعماهَلم الصـى   هلم سـيِيئاهِتموها يف احلياِة الدُّ

بىَل أْن يتق  جلنىة، َوْعَد الصـِيدِق الذي وعَدهُم هللاُ به، وهوِمن أصـحاِب ا نعاقُبهم عليها، فهم فال
 )الواضح(. سيِيئاهِتم. تجاوَز عنطاعَتهم، وي منهم
 
 .{َآِمنم ِإنَّ َوعمَد اَّللَِّ َحق  َويـمَلَك } -17
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ــديِ  :أي أـنه  هُ لقَـ خَ  اـلذي وعـدَ  هللاِ  وعـدَ  إنى  ،وـفاـتك  ن بـعدِ مِ  مبعوثٌ  أـنكَ  وأقرى   ،هللا بوعـدِ   قْ صــــــــــــ
 .فيه ال شـــــــكى   حق    ،مم ِبعماهلِ جملازاهتِ  احلســـــــابِ  هم منها إىل موقفِ جُ رِ وخمُ  ،همهم من قبورِ ابعثُ 

 )الطربي(.
 
ُل  } -18 نمسِ ُأولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعَليمِهُم المَقوم نِِ َواْلمِ ُمم يف أَُمٍم َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِهمم ِمَن اجلِم  ِإَّنَّ

 .{َكانُوا َخاِسرِينَ 
 وا عن أمرِ وعتَ   ،هللا بوا رســـــــــــــلَ الذين كذى  ،واإلنس ن اجلنيِ هم مِ وا قبلَ الذين مضـــــــــــــَ  من األممِ ...  
 .)الطربي( ابلعقاب. والنعيمَ  ،ى ابلضاللدَ هم اهلُ ببيعِ  غبوننيَ إهنم كانوا امل ،مرهبيِ 
 
َمَلُمونَ  َوُهمم اَل َولِيـَُوفِِيَـُهمم َأعمَماهَلُمم } -19  .{ُي
وال  ،ال على مـا مل يعمـل  ،على ذنـبه منهم إال عقوـبةً  ازي املســــــــــــــيءَ ال جيُـ  ،ظلمونهم ال يُ ومجيعُ 
 )الطربي(. منهم ثواَب إحسانه. احملسنَ  بخسُ وال يَ  ،غريه عليه ذنبَ  ملُ حيَ 
 
ُوِن } -20 َذاَب اهلم َم َُتمَزومَن عـَ ِ ُوَن يف افـَالميَـوم َتكم ُتمم َتســـــــــــم ُتمم ِبـَِا ُكنـم َقِِ َوِبـَِا ُكنـم َرمِض ِبَغريمِ اْلم ألم

 .{تـَفمُسُقونَ 
ــوا لِ ختُ  فـتأبون أنْ   ،كمعلى ربيِ  األرضِ  ون يف اـلدنـيا على ظهرِ م تتكربى كنتُ   مبـا  وأنْ  ،ـله العـبادةصــــــــــــ
ــه نوا ألمرهِ ذعِ تُـــ  ــَِ } ،لكم بـــه كم وأذنَ لكم ربُّ  مـــا أابحَ  بغريِ  :أي {ِبَغرْيِ احلَْقيِ } ،وهنيـ ُتمْ ومبـ  ا ُكنـْ

 )الطربي(. فتعُصونه. هُ م فيها ختالفون طاعتَ يقول: مبا كنتُ  {تـَْفُسُقونَ 
 
َقاِف } -21 َحم َمُه ِِبألم ِ َيَديمِه َوِمنم َخلمِفِه َواذمُكرم َأَخا َعاٍد ِإذم أَنمَذَر قـَوم َوَقدم َخَلِت النُُّذُر ِمنم َبيم

َِيمٍ  َأالَّ تـَعمُبُدوا ِإالَّ اَّللََّ ِإِّنِ َأَخاُف َعَليمُكمم  ٍم َع  .{َعَذاَب يـَوم
يعين:  {هِ فِ لْ خَ  نْ مِ وَ } ،هود يعين: من قبلِ   {يََدْيهِ  ِمْن َبنْيِ }ها  أممِ   إبنذارِ  الرســــــــــلُ  وقد مضــــــــــتِ 
 ولكنْ   ،هكم إايى ا يف عبادتِ شـــــــيئً   شـــــــركوا مع هللاِ { يقول: ال تُ أالى تـَْعُبُدوا إالى اَّللىَ } ،هودومن بعد ِ 

كم بعبادتِ  عليكم أيها القومُ   إين أخافُ   ،نه ال إله غريهأ ،ا له األلوهةدو وأفرِ   ،صــــوا له العبادةأخلِ 
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ــامـــــة. وهو يومُ  ،ههولُـــــ  عظمُ يَ  يومٌ  وذلـــــكَ  ،عظيم يف يومٍ  هللاِ  عـــــذابَ  هللاِ  غريَ  )الطربي،  القيـــ
 ابختصار(.

 
ٍء } -25 يم ُر ُكلَّ شـــــــــَ َاُتَدمِِ اِكنـُهُ  ِبَِممِر َرّبِِ َبُحوا اَل يـَُرى ِإالَّ َمســـــــــَ َم مم  فََأصـــــــــم َكَذِلَك ََنمِزي المَقوم

رِِميَ   {المُمجم
َا}   أي: إبذِن هللِا هلا يف ذلك.  {ِِبَْمِر َرهبِي
ــَلنا، وخالَف أمران. )ابن َكَذِلَك جَنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنيَ } {: أي: هذا حكُمنا فيمن كذىَب رســــــ

 كثري(.
 
زُِئونَ ِإذم َكانُوا ََيمَحُدوَن ِبَََِيِت اَّللَِّ َوَحا} -26 تَـهم  .{َق ِّبِمم َما َكانُوا ِبِه َيسم

تَـْهزِؤون }َوحاَق هبِِ   ،هتمه، وينكرون نبوى ســلُ هللا وهم ر  بون حبججِ إذ كانوا يكذيِ  { ْم ما كانُوا ِبِه َيســْ
وهذا  .خروا به، فاســـتعجلوا به من العذاب هبم ما ســـ  وا به، ونزلَ ؤ عليهم ما اســـتهزَ  يقول: وعادَ 

كفركم ابهلل لى  ع بكم من العـذابِ  هلم: ـفاحـذروا أن حيـلى  لقريش، يقولُ   اؤهُ ثنـ  من هللا جـلى  وعـيدٌ 
 )الطربي(. قبل النقمة. روا ابلتوبةِ بعاد، وابدِ  ما حلى  هُ وتكذيبكم رسلَ 

 
َََيِت َلَعلَُّهمم يـَرمِجُعونَ } -27 َنا اْلم َلُكمم ِمَن المُقَرى َوَصرَّفـم َنا َما َحوم َلكم  .{َوَلَقدم َأهم
مشــــــــــــــركي مكــة. )تفســــــــــــــري { عن كفرِهم، فلم يرجعوا، فــأهلكنــاهم. خيوِيُف ْم يـَْرِجُعونَ َلَعلىهُ }

 البغوي(.
 
َرُهُم الَِّذيَن اَّتََُّذوا ِمنم ُدوِن اَّللَِّ }  -28 ُهمم   قـُرمَِبنا َآهِلَةا فـََلوماَل َنصـــَ لُّوا َعنـم َوَذِلَك ِإفمُكُهمم َوَما َبلم ضـــَ

 {.َكانُوا يـَفمََتُونَ 
 ..بون هبا فيما زعموا إىل رهبمأواثهنم وآهلتهم اليت اختذوا عبادهتا قرابانً يتقرى  {:هِلَةً قـُْراَباًن آَ }
َك ِإْفُكُهمْ } انُوا } ،هؤالء آهلتنــــا :بون، ويقولونهو كــــذهبم الــــذي كــــانوا يكــــذيِ  {:َوَذلــــِ ا كــــَ َومــــَ

فعـاؤان فى، وهي ـشـــــــــــــ بنـا إىل هللا زُليقول: وهو الـذي كـانوا يفرتون، فيقولون: هي تقريِ  {يـَْفرَتُونَ 
 )الطربي(. عند هللا.
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َ َيَديمِه  } -30 دِِقاا ِلَما َبيم ى ُمصـــَ عمَنا ِكَتاِبا أُنمِزَل ِمنم بـَعمِد ُموســـَ َمَنا ِإنَّ َسَِ ِدي ِإََل قَاُلوا ََي قـَوم يـَهم

َتِقيمٍ  َقِِ َوِإََل َ رِيٍق ُمسم  .{اْلم
َتِقيمٍ  ىَل َوإِ }  ،رضـــا على ما فيه هللِ  ويدلُّ  ،إىل الصـــواب  دُ رشـــِ يُ  ال  يقول: وإىل طريقٍ  {طَرِيٍق ُمســـْ

 . )الطربي(.وهو اإلسالم ،فيه اعوجاجَ 
 
َرمِض } -32 َولَيمَس لـَُه ِمنم ُدونـِِه َأولِيـَاُء ُأولَئـَِك َوَمنم اَل َيـُِبم َداِعَي اَّللَِّ فـََليمَس ِبُعمِجٍز يف األم

 {.يف َضًَلٍل ُمِبيٍ 
 جناتهِ   اســـــــــتحالةِ   بيانِ   إثرَ  ،الغري بواســـــــــطةِ   جناتهِ  الســـــــــتحالةِ   بيانٌ   :{اءلِيَ َس َلُه ِمن ُدونِِه أَوْ }َولَيْ 
اَلٍل ُمِبنيٍ } .بنفســه أي: ظاهٌر كونُه ضــالاًل، حبيُث ال خيَفى على أحد، حيُث { أُولَِئَك يف ضــَ

 أعَرضوا عن إجابِة َمن هذا شأنه. )روح املعاين، ابختصار(.
 
َرمَض   اَأَوَلَم يـََروما َأنَّ اَّللََّ } -33 َماَواِت َواألم ِبَقاِدٍر َعَلى َأنم   َوَلَم يـَعمَي ِبَلمِقِهنَّ لَِّذي َخَلَق الســـــــــــَّ

َتى بـََلى  ٍء َقِديرٌ ُُيمِيَي المَموم  {.ِإنَُّه َعَلى ُكلِِ َشيم
 ومل يتعْب ِمن َخلِقهنى، وال َعَجَز عن إبداِعهنى. )الواضح(. {:َوملَْ يـَْعَي ِِبَْلِقِهنى }
ْيٍء َقِديرٌ   ِإنىهُ   :أي  ،املوتى  على إحياءِ  واألرضَ  واتِ االســم الذي خلقَ   يقدرُ {: ...  َعَلى ُكلِي شــَ

وال  ،أراده  شـــيءٌ  ال يعجزهُ   ،ذو قدرة ،هُ لَ فعْ  وأرادَ   ،هقَ لْ خَ   شـــاءَ   شـــيءٍ  ذلك على كليِ  الذي خلقَ 
فال  ،فضــــــعيف عن ذلكَ  عجزَ  نمَ  ألنى  ،الفناء بعدَ  لقِ اخلَ  إنشــــــاءُ  عييهِ فيُ  هُ فعلَ  أرادَ   شــــــيءٌ   يُعييهِ 

 )الطربي(. .اضعيفً  ا أرادَ ن كان عمي ا مَ إهلً  يكونَ  ينبغي أنْ 
 
ُم المَفاِسُقونَ } -35 َلُك ِإالَّ المَقوم  {.فـََهلم يـُهم
 إال من يســــــــــــتحقُّ  بُ أنه ال يعذيِ  ،وجلى  عزى  وهذا من عدلهِ   .على هللا إال هالك  ال يهلكُ   :أي 

 (.)ابن كثري  أعلم.وهللا .العذاب 
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 سورة حممد
 
َقُّ ِمنم َرّبِِِمم َكفَّرَ } -2 اِْلَاِت َوَآَمُنوا ِبَا نـُزَِِل َعَلى حُمَمٍَّد َوُهَو اْلم ــَّ  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصـــ

ُهمم َسيَِِئاَِتِمم  َلَح َِبهَلُمم  َعنـم  .{َوَأصم
وآَمنوا مبا أنزَل هللاُ على  نَة املوافقَة للشــــــــــــــريعة،اَل احلـســـــــــــــ آمنوا إبخالص، وعملوا األعم والذين

خ، غفَر هلم ذنوهَبم. )الواضـــــــح يف  رســـــــولِه حممىٍد ِمن القرآن، وهو احلقُّ الذي ال يتغريىُ وال يُنســـــــَ
 التفسري(.

 
ُتُموُهمم  } -4 دُّوا المَوََثقَ َحَّتَّ ِإَذا أَثمَخنـم ــُ َرمُب فـَِإمـَّ  َفشـــــــــ َع اْلم ا َمنًـّا بـَعـمُد َوِإمـَّا فـَِداءا َحَّتَّ َتضـــــــــــَ

ُكمم بِبَـعمٍض  ُلَو بـَعمضـــــَ ُهمم َوَلِكنم لِيَـبـم َر ِمنـم ُ اَلنـمَتصـــــَ اُء اَّللَّ َوالَِّذيَن قُِتُلوا يف َأومزَارََها َذِلَك َوَلوم َيشـــــَ
 {.َسِبيِل اَّللَِّ فـََلنم ُيِضلَّ َأعمَماهَلُمم 

 كيال يقتلوكم، فيهربوا منكم.  وهم يف الواثقِ فشدُّ  :{َفُشدُّوا اْلَواَثقَ }
لى أَْعَماهَلُمْ َوالىذِ } ِبيِل اَّللِى فـََلْن ُيضـــــِ هللا  والذين قاتلوا منكم أيها املؤمنون أعداءَ   {:يَن قُِتُلوا يف ســـــَ

ى، حممداً صـــلى هللا عليه وســـلم من اهلدَ   هُ به رســـولَ  عثَ ما بَ  هللا، ويف نصـــرةِ  يف دينِ  من الكفارِ 
لى أعمـاهَلُمْ ، فجـاهـدوهم يف ذـلك  هللا أعمـاهلم اليت عملوهـا يف اـلدنيـا  فلن جيعـلَ  :{}فـََلْن ُيضـــــــــــــــِ

 )الطربي(. الكافرين. أعمالَ  ضالالً عليهم كما أضلى 
 
ِديِهمم } -5 ِلُح َِبهَلُمم َسيَـهم  {.َوُيصم

 ســــورة، وكان مما قاَلُه هناك:ذكَر أنه تقدىَم القوُل يف إصــــالِح البال، ويعين يف اآليِة الثانية من ال
والبال: ..  م.جماهد: شـــــــأهنَ  هم". وقالَ "أمرَ   :عباس م. وقرأ ابنُ حاهلَ  معناه: وأصـــــــلحَ   :قتادة قالَ 

 .والشأن كاحلالِ   ،مصدرٌ 
 
 {.َوَأَضلَّ َأعمَماهَلُمم َوالَِّذيَن َكَفُروا فـَتَـعمساا هَلُمم } -8

 .وال نفعاً  خريٍ  هلا غايةَ  أتلفها، مل جيعلْ  :أيفسىَرُه يف اآليِة األوىَل من السورِة بقوله: 
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 {.لمَكاِفرِيَن َأممثَاهُلَاَولِ } -10
 وللكافريَن السىائريَن على منهِجهم مثُل عقوبِتهم. )الواضح(.

 
ََل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَأنَّ الم } -11 ََل هَلُمم َذِلَك ِبَِنَّ اَّللََّ َموم  .{َكاِفرِيَن اَل َموم

ــر  من ،الكفر وفريقِ  ،اإلميـان اـلذي فعلـنا هبـذين الفريقني: فريقِ  هـذا الفعـلُ   اإلميـانِ  ـنا فريقَ تِ ُنصــــــــــــ
 بـــه وأطـــاعَ  ن آمنَ مَ  ويلُّ  هللاَ  أنى  ن أجـــلِ مِ  ،الكفر ان على فريقِ وتـــدمريِ  ،همنـــا أقـــدامَ وتثبيتِ  ،ابهلل
 )منتخب من الطربي(. هلم وال انصر. ال ويلى  ابهللِ  الكافرينَ  وِبنى  ،رسوله
 
ِخُل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا } -12 َارُ ِإنَّ اَّللََّ يُدم ََّنم  {.الصَّاِْلَاِت َجنَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

احلنَي يوَم القيامة، ويُثيُبهم على  أعماهِلم خرَي اجلزاء، فُيدِخُلهم جنىاٍت إنى هللَا ُيكرُِم املؤمننَي الصــى
 )الواضح(. عاليات، عري ِمن حتِتها األهنار، لتزيَد ِمن سعادهِتم وهبجِتهم.

 
أَ } -13 نـَاُهمم وَكـَ َلكم َرَجتـمَك َأهم ةا ِمنم قـَرميَتـَِك الَِِّت َأخم دُّ قـُوَّ َر يِِنم ِمنم قـَرمـيٍَة ِهَي َأشـــــــــــَ َفًَل َنصـــــــــــِ
 .{هَلُمم 

هم. )روح  هم منه ِبنفســِ هم بواســطِة األعواِن واألنصــار، إثَر بياِن عدِم خالصــِ بياٌن لعدِم خالصــِ
 املعاين(.

 
َنَِّة الَِِّت  } -15 َاٌر ِمنم َلََبٍ َلَم يـَتَـَغريَّم   المُمتـَُّقونَ ِعَد وُ َمَثُل اجلم ٍن َوَأَّنم َاٌر ِمنم َماٍء َغريمِ َآســــــــِ ِفيَها َأَّنم

فًّى َوهَلُمم ِفيَها ِمنم ُكلِِ الثََّمرَ  ــَ ٍل ُمصـــ ــَ َاٌر ِمنم َعســـ ارِِبَي َوَأَّنم ــَّ ٍة لِلشـــ َاٌر ِمنم َممٍر َلذَّ اِت  َعمُمُه َوَأَّنم
 {.يماا فـََقطََّع َأممَعاَءُهمم َمنم ُهَو َخاِلٌد يف النَّاِر َوُسُقوا َماءا محَِ كَ مم  َوَمغمِفَرٌة ِمنم َرّبِِِ 

 .معاصيه واجتنابِ  ،فرائضه ِبداءِ  هُ وا يف الدنيا عقابَ قَ وهم الذين اتـى {: ُوِعَد اْلُمتـىُقونَ }
ا فـََقطىَع أَْمعـَاءَ } يمـً اًء محَِ ُقوا مـَ ــُ الـٌِد يف النـىاِر َوســــــــــــ اليت  أمىن هو يف هـذه اجلنـةِ  :{ُهمْ َكَمْن ُهَو خـَ

قيَ   ،يف النار  ها ما وصـــــــفنا، كمن هو خالدٌ صـــــــفتُ  قد  ماءً   يف النارِ  هؤالء الذين هم خلودٌ  وســـــــُ
 . )الطربي، ابختصار(.همأمعاءَ  هِ حريِ  ةِ من شدى  ذلك املاءُ  عَ فقطى  هُ ى حرُّ انتهَ 
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َتِمُع ِإلَيمَك َحَّتَّ ِإَذا َخَرجُ } -16 ــم ُهمم َمنم َيســــــ وا ِمنم ِعنمِدَك قَاُلوا لِلَِّذيَن ُأوُتوا المِعلمَم َماَذا َوِمنـم
َواَءُهمم قَاَل َآنِفاا  ُ َعَلى قـُُلوِّبِمم َواتَـّبَـُعوا َأهم  .{ُأولَِئَك الَِّذيَن  ََبَع اَّللَّ

أُولَئـَِك الـىِذيَن ( من ســــــــــــــورِة النحـل: }108اآليـِة ) يف )الطبع(. ويعين يف ذكَر أنـه تقـدىَم القولُ 
ارِِهْم َوأُولَئـِـَك ُهُم اْلغـَـاِفُلونَ طَبَ  ــَ { وغريهــا، وقــد قــاَل يف معنــاُه َع اَّللىُ َعَلى قـُُلوهِبِْم َومَسِْعِهْم َوأَْبصـــــــــــــ

 غلـيبِ يف قلوهبم، وت املظلمِ  الكفرِ  ى، واخرتاعِ اهلـدَ  هللا هلم عن طريقِ  عن صــــــــــــــرفِ   عـبارةٌ  هـناك:
 هبــا يف اعتبــارٍ  حىت ال ينتفعَ  اسيِ هــذه احلو  بــذلــك طرقَ  على نظرهم، فكــأنــه ســــــــــــــــدى  اإلعراضِ 
 ..وأتمل

 الذين ختمَ  هم القومُ   ،همالذين هذه صفتُ  هؤالءِ :  ما تبقىى من اآليةفيوقاَل الطربيُّ يف تفسريِه و 
ورفضوا   ،عليه الصالة والسالم  هُ به رسولَ   هللاُ   الذي بعثَ  للحقيِ   فهم ال يهتدونَ  ،على قلوهبم  هللاُ 
 ...وال برهان ا هم عليه إىل حقيقةٍ ممى  فهم ال يرجعونَ  ،همدعتهم إليه أنفسُ بعوا ما واتى  ،هللا أمرَ 
 
َممُر فـََلوم َصَدُقوا اَّللََّ َلَكاَن َخريماا هَلُمم } -21  {.فَِإَذا َعَزَم األم
َدُقواْ ٱهللَ  األمرُ   وصـــارَ  القتالِ  فرضُ  ولزمَ  جدى األمرُ   :أي فَِإَذا َعَزَم ٱأَلْمُر{} { معزوماً، }فـََلْو صـــَ

اَن َخرْياً هلىُمْ  والطـاعـةِ  اإِلميـانِ  يف إظهـارِ   فـإذا عزمَ  :تقـديره ،"إذا" حمـذوف وقيـل: جوابُ  .{}َلكـَ
 )البغوي(. ولو صدقوا هللا لكان خرياً هلم. ،نكلوا وكذبوا فيما وعدوا األمرُ 
 
ُنطِ } -26 ُ ســـــــــــَ ا نـَزََّل اَّللَّ ُمم قـَاُلوا لِلَـِّذيَن َكرُِهوا مـَ َممِر َذلـَِك ِبََِّنَّ َواَّللَُّ يـَعمَلُم يُعُكمم يف بـَعمِض األم

َرارَُهمم   .{ِإسم
 )روح املعاين(. ذلك دخوالً أولياً. ويدخلُ  ،قبيح أو كلى  ،لليهود هُ هم ما يقولونَ أي إخفاءَ 

 
ُهُم المَمًَلِئَكُة } -27  .{َيضمرِبُوَن ُوُجوَهُهمم َوَأدمَِبرَُهمم َفَكيمَف ِإَذا تـََوفَـّتـم

ــة ــرُي اآليـ ِت األرواُح يف تفســــــــــــ ــُة لقبِض أرواِحهم، وتعصـــــــــــــــــى ــاَءهتم املالئكـ ــاهُلم إذا جـ : كيَف حـ
تَـَوَّفى أجســــــــاِدهم، واســــــــتخرجتها املالئكُة ابلعنِف والقهِر والضــــــــرب، كما قال: }َوَلْو تـََرى ِإْذ يَـ 

 [.. )ابن كثري(.50نفال: الىِذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْداَبَرُهْم{ اآلية. ]سورة األ
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َوانَُه } -28 َخَط اَّللََّ وََكرُِهوا ِرضم ُُم اتَـّبَـُعوا َما َأسم َبَط َأعمَماهَلُمم َذِلَك ِبََِّنَّ  {.فََأحم
اهَلُمْ قولـِه تعـاىل: } ذكَر أنـه تقـدىَم القوُل يف ــورة: 9{. ويعين يف اآليـِة )فـََأْحَبَط أَْعمـَ ( من الســــــــــــ

ُْم َكرِهُ } َك ِبَِهنى اهَلُمْ َذلــــِ َأْحَبَط أَْعمــــَ ا أَنـَْزَل اَّللىُ فــــَ معىن: {. وقــــد أطــــاَل فيــــه، وقــــاَل أخريًا: وا مــــَ
 ط.به، فهي لذلك كالذي أحب الذي ال يزكو وال يعتدُّ  جعلها من العملِ  ":أحبطَ "
 
َغاََّنُمم  الَِّذيَن يف قـُُلوِّبِمم َمَرضٌ َأمم َحِسَب } -29 ُ َأضم  {.َأنم َلنم ُُيمرَِج اَّللَّ
 وأوىَلُه ابلنفاق.( من السورة، 20كَر أنه تقدىَم تفسرُي مرِض القلب، وقد ورَد يف اآليِة )ذ 
 
ُلَونَُّكمم َحَّتَّ نـَعمَلَم المُمَجاِهِديَن ِمنمُكمم َوالصَّاِبرِيَن } -31 َبارَُكمم َولَنَـبـم ُلَو َأخم  .{َونـَبـم

 اضح(.... ونُظِهَر نتيجَة أعماِلكم وَمواقِفكُم احلقيقيىة. )الو 
 
وَل ِمنم } -32 اقُّوا الرَّسـُ ِبيِل اَّللَِّ َوشـَ دُّوا َعنم سـَ َُدى ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوصـَ بـَعمِد َما تـََبيََّ هَلُُم اهلم

ئاا  .{َلنم َيُضرُّوا اَّللََّ َشيـم
 . )الطربي(.وخالفه على من عاداهُ  رسوله، وُمظهرهُ  أمره، وانصرُ  ألن هللا ابلغُ 

 . )البغوي(.همفسَ ون أنإمنا يضرُّ 
 
 .{َواَل تـُبمِطُلوا َأعمَماَلُكمم  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِ يُعوا اَّللََّ َوَأِ يُعوا الرَُّسولَ } -33
ا الــىِذيَن َآَمُنوا} ــولــهاَي أَيُـّهــَ ولَ } { ابهلِل ورســــــــــــ ــُ { يف أمرمهــا وهنيهمــا. َأِطيُعوا اَّللىَ َوَأِطيُعوا الرىســــــــــــ

 )الطربي(.
 
ُ هَلُمم  َوَصدُّوا َعنم َسِبيِل اَّللَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا } -34  .{ُثَّ َماُتوا َوُهمم ُكفَّاٌر فـََلنم يـَغمِفَر اَّللَّ

وحالوا بينهم وبني ما أرادوا   ،ففتنوهم عنه ،عن ذلك  وبرســـولهِ   ابهللِ  اإلميانَ   ن أرادَ وا مَ وصـــدُّ   ...
 )الطربي(. ن ذلك.مِ 
 
ِمُنو } -36 ِتُكمم ُأُجورَُكمم َوِإنم تـُؤم أَلمُكمم  ا َوتـَتـَُّقوا يـُؤم  {.َأممَواَلُكمم  َواَل َيسم
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 . )البغوي(.أعمالكم يف اآلخرة { جزاءَ ُكمْ }يـُْؤِتُكْم ُأُجوَر  { الفواحشَ َوِإن تـُْؤِمُنواْ َوتـَتـىُقواْ }
 
اأَنـمُتمم } -38 ِبيـِل اَّللَِّ َفِمنمُكمم هـَ َن لِتـُنمِفُقوا يف ســـــــــــَ َعوم لم  َهُؤاَلِء تـُدم ُل َوَمنم يـَبمخـَ َا  َمنم يـَبمخـَ فـَِإَّنـَّ

ِه  ــِ ايـَبمَخُل َعنم نـَفمســــ ُتُم المُفَقَراُء َوِإنم تـَتَـَولَّوم ُ المَغِِنُّ َوأَنـم ماا َغريمَُكمم ُثَّ اَل َيُكونُوا   َواَّللَّ تَـبمِدلم قـَوم ــم َيســــ
 {َأممثَاَلُكمم 

 
 جُييــب، ِه فالُل مبــالــ َمن يبخــ  نكمه، فماجلهــاِد وغريِ  اِق يف طــاعــِة هللا، ِمنَعوَن لإلنفــ هــا أنُتم تــُد

  ...وَمن يبخْل مبا عندُه 
طـاعِتكم، غرُي حمتـاٍج إىل أمواِلكم، وأنتم  وهللاُ غين  عن {:َواَّللىُ اْلَغيِنُّ َوأَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء َوِإْن تـَتَـَولىْوا}
 وإذا أعرضـُتم عن و عليكم.أ وٌب لكمأو عدمُه حمسـ  وَن إىل رزقه، فإنفاُقكمراُء إليه، احملتاجقالف

 )الواضح(. ...هللِا  طاعةِ 
 

 سورة الفتح 
 
َتِقيماا} -2 ِدَيَك ِصَرا اا ُمسم  {.َويـَهم

ــراطِ  واهلــدايــةِ  ابملغفرةِ  النعمــةِ  متــامُ  مع الفتحِ  لــكَ  ليجتمعَ  :واملعىن .عليــه أي يثبتــكَ   إىل الصــــــــــــ
 ي(.)البغو  بك. أي يهديَ  :كَ وهو اإلسالم. وقيل: ويهديَ  ،املستقيم

 
َل } -5 خــِ ا َوُيَكفَِِر لِيــُدم الــِِديَن ِفيهــَ ََّنــمَاُر خــَ ا األم اٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتهــَ اِت َجنــَّ ِمنــَ ِمِنَي َوالمُمؤم المُمؤم

َِيماا ُهمم َسيَِِئاَِتِمم وََكاَن َذِلَك ِعنمَد اَّللَِّ فـَومزاا َع  .{َعنـم
عنهم  رَ وليكفيِ   ،اـيةهنـ  فيهـا إىل غريِ  نيَ مـاكث ،هـا األهنـارن حتتِ عري مِ  اتٍ جنـى  هم ـبذـلكَ فـيدخلَ ...  
، عليهم به  وأنعمَ   ،ى هلمم على ما قضَ ا منهم لرهبيِ شكرً   ،االيت يعملوهنَ  ابحلسناتِ   ،مأعماهلِ   ءَ سيِي 
 وتكفريهُ   ،ها األهنارن حتتِ عري مِ   اتٍ م جنى إدخاهلُ  وذلكَ   ،ةدَ العِ   ن هذهِ مِ   بهِ   هم هللاُ ما وعدَ   كانَ و 

ــيى   ،له لوه ويســـــعونَ ا منهم مبا كانوا أتمى رً ظفَ  ،هلم  هللاِ  ا عندَ يعملوهنَ م اليت أعماهلِ  م حبســـــناتِ ئاهتِ ســـ
 )منتخب من الطربي(. ا.عظيمً  هللاِ  ن عذابِ مِ  هُ ا كانوا حيذرونَ ممى  وجناةً 
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رَِكاِت  } -6 ــم رِِكَي َوالمُمشــــ ــم َّانَِِي ِبِ َويـَُعذَِِب المُمَناِفِقَي َوالمُمَناِفَقاِت َوالمُمشــــ ِء ال وم ــَّ َّللَِّ َظنَّ الســــ

ُ َعَليمِهمم َوَلَعنَـُهمم َوَأَعدَّ هَلُمم َجَهنََّم َوَساَءتم َمِصرياا ِء َوَغِضَب اَّللَّ  . {َعَليمِهمم َدائَِرُة السَّوم
ــرُي اآلية: ول َب بذلَك املنافقنَي واملنافقات، واملشـــــركنَي واملشـــــركات، الذيَن يَغيُظهم رفُع تفســـ ُيعذِي
ويســـــيؤوَن الظنى حُبكِم هللِا ورســـــولِه، ويقولوَن إنى هللَا ال ينصـــــُر رســـــوَلُه واملؤمنني،   رايِة اإلســـــالم،

ِخَط هللاُ علي وُء وأرداُهم، وســـَ م ســـُيقَتلوَن مجيًعا، أحاَط هبُم الســـُّ هم وأبعَدهم ِمن رمحِته، وهيىأَ وأهنى
 صريُهم. )الواضح يف التفسري(.هلم ما َيسوؤهم ِمن العذاِب الشىديِد يف جهنىم، وبئَس املصرُي م

 
ِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلهِ } -9  .{لِتـُؤم

 لُتؤِمنوا ابهلِل ورسولِه إميااًن صادقًا. )الواضح(.
 
َّف ِبَا } -10  .{َعاَهَد َعَليمُه اَّللََّ َوَمنم َأوم

 وَمن وَّفى ابلعهِد الذي عاهَد هللَا عليه. )الواضح(.
 
رًّا  ُقلم َفَمنم َُيمِلُك لَ } -11 ئاا ِإنم َأرَاَد ِبُكمم ضـــَ يـم ُ ُكمم ِمَن اَّللَِّ شـــَ َأوم َأرَاَد ِبُكمم نـَفمعاا َبلم َكاَن اَّللَّ

 {.ِبَا تـَعمَمُلوَن َخِبرياا
على  لكم أهليكم، فمن ذا الذي يقدرُ   وإصـــــــــالحهِ  ،كمأموالَ   بتثمريهِ {  أَرَاَد ِبُكْم نـَْفًعاأَْو  ... }
، وهللا ال يعازُّ  هللا بكم من خريٍ  ما أرادَ  دفعِ   غالب. أحد، وال يغالبهُ  هُ أو شري

َا تـَْعَمُلوَن َخبرياً وقوـله: }ـبَل كـاَن اَّللىُ  املـنافقون  هؤالءِ  كمـا يظنُّ   مـا األمرُ   ذكره:تعـاىَل  { يقولُ  مبـِ
ن مبــا يعملون مِ  هللاُ  بــل مل يزلِ  ،ن النفــاقمــا هم عليهــا منطوون مِ  ال يعلمُ  أن هللاَ  ن األعرابِ مِ 

صــيها عليهم وهو حمُ   ،هاها وعالنيتِ ســريِ  ،لقهخَ  ن أعمالِ مِ   ى عليه شــيءٌ ال خيفَ  ،اخبريً   وشــريٍ  خريٍ 
 . )الطربي(.هم هباحىت جيازيَ 

 
َك يف بــَلم } -12 ا َوزُيَِِن َذلــِ ِليِهمم أَبــَدا ِمُنوَن ِإََل َأهم وُل َوالمُمؤم َب الرَّســـــــــــُ َقلــِ ُتمم َأنم َلنم يـَنـم ظَنَـنـم

تُ  مااقـُُلوِبُكمم َوظَنَـنـم ُتمم قـَوم ِء وَُكنـم  .{بُوراا مم َظنَّ السَّوم
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من  د منصَرفهِ هللا صلى هللا عليه وسلم عن  املعتذرين إىل رسولِ  هلؤالء األعرابِ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ 
َغَلْتنا أْمَوالُنا وأْهُلوانإليهم بقوهلم: } ســــــفرهِ  هللا صــــــلى هللا عليه  رســــــولِ   م خالفَ فتُ ما ختلى  :{شــــــَ

ــغلكم ِبموالكم وأهليكم، بل  من أجلِ   عن صـــــــحبتهِ نكم، وقعدُتُ ع  وســـــــلم حني شـــــــخصَ  شـــــ
ــولَ  م بعده يف منازلكمفتُ ختلى  ــلم و  ظناً منكم أن رسـ ــلى هللا عليه وسـ ــحابهِ هللا صـ  من معه من أصـ

ــيهلكون ــالِ   ،فال يرجعون إليكم أبداً   ســ ــتئصــ نَ وزُ  ،همإايي  العدويِ  ابســ ــى  يِين ذلك يف قلوبكم، وحســ
نَ  هُ حَ م، وصـــــــحى ذلك يف قلوبك الشـــــــيطانُ  عنه، فقعدُت عن  فُ عندكم التخلُّ  عندكم حىت حســـــــُ
ْوِء{ يقول:  ،صــــحبته ُتْم َظنى الســــى ا صــــلى هللا عليه وســــلم حممدً  لن ينصــــرَ   هللاَ  م أنى وظننتُ  }َوظَنَـنـْ
 )الطربي(. م.م فيقتلوهنَ م ويغلبوهنَ سيقهروهنَ  العدوى  وأنى  ،املؤمنني على أعدائهم هُ وأصحابَ 

 
اُء وَ وَ } -14 َرمِض يـَغمِفُر ِلَمنم َيشــَ َماَواِت َواألم ُ َغُفوراا َّلِلَِّ ُملمُك الســَّ اُء وََكاَن اَّللَّ يـَُعذُِِب َمنم َيشــَ

ا  .{رَِحيما
ن بكم مِ  ا أرادَ عمي  أيها املنافقون على دفعهِ   يقدرُ  فال أحدَ  ،واألرض واتِ االســــــــم ســــــــلطانُ  وهللِ 

ن م مِ أنتم تبتُ  إنْ  ،عفــا عنكم إنْ  ن عفوهِ مِ  منعــهِ أو  ، عليــهأصــــــــــــــررُتُ  كم إنْ على نفــاقِ  تعــذيــبٍ 
  .كمكم وكفِر نفاقِ 

هللا صــــــلى هللا عليه وســــــلم  فني عن رســــــولِ املتخليِ  األعرابِ  هلؤالءِ  حث    ثناؤهُ  جلى   ن هللاِ وهذا مِ 
 توبةِ هلم: ابدروا ابل يقولُ  ،صلى هللا عليه وسلم  رسولهِ   يف طاعةِ   هللاِ  إىل أمرِ   واملراجعةِ   على التوبةِ 

ا  َغُفورً اَن اَّللىُ كَ َو }  ،للتائبني غفرُ ي فإن هللاَ  ،هللا صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم كم عن رســـــــــولِ فِ ن ختلُّ مِ 
ــيهم مِ ن ذنوهبِ إليه مِ   التائبنيَ  عن عقوبةِ  ذا عفوٍ   هللاُ  يقول: ومل يزلِ   {اَرِحيمً   ،ن عباده م ومعاصـــــــــــ

 )الطربي(. ها.هم منتوبتِ  م بعدَ هم على ذنوهبِ يعاقبَ  هبم أنْ  وذا رمحةٍ 
 
َقُهوَن ِإالَّ } -15  {.قَِليًلا َبلم َكانُوا اَل يـَفم

 . )الطربي(.إال قليالً يسرياً  الدينِ  بل كانوا ال يفقهون عن هللا ما هلم وعليهم من أمرِ 
 
ا  } -16 ُتمم ِمنم قـَبملُ َوِإنم تـَتَـَولَّوم بمُكمم َعَذاِبا أَلِيماا َكَما تـََولَّيـم  {.يـَُعذِِ

 . )ابن كثري(.فتمعيتم فتخلى دُ  حيثُ  ،حلديبيةا يعين: زمنَ 
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بـمُه } -17 ََّنـمَاُر َوَمنم يـَتَـَولَّ يـُعـَذِِ ا األم ُه َجنـَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتهـَ ِخلـم ولـَُه يـُدم َوَمنم ُيِطِع اَّللََّ َوَرســـــــــــُ

 .{َعَذاِبا أَلِيماا
ُه هللاُ  ــولـَُه فيمـا أُِمَر بـِه وهُنَي عنـه، يـُدِخلـْ  جنـىاٍت عـاليـات، عري ِمن حتِتهـا وَمن يُِطِع هللَا ورســــــــــــ

غار، ويف األهنار، وَمن  ــى نيا ابملذلىِة والصــــــ ْبُه يف الدُّ يُعِرْض عن الطىاعة، ويتخلىْف عن اجلهاد، يُعذِي
 اآلخرِة ابلعقوبِة والنىار. )الواضح(.

 
ُ َعزِيزاا َحِكيماا} -19  .{َوَمَغاِِنَ َكِثريَةا َيَمُخُذوََّنَا وََكاَن اَّللَّ

هم به  عليه وسـلم حتت الشـجرة، مع ما أكرمَ هللا صـلى هللا هللا هؤالء الذين ابيعوا رسـولَ  وأاثبَ 
أيخذوهنا  كثريةً   إايهم فتحاً قريباً، معه مغانَ   عليهم، وإاثبتهِ   الســــــــكينةَ   عنهم، وإنزالهِ   من رضــــــــاهُ 
ــوانِ  بيعـــةِ  ألهـــلِ  ذلـــك خـــاصـــــــــــــــــةً  خيرب، فـــإن هللا جعـــلَ  يهودِ  من أموالِ   ون غريهم.د الرضــــــــــــ
 ،ن أعــدائــهمِ  ن انتقمَ ممى  يف انتقــامــهِ  ةٍ ذا عزى  هللاُ  وكــانَ { يقول: َحِكيمــاً اَن اَّللىُ َعزِيزاً كَــ وقولــه: }َو 
 )الطربي(. ن قضائه.مِ  هم فيما شاءَ إايى  وتصريفهِ  ،لقهخَ  ا يف تدبريهِ حكيمً 

 
ِمِنَي } -20 ِدَيُكمم ِصَرا اا َولَِتُكوَن َآيَةا لِلمُمؤم َتِقيمااَويـَهم  {.ُمسم

 ... )البغوي(.خيرب احلديبية، وفتحِ  ويقيناً بصلحِ  بصريةً  ويزيدكم ،يثبتكم على اإِلسالم
 
ٍء َقِديراا} -21 ُ َعَلى ُكلِِ َشيم  .{وََكاَن اَّللَّ
 )الطربي(. ه.شاءَ  عليه شيءٌ  رُ ال يتعذى  ،ذا ُقدرة ن األشياءِ مِ  ما يشاءُ  على كليِ  هللاُ  وكانَ 
 
َدمَِبَر ُثَّ اَل َيَُِدوَن َولِيًّا َواَل َنِصريااقَاتـََلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَلوم } -22  .{َلَولَُّوا األم

رًا لعبادِه املؤمنني، ِبنه لو انجزهم املشــــركون لنصــــَر هللاُ رســــوَلُه وعباَدُه املؤمنني  يقوُل تعاىَل مبشــــِي
دِبرًا، اِر فــارًّا مــُ ريًااَل جيــَِ } عليهم، والهنزَم جيُش الكفــي ــِ ا َواَل َنصــــــــــــ ــًّ {؛ ألهنم حمــارِبون هلِل ُدوَن َولِي

 ولرسولِه وحلزبِه املؤمنني. )ابن كثري(.
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 .{َوَلنم َتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تـَبمِديًلا } -23
ن مِ  هُ جزاءَ  لإلحســــــــانِ   ،دائم بل ذلكَ  ،اتغيريً  لقهِ ها يف خَ اليت ســــــــنى   هللاِ  ةِ لســــــــنى  دُ اي حممى  ولن عدَ 
 )الطربي(. كال.والنى  العقابَ  والكفرِ  ةِ إلساءَ ول ،اإلحسان

 
ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن َبِصرياا} -24  .{وََكاَن اَّللَّ
 )الطربي(. منها شيء. ى عليهِ ال خيفَ  ،ام بصريً كم وأعماهلِ ِبعمالِ  هللاُ  وكانَ 
 
ِجِد  } -25 ََراِم وَ ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكمم َعِن المَمسم يَ اْلم َدم ُلَغ حمَِلَُّه َوَلوماَل مَ   اهلم عمُكوفاا َأنم يـَبـم

ُهمم َمَعرٌَّة ِبَغريمِ ِعلممٍ  يَبُكمم ِمنـم ِمَناٌت َلَم تـَعمَلُموُهمم َأنم َتطَُئوُهمم فـَُتصــــــــــِ اٌء ُمؤم ِمُنوَن َوِنســــــــــَ  رَِجاٌل ُمؤم
َِتِه َمنم َيَشاُء َلوم تـََزيَـّلُ  ُ يف َرمحم ِخَل اَّللَّ بـمَنا الَِّذينَ وا لُِيدم اَلَعذَّ ُهمم َعَذاِبا أَلِيما  {. َكَفُروا ِمنـم

ــاقها رســـــولُ   دنُ وا اهلدي، وهي البُ أي: وصـــــدُّ   :{يَ دْ اهلَْ }وَ  ــلى  اليت ســـ ــلمهللا صـــ  ،هللا عليه وســـ
 .نةبدَ  وكانت سبعنيَ 

ُهْم َعَذااًب أَلِيًما} بـَْنا الىِذيَن َكَفُروا ِمنـْ  . )البغوي(.ِبيديكم ابلسب والقتلِ  {:َلَعذى
 
 .{اُفونَ اَل َّتََ } -27

 . )الطربي(.الشرك ال خيافون أهلَ 
 
َقِِ ُهَو الَِّذي َأرمَسَل َرُسوَلُه } -28 َُدى َوِديِن اْلم  {ِِبهلم
 وعمل، فالعلمُ  ،على شـــــيئني: علمٍ  تشـــــتملُ  الصـــــا ، فإن الشـــــريعةَ  النافع، والعملِ  ابلعلمِ   :أي

 . )ابن كثري(.اءاهتا عدل، وإنش مقبول، فإخباراهتا حقي  الشرعيُّ  صحيح، والعملُ  الشرعيُّ 
 
َرَج َشطمَأُه َفَآَزرَُه  } -29 َنمِيِل َكَزرمٍع َأخم تَـَوى َعَلى ُسوِقهِ َوَمثـَُلُهمم يف اْلمِ تَـغمَلَظ فَاسم يـُعمِجُب   فَاسم

اَر  َد اَّللَُّ الــَِّذيَن َآَمُنو الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِّبُِم المُكفــَّ ُهمم مَ َوعــَ اْلــَِاِت ِمنـم ــَّ راا ا َوَعِمُلوا الصــــــــــ غمِفَرةا َوَأجم
َِيما   .{اَع
 اِل منظرِه.ذكوِر ومجقاَم على أصولِه، يُعِجُب الزىارعنَي بوصفِه املمى واستفت ...
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الُم  الُة والســـــى وِل صـــــلى هللا عليه وســـــلم وأصـــــحاِبه، فقد قاَم عليِه الصـــــى ابلدىعوِة وهذا مَثُل الرىســـــُ
 وحَده، مثى قوىاُه أصحابُه، فآزروُه ونصروه.

ين.  ...لَيغيَظ هللاُ هبم الكافرين، جبهاِدهم وشدىهِتم عليهم، وإخالِصهم هلذا الدِي
ثوااًب   ؤتَيهم، ويَر هلم ذنوهَبمغفملوا حســـــــــــًنا، أْن يوعَد هللاُ الذيَن أخَلصـــــــــــوا منهم يف إمياهِنم، وع

 وهللاُ ال خُيِلُف امليعاد.ورزقًا كرميًا،  كبريًا
حابِن اقتلُّ موكقاَل ابُن كثرٍي رمَحُه هللا:   ــى بَفى أثَر الصــــ ــى ــُل والســــ ُق ِة فهو يف ُحكِمهم، وهلم الفضــــ

 )الواضح(.األمىة.  هذه فيِه أحٌد ِمن والكماُل الذي ال يَلَحُقهم
 

 سورة اْلجرات
 
يٌع َعِليمٌ  َواتَـُّقوا اَّللََّ } -1  .{ِإنَّ اَّللََّ َسَِ

ــولُـ  لكم ـبه هللاُ   مـا مل أيذنْ  تقولوا أنْ  ،كمأيهـا اـلذين آمنوا يف قولِ  وخـافوا هللاَ   ويف غريِ   ،هوال رســــــــــــ
 . )الطربي(.وراقبوه ،كمن أموِر مِ  ذلكَ 
 
وِل اَّللَِّ ُأولَِئَك } -3 َواََتُمم ِعنمَد َرسـُ وَن َأصـم ُ قـُُلوَّبُمم لِلتـَّقمَوى اممَتَحَن   الَِّذينَ ِإنَّ الَِّذيَن يـَُغضـُّ اَّللَّ

َِيمٌ  ٌر َع  .{هَلُمم َمغمِفَرٌة َوَأجم
ها، إايي   هللا قلوهبم ابمتحانهِ   هللا، هم الذين اختربَ  أصــــــــــــواهتم عند رســــــــــــولِ  ون رفعَ لذين يكفُّ إن ا

ــها للتقوى، يعين التقائهِ  ــيه، كما مي  طاعته، واجتنابِ  ِبداءِ   فاصـــــــــــطفاها وأخلصـــــــــ  تحنُ معاصـــــــــ
ــالفةعن ذنوهبِ  عفوٌ   ن هللاِ هلم مِ   ،هاثُ خبَـ  بطلُ ها، ويَ دُ جييِ  ابلنار، فيخلصُ  الذهبُ  ــفحٌ  ،م السـ  وصـ
 (.، ابختصار)الطربي ة.وهو اجلنى  ،جزيل وثوابٌ  ،عنها هلم منهُ 
 
ُُجَراِت } -4 ثـَُرُهمم اَل يـَعمِقُلونَ ِإنَّ الَِّذيَن يـَُناُدوَنَك ِمنم َورَاِء اْلم  {.َأكم

 )البغوي(. العقل. وقلةِ  وصفهم ابجلهلِ 
 
ُمم َصَ ُوا َحَّتَّ ََّتمُرَج ِإلَيمِهمم } -5 ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ َلكَ  َوَلوم َأَّنَّ  .{اَن َخريماا هَلُمم َواَّللَّ
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إليهم  حىت خترجَ   فلم ينادوكَ   ،صـــــــــربوا احلجراتِ   من وراءِ   اي حممدُ  ينادونكَ ولو أن هؤالء الذين 
 ... )الطربي(.إذا خرجت

 
ٌق بِنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـَُّنوا  } -6 يُبو ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنم َجاءَُكمم فَاســِ ِبُحوا َأنم ُتصــِ ماا ِبََهاَلٍة فـَُتصــم ا قـَوم

 .{َعَلى َما فـََعلمُتمم َنِدِميَ 
رين على ما وأنتلئالى ُتصــــــــيبوا قوًما بقتٍل ...   م عهلون حقيقَة حاهِلم، فَتصــــــــريوا اندمني متحســــــــِي
 )الواضح(. إذا ظهرْت براءهُتم. لُتم هبمفع
 
 {.ُأولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ } -7
 . )البيضاوي(.السويي  ن هم الذين أصابوا الطريقَ أولئك املستثنو  :أي
 
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ َفضمًلا ِمَن اَّللَِّ } -8  .{َونِعمَمةا َواَّللَّ

ال ِمَن اَّللِى َونِْعَمًة{ أي: هذا العطاُء الذي منَحكموُه هو فضـــــــــٌل منه عليكم ونعمٌة ِمن  }َفضـــــــــْ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم{ أي: عليٌم مبن يستح  قُّ اهلدايَة ممىن يستحقُّ الغواية، حكيٌم يف أقوالهِ لدنه، }َواَّللى

 وأفعاله، وشرعِه وقدره. )ابن كثري(.
 
اتُِلوا الَِِّت تـَبمِغي َحَّتَّ َتِفيَء } -9 َرى فـَقــَ ُخم ا َعَلى األم َداَهــَُ تم ِإحــم ِإنم بـَغــَ ِإنم فــَ ِإََل َأممِر اَّللَِّ فــَ

لِ  نَـُهَما ِِبلمَعدم ِلُحوا بـَيـم  {.ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ المُمقمِسِطيَ قمِسُطوا َوأَ  فَاَءتم فََأصم
ِه ت... حىتى ت ه، فــإذا رجعــْت إىل ُحكمــِ ْت عنرجَع إىل كتــاِب هللِا وُحكمــِ القتــال،  عــاىَل، وكفــى

فأصـِلحوا بينهما ابلعدِل واإلنصـاف، وامِحلومُها على الرِيضـا حُبكِم هللا، واعِدلوا يف مجيِع أمورِكم، 
 )الواضح(. الثىواَب اجلزيل. لني، وجَيزيهملعادإنى هللَا حيبُّ ا

 
 .{َواتَـُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكمم تـُرممَحُونَ } -10
ــالفِ  فيصــــــــــــــفحَ  ،كمكم ربُّ لريمحَ   ،ه وهنيَــ  هُ م أمرَ بعتُ واتى  ،موهكم إذا أنتم أطعتُ إجرامِ  لكم عن ســـــــــــــ
 )الطربي(. بطاعته. موهُ قيتُ واتى 
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ٍم  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنو } -11 َخرم َقوٌم ِمنم قـَوم ُهمم ا اَل َيســم ى َأنم َيُكونُوا َخريماا ِمنـم اٌء   َعســَ َواَل ِنســَ

ُهنَّ ِمنم ِنسـَاٍء  ُم  َعسـَى َأنم َيُكنَّ َخريماا ِمنـم َلمَقاِب بِئمَس ااِلسـم َواَل تـَلمِمُزوا أَنـمُفسـَُكمم َواَل تـََنابـَُزوا ِِبألم
ُيَاِن المُفُسوُق بَـ  َّاِلُمونَ َوَمنم َلَم عمَد اْلمِ  .{يـَُتبم فَُأولَِئَك ُهُم ال

اِخريَن منهم ــى هلم.  واحملَتِقرين ... فـقد يكوُن احملتَـَقروَن أعظَم قـَْدرًا عـنَد هللِا وأحـبى إلـيِه ِمن الســــــــــــ
 عنَد هللِا منهني. وال َيسَتهزِْئ نساٌء مؤمناٌت بنساٍء مثِلهني، فعَسى أْن يكنى خريًا وأفضَل َقْدرًا

ا هُنَي عنـه، ـفأولئـَك هُم العـاصــــــــــــــون،  يـَتـُْب فـَُأولَئـَِك ُهُم الظـىاِلُمونَ َوَمْن ملَْ } {: وَمن مل يـَتـُْب عمـى
 املخالِفوَن ألمِر هللا. )الواضح(.

 
 سورة ق 

 
ُهمم فـََقاَل المَكاِفُروَن َهَذا َبلم َعِجُبوا } -2 ٌء َعِجيبٌ َأنم َجاَءُهمم ُمنمِذٌر ِمنـم  {.َشيم

ُهمْ ف }خمويِ  :{}َأن َجآَءُهْم مُّنِذرٌ  َذا  هُ وصدقَ  هُ يعرفون نسبَ   :{مِينـْ ِفُروَن َهــــــٰ وأمانته، }فـََقاَل ٱْلَكــــــٰ
 )البغوي(. غريب. :َشْىٌء َعِجيٌب{

 
َقِِ َلمَّا َجاَءُهمم } -5 بُوا ِِبْلم  {.فـَُهمم يف َأممٍر َمرِيجٍ  َبلم َكذَّ

 . )البيضاوي(.سلم، أو القرآنصلى هللا عليه و  ابملعجزات، أو النبيِ  الثابتةِ  النبوةِ  :يعين
 
َناَها} -6 قـَُهمم َكيمَف بـَنَـيـم َُُروا ِإََل السََّماِء فـَوم  .{َوزَيَـّنَّاَها َوَما هَلَا ِمنم فـُُروجٍ  َأفـََلمم يـَنم

مـاِء فوَقهم وي روَن إىلأال ينظُر هؤالِء الكـاف ــى ا ورفكيَف أحكمنـا ب  تفكىرونَ الســــــــــــ رِي عنـاهـا بغنيـاهنـَ
 َمد؟ )الواضح(.ع
 
َنا ِفيَها} -7 َرمَض َمَددمَنَها َوأَلمَقيـم َنا ِفيَها ِمنم ُكلِِ َزومٍج َّبِيجٍ  َواألم بَـتـم  .{َرَواِسَي َوأَنـم

 ... )الطربي(.بسطناها وجعلنا فيها واألرضَ 
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َرى} -8  .{ِلُكلِِ َعبمٍد ُمِنيبٍ  تـَبمِصَرةا َوِذكم
 . )النسفي(.ربه ونذكيِ  رَ لنبصيِ 
 
َنا ِبِه َجنَّاتٍ لسََّماِء َماءا ُمَبارَكاا َونـَزَّلمَنا ِمَن ا} -9 بَـتـم ِصيدِ  فَأَنـم  {َوَحبَّ اْلَم

 أي: حدائَق ِمن بساتنَي وحنوِها. )ابن كثري(.
 
َنا ِبِه } -10 يَـيـم تااِرزمقاا لِلمِعَباِد َوَأحم  {.بـَلمَدةا َميـم
َدًة مىْيتـاً َوَأحْ } ،للخلق :{ أيريِْزقـاً ليِْلِعبَـادِ } نَـا بـِِه بـَلـْ ا اليت كـانـت هـامـدة، فلمـي  وهي األرضُ  {يَـيـْ
ذلك، مما  وغريِ  من أزاهريَ [  5]ســـورة احلج:   { ِمْن ُكلِي َزْوٍج هَبِيجٍ اْهتَـزىْت َورََبْت َوأَنـْبَـَتتْ }  املاءُ  نزلَ 
. )ابن خضــــــــراء  هتتزُّ  هبا، فأصــــــــبحتْ  يف حســــــــنها، وذلك بعد ما كانت ال نباتَ  الطرفُ   ارُ حيَ 

 كثري(.
 
ُم نُوحٍ َكذََّبتم قَـ } -12 َلُهمم قـَوم   .{َوََثُودُ َوَأصمَحاُب الرَّسِِ  بـم

طاَل مكثُه بيَنهم حنَو ألِف عام، وأصحاُب  وُم نوح، الذينكذىَب ابلبعِث قبَل مشركي قوِمَك ق
 ،  لعلىهم أصحاُب اأُلخدود، وْثوُد قوُم صا ، الذيَن عَصوا وعقروا النىاقة. )الواضح(.الرىسي

 
َواُن ُلوطٍ َوَعاٌد َوفِ } -13 ُن َوِإخم   .{رمَعوم

، ومعُه قوعاٌد قوُم هود، الذين   َل  وُمه، والذينكانوا ابألحقاف، وفرعوُن ملُك مصـَر املتكربِي أُرسـِ
نوا يف منطقِة البحِر امليِيت، وقد أصرُّوا على فعِل الفاحشِة ابلريِجاِل إليهم لوٌط عليِه السىالم، وكا

 ومل يَنَتهوا. )الواضح(.
 
 .{الَِّذي َجَعَل َمَع اَّللَِّ ِإهَلاا َآَخَر فَأَلمِقَياُه يف المَعَذاِب الشَِّديدِ } -26

 الشــــــــــــــــديــد. مَ جهنى  يف عــذابِ  يــاهُ فــألقِ  ،ن خلقــهمِ  ا آخرَ معــه معبودً  فعبــدَ  ابهللِ  الــذي أشــــــــــــــركَ 
 )الطربي(.
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َنَُّة } -31  .{َغريمَ بَِعيدٍ  لِلمُمتَِّقيَ َوُأزمِلَفِت اجلم
 )الطربي(. معاصيه. واجتنابِ  فرائضهِ  ِبداءِ  هُ م فخافوا عقوبتَ وا رهبى قَ اتـى  للذينَ 
 
ُُلودِ ادمُخُلوَها ِبَسًَلٍم } -34 ُم اْلم  .{َذِلَك يـَوم

 اجلنىِة فال ميوتون أبًدا، وال يظعنون أبًدا، وال يبغون عنها ِحَواًل. )ابن كثري(.أي: خيلدون يف 
 
َنا المَمِصريُ ِإنَّ ََنمُن َُنمِيي َوَُّنِيُت } -43  .{َوِإلَيـم

أي: هو الذي يبدأُ اخللَق مث يُعيده، وهو أهوُن عليه، وإليه مصــــرُي اخلالئِق كلِيهم، فيجازي كالًّ 
. )ابن كثري(.بعمله، إْن خريًا ف  خري، وإن شرًّا فشري

 
َنا َيِسريٌ } -44 ٌر َعَليـم ُهمم ِسَراعاا َذِلَك َحشم َرمُض َعنـم َم َتَشقَُّق األم  .{يـَوم
 ســــهل. علينا يســــريٌ  احلســــابِ  مجعهم يف موقفِ و فيخرجون منها ســــراعاً،   عنهم األرضُ  عُ صــــدى ت

 (.، ابختصار)الطربي
 
 {.يـَُقوُلونَ ََنمُن َأعمَلُم ِبَا } -45

 . )البغوي(.يف تكذيبك  ،مكةَ  يعين: كفارَ 
 

 سورة الذارَيت
 
َاِمًَلِت } -2  {.ِوقـمراافَاْلم
 )روح املعاين(. اًل.مِح  :أي
 
َا ُتوَعُدوَن َلَصاِدقٌ } -5  {.ِإَّنَّ

ادِ لَ }من قبورهم   ىاملوتَ  وبعثِ  الســـــــــاعةِ  من قيامِ   دون أيها الناسُ إن الذي توعَ  ، يقول: {قٌ صـــــــــَ
 )الطربي(. يقني. حقى  لكائنٌ 



427 

 

 
يَن } -6  {.َلَواِقعٌ َوِإنَّ الدِِ
 )ابن كثري(. ال حمالة. لكائنٌ  :أي
 
َرٍة } -11  {.ونَ َساهُ الَِّذيَن ُهمم يف َغمم
 عنــه. القلــبِ  عن الشــــــــــــــيء، وهو ذهــابُ  والســــــــــــــهو: الغفلــةُ  .اآلخرة ُهون غــافلون عن أمرِ ال

 )البغوي(.
 
َن } -12 أَُلوَن َأَيَّ ُم الدِِينِ َيسم  {.يـَوم

 .. )البغوي(القيامة يعين يومَ 
 
 .{يف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ِإنَّ المُمتَِّقَي } -15

 طربي(.)ال خرة.ماٍء يف اآل وعيونِ  يف بساتنيَ 
 
َرمِض َآََيتٌ } -20  .{لِلمُموِقِنيَ  َويف األم
 ،والســــــــــــــكون ،من الـــدحوِ  دالالتٍ  واحليواانت، أو وجوهِ  املعـــادنِ  من أنواعِ  فيهـــا دالئـــلُ  :أي

 على وجودِ  واملنافع، تدلُّ   واخلواصيِ  أجزائها يف الكيفياتِ   واختالفِ   ،بعضـــــــــها عن املاء  وارتفاعِ 
 )البيضاوي(. رمحته. وفرطِ  ووحدتهِ  دتهِ وإرا وقدرتهِ  وعلمهِ  ،الصانع

 
 اجلزء السابع والعشرون 

 
َن ِبُسلمطَاٍن } -38  {.ُمِبيٍ َويف ُموَسى ِإذم َأرمَسلمَناُه ِإََل ِفرمَعوم

 ظاهر. )البغوي(.
 
ِنِه } -39  .{َوقَاَل َساِحٌر َأوم ََممُنونٌ فـَتَـَوَلَّ ِبرُكم
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 تكوَن ساحرًا، أو جمنواًن. )ابن كثري(. أي: ال خيلو أمُرَك فيما جئَتين به ِمن أنْ 
 
ا َعنم َأممِر } -44  .{َرّبِِِمم فـََعتَـوم
 . )الطربي(.هللا ا عن طاعةِ م وعَلْوا استكبارً رهبيِ  وا عن أمرِ فتكربى 
 
َتطَاُعوا ِمنم ِقَياٍم } -45 َتِصرِينَ َفَما اسم  {.َوَما َكانُوا ُمنـم
 )روح املعاين(. مل ميتنعوا ِبنفسهم. كما  ،{ بغريهمَوَما َكانُواْ ُمنَتِصرِينَ }
 
َم نُوٍح ِمنم } -46 ماا فَاِسِقيَ َوقـَوم ُمم َكانُوا قـَوم  .{قـَبمُل ِإَّنَّ
)البيضـــــــــاوي،   والعصـــــــــيان. ابلكفرِ  خارجني عن االســـــــــتقامةِ   ، إهنم كانوانوح وأهلكنا قومَ   :أي

 ابختصار(.
 
َناَها} -48 َرمَض فـََرشم  .{نَ فَِنعمَم المَماِهُدو  َواألم

 . )البغوي(.دانها لكمبسطناها ومهى 
 
49- { ِ َنا َزومَجيم ٍء َخَلقم  {.َلَعلَُّكمم َتذَكَُّرونَ َوِمنم ُكلِِ َشيم

ــمــاء من بنــاءِ  ،هفعلنــا ذلــك كلــى   لتتــذكروا فتعرفوا اخلــالقَ  ؛األزواج وخلقِ  ،األرض وفرشِ  ،الســــــــــــ
 . )النسفي(.وتعبدوه

 
 .{مم ِمنمُه َنِذيٌر ُمِبيٌ ِإِّنِ َلكُ َفِفرُّوا ِإََل اَّللَِّ } -50
رُكم ِمن عقوبٍة ما مل ُتطيعوا. )الواضح(.إينيِ  ٌ لكم، أحذِي  نذيٌر بنيِي
 
ُهمم } -54  {.َفَما أَنمَت ِبَُلومٍ فـَتَـَولَّ َعنـم

 )البغوي(. به. رتَ فيما أُمِ  رتَ وما قصى  ،يَت الرسالةفقد أدى  ،عليك  ال لومَ 
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َرى} -55 َفُع  َوذَكِِرم فَِإنَّ الذِِكم ِمِنيَ تـَنـم  .{المُمؤم
 )الطربي(. ابهلل. اإلميانِ  أهلَ  تنفعُ  ةَ ظَ العِ  فإنى  ،إليه تَ لْ رسِ ن أُ مَ  وِعْظ اي حممدُ 

 
 سورة الطور 

 
 {.َلَواِقعٌ ِإنَّ َعَذاَب رَبَِِك } -7

 )البغوي(. كائن.  انزلٌ 
 
 {.َما َلُه ِمنم َداِفعٍ } -8

 )ابن كثري(.  هبم ذلك.هللا عنهم إذا أرادَ  يدفعهُ  أي: ليس له دافعٌ 
 
ٍض } -12  {.يـَلمَعُبونَ الَِّذيَن ُهمم يف َخوم
 )البغوي(. غافلني الهني. :{ونَ بُ عَ لْ يَـ }
 
 
بُونَ } -14 ُتمم ِّبَا ُتَكذِِ  .{َهِذِه النَّاُر الَِِّت ُكنـم

ــْ وهـا وتَ دُ رِ أن تَ  فتجحـدونَ  ،بونم هبـا يف اـلدنـيا تكـذيِ اليت كنتُ  هـذه الـنارُ  كم هبـا اقبَ أو يعـ  ،وهـالَ صــــــــــــ
 . )الطربي(.كمربُّ 
 
 .{يف َجنَّاٍت َونَِعيمٍ ِإنَّ المُمتَِّقَي } -17
 )الطربي(. خرة.يف اآل وذلكَ  ،فيها ونعيمٍ  ساتنيَ يف ب
 
َناُهمم ِبُوٍر ِعيٍ  ُمتَِّكِئَي َعَلى ُسُرٍر َمصمُفوَفةٍ } -20  .{َوَزوَّجم

 . )الواضح(.ضعنِب بٍة بعُضها إىل جوضوعمتىكئنَي على أسرىٍة م
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 {.ُكلُّ اممِرٍئ ِبَا َكَسَب رَِهيٌ } -21
 . )ابن كثري(.كان أابً أو ابناً   من الناس، سواءٌ  غريهِ  عليه ذنبُ  لُ مَ أي: مرهتن بعمله، ال حيُ 

 
ُنونٌ   َعَليمِهمم ِغلمَماٌن هَلُمم َوَيُطوُف } -24 ُلٌؤ َمكم ُمم ُلؤم  {.َكَأَّنَّ
 . )الشوكاين(.ذلك  عليهم ابلكأس، والفواكه، والطعام، وغريِ  َوَيُطوُف َعَلْيِهْم{ أي: يطوفُ }
 .مملوكون هلم خمصوصون هبمقال النسفي:  :{ِغْلَماٌن هَلُمْ }

َحُه صــــاحُب )روح املعاين( بقوله:    به الالم، ومل يقلْ   كما يؤذنُ   ،ون هبمتصــــُّ خم  أي مماليكُ ووضــــى
أحداً  من خدمَ  كلُّ   وهنم يف الدنيا فيشــــفقُ أهنم الذين كانوا خيدم لئال يتوهمَ   ؛غلماهنم ابإلضــــافة
 .اتبعاً  ال يزالُ  بكونهِ  فيحزنُ  ،خادماً له يف اجلنة يف الدنيا أن يكونَ 

 
 {.المُمََتَبِِِصيَ ُقلم تـََربَُّصوا فَِإِّنِ َمَعُكمم ِمَن } -31

)ابن   اآلخرة.يف الدنيا و   والنصــرةُ  العاقبةُ   معكم، وســتعلمون ملن تكونُ  أي: انتظروا، فإين منتظرٌ 
 كثري(.

 
ًَلُمُهمم ِّبََذا } -32 ٌم  َاُغونَ َأمم َتَمُمُرُهمم َأحم  .{َأمم ُهمم قـَوم

ُمهم. )ابن كثري(.قلوهُبم، فقاَل متأخِيرُهم كما قا أي: لكْن هم قوٌم طغاة، تشاهبتْ   ل متقدِي
 
ِمُنونَ َأمم يـَُقوُلوَن تـََقوََّلُه } -33  {.َبلم اَل يـُؤم
 )البغوي(. استكباراً. ابلقرآنِ  ُنوَن{َبل الى يـُْؤمِ }
 
 {.ِإنم َكانُوا َصاِدِقيَ فـَلمَيأمُتوا ِبَِديٍث ِمثمِلِه } -34
ِدِقنيَ } ــٰ ـــــــــــــــــــ . ألنه بلســـــــاهنم وهم فصـــــــحاء  ؛نفســـــــه من تلقاءِ  هُ لَ { يف أن حممداً تقوى ِإن َكانُواْ صـــــــَ

 )النسفي(.
 
ئاا } -46 ُهمم َكيمُدُهمم َشيـم َم اَل يـُغمِِن َعنـم  .{اَل ُهمم يـُنمَصُرونَ وَ يـَوم
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 أي: ال ينفُعهم كيُدهم يوَم املوت، وال مينُعهم ِمن العذاِب مانع. )البغوي(.
 
ثـََرُهمم اَل يـَعمَلُمونَ َوِإنَّ ِللَِّذيَن ظََلُموا َعَذاِبا ُدوَن َذِلَك } -47  {.َوَلِكنَّ َأكم
 )الطربي(. { ِبهنم ذائقو ذلك العذاب. يـَْعلُمونَ اَل }
 

 سورة النجم 
 
اُءوا ِبَا } -31 ِزَي الَِّذيَن َأسـَ َرمِض لَِيجم َماَواِت َوَما يف األم َعِمُلوا َوََيمِزَي الَِّذيَن َوَّلِلَِّ َما يف السـَّ

ََن  ُسم َسُنوا ِِبْلم  {.َأحم
ماو وهلِل ك أحد، ولَيجزَي  ُه يف ذلك شـــاركدبريًا، ال ياِت واألرض، َخلًقا، وُملًكا، وتلُّ ما يف الســـى
وُء جُيَزى به، وَمن أحســـــــــَن فلُه امل قي، فَمنحســـــــــتٍق مبا يكلى فري  ُة احُلســـــــــىَن.ثوبأســـــــــاَء فلُه الســـــــــُّ

 )الواضح(.
 
 {. ِإنَّ رَبََّك َواِسُع المَمغمِفَرةِ } -32

 تعاىل: كقولهِ   ،ها ملن اتب منهاكلى   الذنوبَ  تســــــــــــعُ  شــــــــــــيء، ومغفرتهُ  كلى   وســــــــــــعتْ   أي: رمحتهُ 
ــْ  نُ }ُقْل ٰيِعَباِدَى ٱلىِذيَن َأســــ ِهْم الَ تـَْقَنُطواْ ِمن رىمْحَِة ٱَّللِى ِإنى ٱَّللىَ يـَْغِفُر ٱلذُّ ــِ يعاً َرُفواْ َعَلٰى أَنُفســــ وَب مجَِ
 . )ابن كثري(.[53الزمر: سورة ]. ِإنىُه ُهَو ٱْلَغُفوُر ٱلرىِحيُم{

 
َّف } -41 َوم ََزاَء األم  {.ُثَّ َُيمَزاُه اجلم

 )البغوي(.. بسعيه نُ ى اإِلنسازَ أي: جيُ  .واألُت األكملَ 
 
َِديِث } -59  {.تـَعمَجُبونَ َأَفِمنم َهَذا اْلم

 روح املعاين..(.النسفي، )البيضاوي،  { إنكاراً.}تـَْعَجُبونَ 
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 سورة القمر 
 
َتِمر   َوِإنم يـََروما َآيَةا يـُعمِرُضوا} -2 ٌر ُمسم  {َويـَُقوُلوا ِسحم

وا{ أي: ال ينقادون له، بل يُعِرضـــــــون عنه  }َوِإْن يـََرْوا آيًَة{ أي: دلياًل وحجىًة وبرهاانً  ــُ }يـُْعِرضـــــ
 كثري(.ويرتكونَُه وراَء ظهورِهم. )ابن  

 
َمٌة } -5  .{َِبِلَغٌة َفَما تـُغمِن النُُّذرُ ِحكم

 )الواضح يف التفسري(. .وأمُر هللِا حُمَكٌم ال خلَل فيه، وال َيِضلُّ عن ُهداُه إالي جاحٌد متعنِيت
 
َم } -6 ٍء ُنُكرٍ  اعِ َيدمُع الدَّ يـَوم  {.ِإََل َشيم

 يدعو داعي هللا. )الطربي(.
 مقاتل إنه إسرافيل.وأورَد البغوي قوَل 

 
 {.ُخشَّعاا أَبمَصارُُهمم } -7

 . )النسفي(.تظهران يف عيوهنما العزيزِ  ةَ وعزى  الذليلِ  ةَ ألن ذلى  ؛ةعن الذلى  كنايةٌ   األبصارِ خشوُع 
 
ُم نُوحٍ } -9 َلُهمم قـَوم بُوا َعبمَدنَ  َكذََّبتم قـَبـم  {.َفَكذَّ
بُواْ َعْبَداَن{ أي: صــــــــــــرى   اي حممدُ  كَ قومِ  { قبلَ َكذىَبتْ } . )ابن حوا له ابلتكذيب}قـَْوُم نُوٍح َفَكذى

 كثري(.
 
َرمَض ُعُيونا } -12  {.َوَفجَّرمَن األم

ــلــه  .رةمتفجيِ  هــا كــأهنــا عيونٌ كلى   وجعلنــا األرضَ   لمبــالغــة.ل ريِيَ فغُ  "،األرض ران عيونَ وفجى "وأصــــــــــــ
 )البيضاوي(.

 
َناَها َآيَةا } -15  {.فـََهلم ِمنم ُمدَِّكرٍ َوَلَقدم تـَرَكم
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 )البغوي(. عقوبتهم. مثلَ  خائفٍ  معتربٍ  عظٍ متى  رٍ أي: متذكيِ 
 
 .{َكذََّبتم َعاٌد َفَكيمَف َكاَن َعَذاّب َونُُذرِ } -18
 بت قومُ كالذي كذى   ،م به عن هللاا صـــلى هللا عليه وســـلم فيما أاتههم هودً نبيى   ا عادٌ بت أيضًـــ كذى 
 ،رســـــــــله  ا صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم وعلى مجيعِ دً كم حممى نبيى  قريشٍ  م معشـــــــــرَ بتُ وكالذي كذى  ،نوح
 ،همعذايب إايي  كانَ   ابهلل كيفَ  قريشٍ  كفرةِ   يقول: فانظروا معشــــــــــــــرَ  {اَن َعَذايب َونُُذرِ َفَكْيَف كَ }

 )الطربي(. ...اهودً  هُ ولَ هم رسوتكذيبِ  ،هم ابهللوعقايب هلم على كفرِ 
 
ِم } -19 َتِمرٍِ  ََنمسٍ ِإنَّ َأرمَسلمَنا َعَليمِهمم ِرُياا َصرمَصراا يف يـَوم  {.ُمسم
 (.، النسفي... )البغويشؤم
 
 {.َفَكيمَف َكاَن َعَذاّب َونُُذرِ } -21

رَ ذكَر املؤلُف أن املخاطَبني( من الســـــــورة، و 16ورَد مثلها يف اآليِة ) بقوله:   آليةَ ا  قريش، وفســـــــى
 عاقبُة إنذاري ملن مل حيفْل به كأنتم أيها القوم؟كيف كان 

 
ِر فـََهلم ِمنم ُمدَِّكرٍ } -22  .{َوَلَقدم َيسَّرمَن المُقرمَآَن لِلذِِكم

َرُه يف اآليِة ) ها بقوله:  17ســــــبَق أن فســــــى ْراَن اْلُقْرَآَن{ معناه: ســــــهى ( من الســــــورِة نفســــــِ  لناهُ }َيســــــى
  .بقل  عن ظهرِ  كر: احلفظُ والذ  .هبناوقرى 
 
 {.ِِبلنُُّذرِ ََثُوُد  َكذََّبتم } -23

 )الواضح(. صا ٌ عليه السىالم. وَد ابإلنذاِر الذي جاَءهم بِه نبيُّهمكذىبْت قبيلُة ْث
 
 

َِشرُ } -26  {.َسيَـعمَلُموَن َغداا مَِّن المَكذَّاُب األم
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، صـــــــــــــــا ٌ أم َمن كــذىبوه؟كــذىاُب َمن هو ال ذابُ ًدا عنــدمــا يَنزُِل هبم العــ يعَلموَن غــ ـســـــــــــــ   املتكربِي
 )الواضح(.

 
 {.َفَكيمَف َكاَن َعَذاّب َونُُذرِ } -30

رَ ( من الســـــــورة، وذكَر املؤلُف أن املخاطَبني16ورَد مثلها يف اآليِة ) بقوله:   اآليةَ   قريش، وفســـــــى
 كيف كان عاقبُة إنذاري ملن مل حيفْل به كأنتم أيها القوم؟

 
ِر فـََهلم ِمنم ُمدَِّكرٍ َوَلَقدم } -32  .{َيسَّرمَن المُقرمَآَن لِلذِِكم

َرُه يف اآليِة ) ها بقوله:  17ســــــبَق أن فســــــى ْراَن اْلُقْرَآَن{ معناه: ســــــهى ( من الســــــورِة نفســــــِ  لناهُ }َيســــــى
  .قلب عن ظهرِ  والذكر: احلفظُ  .هبناوقرى 
 
ُم ُلوٍط } -33  .{ِِبلنُُّذرِ َكذََّبتم قـَوم
 )الطربي(. رهم هبا.هم وذكى اليت أنذرَ  هللاِ  ِبايتِ  لوطٍ  قومُ  بتْ كذى 
 
َناُهمم ِبَسَحرٍ ِإنَّ َأرمَسلمَنا َعَليمِهمم َحاِصباا ِإالَّ َآَل ُلوٍط } -34  {.ََنَّيـم

 . )ابن كثري(.همقومَ  وا مما أصابَ الليل، فنجَ  أي: خرجوا من آخرِ 
 
 {.لنُُّذرِ ِبِ أَنمَذرَُهمم َبطمَشتَـَنا فـََتَماَروما َوَلَقدم } -36

 ابإلنذاِر والوعيد. )ينظر الواضح(.
 
نَـُهمم  َوَلَقدم رَاَوُدوُه َعنم َضيمِفهِ } -37 َنا َأعميـُ  {َفُذوُقوا َعَذاّب َونُُذرِ َفَطَمسم

ــيفهِ  هُ لوطاً قومُ  ولقد راودَ  نا على أعينهم ـســــــ فطم ،هللا إهالكهم الذين نزلوا به حني أرادَ   عن ضـــــ
 ،بكم الذي حلى  عذايبَ  ومَ دن ســــــــــَ مِ  لوطٍ  قومِ  فذوقوا معشــــــــــرَ ،  جهالو  انها كســــــــــائرِ حىت صــــــــــريى 
 (.، ابختصار)الطربي الت.ثُ َـ وامل ن النكالِ مِ  به غريكم من األممِ  الذي أنذرتُ  وإنذاريَ 
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 {.َفُذوُقوا َعَذاّب َونُُذرِ } -39
ــرَ  ــوله،بكم، بكفركم ابهلل وتكذيبِ  عذايب الذي أحللتهُ  لوطٍ  قومَ  فذوقوا معشــــــــ وإنذاري   كم رســــــــ

 )الطربي(. بكم من العقاب. مبا أنزلتهُ  ،سواكم بكم األممَ 
 
ِر فـََهلم ِمنم ُمدَِّكرٍ } -40  .{َوَلَقدم َيسَّرمَن المُقرمَآَن لِلذِِكم

َرُه يف اآليِة ) ها بقوله:  17ســــــبَق أن فســــــى رْ ( من الســــــورِة نفســــــِ  لناهُ اَن اْلُقْرَآَن{ معناه: ســــــهى }َيســــــى
  .قلب عن ظهرِ  حلفظُ والذكر: ا .هبناوقرى 
 
َن } -41  {.النُُّذرُ َوَلَقدم َجاَء َآَل ِفرمَعوم
 . )الطربي(.بكفرهم بنا وبرسولنا موسى صلى هللا عليه وسلم ان ابلعقوبةِ إنذارُ 
 
ُع } -45 َمم َزُم اجلم بـُرَ َسيـُهم  {.َويـَُولُّوَن الدُّ
 . )الطربي(.هم املؤمنني ابهلل عن اهنزامهم عنهون أدابرَ ويولُّ 
 
 .{ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ } -48

َتُه يف جهنىم. )الواضح(.  ذوقوا أملَ العذاِب وشدى
 
َياَعُكمم } -51 َنا َأشم َلكم  {.فـََهلم ِمنم ُمدَِّكرٍ َوَلَقدم َأهم
 )البغوي(. ويعترب. فيخافُ  أن ذلك حق   يعلمُ  ،عظمتى 
 
ٍء فـََعُلوُه } -52  {.يف الزُّبُرِ وَُكلُّ َشيم

 )البغوي(. احملفوظ. ة، وقيل: يف اللوحِ ظاحلفَ  يف كتابِ 
 
َتَطرٌ } -52  {.وَُكلُّ َصِغرٍي وََكِبرٍي ُمسم
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ِغرٍي وََكِبريٍ َو } ــَ لُّ صــــــــــــ َتطَرٌ } ،{ أي: من أعمــاهلمكــُ ــْ يف  رٌ عليهم، ومســــــــــــــطى  { أي: جمموعٌ مُّســــــــــــ
 )ابن كثري(. إال أحصاها. وال كبريةً  صغريةً  يغادرُ صحائفهم، ال 

 
 .{َوََّنَرٍ   يف َجنَّاتٍ ِإنَّ المُمتَِّقيَ } -54

 )الواضح(. ..إنى عباَد هللِا املؤمننَي املتىقني، يف جنىاٍت عاليات 
 
ٍق } -55 َتِدرٍ يف َمقمَعِد ِصدم  {.ِعنمَد َمِليٍك ُمقم

 املليُك املقتدُر هو هللا تبارَك وتعاىَل.قاَل املؤلُف رمَحُه هللا: 
َرُه ابُن كثرٍي رمَحُه هللا بقوله: أ ها، وهو رِ ها ومقديِ كليِ   لألشـــــياءِ  العظيم، اخلالقِ  عند امللكِ ي: وفســـــى

 مما يطلبون ويريدون. على ما يشاءُ  مقتدرٌ 
 

 سورة الرمحن
 
 {.َوَوَضَع المِميَزانَ  َوالسََّماَء رَفـََعَها} -7

 . )روح املعاين(.ورفعها ال أهنا كانت خمفوضةً  ،ابتداءً  أي خلقها مرفوعةً 
 
 {.نَ َواَل َُّتمِسُروا المِميَزا َوزمَن ِِبلمِقسمطِ َوَأِقيُموا الم } -9

 )الطربي(. ابلعدل. امليزانِ  وأقيموا لسانَ 
 
  .{ِلَْلَنمِ  َواأَلرمَض َوَضَعها} -10

 . )الطربي(.َوطىأها واألرضَ 
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -16

َ رمَحُه هللاُ معناها يف اآليِة ) ذه الســـــــورة، وأن اآلالَء هي النىعم، و)َربِيُكَما{ للجنِي  ( ِمن ه13بنيى
 واإلنس.
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ــِع من الســــــــــــــورِة قـال:  من  وحتريكـاً هلـا، وهـذه طريقـةٌ  أتكيـداً أو تنبيهـاً لنفوسٍ ويف هـذا املوضــــــــــــ
صـلى هللا عليه وسـلم، ويف  النبيِ  هللا يف مواضـع، ويف حديثِ  معروفة، وهي من كتابِ  الفصـاحةِ 
 النعمُ   ا اختلفتِ ـي إمنا هو مل  إىل أن هذا التكرارَ   ،وغريه  قتيبةَ   منهم ابنُ   ،قومٌ  وذهبَ  .العرب   كالمِ 

ــن. قالَ   واحدةٍ  مع كليِ   التوقيفُ  رَ ريِ كُ   املذكورةُ  ــل: التكرارُ  احلســــــــني بنُ  منها، وهذا حســــــ  الفضــــــ
 ا.هـ. وال أتكيد. الغفلةِ  لطردِ 

رها، ومِ  ره، أو ما مل وأنقُل هنا ِمن الطربيِي رمَحُه هللاُ كلىما فســى ن "الواضــح يف التفســري" ما مل يفســِي
 يكْن واضًحا عنده.
 ابن؟تكذيِ  عمِ ن هذه النيِ مِ  الثقلنيِ  كما معشرَ ربيِ  نعمةِ  فبأييِ  لآليِة بقوله: وكاَن تفسرُي الطربييِ 

 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -18

 الشمسَ  ن تسخريهِ مِ  ،هبا عليكم اليت أنعمَ  عمِ ن هذه النيِ مِ   واإلنسِ  اجلنيِ  كما معشرَ ربيِ  مِ عَ نِ   فبأييِ 
 ،كمادنياكما ومعايشـــِ  ومصـــا ِ  ،ماكمبرافقِ   عري لكما دائبةً   ،واملغربني املشـــرقنيِ  لكم يف هذينِ 

 ؟ )الطربي(.ابنتكذيِ 
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -21
 ن َمْرجهِ مِ  ،عليكم اليت أنعمَ  النعمِ  ن هذهِ مِ  ،ابنتكذيِ  واإلنسِ  اجلنيِ  كما معشـــــــرَ ربيِ  هللاِ  نعمِ   فبأييِ 

 ؟ )الطربي(.كذلك ا  تلبسوهنَ  حليةً  لكم بذلكَ  حىت جعلَ  ،البحرين
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -23
 البحرينِ  هذينِ  فعِ ن انلكم مِ  فيما أخرجَ  ،هبا عليكم اليت أنعمَ  الثقلنيِ  كما معشــــــــرَ ربيِ  مِ نِعَ   فبأييِ 
 ؟ )الطربي(.ابنتكذيِ 
 
 {فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -25
 يف البحرِ  تِ آاملنشَــ  اجلواريَ   إبجرائهِ  ،ها عليكماليت أنعمَ   ،واإلنس اجلنيِ  معشــرَ كما  ربيِ  نعمِ   فبأييِ 
 ؟ )الطربي(.ابنتكذيِ  ،كممبنافعِ  جاريةً 
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ُه رَبِِكَ } -27 َقى َوجم َرامِ  َويـَبـم ًَلِل َواْلمِكم  {.ُذو اجلَم
لِ } ــٰ  مع جاللهِ  ،بلطفه  وأوليائهِ   أنبيائهِ  مُ كرِ مُ  :{والكربايء، }َوٱإِلْكرَامِ  ذو العظمةِ  :{ُذو ٱجْلَْلـــــــــــــــــ

 )البغوي(. وعظمته.
 
 {فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -28

وـقد خلَق فيكمـا ـبذرَة املوِت مجيعًـا، ومل جيعـْل ِهـبَة  فـبأيِي نَِعِم هللِا وـقدرـتِه َعحـداِن أيُّهـا الثىقالن،
كما البعض، وال اخللوَد يف هذِه احلياِة احلياِة ِبيديُكما، ومل مَيَنْحكما التحكَُّم يف ــِ ــرِي بعضـــــ  مصـــــ

نيا؛ لئالى َتطغيا، ولُتجَزاي على أعماِلكما يف حياٍة أبديىٍة آتيٍة جزاًء عاداًل؟ )الواضح(.  الدُّ
 
 {َأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ فَبِ } -30
ــرَ ربيِ  نَِعمِ   فبأييِ  ــرفهِ مِ  ،عليكم اليت أنعمَ  ،واإلنس اجلنيِ  كما معشــ ــاحلِ   ن صــ وما  ،كمإايكم يف مصــ

 ؟ )الطربي(.ابنتكذيِ  ،لكم إايكم فيما هو أنفعُ  ن تقليبهِ به منكم مِ  هو أعلمُ 
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -32
ــرَ ربيِ  نعمِ  فبــأييِ   أهــلَ  وعقــابــهِ  ،طــاعتــه أهــلَ  ن ثوابــهِ مِ  ،هــا عليكماليت أنعمَ  ،الثقلني كمــا معشــــــــــــ

 )الطربي(. ابن؟تكذيِ  ،معصيته
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -34

ــَر اجِلنِي واإلنس، وأنُتمـا تعلمـاِن قـدرَة هللِا وع ظمتَـُه ِمن عظمـِة فبـأيِي نَِعِم هللِا ُتكـذِيابِن اي معشــــــــــــ
ق؟ فأطيعاه، فال َملجأ ــُ لكما منُه إالي إليه.  َخلقِه وإحكاِمه، وما فيِه ِمن نواميَس وموازيَن وتناســ

 )الواضح(.
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -36
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، وال خالَص لكما فبأيِي نَِعِم هللِا ُتكذِيابِن اي معشــــــَر اجِلنِي واإلنس، وأنُتما حتَت قهرِه وســــــلطانِه
إالى وأيخُذ حقىه، وال  ِمن أمرِه، وال بدى لكما ِمن املوت، مثى احلســـــــــاِب واجلزاء، وال يبَقى مظلومٌ 

 مؤمٌن إالى ويُثاب، وال كافٌر إالي ويعاَقب؛ حتقيًقا للحقي، وُحكًما ابلعدل؟ )الواضح(.
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -38
قد أنذرَكما نَِعِم هللِا َعحداِن أيُّها الثىقالن، وأمرُه كائٌن ال بدي، ويف القيامِة أحواٌل وأهوال، و   فأيى 

 هللاُ منها؟ )الواضح(.
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -40
ــرَ ربيِ  نعمِ  فبـأييِ  منكم إالي  بْ مل يعـاقِـ  أنـهُ  ،فيكم ن عـدلـهِ عليكم مِ  اليت أنعمَ  ،الثقلني كمـا معشــــــــــــ
 ، ]تكذِيابن[؟ )الطربي(.اجمرمً 
 
 .{ُتَكذَِِِبنِ فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما } -42

ــرَ ربيِ  نعمِ فـبأيِي   اإلجرامِ  أهـلَ   هُ مالئكتَـ  ن تعريـفهِ مِ   ،عليكم هبـا اليت أنعمَ  واإلنسِ  اجلنيِ  كمـا معشــــــــــــ
ــُّ  ،منكم الطــاعــةِ  ن أهــلِ مِ   .، ]تكــذِيابن[؟ غريهم دونَ  اجملرمنيَ  واإلهــانــةِ  وا ابإلذاللِ حىت خصــــــــــــ

 )الطربي(.
 
رُِمونَ َهِذِه َجَهنَُّم الَِِّت } -43  {.ُيَكذُِِب ِّبَا المُمجم

هلم ذلك  تشــــاهدوهنا عياانً، يقالُ   هي حاضــــرةٌ  بون بوجودها، هااليت كنتم تكذيِ   أي: هذه النارُ 
 )ابن كثري(. تقريعاً وتوبيخاً، وتصغرياً وحتقرياً.

 
 .{ِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ فَِبَأيِِ َآاَل } -45
 أهلَ  وتكرميهِ   ،به الكفرِ  أهلَ  بعقوبتهِ  ،ها عليكماليت أنعمَ  اإلنسِ و  اجلنيِ  كما معشــرَ ربيِ  نَِعمِ   فبأييِ 
 ن؟ )الطربي(.ابتكذيِ  ،به اإلميانِ 
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 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -47
يف   ثناؤهُ  جلى   منكم ما وصـــــــفَ  احملســـــــنَ   إباثبتهِ  ،عليكم عمَ اليت أن  كما أيها الثقالنِ ربيِ  نعمِ   فبأييِ 
 ؟ )الطربي(.ابنتكذيِ  ايتِ اآل هذهِ 
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -49
ــرَ ربيِ  نعمِ  فـبأييِ  ؟ ابنتكـذيِ  طـاعـتهِ  أهـلَ  هـذا الثوابَ   إباثبـتهِ  ،عليكمـا اليت أنعمَ  الثقلنيِ  كمـا معشــــــــــــ

 )الطربي(.
 
َناِن ََتمِرََينِ ِفيهِ } -50   .{َما َعيـم
الزالل، إحدامها   احلســـــــــــن: عراين ابملاءِ  اجلنة. قالَ  على أهلِ   والزايدةِ  عباس: ابلكرامةِ  ابنُ  قالَ 

 )البغوي(. واألخرى السلسبيل. ،التسنيم
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -51

همـا اإلنُس واجلـاني، وـقد أكرَم مؤِمَنكمـا مبـ   فـبأيِي نعمـٍة ِمن نَِعِم هللِا عحـداِن أيُّهـا ــَ ا يُبِهُج نفوســــــــــــ
ويَزيُد ِمن سـعادهِتما، ِمن بسـاتنَي وعيوٍن متفجِيرٍة، وُحوٍر ِعني، وفواكَه ممىا يشـَتهون...جزاًء هلما 

نيا؟ )الواضح(.  وثوااًب ِمن عنِد هللِا على إمياهِنما وطاعِتهما يف الدُّ
 
 .{ُكَما ُتَكذَِِِبنِ فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبِِ } -53
 )الطربي(. ؟ابنتكذيِ  ن ذلكَ مِ  طاعتهِ  هبا على أهلِ  كما اليت أنعمَ ربيِ  آالءِ  فبأييِ 
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -55
ــرَ ربيِ  آالءِ   فبأييِ   ،منكم هذا الثواب   طاعتهِ  أهلَ  ن أاثبَ مَ   ،عليكما اليت أنعمَ  الثقلنيِ  كما معشـــــــــ
 )الطربي(.؟ ابنتكذيِ  ،الكرامة هذهِ  هموأكرمَ 
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -57
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ــرَ ربيِ   آالءِ  فبأييِ  ؟ ابنتكذيِ   طاعتهِ  ها على أهلِ اليت أنعمَ  النعمِ  ن هذهِ مِ   واإلنسِ  اجلنيِ  كما معشــــــــــــ
 )الطربي(.

 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -59

ابِن أيُّهـا اإلفبـأيِي نَِعِم  ــتهيـان، لَتعمال ِلمـا يبَقى، هللِا تكـذِي نُس واجلـاني، وقـد رغىبكمـا فيمـا َتشــــــــــــ
 ووعدَكما ابخللوِد يف ِجناٍن خالدات، إذا أطعُتما وثَبتُّما على اإلميان؟ )الواضح(.

 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -61
 ابن؟تكذيِ   منكم إبحســـــانهِ  احملســـــنَ   إاثبتهِ ن مِ  ،عليكم  أنعمَ اليت الثقلنيِ  كما معشـــــرَ ربيِ  نعمِ   فبأييِ 

 )الطربي(.
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -63

كما وقلىَة  ْعَف بعضـــــــــِ فبأيِي نَِعِم هللِا الظىاهرِة والباطنِة عحداِن أيُّها اإلنُس واجلاني، وقد علَم ضـــــــــَ
نيا، فأنعَم عليهما ابجلنىِة يف اآلخرة، ما داما  مهىِتهما، فلم حَيرِْمهما فضــــــــــــــَلُه  كاان موحِيديَن يف الدُّ

كذلك، ولكْن دوَن درجِة َمن كانوا أعَلى مهىًة منهما يف الطىاعِة واإلحســــان، والدىعوِة واجلهاد؟ 
 )الواضح(.

 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -65
؟ ابن تكذيِ  تنيِ اجلنى  يف هاتنيِ   ما وصـفَ  اإلحسـانِ  أهلَ   إباثبتهِ  ،عليكم مَ كما اليت أنعربيِ  نَِعمِ   فبأييِ 

 )الطربي(.
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -67

ــَر اجِلنِي واإلنس، وقــد أعــدى لكمــا يف اآلخرِة  ٍة ِمن نَِعِم هللِا عحــداِن اي معشــــــــــــ إْن  -فبــأيِي نِعمــَ
ما أتُمالن، يف جنىاٍت عالية، هبا عيوٌن تزَخُر  ما ترُجوان، وأحســـــــــنَ   خريَ  -أحســـــــــنُتما واتىقيُتما  

 ابملاِء الزُّالل، فتمألُ العنَي مجااًل، والنىفَس أُنًسا وهبجة، دواًما؟ )الواضح(.
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 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -69
 ؟ )الطربي(.ابنكم تكذيِ هبا حمسنَ  يت أكرمَ ال ها عليكم هبذه الكرامةِ كما اليت أنعمَ ربيِ  مِ عَ نِ  فبأييِ 
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -71

ــَر اإلنِس واجِلني، وـقد أعـدى ملؤمِنكمـا أمجـَل النِيســــــــــــــاِء  فـبأيِي نعمـٍة ِمن نَِعِم هللِا عحـداِن اي معشــــــــــــ
 اِن وتشَتهيان؟ )الواضح(.ا حُتبى وجًها، وأحسَنهنى ُخلًقا وحتبـًُّبا إىل أزواِجهني، وهذا ِمن أكثِر م

 
َِيامِ  ُحورٌ } -72  .{َمقمُصورَاٌت يف اْلم

 )الطربي(. حوراء، واحلوراء: البيضاء. ض، وهي مجعُ ور: بِيْ حُ  يعين بقولِ 
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -73
ــأييِ  ــا اليت أنعمَ ربيِ  مِ عَ نِ  فبـ ــا مِ  كمـ ــةِ عليكمـ ــة إباثبـ ــنِ حم ن الكرامـ ــةَ كم ســــــــــــ ــذه الكرامـ ــذيِ  هـ ؟ ابن تكـ

 )الطربي(.
 
َلُهمم َواَل َجان  } -74  .{َلَم َيطمِمثـمُهنَّ ِإنمٌس قـَبـم

ها، ِبن معىن 56يِة )تفســــــــــريها يف اآلذكَر املؤلُف يف  ــِ   مل:  {ملَْ َيْطِمثْـُهنى }( من الســــــــــورِة نفســــــــ
ــْ يفتَ   حبيب: اجلنُّ  بنِ   ضــــــــمرةَ  وأورَد من قبُل قولَ  اجملامعات.  تنفي مجيعَ  ، وأن هذه اآليةَ هنى ضــــــ
 يات.واجلنيِ   عن البشرايتِ  االفتضاضَ   ى يف هذه اآليةِ هم، فنفَ نوعُ  من اجلنيِ  الطرفِ   قاصراتُ هلم  
 
 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -75

صــــيٌب يف ملن كاَن لُه ن -َل فبأيِي نعمٍة ِمن نَِعِم هللِا َعحداِن اي معشــــَر اإلنِس واجلاني، وقد جع
 ما يَودىاَن يف النِيساِء ويَرغباِن فيهني، وأهنأَ وألذي؟ )الواضح(. -اجلنىِة منكما

 

 .{فَِبَأيِِ َآاَلِء رَبُِِكَما ُتَكذَِِِبنِ } -77
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؟ ابن تكـــذيِ  الكرامـــةَ  منكم هـــذهِ  الطـــاعـــةِ  أهـــلَ  ن إكرامـــهِ مِ  ،عليكم كمـــا اليت أنعمَ ربيِ  مِ نِعَ  فبـــأييِ 
 )الطربي(.

 
َرامِ تـََبا} -78 ًَلِل َواْلمِكم ُم رَبَِِك ِذي اجلَم  .{َرَك اسم

 أي: هو أهٌل أْن جُيَلى فال يُعَصى، وأْن ُيكَرَم فُيعَبد، وُيشَكَر فال ُيكَفر، وأْن يُذَكَر فال يُنَسى. 
 وقال ابُن عباس: }ِذي اجلَْالِل َواإلْكرَاِم{: ذي العظمِة والكربايء. )ابن كثري(.

 
 سورة الواقعة

 
َأَمِة وَ } -9 َأَمةِ َأصمَحاُب المَمشم  .{َما َأصمَحاُب المَمشم
 ؟ )الطربي(.هلم وماذا أعدى  ،ماذا هلم :أي
 
 {يف َجنَّاِت النَِّعيمِ } -12

 )الطربي(. الدائم. النعيمِ  يف بساتنيِ 
 
َها ُمتَـَقابِِليَ } -16  {.ُمتَِّكِئَي َعَليـم

 .. )الطربي(هم إىل قفا بعضبعضُ  ، ال ينظرُ املوضونة، متقابلني بوجوههم متكئني على السُّررِ 
 . )ابن كثري(.أحد وراءَ  بعضهم إىل بعض، ليس أحدٌ  أي: وجوهُ 

 
 {.ِولمَداٌن ُُمَلَُّدونَ  َيُطوُف َعَليمِهمم } -17

 ... )الطربي(.النعيم هبم هللا يف جناتِ على هؤالء السابقني الذين قرى  يطوفُ 
 
 {.ونَ َوفَاِكَهٍة ِمَّا يـََتَخريَُّ } -20

 )البغوي(. ه.خريَ  إذا أخذتُ  الشيءَ  تُ ختريى  :يقال .خيتارون ما يشتهون
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 {.َوُحوٌر ِعيٌ } -22
ــديدةُ   بياضِ   وهي النقيةُ   ،َحْوراء  مجاعةُ   :وراحلُ  ــوادها. والعِ  العني، الشــــــ عيناء، وهي  ني: مجعُ ســــــ

 )الطربي(. يف ُحسن. العنيِ  النجالءُ 
 
 .{َأصمَحاُب المَيِميِ َوَأصمَحاُب المَيِمِي َما } -27
َحاُب اْلَيِمنيِ } ــْ َحاُب اْلَيِمنِي{ أي: أيُّ شــــيٍء َوَأصــ ــْ { هم األبرار، منزلٌة دوَن املقرىبني، }َما َأصــ

 أصحاُب اليمني؟ وما حاهلم؟ وكيف مآهلم؟ )ابن كثري، ابختصار(.
 
ُكوبٍ } -31  {.َوَماٍء َمسم
 . )البيضاوي(.سائل صبوبٌ هلم أين شاؤوا وكيف شاؤوا بال تعب، أو م بُ سكَ يُ 
 
 .{َوفَاِكَهٍة َكِثريَةٍ } -32

 أي: حبسِب األنواِع واألجناس، على ما يقتضيِه املقام. )روح املعاين(.
 
 {.أِلَصمَحاِب المَيِميِ } -38

 من موقفِ  اليمنيِ  هبم ذاتَ  ذُ للذين يؤخَ   من األبكارِ   هنى صـــــــــفتُ   فَ صـــــــــِ أنشـــــــــأان هؤالء اللوايت وُ 
 )الطربي(. ة.إىل اجلن احلسابِ 

 
َمالِ } -41 َماِل َما َأصمَحاُب الشِِ  {.َوَأصمَحاُب الشِِ

 صاهبم.مُ  عليهم وتعظيمِ   اإلحناءِ هنا معىَن  ويف الكالمِ  ،نظريه مَ قد تقدى قاَل املؤلُف يف األصل: 
َأَمةِ }ويعين يف اآليِة التاسـعِة من الـسورة:   َحاُب اْلَمـشْ َأَمِة َما َأصـْ َحاُب اْلَمـشْ حيُث قال:   {،َوَأصـْ

  .من الشؤم ى، وإما أن تكونَ الشؤمَ  من اليدِ  إما أن تكونَ  املشأمةُ 
ــِي وقاَل اإلماُم الطربيُّ يف تفســــــرِي اآلية:   ن مِ  الشــــــمالِ  هبم ذاتَ  ذُ ماِل الذين يؤخَ أصــــــحاُب الشــــ

 .؟ )الطربي(هلم دى عِ وماذا أُ  ،ماذا هلم {:الِ َحاُب الشيمَ صْ ا أَ مَ } ،إىل النار احلسابِ  موقفِ 
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 {.َواَل َكِرَيٍ  اَل َِبِردٍ } -44
 .. )روح املعاين(.الظالل كسائرِ   ال ابردٍ  :أي
 
ُمم َكانُوا قـَبمَل َذِلكَ } -45 َِفيَ  ِإَّنَّ  {.ُمَتم

 .. )ابن كثري(.الدنيا أي: كانوا يف الدارِ 
 
َنا وَُكنَّا تـَُراِبا َوِعََامااوََكانُوا } -47 ُعوثُونَ أَئِنَّا لَ  يـَُقوُلوَن أَِئَذا ِمتـم   {َمبـم

 يف ا تراابً م: أئــذا كنــي ممــاهتِ  ن بعــدِ مِ  هُ خلقَــ  هللاِ  ا إلحيــاءِ وإنكــارً  ،ا منهم ابلبعــثكفرً   وكــانوا يقولونَ 
 )الطربي(. ...ةً رَ ا ُنَِ وعظامً  ،نامماتِ  ن بعدِ ان مِ قبورِ 
 
 .{أَيُـَّها الضَّالُّوَن المُمَكذِِبُونَ ُثَّ ِإنَُّكمم } -51
 ... )الطربي(.هووعدِ  هللاِ  بوعيدِ  بونَ املكذيِ  ،ىدَ هلُ ا عن طريقِ  ونَ الضالُّ 
 
 .{َْلَِكُلوَن ِمنم َشَجٍر ِمنم زَقُّومٍ } -52

ــَجٍر ِمن زقُّوم، الكريــِه الطىعِم والرىائحــة، الــذي يَنبُــ  ُت يف قعِر جهنىم. آلِكلوَن يف جهنىَم ِمن شــــــــــــ
 )الواضح(.

 
َها المُبُطونَ } -53  .{َفَمالُِئوَن ِمنـم

  بطوَنكم ِمن تلَك الشجرة. )الواضح(.فمالؤونَ 
 
َِميمِ } -54  .{َفَشارِبُوَن َعَليمِه ِمَن اْلم

 فشاربوَن بعَدُه ِمن ماٍء شديِد احلرارة. )الواضح(.
 
َربُ } -68 ُتُم المَماَء الَِّذي َتشم  .{ونَ َأفـََرأَيـم

 أفرأيُتم هذا املاَء العذَب الذي تشربونَه؟ )الواضح(.
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 .{َأمم ََنمُن المُمنمزُِلونَ ِمَن المُمزمِن  نـمَزلمُتُموهُ أَأَنـمُتمم أَ } -69
 بل حنُن املنزِلوَن بقدرتِنا رمحًة بكم. )الواضح(.... 
 
ُكُرونَ فـََلوماَل ُأَجاجاا  َلوم َنَشاُء َجَعلمَناهُ } -70  .{َتشم
ــربِ  العـذبِ  ن املـاءِ مـا أعطـاكم مِ  كم على إعطـائـهِ  تشــــــــــــــكرون ربى فهالي ...   ،كمكم ومنـافعِ لشــــــــــــ

 )الطربي(. به. ا ال تنتفعونَ ُأجاجً  هُ جيعلَ  أنْ  وتركهِ  ،كممعايشِ  وصالحِ 
 
 .{َأمم ََنمُن المُمنمِشُئونَ أَأَنـمُتمم أَنمَشأمُُتم َشَجَرََتَا } -72
 )الطربي(. ثناه؟وأحدَ  اخرتعنا ذلكَ أم حنن ... 
 
َِيمٌ َوِإنَُّه َلَقَسٌم } -76  .{َلوم تـَعمَلُموَن َع

َم به أي: وإنى هذا ال ــَ ٌم عظيم، لو تعلمون عظمتُه لعظىمُتم املقســـ ــَ ــَم الذي أقســـــمُت به لقســـ قســـ
 عليه. )ابن كثري(.

 
 {.تـَنمزِيٌل ِمنم َربِِ المَعاَلِميَ } -80

أو  أو كهـانـةٌ  وليس هو كمـا يقولون: إنـه ســــــــــــــحرٌ  ،العـاملني من هللا ربيِ  منزلٌ  أي: هـذا القرآنُ 
 . )ابن كثري(.انفع حق   هُ وليس وراءَ  فيه، الذي ال مريةَ  شعر، بل هو احلقُّ 

 
 {.فََأمَّا ِإنم َكاَن ِمَن المُمَقرَِّبيَ } -88

 . )الطربي(.يف جنانه جوارهِ هبم هللا من بني الذين قرى من املقرى  فأما إن كان امليتُ 
 وذكَر البغوي أهنم السابقون.

 .وقاَل املؤلُف يف األصل: فأما املرُء من املقرىبني السابقني..
 
 {َوَجنَُّة نَِعيمٍ فـََرومٌح َوَرُيمَاٌن } -89
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 )الواضح(. وجنىٌة عاليٌة يَنَعُم فيها وخَيُلد.
 
 .{ِميِ َوَأمَّا ِإنم َكاَن ِمنم َأصمَحاِب الميَ } -90

ــيِ  ــاَن امليـ ا إْن كـ ــي ــاِب ال تُ وأمـ ــى  ذُ الـــذين يُؤخَـــ  ،منييِمن أصــــــــــــــحـ ــاهنِ  ن ذاتِ مِ  ةِ هبم إىل اجلنـ . مأميـ
 )الطربي(.

 
يمٍ فـَنـُُزٌل } -93  {.ِمنم محَِ

 . )ابن كثري(.به ما يف بطوهنم واجللود رُ صهَ الذي يُ  وهو املذابُ 
 

 سورة اْلديد 
 
 .{ُُيمِيي َوُُيِيتُ } -2
حيواانً   امليتةِ  من النطفةِ  ثَ دِ حيُ   كيف يشـــــــــاء، وذلك ِبنْ   هُ يوجدَ   ِبنْ  من اخللقِ  يشـــــــــاءُ يي ما  حيُ 

من  ما يشـــــــــــاءُ  ها فيها، وحنو ذلك من األشـــــــــــياء، ومييتُ بُ يقليِ  من بعد اتراتٍ   ،فيها الروحِ   بنفخِ 
 . )الطربي(.فنيهفيُ  هُ أجلَ  بعد بلوغهِ  بعد احلياةِ  األحياءِ 

 
ُ ِبَا تـَعم } -4   .{َمُلوَن َبِصريٌ َواَّللَّ

 . )روح املعاين(.ِبعماهلم عن إحاطتهِ  عبارةٌ 
 
َرمضِ } -5 ُُمورُ َوِإََل اَّللَِّ  َلُه ُملمُك السََّماَواِت َواألم  .{تـُرمَجُع األم

 )الطربي(. .أمره ما فيهنى  ويف مجيعِ  يف مجيعهنى  انفذٌ  ،واألرض واتِ االسم له سلطانُ 
 
ٌر َكِبريٌ فَالَِّذيَن } -7  .{َآَمُنوا ِمنمُكمم َوأَنـمَفُقوا هَلُمم َأجم
ن هم مِ هم ورزقَ ان قبلَ ن كعمى   هلم هللاُ ا خوى وأنفقوا ممي   ،منكم أيها الناس  ورسولهِ  فالذين آمنوا ابهللِ  

 )الطربي(. م.يعظ هلم ثوابٌ ، هللا يف سبيلِ  املالِ 
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 .{رَِحيمٌ َوِإنَّ اَّللََّ ِبُكمم َلَرُءوٌف } -9

ل، وأنزَل الكُتب،  وهللاُ كثرُي الرىمحِة ابلنىاس، وقد وســــعْت رمحتُه كلى شــــيء، ولذلَك أرســــَل الرســــُ
نيا ويف اآلخرة. )الواضح(. هلدايِتكم، وِلما فيِه خريُكم ومصلحُتكم، يف  احلياِة الدُّ

 
ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن َخِبريٌ } -10  .{َواَّللَّ
 ،كم اليت تعملونن أعمالِ مِ  ذلكَ  وغريِ  ،أعدائه وقتالِ   ،هللا يف ســـبيلِ  نفقةِ ن المبا تعملون مِ   وهللاُ 
 طربي(.)ال القيامة. يومَ  ذلكَ  وهو جمازيكم على مجيعِ  ،ى عليه منها شيءال خيفَ  ،خبريٌ 
 
َم } -12 َراُكُم الميَـوم ا ُبشـــــــــــم ِديَن ِفيهـــَ الـــِ اُر خـــَ ََّنـــمَ ا األم اٌت ََتمِري ِمنم حَتمِتهـــَ ُز َجنـــَّ َك ُهَو المَفوم َذلـــِ

َِيمُ   .{المَع
 روا هبا.فأبشِ  ،ها األهنارن حتتِ عري مِ  اتٌ جني 

 لون.ال ينتقلون عنها وال يتحوى  ،ات يقول: ماكثني يف اجلني  {ااِلِديَن ِفيهَ خَ }وقوله: 
 العظيمُ  هو النجحُ   ،ات اليت وصــــــــفهاهم يف اجلني يقول: خلودُ  {َعِظيمُ َفْوُز الْ َك ُهَو الْ لِ ذَ }وقوله:  

 )الطربي(. خالدين فيها. ةِ اجلنى  ودخولِ  ،هللا ن عقابِ مِ  النجاةِ  بعدَ  هُ الذي كانوا يطلبونَ 
 
 .{َوبِئمَس المَمِصريُ َمأمَواُكُم النَّاُر ِهَي َموماَلُكمم } -15
 )الطربي(. إىل النار. ن صارَ مَ  مصريُ  وبئسَ 
 
َََيِت َلَعلَُّكمم تـَعمِقُلونَ َقدم بـَيـَّنَّا َلُكُم } -17  .{اْلم
 )الطربي(. لتعقلوا. واحلججَ  ةَ نا لكم األدلى قد بيى 
 
دِِقَاِت  } -18 ِقَي َوالمُمصـــَّ دِِ اَعُف هلَُ ِإنَّ المُمصـــَّ ناا ُيضـــَ ا َحســـَ وا اَّللََّ قـَرمضـــا ٌر َوَأقـمَرضـــُ مم َوهَلُمم َأجم
 {.َكِرَيٌ 
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وال شــكوراً، وهلذا قال:  هللا، ال يريدون جزاًء ممن أعطوهُ   مرضــاةِ   ابتغاءَ  خالصــةٍ   بنيةٍ  أي: دفعوهُ 
اَعُف هَلُم عف، ضِــ   على ذلك إىل ســبعمائةِ  أمثاهلا، ويزدادُ  بعشــرِ  هلم احلســنةَ  { أي: يقابلُ }ُيضــَ
)ابن  كرمي.  ومآبٌ   صــــــــــــا ٌ  حســــــــــــن، ومرجعٌ  جزيلٌ   ي: ثوابٌ { أَوهَلُْم َأْجٌر َكرميٌ } :وفوق ذلك 

 كثري(.
 
َرمِض ُأِعدَّتم ســـَ } -21 َماِء َواألم َها َكَعرمِض الســـَّ لِلَِّذيَن اِبُقوا ِإََل َمغمِفَرٍة ِمنم رَبُِِكمم َوَجنٍَّة َعرمضـــُ

تِيِه َمنم َيَشاُء َوا َِيمِ َآَمُنوا ِِبَّللَِّ َوُرُسِلِه َذِلَك َفضمُل اَّللَِّ يـُؤم ُ ُذو المَفضمِل المَع  {َّللَّ
 ،به على املؤمنني لَ تفضــى   ،هللا فضــلُ  ، وهيقوا رســلهوصــدى   ،دوا هللاوحى  ذينَ للى   ةُ ْت هذه اجلنى أُِعدى 
ــلَ   وهللاُ  ــاءُ مَ  هُ يؤيت فضـ ــلِ  ،لقهن خَ مَ   ن يشـ ــطَ  ،عليهم العظيمِ  وهو ذو الفضـ  ن الرزقِ هلم مِ   مبا بسـ

ــعَ فَ وعرى  ،عمن النيِ هلم مِ  ووهبَ   ،يف الدنيا ما  على الطاعةِ  خرةِ مث جزاهم يف اآل .الشـــــكر هم موضـــ
 )الطربي، ابختصار(. هلم. هُ أنه أعدى  وصفَ 

 
َرمِض َواَل يف أَنـمُفِسُكمم ِإالَّ يف }  -22 ََأَها  ِكَتابٍ   َما َأَصاَب ِمنم ُمِصيَبٍة يف األم  {. ِمنم قـَبمِل َأنم َن م

 (، وهو اللوُح احملفوظ. )البغوي(.. )الطربيالكتاب  يعين إال يف أميِ 
 
ُ اَل ُيُِبُّ ُكلَّ ُُممَتاٍل َفُخورٍ } -23  {.َواَّللَّ

 )البغوي(. به على الناس. يفخرُ {: ورٍ خُ فَ }من الدنيا،  ويتَ مبا أُ  متكربِيٍ }خُمَْتاٍل{: 
 
َِميدُ َوَمنم يـَتَـَولَّ فَِإنَّ اَّللََّ ُهَو } -24  .{المَغِِنُّ اْلم
ــرُّ  ،يف ذاتــه حممودٌ  ،عنــه وعن إنفــاقــه فــإن هللا غين   ،عن اإلنفــاق ضْ عرِ ومن يُ  :معنــاه  هُ ال يضــــــــــــ

 ِبن األمرَ   وإشــــــعارٌ  وفيه هتديدٌ   .من نعمه إليه بشــــــكرٍ  بُ التقرُّ   وال ينفعهُ   ،عن شــــــكره اإِلعراضُ 
 . )البغوي(.املنفق ملصلحةِ  ابإِلنفاقِ 

 
َرُهمم } -27 ُهمم َأجم َنا الَِّذيَن َآَمُنوا ِمنـم ُهمم فَاِسُقونَ  َفَآتـَيـم  .{وََكِثرٌي ِمنـم
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 م على ابتغائهم رضــوانَ ثواهبَ   ،عوا الرهبانيةَ الذين ابتدَ  ن هؤالءِ مِ  ورســلهِ   آمنوا ابهللِ  فأعطينا الذينَ 
ــولهِ   م بهِ وإمياهنِ   ،هللا  به. واإلميانِ   ،عن طاعته وخروجٍ   ،معاص منهم أهلُ  وكثريٌ  ،خرةيف اآل  وبرســـــ

 )الطربي(.
 
ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ َويـَغمِفرم } -28  .{َلُكمم َواَّللَّ

 )الطربي(. ورمحة. ذو مغفرةٍ  وهللاُ  ،ها عليكمكم فيسرتُ لكم عن ذنوبِ  ويصفحْ 
 
 
َِيمِ } -29 ُ ُذو المَفضمِل المَع تِيِه َمنم َيَشاُء َواَّللَّ  .{َوَأنَّ المَفضمَل بَِيِد اَّللَِّ يـُؤم

ن مِ  ن يشـــــاءُ مَ  ذلكَ  هُ عطي فضـــــلَ يُ  ،ن اخللقهم مِ غريِ   ودونَ  مدوهنَ   ،هللا  بيدِ  الفضـــــلَ  وليعلموا أنى 
 )الطربي(. ه.فضلُ  العظيمُ  ،لقهعلى خَ  ذو الفضلِ  وهللاُ ، سواه إىل أحدٍ  ذلكَ  ليسَ  ،خلقه
 

 اجلزء الثامن والعشرون
 

 سورة اجملادلة 
 
يٌع َبِصريٌ } -1  .{ِإنَّ اَّللََّ َسَِ
 ويعمـلُ   ،ونل مبا يعم بصــــــــــــــريٌ   ،لـقهخَ  ن كالمِ مِ  لكَ ذ وغريِ   ،ويتحـاورانه  ملا يتجـاوابنهِ  مسيعٌ   هللاَ  إنى 

 )الطربي(. عباده. مجيعُ 
 
ِل َوُزوراا َوِإنَّ اَّللََّ َلَعُفو  َغُفورٌ } -2 ُمم لَيَـُقوُلوَن ُمنمَكراا ِمَن المَقوم  {.َوِإَّنَّ

 .اجلـاهليـة ا كـان منكم يف حـالِ { أي: عمـي َلَعُفو  َغُفورٌ ِإنى ٱَّللىَ أي: كالمـاً فـاحشـــــــــــــــاً ابطاًل، }وَ 
 . )ابن كثري(.إليه املتكلم ومل يقصدْ  اللسانِ  ن سبقِ مِ  ا خرجَ وهكذا أيضاً عمي 
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ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن َخِبريٌ } -3  .{َواَّللَّ
 أي: خبرٌي مبا ُيصِلُحكم، عليٌم ِبحواِلكم. )ابن كثري(.

 
 .{َولِلمَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهيٌ } -5
 باِع شرِع هللا، واالنقياِد له، واخلضوِع لديه. )ابن كثري(.ي: يف مقابلِة ما استكربوا عن اتيِ أ
 
ءٍ } -6 يم ُ َعَلى ُكلِِ شـــــَ وُه َواَّللَّ ُ َوَنســـــُ اُه اَّللَّ صـــــَ نَـبِِئـُُهمم ِبَا َعِمُلوا َأحم يعاا فـَيـُ ُ َجَِ َعثـُُهُم اَّللَّ َم يـَبـم  يـَوم

 .{َشِهيدٌ 
احد، فيحاســـــُبهم، وخيربُهم مبا عملوا من يوَم يبعُثهم هللاُ ِمن قبورِهم وجيمُعهم كلىهم يف صـــــعيٍد و 

، وقد أحصـَى هللاُ أعماهَلم وحفَظها عليهم، وَنسـُوا هم ما عملوه، وهللاُ ال ينسـَى أمرًا،  خرٍي وشـري
 ويُبِصُر كلى ما تعملون. )الواضح(.وال يَغيُب عنُه شيء، بل هو شاهٌد يسمُع كلى ما تقولون، 

 
َرمضِ َأَلَم تـََر َأنَّ اَّللََّ يَـ } -7 َماَواِت َوَما يف األم َما َيُكوُن ِمنم ََنمَوى َثًَلثٍَة ِإالَّ ُهَو   عمَلُم َما يف الســـَّ

ثـََر   ُهمم َواَل َأدمََّن ِمنم َذِلَك َواَل َأكم اِدســُ ٍة ِإالَّ ُهَو ســَ ِإالَّ ُهَو َمَعُهمم أَيمَن َما َكانُوا رَاِبُعُهمم َواَل َممســَ
ٍء َعِليمٌ ُثَّ يـُنَـبِِئـُُهمم ِبَا عَ  َم المِقَياَمِة ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِِ َشيم  .{ِمُلوا يـَوم

اَواِت َومـَا يف اأْلَْرضِ } مـَ ــى ى فرتَ  كَ لبِـ ق بعنيِ  دُ اي حممـى  أمل تنظرْ {: أملَْ تـََر َأنى اَّللىَ يـَْعَلُم مـَا يف الســــــــــــ
َماَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ }  .ه وكبريُ  ذلكَ   ى عليه صــغريُ ال خيفَ   ،شــيء نمِ  {َأنى اَّللىَ يـَْعَلُم َما يف الســى

م وعصـــــــياهنُ  الكافرينَ  هؤالءِ  أعمالُ  ن كانت هذه صـــــــفتهُ ى على مَ خيفَ  ثناؤه: فكيفَ  جلى  يقولُ 
 ؟مرهبى 

ْيٍء َعِليمٌ مُثى يـُنَـبِيئـُُهْم مبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَيامَ  هم مبا وغريَ   املتناجنيَ  هؤالءِ  مث خيربُ  {:ِة ِإنى اَّللىَ ِبُكلِي شــــــــَ
 ،أعماهلم  وســـرائرِ  ،همبنجواهم وأســـرارِ  هللاَ   إنى  ،القيامة  يومَ  ،يســـخطهه و ا حيبُّ ممى   ،ن عملعملوا مِ 
 )الطربي(. عليم. ،عباده هم وأمورِ ن أمورِ مِ  ذلكَ  وغريِ 
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َوىَأَلَم تـََر ِإََل الَِّذيَن َُّنُوا َعِن } -8 َواِن  ُثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما َُّنُوا َعنمهُ   النَّجم ُثِم َوالمُعدم َن ِِبْلمِ َويـَتَـَناَجوم
ِهمم َلوماَل يُـ  ــِ ُ َويـَُقوُلوَن يف أَنـمُفسـ َك ِبَا َلَم ُُيَيَِِك ِبِه اَّللَّ وِل َوِإَذا َجاُءوَك َحيـَّوم ــُ َيِة الرَّسـ ــِ بـَُنا َوَمعمصـ َعذِِ

ََّنَا  َلوم بـُُهمم َجَهنَُّم َيصم ُ ِبَا نـَُقوُل َحسم  {.فَِبئمَس المَمِصريُ اَّللَّ
 النجوى: اإلسرار.

 )الطربي(. م.جهنى  املصريُ  فبئسَ  {:فَِبْئَس اْلَمِصريُ }
 
ُثِم َوالمعُـ } -9 ا ِِبْلمِ ُتمم َفًَل تـَتَـنـَاَجوم ا الَـِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا تـَنـَاَجيـم وِل ََي أَيُـّهـَ يـَِة الرَّســـــــــــُ َواِن َوَمعمصـــــــــــِ دم
ا ِِبلمِ ِِ َوالتـَّقمَوىَوتـَنَ   {.اَجوم

كم وأنـديِتكم، فال تتنـاَجوا مبـا فيـِه إمثٌ وتعَـدٍي على حقوِق أيُّهـا املؤمنون ــِ ، إذا تنـاَجيُتم يف جمـالســــــــــــ
نافقون، ولكْن اآلَخريَن وخمالفٌة لســنىِة الرســوِل الكرمِي صــلى هللا عليه وســلم كما يفعلُه اليهوُد وامل

 . )الواضح(.وا مبا فيِه خرٌي ومنفعٌة وإحسانتناَجوا وتباَحث
 
 .{ِبَا تـَعمَمُلوَن َخِبريٌ  َواَّللَُّ } -11
وهو   ،ن العاصــــــــــــيمِ   هُ منكم ربى  ى عليه املطيعُ ال خيفَ   ،ذو خربة -  أيها الناسُ  -كم  ِبعمالِ   وهللاُ 
 )الطربي(. أو يعفو. ،ابلذي هو أهله واملسيءَ  ،إبحسانه احملسنَ  ،كم بعملهمجيعَ  جمازٍ 
 
تُ } -12 َدَقةا ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َنَجيـم َ َيَديم ََنمَواُكمم صـَ َذِلَك َخريمٌ ُم الرَّسـُوَل فـََقدُِِموا َبيم

 .{َلُكمم َوَأ مَهرُ 
ُر هوأط  ،هللا لكم عندَ   ريٌ خ ،هللا صــــــلى هللا عليه وســــــلم جنواكم رســــــولَ  أمامَ  كم الصــــــدقةَ وتقدميُ 
 )الطربي(. ن املآمث.كم مِ لقلوبِ 
 
ُ َخِبرٌي ِبَا تـَعمَمُلونَ َوَأِ يُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوا} -13  .{َّللَّ

ــولَـ  وأطيعوا هللاَ  وهو  ،كمِبعمـالِ  وعلمٍ  ذو خربةٍ  وهللاُ  وفيمـا هنـاكم عنـه. ،فيمـا أمركم بـه ،هورســــــــــــ
 )الطربي(. هبا.كم صيها عليكم ليجازيَ حمُ 
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ُمم َساَء َما َكانُوا يـَعمَمُلونَ } -15 ا ِإَّنَّ ُ هَلُمم َعَذاِبا َشِديدا  .{َأَعدَّ اَّللَّ
ي: أرصـَد هللاُ هلم على هذا الصـنيِع العذاَب األليَم على أعماهِلم السـيِيئة، وهي مواالُة الكافريَن أ

 ونصُحهم، ومعاداُة املؤمننَي وغشُّهم. )ابن كثري(.
 
 .{ُأولَِئَك َأصمَحاُب النَّاِر ُهمم ِفيَها َخاِلُدونَ } -17
يف  ها الذينَ يعين أهلُ   ،النار أصحابُ   ،ملنافقونوهم ا ،عليهم  هللاُ  ا غضبَ وا قومً تولى  الذينَ  هؤالءِ 
 )الطربي(. هناية. إىل غريِ  ماكثونَ  ،النار
 
ُمم ُهُم المَكاِذبُونَ } -18  .{َأاَل ِإَّنَّ
ُْم ُهُم اْلَكاِذبُونَ َأاَل }  . )الطربي(.فيما حيلفون عليه {ِإهنى
 
يمطَاُن  } -19 َوَذ َعَليمِهُم الشــَّ َتحم رَ اســم اُهمم ِذكم يمطَاِن َأاَل ِإنَّ ِحزمَب فَأَنمســَ  اَّللَِّ ُأولَِئَك ِحزمُب الشــَّ

َاِسُرونَ   .{الشَّيمطَاِن ُهُم اْلم
يطان، واســـــــــتوىَل على عقو  ــتِه وكيدِه حىتى وافقوُه واتـىَبعوه، غلَب على قلوهِبم الشـــــــــى هِلم بوســـــــــوســـــــ

هواِت وأهلـاُهم بـِه مَن اـلدُّ  ــى نيـا وزينِتهـا، فـأولئـَك جنوُد فـأنســـــــــــــــاُهم ذِكَر هللِا مبـا زيىَن هلم ِمن الشــــــــــــ
هُم النىعيَم  يطاِن وأتباُعه، أاَل إنى أتباَعُه هم اخلاســـــــــــروَن املغبونون، الذيَن فوىتوا على أنفســـــــــــِ الشـــــــــــى

 ، واستعاضوا بِه العذاَب األلِيم. )الواضح(.املقيم
 
َاُر َخاِلِدينَ } -22 ََّنم ِخُلُهمم َجنَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم َي ا  َويُدم وا ِفيَها َرضــــــــــِ ُهمم َوَرضــــــــــُ ُ َعنـم َّللَّ
 .{َعنمهُ 

ا أهنــاٌر ِمن مــاٍء ُزالل،  ــعــات، عري يف خالهلــِ اٍت عــاليــاٍت واســــــــــــ وِمن لب، ويـُـدِخُلهُم هللُا جنــى
وعســـــل، وَخٍر لذيٍذ ال ُيســـــِكر، خملىديَن فيها أبًدا، رضـــــَي هللاُ عنهم بطاعِتهم له، فأاثهَبم النىعيَم 

 )الواضح(.اجلنىِة والرِيضوان.  عنُه مبا آاتُهم ِمناملقيم، وَرُضوا 
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 سورة اْلشر 
 
َِكيمُ } -1  .{َوُهَو المَعزِيُز اْلم

 منيُع اجلناب، }احلَِْكيُم{ يف قَدرِه وشرِعه. )ابن كثري(.}َوُهَو اْلَعزِيُز{ أي: 
 
 {.َوَقَذَف يف قـُُلوِّبُِم الرُّعمبَ } -2

 مسريةَ   ابلرعبِ   رَ صِ وقد حاصرهم الذي نُ  هلم ذلك  حيصلُ   واجلزع. وكيف ال  واهللعَ   أي: اخلوفَ 
 )ابن كثري(. .عليه هللا وسالمهُ  شهر؟ صلواتُ 

 
ُمم َشاقُّوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَمنم ُيَشاقِِ اَّللََّ فَِإنَّ اَّللََّ َشِديُد المِعَقابِ َذِلَك } -4  .{ِبََِّنَّ

م، ِمن إخراِجهم ِمن دايرِهم، وقــذِف الرعــِب يف هــذا الــذي فعــَل هللُا هبؤالِء اليهوِد مــا فعــَل هب
وا هم يف الدنيا، ِمن خمالفِتهم هللاَ قلوهِبم ِمن املؤمنني، وجعَل هلم يف اآلخرِة عذاَب النار، مبا فعل 

م فيما أمَرهم به ِمن اتيِباِع حممىٍد صلىى هللا عليه وسلىم، وَمن  ورسوَلُه يف أمرِه وهنيه، وعصياهِنم رهبى
 ِف هللَا يف أمرِه وهنيه، فإنى هللَا شديُد العقاب. )الطربي(.خيال
 
ولـِِه ِمنـم } -6 ا َأفـَاَء اَّللَُّ َعَلى َرســـــــــــُ اٍب َومـَ ٍل َواَل رِكـَ ِه ِمنم َخيـم ُتمم َعَليـم ا َأومَجفم َوَلِكنَّ اَّللََّ ُهمم َفمـَ

ٍء َقدِ  ُيَسلُِِط ُرُسَلُه َعَلى َمنم َيَشاءُ  ُ َعَلى ُكلِِ َشيم  . {يرٌ َواَّللَّ
وهللاُ يسـلِيُط رسـَلُه على َمن يشـاُء ِمن أعدائه، وقد سـلىَط هللاُ رسـوَلُه حممىًدا صـلى هللا عليه وسـلم 

 ا ِيشـــــاء، ال يُغَلُب وال يُقَهر.وهللاُ قديٌر على م ،على هؤالِء اليهوِد الذيَن خالفوا العهد، فأذهلىم
 )الواضح(.

 
ولِـ } -7 ُ َعَلى َرســـــــــــُ ا َأفـَاَء اَّللَّ وِل َولـِِذي المُقرمََب مـَ ِل المُقَرى فَِللَـِّه َولِلرَّســـــــــــُ َوالميَـتـَاَمى ِه ِمنم َأهـم

اِكِي َوابمِن السـَّ  وُل َفُخُذوُه   ِبيلِ َوالمَمسـَ َغمِنَياِء ِمنمُكمم َوَما َآًَتُكُم الرَّسـُ َ األم َكيم اَل َيُكوَن ُدوَلةا َبيم
 {.َّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد المِعَقابِ َواتَـُّقوا اَوَما ََّنَاُكمم َعنمُه فَانـمتَـُهوا 
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ِبيلِ } اِكنِي َواْبِن الســـــى  التفســـــرَي من أولِه ليكوَن واضـــــًحا: وما أعاَدُه هللاُ أورُد  {:َواْليَـَتاَمى َواْلَمســـــَ
ُه حكُم أمواِل َبين تاٍل يُذَكر، فُحكمدوِن ق لداِن اليت تُفَتُح هكذا، ِمنعلى رســــولِِه ِمن مجيِع الب

ــَة أَخَ النىضـــ  ُم َخسـ ــى ــاءُ ٌس هلِل ورســـ اس: َخُ ري: يُقسـ ــرِفُُه كما يشـ الم،  ولِه، فَيصـ ــى الُة والسـ ــى عليِه الصـ
تاَمى ٌس لليطىِلب، وَخُ نو هاشــٍم وبنو عبِداملراد: بِتِه صــلى هللا عليه وســلم، واملرابلذوي ق  سٌ وَخُ 

ــغارًا، وَخُ مازالُ  دوا آابَءهم وهمالذيَن َفق بيِل اكنِي واحملـســــــ ٌس للموا صـــــ ــى تاجني، وَُخٌس البِن الســـــ
 مني... )الواضح(.نقطِع يف سفرِه ِمن املسل امل
ِديُد اْلِعَقابِ َواتـىُقوا اَّللىَ ِإنى ا} اتىقوُه يف امتثاِل أوامرِه وترِك زواجره، فإنه شــــديُد العقاِب {: َّللىَ شــــَ

 ثري(.ملن عصاه، وخالَف أمَرُه وأابه، وارتكَب ما عنه زجَرُه وهناه. )ابن ك
 
 .{رَبَـَّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ } -10
 )الطربي(. ن ذنوبه.مِ  واستغفرَ  مبن اتبَ  وذو رمحةٍ  ،ك ِبلقِ  ذو رأفةٍ  إنكَ 
 
يعاا ِإالَّ يف قـُراى  } -14 َنةٍ اَل يـَُقاتُِلوَنُكمم َجَِ ِديٌد  حُمَصــــــَّ نَـُهمم شــــــَ ُهمم بـَيـم َأوم ِمنم َورَاِء ُجُدٍر ِبَمســــــُ

ي ٌم اَل يـَعمِقُلونَ عاا َوقـُُلوُّبُمم َشَّتَّ حَتمَسبـُُهمم َجَِ ُمم قـَوم  {.َذِلَك ِبََِّنَّ
 
 .وحنوها واخلنادقِ  دروبِ ابل{ حُمَصىَنةٍ }
ُْم قـَْوٌم اَل يـَْعِقُلونَ }  . )روح املعاين(.االتفاق وأسبابَ  لفةِ األُ  شيئاً حىت يعلموا طرقَ  {َذِلَك ِبَِهنى
 
 .{َوهَلُمم َعَذاٌب أَلِيمٌ مم َقرِيباا َذاُقوا َوَِبَل َأممرِِهمم َكَمَثِل الَِّذيَن ِمنم قـَبمِلهِ } -15

 )الطربي(. ع.يعين موجِ  ،أليم عذابٌ  -ن اخلزي م يف الدنيا مِ ا انهلَ مع م -خرة وهلم يف اآل
 
َّاِلِميَ } -17 َُما يف النَّاِر َخاِلَديمِن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء ال  .{َفَكاَن َعاِقبَـتَـُهَما َأَّنَّ

ا{ أي: فكـانـت  الـَِدْيِن ِفيهـَ ا يف النـىاِر خـَ ُمـَ ا َأهنى اَن عَـاِقبَـتَـُهمـَ عـاقبـُة اآلمِر ابلكفِر والفـاعـِل ـله }َفكـَ
مهـا إىل انِر جهنىَم خـاـلَدين فيهـا، }َوَذلـَِك َجزَاُء الظـىاِلِمنَي{ أي: جزاُء كـلِي ظـامل. )ابن  وتصــــــــــــــريُّ

 كثري(.
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ا الَـِّذيَن َآَمنُ } -18 َُرم نـَفمٌس مَـا قـَدَّمَـتم ِلغـٍَد   وا اتَـُّقوا اَّللََّ ََي أَيُـّهـَ  ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي َواتَـُّقوا اَّللََّ َولمتَـنم

 .{ِبَا تـَعمَمُلونَ 
 أمَر بتقواه، وهي تشــــــــمُل فعَل ما به أمر، وترَك ما عنه زجر.   {:اَي أَيُـَّها الىِذيَن َآَمُنوا اتـىُقوا اَّللىَ }
  كيٌد اثن.{: أتَواتـىُقوا اَّللىَ }
َا تـَْعَمُلونَ } واِلكم، ال ختَفى عليـه منكم خـافيـة، وال {: عـاملٌ جبميِع أعمـاِلكم وأحِإنى اَّللىَ َخِبرٌي مبـِ

 يغيُب عنه ِمن أمورِكم جليٌل وال حقري. )ابن كثري(.
 
 .{ المَفاِسُقونَ َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ فَأَنمَساُهمم أَنـمُفَسُهمم ُأولَِئَك ُهمُ } -19
 )الطربي(. إىل معصيته. هللاِ  ن طاعةِ يعين اخلارجون مِ  ،هم الفاسقون الذين نسوا هللاَ  هؤالءِ 
 
َنَِّة ُهُم المَفائُِزونَ } -20 َنَِّة َأصمَحاُب اجلم َتِوي َأصمَحاُب النَّاِر َوَأصمَحاُب اجلم  .{اَل َيسم

 ،يعين أهنم املـدركون مـا طلبوا وأرادوا ،هم الفـائزون ةِ نـى اجل أهـلُ  ،ةاجلنـى  وأهـلُ  النـارِ  أهـلُ  ال يعتـدلُ 
 )الطربي(. روا.ذيِ ا حُ الناجون ممي 

 
ُ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ } -22  .{ُهَو الرَّمحمَُن الرَِّحيمُ َعاَلُ المَغيمِب َوالشََّهاَدِة  ُهَو اَّللَّ
ال إلــَه إال هو، فال ربى غريُه، وال إلــَه عــاىَل أنــه الــذي أخرَب ت {:ُهَو اَّللىُ الــىِذي اَل إِلـَـَه ِإالى ُهوَ }

 للوجوِد سواه، وكلُّ ما يُعَبُد ِمن دونِه فباطل. )ابن كثري(.
 لغةٍ مبا صفةُ { ٱلرىمْحـــٰنِ }وملخُص ما ذكَرُه هناك، أن  {: فسىَرُه يف البسملة،  ُهَو الرىمْحَُن الرىِحيمُ }

على البشــــــر.  قُ طلَ ابهلل وال تُ  ختتصُّ  الرمحة، وهي صــــــفةٌ   ى إىل غايةِ أنه انتهَ  من الرمحة، ومعناها
ا واحـدة، ورحيمًـ  ولو مرةً  مَ حِ ملن رَ  قـالُ ا يُ من فـاعـل؛ ألن رامحًـ  أبلغُ  يـلُ عِ يـل، وفَ عِ من فَ  وهي أبلغُ 

 يف الرمحة. النهايةُ  منه ذلك، والرمحنُ  ملن كثرَ  قالُ يُ 
 
ُ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو المَمِلكُ   ُهوَ } -23 ِمُن المُمَهيمِمُن    اَّللَّ َبَّاُر المَعزِيزُ المُقدُّوُس السًََّلُم المُمؤم  اجلم

 ُ  .{المُمَتَك ِِ
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ُ الىِذي اَل إَِلَه ِإالى ُهَو اْلَمِلكُ } ذي ال كُ لِ َــ امل ، لهإالي   العبادةُ  الذي ال تصلحُ   هو املعبودُ  {:ُهَو اَّللى
  . دونهإالي  وال شيءَ  ،فوقه كَ لِ ال مَ 
 )الطربي(. ن أعدائه.مِ  ن انتقمَ ممى  يف انتقامهِ  الشديدُ  {:اْلَعزِيزُ }
 
َاِلقُ } -24 ُ اْلم ََن   ُهَو اَّللَّ ــم ُســــ َاُء اْلم ََسم وُِِر َلُه األم ــَ َماَواِت المَباِرُئ المُمصــــ ــَّ بُِِح َلُه َما يف الســــ ــَ ُيســــ

َرمِض َوُهَو المعَ  َِكيمُ زِيَواألم   {ُز اْلم
ُ اخْلَاِلقُ }  .سواه ه، وال خالقَ غريُ  له العبادةُ  تصلحُ  اخلالق، الذي ال معبودَ  هو املعبودُ  {:ُهَو اَّللى
َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ } بِيُح َلُه َما يف الســــى  واتِ اما يف الســــم  له مجيعُ   حُ يســــبيِ   :{ُيســــَ

 ،ن أعدائهمِ  االنتقامِ  وهو الشـــــــديدُ يقول:   ،{زِيزُ َوُهَو العَ } ،ارهً وكَ   اله طوعً  ويســـــــجدُ  ،واألرض
 )الطربي(. هم.هم فيما فيه صالحُ وصرفِ  ،لقهخَ  يف تدبريهِ  {يمُ كِ احلَ }
 

 سورة املمتحنة
 
ُدوَُّكمم } -1 ُدوِِي َوعــَ ُذوا عــَ ا الــَِّذيَن َآَمُنوا اَل تـَتَّخــِ اءَ ََي أَيُـّهــَ ــَ لِي ِهمم ِِبلمَمَودَِّة َوقــَدم تـُلمُقوَن ِإلَيم  َأوم

ِمُنوا ِِبَّللَِّ رَبُِِكمم   ُكمم َأنم تـُؤم وَل َوِإَيَّ ــُ َقِِ ُُيمرُِجوَن الرَّســـــ ُتمم َكَفُروا ِبَا َجاءَُكمم ِمَن اْلم ُتمم َخَرجم ِإنم ُكنـم
 .{َوابمِتَغاَء َمرمَضاِت  ِجَهاداا يف َسِبيِلي

 ا.يعين أنصارً  {اءَ يَ ْولِ أَ }ن املشركني مِ  {وا َعُدوِيي َوَعُدوىُكمْ اَي أَيُـَّها الىِذيَن َآَمُنوا اَل تـَتىِخذُ }
ُتْم خَ } كم ِر هاجَ  منها إىل مُ فهاجرُتُ   ،ن دايركمم مِ م خرجتُ كنتُ   إنْ   {:َرْجُتْم ِجَهاًدا يف َسِبيِليِإْن ُكنـْ

 ي(.)الطرب  مرضايت. والتماسِ  ،كم بهوديين الذي أمرتُ  ،لكم يف طريقي الذي شرعتهُ  للجهادِ 
 
اُمُكمم َواَل َأوماَلدُُكمم } -3 َفَعُكمم َأرمحــَ َنُكمم َواَّللَُّ ِبــَِا تـَعمَمُلوَن َلنم تـَنـم ُل بـَيـم ِة يـَفمصــــــــــــِ امــَ ــَ َم المِقي يـَوم

 .{َبِصريٌ 
 معاصــــــــــــيهِ  اجلنة، وأهلَ   طاعتهِ  أهلَ   لَ دخِ ِبن يُ  ،القيامة كم أيها املؤمنون بينكم يومَ ربُّ  يفصــــــــــــلُ 
ــَ  ذو علمٍ  -  أيها الناسُ  -كم  ِبعمالِ   وهللاُ   به النار. والكفرِ   ،ى عليه منها شـــــــيء ال خيفَ   ،روبصـــــ
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كم يف أنفســـــــِ  قوا هللاَ فاتى  ،ا فشـــــــري شـــــــرًّ  وإنْ  ،ا فخريخريً  إنْ   ،وهو جمازيكم هبا  ،ها حميطهو جبميعِ 
 (.، ابختصار)الطربي واحذروه.

 
َنٌة يف ِإبـمَراِهيَم َوالَّذِ } -4 ــَ َوٌة َحســـ ــم ِمِهمم ِإنَّ بـَُراء ِمنُكمم َقدم َكاَنتم َلُكمم ُأســـ يَن َمَعُه ِإذم قَاُلوا ِلَقوم

مِ َوِِمَّا تـَعمُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َكَفرمَن ِبُكمم   َنُكُم المَعَداَوُة َوالمبَـغمَضاء أََبداا َحَّتَّ تـُؤم نَـَنا َوبـَيـم ُنوا َوَبَدا بـَيـم
َل ِإبـمَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَ  َدُه ِإالَّ قـَوم ٍء رَّبَـَّنا ِِبَّللَِّ َوحم يم تَـغمِفَرنَّ َلَك َوَما َأممِلُك َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمن شـــــــــَ ســـــــــم

َنا َوِإلَيمَك المَمِصريُ   {.َعَليمَك تـَوَكَّلمَنا َوِإلَيمَك أَنـَبـم
حِيدوا هللَا وتعبدوُه و ُتم على كفرِكم، حىتى تدم ما  كمُة والبغضـــــــاُء بيننا وبينداو وقد وجبِت الع...  

إبراهيَم ألبيِه الكافر: سأستغفُر لك، وال أمِلُك سَوى  ولِ ِمن قه، إالى ما جاَء وحَدُه ال شريَك ل
 يَتُه وأشركَت به.ذاِب هللِا عنَك إْن عصالدُّعاِء لك، وال أقِدُر على ردِي ع

م: اللهمى إنىنــا إىل ر  وِيضــــــــــــــني أمَرهمالكــافرين، مف وِمهمق ئنَي ِمنواملؤمنوَن معــُه متربيِ  وقــاَل هو هبِي
 دان عليك، وإليَك رجعنا يف أُموران كلِيها، وَمرِجُعنا إليَك يف يوِم القيامة.تماع

ــُد إبراهيَم من االســــــــــــــتغفاِر ألبيِه هو طلُب اهل يِد ى قوُز هذا ماداَم األُب عل ِة له، وجيدايوقصــــــــــــ
ــت أبـيِه بعـَد تربىأَ إبراهيُم ِمن  فر، وـقدبعـد موـتِه إذا مـاَت على الك غفـاُر ـلهاحلـياة، وال جيوُز االســــــــــــ

ــتموتِه كافراً ومل ي ِتْغَفاُر ِإبـْرَاِهيَم أِلَبِيِه ِإالى َعن مىْوِعَدٍة }غِفْر له، قاَل هللاُ َتعاىَل: ســــــــــ ــْ َوَما َكاَن اســــــــــ
ُه فـََلمىا تَـ  َ َلُه أَنىُه َعُدو  َّللِِي َترَبىأَ ِمْنُه ِإنى ِإبـْرَاِهيَم ألوىاٌه َحِليمٌ َوَعَدَها ِإايى  .[114 التوبة:رة  ســــــــو ] {َبنيى

 )الواضح(.
 
َِكيمُ } -5  .{َواغمِفرم لََنا رَبَـَّنا ِإنََّك أَنمَت المَعزِيُز اْلم

ــرْت ذنوبَـنا عن غريك، واعُف عنهـا ف يمـا بينـنا وبيـنك، }ِإنـىَك أَنـَْت }َواْغِفْر لَنـَا َربـىنـَا{ أي: واســــــــــــ
يف أقواِلَك وأفعاِلَك وشرِعَك وقدرِك.   اْلَعزِيُز{ أي: الذي ال ُيضاُم َمن الَذ جبناِبك، }احلَِْكيُم{

 )ابن كثري(.
 
َِخرَ } -6 َم اْلم َوٌة َحَسَنٌة ِلَمنم َكاَن يـَرمُجو اَّللََّ َوالميَـوم  .{َلَقدم َكاَن َلُكمم ِفيِهمم ُأسم
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لكم أيها   صـلى هللا عليه وسـلم: قد كانَ   هللاِ  رسـولِ  ن أصـحابِ به مِ  للمؤمننيَ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ 
 صـــــلواتُ  هللا  ن أنبياءِ مِ  معهُ  والذينَ   ،به تقتدونَ   ،الرمحن خليلِ  يف إبراهيمَ  حســـــنةٌ  قدوةٌ   املؤمنونَ 

ــاءَ ، هللا عليهم والرســـــــــــــــــل ــان منكم يرجو لقـ ــا هللا، وثوابَ  ملن كـ  اآلخر. يف اليومِ  ةَ هللا، والنجـ
 )الطربي(.

 
ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ } -7 ُ َقِديٌر َواَّللَّ  .{َواَّللَّ
ُ َقِديرٌ } على ما يشـــــــــــاُء من اجلمِع بني األشـــــــــــياِء املتنافرِة واملتباينِة واملختلفة، فيؤلِيُف بني { َواَّللى

ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ القلوِب بعَد العداوِة والقساوة، فُتصِبُح جمتمعًة متىفقة، } { أي: يغفُر للكافرين َواَّللى
ــلموا ـله، وهو الغفوُر الرح م وأســــــــــــ يُم بكـلِي َمن اتَب إلـيه، ِمن كفَرهم إذا اتبوا مـنه وأانبوا إىل رهبِي

 أيِي ذنٍب كان. )ابن كثري(.
 
يِن َوَلَم ُُيم } -8 اتُِلوُكمم يف الــدِِ اُكُم اَّللَُّ َعِن الــَِّذيَن َلَم يـُقــَ هــَ  َأنم َتَ ُّوُهمم رُِجوُكمم ِمنم ِدََيرُِكمم اَل يـَنـم

 .{ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ المُمقمِسِطيَ َوتـُقمِسُطوا ِإلَيمِهمم 
 )النسفي(. سنوا إليهم قوالً وفعاًل.كرموهم وحتُ تُ {:  َترَبُّوُهمْ َأنْ }
ِطنيَ } ــِ ــِ الذين يُ  املنصــــــــفنيَ  حيبُّ  هللاَ   إنى : {ِإنى اَّللىَ حيُِبُّ اْلُمْقســــــ  م احلقى ويعطوهنَ  ،الناس  فونَ نصــــــ

 .)الطربي( إليهم. ن أحسنَ إىل مَ  نونَ وحُيسِ  ،همن برى مَ  ونَ ربُّ فيَ  ،همن أنفسِ مِ  والعدلَ 
 
َّاِلُمونَ } -9 ُمم فَُأولَِئَك ُهُم ال  .{َوَمنم يـَتَـَوهلَّ

هم للعذاب. أصـــــــــــدقاء، فأولئَك الذيَن عاوزوا احلدي، وعرىضـــــــــــوا أنفســـــــــــَ  وَمن يعاوهْنُم ويتىِخْذُهم
 )الواضح(.

 
ل  هَلُمم َواَل ُهمم ُيَِلُّوَن هَلُنَّ } -10 ا أَنـمَفُقوا  اَل ُهنَّ حـــــِ اَح َعَليمُكمم َأنم َواَل جُ َوَآُتوُهمم مـــــَ نـــــَ

ِم المَكَواِفِر   ُكوا ِبِعصـَ ُتُموُهنَّ ُأُجورَُهنَّ َواَل َتُمسـِ أَُلوا تـَنمِكُحوُهنَّ ِإَذا َآتـَيـم ُتمم َولمَيسـم أَُلوا َما أَنـمَفقم َواسـم
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ َما أَنـمَفُقوا  َنُكمم َواَّللَّ ُم اَّللَِّ َُيمُكُم بـَيـم  {َذِلُكمم ُحكم

  للمؤمنات. ونَ حيلُّ   ارُ وال الكفي   ،ارللكفي   ل  حِ   ال املؤمناتُ   {: هَلُْم َواَل ُهْم حيَِلُّوَن هَلُنى اَل ُهنى ِحل  }
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ُتُموُهنى ُأُجوَرُهنى َواَل مُتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ } وال حرج   {:َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َأْن تـَْنِكُحوُهنى ِإَذا َآتـَيـْ
 مفارقاتٍ  احلربِ  بكم من دارِ  الاليت حلقنَ  تنكحوا هؤالء املهاجراتِ  ا املؤمنون أن عليكم أيه

 إذا أنتم أعطيتموهنى  ،مؤمنات  موهنى إذا علمتُ  ،احلرب  يف دارِ  أزواجٌ  ألزواجهني، وإن كان هلنى 
  . وأسباهبني   الكوافرِ   النساءِ   يها املؤمنون حببالِ أسكوا  ال متُ و ويعين ابألجور: الصىدقات.    .أجورهني 

 وهذا هنيٌ  .والسبب به من العقدِ  مَ صِ عصمة، وهي ما اعتُ  كافرة، والعصم: مجعُ   لكوافر: مجعُ وا
 هلم بفراقهني. األواثن، وأمرٌ  من أهلِ  املشركاتِ  النساءِ  على نكاحِ  من هللا للمؤمنني عن اإلقدامِ 

َنُكْم َواَّللىُ } ن بينكم مِ  الــــذي حكمــــتُ  احلكمُ  ذاهــــ  {: َعِليٌم َحِكيمٌ َذِلُكْم ُحْكُم اَّللِى حَيُْكُم بـَيـْ
وأمرهم  ،هبم كم الاليت حلقنَ م على أزواجِ ومـا أنفقتُ  ،املشــــــــــــــركني كم أيهـا املؤمنون مبســـــــــــــــألـةِ أمِر 

 احلقُّ  فإنهُ   ،فال تعتدوه  ،بينكم  هللاِ   حكمُ  ،بكم الاليت حلقنَ  يف أزواجهنى  ذلكَ  كم مثلَ مبســــــــــــــألتِ 
ــمَ الذي ال يُ   يف تدبريهِ  حكيمٌ   ،ن األمورمِ  ذلكَ  وغريِ  ،هخلقَ  حُ لِ صــــ مبا يُ  ذو علمٍ   وهللاُ   .غريه عُ ســ

 )خمتار من الطربي(. هم.إايي 
 

 سورة الصف 
 
َرمضِ } -1 َِكيمُ  َسبََّح َّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم  .{َوُهَو المَعزِيُز اْلم

 .اجلمادات  يف تسبيحِ  مرةٍ  غريَ  القولُ  مَ قد تقدى قاَل املؤلُف رمَحُه هللا: 
 القولُ  مَ قد تقدى  وقاَل يف تفســـــرِي اآليِة األوىَل من ســـــورِة احلشـــــر، وهي بلفِظ هذه اآليِة الكرمية:

يف  اختلفوا العلمِ  وأن أهلَ  ،واألرض ما يف الســماواتِ  اليت يتناوهلا عمومُ  ،اجلمادات   يف تســبيحِ 
 فيها واإلجيادُ  نعةِ الصــ   أي آاثرُ  ،آخرون: ذلك جماز قوم: ذلك على احلقيقة، وقالَ  فقالَ  ،ذلك 

ــبيح ــبيحِ  وداعيةٌ   ،هلا كالتســـــ ــبيِ  إىل التســـــ ــَ  :مكيي  ح، قالَ ممن له أن يســـــ ــلى حَ بى }ســـــ ى { معناه: صـــــ
 . ا.هـ.والطوع مبعىن اخلضوعِ  هُ فهذا كلُّ  ،جدوس

نني ُمذعِ   ،لقن اخلمِ {  َسبىَح َّللِِى َما يف السىَماَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ }وقاَل اإلماُم الطربيُّ رمَحُه هللا:  
 .ةوالربوبيى  له ابأللوهةِ 

 
َم المَفاِسِقيَ } -5 ِدي المَقوم ُ اَل يـَهم  .{َواَّللَّ
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ــرى على  ــاِلَك اهلَُدى. وهللاُ ال يَهدي َمن خرَج عن الطىاعة، وأصــــــــ ــُلْك مســــــــ الل، ومل يســــــــ الضــــــــــى
 )الواضح يف التفسري(.

 
رَ } -6 ى ابمُن َمرمََيَ ََي َبِِن ِإســم وُل اَّللَِّ ِإلَيمُكمم  َوِإذم قَاَل ِعيســَ دِِقاا ِلَما بَ ائِيَل ِإِّنِ َرســُ َ َيَديَّ ُمصــَ يم

 .{ِمَن التـَّومرَاةِ 
 . )ابن كثري(.عنه تْ ربَ خما أَ  يب، وأان مصداقُ  رتْ قد بشى  يعين: التوراةُ 

 
َّاِلِميَ } -7 َم ال ِدي المَقوم ُ اَل يـَهم  {.َواَّللَّ

 )الطربي(. احلقي. هم به إلصابةِ هم بكفرِ فسَ الذين ظلموا أن القومَ  قُ ال يوفيِ  وهللاُ 
 
َواِهِهمم } -8 ُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلوم َكرَِه المَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن لُِيطمِفُئوا نُوَر اَّللَِّ ِبَِفـم  .{َواَّللَّ

 )الطربي(. ابهلل. الكافرونَ  ولو كرهَ  ،هرسولَ  انصرٌ  ،هدينَ  رٌ ظهِ مُ  وهللاُ 
 
لَ } -9 ــَ ولــَُه  ُهَو الــَِّذي َأرمســــــــــ َقِِ َرســـــــــــُ ِه  ِِبهلــمَُدى َوِديِن اْلم يِن ُكلــِِ َمِهَرُه َعَلى الــدِِ َوَلوم َكرَِه لُِي

رُِكونَ   .{المُمشم
يِن  ــلم ابلُقرآِن لَيهَتدَي بِه النىاس، وابلدِي ــلى هللا عليه وسـ هَو هللاُ احلقي، الذي بعَث نبيىُه حممىًدا صـ

حيِح لُيظِهَرُه على ســــائِر األ ها، واإلبقاِء علىالثىابِت الصــــى ، ولو ديِن اإلســــالم داين، بَنســــِخِه إايى
 . )الواضح(.كرَه الكافرون ابهلل

 
ُكمم َذِلُكمم َخريمٌ َلُكمم } -11 ِبيِل اَّللَِّ ِبَِممَواِلُكمم َوأَنـمُفســِ وِلِه َوَُتَاِهُدوَن يف ســَ ِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوَرســُ تـُؤم

ُتمم تـَعمَلُمونَ   .{ِإنم ُكنـم
ــولِه حممى  تؤمنون ابهللِ  ــل  دٍ ورسـ ــلى هللا عليه وسـ ــرعَ  وطريقهِ   ،هللا عاهدون يف دينِ و  م،صـ  هُ الذي شـ

 ،كمكم وأنفســِ ِبموالِ  هللاِ  كم يف ســبيلِ وجهادُ   ،ورســوله  كم ابهللِ إميانُ و  .كمكم وأنفســِ ِبموالِ  ،لكم
)خمتار من   ها.ومنافعَ  األشــــــــياءِ  إْن كنُتم تعلموَن مضــــــــارى   ،والتفريط ذلكَ  ن تضــــــــييعِ مِ  كمخرٌي لَ 

 الطربي(.
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ََّنـمَارُ } -12 ا األم ِخلمُكمم َجنـَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتهـَ اِكَن  َيِِبَـةا  يـَغمِفرم َلُكمم ُذنُوَبُكمم َويـُدم يف َوَمســــــــــــَ

َِيمُ  ُز المَع ٍن َذِلَك المَفوم  .  {َجنَّاِت َعدم
ِتها اٍت واسـعات، عري ِمن حتفإْن آمنُتم وجاهدُُت، يَغفِر هللاُ ذنوَبكم، ويَرمْحكم، وُيسـِكْنُكم جنى 

ــوٍر عـالـياٍت طيِيـباٍت يف جنـىاِت إـقاـمٍة دائمـة، وذـلَك هو الفوُز والفالُح،  األهنـاُر ِبنواِعهـا، وقصــــــــــــ
 والسىعادُة الدىائمة. )الواضح(.

 
ٌر ِمَن اَّللَِّ َوفـَتمٌح َقرِيٌب } -13 َرى حتُِبُّوََّنَا َنصم ِمِنيَ َوُأخم ِر المُمؤم  .{َوَبشِِ
هم على هللا إايي   بنصرِ  املؤمننيَ   اي حممدُ   رْ صلى هللا عليه وسلم: وبشيِ   حممدٍ   هِ لنبييِ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ 
 )الطربي(. هلم. عاجلٍ  وفتحٍ  ،همعدويِ 
 

 سورة اجلمعة
 
َِكيمِ } -1 َرمِض المَمِلِك المُقدُّوِس المَعزِيِز اْلم  .{ُيَسبُِِح َّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف األم

 ،اهً رْ ا وكَ طوعً  مهُ ويعظيِ   ،لقهن خَ مِ   ضـــنيَ ما يف األرَ  وكلُّ   ،الســـبع واتِ اما يف الســـم كلُّ   هللِ   حُ يســـبيِ 
وما  واألرضِ  واتِ ايف الســــــــم أمرهُ  النافذِ  ،ماوســــــــلطاهنُ  خرةِ الدنيا واآل لكُ الذي له مُ  {اْلَمِلكِ }

ن مِ  ا ليسَ به ممي  هُ شركون به ويصفونَ إليه امل ضيفُ ما يُ  ن كليِ مِ  وهو الطاهرُ  {،اْلُقدُّوسِ }  ،فيهما
 ،هخلقَ   يف تدبريهِ  {احلَِْكيمِ }  ،ن أعدائهمِ  يف انتقامهِ  يعين الشــــــــديدِ  {َعزِيزِ الْ }  ،كُ املبارَ   ،صــــــــفاته
 )الطربي(. هم.ن مصاحلِ به مِ  هم فيما هو أعلمُ إايي  وتصريفهِ 

 
َِكيمُ } -3  .{َوُهَو المَعزِيُز اْلم

 وقَدره. )ابن كثري(.شرعِه  أي: ذو العزىِة واحلكمِة يف
 
َِيمِ } -4 ُ ُذو المَفضمِل المَع  .{َواَّللَّ
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ــلِ  ــنِ   ،على عباده هللا ذو الفضـ ــولُ  ثَ عِ بُ  والذينَ   ،ءيمنهم واملســـ  احملسـ  ،منهم وغريهم فيهم الرسـ
 )الطربي(. عنده. ذي فضلٍ  كليِ   فضلُ  الذي يقلُّ  العظيمُ 

 
ِم } -5 بُ بِئمَس َمَثُل المَقوم َّاِلِميَ الَِّذيَن َكذَّ َم ال ِدي المَقوم ُ اَل يـَهم  .{وا ِبَََِيِت اَّللَِّ َواَّللَّ

 القومَ  قُ ال يوفيِ  وهللاُ . جـهجَ وحُ  هللا، يعين ِبدلتـهِ  بوا ِبايتِ الـذين كـذى  القومِ  لُ ل، مثَـ هـذا املثَـ  بئسَ 
 )الطربي(. م.رهبيِ  فكفروا ِبايتِ  ،همظلموا أنفسَ  الذينَ 
 
7- { َّ ُ َعِليٌم ِِبل  .{اِلِميَ َواَّللَّ

 )الطربي(. ابهلل. ها بكفرهِ فأوبقَ  ،هنفسَ  لقهِ ن خَ مِ  مبن ظلمَ  ذو علمٍ  وهللاُ 
 
ُتمم تـَعمَمُلونَ  ُثَّ تـَُردُّوَن ِإََل َعاَلِِ المَغيمِب َوالشََّهاَدةِ } -8 نَـبُِِئُكمم ِبَا ُكنـم  .{فـَيـُ
يعين وما   ،والشـــــــــهادة ،واألرض  اتِ و االســـــــــم يبِ غَ  كم إىل عاملِِ مماتِ  ن بعدِ كم مِ كم ربُّ مث يردُّ ..  .
 (.)تفسري الطربي .الناظرين عن أبصارِ  بْ غِ ومل يَ  ،لرأي العني هرَ فظَ  دَ هِ شُ 
 
ُتمم تـَعمَلُمونَ َذِلُكمم } -9  {.َخريمٌ َلُكمم ِإنم ُكنـم

 {ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمون، }من املبايعة {َخرْيٌ لىُكمْ البيع، } وتركِ  اجلمعةِ   من حضــــــــــــــورِ  الذي ذكرتُ 
 )البغوي(. كم.أنفسِ  مصا َ 

 
ِل اَّللَِّ َواذمُكُروا اَّللََّ َكِثرياا } -10 َرمِض َوابـمتَـُغوا ِمنم َفضــم ُروا يف األم ًَلُة فَانـمَتشــِ َيِت الصــَّ فَِإَذا ُقضــِ

ِلُحونَ   {.َلَعلَُّكمم تـُفم
تَـُغواْ ِمن َوٱبْـ يف حوائجكم، } والتصـــــرفِ  للتجارةِ  فانتشـــــروا يف األرضِ   من الصـــــالةِ  غَ ِر إذا فُ   :أي

 . )البغوي(.إابحة وهذا أمرُ  .يعين الرزق :{َفْضِل ٱَّللىِ 
 ،حوافلِ لتُ  ،فرائضـــــــه ألداءِ  ن التوفيقِ مِ  ،به عليكم على ما أنعمَ  والشـــــــكرِ   ،له  ابحلمدِ   واذكروا هللاَ 

 )الطربي(. اته.يف جني  لدِ وتصلوا إىل اخلُ  ،كمربيِ  عندَ كم دركوا طلباتِ فتُ 
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ِو   َوِإَذا رََأوما} -11 َها َوتـَرَُكوَك قَائِماا ُقلم َما ِعنمَد اَّللَِّ َخريمٌ ِمَن اللَّهم وا ِإلَيـم َِتَارَةا َأوم هَلمواا انـمَفضـــــــُّ
 {.َوِمَن التَِِجارَةِ 

 :هلمقْل   .ا على املنربقائمً   اي حممدُ   وتركوكَ   ليها،إأســــــــــــــرعوا   أو هلواً   عارةٍ  ريَ وإذا رأى املؤمنون عِ 
 هُ هللا صـلى هللا عليه وسـلم وموعظتَ  رسـولِ   ا خطبةَ مسـتمعً  ملن جلسَ  ،واب ن الثمِ  هللاِ   الذي عندَ 

. )الطربي، ون إليهااليت ينفضــــــــــــُّ   ن التجارةِ ومِ  هوِ ن اللى مِ  لهُ   خريٌ   ،منها يفرغَ  إىل أنْ   ،اجلمعة يومَ 
 ابختصار(.

 
 سورة املنافقون 

 
َهُد ِإنََّك َلرَ } -1 ُ يـَعمَلُم ِإنََّك َلَرُسولُهُ ُسوُل اَّللَِّ ِإَذا َجاَءَك المُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنشم  .{َواَّللَّ
 . )الطربي(.أو مل يقولوا املنافقون ذلكَ  قالَ  {،َك َلَرُسولُهُ نى  يـَْعَلُم إِ َواَّللىُ }
 
ُمم َساَء } -2  .{َما َكانُوا يـَعمَمُلونَ ِإَّنَّ
ا كَـ } ،ةنـى م جُ ذوا أميـاهنَ املنـافقني الـذين اختـى  هؤالءِ  إنى  اَء مـَ ــَ م ميـاهنَ هم أَ اذِ يف اختـِي  {انُوا يـَْعَمُلونَ ســـــــــــــ
 )الطربي(. هم.ن أمورِ مِ  ذلكَ  وغريِ  ،همم ونفاقِ لكذهبِ  ،ةُجنى 
 
ُمم َآَمُنوا ُثَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قـُُلوِّبِمم } -3 َقُهونَ َذِلَك ِبََِّنَّ  {.فـَُهمم اَل يـَفم

 )ابن كثري(. ال تعي وال هتتدي.إليها خري، ف لصُ دى، وال خيَ إىل قلوهبم هُ  أي: فال يصلُ 
 
وُل اَّللَِّ  } -5 ــُ تَـغمِفرم َلُكمم َرســ ــم ا َيســ دُّوَن َوُهمم َلوَّ َوِإَذا ِقيَل هَلُمم تـََعاَلوم ــُ ُهمم َورَأَيـمتَـُهمم َيصــ ــَ  وما رُُءوســ

ِ ُونَ  َتكم  .{ُمسم
ديونَ ،  عن االســـتغفار  عرضـــوا بوجوههم رغبةً أي عطفوا وأ عميا ُدُعوا   ضـــونيُعرِ   {:}َورَأَيـْتَـُهْم َيصـــُ

َتْكربُوَن{إل  هللا صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم هلم. لِ رســـــــــو  متكربون عن اســـــــــتغفارِ  :يه، }َوُهم مُّســـــــــْ
 )البغوي، ابختصار(.
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َم المَفاِسِقيَ } -6 ِدي المَقوم  .{ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَهم
 )الطربي(.طاعته.  عن اخلارجنيَ  ،به الكافرينَ  ،عليه الكاذبنيَ  القومَ  لإلميانِ  قُ ال يوفيِ  هللاَ  إنى 
 
َفضُّواُهُم الَِّذيَن يـَُقوُلوَن اَل تـُنمِفُقوا َعَلى } -7  .{َمنم ِعنمَد َرُسوِل اَّللَِّ َحَّتَّ يـَنـم

م املناِفقون، الذيَن قاَل كبريُهم بعَد غزوِة بين املصــــــــطَِلق: ال تُنِفقوا على َمن عنَد رســــــــوِل هللِا  إهنى
 فيتفرىقوا عنُه وال َيصَحبوه. )الواضح(. ِمن فقراِء املهاجرين، حىتى جيوُعوا

 
ِمِنَي } -8  .{َوَلِكنَّ المُمَناِفِقَي اَل يـَعمَلُمونَ َوَّلِلَِّ المِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِلمُمؤم
 )البغوي(. ولو علموا ما قالوا هذه املقالة. ،ذلك  {َوَلِكنى اْلُمَناِفِقنَي اَل يـَْعَلُمونَ }
 
َاِسُرونَ َوَمنم يـَفمَعلم ذَ } -9  .{ِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلم

ــرين  وذكره، هِ ربـيِ  لـه من طـاعـةِ  قَ لِ ا خُ هـا عمـي الـدنيـا وزينتِ  احليـاةِ  ى مبتـاعِ من التهَ  فـإنـُه ِمن اخلـاســــــــــــ
 الذين خيسرون أنفَسهم وأهليهم يوَم القيامة. )ابن كثري(.

 
ُ نـَفمساا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َوا} -11 َر اَّللَّ ُ َخِبرٌي ِبَا تـَعمَمُلونَ َوَلنم يـَُؤخِِ  .{َّللَّ

نظُر أحًدا بعَد حلوِل أجله، وهو أعلُم وأخرُب مبن يكوُن صـــــــادقًا يف قولِه وســـــــؤالِه ممىن أي: ال يَ 
 لو ُردى لعاَد إىل شرٍي مميا كاَن عليه. )ابن كثري(.

 
 سورة التغابن 

 
َرم } -1 َماَواِت َوَما يف األم بُِِح َّلِلَِّ َما يف السـَّ ُد َوُهَو عَ ُيسـَ َمم ٍء ِض َلُه المُملمُك َوَلُه اْلم يم َلى ُكلِِ شـَ

 .{َقِديرٌ 
 واتِ االســــــم لكُ له مُ ، و مهويعظيِ   لقهِ ن خَ مِ  وما يف األرضِ  الســــــبعِ  واتِ اله ما يف الســــــم يســــــجدُ 
 ألنى  ؛لقن خَ ما فيها مِ  كليِ   وله محدُ ،  فيه أمره  انفذٌ  يف ذلكَ   قضـــاؤهُ  ،ماض وســـلطانهُ ، واألرض
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ــواه  هلم رازقٌ  وليسَ   ، منهإالي  لق ال يعرفون اخلريَ ن اخلَ مِ  ن يف ذلكَ مَ   مجيعَ   ،هممجيعِ   فله محدُ   ،ســـ
ــاءمَ  يتُ وميُ   ،ما يشـــــــاء خيلقُ   ،ذو قدرة  شـــــــيءٍ  وهو على كليِ  ن مَ  رُ فقِ ويُ  ،ن أرادغين مَ ويُ  ،ن يشـــــ

اليت  ةِ التامى  ذو القدرةِ  ألنه  ؛هأرادَ   عليه شـيءٌ   رُ ال يتعذى   ،ن يشـاءمَ  ذلُّ ويُ   ،ن يشـاءمَ  عزُّ ويُ   ،يشـاء
 )الطربي، بشيء من االختصار(. معها شيء. زهُ عجِ ال يُ 
 
ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن َبِصريٌ } -2  .{َواَّللَّ

ــهيٌد على أعماِل عباده،  ــتحقُّ الضــــــــالل، وهو شــــــ ــتحقُّ اهلدايَة ممىن يســــــ ــرُي مبن يســــــ وهو البصــــــ
 وسيجزيهم هبا أُتى اجلزاء. )ابن كثري(.

 
َرم َخَلَق ال} -3 َسَن ُصَورَُكمم سََّماَواِت َواألم َقِِ َوَصوَّرَُكمم فََأحم  .{َوِإلَيمِه المَمِصريُ َض ِِبْلم

 )ابن كثري(. واملآب. عُ أي: املرجِ 
 
 {.َوهَلُمم َعَذاٌب أَلِيمٌ َأَلَم َيَمِتُكمم نـََبأُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم قـَبمُل َفَذاُقوا َوَِبَل َأممرِِهمم } -5

 كفرهم.  جهنم، مع اـلذي أذاقهم هللا يف اـلدنيـا وابلَ  يف انرِ  القيـامـةِ  يومَ  موجعٌ  مؤملٌ  وهلم عـذابٌ 
 )الطربي(.

 
انـَتم } -6 ُلُهمم ِبِ َذلـَِك ِِبَنَـُّه كـَ ُدونـَنـَا  لمبَـيِِنـَاتِ َتَمتِيِهمم ُرســـــــــــُ ٌر يـَهـم اُلوا أََبشـــــــــــَ افـَقـَ  َفَكَفُروا َوتـََولَّوم

ُ َغِِن   ُ َواَّللَّ تَـغمََن اَّللَّ يدٌ  َواسم  .{محَِ
 . ما يدعوهنم إليه على حقيقةِ  عالمِ واأل من األدلةِ  ابلواضحاتِ  {:ْلبَـيِيَناتِ }ابِ 
أدبروا و   ،اإليهم اسـتكبارً   هم هللاُ الذين بعثَ   سـلهِ رُ   وجحدوا رسـالةَ   ،فكفروا ابهلل {:َوتـََولىْواَفَكَفُروا }

 . همم إليه رسلُ ا دعاهُ ضوا عمي وأعرَ  ،فلم يقبلوه عن احلقيِ 
 )الطربي(. فيهم. عالهِ فَ  وكرميِ  ،عندهم أايديهِ  جبميلِ  ،هممجيعِ  عندَ  حممودٌ  {:يدٌ محَِ }
 
 {.َوَذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسريٌ } -7
 )ابن كثري(. كم.كم وجمازاتُ بعثُ  :أي
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ُ ِبَا تـَعمَمُلوَن خَ } -8  {ِبريٌ َفَآِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنـمَزلمَنا َواَّللَّ

 ن بعدِ مِ  أنكم مبعوثونَ كم إايي   وإبخبارهِ   ،ابلبعث  بونَ املكذيِ  أيها املشـــركونَ   ورســـولهِ  قوا ابهللِ فصـــديِ 
 وهو هذا القرآنُ   ،الذي أنزلنا  نوا ابلنورِ وآمِ ، ن قبوركممِ  رونَ نشَـــ بالئكم تُ  ن بعدِ وأنكم مِ   ،كممماتِ 

ــلم صــــــــــــلى هللا عليه دٍ حممى   هِ على نبييِ   هللاُ   هُ الذي أنزلَ   ،ذو خربة   كم أيها الناسُ ِبعمالِ   وهللاُ  ،وســــــــــ
 )الطربي(. ها.ازيكم على مجيعِ وهو جمُ  ،ه منها شيءى عليال خيفَ  ،هاٍص مجيعَ حمُ  ،هبا حميطٌ 
 
ِخلمُه َجنَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها} -9 يَِِئاتِِه َويُدم ــَ اِْلاا ُيَكفِِرم َعنمُه ســــــــ ــَ ِمنم ِِبَّللَِّ َويـَعمَملم صــــــــ  َوَمنم يـُؤم

َِيمُ  ُز المَع ا َذِلَك المَفوم َاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا ََّنم  .{األم
عري  بســـــاتنيَ   هُ ويُدخلْ   ،هذنوبَ   عنهُ  ميحُ   ،وهنيه إىل أمرهِ   وينتهِ   ،بطاعته ويعملْ   ابهللِ  قْ ن يصـــــديِ ومَ 
 ءُ ذلــَك النجــا، منهــا وال خيرجونَ  ،ال ميوتون ،افيهــا أبــدً  ثنيَ ، البهــا األهنــارأشــــــــــــــجــارِ  ن حتــتِ مِ 

 )الطربي، ابختصار(. العظيم.
 
بُوا ِبَََِيتَِنا } -10  .{ُأولَِئَك َأصمَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِئمَس المَمِصريُ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

والذيَن كفروا ابهلل، وكذىبوا ابملعجزاِت اليت أيىَد هبا رســــــــَله، أولئَك أهُل النىار، ماكثنَي فيها أبًدا، 
 ال حَميَد هلم عنها، وبئَس مآهُلُم الذي استقرُّوا فيه. )الواضح(.

 
ُ بِ } -11 ٍء َعِليمٌ َواَّللَّ  .{ُكلِِ َشيم
 )الطربي(. يكون. أنْ  ن قبلِ مِ  وما هو كائنٌ  ،ويكون ،مبا كان ،ذو علم شيءٍ  بكليِ  وهللاُ 
 
تُ } -12 َا َعَلى َرُسولَِنا المَبًَلُغ المُمِبيُ َوَأِ يُعوا اَّللََّ َوَأِ يُعوا الرَُّسوَل فَِإنم تـََولَّيـم   .{مم فَِإَّنَّ

وَل{: أمٌر بطاعِة هللِا ورســــولِه فيما شــــرَع، وفعُل ما به أمر، وترُك ما }َوَأِطيُعوا  اَّللىَ َوَأِطيُعوا الرىســــُ
ولِنـَا اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ  ــُ َا َعَلى َرســــــــــــ ُتْم فـَِإمنـى { أي: إْن نكلُتم عن عنـه هنَى وزجر. مث قـال: }فـَِإْن تـََولىيـْ

 ما مُحِيلُتم ِمن السمِع والطاعة. العمِل فإمنا عليه ما مُحِيَل ِمن البالغ، وعليكم
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 قال الزهري: ِمن هللِا الرسالة، وعلى الرسوِل البالغ، وعلينا التسليم. )ابن كثري(.
 
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَعَلى اَّللَِّ فـَلميَـتَـوَكَِّل الممُ } -13 ِمُنونَ اَّللَّ  .{ؤم

ــوهـا لـديـه،  دوا اإلهليـَة لـه، وأخِلصــــــــــــ رِِق أي: وحـِي ــْ وتوكىلوا عليـه، كمـا قـال تعـاىَل: }َربُّ اْلَمشــــــــــــ
ْذُه وَِكيال{ ]سورة املزمل:   [. )ابن كثري(.9َواْلَمْغِرِب ال إَِلَه ِإال ُهَو فَاختِى

 
 .{ُفوٌر رَِحيمٌ فَِإنَّ اَّللََّ غَ  َوِإنم تـَعمُفوا َوَتصمَفُحوا َوتـَغمِفُروا} -14

نيا، وَتســــــرتوهم عليها وَتعِذروهَنم ... وإْن َتعُفوا عن أخطائهُم   القابلِة للعفو، كاملتعلِيقِة ِبموِر الدُّ
 )الواضح(. ...فيها
 
َتَطعمُتمم }  -16 ُكمم َوَمنم يُوَق شــــُ فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اســــم ِه َواَسمَُعوا َوَأِ يُعوا َوأَنمِفُقوا َخريماا أِلَنـمُفســــِ حَّ نـَفمســــِ

ِلُحونَ   .{فَُأولَِئَك ُهُم المُمفم
وال يسـرة،  كونوا منقادين ملا أيمركم هللا به ورسـوله، وال حتيدوا عنه مينةً   :{ أيٱمْسَُعوْا َوَأِطيُعواْ }وَ 

  جرُت.مرُت، وال تركبوا ما عنه زُ ا به أُ فوا عمى موا بني يدي هللا ورسوله، وال تتخلى وال تقديِ 
ُكمْ ْنِفُقوْا َخرْياً : }َوأَ تعــاىل وقولــهُ  ــِ  والفقراءِ  وابــذلوا ممــا رزقكم هللا على األقــاربِ  :{ أيألَنُفســــــــــــ

ــِ  واملســـاكنيِ  خرياً لكم يف  يكنْ  ،هللا إليكم هللا كما أحســـنَ  لقِ نوا إىل خَ وذوي احلاجات، وأحسـ
 اهـ. لكم يف الدنيا واآلخرة. اشرى  ال تفعلوا يكنْ  الدنيا واآلخرة، وإنْ 

ذكَر مؤلُف األصِل أنه تقدىَم تفسريُه يف سورِة   {:ولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ يُوَق ُشحى نـَْفِسِه فَأُ َوَمْن }
 و "شحُّ احلـشر، ويعين يف اآليِة التاسـعِة منها، وهي بلفِظ اآليِة هنا، وكان مما قاَل يف تفـسريها: 

 ،النفس  شحيِ   هذا مجاعُ  ،األمل تدادُ وام  ،فيه  والرغبةِ   ها على املالِ ها وضبطِ منعِ   " هو كثرةُ النفسِ 
 . سوء لقِ خُ  كليِ   وهو داعيةُ 
 اهـ. : الفائزون ببغيتهم.{و }اْلُمْفِلُحونَ مث قال: 

 
ُه َلُكمم َويـَغمِفرم َلُكمم ِإنم تـُقمِرُضوا اَّللََّ } -17 ُ َشُكوٌر قـَرمضاا َحَسناا ُيَضاِعفم   .{َحِليمٌ َواَّللَّ
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م ِمن شـــــــيٍء فعليه جزاؤه، ونزَل ذلَك خُيلفه، ومهما تصـــــــدىقتُ أي: مهما أنفقُتم ِمن شـــــــيٍء فهو  
اِعْفُه َلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم{ أي: ويكفِيْر عنكم الســــــــــــــيِيئات. وهلذا قال:  منزلَة القرِض له، و}ُيضــــــــــــــَ
ــرت،  ــفح، ويغفُر ويسـ ُكوٌر{ أي: جيزي على القليِل ابلكثري، }َحِليٌم{ أي: يعفو ويصـ ــَ ُ شـ }َواَّللى

ت، واخل ويتجاوُز عن  طااي والسيِيئات. )ابن كثري، ابختصار(.الذنوِب والزالي
 
َِكيمُ } -18  .{َعاَلُ المَغيمِب َوالشََّهاَدِة المَعزِيُز اْلم
 {َعزِيزُ الْ } ،ِببصــــارهم  هُ فريونَ  هُ وما يشــــاهدونَ  ،همعن أبصــــارِ  ويغيبُ   عبادهِ  أعنيُ   ما ال تراهُ  عاملُ 

 وصـــــــرفهِ   ،هلقَ خَ   يف تدبريهِ  {احلَِْكيمُ }  ،هوهنيَ  هُ أمرَ   وخالفَ  هُ ن عصـــــــاممى  يف انتقامهِ  يعين الشـــــــديدُ 
 )الطربي(. هم.حُ صلِ هم فيما يُ إايي 
 

 سورة الطًلق 
 
اَء َفطَلُِِقوُهنَّ ِلِعدََِّتِنَّ } -1 ُتُم النِِسـَ َة َواتَـُّقوا اَّللََّ رَبَُّكمم ََي أَيُـَّها النَِّبُّ ِإَذا  َلَّقم وا المِعدَّ اَل   َوَأحمصـُ
ٍة ُمبَـيَِِنٍة َوتِلمَك ُحُدوُد اَّللَِّ َُّتم  َن ِإالَّ َأنم َيَمِتَي ِبَفاِحشـــــــــــَ َوَمنم يـَتَـَعدَّ  رُِجوُهنَّ ِمنم بـُُيوَِتِنَّ َواَل َُيمُرجم

َسُه  ِري َلَعلَّ اَّللََّ ُُيمِدُث بـَعمَد َذِلَك َأممرااُحُدوَد اَّللَِّ فـََقدم ظََلَم نـَفم  {.اَل َتدم
 ة وأقراَءها فاحفظوها.دى وأحُصوا هذه العِ  {:ةَ َوَأْحُصوا اْلِعدى }
 .  هوا حدى تتعدى  أنْ  هُ روا معصيتَ فاحذ ،كمربى  أيها الناسُ  وخافوا هللاَ  {:َواتـىُقوا اَّللىَ َربىُكمْ }
هُ } ــَ ْد ظََلَم نـَْفســـــــــــــ ُدوَد اَّللِى فـَقـَ  فقـد هـا خللقـهِ اليت حـدى  هللاِ  حـدودَ  ن يتجـاوزْ ومَ {: َوَمْن يـَتَـعـَدى حـُ

 )الطربي(.. ايً وعليها متعديِ  ،اًـ هلا ظامل بذلكَ  فصارَ  ،اوزرً  هُ نفسَ  أكسبَ 
 
ِهُدوا } -2 ــم ُكوُهنَّ ِبَعمُروٍف َأوم فَارُِقوُهنَّ ِبَعمُروٍف َوَأشـــ ــِ لٍ فَِإَذا بـََلغمَن َأَجَلُهنَّ فََأممســـ  َذَويم َعدم

َهاَدَة َّلِلَِّ ِمنمُكمم  َِخرِ ِه  َذِلُكمم يُوَعُظ بِ   َوَأِقيُموا الشــــــَّ ِم اْلم ِمُن ِِبَّللَِّ َوالميَـوم َوَمنم يـَتَِّق اَّللََّ  َمنم َكاَن يـُؤم
 .{َعلم َلُه َُممَرجااََيم 
 هما.هما وأمانتُ ى دينُ رضَ ومها اللذان يُ  {:َذَوْي َعْدلٍ }
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َهاَدَة َّللِىِ } م م ُدعيتُ إذا أنت  وها على صـحةٍ وأدُّ   ،شـهدُتُ إذا اسـتُ  شـهدوا على احلقيِ او   {:َوأَِقيُموا الشـى
  إىل أدائها.

 به. قُ فيصــــــــــديِ   ،خراآل واليومِ  ابهللِ  يؤمنُ   ن كانَ به مَ   نعظُ   {:اآْلَِخرِ َمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللِى َواْليَـْوِم }
 . )الطربي(.ابهلل اإلميانَ  ن كانت صفتهُ مَ  {اَن يـُْؤِمُن ابَّللىِ َمْن كَ }بقوله:  وعىَن 
 
ُبُه ِإنَّ اَّللََّ َِبِلُغ َأممرِِه َعَلى اَّللَِّ  َوَمنم يـَتَـوَكَّلم } -3 رااَقدم  فـَُهَو َحسم ٍء َقدم ُ ِلُكلِِ َشيم  .{َجَعَل اَّللَّ
 وَمن يَعَتِمْد على هللِا ويـَُفوِيْض إليِه أمَره. {:َوَمْن يـَتَـوَكىلْ }
ْيٍء َقْدرًا} ــَ ُ ِلُكلِي شـ ــيٌء َقْد َجَعَل اَّللى ــيٍء ُمَقدىٌر مبقدار، وال يوجُد شـ ُجزافًا يف الكوِن {: وكلُّ شـ

وجوِدها، وجعَل هلا أجالً تنتهي إليه، ففوِيضــــوا األموَر إىل هللا،  كلِيه، وقد قدىَر هللاُ األشــــياَء قبلَ 
 وأحِسنوا توكَُّلكم عليه. )الواضح يف التفسري(.

 
ُتمم َفِعدََُّتُنَّ }  -4 اِئُكمم ِإِن ارمتـَبـم َن ِمَن المَمِحيِض ِمنم ِنسـَ ِئي يَِئسـم ُهٍر   َوالًلَّ نَ َثًَلثَُة َأشـم ِئي َلَم ُيَِضـم  َوالًلَّ

َاِل َأَجُلُهنَّ َأنم َيَضعمَن مَحمَلُهنَّ َوُأواَلتُ  َمحم راا األم  {.َوَمنم يـَتَِّق اَّللََّ ََيمَعلم َلُه ِمنم َأممرِِه ُيسم
ِئي ملَْ حيَِْضنَ } يت مل يَبُلْغَن س {:َوالالى  نى احليض. الصىغرياُت الالى
رًاَوَمْن يـَتى } ــْ َي هللَا ومل يتوَمن خَ   {:ِق اَّللىَ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيسـ ــِ هِيْل له أمَره، ْز حدودَ جاو شـ ــَ ه، ُيسـ

 )الواضح(. فَرًجا وخَمَرًجا. وجَيَعْل له
 
رااَذِلَك َأممُر اَّللَِّ أَنـمَزَلُه ِإلَيمُكمم َوَمنم يـَتَِّق اَّللََّ ُيَكفِِرم َعنمُه َسيَِِئاتِِه َويـُعم } -5  .{َِمم َلُه َأجم

 إِلَْيُكْم{ أي: حكمُه وشــــــرعه، أنزَلُه إليكم بواســــــطِة رســــــوِل هللا صــــــلى هللا }َذِلَك أَْمُر اَّللِى أَنزَلهُ 
يِيَئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجرًا{ أي: يُذِهْب عنه احملذور،  ــَ ــلم، }َوَمْن يـَتىِق اَّللىَ ُيَكفِيْر َعْنُه ســــــــــــ عليه وســــــــــــ

 َب على العمِل اليسري. )ابن كثري(.وجُيزِْل له الثوا
 
 {.وُهنَّ لُِتَضيُِِقوا َعَليمِهنَّ َواَل ُتَضارُّ } -6
 . )البغوي(.جنخرُ فيَ  }لُِتَضيِيُقواْ َعَليِهن{ مساكنهنى  ال تؤذوهنى  :{َوالَ ُتَضآرُّوُهنى }
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ُ بَـ } -7 َعُل اَّللَّ ُ نـَفمساا ِإالَّ َما َآًَتَها َسَيجم راااَل ُيَكلُِِف اَّللَّ ٍر ُيسم  .{عمَد ُعسم
{ ُ ُ بـَْعَد   :{ِإالى َمآ آاَتَها} { يف النفقةِ نـَْفســــــــــــاً الَ ُيَكلِيُف ٱَّللى َيْجَعُل ٱَّللى أعطاها من املال، }ســــــــــــَ

 )البغوي(. ة.عَ غىًن وسَ  وشدةٍ  بعد ضيقِ  :{ُعْسٍر ُيسراً 
 
َا َوُرسُـِلهِ َعَتتم    وََكأَيِِنم ِمنم قـَرميَةٍ } -8 ا  فَ   َعنم َأممِر َرّبِِ َناَها ِحسـَاِبا شـَِديدا بـم بـمَناَحاسـَ َها َعَذاِبا َوَعذَّ

راا  {.ُنكم
وا ومترىدوا واســتتفســرُي اآلية:   ورســُله، فحاســبناها   كرَبوا عمىا أمَرهم هللاُ بهوكم ِمن أهِل قريٍة عصــَ

َلنا حسـااًب م بناها يف اآلخعلى مواقِفها وما أجاَبْت به رسـُ  ا فظيًعا.رِة عذااًب منكرً سـَتقصـًيا، وعذى
 )الواضح(.

 
رااَفَذاَقتم } -9  .{َوَِبَل َأممرَِها وََكاَن َعاِقَبُة َأممرَِها ُخسم

ــديًدا يف اآلخرة.  نيا، وعذااًب شـــــــــ ــرااًن هائاًل: هالًكا ودمارًا يف احلياِة الدُّ وكاَن عاقبُة أمرِها خســـــــــ
 )الواضح(.

 
َلمَباِب الَِّذينَ } -10  .{ َآَمُنوافَاتَـُّقوا اَّللََّ ََي ُأوِل األم

 أُويل األْلَباِب{ أي: األفهاِم املســـتقيمة، ال تكونوا مثَلهم، فُيصـــيَبكم ما أصـــاهَبم }فَاتـىُقوا اَّللىَ ايَ 
 قوا ابهلِل ورسِله.. )ابن كثري(.اب، }الىِذيَن آَمُنوا{ أي: صدى اي أويل األلب

 
ُلو َعَليمُكمم َآََيِت اَّللَِّ ُمبَـيَِِنا} -11 والا يـَتـم رَِج الَِّذيَن َآَمُنوا وَ َرســـُ اِْلَاِت ِمَن ٍت لُِيخم َعِمُلوا الصـــَّ

ََّنـمَ  ا األم ِخلـمُه َجنَـّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتهـَ اْلـِاا يـُدم ــَ ِمنم ِِبَّللَِّ َويـَعممـَلم صـــــــــ اِت ِإََل النُّوِر َوَمنم يـُؤم ُُّلمـَ اُر ال
ُ َلُه ِرزمقاا َسَن اَّللَّ ا َقدم َأحم  .{َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا

يف أرســــــــــَل إليكم رســــــــــوالً يتلو عليكم كتااًب ِمن عنِد هللِا بيِيًنا ُمعِجزًا، لُيخرَِج به الذيَن صــــــــــَدقوا 
الِل إىل اهلـَُدى، وِمن ظُلمـاِت الكفِر واجلهـِل إىل نوِر   إميـاهِنم وعملوا عمالً صــــــــــــــاحلـًا ــى ِمن الضــــــــــــ

وال شـــرك، ويـُْتِبْعُه بعمٍل حســـٍن مواِفٍق  اإلمياِن والعلم. وَمن يؤمْن ابهلِل إميااًن صـــادقًا، ال رايَء فيهِ 
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رع، يُدِخْلُه جنىاِت النىعيم، اليت عري ِمن حتِتها األهنار، خالديَن فيها أبًدا، ال ميَلُّوَن منها،  للشـــــــى
 وال يتحوىلوَن عنها. )الواضح(.

 
َلُهنَّ يـَتَـ } -12 َرمِض ِمثـم بمَع ََسََواٍت َوِمَن األم ــَ ُ الَِّذي َخَلَق ســـــ نَـُهنَّ  اَّللَّ َممُر بـَيـم لِتَـعمَلُموا َأنَّ نَـزَُّل األم

ا ٍء ِعلمما ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقدم َأَحاَط ِبُكلِِ َشيم  .{اَّللََّ َعَلى ُكلِِ َشيم
عليه  رُ وأنه ال يتعذى   ،وســــلطانه قدرتهِ   نهَ كُ   موا أيها الناسُ كي تعلَ بني ذلك َ  وأمرهُ   هللاِ  قضــــاءُ  نزلُ يَ 

ــاءَ  عليه أمرٌ   ميتنعُ وال  ،هأرادَ   شـــــيءٌ  ــاءُ   ولكنهُ   ،هشـــ وأنى اَّللىَ َقْد أحاَط ِبُكلي } ،قدير  على ما يشـــ
ْيء ِعْلماً  علماً،   حميطٌ  من خلقهِ  شــــــيءٍ   أن هللا بكليِ   موا أيها الناسُ علَ ثناؤه: ولتَ  جلى  { يقولُ شــــــَ

 جلى  أكرب. يقولُ من ذلك وال   وال يف الســـــماء، وال أصـــــغرُ  يف األرضِ  ةٍ عنه مثقاُل ذرى  عُزبُ ال يَ 
كم مـانع، وهو من عقوبتِ  ه، فـإنـه ال مينعـهُ كم عقوبتَـ ربيِ  املخـالفون أمرَ  ثنـاؤه: فخـافوا أيهـا النـاسُ 
عليه منها خاف، وهو حمصـــــــيها عليكم،  ىأيضـــــــاً ِبعمالكم، فال خيفَ   على ذلك قادر، وحميطٌ 

 . )الطربي(.ما كسبت. نفسٍ  لُّ ى كزَ عُ  يومَ  ،كم هباليجازيَ 
 

 تحرَي سورة ال
 
َِكيمُ } -2  .{َوُهَو المَعِليُم اْلم
ه، ُه وأحكامَ {: املتقُن أفعالَ احلَِْكيمُ }  {، فَيعَلُم ما ُيصِلُحكم فيشَرعُه سبحانُه لكم،َوُهَو اْلَعِليمُ }

 املعاين(.فال أيمركم وال ينهاكم إالي حسَبما تقتضيِه احلكمة. )روح 
 
َِبريُ قَاَل نـَبََّأّنَ } -3  .{المَعِليُم اْلم

 )الطربي(. ى عنه شيء.الذي ال خيفَ  ،ِبمورهم اخلبريُ  ،قلوهبم وضمائرِ  عبادهِ  بسرائرِ  العليمُ 
 
اٍت } -5 ِلمـَ ا َخريماا ِمنمُكنَّ ُمســـــــــــم ى رَبُـُّه ِإنم  َلََّقُكنَّ َأنم يـُبـمِدلـَُه َأزمَواجـا ِمنـَاتٍ َعســـــــــــَ قـَانِتـَاٍت  ُمؤم
 .{أَبمَكارااثـَيَِِباٍت وَ َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت  ئَِباتٍ ًتَ 
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ى َربُُّه ِإْن طَلىَقُكنى َأْن يـُْبِدَلهُ } }أَْزٰوجاً َخرْياً  بدلكنى  والســالمُ   عليه الصــالةُ  هُ أن يعطيَ   :أي  {َعســَ
القلب، وهو  تصديقُ  يف اإلميانِ   يعتربُ  ألنه ؛خملصات  :}ُمْؤِمنَـٍٰت{ ،ات مقري  :مينُكنى ُمْسِلَمـٍٰت{

ــاً، أو منقادات، {: اَتئَِباتٍ } ،قات مصـــــديِ  :اللغوي  مبعناهُ  على أن اإلســـــالمَ  ال يكون إال خملصـــ
ــلى هللا عليه َعاِبَداتٍ } ُمقِلعاٍت عن الذنب، ــوِل هللِا صــــــــــ {: متعبِيداٍت أو متذلِيالٍت ألمِر رســــــــــ

 وسلم. )روح املعاين، ابختصار(.
ارًا} ــهَ ثـَيِيبـَاٍت َوأَْبكـَ ى إىل النفوس، فـإن { أي: منهنى ثيِيبـات، ومنهنى أبكـارًا؛ ليكوَن ذـلَك أشــــــــــــ

 التنوَُّع يبسُط النفَس. )ابن كثري(.
 
ِليُكمم َنراا } -6 َجارَةُ  َوُقوُدَهاََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـمُفَسُكمم َوَأهم  {النَّاُس َواْلِم

 )ابن كثري(. .أي: حطُبها
 
بَ } -8 ى رَبُُّكمم  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُتوبُوا ِإََل اَّللَِّ تـَوم وحاا َعسـَ يَِِئاِتُكمم ةا َنصـُ َأنم ُيَكفَِِر َعنمُكمم سـَ

ََّنــمَارُ  ا األم ِخَلُكمم َجنــَّاٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتهــَ َم اَل ُُيمِزي اَّللَُّ النَِّبَّ َوالَــِّذيَن آَ  َويــُدم ُه يـَوم نُورُُهمم َمُنوا َمعــَ
َاَِّنِمم  َ أَيـمِديِهمم َوِبَُِيـم َعى َبيم مم لَنـَا نُوَرَن يـَُقوُلو  َيســـــــــــم ٍء َن رَبَـّنـَا َأَتِم يم لِِ شـــــــــــَ َواغمِفرم لَنـَا ِإنَـَّك َعَلى كـُ

 .{َقِديرٌ 
ى أْن يغفَر هللاُ بذلَك ســـــــــيِيئاِتكم، وُيكرَِمكم يوَم القيامِة تفســـــــــرُي اآلية:  فُيدِخَلكم جنىاٍت عســـــــــَ

 واملؤمننَي كما يُِذلُّ الكاِفرين، واســـــــــــعات، عري ِمن حتِتها األهناُر الكثرية، يوَم ال يُِذلُّ هللاُ النبى 
هُبم ـبدخوِل النـىار، ـبل ُيكرُِمهم ابلنىعيِم املقيم، نورُهم ميشــــــــــــــي بنَي أـيديهم وعن أايمِنهم،  وال يعـذِي

نافقني: اللهمى أمِتْم لنا النىوَر الذي أنعمَت بِه علينا، واغِفْر لنا ذنوبَنا وهم يقولوَن إذا طُِفَئ نوُر امل
 نىَك قادٌر على ُكلِي شيء. )الواضح(.ُكلىها، إ
َعى َبنْيَ أَيـِْديِهْم أنـه تقـدىَم القوُل يف نظرِي قوـلِه تعـاىل: }  مؤلُف األصـــــــــــــــلِ وقـد ذكرَ  ــْ نُورُُهْم َيســــــــــــ
 يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهمْ } :( من سورِة احلديد12يَة ){، ويعين اآلَوِِبمَْيَاهِنِمْ 

َاهِنِمْ   يف هـذا عن ابنِ  ويَ حقيقـة، ورُ  هو نورٌ  اجلمهور: ـقالَ {، وممـا ـقالـَُه هـناك: َبنْيَ أَيـِْديِهْم َوِِبميـْ
ــمنها: أن كلى   ،آاثر وغريهِ   عباسٍ   طفأ نورُ فيُ   ،نوراً   القيامةِ  ى يومَ عطَ يُ   لإلميانِ  ظهرٍ ومُ  مؤمنٍ  مضــــــــ
 املؤمنني. ى نورُ ويبقَ  ،منافق كليِ 
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رين كذلك: وأورَد قوَل مجه َعى نُورُُهْم َبنْيَ أَْيِديِهمْ }املعىن:  وِر املفســِي  املنبســطَ  الضــوءَ  دُ يري  {:َيســْ
 فيه. الذي هو متقدٌ  أصله، والشيءَ {َوِِبمَْيَاهِنِمْ } ،النور من أصلِ 

 
 {.َوِقيَل ادمُخًَل النَّاَر َمَع الدَّاِخِليَ } -10
 )الطربي(. مع الداخلني فيها. جهنمَ  رأاتن انرَ ال أيتها املالقيامة: ادخُ  هللا هلما يومَ  قالَ 
 
ُ َمَثًلا لِلَـِّذيَن َآَمُنوا} -11 َرَب اَّللَّ َن  َوضـــــــــــَ َرَأَة ِفرمَعوم تـاا يف ِامم ِإذم قـَالـَتم َربِِ ابمِن ِل ِعنـمَدَك بـَيـم

َنَِّة  َن َوَعَمِلِه اجلم َّاِلِميَ َوَنَِِِِن ِمنم ِفرمَعوم ِم ال  .{َوَنَِِِِن ِمَن المَقوم
 ســــَتكرب، فقالتَب هللاُ مَثالً للمؤِمنني، امرأَة فرعوَن املؤمنة، وزوُجها كافٌر متفســــرُي اآلية: وضــــر 

ا: الل ًة ر يداع ء، فإينيِ أبرأُ  وعموَن املتكربِيِ رعيًتا يف جنىِتك، وخلِيصـــــين ِمن فهمى ابِن يل بهبى لِه الســـــيِي
يَن اجملرمني. فهذِه مؤمنٌة مل َيضـرُّها كفُر زوِجها، رِكه، وخلِيصـين ِمن قومِه الكافر وِمن شـ  إليَك منه

 )الواضح(. ولو كانت خُماِلطًة له.
 

 اجلزء التاسع والعشرون
 
 كسورة املل

 
ٍء َقِديرٌ تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه المُملمُك } -1  .{َوُهَو َعَلى ُكلِِ َشيم

 عجز. وبينـــهُ  بينـــهُ  وال حيولُ  ،مـــانع ن فعلـــهِ مِ  ال مينعـــهُ  ،ذو قـــدرة فعلـــهُ  وهو على مـــا يشــــــــــــــــاءُ 
 )الطربي(.

 
 .{َوُهَو المَعزِيُز المَغُفورُ } -2

 إليه وأانب، بعد ما عصــــاهُ   ملن اتبَ  اجلناب، وهو مع ذلك غفورٌ   املنيعُ  العظيمُ  أي: هو العزيزُ 
 . )ابن كثري(.ويتجاوز ويرحم، ويصفحُ  أمره، وإن كان تعاىل عزيزاً، هو مع ذلك يغفرُ  وخالفَ 
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ابِيَح َوَجَعلمَناَها وَ } -5 ــَ نـمَيا ِبَصـــ َماَء الدُّ ــَّ َياِ يِ رُُجوماا َلَقدم زَيَـّنَّا الســـ ــَّ َن هَلُمم    لِلشـــ َعَذاَب َوَأعمَتدم
 {.السَِّعريِ 

 
 الرجوم: املرامي. ورجم: رَمى. )تفسري البغوي، روح املعاين(. {:ُرُجوًما لِلشىَياِطنيِ }
 )البغوي(. ة.داملوقَ  النارَ  {:َعَذاَب السىِعريِ }
 
 { المَمِصريُ َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِِِمم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِئمسَ } -6

 . )ابن كثري(.بواملنقلَ  املآلُ  أي: بئسَ 
 
ُعوا هَلَا َشِهيقاا َوِهَي تـَُفورُ } -7  {.ِإَذا أُلمُقوا ِفيَها َسَِ

ِهيقًا{ يعين ابلشــهيق: الصــوتَ   هنمَ مسَُِعوا هلَا{ يعين جل }الكافرون يف جهنمَ  يَ لقِ يعين إذا أُ   }شــَ
)الطربي،  َوهَي تـَُفوُر{ يقول: َتغلي.وقوله: }.  احلمار كصــوتِ   ،ةبشــدى  من اجلوفِ  الذي خيرجُ 
 ابختصار(.

 
 .{َسَأهَلُمم َخَزنـَتـَُها َأَلَم َيَمِتُكمم َنِذيرٌ ُكلََّما أُلمِقَي ِفيَها فـَومٌج المَغيمِظ  َتَكاُد ََتَيـَُّز ِمَن } -8
املرزوقي يف  وقالَ  .ضـبالغ أشـدُّ   الغيظُ  :الراغب عليهم. قالَ  الغضـبِ  ةِ من شـدى  :{ِمَن ٱْلَغْيظِ }
 ه.ؤ أو أسوَ  إنه الغضبُ  ":الفصيح"
َأهَلُْم َخَزنـَتـَُها{} واحداً وأن   أن يكونَ  حيتملُ  عليهم الســــــالم. والســــــائلُ  وأعوانهُ  وهم مالكٌ   :ســــــَ

 روحاين   وتقريع، وفيه عذابٌ   توبيخٍ  بل هو سؤالُ   ،تعالماس سؤالَ  وليس السؤالُ  .متعدداً   يكونَ 
 .إىل عذاهبم اجلسماين هلم منضم  

 )روح املعاين، ابختصار(.  ؟كم هذايومِ   هللا وينذركم لقاءَ   يتلو عليكم آايتِ   :{}أملَْ أَيِْتُكْم نَِذيرٌ 
 
بـمَنا  } -9 ٍء ِإنم أَنـمُتمم ِإالَّ يف َوقـُلمَنا َما نَـ قَاُلوا بـََلى َقدم َجاَءَن َنِذيٌر َفَكذَّ يم ُ ِمنم شــَ ًَلٍل زََّل اَّللَّ ضــَ

 .{َكِبريٍ 
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لوا إلينا، ولكنىنا كذىبناهم، وأعَرضــنا عنهم، وقلنا هلم: مل يُنزيِِل هللاُ على أحٍد كتااًب  قالوا: بَلى أُرســِ
 وال غريَه، وأنتم خمِطؤوَن بعيدوَن عن احلقِي والصىواب! )الواضح يف التفسري(.

 
قاا أِلَصمَحابِ فَاعمََتَُفوا ِبَذنمِبِهمم } -11  .{السَِّعريِ  َفُسحم

 (.)الطربي النار. ا ألهلِ فُبعدً 
 
ُمم ِِبلمَغيمِب } -12 َن َرّبَّ ٌر َكِبريٌ ِإنَّ الَِّذيَن َُيمَشوم  .{هَلُمم َمغمِفَرٌة َوَأجم

 أي: يكفِيُر عنه ذنوبه، وجُياَزى ابلثواِب اجلزيل... )ابن كثري(.
 
 .{ِبريُ َأاَل يـَعمَلُم َمنم َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلمَ } -14

 ... وهَو العاملُ ابخلفيىات، اخلبرُي ِبحواِل النىاِس ودقائِق أُمورِهم؟ )الواضح(.
 
ُتمم َمنم يف السََّماءِ } -17  {.َفَستَـعمَلُموَن َكيمَف َنِذيرِ َأنم يـُرمِسَل َعَليمُكمم َحاِصباا  َأمم َأِمنـم
َماءِ }تعاىل:   قولهُ مؤلُف األصـــــــِل يف اآليِة الســـــــابقة:  قالَ  ي تلقيِ  رفِ على عُ  { جارٍ َمْن يف الســـــــى
  ونعمِه ونقمِه وآايتِه من تلك اجلهة... اهـ.حبوادثهِ  القدرِ  هللا تعاىل، ونزولِ  أوامرَ  شرِ البَ 
تَـْعَلُموَن{ يف اآلخرةِ } ــَ ِذير{ أي وعنـــد املوتِ  َفســــــــــــ  اينتم العـــذاب.ذا عـــ إنـــذاري إ :}َكْيَف نـــَ

 )البغوي(.
 
 {.َفَكيمَف َكاَن َنِكريِ َوَلَقدم َكذََّب الَِّذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم } -18

 . )البغوي(.املاضية األممِ  يعين كفارَ 
 
قـَُهمم َصافَّاٍت َويـَقمِبضمَن  } -19 ٍء َما ُُيمِسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّمحمَُن ِإنَُّه ِبكُ َأَوَلَم يـََروما ِإََل الطَّريمِ فـَوم لِِ َشيم
 {َبِصريٌ 
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تالَءُم ســـخىَر هللاُ هلا يف اجلوِي ما يقدُر على إمســـاِكهنى وإبقائهنى يف اجلوى هكذا إالي هللا، وقد ال ي
ــِلُح خملوقـاتـِه كلىهـا.ـســـــــــــــ  ا يف القبِض والَبســــــــــــــط، وهوِتهـ حمع حركـِة أجن  بحـانـَُه خبرٌي مبـا ُيصــــــــــــ
 )الواضح(.

 
ِذي ُهوَ } -20 َذا الــَّ ٌد َلُكمم يَـ جُ  َأمَّنم هــَ اِفُروَن ِإالَّ يف نــم رُُكمم ِمنم ُدوِن الرَّمحمَِن ِإِن المكــَ نمصـــــــــــُ
 .{ُغُرورٍ 
 لكم أيهــا الكــافرون بــه للمشــــــــــــــركني بــه من قريش: من هــذا الــذي هو جنــدٌ  تعــاىل ذكرهُ  يقولُ 

 ما الكافرونَ  ؟بكم من ذلك  عنكم ما أرادَ  فيدفعُ   بكم ســــــوءاً  أرادَ   إنْ  الرمحنِ  ينصــــــركم من دونِ 
. وأهنا تنفعُ  ،ىلفَ زُ  م إىل هللاِ هبُ هم تقريِ آهلتَ  هم أنى ن ظنيِ مِ  يف غرورٍ  إالي  ابهللِ   )الطربي(. أو تضري
 
َفمِئَدةَ } -23 َبمَصاَر َواألم َع َواألم ُكُرونَ   ُقلم ُهَو الَِّذي أَنمَشَأُكمم َوَجَعَل َلُكُم السَّمم  .{قَِليًلا َما َتشم

َأُكمْ  { أي: ابتدأ خلَقكم بعد أْن مل تكونوا شـــــــــــيًئا مذكورًا، }َوَجَعَل َلُكُم }ُقْل ُهَو الىِذي أَْنشـــــــــــَ
 َواألْفِئَدَة{ أي: العقوَل واإلدراك. )ابن كثري(.السىْمَع َواألْبَصاَر 

 
 .{ُقلم ُهَو الرَّمحمَُن َآَمنَّا ِبِه َوَعَليمِه تـَوَكَّلمَنا َفَستَـعمَلُموَن َمنم ُهَو يف َضًَلٍل ُمِبيٍ } -29
ها فسـتعلمون أي،  قنا فيهاوبه وثَ   ،وعليه اعتمدان يف أموران  ،قنا بهصـدى محن،  نا الر اي حممد: ربُّ  قلْ 

إذا صـران  ،ا ومنكممني  ،مسـتقيم طريقٍ  هو على غريِ َمن عن احلقي، و  هو يف ذهابٍ  َمناملشـركون 
 (.، ابختصار)الطربي شران مجيعاً.إليه، وحُ 

 
 سورة القلم 

 
ُنونٍ  عمَمِة رَبِِكَ بِنِ  َما أَنمتَ } -2  {.ِبَجم
 )زاد املسري(. .والنُّبوىة ابإلميانِ  ْنعاِم ربِيك عليكَ إب
 
 {.َفَستـُبمِصُر َويـُبمِصُرونَ } -5
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 . )ابن كثري(.بوكومكذيِ  خمالفوكَ  مُ اي حممد، وسيعلَ  مُ فستعلَ  :أي
 
َتِدينَ ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأعمَلُم ِبَنم َضلَّ َعنم َسِبيِلِه َوُهَو َأعم } -7  .{َلُم ِِبلمُمهم

ومنهم هو املهتدي، ويعلُم احلزَب الضــــــــــــالى عن احلقي.. أي: هو يعلُم تعاىَل أيُّ الفريقني منكم 
 )ابن كثري(.

 
 {.َأنم َكاَن َذا َماٍل َوبَِنيَ } -13

 . )ابن كثري(.والبنني هللا عليه من املالِ  ما أنعمَ  هذه مقابلةُ 
 
َلى َعَليمِه } -15 َوَِّليَ ِإَذا تـُتـم  {.َآََيتـَُنا قَاَل َأَساِ رُي األم
ذلك  به وإنكاراً منه أن يكونَ   اســـــــتهزاءً  ،لوناألوى   كتابنا، قال: هذا مما كتبهُ   تُ عليه آاي قرأُ إذا تُ 

 )الطربي(. من عند هللا.
 
ُتمم َصارِِميَ  َأِن اغمُدوا َعَلى َحرمِثُكمم } -22  {.ِإنم ُكنـم

 . )البغوي(.اب واألعن والزروعَ  يعين الثمارَ 
 
َها ِإنَّ ِإََل رَبَِِنا رَاِغُبونَ َعَسى رَبُـَّنا َأنم يـُبمِدلََنا } -32  .{َخريماا ِمنـم
ى َربُـّ }ة:  اجلنى  أصـــحابِ  ا عن قيلِ ربً خمُ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ  ــَ ن نا مِ بتوبتِ   {اا ِمنـْهَ ا َخريًْ ا أْن يـُْبِدلَنَ نَ َعسـ

نا راغبون يف  إىل ربيِ يقول: إاني  {ِإانى ِإىَل َربيَِنا رَاِغُبونَ }  ،ناتِ ن جنى ا مِ ا خريً مني  نا الذي سبقَ خطأ فعلِ 
 )الطربي(. ا منها.خريً  هَلكتْ  نا إذْ تِ ن جنى نا مِ لَ بدِ يُ  أنْ 
 
33- { ُ َ َِخَرِة َأكم  .{َلوم َكانُوا يـَعمَلُمونَ َكَذِلَك المَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْلم

ــركون يعلمون أن عقوبةَ  ــركِ  هللا ألهلِ  لو كان هؤالء املشــ هلم يف الدنيا،  من عقوبتهِ  به أكربُ  الشــ
 )الطربي(. ال يعلمون. الٌ الرتدعوا واتبوا وأانبوا، ولكنهم بذلك جهي 
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  .{ِإنَّ لِلمُمتَِّقَي ِعنمَد َرّبِِِمم َجنَّاِت النَِّعيمِ } -34
 نعيمِ ال بســاتنيَ  ،معنَد رهبيِ   ،صــيهمعا واجتنابِ   ،فرائضــه ِبداءِ   ،هللا وا عقوبةَ قنَي الذين اتقَ للمتى  إنى 

 )الطربي(. الدائم.
 
رِِميَ } -35 ِلِمَي َكالمُمجم َعُل المُمسم   .{َأفـََنجم

 أفنساوي بني هؤالِء وهؤالِء يف اجلزاء؟ كالي وربِي األرِض والسماء. )الواضح(.
 
 .{َكيمَف حَتمُكُمونَ َما َلُكمم  } -36

 أي: كيَف تظنُّوَن ذلك؟ )ابن كثري(.
 
ُرُسونَ َأمم َلُكمم ِكَتاٌب ِفيِه } -73  {.َتدم

 تقرؤون. )البغوي(.
 
ِم المِقَياَمِة } -39 َنا َِبِلَغٌة ِإََل يـَوم َاٌن َعَليـم  {.ِإنَّ َلُكمم َلَما حَتمُكُمونَ َأمم َلُكمم َأُيم

 ! )ابن كثري(.لكم ما تريدون وتشتهون أي: إنه سيحصلُ 
 
 .{ِإنم َكانُوا َصاِدِقيَ وا ِبُشرََكائِِهمم َأمم هَلُمم ُشرََكاُء فـَلمَيأمتُ } -41

 )الطربي(. صادقني. عون من الشركاءِ إن كانوا فيما يدى 
 
رُِجُهمم } -44 َتدم  {.ِمنم َحيمُث اَل يـَعمَلُمونَ َسَنسم

د هللا، فيتمـادوا يف طغـياهنم، هلم عنـ  عوا ـبه ِبريٍ تيِ اـلدنـيا حىت يظنوا أهنم مُ  هم مبـتاعِ عَ وذـلك ِبن ميتيِ 
 )الطربي(. وهم ال يشعرون. هم بغتةً أيخذُ  مث
 
ُمومٌ َلوماَل َأنم َتَدارََكُه نِعمَمٌة ِمنم رَبِِِه لَنُِبَذ ِِبلمَعَراِء } -49  .{َوُهَو َمذم
 .)البغوي( ذنبه.يُ  ابلذنبِ  المُ ويُ  مُّ ذَ يُ 
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تَـَباُه رَبُُّه } -50  .{الصَّاْلِِيَ َفَجَعَلُه ِمَن فَاجم

 )الطربي(. .م عنها هناهُ هني عمي ملنتَ ، امهم به رهبُّ مبا أمرَ  العاملنيَ  ،لنين املرسَ فجعَلُه مِ 
 
ُنونٌ } -51  {.َويـَُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمجم
 )البغوي(. يقرأ القرآن. إذا مسعوهُ  إىل اجلنونِ  هُ ينسبونَ  :أي
 

 سورة اْلاقة
 
َم ِفيَها َصرمَعى  } -7 ُمم َأعمَجاُز ََنملٍ َفََتَى المَقوم  {.يَةٍ َخاوِ  َكَأَّنَّ

  ."اقرتبت الساعة" يف سورةِ  النخلِ  عجازِ ِب يف التشبيهِ  القولُ  مَ تقدى قاَل مؤلُف األصل: 
َقِعرٍ ( من ســــــــــــــورِة القمر: }20ويعين يف اآليـِة ) اُز ُنـٍَْل ُمنـْ ُْم أَْعجـَ َأهنى {. وقـد قـاَل تـَْنزُِع النـىاَس كـَ

ــبيهُ  حســـــــــــنَ هناك:   فذلك  ،من قعره الذي ينقلبُ  هو وذلك أن املنقعرَ  ،النخل عجازِ ِب  التشـــــــــ
 .اإلنســان من شــخصِ  ثَ وتشــعى  عَ كان يشــبهها ما تقطى   النخلِ  اليت ألعجازِ  بُ والشــعَ  ثُ التشــعُّ 
ألهنم كانوا حيفرون حفراً ليمتنعوا فيها من الريح، فكأنه  النخلِ  ههم ِبعجازِ قوم: إمنا شــــــبى  وقالَ 
 ...ثويؤنى  رُ يذكى  والنخلُ  .النخل أعجازِ  حبفرِ  بعد النزعِ  ه تلك احلفرَ شبى 
 
 {.ُمًَلٍق ِحَسابَِيهم ِإِّنِ ظَنَـنمُت َأِّنِ } -20

 )البغوي(. يف اآلخرة. بُ أي: أين أحاسَ 
 
َتِِن َلَم ُأوَت ِكَتابَِيهم َوَأمَّا َمنم ُأوِتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه } -25  {.فـَيَـُقوُل ََي لَيـم
 )البغوي(. أعماله. ن قبائحِ ملا يرى فيه م ؛هُ كتابَ    أنه مل يؤتَ يتمىنى 
 
 {.َما َأغمََن َعِنِِ َمالَِيهم } -28
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يل وال  وحدي، فال معنيَ  إيلى  رُ األم هللا وِبسـه، بل خلصَ  عين مايل وال جاهي عذابَ  مل يدفعْ 
 . )ابن كثري(.جمري
 
َِيمِ } -33 ِمُن ِِبَّللَِّ المَع  .{ِإنُِه َكاَن اَل يـُؤم

ُق بوحــدانيــىِة هللِا يقول: افعلوا ذلــَك بــه جزاًء لــه  ــدِي على كفرِه ابهلِل يف الــدنيــا، إنــه كــان ال يصـــــــــــــ
 العظيم. )الطربي(.

 
ِكيِ  َواَل َُيُضُّ } -34  {.َعَلى  ََعاِم المِمسم
 . )روح املعاين(.وال حيثي  :أي
 
ِل َكاِهٍن قَِليًلا َما َتذَكَُّرونَ } -42  .{َواَل ِبَقوم

 عظونَ قليالً ما تتى   ،انهى الكُ   جعِ ن سَ فتقولوا: هو مِ   نٍ بكاهِ  ا ليسَ حممدً   ألنى  ،نكاهِ   وال هو بقولِ 
 )الطربي(. ربون به.قليالً ما تعتَ  ،به أنتم

 
 .{تـَنمزِيٌل ِمنم َربِِ المَعاَلِميَ } -43

 إنىُه َوحٌي ِمن هللِا أنزَلُه على نبيِيِه حممىٍد صلى هللا عليه وسلم بواسطِة جربيل. )الواضح(.
 
 {.لََتذمِكَرٌة لِلمُمتَِّقيَ  َوِإنَّهُ } -48
 )البيضاوي(. ألهنم املنتفعون به.)البغوي(؛ هللا.  ى عقابَ ملن اتقَ  لعظةٌ  :أي
 
  .{َوِإنَّ لَنَـعمَلُم َأنَّ ِمنمُكمم ُمَكذِِِبيَ } -49

ُب ابلقرآن. )ابن كثري(.  أي: مع هذا البياِن والوضوح، سيوجُد منكم َمن يكذِي
 
َِيمِ َفَسبِِحم ِِبسم } -52  .{ِم رَبَِِك المَع

 )الطربي(. صغري. يف عظمتهِ  شيءٍ  الذي كلُّ  ،العظيم وتسميتهِ  كَ ربيِ  بذكرِ فسبِيْح 
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 فاذكِر هللَا ابمسِه العظيم، ونزيِْهُه تنزيًها؛ شكرًا له على ما أوَحى به ِمن القرآِن العظيم.

 ُسبحاَن َريبِيَ الَعظيم. )الواضح(.
 

 سورة املعارج
 
 {.ِفريَن لَيمَس َلُه َداِفعٌ لِلمَكا} -2

له إذا  { أي: ال دافعَ لَْيَس َلُه َداِفعٌ }  ،عباس: واقع: جاءٍ   ابنُ  للكافرين، وقالَ  معد   أي: مرصدٌ 
 . )ابن كثري(.هللا كونه أرادَ 
 
رُِم } -11 ِمِئٍذ بَِبِنيهِ يـَُبصَُّروََّنُمم يـََودُّ المُمجم َتِدي ِمنم َعَذاِب يـَوم  .{َلوم يـَفم
ُه ِمن العـذاِب اـلذي ابُتلَي بـِه ِبوال يتمىنى  ُة قلبـِه. الكـافُر يومئـٍذ لو يفتـدي نفســـــــــــــــَ ِدِه، وهم ُمهجـَ

 )الواضح(.
 
ِويهِ َوَفِصيَلِتِه } -13  {.الَِِّت تـُؤم
 )البغوي(. وأيوي إليها. هُ اليت تضمُّ  :أي
 
يعاا} -14 َرمِض َجَِ  {.ُثَّ يـُنمِجيهِ  َوَمنم يف األم

 . )الطربي(.من اخللق مجيعاً  ومبن يف األرضِ 
 
 {.لِلشََّوى نـَزَّاَعةا } -16

 ونزَع الشيَء: جَذبَُه من مقريِه. )مفردات الراغب(. نزَع،من فعِل 
 عن العظمِ  واجللدَ  الضحاك: تربي اللحمَ   قالَ ومما أورَدُه ابُن كثري من معاين الكلمة، ابختصار:  

 هم.لقُ هم وخَ جلودُ  لُ هم، مث تبدى عظام زيد: تقطعُ  ابنُ  وقالَ  .منه شيئاً  حىت ال ترتكَ 
 
ُعوا } -17  {.َأدمبـََر َوتـََوَلَّ َمنم َتدم
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ــا قـــالَ   العمـــلَ  بقلبـــه، وتركَ  : كـــذبَ ، أيوتوىلى  : كـــانوا ممن أدبرَ وجـــلى  هللا عزى  وذلـــك أهنم كمـ
 . )ابن كثري(.جبوارحه

 . )البغوي(.عن احلقي  {َوتـََوىلىٰ عن اإلميان، }{ َمْن أَْدبـَرَ }
 
 {.َمسَُّه اْلمَريمُ َمُنوعااَوِإَذا .  ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاا} -22 -21
 تفســــريٌ  وال يكونُ  ،هللا تعاىل هُ رَ طاهر ثعلباً عن اهللع فقال: قد فســــى  عبد هللا بنِ  حممد بنُ  ســــألَ 
الناس،   هُ منعَ به و  ِبلَ   خريٌ   هُ اجلزع، وإذا انلَ   ةَ شدى   أظهرَ   شر    هُ من تفسريه، وهو الذي إذا انلَ   أبنيَ 

 واخلري: الســــــعةُ  ،والفقر ضــــــرُّ : الشــــــرعه. والشــــــرُّ  وموافقةِ  طبعهِ  مبخالفةِ   وهو مأمورٌ   ،وهذا طبعه
 ... )النسفي(.والغىن
 
ِم الدِِينِ  ُيَصدُِِقونَ َوالَِّذيَن } -26   .{بِيَـوم

 )ابن كثري(. .يوقنون
 
َرُمونَ } -35  .{ُأولَِئَك يف َجنَّاٍت ُمكم

 ُيكرُِمهم هللاُ بكرامته. )الطربي(.لون هذه األفعال، يف بساتنَي مكَرمون، هؤالِء الذين يفع
 
َمُهُم الَِّذي يُوَعُدونَ } -42  .{َفَذرمُهمم َُيُوُضوا َويـَلمَعُبوا َحَّتَّ ُيًَلُقوا يـَوم

وا} يف تفســــريِها هناك: هُ قالَ مما  ( من ســــورِة الزخرف، و 83ورَد مثُلها يف اآليِة ) { َفَذْرُهْم خَيُوضــــُ
 . السيف ِبيةِ سخت ، وهي مما نُ ما وتركٌ  مهادنةٌ 

 هم ـبه هو القـياـمة. وـقالَ دَ اـلذي توعـى  اليومُ   :مهوراجل ـقالَ   :{َحىتى ُياَلُقوا يـَْوَمُهُم الـىِذي يُوعـَُدونَ }
 بدر. وغريه: هو يومُ  عكرمةُ 

 
ُم الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ } -44  {َذِلَك الميَـوم

بوَن به. )الواضح(.نوا يُوَعدوَن به، فْلَيُذوقوا العذذلَك هَو اليوُم الذي كا  اَب الذي كانوا يكذِي
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 سورة نوح 
 
ِمِه } -1 َمكَ ِإنَّ َأرمَسلمَنا نُوحاا ِإََل قـَوم  {.ِمنم قـَبمِل َأنم َيَمتِيَـُهمم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َأنم أَنمِذرم قـَوم

ْرهم. )اخلازن(.  أي: ِبْن خوِيْف قوَمَك وحذِي
 
ِم ِإِّنِ َلُكمم قَاَل َيَ } -2  {.َنِذيٌر ُمِبيٌ  قـَوم

 ُ  )البغوي(. تعرفوهنا. هللا بلغةٍ  رسالةَ  لكم أنذركم وأبنيِي
 
 .{َأِن اعمُبُدوا اَّللََّ َواتَـُّقوُه َوَأِ يُعونِ } -3

 واقبلوا ،وا إىل مـا آمركم بـهوانتهُ  ،بطـاعتـه والعمـلِ  ،بـه ابإلميـانِ  هُ قوا عقـابَـ واتى  ،هللا وآمركم بعبـادةِ 
 )الطربي(. نصيحيت لكم.

 
 {.ِإنَّ َأَجَل اَّللَِّ ِإَذا َجاَء اَل يـَُؤخَّرُ } -4

ع، فـإنـه انَ وال ميُـ  ردُّ ال يُ  ذلـك  تعـاىل بكونِ  النقمـة؛ فـإنـه إذا أمرَ  حلولِ  قبـلَ  أي: ابدروا ابلطـاعـةِ 
 ري(.)ابن كث املخلوقات. مجيعُ  تهِ الذي دانت لعزى  شيء، العزيزُ  كلى   الذي قد قهرَ  العظيمُ 

 
َباراا} -7 ِتكم َ ُوا اسم َتكم  {.َواسم

 )الطربي(. م إليه من النصيحة.ما دعوهتُ  وقبولِ  للحقيِ  موا عن اإلذعانِ وا فتعاظَ وتكربى 
 
تَـغمِفُروا رَبَُّكمم } -10  .{ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراافـَُقلمُت اسم

 ن كثري(.)اب ن ذنوبه.إليه مِ  واتبَ  ،إليه ن أانبَ مَ  ا لذنوبِ ارً غفي  إنه كانَ 
 
رَاراايـُرمِسِل السََّماَء َعَليمُكمم } -11  {ِمدم

 أي: متواصلَة األمطار. )ابن كثري(.
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َارااَوُُيمِددمُكمم ِبَِممَواٍل َوبَِنَي } -12  .{َوََيمَعلم َلُكمم َجنَّاٍت َوََيمَعلم َلُكمم َأَّنم
 . )الطربي(.مككم ومزارعَ اتِ قون منها جني س ا تَ لكم أهنارً  وجيعلْ  ،يرزقكم بساتني

 
َس ِسَراجااَوَجَعَل المَقَمَر ِفيِهنَّ } -16  {.نُوراا َوَجَعَل الشَّمم

 والنهارُ  الليلُ   عرفَ ليُ   ،منهما أمنوذجاً على حدة  كالًّ   بينهما يف االســــــــــــــتنارة، فجعلَ  أي: فاوتَ 
حىت يتناهى، مث  يزدادُ   نوره، فتارةً  وبروجاً، وفاوتَ  منازلَ  للقمرِ  رَ ومغيبها، وقدى  الشــــــمسِ  مبطلعِ 
}ُهَو ٱلىِذى  تعاىل: واألعوام، كما قالَ   الشـهورِ  على مضـييِ  ليدلى  ،حىت يسـترت يف النقصِ  يشـرعُ 

ِننَي  َرُه َمَنازَِل لِتَـْعَلُمواْ َعَدَد ٱلســــــِي َيآًء َوٱْلَقَمَر نُوراً َوَقدى ْمَس ضــــــِ ُ َجَعَل ٱلشــــــى اَب َما َخَلَق ٱَّللى َوٱحلِْســــــَ
 )ابن كثري(. [.5يونس: سورة ] قِي يـَُفصِيُل ٱآليَـِٰت لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن{ٰذَِلَك ِإالى بِٱحلَْ 

 
َها } -20 ُلُكوا ِمنـم ا  لَِتسم  {.ُسُبًلا ِفَجاجا

 . )روح البيان حلقيي(.وهو الدخول ،من السلوك
 . )النسفي(.على بساطه الرجلُ  بُ بوا عليها كما يتقلى لتتقلى 
 
راا ُكبَّارا } -22  {.اَوَمَكُروا َمكم

يف  املبـالغـةِ  أمرُ  زادَ  { للتفخيمِ َمْكراً يف } التنوينُ  ربَ وإذا اعتُ . كبرياً يف الغـايـة  :{ أيُكبـىاراً }َمْكراً  
هم ؤ وإغرا ،عنــه هم للنــاسِ وصــــــــــــــــدُّ  ،م يف الــدينوذلــك احتيــاهلُ  ،كبريًا يف الغــايــة  :أي ،مكرهم
 )روح املعاين(. عليه السالم. نوحٍ  ةِ هم على أذيى وحتريضُ 

 
َرمضِ } -26 راا َوقَاَل نُوٌح َربِِ اَل َتَذرم َعَلى األم  { ِمَن المَكاِفرِيَن َدَيَّ

 . )ابن كثري(.منهم أحداً  األرضِ  على وجهِ  أي: ال ترتكْ 
 
 {.ِعَباَدَك َواَل يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجراا َكفَّارااِإنََّك ِإنم َتَذرمُهمم ُيِضلُّوا } -27
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الكــافرين  رِ ذَ تَــ  إنْ  اي ربيِ  على قومــه: إنــكَ  هُ إايى  يف دعــائــهِ  نوحٍ  لِ خمرباً عن قيــ  تعــاىل ذكرهُ  يقولُ 
لُّوا ِعبـاَدكَ } ،من عنـدك هم بعـذابٍ كْ لِ ومل هتُ  على األرضِ  أحيـاءً  ــِ { الـذين قـد آمنوا بـك، ُيضــــــــــــ
 )الطربي(. }َكفىارًا{ لنعمتك. ،ك لك، }َوال يَِلُدوا إالى فاِجرًا{ يف دينِ وهم عن سبيفيصدُّ 
 
َّاِلِمَي  َتِزِد َواَل } -28  {.ِإالَّ تـََبارااال

 . )الطربي(.هم بكفرهمالظاملني أنفسَ 
 

 سورة اجلن
 
ِرَك ِبَربَِِنا } -2 ِد َفَآَمنَّا ِبِه َوَلنم ُنشم ِدي ِإََل الرُّشم ايـَهم  .{َأَحدا

رَِك ِبرَ }  ،قناهفصــدى  يقول:  ،}فآَمنىا ِبِه{ الصــوابِ   وســبيلِ  على احلقيِ  يدلُّ   ِمن {بيَِنا َأَحًداَوَلْن ُنشــْ
 )الطربي(. لقه.خَ 
 
اَوأَنَُّه تـََعاََل َجدُّ رَبَِِنا } -3  .{َما اَّتَََّذ َصاِحَبةا َواَل َوَلدا

ــفهُ  املرادُ  ــاحبةِ  وجلى  عزى   وصـــــ ــلطانهِ  لعظمتهِ   ؛والولد ابلتعايل عن الصـــــ ــبحانهُ   أو لغناهُ  أو لســـــ  ســـــ
ــبيهــهِ  ،اجلن كفرةُ   هُ طــأ مــا اعتقــدَ ههم على خمــا نبى  وكــأهنم مسعوا من القرآنِ  ،وتعــاىل  من تشــــــــــــ
 )روح املعاين(. تعاىل عنه. هوهُ ونزى  فاستعظموهُ  ،والولد الصاحبةِ  يف اختاذِ  ِبلقهِ  سبحانهُ 

 
ََن َيَِدم َلُه َفَمنم يَ } -9 َتِمِع اْلم  .{ِشَهاِبا َرَصدااسم

 . )الطربي(.له به دَ صِ قد رُ  يعين شهاَب انرٍ 
 
َرمِض َوَلنم نـُعمِجَزُه َهَرِبا َوَأنَّ ظَنَـنَّا } -12  {.َأنم َلنم نُعِجَز اَّللََّ يف األم

ولو أمعنـيا يف اهلرب، ـفإـنه عليـنا  يف األرضِ  هُ عجزَ عليـنا، وأان ال نُ  هللا حـاكمـةٌ  أن ـقدرةَ  أي: نعلمُ 
 . )ابن كثري(.منيا أحدٌ  عجزهُ قادر، ال يُ 
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َلَم فَُأولَِئَك حَتَرَّوما رَ } -14  {.اَشدا َفَمنم َأسم
 . )ابن كثري(.أي: طلبوا ألنفسهم النجاة

 )البغوي(. وتوخىوه. احلقيِ  أي قصدوا طريقَ 
 
 {.اجِلََهنََّم َحطَبا َوَأمَّا المَقاِسُطوَن َفَكانُوا } -15

ُطونَ  ســــــــــِ  القيامة. يومَ   النارِ  كانوا وقودَ   :{الذين كفروا، }َفَكانُواْ جِلََهنىَم َحطَباً  :{}َوأَمىا ٱْلَقـــــــــــــــــــــــــٰ
 غوي(.)الب
 
ِر رَبِِهِ } -17 ا َوَمنم يـُعمِرضم َعنم ِذكم ُه َعَذاِبا َصَعدا ُلكم  .{َيسم

 ضح(.وَمن يُعِرْض عن عبادِة ربِيِه وموعظِته. )الوا
 
ا} -20 ِرُك ِبِه َأَحدا َا َأدمُعو َرّبِِ َواَل ُأشم  .{ُقلم ِإَّنَّ

ا آَذوُه وخالفوُه وكذىبوُه وتظاهروا -أي: قاَل هلم الرسوُل  ــي ،  ملــــ عليه، ليُبِطلوا ما جاَء به ِمن احلقي
{ أي: إمنا أعبُد ريبِي وحَدُه ال -واجتمعوا على عداوته   َا أَْدُعو َريبِي شــــريَك له، وأســــتجرُي : }ِإمنى

 به، وأتوكىُل عليه، }َوال ُأْشرُِك ِبِه َأَحًدا{. )ابن كثري(.
 
 .{اُقلم ِإِّنِ اَل َأممِلُك َلُكمم َضرًّا َواَل َرَشدا } -21
لكم  هم به من النصـــــــــيحة: إين ال أملكُ وا عليك ما جئتَ الذين ردُّ  ملشـــــــــركي العربِ   اي حممدُ  قلْ 
 كليِ   الذي له ُملكُ   هللاُ  ذلك  ألن الذي ميلكُ  ؛كمكم، وال رشداً أرشدُ كم وال يف دنيا دينِ   ا يفضرًّ 

 )الطربي(.  شيء.
 
ا ُقلم ِإِّنِ َلنم َيُِريّن ِمَن اَّللَِّ َأَحدٌ } -22  {.َوَلنم َأِجَد ِمنم ُدونِِه ُملمَتَحدا

 . )البغوي(.هإن عصيتُ  لن مينعين منه أحدٌ 
 
اَوَمنم يـَعمِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه } -23  .{َنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا
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 هناية. إىل غريِ  ،اها أبدً يقول: ماكثني في  {ابَدً ا أَ اِلِديَن ِفيهَ خَ } ،صــــالهايَ   مَ جهنى   له انرَ   فإنيِ ...  
 )الطربي(.

 
 .{ُموَن َمنم َأضمَعُف َنِصراا َوَأَقلُّ َعَددااَحَّتَّ ِإَذا رََأوما َما يُوَعُدوَن َفَسيَـعملَ } -24

ــَيعلمونيامة، َم القِ ذاِب يو ما ُوِعدوا بِه من الع حىتى إذا رأى املشـــــــركون عندئٍذ أيُّ الفريَقنِي  فســـــ
 القليُل الذي ال يُؤبَُه به، املؤمنون، أِم املشركون؟هو الضىعيُف املخذول، 

م قلىٌة ُمسَتضَعفة. )الواضح(. وَن املسلمنَي ِبهنى  وكاَن املشركوَن يف مكىَة يُعريِي
 
ا} -26 َمِهُر َعَلى َغيمِبِه َأَحدا  .{َعاَلُ المَغيمِب َفًَل ُي
. ه ريـه إايي أو يُ  هُ مُـ علِ فيُ  ،اأحـدً  لى غيبـهِ ع رُ ظهِ فال يُ  ،وهفلم يرَ  ،لقـهخَ  عن أبصـــــــــــــــارِ  غـابَ مـا  عـاملُِ 

 )الطربي(.
 
ٍء َعَدداا} -28 َصى ُكلَّ َشيم  .{َوَأحم
 )الطربي(. عليه منها شيء. فَ فلم خيَ  ،هاكليِ   األشياءِ  عددَ  علمَ و 
 

 سورة املزمل
 
ِرِق } -9 ُه وَِكيًلا  َوالمَمغمِرِب اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ َربُّ المَمشم ذم  .{فَاَّتَِّ

يقول: ال   {اَل إِلـََه ِإالى ُهوَ }وقوـله:   ن الـعامل.وـما بينهمـا مِ  واملغربِ  املشــــــــــــــرقِ  الكالم: ربُّ  معىن
 )الطربي(. واملغرب. املشرقِ  الذي هو ربُّ  ،ى هللاوَ سِ  إلهٌ  يُعبدَ  ينبغي أنْ 

 
راا َجَِيًلا } -10 ُجرمُهمم َهجم  .{َواصمِ م َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواهم

َك وأذاُهم لك، وال تتعرىْض هلم، ودارِهم ِمن غرِي جزَع، واصـــــربْ على ما يق ولوَن ِمن تكذيِبهم إايى
 وِكْل أموَرهم إىل هللا. )الواضح(.

 وذكَر مؤلُف األصِل وغريُه أن اآليَة منسوخة.
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اَنا أَنمَكاالا ِإنَّ َلَديـم } -12  {.َوَجِحيما

 وهي السعرُي املضطَرمة. )ابن كثري(.
 
 .{َوَعَذاِبا أَلِيمااَذا ُغصٍَّة َو ََعاماا } -13

 فسىَر "األليَم" يف أكثَر من موضٍع ابملؤمل.
 
َِباُل  } -14  {.َمِهيًلا  َكِثيبااوََكاَنِت اجلم
 . )ابن كثري(.اءصمي  بعد ما كانت حجارةً  الرملِ  ككثبانِ   تصريُ 
 
َفِطٌر ِبِه  } -18  {.َكاَن َوعمُدُه َمفمُعوالا السََّماُء ُمنـم

 تكوينـهُ  هُ أن يفعلَـ  ه، ومـا وعـدَ وعـدَ  فُ لِ مفعواًل، ألنـه ال خيُ  هُ أن يفعلَـ  هللا من أمرٍ  كـان مـا وعـدَ 
ــيبـــاً  الولـــدانُ  تكونُ  يومَ   ال حمـــالـــة. أيهـــا النـــاس، فـــإنـــه كـــائنٌ  يقول: فـــاحـــذروا ذلـــك اليومَ  .شــــــــــــ

 )الطربي(.
 
رااَوَما تـَُقدُِِموا أِلَنـمُفِسُكمم ِمنم َخريمٍ َتَُِدوُه ِعنمَد اَّللَِّ } -20 َََم َأجم  {.ُهَو َخريماا َوَأعم

هللا، أو   ا يف سـبيلِ تنفقوهن أو نفقةٍ   من صـدقةٍ   ،الدنيا كم يف دارِ موا أيها املؤمنون ألنفسِـ وما تقديِ 
ــيامٍ   من صــــــالةٍ   ،هللا  بطاعةِ  اخلري، أو عملٍ   يف وجوهِ  ذلك من نفقةٍ  غريِ   أو حجي، أو غريِ   أو صــــ

هو خرياً  كمعـادِ يف مَ  القيـامـةِ  هللا يومَ  عنـدَ  هللا، عـدوهُ  مـا عنـدَ  يف طلـبِ  اخلريِ  ذلـك من أعمـالِ 
لو مل  متموهُ من ذلــك الــذي قــدى  أعظمُ  ثوابــهُ  :أي ،منــه ثواابً  م يف الــدنيــا، وأعظمَ متُ لكم ممــا قــدى 
 . )الطربي(.متموهتكونوا قدى 

 
 سورة املدثر 

 
َز } -5 ُجرم َوالرُّجم  {.فَاهم
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 يعين األواثن(. )البغوي(.) اهجرها وال تقرهباقاَل أبو سلمة: 
 . )ابن كثري(.املعصية أي: اتركِ 

 
 .{َسَقرَ َما َسَلَكُكمم يف } -42

ــِل يف اآليِة ) َقرَ ( من الســـورة: }26ذكَر مؤلُف األصـ ــَ ِليِه سـ ــْ ُأصـ ــَ ــادسُ  كُ الدرْ " أنه  ،{سـ من  السـ
 ".ويعلى ما رُ  ،جهنم

 جلهنىم.اسٌم عَلٌم وقاَل الراغُب يف مفرداته: 
 
 {.ُمعمِرِضيَ التَّذمِكَرِة ا هَلُمم َعِن َفمَ } -49

ضــــني، ال يســــتمعون هلا عرِ مُ  هم هبذا القرآنِ هللا إايي   هلؤالء املشــــركني عن تذكرةِ فما  تفســــرُي اآلية: 
 ؟ )الطربي(.عظوا ويعتربوافيتى 
 

 سورة القيامة
 
 {.َمَعاِذيَرهُ  َوَلوم أَلمَقى} -15

ى من مما قد أتَ  ابلقولِ   من نفســــــه، ولو اعتذرَ  شــــــهودٌ  على نفســــــهِ   بل لإلنســــــانِ تفســــــرُي اآلية:  
 )الطربي(. ابلباطل. ن املعاصي، وجادلَ م املآمث، وركبَ 

 
َِخَرةَ } -21  {.َوَتَذُروَن اْلم

 )ابن كثري(. متشاغلون عن اآلخرة. وهم الهونَ 
 
 {.َوَلِكنم َكذََّب َوتـََوَلَّ } -32
 ي(.)الطرب  هللا.  عن طاعةِ هللا، وتوىلى  بكتابِ  بَ كذى 
 
ََل } -35 ََل َلَك فََأوم  {.ُثَّ َأوم
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 . )روح املعاين(.للتأكيد تكريرٌ 
 
َتى} -40  .{أَلَيمَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأنم ُُيمِيَي المَموم

 أليَس هذا الذي أنشأ اخلَلَق وسوىاُه قادرًا على أْن يُعيَدُه بعَد موتِه؟ بَلى. )الواضح(.
 

 سورة اْلنسان 
 
َناُه السَِّبيَل ِإنَّ َهدَ } -3  {.ِإمَّا َشاِكراا َوِإمَّا َكُفوراايـم

 ،شـكرَ   إنْ  ،يعين: بيىنا له الطريقَ  ،اجلزاءُ  . وقيل: معىن الكالمِ اوإما كافراً شـقيًّ   ا،إما مؤمناً سـعيدً 
 )البغوي(. أو كفر.

 
َن } -4  {.َوَأغمًَلالا َوَسِعرياالِلمَكاِفرِيَن َسًَلِسَل ِإنَّ َأعمَتدم
 والســــعري، وهو اللهبُ  واألغاللِ  به من الســــالســــلِ  ن خلقهِ للكافرين مِ   هُ  عما أرصــــدَ تعاىَل  خيربُ 

 . )ابن كثري(.جهنم يف انرِ  واحلريقُ 
 )البغوي(. وقوداً شديداً. :{اريً عِ سَ }وَ  ،يف أعناقهم لُّ غَ تُـ  ،{ يعين يف أيديهماًل اَل غْ أَ قوله }وَ 

 
ماا َكاَن َشرُّهُ } -7 َتِطرياامُ  َوَُيَاُفوَن يـَوم  {.سم

 هُ الذي شـــــــرُّ  املعاد، وهو اليومُ  يومَ  احلســـــــابِ   من ســـــــوءِ   اليت هناهم عنها خيفةً  ماتِ ويرتكون احملرى 
 . )ابن كثري(.هللا على الناس، إال من رحمَ  عام   مستطري، أي: منتشرٌ 

 
ِه اَّللَِّ اَل } -9 َا ُنطمِعُمُكمم ِلَوجم  .{وراا نُرِيُد ِمنمُكمم َجَزاءا َواَل ُشكُ ِإَّنَّ

ا نُطِعُمكم طلًبا لرضــــــا هللِا ورجاَء ثواِبه، ال نريُد منكم  يُطِعموهَنم وهم يقولوَن بلســــــاِن احلال: إمنى
 أْن تكاِفؤوان به، وال أْن تُثنوا علينا جزاًء عليه. )الواضح(.

 
ِم وَ } -11 ُ َشرَّ َذِلَك الميَـوم  {َلقَّاُهمم َنضمَرةا َوُسُروراافـََوقَاُهُم اَّللَّ
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مبا كانوا يف الدنيا   ،القمطرير العبوسِ  اليومِ   ن شـــــــــــــريِ رون مِ ذَ عنهم ما كانوا يف الدنيا حيَ  هللاُ  فدفعَ 
 )الطربي(. يف وجوههم، وسروراً يف قلوهبم. ضرةً لقىاهم نَ  ،مى عنهم رهبُّ ا يرضَ يعملون ممي 

 
 {.َصَ ُوا َجنَّةا َوَحرِيرااَوَجَزاُهمم ِبَا } -12

ــاً رغداً،  َجنىًة َوَحرِيرًا{أهم }هلم، وبوى م ونوى صــــــربهم أعطاه أي: بســــــببِ  أي: منزالً رحباً، وعيشــــ
 )ابن كثري(. ولباساً حسناً.

 
 .{ِبَِنَِيٍة ِمنم ِفضَّةٍ  َوُيطَاُف َعَليمِهمم } -15

 )الطربي(. .األبرار على هؤالءِ  ويُطافُ 
 
َن ِفيَها َكأمساا} -17 َقوم  .{َكاَن ِمَزاُجَها َزَنمَِبيًلا   َوُيسم

 . )ابن كثري(.{ أي: َخراً }َكْأساً  ،يف هذه األكواب  ،أيضاً  ون، يعين: األبرارَ سقَ أي: ويُ 
 
َقٌ  َعالِيَـُهمم } -21 َت م ٌر َوِإسم  .{ثَِياُب ُسنمُدٍس ُخضم
 . )البغوي(.فوقهم :أي
 
ُكورااِإنَّ َهَذا َكاَن } -22  {.َلُكمم َجَزاءا وََكاَن َسعمُيُكمم َمشم
ــِ ما وُ   :أي ْعُيُكمْ }َو   ،ِبعمالكم  كان لكم جزاءً   اجلنةِ  عيمِ من ن  فَ صـ ــَ كم يف الدنيا عملُ   {:َكاَن سـ

 )البغوي(. الثواب. فأثيبكم أفضلَ  ، عليهرُتُ كِ قال عطاء: شُ  {َمْشُكورًا}هللا  بطاعةِ 
 
 {.نـَزَّلمَنا َعَليمَك المُقرمَآَن تـَنمزِيًلا ِإنَّ ََنمُن } -23
أكثَر عواًن على الَفهِم والتدبُّر، وأيســــــَر   كونَ أيُّها النبُّ متفريِقًا، لينزىلنا عليَك القرآَن العظيَم  حنن

 )الواضح(. للحفظ، وأوقَع يف النىفِس بعَد الوقائع.
 
َّالِ } -31 َِتِه َوال ِخُل َمنم َيَشاُء يف َرمحم  .{ِمَي َأَعدَّ هَلُمم َعَذاِبا أَلِيماايُدم
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له  فيغفرُ   ،ن ضــــــــاللتها مِ اتئبً  حىت ميوتَ  ،عليه فيتوبُ   ،همنكم يف رمحت  ن يشــــــــاءُ كم مَ ربُّ  لُ دخِ يُ 
ــَ  الذينَ   .تهجنى   لهُ ويُدخِ   ،هذنوبَ  ــركهم ،همظلموا أنفســـــــ  عذاابً  خرةِ هلم يف اآل أعدى   ،فماتوا على شـــــــ
 م. جهنى  وهو عذابُ  ،اًـ عا موجِ ًـ مؤمل
 ا. أليمً عذاابً  للظاملنيَ  : وأعدى واملعىن ،{دى عَ أَ ـــــــــــــــــ}ل  ظرفٌ   الواوَ  ألنى   {نيَ مِ الِ الظى وَ }قوله:  بَ صِــ ونُ 

 )الطربي(.
 

 سورة املرسًلت
 
راا} -6 راا َأوم نُذم  {.ُعذم
 املعاين(.. )روح فإذا خوى  ومن أنذرَ  ،اإلساءة إذا أزالَ  أن يكوان مصدرين من عذرَ  زَ جويِ 
 
َمِئٍذ لِلمُمَكذِِِبيَ } -19  .{َويمٌل يـَوم

ه15فـسىرها يف اآليِة ) بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـوِل ا، بقوله: ( ِمن الـسورِة نفـسِ املعىن: للمكذِي
الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائَب حَتدُث ابملرء. ويرَوى عن النعمان بِن بشـــري وابِن 

 ايسر أن واداًي يف جهنَم امسُه الويل. مسعود وعمار بنِ 
 
َمِئٍذ لِلمُمَكذِِِبيَ } -24  .{َويمٌل يـَوم

بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـوِل 15آليِة )فـسىرها يف ا ها، بقوله: املعىن: للمكذِي ( ِمن الـسورِة نفـسِ
النعمان بِن بشـــري وابِن الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائَب حَتدُث ابملرء. ويرَوى عن 

 مسعود وعمار بِن ايسر أن واداًي يف جهنَم امسُه الويل.
 
َمِئٍذ لِلم } -28  .{ُمَكذِِِبيَ َويمٌل يـَوم

بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـوِل 15فـسىرها يف اآليِة ) ها، بقوله: املعىن: للمكذِي ( ِمن الـسورِة نفـسِ
َب حَتدُث ابملرء. ويرَوى عن النعمان بِن بشـــري وابِن الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائ

 مسعود وعمار بِن ايسر أن واداًي يف جهنَم امسُه الويل.
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 {.َواَل يـُغمِِن ِمَن اللََّهبِ اَل ظَِليٍل } -31
 . )روح املعاين(.شيئاً  اللهبِ  من حريِ  من األوقاتِ  يف وقتٍ  مفيدٍ  وغريُ 
 
َمِئٍذ لِلمُمَكذِِ } -34  .{ِبيَ َويمٌل يـَوم

بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـولِ 15فـسىرها يف اآليِة ) ها، بقوله: املعىن: للمكذِي  ( ِمن الـسورِة نفـسِ
الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائَب حَتدُث ابملرء. ويرَوى عن النعمان بِن بشـــري وابِن 

 مسعود وعمار بِن ايسر أن واداًي يف جهنَم امسُه الويل.
 
َذُن هَلُمم فـَيَـعمَتِذُرونَ } -36  {.َواَل يـُؤم

 ة، ووقعَ مــت عليهم احلجــى هلم فيــه ليعتــذروا، بــل قــد قــا نُ أي: ال يقــدرون على الكالم، وال يؤذَ 
عن  تعـاىل خيربُ  حـاالت، والربُّ  القيـامـةِ  وعرصـــــــــــــــاتُ  .لموا، فهم ال ينطقونعليهم مبـا ظَ  القولُ 

ــدى  اترة؛ ليدلى   اترة، وعن هذه احلالةِ   هذه احلالةِ   يومئذ، وهلذا يقولُ  والزالزلِ  األهوالِ  ةِ على شـــــــــــ
ِبنَي{.من هذا الكالم: }َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ ليِ  فصلٍ  بعد كليِ   ْلُمَكذِي

 ونَِعِمه. ِبايديهِ  وكفرَ ، ِعمهعن ُمن ملن أعرضَ  أي ال عذرَ وأورَد البغويُّ قوَل اجلنيِد رمَحُه هللا: 
 
َمِئٍذ لِلمُمَكذِِِبيَ } -37  .{َويمٌل يـَوم

بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـولِ 15فـسىرها يف اآليِة ) ها، بقوله: املعىن: للمكذِي  ( ِمن الـسورِة نفـسِ
الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائَب حَتدُث ابملرء. ويرَوى عن النعمان بِن بشـــري وابِن 

 واداًي يف جهنَم امسُه الويل.مسعود وعمار بِن ايسر أن 
 
ُم المَفصمِل ََجَعمَناُكمم } -38 َوَِّليَ  َهَذا يـَوم  {.َواألم
ــِ  الفصـــــــــلِ  يبعثون: هذا يومُ   يومَ  بني ابلبعثِ هلؤالء املكذيِ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ  هللا فيه  لُ الذي يَفصـــــــ
كم يف كم الــذي كنــا نعــدُ يقول: مجعنــاكم فيــه ملوعــدِ  ،}مَجَْعنــاُكْم واألوىِلنَي{ ،بني عبــاده ابحلقيِ 

 ... )الطربي(.فيه الدنيا اجلمعَ 
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َمِئٍذ لِلمُمَكذِِِبيَ } -40  .{َويمٌل يـَوم

ها15فـسىرها يف اآليِة ) بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـوِل ( ِمن الـسورِة نفـسِ ، بقوله: املعىن: للمكذِي
ى عن النعمان بِن بشـــري وابِن الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائَب حَتدُث ابملرء. ويروَ 

 مسعود وعمار بِن ايسر أن واداًي يف جهنَم امسُه الويل.
 
 {.يف ِظًَلٍل َوُعُيونٍ  ِإنَّ المُمتَِّقيَ } -41

 . )الطربي(.معاصيه يف الدنيا، واجتنابِ  فرائضهِ  ِبداءِ  ،هللا وا عقابَ ين اتقَ إن الذ
 
َربُوا َهِنيئاا } -43 ُتمم تـَعمَمُلونَ ُكُلوا َواشم  .{ِبَا ُكنـم

 العيونِ  ن هذهِ واشــــربوا مِ  ،الفواكه ن هذهِ مِ  لوا أيها القومُ هلم: كُ  قالُ يُ قاَل الطربيُّ يف تفســــريها: 
 ولكنهُ   ،منه  وتشـربونَ  هُ فيما أتكلونَ   وال تنغيصَ  ،عليكم  يقول: ال تكديرَ   ،ايئً هن  ،مما اشـتهيتُ كلى 

 م يف الــدنيــا تعملونَ مبــا كنتُ  هــذا جزاءٌ  كم.ى يف أبــدانِ كم أذً ال يورثُ  ومريءٌ  ،ال يزول لكم دائمٌ 
 كم منه.بُ فيما يقريِ  وعتهدونَ  ،هللا ن طاعةِ مِ 
 
ِسنِ } -44  .{يَ ِإنَّ َكَذِلَك ََنمِزي المُمحم

 أي: هذا جزاؤان ملن أحسَن العمل. )ابن كثري(.
 
َمِئٍذ لِلمُمَكذِِِبيَ } -45  .{َويمٌل يـَوم

بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـوِل 15يف اآليِة )فـسىرها  ها، بقوله: املعىن: للمكذِي ( ِمن الـسورِة نفـسِ
ن النعمان بِن بشـــري وابِن الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائَب حَتدُث ابملرء. ويرَوى ع

 مسعود وعمار بِن ايسر أن واداًي يف جهنَم امسُه الويل.
 
 {.وا قَِليًلا ِإنَُّكمم َُممرُِمونَ ُكُلوا َوََتَتـَّعُ } -46
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ــتحقُّ  ،وجــلي  مشــــــــــــــركون ابهلل عزى  :{ِإنىُكْم جمُّْرُِمونَ { يف الــدنيــا، }ُكُلوْا َومَتَتـىُعوْا قَِليالً } ون مســــــــــــ
 وي(.)البغ للعذاب.

 
َمِئٍذ لِلمُمَكذِِِبيَ } -47  .{َويمٌل يـَوم

ها،  15فـسىرها يف اآليِة ) بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـوِل ( ِمن الـسورِة نفـسِ بقوله: املعىن: للمكذِي
الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائَب حَتدُث ابملرء. ويرَوى عن النعمان بِن بشـــري وابِن 

 أن واداًي يف جهنَم امسُه الويل. مسعود وعمار بِن ايسر
 
َمِئٍذ لِلمُمَكذِِِبيَ } -49  .{َويمٌل يـَوم

بني به يف الدنيا وبـسائِر فصـوِل 15ِة )فـسىرها يف اآلي ها، بقوله: املعىن: للمكذِي ( ِمن الـسورِة نفـسِ
 وابِن الشـــرع. والويُل هو احلرُب واحلزُن على نوائَب حَتدُث ابملرء. ويرَوى عن النعمان بِن بشـــري

 مسعود وعمار بِن ايسر أن واداًي يف جهنَم امسُه الويل.
 

 اجلزء الثًلثون 
 

 سورة النبأ
 
 {.َوَجَعلمَنا النـََّهاَر َمَعاشاا} -11

يف  والتصــــرفِ  ســــبباً للمعاشِ   جعلنا النهارَ   :أي .فيه فهو معاش عاشُ ما يُ  وكلُّ  .املعاش: العيش
 )البغوي(. لكم من رزقه. هللا، وما قسمَ  من فضلِ عباس: يريد: تبتغون  ابنُ  املصا . قالَ 

 
 {.أَلمَفافاا َوَجنَّاتٍ } -16

 . )ابن كثري(.وحدائق بساتنيَ 
 
َِبالُ } -20 َِت اجلم  .{َفَكاَنتم َسَراِبا  َوُسريِِ
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 )الطربي(. ان أصوهلِ مِ  تْ فاجتـُثى  اجلبالُ  تِ فَ وُنسِ 
 
 {.ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنتم ِمرمَصاداا} -21

 النار. حىت يقطعَ  إىل اجلنةِ  ألحدٍ  فال سبيلَ  ا،ممرًّ طريقاً و 
  له. إذا أعددتهُ  له الشيءَ  هلم، يقال: أرصدتُ  ةً أي: معدى  {ِمْرَصاًداَجَهنىَم َكاَنْت }وقيل: 

 فيه  الراصــــدُ   رصــــدُ الذي يَ   واملرصــــاد: املكانُ   ،بتهإذا ترقى   أرصــــدهُ  الشــــيءَ   وقيل: هو من رصــــدتُ 
 )البغوي(. الكفار. ترصدُ  :أي َجَهنىَم َكاَنْت ِمْرَصادًا{ وقوله: }ِإنى  ،العدوى 
 
بُوا } -28  {.ِبَََِيتَِنا ِكذَّاِبا وََكذَّ

ـــلهِ  على خلقـهِ  ودالئـلهِ   هللا بون حبججِ أي: وكـانوا يكـذيِ   مصــــــــــــــلى هللا عليه اليت أنزهلـا على رســــــــــــ
 . )ابن كثري(.{ أي: تكذيباً ِكذىاابً واملعاندة. وقوله: } وسلم، فيقابلوهنا ابلتكذيبِ 

 
َناُه  } -29 َصيـم ٍء َأحم  {.ِكَتاِبا وَُكلَّ َشيم

 . )الطربي(.منه شيءٍ  عنا علمُ  بُ عزُ وقدره، فال ي هُ ومبلغَ  هُ كتاابً، كتبنا عددَ   فكتبناهُ 
 
 .{َفُذوُقوا فـََلنم نَزِيدَُكمم ِإالَّ َعَذاِبا } -30

 كثري(.ذااًب ِمن جنسه. )ابن  يقاُل ألهِل النار: ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدَكم إالي ع
 
 {.َمَفازاا ِإنَّ لِلمُمتَِّقيَ } -31
 . )روح املعاين(.الكفر إن للذين يتقون عملَ  :أي
 
 {.أَتـمَراِبا  وََكَواِعبَ } -33
 ذلك يف ســــــنيِ  ويكونُ  .يســــــري  مع ارتفاعٍ   ثدايها واســــــتدارَ  بَ اليت تكعى  وهي املرأةُ  ،كاعب  مجعُ 
 املعاين(.روح . )التسوية وأحسنِ  البلوغِ 
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َمُعوَن ِفيَها َلغمواا } -35  {. َواَل ِكذَّاِبا اَل َيسم
ــورة، وكـان ممـا قـال: "28{. ويعين يف اآليـِة )كـِذىاابً }ذكَر أنـه تقـدىَم القوُل يف  وهو ( من الســــــــــــ

 ". وينظُر االستدراُك عليه يف موضعِه من اآلية.العرب، وهي ميانية بعضِ  بلغةِ  مصدرٌ 
 
 {.ِحَساِبا  نم رَبَِِك َعطَاءا مِ َجَزاءا } -36
 . )البغوي(.جازاهم جزاًء وأعطاهم عطاءً  :أي

 . )ابن كثري(.ورمحته وإحسانهِ  هِ ومنيِ  بفضلهِ  جازاهم هللا به وأعطامهوهُ  أي: هذا الذي ذكرانهُ 
 
نَـُهَما الرَّمحمَنِ } -37 َرمِض َوَما بـَيـم  .{طَاِبا خِ اَل َُيمِلُكوَن ِمنمُه  َربِِ السََّماَواِت َواألم
 
نَـُهَما} َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بـَيـْ ــى َعْت َربِي الســــ ــِ ــرِيِف فيهما وحَده، الذي َوســــ {، وخالِقهما واملتصــــ

 رمحتُه كلى شيء. )الواضح(.
 
َُُر المَمرمُء َما َقدََّمتم َيَداهُ } -40 َم يـَنم َتِِن ُكنمُت تـَُراِبا  يـَوم  .{َويـَُقوُل المَكاِفُر ََي لَيـم

 ا. )زاد املسري(.خرياً كان أو شرًّ  ،مثَبتاً يف صحيفته هُ ملَ أي: يرى ع
 

 سورة النازعات
 
 {.َهلم أًَتَك َحِديُث ُموَسى} -15

 ... )الطربي(.خربه عمران، وهل مسعتَ  موسى بنِ  حديثُ  اي حممدُ  هل أاتكَ 
 
 {.ُ واىِإذم َنَداُه رَبُُّه ِِبلمَواِد المُمَقدَِّس } -16

ــر  ِإنـىَك اِبْلَواِد ( منهـا: }12ُح هـذه اللفظـِة يف ســــــــــــــورِة طـه، ويعين يف اآلـيِة )ذكَر أـنه تقـدىَم شــــــــــــ
 :مرتني مرتني، فقالت فرقة  ى{ معناهُ وً و }طُ {، وقد أطاَل فيه، وكان من قوله:  اْلُمَقدىِس ُطًوى
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 األرضُ  لكَ  ويتْ طُ  :به، أي  ســرتَ  :أنت، أي  هُ طويتَ   :معناه :تني، وقالت فرقةمر  سْ قديِ   :معناه
 ...الوادي هو اسمُ  :وقالت فرقة... رتني م
 
َن ِإنَُّه  ََغىاذمَهبم } -17  {.ِإََل ِفرمَعوم

 )الطربي(. ه.على ربيِ  والتكربِ  يف العدوانِ  هُ حدى  عتا وعاوزَ 
 
 .{َفَكذََّب َوَعَصى} -21
ــاهُ املعجزة،  من اآلايتِ   موســــــــــــــى فيما أاتهُ  فرعونُ  بَ فكذى   ،ه ربى   ن طاعتهِ به مِ  هُ فيما أمرَ  وعصــــــــــــ

 . )الطربي(.هإايي  وخشيتهِ 
 
َعمَلى} -24  .{فـََقاَل َأَن رَبُُّكُم األم

 .دوين ربيٍ  الذي كلُّ  ،كم األعَلىفـقاَل هلم: أان ربُّ  ،ى فيهمفـنادَ ،  هُ وأتـباعَـ  هُ قومَـ   ]فرعوُن[فجمعَ 
 .. )تفسري الطربي(األمحقُ  وكَذبَ 

 
َةا } -26  {.ِلَمنم َُيمَشىِإنَّ يف َذِلَك َلِع م

 )ابن كثري(. وينزجر. أي: ملن يتعظُ 
 
 {.أَأَنـمُتمم َأَشدُّ َخلمقاا َأِم السََّماُء بـََناَها} -27
َماءُ أَِم }  ،يف تقديركم وأصـــــعبُ  أشـــــقُّ   :أي  {دُّ شـــــَ أَ }كم كم بعد موتِ أخلقُ   :أي أم  :{ أيٱلســـــى
 عن مالحظةِ  العقولُ  اليت حتارُ  ،البدائع وانطوائها على تعاجيبِ   ،هاعلى عظمِ   ،الســـــــــماء خلقُ 
  ؟أدانها
َهاتعاىل: } وقولهُ  ــٰ }أَِم  :تعاىل هِ من قول املســـــــــتفادُ   ،خلقها  لكيفيةِ  وتفصـــــــــيلٌ   بيانٌ   ،{ اخلبـَنَـــــــــــــــــــــ

 {. )روح املعاين(.ٱلسىَماءُ 
 
َلَها } -29 َرَج ُضَحاَهاَوَأغمَطَش لَيـم  {.َوَأخم
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 )البيضاوي(. ها.مشسِ  ضوءَ  وأبرزَ 
 
َها َماَءَها } -31 َرَج ِمنـم  .{َمرمَعاَهاوَ َأخم
 )الطربي(. نباهَتا. أنبتَ 
 . )البيضاوي(.الرعي ملوضعِ  وهو يف األصلِ  .ورعيها

 
ِحيمُ } -36  {.ِلَمنم يـََرى َوبـُرَِِزِت اجلَم

 . )الطربي(.هللا وهي انرُ  .اجلحيمُ  وأُْظِهرتِ 
 [.6زة: مَ { ]سورة اهلُ اَنُر اَّللِى اْلُموَقَدةُ }من قولِه تعاىل: 

 
 .{نََّة ِهَي المَمأمَوىفَِإنَّ اجلمَ } -41
 )الطربي(. القيامة. يومَ  هُ ومنزلَ  هي مأواهُ  ةَ اجلنى  فإنى 
 
تَـَهاَها} -44  {.ِإََل رَبَِِك ُمنـم
 )الطربي(. ه.ها غريُ قيامِ  وقتَ  الساعة، ال يعلمُ  إليه ينتهي علمُ  :ها، أيهى علمِ منتَ  كَ إىل ربيِ 
 
َا أَنمَت ُمنمِذُر َمنم َُيمَشا} -45  {.َهاِإَّنَّ

ــيَ   هم من ِبسِ رَ وحتذيِ   الناسَ  نذرَ لتُ   كَ إمنا بعثتُ   هُ ووعيدَ  هُ مقامَ   هللا وخافَ  هللا وعذابه، فمن خشــــــــ
 )ابن كثري(. وخالفك. بكَ على من كذى  واخلسارُ  بةُ وأجنح، واخلي فأفلحَ  اتبعكَ 

 
 سورة عبس 

 
َرى} -4 َفَعُه الذِِكم  {.َأوم َيذَّكَُّر فـَتَـنـم
َفَعُه الذيِْكَرى} ،يتذكىرُ أو  {:أَْو يَذىكىرُ }  . )الطربي(.عاظواالتيِ  االعتبارُ  فينفعهُ  : يعين يعتربُ {فـَتَـنـْ
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 {.َفَمنم َشاَء ذََكَرهُ } -12
 )البغوي(. به. عظَ اتى  :أي {}ذََكَرهُ  هللاِ  { من عبادِ َفَمن َشآءَ }
 
 {.ُمَكرََّمةٍ يف ُصُحٍف } -13

 . )ابن كثري(.رةموقى  مةٍ أي: معظى 
 
 {.َمرمُفوَعٍة ُمَطهََّرةٍ } -14
 )ابن كثري(. والنقص. والزايدةِ  { أي: من الدنسِ مَُّطهىَرةٍ } ،القدر { أي: عاليةِ مىْرُفوَعةٍ }
 
 {.ِكَراٍم بـََررَةٍ } -16

 كاملة.   طاهرةٌ  ةٌ هم وأفعاهلم ابرى شريف، وأخالقُ  حسنٌ  هم كرميٌ لقُ أي: خَ 
 )ابن كثري(. والرشاد. على السدادِ  وأقوالهِ  أفعالهِ  يف أن يكونَ  القرآنِ  هنا ينبغي حلاملِ اومن ه

 
َنا المَماَء } -25   .{َصبًّاَأنَّ َصبَـبـم

 صَببناُه على األرِض بكثرة. )الواضح(.
 
َرمَض } -26 َنا األم  .{َشقًّاُثَّ َشَققم

 ها ِمن النبات، صغرًا وكربًا، شكاًل وهيئة. )روح املعاين(.بديًعا الئًقا مبا يشقُّ 
 
 {.َوزَيـمُتونا َوََنمًلا } -29

، يُؤَكُل ُرطًَبا، ٌة جدًّا، ويُتعاََلُ به. وُنالً ويُوَقُد منه، ويُدىَهُن به، فوائدُه كثري وزيتواًن مفيًدا، يُؤَكل، 
 .. )الواضح(.ومترًا، ومطبوًخا، ويُعَتَصُر منه، طيِيٌب ولذيٌذ ومفيد

 
 .{َوبَِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ } -36

 . )الطربي(.يف الدنيا هُ  كانت زوجتَ اليت هُ يعين زوجتَ 
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تَـبمِشَرةٌ } -39  {.َضاِحَكٌة ُمسم

 وهؤالء هم أهلُ  .على وجوههم رُ شـــــــــْ البِ   يف قلوهبم قد ظهرَ   فرحة، من الســـــــــرورِ  أي: مســـــــــرورةٌ 
 . )ابن كثري(.اجلنة
 
 {.ُأولَِئَك ُهُم المَكَفَرُة المَفَجَرةُ } -42

 . )ابن كثري(.ميف أعماهل م، الفجرةُ قلوهبُ  أي: الكفرةُ 
 

 سورة التكوير 
 
ٌر لِلمَعاَلِميَ } -27  {.ِإنم ُهَو ِإالَّ ِذكم

 . )ابن كثري(.عظونرون به ويتى الناس، يتذكى  جلميعِ  ذكرٌ  أي: هذا القرآنُ 
 

 سورة االنفطار 
 
 .{فـََعَدَلكَ  الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاكَ } -7
 . )زاد املسري(.بصروتُ  نساانً تسمعُ }َفَسوىاَك{ إ ،شيئاً  الىِذي َخَلَقَك{ ومل تكُ }

ًة ملنافِعها. )روح املعاين(.  التسوية: جعُل األعضاِء سويىًة سليمًة ُمعدى
 
َبـمَراَر } -13  .{َلِفي نَِعيمٍ ِإنَّ األم

 )الطربي(. ينعمون فيها. اجلنانِ  لفي نعيمِ 
 
 .{َلِفي َجِحيمٍ َوِإنَّ المُفجَّاَر } -14
 ها وعذاهَبا الشىديد. )الواضح(.وَن حرى جهنىم، يقاسُ يف 
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 سورة املطففي
 
ِم الدِِينِ } -11 بُوَن بِيَـوم  .{الَِّذيَن ُيَكذِِ

قون بوقوعه، وال يعتقدون كونه، ويستبعدون أمَره. )ابن كثري(.  أي: ال يصدِي
 
َبـمَرارِ َكًلَّ ِإنَّ ِكَتاَب } -18   .{َلِفي ِعلِِيِِيَ  األم

 حمارمه.  واجتنابِ  ،فرائضه ِبداءِ  وا هللاَ ن برُّ وهم الذي ،ري بَـ  األبرار: مجعُ 
 ! )الطربي(.ا حىت الذيري شيئً  يقول: هم الذين اليؤذونَ  وقد كان احلسنُ 

 
 ؟{َوَما َأدمرَاَك َما ِعلِِيُّونَ } -19
 ي(.)الطرب  ون؟يُّ ما عليِ  دُ اي حممى  ركَ أشعَ  شيءٍ  وأيُّ  
 
 {.ِكَتاٌب َمرمُقومٌ } -20

 .معناه: مكتوب  "رقومن السورِة أن "م( م9ذكَر يف اآليِة )
 
َهُدهُ } -21  {.المُمَقرَّبُونَ  َيشم

ــهـدُ  بون من ابجلـنة، املقرى  من الـنار، وفوزهِ  ن عـبادهِ مِ  هللا للرَبيِ   ِبمـانِ  املكتوبَ  ذـلك الكـتابَ  يشــــــــــــ
 )الطربي(. السبع. واتِ امن السم مساءٍ  ن كليِ مِ  ،مالئكته

 
َبـمَراَر َلِفي نَعِ } -22  .{يمٍ ِإنَّ األم

 وذلـكَ  ،القيـامـة يومَ  ال يزولُ  دائمٍ  لفي نعيمٍ  ،فرائضـــــــــــــــه وأداءِ  ،هللا قـاءِ وا ابتيِ الـذين بـَرُّ  إن األبرارَ 
 )الطربي(. هم يف اجلنان.نعيمُ 
 
 {.يـَتَـَغاَمُزونَ َوِإَذا َمرُّوا ِّبِمم } -30
 )البيضاوي(. بعضاً ويشريون ِبعينهم.هم بعضُ  يغمزُ 
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ِلِهمُ  َوِإَذا انـمَقَلُبوا} -31  {.انـمَقَلُبوا َفِكِهيَ  ِإََل َأهم

 . )ابن كثري(.هؤالء اجملرمون إىل منازهلم أي: رجعَ 
 
َِيَ } -33  {.َوَما ُأرمِسُلوا َعَليمِهمم َحاِف

منهم من أعمـــاهلم  صــــــــــــــــدرُ هؤالء اجملرمون حــافظني على هؤالء املؤمنني مــا يَ  ثَ عِـــ أي: ومــا بُ 
 )ابن كثري(. أعينهم؟ غلوا هبم وجعلوهم نصبَ اشت فوا هبم، فلمَ ليِ وأقواهلم، وال كُ 

 
َم الَِّذيَن َآَمُنوا ِمَن المُكفَّاِر َيضمَحكُ } -34  {.ونَ فَالميَـوم

َحُكوَن{ أي: يف مقــابلــةِ ٱلــىِذي} ،القيــامــة }فــَٱْليَـْوَم{ يعين: يومَ  ــْ اِر َيضــــــــــــ مــا  َن َءاَمُنوْا ِمَن ٱْلُكفــى
 . )ابن كثري(.هبم أولئك  ضحكَ 

 
َُُرونَ  رَاِئكِ َعَلى األمَ } -35  .{يـَنم

يف  رُ رُ وهي الســـــــــــــُّ   ،أريكة }اأْلَرَاِئِك{: مجعُ ( من الســـــــــــــورة:  23قاَل يف تفســـــــــــــريها، يف اآليِة )
 .جالاحلِ 
 

 سورة االنشقاق
 
َا َوُحقَّتم } -5  .{َوَأِذَنتم ِلَرّبِِ

مَرُه وهنَيُه، وُحقى هلا اســتمعْت ومسعْت أ قاَل يف تفســرِي مثِلها، يف اآليِة الثانيِة ِمن الســورة، حمرىرًا:
 أن تسمَع وتطيع.

 
َقِلبُ } -9 ِلِه  َويـَنـم ُرورااِإََل َأهم  {.َمسم

 أي: فرحاً مغتبطاً مبا أعطاهُ  {وراً رُ ســـــْ مَ }  ،والضـــــحاك  قتادةُ  هُ يف اجلنة، قالَ  إىل أهلهِ  أي: ويرجعُ 
 )ابن كثري(. .وجلى  هللا عزى 
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 .{َوَيصمَلى َسِعرياا} -12
 . )الطربي(.فيحرتقون فيها ،وهناا ويَرِدُ وهنَ لَ مبعىن أهنم َيصْ  
 
ُجُدونَ } -21  {.َوِإَذا ُقِرَئ َعَليمِهُم المُقرمَآُن اَل َيسم

 . )الطربي(.م ال خيضعون وال يستكينونرهبيِ  عليهم كتابُ  وإذا قُرىءَ 
 
بُونَ } -22  {.َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ُيَكذِِ

 . )ابن كثري(.للحق خالفةُ وامل والعنادُ  هم التكذيبُ تِ أي: من سجيى 
بُونَ َبِل ٱلى }  )البغوي(. والبعث. ابلقرآنِ  {ِذيَن َكَفُروْا ُيَكذِي
 

 سورة ال وج
 
ِمِنَي ُشُهودٌ َوُهمم َعَلى َما } -7 َعُلوَن ِِبلمُمؤم  {.يـَفم
ن مِ  :ِننَي{ا يـَْفَعُلوَن بـِٱْلُمْؤمِ َعَلٰى مَـ وا األخـدود، }الـذين خـدُّ  هُ وأصــــــــــــــحـابَـ  يعين امللـكَ : {َوُهمْ }
 . )البغوي(.حضور :وإرادهتم أن يرجعوا إىل دينهم، }ُشُهوٌد{ ،هم على الناررضِ عَ 
 
ُهمم } -8 َِميدِ َوَما نـََقُموا ِمنـم ِمُنوا ِِبَّللَِّ المَعزِيِز اْلم  .{ِإالَّ َأنم يـُؤم

هبا  اليت يســـتحقُّ   وصـــافَ األ ذكرَ  ،بِٱَّللِى ٱْلَعزِيِز ٱحْلَِميِد{}  وما عابوا منهم وما أنكروا إال اإلميانَ 
 ،نعمته على    له احلمدُ   ماً جيبُ نعِ محيداً مُ   ،هى عقابُ شَ ا خيُ عزيزاً غالباً قادرً   وهو كونهُ   ،به أن يؤمنَ 

 )النسفي، ابختصار(. .هى ثوابُ رجَ ويُ 
 
ٍء َشِهيدٌ } -9 ُ َعَلى ُكلِِ َشيم َرمِض َواَّللَّ  .{الَِّذي َلُه ُملمُك السََّماَواِت َواألم
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ِهيدٌ }  ،ضــني وما فيهني واألرَ  الســبعِ  واتِ االســم ســلطانُ   الذي له ْيٍء شــَ ُ َعَلى ُكلِي شــَ  يقولُ   {َواَّللى
ابملؤمنني الذين فتنوهم  - األخدودِ   ن أصـــــحابِ مِ  -  ارِ الكفي  هؤالءِ  على فعلِ    ذكره: وهللاُ تعاىَل 
 )الطربي(. م.هوهو جمازيهم جزاءَ  ،لقهخَ  مجيعِ  م وأفعالِ ن أفعاهلِ مِ  ذلكَ  وعلى غريِ  ،شاهد
 
اِْلَاِت هَلُمم َجنَّاٌت ََتمِري ِمنم } -11 ُز ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصــــــــَّ َاُر َذِلَك المَفوم ََّنم حَتمِتَها األم

 .{المَكِبريُ 
ن هم مِ وغريُ  ،األخـدود هم أصــــــــــــــحـابُ قَ حرى  اـلذينَ  القومُ  وهم هؤالءِ  ،هللا وا بتوحيـدِ أقرُّ  اـلذينَ  إنى 

 خرةِ هلم يف اآل  ،م عنها هناهُ وانتَهوا عمي  ،َتمروا ألمرهائو   ،هللا  ملوا بطاعةِ ، وعالتوحيد أهلِ   ســــــــــائرِ 
ــل واللبُ  واخلمرُ   ،ها األهنارُ ن حتتِ عري مِ  بســـاتنيُ   هللاِ  عندَ   املؤمننيَ  ا الذي هو هلؤالءِ هذ .والعسـ
 هم هللاُ هم مبا أمرَ وعملِ   ،الدنيا يف م ابهللِ مبا طلبوا والتمســــــــوا إبمياهنِ   ،الكبري رُ هو الظفَ   ،خرةيف اآل
 )الطربي(. منهم. هُ ورضيَ  ،به فيها

 
 {.رَبَِِك َلَشِديدٌ ِإنَّ َبطمَش } -12

 عزى  وهو بطشــهُ  ،وتفاقم فقد تضــاعفَ  ةِ ابلشــدى  فَ صِــ وُ   وحيثُ   ،وعنف بصــولةٍ  األخذُ  :البطش
 )روح املعاين(. م.واالنتقا هم ابلعذابِ إايي  سبحانهُ  وأخذهُ  ،مةوالظلَ  ابجلبابرةِ  وجلى 
 
 {.فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ } -16
 )البغوي(. طلبه. منه شيءٌ  وال ميتنعُ  ،يريده شيءٌ  زهُ عجِ ال يُ 
 
َن َوََثُودَ } -18  .{ِفرمَعوم
وا، وكذىبوا أنبياَءه؟ )الواضح(.   جنوِد فرعون، وْثوَد قوِم صا ، الذيَن طَغوا وعربى
 

 الغاشيةسورة 
 
َقى ِمنم عَ } -5 ٍ ُتسم  {.َآنَِيةٍ  يم
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 )الطربي(.... عنيٍ  رابِ ن شمِ  هذه الوجوهِ  َقى أصحابُ ُتس 
 
ِمُن َواَل يـُغمِِن ِمنم ُجوعٍ } -7  .{اَل ُيسم

هذا الطىعاُم اخلبيُث ال ُيسِمُن بداًن ِمن ُهزال، وال َيسدُّ جوَع صاحِبه، بل يَزيدُه ألـــــــــــًما وعذااًب. 
 )الواضح(.

 
َمِئٍذ َنعِ } -8  {.َمةٌ ُوُجوٌه يـَوم

ٌة{ أي: يُ }انَ  ،القـيامـة { أي: يومَ }ُوُجوٌه يـَْوَمئـِذٍ  هلـا ذـلك  وإمنـا حصـــــــــــــــلَ  .فيهـا النعيمُ  فُ عرَ ِعمـَ
 .. )ابن كثري(.بسعيها

 
12- { ٌ  .{َجارِيَةٌ ِفيَها َعيم

أي: ســـــــــارحة. وهذه نكرٌة يف ســـــــــياِق اإلثبات، وليَس املراُد هبا عيًنا واحدة، وإمنا هذا جنس، 
 ٌن جارايت. )ابن كثري(.يعين: فيها عيو 

 
 {.ةٌ صمُفوفَ َوََّنَاِرُق مَ } -15
 . )البغوي(.بعض ها جبنبِ بعضُ 
 
 {.َوِإََل السََّماِء َكيمَف رُِفَعتم } -18

ماِء العالي َمد، وهم يشــــــــــــاهدوهَنا ليالً وهنارًا؟ فمِن فَعها هللاُ بدوِن عُ ِة كيَف ر ِة احملكموإىل الســــــــــــى
 وزيـىَنها للنىاظرين، ووضَع هلا اكَب والنُّجوَم الكثريةَ  فيها الكو ِن الذي بثى ومالذي رفَعها هكذا، 

 (.)الواضحنواميَس دقيقًة اثبتة...؟ 
 
َا أَنمَت ُمذَكِِرٌ َفذَكِِرم } -21  .{ِإَّنَّ

 )الطربي(. هم.ظَ وتعِ  ،هلم هم الالزمَ فَ وتعريِ  ،هم نعميت عندهمرَ لتذكيِ  ،ارً إليهم مذكيِ  كَ إمنا أرسلتُ 
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 {. َمنم تـََوَلَّ وََكَفرَ ِإالَّ } -23
 )البغوي(. بعد التذكري.  وكفرَ من توىلى  لكنْ 
 
َنا ِحَساَّبُمم } -26  {.ُثَّ ِإنَّ َعَليـم

 )البغوي(. وجلي. إىل هللا عزى  بعد املرجعِ  ،يعين جزاءهم
 

 سورة الفجر
 
ُلَها يف المِبًَلدِ } -8  {.الَِِّت َلَم ُُيمَلقم ِمثـم

ــِم  اليت مل خُيَلْق مثُلها ا اليف ِعَظِم جســــ ــوُد قبيلَة عاد. أو أهنى ناية، بأفراِدها وقوىهِتم، إذا كاَن املقصــــ
َن بيوٍت بأو املدينة، ذاُت ال َعًة وُحسـْ ناِء العايل الرىفيع، أو ذاُت األسـاطني، اليت مل خُيَلْق مثُلها سـَ

نيا.  وبساتنَي يف بالِد الدُّ
ا اكُتشفْت حتَت    )الواضح(. األحقاِف يف ِمنطَقِة ظََفاِر بُعَمان.ُكثباِن وذُِكَر يف عصران أهنى

 
َر ِِبلمَوادِ ََثُوَد وَ } -9  {.الَِّذيَن َجابُوا الصَّخم

الم. وكانوا مشـــــــــركنَي بيلِة ْثوَد قوِم النبِي صـــــــــاٍ  عليِه الصـــــــــى بَُّك بقوانظْر كيَف فعَل ر  الُة والســـــــــى
 ء. )الواضح(.عانديَن أقوايم
 
ا  َ  الَِّذينَ } -11  {. المِبًَلدِ يف َغوم

وجـنده. ويعين بقوـله: }طََغْوا{: عـاوزوا ـما  وفرعونَ  { عـاداً وْثودَ ينَ ذِ }الـى   :ثـناؤه جـلى  يعين بقوـلهِ 
ِد{: اليت }يف اْلِباَل  :وقولـه .بـه عليهم من الكفرِ  هُ م إىل مـا حظرَ وا على رهبيِ م، وعتَ هلم رهبُّ  هُ أابحَـ 

 )الطربي(. كانوا فيها.
 
ثـَُروا ِفيَها المَفَسادَ فَأَ } -12  .{كم
 . )الطربي(.عليهم هللاُ  مَ ما حرى  وركوبَ  ،املعاصي روا يف البالدِ فأكثَ 
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 {.فـَيَـُقوُل َرّبِِ َأَهاَننِ فـََقَدَر َعَليمِه ِرزمَقُه  َوَأمَّا ِإَذا َما ابـمَتًَلهُ } -16
 ِة ابالختبار.سابق{: فسىَر االبتالَء يف اآليِة الَوأَمىا ِإَذا َما ابـَْتاَلهُ }
  )البغوي(. ين ابلفقر.أذلى  {:فـَيَـُقوُل َريبِي أََهاَننِ }
 
رُِمونَ َكًلَّ َبل } -17  {.المَيِتيمَ  اَل ُتكم
 . )روح املعاين(.إليه واإلحسانِ  ،به ةِ ابملربى  اليتيمِ  إكرامُ 
 
ِكيِ } -18  {.َواَل حَتَاضُّوَن َعَلى  ََعاِم المِمسم

 . )البيضاوي(.فضالً عن غريهم ،املسكني امِ على طعهم ون أهلَ وال حيثُّ 
 َر مؤلُف األصِل أنه تقدىَم القوُل يف سورِة براءَة يف املسكنِي والفقري.وذك

 وخضــــــــــــوعٌ  لٌ تذلُّ  بفقرهِ  هو الذي يقرتنُ وقد انتَهى هناَك بعد حتريِر األقوال، إىل أن املســــــــــــكنَي 
 .وسؤال

 
 {.ََجًّا المَماَل ُحبًّاَوحتُِبُّوَن } -20

 . )الطربي(.كثرياً شديداً ا  حبًّ  هُ واقتناءَ  - أيها الناسُ  - املالِ  وحتبون مجعَ 
 
َرمُض } -21  {.دَكًّا دَكًّاَكًلَّ ِإَذا دُكَِّت األم

 )الطربي(. حتريكاً بعد حتريك. كتْ رِي زلزلة، وحُ  وزُلزلتْ  تْ جى يعين: إذا رُ 
 
 . )الطربي(.بعد صفي  اصفًّ وفًا: صف :{َصفًّا َصفًّاَلُك َوَجاَء رَبَُّك َوالممَ } -22
 
 {.َواَل يُوِثُق َوََثَقُه َأَحدٌ } -26

)البغوي،  واألغالل. يف الســــــــــــــالســـــــــــــــلِ  اثق: هو اإلســـــــــــــــارُ يومئـذ. والوَ  أحـدٌ  كواثقـهِ   قُ وال يوثَ 
 ابختصار(.
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 {.رَاِضَيةا َمرمِضيَّةا ارمِجِعي ِإََل رَبِِِك } -28

 . )ابن كثري(.عنها وأرضاها عن هللا، ورضيَ  أي: قد رضيتْ 
 
 {.َوادمُخِلي َجنَِِّت } -30

ــاً   القيامةِ  هلا عند االحتضـــــــار، ويف يومِ  وهذا يقالُ  ــِي   كما أن املالئكةَ   ،أيضـــــ عند  رون املؤمنَ يبشـــــ
 . )ابن كثري(.من قربه احتضاره، وعند قيامهِ 

 
 سورة البلد 

 
 {.َأَحدٌ َأَُيمَسُب َأنم َلَم يـََرُه } -7
من أين اكتســـــــبه، وأين  عن مالهِ   أن هللا مل يره، وال يســـــــألهُ  أيظنُّ   جبري وقتادة: ســـــــعيد بنُ  قالَ 

 )البغوي(. أنفقه؟
 
8- { ِ َنيم  .{َأَلَم ََنمَعلم َلُه َعيـم

 يُبِصُر هبما )ابن كثري(.
 
َأَمةِ  َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبَََِيتَِنا ُهمم َأصمَحابُ } -19  .{المَمشم

الىِة على صـدِق رسـاالهِتم، والذيَن كفروا ابلقرآن، أو ابألدلىِة وامل َلنا، الدى عجزاِت اليت أيىدان هبا رسـُ
 هم أصحاُب الشِيمال، ِمن األشقياِء املشائيم. )الواضح(.

 
 سورة الشمس 

 
َياَها} -13  {.فـََقاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ َنَقَة اَّللَِّ َوُسقم
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وُل ٱَّللىِ }  هللا. وقالَ   انقةِ  احذروا عقرَ   :{ أيَقَة ٱَّللىِ انَ } :عليه الســــــــالم  { صــــــــا ٌ فـََقاَل هَلُْم َرســــــــُ
َها  .هللا على معىن: ذروا انقةَ  اج: منصــوبٌ الزجي  ْقيَـــــــــــــــــٰ روا وذَ   ،هللا  روا انقةَ أي: ذَ   ،ارهبَ شُــ   :{}َوســُ
 )البغوي(. رهبا.شُ  يومَ  ضوا للماءِ ا من املاء، فال تتعرى شرهبَ 
 
بُوُه فـََعَقُروَها} -14  {.َفَكذَّ

 آيةً  اليت أخرجها هللا من الصــــــــــــخرةِ   روا الناقةَ هم ذلك أن عقَ ما جاءهم به، فأعقبَ في بوهُ أي: كذى 
 . )ابن كثري(.عليهم ةً جى هلم، وحُ 

 
 سورة الليل 

 
 {.يـَغمَشىَواللَّيمِل ِإَذا } -1

 مفردات الراغب(.نظر غشىى: سرَت وغطىى. )ت
 
ُرُه لِلمُعسمَرى} -10  {.َفَسنـَُيسِِ

ُء أمَرُه ِلما   قاو بىُط وَيســُلُك طمشــقىٌة وحرٌَج وِخذالن، فَيعثـُُر ويتخ  فيهفســنهيِي ة، وإْن ظنى ريَق الشــى
 )الواضح(.  طريٍق صحيح!يفيسرُي  أنىه
 
ُوََل } -13 َِخَرَة َواألم  {.َوِإنَّ لََنا َلْلم

 ن شئنا.مَ  رمهُ لقنا، وحنَ ن خَ ن أردان مِ ما يف الدنيا واآلخرة، نعطي منهما مَ  وإن لنا ملكَ 
 هبا يف الدنيا، ويهيءُ  كرمهُ ن خلقه، فيُ مِ  ن أحبى مَ  لطاعتهِ  قُ أنه يوفيِ   ثناؤهُ   منا عىَن بذلك جلى وإ

 مبعصــيتهِ   هينهُ لقه عن طاعته، فيُ ن خَ مِ   هُ ِخذالنَ   من يشــاءُ  يف اآلخرة، وخيُذلُ  والثوابَ  له الكرامةَ 
 )الطربي(. عليها يف اآلخرة. بعقوبتهِ  زيهِ يف الدنيا، وخيُ 

 
َّى} -14  {.فَأَنمَذرمُتُكمم َنراا تـََل

 )البغوي(. ج.وتتوهى  دُ يعين تتوقى  ،ىأي: تتلظى   تـََلظىٰى{مكة، }اَنراً  اي أهلَ  {}فَأَنَذْرُتُكمْ 
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َقى اَل َيصمًَلَها} -15 َشم  {.ِإالَّ األم

 )البيضاوي(. هتا.ها مقاسياً شدى ال يلزمُ 
 
 {.الَِّذي َكذََّب َوتـََوَلَّ } -16
 )البيضاوي(. عن الطاعة. وأعرضَ  ،احلقي  بَ كذى   :أي
 
َتـمَقى َوَسُيَجنـَّبـَُها} -17  .{األم

 . )ابن كثري(...وسيـَُزحزَُح عن النار
 

 سورة الضحى
 
 .{فـََهَدىَوَوَجَدَك َضاالًّ } -7

 فهداَك للتىوحيد، وأنزَل عليَك القرآن، وعلىمَك ما مل تكْن تعَلم. )الواضح يف التفسري(.... 
 

 التي سورة 
 
 {.ِسيِنيَ  َوُ ورِ } -2

 الطور: اسُم جبٍل خمصوص، وقيل: اسٌم لكلِي جبل. )مفردات الراغب(.
. )ابن كثري، هللا عليه موســى عليه الســالم مَ الذي كلى  واحد: هو اجلبلُ  كعب األحبار وغريُ   قالَ 

 وغريه(.
 
َاِكِميَ } -8 َكِم اْلم ُ ِبَِحم  {.أَلَيمَس اَّللَّ

القيـــامـــة،  أن يقيمَ  ن عـــدلـــهِ أحـــداً؟ ومِ  وال يظلمُ  الـــذي ال جيورُ  احلـــاكمنيَ  ا هو أحكمُ أي: أمَـــ 
 )ابن كثري(. يف الدنيا ممن ظلمه. للمظلومِ  فينتصفَ 
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 سورة العلق 

 
َُدى} -11  .{َأرَأَيمَت ِإنم َكاَن َعَلى اهلم
ــتقـامـةٍ { ى اهلـَُدى}َعلَ  اَن{ حممـدٌ رأَيـَْت إْن كَـ أَ } . هلربـيِ   يف صــــــــــــــالـتهِ  وســـــــــــــــدادٍ  يعين: على اســــــــــــ

 )الطربي(.
 
 {.َأوم َأَمَر ِِبلتـَّقمَوى} -12

 )الطربي(. عقابه. هللا، وخوفِ  ابتقاءِ  ى عن الصالةِ هذا الذي يَنهَ  حممدٌ  أو أمرَ 
 
 {.َأرَأَيمَت ِإنم َكذََّب َوتـََوَلَّ } -13

ذىبَ  { يقول: و } ،بـه حممـداً  الـذي بَعـثَ  ابحلقيِ  { أبو جهـلٍ }أرأَيـَْت إْن كـَ عنـه، فلم  أدبرَ َوتـََوىلى
 )الطربي(. ق به.يصديِ 
 

 سورة القدر 
 
رِ } -2 َلُة المَقدم  .{َوَما َأدمرَاَك َما لَيـم

 الذي تدري ِمن عظمِة هذِه اللىيلِة ومكانِتها وُعلويِها؟ )الواضح(.وما 
 

 سورة البينة
 
َي َلُه الدِِينَ } -5 ــِ ُتوا الزََّكاَة ُحنَـفَ   َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـعمُبُدوا اَّللََّ ُُممِلصــــــ ًَلَة َويـُؤم ــَّ اَء َويُِقيُموا الصــــــ

 {َوَذِلَك ِديُن المَقيَِِمةِ 
ينَ َوَما أُِمُروا ِإالى } نَي َلُه الدِي هم  ى الذينَ والنصـــارَ   اليهودَ  هؤالءِ   هللاُ  وما أمرَ  {: لِيَـْعُبُدوا اَّللىَ خُمِْلصـــِ
 فأشــــركتِ   ،م بشــــركهم رهبى طاعتَ  ال خيلطونَ   ،الطاعة لهُ  دينَ فرِ مُ  عبدوا هللاَ يَ  إال أنْ   ،الكتاب  أهلُ 
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 ةَ هم نبوى وجحودِ  ،ذلك  مثلَ  م يف املســـــــيحِ ى بقوهلِ والنصـــــــارَ   ،هللا ا ابنُ ُعَزيرً   م إنى ا بقوهلِ برهبيِ   اليهودُ 
 )الطربي(. صلى هللا عليه وسلم. حممدٍ 
اآليِة الثالثِة من الســـــــــورة:  { قاَل مؤلُف األصـــــــــِل يف معىن كلمِة "قيِيمة" يفَوَذِلَك ِديُن اْلَقيِيَمةِ }
 .ابلعدل للناسِ  آخذةٌ  ،معتدلة قائمةٌ  :معناه مةوقييِ  :{ِفيَها ُكُتٌب قـَيِيَمةٌ }

 املستقيمة. والشريعةُ  ةُ امللى  :أيوقاَل اإلماُم البغويُّ يف معناها هنا: 
 
  {.لمَ ِيَّةِ اِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ُأولَِئَك ُهمم َخريمُ } -7

ألن هللا تعاىل برَأهم، أي:  قاَل مؤلُف األصــــِل يف معىَن "الربيىة" يف اآليِة الســــابقة: مجيُع اخللق؛
 أوجدهم بعد العدم.

 
ا} -8  َاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدا ََّنم ٍن ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم  {.َجَزاُؤُهمم ِعنمَد َرّبِِِمم َجنَّاُت َعدم

يَن إميـاهِنم وطـاعِتهم يوَم القيـامـِة جنـىاُت إقـامـٍة دائمـة، عري ِمن حتِتهـا األهنـار، خـاـلد ثواهُبم على
 فيها، ال يبغوَن عنها حتوُّاًل، ِلما فيها ِمن السىعادِة والنىعيم. )الواضح(.

 
 العادَيتسورة 

 
 {.نـَقمعاا فَأَثـَرمَن ِبهِ } -4
 . )البغوي(.سريهني  مبكانِ  هيىجنَ  :أي
 

 قارعةسورة ال
 
 {.َما المَقارَِعةُ } -2

القارعة؟ يعين  شـيءٍ  العباَد هوهُلا: أيُّ  عُ قرَ اليت يَ  والسـاعةِ  القيامةِ   ا شـأنَ مً معظيِ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ 
 )الطربي(. !اها وأهوهلَ ها وأفظعَ ما أعظمَ  :أي ،اخللَق هوهُلا قرعُ اليت يَ  الساعةُ  شيءٍ  بذلك: أيُّ 
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 {.َقارَِعةُ َوَما َأدمرَاَك َما الم } -3
 )الطربي(.؟ القارعة شيءٍ  أيُّ  دُ اي حممى  وما أشعركَ  
 
 {.فـَُهَو يف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ } -7
 )الواضح(. يف حياٍة كرميٍة َمرضيىٍة يف اجلنىة. فهو
 
 {.َوَما َأدمرَاَك َما ِهَيهم } -10

 ؟ )الطربي(.ما اهلاوية اي حممدُ  وما أشعركَ 
 
 {.َنٌر َحاِمَيةٌ } -11

 )ابن كثري(. والسعري. اللهبِ  ، قويةُ احلري  شديدةُ  ةٌ : حارى أي
 

 العصر سورة 
 
ا ِِبلصَّ مِ ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا } -3 َقِِ َوتـََواَصوم ا ِِبْلم  {.َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َوتـََواَصوم

لوا األعماَل ، وعمَض هللاُ عليهمنوا وصــــــــَدقوا يف إمياهِنم، وأدىوا ما فر تفســــــــرُي اآلية: إالي الذين آم
احلَة املوافق ــى ــوا هبا لو َة الصـــــــ ين، وأخَلصـــــــ ى بللدِي ــَ همجِه هللِا تعاىَل، وأوصـــــــ ــُ ا ابلتىوحيِد  عضـــــــ ــً بعضـــــــ

دائِد واملصــائب، لِيه، وتة، وابتيِباِع أمِر هللِا كالِص يف الطىاعواإلخ رِب على الشــى وا كذلَك ابلصــى واصــَ
 .  يعاصِ سبحانَه، وعلى ترِك املنَكراِت واملة، وعلى طاعِة هللِا وعلى اجلهاِد والدىعو 
عوا بني اإلميان، والعمِل الصىا ، والتىواصي ابحلقي، والتىواصي رَان: الذين مجفهؤالِء ليسوا يف ُخس 

 )الواضح(.الفائزون.  هم ابلصىرب؛ بل
 

 سورة اهلمزة 
 
َبَذنَّ } -4 نـم َُطَمةِ  َكًلَّ لَيـُ  {.يف اْلم
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قال: نبذتُه نبَذ  االعتداِد به، ولذلك يُ ته: النبذ: إلقاُء الشـيِء وطرُحُه لقلىةِ قاَل الراغُب يف مفردا
 ق.النعِل اخلَلَ 

 
َُطَمةُ } -5  .{َوَما َأدمرَاَك َما اْلم
 وما يُدريَك ما هي احلَُطَمُة وما وصُفها؟ )الواضح(. 
 
 .{َنُر اَّللَِّ المُموَقَدةُ } -6

 املعاين(. عزى وجلى. )روح أي: هي انُر هللِا املوَقدُة ِبمِر هللاِ 
 
َدةٍ } -9  {.يف َعَمٍد ُِمَدَّ

 قني فيها. )روح املعاين، ابختصار(.أي: موثَ العَمد: مجُع عمود. ممدىدة: ِطوال. 
 

 سورة الفيل 
 
ِليلٍ  َأَلَم ََيمَعلم َكيمَدُهمم } -2  .{يف َتضم
 وي(.)البغ الكعبة. هم يف ختريبِ هم وسعيَ يعين مكرَ  {:َكْيَدُهمْ }
 

 النصر سورة 
 
تَـغمِفرمُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاِبا } -3 ِد رَبَِِك َواسم  .{َفَسبِِحم ِبَمم

فنزيِِه هللَا، حــامــًدا لــُه ُمثنيــًا عليــه، على هــذِه النِيعمــِة العظيمــة، واطلـُـْب منــُه املغفرَة لــذنوبـِـك، إنــىُه 
 كثرُي قبوِل التىوبِة ِمن عبادِه التىائبني.

حضـوِر أجِل الرسـوِل صـلى هللاُ عليِه وسـلم، وِمن نعمِة  لى االسـتغفاِر هو قربُ وسـبُب احلثِي ع
 وت، ليلَقى ربىُه اتئًبا مغفورًا له.النىصوِح واالستغفاِر قبَل امل هللِا على عبدِه أْن يوفِيَقُه للتىوبةِ 
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الُم ابالسـتغفاِر بعَد قيامِه بتبليِغ الرسـا ه، ودخوِل لِة واجلهاِد يف سـبيلِ وقد أُِمَر عليِه الصـىالُة والسـى
احلة؛ طلًبا لإلخالِص فيها،  ــى ــروعٌة َعِقَب األعماِل الصـــــــــ النىاِس يف ديِن هللِا أفواًجا، والتىوبُة مشـــــــــ

 ورغبًة يف قبوهِلا... )منتخب من الواضح(.
 

 سورة املسد
 
 {.َذاَت هَلَبٍ َسَيصمَلى َنراا } -3
 )البغوي(. عليه. انراً تلتهبُ  :أي

 . )ابن كثري(.شديد وإحراقٍ  وشررٍ  هلبٍ  ذاتَ أي: 
 
 {.َحبمٌل ِمنم َمَسدٍ  يف ِجيِدَها} -5

 البغوي(.الطربي، . )أجياد ومجعهُ  .يداً جِ  نقَ العُ  يتسميِ  والعربُ  .يف عنقها
 

 سورة اْلخًلص
 
 {.َلَم يَِلدم َوَلَم يُوَلدم } -3
 يتولىْد منه شيء، فليَس له وَلد. مل

بحانَه، فهو موجوٌد ـســــ   أَب له وال أُمي، فهو ليَس بوالٍد وال مولود.يء، فال ـشــــ  عن تولىْد هوومل ي
 )الواضح(. قبَل وجوِد األشياء.

 
 سورة الفلق 

 
 {.المَفَلقِ  َأُعوُذ ِبَربِِ ُقلم } -1
 ... )روح املعاين(.زوأحترى  وأعتصمُ  ألتجيءُ  :أي
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 .{ِإَذا َحَسدَ َوِمنم َشرِِ َحاِسٍد } -5
ما يف نفسـِه ِمن احلسـد، وأحبى زواَل النِيعمِة عن غريِه، ومل يـَْرَض مبا قسـََم هللاُ له. إذا أظهَر    ...

 )الواضح يف التفسري(.
 

 سورة الناس 
 
  .{ُقلم َأُعوُذ ِبَربِِ النَّاسِ } -1
ُم بر ُقل  ييهمؤوهِنم، وحمُ نِعِم عليهم، وُمَدبِيِر شــــ ــــــــــــــــــُ وامل  بِي النىاس: خالِقهم ورازِقهم: ألتِجُئ وأعَتصــــِ

 . )الواضح(.ومُميِتهم
 
  .{َمِلِك النَّاسِ } -2

 . )الواضح(.صرِيِف فيهمــتوامل َمِلِك النىاِس وحاكِمهم
 
 .{ِإَلِه النَّاسِ } -3

 )الواضح(. .إهلِهم وَمعبوِدهُم احلقي 
 
ِوُس يف ُصُدوِر النَّاسِ } -5  {.الَِّذي يـَُوسم

 )البغوي(. مساع. من غريِ  إىل القلبِ  مفهومهُ  الذي يصلُ  ،اخلفيي  ابلكالمِ 
ِه ُخفية، وألَقى يف نفســــــــِه در اِن وســــــــهَوه، فإذا َغفَل وســــــــَوَس يف ـصـــــــ فلَة اإلنـســـــــ ظُر غالذي يَنت

ُه يف صـــــورٍة  يىَن لهاهلواجَس واألوهام، واخلواطَر الســـــيِيئة، وز  َن له الشـــــرى وأراُه إايى املعصـــــية، وحســـــى
 )الواضح(. ري.ِل اخلعن فع حسنة، وثبىطَهُ 

 
 اْلمُد هلل الذي يسََّر هذا و 
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  19، وانتهى َجعُه ليلَة السبت هـ 1437شعبان   19اْلميس   دئ به يومَ بُ 
 هـ.   1438صفر 

 هـ.  1438َجاَدى اْلِخرة  15وانتهت املراجعُة األخريُة يوَم الثًلَثء  
 واْلمُد هلل ربِِ العاملي 

 وِبرَك على نبيِِنا حممد، وصلَّى هللا وسلََّم 
 وأصحابِه أَجعي. وعلى آلِه 
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