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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 مقدمة
 

وكل ِّ حمب ٍّ  النذير، وعلى آلهِّ وصحبهِّ والصالُة والسالُم على البشريِّ  هلل العلي ِّ القدير،احلمُد 
 . وبعد:بريالكالدينِّ هذا ومحَل رايَة  ، ممن تبعهمونصري
" تفسرٌي مشهور، وخاصًة من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فَّني الرواية والدراية فإن "

مةِّ مث وأتيت شهرتُه من قيمتهِّ العلميةِّ أوًًل، يف جزيرةِّ العرب.   من شهرةِّ مول ِّفهِّ رمَحُه هللا، العال 
على . وكان مهااَء وحاكقاضي صنع، الفقيه اجملتهد، هـ( 1250حممد بن علي الشوكاين )ت 

نظَر يف األدلة، واهتَدى ابلكتابِّ والسنة،  و نبَذ التعصَب والتقليد، ف، مث تركه مذهبِّ الزيديةِّ 
 ، من بينها هذا التفسري العظيم. ( كتااًب ورسالة280) حنو، وصنََّف وجدَّ واجتهد

ةِّ والدراية. ارحِّ له ابلرواييف العنوانِّ الشه عنفيه بني )املأثور( و)الرأي(، الذي عَّبََّ  وقد مجعَ 
 وواسًعا يف النظرِّ والنقل.ويكوُن اجملاُل بذلك مفسوًحا 

  بتفسريِّ ابن عطية،   "، املعروفِّ وهو أشبُه ما يكوُن بتفسري "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
 .ًضا، وأوردُت ميزاتهِّ يف مقدمةِّ املستدركالذي استدركُت عليه أي 

تفسريِّ كل ِّ   عندأوًًل    اختياَرهُ و   تفسريَهُ   يقسُم السورَة إىل جمموعةِّ آايت، ويوردُ   والشوكاين رمَحُه هللا
ا أو يف تفسريهالواردَة وهو )الدراية(، ويف هنايتها يذكُر األقواَل واآلاثَر تفسريًا حتليليًّا، جمموعة، 

 وهو )الرواية(. يكوُن تفسريًا متعدًدا، مقارًًن، قد و تفسريِّ بعضها، 
ولديه سهًوا أو عمًدا،    يرتُك بعَض األلفاظِّ أو اآلايتِّ بدونِّ تفسري،  ،هِّ من املفسرينُل غري وهو مث

فردت جلاءت يف جزءٍّ لطيف، وقد أجنزُت كثريًا منها يف هذا أهنا أُ  كثريٌة رمحُه هللا، لو  إحاًلتٌ 
وقد يكوُن  ،يشرُي إىل سابقِّ تفسريها أو ًل يشرييفسرها أو بعضها و وقد الكتابِّ بفضلِّ هللا. 

  ما: أو مل يفسرها لسببٍّ بـَْهها فسَّرها أو شِّ 
 . كأْن تكوَن واضحة

 . ايفسرها لغوايًّ أو حنوايًّ مبا ًل يوحي بتفسريه أو
ُر اآليةَ   .ابأللفاظِّ الواردةِّ فيها نفسها أو يفس ِّ
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ُر منها لفظًا واحًدا، وًل أشرُي إىل ذلك عند اًلستدراكِّ عليه.   وقد يفس ِّ
ره.ُر اآلايتِّ وشغلْت أواخ  قسًما كبريًا مما مل يفس ِّ

ُ هذا من خاللِّ ما يوردُه املؤلُف اعتَّبُت كلَّ ما يؤد ِّي إىل و  توضيحِّ معىن اآليةِّ تفسريًا. ويتبنيَّ
أقوالِّ أهلِّ العلمِّ واحلكمةِّ من  من الشواهدِّ واآلاثر، من القرآن نفسه، ومن األحاديثِّ الشريفة، و 

 .عموًما، وحىت أسبابِّ النزول
 جمموعةِّ اآلايتِّ  آخرِّ  يفيف مكاهنا، فليبحْث عنها أو لفظةٍّ إذا مل جيدِّ القارئ تفسرَي آيةٍّ و 

رُ ، فيورُد أقواَل وآاثَر العلماء فيها، اليت  مةاملقسَّ  ، ويف أماكَن أكثَر من مرة   اآليَة أو اللفظَ قد يفس ِّ
 متفرقة. 

 
 املنهج:

اتبعتُه يف املستدركاتِّ هِّ رمحُه هللا، هو كالنهجِّ الذي  واملنهُج الذي اتبعتُه يف اًلستدراكِّ على تفسري 
ر،  )ابن كثري، والبغوي، وابن عطية( تقريبًا السابقةِّ  ، وهو تفسرُي كل ِّ ما مل يتضْح للقارئ أنه ُفس ِّ

 من األمورِّ اليت ذكرهتا سابًقا. 
 ن اآلايت.ة، واملتشاهباتِّ مروفِّ املقطَّعومل أحبْث يف احل

 فضُل توضيحُه أكثر.  جَز من تفسري، واألومل أتتبَّْع ما أو 
 ما كان تفسريُه واضًحا، ولو مل يتتبَّعِّ املؤلُف ألفاظه. -كذلك   -واستثنيُت 

ت، إذا كان مطوًًَّل، بل أكتفي مبا تتوضَُّح به األلفاُظ أو اآلايمن املرجعِّ  وقد ًل أورُد التفسرَي كلَُّه  
 ٌب من مصدره.عند ذلك إىل أنه خمتصٌر، أو منتخوقد أشرُي 

وأُورُِّد تفسرَي آيةٍّ أو لفظٍّ مما فسَّرُه املؤلُف من مشابهٍّ له يف موضعٍّ آخر، فإْن مل أجدُه طلبتُه يف 
، فتفسرُي األلفاظِّ واآلايتِّ يف سياقها قد يعطيها ومل أتقصَّ هذا تفاسرَي أخرى ذكرهتا للقارئ.

 وميزة. ُه فيما سبق، فالتكراُر له فائدةٌ مدلوًًل إضافيًّا غريَ 
، أو لتباينٍّ يف خراآلعلى  ا، لزايدةِّ أحدهأو أكثر وقد أورُد معىن آيةٍّ أو لفظٍّ من تفسريين

 التفسري.  
والتفسريانِّ األساسيانِّ هلذا العملِّ مها: تفسرُي اإلمامِّ الطَّبي )جامع البيان يف تفسري القرآن(،  

 وتفسرُي احلافظِّ ابنِّ كثري )تفسري القرآن العظيم(. 
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القاضي البيضاوي ، وتفسريِّ ابن عطيةبتفسريِّ بتفسريِّ اإلمامِّ البغوي ِّ رمَحُه هللا، و نُت كما استع
ر التأويل( فهو تفسرٌي مشهور، وتفسريِّ النسفي )مدارك التنزيل وحقائق )أنوار التنزيل وأسرا 

يل )روح البيان( للشيخ إمساعواستفدُت من تفسريِّ  ومثلُه )اخلازن( التأويل( لشمولهِّ وسهولته،
الذي  )روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( لآللوسي، ، ومن تفسري كثريًا  حقي

بيانه،  هو ًل يكاُد يرتُك لفظًا دونَ ، و يف بيانِّ ألفاظٍّ ومعاين كثريةاستفاَد من )روح البيان( 
ح يف التفسري( ملعد ِّ كما استعنُت بـ )الواض  .ويدخُل يف األمورِّ املستعصيةِّ فيورُد وجوهها وحيلُّها

 فاسرَي أخرى، ومل أكثر. واستعنُت بت ذا الكتاب، وقد استفدتُه من التفاسري السابقةِّ وغريها.ه
 وغالُب ما كنت أنسخه من تفاسري خمزنة، وإذا شككُت يف خطأ قارنت.

  .وأضُع املصدَر يف آخرِّ تفسريِّ كل ِّ آية
التفاسريِّ نفسها، واستغنيُت بذلك عن ذكرِّ  وموضُع اًلستشهادِّ هو مكاُن تفسريِّ اآلايتِّ يف 

  األجزاءِّ والصفحاتِّ يف اهلوامش.أرقامِّ 
  األقواَل واآلاثَر واخلالفات. ومل أوردِّ 

 كِّ عليه.  ومجعُت بني املأثورِّ والرأي يف هذا املستدركِّ كما هو شأُن التفسريِّ املستدرَ 
ُل منها، وبني ما أقد ِّمُه جليلٍّ معاصرٍّ مبا وراعيُت جاهًدا التوفيَق بني التفاسريِّ القدميةِّ اليت أنق

 يفهمُه ويستفيُد منه.يناسبُه وما 
ْل يف هذا التفسريِّ أمورًا حمَدثة، وًل علوًما مساندًة للتفسري، فاألساُس يف هذا هو األصل.ومل    أُدخِّ

َملِّ اليت وأورُد اآليَة أو جزءًا منها، يسبقها رقمها، وأضُع خطًّا حتت الكلمةِّ أو الكلماتِّ واجلُ 
 مل تفسَّْر فيها.

 فإذا مل تفسَّرِّ اآليُة كلُّها أبقيُتها بدونِّ خط .
ُرها كلَّها مع الكلمة. كما ذكرتد ًل أشرُي إىل كلمةٍّ فسَّرها يف آيةٍّ طويلةٍّ وق  ، فأفس ِّ
َر كثرٌي من اآلايتِّ وهي تبدو سهلًة للقارئ، ولكنَّ وفُ  ُر له ما مل يدركُه من  س ِّ تفسريها يُظهِّ
 رارها. أس

آلية، فال يصلُح إًل مع وأنب ُِّه إىل أن معظَم ما ورَد هنا هو تفسرٌي جلزءٍّ أو ألفاظٍّ أو مجلةٍّ من ا
"، وليس مستقاًل بذاته، فقد فتح القديرمتابعةِّ األصل، يعين أن هذا التفسرَي مكمٌل لتفسريِّ "

ُر لفظًة يف آيةٍّ تكوُن مرتبطًة مبا قبلها وما بعدها فسَّرها ا ملؤلف. واألفضُل أن يطبَع معه، أفس ِّ
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د ِّمة، وعدمِّ الزايدةِّ أو النقصِّ يف هبامشه. وقد أذنُت بذلك ملن شاء، مع إثباتِّ هذه املق
 الكتاب، إًل ما كان من الرسمِّ العثماين لآلايتِّ الكرمية.

 1419، دمشق، بريوت، 2طالكلم الطيب )واعتمدُت يف هذا اًلستدراكِّ على طبعةِّ دار 
 . ًقا حىت حينهصدر حمق. ومل ي(هـ

 . والشكُر له سبحانهوأعان، واحلمُد هلل الذي يسََّر 
 خري رمضان يوسفحممد 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 اجلزء األول
 

 سورة الفاحتة
 
 . {الريمحمَِن الريِحيمِ } -3

َم تفسريمها. ويعين عند تفسريِّ البسملة، وقد قاَل هناذكَر أنه ت  امسانِّ مشتقان من الرمحةِّ  ك:قدَّ
 اًلتفاقِّ  حكايةُ  مُ فهَ ما يُ  جريرٍّ  ابنِّ  من رحيم. ويف كالمِّ  مبالغةً  أشدُّ  نُ ااملبالغة، ورمح على طريقِّ 

 تدلُّ  البناءِّ  أن زايدةَ  الدنيا. وقد تقررَ  ورحيمُ  ،الدنيا واآلخرة نُ اعلى هذا، ولذلك قالوا: رمح
 املعىن. على زايدةِّ 

 
 سورة البقرة

 
ٍء َقِدير  } -20 َ َعَلى ك لِ  َشيم ِعِهمم َوأَبمَصارِِهمم ِإني اَّللي  {.َوَلوم َشاَء اَّللي  َلَذَهَب ِبَسمم

ُ َلَذَهَب بَِّسْمعِّهِّمْ   : الَّبق. وقيل: أي  { بوميضِّ َوأَْبَصارِّهِّمْ }  ،الرعد  بصوتِّ   :{ أي}َوَلْو َشاَء اَّللَّ
  .هم الباطنة هم وأبصارَ عَ أمسا كما أذهبَ   أبمساعهم وأبصارهم الظاهرةِّ  لذهبَ 

َ َعَلى ُكل ِّ َشْيءٍّ َقدِّيرٌ }  . )اخلازن( له فيه. ًل منازعَ  ،ملا يشاء هو الفاعلُ  :{ أيإِّنَّ اَّللَّ
 

 {.َلَعليك مم تـَتـيق ونَ } -21
م  كـما أمركم به وهناكم عنه، وإفرادِّ فـيه  كم إاي  كم الذي خـلقكم، وطاعتِّ كم ربَّ لعلكم تتقون بعبـادتِّ 

 م.عنهم رهبُّ  تقـني الذين رضيَ ملعلـيكم، وتكونوا من ا حيلَّ  أنْ  هُ وغضبَ  هُ لتتقوا سخطَ  ؛ادةله العبـ
 )الطَّبي( قوله: }َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن{: تطيعون. فـي أتويـلِّ  يقولُ  وكان مـجاهدٌ 

 
ٍء } -29  {.َعِليم  َوه َو ِبك لِ  َشيم
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 الواضح يف التفسري(.وعلمُه حميٌط جبميعِّ ما َخلق، ًل ََيفى عليه شيء. )
 

َرمضِ } -33  {.قَاَل َأَلَم أَق لم َلك مم ِإّن ِ َأعمَلم  غَيمَب السيَماَواِت َواألم
ۤ أَْعَلُم غَ } :تعاىل { هللاُ قَالَ } ما كان  :{ٱلسََّمـَٰواتِّ َوٱأَلْرضِّ ْيَب أمََلْ أَُقل لَُّكْم{ اي مالئكيت }إِّين ِّ

ۤ إِّ } هلم: ألنه قد قالَ  ؛منهما وما يكون  . . )البغوي( أَْعَلُم َما ًلَ تـَْعَلُموَن{ين ِّ
 

 . {ِإنيه  ه َو التـيوياب  الريِحيم} -37
 ازاتهِّ جم التاركُ  ،املذنبـني من ذنوبه إلـيه من عبـادهِّ  علـى من اتبَ  هو التوابُ  ثناؤهُ  جلَّ  ن هللاَ إ

يمُ } من ذنبه. مبا سلفَ  بعد معصيتهِّ   طاعتهِّ إىل إبًنبتهِّ  ُل عليه مع التوبةِّ ابلرمحة.  تفض ِّ امل :{الرَّحِّ
ُه إقالُة عثرته، وَصفحُه عن عقوبةِّ ُجرمه. )الطَّبي  (.، ابختصارورمحتُه إايَّ

 
 {.َواليِذيَن َكَفر وا وََكذيب وا ِبَََِيتَِنا أ ولَِئَك َأصمَحاب  النياِر ه مم ِفيَها َخاِلد ونَ } -39

يَـٰتَِّنآ بُواْ وََكذَّ } ،{ يعين جحدوا}َوٱلَّذِّيَن َكَفُرواْ   { يومَ ْولَـٰئَِّك َأْصَحـُٰب ٱلنَّارِّ }أُ  ،ابلقرآن :{ِبِّ
 )البغوي(. وًل ميوتون فيها. ،ًل َيرجون منها :}ُهْم فِّيَها َخـٰلُِّدوَن{ ،القيامة

 
َي فَاتـيق ونِ } -41   {.َوِإَيي

َي فَاْرَهبُ الكالُم فيه كالكالمِّ يف قولهِّ تعاىل: }قاَل رمحُه هللا:   {. ونِّ َوإِّايَّ
به معىن  األمرُ  والرهبة: اخلوف، ويتضمنُ  الرهبُ قاَل هناك: (، وقد  40يعين يف اآليةِّ السابقة )

 .اًلختصاص يفيدُ  الفعلِّ  معمولِّ  التهديد، وتقديُ 
 قاَل النسفيُّ يف تفسريه: أي اعبدوا على رجاءِّ أن تتَّقوا فَتنجوا بسببهِّ من العذاب.و 
 

َنا م وَسى } -53  {. َلَعليك مم ََتمَتد ونَ  المِكَتاَب َوالمف رمقَانَ َوِإذم َآتـَيـم
 . )البيضاوي(.يف اآلايت رِّ والتفكُّ  ،الكتاب رِّ لكي هتتدوا بتدبُّ 
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ِم } -54 ِمِه ََي قـَوم لَ َوِإذم قَاَل م وَسى ِلَقوم َاِذك م  المِعجم ت مم أَنـمف َسك مم ِِبّتِ  فـَت وب وا ِإىَل  ِإنيك مم ظََلمم
 {. َذِلك مم َخريم  َلك مم ِعنمَد َِبرِِئك مم فـََتاَب َعلَيمك مم ِإنيه  ه َو التـيوياب  الريِحيم  تـ ل وا أَنـمف َسك مم  َِبرِِئك مم فَاقـم 

 
َاذُِّكُم اْلعِّْجلَ } ّت ِّ وَمعصيًة كبريًة عندما مًا عظيمًا رْ لقد ارتكبُتم جُ  {:إِّنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنـُْفَسُكْم ابِّ

ذمُت العجَل رابًّ   دوَن هللا. اّتَّ
يمُ }   فإنَُّه أنسُب عقوبةٍّ ...  {:َذلُِّكْم َخرْيٌ َلُكْم عِّْنَد اَبرِّئُِّكْم فـَتَاَب َعَلْيُكْم إِّنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَّحِّ

كُم السي ِّئة، وقلوبِّكُم القاسية، وطبيعتِّ    جلُرمِّكم  هذا توبةً  رفة، وعَسى أْن يكونَ املنح كمُ لنفوسِّ
  قبُل التوبةَ عليكم، فهو ي  فتابَ   عودوا إىل مثلِّه. مثَّ أدركْتُكم رمحتهُ تكم لئال   مؤملًة ل  الشنيع، وتذكرةً 

 (. عبادِّه، رمحًة هبم. )الواضح نالصادقَة م
 

ِتك مم } -56  {.َلَعليك مم َتشمك ر ونَ ُث ي بـََعثـمَناك مم ِمنم بـَعمِد َموم
مين لكم   استبقاءً   ،ائي إايكمكم من نعميت علـيكم إبحي على ما أولـيتُ فعلنا بكم ذلك لتشكروين

ها بكم، اليت أحللتُ  بكم بـالصاعقةِّ  بعد إحاللـي العقوبةَ  ،ذنبكم من عظيـمِّ  لرتاجعوا التوبةَ 
 )الطَّبي(.  يما بـينكم وبـني ربكم.خطئكم الذي كان منكم ف فأماتتكم بعظيـمِّ 

 
َناك مم ك ل وام ِمن طَي ِبَ } -57   .{اِت َما َرزَقـم

 )الطَّبي(. نا الذي رزقناكموه.زقر  كلوا من مشتهياتِّ 
 

ِسِننيَ  نـيغمِفرم َلك مم َخطَاََيك مم َوادمخ ل وام المَباَب س جيداً َوق ول وام ِحطية  } -58  {.َوَسَنزِيد  المم حم
 . )البيضاوي(. بسجودكم ودعائكم   )ابن كثري(،  اخلطيئات  مما أمرًنكم، غفرًن لك  إذا فعلتم  :أي
 

زًا مِ َن  اليِذيَن ظََلم وام قـَوماًل َغريمَ اليِذي ِقيَل ََل مم فَأَنَزلمَنا َعَلى  وام  ظََلم  اليِذينَ فـََبديَل } -59 رِجم
 .{ِِبَا َكان وام يـَفمس ق ونَ السيَماء 

 )الطَّبي(. هلم فعله. الذين فعلوا ما لـم يكنْ  :{}ٱلَّذِّيَن ظََلُمواْ 
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َا َكانُوْا يـَْفُسُقونَ } ( 26لواردة يف اآليةِّ )(، انيَ قِّ اسِّ الفَ ويعين كلمة ). { قال: قد تقدَم تفسريهمبِّ
َا َكانُواْ يـَْفُسُقونَ وقد قاَل اإلماُم البغوي: }  .من السورة، حيُث أورَد أقواًًل ألهلِّ العلمِّ فيها {: مبِّ

 .هللا تعاىل يعصون وَيرجون من أمرِّ 
 

ام } -61 َكَنة  َوَِبؤ وم لية  َوالمَمسم ف ر وَن  ِبَغَضٍب مِ َن اَّلليِ  َوض رَِبتم َعلَيمِهم  الذِ  َذِلَك ِبََِّني مم َكان وام َيكم
َقِ   تـ ل وَن النيِبيِ نَي ِبَغريمِ اْلم  {.َذِلَك ِِبَا َعَصوام ويَكان وام يـَعمَتد ونِِبََيِت اَّللِي َويـَقم

 
 "وقد تقدَم تفسرُي الغضب".  قاَل رمحُه هللا:

 سابقة.لكْن مل ترْد هذه الكلمُة يف اآلايتِّ ال
 . )الطَّبي(.علـيهم منه سخط  ووجبَ   ،غضب  علـيهم من هللاِّ   قد صارَ أي:  قاَل اإلماُم الطَّبي:  

َا َعَصواْ وََّكانُواْ يـَْعَتُدون} والغضَب من هللاِّ مبا فعلوُه مِّن آاثمٍّ كبريةٍّ  طَ خْ واستحقُّوا السُّ  {:َذلَِّك مبِّ
باعِّ احلق ، وإهانتِّهم واستكبارِّهم عن ات ِّ  نة،البي ِّ  جهِّ جَ ظام، من كفرِّهم ِبايتِّ هللاِّ وحُ عِّ  وذنوبٍّ 

 عَصى اخلالَق واعتَدى على َخلقه.  اءُ َمنه؛ فهذا جز لَ سُ هللاِّ ورُ   اخللقِّ أمجعني: أنبياءَ   وقتلِّهم أفضلَ 
 )الواضح(.

 
ِم اَمنم آَمَن ِِبَّلليِ ِإني اليِذيَن آَمن وام َواليِذيَن َهاد وام َوالنيَصاَرى َوالصيابِِئنَي } -62 آلِخِر  َوالميَـوم

ر ه مم ِعنَد َرّبِ ِمم َوالَ َخومف  َعَليمِهمم َوالَ ه مم ََيمَزن ون  .{َوَعِمَل َصاِْلاً فـََله مم َأجم
عملهم  فلهم ثوابُ  ،هللا ا فأطاعَ صاحلً  وعملَ  ،القـيامة يومَ  ماتِّ بعد امل بـالبعثِّ  وأقرَّ  من صدقَ 

قـيامة، وًل هم حيزنون علـى ال ما قدموا علـيه من أهوالِّ فيعلـيهم  وًل خوفٌ  م.عند رهب ِّ  الصالِّ 
 يمِّ قامل مِّ والنعي هللا هلم من الثوابِّ  فوا وراءهم من الدنـيا وعيشها عند معاينتهم ما أعدَّ لَّ ما خ
 ابختصار(. ،)الطَّبي عنده.

 
ََن } -63  {.ِميثَاَقك مم َوِإذم َأَخذم

َم تفسرُي امليثاق.  امليثاق: العهدُ وقد قاَل هناك:  ورة،( من الس27ةِّ )ويعين يف اآلي قال: تقدَّ
 .املواثيق، واملياثيق :والربط، واجلمع يف العقدِّ  ةُ وهي الشدَّ  ،من الواثقة مفعالٌ  ،ابليمني املؤكدُ 
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ِعظًَة ل ِ } -66 َ َيَديـمَها َوَما َخلمَفَها َوَموم  .{لمم تيِقنيَفَجَعلمَناَها َنَكاالً لِ َما َبنيم

 )البغوي(. فعلهم. فال يفعلون مثلَ  ،صلى هللا عليه وسلم حممدٍّ  ن أمةِّ للمؤمنني م
 

 .{َلَعليك مم تـَعمِقل ونَ َوي رِيك مم َآََيتِِه } -73
 )تفسري الطَّبي(.  .لتعقلوا وتفهموا أنه حمقٌّ صادق، فتؤمنوا به وتتَّبعوه

 
ََن ِميثَاَقك مم } -84 ِفك وَن ِدَماءَك مم  َوِإذم َأَخذم  .{اَل َتسم

 . ابليمني املؤكدُ  امليثاق: العهدُ ( من السورة: 27اآليةِّ )قاَل يف 
 

تـ ل وَن أَنف َسك مم َوّت مرِج وَن َفرِيقًا مِ نك م مِ ن ِدََيرِِهمم ُث ي أَنت مم َهـؤ الء } -85 َتظَاَهر وَن َعَليمِهم  تـَقم
َواِن َوِإن ََيت وك مم أ َساَرى تـ َفاد وه مم َوه   ِمن وَن بِبَـعمِض ِِبإِلُثِم َوالمع دم َراج ه مم َأفـَتـ ؤم َو حم َريم  َعلَيمك مم ِإخم

َم ا نـمَيا َويـَوم ََياِة الدُّ ف ر وَن بِبَـعمٍض َفَما َجَزاء َمن يـَفمَعل  َذِلَك ِمنك مم ِإالي ِخزمي  ِف اْلم لمِكَتاِب َوَتكم
 .{ونٍل َعميا تـَعمَمل  َوَما اَّلل   ِبَغافِ المِقَياَمِة يـ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِ  المَعَذاِب 

مع  ا، ففريقٌ ُل بعُضكم بعضً فصاَر يَقت {:َوُّتْرُِّجوَن َفرِّيقًا م ِّنُكم م ِّن دِّاَيرِّهِّمْ تـَْقتـُُلوَن أَنُفَسُكْم }
نهبون ما فيها من املالِّ بعض، وتَ  كم من بيوتِّ جون بعضَ رِّ كما ّتُ   مع اخلزرج. وفريقٌ  األوسِّ 

 (.م. )الواضحواملتاعِّ وأتخذون سباايهُ 
ُ بِّغَافِّلٍّ َعمَّا } َم تفسريه، ويعين يف اآليةِّ ): {تـَْعَمُلونَ َوَما اَّللَّ وقد ( من السورة، 74ذكَر أنه تقدَّ

 ، إذا كان عاملاً مبا يعملونه  وجلَّ   ى، فإن هللا عزَّ ما ًل َيفَ   الوعيدِّ   وتشديدِّ   من التهديدِّ قاَل هناك:  
 ملرصاد.كان جملازاهتم اب  ،عنه غافلٍّ  غريَ  ،لعاً عليهمطَّ 
 

نـمَيا ِِبآَلِخَرةِ أ ولَـِئَك } -86 ََياَة الدُّ ََتَو ام اْلم  .{اليِذيَن اشم
َم تفسريه.   ومل يوجْد بلفظه. ذكَر أنه تقدَّ
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الدنـيا  ياةِّ احل سةَ ائأن هؤًلء الذين اشرتوا ر  ثناؤهُ  جلَّ  أخَّبَ وقد قاَل اإلماُم الطَّبيُّ رمحُه هللا: 
 فـيها الرديئةَ  الـخسيسةَ  آكلَ وابتاعوا امل ،تهمملَّ  من أهلِّ  والغبـاءِّ  هلِّ اجل وأهلِّ  علـى الضعفـاءِّ 

 يف اجلنان.  ـلودُ اخل الكفرِّ  وا به مكانَ لو كانوا أتَ  خرةِّ هلم به يف اآل الذي كان يكونُ  انِّ بـاإلمي
اهلل رهم بـيا بكفألهنم رضوا ابلدن ،خرةالدنـيا بـاآل أبهنم اشرتوا احلياةَ  ثناؤهُ  ا وصفهم هللا جلَّ وإمن

بكفرهم   خرةِّ اآل  ن نعيـمِّ هم مِّ حظوظَ   فجعلَ   ،مؤمنـنيلل  هللاُ   هُ الذي أعدَّ   خرةِّ اآل  من نعيـمِّ   افـيها عوضً 
 )الطَّبي(.  الدنـيا. ن خسيسِّ به مِّ  ـما ابتاعوهُ ا لِّ مثنً  بـاهللِّ 

 
ِمن  ِبَآ أ ن} -91 ف روَن ِِبَا َورَاءه  َوِإَذا ِقيَل ََل مم آِمن وام ِِبَا أَنَزَل اَّلل   قَال وام نـ ؤم َنا َوَيكم َوه َو ِزَل َعَليـم

َقُّ م َصدِ قاً لِ َما َمَعه مم   .{اْلم
 قُ هللا تعاىل يصد ِّ  ألن كتبَ  ؛}ُمَصد ِّقًا ل َِّما َمَعُهْم{ يعين التوراة، }َوُهَو احْلَقُّ{ يعين القرآن

 )النكت والعيون للماوردي(. ها بعضاً.بعضُ 
 

ََن ِمي} -93 َناك مم ِبق ويةٍ ثَاَقك مم َورَفـَعمنَ َوِإذم َأَخذم َقك م  الطُّوَر خ ذ وا َما َآتـَيـم  {.ا فـَوم
 امليثاق: العهدُ ( من السورة: 27قاَل يف اآليةِّ )وقد  ذكَر أن تقدَم تفسرُي أخذ امليثاق والطور.

أبن يعملوا   عليهم امليثاقَ   سبحانهُ   واملراد: أنه أخذَ ( بقوله:  63وأكمله يف اآليةِّ )  .ابليمني  املؤكدُ 
 . من ذلك، أو أخص   هلم يف التوراة، ومبا هو أعمُّ  هُ مبا شرعَ 

فيه. وقيل: هو  عليه التوراةَ  هللا عليه موسى عليه السالم، وأنزلَ  مَ الذي كلَّ  اجلبلِّ  والطور: اسمُ 
 ابلسراينية.  جبلٍّ  لكل ِّ  اسمٌ 

 هلم: خذوها  قالَ   هللا ابأللواحِّ عند  من    بين إسرائيلَ   من املفسرين أن موسى ملا جاءَ   كثريٌ   وقد ذكرَ 
حيوا، فقال هلم: خذوها عِّقوا، مث أُ صُ مك. فنا هللا هبا كما كلَّ مَ أن يكل ِّ  والتزموها. فقالوا: ًل، إًل

يف مثله،   فرسخٌ   فلسطني، طولهُ   جبالً من جبالِّ   فاقتلعتْ   هللا املالئكةَ   فأمرَ   .والتزموها، فقالوا: ًل
وجوههم،   من قبلِّ   من خلفهم، وًنرٍّ   تُوا ببحرٍّ ة، وأُ لَّ الظُّ   مثلَ   يهمعل  وكذلك كان عسكرهم، فجعلَ 

  فسجدوا توبةً  .عليكم اجلبل عوها، وإًل سقطَ أن ًل تضي ِّ  خذوها، وعليكم امليثاقُ  :هلم وقيلَ 
 ..ابمليثاق. هلل، وأخذوا التوراةَ 
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نَـُٰكم بُِّقوَّةٍّ  واْ ذُ وقوله: }ُخُذوْا{ أي: وقلنا هلم: }خُ وقاَل يف تتمةِّ تفسريِّ اآلية:  ة: { والقوَّ َما ءاتـَيـْ
 واًلجتهاد. اجلدُّ 

 
ِيَل فَِإنيه  نـَزيَله  َعَلى قـَلمِبَك ِبِِذمِن اَّللِي  }  -97 َ َيَديمِه    م َصدِ قًاق لم َمنم َكاَن َعد وًّا جِلِْبم َوه ًدى  ِلَما َبنيم

ِمِننيَ   .{َوب شمَرى لِلمم ؤم
  علـى رسلهِّ  هللا أمامه، ونزلتْ  من كتبِّ  ا سلفَ قاً مل بذلك مصد ِّ يعين :{ُمَصد ِّقًا لَِّما َبنْيَ يََدْيهِّ }

 معانـيها يف األمرِّ  معانـيهِّ  ها موافقةُ إاي   وتصديقهُ  .صلى هللا عليه وسلم حممدٍّ  الذين كانوا قبلَ 
 صلى هللا عليه وسلم. حممدٍّ  بـاعِّ بـات ِّ 
هللا  اهُ ا مس  إمنوبرهان. و  يلٌ ودل :{َوُهًدىؤه: }ناث جلَّ  يعنـي بقولهِّ {: َوُهًدى َوُبْشَرى لِّْلُمْؤمِّنِّنيَ }

ألمره   وقائداً ينقادُ  ،هادايً يتبعه هُ إاي   اذهُ به اّت به، واهتداؤهُ  ؤمنِّ امل »ُهًدى« ًلهتداءِّ  ثناؤهُ  جلَّ 
اخليـل:   ألوائلِّ  أمامه، ومن ذلك قـيـلَ  مَ ما تقدَّ  شيءٍّ  وحرامه. واهلادي من كل ِّ  وحاللهِّ  ،وهنيه

 سد.اجل سائرِّ  مها أمامَ للعنق: اهلادي، لتقدُّ  أمامها، وكذلك قيلَ  مَ ا، وهو ما تقدَّ َهَوادِّيه
ألنه   ؛شرى منههلم بُ  أن القرآنَ  ثناؤهُ  ؤمنني جلَّ امل هُ عبـادَ  هللاُ  شارة. أخَّبَ شرى فإهنا البِّ وأما البُ 

 ،هم من ثوابهعادِّ  موما هم إليه صائرون يف جناته، يف عندهُ  هلم من الكرامةِّ  هم مبا أعدَّ مَ أعل
 هي إعالمُ  العربِّ   كالمِّ يف شارةَ ألن البِّ  ؛ كتابهؤمنـني يفهبا امل هللاُ  رَ شرى اليت بشَّ وذلك هو البُ 

 غريه. من قبلِّ  هُ مَ أو يعل ،من غريه هُ أن يسمعَ  قبلَ  من اخلريِّ  هُ به عاملاً مما يسرُّ   يكنْ ا ملمب الرجلِّ 
 )الطَّبي(. 

 
ف ر  ِّبَا ِإالي يمَك آََيٍت بـَي َِناٍت وَ َوَلَقدم أَنَزلمَنآ ِإلَ } -99  .{المَفاِسق ونَما َيكم

َم تفسريه.  وقد أورَد فيه أقواًًل ألهلِّ العلم، منها ( من السورة، 26ويعين يف اآلية )قال: تقدَّ
 ، فقد يقعُ وجل   هللا عزَّ  من طاعةِّ  الشرعي: اخلروجُ  اًلستعمالِّ  يف عرفِّ  القرطيب: والفسقُ قوُل 

ابملعىن اللغوي، وًل  أنسبُ  انتهى. وهذا هو بعصيان. بكفر، وعلى من خرجَ  خرجَ على من 
 بعض. اخلارجني دونَ  على بعضِّ  لقصرهِّ  وجهَ 

 
داً } -100 ه م  َأوَك ليَما َعاَهد وام َعهم ِمن وننـيَبَذه  َفرِيق  مِ نـم ثـَر ه مم اَل يـ ؤم  .{َبلم َأكم
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؟ وهذا دأهُبم منهم ورفَض العهدَ  زامِّ أبمرٍّ َنكَل فريقٌ اًللتعلى  اليهودُ  ما عاهدَ كلَّ أَو تفسرُي اآلية: 
. بل  .املدينة .حىتَّ خانُوا العهَد الذي أبرموُه مع الرسولِّ صلى هللا عليه وسلم عنَد َمقَدمهِّ إىل 

أكثرهم ًل يؤمنوَن ابلرسولِّ املبعوثِّ إليهم وإىل الناسِّ كافَّة، الذي جيدوَن صفَتُه يف كتبِّهم، وقد  
 )الواضح(. وا ابت ِّباعهِّ ومناصرتِّه.أُمِّر 
 

اليِذيَن أ وت وام  َوَلميا َجاءه مم َرس ول  مِ نم ِعنِد اَّللِ  م َصدِ ق  لِ َما َمَعه مم نـََبَذ َفرِيق  مِ نَ } -101
 . {المِكَتابَ 

 عليه صلى هللا حممدٌ  ًل لعلمائهم فقط، والرسولُ  لبين إسرائيلَ  الضمريُ  :{}َوَلمَّا َجاءُهْم َرُسولٌ 
 . للتفخيم، وقيل: عيسى عليه السالم سلم، والتنكريُ و 
ٌق ل َِّما َمَعُهْم{ أي}  على الوصفِّ  إنه صلى هللا عليه وسلم جاءَ  من حيثُ  ،من التوراة :ُمَصد 

 قَ موسى عليه السالم، أو صدَّ  هِّ على نبي ِّ  هللا تعاىل املنزلُ  أبهنا كالمُ  فيها، أو أخَّبَ  الذي ذكرَ 
 ما سألوهُ  واحلكم، أو أظهرَ  واملواعظِّ  األممِّ  خبارِّ أالدين، و  وأصولِّ  التوحيدِّ  عدِّ ما فيها من قوا

اليت نزلت  يةِّ اإلهل الكتبِّ  مجيعَ  لتشملَ  ؛بعضهم )ما( على العموم ومحلَ  .عنه من غوامضها
 )روح املعاين(. .قبل
غياً حسداً منهم له وب ؛ينبعد أن كانوا به مقر ِّ  ،ورفضوه  بذلك أهنم جحدوهُ يعين :نـََبَذ َفرِّيٌق{}

 بـالتوراةِّ  مَ الذين أعطاهم هللا العل ،الـيهود وهم علـماءُ  :{مَِّن ال ذِّيَن أُوتُوا الكِّتابَ وقوله: } علـيه.
 )الطَّبي(. وما فـيها.

 
َنة  } -102 َا ََنمن  ِفتـم تَـَعليم ونَ َوَما يـ َعلِ َماِن ِمنم َأَحٍد َحَّتي يـَق واَل ِإَّني ف رم فـَيـَ  ِمنـمه َما َما َفاَل َتكم

َ المَمرمِء  يـ َفر ِق وَن بِ  َعليم وَن َما َيض رُّه مم ِه َبنيم َوَزومِجِه َوَما ه م ِبَضآر ِيَن ِبِه ِمنم َأَحٍد ِإالي ِبِِذمِن اَّللِ  َويـَتـَ
ََتَاه  َما َله  ِف اآلِخَرِة ِمنم  ِبِه أَنف َسه مم َشَرومام  َس َماَولَبِئم َخاَلٍق  َوالَ يَنَفع ه مم َوَلَقدم َعِلم وام َلَمِن اشم

 .{َلم ونَلوم َكان وام يـَعم 
 

حر، فإنَّ  مَ ا َمن يريُد تعلُّ فإذا أاتمهُ  ا حنن هنا فتنٌة وابتالء، فال َتعملوا ابلس ِّ السحرِّ قاًل هلم: إمنَّ
حرِّ ما هو مذموم، مِّنمن اعتقَد إابحَتَه أو جواَز العملِّ به كَ  شر ٍّ  فر، فيتعلَّمون مِّن علمِّ الس ِّ
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نوَن من قون بني الزوجني، مع ما جعَل هللُا بينهما من حمبَّةٍّ ورمحة. وهم ًل يتمكَّ ى، فيفر ِّ وأذً 
َر هللُا وخلَّ  ى بني السَّحرةِّ وما أرادوا، فإذا شاَء سلَّطهم على املسحور، الضررِّ أبحدٍّ إًل  إذا قدَّ

 ذنِّ هللا.وإذا مل َيشأ مل يسل ِّطهم، فال يستطيعون مضرََّة أحدٍّ إًل إب
.  هم؛وهكذا صاروا يتعلَّمون ما يضرُّهم يف دينِّهم وًل ينفعُ  م يقصدون به الشر  وقد علَم  ألهنَّ

م ليَس هلم نصيٌب   بعةِّ الرسولِّ صلى هللا عليه وسلماليهوُد الذين استبدلوا السحَر ابإلميانِّ ومتا أهنَّ
 )الواضح(. التجارُة جتارهُتم. عنَد هللاِّ يف اآلخرة، فبئستِّ 

 
ا َلَمث وبَة  ِمنم ِعنمِد اَّللِي َخريم  } -103  {.َلوم َكان وا يـَعمَلم ونَ َوَلوم َأَّني مم َآَمن وا َواتـيَقوم

ُْم ءاَمُنوْا{ ابلرسولِّ }  ، السحر  واتباعِّ   هللاِّ   كتابِّ   املعاصي، كنبذِّ   { برتكِّ َوٱتَـَّقْواْ }  ،والكتاب  َوَلْو أهنَّ
}َلْو َكانُواْ  ،وا به أنفسهمهللا خريًا مما شرَ  من عندِّ  ثيبوا مثوبةً ألُ  :{}َلَمثُوبٌَة م ْن عِّندِّ ٱَّللَِّّ َخرْيٌ 

 ابلعلم.   التدبر، أو العملِّ   هََّلهم لرتكِّ لكنه ج  ،مما هم فيه، وقد علموا  هللا خريٌ   { أن ثوابَ يـَْعَلُمونَ 
 ضاوي، ابختصار(. ي)الب
 

 . {َولِلمَكاِفرِيَن َعَذاب  أَلِيم  } -104
 )الطَّبي(. م، يعين بقولهِّ "األليم": املوجع.رسويل عذاٌب أليوللكافرين يب وب

 
ِل المَعِظيمِ } -105  {.َواَّللي  ذ و المَفضم

فقال:  ،مظَ بـالعِّ  هُ فضلَ  ن خـلقه. مث وصفَ مِّ  وشاءَ  ن أحبَّ به على مَ  لُ يتفضَّ  يقول: ذو فضلٍّ 
  جاللةِّ يف  وًل يقاربهُ   ،خـلقه  فضالَ يه أعلـ  هُ ن أفضلَ ممَّ   موقعهِّ   مِّ ظَ  عِّ يف  هٍّ مشبَّ   ألنه غريُ   عظيـمٌ   فضلهُ 
 )الطَّبي(. .وًل يدانيه خطرهِّ 

 
 {.َوَما َلك مم ِمنم د وِن اَّللِي ِمنم َوِلٍ  َواَل َنِصريٍ } -107
يؤي ُِّدهم وينصرُهم إًل  هللا، فكونوا على حذرٍّ   م ويَهديهم، وًل نصريٌ يهِّ يقو ِّ  للمؤمنني ويلٌّ  وليسَ 

 (.)الواضح م.هُ عَ دَ م وخُ هُ ضاليلَ روا أَ مِّن تشكيكِّ أعدائكم، واحذَ 
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ٍء َقِدير  فَاعمف وا َواصمَفح وا َحَّتي َيَمِتَ اَّللي  ِبَِممرِِه } -109 َ َعَلى ك لِ  َشيم  {.ِإني اَّللي
  شـــاءَ   إنْ  ،وغريهم قديرٌ  الكتابِّ  ن أهلِّ هم مِّ لكم أمرَ  ابلذين وصـــفتُ  ما يشـــاءُ  على كل ِّ  هللاَ  نَّ إ

يـه ر علًل يتعـذَّ  ،ن اإلميـانلـه مِّ  هـداهم ملـا هـداكم هللاُ  شـــــــــــــــاءَ  وإنْ  ،مهم رهبَّ نـادِّ منهم بع اًلنتقـامَ 
 )الطَّبي(. واألمر. ـلقَ له اخل ألنَّ  ؛قضاءه شاءَ  ر علـيه أمرٌ وًل يتعذَّ  ،أراده شيءٌ 

 
ك مم ِمنم َخريمٍ }  -110 ــِ اَلَة َوَآت وا الزيَكاَة َوَما تـ َقدِ م وا أِلَنـمف ســـ ــي َتَِد وه  ِعنمَد اَّللِي ِإني  َوأَِقيم وا الصـــ

َ ِِبَا تـَعمَمل وَن َبِصري    {اَّللي
على ما فُرضــت  نفسٍّ  إعطاؤها بطيبِّ  :الزكاة إيتاءُ و أداؤها حبدودها وفروضــها،  :الصــالة إقامةُ 

 .وَوجبت
ُكْم مِّْن َخرْيٍّ } َنـُْفســــــِّ د ِّموُه  ومهما تعملوا من عملٍّ صــــــالٍّ يف أايمِّ حياتكم، فتق {:َوَما تـَُقد ُِّموا ألِّ

كم يف معـادِّكم القـيامـة، فيجـازيكم ـبه.  كم يومَ عـند رب ِّ   هُ جتـدوا ثوابَـ   ،قـبَل وـفاتكم، ُذخرًا ألنفســــــــــــــِّ
 هللا. الذي يرضاهُ  ري: هو العملُ واخل

َا } ريٌ إِّنَّ اَّللََّ مبـِّ ن  مِّ  تِّ ايللـذين خـاطبهم هبـذه اآل ثنـاؤهُ  جـلَّ  من هللاِّ  هـذا خَّبٌ {: تـَْعَمُلوَن َبصــــــــــــــِّ
رًّ   ،وشر ٍّ  ن خريٍّ وا مِّ هما فعلأهنم م ،ؤمننيامل   ،ى عليه منه شيءفَ ًل َي ،فهو به بصري  ،ا وعالنيةسِّ

 مثلها.   وبـاإلساءةِّ  ،جزاءه فيجزيهم بـاإلحسانِّ 
 أنــه أعلمَ  وذلــكَ  ،اا وزجرً وأمرً  ،ا ووعيــدافــإن فيــه وعــدً  ،اخلَّب خمرجَ  كــان خرجَ   وإنْ  وهــذا الكالمُ 

هم حتـى يُثـيبَ  ا هلم عندهُ مذخورً  إذ كان ذلكَ  ،وا يف طاعتهليجدُّ   ،أعماهلم جبميعِّ  أنه بصريٌ  القومَ 
 )الطَّبي، ابختصار(. .علـيه

 
َهه  َّلِلِي }  -112 َلَم َوجم ن  بـََلى َمنم َأسـم ر ه  ِعنمَد رَبِ ِه َواَل َخومف  َعلَيمِهمم َواَل ه مم    َوه َو حم مسـِ فـََله  َأجم
 .{ََيمَزن ونَ 

ٌن{ أي ــِّ ــو فيه  اتبعَ  :}َوُهَو حُمْســـــ ــلم لَ الرســـــ ــلى هللا عليه وســـــ ــرطني املتقبلِّ  فإن للعملِّ  ،صـــــ  ، شـــــ
صــــواابً موافقاً للشــــريعة، فمىت   أن يكونَ   :صــــواابً خالصــــاً هلل وحده، واآلخر أن يكونَ  :أحدمها

 . ..صواابً، مل يتقبل كان خالصاً، ومل يكنْ 
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ضـــــــــمَن هلم تعاىَل على ذلك حتصـــــــــيَل   {:نُونَ فـََلُه َأْجرُُه عِّْنَد َرب ِّهِّ َوًَل َخْوٌف َعَلْيهِّْم َوًَل ُهْم حَيْزَ }
ــتقبلونــه، }َخْوٌف َعَلْيهِّمْ } األجور، وآمنهم ممــ ا َيــافونـَـُه من احملــذور، فال َوًَل ُهْم { فيمــا يســــــــــــ

 )ابن كثري، ابختصار(. { على ما مَضى مم ا يرتكونه.حَيَْزنُونَ 
 

َِخَرِة َعَذاب  َعِظيم} -114  .{َوََل مم ِف اآلم
 .. )الطَّبي(فساداً عذاُب جهنم  األرضِّ م وسعيهم يفوكفرهم برهب ِّ هم تِّ وهلم على معصي

 
ٍم ي وِقن ونَ } -118 َََيِت ِلَقوم  .{َقدم بـَيـينيا اآلم
 وأعدَّ   ،واخلنازير ردةَ منهم القِّ  وجعلَ  ،على اليهود هللاُ   ن أجلها غضــــــــبَ اليت مِّ  نا العالماتِّ قد بيَّ 

ــارَ ا أخزَ من أجلهواليت  ،همهني يف معادِّ الــــــــــــــــــــــمُ  هلم العذابَ  هلم    وأعدَّ  ،ى يف الدنياى هللا النصـــــ
 )الطَّبي(. ...رةخيف اآل األليمَ  والعذابَ  اخلزيَ 

 
ِمن وَن بـِِه }  -121 ــئـَِك يـ ؤم لَــــــــــــــــــــ ل وـنَه  َحقي ِتاَلَوـتِِه أ وم نـَاه م  المِكتـَاَب يـَتـم ف رم بـِِه الـيِذيَن آتـَيـم َومن َيكم

َاِسر ون لَـِئَك ه م  اْلم  .{فَأ وم
هذا  نظريِّ  واحتماًلتُ   .قهمبا يصــــــد ِّ  والكفرِّ  التحريفِّ  بســــــببِّ  ؛الكتاب :{ أيُفْر بِّهِّ َيكْ  }َومن

ُرونَ فيه أيضاً. }فَأُ  مقولةٌ  الضمريِّ  سِّ ــٰ ــئَِّك ُهُم ٱخْلَــــــــــــ ابإلميان،  وا الكفرَ أهنم اشرتَ  من جهةِّ   :{ْولَٰــــــــــــ
 عاين(.)روح امل الرشا على التحريف. أبخذِّ  ،وقيل: بتجارهتم اليت كانوا يعملوهنا

 
 

َرائِيَل اذمك ر وا نِعمَمِِتَ اليِِت أَنـمَعممت  َعلَيمك مم } -122  {َوَأّن ِ َفضيلمت ك مم َعَلى المَعاَلِمنيَ ََي َبَِّن ِإسم
رَُه يف اآليةِّ ) ــَّ ــها47فسـ ــورةِّ نفسـ ــَّ  فغايتهُ ، وقد قاَل بعَد كالم: ... ( من السـ لني  أن يكونوا مفضـ

 الذين  العصـرِّ  هم على أهلِّ ذلك تفضـيلَ  عصـر، فال يسـتلزمُ  كل ِّ   عصـور، ًل على أهلِّ  على أهلِّ 
 .من العصور هُ نا صلى هللا عليه وسلم، وًل على ما بعدَ فيهم نبيُّ 
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ا  } -123 َفع هـَ ل  َواَل تـَنـم ا عـَدم هـَ ئـًا َواَل يـ قمبـَل  ِمنـم يـم ا اَل ََتمِزي نـَفمس  َعنم نـَفمٍس شـــــــــــَ مـً َواتـيق وا يـَوم
 {.ونَ ر  َشَفاَعة  َواَل ه مم يـ نمصَ 

ــابَ  ــريها: واحَذروا حســــ ــيئاً مَن احلقوقِّ  تفســــ ــي نفٌس عن نفسٍّ شــــ ذلَك اليوم، الذي ًل َتقضــــ
ُر هلم فيُ  فيُدها واســــــــــطةُ ، وًل يُ منها فديةٌ  لُ قبَ واجلزاء، وًل يُ  وا مِّن العذاب. عُ منَـ أحد، وًل يُنَتصــــــــــَ

 )الواضح(.
 

 .{َوبِئمَس المَمِصريطَرُّه  ِإىَل َعَذاِب النياِر قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ َمتِ ع ه  قَِلياًل ُث ي َأضم } -126
 . )البغوي(.إليه يصريُ  املرجعُ  :أي
 

 {.رَبـيَنا تـََقبيلم ِمنيا ِإنيَك أَنَت السيِميع  المَعِليم  } -127
مِّيُع{ لــدعــائنــا ،ًنا بنــاءَ منــ   لْ نــا تقبــَّ ويقوًلن: ربَّ  :أي . نــااتِّ }ٱْلَعلِّيُم{ بنيــَّ  ،}إِّنــََّك أَنــَت ٱلســــــــــــــَّ

 )البغوي(.
 

 {ِإنيَك أَنمَت التـيوياب  الريِحيم  } -128
  هبم، املستنقذُ  والغفران، الرحيمُ  عليهم ابلعفوِّ  لُ واملتفض ِّ  ،ابلفضل كَ على عبــادِّ  أنت العائدُ  إنكَ 

  من ســــــــــــــخطـك. كَ منهم برأفتـِّ  هُ اتَـ جنـ  جي من تريـدُ نمن هلكتـه، امل كَ منهم برمحتـِّ  من تشـــــــــــــــاءُ 
 )الطَّبي(.

 
 .{اْلَِكيمنيَك أَنَت الَعزِيز  إِ } -129

 . )ابن عطية(.هلا مُ حكِّ ُـ امل ،الفعل مواقعَ  املصيبُ 
 

نـمَيا َوِإنيه  ِف اآلِخَرِة َلِمَن } -130 َناه  ِف الدُّ  {.الصياِْلِنيَوَلَقِد اصمطََفيـم
 . )البغوي(.يف اجلنة يعين مع األنبياءِّ 

 
 .{َآَِبِئكَ َوِإَلَه قَال وا نـَعمب د  ِإََلََك } -133
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 )الطَّبي(. ودَك الذي تعبده، ومعبوَد آابئك...قاَل بنوُه له: نعبُد معب
 

 {.تِلمَك أ مية  َقدم َخَلتم } -134
ٌة{} قـَْد } ،دونوبنومهـا املوحـ ِّ  ويعقوبُ  اليت هي إبراهيمُ  ،املـذكورة إىل األمـةِّ  إشـــــــــــــــارةٌ  :تِّلـَْك أُمـَّ

 النسفي(.. )مضت :{َخَلتْ 
 

َنا َوَما أ نمِزَل ِإىَل ِإبـمَراِهيَم نيا ِِبَّلليِ ق ول وا َآمَ }  -136 َحاَق َويـَعمق وبَ  َوَما أ نمِزَل ِإلَيـم َاِعيَل َوِإســم   َوِإْسم
ِِ َوَما أ وِتَ م وسـَى َوِعيسـَى  َبا َسـم َ َأَحٍد ِمنـمه مم  َوَما أ وِتَ النيبِيُّوَن ِمنم َرّبِ ِمم َواألم َوََنمن  اَل نـ َفرِ ق  َبنيم

 {ِلم ونَ َله  م سم 
ــرُي اآلية:   ، ، وإســـحاقَ ومبا أُنزَِّل إىل إبراهيم، وإمساعيلَ ا ابهلل، قولوا مجيعاً أيُّها املؤمنون: آمنَّ تفسـ

ى، وســـائرِّ ، واألســـباطِّ ويعقوبَ  ى، وعيســـَ األنبياءِّ عليهُم الصـــالُة والســـالم، من الكتبِّ  ، وموســـَ
اليهودِّ والنصــــــاَرى،   بِّ كدأْ   همنفر ُِّق بين الســــــماويَّة، واآلايتِّ البي ِّنات، واملعجزاتِّ الباهرات، وًل

 )الواضح(.   ًن مجيعاً إىل هللا، خملِّصني له وُمذعِّنني.أمرَ   وكفروا ببعض، ونسل ِّمُ   الذين آمنوا ببعضٍّ 
 

 .{َوه َو السيِميع  المَعِليم} -137
 )ابن عطية(. يف عباده. أن ينفذَ  { مبا جيبُ قائل، }اْلَعلِّيم كل ِّ   }السَّمِّيُع{ لقولِّ 

 
َغَة اَّللِي } -138 َغًة َوََنمن  َله  َعاِبد ونَ ِصبـم َسن  ِمَن اَّللِي ِصبـم  {.َوَمنم َأحم

اتَّبِّعوا ملََّة إبراهيم، صـبغَة هللا اليت هي أحسـُن الصـبف، فإهنا هي احلنيفيُة املسـلمة، وَدعوا الشـرَك 
 ابهلل والضالَل عن حمبةِّ هداه.

إبراهيَم ودينونتِّنا  ضــــــعنَي هلل، املســــــتكيننَي له، يف ات ِّباعِّنا ملَّةَ َة اخلا{: يعين ملَّ َوحَنُْن َلُه َعابُِّدونَ }
له بذلك، غرَي مستكَّبيَن يف اتَّباعِّ أمرهِّ واإلقرارِّ برسالةِّ رسله، كما استكَّبتِّ اليهوُد والنصارى، 

 فكفروا مبحمدٍّ صلَّى هللا عليه وسلَّم؛ استكبارًا وبغيًا وحسًدا. )الطَّبي(.
 



19 
 

أَل وَن َعميا َكان وا َك أ  تِلم }  -141 ــم ت مم َواَل ت ســــــــ بـم ــَ َبتم َوَلك مم َما َكســــــــ ــَ مية  َقدم َخَلتم ََلَا َما َكســــــــ
 {.يـَعمَمل ونَ 

ها معىن  نِّ لتضــــــــــــــمُّ  ؛اآلية تِّلـَْك أُمٌَّة َقْد َخلـَْت{ إىل آخرِّ ســــــــــــــبحـانه: }  هُ قولَـ   رَ وكرَّ قاَل رمَحُه هللا: 
 ام.ا املقيف هذ الذي هو املقصودُ  ،والتخويف التهديدِّ 

  وإمسـاعـيلَ   يعين إبراهيمَ  :يف قوـله: }تِّلـَْك أُمـٌَّة قـَْد َخلـَْت{ ـقال والربيعِّ  عن قـتادةَ وـقاَل يف آخره: 
 واألسباط. ويعقوبَ  وإسحاقَ 

رَ    تلك األمة، وحالِّ  حلالِّ  بيانٌ ، بقوله: ( من الســـــــــــــورة134يف اآليَة ) ما بقَي منها  وقد فســـــــــــــَّ
 هُ منه شـــيء، وًل يضـــرُّ  غريه، وًل ينالهُ  كســـبُ   فعهُ كســـبه، ًل ين  من الفريقني بني أبن لكل ٍّ املخاطَ 
ــلفه، وي على عملِّ  على من يتكلُ   وفيه الردُّ  .غريه  ذنبُ  الباطلة، ومنه ما   ابألماين ِّ  هُ نفسَـــ  و ِّحُ ر سـ

واملراد: أنكم ًل  ،]رواه مســـــــلم وغريه  "هنســـــــبُ به  ســـــــرعْ مل يُ  أ به عملهُ ن بطَّ يف احلديث: "مَ  وردَ 
ــيئاتنتفعون حب هتم، وًل ُتســـــــألون عن أعماهلم، كما ًل ُيســـــــأَلون عن ســـــــناهتم، وًل تؤاَخذون بســـــ

 . 7الزمر: سورة ] َوًلَ َتزُِّر َوازِّرٌَة وِّْزَر ُأْخَرٰى{} أعمالكم، ومثله:
 

 اجلزء الثاّن
 

ِدي َمنم َيَشاء  ِإىَل } -142 َتِقيمٍ ق لم َّلِلِي المَمشمِرق  َوالمَمغمِرب  يـَهم ٍِ م سم  .{ِصَرا
 أخرى.  اترة، والكعبةِّ  املقدسِّ  إىل بيتِّ  من التوجهِّ  ،املصـلحة احلكمة، وتقتضـيهِّ   وهو ما ترتضـيهِّ 

 )البيضاوي(.
 

َ ِِبلنياِس َلَرؤ وف  ريِحيم} -143  .{ِإني اَّلل 
يٌم{ ًل يضيعُ  يم{  بينهما كما يف ومجعَ  ،من الرمحة أشدُّ  والرأفةُ   .أجورهم }رَّحِّ . }الرَّمْحـــــــــــــنِّ الرَّحِّ

 ي(.لنسف)ا
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َول ِيَـنيَك }  -144 اَهافـَلَنـ  َلًة تـَرمضـــــــَ ََراِم َوَحيم   َما ك نت مم    ِقبـم ِجِد اْلم طمَر المَمســـــــم َهَك شـــــــَ فـََولِ  َوجم
طمَره   َقُّ ِمن ريّبِ ِمم فـََولُّوام و ج ِوَهك مم شـــــَ اِفٍل َوَما اَّلل   ِبغَ َوِإني اليِذيَن أ ومت وام المِكَتاَب لَيَـعمَلم وَن أَنيه  اْلم

 .{عمَمل ونَعميا يَـ 
َلًة }  . )ابن عطية(.كهبا عينُ  قرُّ ها وتَ حتبُّ  معناهُ  {:تـَْرَضاَهاقِّبـْ
ُ بِّغَافِّلٍّ َعمَّا يـَْعَمُلون} َم تفســــــــريها. وقد قالَ : { قالَوَما اَّلل  ( 140يف تفســــــــريها يف اآلية ) تقدَّ

ــها:  ــورةِّ نفســـ ــديد، وهتديدٌ  وعيدٌ من الســـ ــبحانهُ   ليس عليه مزيد، وإعالمٌ  شـــ   ًل يرتكُ  أبن هللا ســـ
 .الفظيع القبيح، والذنبِّ  هم على هذا الظلمِّ عقوبتَ 

 
ٍء َقِدير  } -148 َ َعَلى ك لِ  َشيم  {.ِإني اَّللي
ا  ممــ   ذلــكَ  ى غريِّ لوع ،كنتم  ن حيــثُ ن قبوركم مِّ كم مِّ ممــاتِّ  كم بعــدَ ى مجعِّ تعــاىل عل  أن هللاَ يعين

كم بعثِّ  ليومِّ  ،كممماتِّ  قبلَ  ن األعمالِّ مِّ  اتِّ كم ابلصــــــــــــــاحلأنفســــــــــــــِّ  فبادروا خروجَ  ،قدير يشــــــــــــــاءُ 
 )الطَّبي(. كم.وحشرِّ 

 
طمَر }  -149 َهَك شــَ َت فـََولِ  َوجم ََراِم َوِإنيه  لَلمَحقُّ ِمنم رَبِ َك َوَما َوِمنم َحيم   َخَرجم ِجِد اْلم المَمســم

 {.اَّللي  ِبَغاِفٍل َعميا تـَعمَمل ونَ 
تَِّك حنَو املســجدِّ  َنما كنَت أيُّها الرســول، توجَّْه يف صــالهذا أمٌر فيهِّ أتكيد، فحيثُما خرجَت وأي

َيها هللاُ  كمة، وليَس هللاُ بغافلٍّ  هَو الثابُت املوافُِّق للحلكم، و احلرام، فإنَُّه القِّبلُة اخلالصـُة اليت َرضـِّ
 (.)الواضح أحسَن جزاء. وطاعتِّكم، ولسوَف جُيازيكم بذلك عنِّ امتثالِّكم

 
لمنَ }  -151 ــَ ل و َعلَيمك مم َآََيتَِنا َويـ زَكِ يك مم َويـ َعلِ م ك م  المِكَتاَب  اَكَما َأرمســـ واًل ِمنمك مم يـَتـم ــ  ِفيك مم َرســـ

َمَة َويـ   كم  .{َعلِ م ك مم َما َلَم َتك ون وا تـَعمَلم ونَ َواْلِم
 اليهودِّ  ةُ حجـَّ  إليهـا، لتنقطعَ  هِّ كم ابلتوجـُّ اليت أمرتُ  هوا إىل القبلـةِّ الزموا أيهـا العرب طـاعيت، وتوجَّ 

ــا ابتـــــدأتُ نعميت ة، وألمتَّ هلم عليكم حجـــــَّ  عنكم، فال تكونُ  كم بنعميت   عليكم وهتتـــــدوا، كمـــ
صـــــلى هللا   إليهم منهم حممدٌ  الذي أرســـــلهُ   فيكم رســـــوًلً إليكم منكم، وذلك الرســـــولُ  فأرســـــلتُ 

 عليه وسلم.
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ــْيُكْم آاَيتِّنَا ركم من  ويطه ِّ   :{َويـُزَك ِّيُكمْ له: }القرآن، وبقو   آايتِّ { فإنه يعينوأما قوله: }يـَتـُْلو َعلَــــــــ
اَب{ وهو الفرقــان، لــ ا دنسِّ    ه، ويعينهم أحكــامَــ مُ يعين أنــه يعل ِّ ذنوب، }َويـَُعل ِّـــــــــــــــــــــــــــــُمُكُم اْلكِّتــَ

  الدين. يف والفقهَ  حلكمة: السننَ اب
ــُمُكْم مَ  ــُموَن{ فإنه يعينوأما قوله: }َويـَُعل ِّـــــــــــ ــْم َتُكونُوا تـَْعلَـــــــــــ نبياء،  ألا ارِّ كم من أخبمُ : ويعل ِّ ا لَـــــــــــ

ها،  مُ تعلَ  العربُ  اليت مل تكنِّ  من األمورِّ  وكائنٌ  ا هو حادثٌ عم   اخلالية، واخلَّبِّ  مِّ األم  وقصــــــــــــــصِّ 
ــولِّ لِّ فعَ  ــلم. فأخَّبهم جلَّ  موها من رســـــ ــلى هللا عليه وســـــ  دركونهُ ا يُ إمن هُ أن ذلك كلَّ  ثناؤهُ  هللا صـــــ

 (.)الطَّبي، ابختصار صلى هللا عليه وسلم. برسولهِّ 
 

َتِعين وام  َهاأَيُـّ  َيَ } -153 َ َمَع الصياِبرِين ِِبلصيْبمِ اليِذيَن آَمن وام اسم  .{َوالصياَلِة ِإني اَّلل 
ْ معىن الصَّب.   (: الصَُّب أصلُه احلبس.155لكن قاَل يف اآليةِّ )مل يبني ِّ

  ،هللا تعـاىل يف ذاتِّ  املكـارهِّ  على احتمـالِّ  النفسِّ  هو قهرُ وـقد ـقاَل الفخُر الرازي يف تفســــــــــــــريه: 
عليه  سـهلَ   على هذا التذليلِّ  هُ وقلبَ  هُ نفسَـ  ن محلَ اجلزع، ومَ   وجتنبِّ  املشـاق ِّ  لِّ ها على حتمُّ طينُ تو و 

 .احملظورات العبادات، وجتنبُ  مشاق ِّ  لُ وحتمُّ  الطاعاتِّ  فعلُ 
 

 .{َبشِ ِر الصياِبرِينوَ } -155
ــارة.  َم معىن البشــ ــري: اإلخبارُ :  ورةمن الـســـ  (25وقد قاَل يف اآليةِّ )قاَل رمَحُه هللا: تقدَّ مبا   التبشــ

 والسرور. شرِّ الظاهرة، من البِّ  رة، وهي اجللدةُ على البشَ  أثرهُ  يظهرُ 
ــابرين على امتحاين مب رِّ بشـــــــ ِّ  ،اي حممدوقد قاَل اإلماُم الطَّبيُّ يف تفســـــــريه:  هم به، حنُ متأا الصـــــ

فهم ما أكل ِّ  أبداءِّ  مها أهناهم عنه، واآلخذين أنفسَ علـى هنيـي عم   هم عن التقدمِّ واحلافظني أنفسَ 
ــا إِّلَْيهِّ }ني إذا أصابتهم مصيبة:  القائل ،هم بههم مبا ابتليتُ مع ابتالئي إاي    ،من فرائضي إًِّنَّ َّللِّ ِّ َوإِّنَـّـــــ

عون{ ــارةِّ  أبن َيصَّ  هللا تعاىل ذكرهُ  هُ . فأمرَ رَاجِّ ــدائدِّ ى ما ميتحنُ عل ابلبشــــــــــ  أهلَ   هم به من الشــــــــــ
مل   ،هؤ سـو أو يَ  هُ سـرُّ يَ  َّبَ اخل الرجلَ  الرجلِّ  ارُ التبشـري: إخب لُ هم. وأصـ هللا صـفتَ  الذين وصـفَ   الصـَّبِّ 

 به إلـيه غريه. سبقهُ يَ 
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ا } -158 ًا فـَِإني  َفَمنم َحجي المبَـيـمَت َأِو اعمَتَمَر َفاَل ج نـَاَ  َعلَيـمِه َأن يَطيويَف ِّبِمـَ َوَمن َتَطويَع َخريم
َ َشاِكر  َعِليما  .{َّلل 

ثـْقـَاَل  أحـداً ثوابَـ  اجلزاء، فال يبخسُ  بقـدرِّ  ابلكثري، عليمٌ  على القليـلِّ  ثيـبُ يُ  :أي ه، و}ًَل يَْظلُِّم مِّ
 )ابن كثري(.   . 40 :النساء]سورة  َوإِّن َتُك َحَسَنًة ُيَضـٰعِّْفَها َويـُْؤتِّ مِّن لَُّدْنُه َأْجراً َعظِّيمًا{َذرَّةٍّ 

 
 {.َوَأََن التـيوياب  الريِحيم  } -160

يُم{ هبم بعـد إقبـاهلم علي .  ،عين إيل   عبـادي املنصــــــــــــــرـفةِّ  بقلوبِّ  اعُ جـَّ لر ا  :}َوأًََن ٱلتـَّوَّاُب{  }ٱلرَّحِّ
 )البغوي(.

 
َفيف  َعنـمه م  المَعَذاب  َخاِلِديَن ِفيَها } -162  {.َواَل ه مم يـ نمظَر ونَ  اَل ُي 

 أي: ًل ينقُص عمَّا هم فيه. )ابن كثري(.
 

يًعاَرومَن المَعَذاَب َوَلوم يـََرى اليِذيَن ظََلم وا ِإذم يَـ } -165  {.َأني المق ويَة َّلِلِي مجَِ
 البغوي(.) هلل مجيعاً. نوا أن القوةَ لرأوا وأيقَ  :معناه

 
 {.َوَما ه مم ِبَارِِجنَي ِمَن النيارِ  َحَسَراٍت َعلَيمِهمم َكَذِلَك ي رِيِهم  اَّللي  َأعمَماََل مم } -167

الذي قد   ،احلســــــــري من الشــــــــيءِّ  فات، وهي مشــــــــتقةٌ  امب واهلم ِّ  الندامةِّ  ى درجاتِّ أعلَ   :احلســــــــرة
 .. )ابن عطية(.قوته وذهبتْ  انقطعَ 

 
َتد ونَ } -170 ًئا َواَل يـَهم  {.َأَوَلوم َكاَن َآَِبؤ ه مم اَل يـَعمِقل وَن َشيـم

هللا   ًل يعقلون شيئاً من دينِّ  ،وا على كفرهم ابهلل العظيــــــــــمالذين مضَ  الكفــــــــــارِّ  هؤًلءِّ  يعين آابءَ 
  هتدونَ وًل يَ  ،هبم يف أفعاهلم ويؤمَتُّ  ،بعون على ما ســـــــــلكوا من الطريقوهنيه، فيـُتَّ  وأمرهِّ   وفرائضـــــــــهِّ 

 .والصواب احلقَّ  وأرادَ  دينَ لا ن طلبَ قتدي هبم مَ ويَ  ،همهتدي هبم غريُ فيَ  لرشدٍّ 
ما  رتكون  عليه آبـــــاءكم فتَ تتبعون ما وجدمتُ  هلؤًلء الكفـــــار: فكيف أيها الناسُ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ 

وًل مدركون رشداً؟  اصيبون حقًّ وًل هم مُ  ،هللا شيئاً  كم وآبــــاؤكم ًل يعقلون من أمرِّ ركم به ربُّ أيم
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فيما هو به  عهُ بِّ فال يتَّ  اهلُ نفسه، فأما اجل له يف ستعملِّ امل بـــــــالشيءِّ   ذا املعرفةِّ  عُ بِّ تَّ الـــــــمُ  عُ يتَّبِّ ا وإمن
 )الطَّبي(. يـيز.له وًل مت ن ًل عقلَ إًل مَ  جاهلٌ 

 
ي  فـَه مم اَل يـَعمِقل ونَ } -171 م  ع مم  {.ص مٌّ ب كم

َم تفســـرُي ذلك. ويعين قوَلُه تعاىَل يف اآليةِّ ) مٌّ ( من الســـورةِّ نفســـها: 18قاَل رمَحُه هللا: تقدَّ }صـــُ
ُعون{ ــداد، يقال. وقد قاَل هناك: ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ًلَ يـَْرجِّ ــمم: اًلنســـ ــم   قناةٌ  :الصـــ اء: إذا مل  صـــ

مســـــــامعه.   خروقُ  تْ أصـــــــم : إذا انســـــــدَّ  ا، وفالنٌ القارورة: إذا ســـــــددهتُ  وصـــــــممتُ  ،فةجموَّ  تكنْ 
واحــد.   واألبكمُ  األخرسُ  :فهو األخرس. وقيــل وًل يفهم، فــإذا فهمَ  واألبكم: الــذي ًل ينطقُ 

 البصر. ى: ذهابُ والعمَ 
  يفهمونه. أي: ًل يعقلوَن شيئًا وًل{ فـَُهْم ًَل يـَْعقُِّلونَ وقاَل ابُن كثري يف آخرِّ اآلية }

 
 .{َعَذاب  أَلِيم  َوََل مم } -174

ها: 10قاَل يف معىن العذابِّ األليم، يف اآليةِّ )  .أي: املوجع ،املؤمل :األليمُ ( من السورةِّ نفسِّ
 

ََتَو ام الضيالََلَة ِِبَلم َدى َوالمَعَذاَب ِِبلمَمغمِفَرةِ } -175  {.أ ولَـِئَك اليِذيَن اشم
رَتُُواْ ( من الســـــــورة: 16ويعين اآليَة )َم حتقيُق معناه. قاَل رمَحُه هللا: تقدَّ  ــْ }أُْولَــــــــــــــــــــــئَِّك الَّذِّيَن اشـــــ

َاَرهُتُْم َومَ  هْلَُدى َفَما َرحبَِّت جت ِّ الََلَة ابِّ َل القوَل يف اجل .ا َكانُواْ ُمْهَتدِّين{الضــَّ ملةِّ األوىل من  وقد فصــَّ
 اآلية، ونقَل اآلاثَر يف ذلك.

ما يف   اعتاضـــــــوا عن اهلدى، وهو نشـــــــرُ   :أيه:  يف تفســـــــريِّ ما مل يفســـــــر َل ابُن كثريٍّ رمَحُه هللاوقا
وتصــــــــديقه،  واتباعهُ  ،األنبياء  به من كتبِّ  والبشــــــــارةُ  ،مبعثه وذكرُ  ،الرســــــــول كتبهم من صــــــــفةِّ 
 . يف كتبهم صـفاتهِّ  وكتمانُ  ،به والكفرُ  ،واعتاضـوا عنه الضـاللة، وهو تكذيبه  اسـتبدلوا عن ذلك
 .املذكورة من أسبابهِّ  وهُ ابلعذاب، وهو ما تعاطَ  اعتاضوا عن املغفرةِّ  :فِّرَةِّ{ أي}َوٱْلَعَذاَب بِّٱْلَمغْ 

 
 {.َوأ ولَِئَك ه م  المم تـيق ونَ } -177

 ألهنم اتَقوا احملارم، وفعلوا الطاعات. )ابن كثري(.
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 {.َعلَيمك مم ِإَذا َحَضَر َأَحدَك م  المَمومت   ك ِتبَ } -180

َم معناُه قريبً  ــورة:  ( من178ا. ويعين يف اآلية )قاَل: تقدَّ }اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنواْ ُكتَِّب َعَلْيُكُم الســـــ
 ...ثبترض، وأُ فُ  معناهُ ، وقد قاَل هناك: {اْلقَِّصاُص يفِّ اْلَقتـَْلى

 
181- { َ يع  َعِليمِإني اَّلل   .{ْسَِ

َ مسِّيٌع{ ملا أوصَــــ   ته. بنيَّ  عليمٌ  ،تهلوصــــي ِّ  ل، أو مسيعٌ د ِّ املب }َعلِّيٌم{ بتبديلِّ  ،يى به املوصــــِّ }إِّنَّ ٱَّللَّ
 )البغوي(.

 
نَـه مم } -182 َلَح بـَيـم ًا فـََأصـــــــــــم ًـم ا َأوم ِإ ٍٍ َجنَـفـً اَف ِمنم م و َفاَل ِإُثمَ َعلَيـمِه ِإني اَّلليَ َغف ور   َفَمنم خـَ
 {.رَِحيم  

 ، وبني ورثتهنه بي صـــــلحَ ذلك منه أن يُ  فســـــمعَ  هُ على من حضـــــرَ  فال حرجَ {: ... َفاَل إِّمْثَ َعَلْيهِّ }
 له. هُ هللا له فـيه وأبـاحَ  ا أذنَ مم يف وصيته، وأن ينهاهم عن منعهِّ  بـالعدلِّ  هُ أبن أيمرَ 

يمٌ } ــَ  ثَ ا كـان حـدَّ مـ للموصــــــــــــــي في رحيمٌ  غفورٌ  وهللاُ : {إِّنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحِّ  فِّ ن اجلنَ مِّ  هُ ـبه نفســــــــــــ
إذ  ،ورمن اجلَ  هُ ث به نفســــَ ا كان حدَّ له عم   فتجاوزَ  ،يف وصــــيته وجينفَ  أيمثَ  أنْ  إذا تركَ  ،واإلمث

 فيه له.  أو أيمثَ  ،عليه لغريه يفَ أن حيَ  ن أرادَ بني املوصي وبني مَ  بــاملصلحِّ  رحيــمٌ   ،مل يُــْمضِّ ذلك
 )الطَّبي، بشيء من اًلختصار(.

 
ت مم تـَعمَلم ونَ َوَأنم َتص وم وا َخريم  َلك مم } -184  {.ِإنم ك نـم
عليه ما   دلَّ  ،حمذوف وجوابهُ  .ةالذمَّ  وبراءةِّ  من الفضــــــــــــيلةِّ   ما يف الصــــــــــــومِّ ُكنُتْم تـَْعَلُموَن{   }إِّنْ 
ــومَ علمتُ   والتدبرِّ  العلمِّ  إن كنتم من أهلِّ  :معناه :اخرتمتوه. وقيل  :أي ،قبله لكم  خريٌ  م أن الصـــــــــ

 )البيضاوي(. من ذلك.
 

َفٍر }  -185 ا َأوم َعَلى ســَ ٍم أ خَ َفِعدي َوَمن َكاَن َمرِيضــً َر َوالَ ي رِيد   رَ ة  مِ نم َأَيي ي رِيد  اَّلل   ِبك م  المي ســم
َ َعَلى َما َهَداك مم  ِمل وام المِعديَة َولِت َكْبِ  وام اَّلل  َر َولِت كم  .{َوَلَعليك مم َتشمك ر ونِبك م  المع سم
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َم تفسريمها.  ذكَر أنه تقدَّ
 : َفعِـّدٌَّة{ أي}رمحـَُه هللا:  غويُّ البـقاَل وفيهـا بـيان معـانٍّ لغوـية. يف اآلـيةِّ اليت تســــــــــــــبقهـا، واألُوىَل 

مٍّ ُأَخَر{ أي ،ةدَّ فعِـّ  ،فطرفـأُ  مٍّ ُأَخرَ  .واحـد ةُ دَّ والعِـّ  والعـددُ  .ةدَّ فعليـه عـِّ  :}م ِّْن أايَّ  : { أي}م ِّْن أايَّ
 .وسفره مرضهِّ  أايمِّ  غريِّ 
ُكُرون{َوَلَعلَُّكْم } رُه يف اآليتني )َتشـــــْ َق من  ( من الســـــورة، مبا يناســـــُب الســـــيا56( و)52. فســـــَّ

 أحوالِّ بين إسرائيل. 
 ، حمـارمـه وتركِّ   ،فرائضـــــــــــــــه أبداءِّ  ،إذا قمتم مبـا أمركم هللا من طـاعتـه :أيقـاَل ابُن كثريٍّ رمحـَُه هللا: 

 فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. ،حدوده وحفظِّ 
 

 .{َلَعليه مم يـَتـيق ونيـ َبنيِ   اَّلل   آََيتِِه لِلنياِس  َكَذِلكَ } -187
َ كما ب  :أي ُ  هذه احلدودَ  نيَّ  )القرطيب(. قوا جماوزهتا.لتتَّ  األحكامِّ  مجيعَ  يـَُبني ِّ
 

ا } -189 َوأمت وا المبـ ي وَت ِمنم  َوَلِكني المِْبي َمِن اتـيَقىَولَيمَس المِْبُّ ِبَِنم َتَمت وا المبـ ي وَت ِمنم ظ ه ورِهــَ
 َ  {.َلَعليك مم تـ فمِلح ونَ أَبـمَواِّبَا َواتـيق وا اَّللي

َم تفسرُي التقوى والفالح.  قاَل رمَحُه هللا: تقدَّ
 هُ حمـارمـه، وأطـاعَـ  بَ هللا فخـافـه، وجتنَـّ ىقَ من اتَـّ  الَّبَّ  ولكنَّ { قـاَل الطَّبي: ىَوَلكِّنَّ اْلَّبَِّّ َمنِّ اتَـّقَ }

 .هبا هُ اليت أمرَ  فرائضهِّ  أبداءِّ 
كم على التمـامِّ والكمـال. )ابن  { غـًدا إذا وقفتم بني يـديـه، فيجزيكم أبعمـالِّ َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحونَ }

 كثري(.
 

بُّ } -190 َ اَل َيِ   .{المم عمَتِدينَ ِإني اَّللي
َ ًَل حيِّبُّ اْلُمْعَتدِّينَ }  ن قتلِّ مِّ  ،علــيهم هللاُ  هُ مَ ما حرَّ  ونَ فــيستحلُّ  ،حدوده الذين جياوزونَ  {إِّنَّ اَّللَّ

 )الطَّبي(. .وذراريهم شركنيَ امل ن نساءِّ مِّ  ،همقتلَ  مَ الذين حرَّ  هؤًلءِّ 
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َرج وك مم َواقـمتـ ل وه مم َحيم   } -191 رِج وه مم ِمنم َحيم   َأخم َنة  َأَشدُّ ِمَن  ثَِقفمت م وه مم َوَأخم َوالمِفتـم
ََراِم َحَّتي يـ َقاتِل وك مم ِفيِه فَِإنم قَاتـَل وك مم فَاقـمتـ ل وه مم   ِجِد اْلم َك َكَذلِ المَقتمِل َواَل تـ َقاتِل وه مم ِعنمَد المَمسم

 . {اء  المَكاِفرِينَ َجزَ 
الذين يقاتلونكم من املشركني،    –أيها املؤمنون    –أي: واقتلوا    {َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُث ثَقِّْفُتُموُهمْ }

 هم، وأبصرمت مقاتَلهم. )تفسري الطَّبي، ابختصار(. يف أي ِّ مكانٍّ متكَّنتم من قتلِّ 
يف   القتلَ   علـى كفرهم وأعماهلم السيئةِّ   الكافرينَ   بَ ثوا  جعلَ   فإن هللاَ   :{َكَذلَِّك َجزَاءُ اْلَكافِّرِّينَ }

 )الطَّبي(.  خرة.يف اآل الطويلَ  زيَ الدنـيا واخل
 

ام } -192 َ َغف ور  ريِحيمفَإِ فَِإِن انتَـَهوم  .{ني اَّلل 
 . )البغوي(.ابلعباد رحيمٌ  ،ملا سلف غفورٌ  :أي
 

َ َمَع } -194 َ َواعمَلم وا َأني اَّللي  .{م تيِقنيَ لم اَواتـيق وا اَّللي
َ  ،لكم فيه مبا مل يرخصْ  اًلعتداءِّ  وتركِّ  ،ألنفسكم َوٱتَـُّقوْا ٱَّللََّ{ يف اًلنتصارِّ } }َوٱْعَلُموْا أَنَّ ٱَّللَّ

 )روح املعاين(. والعون. َمَع ٱْلُمتَّقِّنَي{ ابلنصرِّ 
 

ِسِننيَ } -195 بُّ المم حم َ َيِ   {.ِإني اَّللي
 )الواضح(. ابحملسنني.إنَّ هللاَ يريُد اخلرَي 

 
َجِ  } -196 َرِة ِإىَل اْلم يِ فَِإَذا َأِمنت مم َفَمن ََتَتيَع ِِبلمع مم َدم تَـيمَسَر ِمَن اَلم  {.َفَما اسم

َم اخلالُف يف معناها".  قاَل رمَحُه هللا: "تقدَّ
 كما أورَد آاثرًا يف ذلك ِبخرها.  وهو موجوٌد يف أولِّ اآلية،

 
 199- { َ تَـغمِفر وا اَّللي َ َغف ور  رَِحيم   ِإني َواسم  {.اَّللي

 )الطَّبي(. بكم. رحيـمٌ  ،الً منه علـيكمتفضُّ  ،هلا حينئذٍّ  فإنه غفورٌ  ،لذنوبكم وا هللاَ ر واستغفِّ 
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203- { َ  {.َواعمَلم وا أَنيك مم ِإلَيمِه حت مَشر ونَ َواتـيق وا اَّللي
ُرونَ َواْعَلُموا أَنَُّكْم }   حســـــانه، واملســـــيءَ كم، احملســـــَن منكم إبفمجازيكم هو أبعمالِّ {  إِّلَْيهِّ حُتْشـــــَ

 )الطَّبي(. إبساءته، وموفٍّ كلَّ نفسٍّ منكم ما عملت، وأنتم ًل ُتظَلمون.
 

 {.َأَخَذتمه  المِعزية  ِِبإلمُِثمِ  َوِإَذا ِقيَل َله  اتيِق اَّلليَ } -206
  وفعلك، وارجعْ  كَ ولِّ عن ق عْ هللا، وانز  اتقِّ   :وفعاله، وقيل له يف مقالهِّ  هذا الفاجرُ   ظَ عِّ إذا وُ   :أي

 )ابن كثري(. ...إىل احلق
 

 .{ِإنيه  َلك مم َعد وٌّ م ِبني  َكافيًة َواَل تـَتيِبع وا خ ط َواِت الشييمطَاِن } -208
 )ابن كثري(. الشيطاُن.َل مطر ِّف: أغشُّ عبادِّ هللاِّ لعبيدِّ هللاِّ قا
 

َممر  ِف ظ َلٍل ِمَن المَغَماِم َوالمَماَلِئَكة  َوق   َهلم يـَنمظ ر وَن ِإالي َأنم َيَمتِيَـه م  اَّللي  }  -210 َي األم ــِ َوِإىَل ضـــ
 {.اَّللِي تـ رمَجع  األم م ور  

ن  مِّ  ،يايف الدن بينهم يف أمورهم اليت جرتْ  واحلكمُ  القيامةِّ  يومَ  لقهِّ بني خَ  القضــاءُ  ولُ ؤ ي وإىل هللاِّ 
 ، منهم احملســنِّ  وإحســانِّ  ،أمره فِّ وخال ،هللا املعتدي منهم حدودَ  واعتداءِّ  ،ابعضــهم بعضًــ  ظلمِّ 

 وأهلَ  ،ابإلحســـــــان اإلحســـــــانِّ  وجيازي أهلَ  ،ني املتظاملنيب يفصـــــــلُ ف ،به هُ ما أمرَ في هُ إاي   وطاعتهِّ 
 ... )الطَّبي(.ا فـيعفومنهم كافرً  ن مل يكنْ على مَ  لُ ويتفضَّ  ،ا رأىمب اإلساءةِّ 

 
َوأَنـمَزَل َمَعه م  المِكَتاَب  م َبشـِ رِيَن َوم نمِذرِينَ النيبِيِ نَي َكاَن النياس  أ ميًة َواِحَدًة فـَبَـَعَ  اَّللي  }  -213

ِد مَــ  تَـَلَف ِفيــِه ِإالي الــيِذيَن أ وت وه  ِمنم بـَعــم ا اخم تَـَلف وا ِفيــِه َومــَ ا اخم َ النــياِس ِفيمــَ ك َم َبنيم َقِ  لَِيحم ا  ِِبْلم
َدى اَّللي   نَـه مم فـَهـَ اَءَتم م  المبَـي ِنـَات  بـَغميـًا بـَيـم تَـَلف وا جـَ ا اخم َقِ  ِبِِذمنـِِه  الـيِذيَن َآَمن وا ِلمـَ َواَّللي   ِفـيِه ِمَن اْلم

َتِقيمٍ  ٍِ م سم ِدي َمنم َيَشاء  ِإىَل ِصَرا  {.يـَهم
رِّيَن َوُمْنذِّرِّينَ } روهم ابجلزاءِّ احلســــــنِّ إْن هم أطاعوا وثَبتوا على احلق ، وليخو ِّفوهمُمَبشــــــ ِّ  {: ليبشــــــ ِّ

 وا وعَصوا.هم خاَلفيدِّ إْن دالعقابِّ الش من
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ُ يـَْهدِّي َمنْ } َتقِّيمٍّ َواَّللَّ ــْ رَاطٍّ ُمســــ ــِّ اءُ إِّىَل صــــ ــَ ــاءُ مِّن َخْلقهِّ إىل الطريقِّ {:   َيشــــ وهللاُ يَهدي َمن يشــــ
بيل. هلادي إىل ســـــــواءِّ الـســــــ املســـــــتقيم، ممَّن يَعَلُم فيهُم الرغبَة يف ات ِّباعِّ اهلَُدى وتقبُّلِّ احلق . وهو ا

 )الواضح(.
 

 {.َّللِي َقرِيب   َنصمَر اَأاَل ِإني } -214
، وجاهَد حقَّ اجلهاد، فكاَن أهالً للنَّصر، وإنَّ نصَر   شاق  هللاِّ قريٌب ممَّن صََّب على ُمكابدةِّ املـــــــــــَ

 وإنَّ مع الُعسرِّ ُيسراً وتوفيقاً، وَنصراً وفَرجاً. )الواضح(.
 

َقـمرَ ق لم َما أَنـمَفقمت مم ِمنم َخريمٍ }  -215 اِكنِي وَ ِبنَي َوالميَـَتاَمى َوالممَ فَِللمَواِلَديمِن َواألم بِيِل ســــــَ ابمِن الســــــي
َ ِبِه َعِليم    {.َوَما تـَفمَعل وا ِمنم َخريمٍ فَِإني اَّللي

ــبيـل. َم الكالُم يف األقربني واليتـاَمى واملســـــــــــــــاكني وابنِّ الســــــــــــ ويعين يف اآليـةِّ  قـاَل رمحـَُه هللا: تقـدَّ
بِّيلِّ هِّ َذوِّي اْلُقْرََب َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحب ِّ } :( من الســــــورة177) اكِّنَي َواْبَن الســــــَّ َواْليَـتَاَمى َواْلَمســــــَ

 .{َوالسَّآئِّلِّنَي َويفِّ الر ِّقَابِّ 
إذا كانوا فقراء،  وصــــــــــــــلةً  إليهم صــــــــــــــدقةً  املالِّ   دفعِّ  { لكونِّ }َذوِّي اْلُقْرََب  مَ قدَّ قد قاَل هناك: و 

قـدرهتم على   ى، لعـدمِّ يتـامَ ليســــــــــــــوا باـلذين  من الفقراءِّ   ابلصـــــــــــــــدقـةِّ أوىَل  ى الفقراءُ وهكـذا اليتـامَ 
ــيئاً.  لكونهِّ  ،إىل ما يف أيدي الناس الكســــــب. واملســــــكني: الســــــاكنُ   وابُن الســــــبيل: ًل جيد شــــ

 ا. هـ. له. ملالزمتهِّ  ابناً للسبيلِّ  لَ عِّ املنقطع، وجُ  املسافرُ 
حتاجني، وما َتفعلوا مِّن  ،  ابت، يَعَلْمها هللاالطَّاعاتِّ والُقرُ وما تُنفِّقوا مِّن أموالٍّ على هؤًلءِّ املــــــــــُ

 وسَيحفظُها لكم، وجُيازيكم عليها أفضَل اجلزاء. )الواضح(.
 

ًئا َوه َو َشرٌّ َلك مم َواَّللي   }  -216 بُّوا َشيـم ًئا َوه َو َخريم  َلك مم َوَعَسى َأنم حتِ  َره وا َشيـم َوَعَسى َأنم َتكم
 {.َوأَنـمت مم اَل تـَعمَلم ونَ يـَعمَلم  

 ، ألنـه ًل أيمركم إًل مبـا علم فيـه خرياً لكم ؛فبـادروا إىل مـا أيمركم بـه  ،َلُموَن{ ذـلك}َوأَنُتْم ًلَ تـَعْ 
 . )روح املعاين(.لكم ا هو شرٌّ ألنه ًل ينهاكم إًل عم   ؛ا هناكم عنهوانتهوا عم  
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اِفر  فـَأ ولَئـَِك َحِبطـَتم َأعممَـ }  -217 نـميـَا َوَمنم يـَرمتـَِددم ِمنمك مم َعنم ِدينـِِه فـََيمـ تم َوه َو كـَ اَل  مم ِف اـلدُّ
َِخَرِة   {.َوأ ولَِئَك َأصمَحاب  النياِر ه مم ِفيَها َخاِلد ونَ َواآلم

َم الكالُم يف معىن اخللود. يفسره، وقاَل يف اآليةِّ ( ومل 39وقد مرَّ بلفظهِّ يف اآليةِّ ) قال: تقدَّ
 (: خالدون: يعين ًل ميوتون. 25)
 

بِيِل اَّللِي أ ولَِئَك يـَرمج وَن  ِذيَن َهاَجر وا َوَجاَهد وا ِف ِإني اليِذيَن َآَمن وا َوالي }  -218 َرمحمََة اَّللِي ســـــــــَ
 {َواَّللي  َغف ور  رَِحيم  

 ذنوبِّ  ســــــــــــــاترُ  وهللاُ   ،همإاي   رمحتهِّ  بفضــــــــــــــلِّ  هُ تَ لهم جنـَّ دخيُ ف يرمحهم هللاُ  أنْ  أُولئَك يطمعونَ  ...
 ي(.لطَّب )ا علـيهم بـالرمحة. لٌ متفض ِّ  ،عنها بعفوهِّ  عبـادهِّ 

 
 {َويـ َبنيِ   َآََيتِِه لِلنياِس َلَعليه مم يـََتذَكير ونَ } -221

ُ لكم يف سائرِّ كتايب الذي أنزلتُه على نبي ِّي حممدٍّ صلى هللا عليه وسلم آاييت  ... فكذلك أبني ِّ
ُحها لكم، لتتفكروا يف وعدي ووعيدي، وثوايب وعقايب، فتختاروا طاعيت اليت وُحجَ  جي وأوض ِّ
اليسريِّ من اآلخرة، والفوَز بنعيمِّ األبد، على القليلِّ من اللذَّاتِّ و  ن هبا ثوايب يف الدارِّ تنالو 

، بركوبِّ معصييت يف الدنيا الفانية، اليت من ركَبها كان معادُه إيل ، ومصريُه إىل ما ًل اتالشهو 
 قَِّبَل له به من عقايب وعذايب )الطَّبي(.

 
223- { َ  .{مم م اَلق وه  ا أَنيك  اعمَلم و وَ َواتـيق وا اَّللي

 قال: مبالغٌة يف التحذير.
دوا ما فتزوَّ  ،فيجازيكم أبعمالكم { ابلبعثِّ ْعَلُموْا أَنَُّكم مُّلَـُٰقوهُ }َوٱوقاَل اآللوسي رمَحُه هللا: 

 . )روح املعاين(.ينفعكم
 

 .{َواَّلل   َعزِيز  َحك يمِهني َدرََجة  َوََل ني ِمثمل  اليِذي َعلَيمِهني ِِبلمَمعمر وِف َولِلر َِجاِل َعلَيم } -228
 )ابن كثري(.  ره.وقدَ  وشرعهِّ  يف أمرهِّ  أمره، حكيمٌ  وخالفَ  ممن عصاهُ  يف انتقامهِّ  عزيزٌ  :أي
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َ َواعمَلم وا َأني } -231 ٍء َعِليم  َواتـيق وا اَّللي َ ِبك لِ  َشيم  .{اَّللي
َ بُِّكل ِّ َشْيءٍّ َعلِّيمٌ وَ }  { أي: فيما أتتوَن وما تَذرون،َواتَـُّقوا اَّللََّ } {: فال َيَفى عليه اْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

 شيءٌ مِّن أمورِّكم السريَّةِّ واجلهرية، وسُيجازيكم على ذلك. )ابن كثري(. 
  

َِخرِ َذِلَك ي وَعظ  ِبِه َمنم  } -232 ِم اآلم ِمن  ِِبَّللِي َوالميَـوم  .{َكاَن ِمنمك مم يـ ؤم
جهنَّ إذا تراَضوا بينهم ابملعروف، نعِّ الَوًلاي أْن يتزوَّجَن أزواأي: هذا الذي هنيناكم عنه، مِّن م

َّللَِّّ أيها الناُس } {َمْن َكاَن مِّْنُكمْ أيمتُر به ويتَّعُظ به وينفعُل له } رِّ يـُْؤمُِّن ابِّ { أي: َواْليَـْومِّ اآْلَخِّ
 جلزاء )ابن كثري(.يؤمُن بشرعِّ هللا، وَياُف وعيَد هللاِّ وعذابَُه يف الدارِّ اآلخرةِّ وما فيها من ا

 
َ ِِبَا تـَعمَمل وَن َبِصري  } -233 َ َواعمَلم وا َأني اَّللي  {.َواتـيق وا اَّللي

كم ورجالَ   ،كمنساءكم لرجالِّ   وفـيما ألزمَ   ،من احلقوق  كم علـى بعضٍّ لبعضِّ   فـيـما فرضَ   وخافوا هللاَ 
ن مِّ   غريهِّ ويف ، ذلكيف تدوافتع الفوهُ ّت أنْ  فـاحذروهُ  ،علـيكم ألوًلدكم وفـيما أوجبَ  ،لنسائكم

أيها   ن األعمالِّ مِّ   ا تعملونَ مب  واعلموا أن هللاَ   ،عقوبته  فتستوجبوا بذلكَ   ،هحدودَ   وحقوقهِّ   فرائضهِّ 
ى علـيه  فال َيفَ   ،مهويعلَـ   يراهُ   ،بصريٌ   ،هاها وشر ِّ وخريِّ   ،ها وظاهرهاوخفـي ِّ   ،هاها وعالنـيتِّ سر ِّ   ،الناس
ه. وشر ِّ   ذلكَ   كم خبريِّ حىت جيازيَ   ،علـيكم هُ كلَّ   صي ذلكَ حيُ فهو    ،عنه منه شيء  وًل يغيبُ   ،شيء

 )الطَّبي(. 
 

َواَّللي  ِِبَا فَِإَذا بـََلغمَن َأَجَله ني َفاَل ج َناَ  َعلَيمك مم ِفيَما فـََعلمَن ِف أَنـمف ِسِهني ِِبلمَمعمر وِف } -234
 {.تـَعمَمل وَن َخِبري  

َا تـَْعَمُلوَن َخبِّريٌ } ُ مبِّ  ن مِّ   ،ن نسائكممِّ   هُ ن أنتـم وليُّ مَ   يف أمرِّ   ،أيها األولـياء  مبا تعملونَ   هللاُ و{:  َواَّللَّ
 ينيع ،خبـري ،ن أموركم وأمورهممِّ  ذلكَ  ولغريِّ  ،عروفبـامل هُ نكاحَ  ن أردنَ هن  ممَّ وإنكاحِّ  هنَّ عضلِّ 

 )الطَّبي(. شيء. ى علـيه منهُ ًل َيفَ  ،وعلـم ذو خَّبةٍّ 
 

َ غَ } -235  {.ف ور  َحِليم  َواعمَلم وا َأني اَّللي
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ات الـمعتدَّ   طبةِّ ن خِّ مِّ  ،الرجال  ه نفوسُ فـيما تكنُّ   ،علـيها  وتغطيةٍّ   عبـادهِّ   لذنوبِّ   يعين أنه ذو سرتٍّ 
 .. )الطَّبي(. ن خطاايهم.مِّ  ذلكَ  ويف غريِّ  ،هن  دِّ دَ عِّ  يف حالِّ  هنَّ وذكرهم إاي  

 
َِتِ } -236 َعَلى  َقَدر ه  َمَتاًعا ِِبلمَمعمر وِف َحقًّا َوَمتِ ع وه ني َعَلى المم وِسِع َقَدر ه  َوَعَلى المم قم

ِسِننيَ   .{المم حم
أو    ،متثالإىل اًل  ابملسارعةِّ   ،همإىل أنفسِّ   سنونَ أو الذين حيُ   ،م اإلحسانُ ن شأهنُ ابحملسنني مَ   املرادُ 

 عاين(.)روح امل ابلتمتيع قاتِّ إىل املطلَّ 
 

 {.َوَأنم تـَعمف وا أَقـمَرب  لِلتـيقمَوى} -237
عند الطالق،    اًلفرتاقِّ   بلَ قَ   داقِّ من الصَّ   صاحبهِّ   لَ بَ له قِّ   ا وجبَ كم عم  بعضُ   أيها الناسُ   فواتع  وأنْ 

 . )الطَّبي(.  ى هللاله إىل تقوَ  أقربُ 
 

 {.َواَّللي  َعزِيز  َحِكيم  } -240
انتقامهِّ ممَّن خالَف أمرَُه وهنيه، وتعدَّى حدوَدُه مِّن الرجالِّ والنساء... أي: وهللُا عزيٌز يف 

 )الطَّبي(. 
 

 .{ِِبلمَمعمر وِف َحقًّا َعَلى المم تيِقنيَولِلمم طَليَقاِت َمَتاع  } -241
يوافُق  تفسرُي اآلية: وتُعَطى املطلَّقاُت حقَُّهنَّ من املتعة، يعين من املال، كلٌّ مبا يقدُر عليهِّ مم ا

تنقلَب األموُر إىل عداوةٍّ  ، ولئال  قائمة حاَلُه وكرَمُه ومعايَل أخالقه، لتبَقى األخوَُّة اإلسالميَّةُ 
م فيما أيتون وما يَذرون.  )الواضح(. وبغضاء. وهو ما يعرفُه الذين َيَشون رهبَّ

 
ٍل َعَلى النياِس َوَلِكني } -243 َ َلذ و َفضم ثـََر النياِس اَل َيشمك ر ونَ ِإني اَّللي  {.َأكم
نجيهم. وهذه هم يُ م وسعيَ وظنوا أن حوهلَ  ،واهذا، بل استبدُّ  يف مجيعِّ  هُ فلم يشكروا نعمتَ ... 
 هللا يف إجيادهِّ  فضلَ   الناسُ   أن يشكرَ   فيجبُ   :هذا الفعل، أي  من مثلِّ   الناسِّ   لسائرِّ   حتذيرٌ   اآليةُ 
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 اخلروجِّ  ًل طلبُ  ،إىل امتثاهلا منهم اجلريُ  والنواهي، فيكونُ  ابألوامرِّ  وهدايتهِّ  ،إايهم ورزقهِّ  ،هلم
 )ابن عطية(. الشاكر. على األقل ِّ  دًللةً  تعاىل األكثرَ  وّتصيصهُ  .عنها

 
يع  َعِليم  } -244 َ ْسَِ  {.َوقَاتِل وا ِف َسبِيِل اَّللِي َواعمَلم وا َأني اَّللي

الذي هداكم  يعين يف دينهِّ  {ِفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ }أيها املؤمنون  {َوقَاتُِّلواْ }يعين تعاىل ذكره بذلك: 
كم، وًل جتبنوا عن لقائهم، وًل رب ِّ  ين عن سبيلِّ كم، الصاد ِّ نِّ دي أعداءِّ  ،الشيطان له، ًل يف طاعةِّ 

 كم من لقائهم وقتاهلم حذرُ أحدَ  كم، وًل مينعنَّ كم وموتُ تقعدوا عن حرهبم، فإن بيدي حياتُ 
واعلموا أن هللَا مسيٌع : {َواْعَلُموا أَنَّ اَّللََّ مسِّيٌع َعلِّيمٌ } .بقتاهلم على نفسهِّ  ةِّ املنيَّ  وخوفُ  املوتِّ 

ومبا هم عليه مقيموَن مِّن اإلميانِّ والكفر، والطاعةِّ واملعصية، حميٌط  وهلم، وعليٌم هبم وبغريهم،لق
 (.، ابختصارفخريًا، وإْن شرًّا فشرًّا. )الطَّبيبذلَك كل ِّه، حىت أجازَي كالًّ بعمله، إْن خريًا 

 
رِ  َوَقدم  نـ َقاِتَل ِف َسبِيِل اَّلل ِ قَال وام َوَما لََنا َأالي } -246 َنا ِمن ِدََيِرََن َوأَبـمَنآئَِنا فـََلميا  أ خم ك ِتَب جم

ه مم  َعلَيمِهم  المِقَتال   ام ِإالي قَِليالً مِ نـم  .{َواَّلل   َعِليم  ِِبلظياِلِمنيتـََوليوم
 ؟ هللا ًن وعدوَّ هللا عدوَّ  يف سبيلِّ  نا أن نقاتلَ مينعُ  شيءٍّ  وأيُّ  {:نـَُقاتَِّل يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ }
 .يف سبيله واجلهادُ هم عدو ِّ  عليهم قتالُ  ضَ رِّ ا فُ { يقول: فلم  ا ُكتَِّب َعَلْيهُِّم ٱْلقِّتَالُ فـََلمَّ }
لظَّالِّمِّني{} ُ َعلِّيٌم ابِّ  ،من نفسه هُ ما وعدَ  هللاَ  ه، فأخلفَ منهم نفسَ  مبن ظلمَ  وهللا ذو علمٍّ : َواَّلل 

 (.)الطَّبي عليه. هُ أن يوجبَ  ابتداءً  هُ ه فيما سألَ رب ِّ  أمرَ  وخالفَ 
 

ا َوقَاَل ََل مم نِبِيـُّه مم ِإني آيََة م لمِكِه َأن َيَمتَِيك م  التياب وت  ِفيِه َسِكيَنة  مِ ن ريبِ ك مم َوبَِقيية  مِ ي } -248
ِمِننيتـََرَك آل  م وَسى َوآل  َهار وَن   .{حَتمِمل ه  المَمآلِئَكة  ِإني ِف َذِلَك آليًَة ليك مم ِإن ك نت م مُّؤم

 مُِّل هذا التابوَت مالئكُة هللاِّ وَتضعُه عنَد طالوت.وحيَ 
 )الواضح(.   ويف ذلَك آيٌة عظيمٌة لكم وعَّبة، تدلُّ على ُملكهِّ عليكم، إْن كنتم مصد ِّقني بذلك.

 
َم ِبَال وَت َوج نوِدهِ } -249  اَّللِ  َكم مِ نَأَّني م مُّالَق و َقاَل اليِذيَن يَظ نُّوَن  قَال وام الَ طَاَقَة لََنا الميـَوم
 . {قَِليَلٍة َغَلَبتم ِفَئًة َكِثريًَة ِبِِذمِن اَّللِ  َواَّلل   َمَع الصياِبرِينِفَئٍة 
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م، فقاَل هلم علماؤهم واخلُلَُّص منهم، املؤمنون بلقاءِّ هللاِّ   قالوا: ًل قدرَة لنا على حماربتِّهم؛ لكثرهتِّ
 ووعدهِّ  ا وعزمِّها وتوكُّلِّها، تســتمدُّ قوَّهَتا من هللاِّ ســنِّ ثوابِّه: إنَّ مجاعًة قليلًة، مؤمنًة يف عقيدهتِّ وحُ 

ا الظاهرة، إبذنِّ هللاِّ وتيسـريِّه،  وى على قوَّهتِّ ابلنَّصـرِّ واجلزاءِّ، سـَتغلُِّب فئًة كبريًة عدوًَّة ًل تعتمُد سـِّ
ذًلنِّ هللاِّ هلم، وًل  ُة الفئـــةِّ املؤمنـــةِّ مع أتييـــدهِّ ونصــــــــــــــرهِّ فال تُغين كثرهُتم مع خـــِّ . هلم َتضــــــــــــــرُّ قلـــَّ

 )الواضح(.
 

ًاأَفمرِغم  َناقَال وام رَبـي َوَلميا بـََرز وام جِلَال وَت َوج ن وِدِه } -250 َنا َصْبم  .{َعلَيـم
 )الطَّبي(. علـينا صَّباً. أنزلْ  :بَّنا أْفرْغ َعلَـْينا َصَّْبًا{ يعينقالوا: }رَ  هُ وأصحابَ  يعنـي أن طالوتَ 

 ئني من احلولِّ متَّب ِّ  ،عني إىل هللا تعاىلمتضـــــــــــــر ِّ  ،اءضـــــــــــــعفال قلوبُ   أن قويتْ  { مجيعاً بعدَ قَالُواْ }
َّْبًا{ أي} :والقوة نَا صــــــــــــــَ  النفسِّ  به حبسُ  واملرادُ   .قنا لهذلك علينا ووف ِّ  بَّ صــــــــــــــُ   :َربَـّنَا أَْفرِّْغ َعَليـْ
 . )روح املعاين(.للقتال

 

ٍل َعَلى رمض  َوَلوماَل َدفمع  اَّللِي النياَس بـَعمَضه مم بِبَـعمٍض َلَفَسَدِت األمَ } -251 َوَلِكني اَّلليَ ذ و َفضم
 .{المَعاَلِمنيَ 

أي: َمن ٍّ عليهم، ورمحةٍّ هبم، يدفُع عنهم ببعضهم بعًضا، وله احلكُم واحلكمة، واحلجَُّة على 
 كثري(. َخلقهِّ يف مجيعِّ أفعالهِّ وأقواله. )ابن  

 
 اجلزء الثال 

 
َفع  ِعنمَده  ِإالي ِبِِذمنِِه يـَعمَلم  َما  ليه  َما ِف السيَماَواِت َوَما ِف اأَلرمضِ } -255 َمن َذا اليِذي َيشم

َ أَيمِديِهمم َوَما َخلمَفه مم  يط ونَ َبنيم ٍء مِ نم ِعلمِمِه ِإالي ِِبَا َشاء َواَل َيِ   {.ِبَشيم
 رهِّ ويف ملكه، وحتت قه عبيدهُ  أبن اجلميعَ  إخبارٌ  {:لَُّه َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأَلْرضِّ }

لََّقْد َأْحَصـُٰهْم . }إِّن ُكلُّ َمن ِفِّ ٱلسََّمـٰوَٰتِّ َوٱأَلْرضِّ إًِّلَّ آتِّى ٱلرَّمْحَـٰنِّ َعْبدًا كقوله:   وسلطانه،
اً  ُهْم َعد   )ابن كثري(.  . 95 – 93 :مري]سورة  وَُكلُُّهْم ءَاتِّيهِّ يـَْوَم ٱْلقِّيَـَٰمةِّ فـَْردًا{. َوَعدَّ
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( من السورة: 19عند تفسريِّ اآليةِّ ) ولعله يعين  اإلحاطة.م معىَن قال: تقدَّ { َوًَل حيِّيطُونَ }
ْلكافِّرِّين{} ُ حمِّيٌط ابِّ به   احملاطَ   حىت ًل تفوتَ  ،اجلهات  من مجيعِّ   األخذُ   :واإلحاطة، فقال:  واَّلل 

 من الوجوه. بوجهٍّ 
 ًل يعلمُ  :املعىنكما هو على احلقيقة، و   هُ علمُ  :علماً  ابلشيءِّ  اإلحاطةُ وقاَل اآللوسي رمَحُه هللا: 

َا َشاء{ أنْ تعاىل ما من معلوماتهِّ  شيءٍّ  كنهَ   من هؤًلءِّ  أحدٌ   . )روح املعاين(.ميعلَ   }إًِّلَّ مبِّ
 

يع  َعِليم  } -256  {.َواَّللي  ْسَِ
  من األندادِّ   ئهِّ هللا وتَّبُّ   بوحدانيةِّ   عند إقرارهِّ   ،ابلطاغوت  الكافرِّ   ،ابهلل وحده  املؤمنِّ   إميانَ   وهللا مسيعٌ 

 هللا.  من دونِّ  دُ عبَ اليت تُ  اثنِّ واألو 
 من الَّباءة من اآلهلةِّ   -ى عليه  وما انطوَ   ،هُ قلبَ   ربوبيتهِّ   هللا وإخالصِّ   عليه من توحيدِّ   يٌم مبا عزمَ عل

عنه  ًل ينكتمُ  ،هقلن خَ مِّ  أحدٍّ  كل ِّ   نفسُ  هُ ذلك مما أخفتْ  ، وبغريِّ ضمريهُ  - والطواغيت واألصنامِّ 
خرياً   إنْ   ،نفسه  هُ وأضمرتْ   به لسانهُ   مبا نطقَ   القيامةِّ   كالً يومَ   يَ از ى عليه أمر، حىت جيوًل َيفَ   سرٌّ 

 الطَّبي(. ) رًّافش  اشرًّ  وإنْ  ،رياً خف
 

لَِياؤ ه م  الطياغ وت  ُي مرِج وََّن مم ِمَن النُّوِر ِإىَل الظُّل َماِت } -257 أ ولَِئَك َواليِذيَن َكَفر وا َأوم
 {.د ونَ َأصمَحاب  النياِر ه مم ِفيَها َخالِ 

 )ابن عطية(.  لكفرهم. يف النارِّ  عليهم ابخللودِّ  حكمَ 
 

َم الظياِلِمنيَ } -258 ِدي المَقوم  .{َواَّللي  اَل يـَهم
 قاَل رمَحُه هللا: تذييٌل مقرٌر ملضمونِّ اجلملةِّ اليت قبله.

ُ ًَل يـَْهدِّي اْلَقْوَم الظَّالِّمِّنيَ }وأورَد يف آخرهِّ قوَل السد ِّي:   ميان. { إىل اإلَواَّللَّ
َضٌة عِّْنَد َرهب ِِّّ أي: ًل يُلهُمهم حجًَّة وًل برهاًًن، بل }وقاَل ابُن كثريٍّ رمَحُه هللا:  ْم ُحجَّتـُُهْم َداحِّ

  . 16ى: { ]سورة الشور َوَعَلْيهِّْم َغَضٌب َوهَلُْم َعَذاٌب َشدِّيدٌ 
 

َ َعزِيز  َيَمتِيَنَك َسعمًيا  ُث ي ادمع ه ني } -260  .{َحِكيمَواعمَلمم َأني اَّلل 
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 .وجل   هللا عزَّ  هُ كما أمرَ   ، فدعاهنَّ هنَّ أن يدعوَ  وجلَّ  هللا عزَّ  هُ أمرَ  {:مثَّ اْدُعُهنَّ }
غلبُه شيء، وًل ميتنُع منه شيء، وما شاَء كان بال أي: عزيٌز ًل يَ { َواْعَلْم أَنَّ اَّلل َ َعزِّيٌز َحكِّيم}

 الهِّ وأفعاله، وشرعهِّ وقَدره. )ابن كثري(.  ممانع؛ ألنه العظيُم القاهُر لكل ِّ شيء، حكيٌم يف أقو 
 

 ك لِ  َكَمَثِل َحبيٍة أَنبَـَتتم َسبمَع َسَناِبَل ِف   ي نِفق وَن َأممَواََل مم ِف َسبِيِل اَّلل ِ ميَثل  اليِذيَن } - 261
َلٍة مِ َئة  َحبيٍة َواَّلل   ي َضاِعف  ِلَمن َيَشاء   .{َواَّلل   َواِسع  َعِليمس نبـ 

هللا أبنفسهم  أعداءِّ  ينفقون أمواهلم على أنفسهم يف جهادِّ  {:اَّلل ِّ ْمَواهَلُْم يفِّ َسبِّيلِّ وَن أَ يُنفِّقُ }
 .وأمواهلم

اليت  السبعمائةِّ  علـى أضعافِّ  ،املنفقـني يف سبـيـله لقهِّ من خَـ  من يشاءُ  أن يزيدَ  {عٌ اسِّ وَ  هللاُ وَ }
 )الطَّبي(. منهم الزايدة. ن يستـحقُّ مَ  {يمٌ لِّ عَ }أن يزيده،  هُ وعدَ 

 
بِيــِل اَّلل ِ } -262 ا َواَل َأًذى  الــيِذيَن ي نِفق وَن َأممَواََل مم ِف ســـــــــــَ ا أَنَفق وا  َمنــًّ َلي مم  ُث ي اَل يـ تمِبع وَن مــَ

ر ه مم ِعنَد َرّبِ ِمم   {.َأجم
 لبيانِّ كيفيةِّ اإلنفاقِّ قاَل رمَحُه هللا: هذه اجلملُة متضمنةٌ  {الَّذِّيَن يُنفُِّقوَن أَْمَواهَلُْم يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ }

 .الذي تقدَّم
 اجملاهدين يف سبيلِّ   هُ يعين تعاىل ذكره بذلك: املعطي مالَ وقاَل اإلماُم الطَّبي رمَحُه هللا يف بياهنا:  

هللا  عينون اجملاهدين يف سيبلِّ تعاىل ذكره: الذين يُ  هللا. يقولُ  أعداءِّ  هلم على جهادِّ  هللا معونةً 
 . ذلك من مؤهنم غريِّ ًلهتم، و ويف محو  ،عليهم ابإلنفاقِّ 

ُْم َأْجُرُهْم عِّنَد َرهب ِِّّمْ } هللا، مث مل  يلِّ سبهلم ثواهبم وجزاؤهم علـى نفقتهم اليت أنفقوها يف  {: هلَّ
 )الطَّبي(.  عوهنا منًّا وًل أذى.تبِّ يُ 

 
بَـع َهآ َأًذىقـَومل  ميعمر وف  َوَمغمِفَرة  } -263  .{َخريم  مِ ن َصَدَقٍة يـَتـم

  مبا عند هللا  والرتجيةُ  والتأنيسُ  وهو الدعاءُ  - املعروفَ  من هللا تعاىل أن القولَ  جزمٌ  هذا إخبارٌ 
فيه  املعروفَ  ألن ذلك القولَ  ؛ظاهرها صدقة، ويف ابطنها ًل شيء هي يف من صدقةٍّ  خريٌ  -

 )ابن عطية(. فيها. أجر، وهذه ًل أجرَ 
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ََذىا اَل تـ بمِطل و  ََي أَيُـَّها اليِذيَن َآَمن وا} -264 َكاليِذي يـ نمِفق  َماَله  رََِئَء   َصَدقَاِتك مم ِِبلمَمنِ  َواألم

َواٍن َعلَيمِه تـ َراب  فََأَصابَه  َواِبل  فَ  َِخِر َفَمثـَل ه  َكَمَثِل َصفم ِم اآلم ِمن  ِِبَّللِي َوالميَـوم ََتََكه  النياِس َواَل يـ ؤم
ءٍ  َم المَكاِفرِينَ وا  ِميا َكَسب  َصلمًدا اَل يـَقمِدر وَن َعَلى َشيم ِدي المَقوم  . {َواَّللي  اَل يـَهم

ْلَمن ِّ َواأْلََذى} كم نون، ًل جتعلوا صدقاتِّ ها املؤمِّ أيُّ  {:اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن َآَمُنوا ًَل تـُْبطُِّلوا َصَدقَاتُِّكْم ابِّ
ُب ثواَب ما ذهِّ يُ منكم  الغلطَ  اهذ ى، فإنَّ ا ابملن ِّ واألذَ عوهنَ بِّ تْ عندما تُـ  ذهُب هباء، وذلكَ تَ 

قتم به.   تصدَّ
طلبوا   يَ وهم ملشد، إىل اخلريِّ والرُّ  رينافي الك هدِّ ًل يَ  وهللاُ  {: َواَّللَُّ ًَل يـَْهدِّي اْلَقْوَم اْلَكافِّرِّينَ }

 اهلدايَة والرشاَد من هللا.
ن أن مِّ  فال بدَّ للمؤمننيَ ار، ن خصائصِّ الكف  ى مِّ ن ِّ واألذَ كالًّ من الرايءِّ واملَ   تعريٌض أبنَّ  وفيهِّ 

 .()الواضح بوهاجنَّ تيَ 
 

يٍل َوَأعمَناٍب } - 266 َار  أَيـََودُّ َأَحد ك مم َأن َتك وَن َله  َجنية  مِ ن َّنِي َله  ِفيَها  ََتمِري ِمن حَتمِتَها اأَلَّنم
ََتََقتم  َفَأَصاَّبَا ِإعمَصار  ِفيِه َنَ  َوَله  ذ ر ِيية  ض َعَفاءِمن ك لِ  الثيَمَراِت َوَأَصابَه  المِكَْب   َكَذِلَك ر  فَاحم

 .{يـ َبنيِ   اَّلل   َلك م  اآلََيِت َلَعليك مم تـَتَـَفكير ون
هنر، وهو:   مجعُ  األهنارُ : ( من السورة25 اآليةِّ )يفقاَل يف مثلها،  {:جَتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارُ }

إليها  اجلريُ  دَ سنِّ وأُ  .فيها الذي جيري ودون البحر، واملراد: املاءُ  فوق اجلدولِّ  ،ى الواسعاجملرَ 
  أي:  82يوسف:  سورة  ]   َوٱْسَئلِّ ٱْلَقْريََة{}  :تعاىل  كما يف قولهِّ   ،هو املاء  جمازاً، واجلاري حقيقةً 

 الشاعر:  وكما قالَ  ،هاأهلَ 

 عَدَك اي ُكليُب املْجلِّسُ ب واستبَّ      وقَِّدتْ دَك أُ أن الن اَر بع ونبئتُ 
 إىل اجلنات؛ ًلشتماهلا على األشجار، أي: من حتتِّ  { عائدٌ ا}مِّن حَتْتِّهَ  :يف قوله والضمريُ 

 ا. هـ. أشجارها.
 .أطفـال  صغارٌ   {:َوَلُه ُذر ِّيٌَّة ُضَعَفاءُ }  ،ََّب الكِّ ه  أصابَ   اجلنةِّ   يعين أن صاحبَ   {:َوَلُه ُذر ِّيٌَّة ُضَعَفاء}
ُ َلُكُم اآلاَيتِّ َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرون{} ُ اَّلل  َ   :َكَذلَِّك يـَُبني ِّ   النفقةِّ    أمرَ وتعاىَل   كم تبـاركَ لكم ربُّ   كما بـنيَّ

ُ  كذلكَ   ،فـيها لكم فعلهُ  وما لكم وما لـيسَ  ،ههاوكيف وجَّ  ،يف سبـيـله ى  سوَ  ايتِّ لكم اآل يبـني ِّ
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 ،ا منه بذلك علـيكمإنعامً   ،هاجَ جَ لكم حُ   حُ ويوض ِّ   ،هاا وحرامَ وحالهلَ   ،هاكم أحكامَ فُ فـيعر ِّ   ،ذلك
ا فـيها وتعملوا مب  ،يهاف  هللاِّ   روا وتعتَّبوا حبججِّ كم فتتدبَّ روا بعقولِّ ُروَن{ يقول: لتتفكَّ َفكَّ ُكْم تـَتَـ }َلَعلَّ 

 )الطَّبي(. فتطيعوا هللا به. ،هامن أحكامِّ 
 

َ َغَِّنٌّ محَِيد} -267  .{َواعمَلم وام َأني اَّلل 
ٌّ َوٱعْ } َ َغينِّ  )البغوي(.  .فعالهيف أ حممودٌ  :}محِّيٌد{ ،{ عن صدقاتكمَلُمۤواْ أَنَّ ٱَّللَّ
 

 .{َعِليم  َواَّللي  َواِسع  } -268
كم هبا عند صيها لكم حتـى جيازيَ حيُ  ،هباقون صدَّ وتَ  نفقونَ كم التـي تُ كم وصدقاتِّ بنفقاتِّ  مٌ يعل

 )الطَّبي(.  كم.كم علـيه يف آخرتِّ مقدمِّ 
 

َمَة  }  -269 كم َمَة فـََقدم أ وِتَ  ي ؤِت اْلِم كم َت اْلِم ًا َكِثريًا َوَما َيذيكير  ِإالي  َمن َيَشاء َوَمن يـ ؤم  أ ومل وام َخريم
 . {األَلمَباب

 ذلكَ  هللاُ  ن يؤتهِّ ومَ  ،ن يشاءمَ  والفعلِّ  يف القولِّ  الصوابِّ  إصابةَ  يؤيت هللاُ  ثناؤه: يعين بذلك جلَّ 
  خرياً كثرياً. فقد آاتهُ 

 يف هذه اآلايتِّ   هُ به ربُّ   عظَ مبا وَ   عظُ وما يت  ثناؤه:  يعين بذلك جلَّ :  يَذَّكَُّر إًِّلَّ أُْولُواْ األَْلبَاب{َوَما  }
  هُ وعدَ  ويف غريها من آي كتابه، فيذكرُ  هم فيهابه غريَ  عظَ م مبا وَ عظ فيها املنفقني أمواهلَ اليت وَ 
يعين: إًل { إًِّلَّ أُولُوا َأًلْلبَابِّ به، } هُ فيما أمرَ  ويطيعهُ ه، عنه ربُّ  هُ ا زجرَ عم   فيها، فينزجرُ  هُ ووعيدَ 
 ًنفعةٍّ  غريُ  أن املواعظَ  ثناؤهُ  جلَّ  ه. فأخَّبَ وهنيَ  هُ أمرَ  وجلَّ  الذين عقلوا عن هللا عزَّ  ،لعقولأولو ا

 )الطَّبي(.  النـَُّهى والعقول. إًل أهلَ  ًنهيةٍّ  ى غريُ إًل أويل احلِّجا واحللوم، وأن الذكرَ 
 

رٍ  ٍة َأوم َوَمآ أَنَفقمت مم مِ ن نـيَفقَ } -270  {.َنَذرمُت م مِ ن نيذم
 أو عملِّ  اًب به إليه، من صدقةٍّ هللا وتقرُّ  رًا يف طاعةِّ تَّبُّ  ،على نفسه املرءُ  هُ يعين ابلنذر: ما أوجبَ 

 )الطَّبي(. . خري
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 {.َواَّللي  ِِبَا تـَعمَمل وَن َخِبري  } -271
 أي: ًل َيَفى عليه مِّن ذلَك شيء، وسيجزيكم عليه. )ابن كثري(. 

 
 {.َوأَنـمت مم اَل ت ظمَلم ونَ َوَما تـ نمِفق وا ِمنم َخريمٍ يـ َوفي ِإلَيمك مم } -272

 ًل تنقصوَن من ثوابِّ أعمالِّكم شيئًا. )البغوي(.
 

َ ِبِه َعِليم} -273  .{َوَما ت نِفق وام ِمنم َخريمٍ فَِإني اَّلل 
 )ابن عطية(. ثيب. عليه ويُ  ليجازيَ  ،صيه وحيُ  يعلمهُ  :أي ،حمض وعدٌ 

 
ر ه مم ِعنمَد َرّبِ ِمم َواَل اليِذيَن يـ نمِفق وَن َأممَواََل مم ِِبللييمِل َوالنـيَهاِر ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة } -274 فـََله مم َأجم

 {.َخومف  َعَليمِهمم َواَل ه مم ََيمَزن ونَ 
 .يف الطاعات على ما فعلوا من اإلنفاقِّ  ،القيامة يومَ  :}فـََلُهْم َأْجُرُهْم عِّنَد َرهب ِِّّْم{ أي

َفَمْن ( من السورة: }38يف اآلية )الشوكاين رمحُه هللا  ها  بيَّن  {َوًَل َخْوٌف َعَلْيهِّْم َوًَل ُهْم حَيَْزنُونَ }
 ،اآلخرة{ يعين يف َفاَل َخْوٌف َعَلْيهِّمْ }: قال{، تَبَِّع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيهِّْم َوًَل ُهْم حَيَْزنُونَ 

 .{ يعين ًل حيزنون للموت}َوًلَ ُهْم حَيَْزنُونَ 
 

بُّ ك لي َكفياٍر } -276  .{أَثِيمَواَّلل   الَ َيِ 
عن ذلك،   ذلك من معاصيه، ًل ينزجرُ   وغريِّ   الراب واحلرامِّ   من أكلِّ   ،عنه  فيما هناهُ   يف اإلمثِّ   متمادٍّ 

 َّبي(. )الط وآي كتابه. هبا يف تنزيلهِّ  هُ اليت وعظَ  هِّ رب ِّ  مبوعظةِّ  عظُ وًل يرعوي عنه، وًل يتَّ 
 

ر ه مم ِعنمَد } -277 ِإني اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت َوأَقَام وا الصياَلَة َوَآتـَو ا الزيَكاَة ََل مم َأجم
 {.َرّبِ ِمم َواَل َخومف  َعَليمِهمم َواَل ه مم ََيمَزن ونَ 

َم تفسريها. يعين متفرقة.ذكَر أنه   تقدَّ
م، وشكروا لهُ وا إمياهنَ عُ بَـ ا وأتْـ آمنو  الذينَ  إنَّ وتفسريها:  ُه مَ عَ نِّ  م ابألعمالِّ الصاحلة، فأطاعوا رهبَّ
وا زكاَة م، وأعطَ قه، وداوموا على صلواهتِّ لْ نوا إىل خَ َم هلم من احلالل، وأحسَ سَ وا مبا قَ ضُ عليهم، ورَ 
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م، وًل خوٌف عليم للفقراءِّ أمواهلِّ  هم يوَم احلساب، واحملتاجني، هلم مجيعًا اجلزاُء العظيُم عند رهب ِّ
نيا، فهم يف الدُّ  م منَ على ما فاهتَ  زنونَ رايب، وًل هم حيَ ُـ يف مقابلِّ التخبُّطِّ واهللعِّ الذي ُيصيُب امل
 واضح(.)ال الدنيا.ا يف ُن مبقارَ ُف وًل تُ وصَ مكانٍّ أجل ، ونعيمٍّ أعظم، وسعادةٍّ ًل تُ 

 
 {.م ونَ  ي ظملَ َوه مم اَل ُث ي تـ َوَّفي ك لُّ نـَفمٍس َما َكَسَبتم } -281

 )البيضاوي(.  عقاب. وتضعيفِّ  ثوابٍّ  }َوُهْم ًلَ يُْظَلُموَن{ بنقصِّ 
 

ه  َصِغريًا َأو َكِبريًا } -282 تـ بـ وم ام َأن َتكم َأم وم َذِلك مم أَقمَسط  ِعنَد اَّللِ  َوَأقموم   ِإىَل َأَجِلهِ َواَل َتسم
َنك مم فـَلَيمَس َعلَيمك مم ج َنا   لِلشيَهاَدِة َوَأدمََن َأالي تـَرمََتب وام ِإالي َأن  َتك وَن َِتَارًَة َحاِضَرًة ت ِدير وََّنَا بـَيـم

ِهد ومام ِإَذا تـََبايـَعمت مم َواَل ي َضآري َكاِتب  َواَل َشِهيد  َوِإن تـَفمَعل وام فَِإنيه  ف س وق  ِبك   َأالي  تـ ب وَها َوَأشم مم َتكم
َ َويـ َعلِ م ك م  اَّلل    ٍء َعِليم َواتـيق وام اَّلل   .{َواَّلل   ِبك لِ  َشيم

 ى لألجل واملال.أحصَ  ق ، فإن الكتابَ احل لِّ  أجَ إىل {:إِّىَل َأَجلِّهِّ }
ُ بُِّكل ِّ َشْيءٍّ َعلِّيم{}  )الطَّبي(.   كم هبا.صيها علـيكم لـيجازيَ حيُ   ،كم وغريهان أعمالِّ يعين مِّ   :َواَّلل 
 

هَ } -283 ت مم ت م وا الشيَهاَدَة َوَمنم َيكم   {.َواَّللي  ِِبَا تـَعمَمل وَن َعِليم  ا فَِإنيه  َآُِث  قـَلمب ه  َواَل َتكم
ها عند حاجةِّ َمن تعملوَن يف شهادتكم، مِّن إقامتِّها والقيامِّ هبا، أو كتمانكم إاي  عليٌم مبا 

استشهدكم إليها، وبغريِّ ذلك من سرائرِّ أعمالكم وعالنيتها عليٌم، حُيصيهِّ عليكم ليجزَيكم 
 اءَكم، إم ا خريًا وإم ا شرًّا، على قدرِّ استحقاقِّكم )الطَّبي(. بذلك كل ِّهِّ جز 

 
َوِإن تـ بمد وام َما ِف أَنف ِسك مم َأوم ّت مف وه  َي َاِسبمك م  ا ِف السيَماواِت َوَما ِف اأَلرمضِ َّللِ ِي م} -284
ٍء َقِديرفـَيَـغمِفر  ِلَمن َيَشاء َويـ َعذِ ب  َمن َيَشاء َواَّلل   َعَلى ك  ِبِه اَّلل     .{لِ  َشيم

َم تفسريه. ولعله يعين اآليَة ){ قال:  َّلل َِِّّّ ما يفِّ السََّماواتِّ َوَما يفِّ اأَلْرضِّ } ( من السورة: 116تقدَّ
بل  :ولداً، أي على القائلني أبنه اّتذَ  ردٌّ  وقد قاَل هناك: .{ا يفِّ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ بَل لَُّه مَ }

   ..ملكه واألرض، وهؤًلء القائلون داخلون حتتَ  واتِّ املا يف السم هو مالكٌ 
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 هُ لَ كم تفضُّ مؤمنَ  فُ فـيعر ِّ  :فـَيَـْغفُِّر لَِّمن َيَشاء َويـَُعذ ُِّب َمن َيَشاء َواَّلل ُ َعَلى ُكل ِّ َشْيءٍّ َقدِّير{}
يف   عليه نفسهُ  الذي انطوتْ  كم على الشك ِّ ب منافقَ له، ويعذ ِّ  له، فـيغفرهُ  ومغفرتهِّ  عنه بعفوهِّ 

ةِّ  أنبـيائه. ةِّ ونبوَّ  خالقهِّ  وحدانيةِّ  وهللاُ عزَّ وجلَّ على العفوِّ عم ا أخفتُه نفُس هذا املؤمنِّ من اهلمَّ
ابخلطيئة، وعلى عقابِّ هذا الكافرِّ على ما أخفتُه نفسُه من الشك ِّ يف توحيدِّ هللا عزَّ وجلَّ 

مور، قادٌر.  ذلك من األ ، وعلى غريِّ ونبوَّةِّ أنبيائه، وجمازاةِّ كل ِّ واحدٍّ منهما على ما كان منه
 )الطَّبي(. 

 
 ة آل عمرانسور 

 
َيُّ المَقيُّوم  اَّللي  اَل ِإَلَه ِإالي ه َو } -2  {اْلم

يُّ اْلَقيُّومُ تفسرُي }ذكَر أنه تقدََّم  من سورة  255يف تفسريِّ آيةِّ الكرسي )اآلية  ، ويعين{احلَْ
  مبا كسبت.  نفسٍّ  على كل ِّ  {: القائمُ ومُ يُّ قَ و}الْ ، {: الباقييُّ احلَْ } هناك رمحُه هللا: قالَ  ،البقرة(

 وأورَد أقواًًل أخرى يف معنامها.
 
 {. ل ِلنياسِ  ه ًدىِمن قـَبمل  } -4

أنك  سله، ومفـيدًا اي حممدُ رُ  وتصديقِّ  ،هللا من توحيدِّ  ،من هللا، فيما اختلفوا فـيه  للناسِّ بـياًنً 
 )الطَّبي(. هللا. دينِّ  ذلك من شرائعِّ  ي ورسويل، ويف غريِّ ي ِّ نب
 
َرمَحاِم َكيمَف َيَشاء  } -6 َِكيم  ه َو اليِذي ي َصوِ ر ك مم ِف األم  {اَل ِإَلَه ِإالي ه َو المَعزِيز  اْلم

تُرام، واحلِّكمةُ أي: هو الذي خلق، وهو املستحقُّ لإلهليةِّ وحَدُه ًل شريَك له، وله العزَُّة اليت ًل  
 واإلحكام. )ابن كثري(.

 
تَـَنا َوَهبم لََنا ِمنم َلد نمَك َرمحمًَة   ت زِغم اَل رَبـيَنا } -8  {. ِإنيَك أَنمَت المَوهياب  قـ ل وبـََنا بـَعمَد ِإذم َهَديـم
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ـى به عنهم ما ابتلَ  صرفَ م، يف أن يَ منهم إىل رهب ِّ  يعين أهنم يقولون رغبةً  :{وبـَنَاَربَـّنَا ًَل تُزِّْغ قـُلُ }
 مهُ الذي ًل يعل ،أتويـله وابتغاءَ  الفتنةَ  ابتغاءَ  آي القرآنِّ  متشابهِّ  بـاعِّ من ات ِّ  ،مقلوهبُ  الذين زاغتْ 

 .وا عن سبيلكفصدُّ  ق ِّ م عن احلقلوهبُ  هؤًلء الذين زاغتْ  علنا مثلَ نا ًل جتهللا، اي ربَّ  غريُ 
املـُعطي عبادَك التوفيَق والسداد، للثباتِّ على دينك، وتصديقِّ {: إنَك أنَت  إِّنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ }

 َك ورُسلِّك )الطَّبي(.كتابِّ 
 
ٍم اَل رَبـيَنا ِإنيَك َجاِمع  الني } -9  .{ِفيهِ  رَيمبَ اِس لِيَـوم

َم تفسرُي الريب. َذلَِّك ٱْلكِّتَاُب }وقد فسَّرَُه يف اآليةِّ الثانيةِّ من السورةِّ مبا يناسُب اآلية:    قال: تقدَّ
أبن  آاثرًا يف ذلك، تفيدُ أي: ًل مبد َِّل له. مث نقَل من الطَّبي ِّ رمَحُه هللا  ال:فق {فِّيهِّ  ًَل َرْيَب 

.  الريَب معناُه الشك 
 

 { َواَّللي  َشِديد  المِعَقابِ ِبذ ن وِّبِمم  فََأَخَذه م  اَّللي  } -11
به من فيما جاؤوا  بني للرسلِّ هم من املكذ ِّ ن قبلَ ومَ  فرعونَ  ى آللِّ بون كما جرَ كون ويعذَّ هلَ يُ 

منه  العذاب، ًل ميتنعُ  األخذ، أليمُ  شديدُ  :{ أيَوٱَّللَُّ َشدِّيُد ٱْلعَِّقابِّ جه، }جَ هللا وحُ  آايتِّ 
شي، ًل   شيء، وَذلَّ له كلُّ  كلَّ   ال ملا يريد، الذي قد غلبَ الفعَّ  شيء، بل هو أحد، وًل يفوتهُ 

 )ابن كثري(.  سواه. غريه، وًل ربَّ  إلهَ 
 

 {.َوحت مَشر وَن ِإىَل َجَهنيَم َوبِئمَس المِمَهاد   ر وا َستـ غملَب ونَ ق لم لِليِذيَن َكفَ } -12

اآلية، وقال جماهد:  { يعين جهنم، هذا ظاهرُ َوبِّْئَس اْلمَِّهادُ واإلحضار، وقوله } احلشر: اجلمعُ 
)ابن  اهم إىل جهنم.هم الذي أدَّ فعلُ  وبئسَ  :دوا ألنفسهم، فكأن املعىنما مهَّ  سَ ئب :املعىن

 . عطية(
 

ًَة } -13 ِل األَبمَصارِإني ِف َذِلَك َلِعْبم  . {ألي وم
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املؤمنني يف  عبادهِّ  اجلاري بنصرِّ  وقدرهِّ  ،هللا وأفعاله هتدي به إىل حكمةِّ يَ  وفهمٌ  بصريةٌ ملن له 
 )ابن كثري(. األشهاد. يقومُ  ويومَ  ،الدنيا هذه احلياةِّ 

 
 . {المَمآب َواَّلل   ِعنَده  ح سمن  } -14
 . )روح املعاين(.ناحلسَ  املرجعُ  :أي
 

ا ِعنمَد } -15 َار  َخاِلِديَن ِفيَها َوَأزمَواج  م طَهيَرة  لِليِذيَن اتـيَقوم ََّنم َرّبِ ِمم َجنيات  ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
َوان  ِمَن اَّللِي َواَّللي  َبِصري  ِِبلمِعَبادِ   {.َوِرضم

 .احلةوقاموا ابألعمالِّ الصَّ  وا ابهللِّ ذين آمنقني، الاملتَّ  ن نصيبِّ عبادِّ هللاِّ مِّ  هُ إنَّ 
م جناٌن مجيلة، واسعةٌ هلم عن فهؤًلءِّ  واألهناُر العذبة،  هِّ ها جداوُل امليارائعة، جتري من حتتِّ  د رهب ِّ

اإلنساُن وما مل يسمْع به، مع حياةٍّ   بة، وفيها ما مل يرَهُ ومنها ما جيري ابلعسلِّ واللنبِّ وأنواعِّ األشرِّ 
 َص فيها وًل انقطاع.غْ ، ًل نَـ دائمةٍّ هنيئة

يالٌت حمبَّباٌت إىل نٌي مجى الذي يعرتي نساَء الدنيا، وحوٌر عِّ من األذَ راٌت وهلم فيها أزواٌج مطهَّ 
 ُه أبداً. َط عليهم بعدَ رضواُن هللا، فال سخَ  كل ِّ ذلكَ   وفوقَ  ،فوسالنُّ 

وهو يعطي كالًّ  ،همم ونوازعِّ خبرٌي مبيوهلِّ  م يف الدنيا،م وتوجُّهاهتِّ بصرٌي أبعمالِّ عبادهِّ وني اهتِّ  وهللاُ 
 )الواضح(. ص.واجتهَد وأخلَ حبسبِّ ما عمَل 

 
 {.رَبـيَنا ِإنـيَنا َآَمنيا فَاغمِفرم لََنا ذ ن وبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النيارِ } -16

نا بتَ قو ع كَ وتركِّ  ،عنها كَ علـينا بعفوِّ  فـاسرتْ  ،به من عندك ك، وما جاءَ وبنبـي ِّ  قنا بكَ إننا صدَّ 
 نا هبا. بَ أن تعذ ِّ  ًن بـالنارِّ إاي   عنا عذابكَ  ادفعْ و  ،علـيها

 نا بـالنار. نا اي ربَّ بْ  ذلك: ًل تعذ ِّ وإمنا معىَن 
من   بـالنجاةِّ   فقد فـازَ   عن النارِّ   يومئذٍّ   حَ حزِّ النار، ألن من زُ   هم عذابَ أبن يقيَ   سألةَ وا املوإمنا خصُّ 

 ختصار(.)الطَّبي، اب مآبه. سنِّ وحُ  النارِّ  عذابِّ 
 

َحار َوالمم نِفِقنيَ الصياِبرِيَن َوالصياِدِقنَي َوالمَقانِِتنَي } -17 تَـغمِفرِيَن ِِبأَلسم  .{َوالمم سم
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 ابلزكاةِّ   هذا اإلنفاقُ   وغريها، وًل َيتصُّ   للرحمِّ   كالصلةِّ   ،األجر  ومظان ِّ   هللاِّ   يف سبيلِّ   معناهُ   اإلنفاقُ 
 . )ابن عطية(.املفروضة

 
َِكيم  الي ه َو اَل ِإَلَه إِ } -18  {.المَعزِيز  اْلم

  .منه أو انتقمَ  هُ عاقبَ  منه أحدٌ  وًل ينتصرُ  ،أراده يه شيءٌ عل تنعُ يعنـي ابلعزيز: الذي ًل مي
 )الطَّبي(. ل.خـلَ  فال يدخـلهُ  ،ريهيف تدب كيمُ احل
 

ِهَي َّلِلِ   }  -20 َلممت  َوجم ومت وام المِكَتاَب َواأل مِ يِ نَي ليِذيَن أ  َوق ل ل ِ   َوَمِن اتـيبـََعنِ فَإنم َحآجُّوَك فـَق لم َأسم
ت مم  َلمم َلم وام أََأسم َتَدوام  فَِإنم َأسم  {.فـََقِد اهم

 .هلل معي هُ بعين أيضاً وجهَ من اتَّ  مَ : وأسلـيعين {:َوَمنِّ اتَـّبَـَعنِّ }
 . )الطَّبي(. له  واأللوهةِّ  العبـادةِّ  هلل، وإخالصِّ  الوحدانـيةِّ  فإن انقادوا إلفرادِّ  {:فَإِّْن َأْسَلُمواْ }
 

تـ ل وَن اليِذيَن َيَمم ر وَن } -21 ف ر وَن ِبَََِيِت اَّللِي َويـَقمتـ ل وَن النيِبيِ نَي ِبَغريمِ َحقٍ  َويـَقم ِإني اليِذيَن َيكم
 {.النياِس فـََبشِ رمه مم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ِِبلمِقسمِط ِمَن 

، فمن آايتٍّ ب وما أنزَلهُ  هللاِّ  إنَّ الذين كفروا بدينِّ  ثروا الكفَر على اإلميان، وارتكبوا املآمثَ آي ِّناتٍّ
الكرام،   ه، وخالفوهم استكباراً وعناداً، ومل يكتفوا هبذا، بل قتلوا بعَض أنبياءِّ هللاِّ هم رسلَ بتكذيبِّ 

وات ِّباعِّ   هم ابلعدلِّ مرُ أيضدَّ من    فَ و يم إىل احلق ! مث شهروا السُّ هلم يف ذلك سوى دعوهتِّ وًل جرميَة  
م، هم وضالًلهتِّ أهواءَ   ًل يوافقُ   ذلكَ   والبغي واجلهالة، مادامَ   م عن املنكرِّ املستقيم، وينهاهُ   طِّ را الص ِّ 

اً واستعالًء على احلق ِّ واهلدَ  رهم بذلَّ فى. إذاً  تكَّبُّ  )الواضح(.  م. اهلُ ين قريبٍّ  وعذابٍّ  ،وَصغار ةٍّ بش ِّ
 

نـميَ } -22 َِخَرِة أ ولَِئَك اليِذيَن َحِبَطتم َأعمَماَل  مم ِف الدُّ  {.َوَما ََل مم ِمنم ََنِصرِينَ ا َواآلم
هم واجرتائهم من إجرامِّ  ا سلفَ منهم مب إذا هو انتقمَ  هم من هللاِّ ينصرُ  من ًنصرٍّ  القومِّ  وما هلؤًلءِّ 

 . )الطَّبي( فـيستنقذهم منهعلـيه 
 

َن إِ } -23 َعوم نَـه مم ىَل ِكَتاِب اَّللِ  َأَلَم تـََر ِإىَل اليِذيَن أ ومت وام َنِصيًبا مِ َن المِكَتاِب ي دم ك َم بـَيـم  .{لَِيحم
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 وهو النيبُّ  -وبني الداعي هلم  -وهم اليهود  -بني الذين أوتوا  من الباطلِّ  احلقَّ  ليفصلَ  :أي
اإلسالم،  الرجم، أو يف شأنِّ  عليه السالم، أو يف حكمِّ  إبراهيمَ  يف أمرِّ  - صلى هللا عليه وسلم

 ... )روح املعاين(.احلق    يف الدينِّ   بينهم اختالفٌ   وقعَ   حيثُ   ،سلممنهم ومن مل يُ   ن أسلمَ أو بني مَ 
 

ٍء َقِدير  } -26  {.ِإنيَك َعَلى ك لِ  َشيم
ذُه املشركوَن من أهلِّ الكتابِّ ... ألنَك على كل ِّ شيءٍّ  قديٌر دوَن سائرِّ َخلقك، ودوَن َمن اّتَّ

ذها األميوَن رابًّ  واألمينَي من العربِّ إهلًا ورابًّ يعبدونَُه من دونك، كاملسيح، واألندادِّ اليت اّتَّ
 )الطَّبي، ابختصار(.

 
ٍء َقِدير  } -29  {.َواَّللي  َعَلى ك لِ  َشيم
وعلـى   ،ؤمنـنيكموهم علـى املومظاهرتِّ   ،همكم إاي  علـى مواًلتِّ   لعقوبةِّ كم ابتِّ علـى معاجل  قديرٌ   وهللاُ 

 )الطَّبي(.  طلبه. علـيه شيءٌ  تنعُ وًل مي ،أراده ر عليه شيءٌ ًل يتعذَّ  ،هاكل ِّ   ن األمورِّ مِّ  ما يشاءُ 
 

َم َتَِد  ك لُّ نـَفمٍس ميا َعِمَلتم ِمنم َخريمٍ حمُّم }  -30 َها   َعِمَلتم ِمن س َوءٍ َضًرا َوَما  يـَوم نـَ تـََودُّ َلوم َأني بـَيـم
َنه  َأَمًدا بَِعيًدا  .{َوبـَيـم

نَساُن : تعاىل ، كما قالَ ر  ومن ش من خريٍّ  ،أعماله مجيعُ  للعبدِّ  رُ ضَ حيُ  القيامةِّ  يعين يومَ  }يـُنَـبَّأُ ٱإلِّ
َم َوَأخََّر{ َا َقدَّ ذلك وأفرحه، وما   هُ حسناً سرَّ   فما رأى من أعمالهِّ    ،13  :القيامة]سورة    يـَْوَمئِّذِّ مبِّ

 ... )ابن كثري(.وغاظه هُ ساءَ  رأى من قبيحٍّ 
 

َ فَاتيِبع وّن  }  -31 بُّوَن اَّللي ت مم حتِ   {.َواَّللي  َغف ور  رَِحيم  ذ ن وَبك مم  َويـَغمِفرم َلك مم   م  اَّللي  َي مِببمك  ق لم ِإنم ك نـم
 ،تتبعوين حيببكم  إنْ   :أي  ،رمقدَّ   شرطٍّ   ذلك جوابُ   املتأخرين على أن مثلَ   أكثرُ   :{حُيْبِّْبُكُم ٱَّللَُّ }

  َويـَْغفِّْر َلُكمْ } .عنكم وقيل: يرضَ  .يينةابن أبـي حامت عن سفيان بن عُ  رواهُ  .بكميقر ِّ  :أي
يٌم{ أي  ،لكم عنها  يتجاوزْ   :يُذنُوَبُكْم{ أ ُ َغُفوٌر رَّحِّ إليه   بَ وتقرَّ   ،إليه بطاعته  بَ ملن حتبَّ   :}َوٱَّللَّ

 (.، ابختصار. )روح املعاينمى هللا عليه وسلَّ صلَّ  هِّ نبي ِّ  باعِّ ابت ِّ 
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َ َوالريس وَل } -32  {.بُّ المَكاِفرِينَ فَِإني اَّلليَ اَل َي ِ  فَِإنم تـََوليوماق لم َأِطيع وا اَّللي
 )ابن كثري(. . فوا عن أمرهأي: ّتالَ 

 
َراَن } -33 َ اصمطََفى آَدَم َون وًحا َوآَل ِإبـمَراِهيَم َوآَل ِعمم  .{َعَلى المَعاَلِمنيِإني اَّلل 

َم تفسريه. العامل،  مجعُ : اْلَعاَلمِّني{يف اآليةِّ الثانيةِّ من سورةِّ الفاحتة: }وقد قاَل  ذكَر أنه تقدَّ
 قتادة. هُ قالَ  .تعاىل سوى هللاِّ  موجودٍّ  وهو: كلُّ 

 
يع  َعِليم  ذ ر ِييًة بـَعمض َها ِمنم بـَعمٍض } -34  {َواَّللي  ْسَِ

{ أبفعاهلم وما تكنُُّه صدورهم، فيصطفي من يشاُء منهم. َعلِّيمٌ } { ألقوالِّ العباد،َواَّللَُّ مسِّيعٌ }
 املعاين(.)روح 

 
َراَن َربِ  ِإّن ِ ِإذم قَاَلِت اممَرَأة  عِ } -35 ِإنيَك أَنَت َلَك َما ِف بَطمَِّن حم َريرًا فـَتَـَقبيلم ِمَّنِ   َنَذرمت  مم

 .{السيِميع  المَعِليم
 ،على نفسه املرءُ  هُ ما أوجبَ  ( من سورةِّ البقرة:270 يف اآليةِّ )النذرِّ  قاَل اإلماُم الطَّبي يف معىن

 . خري أو عملِّ  من صدقةٍّ  ابً به إليه،وتقرُّ  هللا راً يف طاعةِّ تَّبُّ 
 فتعلمُ  ،}ٱْلَعلِّيُم{ مبا كان ويكون ،دعائي فتسمعُ  ،املسموعات إِّنََّك أَنَت ٱلسَّمِّيُع{ لسائرِّ }

 . )روح املعاين(.نييت
 

َ يـَرمز ق  َمن َيَشاء ِبَغريمِ ِحَساب} -37  . {إني اَّلل 
َسابٍّ  :قوله  يناسبُ  على سبيلٍّ  ،سأهلا لةٍّ سأم لكثرته، أو من غريِّ  ؛تقدير بغريِّ  :{ أي}بَِّغرْيِّ حِّ

ُب{}:  حصوهلا، وهذا كقوله  . )مفاتيح الغيب(.  3الطالق:  سورة  ]  َويـَْرزُْقُه مِّْن َحْيُث ًلَ حَيَْتسِّ
 

يع  الدَُّعاءِ } -38  { ِإنيَك ْسَِ
 )البغوي(.  أي: سامعه، وقيل: جميبه.
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َرابِ َوه َو قَائِم  ي َصلِ ي ِف افـََناَدتمه  المَماَلِئَكة  } -39  {. لمِمحم
 )ابن كثري(. مناجاته وصالته. وجملسُ  ،خلوته وحملُّ  ،عبادته يصلي يف حمرابِّ  وهو قائمٌ 

 
 {.ن وِحيِه ِإلَيكَ  أَنَباء المغَيمبِ َذِلَك ِمنم } -44
 . )ابن عطية(.اإلنسان عن مداركِّ  ما غابَ )البغوي(، والغيب:  الغيب من أخبارِّ  :أي
 

َ يـ َبشِ ر ِك ِبَكِلَمٍة مِ نمه  َكة  ََيَمرمََي  قَاَلِت المَمآلئِ  ِإذم } -45 اْسم ه  المَمِسيح  ِعيَسى ابمن  َمرمََيَ  ِإني اَّلل 
نـمَيا َوا  .{المم َقريِبنيَوِمَن آلِخَرِة َوِجيًها ِف الدُّ

ُركِّ بَِّكلَِّمةٍّ م ِّْنهُ } َ يـَُبش ِّ رُ ي هللاَ  ا: إنَّ فقالوا هل{: ... قَاَلتِّ اْلَمآلئَِّكُة اَيَمْرَيُ إِّنَّ اَّلل    هُ دينَ لِّ كِّ بولدٍّ تَ بش ِّ
 . )الواضح(.فيكون ،منه، هي "ُكْن" وكلمةٍّ  أبمرٍّ من هللاِّ 

 نُه يف جوارهِّ ويُدنيهِّ منه )الطَّبي(.يقر ِّبُه هللاُ يوَم القيامةِّ فُيسكِّ : يعين أنه ممن {َومَِّن اْلُمَقرَّبِّني}
 

 {َكَذِلِك اَّللي  َُيمل ق  َما َيَشاء   ََيمَسسمَِّن َبَشر  قَاَل  قَاَلتم َربِ  َأَني َيك ون  ِل َوَلد  َوَلَم } -47
 شيء.  زهُ عجِّ عظيم، ًل يُ  هللاِّ  أي: هكذا أمرُ 

هاهنا على أنه  زكراي، بل نصَّ  ومل يقل: "يفعل" كما يف قصةِّ  ،{ََيُْلقُ }هاهنا بقوله:  حَ وصرَّ 
 .. )ابن كثري(.شبهة ي ملبطلٍّ بقيُ  لئال   ،َيلق

 
ِمِننيَ ِف  ِإني } -49 ت مم م ؤم  {َذِلَك آَلَيًَة َلك مم ِإنم ك نـم
واألبرص،  هللا، ويف إبرائي األكمهَ  إبذنِّ  الطريَ  ثناؤه: إن يف خلقي من الطنيِّ   بذلك جلَّ يعين

 حسابٍّ  من غريِّ  خرون يف بـيوتكم، ابتداءً وما تدَّ  ا أتكلونكم مبى، وإنبائي إاي  وتَ وإحيائي امل
يف  حقٌّ ِـّ به أين مُ  فتعتَّبونَ  ، ذلكيف رونَ ا تتفكَّ رً ومتفكَّ  ،لكم لعَّبةً  ؛وعرافة وتنـجيـم، وًل كهانةٍّ 

 وهنيهِّ  هللاِّ  ن أمرِّ ا أدعوكم إلـيه مِّ ميبه أين ف وتعلمونَ  ،كم إلـيكمن رب ِّ مِّ  قويل لكم: إين رسولٌ 
ُتْم ُمْؤمِّنِّنيَ } ،صادق  هِّ ونبـي ِّ  بتوحيدهِّ  ينَ قر ِّ م ،وآايته هللاِّ  جَ جَ حُ  قنيَ كنتـم مصد ِّ   يعين: إنْ  {إِّْن ُكنـْ
 )الطَّبي(. كم هبا.اليت جاَء  والتوراةِّ  ،موسى
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َ َيَديي ِمَن التـيومرَاةِ } -50 قًا ِلَما َبنيم ت ك مم  َوم َصدِ  َوأِل ِحلي َلك مم بـَعمَض اليِذي ح ر َِم َعلَيمك مم َوِجئـم
َ َوَأِطيع ونِ ِبَِيٍَة ِمنم رَبِ ك مم   .{فَاتـيق وا اَّللي

ن وُأحيَي ما هبا مِّ  ،ما يف التوراةِّ  د ِّقَ صَ إليكم ألُ   لتُ وأُرسِّ  {:د ِّقًا لَِّما َبنْيَ يََديَّ مَِّن التـَّْورَاةِّ صَ َومُ }
   ..أحكام

وأهناكم  كم بهِّ وأطيعوين فيما آمُر  طاعَة هللاِّ واجتنِّبوا معصيَته، {: فالتزِّموافَاتَـُّقوا اَّللََّ َوأَطِّيُعونِّ }
 )الواضح(.  عنه.

 
َتِقيم   ِإني } -51 ِ  م سم َ َرّبِ  َورَبُّك مم فَاعمب د وه  َهَذا ِصَرا  .{اَّللي
الطريُق   هُ ه، فإنَّ وطاعتِّ  توا على عبادتهِّ اعة، فاثبُ ابلعبوديَّة والطَّ  الًن خنضُع لهُ ربُّكم، فكِّ و ريب ِّ  وهللاُ 
 )الواضح(. قيُم عليه املؤمنون املتَّقون.الذي يُ  حيحُ الصَّ 

 
َِخَرِة ِذيَن َكَفر و فََأميا الي } -56 نـمَيا َواآلم  {ََنِصرِينَ َوَما ََل مم ِمنم ا فَأ َعذِ ّب  مم َعَذاًِب َشِديًدا ِف الدُّ

ذو  ألنه العزيزُ  ،وًل شفـاعة ةٍّ بقوَّ  هلم دافعٌ  عقابهِّ  مِّ وًل عن ألي ،مانع هللاِّ  ن عذابِّ وما هلم مِّ 
 )الطَّبي(.  اًلنتقام.

 
بُّ  ا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ َوَأميا اليِذيَن َآَمن و } -57 َوفِ يِهمم أ ج ورَه مم َوهللا  اَل َيِ    .{الظياِلِمنيَ فـَيـ 

عطيهم هللُا آمَن ابهللِّ ورسلِّه، وأتـَْبَع إميانَُه ابلعملِّ الصالِّ كما يَفعُل املؤمنون، فسوَف ي وأم ا َمن
م نيا ابلنَّصرِّ   ثواَب أعماهلِّ  رين ُغُض الكاف بقيم. وهللاُ يَ رةِّ ابلنَّعيمِّ املخوالظَفر، ويف اآل كاماًل، يف الدُّ

 )الواضح(. ضَّالَل على اإلميانِّ واهلَُدى، ولن يَرمَحهم.الذين يؤثِّروَن الَغيَّ وال
 

رِ َذِلَك } -58 ل وه  َعلَيمَك ِمَن اآلََيِت َوالذ ِكم َِكيم نـَتـم  .{اْلم
 هُ أمره، وهو مما قالَ  وكيفيةِّ  دهِّ عيسى ومبدأ ميال يف أمرِّ  اي حممدُ  هذا الذي قصصنا عليكَ  :أي

، كما قال تعاىل يف فيه وًل شكَ  احملفوظ، فال مريةَ  من اللوحِّ  عليكَ  هُ لَ إليك، ونزَّ  تعاىل، وأوحاهُ 
َذ مِّن َوَلدٍّ . ٰذلَِّك عِّيَسى ٱْبُن َمْرَيَ قـَْوَل ٱحْلَق ِّ ٱلَّذِّى فِّيهِّ مَيْرُتُوَن } :مري سورةِّ   َما َكاَن َّللَِّّ أَن يـَتَّخِّ

  . )ابن كثري(. 35 ،34 اآليتان. ]{ونُ ا يـَُقوُل َلُه ُكن فـََيكُ ُسْبَحـَٰنُه إَِّذا َقَضٰى أَْمراً فَإِّمنََّ 
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َقُّ ِمن ريبِ َك َفالَ َتك ن} -60 ََتِين اْلم  . {مِ ن المم مم

 ذا يدلُّ املمرتين، وه  اقتضت ذمَّ   يف عبارةٍّ   عليه السالمُ   النيب ِّ   ، وهنيُ الشك    :ون، واملريةهم الشاكُّ 
 :أقل، ولو قيل لكانت هذه الدًللةُ  "ممرتايً  فال تكنْ "ولو قيل:  .غريه ابًلمرتاءِّ  على أن املرادَ 

 التثبيتِّ  على جهةِّ  ،عنه عدهِّ مع بُ  عن اًلمرتاءِّ  عليه السالمُ  النيب ِّ  وهنيُ  .لكانت أقل   "فال مترتِّ "
 )ابن عطية(. على حاله. والدوامِّ 

 
َتِهلم } -61  .{َعل ليعمَنة  اَّللِ  َعَلى المَكاِذِبنيجم فـَنَ ُث ي نـَبـم

ا { من   َعَلى ٱْلَكـٰذِّبِّنيَ }فـََنْجَعل لَّْعَنَت ٱَّللَِّّ ، أي لعنته ،هللا يقال: عليه هبلةُ  ،اًللتعان :اًلبتهال
 . )البغوي(. عيسى ومنكم يف أمرِّ 

 
َقُّ َوَما ِمنم ِإَلٍه ِإالي اَّللي  ِإني َهَذا ََل َو المَقَصص  } -62 َ ََل َو اْلم َِكيم   َوِإني اَّللي  {المَعزِيز  اْلم
 لكهِّ مب علـيهم العبـادةَ  يستوجبُ  معبودٌ  خـلقِّ لل أنه لـيسَ  ذلك، واعلـمْ  والنبأ }ٱحْلَقُّ{ فـاعلـمْ ... 

 )اخلطاُب لرسولنا صلى هللا عليه وسلم(. الذي تعبده إايهم إًل معبودكَ 
أو  ،ا غريهعى معه إهلً وادَّ  ،أمره وخالفَ  ،ن عصاهممَّ  تقامهِّ ان يف ويعنـي بقوله }الَعزِّيُز{: العزيزُ 

 )الطَّبي(. لخـلَ  لحقهُ وًل ي ،وْهن رهُ ما دبَّ  ًل يدخـلُ  ، تدبـريه}الـَحكِّيـُم{ يف .ـا سواهربًّ  عبدَ 
 

َ َعِليم  ِِبلمم فمِسِدينَ } -63  {.فَِإنم تـََوليوما فَِإني اَّللي
دِّيَن{ أي: مَ  ،ا إىل غريهتـََولَّْوْا{ أي: عن هذ فَإِّنْ }  عن احلق ِّ  ن عدلَ }فَإِّنَّ ٱَّللََّ َعلِّيٌم بِّٱْلُمْفسِّ

الذي ًل   اجلزاء، وهو القادرُ  على ذلك شرَّ  به، وسيجزيهِّ  إىل الباطل، فهو املفسد، وهللا عليمٌ 
 )ابن كثري(.  نقمته. به من حلولِّ  وحبمده، ونعوذُ  شيء، سبحانهُ  يفوتهُ 

 
َل  }  -64 َنك مم  المِكَتاِب تـََعاق لم ََي َأهم َنا َوبـَيـم نـَ ا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـم ِرَك َلوم َأالي نـَعمب َد ِإالي اَّلليَ َواَل ن شم

ًئا  {.ِبِه َشيـم
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صليبًا، وًل طاغواًت، وًل ًنرًا، {: ًل وثنًا، وًل صنًما، وًل َأًلَّ نـَْعُبَد إًِّلَّ اَّللََّ َوًَل ُنْشرَِّك بِّهِّ َشيـْئًا}
 َك له. وهذه دعوُة مجيعِّ الرسل. )ابن كثري(. ا. بل نُفرُد العبادَة هللِّ وحَدُه ًل شريوًل شيئً 

 
 {.َوَأنـمت مم اَل تـَعمَلم ونَ َواَّللي  يـَعمَلم  } -66

 والسماع. بـاإلخبـارِّ  هُ م علمَ ، أو أدركتُ م فشاهدمتُ وأنتم ًل تعلـمون من ذلك إًل ما عاينتُ 
 )الطَّبي(. 

 
ِلًما َوَما َكاَن ِمَن اِهيم  يـَه ودِ َما َكاَن ِإبـمرَ } -67 َيًّ َواَل َنصمَرانِيًّا َوَلِكنم َكاَن َحنِيًفا م سم

 {.المم شمرِِكنيَ 
َم تفسرُي احلنيف، ويعين يف اآلية ) احلنيف: ( من سورة البقرة، وقد قاَل هناك:  135ذكَر أنه تقدَّ

 ا.هـ. .احلق إىل دينِّ  الباطلةِّ  عن األداينِّ  ائلُ امل
واحلقُّ أنَّ إبراهيَم ما كاَن يهودايًّ وًل نصرانيًّا، ولكنَُّه كاَن مسلماً، مائاًل عن كل ِّ ة:  اآليوتفسريُ 

 )الواضح(. ملَّةٍّ إىل اإلسالم، وما كاَن مشركاً مثَلكم.
 

ِمِننيَ َواَّللي  َوِلُّ } -68  {.المم ؤم
هم ن خالفَ ى مَ لع ن عندهِّ هم به مِّ جاءَ  يماوف ،تهله يف نبوَّ  قنيَ املصد ِّ  مبـحمدٍّ  املؤمنـنيَ  ًنصرُ  وهللاُ 

 )الطَّبي(. ل واألداين.لَ الـمِّ  ن أهلِّ مِّ 
 

ِل المِكَتاِب َلوم ي ِضلُّوَنك مم َوَما ي ِضلُّوَن ِإالي أَنـمف َسه  }  -69  {.َوَما َيشمع ر ونَ مم  َوديتم طَائَِفة  ِمنم َأهم
 .هبم وهم ًل يشعرون أهنم ممكورٌ قاَل ابُن كثري: 

 أهنم ًل يشعرون أهنم ًل يصلون إىل إضاللكم.  مث أعلمَ ة: بُن عطيوقاَل ا
 

َقي  َيَ } -71 ت م وَن اْلم َقي ِِبلمَباِطِل َوَتكم َل المِكَتاِب َلَ تـَلمِبس وَن اْلم  .{َوأَنت مم تـَعمَلم ونَأهم
 )البغوي(. .حق   هُ ى هللا عليه وسلم ودينَ داً صلَّ َوأَنُتْم تـَْعَلُموَن{ أن حممَّ }
 



50 
 

َل بَِيِد اَّللِي } -37 تِيِه َمنم َيَشاء  َواَّللي  َواِسع  َعِليم  ق لم ِإني المَفضم  {.يـ ؤم
 ذو علمٍّ  ،عليه لَ يتفضَّ  أنْ  على من يشاءُ  بفضلهِّ  عةٍّ ذو سَ  وهللاُ   مِّن َخلقه،ن يشاءُ مَ  يعطيهِّ  ...

 )الطَّبي، ابختصار(. أهل. مبن هو منهم للفضلِّ 
 

َِتهِ } -74 ِل المَعِظيمِ  َمنم َيَشاء  َُيمَتصُّ ِبَرمحم  {.َواَّللي  ذ و المَفضم
فقال:  ،خـلقه. مث وصَف فضَلُه بـالعَِّظميقول: ذو فضلٍّ يتفضَُّل به علـى من أحبَّ وشاَء مِّن 

 يف وًل يقاربهُ  ،ه أفضاَل خـلقه عَِّظمِّ موقعهِّ مـمَّن أفضَلُه علـيضلُه عظيـٌم ألنه غرُي مشبَّهٍّ يفف
 يدانـيه )الطَّبي(.جاللةِّ خطرهِّ وًل 

 
 .{َوه مم يـَعمَلم ونَويـَق ول وَن َعَلى اَّللِ  المَكِذَب } -75
لو  الصدقِّ  مبواضعِّ  ما شيء، وهم علماءُ  أبهنم يكذبون على هللا تعاىل يف غريِّ  لبين إسرائيلَ  ذمٌّ 

  .من املتأولني مجاعةٍّ  هذا قولُ  .صلى هللا عليه وسلم حممدٍّ  ذلك أمرُ  قصدوها، ومن أخطرِّ 
 إحاللَ   أن يف التوراةِّ   عتْ ادَّ   الكتابِّ   من أهلِّ   أن طائفةً   ،ي وابن جريج وغريمهاوي عن السد ِّ ورُ 
إىل  هبذه اآليةِّ  قاًل: واإلشارةُ  .بكذهبا يف ذلك وهي عاملةٌ  ،األميني كذاًب منها هلم أموالَ  هللاِّ 

 )ابن عطية(. يف هذا الفصل. املخصوصِّ  ذلك الكذبِّ 
 

ََّف بـََلى } -76 ِدهِ َمنم َأوم بُّ المم تيِقنيَ   َواتـيَقى ِبَعهم َ َيِ   .{فَِإني اَّللي
 مبحمدٍّ  من اإلِّميانِّ  ،إليه يف التوراة هللا الذي عهدَ   }بَِّعْهدِّهِّ{ أي: بعهدِّ ن أوِفَ مَ  أي: ولكنْ 

ى{ َوٱتَـّقَ }  .إىل املويف  راجعةٌ   (عهدهِّ )يف   وقيل: اهلاءُ   .األمانة  وأداءِّ   والقرآنِّ ى هللا عليه وسلم  صلَّ 
 . )البغوي(. العهدِّ   واخليانَة ونقضَ الكفرَ 

 
َاَِّنِمم } -77 ِد اَّللِي َوَأَيم ََت وَن ِبَعهم ًَنا َقِلياًل ِإني اليِذيَن َيشم َِخَرِة َواَل  ًَ أ ولَِئَك اَل َخاَلَق ََل مم ِف اآلم

َم المِقَياَمِة َواَل يـ زَ  يِهمم ي َكلِ م ه م  اَّللي  َواَل يـَنمظ ر  ِإلَيمِهمم يـَوم  {.َوََل مم َعَذاب  أَلِيم  كِ 
م من ما يفوهتُ  يف جنبِّ  تهِّ لقلَّ  ذلك ابلقلةِّ  أو الرشا، ووصفَ  النزرةُ  األعواضُ  {:مَثَنًا قَلِّياًل }

 )منتخب من روح املعاين(. هلم من العقاب. وحيصلُ  ،الثواب
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 به اكتفاءً  دْ إًل أنه مل يقيَّ  ،ةأن ذلك يف القيام والظاهرُ  .عموج مؤملٌ أي:  :{َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ }
)روح  يف اليهود. على أن اآليةَ  بناءً  ،اجلزية وضربِّ  ابإلهانةِّ  ،وقيل: إنه يف الدنيا .ابألول

 املعاين(.
 

نَـتَـه مم }  -78 ب وه  ِمَن المِكَتاِب َوَما ه َو ِمَن َوِإني ِمنـمه مم َلَفرِيًقا يـَلمو وَن أَلمســِ ســَ ِِبلمِكَتاِب لَِتحم
دِ المِكتَــ  ا ه َو ِمنم ِعنــم ِد اَّللِي َومــَ ِذبَ اَّللِي َويـَق ول وَن َعَلى  اِب َويـَق ول وَن ه َو ِمنم ِعنــم َوه مم  اَّللِي المكــَ

 .{يـَعمَلم ونَ 
الــذي لووا بــه  هللا وتنزيلــه، ومــا ذلــكَ  هم من كتــابِّ بكالمِّ  هُ فونَــ ذي حير ِّ لــ يعين: لتظنوا أن ا

ــنتَ  ــنتَ  .هللا ن كتــابِّ مِّ  ثوهُ وأحــدَ  فوهُ هم فحرَّ ألســــــــــــ  حريفِّ هم من التويزعمون أن مــا لووا بــه ألســــــــــــ
  ثوهُ مما أحدَ   ولكنهُ وما هو من عندِّ هللا،  ،هللا ن عندِّ مِّ  هللاِّ  يف كتابِّ  قوهُ فأحل والبــــــــــاطلِّ  والكذبِّ 
ــهم،   من قَِّبلِّ  ــهادةَ  يلَ هم يتعمدون قف .على هللا افرتاءً أنفســــــ عليه  الكذب علـــــــــــــــــــــــى هللا، والشــــــ

 الدنــــــــــــــيا.  من حطامِّ   سيسِّ واخل ا للرايسةِّ طلبــــــــــــــً  ،هللا ما لــــــــــــــيس منه ابِّ بكت اقَ اطل، واإلحللباب
 )الطَّبي، ابختصار(.

 
تَِيه  اَّللي  }  -79 ٍر َأنم يـ ؤم َم َوالنـُّبـ ويَة ُث ي يـَق وَل لِلنياِس ك ون وا ِعَباًدا ِل َما َكاَن لَِبشــَ المِكَتاَب َواْلم كم

 .{ِمنم د وِن اَّلليِ 
، اـلذي فيـهزَل هللاُ عليـهِّ اًل ينبغي إلنســـــــــــــــانٍّ أن أمٌر بتوحيـدِّ هللاِّ وإخالصِّ  لكتـاَب النـاطَق ابحلق 

ٌر مِّن  مثَّ ي العبادةِّ له، وآاتُه عقالً وفهماً، وأوَحى إليهِّ وجعَلُه نبيًّا، ــَ ــان، وهو بشــــ قوُل هذا اإلنســــ
ُلُح لنيب ٍّ معه. فهذا ًل َيص عبادِّ هللا: كونوا أيُّها الناُس عباداً يل ًل عباداً هلل، أو أشرِّكوين ابلعِّبادةِّ 

ا هي خلـــالقِّ العبـــادِّ وحـــَده. قولـــُه، وًل ألحـــدٍّ من   النـــاس، فـــإنَّ العبـــادَة ليســــــــــــــــت للعبـــاد، وإمنـــَّ
 )الواضح(.

 
ِر بـَعمَد ِإذم أَنـمت  َواَل َيَمم رَك مم َأنم تـَتيِخذ وا المَماَلِئَكَة َوالنيِبيِ نَي َأرمَِبًِب } -80 مم َأَيَمم ر ك مم ِِبلمك فم

ِلم ونَ   {.م سم
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أيها   كم بــــــالكفرِّ بذلك: أأيمُر  هُ عبــــــادَ  صلى هللا عليه وسلم أن أيمرَ  هِّ ي ِّ ياً عن نبًنف ثناؤهُ  جلَّ  قالَ 
لُِّمونَ }هللا  يـةِّ وحـدان كم جبحودِّ يُّ نب النـاسُ  ــْ َد إِّْذ أَنـُْتْم ُمســــــــــــ إذ أنتم لـه منقـادون  بعـدَ  :يعين ؟{بـَعـْ

 )الطَّبي(. منه أبداً. كائنٍّ   إن ذلك غريُ  لون له بـالعبودية، أيل ِّ ذمت ،لطاعةاب
 

ِمن ني ِبِه } -81  {.َولَتَنص ر نيه  لَتـ ؤم
 . )مفاتيح الغيب(.اثنياً  بنصرتهِّ  وًًل، مث اًلشتغالَ به أ اإلميانَ  وذلك ألنه تعاىل أوجبَ ... 

 
 {.َوِإلَيمِه يـ رمَجع ونَ } -83

 )ابن كثري(.  املعاد، فيجازي كالً بعمله. أي: يومَ 
 

َحاَق َويـَعمق وَب ق لم َآَمنيا } -84 َاِعيَل َوِإسم َنا َوَما أ نمِزَل َعَلى ِإبـمَراِهيَم َوِإْسم ِِبَّللِي َوَما أ نمِزَل َعلَيـم
ِِ َوَما أ وِتَ م وَسى َوِعيَسى َوالنيبِيُّوَن ِمنم َرّبِ ِمم  َبا َسم  {.َواألم

لقرآنِّ الذي أنزلَُه علينا، ومبا ابهللِّ وحَده، واب قْل أنَت أيُّها الرسوُل وَمن معَك مِّن املؤمنني: آمن ا
، وهم بطوٌن مِّن أوًلدِّ   أنزلَُه على أنبيائه: إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب، واألسباطِّ

عيَسى، وهو ما أوتَيُه  يعقوَب عليهِّ السالم، مِّن ُصُحفٍّ ووحي، وما أوتَيُه موَسى، وهو التوراة، و 
زاتألنبياءِّ مِّن رهب ِّ اإلجنيل، وما أويَت كلُّ ا  )الواضح(. .م مِّن كتبٍّ ومعجِّ

 
اَلِم ِديًنا فـََلنم يـ  } -85 َتِغ َغريمَ اإلمِسم  .{قمَبَل ِمنمه  َوَمنم يـَبـم
 . )الطَّبي(.هللا منه قبلَ فلن يَ  ،به ينَ دِّ ليَ  اإلسالمِّ  دينِّ  ا غريَ دينً  ن يطلبْ ومَ 
 

 .{َوالمَماَلِئَكِة َوالنياِس َأمجمَِعنيَ اَّللِي  َجَزاؤ ه مم َأني َعلَيمِهمم َلعمَنةَ أ ولَِئَك } -87
َم تفسرُي اللعن. َ معناُه يف اآليةِّ ) قال: تقدَّ فقاَل ما خمتصره: ( من سورةِّ البقرة، 87وقد بنيَّ

   .هم هللا من رمحتهواملعىن: أبعدَ  .الطرد، واإلبعاد :العرب يف كالمِّ  اللعنِّ  أصلُ 

ن عملهم  م مِّ ثواهبُ  ،حق   أن شهدوا أن الرسولَ  وبعدَ  ،إمياهنم دَ الذين كفروا بع هؤًلءِّ وتفسريها: 
ن  هم مِّ ؤ ا يسو إًل مم   -س والنا ن املالئكةِّ ومِّ  ،والبعد اإلقصاءُ  ن هللاِّ هبم مِّ  حلَّ  أنْ  الذي عملوهُ 
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. والناس الئكةِّ ن املمِّ  ثناؤهُ  جلَّ  اهُ ن مس  مَ  ًل بعضِّ  ،همن مجيعِّ مِّ  : يعين}َأمْجَعِّنَي{ - العقاب
 َّبي(. )الط

 
بـَتـ ه مم  }  -90  {َوأ ولَِئَك ه م  الضيالُّونَ ِإني اليِذيَن َكَفر وا بـَعمَد ِإَيَاَِّنِمم ُث ي ازمَداد وا ك فمًرا َلنم تـ قمَبَل تـَوم

 عن املنهجِّ احلق ِّ إىل طريقِّ الغي . )ابن كثري(.  أي: اخلارجون
 

َرمِض  ِإني اليِذيَن َكَفر وا َوَمات وا َوه مم ك فيار  } -91 َبَل ِمنم َأَحِدِهمم ِملمء  األم َذَهًبا َوَلِو فـََلنم يـ قم
 {.أ ولَِئَك ََل مم َعَذاب  أَلِيم  َوَما ََل مم ِمنم ََنِصرِينَ افـمَتَدى ِبِه 

عاً، ولن يكوَن هناكَ ...  أو ّتفيفِّه.  َمن يُعيُنُه لدفعِّ العذابِّ عنه فإنَّ هلم عذااًب شديدًا ُموجِّ
 )الواضح(.

 
ٍء } -92 بُّوَن َوَما ت نِفق وام ِمن َشيم َ ِبِه َعِليم فَِإني َلن تـََنال وام المِْبي َحَّتي ت نِفق وام ِميا حتِ   .{اَّلل 

 )البغوي(.  وجيازي به. أي: يعلمهُ 
 

 اجلزء الرابع
 

 .{نَ ِمنم بـَعمِد َذِلَك فَأ ولَِئَك ه م  الظياِلم و  َفَمِن افمََتَى َعَلى اَّللِي المَكِذبَ } -94
 (. )الطَّبي .ا ومنكممن   علـى هللاِّ  ن كذبَ فمَ 
 

 .{َكاَن ِمَن المم شمرِِكنيَ ق لم َصَدَق اَّللي  فَاتيِبع وا ِمليَة ِإبـمَراِهيَم َحنِيًفا َوَما  } -95
َم بياُن معىن احلنيف. ( من سورة البقرة، وقد قاَل هناك: 135ويعين يف اآلية )  قاَل رمَحُه هللا: تقدَّ

 . ا.هـ.احلق إىل دينِّ  الباطلةِّ  عن األداينِّ  املائلُ احلنيف: 
قْل هلم اي نيبَّ هللا: لقد صدَق هللاُ فيما أخََّب بهِّ وشَرعُه يف القرآنِّ العظيم، فاتَّبِّعوا  وتفسرُي اآلية:  

ــرك، الداعيَة إىل التوحيدِّ اخلالص، كما بيَّنها هللاُ يف القرآن، وما   ملََّة إبراهيم، املائلَة عن كل ِّ شـــــــ
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ــرُك أهُل الكتابِّ الذيَن يدَّعوَن أهنَّ  ــركني، فلَِّم ُيشـــــــ م ورثُة إبراهيَم عليهِّ الســـــــــالم؟ كان مَن املشـــــــ
 )الواضح(.

 
 {.ميَقام  ِإبـمَراِهيمَ ِفيِه آََيت  بـَي ِـَنات  } -97

عليه،  كان يقفُ   منه واجلدران، حيثُ  القواعدِّ  به على رفعِّ  استعانَ  البناءُ  يعين الذي ملا ارتفعَ 
هللا  اخلطاب رضيَ  عمر بنُ  هُ رَ حىت أخَّ  ، البيت وقد كان ملتصقًا جبدارِّ  .إمساعيل ولدهُ  ناولهُ وي

 شون على املصلني عندهُ منه، وًل يشو ِّ  الطوافُ  يتمكنُ  حبيثُ  الشرقِّ  إىل ًنحيةِّ  عنه يف إمارتهِّ 
بـْرَٰهِّيَم مِّن مََّقامِّ إِّ }َوٱّتَُِّّذوْا : قال حيثُ  ،عنده ألن هللا تعاىل قد أمرًن ابلصالةِّ  ؛بعد الطواف

 (.  . )ابن كثري125: البقرة]سورة  ُمَصلًّى{
 

َل المِكَتاِب } -98 ف ر وَن ِبَََِيِت اَّللِي َواَّللي  َشِهيد  َعَلى َما تـَعمَمل ونَ ق لم ََي َأهم  .{َلَ َتكم
ــنيعِّكم مبا  ملاذا تكفروَن ابحلَُججِّ القويَّة، والَّباهنيِّ اجلليَّةِّ اليت يُنزِّهُلا هللا؟ وهللاُ  ــاهٌد على صـــــــــ  شـــــــــ

 وتعاندوَن الرَّسوَل وحتاربوَن رسالَته. )الواضح(.ّتالفوَن بهِّ ما نزَل مَن احلق ، 
 

َل المِكَتاِب َلَ َتص دُّوَن َعنم َسبِيِل اَّللِي َمنم َآَمَن تـَبـمغ وََّنَا ِعَوًجا َوأَنـمت مم ش َهَداء  } -99 ق لم ََي َأهم
 {.َعميا تـَعمَمل ونَ َوَما اَّللي  ِبَغاِفٍل 

ليس عليه مزيد،  شــديد، وهتديدٌ  وعيدٌ ( من ســورةِّ البقرة:  140قاَل يف تفســريِّ مثلها يف اآلية )
 .الفظيع القبيح، والذنبِّ  هم على هذا الظلمِّ عقوبتَ  ًل يرتكُ  أبن هللا سبحانهُ  وإعالمٌ 

 
َ قـ ل وِبك مم اء َواذمك ر وام نِعمَمَة اَّللِ  َعلَيمك مم ِإذم ك نت مم َأعمدَ } -103 ت م بِِنعمَمِتِه  فَأَليَف َبنيم فََأصمَبحم
َواَنً  َها   ِإخم ت مم َعَلى َشَفا ح فمَرٍة ِمَن النياِر فَأَنـمَقذَك مم ِمنـم َكَذِلَك يـ َبنيِ   اَّللي  َلك مم َآََيتِِه َلَعليك مم وَك نـم

 .{َتد ونَ ََتم 
 .بـني قلوبكم مِّ ـاإلسالهللا ب فَ فألَّ  {:فَأَلََّف َبنْيَ قـُُلوبُِّكمْ }
ُ َلُكْم َآاَيتِّهِّ َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ } ُ اَّللَّ َ كما ب  {:كَ لِّ ذَ كَ }بقوله:   ثناؤهُ   جلَّ يعين {َكَذلَِّك يـَُبني ِّ لكم   نيَّ
 رونهُ ضــــــــــــــمِّ اـلذي يُ  يهودِّ ال ن غـل ِّ مِّ  - زرجواخل من األوسِّ  ؤمنونَ أيهـا امل - ايتِّ  هـذه اآلكم يفربُّ 
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اليت كنتم  واحلالِّ   ،ا هناكم عنهلكم عم   هِّ وهني ،يهاإايكم مبا أمركم به ف  هِّ مر وأ  ،هم لكموغش ِّ   ،لكم
ــيتِّ عل  ، لكمبَ قِّ  نعمهِّ  ذلك مواقعَ  فكم يف كل ِّ يعر ِّ  ، إسالمكما يفهي إلواليت صرمتُ  ،كميها يف جاهلــــ

ُ   ،لديكم هُ وصـنائعَ  صـلى هللا   رسـولهِّ  ى لسـانِّ وعل ،له تنزيلكم يف حججهِّ  سـائرَ  فكذلك يبــــــــــــــــني ِّ
 .. )تفسري الطَّبي(وا عنهاوتسلكوها فال تضلُّ  ،الرشاد لتهتدوا إلـى سبـيـلِّ  ،ليه وسلمع
 

َن َعِن المم نمَكِر َوأ ولَِئَك   أ مية  َولمَتك نم ِمنمك مم  }  - 104 َهوم ريمِ َوَيَمم ر وَن ِِبلمَمعمر وِف َويـَنـم ع وَن ِإىَل اْلم َيدم
 .{ه م  المم فمِلح ونَ 

ًلجتماعهم   ؛األنبياء على أتباعِّ  قُ طلَ ما، وتُ  ألمرٍّ  دُ قصَ تُ  :أي ،م  اليت أتَُ  عةُ مااجل  :األمة {:أُمَّةٌ }
وعلى    ، 120النحل: سورة ] }إِّنَّ إِّبـْٰرهِّيَم َكاَن أُمًَّة{ :ومنه ،وعلى القدوة ،واحد على مقصدٍّ 

 : وعلى الزمان، ومنه  ، 22الزخرف: سورة ] }إًِّنَّ َوَجْدًَن ءااَبءًَن َعَلٰى أُمَّةٍّ{ :ة، ومنهوامللَّ  الدينِّ 
 إىل غري ذلك من معانيها. ، 54يوسف: سورة ] َوٱدََّكَر بـَْعَد أُمَّةٍّ{}
 . )روح املعاين(.الكاملون يف الفالح {:ُهُم اْلُمْفلُِّحونَ }
 

تَـَلف واَواَل َتك ون وا َكاليِذيَن  }  -105 َك ََل مم َعَذاب  ولَئِ َوأ  ِمنم بـَعمِد َما َجاَءه م  المبَـي َِنات     تـََفريق وا َواخم
 {.َعِظيم  

 .وهنيه وأمرهِّ  هللاِّ  دينِّ  واختلفوا يف ،الكتاب ن أهلِّ قوا مِّ تفرَّ ...  {:َواْختَـَلُفواتـََفرَّقُوا }
ما  ن بعدِّ مِّ  ،الكتاب ن أهلِّ قوا واختلفوا مِّ الذين تفرَّ  وهلؤًلءِّ  {:َوأُولَئَِّك هَلُْم َعَذاٌب َعظِّيمٌ }

 . )الطَّبي(.عظيـم هللاِّ  ن عندِّ مِّ  عذابٌ  :همجاءَ 
 

َوديتم و ج وه ه مم } -106 ت مم فََأميا اليِذيَن اسم َأَكَفرمُت م بـَعمَد ِإَيَاِنك مم َفذ وق وا المَعَذاَب ِِبَا ك نـم
ف ر ونَ   {.َتكم
ـلصوا له  ّتُ لـيه، أبن ًل تشركوا به شيئاً، و ع موهُ الذي واثقت هُ وميثاقَ  هُ هللا وعهدَ   توحيدَ أجحدمتُ 

ُتْم َتْكُفُرونَ يعين: بعد تصديقكم به، }َفُذوقُوْا ٱْلَعذَ  {إِّميَانُِّكمْ بـَْعَد } ادةَ العب َا ُكنـْ { يقول: اَب مبِّ
 . )الطَّبي(. به والتصديق كم بـاإلقرارِّ ميثاقَ  قد أخذَ   الدنيا ما كان هللاُ يف حدونَ ا كنتم جتمب
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 {.ه مم ِفيَها َخاِلد وناَّللِ   َوَأميا اليِذيَن ابـمَيضيتم و ج وه ه مم َفِفي َرمحمَةِ } -107
 . )ابن كثري(. ًلً وَ ماكثون فيها أبداً، ًل يبغون عنها حِّ 

 
َق ِ  تِلمَك َآََيت  اَّلليِ } -108 ل وَها َعلَيمَك ِِبْلم  {.نـَتـم

. )ابن املؤمنني وتنعيمَ  الكفارِّ  تعذيبَ  املتضمنةِّ  ،املتقدمة إىل هذه اآلايتِّ  {كَ لْ تِّ ـ}ب اإلشارةُ 
 عطية(. 

 
رَِجتم ِللنياِس } - 110 ت مم َخريمَ أ ميٍة أ خم َن َعِن المم نمَكرِ ك نـم َهوم ِمن وَن  َتَمم ر وَن ِِبلمَمعمر وِف َوتـَنـم َوتـ ؤم
 {.ِِبَّلليِ 

واآلدابِّ احلسنة،  والعدل، وحتثُّون على الفضائلِّ ... أتمروَن الناَس ابخلري، وتَنشروَن احلقَّ 
 )الواضح(.  .ألخالقِّ املسرتَذلةاملنكراتِّ والفواحشِّ وا وتَنهوهَنم عن

 
ف ر وَن ِبَََِيِت اَّللِي َويـَقمتـ ل ونَ َذِلَك ِبََِّني مم َكان وا } -112 َنمبَِياَء ِبَغريمِ َحق ٍ َيكم  .{ األم

واملعجزاتِّ وهم يروهَنا عياًنً، وزادوا على ذلَك جرميًة ًل يرتكُبها إًل  أكَُّب يكفروَن ابحلَُججِّ ... 
قتُل األنبياء، أصَفى البَشرِّ وأنقاُهم َسريرة، وأحسُنهم ُخُلقاً،  يشقاُهم، وهجُمرِّمي البشرِّ وأ 

ُسهم السي ِّئةُ وأعظُمهم َقْدراً، قَتلوُهم بدونِّ أي ِّ مَّب ِّر، وبدونِّ أي ِّ حق ، بل هكذا سوَّلْت هلم نفو 
اً وحسداً.  )الواضح(. وقلوهُبم السَّوداء؛ عناداً وتكَّبُّ

 
َاتِ  َوي َسارِع وَن ِف } -114 ريم  {.اْلم

  ، أو يعملون األعمــالَ مثاًل  ابملوتِّ  الفواتِّ  خوفَ  والطــاعــاتِّ  اخلرياتِّ  يبــادرون إىل فعــلِّ  :أي
 . )روح املعاين(.راغبني فيها الصاحلةَ 

 
ئـًا َوأ و ِإني الـيِذيَن َكَفر وا َلنم تـ غمَِّنَ َعنـمه مم َأممَواَل  مم َواَل َأوماَلد ه مم }  -116 يـم لَئـَِك  ِمَن اَّللِي شـــــــــــَ

 .{ه مم ِفيَها َخاِلد ونَ َأصمَحاب  النياِر 
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وذرارِّيهم أْن لن يُفيَدهم شـيءٌ مم ا مجعوُه مِّن أموال، وشـيَّدوُه من قصـور، ولن يسـتطيَع أوًلُدهم  
م يف    مَينعوا عنهم أبَس هللاِّ وعذابَه، ويكوُن مصـريَهم الناُر احملرِّقة، اليت أتيت على وجوهِّهم وأفئدهتِّ

 ، خالدين فيها أبداً. )الواضح(.ةيومِّ القيام
 

ا} -119 َََنِمَل ِمَن المغَيمظِ  َوِإَذا َخَلوم  .{َعضُّوا َعلَيمك م  األم
 . )البغوي(.هم مع بعضَوإَِّذا َخَلْوْا{ وكان بعضُ }
 

يط} -120 َ ِِبَا يـَعمَمل وَن حمِ   .{ِإني اَّلل 
 ألهلِّ  والعداوةِّ   ،عن سبيله  والصد ِّ  فسادِّ من ال ،وبالده يف عبادهِّ  هؤًلء الكفـــارُ  إن هللا مبا يعملُ 

منه، حىت   عنه شـــــــــــيءٌ  ًل يعزبُ  ،له جبميعه، حافظٌ   ذلك من معاصـــــــــــي هللا، حميطٌ  وغريِّ   ،دينه
 )الطَّبي(. هم عقوبته علـيه.ويذيقَ  ،ههم جزاءهم علـى ذلك كل ِّ يوفيَ 

 
يع  َعِليم  } -121  {.َواَّللي  ْسَِ

 )ابن كثري(. مسيٌع لِـّما تقولون، عليٌم بضمائركم.
 

ِمن ونَ ِإذم ََهيتم طَائَِفَتاِن ِمنمك مم َأنم تـَفمَشاَل } -122  {.َواَّللي  َولِيـُّه َما َوَعَلى اَّللِي فـَلميَـتـَوَكيِل المم ؤم
ُ َولِّيـُُّهَما{: أي الدافعُ   عن ابنِّ  ا به من فشلهما، وذلك أنه إمنا كان عنهما ما مه    إسحاق: }َوٱَّللَّ

ذلك   دفعَ أصاهبما يف دينهما، فتوىلَّ  شك ٍّ  أصاهبما من غريِّ  ووهنٍّ  ذلك منهما عن ضعفٍّ 
 .مى هللا عليه وسلَّ هما صلَّ تا من وهنهما وضعفهما، وحلقتا بنبـي ِّ مَ وعائدته، حىت سلِّ   عنهما برمحتهِّ 

 لْ فلـيتوكَّ  ؤمنـني أو وهنٌ من امل من كان به ضعفٌ  :يقول: }َوَعَلى ٱَّللَِّّ فـَْليَـتَـوَكَّلِّ ٱْلُمْؤمُِّنوَن{ أي
 )الطَّبي(.  ته.على نـيَّ  هُ يَ به وأقو ِّ  عنه، حىت أبلفَ  علـى أمره، وأدفعْ  هُ نْ عِّ يب، أُ  علـي ، ولـيستعنْ 

 
ٍر َوأَنـمت مم َأِذلية  } -123 َ َلَعليك مم َتشمك ر ونَ َوَلَقدم َنَصرَك م  اَّللي  بَِبدم  {.فَاتـيق وا اَّللي

َّبِّ على طاعته، لعلكم تقوموَن بشكرِّ ما أنعَم به عليكم مِّن لصوافاتَّقوا هللَا ابجتنابِّ معاصيه، 
ه. )روح املعاين، ابختصار(.  النصرِّ القريب؛ بسببِّ تقواكم إاي 
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ديك مم رَبُّك م بَِثالَثَِة آاَلٍف مِ َن المَمآلِئَكِة } - 124 ِفيك مم َأن َيِ  ِمِننَي أََلن َيكم ِإذم تـَق ول  لِلمم ؤم
 .{م نَزِلني

  النونِّ   بسكونِّ   "لنيزَ منْـ "دة، وقرأ الباقون:  والزاي مشدَّ   النونِّ   " بفتحِّ منَـزَّلنيعامر وحده: "  ابنُ قرأ  
ن لو نز ِّ دة، معناها: يُ الزاي مشدَّ   وكسرِّ   النونِّ   " بفتحِّ منَـز ِّلنيفة، وقرأ ابن أيب عبلة: "الزاي خمفَّ   وفتحِّ 

رها الزاي خفيفة، وفسَّ  وكسرِّ  نونِّ ال "مْنزِّلني" بسكونِّ نسبها: ومل يَ  قراءةً  وحكى النحاسُ  .النصر
 )ابن عطية(.  لون النصر.نزِّ أبهنم يُ 

 
 . {ت وك م مِ ن فـَومرِِهمم َهـَذاَوَيَم  بـََلى ِإن َتصمِْب وام َوتـَتـيق وام } -125
 )ابن كثري(.  كم، وتتقوين وتطيعوا أمري.تصَّبوا على عدو ِّ  :يعين

 
َِكيمِ  َوَما النيصمر  ِإالي ِمنم ِعنمِد اَّلليِ } -126  {.المَعزِيِز اْلم

كِّيمِّ و}قدرته،    إىل كمالِّ   إشارةٌ   {اْلَعزِّيزِّ }  ى عليه حاجاتُ علمه، فال َيفَ   إىل كمالِّ   إشارةٌ   {احلَْ
وًل  ،إًل من رمحته النصرَ  عِّ من كان كذلك مل يتوقَّ  الدعوات، وكلُّ  عن إجابةِّ  وًل يعجزُ  ،العباد

  للرازي(. )التفسري الكبري وكرمه. إًل من فضلهِّ  اإلعانةَ 
 

َينَقِلب وام َخآئِِبني لِيَـقمَطعَ } -127 بِتـَه مم فـَ  .{طََرفًا مِ َن اليِذيَن َكَفر وام َأوم َيكم
 . )ابن كثري(. هلكليُ  :أي
 

َّب مم } -128 ء  َأوم يـَت وَب َعَليمِهمم َأوم يـ َعذِ  َممِر َشيم  {.فَِإَّني مم ظَاِلم ونَ لَيمَس َلَك ِمَن األم
 )الطَّبي(.  ي.هم إاي  وا ذلك مبعصيتِّ قد استـحقُّ  :أي
 

َ َلَعليك مم تـ فمِلح ونَ } -130  {.َواتـيق وا اَّللي
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 وأطيعوهُ  ،أو هناكم عنه ،كم بها أمَر مم   ويف غريهِّ  ،هالراب فال أتكلو  يف أمرِّ  أيها املؤمنونَ  قوا هللاَ واتَّ 
  واخللودِّ   ، ن ثوابهبكم فـيه مِّ دركوا ما رغَّ وتُ   ،ن عقابهفتنجوا مِّ   ؛يقول: لتنجحوا  ،فيه لعلكم تفلحون

 )الطَّبي(. يف جنانه.
 

َرمض  } -133  {أ ِعديتم لِلمم تيِقنيَ َوَسارِع وا ِإىَل َمغمِفَرٍة ِمنم رَبِ ك مم َوَجنيٍة َعرمض َها السيَمَوات  َواألم
الذين  :{نيَ قِّ تَّ مُ لْ لِّ }ها هللا أعدَّ  ،ضني السبعواألرَ  واتِّ االسم ها كعرضِّ  عرضُ اليت اجلنةَ  إنَّ  :يعين

علـيهم  هِّ حق ِّ  روا يف واجبِّ ومل يقص ِّ  ،هوا حدودَ م يتعدَّ فل ،موهناهُ هم ما أمرَ في فأطاعوهُ  ،قوا هللااتَّ 
 )الطَّبي(.  .عوهفـيضيَّ 

 
ِسِننيَ } -134 بُّ المم حم  {َواَّللي  َيِ 

ن نون، وهللاُ حيبُّ احملسِّ ني، الذين يَنشروَن الودَّ  والذيَن أنفقوا، وكظَموا غيظَهم، وعَفوا، فُهم حُمسِّ
 والبِّْشَر بني الناس. )الواضح(. والسَّماحَة 

 
َار  َخالِ } -136 ََّنم  {. ِدينَ أ ولَِئَك َجَزاؤ ه مم َمغمِفَرة  ِمنم َرّبِ ِمم َوَجنيات  ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

 واألرضُ   واتُ اها السمضُ  عر اليت  نةَ هلم اجل  أنه أعدَّ   الذين ذكرَ   {:أُولَئِّكَ }  :بقوله  يعين تعاىل ذكرهُ 
م من أعماهلم يعين ثواهبَ   :هم به، مث قال: هؤًلء الذين هذه صفتهم }َجَزآُؤُهْم{من املتقني، ووصفَ 

هم هلم من هللا عن عقوبتِّ  أهنم عملوها، }مَّْغفَِّرٌة م ن رَّهب ِِّّْم{ يقول: عفوٌ  هم تعاىل ذكرهُ اليت وصفَ 
ي هجنات، و   منها حلسنِّ م ابه من أعماهلا أطاعوا هللا فيهبم، وهلم علـى ممن ذنو   علـى ما سلفَ 

 جزاءً  ،أشجارها األهنار، ويف أسافلها ري خاللَ حَتْتَِّها ٱأَلهْنَـُٰر{ يقول: جت}جَتْرِّى مِّن  ،البساتني
.  وصفهااليت يف هذه اجلناتِّ  أعماهلم، }َخـٰلِّدِّيَن فِّيَها{ يعين دائمي املقامِّ  هلم على صالِّ 

 )الطَّبي(. 
 

بُّ الظياِلِمنيَ َواَّللي  اَل } -140  {.َيِ 
 . )الطَّبي(.مهم رهبَّ عصيتِّ هم مبيعنـي به: الذين ظلموا أنفسَ 
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بُّ الصياِبرِينَ } -146  . {َواَّللي  َيِ 
ن ًل مَ  ،هعدو ِّ  يف جهادِّ  ،رسوله وطاعةِّ  ،وطاعته ألمرهِّ  م من الصابرينَ هؤًلء وأمثاهلَ  حيبُّ  وهللاُ 
ن وًل مَ  ،ه أو ماتنبـيُّ  لَ تِّ قُ  نْ ألَِّ  هِّ لعدو ِّ  فذلَّ  على عقبـيهِّ  انقلبَ ن وًل مَ  ،هعن عدو ِّ  ففرَّ  فشلَ 
 .)الطَّبي( هنبـي ِّ  لفقدِّ  وضعفٌ  هِّ عن عدو ِّ  وهنٌ  هُ دخـلَ 

 
ِم المَكاِفرِينَ } -147  {. َوانمص رمََن َعَلى المَقوم

 .)الطَّبي( كنبـي ِّ  ةَ ونبوَّ  وانصرًن علـى الذين جحدوا وحدانـيتكَ 
 

َِخَرِة } -148 َن ثـََواِب اآلم نـمَيا َوح سم ِسِننيَ فََآََته م  اَّللي  ثـََواَب الدُّ بُّ المم حم  {َواَّللي  َيِ 
 . )النسفي(. همهم حمسنون وهللا حيبُّ  :أي
 

 {. َوه َو َخريم  النياِصرِينَ بَِل اَّللي  َموماَلك مم } -150
كم الذي هو ًنصُر فبـاهلل ِّ   ،بـاهلل  الكفرِّ   وأهلِّ   يهودِّ الـمن  م إليه ِّ ن فررتُـ ًل مَ   ،}َوُهَو َخرْيُ الن اصرِّين{

 كم بـاملكاره.ويرصدُ  ن يبغيكم الغوائلَ ممَّ  غريهِّ  دونَ  ،روافـاستنصِّ  هُ وإاي   ،مواوموًلكم فـاعتصِّ 
 )الطَّبي(. 

 
 .{َوَمأمَواه م  النيار  َوبِئمَس َمثـمَوى الظياِلِمني} -151

}َوبِّْئَس َمثـَْوٰى ٱلظَـّٰلِّمِّنَي{   ،النارُ   القيامةِّ   هم الذي يرجعون إلـيه يومَ عُ }َوَمْأَواُهُم ٱلنَّاُر{ يعين: ومرج
 هللا النار. هلا عقابَ  هم بـاكتساهبم ما أوجبَ الظاملني الذين ظلموا أنفسَ  مقامُ  يقول: وبئسَ 

 )الطَّبي(. 
 

َتلِ ُث ي َصَرَفك مم َعنـمه مم } -152 بـم ِمِنني َواَّلل   َوَلَقدم َعَفا َعنك مم  َيك مم لِيـَ ٍل َعَلى المم ؤم  .{ذ و َفضم
َتلَِّيُكمْ }  منكم.   إميانهِّ يف الصادقِّ  خـلصِّ منكم من امل نافقُ امل يختَّبكم، فيتميزَ ل {: لِّيَـبـْ
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هلم عن  بعفوهِّ  ،به وبرسوله  اإلميانِّ  ى أهلِّ عل ولٍّ وهللا ذو طَ  {:َواَّلل ُ ُذو َفْضلٍّ َعَلى اْلُمْؤمِّنِّني}
  فذو إحسانٍّ  ،ذلك هم على بعضِّ عاقبَ  فإنْ  ،علـيه من ذنوهبم وبةَ به العق ما يستوجبونَ  كثـريِّ 

 )الطَّبي(.  عندهم. أايديهِّ  إليهم جبميـلِّ 

 
 {.َواَّللي  َخِبري  ِِبَا تـَعمَمل ونَ } -153

 ،كمن عدو ِّ  مِّ  الوادي هرابً من إصعادكم يف  ،ؤمنونأيها امل  -ون  ملابلذي تع  ثناؤه: وهللاُ   يعين جلَّ 
  ، كمن عدو ِّ كم مِّ كم علـى ما فـاتَ وحزنِّ  ،خراكم  أُ كم وهو يدعوكم يفكم نبـيَّ كِّ تر و  ،كم منهمواهنزامِّ 

 ،كم بهحىت جيازيَ  ،ه علـيكم ذلك كلَّ  صٍّ وهو حمُ  ،وعلـم ذو خَّبةٍّ  -هم  أنفسِّ كم يفوما أصابَ 
 . )الطَّبي( عنه أو يعفوَ  ،إبساءته واملسيءَ  ،منكم إبحسانه احملسنَ 

 
َتِلَي اَّلل   مَ }  - 154  . {َولِي َمحيَص َما ِف قـ ل وِبك مم َواَّلل   َعِليم  ِبَذاِت الصُّد ورا ِف ص د ورِك مم  َولِيَـبـم

َص ما يف قلوبِّكم من وساوسِّ الشيطان. ا.هـ.  قاَل رمَحُه هللا: وليمح ِّ
 }َوٱَّللَُّ  ،واألفعال يف األقوالِّ  للناسِّ  من املنافقِّ  املؤمنِّ  أمرَ  رَ ظهِّ ويُ ...  معناها:وقاَل ابُن كثريٍّ يف 

 . والضمائر من السرائرِّ  يف الصدورِّ  أي مبا َيتلجُ  :َعلِّيٌم بَِّذاتِّ ٱلصُُّدورِّ{
 

َ َغف ور  َحِليم  } -155  {ِإني اَّللي
 )ابن كثري(.لقه، ويتجاوُز عنهم. أي: يغفُر الذنب، وحيُلُم عن خَ 

 
ِيت  } -156  {.َواَّللي  ِِبَا تـَعمَمل وَن َبِصري  َواَّللي  َي مِيي َوَي 

 )ابن كثري(. . : وعلمُه وبصرُه ًنفٌذ يف مجيعِّ خلقه، ًل َيَفى عليه مِّن أمورِّهم شيءيأ
 

بُّ المم تَـوَكِ ِلنيَ فَِإَذا َعَزممَت فـَتَـوَكيلم َعَلى اَّللِي } -159 َ َيِ   {.ِإني اَّللي
َ حيِّبُّ اْلُمتَـوَك ِّلِّنيَ } رهم ويرشُدهم إىل ما هو خرٌي { عليه، الواثقنَي به، املنقطعنَي إليه، فينصإِّنَّ اَّللَّ

  احملبَّة. )روح املعاين(. هلم، كما تقتضيهِّ 
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ِمن ونَ } -160 تَـوَكيِل المم ؤم  {.َوَعَلى اَّللِي فـَلميـَ

 لَ أن ًل يتوكَّ  حلكمه، وجبَ  وًل دافعَ  ،لقضائه هللا، وأنه ًل رادَّ  بيدِّ  هُ كلَّ   أن األمرَ  يعين ملا ثبتَ 
 لِّ على هللا فليتوكَّ  :احلصر، أي  فـَْليَـتَـوَكَّلِّ ٱْلُمْؤمُِّنوَن{ يفيدُ َعَلى ٱَّللَِّّ وقوله: }وَ  .إًل عليه املؤمنُ 

 )التفسري الكبري للرازي(.  ًل على غريه. ،املؤمنون
 

 {.َوه مم اَل ي ظمَلم ونَ ُث ي تـ َوَّفي ك لُّ نـَفمٍس َما َكَسَبتم } -161
ا صوا عمَّ نقَ علـيهم فـيُ  ىعتدَ أن يُ  من غريِّ  ،هبم لَ فعَ هبم إًل الذي ينبغي أن يُ  لُ فعَ يقول: ًل يُ 

 )تفسري الطَّبي(. وه.استـحقُّ 
 

َواَن اَّللِي َكَمنم َِبَء ِبَسَخٍط ِمَن اَّللِي } -162  {.َوَمأمَواه  َجَهنيم  َوبِئمَس المَمِصري  أََفَمِن اتـيَبَع ِرضم
. )الطَّبي،  يهإل بُ ؤو إلـيه وي الذي يصريُ  صريُ امل وبئسَ  ،م جهنبذلك سكىَن ... فاستحقَّ 

 ابختصار(.
 

 {.َواَّللي  َبِصري  ِِبَا يـَعمَمل ونَ ه مم َدرََجات  ِعنمَد اَّللِي }  -163
ها، ًل يظلُمهم خريًا، وًل يزيدهم شرًّا، بل جُيازي كالًّ بعمله. )ابن كثري(.  أي: وسُيوفيهم إاي 

 
ِمِننَي ِإذم بـَعَ  َمني اَّللي  َلَقدم } -164  {.ِسِهمم َ  ِفيِهمم َرس واًل ِمنم أَنـمف  َعَلى المم ؤم

 . )ابن عطية(.لوتفضَّ  لَ معناه: تطوَّ  { يف هذه اآليةِّ نَّ }مَ 
 

ٍء َقِدير  } -165 َ َعَلى ك لِ  َشيم  {.ِإني اَّللي
  ذو قدرة.يعين ،قدير ،وانتقام لٍّ وتفضُّ  ،وعقوبة ن عفوٍّ مِّ  ،خبـلقه ما أرادَ  علـى مجيعِّ  هللاَ  إنَّ 

 )الطَّبي(. 
 

ت م ونَ يـَق ول وَن ِِبَفمواِهِهمم َما لَيمَس ِف قـ ل وِّبِمم } -167  {.َواَّللي  َأعمَلم  ِِبَا َيكم
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 وهللاُ أعلُم مبا َُيفونَُه مِّن كفرٍّ ونفاق، وما يـَْغمُِّر قلوهَبم مِّن شر ٍّ وفساد. )الواضح(.
 

َواَِّنِمم الـيِذيَن } -168 ك م   ا ق ِتل وا قـ لم فـَادمَرؤ وا عَ َوقـَعـَد وام َلوم َأطـَاع وََن مَـ  قـَال وام إِلخم نم أَنف ســـــــــــِ
 {.ِإن ك نت مم َصاِدِقنيالمَمومَت 

َم معىن  {  الَّذِّيَن قَالُواْ إلِّْخَواهنِِّّمْ } : ( من السورة156{، وهو يف اآليةِّ )}قَالُواْ إلِّْخَواهنِِّّمْ قال: تقدَّ
ْخَواهنِِّّمْ }أٰيَيُـَّها ٱلَّذِّيَن آَمُنوْا ًَل َتُكونُواْ َكٱلَّذِّيَن َكَفرُ  { يف لُوْا إلِّْخٰوهنِِّّمْ }َوقَا، فقال: {وْا َوقَالُوْا إلِّ
 ا.هـ.  .النفاق، أو يف النسب، أي: قالوا ألجلهم

 إلخواهنم يف النفاق.والقائلون هذا هم املنافقون، قالوا ذلك 
 نا يف تركِّ نُ لكم: لو أطاعنا إخوا قيإن كنتم أيها املنافقون صادقني يف ...: {َصـٰدِّقِّنيَ إِّن ُكنُتْم }

ما   سفـيان ومن معه من قريشٍّ صلى هللا عليه وسلم وقتاهلم أاب هللا مع حممدٍّ  يف سبـيلِّ  اجلهادِّ 
صلى هللا عليه وسلم  هم عن حممدٍّ فِّ بقعودهم معكم وّتلُّ  تلوا هنالك بـالسيف، ولكانوا أحياءً قُ 

 )الطَّبي(.... هللا معه أعداءِّ  جهادِّ  وشهودِّ 
 

تَـبمِشر و }  - 170  {.َأالي َخومف  َعَليمِهمم َواَل ه مم ََيمَزن ونَ َلَم يـَلمَحق وا ِّبِمم ِمنم َخلمِفِهمم  َن ِِبليِذيَن  َوَيسم
َفَمْن تَبَِّع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيهِّْم  : } البقرة( من سورةِّ 38بيَّنها الشوكاين رمحُه هللا يف اآلية )

}َوًلَ ُهْم حَيَْزنُوَن{ يعين ًل حيزنون   ، اآلخرةَلْيهِّْم{ يعين يف}َفالَ َخْوٌف عَ {، قال:  َوًَل ُهْم حَيَْزنُونَ 
 للموت.

 
َتَجاب وا َّلِلِي َوالريس وِل  }   -172 ا اليِذيَن اسم َسن وا ِمنـمه مم َواتـيَقوم ِمنم بـَعمِد َما َأَصاَّب م  المَقرم   لِليِذيَن َأحم

ر  َعِظيم    {.َأجم
َم تفسرُي )القرح(.  والفتح:  ابلضم ِّ  القرحُ فقال: ( من السورة، 140يةِّ )  اآلوهي يفقال: تقدَّ

 : اجلرح، وابلضم   :اء: هو: ابلفتحالفر   واألخفش. وقالَ  الكسائيُّ  هُ اجلرح، ومها لغتان فيه، قالَ 
 ا.هـ.  أمله.

نـُْهمْ } { َقْواَواتَـّ } { بطاعةِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم وإجابتهِّ إىل الغزو،لِّلَّذِّيَن َأْحَسُنوا مِّ
 البغوي(. ) {.َأْجٌر َعظِّيمٌ } معصيته،
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ه مم اليِذيَن قَاَل ََل م  النياس  ِإني النياَس َقدم مَجَع وام َلك مم } -173 َشوم  {.فَاخم

 . )البغوي(. لكم هبم واحذروهم، فإنه ًل طاقةَ  فخافوهم
 

َ  ِف المك فمِر ِإَّني مم  ي َسارِع ونَ َواَل ََيمز نمَك اليِذيَن } -176 ًئاَلنم َيض رُّوا اَّللي  {.َشيـم
 . )ابن عطية(.يف ذلك  واجلدُّ  ،وأفعاله إىل أقوالهِّ  هي املبادرةُ  يف الكفرِّ  املسارعةُ 

 
ََتَو ا المك فمَر ِِبإلمَِيَاِن } -177 ًئا َوََل مم َعَذاب  ِإني اليِذيَن اشم َ َشيـم  {.أَلِيم  َلنم َيض رُّوا اَّللي

ئًاَلْن َيُضرُّوا اَّللََّ } ويعين يف اآليةِّ قاَل رمَحُه هللا: "معناُه كاألول، وهو للتأكيدِّ ملا تقدَّمه".  {َشيـْ
املراد:  :شيئاً، وقيل هللا سبحانهُ  من ملكِّ  هم ًل ينقصُ املعىن: أن كفرَ اليت تسبقها، وقد قال: 

على    منصوبٌ   {ائً يْـ شَ }لعباده، و  هُ الذي شرعَ   هُ وا دينَ لن يضرُّ   :رادأن يُ   وا أولياءه، وحيتملُ لن يضرُّ 
 ا.هـ.  بشيء. :اخلافض: أي بنزعِّ  املصدرية: أي: شيئاً من الضرر، وقيل: منصوبٌ 

اهنم لن يضر وا هللا بكفرهم وارتدادهم عن إميوتفسريها عند اإلمامِّ الطَّبي مع ما بقَي من اآلية:  
  هلا به. بلَ  قِّ هللا ما ًل هم إبجياهبم بذلك هلا من عقابِّ بذلك أنفسَ ون شيئاً، بل إمنا يضرُّ 

 
َا  }  -178 َا    َّن مِلي ََل مم َواَل ََيمَسََبي اليِذيَن َكَفر وا َأَّني ًا    َّن مِلي ََل مم َخريم  أِلَنـمف ِسِهمم ِإَّني ًم َوََل مم لِيَـزمَداد وا ِإ

 {.َعَذاب  م ِهني  
 .  األجليف واإلنساءَ   العمرِّ يف إلمالء: اإلطالةَ  ابيعين{ مُنْلِّي هَلُمْ }
.  ةمذلَّ  هلم مهينةٌ  عقوبةٌ  خرةِّ فـي اآل ورسولهِّ  الذين كفروا بـاهللِّ  هلؤًلءِّ و {: ْم َعَذاٌب ُمهِّنيٌ َوهلَُ }
 (. الطَّبي)
 

َ ََيمَتِب  }  -179 فََآِمن وا ِِبَّللِي   ِمنم ر س ِلِه َمنم َيَشاء  َوَما َكاَن اَّللي  لِي طمِلَعك مم َعَلى المَغيمِب َوَلِكني اَّللي
ِمن وا َوتـَتـيق وا فـََلك مم َور س ِلِه وَ  ر  َعِظيم  ِإنم تـ ؤم  {. َأجم

 هؤًلءِّ  الباقني طاعةَ  فُ ابلرسالة، مث يكل ِّ  من عبادهِّ  من يشاءُ  َيصُّ  {مِّْن ُرُسلِّهِّ َمْن َيَشاءُ }
 )مفاتيح الغيب(.  الرسل.
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. كم عنها هنا وفيم ،صلى هللا عليه وسلم كم حممدٌ يُّ كم به نبـما أمَر في كم بطاعتهِّ ربَّ  {َوتـَتـَُّقوا}
 )الطَّبي(. 

 
ًا ََل مم } -180 ِلِه ه َو َخريم  َبلم ه َو َشرٌّ ََل مم َواَل ََيمَسََبي اليِذيَن يـَبمَخل وَن ِِبَا َآََته م  اَّللي  ِمنم َفضم

َرمِض  َم المِقَياَمِة َوَّلِلِي ِمريَاث  السيَماَواِت َواألم  {.ا تـَعمَمل وَن َخِبري   ِبَِ َواَّللي  َسي َطويق وَن َما ِبَِل وا ِبِه يـَوم
عليه يف دينه،  ةٌ بل هو مضرَّ ينفعه،  املالَ  هُ أن مجعَ  البخيلُ  ًل حيسنبَّ  :أي {:بَْل ُهَو َشرٌّ هَلُمْ }

 ورمبا كان يف دنياه.
َا تـَْعَمُلوَن َخبِّرٌي{ أي: بنيَّ  ُ مبِّ  )ابن كثري(.  اتكم وضمائركم.}َوٱَّللَّ

 
ت ب  َما قَال وا } -181 َله م  َسَنكم َنمبَِياَء َوقـَتـم  {.ِبَغريمِ َحق ٍ  األم

تلوا ومع هذا قَ ...  هناك:    ( من السورة، قاَل ابن كثري رمَحُه هللا يف تفسريهِّ 21ورَد مثلُه يف اآليةِّ )
منهم إليهم، إًل لكوهنم   وًل جرميةٍّ  سببٍّ  بغريِّ  ،هغوهم عن هللا شرعَ ني حني بلَّ تلوا من النبي ِّ ن قَ مَ 

 .وهم إىل احلق  دعَ 
 

ت مم ق لم َقدم َجاءَك مم ر س ل  ِمنم قـَبمِلي } -183 ي َِناِت َوِِبليِذي قـ لمت مم َفِلَم قـَتَـلمت م وه مم ِإنم ك نـم ِِبلمبـَ
 {.َصاِدِقنيَ 

 وحقيةِّ  ،رسالتهم وصحةِّ  ،همعلى صدقِّ  الدالةِّ  واحلججِّ  ،الواضحة املعجزاتِّ  :{ أيبِّٱْلبَـيـ نَـاتِّ }
الذي  وهو القرابنُ  ،َوبِّٱلَّذِّى قـُْلُتْم{ بعينه } ،هم وتطلبون منهمكما كنتم تقرتحون علي  ،قوهلم
مع أهنم  ،فما لكم مل تؤمنوا هبم حىت اجرتأمت على قتلهم :{ أيفَلَِّم قـَتَـْلُتُموُهمْ } ،النار أتكلهُ 

م  من أنك  ،كم عليه كالمُ  فيما يدلُّ  :أي {قِّنيَ }إِّن ُكنُتْم َصـٰدِّ  ،رخَ أُ  م مع معجزاتٍّ وا مبا قلتُ ؤ جا
 . )روح املعاين(.أيتيكم مبا اقرتحتموه ن لرسولٍّ تؤمنو 

 
ي َِناتِ }  - 184  {.َوالزُّب ِر َوالمِكَتاِب المم ِنريِ   فَِإنم َكذيب وَك فـََقدم ك ذِ َب ر س ل  ِمنم قـَبمِلَك َجاء وا ِِبلمبـَ
 هللاِّ  رسلِّ  نهم مِّ أسالفُ  بتْ فقد كذَّ  ،بوا على هللاكذَ   ،بوكفكذَّ  بكَ  فعلوا ذلكَ  فإهنم إنْ ... 
 )الطَّبي(.  .قبلك
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 {.ك لُّ نـَفمٍس َذآئَِقة  المَمومتِ } -185

 . )روح املعاين(.بواملكذ ِّ  قِّ للمصد ِّ  ووعيدٌ  وهو وعدٌ  .فكأهنا ذائقته ،هبا ًل حمالة ًنزلٌ  :أي
 

 .{فَِإني َذِلَك ِمنم َعزمِم األ م ور َوِإن َتصمِْب وام َوتـَتـيق وام }  -186
، يقول: وتتقوا {واْ قُ تـَّ تَـ وَ }  ، غريهم من طاعتهيهم ويفكم به فهللا الذي أمَر   مرِّ تصَّبوا أل  يقول: وإنْ 

 )الطَّبي(.  ذلك بطاعته.ما أمركم وهناكم، فتعملوا يفيهللا ف
 

 {. َوََل مم َعَذاب  أَلِيم  } -188
 )الطَّبي(. ل.أيضاً مؤمل، مع الذي هلم يف الدنـيا معجَّ  يف اآلخرةِّ  وهلم عذابٌ 

 
َرمِض َوَّلِليِ } -189 ٍء َقِدير   م لمك  السيَماَواِت َواألم  .{َواَّللي  َعَلى ك لِ  َشيم
 )الطَّبي(. ن األمور.مِّ  ذلكَ  وغريِّ  ،هلم عقوبتهِّ  وتعجيـلِّ  ،ذلك قائلِّ  ن إهالكِّ مِّ  يعين

 
َزيـمَته  } -192 ِخِل النياَر فـََقدم َأخم  {.َصارٍ َوَما لِلظياِلِمنَي ِمنم أَنم رَبـيَنا ِإنيَك َمنم ت دم

 أي: يوَم القيامةِّ ًل جُمرَي هلم منك، وًل حميَد هلم عم ا أردَت هبم. )ابن كثري(. 
 

عمَنا م َناِدًَي يـ َناِدي ِلْلمَِيَاِن } -193  .{فََآَمنيا َأنم َآِمن وا ِبَربِ ك مم رَبـيَنا ِإنـيَنا ْسَِ
ًن به، وهناًن عنه، مرَ يما أَ ه، فك وطاعترسولِّ  عِّ ا يتك، واتبـواإلقرار بوحدان التصديق بك، إىل ...

 . )الطَّبي(.به من عندك مما جاءَ 
 

رِج وا ِمنم ِدََيرِِهمم َوأ وذ وا ِف َسبِيِلي َوقَاتـَل وا َوق ِتل وا } -195 أَل َكفِ َرني فَاليِذيَن َهاَجر وا َوأ خم
َار  ا األمَ ِتهَ ََتمِري ِمنم حَتم َوأَل دمِخَلنـيه مم َجنياٍت  َعنـمه مم َسيِ َئاَِتِمم   {.َّنم

ا وألغفرهنَّ  ،علـيهم بعفوي ورمحيت لنَّ وألتفضَّ  ،ا عنهميعنـي: ألحموهنَّ { َسي ِّئَاهتِِّّمْ أَلَُكف َِّرنَّ َعنـُْهْم }
 (.. )الطَّبين حتتها األهنارري مِّ جت هم جناتٍّ وألدخـلنَّ  ،هلم
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.  اجلنات: البساتني :  البقرةسورةِّ ( من 25يف اآليةِّ ) قاَل املؤلفُ { جَتْرِّي مِّْن حَتْتَِّها اأْلَهْنَارُ }
 إىل اجلنات؛ ًلشتماهلا على األشجار، أي: من حتتِّ  }مِّن حَتْتَِّها{ عائدٌ  :يف قوله والضمريُ 

 )ابختصار(. أشجارها.
 

َار  } -198 ََّنم  {.َلِكِن اليِذيَن اتـيَقوما َرّبي مم ََل مم َجنيات  ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
يَن مسعوا نداَء اإلميانِّ فآمنوا وثبُتوا، وعزُموا على األعمالِّ الصَّاحلةِّ ون، الذاملؤمن ويف مقابِّلهم

 والتَزموا، فجازاهُم هللاُ جنَّاتٍّ واسعات، جتري يف خالهلا األهناُر املتنو ِّعة.. )الواضح(.
 

ا أ نمِزَل إِ } -199 ِمن  ِِبَّللِي َومــــَ اِب َلَمنم يـ ؤم ِل المِكتــــَ ا أ نمِزَل ِإلَيمِهمم  مم َومــــَ لَيمك  َوِإني ِمنم َأهــــم
ِعنَي َّلِليِ  ر ه مم ِعنمَد َرّبِ ِمم  َخاشـــــــِ ًَنا قَِلياًل أ ولَِئَك ََل مم َأجم ًَ ََت وَن ِبَََِيِت اَّللِي  رِيع  اَل َيشـــــــم َ ســـــــَ ِإني اَّللي

َسابِ   {.اْلِم
عِّنَي َّللَِّّ  شـِّ احلسـن:  قالَ لني، و ابن زيد: خائفني متذل ِّ  خاضـعني له سـبحانه، وقالَ  :{ أي}َخــــــــــــــــٰ

 .من هللا تعاىل للقلبِّ  الالزمُ  اخلوفُ  :اخلشوع
 ،اًلستحقاق ومراتبِّ  األجورِّ  تعاىل مبقاديرِّ  علمهِّ  عن كمالِّ  كنايةٌ {:  إِّنَّ اَّللََّ َسرِّيُع احلَِّسابِّ }

 املعاين، ابختصار(.. )روح ما ينبغي على ما ينبغي وقدرِّ  ،عامل وأنه يوفيها كلَّ 
 

 سورة النساء
 
ا  اتـيق وا رَبيك م  ا النـياس  يُـّهَـ ََي أَ } -1 ا َزومَجهـَ هـَ َدٍة َوَخَلَق ِمنـم َوبـَ ي  الـيِذي َخَلَقك مم ِمنم نـَفمٍس َواحـِ

 {.ِمنـمه َما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء
بكم  يحلَّ ف ،ما هناكميوف ،يما أمركمف فوهُ الِّ ّتُ   أنْ كم يفربَّ  احذروا أيها الناسُ {: اتَـُّقوا َربَُّكمُ }
 ما ًل قَِّبل لكم به. عقوبتهِّ  نمِّ 
نـُْهَما رَِّجاًلً َكثِّريًا َونَِّساء} }رَِّجاًًل َكثِّرياً  ،اءوحو   يعين من آدمَ  ،منهما يعين ونشرَ  {:َوَبثَّ مِّ

 )الطَّبي(.  ..َونَِّساًء{ قد رآهم
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َقـمَرب وَن َولِلنِ َساِء َنِصيب  } -7  ِميا تـََرَك المَواِلَداِن لِلر َِجاِل َنِصيب  ِميا تـََرَك المَواِلَداِن َواألم
َقـمَرب وَن   {ِميا َقلي ِمنمه  َأوم َكثـ رَ َواألم

 الطَّبي(.). وكثـريه هُ بعدَ  فَ ما خـلَّ  من قلـيـلِّ أي: 
 

ِ فـََله    ي وِصيك م  اَّلل   }  -11 َق اثـمنَـَتنيم ِ فَِإن ك ني ِنَساء فـَوم ني ِف َأوماَلدِك مم ِللذيَكِر ِمثمل  َحظِ  األ نثـََينيم
َما السُّد س  ِميا تـََرَك ِإن ثـ ل ثَا َما تـََرَك َوِإن َكاَنتم َواِحَدًة فـََلَها النِ صمف  َوألَبـََويمِه ِلك لِ  َواِحٍد مِ نـمه  

َوة  َفأل  َكاَن َله  َوَلد  فَإِ  مِ ِه السُّد س  ن َليم َيك ن ليه  َوَلد  َوَورِثَه  أَبـََواه  َفأل مِ ِه الثُـّل    فَِإن َكاَن َله  ِإخم
ر وَن  عًا ِمن بـَعمِد َوِصييٍة ي وِصي ِّبَا َأوم َديمٍن آَِبؤ ك مم َوَأبناؤ ك مم اَل َتدم َفرِيَضًة أَيُـّه مم أَقـمَرب  َلك مم نـَفم

َ َكاَن َعِليما َحِكيًما مِ َن اَّلل ِ   .{ِإني اَّلل 
يُكُم اَّلل ُ  . ا.هـ.  فتكيف تصرَّ   (أمرَ ) لفظةُ  نهُ كما تتضمَّ   والوجوب، الفرضَ  نُ يتضمَّ  {:}يُوصِّ

 . )ابن عطية(.عليكم يفرضُ  :{مُ يكُ وصِّ معىن }يُ يف أواخرِّ اآلية:  وردَ و 
من  أكثرَ  الورثةِّ  بعضِّ  املرياث، وإعطاءِّ  من تفصيلِّ  هذا الذي ذكرًنهُ  :أي {:َفرِّيَضًة م َِّن اَّلل ِّ }

 . )ابن كثري(.به وقضاه حكمَ  ،من هللا بعض، هو فرضٌ 
 

فَِإنم َكاَن ََل ني َوَلد  فـََلك م  الرُّب ع  ِميا   ف  َما تـََرَك َأزمَواج ك مم ِإنم َلَم َيك نم ََل ني َوَلد  مم ِنصم َوَلك  }  -12
َن  ت مم ِإنم َلَم َيك نم َلك مم َوَلد  فَِإنم كَ  ِمنم بـَعمِد َوِصييٍة ي وِصنَي ِّبَا َأوم َديمنٍ تـَرَكم اَن َوََل ني الرُّب ع  ِميا تـَرَكم

ت مم  َوِإنم َكاَن رَج ل  ي وَرث    َوِصييٍة ت وص وَن ِّبَا َأوم َديمنٍ ِمنم بـَعمدِ َلك مم َوَلد  فـََله ني الثُّم ن  ِميا تـَرَكم
ثـََر ِمنم َذِلكَ  ه َما السُّد س  فَِإنم َكان وا َأكم فـَه مم   َكاَلَلًة َأِو اممَرَأة  َوَله  َأخ  َأوم أ خمت  فَِلك لِ  َواِحٍد ِمنـم

َواَّللي  َعِليم  َغريمَ م َضارٍ  َوِصييًة ِمَن اَّللِي  َأوم َديمنٍ ِمنم بـَعمِد َوِصييٍة ي وَصى ِّبَا ش رََكاء  ِف الثُـّل ِ  
 {.َحِليم  

كم اجُ أزو   ما تركَ   نصفُ   ولكم أيها الرجالُ   {:َوَلُكْم نِّْصُف َما تـََرَك أَْزَواُجُكْم إِّْن مَلْ َيُكْن هَلُنَّ َوَلدٌ }
 . )ابن كثري(. ولد من غريِّ  إذا متَ 

َا أَْو َدْينٍّ مِّْن بـَْعدِّ } نَي هبِّ يَّةٍّ يُوصِّ قاَل رمَحُه هللا: "الكالُم فيه كما تقدَّم". ويعين يف اآليةِّ  {:َوصِّ
ماً عليها ابإلمجاع، مقدَّ   مع كونهِّ   ،ينعلى الدَّ   الوصيةِّ   تقديِّ   يف وجهِّ  لفَ اختُ السابقة، وقد قال:  

  .بينهما إىل الرتتيبِّ  قصدٍّ  من غريِّ  األمرين على املرياثِّ  تقديُ  قصودُ فقيل: امل
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  .مت اهتماماً هباد ِّ قُ  ينِّ لزوماً من الدَّ  أقلَّ  وقيل: ملا كانت الوصيةُ 
  .ميت لكل ِّ  الالزمِّ  كاألمرِّ   فصارتْ  وقوعها مت لكثرةِّ د ِّ وقيل: قُ 
  .وسلطان  بقوةٍّ   يطلبهُ   غريٍّ   حظَّ   لكونهِّ   ينُ الدَّ   رَ خ ِّ والفقراء، وأُ   املساكنيِّ   مت لكوهنا حظَّ د ِّ وقيل: قُ 

  كرَ ذُ  ى،مؤد   ين، فإنه اثبتٌ الدَّ  مت، خبالفِّ قد ِّ  امليتِّ  من جهةِّ  ًنشئةً  وقيل: ملا كانت الوصيةُ 
  .ذكرأو مل يُ 

 على الورثةِّ  عوض، فرمبا يشقُّ  من غريِّ  يف كوهنا مأخوذةً  ،املرياث مت لكوهنا تشبهُ د ِّ وقيل: قُ 
 . ا.هـ. أبدائه مطمئنةٌ هم ين، فإن نفوسَ الدَّ  ، خبالفِّ اهإخراجُ 

ن مَ  ن أقربـاءِّ ى مِّ عطَ أن يُ  ن يستحقُّ ومَ  ،همومضار ِّ  ـلقهِّ خَ  مبصالِّ  }َواَّلل ُ َعلِّـيـٌم{ يقول: ذو علمٍّ 
 حقَّ استن مَ  به كلُّ  ما يستـحقُّ  ومبلفِّ  ، ذلك منهم مُ رَ ن حيُ ومَ  ،من مرياثه منكم وأنسبـائهِّ  ماتَ 

 هم. ومصاحلِّ  عبـادهِّ  ذلك من أمورِّ  وغريِّ  ،امً منهم قس
هم بعضِّ  ى ظلـمِّ عل هم بـالعقوبةِّ معاجلتَ  يف تركهِّ  وذو أًنةٍّ  ،علـى خـلقه لـمٍّ }َحلِّـيـٌم{ يقول: ذو حِّ 

 دونَ  ،منهم والبأسِّ  الغناءِّ  وأهلِّ  يتِّ امل من ولدِّ  ةِّ والقوَّ  لدِّ اجلَ  ألهلِّ  يف إعطائهم املرياثَ  ،ابعضً 
 .)الطَّبي( هموإًنثِّ  ولدهِّ  صغارِّ ن مِّ  جزِّ والع الضعفِّ  أهلِّ 

 
َار  تِلمَك ح د ود  اَّللِي َوَمنم ي ِطِع اَّلليَ َوَرس وَله   }  -13 ََّنم ِخلمه  َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم َخاِلِديَن    ي دم

 {.ِفيَها َوَذِلَك المَفومز  المَعِظيم  
يها ف  وتونَ ًل مي  ،ايها أبدً ف  نيَ بـاق،  األهنارها رِّ ها وأشجاغروسِّ   تِّ ن حتجتري مِّ   بساتـنيَ   ... ُيسكنهُ 

 .(ختصار، اب)الطَّبي العظيـم الَفَلحُ  وذلكَ  ،منها وًل َيرجونَ  ،وًل يفنون
 

ِخلمه  ََنرًا َخاِلًدا ِفيَها َوَله  َعَذاب  م ِهني  } -14 َ َوَرس وَله  َويـَتَـَعدي ح د وَده  ي دم  {.َوَمنم يـَعمِص اَّللي
 ،هللا  ن فرائضِّ مِّ   ذلكَ   وغريِّ   ،املواريث  ن قسمةِّ به مِّ   مبا أمراهُ    العملِّ  َوَرُسوَلُه{ يفاَّللََّ   يـَْعصِّ }َوَمْن  

 ،ن حدودهمِّ  ذلكَ  وغريِّ  ،مواتهم بـني ورثته تركاتِّ  ن قسمةِّ مِّ  ،عنه مها إىل ما هنياهُ ا أمرَ خمالفً 
)الطَّبي،   له. زٍّ خمُ و  مذلٌّ  ذابٌ ه عول ،امنها أبدً  وًل َيرجُ  ًل ميوتُ  ،اا فـيها أبدً ا ابقـيً ُه ًنرً دخلْ يُ 

 ابختصار(.
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ِهد وام َعَليمِهني َأرمبَعًة مِ نك مم فَِإن َشِهد وام  َوالاليِت َيَمِتنَي المَفاِحَشَة ِمن نِ َسآِئك مم } -15 َتشم فَاسم
 {.فََأممِسك وه ني ِف المبـ ي وِت َحَّتيَ يـَتَـَوفياه ني المَمومت  

نَّ حُيَبْسَن يف بيتٍّ وًل ُيسَمُح مِّن أربعةِّ شهود، فبدَّ إلثباتِّ ذلَك فال  إذا َشهِّدوا بذلك، فإهنَّ
 هلنَّ ابخلروجِّ منُه حىتَّ مَيُت... )الواضح(.

 
َ َكاَن تـَوياًِب رَِحيًما} -16  {.ِإني اَّللي

ا{ يمً حِّ رَ } ،منهم من طاعته إىل ما حيبون إذا هم راجعوا ما حيبُّ  راجعًا لعبيدهِّ  ن هللا مل يزلْ إ
 . )الطَّبي(. ورأفة : ذا رمحةٍّ يعين هبم،

 
 {.وََكاَن اَّللي  َعِليًما َحِكيًما} -17

ُ َعلِّيمًا{  التائب. ًل يعاقبُ  واحلكيمُ  :}َحكِّيمًا{ ،إبخالصهم يف التوبة فهو يعلمُ  :}وََكاَن ٱَّللَّ
 )البيضاوي(. 

 
ََن ََل مم َعَذاًِب أَلِيًما} -18  {.أ ولَِئَك َأعمَتدم

 )الطَّبي(. }َعَذاابً أَلِّيمًا{ يقول: مؤملاً موجعاً. ،دًن هلمأعدَ  :ْم{ْدًَن هلَُ }أَْعتَ 
 

ًا م بِيًنا} -20 ًم  {.َأَتَمخ ذ ونَه  ّب مَتاًَن َوِإ
 )الواضح(.أأتخذونَُه ظلماً وزوراً بي ِّناً؟ 

 
 . {َوَقدم أَفمَضى بـَعمض ك مم ِإىَل بـَعمضٍ  وََكيمَف َتَمخ ذ ونَه  } -21

 واستبدالِّ   طالقهنَّ إذا أردمتُ  من صدقاهتنَّ  موهنَّ ن نسائكم ما آتيتُ أتخذون مِّ  وجهٍّ  وعلى أي ِّ 
 )الطَّبي(.  ؟أزواجاً  هبنَّ  غريهنَّ 

 
 {.ِإنيه  َكاَن فَاِحَشةً َوالَ تَنِكح وام َما َنَكَح آَِبؤ ك م مِ َن النِ َساء ِإالي َما َقدم َسَلَف } -22

 . . )البغوي(املعاصي أقبحُ  والفاحشةُ 
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 اجلزء اْلامس

 
َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما} -24  {.ِإني اَّللي

َ َكاَن َعلِّيًما} { فيما شرَع هلم، ومِّن ذلَك عقُد النكاح، َحكِّيًما}  اخلَلق،{ مبا ُيصلُح أمَر  إِّنَّ اَّللَّ
 الذي حيَفُظ األمواَل واألنساب. )روح املعاين(.

 
 {.ف ور  رَِحيم   غَ َواَّللي  َوَأنم َتصمِْب وا َخريم  َلك مم } -25
منكم  لكم به وما سلفَ  لكم وأذنَ  على ما أحلَّ  تنكحوهنَّ  أنْ  اإلماءِّ  لكم نكاحَ  غفورٌ  وهللاُ 

 لكم يف نكاحهنَّ  بكم إذ أذنَ  رحيمٌ  ،هللا  كم فيما بينكم وبنيَ أنفسِّ  م أمورَ أصلحتُ  إنْ  ،يف ذلك
 )الطَّبي(. ة.للحرَّ  ولِّ الطَّ  وعدمِّ  رِّ اًلفتقا عندَ 

 
 .{اَّلل   َعِليم  َحِكيموَ } -26

ُ َعلِّيٌم{ مبصالِّ   )البغوي(.  من أمورهم.  رَ ودنياهم، }َحكِّيٌم{ فيما دبَـّ هم  دينِّ   يف أمرِّ   عبادهِّ   }َوٱَّللَّ
 

 {.َميماًل َعِظيًماَوي رِيد  اليِذيَن يـَتيِبع وَن الشيَهَواِت َأنم ََتِيل وا } -27
 ،تبارك وتعاىل هللاِّ  هم فيها أن متيلوا عن أمرِّ أنفسِّ  الدنيا وشهواتِّ  اتِّ لذَّ  الذين يطلبونَ  يريدُ 

دوًًل عنه ا وعُ ورً جَ  :ا{}َمْياًل َعظِّيمً  ،كم معاصيهعليكم وركوبِّ  مَ فتجوروا عنه إبتيانكم ما حرَّ 
 . )الطَّبي( اشديدً 

 
َنك مم } -29 َن َِتَارًَة َعن تـََراٍض الي َأن َتك و ِِبلمَباِطِل إِ  ََيأَيُـَّها اليِذيَن آَمن وام الَ َتَمك ل وام َأممَواَلك مم بـَيـم

تـ ل وام أَنف َسك مم مِ نك مم َوالَ  َ َكاَن ِبك مم رَِحيًما تـَقم  .{ِإني اَّلل 
َنُكمْ  ايَ } املؤمنني عن أن  هُ وتعاىل عبادَ  ى تباركَ ينهَ  {:أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا ًَل أَتُْكُلوْا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

 ..باطلعضاً ابلبعضهم ب أيكلوا أموالَ 
َ َكاَن بُِّكْم } يًماإِّنَّ اَّلل   {: أي: فيما أمرَكم به، وهناكم عنه. )ابن كثري(. َرحِّ
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ٍء َعِليًما} -32 َ َكاَن ِبك لِ  َشيم  {.ِإني اَّللي

أي: هو عليٌم مبن يستحقُّ الدنيا فيعطيهِّ منها، ومبن يستحقُّ الفقَر فيفقره، وعليٌم مبن يستحقُّ 
 اخلذًلَن فيخذلُه عن تعاطي اخلريِّ وأسبابه. )ابن كثري(. ُه ألعماهلا، ومبن يستحقُّ  ضاآلخرَة فيقي ِّ 

 
َان ك مم فََآت وه مم } -33 َرب وَن َواليِذيَن َعَقَدتم َأَيم َقـم َوِلك لٍ  َجَعلمَنا َمَواِلَ ِميا تـََرَك المَواِلَداِن َواألم

َ َكاَن َعَلى ك لِ  َشيم َنِصيبَـه مم   {ٍء َشِهيًداِإني اَّللي
فإن  ،والرأي والنصيحةِّ  النصرةِّ ن هم مِّ كم نصيبَ أميانُ  عقدتْ  وا الذينَ ثناؤه: فآتُ  جلَّ  يعين بذلكَ 

حىت  ،حافظ ذلكَ  لكل ِّ  مراعٍّ  ،ن أفعالكممِّ  وعلى غريهِّ  ،ن ذلكمِّ  على ما تفعلونَ  شاهدٌ  هللاَ 
وأما  ،سىَن أمري وطاعيت فباحلُ  عُ بِّ منكم املتَّ  أما احملسنُ  ،جزاءه ذلكَ  مجيعِّ  لىكم عمجيعَ  جيازيَ 

 . ىفبالسوأ ييأمري وهن منكم املخالفُ  سيءُ مُ ـال
 )الطَّبي(. على ذلك. ا{: ذو شهادةٍّ ومعىن قوله: }َشهِّيدً 

 
ِلَها ِإنم ي رِيَدا ِإصماَلحً }   -35 ِلِه َوَحَكًما ِمنم َأهم ا َوِإنم ِخفمت مم ِشَقاَق بـَيمِنِهَما فَابـمَعث وا َحَكًما ِمنم َأهم

نَـه َما  َ َكاَن َعِليًما َخِبريًايـ َوفِ ِق اَّللي  بـَيـم  {.ِإني اَّللي
 ا بذلكَ خبريً   ،وغريه  بني الزوجنيِّ   من إصالحٍّ   احلكمانِّ   ا مبا أرادَ عليمً   كانَ   هللاَ   ثناؤه: إنَّ   يعين جلَّ 

منهم  كالًّ   حىت جيازيَ  ،عليهم حافظٌ  ،منه ى عليه شيءٌ ًل َيفَ  ،غريمها ن أمورمها وأمورِّ مِّ  وبغريهِّ 
 الطَّبي(. ) . أو عقاابً غفراًنً  وابإلساءةِّ  ،إحساًنً  ابإلحسانِّ  هُ جزاءَ 

 
َساًَن َوِبِذي المق رمََب } -36 ًئا َوِِبلمَواِلَديمِن ِإحم َوالميَـَتاَمى َواعمب د وام اَّلل َ َواَل ت شمرِك وام ِبِه َشيـم

َارِ  َوالمَمَساِكنيِ  َاِر ِذي المق رمََب َواجلم  {.َواجلم
َم تفســـــــــريهم. ل:قا ى اليتامَ  ...قد قاَل هناك: و ، ( من ســـــــــورةِّ البقرة177ويعين يف اآليةِّ )  تقدَّ

قدرهتم على الكســب. واملســكني:  ى، لعدمِّ الذين ليســوا بيتامَ  من الفقراءِّ    ابلصــدقةِّ أوىَل  الفقراءُ 
 شيئاً.  ًل جيدُ  لكونهِّ  ؛إىل ما يف أيدي الناس الساكنُ 
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ِلِه َن َوَيَمم ر وَن الاليِذيَن يـَبمَخل و } -37 ت م وَن َما َآََته م  اَّللي  ِمنم َفضم ِل َوَيكم ََن نياَس ِِبلمب خم َوَأعمَتدم
 .{لِلمَكاِفرِيَن َعَذاًِب م ِهيًنا

َع املظهُر موضَع املضمرِّ إشعارًا أبن َمن هذا شأنُه فهو كافٌر لنعمِّ  أي: أعَددًن هلم ذلك. وُوضِّ 
)روح  .يُهينُه كما أهاَن النعَم ابلبخلِّ واإلخفاء ا لنعمهِّ فلُه عذابٌ عاىل، ومن كان كافرً هللاِّ ت

 املعاين(.
 

َِخرِ َواليِذيَن يـ نمِفق وَن َأممَواََل مم رََِئَء النياِس } -38 ِم اآلم ِمن وَن ِِبَّللِي َواَل ِِبلميَـوم  .{َواَل يـ ؤم
روهو مانُح الثوابِّ وُمَقد ُِّر ال ،وهم غرُي مؤمننَي ابهلل...  ، الذي عقاب، وًل يؤمنوَن ابليومِّ اآلخِّ

يُثاُب فيهِّ املرءُ على أعمالهِّ أو يعاَقُب عليها، ولذلَك ًل يتحرَّوَن يف إنفاقِّهم مرضاَة هللاِّ وثوابَه... 
 )الواضح(.

 
َِخرِ ِِبَّللِي َلوم َآَمن وا َوَماَذا َعلَيمِهمم } -39 ِم اآلم  {َوالميَـوم

ابهللِّ خالقِّهم، وآَمنوا بيومِّ القيامة، لكوا الطريَق الصحيَح فآَمنوا وما الذي كاَن جَيري هلم لو سَ 
َيخاَف الناُس الذي يُثاُب فيهِّ املرُء على ما أحسَن فُيكَرم، ويُعاَقُب على ما أساَء فيـَُعذَّب، ل

نوا سلوَكهم.  )الواضح(.  فُيحسِّ
 

نَ } -41 َنا ِمن ك لِ  أميٍة ِبَشِهيٍد َوِجئـم  .{َشِهيًدا ا ِبَك َعَلى َهـؤ الءِ َفَكيمَف ِإَذا ِجئـم
نَـا مِّن كـُل  أمـَّةٍّ  ذرَّ  مثقـالَ  هُ عبـادَ  ثنـاؤه: إن هللا ًل يظلمُ  يعين بـذلـك جـلَّ  ئـْ ة، فكيف هبم }إَِّذا جِّ

هِّيدٍّ{ يعين: مبن يشــهدُ  نَ تكذيبها، } ها، أوها رســلَ عليها أبعماهلا، وتصــديقِّ  بِّشــَ ئـْ ا بَِّك َعَلٰى  َوجِّ
نَا بِّكَ }َهــــــــــــُؤًلء َشهِّيدًا{ يقول:  ئـْ   {َشهِّيًدا{ أي: على أمتَك }َعَلى َهــــــــــــُؤًلء} { اي حممدَوجِّ

 )الطَّبي(. يقول: شاهداً.
من صــــــدََّق ومن كذََّب الرســــــل، ويف  قاَل حممد خري: يالحُظ أن اإلماَم الطَّبي ذكَر يف األولِّ 

قه. ولذلك بنيَّ ابعلى أمةِّ حممد صـلى هللا عليه وسـلم، يعين من اقتصـَر  اآلخرِّ  ن عطية يف  صـدَّ
ــريهِّ  ــوَد ابألمةِّ هناتفســ ــافةِّ  املعىن املتعارفِّ   غريُ  معىن "األمة" يف هذه اآليةِّ ، فقال:  املقصــ   يف إضــ

وكذلك يف    ،به ن آمنَ مَ  مجيعَ  عليه السـالمُ  حممدٍّ  أبمةِّ  أن تريدَ  إىل األنبياء، فإن املتعارفَ  األممِّ 
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لون: إن املتـأو ِّ  ن كفر، وكـذلـك قـالَ م ومَ منه ن آمنَ مَ  ،إليـه ثَ عـِّ ن بُ مَ  ، وهي هنـا مجيعُ نيب   كـل ِّ 
ــ} اإلشارةَ  ــُؤًلءِّ بــــــ ألن   ابلذكرِّ   قريشٍّ  كفارَ   وغريهم من الكفار، وإمنا خصَّ   قريشٍّ  إىل كفارِّ  {َهــــــ

 .عليهم منها على غريهم أشدُّ  الوعيدِّ  وطأةَ 
 

َمِئٍذ يـََودُّ } -42  .{م  اأَلرمض  َلوم ت َسويى ّبِِ  اليِذيَن َكَفر وام َوَعَصو ام الريس ولَ يـَوم
 )الطَّبي(.. وا رسولههللا وعصَ  الذين جحدوا وحدانيةَ 

 
َنا َواْسمَعم َغريمَ   مِ َن اليِذيَن َهاد وام }  -46 يـم ــَ عمَنا َوَعصـــــ ِعِه َويـَق ول وَن ْسَِ ــِ َي َر ِف وَن المَكِلَم َعن ميَواضـــــ

يِن   نَِتِهمم َوطَعمًنا ِف الدِ  ــِ َمٍع َورَاِعَنا لَيًّا ِِبَلمســــــــ ــم عمَنا َوَأطَعمَنا َواْسمَعم َوانظ رمََن  م ســــــــ َوَلوم َأَّني مم قَال وام ْسَِ
ًا َلي مم وَ  َوَم َوَلِكن َلَكاَن َخريم ِمن وَن ِإالي قَِليال ليَعنَـه م  اَّلل   ِبك فمرِِهمم أَقـم  .{َفاَل يـ ؤم

ــفتَ  الذين وصــــــفَ  ،هم اليهود  {:م َِّن الَّذِّيَن َهاُدواْ } ذِّيَن أُوتُواْ  تـََر إِّىَل ٱلَّ هم يف قوله: }أملَْ هللا صــــ
.} يبًا م َِّن ٱْلكِّتَـٰبِّ  َنصِّ

{ ُ هم يف  صــــــفتَ  فَ وصــــــَ  الذينَ   اليهودِّ  ى هؤًلءِّ  أخزَ وتعاىَل  تباركَ  هللاَ  ولكنَّ   {:بُِّكْفرِّهِّمْ لََّعنَـُهُم اَّلل 
ــاهم وأبعدَ  ،يةهذه اآل ــدِّ هم مِّ فأقصــــــــــ ه نبي ِّ  ةَ وَّ هم نبيعين جبحودِّ   {بُِّكْفرِّهِّمْ } احلق ِّ  باعِّ وات ِّ   ن الرشــــــــــ

 )الطَّبي(. .ناتوالبي ِّ ى دَ ن اهلُ م مِّ رهب ِّ  ن عندِّ هم به مِّ وما جاءَ  ،صلى هللا عليه وسلم حممدٍّ 
 

قًا لِ َما َمَعك مََيأَيُـَّها اليِذيَن أ وت وام المِكَتاَب آِمن وام ِِبَا نـَزيلمَنا } -47  {.م َصدِ 
 )ابن كثري(.. اليت أبيديهم من البشارات األخبارِّ  الذي فيه تصديقُ 

 . ومغريَّ  لٍّ كان معهم من مبدَّ ة، ًل ملا  وملَّ  من شرعٍّ  معناهُ { ل َِّما َمَعُكم} قاَل ابُن عطية:و 
 

ًا َعِظيًما} -48 ًم  {.َوَمنم ي شمِركم ِِبَّللِي فـََقِد افمََتَى ِإ
 {،مْثًا َعظِّيًمافـََقدِّ اْفرَتَى إِّ }من خلقه،  هُ غريَ  ابهلل يف عبادتهِّ  ثناؤه: ومن يشركْ  يعين بذلك جلَّ 

 جبحودهِّ  ،زوراً وإفكاً  مفرتايً، ألنه قالَ   ذكرهُ هللا تعاىَل  هُ إمثاً عظيماً. وإمنا جعلَ  يقول: فقد اختلقَ 
 ذلك مفرت، وكذلك كلُّ   أو ولداً، فقائلُ  وصاحبةً   ،أبن هلل شريكاً من خلقه  وإقرارهِّ   ،هللا  وحدانيةَ 
 ختصار(.ي، اب)الطَّب  له. خمتلقٌ  ،يف كذبه فهو مفرتٍّ  ،كاذب
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ت وَن النياَس نَِقريًا ِصيب  مِ َن المم لمكِ َأمم ََل مم نَ } -53  .{فَِإًذا الي يـ ؤم
إليهم  يعودُ  من أن امللكَ  اليهودُ  عيهِّ ملا تدَّ  من امللك، وجحدٌ  هلم نصيبٌ  أن يكونَ  إنكارُ  املرادُ 

 )ابن كثري(.  الزمان. يف آخرِّ 
 

َنآ آَل ِإبـمَرا} -54 َمةَ ِهيَم فـََقدم آتـَيـم كم َنا المِكَتاَب َواْلِم  .{ه م مُّلمًكا َعِظيًماَوآتـَيـم
َم تفسرُي الكتابِّ واحلكمة. رًة بعيسى، عليهما الصالُة وم ،مرتبطًا برسولناوقد مرَّ  قال: تقدَّ

 مبعناه. ويكونُ  والسالم.
وموسى   هيمَ إبرا إليهم، وذلك كصحفِّ  هللا الذي أوحاهُ  يعين: كتابَ قاَل الطَّبي رمَحُه هللا: 

 كتاابً مقروءاً.  ى إليهم مما مل يكنْ وأما احلكمة، فما أوحَ  ما آاتهم من الكتب. والزبور، وسائرِّ 
 

ِليِهمم ََنرًا ك ليَما َنِضَجتم ج ل ود ه مم َبديلمَناه مم ج ل وًدا  ِإني اليِذيَن َكَفر وا ِبَََِيتَِنا} -56 َف ن صم َسوم
ََها لَِيذ وق وا المَعذَ  َ َكاَن َعزِيًزا َحِكيًمااَب َغريم  .{ِإني اَّللي

اَيتِّنَا} هللا   للذين أقاموا على تكذيبهم مبا أنزلَ   ثناؤهُ   من هللا جلَّ   هذا وعيدٌ   {:إِّنَّ الَّذِّيَن َكَفُروا ِبَِّ
هللا هلم: إن الذين  برسوله. يقولُ  الكفارِّ  وغريهم من سائرِّ  بين إسرائيلَ  من يهودِّ  ،على حممد

ووحي   تنزيلهِّ   صلى هللا عليه وسلم من آاييت، يعين من آايتِّ   على رسويل حممدٍّ   لتُ جحدوا ما أنز 
من  ،قوا بهصلى هللا عليه وسلم، فلم يصد ِّ  حممدٍّ  على صدقِّ  وحججهُ  كتابه، وهي دًلًلتهُ 

 . به الكفرِّ  أهلِّ  بين إسرائيل وغريهم من سائرِّ  يهودِّ 
َ َكاَن َعزِّيزًا َحكِّيًما}  ًل يقدرُ  ،من خلقه منهُ  ن انتقمَ ممَّ  ا يف انتقامهِّ عزيزً  مل يزلْ  هللاَ  إنَّ {: إِّنَّ اَّللَّ

 ا يف تدبريهِّ حكيمً  ،به عقوبة أحلَّ  منه أحدٌ  وًل اًلنتصارِّ  ،بضر   هُ أرادَ  منه أحدٌ  على اًلمتناعِّ 
 . الطَّبي(. )وقضائه

 
ِخل ه مم َجنياٍت ََتم } -57 ََّنمَ َواليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت َسن دم ار  َخاِلِديَن ِري ِمنم حَتمِتَها األم

 {.ِفيَها أََبًدا
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َم تفسرُي اجلناتِّ اليت جتري من حتتها األهنار.  ( من سورة البقرة، 25ويعين يف اآليةِّ )قال: تقدَّ
 على جناتٍّ  ها، وهي مشتملةٌ كل ِّ   الثوابِّ  لدارِّ  اجلنات: البساتني، وهو: اسمٌ فكان مما قال: 

الذي  ودون البحر، واملراد: املاءُ  فوق اجلدولِّ  ،ى الواسعهنر، وهو: اجملرَ  مجعُ  رُ كثرية. واألهنا
إىل اجلنات؛ ًلشتماهلا على األشجار، أي:  }مِّن حَتْتَِّها{ عائدٌ  :يف قوله والضمريُ  .جيري فيها
 ا. هـ. أشجارها. من حتتِّ 

اعاتِّ والطَّ  احلةِّ م ابألعمالِّ الصَّ مياهنَ عوا إبَ نا، وأتْـ آمنوا ِبايتِّ  والذينَ وتفسرُي جمموعِّ ما مل يفسره: 
 . فيها ها األهنار، مع خلودٍّ دائمٍّ ن حتتِّ الل، جتري مِّ الظ ِّ  هم جن اتٍّ كبريًة وارفةَ لُ دخِّ بولة، سنُ املق

 )الواضح(.
 

َ َيَمم ر ك مم َأنم تـ َؤدُّو } -58 ََماََنِت ا ِإني اَّللي ِلَهااألم  .{ِإىَل َأهم
 مبعىَن املفعول. ا.هـ.قال: مجُع أمانة، وهي مصدٌر 

هم بعضِّ  العبادِّ  ن حقوقِّ ه، ومِّ على عبادِّ  هللاِّ  ن حقوقِّ على اإلنسان، مِّ  الواجبةِّ  األماًنتُ  وهي
 )الواضح(.على بعض. 

 
وَن َأنم َأَلَم تـََر ِإىَل اليِذيَن يـَزمع م وَن َأَّني مم َآَمن وا ِِبَا أ نمِزَل ِإلَيمَك َوَما أ نمِزَل ِمنم قـَبمِلَك ي رِيد  } -60

ف ر وا ِبِه    الطياغ وتِ يـََتَحاَكم وا ِإىَل    .{َوي رِيد  الشييمطَان  َأنم ي ِضليه مم َضاَلاًل بَِعيًداَوَقدم أ ِمر وا َأنم َيكم
َم تفسرُي الطاغوتِّ واًلختالُف يف معناه.  {الطَّاُغوتِّ } مث أورَد أن املقصوَد كعُب بُن قال: تقدَّ

الطاغوت:  فكان مما قال: ( من السورة،51لطاغوتِّ يف اآليةِّ )األشرف. وقد بنيَّ معىن ا
 مسعود أن اجلبتَ   عن ابنِّ   . ورويَ الشيطانُ   اخلطاب أن الطاغوتَ   عن عمر بنِّ   الكاهن، ورويَ 

عن مالك أن  الكاهن. ورويَ الطاغوت: األشرف. وقال قتادة:  هاهنا كعب بنُ  والطاغوتَ 
 هللا، أو مطاعٍّ   من دونِّ   معبودٍّ   ، وقيل: مها كلُّ بت: الشيطانهللا، واجل  من دونِّ   دَ بِّ ما عُ   الطاغوتَ 
 هللا.  يف معصيةِّ 

لَّ }َويُريُد الشَّ   هؤًلء املتحاكمنيَ  أن يصدَّ  يريدُ  ًًل بَعِّيدا{ يعين أن الشيطانَ ُهْم َضاَل ْيطاُن أْن ُيضِّ
ا هبم عنها جورً   رُ جو يعين: في  ،اهم عنها ضالًلً بعيدً فيضلَّ   ،دىواهلُ   احلق ِّ   عن سبيلِّ   إىل الطاغوتِّ 

 . )الطَّبي( ا.شديدً 
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ا ِإىَل َما أَنـمَزَل اَّللي  َوِإىَل } -61 َيص دُّوَن َعنمَك  الريس وِل رَأَيمَت المم َناِفِقنيَ َوِإَذا ِقيَل ََل مم تـََعاَلوم

 { ص د وًدا
أهنم    يزعمونَ   ن الذيإىلو   ،ن املنافقنيمِّ   نزل إليكَ أهنم آمنوا مبا أُ   يزعمونَ   إىل الذينَ   دُ اي حممَّ   أمل ترَ 

الذي  هللاِّ  حكمِّ وا إىل هلمُّ  {:اوْ لَ اعَ تَـ }هلم:  إذا قيلَ ، الكتاب ن أهلِّ مِّ  كَ ن قبلِّ مِّ  لَ نزِّ آمنوا مبا أُ 
 ... )الطَّبي، ابختصار(.بيننا ليحكمَ { َوإِّىَل الرَُّسولِّ } ،يف كتابه هُ أنزلَ 
 

ه م مُِّصيَبة  َفَكيمَف ِإَذا } -62  {.مم تم أَيمِديهِ ِِبَا َقديمَ  َأَصابـَتـم
 . )البغوي(. يف الدنيا واآلخرة ،املنافقني مجيعَ  ُتصيبُ  ُمصيبةٍّ  قيل: هي كلُّ 

يَبٌة{ يف قتلِّ وقاَل ابُن عطية:   .هللا تعاىل من نقمِّ  قريبهم ومثلهِّ  }إَِّذا َأَصابـَتـُْهم مُّصِّ
 

َناه م مِ ن ليد ني } -67 تـَيـم راً َعِظيًماَوِإذاً آلي  .{ـا َأجم
ُْم فـََعُلوْا َما يُوَعظُوَن بِّهِّ َلَكاَن َخرْياً  ثناؤه: جلَّ  يعين بذلك    66النساء: سورة ] هلَُّْم{}َوَلْو أهنَّ
وثواابً   { يعين: جزاءً َأْجراً إىل أمرًن }  نا واًلنتهاءِّ عظوا به من طاعتِّ هم على فعلهم ما وُ إليتائنا إاي  

 )الطَّبي(. .لى أعماهلمعظيماً، وأشد  تثبيتاً لعزائمهم وآرائهم، وأقوى هلم ع
 

 {.رَِفيًقا َوَحس َن أ ولَِئكَ } -69
 )الطَّبي(. .م..الذين نعتهم ووصفه هؤًلءِّ  وحسنَ 

 املعاين(.. )روح هلم كوهنم رفقاءَ   للمطيعني، أو حالَ  كوهنم رفقاءَ   من جهةِّ  فوا ابحلسنِّ صِّ وُ 
 

َنه  َمَودية  َولَِئنم َأَصاَبك مم َفضمل  مِ َن هللا لَيَـق وَلني َكَأن َليم } -73 َنك مم َوبـَيـم ََيلَيَتَِّن ك نت   َتك ن بـَيـم
 .{َمَعه مم فَأَف وَز فـَومزًا َعِظيًما

 كثري(. ابن  ) مراده. وغايةُ  ،قصده عليه، وهو أكَّبُ  معهم فأحصلَ  يل بسهمٍّ  بَ ضرَ أبن يُ  :أي
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َتضمَعفِ  اَل تـ َقاتِل وَن ِف َسبِيِل اَّلل ِ َوَما َلك مم } -75 ِل َوالنِ َساء َوالمِولمَداِن نَي ِمَن الر َِجاَوالمم سم
ل َها  َنا ِمنم َهـِذِه المَقرميَِة الظياَلِِ َأهم رِجم َعل اليِذيَن يـَق ول وَن رَبـيَنا َأخم َعل ليَنا ِمن ليد نَك َولِيًّا َواجم َواجم

 . {ليَنا ِمن ليد نَك َنِصريًا
يفِّ َسبِّيلِّ }قوَل سعيد بنِّ جبري:  ( من السورةِّ 74يةِّ )يف اآل . نقلَ {تـَُقاتُِّلوَن يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ ًَل }
 . )روح املعاين(.اخلري أبوابَ  يعمُّ  (هللا تعاىل سبيلُ ا.هـ. وقاَل اآللوسي: ) {: يف طاعةِّ هللا.اَّلل ِّ 
ريًاَواْجَعل لَّنَا مِّن لَُّدنَك َولِّيًّا َواْجَعل } أي:  ْنَك َولِّي ًا{مِّن لَّدُ  لَّنَا }َوٱْجَعلْ  {:لَّنَا مِّن لَُّدنَك َنصِّ

ريًا{لي أمرًن، }َوٱْجَعلْ من يَ  هللا دعوهتم،    فاستجابَ   .العدوَّ عن ا  أي: من مينعُ    لََّنا مِّن لَُّدْنَك َنصِّ
هللا هلم نصرياً   هُ وجعلَ   ،أسيد   عليهم عتاب بنَ وىلَّ   هللا صل ى هللا عليه وسلم مكةَ   رسولُ   ا فتحَ فلم  

 )البغوي(. ني.املظلومني من الظامل ينصفُ 
 

فـََقاتِل وا َواليِذيَن َكَفر وا يـ َقاتِل وَن ِف َسبِيِل الطياغ وِت    يـ َقاتِل وَن ِف َسبِيِل اَّلليِ اليِذيَن َآَمن وا  }  -76
لَِياَء الشييمطَاِن ِإني َكيمَد الشييمطَاِن َكاَن َضِعيًفا  .{َأوم

{:  يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ ن السورةِّ قوَل سعيد بنِّ جبري: }( م74يةِّ )نقَل يف اآل  {يـَُقاتُِّلوَن يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ }
 . )روح املعاين(.اخلري أبوابَ  يعمُّ  (هللا تعاىل سبيلُ يف طاعةِّ هللا. ا.هـ. وقاَل اآللوسي: )
 فِّ يف خال  هُ رَ أم  ويطيعونَ   ونهُ ْيطَانِّ{ يعين بذلك: الذين يتولَّ }َفقاتُِّلوا{ أيها املؤمنون }أْولِّيَاَء الشَّ 

به  ا{ يعين بكيده: ما كادَ عِّيفً ْيطَانِّ كاَن ضَ َد الشَّ يْ كَ   وينصرونه. }إنَّ  ،به هللا والتكذيبِّ  طاعةِّ 
يقول: فال هتابوا   ،به  اإلميانِّ   أهلِّ   وأوليائهِّ   على رسولهِّ   ابهللِّ   من الكفارِّ   هُ أولياءَ   من حتزيبهِّ   ،املؤمنني

 عف. وضَ  وهنٍّ  أهلُ  انِّ شيطال وحزبُ  ،وأنصاره فإمنا هم حزبهُ  ،الشيطان أولياءَ 
 خوفَ  وًل يرتكون القتالَ  ،ثواب ألهنم ًل يقاتلون رجاءَ  ،ابلضعف ثناؤهُ  هم جلَّ وإمنا وصفَ 

 يقاتلُ  واملؤمنونَ  ،من فضله على ما آاتهم هللاُ  ا للمؤمننيَ أو حسدً  ةً وإمنا يقاتلون محيَّ  ،عقاب
هللا يف  من وعيدِّ  على خوفٍّ  هُ تركَ  إنْ  تالَ لقا ويرتكُ  ،هللا من ثوابِّ  العظيمِّ  منهم رجاءَ  ن قاتلَ مَ 

 لم. والكافرُ سَ   إنْ   والظفرِّ   ومبا له من الغنيمةِّ   ،تلقُ   إنْ   هللاِّ   مبا له عندَ   على بصريةٍّ   فهو يقاتلُ   ،تركه
 .الطَّبي() وخوف فهو ذو ضعفٍّ  ،عادمن مَ  وإايسٍّ  ،من القتل على حذرٍّ  يقاتلُ 

 
 {.َوَأِقيم وام الصياَلَة َوآت وام الزيَكاةَ ََل مم ك فُّوام أَيمِدَيك مم  َأَلَم تـََر ِإىَل اليِذيَن ِقيلَ } -77
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يقول:  {َوآتُواْ الزََّكاةَ } ،ها هللا عليكم حبدودهااليت فرضَ  وا الصالةَ { يقول: وأدُّ َوأَقِّيُمواْ الصَّالَةَ }
 . )الطَّبي(. كم وأموالكمكم، تطهرياً ألبدانها، الذين جعلها هللا هلم من أموالِّ أهلَ  وا الزكاةَ وأعطُ 

 
 {.وََكَفى ِِبَّللِي َشِهيًداَوَأرمَسلمَناَك لِلنياِس َرس واًل } -79

هم غُ مبا تبل ِّ  أيضاً بينك وبينهم، وعاملٌ  على أنه أرسلك، وهو شهيدٌ  :}وََكَفٰى بِّٱَّللَِّّ َشهِّيدًا{ أي
 )ابن كثري(. كفراً وعناداً.  من احلق ِّ  ون عليكَ ومبا يردُّ ه، إاي  
 

ءٍ } -85  .{مُِّقيًتا وََكاَن اَّلل   َعَلى ك لِ  َشيم
 ا على املقدوراتِّ تعاىل قادرً  هُ ا على أن كونَ إمنا قال: }وََكاَن ٱَّللَُّ َعَلٰى ُكل  َشْىء مُّقِّيتًا{ تنبيهً 

 أن قيدَ  من غريِّ  ،احمدثة، فقوله: }َكاَن{ مطلقً  زل، وليست صفةً له من األ كانت اثبتةً   صفةٌ 
 زل إىل األبد. من األعلى أنه كان حاصاًل  كذا، يدلُّ   كذا أو حالِّ   من وقتِّ  ذلك أبنه كان

 )مفاتيح الغيب(.
 

ِم المِقَياَمِة اَل رَيمَب ِفيهِ  اَّللي  اَل ِإَلَه ِإالي ه وَ } -87 َمَعنيك مم ِإىَل يـَوم  {لََيجم
 إخباٌر بتوحيدهِّ ابإلهليةِّ جلميعِّ املخلوقات. )ابن كثري(.

 
 {.َعِليًما َحِكيًمااَّللي  وََكاَن } -92

ُ َعلِّيمًا{ مبن قتلَ   )البغوي(.  به عليكم. }َحكِّيمًا{ فيما حكمَ  ،خطأً  }وََكاَن ٱَّللَّ
 

 {.َوَأَعدي َله  َعَذاًِب َعِظيًما} -93
 .()الطَّبي .تعاىل ذكره سواهُ  مبلغهِّ  قدرَ  ًل يعلمُ وذلك ما 

 
َ َكاَن ِِبَا تـَعمَمل وَن َخبِ } -94  {.ريًاِإني اَّللي
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  وغريِّ  ،وأعدائكم هللاِّ  ن أعداءِّ مِّ  عن قتلهِّ  ونَ ن تكفُّ كم عم ِّ وكف ِّ  ،قتلونن تَ كم مَ كان بقتلِّ   هللاَ  إنَّ 
حىت  ،عليكم وعليهم  حيفظهُ  ،به وعلمٍّ  ا{ يعين ذا خَّبةٍّ }َخبِّريً ، كمغريِّ  كم وأمورِّ ن أمورِّ مِّ  ذلكَ 

 )الطَّبي(. ساءته.إب واملسيءِّ  ،إبحسانه احملسنِّ  جزاءَ  ،القيامة كم به يومَ عَ يمج جيازيَ 
 

ًرا َعِظيًما} -95  .{َوَفضيَل اَّلل   المم َجاِهِديَن َعَلى المَقاِعِديَن َأجم
 )البغوي(.  عذر. على القاعدين من غريِّ يعين: 

 . )روح املعاين(.على القاعدين أجراً عظيماً  أعطاهم زايدةً  :أي
 

 {.َكاَن اَّللي  َغف ورًا َرِحيًماَدرََجاٍت ِمنمه  َوَمغمِفَرًة َوَرمحمًَة وَ } -96
  : قوله   التأويالت بتأويلِّ وأوىَل .. مث قال:  الكرامة.  من منازلِّ   منه ومنازلَ   }َدَرَجـٰتٍّ م ِّْنُه{: فضائلَ 

 لَ هلم عن ذنوهبم، فتفضَّ  وصفحَ  :}َوَمْغفِّرًَة{ ،اجلنة معنيًّا به درجاتِّ  }َدَرَجـٰتٍّ م ِّْنُه{ أن يكونَ 
يمًا{،  هبم  ورأفةً   :}َوَرمْحًَة{،  عليها  عقوبتهم  عليهم برتكِّ  ُ َغُفوراً رَّحِّ ا هللا غفورً   ومل يزلِّ :  }وََكاَن ٱَّللَّ

مع  ،عليهم بنعمه لُ يتفضَّ  ،هبم ايمً رح ،عليها هلم عن العقوبةِّ  فيصفحُ  ،املؤمنني عبادهِّ  لذنوبِّ 
 (.، ابختصار)الطَّبي وركوهبم معاصيه. ،وهنيه هُ خالفهم أمرَ 

 
 فَأ ولَِئَك َمأمَواه مم َجَهنيم  َوَساَءتم  َأرمض  اَّللِي َواِسَعًة فـَتـ َهاِجر وا ِفيَها َلَم َتك نم قَال وا أَ } -97

 {َمِصريًا
هم يف مصريُ  ،همظاملي أنفسِّ  اهم املالئكةُ الذين توفَّ  ،هملكم صفتَ  فهؤًلء الذين وصفتُ  :أي
 ا ومأوىا ومسكنً ها مصريً اروا إليالذين ص  ،هاألهلِّ   جهنمُ   وساءتْ   ،هموهي مسكنُ   ،مجهنَّ   خرةِّ اآل

 .)الطَّبي، ابختصار(
 

 {.وََكاَن اَّللي  َعف وًّا َغف ورًا} -99
وهو ربٌّ كري، يعفو عن النَّاس، ويغفُر ذنوهَبم، على كثرةِّ ما َُيطِّئوَن ويُذنِّبون. )الواضح يف 

 التفسري(. 
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ِمَن الصياَلِة ِإنم ِخفمت مم َأن  َنا   َأن تـَقمص ر وام فـََليمَس َعلَيمك مم ج   اأَلرمضِ َوِإَذا َضَربـمت مم ِف } - 101
 .{ِإني المَكاِفرِيَن َكان وام َلك مم َعد وًّا مُِّبيًنايـَفمتَِنك م  اليِذيَن َكَفر وام 

َم تفسرُي الضربِّ يف األرضِّ  {َوإَِّذا َضَربـُْتْم يفِّ اأَلْرضِّ } ( 94ويعين يف اآليةِّ ) قريبًا.قال: تقدَّ
يف  والضرب: السريُ { قاَل هناك: أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا إَِّذا َضَربـُْتْم يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ  }ايَ : من السورة

 ضربتُ  :أو غريمها، وتقول أو غزوٍّ  لتجارةٍّ   يف األرض: إذا سرتُ  ضربتُ  :العرب األرض، تقولُ 
 ا.هـ. .اإلنسان حاجةِّ  قضاءَ  يف": إذا قصدتُ " بدونِّ  ،األرض

قد أابنوا  ،اكانوا لكم عدوًّ   هللاِّ  وحدانيةَ  يعين: اجلاحدونَ  {:اْ َلُكْم َعُدوًّا مُّبِّينًارِّيَن َكانُو إِّنَّ اْلَكافِّ }
ما يعبدون من  كم عبادةَ وتركِّ  ،وبرسوله كم ابهللِّ على إميانِّ  هم لكم احلربَ مبناصبتِّ  ،ملكم عداوهتَ 

 (. )الطَّبي كم ما هم عليه من الضاللة.وخمالفتِّ  ،واألصنام األواثنِّ 
 

  .{ا م ِهينً للكاِفرِيَن َعَذاِبً   أَعدي اَّلليَ  إني } -102
 م.جهنَّ  وذلك هو عذابُ  ،منه ًل َيرجونَ  ،افيه أبدً  يبقونَ  ، مذًلًّ هلم عذاابً  يعين بذلك: أعدَّ 

 )الطَّبي(. 
 

 {.وََكاَن اَّللي  َعِليًما َحِكيًما} -104
، وهو والشرعيةِّ   الكونيةِّ   من أحكامهِّ   ،وميضيه  ويقضيه، وينفذهُ   رهُ فيما يقد ِّ   وأحكمُ   أي: هو أعلمُ 

 )ابن كثري(. حال. على كل ِّ  احملمودُ 
 

َ النياسِ } -105 ك َم َبنيم َقِ  لَِتحم  {.ِِبَا َأرَاَك اَّللي   ِإَني أَنـمَزلمَنا ِإلَيمَك المِكَتاَب ِِبْلم
حْلَق ِّ } . )ابن وطلبه  يف خَّبهِّ   احلقَّ   نُ وهو يتضمَّ ،  من هللا  هو حقٌّ أي:    {إًِّنَّ أَنـَْزْلنَا إِّلَْيَك اْلكِّتَاَب ابِّ

 كثري(. 
}  . )روح املعاين(.هم وفاجرهمبر ِّ  :}لَِّتْحُكَم َبنْيَ ٱلنَّاسِّ

 
تَـغمِفِر اَّلليَ } -106  .{ِإني اَّلليَ َكاَن َغف ورًا رَِحيًما َواسم
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يغفَر له ما هللا أن طلُب من ( من السورة: يَ 110 )يف معىن اًلستغفار، يف اآليةِّ  قاَل رمَحُه هللا
 قارَفُه من الذنب. 

 
ِسبم } -112 ًا َوَمن َيكم ًم  {.َخِطيَئًة َأوم ِإ

به ضرراً،  أو يدفعُ  ،نفعاً  إىل نفسهِّ  به اإلنسانُ  ما جيرُّ  :الكسب، فقال: بيـََّنُه يف اآليةِّ السابقة
 . القرطيب هُ كسباً، قالَ   الرب ِّ  ى فعلُ وهلذا ًل يسمَّ 

 
َمةَ لَيمَك  عَ َوأَنـمَزَل اَّللي  } -113 كم  .{المِكَتاَب َواْلِم

}َوٱحلِّْكــَمةِّ{:    ،ى وموعظةوهدً   ،شيء  كل ِّ   الذي فيه بيانُ   ،وهو القرآن  ،الكتاب  عليكَ   أنزلَ   ...
 ،وحرامه  من حاللهِّ   ،جممالً ذكره  يف الكتابِّ   وهي ما كانَ   ،احلكمة  مع الكتابِّ   عليكَ   وأنزلَ يعين  
 )الطَّبي(.يده. وعو  ووعدهِّ  ،وأحكامه ،وهنيه وأمرهِّ 

 
ِمِننَي نـ َولِ ِه َما }  -115 َوَمنم ي َشاِقِق الريس وَل ِمنم بـَعمِد َما تـََبنييَ َله  اَلم َدى َويـَتيِبعم َغريمَ َسبِيِل المم ؤم
ِلِه َجَهنيَم َوَساَءتم َمِصريًاتـََوىلي   {.َون صم

مل يكْن له طريٌق  ألن َمن خرَج عن اهلَُدى  قال ابُن كثري رمَحُه هللا: جعَل الناَر مصريَُه يف اآلخرة؛
 إًل إىل النارِّ يوَم القيامة. 

 
َرَك ِبِه َويـَغمِفر  َما د وَن َذِلَك ِلَمنم َيَشاء  } -116 َ اَل يـَغمِفر  َأنم ي شم  {. ِإني اَّللي

َم تفسرُي هذه اآلية. ويعين يف اآلية )   هذا احلكمُ وقد قاَل هناك: ( من السورة، 48قال: تقدَّ
ألن  ؛احلرب أهلِّ  بكفارِّ  وغريهم، وًل َيتصُّ  الكتابِّ  من أهلِّ  ،الكفار طوائفِّ  مجيعَ  يشملُ 
 ثالثة.  اثلثُ  :هللا، وقالوا ابنُ  املسيحُ  :النصارى هللا، وقالتِّ  ابنُ  زيرٌ عُ  :قالوا اليهودَ 

  لَ  تفضَّ ليتا ،املغفرة من أهلِّ  مل يكنْ  على شركهِّ  إذا ماتَ  بني املسلمني أن املشركَ  وًل خالفَ 
املسلمني،   صاةِّ من عُ   الشركِّ   أهلِّ   وأما غريُ   ،مشيئته  حسبما تقتضيهِّ   ،الشرك  أهلِّ   هللا هبا على غريِّ 

 من يشاء.  بُ ويعذ ِّ  ،ملن يشاء يغفرُ  ،فداخلون حتت املشيئة
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 إن شاءَ  ،وجلَّ  هللا عزَّ  يف مشيئةِّ  كبريةٍّ   صاحبِّ  أن كلَّ  هذه اآليةُ  جرير: قد أابنتْ  ابنُ  قالَ 
 وجل .  شركاً ابهلل عزَّ  كبريتهُ   ما مل تكنْ  ،عفا عنه به، وإن شاءَ ذَّ ع

من  تفضاًل منه ورمحة، وإن مل يقعْ  ،مشيئته ملن اقتضتهُ  تكونُ  منه سبحانهُ  أن املغفرةَ  وظاهرهُ 
 ا.هـ.  ابلتوبة. ذلك املعتزلةُ  دَ توبة، وقيَّ  ذلك املذنبِّ 

على   وماتَ   أشركَ   إذْ   "طعمةـ "ل  ًل يغفرُ   هللاَ   إنَّ وقف:  يناسُب امل  وقال اإلماُم الطَّبي خمتصرًا ومبا
ملن  ن الذنوبِّ مِّ  ابهللِّ  الشركِّ  ما دونَ  ويغفرُ  ،بشركهم وكفرهم به ن خلقهِّ مِّ  وًل لغريهِّ  ،ابهلل شركهِّ 
  .يشاء

 
لَـِئَك } -121 َهاأ وم  . {حمَِيًصا َمأمَواه مم َجَهنيم  َواَل َيَِد وَن َعنـم

َها حمِّيصًا{ أي ،القيامة ومَ هم ومآهلم يمصريُ  :أي ُدوَن َعنـْ ... ليس هلم عنها مندوحة :}َوًَل جيِّ
 )ابن كثري(. 

 
َار  َخاِلِديَن }  -122 ََّنم ِخل ه مم َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم َواليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت َسن دم

 {ِفيَها أََبًدا
م ابألعمالِّ الصاحلة، ونفَّذوا ما أُمِّروا به مِّن اخلريات، دينه، وأتـْبَـُعوا إمياهنَ آمنوا ابهللِّ وَرُضوا بوالذين  

 نُدخُلهم جن اتٍّ جتري مِّن حتتِّها األهنار، مع خلودٍّ دائم. )الواضح(.
 

ِل المِكَتابِ   َأَماّن ِ ِبََِمانِيِ ك مم َواَل لَيمَس } -123  {. َأهم
 ... )ابن عطية(. فيه هُ نفسَ  ويطيعُ  املرءُ  ما يتمناهُ أمنوية، وزهنا أفعولة، وهي  : مجعُ األماين  

 
ِمن  ِمن ذَكَ  َوَمن يـَعمَملم ِمَن الصياِْلَاتَ } -124  .{ٍر َأوم أ نَثى َوه َو م ؤم

َاتَ  ،{ للتبعيضنَ دخلت }مِّ   البشر، ففي هذا رفقٌ  مما ًل يطيقهُ  { على الكمالِّ إذ }الصَّاحلِّ
. )ابن عطية(. وعند الطَّبي إليه  من املندوبِّ   وما أمكنَ   ،الفرائض  يف هذا البعضِّ   ابلعباد، لكنْ 

 أطوُل وأوضح.
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َرمضِ } -126  {َوَّلِلِي َما ِف السيَماَواِت َوَما ِف األم
ب  ى، وًل معق ِّ ملا قضــــــَ  ذلك، ًل رادَّ  يف مجيعِّ  فُ لقه، وهو املتصــــــر ِّ وخَ  وعبيدهُ  لكهُ مُ  اجلميعُ 

 )ابن كثري(. ورمحته. ولطفهِّ  ،وحكمته وعدلهِّ  ،هِّ درتوق ا يفعل، لعظمتهِّ عم   سألُ ملا حكم، وًل يُ 
 
َنا } -131 ك مم أَ َوإِ  اليِذيَن أ وت وا المِكَتاَب ِمنم قـَبمِلك مم َوَلَقدم َوصييـم  {.ِن اتـيق وا اَّلليَ َيي

 .يف كتبهم مةِّ املتقد ِّ  األممِّ  وسائرَ  واإلِّجنيلِّ  التوراةِّ  يعين: أهلَ { أُوتُوا اْلكِّتَاَب مِّْن قـَْبلُِّكمْ الَّذِّيَن }
َ وأطيعوهد}أَنِّ ٱتَـُّقواْ ٱَّللََّ{ أي: وح ِّ   . )البغوي(.وا اَّللَّ

 
ِهبمك مم أَيُـَّها النياس  َوَيَمِت ِبََِخرِيَن } -133  {.اَّللي  َعَلى َذِلَك َقِديًراوََكاَن ِإنم َيَشأم ي ذم

 (.. )ابن كثريموهكم بغريكم إذا عصيتُ كم وتبديلِّ على إذهابِّ  أي: هو قادرٌ 
 

ََوى}  -135 َ َكاَن ِِبَا    َفالَ تـَتيِبع وام اَلم  .{َخِبريًاتـَعمَمل وَن  َأن تـَعمِدل وام َوِإن تـَلمو وام َأوم تـ عمِرض وام فَِإني اَّلل 
{ قاَل رمَحًه هللا: هناهم عن اتباعِّ اهلوى. وأتبَعُه من بعُد بقولِّ ابنِّ عباسٍّ رضَي }َفالَ تـَتَّبُِّعواْ اهْلََوى

 ما: فتَذروا احلقَّ وجتوروا. هللا عنه
 ... أنفسكم فال تتبعوا أهواءَ  قاَل اإلماُم الطَّبي:وقد 

 ... إليكم الناسِّ  وبغضُ  كم اهلوى والعصبيةُ فال حيملنَّ وقاَل ابُن كثري: 
 ،خرةكم يف اآلكم به جزاَء منكم عليكم حىت جيازيَ   ذلكَ   حيفظُ   ،به  وعلمٍّ   يعين ذا خَّبةٍّ   :َخبِّريًا{}

 )الطَّبي(.  كم يف ذلك.قوا ربَّ يقول: فاتَّ  .ساءتهإب واملسيءَ  ،انهإبحس منكم احملسنَ 
 

َِخِر } -136 ِم اآلم وم ف رم ِِبَّللِي َوَماَلِئَكِتِه وَك ت ِبِه َور س ِلِه َوالميـَ  {.فـََقدم َضلي َضاَلاًل بَِعيًداَوَمنم َيكم
 كفرَ   ألنَّ   ،اا بعيدً  وجورً ذهاابً   إىل املهالكِّ   الطريقِّ   ةِّ عن حمجَّ   وجارَ   ،السبيل  عن قصدِّ   فقد ذهبَ 

الذي   هللا: اهلالكُ  عن دينِّ  واخلروجُ  ،لعباده  هُ الذي شرعَ  هللاِّ  منه عن دينِّ  بذلك خروجٌ  ن كفرَ مَ 
 )الطَّبي(. ى هو الضالل.دَ عن اهلُ  والضاللُ  ،فيه البوار

 

ِمنِ } -139 لَِياء ِمن د وِن المم ؤم تَـغ وَن ِعنَده م  المِعزيةَ نَي اليِذيَن يـَتيِخذ وَن المَكاِفرِيَن َأوم  {.أَيـَبـم
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 وقيل: أيطلبون عندهم القوةَ  .ى هللا عليه وسلم وأصحابهصلَّ  على حممدٍّ  والظهورَ  أي: املعونةَ 
 ؟ )البغوي(. والغلبة

 
ًرا َعِظيًماَوَسومَف يـ ؤمِت اَّللي  } -146  ِمِننَي َأجم  .{المم ؤم

 ة. )ابن عطية، ابختصار(.يُد يف اجلن، وهو التخلالعظيم" املؤمنني "األجرَ  وعدَ 
 

 {َعِليًماوََكاَن اَّللي  َشاِكًرا } -147
 أي: َمن شكَر شكَر له، وَمن آمَن قلبُه به علَمه، وجازاُه على ذلَك أوفَر اجلزاء. )ابن كثري(.

 
 السادساجلزء 

 
ًا َأوم ّت مف وه  َأوم تـَعمف وا َعنم س وٍء } -149  {. َكاَن َعف وًّا َقِديًرا اَّلليَ فَِإني ِإنم تـ بمد وا َخريم

ظهروا ذلك شكرًا منكم له على ما كان منه إلـيكم، فتُ  ملن أحسنَ  تقولوا مجياًل من القولِّ  إنْ 
}أْو تـَْعُفوا َعْن ُسوءٍّ{   ،بدوهذلك فال تُ   يقول: أو ترتكوا إظهارَ   {،أَْو ُّتُْفوهُ } إلـيكم،    من حسنٍّ 

 الذي قد أذنتُ   من القولِّ   ءته، فال جتهروا له بـالسوءِّ عن إسا  إلـيكم  يقول: أو تصفحوا ملن أساءَ 
 )الطَّبي(.  لكم أن جتهروا له به.

 
ََن لِلمَكاِفرِيَن َعَذاًِب م ِهيًنا} -151  {.َوَأعمَتدم

 يُهيُنهم ويُذهلُّم جزاَء كفرِّهم الذي ظنُّوا به العزَّة. )روح املعاين(.
 

َ َأَحٍد ِمنـمه مم أ ولَِئَك  ر س ِلهِ َواليِذيَن َآَمن وا ِِبَّللِي وَ } -152 تِيِهمم أ ج ورَه مم َوَلَم يـ َفر ِق وا َبنيم َف يـ ؤم َسوم
 {.وََكاَن اَّللي  َغف ورًا رَِحيًما

َّللَِّّ َوُرُسلِّهِّ }   ةِّ وا بنبوَّ هللا، وأقرُّ  قوا بوحدانيةِّ ثناؤه: والذين صدَّ  يعين بذلك جلَّ  {:َوالَّذِّيَن َآَمُنوا ابِّ
 . )الطَّبي(. دينه هللا من شرائعِّ  وهم به من عندِّ ؤ ما جايقوهم ف، وصدَّ أمجعني رسلهِّ 
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{ ملن هذه صفُتهم ما وََكاَن اَّللَُّ َغُفورًا} هلم، تعاىل }ُأُجوَرُهْم{ املوعودةَ  }َسْوَف يـُْؤتِّيهِّْم{ هللاُ 
يًما} سلَف هلم مِّن املعاصي واآلاثم، م، ويزيُدهم على ما وُ َرحِّ عِّدوا { هبم، فيضاعُف حسناهتِّ

 به. )روح املعاين، ابختصار(.
 

قـَه م  الطُّوَر ِِبِيثَاِقِهمم } -154  {.َوقـ لمَنا ََل م  ادمخ ل وا المَباَب س جيًداَورَفـَعمَنا فـَوم
َم تفســريُه يف ســورةِّ البقرة تفســريه:  مَ قد تقدَّ   الســجودُ وقد قاَل هناك:   .(58)اآلية  ذكَر أنه تقدَّ

 وا على ذلك أبنه لو كان املرادُ واخلضـــــــــــوع، واســـــــــــتدلُّ  ل: التواضـــــــــــعُ وقيل: هو هنا اًلحنناء، وقي
به؛ ألنه ًل  املأمورُ  الدخولُ  ًلمتنعَ   ،على األرض اجلبهةِّ  الذي هو وضــــــــــعُ  ،احلقيقي  الســــــــــجودَ 

 احلقيقي. السجودِّ  حالَ  الدخولُ  ميكنُ 
 

 {.ِإلَيمِه وََكاَن اَّللي  َعزِيًزا َحِكيًمابَلم رَفـََعه  اَّللي  } -158
َم ذكُر رفعهِّ بَْل َرفـََعُه اَّللَُّ إِّلَْيهِّ } }إِّْذ قولُه تعاىل:  عليه السالُم يف آلِّ عمران. ا.هـ.{ قال: تقدَّ

ُ ايَ   هُ أن هللا رفعَ  الصحيحُ (، وكان مما قال: 55{ )اآلية عِّيَسى إِّين ِّ ُمتَـَوف ِّيَك َورَافُِّعَك إِّيَلَّ  قَاَل اَّلل 
 . ا.هـ.من املفسرين كثريٌ   هُ حَ وفاة، كما رجَّ  من غريِّ  إىل السماءِّ 

ُ َعزِّيزًا{ ًل يُ    والسالم.   لعيسى عليه الصالةُ   هُ رَ }َحكِّيمًا{ فيما دبَـّ   ،على ما يريده  بُ غلَ }وََكاَن ٱَّللَّ
 )البيضاوي(. 

 
ََن لِلمَكاِفرِيَن ِمنـمه مم } -161  {.َعَذاًِب أَلِيًماَوَأعمَتدم

 ن عذابِّ مِّ  عُ وهو املوجِّ  ،األليم العذابَ  اليهودِّ  ن هؤًلءِّ مِّ  دٍّ حممَّ  وبرسولهِّ  بـاهللِّ  وجعلنا للكافرينَ 
 )الطَّبي(. فيعاقبهم هبا. ،مإذا وردوا على رهب ِّ  خرةِّ ا يف اآلوهنَ يصلَ  عدةً  نَّم،جه
 

ًرا َعِظيًما} -162 تِيِهمم َأجم  {.َسنـ ؤم
 )ابن كثري(. . يعين اجلنة
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اك ِن اَّللي  لِيَـغمِفَر ََل مم ِإني الـيِذيَن َكَفر وا َوظََلم وا َلَم يَ } -168 -167 ِديـَه مم طَرِيقـً ِإالي  . َواَل لِيَـهـم
 .{طَرِيَق َجَهنيمَ 

هم موا، الذين وصـــــــــفنا صـــــــــفتهم، فيوفقَ فروا وظلالذين ك هؤًلءِّ   يَ يهدل هللا تعاىل ذكرهُ   يكنِّ ومل
ــلون بلزومهم إاي   اليت ينالون هبا ثوابَ  من الطرقِّ  لطريقٍّ  َيذهلم عن  ولكنهُ إىل اجلنة،  هُ هللا، ويصــ

 )الطَّبي(. م.جهن ذلك، حتـى يسلكوا طريقَ 
 

َقِ  ِمنم رَبِ ك مم }  -170 ول  ِِبْلم ــ  ف ر وا   ََي أَيُـَّها النياس  َقدم َجاءَك م  الريســـــ ًا َلك مم َوِإنم َتكم فََآِمن وا َخريم
َرمِض وَ   {َحِكيًماَكاَن اَّللي  َعِليًما فَِإني َّلِلِي َما ِف السيَماَواِت َواألم

ــلم قد جاءَكم ابهلَُدى ودينِّ ا ــلى هللا عليه وســـ ــوَل حممَّداً صـــ ــهادةِّ  أيُّها النَّاس، إنَّ الرســـ حلق ِّ وشـــ
 منه.هللاِّ ووحي  التوحيدِّ إبذنٍّ من

ُ َعلِّيًما َحكِّيًما} {: وهللا عليٌم أبحوالِّكم ومبن يســـــــــــتحقُّ اهلدايَة منكم فَيهديه، حكيٌم وََكاَن اَّللَّ
 ويدب ِّرُه ويقد ِّره. )الواضح(.فيما يشر ِّعُه 

 
 {.انَه  َأنم َيك وَن َله  َوَلد  س بمحَ ِإَّنيَا اَّللي  ِإَله  َواِحد  } -171

 . )ابن كثري(.اكبريً   اعن ذلك علوًّ  سَ  وتقدَّ تعاىَل  :أي
 

تَـنمِكَف المَمِسيح  َأنم َيك وَن َعبمًدا َّلِلِي َواَل المَماَلِئَكة  } -172  {.ب ونَ المم َقري َلنم َيسم
 الطَّبي(.) لقه.م علـى غريهم من خَ منازهلَ  هبم هللا ورفعَ الذين قرَّ 

 
ِلِه  َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ فََأميا اليِذيَن َآَمن وا } -173 َوفِ يِهمم أ ج ورَه مم َويَزِيد ه مم ِمنم َفضم َوَأميا فـَيـ 

َْب وا فـَيـ َعذِ ّب  مم عَ  َتكم تَـنمَكف وا َواسم  {.َذاًِب أَلِيًمااليِذيَن اسم
َاتِّ } احلِّ اخلاضـــــــــــــعون له  ،هللا بوحدانيةِّ ون املقرُّ  فأما املؤمنونَ {: فََأمَّا الَّذِّيَن َآَمُنوا َوَعمُِّلوا الصـــــــــــــَّ

 ...الممن األع الصاحلاتِّ  والعاملونَ  ،لعبوديةله اب لونَ تذل ِّ امل ،ابلطاعة
َتْكََّبُوا فـَيـَُعذ ِّ } ــْ تَـْنَكُفوا َواســـــــ ــْ   هللِّ   موا عن اإلقرارِّ وأما الذين تعظَّ {:  هُبُْم َعَذااًب أَلِّيًماَوأَمَّا الَّذِّيَن اســـــــ
 يــةِّ الربوب  وتســــــــــــــليمِّ  ادتــهِّ بــ وع أللوهتــهِّ  لِّ واســــــــــــــتكَّبوا عن التــذلــُّ  ،لطــاعــةلــه اب واإلذعــانِّ  لعبودةِّ اب
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عنها إذا  ستكَّبونَ وامل  من عبــــــــادتهِّ  ستنكفونَ امل وًل جيدُ  ،اا موجعً عذابــــــــً   يعذ ِّهبمف، له يةِّ والوحدان
ا  وًل ًنصرً ، منههم  وينقذُ  ـجيهم من عذابهِّ ا ينُ يًّ هم ولألنفسِّ  ى هللاِّ سوَ  من عذابهِّ   مَ األلي هبم هللاُ عذَّ 

  كالذي كانوا يفعلونَ   ،هبم من نقمته ما أحلَّ  تهِّ عنهم بقوَّ  م ويدفعُ هم من رهب ِّ يســتنقذُ ف  ،ينصــرهم
ــوءٍّ الدن هم من أهلِّ هم غريُ هبم إذا أرادَ  ــرهتِّ  يا يف الدنيا بســــــــ )الطَّبي،  عنهم. م واملدافعةِّ من نصــــــــ
 ابختصار(.

 
تَـفمت وَنَك } -176  {.يـ فمتِيك مم ِف المَكاَلَلةِ ق ِل اَّللي  َيسم

َم الكالُم يف الكاللةِّ يف أولِّ هذه السورة. وقد نقَل هناَك  ( منها، 12ويعين يف اآليةِّ ) قال: تقدَّ
 .واحد غريُ   فيهحكى اإلمجاعَ  "، وأنهلدله، وًل وا الذي ًل ولدَ  امليتَ " قوَل اجلمهورِّ أهنا تعين

 
 سورة املائدة 

 
 {.ِِبلمع ق ودِ  أَيُـَّها اليِذيَن آَمن وام َأومف وام  َيَ } -1

ــلَّ  يــةِّ وا بوحــدان{: اي أيهــا الــذين أقرُّ }اي أيُّهــا الــَّذِّيَن آَمُنوا وا لــه مهللا وأذعنوا لــه ابلعبوديــة، وســــــــــــ
م  يما جاءهم به من عند رهب ِّ وف  ،ته نبوَّ  عليه وســلم يفحممداً صــلى هللا  هُ قوا رســولَ األلوهية، وصــدَّ 

 . )الطَّبي(.دينه شرائعِّ من 
يفاء ،ى العهدمبقتضَ  هو القيامُ  :}أَْوفُوْا{ الوفاء  . )البيضاوي(.وكذلك اإلِّ

 
َ َشِديد  المِعَقابِ } -2 َ ِإني اَّللي  {َواتـيق وا اَّللي
 سكنُ وًل يَ  ،هامجرُ  وًل ََيُمدُ  ،هاحرُّ  ًل يُطفأُ  ألهنا ًنرٌ  ،هن خلقمِّ  هُ ملن عاقبَ  عقابهُ  شديدٌ  هللاَ   إنَّ 
 )الطَّبي(. بنا منها.يقر ِّ  ن عملٍّ منها ومِّ  هللِّ اب ها. نعوذُ هلبُ 
 
َسابِ  َواتـيق وا اَّلليَ } -4 َ َسرِيع  اْلِم  { ِإني اَّللي

  ذلك أنْ يف احذروهُ ف ،ما هناكم عنهيما أمركم به وففي أيها الناسُ  قوا هللاَ ثناؤه: واتَّ   جلَّ يعين
ن علـيكم مِّ  كْ ـمسِّ ا لـم تُ أو مم   ،مةاملعلَّ  غريِّ  وارحِّ جلا ن صيدِّ أتكلوا مِّ  وأنْ  ،موا على خالفهقدِّ تُ 
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 هُ ا صادَ ممَّ  ،والذبـائح ن الصيدِّ علـيه مِّ  هللاُ  مَّ سَ  يُ أو َتطَعموا ما مل ،هاعلـى أنفسِّ  صيدها وأمسكتهُ 
 ذلكَ  مَ هللا قد حرَّ  فإنَّ  ،أو ذحبوه ،ن خـلقهمِّ  هللاَ  دِّ وح ِّ  ين ملومَ  ،األصنام وعبدةُ  األواثنِّ  أهلُ 

 )الطَّبي(. علـيكم فاجتنبوه. 
 
َم أ ِحلي َلك م  } -5 َوطََعام  اليِذيَن أ وت وا المِكَتاَب ِحلٌّ َلك مم َوطََعام ك مم ِحلٌّ ََل مم  الطيي َِبات  الميَـوم

ِمَناِت َوالمم   َصَنات  ِمَن المم ؤم ت م وه ني َوالمم حم َصَنات  ِمَن اليِذيَن أ وت وا المِكَتاَب ِمنم قـَبمِلك مم ِإَذا َآتـَيـم حم
ف رم ِِبإلمَِيَاِن فـََقدم َحِبَط َعَمل ه  ِحنَي َواَل أ ج ورَه ني حم مِصِننَي َغريمَ م َسافِ  َداٍن َوَمنم َيكم   م تيِخِذي َأخم
َاِسرِينَ  َِخَرِة ِمَن اْلم  {. َوه َو ِف اآلم

َم ي ِّبَاتُ طَّ ال} هي ما  السورة:من  (4)الطيبات. وقد قاَل فيها، يف اآليةِّ  بيانُ { ذكَر أنه تقدَّ
 ...هللا لعباده. وقيل: هي احلالل هُ مما أحلَّ  ويستطيبهُ  آكلهُ  هُ يستلذُّ 

  ائثِّ دون اخلب ،واملطاعم ئحِّ من الذاب اللُ احل - ؤمنونأيها امل -لكم  لَّ حِّ أُ  الـيومَ وقاَل الطَّبي: 
 .منها

رِّينَ } َن اخْلَاسِّ رَةِّ مِّ ها هم حظوظَ الذين غبنوا أنفسَ  ،خرة من اهلالكنيوهو يف اآل {:َوُهَو يفِّ اآْلَخِّ
 . )الطَّبي( هللا طاعةِّ  هم بغريِّ وعملِّ  ،دبكفرهم مبـحمَّ  ،هللا من ثوابِّ 

 
ت م  النِ َساء فـََلمم َوِإن ك نت م ميرمَضى َأوم َعَلى َسَفٍر َأوم َجاء َأَحد  مينك م مِ َن المَغائِ }  -6 ِط َأوم اَلَمسم

 .{مِ نمه   ِبو ج وِهك مم َوأَيمِديك مي ًِبا فَاممَسح وام َتَِد وام َماء فـَتَـَيميم وام َصِعيًدا طَ 
َم الكالُم على مالمسةِّ النساء، وعلى التيمم،  َم تفسريُه مستوِف يف النساء، وأنه تقدَّ ذكَر أنه تقدَّ

 وعلى الصعيد. 
 ( منها، وقد توسََّع فيه، وخمتصره:43) آليةِّ يف اويعين 

 إىل اًلعوجاجِّ  واًلعتيادِّ  اًلعتدالِّ  عن حد ِّ  البدنِّ  عن خروجِّ  عبارةٌ  املرضُ {: َوإِّن ُكنُتم مَّْرَضى}
  أو الضررَ  التلفَ  على نفسهِّ  هنا: أن َيافَ  ويسري. واملرادُ  كثريٍّ   :والشذوذ، وهو على ضربني

 املاء. إىل موضعِّ  على الوصولِّ  وهو ًل يقدرُ  اً يف بدنهِّ املاء، أو كان ضعيف ابستعمالِّ 
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إىل أنه ًل   اجلمهورُ   ذهبَ قد  و   .املسافر  عليه اسمُ   ملن صدقَ   مِّ التيمُّ   فيه جوازُ   :}أَْو َعَلٰى َسَفرٍّ{
 مِّ التيمُّ  على جوازِّ  العلماءُ  من ذلك. وقد أمجعَ  قوم: ًل بدَّ  وقالَ  .قصر سفرَ  أن يكونَ  يشرتطُ 

 للمسافر. 
{وْ }أَ  كانت  . و ثعن احلدَ   منه كنايةٌ   املنخفض، واجمليءُ   هو املكانُ   : َجاء َأَحٌد م ْنُكْم م ن ٱْلغَائِّطِّ

 احلدثُ  يَ الناس، مث مس ِّ  تسرتاً عن أعنيِّ  احلاجةِّ  لقضاءِّ  من املواضعِّ  هذا الصنفَ  تقصدُ  العربُ 
 للوضوء.  الناقضةِّ  األحداثِّ  مجيعُ  يف الغائطِّ  ويدخلُ  .غائطاً توسعاً  من اإلنسانِّ  اخلارجُ 

األمرين  املباشرة، وقيل: إنه جيمعُ  اجلماع. وقيل: مطلقُ  هبا املرادُ  :{ قيلٱلن َساءأَْو لَـَٰمْسُتُم }
 ...يف معىن ذلك على أقوال العلماءُ  مجيعاً. واختلفَ 

واليدين   الوجهِّ   مسحَ   التيممُ   حىت صارَ   ،هذه الكلمة  استعمالُ   }فـَتَـَيمَُّموْا{ أي: اقصدوا، مث كثرَ 
 ابلرتاب. 

األعرايب،   اخلليل، وابنُ   هُ أو مل يكن، قالَ   كان عليه ترابٌ   سواءٌ   ،األرض  الصعيد: وجهُ }َصعِّيدًا{  
 ...به التيممُ  فيما جيزىءُ  العلمِّ  أهلُ  وقد اختلفَ  اج. والزج  

 .. وقيل: احلالل. ،قيل: املنبت، و يف معىن الطيب، فقيل: الطاهر وقد تنوزعَ {: طَي ِّبًا}
  أو ضربتني، ويتناولُ  بضربةٍّ  املسحَ  مطلق، يتناولُ  هذا املسحُ   :بُِّوُجوهُِّكْم َوأَْيدَِّيُكْم{فَٱْمَسُحواْ }

يف   وقد مجعنا بني ما وردَ  .بياًنً شـــــــافياً  الســـــــنةُ  نتهُ إىل املرفقني أو إىل الرســـــــغني، وقد بيَّ  املســـــــحَ 
  ى وغريهِّ يف شــرحنا للمنتقَ  ،رفقني املوإىل  إىل الرســفِّ  يف املســحِّ  وبضــربتني، وما وردَ   بضــربةٍّ  املســحِّ 

 فيه إىل غريه. الناظرُ  مبا ًل حيتاجُ  ،فاتنامن مؤلَّ 
 
َ َعِليم  ِبَذاِت الصُّد ورِ  َواتـيق وا اَّلليَ } -7  {. ِإني اَّللي

من   يف الضمائرِّ   ما َيتلجُ   هم أنه يعلمُ مث أعلمَ   أتكيٌد وحتريٌض على مواظبةِّ التقَوى يف كل ِّ حال.
 . )ابن كثري(. واخلواطر األسرارِّ 

 
ٍم َعَلى   ََي أَيُـَّها اليِذيَن َآَمن وا} -8 ك ون وا قـَوياِمنَي هلِل ش َهَداَء ِِبلِقسمِط َواَل ََيمِرَمنيك مم َشَنَآن  قـَوم

 {.ونَ َخِبري  ِِبَا تـَعمَمل   َواتـيق وا هللاَ ِإني هللاَ َأالي تـَعمِدل وا اعمِدل وا ه َو أَقـمَرب  لِلتـيقمَوى 
 .مدحم اي أيها الذين آمنوا بـاهلل وبرسولهِّ {: اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن َآَمُنوا}
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اده، فتجاوزوا  عبوروا يفؤمنون أن جت}َواتَـُّقوا اَّلل َ إنَّ اَّلل َ َخبِّـرٌي بِـَّما تـَْعَمُلوَن{: واحذروا أيها امل
َ  هُ وقضاءَ  هُ كمَ فـيهم حُ  َ  يمَ أل وتستوجبوا منهبكم عقوبته،  حلَّ يَ لكم، ف الذي بـنيَّ نكاله. }إنَّ اَّلل 
يما ما أمركم به وفا تعملون أيها املؤمنون فيمب مٍّ وعل ا تـَْعَمُلوَن{ يقول: إن هللا ذو خَّبةٍّ َخبِّـرٌي بِـّمَ 

  ، كم به جزاءكمه، حتـى جيازيَ له، ُمـحصٍّ ذلكم علـيكم كلَّ  به أو خالفٍّ  هناكم عنه من عملٍّ 
 )الطَّبي(.  وا.ؤ ساءته، فـاتقوا أن تسيإبـ ءَ منكم إبحسانه، واملسي سنَ احمل
 
ر  َعِظيم  } -9  {.َوَعَد اَّللي  اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت ََل مم َمغمِفَرة  َوَأجم

  هم هللاُ وعملوا مبا واثقَ  ،مرهب ِّ  ن عندِّ هم به مِّ وا مبا جاءَ وأقرُّ  ،ورســــــــوله قوا هللاَ الذين صــــــــدَّ  هللاُ  وعدَ 
ا هنـاهم وا عمـ  وانتهَ  ،بـه فعملوا مبـا أمرهم هللاُ  ،وأطـاعوه ،اليت عـاقـدهم عليهـا وا ابلعقودِّ وأوفَ  ،بـه

  تعاىَل  غريهُ  منتهاهُ  عرفُ وًل يَ  ،همبلغُ   حمدودٍّ  غريُ  ن خريٍّ مِّ  والعظيمُ  .عظيـم  أجرٌ و  ،مغفرة ، هلمعنه
 )الطَّبي، ابختصار(. ذكره.

 
َِحيمِ  تَِناَواليِذيَن َكَفر وا وََكذيب وا ِبََِيَ } -10  {.أ ولَِئَك َأصمَحاب  اجلم

 )الطَّبي(. .ه عاقدوها إاي  اليت هُ وعقودَ  هُ ونقضوا ميثاقَ  ،هللا يةَ والذين جحدوا وحدان
 

ِمن ونَ } -11 تَـوَكيِل المم ؤم َ َوَعَلى اَّللِي فـَلميـَ  {َواتـيق وا اَّللي
فيما أمركم وهناكم أن   ّتالفوهُ ؤمنون أن أيها امل روا هللاَ واحذَ  :ثناؤه يعين جلَّ  :}واتَـُّقوا اَّلل ِّ{

}َوَعلـى اَّلل ِّ  ،لكم به الذي ًل قَِّبلَ  بوا منه العقابَ وجِّ فتستَ  ،كم بهالذي واثقَ  نقضوا امليثاقَ تَ 
  ، وعونه  بنصرتهِّ   ويثقْ   ،لقضائه  ويستسلـمْ   ،أمورهم  ةَ أزمَّ   لقِّ وإىل هللا فليُ :  فـَْلـيَـتَـوَكَّلِّ الـُمْؤمُِّنوَن{ يقول

 امِّ دينهم ومت ن كمالِّ مِّ  ذلكَ  فإنَّ  ،وهنيه العاملون أبمرهِّ  ،رسوله هللا ورسالةِّ  بوحدانـيةِّ  نو قرُّ امل
 ... )الطَّبي(. هم بسوءن أرادَ كألهم ورعاهم وحفظهم ممَّ   وأهنم إذا فعلوا ذلكَ  ،اهنمإمي
 

نـُْهُم اْثيَنْ }  -12 ُ مِّيثَاَق َبينِّ إِّْسرَائِّيَل َوبـََعثـْنَا مِّ ُ إِّين ِّ َمَعُكْم َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَّ لَئِّْن  َعَشَر نَقِّيبًا َوقَاَل اَّللَّ
لِّي ُتْم بُِّرســُ ُتُم الزََّكاَة َوَآَمنـْ اَلَة َوَآتـَيـْ ا حَ  أََقْمُتُم الصــَّ ُتُم اَّللََّ قـَْرضــً نًا َوَعزَّْرمُتُوُهْم َوأَقْـَرضــْ أَلَُكف َِّرنَّ َعْنُكْم ســَ

َلنَُّكْم َجنَّاتٍّ جتَْ   {.رِّي مِّْن حَتْتَِّها اأْلَهْنَارُ َسي ِّئَاتُِّكْم َوأَلُْدخِّ
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ــمُ } ــلَ  { معشرَ لَئِّْن أَقْمتُــــــــ ــُم الزَّكاةَ   بين إسرائيــــــــ تُــــــــ ــيـْ كم ن أمرتُ موها مَ أعطيتُ  :أي {}الصَّالَة وآتَــــــــ
تُـْم إب  )الطَّبي(. ديين. م مبا آاتكم به رسلـي من شرائعِّ قتُ بُِّرُسلِّـي{ يقول: وصدَّ عطائها، }وآَمنـْ

تُِّكْم{ أي: ذ }أُلَكف َِّرنَّ َعْنُكمْ  ــٰ ي ِّئَـــــــــــــــ َلنَُّكْم نوبَ ســـَ كم، أحموها وأســـرتها، وًل أؤاخذكم هبا، }َوألُْدخِّ
 )ابن كثري(. لكم املقصود. عنكم احملذور، وأحصلُ  َجنَّـٰتٍّ جَتْرِّى مِّن حَتْتَِّها ٱأَلهْنَـُٰر{ أي: أدفعُ 

 
نَـه م  المَعَداَوَة َوالمبَـغمَضاء } -14 مِ فََأغمَريـمَنا بـَيـم  {.المِقَياَمةِ  ِإىَل يـَوم

َمةِّ    ون ويتباغضون إىل يومِّ يتعادَ  :أي ،والبغضاء لإلغراء، أو للعداوةِّ  إما غايةٌ  :{}إِّىَلٰ يـَْومِّ ٱْلقِّيَـــــٰ
ــيـهِّ  ،القيـامـة  إىل الفرقِّ  إىل التفرقِّ  املؤديـةُ  ،وآراؤهم الزائغـة ،أهواؤهم املختلفـة حســــــــــــــبمـا تقتضــــــــــــ

 . )روح املعاين(.يةوامللكان واليعقوبيةُ  الكثرية، ومنها النسطوريةُ 
 

َرمضِ } -18 نـَه َما َوِإلَيمِه المَمِصري   َوَّلِلِي م لمك  السيَماَواِت َواألم  {َوَما بـَيـم
 أي: اجلميُع ُملكُه وحتَت قهرهِّ وسلطانه. )ابن كثري(.

 
ٍَة ِمَن الرُّ } -19 َل المِكَتاِب َقدم َجاءَك مم َرس ول َنا يـ َبنيِ   َلك مم َعَلى َفَتم س ِل َأنم تـَق ول وا َما ََي َأهم

ٍء َقِدير   َبِشري  َوَنِذير   فـََقدم َجاءَك مم  َبِشرٍي َواَل َنِذيرٍ  َجاَءََن ِمنم   {.َواَّللي  َعَلى ك لِ  َشيم
ُرًن حُبسنِّ الثوابِّ إْن أَصبنا وأطَعنا، ويُنذُِّرًن  ... حىتَّ ًل حتتجُّوا وتقولوا ما جاَءًن رسوٌل يبش ِّ

النذيُر حممٌَّد صلى هللا عليه وسلَّم خامتاً جلميعِّ فقد جاءَكُم البشرُي   وعَصينا،  ابلعقوبةِّ إْن أخطأًن
 أنبيائه، فال عذَر لكم إذا مل تـَتَّبعوه. )الواضح(.

 
ِمِه َيَ } -20 ِم  َوِإذم قَاَل م وَسى ِلَقوم  {.اذمك ر وام نِعمَمَة اَّللِ  َعلَيمك مم قـَوم

 . )ابن عطية(. تلك النعم عيونَ  دَ  عدَّ اجلنس، مث سمُ { هنا انِّْعَمَة اَّلل ِّ } 
 ، هبه قومَ  رَ فيما ذكَّ  ،عمران عليه السالم موسى بنِّ  وكليمهِّ  ورسولهِّ  تعاىل خمَّباً عن عبدهِّ  يقولُ 

استقاموا على طريقتهم  لو ،الدنيا واآلخرة هلم خريَ  يف مجعهِّ  ،لديهم وآًلئهِّ  ،هللا عليهم من نعمِّ 
 . )ابن كثري(. املستقيمة
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ِمِننيَ َلى عَ وَ } -23 ت مم م ؤم  {.اَّللِي فـَتـَوَكيل وا ِإنم ك نـم
 ـموهُ أطعتُ  معكم إنْ  فإنهُ  هلم: ثقوا بـاهللِّ  ويقوًلنِّ  .كم علـيهميف دخولِّ  علـى هللاِّ  لوا أيها القومُ توكَّ 

تُـْم ُمْؤمِّنِّـنيَ }ـيا بقوهلما كم. وعنَ عدو ِّ  ن جهادِّ كم مِّ فيما أمَر  كم  نبـي ِّ قي ـم مصد ِّ كنتُ   : إنْ {إْن ُكنـْ
ن مِّ  ذلكَ  ويف غريِّ  ،علـيهم والظفرِّ  ن النصرةِّ كم مِّ فيما أنبأكم عن رب ِّ  ،مى هللا عليه وسلَّ صلَّ 

 هِّ عدو ِّ   كم يف بالدِّ ن متكينِّ كم مِّ لكم مبا وعدَ   علـى الوفـاءِّ   كم قادرٌ ربَّ   أبنَّ   ومؤمنـنيَ   ،هعن رب ِّ   إخبـارهِّ 
 )الطَّبي(.  كم.وعدو ِّ 

 
ِم الم َعَلى الم َفاَل َتَمَس } -26  {.َفاِسِقنيَ َقوم

عليهم به، فإهنم   عليهم فيما حكمتُ   وًل حتزنْ   ًل أتسفْ   :ملوسى عليه السالم عنهم، أي  تسليةٌ 
 . )ابن كثري(. مستحقون ذلك

 
تـ َلَك    بَِباِسطٍ لِتـَقمتـ َلَِّن َما َأََن    َبَسطمَت ِإَلي َيَدكَ لَِئنم  }  -28  َربي ِإّن ِ َأَخاف  اَّلليَ َيِدَي ِإلَيمَك أِلَقـم

 {المَعاَلِمنيَ 
 }َبَسْطَت{ أي: مددَت. )البغوي(. 

{ أي: مِّن أْن أصنَع كما تريُد أْن َتصنع، بل أصَُّب وأحتسب. اُف اَّللََّ َربَّ اْلَعاَلمِّنيَ إِّين ِّ َأخَ }
 )ابن كثري(. 

 
َاِسرِينَ َفَطويَعتم َله  نـَفمس ه  قـَتمَل َأِخيِه فـََقتَـَله  } -30  { فََأصمَبَح ِمَن اْلم

 أي: يف الدنيا واآلخرة. وأيُّ خسارةٍّ أعظُم مِّن هذه؟ )ابن كثري(. 
 

ِل َذِلَك  } -32 َناِمنم َأجم َرائِيلَ  َكتَـبـم  {.َعَلى َبَِّن ِإسم
 ذكَر يف أكثَر من موضعٍّ أن كتَب مبعىن فرض. 

 
َِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  } -33   {.َوََل مم ِف اآلم

 يعين عذاَب جهنَّم. )الطَّبي(. 
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َلَعليك مم َوابـمتَـغ وا ِإلَيمِه المَوِسيَلَة َوَجاِهد وا ِف َسِبيِلِه  يُـَّها اليِذيَن َآَمن وا اتـيق وا اَّلليَ أَ  َيَ } -35

 .{تـ فمِلح ونَ 
{: يقوُل تعاىل آمرًا عباَدُه املؤمننَي بتقواه، وهي إذا قُرَِّنْت ابلطاعةِّ  َآَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن  }
 ن املراُد هبا اًلنكفاَف عن احملارم، وترَك املنهي ات.كا
من  ،القيامة يومَ  للمجاهدين يف سبيلهِّ  هُ بهم يف ذلك ابلذي أعدَّ ورغَّ { ... َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحونَ }

 العاليةِّ  يف الغرفِّ  ،وًل تزول وًل حتولُ  اليت ًل تبيدُ  ،املستمرة اخلالدةِّ  العظيمةِّ  ، والسعادةِّ الفالح
ًل يبأس، وحييا ًل ميوت،    مساكنها، اليت من سكنها ينعمُ   مناظرها، الطيبةِّ   اآلمنة، احلسنةِّ   الرفيعةِّ 
 )ابن كثري(.  شبابه.وًل يفىَن  ،ى ثيابهًل تبلَ 

 
 {.َعَذاب  أَلِيم  َوََل مم } -36
 )الطَّبي(.  عذاابً موجعاً هلم. القـيامةِّ  يومِّ  م يف محيـمِّ هبُ بل هو معذ ِّ  ...
 

َها َوََل مم َعَذاب  م ِقيم  َأنم َُيم  ي رِيد ونَ } -37  {ر ج وا ِمَن النياِر َوَما ه مم ِبَارِِجنَي ِمنـم
َها مِّْن َغم ٍّ أُعِّيُدواْ فِّيَها{ اآليةُكلََّمآ أَرَاُدۤواْ أَن  }  :تعاىل  كما قالَ  نـْ ،  22]سورة احلج:    ََيُْرُجواْ مِّ

هلم إىل ذلك، وكلما رفعهم   ه، وًل سبيلَ مس ِّ   مِّ وألي  تهِّ مما هم فيه من شدَّ   فال يزالون يريدون اخلروجَ 
َوهَلُْم } وهم إىل أسفلها،احلديد، فريدُّ  ابملقامعِّ  ى جهنم، ضربتهم الزابنيةُ فصاروا يف أعلَ  اللهبُ 

، ًل خروَج هلم منها، وًل حميَد هلم عنها. )ابن كثري(.{ َعَذاٌب مُّقِّيمٌ   أي: دائٌم مستمر 
 

 {.َنَكااًل ِمَن اَّللِي َواَّللي  َعزِيز  َحِكيم  اًء ِِبَا َكَسَبا ع وا أَيمِديـَه َما َجزَ َوالسيارَِقة  فَاقمطَ } -38
 . )ابن عطية(.القيد :العذاب، والنكل :النكال. )البغوي(. أي: عقوبة{ َنَكاًًل }
امهِّ مِّن {: عزيٌز يف شرعِّ الردع، حكيٌم يف إجيابِّ القطع. أو: عزيٌز يف انتقَواَّللَُّ َعزِّيٌز َحكِّيمٌ }

 ه. )روح املعاين(.السارقِّ وغريهِّ مِّن أهلِّ املعاصي، حكيٌم يف فرائضهِّ وحدود
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َرمضِ َأَلَم تـَعمَلمم }  -40 َماَواِت َواألم ــي َ َله  م لمك  الســ اء   َأني اَّللي ــَ اء  َويـَغمِفر  ِلَمنم َيشــ ــَ يـ َعذِ ب  َمنم َيشــ
ٍء َقِدير    {َواَّللي  َعَلى ك لِ  َشيم

 ًلَّ اُر إِّ ا النَّ نَ تَـَمسَّ َلْن }القائلون:  هؤًلءِّ  يعلمْ  أملْ {:  َلُه ُمْلُك السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ ْم أَنَّ اَّللََّ أمََلْ تـَْعلَ }
ُدوْ مًــ أايَّ  ومــا يف   واتِّ اا يف الســــــــــــــمــ مــ  رُ مــدب ِّ  هللاَ  أنَّ  ،اؤهوأحبــَّ  هللاِّ  أهنم أبنــاءُ  الز اعمونَ  {،َدةً ا َمعــْ

ــر ِّ  ،األرض ــيءٌ  نعُ تًل مي ،وخالقه  فهُ ومصـــ   ،لكهمُ   ذلكَ  كلَّ   ألنَّ  ،ا أرادهمنهما مم   ا يف واحدةٍّ مم   شـــ
 ...هوإليه أمرُ 

ْيءٍّ َقدِّيرٌ } ُ َعَلى ُكل ِّ شــــــــــــَ  ، ى معصــــــــــــيتهعل لقهِّ ن خمِّ  هُ تعذيبَ   ن أرادَ مَ  ى تعذيبِّ عل وهللاُ  {:َواَّللَّ
ــتنقاذهِّ  هُ غفرانَ  ما أرادَ  وغفرانِّ    ،هاكل ِّ   من األمورِّ  لكذ وغريِّ  ،عليه ابلتوبةِّ  كةِّ لن اهلمِّ  منهم ابســــــــــــ

 )تفسري الطَّبي(. ه.عبـادُ  والعبـادَ  ،هلكُ مُ  لكَ ُـ وامل ،لقهخَـ  ـلقَ ألن اخلَ  ؛قادر
 

َِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  } -41  .{َوََل مم ِف اآلم
 ويف اآلخرةِّ عذاُب جهنَّم، خالدين فيها أبًدا )الطَّبي(.... 

 
ِت فـَِإن جـَآؤ وكَ َأكـيال وَن لِلســـــــــــُّ  ْسـَياع وَن لِلمكـَِذبِ } -42 نَـه م َأوم َأعمِرضم َعنـمه مم   حـم ك م بـَيـم فـَاحم

ِط  نَـه مم ِِبلمِقســــم ك م بـَيـم َت فَاحم ًئا َوِإنم َحَكمم يـم رُّوَك شــــَ بُّ  َوِإن تـ عمِرضم َعنـمه مم فـََلن َيضــــ  َ َيِ  ِإني اَّلل 
 .{المم قمِسِطني

 ده.بحه، وليكوَن كاملقد ِّمة ملا بعرمَحُه هللا: كررَُه أتكيًدا لققاَل  {مَسَّاُعوَن لِّْلَكذِّبِّ }
 ا.هـ. رؤسائهم احملر فني للتوراة. قابلون لكذبِّ وقد فسَّرَُه يف اآليةِّ السابقةِّ بقوله: 

طِّني{} َ حيِّبُّ اْلُمْقسِّ  بينهم حبكمِّ  القاضنيَ   ،بني الناس يف حكمهِّ  نيَ العامل حيبُّ  هللاَ  إنَّ : إِّنَّ اَّلل 
 . )الطَّبي(.هللا علـيهم صلواتُ  هُ أنبـياءَ  رَ وأم  كتابهِّ يف هُ هللا الذي أنزلَ 

 
م  اَّللِي } -43 ا ح كم َده م  التـيومرَاة  ِفيهــَ ا وََكيمَف َي َكِ م ونـَـَك َوِعنــم َك َومــَ ــِ ِد َذل َن ِمنم بـَعــم ُث ي يـَتَـَوليوم

ِمِننيَ   .{أ ولَِئَك ِِبلمم ؤم
  ن هللاِّ كان مِّ    يل. وهذا وإنْ ًنً صـياوع عليَّ  جراءةً   ،حبكمي فيه علمٍّ  به بعدَ  كمَ احل يرتكونَ يقول: 

ــلم  هِّ ي ِّ  لنبخطاابً  تعاىل ذكرهُ  ــلى هللا عليه وســـــــ يهم هذه  ف  الذين نزلتْ  يهودِّ منه لل فإنه تقريعٌ   ،صـــــــ
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ْلُمْؤمِّنِّنيَ }... ةيـ اآل ا أُولَئـَِّك ابِّ    عن حكمِّ ن توىلَّ مَ  :أي ،هـذا الفعـل َمن فعـلَ  يسَ ل :يقول {َومـَ
ــدَّ  ،لقهيف خَ  هِّ يَّ ى نبعل  هُ أنزلَ ذي ال  كتابهِّ به يف هللا الذي حكمَ  ــوله قَ ابلذي صـــــــ  فأقرَّ  ،هللا ورســـــــ

، )الطَّبي  ان.اإلمي أهلِّ  يس من فعلِّ ألن ذلك ل ؛ه صـــــــــــــلى هللا عليه وســـــــــــــلمي ِّ نب ةِّ ونبوَّ  بتوحيدهِّ 
 (.ابختصار

 
و ا النياَس وَ َفاَل }  -44 ومنِ َّتمشـــَ شـــَ ًَنا قَِلياًل َومَ  اخم ًَ ََت وا ِبَََِيِت   ََيمك مم ِِبَا أَنـمَزلَ نم َلَم َواَل َتشـــم

 .{اَّللي  فَأ ولَِئَك ه م  المَكاِفر ونَ 
وخافوا عقايب   ،بـيدي  والضرَّ   النفعَ   فإنَّ   ،لقين خَ مِّ   أحدٍّ   كل ِّ   اخشوين دونَ   ولكنِّ :  {َواْخَشْونِّ }

 . )الطَّبي(.ن كتايبـم مِّ حفظتِّ كم ما استُـ يف كتـمانِّ 

ويفهُم معنــاُه من كالمِّ اإلمــامِّ   { مل يبنْي معىن احلكمِّ مبــا أنزَل هللا.َّللَُّ َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبــَِّا أَنـَْزَل ا}
حكمــاً   هُ يف كتــابــه، وجعلَــ  هُ هللا الــذي أنزلَــ  حكمَ  ن كتمَ ومَ الطَّبي حوَل اآليــة، فقــال رمحـَـُه هللا: 

م، والتحمي ةِّ يـــ لتجبني ابصــــــــــــــنَ ني احمليف الزانيَ  يهودِّ ال بغريه، كحكمِّ  اه، وحكمَ فـــأخفـــ  بني عبـــادهِّ 
  الـديـة، ويف بنصــــــــــــــفِّ  ويف بعضٍّ  ،كـاملـة  قتالهم بـديـةٍّ   بعضِّ وكتمـاهنم الرجم، وكقضـــــــــــــــائهم يف

كم عليهم يف   احلى هللا بني مجيعهم يفوقد ســـــــــــوَّ  .لديةاب  األدنياءِّ ويف ابلقصـــــــــــاصِّ  األشـــــــــــرافِّ 
ن ه، ولك كتــابــ هللا يف فـَـأُولَئــَِّك ُهُم الكــافُِّروَن{ يقول: هؤًلء الــذين مل حيكموا مبــا أنزلَ } :التوراة

 .{ُهُم الَكافُِّرونَ } ،يف كتابه هُ الذي أنزلَ  موا الـحقَّ وكت ،هوا حكمَ لوا وغريَّ بدَّ 
 

 {.فَأ ولَِئَك ه م  الظياِلم ونَ  ََيمك مم ِِبَا أَنـمَزَل اَّللي  َوَمنم َلَم } -45
 تنظُر الفقرُة السابقة. 

 
َناه  ا} -46  .{ِفيِه ه ًدى َون ور  إلمِْنمِيَل َوَآتـَيـم
اهلدى والنور، هو أن  {}إًِّنَّ أَنَزْلنَا التـَّْورَاَة فِّيَها ُهًدى َونُورٌ ( )وصًفا للتوراة( 44اآليةِّ )يف  ذكرَ 
 .اتباعه صلى هللا عليه وسلم وإجيابُ  مبحمدٍّ  الشرائع، والتبشريُ  بيانُ 

 
 {.فَأ ولَِئَك ه م  المَفاِسق ونَ َوَمنم َلَم ََيمك مم ِِبَا أَنـمَزَل اَّللي  } -47
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ُقونَ })الطَّبي(،    أيضاً بذلك  لِّ اإلجني  من أهلِّ    حيكمْ ومن مل أي: اخلارجون {  فَأُولَئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ
 . )ابن كثري(. م، املائلون إىل الباطل، التاركون للحق  رهب ِّ  عن طاعةِّ 

 
َاَّنِِ } -53 َد َأَيم مم ِإَّني مم َلَمَعك مم َحِبَطتم َويـَق ول  اليِذيَن َآَمن وا َأَهؤ اَلِء اليِذيَن أَقمَسم وا ِِبَّللِي َجهم

 {. فََأصمَبح وا َخاِسرِينَ َأعمَماَل  مم 
 قد وكسوا يف الكفرِّ  ني علـى أهلِّ ؤمنامل إبدالةِّ  هللاِّ  أمرِّ  عند جميءِّ  نافقونَ امل هؤًلءِّ  يقول: فأصبحَ 

 )الطَّبي(.  هم وهلكوا.صفقتُ  وخابتْ  ،خرةآلشرائهم الدنيا اب
 

تِيِه َمنم َيَشاء  َواَّللي  َواِسع  َعِليم   َذِلَك َفضمل  اَّلليِ } -54  {يـ ؤم
ٌع َعلِّيمٌ } ،يه وتطو ًلً لقه، منًَّة علمن خَ  من يشــاءُ  هُ  فضــلَ وهللا يؤيت ُ َواســِّ   جوادٌ  وهللاُ : يقول {َواَّللَّ
  جودهِّ  ٌم مبوضــــــــعِّ ليمن عطائه. ع يكفَّ ف خزائنهِّ  نفادَ  ًل َيافُ   ،يهبه عل ن جادَ على مَ  بفضــــــــلهِّ 
ــتــــــــــــــــــحقَّ  نِّ إًل  مل  بذلهُ  يفال ،وعطائه ــت نِّ مل وًل يبذلُ  ،هاسـ ــلامل  ى قدرِّ إًل  عل هُ حقَّ اسـ   مهِّ لعل ،حةصـ

 )الطَّبي(. ه.ضر ِّ  ن موضعِّ له مِّ  صالحهِّ  وضعِّ مب
 

َ َوَرس وَله  َواليِذيَن َآَمن واَوَمنم } -56  .{فَِإني ِحزمَب اَّللِي ه م  المَغالِب ونَ  يـَتَـَولي اَّللي
 هللا عنهما: يريدُ  عباس رضــــــيَ  ابنُ  قالَ  .واملؤمنني  رســــــولهِّ  هللا ونصــــــرةِّ  بطاعةِّ  مَ  القيايعين: يتوىلَّ 

 . )البغوي(.املهاجرين واألنصار
 

 {.َوَغِضَب َعَليمهِ  َمنم َلَعَنه  اَّللي  ق لم َهلم أ نـَب ِئ ك مم ِبَشرٍ  ِمنم َذِلَك َمث وبًَة ِعنمَد اَّللِي } -60
 (.. )ابن كثريمن رمحته هُ أبعدَ  :أي
 

َك ِمنم رَبِــ َك } -64 ا أ نمِزَل ِإلَيــم نَـه م   ط غميـَـاَنً َولََيزِيــَدني َكِثريًا ِمنـمه مم مــَ نـَـا بـَيـم َداَوَة وَك فمًرا َوأَلمَقيـم المعــَ
ِم المِقَياَمةِ   {.َوالمبَـغمَضاَء ِإىَل يـَوم

 .يف األشياء للحد ِّ  واجملاوزةُ  هو املبالغةُ  {:طُْغيَاًنً }
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اَواْلبَـ اْلَعَداَوَة } ــَ بني فرقهم  واقعةٌ  قلوهبم، بل العداوةُ  يعين أنه ًل جتتمعُ  {:َء إِّىَل يـَْومِّ اْلقِّيَاَمةِّ ْغضـــــــــ
 )ابن كثري(. وكذبوك. ، وقد خالفوكَ ألهنم ًل جيتمعون على حق   ؛دائماً  بعضهم يف بعضٍّ 

 
َل المِكَتاِب َآَمن وا َواتـيَقوما  }  -65  .{أَلَدمَخلمَناه مم َجنياِت النيِعيمِ َئاَِتِمم وَ َلَكفيرمََن َعنـمه مم َسي ِ َوَلوم َأني َأهم

 )الطَّبي(. ا يف اآلخرة.هينعمون في وألدخـلناهم بساتنيَ 
 

 {.وَك فمًرا ط غمَياَنً َولََيزِيَدني َكِثريًا ِمنـمه مم َما أ نمِزَل ِإلَيمَك ِمنم رَبِ َك } -68
 . )الطَّبي(.الفرقان من ذلك قبل نزولِّ  كَ علـى ما كانوا عليه ل لكَ  جتاوزاً وغلو اً يف التكذيبِّ 

 
 {. َوالصيابِئ وَن َوالنيَصاَرىِإني اليِذيَن َآَمن وا َواليِذيَن َهاد وا } -69

َم الكالُم على الصابئني والنصارى يف البقرة ( منها، وفيه ملخًصا: 62. ويعين يف اآليةِّ )قال: تقدَّ
ملن  تقولُ  كانت العربُ و صايبء.  : مجعُ ؤونوالصاب وا بذلك ألهنم نصروا املسيح.مسُّ النصارى: 

 وعبدوا املالئكة.   والنصارى  هودِّ الي  ألهنا خرجت من دينِّ   صابئةً   وا هذه الفرقةَ قد صبأ، ومسَّ   :أسلم
 

َرائِيلَ }  -70 ََن ِميثَاَق َبَِّن ِإسـم لمَنا ِإلَيمِهمم ر سـ اًل ك ليَما َجاَءه مم َرسـ ول   َلَقدم َأَخذم  ََتمَوى  ا اَل ِبَِ َوَأرمسـَ
 {.َفرِيًقا َكذيب وا َوَفرِيًقا يـَقمتـ ل ونَ  أَنـمف س ه مم 

َم يف البقرةِّ بياُن معىن امليثاق.َلَقْد َأَخْذًَن مِّيثَاَق َبينِّ إِّْسرَائِّيلَ } قاَل يف اآليةِّ  وقد { قال: تقدَّ
 ا.هـ.  .ابليمني املؤكدُ  امليثاق: العهدُ ورة: ( من الس27)
َا ًَل هَتَْوى أَ }  . )البيضاوي(. التكاليف ومشاق ِّ  هواهم من الشرائعِّ  فُ مبا َيال {:نـُْفُسُهمْ مبِّ
 

 {.َواَّللي  َبِصري  ِِبَا يـَعمَمل ونَ } -71
 الغواية. )ابن كثري(.أي: مطَّلٌع عليهم، وعليٌم مبن يستحقُّ اهلدايَة ممَّن يستحقُّ 

 
تَـه وا َعميا يـَق ول وَن } -73  {َن َكَفر وا ِمنـمه مم َعَذاب  أَلِيم   اليِذيلََيَمسيني َوِإنم َلَم يـَنـم

 أي: يف اآلخرة، مِّن األغاللِّ والنكال. )ابن كثري(.
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تَـغمِفر ونَه  َواَّللي  } -74  {َغف ور  رَِحيم  أََفاَل يـَت وب وَن ِإىَل اَّللِي َوَيسم

 واآلخرُ  ،مري نُ اب مهــا: إن هللا هو املســــــــــــــيحُ أحــدُ  هــذان الفريقــان الكــافران، القــائــلُ  أفال يرجعُ 
ــائـــل: إن هللا اثلـــثُ  ا قـــاًل من ذلـــك، ويتوابن ممـــا قـــاًل وقطعـــا بـــه من كفرمهـــا،  ثالثـــة، عمـــ   القـ

ــأًلن رهبَّ  بعد   إىل طاعتهِّ  نيَ يباملن ،هلقن خَ مِّ  نيَ التائب لذنوبِّ  غفورٌ  وهللاُ  ؟ا قاًلمم ما املغفرةَ ويســــــــــ
ن  مِّ  بذلكَ  يصــــــــــــفحُ ف ،رها يكمم    ا حيبُّ هم إىل مهم ومراجعتَ توبتَ    قبولهِّ يفهبم   مٌ رحي ،هممعصــــــــــــيتِّ 

 )الطَّبي(. ذلك. هم قبلَ ن إجرامِّ مِّ  ا سلفَ هم عم  فعلِّ 
 

َرائِيلَ } -78  {.َعَلى ِلَساِن َداو وَد َوِعيَسى ابمِن َمرمَيََ  ل ِعَن اليِذيَن َكَفر وا ِمنم َبَِّن ِإسم
 ري(.ن كث)اب ...طويل من دهرٍّ  الكافرين من بين إسرائيلَ  تعاىل أنه لعنَ  َيَّبُ 

 
 {.َسِخَط اَّللي  َعلَيمِهمم َوِف المَعَذاِب ه مم َخاِلد ونَ لَبِئمَس َما َقديَمتم ََل مم َأنـمف س ه مم َأنم } -80
 دائمٌ  ،هم خالدون القـيامةِّ  يومَ  هللاِّ  هللا عليهم مبا فعلوا، ويف عذابِّ  هم سخطَ هلم أنفسُ  متْ قدَّ 

 (.ار، ابختص)الطَّبي هم وُمكثهم فـيه.ُمقامُ 
 

 اجلزء السابع 
 

 {.الميَـه وَد َواليِذيَن َأشمرَك وام  لََتِجَدني َأَشدي النياِس َعَداَوًة ل ِليِذيَن آَمن وام } -82
َدنَّ{ اي حممدُ  حممدٍّ   هِّ لنبي ِّ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ  }أَشدَّ النَّاسِّ َعَداَوًة{   صلى هللا عليه وسلم: }لَتَـــــــجِّ

 )الطَّبي(. ...الـيهودَ  اإلسالم، هم به من أهلِّ قوا مبا جئتَ دَّ وص بعوكَ واتَّ  قوكَ للذين صدَّ 
 

ولِ َوِإَذا } -83 ا أ نِزَل ِإىَل الريســـــــــــ  ع وام مــَ تـََرى َأعميـ نَـه مم َتِفيض  ِمَن الــديممِع مــِيا َعَرف وام ِمَن  ْسَِ
َق ِ   {.اْلم

ــارىهؤًلء الذين قالوا إًن   وإذا مسعَ  ــفتُ  ، نصــــــ ــفتَ  اي حممدُ  لكَ  الذين وصــــــ هم جتدُ  أنكَ  ،همصــــــ
 ... )الطَّبي(.ـىتلَ يُ  من الكتابِّ  إلـيكَ  نزلَ للذين آمنوا، ما أُ  ةً مودَّ  الناسِّ  أقربَ 
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ِخلََنا رَبـيَنا َمَع } -84 ِم الصياِْلِنيَونَطمَمع  َأن ي دم  .{المَقوم

 )ابن عطية(. من املفسرين. وغريهُ  زيدٍّ  ابنُ  هُ وأصحابه، قالَ  الصاحلون" حممدٌ  "القومُ 
 
َار  َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء  فََأََثَّب م  اَّللي  ِِبَا قَال وا } -58 ََّنم َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

ِسِننيَ   {.المم حم
 بعَ تَّ ا نمَ  ة، فهـذا جزاءُ اتمـَّ  وســــــــــــــعـادةٍّ  هـا األهنـار، مع خلودٍّ دائمٍّ مِّن حتتِّ عـاليـات، جتري  اتٍّ جنـ  

 )الواضح(. وًل استكبار. ةٍّ اندمع له، دونَ  عنَ ذوأ احلقَّ 
 

 {.َلَعليك مم َتشمك ر ونَ  َكَذِلَك يـ َبنيِ   اَّللي  َلك مم َآََيتِهِ } -89
 ُ  )الواضح(.. هاحُ ويوض ِّ  شريعتهِّ  لكم أحكامَ  هللاُ  وهكذا يبني ِّ

 
َا } -90 ا الـيِذيَن َآَمن وا ِإَّنـي ر  ََي أَيُـّهـَ ر  َوالمَميمســـــــــــِ َمم اب   اْلم ــَ َنمصـــــــــ ِل  اَلم  زم َواألمَ َواألم رِجمس  ِمنم َعمـَ

تَنِب وه   الشييمطَانِ   {.َلَعليك مم تـ فمِلح ونفَاجم
َم تفســرُي امليســرِّ يف ســورةِّ البقرة رمه . مث ، واألزًلمِّ يف أولِّ هذه الســورةذكَر أنه تقدَّ ا يف اآليةِّ فســَّ

ــورة93) ــر القمارِّ  كلُّ   :عباس ابنِّ هناَك قوَل ، وأورَد ( من الســــ كانوا    داحٌ م: قِّ زًلواأل، من امليســــ
 .يستقسمون هبا األمور

 )الطَّبي(. كم ذلككم برتكِّ عند رب ِّ  لكي تنـجحوا فتدركوا الفالحَ  {:َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحون}
 

َا ي رِيد   }  -91 ديك مم ِإَّني ِر َوَيصـ  ِر َوالمَميمسـِ َمم اَء ِف اْلم َنك م  المَعَداَوَة َوالمبَـغمضـَ يمطَان  َأنم ي وِقَع بـَيـم   الشـي
ِر اَّللِي َوَعِن الصياَلةِ   {.َعنم ِذكم

ــيطانُ   إمنا يريدُ  ــربَ   لكم الشــ ــرةَ وامل اخلمرِّ  شــ ــ ِّ وحيُ  ،داحلقِّ اب ياســ  عَ منه أن يوقِّ  ذلك لكم إرادةً   نُ ســ
َض ويبغ ِّ  ،اكم بعضً بعضُ   يعاديَ ل ،داحلقِّ ومياسرتكم اب مرَ يف شربكم اخل والبغضاءَ  العداوةَ ينكم  ب

  ةِّ ينكم أبخوَّ ب ومجعهِّ  ،إلميانينكم ابب هللاِّ  يفِّ كم بعد أتلأمَر   تَ فـــــــــــــــــــــــــيشــــــــــت ِّ  ، بعضكم إىلبعضــــــــــَ 
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 عن ذكرِّ  وابشـتغالكم هبذا امليسـرِّ  ،يكمبسـكرها إايكم عل مرِّ هذه اخل ويصـرفكم بغلبةِّ  ،اإلسـالم
 (.. )الطَّبيكم فرضها علـيكم ربُّ اليت وعن الصالةِّ  ،دنياكم وآخرتكم هللا الذي به صالحُ 

 
َذر وا س ولَ  َوَأِطيع وا الري َوَأِطيع وا اَّلليَ } -92  .{َواحم

ــولَ  عما   من اًلنزجارِّ  ،أمركم بهما في هُ باعكم أمرَ  اجتنابكم ذلك وات ِّ يف  وأطيعوا هللا وأطيعوا الرســ
 ، هللا يف ذلك ويف غريه عصـــــــــيةِّ إايكم مب  أمرهِّ يف فوا الشـــــــــيطانَ وخالِّ  ،املعاين زجركم عنه من هذهِّ 

 .)الطَّبي، ابختصار( يسر.وامل مرِّ بـينكم بـاخل غضاءَ والب ا يبغي لكم العداوةَ فإنه إمن
 

 .{...ِإَذا َما اتـيَقوما ج َنا   ِفيَما طَِعم وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ لَيمَس َعَلى اليِذيَن َآَمن وا } -93
صــــــلى هللا عليه  هللاِّ  رســــــولُ   ئلَ ، فســــــُ شــــــرهُباي ن كانَ مَ   حابةِّ ن الصــــــَّ مِّ  وقد ماتَ  حترُي اخلمرِّ  نزلَ 

 اآلية.  عن ذلك، فنزلتِّ  وسلَّم
إذا  امليســــــرِّ  ن مالِّ وأكلوا مِّ  مرِّ اخل بوا منَ فيما شــــــرِّ  وحرجٌ  صــــــاحلاً إمثٌ  وعملَ  ن آمنَ على مَ   ليسَ 

 )الواضح(. ...ركَ وا الش ِّ قَ اتَـّ 
 

 .{فـََله  َعَذاب  أَلِيمَفَمِن اعمَتَدى بـَعمَد َذِلَك } -94
 ثيابه.  بُ جلداً، وُيســــــــــــلَ  وبطنهُ    ظهرهُ عُ ]يوجَ  :هللا عنهما أنه قال عباس رضــــــــــــيَ  ُروي عن ابنِّ 

 )البغوي(.
 األليُم هو عذاُب اآلخرة.وقاَل ابُن عطية: العذاُب 

 
ل  َذِلَك ِصَياًما ل َِيذ وَق َوَِبَل َأممرِِه َعَفا اَّلل   َعميا َسَلف   َأوم َكفيارَة  طََعام  َمَساِكنيَ }  -95 َأو َعدم

 .{َواَّلل   َعزِيز  ذ و انمِتَقام ِمنمه  َوَمنم َعاَد فـَيَنَتِقم  اَّلل   
  عند مالكٍّ  املقتولُ   الصيدُ  مُ إىل القيمة، فيقوَّ  ذلك أن يعدلَ  صورةُ   {:َمَساكِّنيَ أَْو َكفَّارٌَة طََعاُم }

ــحابهِّ  ــافعي ومحاد وإبراهيم. وقالَ  وأيب حنيفة وأصـ لو كان موجوداً، مث  من النعمِّ  مثلهُ  مُ يقوَّ  :الشـ
  منه، عند الشــافعي ومالك وفقهاءِّ  مدٌّ  مســكنيٍّ  لكل ِّ   به، فيصــرفُ  قُ م، فيتصــدَّ ى به طعاشــرتَ يُ 
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 ين، وهو قولُ مدَّ  مســـــــكنيٍّ  كلَّ   يطعمُ  :أبو حنيفة وأصـــــــحابه وقالَ   .ابن جرير احلجاز، واختارهُ 
 . )ابن كثري(.ان من غريهمن حنطة، أو مد   مدٌّ  :أمحد جماهد. وقالَ 

ُ َعزِّيٌز ُذو انْتَِّقام{}  ن انتقمَ ممَّ  ن اًلنتقامِّ مِّ   نعهُ وًل ميَ   ،قاهر قهرهُ ًل يَ  ،يف سلطانه يعٌ نمَ  وهللاُ  :َواَّلل 
عـة. وأمـا ة واملنَ ـله العزَّ  ،هأمرُ  واألمرَ  ،هلقُـ خَ  لقَ اخلَ  ألنَّ  ،مـانع هُ عقوبتَـ  ن أرادَ مَ  ن عقوبـةِّ وًل مِّ  ،منـه

 )الطَّبي(. ه.إاي   على معصيتهِّ  ملن عصاهُ  فإنه يعين به: معاقبتهُ  {مٍّ اتِّقَ ُذو انْ }قوله: 
 

ٍء َعِليم  } -97 َ ِبك لِ  َشيم  {.َوَأني اَّللي
َ بُِّكل  َشْيءٍّ{ واجباً كان أو ممتنعاً أو ممكناً }َعلِّيٌم{  . )روح املعاين(.العلم كاملُ   :}َوأَنَّ ٱَّللَّ

 
98- { َ َ  َشِديد  المِعَقابِ اعمَلم وا َأني اَّللي  {.َغف ور  رَِحيم  َوَأني اَّللي

وًل  ،وما يف األرض واتِّ اما يف السم كم الذي يعلمُ ربَّ  أنَّ  ،أيها الناساعلـموا آلية:  اتفسريُ 
 شديدٌ  ،كم هباصيها علـيكم ليجازيَ وهو حيُ  ،هاكم وعالنـيتِّ أعمالِّ  ن سرائرِّ مِّ  ى علـيه شيءٌ َيفَ 

  ، إليه وأًنبَ  هُ ن أطاعَ مَ  لذنوبِّ  وهو غفورٌ  ،هإاي   على معصيتهِّ  ه،علي دَ ومترَّ  ن عصاهُ مَ  عقابهُ 
 وتوبتهِّ  بعد إًنبتهِّ  ن ذنوبهِّ مِّ  على ما سلفَ  هُ بَ يعاقـ به أنْ  رحيمٌ  ،هبا هُ فساتٌر علـيه واترٌك فضيحتَ 

 )الطَّبي(. منها.
 

ت م ونَ } -99  {.َواَّللي  يـَعمَلم  َما تـ بمد وَن َوَما َتكم
دور، أو  يف الصـــــُّ  ا خفيَ مم   شـــــيءٌ  عنهُ  يبُ غِّ وًل يَ  ،ن العاصـــــيمنكم مِّ  ملطيعُ هللاِّ ا ى علىفَ وًل َيَ 
 )الواضح(. .مبا يستحق   كالًّ   لُ عامِّ والعقاب، فيُ  الثوابُ  وس، وبيدهِّ النفُ  ن أعمالِّ مِّ  ظهرَ 

 

َلمَباِب َلَعليك مم تـ فمِلح ونَ } -100 َ ََي أ وِل األم    {.فَاتـيق وا اَّللي
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 كم كثرةَ إبعجابِّ  الشــــــــيطانُ م يكعل حوذَ تـســـــــ ي  واحذروا أنْ   ،كم وهناكمفيما أمَر  بطاعتهِّ  واتقوا هللاَ 
  وعرفوا مواقعَ  ،هتـــِّ آاي ذين عقلوا عن هللاِّ لـــ ا ،جـــاواحلِّ  العقولِّ  أهـــلَ اي  ،ريوا منهمـصـــــــــــــ فت يـــثِّ اخلب
 )الطَّبي(. كم ما عنده.ي تنـجحوا يف طلبتِّ ك  :أي ،حوافللتُ  قوا هللاَ ه. اتَّ جِّ جَ حُ 
 

ا ِإىَل َما }  -104 بـ َنا مَ   َوِإىَل أَنـمَزَل اَّللي  َوِإَذا ِقيَل ََل مم تـََعاَلوم ََن َعلَيمِه الريس وِل قَال وا َحسم ا َوَجدم
 {.َآَِبَءَنَ 

  دٍّ حممَّ   واحلرام، وإىل الرسولِّ   يف احلاللِّ   ن أحكامٍّ مِّ   هللاُ   موا مبا أنزلَ وا والتزِّ ني: تعالَ ك لمشر ل  وإذا قيلَ 
  زوا احلرامَ ومتي ِّ  ،احلال فوا على حقيقةِّ قِّ ، لتَ هذهِّ األحكام عليه تْ لَ نزِّ الذي أُ  صلى هللا عليه وسلمَ 

إىل  تُ تفًن، وًل نلادَ دًن وأجينا ما وجدًن عليه آابءَ وضالل: يكفِّ  أجابوا يف عنادٍّ  ،احلالل منَ 
 ! )الواضح(. ىوكفَ  هم احلقُّ غريهم، فمعَ 

 
ت م  َشَهاَدَة اَّللِي } -106 ًَِِنيَ َواَل َنكم  {ِإَني ِإًذا َلِمَن اآلم
  ون للعقـاب.حقُّ تآمثون مـســـــــــــــ  ـنا عـاصــــــــــــــونَ فـناهـا ـفإنَّ اهـا أو حرَّ كتمنَـ هـادة، ـفإذا  الشــــــــــــــَّ  مُ كتوًل ن

  )الواضح(.
 

108- { َ  {.َواْسمَع وام َواتـيق وا اَّلل 
 . )روح املعاين(.ما تؤمرون به مجيعِّ  وقبولِّ  إجابةٍّ  }َوٱمْسَُعوْا{ مسعَ 

 
َم ََيمَمع  اَّللي  الرُّس لَ } -109 ت مم قَال و  يـَوم م  ا اَل ِعلمَم لََنا فـَيـَق ول  َماَذا أ ِجبـم ِإنيَك أَنمَت َعالي

 {.المغ ي وبِ 
ُ الرُُّسلَ }  .القيامة وهو يومُ  {:يـَْوَم جَيَْمُع اَّللَّ
مُ }  )البغوي(. إًل ما نشاهد. وحنن ًل نعلمُ  ،ما غاب الذي تعلمُ أي: أنَت {: إِّنََّك أَْنَت َعالَّ
 

ٍَ ِبِِذمّن } -110 َبـمَر َمَه َواألم َكم  {.َوت ْبمِئ  األم



104 
 

َم تفسرُي هذا مطوًًل يف البقرة، فال نعيده.  ا. هـ. قال: تقدَّ
َوُأْحيِّـي اْلَمْوَتى إبِِّّْذنِّ  َوأُْبرِّىُء األْكَمَه واألَبـَْرَص }( من سورةِّ آل عمران: 49وهو يف اآليةِّ )

 {.اَّلل ِّ 
 ه( منها أنه الذي يوَلُد أعمى. موقد أورَد هناك أقواًًل يف )األك

من  يَّبيءُ  يف اجللد. وقد كان عيسى عليه السالمُ  يظهرُ  و بياضٌ ف، وهمعرو  والَّبصُ قال: 
هذين املرضني ابلذكر؛ ألهنما  هللا سبحانهُ  عليه اإلجنيل، وإمنا خصَّ  ة، كما اشتملَ عدَّ  أمراضٍّ 

 ...ىاملوتَ  ابملداواة، وكذلك إحياءُ  يف الغالبِّ  ًل يَّبآنِّ 
 

ََوارِي ِ َوِإذم َأومَحيمت  ِإىَل }  -111  {.َأنم َآِمن وا ّب َوِبَرس وِل  نيَ اْلم
َم تفسريه. مث فسَّرَُه يف اآليةِّ اليت بعد هذه  خلصاءُ عيسى وأنصاره.، وأهنم ذكَر أنه تقدَّ

 
َتَِّن ك نمَت أَنمَت الريِقيَب َعلَيمِهمم } -117 ٍء َشِهيد  فـََلميا تـََوفـييـم  {.َوأَنمَت َعَلى ك لِ  َشيم
 ،األشياء بعضَ  وأما أًن فإمنا شهدتُ  ،شيء ى عليكَ ألنه ًل َيفَ  ؛شيء على كل ِّ  تشهدُ  وأنتَ 

 ورأيتُ  على ذلك الذي عاينتُ  فإمنا أًن أشهدُ  ،القوم ظهرِّ بني أ وأًن مقيمٌ  وذلك ما عاينتُ 
 (.)الطَّبي وشهدت.

 
َار  َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا} -119 ََّنم  {.ََل مم َجنيات  ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
 َم تفسريه.نه تقدَّ ذكَر أ

 : يف قوله  والضمريُ . اجلنات: البساتني( من سورةِّ البقرة: 25يف اآليةِّ ) رمَحُه هللاقاَل  وكان مما
 ا.هـ. أشجارها. إىل اجلنات؛ ًلشتماهلا على األشجار، أي: من حتتِّ  }مِّن حَتْتَِّها{ عائدٌ 

 الذي ًل ينقطع، وقد يستعملُ  مُ دائال البقاءُ ( من سورةِّ البقرة: 25وقاَل يف اخللودِّ يف اآليةِّ )
 هنا األو ل. جمازاً فيما يطول، واملرادُ 

ــريها:  ــدقِّ إمياهنِّ  هلم جزاءَ وتفســـــــــ فيها   قيمنيَ األهنار، مُ  مِّن حتتِّهاجتري   عالياتٌ  اتٌ هم جن  م وصـــــــــ
 )الواضح(.. ولونعنها وًل حيَُ  أبداً، ًل يزولونَ 
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 سورة األنعام 

 
وه  ِِبَيـمِديِهمم ِكتـَاًِب ِف ِقرمطـَاٍس فـَلَ َوَلوم نـَزيلمنـَا َعلَيـمَك  } -7 َذا ِإالي َمســـــــــــ  َلقَـاَل الـيِذيَن َكَفر وا ِإنم ـهَ

ر  م ِبني    .{ِسحم
... لقاَل الذيَن يعدلوَن يب غريي فيشـــــــــــركوَن يف توحيدِّي ســـــــــــواي: ما هذا الذي جئَتنا به إًل 

 ًل ن تدبَّرُه وأتمَّلُه أنه ســـــحرٌ حقيقٌة وًل صـــــحَّة، ُمبِّنٌي ملســـــحٌر ســـــحرَت به أعيَننا، ليســـــْت له 
 )الطَّبي(. حقيقَة له!

 
ِزىَء ِبر س ٍل مِ ن قـَبمِلكَ } -10 تـ هم  {.َوَلَقِد اسم

لٍّ م ِّن قـَْبلَِّك{ كما اســـــتُ  تـُْهزِّىَء بُِّرســـــُ صـــــلى هللا عليه  هُ يعز ي نبيَّ  .هزىء بك اي حممد}َوَلَقدِّ ٱســـــْ
 . )البغوي(.وسلم

. املشركني  ةِّ على حماجَّ   لنفسهِّ  وتقويةٌ   ،يف الرسل وسلم ابألسوةِّ  صلى هللا عليه للنيب ِّ   هذه تسليةٌ و 
 )ابن عطية(.

 
َرمضِ } -12 َمَعنيك مم ِإىَل  ق لم ِلَمنم َما ِف السيَماَواِت َواألم ق لم َّلِلِي َكَتَب َعَلى نـَفمِسِه الريمحمََة لََيجم

ِم المِقَياَمِة  ِمن ونَ اَل رَيمَب ِفيِه اليِذيَن َخِسر وا أَ يـَوم  {نـمف َسه مم فـَه مم اَل يـ ؤم
 صرُّفًا؟ { أي: ملن الكائناُت مجيًعا: َخلًقا وُملًكا وتُقْل لَِّمْن َما يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ }
 { أي: ًل ينبغي ألحدٍّ أْن يراتَب فيه، لوضوحِّ أدلَّته، وسطوعِّ براهينه.. ًَل َرْيَب فِّيهِّ }
ُروا أَنـُْفَسُهمْ } بتضييعِّ رأسِّ ماهلم، وهو الفطرُة األصلية، والعقُل السليم، واًلستعداُد   {الَّذِّيَن َخسِّ

القريُب احلاصُل مِّن مشاهدةِّ الرسولِّ صلى هللا عليه وسلم، واستماعِّ الوحي، وغريِّ ذلَك مِّن 
 آاثرِّ الرمحة...  
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م وإصرارِّهم على الكففـَُهْم ًَل يـُْؤمُِّنونَ }  مسب ٌِّب عن  رِّ { الفاُء للدًللةِّ على أنَّ عدَم إمياهنِّ
م، فإنَّ إبطاَل العقلِّ ابت ِّباعِّ احلواس، والوهَم واًلهنماَك يف التقليدِّ أدَّى هبم إىل اإلصرارِّ   خسراهنِّ

  على الكفرِّ واًلمتناعِّ عن اإلميان. )روح املعاين(.
 

 .{َوه َو السيِميع  المَعِليمَوَله  َما َسَكَن ِف اللييمِل َوالنـيَهاِر } -13
 . )ابن كثري(. حبركاهتم وضمائرهم وسرائرهم عباده، العليمُ  ألقوالِّ  عُ السمي :أي
 

ٍم َعِظيمٍ ق لم ِإّن ِ َأَخاف  ِإنم َعَصيمت  َرّبِ  } -15  {.َعَذاَب يـَوم
 . )البغوي، ابن كثري(.القيامة يومِّ عذاَب يعين 

 
َهاَدًة }  -19 ــَ َْب  شــــ ٍء َأكم يم ــَ ِهيد  بـَيمَِّن وَ ق لم َأيُّ شــــ ــَ َنك مم ق ِل اَّللي  شــــ َوأ وِحَي ِإَلي َهَذا المق رمَآن    بـَيـم

َا ه َو ِإَله   أِل نمِذرَك مم ِبِه َوَمنم بـََلَغ  َهد  ق لم ِإَّني َرى ق لم اَل َأشــــم َهد وَن َأني َمَع اَّللِي َآَِلًَة أ خم أَئِنيك مم لََتشــــم
 {.ِميا ت شمرِك ونَ  اِحد  َوِإنيَِّن بَِريء  وَ 
هِّيدٌ } ُ شــــَ   أن يقعَ  الذي ًل جيوزُ  ،هللاُ  شــــهادةً  األشــــياءِّ   أخَّبهم أبن أكَّبَ   {:مْ  بـَْيينِّ َوبـَيـَْنكُ ُقلِّ اَّللَّ

مث  .والكذب واخلطأ والغلطِّ  من الســـهوِّ  لقهِّ ن خَ مِّ  غريهِّ  يف شـــهادةِّ  أن يقعَ  ما جيوزُ   يف شـــهادتهِّ 
 والرشـيدِّ  ،ملبطلمنا من ا بيين وبينكم، ابحملق ِّ  شـهيدٌ  شـهادةً  األشـياءِّ   الذي هو أكَّبُ  هلم: إن قلْ 

 من السفيه، وقد رضينا به حكماً بيننا. وقولهِّ  منا يف فعلهِّ 
َا ُهَو إَِّلٌه } َهُد ُقْل إِّمنَّ ًَة ُأْخَرى ُقْل ًَل َأشـــــــــــْ َهُدوَن أَنَّ َمَع اَّللَِّّ َآهلِّ دٌ أَئِّنَُّكْم لََتشـــــــــــْ تعاىل   يقولُ  {:َواحِّ

  رابًّ  ابهللِّ   العادلنيَ  ،تكنبوَّ  اجلاحدينَ   شــركنيَ ملا هلؤًلءِّ  صــلى هللا عليه وســلم: قلْ  حممدٍّ   هِّ لنبي ِّ  ذكرهُ 
 ؟واألصنام من األواثنِّ  غريهُ  معبوداتٍّ  هللاِّ  أن مع تشهدونَ  غريه: أئنكم أيها املشركونَ 

 مبا تشــــهدون أن مع هللا آهلةً  ًل أشــــهدُ  :اي حممد صــــلى هللا عليه وســــلم: قلْ  حممدٍّ   هِّ لنبي ِّ  مث قالَ 
  على خلقهِّ  له فيما يسـتوجبُ   ًل شـريكَ  ،واحد هو معبودٌ  إمنا نكره.وأُ   ذلكَ  بل أجحدُ  ،أخرى

 ًل أعبدُ  ،معه وتعبدونهُ   إىل شركتهِّ  وتضيفونهُ  هللِّ  هُ تدعونَ   شريكٍّ  من كل ِّ  وإنين بريءٌ  ،من العبادة
 )الطَّبي، ابختصار الفقرة األخرية منه(. ا.إهلً  هُ وًل أدعو غريَ  ،اشيئً  ى هللاِّ سوَ 
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 {.الظياِلم ونَ ِن افمََتَى َعَلى اَّللِي َكِذًِب َأوم َكذيَب ِبَََِيتِِه ِإنيه  اَل يـ فمِلح  ِمي  َوَمنم َأظمَلم  } -21

 .قوًلً  وأخطلُ  ،وأخطأُ فعالً  ،اعتداء ومن أشدُّ  {:َوَمْن أَْظَلمُ }
يف اجلنان،  قاءَ القائلون على هللا الباطل، وًل يدركون الب إنه ًل يفلحُ {:  إِّنَُّه ًَل يـُْفلُِّح الظَّالُِّمونَ }

 )الطَّبي(. أنبيائه. ةِّ واجلاحدون بنبوَّ  ،واملفرتون عليه الكذب
 

نـمَياَوقَال وا ِإنم ِهَي ِإالي َحَياتـ َنا } -29  {َوَما ََنمن  ِِبَبـمع وِثنيَ  الدُّ
 .. )ابن كثري(لقالوا: ما هي إًل هذه احلياُة الدنيا

 
 {.ء اَّلل ِ َقدم َخِسَر اليِذيَن َكذيب وام بِِلَقا} -31

 قاَل رمَحُه هللا: هم الذين تقدََّم ذكرهم.
بُواْ بِّلِّقَـاء اَّلل ِّ } ابلكفرِّ  يف بيعهم اإلميـانَ  ووكسَ  ـلكَ ـقد هـقاَل اإلمـاُم الطَّبي:  يعين:   {الَـّذِّيَن كـَذَّ
ومن    ،والـنار، من مشــــــــــــــركي قريش واجلـنةَ  ،والعقـاب والثوابَ  ،بعـد املمـات  اـلذين أنكروا البعـثَ 

  ذلك.يف همسبيلَ  سلكَ 
 

 .{ليَعليه مم يـَتـيق ون} -51
 . )النسفي(.التقوى أهلِّ  يدخلون يف زمرةِّ 
  من عذابه، ويضاعفُ  القيامةِّ  به يومَ  يهم هللاُ عمالً ينج ِّ  { فيعملون يف هذه الدارِّ }َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ 

 )ابن كثري(. من ثوابه. هلم به اجلزيلَ 
 

 {.فَأَنيه  َغف ور  َرِحيم  نم بـَعمِدِه َوَأصمَلَح وًءا ِبََهاَلٍة ُث ي ََتَب مِ أَنيه  َمنم َعِمَل ِمنمك مم س  } -54
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على ما  مع الندمِّ  ،إىل مثله  العودَ  وتركَ  ،هللا بطاعةِّ  وراجعَ  وأًنبَ  إذا اتبَ  غفوٌر لذنبهِّ  فأنهُ ... 
 . )الطَّبي( منه بعد توبتهِّ  هِّ على ذنب هُ أن يعاقبَ  منه. رحيٌم ابلتائبِّ  فرطَ 

 
َََيِت } -55 تَِبنَي َسبِيل  وََكَذِلَك نـ َفصِ ل  اآلم رِِمنيَ  َولَِتسم  .{المم جم
 )ابن كثري(. ...اجملرمني طريقُ  ولتظهرَ  :أي
 

ت مم تـَعمَمل ونَ } -60  {.ُث ي يـ نَـب ِئ ك مم ِِبَا ك نـم
 واملسيَء إبساءته.قاَل رمَحُه هللا: فيجازي احملسَن إبحسانه، 

 مبا كنتم تعملون يف حياتكم الدنيا، مث جيازيكم بذلك، إنْ مث َيَّبكم . وعند اإلمامِّ الطَّبي: ..
. اشرًّ  وإنْ  ،فخري اخريً   )الطَّبي(.  فشر 
 

َق ِ ُث ي ر دُّوا ِإىَل اَّللِي َموماَله م  } -62  {.اْلم
 )روح املعاين(. الوعد. أو الصادقِّ  ،احلق أو مظهرِّ  ،العدل :أي
 

َل نـَفمس    َلِعًبا َوََلمًواِدينَـه مم َوَذِر اليِذيَن اّتيَذ وا }  -70 نـمَيا َوذَكِ رم ِبِه َأنم تـ بمســـــــَ ََياة  الدُّ َوَغريَتم م  اْلم
ٍل اَل يـ ؤم  ِفيع  َوِإنم تـَعمِدلم ك لي َعدم َبتم لَيمَس ََلَا ِمنم د وِن اَّللِي َوِلٌّ َواَل شــَ َها أ ولَِئَك ِِبَا َكســَ َخذم ِمنـم

يٍم اليِذيَن أ بمِسل وا ِِبَا   ف ر ونَ َكَسب وا ََل مم َشَراب  ِمنم محَِ  {َوَعَذاب  أَلِيم  ِِبَا َكان وا َيكم
 صــــــلى هللا عليه وســــــلم: ذرْ  حممدٍّ   هِّ لنبي ِّ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ  {وا دِّينَـُهْم َلعِّبًا َوهَلًْواَوَذرِّ الَّذِّيَن اّتََّذُ }

 اللعبَ  هُ هم إايَّ ن طاعتِّ هم مِّ فجعلوا حظوظَ  ،اا وهلوً لعبً  هُ هم إايَّ هللا وطاعتَ  ذوا دينَ هؤًلء الذين اّتَّ 
  .عليهم ليتْ هبا إذا مسعوها وتُ  واًلستهزاءَ  واللهوَ  ،ِبايته

َا َكانُوا َيْكُفُرونَ }   مبا كان من كفرهم يف الدنيا ابهللِّ  ؛مقيم وهوانٌ   أليمٌ  عذابٌ و   :{َوَعَذاٌب أَلِّيٌم مبِّ
 .ابختصار(َّبي، )الط دونه وعبادهتم معه آهلةً  ،وإنكارهم توحيده
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ِلَم ِلَربِ  المَعاَلِمنيَ } -71  {.َوأ ِمرمََن لِن سم
 َص له العبادَة وحَدُه ًل شريَك له. )ابن كثري(.أي: خُنلِّ 

 
 {. الصياَلَة َواتـيق وه  َوه َو اليِذي ِإلَيمِه حت مَشر ونَ َوَأنم أَِقيم وا } -72

 رضت علينا. فُ  الصالة، وذلك أداؤها حبدودها اليت مرًن إبقامةِّ وأُ 
 أبداءِّ  ،هُ واحذروا سخطَ  له، فخافوهُ  مَ سلِّ ًن أن نُ العاملني الذي أمرَ  }َواتَـُّقوُه{ يقول: واتقوا ربَّ 

 العبادة له.  وإخالصِّ  ،له ابلطاعة واإلذعانِّ  ،عليكم املفروضةِّ  الصالةِّ 
 عون يومَ جمَ فتُ  ،رونشَ ليه حتُ العاملني هو الذي إ كم ربُّ }َوُهَو الَّذِّي إلَْيهِّ حُتَْشُروَن{ يقول: وربُّ 

 )الطَّبي(.  ما كسبت. نفسٍّ  منكم بعمله، وتوِفَّ كلُّ  عاملٍّ  جازي كلَّ القيامة، فيُ 
 

َِبري   َوالشيَهاَدةِ َعاَل  المغَيمِب } -73 َِكيم  اْلم  {.َوه َو اْلم
 البغوي(.عن علمهِّ شيء )يعلُم ما غاَب عن العبادِّ وما يشاهدونه، ًل يغيُب 

 
 .{َولَِيك وَن ِمَن المم وِقِننيِلَك ن ِري ِإبـمَراِهيَم َمَلك وَت السيَماَواِت َواأَلرمِض ذَ وَكَ } -75
هللا تعاىل، وهذا ًل  من معرفةِّ  اليقنيِّ  عنيِّ  البالغني درجةَ  ،الراســـــــــــــخني يف اإليقان من زمرةِّ  :أي

 ... )روح املعاين(.ىكما ًل َيفَ   الشك ِّ  يقتضي سبقَ 
 

ِدّن َرّبِ   فـََلميا أََفلَ ًغا قَاَل َهـــــــــَذا َرّبِ  المَقَمَر َِبزِ فـََلميا رََأى }  -77 ألك وَنني ِمَن قَاَل لَِئن َليم يـَهم
ِم الضيالِ نيا  .{لمَقوم

 : غربت.مبعىن أهنا فسَّرها يف اآليةِّ السابقةِّ 
 

َس }  -78 َْب   َِبزَِغةً فـََلميا رََأى الشيمم ِم ِإّن ِ  أَفـََلتم  ميافـَلَ قَاَل َهــــــــــــَذا َرّبِ  َهــــــــــــَذآ َأكم قَاَل ََيقـَوم
 .{ مِ يا ت شمرِك ونبَِريء  
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 : طالعة.مبعىن أهنافسَّرها يف اآليةِّ السابقةِّ  {اَبزَِّغةً }
 : غربت.مبعىن أهناآيتني فسَّرها قبَل  {فـََلمَّا أَفـََلتْ }
 

ِهَي لِليِذي } -79 َرمضَ فَ ِإّن ِ َوجيهمت  َوجم  {.َطَر السيَماَواِت َواألم
  ملكوتُ  ها، الذي بيدهِّ رَ ها ومدب ِّ رَ ها ومقد ِّ رَ ها ومسـخ ِّ هذه األشـياء، وخمرتعَ  خالقَ  إمنا أعبدُ  :أي
 . )ابن كثري(.وإهله ومليكهُ  هُ شيء، وربُّ  كل ِّ   شيء، وخالقُ  كل ِّ 

 
ٍء ِعلمًما } -80  {أََفاَل تـََتذَكير ونَ َوِسَع َرّبِ  ك لي َشيم

 ؟ )ابن كثري(.َة ابطلة، فُتزَجروا عن عبادهتاأنَّ هذه اآلهلأي: فيما بيَّنتُه لكم، فتعتَّبون 
 

نـَا} -84 اَق َويـَعمق وَب ك الًّ  َوَوَهبـم حـَ َديـمنـَالـَه  ِإســـــــــــم ا  ـهَ َديـمنـَا َون وحـً ِمنم قـَبـمل  َوِمنم ذ ر ِييتـِِه َداو وَد  ـهَ
ِسِننيَ وََكَذِلَك َْنمِزي الم َوس لَيمَماَن َوأَيُّوَب َوي وس َف َوم وَسى َوَهار وَن   .{م حم

براهيم إل  والضـــــــــمريُ  ،اًلســـــــــتحقاق عن تقدمِّ   اخلاليةُ  والعطيةُ   ،التَّبع :اللغة يف اهلبةُ  :{َوَوَهبـْنَا}
 . )روح البيان(.عليه السالم

. هدينا مجيَعهم لسبيلِّ الرشاد، فوفَّقناهم للحق ِّ والصوابِّ من األداين: يقول {َهَديـْنَا}
 (. الطَّبي)

نِّنيَ وََكَذلَِّك جَنْزِّي الْ }   إبراهيَم عليه الســــالم.. )روح املعاين(.أي: جنزيهم مثَل ما جزينا {  ُمْحســــِّ
 حمسن. كلَّ   كذلك جنزي ابإلحسانِّ ويف آخرِّ ما قالُه الطَّبي: ...  

 
 {.ك لٌّ ِمَن الصياِْلِنيَ َوزََكرَيي َوََيمََي َوِعيَسى َوِإلمَياَس  } -85

والتحرُّز عم ا ًل ينبغي  عن اإلتيانِّ مبا ينبغي، أي: من الكاملنَي يف الصالح، الذي هو عبارةٌ 
 )روح املعاين(.
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َناه مم َوَهَديـمَناه مم } -87 تَـبَـيـم َواَِّنِمم َواجم َِتِمم َوِإخم َتِقيمٍ َوِمنم َآَِبئِِهمم َوذ ر َيي ٍِ م سم  {ِإىَل ِصَرا
نا ربُّ   هللاُ   الذي ارتضاهُ   مُ وهو اإلسال  ،فيه  هللا الذي ًل عوجَ   وذلك دينُ   ،ج  معوَ   ريِّ غ  إىل طريقٍّ   ...

 . . )تفسري الطَّبي(به عباده وأمرَ  ،ألنبيائه
 

ى ن  } -91 اَء بـِِه م وســـــــــــَ لِلنـياِس ََتمَعل وـنَه  قـََراِطيَس   ورًا َوـه ًدىقـ لم َمنم أَنـمَزَل المِكتـَاَب الـيِذي جـَ
ت مم مـَا َلَم تـَعمَلم وا أَنـمت   َا َوّت مف وَن َكِثريًا َوع لِ مم ِهمم   َذرمه مم مم َواَل َآَِبؤ ك مم قـ ِل اَّللي  ُث ي تـ بـمد وَّـنَ ِف َخومضـــــــــــِ

 .{يـَلمَعب ونَ 
أن  {}إًِّنَّ أَنَزْلنَا التـَّْورَاَة فِّيَها ُهًدى َونُورٌ  من سورةِّ املائدة:( 44ذكَر يف اآليةِّ ){: نُورًا َوُهًدى}

 .اتباعه وسلم وإجيابُ صلى هللا عليه  مبحمدٍّ   الشرائع، والتبشريُ  ى والنور، هو بيانُ اهلدَ 
يقول:   {اسِّ لنَّ َوُهًدى لِّ } ،الضاللة لمةِّ ن ظُ مِّ  وضياءً  يعين: جالءً  {نُورًاوقاَل اإلماُم الطَّبي: }

ُ  ، للناسبياًنً   ا.هـ.  .همدينِّ  ن أمرِّ عليهم مِّ  فيما أشكلَ  ن الباطلِّ مِّ  هلم احلقَّ  يبني ِّ
 )ابن كثري(.  .َدعهم: أي  {:َذْرُهمْ }
 

َذا ِكتـَـاب  } -92 ِه  أَنـمَزلمنـَـاه  َوهــَ َ يــََديــم دِ ق  الــيِذي َبنيم ِذرَ  م بـَـاَرك  م صــــــــــــَ أ مي المق َرى َوَمنم   َولِتـ نــم
ََلَا  .{َحوم
 . )الطَّبي(.ههللا وأبسَ  به عذابَ  ولتنذرَ 

 
 {.َوَجنياٍت ِمنم َأعمَنابٍ } -99

 )الطَّبي(. من أعناب. يعين: بساتنيَ 
 

 {.ف ونَ َوتـََعاىَل َعميا َيصِ  س بمَحانَه  } -100
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َم الكالُم يف معىن }  {.ُسْبَحانَهُ قال: تقدَّ
إليه  تَّبؤ هللا تعاىل عما نسبوهُ ( من سورةِّ البقرة، وذكَر معناها: 116وقد وردْت يف اآليةِّ )

 .الولد من اّتاذِّ 
 

ءٍ َذِلك م  } -102  {فَاعمب د وه   اَّللي  رَبُّك مم اَل ِإَلَه ِإالي ه َو َخاِلق  ك لِ  َشيم
 ا كـانَ يء، ممـ  شــــــــــــــَ  كـل ِّ   القُ خـ ـله،  اـلذي ًل شــــــــــــــرـيكَ  الواحـدُ   كم،أمرِّ  كُ كم، مـالِـّ ربُّ  هللاُ   ذلكمُ 

 .. )الواضح(.كونيوس
 

 {.اَل ِإَلَه ِإالي ه وَ اتيِبعم َما أ وِحَي ِإلَيمَك ِمنم رَبِ َك } -106
ــتحقُّ  ًل معبودَ   وفالقُ  ،ىوالنوَ   ب ِّ احلَ  الذي هو فالقُ  ،له إًل هللا العبادةِّ  إخالصَ  عليكَ  يســــــ
 )الطَّبي(. سباًنً.حُ  والقمرِّ  والشمسِّ  ،اسكنً  الليلِّ  وجاعلُ  ،اإلصباح

 
 .{فـَيـ نَـب ِئـ ه مم ِِبَا َكان وا يـَعمَمل ونَ  ُث ي ِإىَل َرّبِ ِمم َمرمِجع ه مم } -108

 . )ابن كثري(.هم ومصريهمأي معادُ 
 

 .{يـَعمَمه ون ط غمَياَِّنِمم َوَنَذر ه مم ِف } -110
. يف ضــالهلم :أنس وقتادة يف كفرهم. وقال أبو العالية والربيع بنُ   :يعباس والســد   ابنُ  قالَ 

 )ابن كثري(.
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 اجلزء الثامن
 
 {َوَما يـَفمََت ونَ َفَذرمه مم } -112

ــُرَك عليهم. أيوما يكذبون.  م، فإنَّ هللاَ كافيَك وًنصــــــــــــ : دْع أذاهم، وتوكَّْل على هللاِّ يف عداوهتِّ
 )ابن كثري(.

 
ََتِينَ ك وَنني ِمَن  تَ َفاَل } -114  .{المم مم

 . )البغوي(.من الشاك ني أهنم يعلمون ذلك
 

 {.ِإني رَبيَك ه َو َأعمَلم  ِِبلمم عمَتِدينَ } -119
والسعي يف  ،الباطل نصرةِّ  وطلبِّ  ،يمن التعد ِّ  ،مبا يف قلوهبم وضمائرهم منه أنه هو العاملُ  املرادُ 

 .فهو تعاىل جيازيهم عليها ،وكان قادرًا على جمازاهتم ،اهلموإذا كان عاملًا أبحو  .احلق   إخفاءِّ 
 )التفسري الكبري للرازي(.  والتخويف. وهللا أعلم. التهديدُ  من هذه الكلمةِّ  واملقصودُ 

 
 {. َوِإنيه  َلِفسمق  َوالَ َتَمك ل وام ِميا َلَم ي ذمَكِر اسمم  اَّللِ  َعلَيمِه } -121

 قال: تقدََّم حتقيُق الفسق.
قِّنَي(، الواردة يف اآليةِّ ) علول ، حيُث أورَد أقواًًل ألهلِّ  البقرة( من سورةِّ 26ُه يعين كلمة )الَفاسِّ

 العلمِّ فيها.
بعضهم:  يف هذا املوضع، فقالَ  "الفسق"يف معىن  التأويلِّ  أهلُ  اختلفَ قاَل اإلماُم الطَّبي: 

 .. وإمث.  هلل  هللا عليه ملعصيةٌ   اسمُ   رِّ كذ ما مل يُ   على هذا: وإنَّ أكلَ   الكالمِّ   معناه: املعصية. فتأويلُ 
 آخرون: معىن ذلك: الكفر.  وقالَ 

 
 {.لِلمَكاِفرِيَن َما َكان وا يـَعمَمل ونَ َكَذِلَك ز يِ َن } -122
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ن ظالمٍّ وعملٍّ ضال ٍّ وسلوكٍّ منحرف؛ م  حتسنَي وتزينَي ما هم فيه  افرينكذلَك سوَّلنا لنفوسِّ الك
 رفضِّهم ات ِّباَع احلق . )الواضح(.لَيذوقوا جزاَء كفرِّهم وعنادِّهم و 

 
َرم وا َصغَار  ِعنمَد اَّللِي } -124  {. َوَعَذاب  َشِديد  ِِبَا َكان وا ََيمك ر ونَ َسي ِصيب  اليِذيَن َأجم
 ا ألهلِّ غرورً   ن القولِّ مِّ   والزخرفِّ   ابلباطلِّ   ابجلدالِّ   وأهلهِّ   كيدون لإلسالمِّ مبا كانوا يَ   شديدٌ   عذابٌ 

 )الطَّبي(.  وطاعته. هللاِّ  دينِّ 
 

 {.َحِكيم  َعِليم  ِإني رَبيَك } -128
 وغريِّ  ،إىل حال من حالٍّ  هم يف مشيئتهِّ إاي    ويف تصريفهِّ  ،يف خلقه يف تدبريهِّ   {َك َحكِّيمٌ َربَّ   نَّ إِّ }

 )الطَّبي(.   وشر   أمُرهم من خريٍّ  وما إليه صائرٌ   ،همإاي   تدبريهِّ   بعواقبِّ   {َعلِّيمٌ }ذلك من أفعاله.  
 

ن ِ ََيَمعمشــــــَ }  -130 ل  مِ نك مم َر اجلِم وَن َعلَيمك مم آََيِت َوي نِذر وَنك مم   َواإِلنِس َأَلَم َيَمِتك مم ر ســــــ  يـَق صــــــُّ
ِمك مم َهـَذا ََن َعَلى أَنف ِسَنا  ِلَقاء يـَوم نـمَياقَال وام َشِهدم ََياة  الدُّ  {.َوَغريَتم م  اْلم

{}يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم{ أي: يقرؤون عليكم، }آيَ  }َويُنذُِّروَنُكْم لَِّقآَء يـَْومُِّكْم َهـَٰذا{ وهو   ،كتيب  :ـٰيتِّ
 . )البغوي(.القيامة يومُ 
نـْيَا} وخمالفتهم  ،طوا يف حياهتم الدنيا، وهلكوا بتكذيبهم الرسلوقد فرَّ  :أي{ َوَغرَّهْتُُم احْلَيَاُة الدُّ

 (.ن كثري. )ابالدنيا وزينتها وشهواهتا احلياةِّ  وا به من زخرفِّ ملا اغرتُّ  ؛للمعجزات
 

 {.الظياِلم ونَ  اَل يـ فمِلح  ِإنيه  } -135
 . )الطَّبي(.عند هللا حباجتهِّ  وًل يفوزُ  ًل ينجحُ 

 
َرمثِ َوَجَعل وا َّلِلِي مــِيا َذرََأ ِمَن } -136 ا  اْلم يبــً اِم َنصـــــــــــِ َنـمعــَ َذا َّلِليِ َواألم ال وا هــَ َذا ِبَزعمِمِهمم  فـَقــَ َوهــَ

 {.ِلش رََكائَِنا
 والثمار. )ابن كثري(. احلَْرث: الزروعُ 
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أهنم جعلوا هلل من حرثهم وأنعامهم    جلَّ ثناؤهُ  هللاأخَّبَ {:  فـََقالُوا َهَذا َّللَِِّّّ بَِّزْعمِّهِّْم َوَهَذا لُِّشرََكائِّنَا
  التأويلِّ   من أهلِّ  وهم أواثهنم إبمجاعٍّ  -  لشــــــــركائهم هُ راً، فقالوا: هذا هلل، وجعلوا مثلَ قســــــــماً مقدَّ 

 ... )الطَّبي(.شركائنافقالوا: هذا ل - عليه
 

 .{يـَفمََت ونَفَذرمه مم َوَما } -137
 . )البغوي(.َيتلقون من الكذب

 
اء  ِبَزعمِمِهمم َوأَنـمَعام  ح ر َِمتم    َوَحرمث  َوقَال وا َهِذِه أَنـمَعام  }  -138 ــَ ر  اَل يَطمَعم َها ِإالي َمنم َنشــــ ِحجم

َم اَّلليِ  َها ظ ه ور َها َوأَنـمَعام  اَل َيذمك ر وَن اسم زِيِهمم ِِبَا َكان وا يـَفمََت ونَ  َعلَيـم  {.افمَِتَاًء َعلَيمِه َسَيجم
 الثمار.( أن معناها الزروُع و 136{: سبَق يف اآليةِّ )َوَحْرثٌ }

َآًء َعَلْيهِّ{ أي  فإنه مل أيذنْ   ،هللا وشــرعه على هللا، وكذابً منهم يف إســنادهم ذلك إىل دينِّ  :}ٱْفرتِّ
ــيَ  َا َكانُواْ يـَْفرَتُوَن{ أي ،منهم هُ هلم يف ذلك، وًل رضـ َيْجزِّيهِّم مبِّ ــَ ــندون إليه.عليه، ويُ   :}سـ )ابن    سـ

 كثري(.
َا َكانُوا } َيْجزِّيهِّْم مبِّ ــَ وَء العقاب.    {:يـَْفرَتُونَ ســــــــــ م هذا ســــــــــــُ ... وســــــــــــوَف يعاقبهُم هللاُ على كذهبِّ

 )الواضح(.
 

 {.ِإنيه  َحِكيم  َعِليم  } -139
  ،يف خلقه تدبريهِّ  يف سائرِّ  حكيمٌ  ،عليه هم الباطلَ وقيلِّ  الكذبَ  مهيف جمازاهتم على وصفِّ  إن هللاَ 
 )الطَّبي(. ن أمورهم.مِّ  ذلكَ  وبغريِّ  ،صلحهممبا يُ  عليمٌ 

 
افمَِتَاًء َعَلى  َقدم َخِسَر اليِذيَن قـَتَـل وا َأوماَلَده مم َسَفًها ِبَغريمِ ِعلمٍم َوَحريم وا َما َرزَقـَه م  اَّللي   }  -140
 .{اَّلليِ 



116 
 

 . )الطَّبي(.صاً عليه الباطلباً على هللا وّترُّ ذيتك
 

اِبهٍ َوالزييـمت وَن َوالرُّمياَن }  -141 ــَ اِّبًا َوَغريمَ م َتشـــــــ ــَ َم    م َتشـــــــ ََر َوَآت وا َحقيه  يـَوم ًم َرِِه ِإَذا َأ ًَ ك ل وا ِمنم 
بُّ المم سمرِِفنيَ َحَصاِدِه َواَل ت سمرِف وا   .{ِإنيه  اَل َيِ 

ًا } َم الكالُم على تفسريِّ هذا. {َشابِّهٍّ َوَغرْيَ ُمتَ ُمَتَشاهبِّ  قاَل رمَحُه هللا: تقدَّ
ابِّهٍّ }( من السـورة: 99وقد ورَد يف اآليةِّ ) َتبًِّها َوَغرْيَ ُمَتشـَ   واحدٍّ  كلُّ قال:   {َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمشـْ

اآلخر، وقيل: إن  ضِّ بعضاً يف البع بعضهُ   أوصافه، وًل يشبهُ  بعضاً يف بعضِّ  بعضهُ  منهما يشبهُ 
 حجمه، وًل يشــبهُ  وابعتبارِّ  ،الغصــن على مجيعِّ  اشــتمالهِّ  ابعتبارِّ  يف الورقِّ  اآلخرَ  أحدمها يشــبهُ 

 ا.هـ. .يف الطعم مها اآلخرَ أحدُ 
رِّفِّنيَ } هم، من حيُث إســــرافُهم، ويعذ ِّهُبم عليه إْن شــــاَء هللاُ جلَّ  :  {إِّنَُّه ًَل حيِّبُّ اْلُمســــْ بل يبغضــــُ

 ين(.املعا)روح شأنه. 
، بنفسهِّ أو ابآلَخرين. )الواضح(.  فاهللُ ًل حيبُّ َمن جتاوَز احلدَّ إىل ما هو مضر 

 
144- { ِ ِ قـ لم آـلذيَكَريمِن َحريَم َأِم األ نثـََينيم ِ َوِمَن المبَـَقِر اثـمَننيم َتَملـَتم   َوِمَن اإِلبـمِل اثـمَننيم َأمـيا اشـــــــــــم

ِ َأمم ك   اك م  اَّلل   ِّبَـــــــــــــَذا َفَمنم َأظملَ َعلَيمِه َأرمَحام  األ نثـََينيم َهَداء ِإذم َوصـي م  ِميِن افمََتَى َعَلى اَّللِ  نت مم شـ 
َم الظياِلِمنيَكِذًِب لِي ِضلي النياَس ِبَغريمِ ِعلمٍم  ِدي المَقوم َ الَ يـَهم  .{ِإني اَّلل 

بـْلِّ اثـَْننْيِّ َومَِّن اْلبَـَقرِّ اثـَْننْيِّ قـُْل آلـذََّكَريْ } { قـاَل رمحـَُه هللا: الكالُم فيــه نِّ َحرََّم أَمِّ األُنثـََينْيِّ َومَِّن اإلِّ
 كما ذُكَر يف اآليةِّ السابقة.

{، وكان مما قال:  األُنثـََينْيِّ م َِّن الضَّْأنِّ اثـَْننْيِّ َومَِّن اْلَمْعزِّ اثـَْننْيِّ ُقْل آلذََّكَرْينِّ َحرََّم أَمِّ وهي اآلية: }
َ ب من هذه اآلية: أن هللا سبحانهُ  املرادُ  توضيحاً   املذكورةِّ  ها إىل األقسامِّ وتفاصيلَ  األنعامِّ  حالَ   نيَّ

بعضــــــــــــها    بعضــــــــــــها وحتريِّ  من حتليلِّ  ،تزعمه  هبا على عباده، ودفعاً ملا كانت اجلاهليةُ  لالمتنانِّ 
ر. يف }قـُْل ءآـلذََّكَرْينِّ َحرََّم أَمِّ ٱًلنثـََينْيِّ{ لإلنكـا واهلمزةُ  .عليـه وافرتاءً  تقو ًًل على هللا ســــــــــــــبحـانـهُ 



117 
 

ــركني  . واملعىن: اإلنكارُ ...والعنز ني النعجةُ نثيَ والتيس، وابألُ  ين الكبشُ ابلذكرَ  واملرادُ  على املشـــــــــ
 هـ.ا. معها. كرَ حرية وما ذُ البَ  يف أمرِّ 

َ ًلَ يـَْهدِّي اْلَقْوَم الظَّالِّمِّني}  عليه الزورَ  وقالَ  ،ى على هللان افرتَ مَ  للرشـــــــدِّ  هللاُ  قُ ًل يوف ِّ : {إِّنَّ اَّلل 
صــــــــــــلى هللا عليه  حممدٍّ  هِّ نبي ِّ  ةِّ ا لنبوَّ وجحودً  ا ابهللِّ كفرً   ؛مما مل حير ِّ  إليه حتريَ  وأضــــــــــــافَ  ،كذبوال

 )الطَّبي(. وسلم.
 

 {فَِإني رَبيَك َغف ور  رَِحيم   اضمط ري َغريمَ َِبٍغ َواَل َعادٍ َفَمِن } -145
َم تفسريُه يف سورةِّ البقرة، فال نعيده..  قاَل رمَحُه هللا: تقدَّ

  أي: فمن اضـــــطرَّ املذكورة، فكان مما قاَل هناك: ســـــورةِّ ال( مِّن 173ويعين عنَد تفســـــريِّ اآليةِّ )
فوق حـاجتـه، والعـادي: من   ن أيكـلُ ابلبـاغي مَ  املرادُ  :قيـل ...من هـذه احملرمـات إىل شــــــــــــــيءٍّ 

 اهـ. ...عنها مندوحة وهو جيدُ  هذه احملرماتِّ  أيكلُ 
رورُة إىل تناولِّ شــــيءٍّ مِّن تقاَل يف )الواضــــح يف التفســــري(: فمن َدعَ  لَك احملظورات، غرَي ْتُه الضــــَّ

طر ٍّ آخَر مثلِّه، وًل متجاوِّزٍّ َقْدَر الضــــرورةِّ، أبْن ًل أيكَل  ُمْعَتدٍّ يف ذلك، أبْن ًل أيخَذُه مِّن مضــــ 
 زايدًة على حاجتهِّ إليها، فإنَّ هللاَ يغفُر لُه ما أكل، ويرمحُه.

 
 .{ِوِإَني َلَصاِدق ون ِهمم بِبَـغميِ َذِلَك َجَزيـمَناه م } -146

 قال: بسببِّ بغيهم.
 ، وأخذهم الراب ،هللا هم عن ســبيلِّ وصــد ِّ  ،من قتلهم األنبياء ،أي: بظلمهموقاَل اإلماُم البغوي: 

 .ابلباطل الناسِّ  واستحالل أموالَ 
 

َواءَ َواَل تـَتيِبعم } -150 مِ  َأهم ِذيَن اَل يـ ؤم ا َوالــــي ذيب وا ِبَََِيتِنــــَ ِذيَن كــــَ َِخَرِة َوه مم ِبَرّبِ ِمم  الــــي ن وَن ِِبآلم
 {.يـَعمِدل ونَ 
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ًل يكون إًل  احلجــةِّ  وأن متبعَ  ،اهلوى ًل غري عٌ متبِّ  اآلايتِّ  بَ إىل أن مكــذ ِّ  لإلميــاءِّ  :{أَْهَواءَ }
 .قاً هبامصد ِّ 

 . )روح املعاين(.شريكاً  :أي ،جيعلون له عديالً  :أي {يـَْعدِّلُونَ }
 

ه مم دَك مم ِمنم ِإمماَلٍق َواَل تـَقمتـ ل وا َأوماَل } -151 ا ظََهَر   ََنمن  نـَرمز ق ك مم َوِإَيي َواَل تـَقمَرب وا المَفَواِحَش مـَ
ِه  ــِ اك مم بـ َقِ  َذِلك مم َوصــــــــــــــي ا بََطَن َواَل تـَقمتـ ل وا النـيفمَس اليِِت َحريَم اَّللي  ِإالي ِِبْلم ــَ ا َومـ ــَ هـ َلَعليك مم  ِمنـم

 .{نَ تـَعمِقل و 
ُهمْ حَنُْن نـَْرزُُقُكمْ }  )البيضاوي(. عليه. واحتجاجٌ  ما كانوا يفعلون ألجلهِّ  ملوجبيةِّ  منعٌ  {: َوإِّايَّ

ــورةِّ  قالَ وقاَل ابُن كثري رمَحُه هللا:  ــراء يف سـ {: اإلسـ قٍّ َيَة إِّْملَــــــــــــــــــٰ ــْ  ]اآلية  }َوًلَ تـَْقتـُُلۤوْا أَْوًلدَُكْم َخشـ
ُكم }حنَّْ  :هنــاك يف اآلجــل، وهلــذا قــالَ  ًل تقتلوهم خوفــًا من الفقرِّ  :أي  31  ،{ ُن نـَْرزُقـُُهْم َوإِّايَّ

ــببِّ  :لالهتمام هبم، أي فبدأ برزقهم وأما يف هذه   .و على هللارزقهم، فه ًل ّتافوا من فقركم بسـ
ُهْم{ ألنه ا :قال حاصالً  اآلية، فلما كان الفقرُ   .وهللا أعلم .هنااه ألهمُّ }حنَُّْن نـَْرزُُقُكْم َوإِّايَّ

 قلوَن عنه أمرَُه وهنَيُه. )ابن كثري(.كم تع{ لعلَلَعلَُّكْم تـَْعقُِّلونَ }
 

 .{ِِبلمِقسمطِ  َوَأومف وا المَكيمَل َوالمِميَزانَ } -152
 . )الطَّبي(همإذا وزنتموهم، ولكن أوفوهم حقوقَ  والوزنَ  ،إذا كلتوهم الكيلَ  ًل تبخسوا الناسَ 

راء.  )الواضح(. وأمتُّوا املكيَل وامليزاَن ابلعدل، يف البيعِّ والش ِّ
 
َسَن } -415 َنا م وَسى المِكَتاَب ََتَاًما َعَلى اليِذي َأحم ءٍ ُث ي َآتـَيـم  {.َوتـَفمِصياًل ِلك لِ  َشيم

 . )الطَّبي(. دينهم من أمرِّ  إليه احلاجةُ  وأتباعهِّ  ما لقومهِّ  ا لكل ِّ وتبيينً 
 

 .{َوَما َكاَن ِمَن المم شمرِِكنيَ ِمليَة ِإبـمَراِهيَم َحِنيًفا } -161
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 األصنام. ن يعبدُ ممَّ  ألنه مل يكنْ هللا عليه،  صلواتُ  يعين إبراهيمَ  ،ابهلل ركنيَ ملشن اوما كان مِّ 
 )الطَّبي(. 

 
 سورة األعراف

 
لَِياءَ اتيِبع وا َما أ نمِزَل ِإلَيمك مم ِمنم رَبِ ك مم َواَل تـَتيِبع وا ِمنم د ونِِه } -3  {.َأوم

. ذلك  وغريِّ   والكواكبِّ   والنارِّ  انِّ والكه   واألحبارِّ  نامِّ كاألص  ،هللا  من دونِّ  عَ بِّ واتُّ   دَ بِّ ما عُ   كلَّ   يريدُ 
 )ابن عطية(.

 
َقُّ َفَمنم ثـَق َلتم َمَوازِين ه  فَأ ولَِئَك ه م  } -8 َمِئٍذ اْلم  {المم فمِلح ونَ َوالمَوزمن  يـَوم

 . )الطَّبي(.اتيف اجلن   والبقاءَ  واخللودَ  ،ابلطلبات وأدركوا الفوزَ  ،الذين ظفروا ابلنجاح
 
 {أَنـمف َسه مم ِِبَا َكان وا ِبَََِيتَِنا يَظمِلم ونَ َوَمنم َخفيتم َمَوازِين ه  فَأ ولَِئَك اليِذيَن َخِسر وا } -9
  باعِّ وات ِّ   ،به وبرســــــــوله  واإلميانِّ  هللاِّ  بتوحيدِّ  إبقرارهِّ  فلم تثقلْ  ،الصــــــــاحلة  أعمالهِّ  موازينُ  تْ ن خفَّ ومَ 

  مبا كانوا حبججِّ  ،وكرامته هللاِّ  ثوابِّ  ن جزيلِّ ها مِّ ظوظَ هم حالذين غبنوا أنفسَــ  فأولئكَ   ،وهنيه أمرهِّ 
 )الطَّبي(. ها، وًل يوقنون حبقيقتهاون بصحتِّ جيحدون، فال يقرُّ  هللا وأدلتهِّ 

 
َرمِض َوَجَعلمَنا َلك مم ِفيَها َمَعاِيَش } -10  {.قَِلياًل َما َتشمك ر ونَ َوَلَقدم َمكينياك مم ِف األم

 . )ابن كثري(.على ذلك كرِّ الش وأكثرهم مع هذا قليلُ 
 

 {.َصويرمََنك مم َوَلَقدم َخَلقمَناك مم ُث ي } -11
 )الطَّبي(. آدم. خلقاً خملوقاً ومثاًًل ممثَّالً يف صورةِّ  ،النساء { يف أرحامِّ مثَّ َصوَّْرًنُكمْ }
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ح ورًا َلَمنم تَِبَعَك ِمنـمه مم } -18 ء وًما َمدم َها َمذم ر جم ِمنـم  {نيَم ِمنمك مم َأمجمَِعنيَ ني َجهَ أَلَممأَلَ قَاَل اخم

  قَ وصــدَّ   ،وأطاعه هللا إبليسَ  عدوَّ   من بين آدمَ  بعَ من اتَّ  أنَّ   مُ قســِّ ثناؤه: أُ  جلَّ  من هللاِّ   مٌ وهذا قسَــ 
 ،يتــــه وذر ِّ  ومن إبليسَ  ،إبليس اعِّ تبــــَّ  بين آدمَ  ن كفرةِّ يعين مِّ  ،ن مجيعهممِّ  أن ميألَ  ،عليــــه هُ ظنــــَّ 

ن  ممَّ  ومل يكنْ   ،تهوأمنيَّ  هُ فيها أملَ  بَ وخيَّ  ،يف نفســـــــــــــه هللاِّ  عدو ِّ  ظنَّ  بَ ا كذَّ ءً امر  هللاُ  فرحمَ  .مجهنَّ 
 الطَّبي(.... )هفيها عدوَّ  أطمعَ 

 
َنيةَ َوََي َآَدم  اسمك نم أَنمَت َوَزومج َك } -19 ت َما  اجلم َواَل تـَقمَرَِب َهِذِه الشيَجَرَة َفك اَل ِمنم َحيم   ِشئـم

 {.اِلِمنيَ فـََتك وََن ِمَن الظي 
َم معىَن اإلسكان }  { يف سورةِّ البقرة.َوًَل تـَْقَراَب َهذِّهِّ الشََّجرَةَ }  ، و{اْسُكنْ ذكَر رمَحُه هللا أنه تقدَّ

نـَْها َرَغًدا َحْيُث : }ها( من35اآليةِّ )يف  قصدهُ و  َوقـُْلنَا اَي َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة وَُكاَل مِّ
ُتَما َوًَل تَـ  ئـْ وخمتصُر تفسريهِّ هلا: اّتذِّ اجلنَة مسكنًا  {،ْقَراَب َهذِّهِّ الشََّجرََة فـََتُكوًَن مَِّن الظَّالِّمِّنيَ شِّ

ُتَما مِّنْ }أنَت وزوُجَك حو اء، وُكال منها يف عيشٍّ هينء  ئـْ َهذِّهِّ }وًل تدنوا من  {،َحْيُث شِّ
هم ابملعصية.الشََّجرََة فـََتُكوًَن مَِّن الظَّالِّمِّنيَ   { ألنفسِّ

 
َنا أَنـمف َسَنا } -23 َاِسرِينَ قَااَل رَبـيَنا ظََلمم  {.َوِإنم َلَم تـَغمِفرم لََنا َوتـَرممَحمَنا لََنك وَنني ِمَن اْلم

نا ًن عليه، وترمحْ إاي   كَ نا به بعقوبتِّ فضيحتَ  يه علينا، وترتكْ فتغط ِّ علينا ذنبنا  وإن أنت مل تسرتْ 
رِّينَ ونَنَّ مِّ }لََنكُ  ،ًن بهأخذَ  كَ علينا، وتركِّ  كَ فِّ بتعطُّ  . من اهلالكني { يعين: لنكوننَّ َن اخلاسِّ

 )الطَّبي(. 
 

ِبط وا } -24 تَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإىَل ِحنيٍ  بـَعمض ك مم لِبَـعمٍض َعد وٌّ قَاَل اهم َرمِض م سم  .{َوَلك مم ِف األم
رُه يف اآليةِّ ) عن  أخَّبَ  الصـــراح. وإمنا العدوان: الظلمُ فكان مما قال: ( مِّن ســـورةِّ البقرة، 36فســـَّ

ُكْم{ بقوله: }َعُدوٌّ قوله: } حمتمالً  وإن كان معناهُ  "ضبع" مفرداً؛ ألن لفظَ   { مع كونهِّ بـَْعضـــــــــــُ
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ــددِّ  ــانـــبُ  فروعيَ  ،فهو مفرد للتعـ ــد يراعَ  اللفظ، وأخَّبَ  جـ ــه ابملفرد، وقـ ــه  فيخَّبُ  ى املعىنعنـ عنـ
 ابملتعدد.

 
 {َعليه مم َيذيكير ونَ َذِلَك ِمنم َآََيِت اَّللِي لَ } -26
 ، الـباطـل وتركِّ  نيبوا إىل احلق ِّ فيعتَّبوا ويُ   ،روالـيذكَّ  ذـلك هلم دليالً على مـا وصــــــــــــــفـتُ  جعـلتُ ... 
 )الطَّبي(. مين بعبادي. رمحةً 

 
َنيِة } -27 َرَج َأبـََويمك مم ِمَن اجلم ِتنَـنيك م  الشييمطَان  َكَما َأخم يـَنمزِع  َعنـمه َما لَِباَسه َما ََي َبَِّن َآَدَم اَل يـَفم
َآَِتَِمالِ  ِيـَه َما َسوم ََّن مم    ري  لَِياَء لِليِذيَن ِإنيه  يـََراك مم ه َو َوقَبِيل ه  ِمنم َحيم   اَل تـََروم ِإَني َجَعلمَنا الشيَياِطنَي َأوم

ِمن ونَ   {.اَل يـ ؤم
ْوَآهتَِِّّما} ــَ ُهَما لِّرُيِّيـَُهَما ســـــــ ــَ ــريه. يـَْنزُِّع َعنـُْهَما لِّبَاســـــــ َم تفســـــــ ( 20)  يتنييف اآلويعين { ذكَر أنه تقدَّ
ْوءَاهتَِِّّمالســــورة: ( من ا22و) ــَ ْيطَاُن لِّيـُْبدَِّي هَلَُما َما ُوورَِّي َعنـُْهَما مِّن ســ ــَّ َوَس هَلَُما الشــ ــْ   ،{}فـََوســ
 {.فـََلمَّا َذاقَا الشََّجرََة بََدْت هَلَُما َسْوءَاهُتَُما}

  ؛ن اللباسهما مِّ ألبســــــــــــــَ عنهما ما كان  نزعَ  :مبا يناســــــــــــــُب ألفاَظ اآلية وقد قاَل اإلماُم الطَّبي
 هما بعد أن كانت مسترتة.عورهتما وإظهارها ألعينِّ  هما سوآهتما بكشفِّ يَ لريُ 
يَاطِّنَي أَْولِّيَاَء لِّلَّذِّيَن ًَل يـُْؤمُِّنونَ } الذين ًل  ،الكفار نصــراءَ   إًن  جعلنا الشــياطنيَ {: إًِّنَّ َجَعْلنَا الشــَّ

 )الطَّبي(. ه.رسلَ  قونَ وًل يصد ِّ  هللاَ  دونَ يوحَّ 
 

َرب وا َواَل ت سمرِف وا } -31 بُّ المم سمرِِفنيَ وَك ل وا َواشم  {.ِإنيه  اَل َيِ 
احلرام،  إبحاللِّ  ،مأو حرَّ  أو حرام، الغالني فيما أحلَّ  يف حاللٍّ  هُ ين حدَّ املتعد ِّ  إن هللا ًل حيبُّ 

 به.  الذي أمرَ  العدلُ م، وذلك ما حرَّ  مَ ، وحير ِّ ما أحل   لَ أن حيل ِّ  حيبُّ  احلالل، ولكنهُ  أو بتحريِّ 
 )ابن كثري(. 
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َََيِت } -32 ٍم يـَعمَلم ونَ َكَذِلَك نـ َفصِ ل  اآلم  .{ِلَقوم
ُ  يعلمونَ  لقومٍّ   )الطَّبي(. هلم. زُ ما مييـَّ  ويفقهونَ  ،هلم ما يبنيَّ

 
َا َحريَم َرّبِ َ المَفَواِحشَ } -33 َها َوَما بََطنَ  ق لم ِإَّني  {.َما ظََهَر ِمنـم

َم تفس قال: مجُع فاحشة،  ريها.وقد تقدَّ
شَ } :( من ســـــــــــورةِّ األنعام151وقد قاَل يف اآليةِّ ) : املعاصـــــــــــي، ومنه :{ أيَوًلَ تـَْقَربُواْ ٱْلَفٰوحِّ

َشًة{  . 32اإلسراء: سورة ] }َوًلَ تـَْقَربُواْ ٱلز ََنٰ إِّنَُّه َكاَن فَاحِّ
 

 {.ََيمَزن ونَ َفاَل َخومف  َعلَيمِهمم َواَل ه مم َفَمِن اتـيَقى َوَأصمَلَح } -35
َفَمْن تَبَِّع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيهِّْم  : }البقرة سورة( من 38يف اآلية )بيَّنها الشوكاين رمحُه هللا 

}َوًلَ ُهْم حَيَْزنُوَن{ يعين ًل حيزنون   ،}َفالَ َخْوٌف َعَلْيهِّْم{ يعين يف اآلخرة{، قال:  َوًَل ُهْم حَيَْزنُونَ 
 للموت.

 
 {.افمََتَى َعَلى اَّللِ  َكِذًِب َأوم َكذيَب ِِبََيتِهِ م  ِميِن َفَمنم َأظملَ } -37

 قال: أي: ًل أحَد أظلُم منه، وقد تقدََّم حتقيقه. ا.هـ.
اَيتِّهِّ }َوَمْن أَْظَلُم ممَِّّنِّ ( من سورةِّ األنعام:  21اآليَة )  يقصدُ و    {.اْفرَتَى َعَلى اَّلل ِّ َكذِّاًب أَْو َكذََّب ِبِّ

 قال:
ذِّاًب{ أيَلُم ممَِّّ }َوَمْن أَظْ  ــَ ــذبَ  اختلقَ  :نِّ ٱْفرَتَٰى َعَلى ٱَّللَِّّ كـ ــال: إن يف التوراةِّ  على هللا الكـ   فقـ
اَيتِـّه{ اليت يلزمـهُ  ،فيهمـا مـا مل يكنْ  واإلجنيـلِّ  ذََّب ِبِّ  الواضــــــــــــــحـةِّ  هبـا من املعجزةِّ  اإلميـانُ  }أَْو كـَ

بـه، ومن كـان هكـذا فال  هللا ابإلميـانِّ  هُ ابً مبـا أمرَ كـاذابً على هللا، ومكـذ ِّ   بني كونـهِّ  نـة، فجمعَ البي ِّ 
 .منه هللا أظلمُ  من عبادِّ  أحدَ 
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َهاِإني اليِذيَن َكذيب وا  }  -40 َْب وا َعنـم َتكم خ ل وَن   ِبَََِيتَِنا َواســـــم َماِء َواَل َيدم اَل تـ َفتيح  ََل مم أَبـمَواب  الســـــي
ِِ وَكَ  َِيا ََمل  ِف َسمِ  اْلم َنيَة َحَّتي يَِلَج اجلم رِِمنيَ َذِلَك َْنمِزي اجلم  .{المم جم

اَيتِّنَا } بُوا ِبَِّ َتْكََّبُوا َعنـَْهاإِّنَّ الَّذِّيَن َكذَّ ــْ   ،قوا هبافلم يصـــد ِّ   ،ناتِّ نا وأدلَّ جِّ جَ بوا حبُ إن الذين كذَّ  {:َواسـ
 ...اهلا تكَّبًُّ  ها واًلنقيادِّ باعِّ ن ات ِّ فوا مِّ وأنِّ  ،هبا وا عن التصديقِّ وتكَّبَّ  ،نابعوا رسلَ ومل يتَّ 

. )ابن  على هللا تعــاىل اجلرائمِّ  وأهــلَ  الكفرةَ  )الطَّبي(. الــذين أجرموا يف الــدنيــا. {:ُمْجرِّمِّنيَ لْ ا}
ــلُ   عطية(. ــارَ  :عن الشـــــــــجرة. ويقال: أجرم الثمرةِّ  قطعُ  :رماجلُ  وأصـــــــ وأمثر،  كأمترَ   ،رمذا جُ  صـــــــ

 عاين(.)روح امل احملمود. للكسبِّ  يقالُ  املكروه، وًل يكادُ  يف كالمهم ًلكتسابِّ  ويستعملُ 
 

ِقِهمم َغَواٍش وََكَذِلَك َْنمِزي } -41  {.الظياِلِمنيَ ََل مم ِمنم َجَهنيَم ِمَهاد  َوِمنم فـَوم
 قال: من اتصَف ابلظلم.

 ، بربه بكفرهِّ  ،هلا به لَ بَ هللا ما ًل قِّ  ن غضبِّ فأكسبها مِّ  هُ نفسَ  من ظلمَ وقاَل اإلماُم الطَّبي: 
 أنبياءه. وتكذيبهِّ 

 
َعَها  َآَمن وا َوَعِمل وا الصـياِْلَاتِ َواليِذيَن }  -42 ا ِإالي و سـم َنيِة  اَل ن َكلِ ف  نـَفمسـً أ ولَِئَك َأصـمَحاب  اجلم

 {ه مم ِفيَها َخاِلد ونَ 
َاتِّ } ن وحي هم به مِّ وا مبا جاءَ وأقرُّ  ،هورسولَ  قوا هللاَ والذين صدَّ {: َوالَّذِّيَن َآَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ
 ...م عنهبوا ما هناهُ وجتنَّ  فأطاعوهُ  ،به هم هللاُ وعملوا ما أمرَ  ،دينه ائعِّ وشر  وتنزيلهِّ  هللاِّ 
  اجلنةِّ   هم أهلُ   الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتِّ   هؤًلءِّ   {:أُولَئَِّك َأْصَحاُب اجْلَنَّةِّ ُهْم فِّيَها َخالُِّدونَ }

 دائمٌ  ،ماكثون نةِّ  اجلهم يف ،ئاهتم فيهابسي ِّ  وعملَ  ابهللِّ  ن كفرَ هم ممَّ غريِّ  دونَ  ،هاالذين هم أهلُ 
 )الطَّبي(. هم.منها وًل ُيْسَلبون نعيمَ  ًل َيرجونَ  ،همفيها مكثُ 

 
َار  َونـََزعمَنا َما ِف ص د ورِِهمم ِمنم ِغلٍ  } -43 ََّنم  {.ََتمِري ِمنم حَتمِتِهم  األم
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رِّ :  البقرةسورةِّ ( من 25 اآليةِّ )قاَل يف مثلها، يف َاتِّ أَنَّ الَّذِّين آَمُنوْا َوَعمِّلُ }َوَبش ِّ هَلُْم  وْا الصَّاحلِّ
ودون   فوق اجلدولِّ  ،ى الواسعهنر، وهو: اجملرَ  مجعُ  األهنارُ  {:َجنَّاتٍّ جَتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارُ 

 .. .الذي جيري فيها البحر، واملراد: املاءُ 
 

نَـه مم } -44  {.َأنم َلعمَنة  اَّللِي َعَلى الظياِلِمنيَ فََأذيَن م َؤذِ ن  بـَيـم
 )الطَّبي(. به. على من كفرَ  وعقوبتهُ  هللا وسخطهُ  غضبُ 

 )اخلازن(. ن هم.الظاملني مَ  رَ مث فسَّ  ،هللا على الظاملني إن لعنةَ  :ناملؤذ ِّ  يقولُ  :يعين
 

َِخَرِة ه مم َكاِفر ونَ اليِذيَن َيص دُّوَن َعنم َسبِيِل اَّللِي َويـَبـمغ وََّنَا ِعَوًجا } -45  {.َوه مم ِِبآلم
يقول:  {،ونَ رُ افِّ كَ } ،اوجً ها عِّ وبغيهم إاي   هللاِّ  هم عن سبـيـلِّ مع صد ِّ  ،املمات بعدَ  لبعثِّ وهم بـا

 )الطَّبي(.  رون.منكِّ  ذلكَ  هم جاحدونَ 
 

ِم الظياِلِمنيَ َوِإَذا ص رَِفتم أَبمَصار ه مم تِلمَقاَء َأصمَحاِب النياِر قَال وا رَبـيَنا اَل ََتمَعلمَنا َمَع  }   -47  {.المَقوم
 )البغوي(.  الكافرين يف النار.: يعين

 
َنيةِ } -50  {. َوََنَدى َأصمَحاب  النياِر َأصمَحاَب اجلم

هبم من  البالءِّ  عظيمِّ  عند نزولِّ  اجلنةِّ  أبهلِّ  النارِّ  أهلِّ  عن استغاثةِّ  من هللا تعاىل ذكرهُ  هذا خَّبٌ و 
 ،هللا طاعةِّ  من تركِّ  ،منهم يف الدنيا من هللا هلم على ما سلفَ  واجلوع، عقوبةً  العطشِّ  ةِّ شدَّ 

 )الطَّبي(.  .والصدقة من الزكاةِّ  املساكنيِّ  عليهم فيها يف أمواهلم من حقوقِّ  ما كان فرضَ  وأداءِّ 
أن  يســــــــــمعون نداءهم، وجائزٌ   اجلنةِّ  أبن أهلَ  هلم علمٌ  وقعَ  النارِّ  أن أهلَ  نُ تتضــــــــــمَّ  النداءِّ  لفظةُ 
ذلك  أن يكونَ  لو، وجائزٌ من العُ  فلِّ السُّ  عدِّ هللا هلم على بُ  جيعلهُ  ذلك وهم يروهنم إبدراكٍّ  يكونَ 

 اجلنــةِّ  أهــلِّ  هو عنــد إطالعِّ  أن ذلــك النــداءَ  ويَ الــذكر، ورُ  مُ املتقــد ِّ  واحلجــابُ  وبينهم الســــــــــــــورُ 
 . )ابن عطية(.عليهم

 
نـمَيا} -51 ََياة  الدُّ  .{اليِذيَن اّتيَذ وا ِدينَـه مم ََلمًوا َوَلِعًبا َوَغريَتم م  اْلم
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َم   واللعبِّ والغرور. تفسرُي اللهوِّ قال: تقدَّ
}َوَذرِّ الــَّذِّيَن اّتــََُّذوْا دِّينَـُهْم َلعِّبـًـا َوهَلًْوا َوَغرَّهْتُُم احْلَيـَـاُة  ( من ســــــــــــــورةِّ األنعــام: 70وهو يف اآليــةِّ )

نـْيـَا ـبه   عليهم العمـلُ  اـلذي كـان جيـبُ  هؤًلء اـلذين اّتـذوا اـلدينَ  اتركْ  :أي، ـقاَل رمحـَُه هللا: {اـلدُّ
مــأمورًا إببالغهم  ت، وإن كنــتَ تعنــُّ  فــإهنم أهــلُ  ،هبم قلبــكَ  قْ فيــه لعبــاً وهلواً، وًل تعل ِّ  والــدخولُ 

هم الذي هم عليه املعىن: أهنم اّتذوا دينَ  :القتال. وقيل ِبيةِّ  منســـــوخةٌ  ة. وقيل: هذه اآليةُ احلجَّ 
 وقيل: املرادُ   ها.كرُ ذ  املتقدمِّ   والضــــــالًلتِّ  هم ابألنعام من تلك اجلهاًلتِّ لعباً وهلواً، كما يف فعلِّ 

نـْيــَا{ معطوفــةٌ اّتــذوا عيــدَ  :العيــد، أي :هنــا ابلــدينِّ    هم لعبــاً وهلواً، ومجلــة: }َوَغرَّهْتُُم ٱحْلَيَـٰوُة ٱلــدُّ
إِّْن هَِّى إًِّلَّ َحيَاتـُنَا  }  وقالوا: وأنكروا البعثَ  هتم حىت آثروها على اآلخرةِّ غرَّ  :ٱّتََُّذوْا{ أيعلى }
نـْيَا  َبـُْعوثِّنَي{يَا َوَما حنَْ مَنُوُت َوحنَْ ٱلدُّ  ا.هـ.  .37املؤمنون: سورة ] ُن مبِّ

نـْيـَا}وـقاَل اإلمـاُم الطَّبي:   واخلفضِّ  ن العيشِّ مـا هم فـيه مِّ  هم عـاجـلُ وخـدعَ   {:َوَغرَّهْتُُم احْلَيـَاُة اـلدُّ
 . ةم املنيَّ حىت أتتهُ  خرةِّ ن اآلهم مِّ بنصيبِّ  ة عن األخذِّ عَ والدَّ 

 
َناه مم بِ } -52 ِمن ونَ َعَلى ِعلمٍم ِكَتاٍب َفصيلمَناه  َوَلَقدم ِجئـم ٍم يـ ؤم  {.ه ًدى َوَرمحمًَة ِلَقوم

قوٌم يصد ِّقوَن به، ومبا فيه مِّن أمرِّ هللاِّ وهنيه، وأخباره، ووعدهِّ ووعيده،  به مَ رحَ ويُ  ىهتدَ ليُ  ناهُ بيَّ 
 فيُنقُِّذهم به مِّن الضاللةِّ إىل اهلُدى. )الطَّبي(. 

ما يهتدون به من سورةِّ األعراف: اهلَُدى: ( 154فظني، يف اآليةِّ ) الشوكاين يف تفسريِّ اللوقاَل 
 من األحكام، والرمحة: ما حيصُل هلم من هللا عند عملهم مبا فيها من الرمحةِّ الواسعة.

 
قِ   }  -53 َم َيَمِت َتَمِويل ه  يـَق ول  اليِذيَن َنس وه  ِمنم قـَبمل  َقدم َجاَءتم ر س ل  رَب َِنا ِِبْلَم لم لََنا ِمنم هَ فَـ يـَوم

َفع وا لََنا  {.ش َفَعاَء فـََيشم
 )الواضح(.  لنا لنتخلََّص مِّن هذا العذاب..... فهل لنا مِّن أولياَء ونصراَء يتوسَّلونَ 

 
َس َوالمَقَمَر َوالنُّج وَم م َسخيَراٍت ِبَِممرِهِ يمَل النـيَهاَر يَطمل ب ه  َحِثيثًا يـ غمِشي اللي } -54  {.َوالشيمم

َْمرِّهِّ أي: ُمذل التٍّ } {اتٍّ رَ خَّ سَ مُ } هذه األشياءَ  أي: خلقَ   {. )البغوي(. أبِّ
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 . )ابن كثري، ابختصار(.ومشيئته وتسخريهِّ  حتت قهرهِّ  اجلميعُ أي: 
 

َََيتِ َكَذِلَك } -58 ٍم َيشمك ر ونَ  ن َصرِ ف  اآلم  .{ِلَقوم
 ُ  . )الطَّبي(.لمثَ  الً بعدَ مثَ  ونضربُ  ،ةحجَّ  بعدَ  ةٍّ ديل حبجَّ ونُ  ،آية بعدَ  آيةً  نبني ِّ

 
ِم لَيمَس ّب } -61  {.َضاَلَلة  قَاَل ََي قـَوم

 .عنه والذهابُ  احلق ِّ  عن طريقِّ  الضالل: العدولُ بقوله: فسََّر )الضالل( يف اآليةِّ اليت تسبقها 
 

َناه  َواليِذيَن َمَعه  ِف } -64 َيـم  {.المف لمكِ فََأْنم
 الُفلك: السفينة.

 
َ َما َلك مم ِمنم  ه وًدا َوِإىَل َعاٍد َأَخاه مم } -65 ِم اعمب د وا اَّللي  {.ِإَلٍه َغريم ه  َأَفاَل تـَتـيق ونَ قَاَل ََي قـَوم

َم تفسرُي هذا قريبًا. ويعين يف اآليةِّ ) }َلَقْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِّىَل قـَْومِّهِّ ( من السورة: 59قال: تقدَّ
َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْومٍّ عَ فـََقاَل اَيقـَْومِّ اْعُبُدوْا اَّللََّ َما َلُكم م ِّْن   ، قال:ظِّيم{إِّلَـهٍّ َغرْيُُه إِّين ِّ

 ا.هـ. معبوداً. منكم أن يكونَ  حىت يستحقَّ  غريهُ  لكم إلهٌ  ألنه مل يكنْ  ؛اعبدوه :وا{ أيدُ بُ اعْ }
 لكم إلهٌ  ليسَ  فإنهُ  ،ها غريَ وًل جتعلوا معه إهلً  ،دوا له العبادةفأفرِّ وقاَل اإلماُم الطَّبي هنا: ... 

كم كم ورازقُ ه، وهو خالقُ كم غريَ بعبادتِّ  هُ وّتافون عقابَ  هُ رونَ كم فتحذَ }أفال تـَتـَُّقوَن{ ربَّ  ،غريه
 .ما سواه؟ كل ِّ   دونَ 

 
ِمهِ } -66  {.قَاَل المَمأَل  اليِذيَن َكَفر وا ِمنم قـَوم

َم أيًضا تفسرُي املأل.  قال: تقدَّ
 .ورؤساؤهم. وقيل: هم الرجال القومِّ  أشرافُ  :ألامل( من السورة، فقال: 60ويعين يف اآليةِّ )
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 كثريٍّ رمَحُه هللا: املألُ هم اجلمهوُر والسادُة والقادُة منهم.  ومثلُه قوُل ابنِّ 
 

ِم لَيمَس ّب َسَفاَهة  } -67  {.َوَلِكَّنِ  َرس ول  ِمنم َربِ  المَعاَلِمنيَ قَاَل ََي قـَوم
َم بياُن معىن هذا قريبًا.  قال: تقدَّ

وٌل م ِّن رَّب ِّ اْلَعاَلمِّني{: الســـــــورة( من 61 )آليةِّ يف ا الََلٌة َوَلكِّين ِّ َرســـــــُ ، }قَاَل اَيقـَْومِّ لَْيَس يبِّ ضـــــــَ
ــوقِّ ...  فقال:  ــلين إليكم لســـ ــر ِّ   إليكم، ودفعِّ   اخلريِّ  أرســـ ــهِّ  ىنفَ   .عنكم الشـــ ــاللة،   عن نفســـ الضـــ
 هم.هللا إلي رفعة، وهو أنه رسولُ  ى منصباً وأشرفُ هلا ما هو أعلَ  وأثبتَ 

 
 {.َأِمني   أ بـَلِ غ ك مم ِرَسااَلِت َرّبِ  َوَأََن َلك مم ََنِصح  } -68

َم تفسريه. وهو يف اآليةِّ )  {. }أُبـَل ُِّغُكْم رَِّساًَلتِّ َريب ِّ َوأَنَصُح َلُكمْ ( من السورة:  62ذكَر أنه تقدَّ
ــلَ فكان مما قال:  ــاًلت: ما أرسـ يقال:  ...   {:مْ ُح َلكُ َوأَنصَـــ }  ،إليه هللا به إليهم مما أوحاهُ   هُ الرسـ

ــحتهُ  ــحتُ  نصـ ــح. قالَ  يف إحماضِّ  على املبالغةِّ   دًللةٌ  الالمِّ  له، ويف زايدةِّ  ونصـ ــمعي:   النصـ األصـ
 النيةَ  صُ خلِّ هنا: أُ  (أنصـــح) فقد نصـــح، فمعىَن  خلصَ  شـــيءٍّ  من الغل ، وكلُّ   الناصـــح: اخلالصُ 
 .الفساد لكم عن شوائبِّ 

 
اءَك مم ِذكم } -69 ت مم َأنم جـَ ٍل ِمنمك مم لِيـ نـمِذرَك مم َواذمك ر وا ِإذم َجَعَلك مم   ر  ِمنم رَبِ ك مم َأَوَعِجبـم َعَلى رَجـ 

َلمِق َبسمطًَة فَاذمك ر وا َآاَلَء اَّللِي  ِم ن وٍ  َوزَادَك مم ِف اْلم  {َلَعليك مم تـ فمِلح ونَ خ َلَفاَء ِمنم بـَعمِد قـَوم
ُتْم أَْن َجاءَُكْم ذِّْكٌر مِّْن َرب ِّكُ } بـْ  ( من السورة، فكان مما قال:  63فسَّرَُه يف اآليةِّ ){ مْ أََوَعجِّ
ُتمْ } بـْ ــتبعــدمتُ {:  أََوَعجِّ أَْن م } وعجبتُ م، أو أنكرمتُ م وعجبتُ  وعجبتم، أو أكــذبتُ كــأنــه قيــل: اســــــــــــ

 .وموعظة وحيٌ  :{ أيَجاءَُكْم ذِّْكٌر مِّْن َرب ُِّكمْ 
ــَي بكم ذكُر النعمِّ إىلَلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحونَ } شــــــــــــكرها، الذي مِّن مجلتهِّ العمُل   { أي: لكي يُفضــــــــــ

 ابألركانِّ والطاعُة، املؤد ِّي إىل النجاةِّ مِّن الكروب، والفوزِّ ابملطلوب )روح املعاين(.
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 {.ِإنم ك نمَت ِمَن الصياِدِقنيَ فَأمتَِنا ِِبَا َتِعد ََن } -70
 )الطَّبي(. د.عِّ وتَ  على ما تقولُ  الصدقِّ  من أهلِّ  كنتَ   إنْ 
  

 {.َوَغَضب  مم ِمنم رَبِ ك مم رِجمس  َقَع َعلَيمك  قَاَل َقدم وَ } -71
 . )البغوي(.أي: سخط

 
ًَ وَد َأَخاه مم َصاِْلًا } -73 َ َما َلك مم ِمنم ِإَلٍه َغريم ه  َوِإىَل  ِم اعمب د وا اَّللي  {.قَاَل ََي قـَوم

َم  ىَل قـَْومِّهِّ ْلَنا نُوًحا إِّ }َلَقْد أَْرسَ  ( من السورة:59يف اآليةِّ )  يف قصةِّ نوح. وهوتفسريهُ قال: تقدَّ
َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْومٍّ َعظِّيم{   ، قال:فـََقاَل اَيقـَْومِّ اْعُبُدواْ اَّللََّ َما َلُكم م ِّْن إِّلَـهٍّ َغرْيُُه إِّين ِّ

 ا.هـ. معبوداً. منكم أن يكونَ  حىت يستحقَّ  غريهُ  لكم إلهٌ  ألنه مل يكنْ  ؛اعبدوه :وا{ أيدُ بُ اعْ }
 لكم إلهٌ  ليسَ  فإنهُ  ،ها غريَ وًل جتعلوا معه إهلً  ،دوا له العبادةفأفرِّ طَّبي هنا: ... ماُم الوقاَل اإل

 .غريه
 

َرمِض م فمِسِدينَ } -74  .{فَاذمك ر وا َآاَلَء اَّللِي َواَل تـَعمثـَوما ِف األم
َم تفسريه.  ذكَر أنه تقدَّ

  ومن مجلتهـا نعمـةُ  .إِّىَل  اآلًلء: مجعُ قـال: ( من الســــــــــــــورة، 69{ يف اآليـةِّ )فـَاذُْكُروا َآًَلَء اَّللَِّّ }
 لزايدةِّ   التذكريَ   رَ وكرَّ   .به عليهم ذلك مما أنعمَ   وغريِّ  ،يف اخللق يف األرض، والبسطةِّ  اًلستخالفِّ 

 .النعم :واآلًلء .التقرير
دِّينَ َوًَل تـَْعثـَْوا يفِّ اأْلَْرضِّ }  ى عثَ : ( من ســــورةِّ البقرة، فكان مما قاَل هناك60اآليةِّ ){ يف ُمْفســــِّ

دِّيَن{ حالٌ مبعىن أفسـد. وقوله: } ،عيثاً، لغات يعيثُ  ا، وعثا يعثو عثواً، وعاثَ يعثي عثيً    ُمْفسـِّ
دكم؛ فسا يف حالِّ   فقيل هلم: ًل متادوا يف الفسادِّ   ،الفساد  يف الكشاف: العثي: أشدُّ  ..مؤكدة.

 .ألهنم كانوا متمادين فيه
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َْب وا } -76 َتكم ت مم ِبِه َكاِفر ونَ  ليِذيِإَني ِبِ قَاَل اليِذيَن اسم  {َآَمنـم
  ةِّ ن نبوَّ قتم به مِّ ابلذي صــــدَّ  صــــال: إًن  أيها القومُ   رســــولهِّ  وأمرِّ  هللاِّ  الذين اســــتكَّبوا عن أمرِّ قاَل 

. قِّ بـه وًل نُ  قُ ًل نصـــــــــــــــد ِّ  ،منكرون جـاحـدونَ  ،هللا ن عنـدِّ مِّ  بـه حقٌّ  وأن الـذي جـاءَ  صـــــــــــــــالٍّ   ر 
 الطَّبي(.)
 

 {.ِإنم ك نمَت ِمَن المم رمَسِلنيَ ِعد ََن ح  ائمتَِنا ِِبَا تَ َوقَال وا ََي َصالِ } -77
هلم كما  ذلكَ  لَ على أعدائه. فعجَّ  هُ رسلَ  ينصرُ  هللاَ  فإنَّ  ،رسوًًل إلينا هللِّ  كنتَ   يقول: إنْ 
 . )الطَّبي(.استعجلوه

 
رِمِ انمظ رم  فَ َوَأممطَرمََن َعَليمِهمم َمطًَرا } -84  {.نيَ َكيمَف َكاَن َعاِقَبة  المم جم

 ،هللا فـاجرتموا معاصيَ  ،لوط ن قومِّ مِّ  هُ ورسولَ  بوا هللاَ الذين كذَّ  هؤًلءِّ  إىل عاقبةِّ  دُ اي حممَّ  فـانظرْ 
 ،صارت  شيءٍّ   وإىل أي ِّ   ،كيف كانت  ،الرجال  ن أدبـارِّ مِّ   هللاُ   مَ وا ما حرَّ واستـحلُّ   ،وركبوا الفواحش

عن  واستكَّبَ  بكَ ن كذَّ مَ  عاقبةُ  ،ن العقوبةمِّ  هُ أو نظريَ  ذلكَ  واهلالك؟ فإنَّ  هل كانت إًل البوارَ 
 )الطَّبي(. ك.ن قومِّ مِّ  ،مل يتوبوا إنْ  كَ وتصديقِّ  بـاهللِّ  انِّ اإلمي

 
َيَن }  -85 ًبا   َأَخاه مم َوِإىَل َمدم َعيـم َ َما َلك مم ِمنم ِإَلٍه َغريم ه  َقدم َجاَءتمك مم شـــــ  ِم اعمب د وا اَّللي قَاَل ََي قـَوم

َياَءه مم  مم بـَي َِنة  ِمنم رَبِ ك   وا النياَس َأشــم َرمِض  فََأومف وا المَكيمَل َوالمِميَزاَن َواَل تـَبمَخســ  د وا ِف األم َواَل تـ فمســِ
ِمِننيَ َذِلك مم َخريم  َلك مم  بـَعمَد ِإصماَلِحَها ت مم م ؤم  {.ِإنم ك نـم

 ،أي واحداً من قبيلتهم  {:ُهوداً  َأَخاُهمْ }َوإِّىَل َعادٍّ  ( من السورة: 65قاَل يف اآليةِّ ) {َأَخاُهمْ }
  .مثلهم آدمَ  ابنَ  لكونهِّ  (أخاً ) اهُ أو صاحبهم، أو مس  

َ َما َلُكْم مِّْن إَِّلهٍّ َغرْيُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَي َِّنٌة مِّْن َرب ُِّكمْ } قال: قد سبَق شرحهُ  { قَاَل اَي قـَْومِّ اْعُبُدوا اَّللَّ
 يف قصةِّ نوح. 
ْن  أَرْ }َلَقدْ ( من السورة:  59وهو يف اآليةِّ ) َ َما َلُكم م ِّ َسْلنَا نُوًحا إِّىَل قـَْومِّهِّ فـََقاَل اَيقـَْومِّ اْعُبُدواْ اَّللَّ

َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْومٍّ َعظِّيم{   ، قال:إِّلَـهٍّ َغرْيُُه إِّين ِّ
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  معبوداً. منكم أن يكونَ  حىت يستحقَّ  غريهُ  لكم إلهٌ  ألنه مل يكنْ  ؛اعبدوه :وا{ أيدُ بُ اعْ }
َها تُـ َوًَل } ُدوا يفِّ اأْلَْرضِّ بـَْعَد إِّْصاَلحِّ َم تفسريُه قريبًا. وهو يف اآليةِّ ) {ْفسِّ ( من 56قال: تقدَّ

 السورة، قاَل هناَك رمَحُه هللا:
الناس،   من الوجوه، قليالً كان أو كثرياً، ومنه قتلُ   بوجهٍّ   يف األرضِّ   عن الفسادِّ   هناهم هللا سبحانهُ 

 ابهلل، والوقوعُ   يف األرض: الكفرُ   أهنارهم. ومن الفسادِّ   يرُ م، وتغو أشجاره  منازهلم، وقطعُ   وّتريبُ 
َها{: بعد أن أصلحَ  .يف معاصيه الكتب،  الرسل، وإنزالِّ  ها هللا إبرسالِّ ومعىن }بـَْعَد إِّْصلَـٰحِّ

 ا.هـ.  الشرائع. وتقريرِّ 
ُتْم ُمْؤمِّنِّنيَ }  )البغوي(.  قني مبا أقول.مصد ِّ  :{إِّْن ُكنـْ
 

 .{المم فمِسِديناِقَبة  يمَف َكاَن عَ َوانظ ر وام كَ } -86
 )البغوي(. لوط. قومِّ  أَمرِّ  أي: آخرُ 
 )الطَّبي(. هللا. معناه: معصيةُ  يف هذا املوضعِّ  واإلفسادُ 

 
نَـَنا } -87 َاِكِمنيَ فَاصمِْب وا َحَّتي ََيمك َم اَّللي  بـَيـم  {.َوه َو َخريم  اْلم
 ةٌ وًل حمااب ،إلـى أحد ميـلٌ   حكمهِّ يف  يقعُ ألنه ًل ،ن يقضيمَ  وأعدلُ  ،فصلن يَ مَ  خريُ  وهللاُ 

 )الطَّبي(.  وهللا أعلـم. .ألحد
 

 اجلزء التاسع
 

ِمهِ  المَمأَل  َوقَاَل } -90  {.اليِذيَن َكَفر وا ِمنم قـَوم
 .ورؤساؤهم. وقيل: هم الرجال القومِّ  أشرافُ  :املأل( من السورة: 60قاَل يف اآليةِّ )

 
َفة  } -91  {.فََأصمَبح وا ِف َدارِِهمم َجاًِِنيَ  فََأَخَذَتم م  الريجم

َم تفسريُه يف قصةِّ صال. ويعين يف اآلية ) }فََأْصَبُحوْا   :السورة، وقد قاَل هناك( من  78قال: تقدَّ
الطائر.   هم ووجوههم، كما جيثمُ على ركبِّ   ًلصقني ابألرضِّ   :}َجـٰثِّمِّنَي{  ،يفِّ َدارِّهِّْم{ أي: بلدهم
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 أهنم أصبحوا يف دورهم ميتني ًل حراكَ   واملرادُ ،  والطري  للناسِّ   وقيلَ   ،ابههوش  لألرنبِّ   اجلثومِّ   وأصلُ 
 . هبم
 

ًبا  } -92 َاِسرِينَ اليِذيَن َكذيب وا ش َعيـم  {. َكان وا ه م  اْلم

 . )الطَّبي(. اهلالكني اسرينَ كانوا هم اخل  ...
بًا إِّنَُّكْم إِّذاً }لَئِّْن ٱتَـّبَـْعُتْم ُشعَ : عوقبوا بقوهلم عليه السالمُ  بوهُ الذين كذَّ  :أي ُروَن{يـْ َـٰسِّ سورة ] خلَّ

 . )روح املعاين(.لتكذيبهم ؛فصاروا هم اخلاسرين للدنيا والدين ، 90األعراف: 
 

ل  المق َرى َأنم َيَمتِيَـه مم ِبَمس َنا} -98  {.ض ًحى َوه مم يـَلمَعب ونَ  َأَوَأِمَن َأهم

 قال: كاًلستفهامِّ الذي قبله.
 ؟}أَفََأمَِّن أَْهُل اْلُقَرى أَن أَيْتِّيَـُهْم أَبُْسنَا بـََيااتً َوُهْم ََنئُِّمون{ السابقةِّ هلا: يعين يف اآليةِّ الكرميةِّ 

َن أَْهُل ٱْلُقَرى{وقد قاَل هناك:   املذكورةِّ  القرى القرى هم أهلُ  وأهلُ  .والتوبيخ للتقريعِّ : }أَفََأمِّ
ُغوَن{}أََفُحْكَم ٱجْلَـٰهِّلِّيَّةِّ  للعطف، وهو مثل: والفاءُ  .قبله  . وقيل: املراد 50املائدة: سورة ]  يـَبـْ

 ا.هـ. أوىل. على العمومِّ  واحلملُ  .صلى هللا عليه وسلم وما حوهلا، لتكذيبهم للنيب ِّ  ابلقرى مكةُ 
 .نا ونكالناعذابُ  :}أَن أَيْتِّيَـُهم أَبُْسنَا{ أيوقاَل ابُن كثري يف اآليةِّ السابقة: 

 
 {.وِب المَكاِفرِينَ َلى قـ ل  اَّللي  عَ يَطمَبع  َكَذِلَك } -101

 ( من سورةِّ النساءِّ أبهنا اخلتم. 154فسََّر الكلمَة يف اآليةِّ )
 

َن َوَمَلِئهِ  ِبَََِيتَِناُث ي بـََعثـمَنا ِمنم بـَعمِدِهمم م وَسى } -103  {.ِإىَل ِفرمَعوم
 كثري(. . )ابن  نةأي حبججنا ودًلئلنا البي ِّ 

 
 {.فَأمِت ِّبَا ِإنم ك نمَت ِمَن الصياِدِقنيَ  يَةٍ ِبَِ قَاَل ِإنم ك نمَت ِجئمَت } -106
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 حجَّة. )ابن كثري(.
 

 . {َحاِشرِينقَال وام َأرمِجهم َوَأَخاه  َوَأرمِسلم ِف المَمَدآِئِن } -111
 . )ابن عطية(.ط رَ املفسرون: وهم الشُّ  جامعني، قالَ  :معناه

 
 {. َآَمنيا ِبَربِ  المَعاَلِمنيَ قَال وا } -121

 واإلنسَ  الـجنَّ  هو الذي يـملكُ  وأن الذي علـينا عبـادتهُ  ،ًن به موسىقنا مبا جاءَ صدَّ  :يقولون
 . )الطَّبي(.هكلَّ   ذلكَ  رُ ويدب ِّ  ،ذلك وغريَ  ،األشياء ومجيعَ 

 

 {.َأمجمَِعنيَ  أَل َصلِ بَـنيك مم أَل َقطِ َعني أَيمِدَيك مم َوَأرمج َلك مم ِمنم ِخاَلٍف ُث ي } -124
 مصلوبني.علكم عليها قال: أي: أج

قاَل الراغُب يف مفرداته: الصُّلب: الذي هو تعليُق اإلنسانِّ للقتل، قيل: هو شدُّ ُصلبهِّ على 
 خشب، وقيل: إمنا هو مِّن َصْلبِّ الوَدك.

( من العظم.  وقد  قاَل قبَلُه: الصَّلُب واًلصطِّالب: استخراُج الوَدكِّ )أي الشحمِّ
 

َنا َأنم َوَما تـَنمِقم  ِمنيا ِإالي } -126  {. َآَمنيا ِبَََِيِت رَب َِنا َلميا َجاَءتـم
 تِّ ايَ ِبِّ }قنا صدَّ  :: أي{انَّ آمَ } أنْ  إًل من أجلِّ  علـينا وما جتدُ  ا اي فرعونُ من   يقول: ما تنكرُ 

سوى هللا،  وًل أحدٌ  ها أنتعلـى مثلِّ   ًل يقدرُ اليت وأدلتهِّ  نا وأعالمهِّ رب ِّ  ، يقول: حبججِّ {انَ ب ِّ رَ 
 )الطَّبي(. واألرض. واتِّ االسم ملكُ  الذي له

 
ِم ِفرمَعومنَ } -127   {.َوقَاَل المَمأَل  ِمنم قـَوم
 . )الطَّبي(. فرعون ن قومِّ مِّ  رجالٍّ  مجاعةُ  وقالتْ 

 
ِمَنني َلكَ قَال وا ََي م وَسى ادمع  لََنا رَبيَك ِِبَا َعِهَد ِعنمَدَك } -134 َز لَنـ ؤم  {لَِئنم َكَشفمَت َعنيا الر ِجم
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 به ودعوتَ  مبا جئتَ   قنَّ الذي حنن فيه، }لَنـُْؤمَِّننَّ َلَك{ يقول: لنصــــــــــد ِّ  عنا العذابَ  رفعتَ لئن 
 . )الطَّبي(.به لك نَّ ولنقرَّ  ،إليه
 

ي وَن ِنَساءَك مم } -141 َتحم  {.يـ َقتِ ل وَن أَبـمَناءَك مم َوَيسم
 قال: سبَق بياُن ذلك.

 :الشوكاين  { قالْم َوَنْسَتْحيِّـي نَِّساءُهمْ ُل أَبـْنَاءهُ قَاَل َسنـَُقت ِّ }  ( من السورة:127يقصُد يف اآليةِّ )
ألنه   ؛موسى سنقتلُ  :يف احلياة. ومل يقل نرتكهنَّ  :يـي النساء، أيحْ األبناء، ونستَ  سنقتلُ  :أي

 .عليه أنه ًل يقدرُ  يعلمُ 
 

 {.يـَتيِخذ وه  َسبِياًل  َسبِيَل المَغي ِ َوِإنم يـََروما }  -146
 ي(.لبغو . )االضالل أي: طريقَ 

 
 .{ِإالي َما َكان وام يـَعمَمل ون َهلم َي مَزومنَ }  -147

 ... )الطَّبي(. ما كانوا يعملون هل ينالون إًل ثوابَ 
 

َاِسرِينَ } -149  {. قَال وا لَِئنم َلَم يـَرممَحمَنا رَبُـَّنا َويـَغمِفرم لََنا لََنك وَنني ِمَن اْلم
 ،برمحته نا بـالتوبةِّ علـينا ربُّ  فْ مل يتعطَّ  لئنْ ...  هم به:إلـيه من كفر  نيَ منيب ،إىل هللا قالوا اتئبنيَ 

  )منتخب من الطَّبي(. أعماهلم. من اهلالكني الذين حبطتْ  لنكوننَّ  ،ناهبا ذنوبَ  دْ ويتغمَّ 
 

لَ } -152  {.َسيَـَناَل  مم َغَضب  مِ ن ريّبِ ِمم  ِإني اليِذيَن اّتيَذ وام المِعجم
 . . )البغوي(إهلاً  أي: اّتذوهُ 

 
َخِتَها ه ًدى َوَرمحمَة  لِليِذيَن ه مم ِلَرّبِ ِمم }  -154  {.يـَرمَهب ونَ َوِف ن سم

 . )اخلازن(.يعين للخائفني من رهبم
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ِمن  ِِبَّللِي وََكِلَماتِِه َواتيِبع وه     النيِبِ  األم مِ ي ِ فََآِمن وا ِِبَّللِي َوَرس وِلِه  }  -158  {.ونَ َلَعليك مم ََتمَتد  اليِذي يـ ؤم

َم تفسرُي النيب ِّ األمي . مشريًا إىل اآليةِّ اليت تسبقها{ قال: النَّيبِّ ِّ اأْلُم ِّي ِّ }  وهو حممدٌ ، فقال: تقدَّ
وًل حتسب، وهم   اليت ًل تكتبُ  األميةِّ  إىل األمةِّ  . واألمي: إما نسبةٌ ..والسالم عليه الصالةُ 

 وًل يقرأُ  ًل يكتبُ  :عليها اليت ولدَ  على حالتهِّ  واملعىن أنه ابقٍّ  ،إىل األم العرب، أو نسبةٌ 
 ا.هـ.  القرى، وهي مكة. إىل أم ِّ  نسبةٌ  :وقيل .املكتوب

 ابلتزامِّ  هُ ومل يتابعْ  هُ قَ من صدَّ  ين تنبيهاً على أنَّ األمرَ  ثرَ إ اًلهتداءِّ  رجاءَ  جعلَ {: َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ }
 )البيضاوي(.  الضاللة. يف خططِّ  فهو يعدُّ  شرعهِّ 

 
م ه  وَ } -160 َقاه  قـَوم َتسم َنا ِإىَل م وَسى ِإِذ اسم ََجرَ َأومَحيـم  {.َأِن اضمِربم ِبَعَصاَك اْلم

هِّ فـَُقْلَنا اْضرِّْب َوإِّذِّ اْسَتْسَقى ( من سورةِّ البقرةِّ قولُه تعاىل: }60ورَد يف اآليةِّ ) ُموَسى لَِّقْومِّ
َجرَ   للعهد، وحيتملُ   الالمُ   ناً، فتكونُ معيَّ حجراً    أن يكونَ   حيتملُ   احلجرُ   {، فقاَل هناك:بَِّعَصاَك احلَْ

 ة.وأقوى للحجَّ  ،يف املعجزة للجنس، وهو أظهرُ  ناً، فتكونُ معيَّ  أن ًل يكونَ 
 

ت مم َوق ول وا } -161 َها َحيم   ِشئـم َوادمخ ل وا  ِحطية  َوِإذم ِقيَل ََل م  اسمك ن وا َهِذِه المَقرميََة وَك ل وا ِمنـم
 { َخِطيَئاِتك مم  َلك مم نـَغمِفرم المَباَب س جيًدا 

طَّةٌ } طَّةٌ ( من سورةِّ البقرة، فكان مما قال:  58يف اآليةِّ )  فسَّرها{  حِّ  يف قراءةِّ   { ابلرفعِّ قوله: }حِّ
عنا  طْ على معىن احطُ  ،« نصباً ةً طَّ رئت: »حِّ األخفش: وقُ  مبتدأ، قالَ  على إضمارِّ  اجلمهورِّ 

 الشاعر:  ومنه قولُ  ،معناها اًلستغفار :ة، وقيلنا حطَّ ذنوبَ 

حلطَّ   َمْغُفوراً  هبا َذْنَب عبدهِّ      هللاةِّ اليت أمَر فَاَز ابِّ
 ا.هـ.  ..هم.أوزارُ  تْ طَّ مروا هبا، ولو قالوها حلُ أُ  { كلمةٌ ةٌ طَّ فارس يف اجململ: }حِّ  ابنُ  وقالَ 

عنها، فال  منكم، فـيعفو لكم كم اليت سلفتْ كم ذنوبَ لكم ربُّ  دْ يتغمَّ : {نـَْغفِّْر َلُكْم َخطِّيئَاتُِّكمْ }
 )الطَّبي(.  م هبا.يؤاخذك
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ًزا ِمَن  فـَبـَـديَل الــيِذيَن ظََلم وا ِمنـمه مم قـَوماًل َغريمَ الــيِذي ِقيــَل ََل مم } -162 لمنـَـا َعلَيمِهمم رِجم َأرمســـــــــــَ فــَ
 .{ِِبَا َكان وا يَظمِلم ونَ السيَماِء 

نـُْهْم } َل الَّذِّيَن ظََلُموا مِّ َم بياُن ذلك يف البقرة.يَل هَلُمْ قـَْوًًل َغرْيَ الَّذِّي قِّ فـََبدَّ  { قال: تقدَّ
  ذلك، والصوابُ  غريُ  : إهنم قالوا: حنطة. وقيلَ ، وفيه قوله( من السورة59سَّرَُه يف اآليةِّ )فوقد 

 صلى هللا عليه وسلم. كما سيأيت مرفوعاً إىل النيب ِّ   ،يف شعرة ةٌ أهنم قالوا: حبَّ 
صلى هللا عليه   عن النيب ِّ   ،أيب هريرة  مها من حديثِّ وغريُ   ومسلمٌ   البخاريُّ   أخرجَ مث أورَد احلديث:  

لوا، فدخلوا يزحفون حطة، فبدَّ  :داً، وقولواسجَّ  لبين إسرائيل: ادخلوا البابَ  قيلَ " قال: وسلمَ 
 ."عرةيف شَ  ةٌ حبَّ  :ستأهم، وقالواعلى أُ 

َا  }  : أي: بسببِّ ظلمهم.  الشوكاين{ قالَ َكانُوا يَْظلُِّمونَ مبِّ
ون ما يُؤمَ ... ُم الطَّبي: وقاَل اإلما  ،ما أمرهم هللا بفعله رون به، فـيفعلون خالفَ مبا كانوا يغري ِّ

 الذي أمرهم هللا بقـيـله. ويقولون غريَ 
 

 {.ِِبَا َكان وا يـَفمس ق ونَ َكَذِلَك نـَبـمل وه مم } -163
 ا.هـ.  بسببِّ فسقهم.قال: 

هم عنها. )الطَّبي وابن ك  ثري(. بفسقِّهم عن طاعةِّ هللاِّ وخروجِّ
 

 .{ِإىَل رَبِ ك مم َوَلَعليه مم يـَتـيق ون َمعمِذرَةً قَال وام } -164
 من الذنب، وقالَ   لُ وهو التنصُّ   ،مبعىن العذر  يف األصلِّ   واملعذرةُ ...  إليه تعاىل  هم معذرةً نعظُ   :أي

، . )روح املعاينواإلبالغ نه معىن اإلهناءِّ إبىل لتضمُّ  اهُ األزهري: إنه مبعىن اًلعتذار، وعد  
 ابختصار(.

 
ََن اليِذيَن ظََلم وا ِبَعَذاٍب بَئِيٍس } -165  .{ِِبَا َكان وا يـَفمس ق ونَ َوَأَخذم

 قال: بسببِّ فسقهم.
 .سقهو الفِّ  وذلكَ  ،إلـى معصيته ن طاعتهِّ فـيخرجون مِّ  ،هللا أمرَ  َيالفونَ وقاَل اإلماُم الطَّبي: 
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َََيتِ وََكَذِلَك } -174  {.ونَ مم يـَرمِجع  َوَلَعليه   نـ َفصِ ل  اآلم

  ،قومك  قبلَ   السالفةِّ  مِّ ألمنا فيها ما فعلنا ابوبيَّ   ،هذه السورة آايتِّ  كَ لقومِّ  مدُ اي حملنا وكما فصَّ 
ها غريَ  ايتِّ ل اآلكذلك نفصـ ِّ   ،اديت غرييبكفرهم وإشـراكهم يف عب التِّ ثُ لنا هبم من الــــــــــــــــمَ وأحلَ 
 )الطَّبي(. ...لـينزجروا ويرتدعوا ،نها لقومكونبي ِّ 
 

م  اليِذيَن َكذيب وا ِبَََِيتَِناَساَء َمَثاًل } -177  {.المَقوم

 . )الطَّبي(.فجحدوها هللا وأدلتهِّ  بوا حبججِّ الذين كذَّ  القومُ 
 

رِج ه مم } -182 َتدم  {.ِمنم َحيم   اَل يـَعمَلم ونَ َواليِذيَن َكذيب وا ِبَََِيتَِنا َسَنسم
وا مبـا هم فيـه، ويعتقـدوا أهنم دنيـا حىت يغرتُّ لـ يف ا شِّ عـاامل ووجوهَ  الرزقِّ  هلم أبوابَ  أنـه يفتحُ  معنـاهُ 

 ... )ابن كثري(.على شيء
... ابآلايت من هللا على التكذيبِّ  هلم، وهذه عقوبةٌ  ًل يعلمون أنه اســتدراجٌ  من حيثُ  :معناه

 )ابن عطية(.
 

 {.يـَعمَمه ونَ  َوَيَذر ه مم ِف ط غمَياَِّنِمم َمنم ي ضمِلِل اَّللي  َفاَل َهاِدَي َله  } -186
 )الطَّبي(.... دونهم يف شركهم يرتدَّ دِّ هم يف متاديهم يف كفرهم ومترُّ عُ يدَ  هللاَ  ولكنَّ 

 
 .{َوه َو يـَتَـَوىلي الصياِْلِني اليِذي نـَزيَل المِكَتابَ ِإني َولِي ِـَي اَّلل   } -196

 بغوي(.. )اليعين القرآن
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ع وَن ِمنم د ونِِه اَل } -197 َتِطيع وَن َنصمرَك مم َواَل أَنـم َواليِذيَن َتدم  {.ف َسه مم يـَنمص ر ونَ  َيسم
 رَُه ملزيدِّ التأكيدِّ والتقرير...ذكَر أن هللا سبحانُه كرَّ 

ُرون{واآليُة اليت يشــــرُي إليها املؤلُف هي:  ُهْم يَنصــــُ ــَ رًا َوًَل أَنُفســ ــْ َتطِّيُعوَن هَلُْم َنصــ ــْ اآليةُ ]  }َوًلَ َيســ
ــها  192 ــورةِّ نفســـ َتطِّيُعوَن هَلُمْ   هناك:قالَ  وقد . من الســـ ــْ ــركاءَ }َوًلَ َيســـ   { أي: ملن جعلهم شـــ

راً } ُرونَ } ،منهم هُ { إن طلبَ َنصــــْ ُهْم يَنصــــُ غريهم،  من جهةِّ  عليهم شــــيءٌ  { إن حصــــلَ َوًلَ أَنُفســــَ
 ا.هـ. أعجز. غريهِّ  فهو عن نصرِّ  نفسهِّ  عن نصرِّ  ن عجزَ ومَ 

 بقولهِّ  مشـركنيَ لل  هُ أن يقولَ   هِّ لنبي ِّ  ثناؤهُ  جلَّ  ن هللاِّ مِّ   أمرٌ وقاَل اإلماُم الطَّبي يف تفسـريِّ هذه اآلية: 
ــركونَ أنتم أيها امل ونَ عُ والذين تدْ  ،نصــــــــريي وظهريي هللاَ  إنَّ  :هلم تعاىل: قلْ  ن  مِّ  هللاِّ   ن دونِّ مِّ   شــــــ

ــتطيعونَ  هلةِّ اآل ــَر  ًل يســـــــ ــرتِّ  -وًل هم    ،كمنصـــــــ ــرةِّ عل يقدرونَ  - كممع عجزهم عن نصـــــــ   ى نصـــــــ
ــهم ــرُ  نْ أمَ  ،أللوهةاب وأحقُّ  ادةِّ لعباب ىلهذين أو  فأيُّ   ،أنفســ ــَ   نعُ ومي هُ وليَّ   ينصــ أم  ،ن أرادهممَّ  هُ نفســ

 )الطَّبي(. مبكروه؟ وبغاهُ  هُ ن أرادَ مـمَّ  نفسهِّ  عن منعِّ  ويعجزُ  هِّ ولي ِّ  نصرَ  ن ًل يستطيعُ مَ 
 

َمع وا} -198 ع وه مم ِإىَل اَلم َدى اَل َيسم  .{َوِإنم َتدم
. كمًل يسمعوا دعاَء   ،إلـــــى السداد وهو اًلستقامةُ  ،ىدَ اهلُ  ىلإ  كمشركون آهلتَ تدعوا أيها امل وإنْ 

 )الطَّبي(.
 

ِمن ونَ َهَذا َبَصائِر  ِمنم رَبِ ك مم َوه ًدى َوَرمحمَة  }  -203 ٍم يـ ؤم  {.ِلَقوم

 وكفرَ  هُ به وجحدَ  ن كذبَ مَ  دونَ  ،مبا فـيه وعملَ  ،هووحيُ  هللاِّ  أنه تنزيـلُ  بـالقرآنِّ  قَ من صدَّ لِـّ ... 
 )الطَّبي(. وخزي. به غمٌّ  هو على الذين ًل يؤمنونَ ل ب ،به

 
ِْب وَن َعنم ِعَباَدتِهِ ِإني اليِذيَن ِعنَد رَبِ َك } -206 َتكم  {.الَ َيسم

 . )روح املعاين(.مروا بهوهنا حسبما أُ بل يؤدُّ . )البغوي(، ونًل يتكَّبَّ 
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 سورة األنفال

 
 {.الريعمبَ  َسأ لمِقي ِف قـ ل وِب اليِذيَن َكَفر وام } -12

َم بياُن معىن الرعبِّ يف آلِّ    عمران.قال: تقدَّ
نـُْلقِّي يفِّ قـُُلوبِّ الَّذِّيَن َكَفُرواْ الرُّْعبَ الســـــــــورة:  ( من151اآليُة ) هو يفو  ، وكان مما قاَل  {}ســـــــــَ

 .الكافرين رعباً، أي: خوفاً وفزعاً  املعىن: سنمأل قلوبَ هناك: 
 

 .{ويه م مُّعمِرض ون َوَلوم َأْسمََعه مم لَتَـَوليوام } -23
 . )ابن عطية(.ىمن اهلدَ  هلم ضوا عما تبنيَّ وألعرَ 

 
َنة  } -28 َا َأممَوال ك مم َوَأوماَلد ك مم ِفتـم ر  َعِظيم  َواعمَلم وا َأَّني َ ِعنمَده  َأجم  .{َوَأني اَّللي
، وأكثرهم عدو   منهم واألوًلد، فإنه قد يوجدُ  لكم من األموالِّ  خريٌ  وجناتهُ  وعطاؤهُ  ثوابهُ ": أي
ــبحانهُ  غين عنكَ ًل يُ  ــيئاً، وهللا ســــ ــر ِّ  شــــ  اجلزيلُ  الثوابُ  ولديهِّ  ،للدنيا واآلخرة املالكُ  فُ هو املتصــــ
 )ابن كثري(. القيامة. يومَ 
 

ف ر ونَفذ وق وام المَعَذاَب } -35  .{ِِبَا ك نت مم َتكم
ــببية... و  ــملُ   د يرادُ إىل اًلعتقاد، وق ما يرجعُ   من الكفرِّ  املتبادرُ الباُء للســـــــــ  اًلعتقادَ  به ما يشـــــــــ

 )روح املعاين(. ذلك أيضاً. يف العرفِّ  من اإلميانِّ  رادُ كما يُ   ،والعمل
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 اجلزء العاشر
 

ٍء فََأني َّلِلِي ُخ  َسه  َولِلريس وِل َوِلِذي المق رمََب } -41 ت مم ِمنم َشيم َا غَِنمم َوالميَـَتاَمى َواعمَلم وا َأَّني
ت مم ِِبَّللِي  السيبِيلِ  َوالمَمَساِكنِي َوابمنِ  ت مم َآَمنـم َم المف رمقَانِ  َوَما أَنـمَزلمَناِإنم ك نـم  {َعَلى َعبمِدََن يـَوم

بِّيلِّ َواْليَـتَاَمى } َوآَتى } : البقرةسـورةِّ ( من 177يف اآليةِّ ): ذكَر تفسـريها {َواْلَمسـَاكِّنيِّ َواْبنِّ السـَّ
آئِّلِّنيَ اْلَماَل َعَلى ُحب ِّهِّ َذوِّي اْلُقْرََب َواْليَـتَ  بِّيلِّ َوالسـَّ ، فقال:  { َويفِّ الر ِّقَابِّ اَمى َواْلَمسـَاكِّنَي َواْبَن السـَّ

قدرهتم على   ى، لعدمِّ الذين ليســــــــــوا بيتامَ  من الفقراءِّ   ابلصــــــــــدقةِّ  أوىَل  ى الفقراءُ وهكذا اليتامَ ...
ــيئاً.  ًل جيدُ  لكونهِّ  ،إىل ما يف أيدي الناس الكســــــب. واملســــــكني: الســــــاكنُ   وابُن الســــــبيل: شــــ

 ا. هـ. له. ملالزمتهِّ  ابناً للسبيلِّ  لَ عِّ املنقطع، وجُ  املسافرُ 
 والباطلِّ  بني احلق ِّ  قَ فرَّ  صـــــلى هللا عليه وســـــلم يومَ  حممدٍّ  هللا على عبدهِّ   ومبا أنزلَ :  {َوَما أَنـَْزْلنَا}

 . )الطَّبي(.همهم على عدو ِّ املؤمنني وظهورَ  فلجَ  ببدر، فأابنَ 
 

 .{لصُّد ورِإنيه  َعِليم  ِبَذاِت ا} -43
 . )البغوي(.وجل   هلل عزَّ  ما يف صدوركم من احلب ِّ  عباس: علمَ  ابنُ  قالَ 
 . )ابن كثري(.الضمائر، وتنطوي عليه األحشاء هُ مبا تكنُّ  :أي
 

ومَن المِفئَـَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَـيمِه َوقَاَل ِإّن ِ بَِريء  ِمنمك مم ِإّن ِ َأَرى َما اَل تـَرَ  تـََراَءتِ فـََلميا } -48
 َ  . {َواَّللي  َشِديد  المِعَقابِ ِإّن ِ َأَخاف  اَّللي

 . )البغوي(.ى اجلمعانأي: التقَ  {:تـَرَاَءتِّ }
 . )ابن عطية(.رأى هؤًلء هؤًلء :أي ،من الرؤية

ُ َشدِّيُد اْلعَِّقابِّ }  وهللاُ شديٌد يف عقابهِّ وَنكاله. )الواضح(.: {َواَّللَّ
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ــؤ الء ِدينـ ه مم َوَمن يـَتَـوَكيلم َرض  َواليِذيَن ِف قـ ل وِّبِم مي ِإذم يـَق ول  المم َناِفق وَن }  -49 َعَلى   َغري َهــــــــــ
 .{اَّللِ  فَِإني اَّلل َ َعزِيز  َحِكيم

صـلى هللا عليه وسـلم من أنفسـهم  حممدٍّ  هؤًلء الذين يقاتلون املشـركني من أصـحابِّ  : غرَّ يقول
 )الطَّبي(. هم، وذلك اإلسالم.دينُ 
 )ابن عطية(. هلم به. هم فيما ًل طاقةَ دخلوا نفوسَ وا فأَ اغرتُّ  :أي
 

َرِيقِ َوذ وق وا } -50  { َعَذاَب اْلم
 )الطَّبي(.  م.كم جهنَّ ورودِّ  رقكم يومَ اليت حتُ  النارِّ  عذابَ 

 
ِإني اَّلليَ مم  فََأَخَذه م  اَّللي  ِبذ ن وّبِِ   َكَفر وا ِبَََِيِت اَّلليِ َواليِذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم    َآِل ِفرمَعومنَ َكَدأمِب  }  -52

 {. َقِويٌّ َشِديد  المِعَقابِ 
 {: قومِّ فرعون.فِّْرَعْونَ َآلِّ }
اَيتِّ اَّللَِّّ }  .هللا ورسله حبججِّ  بَ كذَّ   {:َكَفُروا ِبَِّ
دِّيُد اْلعَِّقابِّ } َ َقوِّيٌّ شــــــــــَ   راد ، ينفذُ  هُ قضــــــــــاءَ   وًل يردُّ  ،غالب { ًل يغلبهُ }إنَّ اَّللََّ َقوِّيٌّ  {:إِّنَّ اَّللَّ
 )الطَّبي(. حججه. وجحدَ  ِبايتهِّ  ملن كفرَ  عقابهُ  يف خلقه، شديدٌ  هُ ضي قضاءَ وميُ  ُه،أمرَ 
 

 .{َواليِذيَن ِمنم قـَبمِلِهمم  َكَدأمِب َآِل ِفرمَعومنَ } -54

 ( من السورة: الدأب: العادة.52قاَل يف اآليةِّ )
 وآُل فرعون كما يف الفقرةِّ السابقة: قوُم فرعون.

 
َت } -56 َده مم ِف ك لِ  َمريةٍ  يـَنـمق ض ونَ ِمنـمه مم ُث ي اليِذيَن َعاَهدم  {.َعهم
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انتثاُر العقدِّ من البناءِّ واحلبلِّ والعِّقد، وهو ضدُّ اإلبرام... ومِّن نقضِّ احلبلِّ والعقدِّ النقُض 
 اسُتعرَي نقُض العهد. )مفردات الراغب(. 

 
ٍم ِخَيانًَة فَانمِبذم ِإلَيمهِ } -58 َائِِننيَ مم َعَلى َسَواٍء َوِإميا َّتَاَفني ِمنم قـَوم بُّ اْلم َ اَل َيِ   .{ِإني اَّللي

 أي: حىت ولو يف حق ِّ الكافرين، ًل حيبُّها أيًضا. )ابن كثري(. 
 

َتطَعمت مم َوَأِعدُّوا ََل مم } -60 َيم  َما اسم ِِ اْلم  {.لِ ِمنم قـ ويٍة َوِمنم رَِِب
 . )ابن كثري(.مهما أمكنكم :أي
 

َنحم َوِإنم َجَنح وا لِ } -61  {.َوتـَوَكيلم َعَلى اَّلليِ ََلَا  لسيلمِم فَاجم

 )الطَّبي(. واثقاً به أنه يكفيك.  واستكفهِّ  كَ أمرَ  إىل هللا اي حممدُ  ضْ فو ِّ 
 

َعنك مم َوَعِلَم َأني ِفيك مم َضعمًفا فَِإن َيك ن مِ نك م مِ َئة  َصاِبَرة  يـَغمِلب وام اآلَن َخفيَف اَّلل   } -66
ِ َوإِ  ِ ِبِِذمِن اَّلل ِ ن َيك ن مِ نك مم أَلمف  يـَغمِلب  ِمئَـَتنيم  .{وام أَلمَفنيم

اآلَن خفََّف هللُا عنكم احلُكَم السَّابق، وَعلَِّم أنَّ فيكم َضعفًا يف الواحدِّ عن قتالِّ العشرة، ويف 
 الكف ار، ب، يَغلبوا مئتنيِّ من املقاتَِّلةِّ مئُة مقاتلٍّ اثبتٍّ حمتسِّ   كْن منكمقتالِّ األلف، فإْن ي  ئةِّ عنامل

نصَف جيشِّ ني، فإذا كاَن جيُش املسلمنَي  اثنقابُِّل  ييَغلِّبوا ألَفني، فالواحُد  وإْن يكْن منكم ألٌف  
 (.. )الواضحالكافريَن غَلبوهم، إبذنِّ هللاِّ وأتييدِّه

 
ُت م } -68  .{َعَذاب  َعِظيمليومالَ ِكَتاب  مِ َن اَّللِ  َسَبَق َلَمسيك مم ِفيَما َأَخذم

 )روح املعاين(. قدره. رُ ًل يقادَ 
 

ت مم َحاَلاًل } -69   {.طَيِ ًباَفك ل وا ِميا غَِنمم
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 يف فيه كراهيةٌ  ما ًل يكونُ  ن املستلذَّ إف ،بذلك على التشبيه احلاللُ  فُ ويوصَ  .املستلذ الطيبُ 
 . )روح البيان(.الدين يف فيه كراهيةٌ  ما ًل يكونُ  وكذا احلاللُ  ،الطبع

 

بِيِل اَّلليِ َهاَجر وا  َن َآَمن وا وَ ِإني اليِذي}  -72 ِهمم ِف ســــــَ َواليِذيَن َآَووما   َوَجاَهد وا ِبَِممَواَِلِمم َوأَنـمف ســــــِ
ه مم  ــ  ر وا أ ولَِئَك بـَعمضــــــ ــَ لَِياء  َوَنصــــــ بـَعمٍض َواليِذيَن َآَمن وا َوَلَم يـ َهاِجر وا َما َلك مم ِمنم َواَليَِتِهمم ِمنم َأوم

ٍء  يم َنك مم  وا َوِإِن اســـــــم  يـ َهاِجر  َحَّتي شـــــــَ ٍم بـَيـم ر  ِإالي َعَلى قـَوم يِن فـََعلَيمك م  النيصـــــــم ر وك مم ِف الدِ  تَـنمصـــــــَ
نَـه مم ِميثَاق    .{َواَّللي  ِِبَا تـَعمَمل وَن َبِصري  َوبـَيـم

بِّيلِّ اَّللَِّّ } ــَ هِّْم يفِّ ســـ َْمَواهلِِّّْم َوأَنـُْفســـــِّ ــا إتعابِّ غوا يف يقول: ابلَ   {:َوَجاَهُدوا أبِّ هبا يف  نفوســـــهم وإنصـــ
 ، طريقاً إىل رمحته هُ الذي جعلَ  ،هللا يف دينِّ  :يقول {يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ } هللا من الكفارِّ  أعداءِّ  حربِّ 

 من عذابه. والنجاةِّ 
على   ن ســواهم من املشــركني، وأيديهم واحدةٌ على مَ  بعض، وأعوانٌ  هم أنصــارُ بعضُــ   {:أَْولِّيَاءُ }

 الكفار.رابئهم دون أق لبعضٍّ  هم إخوانٌ ابهلل، وبعضُ  من كفرَ 
ريٌ } َا تـَْعَمُلوَن َبصــــــِّ ُ مبِّ ا أيها  كم بعضــــــً بعضــــــِّ  فيما أمركم وهناكم من وًليةِّ  مبا تعملونَ  وهللاُ   {:َواَّللَّ

ــار ــرتِّ  ،ومل يهاجر ن آمنَ مَ  وًليةِّ  وتركِّ  ،املهاجرون واألنصــــ ــاركم يف   هم عندَ كم إاي  ونصــــ ــتنصــــ اســــ
ــَ  هللاِّ   من فرائضِّ  ذلكَ   وغريِّ  ،الدين ــرهويُ  يراهُ  ،مها عليكاليت فرضــــ  ى عليه من ذلكَ فال َيفَ  ،بصــــ
 )تفسري الطَّبي(. شيء. ن غريهِّ وًل مِّ 

 

لَِياء بـَعمٍض ِإالي تـَفمَعل وه  َتك ن  }  -73 َنة  ِف اأَلرمضِ َواليذيَن َكَفر وام بـَعمض ه مم َأوم  .{َوَفَساد  َكِبري ِفتـم
األمر،  يف النــاس، وهو التبــاسُ  نــةٌ فت إن مل جتــانبوا املشــــــــــــــركني وتوالوا املؤمنني، وإًل وقعــتْ  :أي

 )ابن كثري(. طويل. عريضٌ  منتشرٌ  فسادٌ  بني الناسِّ  املؤمنني ابلكافرين، فيقعُ  واختالطُ 
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 سورة التوبة
 
3- { َ َْبِ َأني اَّلل  َجِ  اأَلكم َم اْلم ولـِِه ِإىَل النـياِس يـَوم رِِكنَي   بَِريء  َوَأَذان  مِ َن اَّللِ  َوَرســـــــــــ  مِ َن المم شـــــــــــم
 {.س ول ه  َورَ 

أبهنا وقوُع اإلذنِّ منه سبحانُه ابلنبذِّ من املسلمني ( يف اآليةِّ األوىل من السورة، فسََّر )براءَة هللاِّ 
 بعَد وقوعِّ النقضِّ منهم.لعهدِّ املشركني 

 
بُّ المم تيِقنيَ } -4 َ َيِ   {.ِإني اَّللي
 )الطَّبي(. معاصيه. واجتنابِّ  ،فرائضه أبداءِّ  ،بطاعته قاهُ ن اتَّ مَ  حيبُّ  هللاَ  إنَّ 
 

ِمٍن ِإالًّ َواَل ِذميةً اَل يـَرمقـ ب وَن ِف } -10  .{ م ؤم
ــورةِّ  . وقاَل أبو عبيد: الذمَّة: األمان.  الذمَّةِّ تعنيان العهداإلل ِّ و أن  ذكَر يف اآليةِّ الثامنةِّ من السـ

 ا.هـ.
  أيها املؤمنون -كم أمرتُ  ذينال  قي هؤًلء املشـــركونَ ًل يتَّ يف تفســـريِّ اآلية:  رمَحُه هللا الطَّبيُّ   قالَ و 
بقوا عليهم يقول: فال تُ  ،ةً وًل ذِّمـَّ  ا عليـه إًلًّ و لو قـدر  مؤمنٍّ  يف قتـلِّ  ،وجـدمتوهم بقتلهم حيـثُ  -

 بقون عليكم لو ظهروا عليكم. كما ًل يُ   ،أيها املؤمنون
 

ه  } -13 ََّن مم فَاَّللي  َأَحقُّ َأنم َّتمَشوم ِمِننيَ َأَّتمَشوم ت مم م ؤم  {ِإنم ك نـم
 )الطَّبي(. كم.على أنفسِّ  املشركنيَ  هؤًلءِّ  ن خشيةِّ  مِّ لكم أوىَل  هللاِّ  خشيةَ  ين أنَّ م مقر ِّ كنتُ   إنْ 
 

 {.َواَّللي  َعِليم  َحِكيم  } -15
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ــرعية، فيفعُل ما   ــلُح عباده، }َحكِّيٌم{ يف أفعالهِّ وأقوالهِّ الكونيةِّ والشــ ُ َعلِّيٌم{ أي: مبا يصــ }َواَّللَّ
ــاء، وحيكُم ما يريد، وهو ــيُع   يشــ مثقاَل ذرَّةٍّ مِّن خريٍّ  العادُل احلاكُم الذي ًل جيوُر أبًدا، وًل يضــ

، بل جُيازي عليه يف الدنيا واآلخرة. )ابن كثري(.  وشر 
 

 {.َوِف النياِر ه مم َخاِلد ونَ } -17
 )الطَّبي(. .ًل أحياًء وًل أموااتً  ،افيها أبدً  ماكثونَ 

 
َوان ك مم َوَأزمَواج  ق لم ِإنم َكاَن َآَِبؤ ك مم َوأَبـمنَ } -24 ت م وَها اؤ ك مم َوِإخم ك مم َوَعِشريَت ك مم َوَأممَوال  اقمََتَفـم

ََّنَا  َن َكَساَدَها َوَمَساِكن  تـَرمَضوم  {.َوَرس وِلهِ َأَحبي ِإلَيمك مم ِمَن اَّللِي َوَِتَارَة  َّتمَشوم

 ... )الواضح(.لُه إليكم مم ا أمرَكُم هللاُ بهِّ ورسو ... إذا كاَن هذا كلُُّه أحبَّ 
 

 {. اَل ِإَلَه ِإالي ه وَ َوَما أ ِمر وا ِإالي لِيَـعمب د وا ِإََلًا َواِحًدا } -31

 )الطَّبي(.  ه.طاعتُ  العبادِّ  مجيعَ  بعبادته، ولزمتْ  اخللقَ  الذي أمرَ  ،إًل لواحد ًل تنبغي األلوهةُ 

 
ولـَه  ِِبَلـم َدى َوِديِن اْلمَ } -33 َل َرســـــــــــ  يِن ك لِـ ِه ه َو الـيِذي َأرمســــــــــــَ َوَلوم َكرَِه  قِ  لِي ظمِهَره  َعَلى الـدِ 

 {المم شمرِك ونَ 
 هلذه. {. يقصُد اآليَة السابقةَ َوَلْو َكرَِّه اْلَكافُِّرونَ قال: الكالُم فيه كالكالمِّ يف }

 إًل أن يتمَّ نورَُه ولو مل يكرهِّ الكافرون ذلك، ولو كرهوا". ويف اجلملةِّ خطأ، حيُث ورد: "أََب هللا 
 صويبها: "أََب هللا إًل أن يتمَّ نورَُه ولو كرَه الكافرون ذلك".تو 
  

ِنز وَن الذيَهَب َوالمِفضيَة َوالَ ي نِفق وََّنَا ِف َسبِيِل اَّللِ  فـََبشِ رمه م }  -34  .{ِبَعَذاٍب أَلِيمَواليِذيَن َيكم
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 بيان(.. )روح اللغريهم ابلتنعمِّ  البشارةِّ  موضعَ  هلم ابلعذابِّ  الوعيدُ  عَ ضِّ وُ 
 

َ َمَع } -36  {.المم تيِقنيَ َواعمَلم وا َأني اَّللي
 )الطَّبي(. وهنيه. من أمرهِّ  هُ فَ فيما كلَّ  هُ وأطاعَ  هُ فخافَ  ،قاهُ اتَّ ...
 

 {.المع لمَياوََكِلَمة  اَّللِ  ِهَي  السُّفمَلىَوَجَعَل َكِلَمَة اليِذيَن َكَفر وام } -40
ْفَلى} فهو   ومغلوبٍّ  مقهورٍّ  أهلها، وكلُّ  وأبطلها هللا تعاىل وحمقَ   ،تلَّ ذوأُ  ألهنا قُهرتْ   {:الســــــــــــــُّ

 هو األعلى. والغالبُ  ،من الغالب أسفلُ 
 بة. )الطَّبي(.وأهله، الغال العليا على الشركِّ  وهي كلمتهُ  {اْلُعْليَا}
 

 {.اليتـيبَـع وكَ َلوم َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفًرا قَاِصًدا } -42
 . )ابن كثري(.لذلك لكانوا جاؤوا معكَ  :أي
 

ام ِمنَها ِإَذا ه  } -58  .{َيسمَخط ونمم َوِإن َليم يـ عمَطوم
 . )ابن كثري(.يغضبون ألنفسهم :أي
 

َا  َولَِئنم َسأَلمتَـه مم } -65  {.ك نيا ََّن وض  َونـَلمَعب  لَيَـق ول ني ِإَّني

ا خَنُوضُ }  ، ابحلــديــث الطريقِّ  لقطعِّ  الركــبُ  كمــا يفعــلُ   ونتحــدثُ  الكالمِّ  يف {لَيَـُقوُلنَّ إِّمنــََّا ُكنــَّ
 . )روح البيان(.الصبيان كما يلعبُ   {َونـَْلَعبُ }
 

ثـََر َأممَوااًل َوَأوماَلًداَكاليِذيَن ِمنم قـَبمِلك مم َكان وا َأَشدي ِمنمك مم } -69  {.قـ ويًة َوَأكم
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 وكانوا أكثَر منكم قوًَّة وبطشاً، وأكثَر أمواًلً ومتاعاً وذر ِّية. )الواضح(.
 

 {.َسرَيممَح ه م  اَّللي  أ ولَِئَك } -71
 الصفات. )ابن كثري(.أي: سريحُم هللاُ َمن اتَّصَف هبذه 

 وبنيَّ املؤلُف ما يدخُل حتت الرمحةِّ يف تفسريِّ اآليةِّ اليت بعدها. 
 

 {.َوَمأمَواه مم َجَهنيم  َوبِئمَس المَمِصري  } -73

ريُ }َوبِّْئسَ  ،وهي مثواهم ومأواهم ،هم جهنمومســــاكنُ    صــــارُ الذي يُ  املكانُ  وبئسَ  { يقول: املَصــــِّ
 )الطَّبي(. .مُ إليه جهنَّ 

 
ِلهِ } -75 َ لَِئنم َآََتََن ِمنم َفضم  {لََنصيديَقني َولََنك وَنني ِمَن الصياِْلِنيَ  َوِمنـمه مم َمنم َعاَهَد اَّللي

 . )ابن كثري(...هومَن املنافقنَي َمن أعَطى هللاَ عهَدُه وميثاَقُه لئْن أغناُه مِّن فضل
 

 {. ِمنـمه مم َماَت أََبًداَواَل ت َصلِ  َعَلى َأَحٍد } -84

من هؤًلء   ماتَ  على أحدٍّ  اي حممدُ  صـلى هللا عليه وسـلم: وًل تصـل ِّ  حممدٍّ  هِّ لنبي ِّ  ثناؤهُ  جلَّ  يقولُ 
 )الطَّبي(. معك أبداً. فوا عن اخلروجِّ املنافقني الذين ّتلَّ 

 
َا ي رِيد     اَل  مم َوَأوماَلد ه مم َواَل تـ عمِجبمَك َأمموَ }  -85 نـمَيا َوتـَزمَهَق أَنـمف س ه مم ِإَّني َّب مم ِّبَا ِف الدُّ اَّللي  َأنم يـ َعذِ 

 {.َوه مم َكاِفر ونَ 

فكان ملخُص ما  ، ( منها55اآليَة ) وتقرير. ويقصـــــدُ  ذكَر أنه تكريٌر ملا ســـــبَق يف هذه الســـــورةِّ 
ــنْ  : هناكقالَ  ــتحســــ ُ لِّيـَُعذ ِّهَبُْم    ،واألوًلد موالِّ ما معهم من األ  ًل تســــ َا يُرِّيُد ٱَّللَّ َا يفِّ ٱحْلَيَاةِّ  }إِّمنَّ هبِّ

نـْيَا وأيخذوها قســـــــــــــراً من   عند أن يغنمها املســـــــــــــلمون  واحلزنِّ  معهم من الغم ِّ   { مبا حيصـــــــــــــلُ ٱلدُّ
  عدمِّ   بسببِّ   ،النار م بعذابِّ هبُ يعذ ِّ  ،أعينهم، وكذا يف اآلخرة  ةَ حياهتم وقرَّ  مع كوهنا زينةَ   ،أيديهم
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 مبا حيقُّ   فيها، والتصــــــــــــدقِّ   عليهم من الزكاةِّ  ما جيبُ  لرهبم الذي أعطاهم ذلك، وتركِّ   الشــــــــــــكرِّ 
فُِّرونَ  } َوتـَْزَهقَ ، به  التصدقُ   بصعوبة، واملعىن: أن هللا يريدُ  { الزهوق: اخلروجُ أَنُفُسُهْم َوُهْم َكـــــــــــــــٰ
به  تْ لَ رســـــِّ وأُ  به األنبياءُ  تْ ا جاءقبوهلم مل لعدمِّ   ،كفرهم  هم حالَ أرواحُ  هم وّترجَ أنفســـــُ   أن تزهقَ 

 هم على الكفر ومتاديهم يف الضاللة.الرسل، وتصميمِّ 
 

َار  َخاِلِديَن ِفيَها} -89 ََّنم  {.َذِلَك المَفومز  المَعِظيم   َأَعدي اَّللي  ََل مم َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
َم بياُن جري األهنار، وبياُن اخللودِّ  ( من سورةِّ البقرة: 25يف اآليةِّ ) وقد قالَ  وز.والفقال: تقدَّ

إىل اجلنات؛ ًلشتماهلا على األشجار،   }مِّن حَتْتَِّها{ عائدٌ   : يف قوله  والضمريُ .  اجلنات: البساتني
 )ابختصار(. أشجارها. أي: من حتتِّ 

 تعملُ الذي ًل ينقطع، وقد يس الدائمُ  البقاءُ ( من سورةِّ البقرة: 25وقاَل يف اخللودِّ يف اآليةِّ )
 هنا األو ل. جمازاً فيما يطول، واملرادُ 

وهي  ،اتجن   صلى هللا عليه وسلم وللذين آمنوا معهُ  دٍّ حممَّ  لرسولهِّ  هللاُ  أعدَّ قاَل اإلماُم الطَّبي: 
 .عنها وًل يظعنونَ  ،فيها ًل ميوتونَ  ،فيها ًلبثنيَ  ،أشجارها األهنار ن حتتِّ جتري مِّ  البساتنيُ 

 
 .{رَِحيم  َواَّللي  َغف ور  } -91
 هم عليها.يعاقبَ  هبم أنْ  رحيمٌ  ،هلم عنها هِّ و دها بعفيتغمَّ  ،احملسنني على ذنوبِّ  ساترٌ  وهللاُ 

 )الطَّبي(. 
)روح  للمغفرةِّ والرمحة، إذ اإلنساُن ًل َيلو من تفريط.فيه إشارٌة إىل أن كلَّ أحدٍّ عاجزٍّ حمتاٌج 

 املعاين(.
 

 اجلزء اْلادي عشر
 

َا السيبِيل  }  -93 َتأمِذن وَنَك َوه مم َأغمنَِياء    َعَلى اليِذيَن  ِإَّني ََواِلِف َوطََبَع َيسم َرض وا ِبَِنم َيك ون وا َمَع اْلم
 {.فـَه مم اَل يـَعمَلم ونَ  اَّللي  َعَلى قـ ل وِّبِمم 
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َم تفســـــــرُي اخلوالفِّ قريبًا ( اليت وردْت فيها الكلمة، فقاَل هناك: 87ويقصـــــــُد اآليَة ).  قال: تقدَّ
هم أن بعضـــــــــُ  زَ وجوَّ  .خالفة مجعُ  ،يف البيوت يف القعودِّ  الرجالَ  لفنَ الاليت َيَ  ءُ : النســـــــــااخلوالف

 . ا.هـ.فيه خالف، وهو من ًل خريَ  مجعُ  يكونَ 
َ يف أكثَر من موضعٍّ أن الطبَع على القلبِّ هو اخلتم.  وبنيَّ

 
 {.ِبك م  الديَوائِرَ  ص  َوَيََتَبي َوِمَن اأَلعمَراِب َمن يـَتيِخذ  َما ي نِفق  َمغمَرًما } -98

 . )ابن كثري(.بكم ينتظرُ  :أي
 

َعمَراِب َمنم  }  -99 َِخرِ َوِمَن األم ِم اآلم ِمن  ِِبَّللِي َوالميَـوم َويـَتيِخذ  َما يـ نمِفق  قـ ر َِبٍت ِعنمَد اَّللِي َوَصَلَواِت    يـ ؤم
َا قـ رمبَة  ََل مم  ِخل ه م  اَّللي  ِف الريس وِل َأاَل ِإَّني َ  َسي دم َِتِه ِإني اَّللي  {.َغف ور  رَِحيم  َرمحم

َّللَِّّ } رِّ َومَِّن اأْلَْعرَابِّ َمْن يـُْؤمُِّن ابِّ  ، بوحدانيته ويقرُّ  هللاَ  قُ من يصـــد ِّ  ومن األعرابِّ   {: َواْليَـْومِّ اآْلَخِّ
 .والعقاب والثوابِّ  ،املوت بعدَ  وابلبعثِّ 

َ َغفُ } ُ يفِّ َرمْحَتِّهِّ إِّنَّ اَّللَّ ُلُهُم اَّللَّ يمٌ َسُيْدخِّ  ، ةاجلنَّ   برمحتهِّ  هُ فأدخلَ  هُ فيمن رمحَ  دخلهم هللاُ سيُ {: وٌر َرحِّ
 )الطَّبي(. هبم.يعذ ِّ  هم أنْ هم وإصالحِّ هبم مع توبتِّ  رحيمٌ  ،ملا اجرتموا غفورٌ  إن هللاَ 

 
َار  َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك المَفومز  } -100 ََّنم َها األم  .{ المَعِظيم  َوَأَعدي ََل مم َجنياٍت ََتمِري حَتمتـَ

َم تفسرُي جري األهنارِّ من حتتِّ اجلنات،   وتفسرُي اخللودِّ والفوز.قال: تقدَّ
}مِّن حَتْتَِّها{   :يف قوله والضـــمريُ . اجلنات: البســـاتني( من ســـورةِّ البقرة: 25وقد قاَل يف اآليةِّ )

 )ابختصار(. أشجارها. إىل اجلنات؛ ًلشتماهلا على األشجار، أي: من حتتِّ  عائدٌ 
  الذي ًل ينقطع، وقد يســـــــتعملُ   الدائمُ  البقاءُ ( من ســـــــورةِّ البقرة: 25 يف اخللودِّ يف اآليةِّ )الَ وق

 هنا األو ل. جمازاً فيما يطول، واملرادُ 
وهو الظفُر ابملطلوب    –( من السورة: ووصُف الفوزِّ 111اآليةِّ ) يف{ اْلَفْوُز اْلَعظِّيمُ وقاَل يف }

 فوَز مثله.ابلعظيم، يدلُّ على أنه فوٌز ًل  –
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يع  َعِليم  } -103  {.َواَّللي  ْسَِ

ُ مسِّيٌع{ أي: لدعائك، }َعلِّيٌم{ أي: مبن يســـــــــــتحقُّ ذلَك منك، وَمن هو أهٌل له. )ابن   }َواَّللَّ
 كثري(.

 
َ ه َو التـيوياب  الريِحيم  } -104  {.َوَأني اَّللي

 بني، رؤوٌف هبم رحيم. )الواضح(.وهو سبحانَُه كثرُي قبولِّ التوبةِّ مِّن عبادهِّ املستغفرين التائ
 

بُّ } -108  {.المم طيهِ رِينَ َواَّللي  َيِ 
 )ابن كثري(. ابملاء. رينَ املتطه ِّ 

 
َم الظياِلِمنيَ } -109 ِدي المَقوم  {.َواَّللي  اَل يـَهم

 أي: ًل ُيصلُِّح عمَل املفسدين. )ابن كثري(.
 

 {.َواَّللي  َعِليم  َحِكيم  } -110
ُ َعلِّي . )ابن كثري(. لقه، ٌم{ أي أبعمالِّ خَ }َواَّللَّ م عنها، مِّن خريٍّ وشر   }َحكِّيٌم{ يف جمازاهتِّ

 
ِمِننيَ } -112  {.َوَبشِ ِر المم ؤم

 قال: املوصوفني ابلصفاتِّ السابقة.
 ...بعهده وا هللاَ إذا هم وفُ  هم هللاُ مبا وعدَ  قنيَ املصد ِّ  رِّ وبش ِّ وقاَل اإلماُم الطَّبي: 
 كلَّه، والسعادُة كلُّ السعادةِّ ملن اتَّصَف به.إلمياَن يشمُل هذا  وقاَل ابُن كثري: ألنَّ ا

 
 {.َتَْبيَأ ِمنمه  فـََلميا تـََبنييَ َله  أَنيه  َعد وٌّ َّلِلِ  } -114

ــلةَ  قطعَ  :أي ــتغفارِّ  هَ تنزَّ   :واملراد .بينه وبينه الوصـــــــ وفيه من    .التجانب كلَّ   له وجتانبَ  عن اًلســـــــ
 )روح املعاين(. ه.ونظائرِّ  (هُ تركَ )ما ليس يف  املبالغةِّ 
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 .{ُث ي ََتَب َعلَيمِهمم ِإنيه  ِّبِمم رَء وف  رَِحيم  } -117

 اـلذي كـان قـد كـادَ  احلق ِّ  وإبصـــــــــــــــارَ  ،على دينـه إىل الثبـاتِّ  والرجوعَ  اإلًنبـةَ  ثنـاؤهُ  مث رزقهم جـلَّ 
يمٌ } ،عليهم يلتبسُ  ملـا ًنهلم يف   ذـلكَ م قلوهبَ  لطَ كم ابـلذين خـاإن ربَّ  { يقول:إنَـُّه هبِِّّْم َرُءوٌف َرحِّ

ــدَّ  ــفرهم من الشـ ــقَّ  ةِّ سـ وا بعد ما قد أبلَ   منهم اإلميانَ  يهلكهم فينزعَ  رحيٌم أنْ  ،وٌف هبمؤ ر  ،ةواملشـ
 )الطَّبي(. والضر اء. وصَّبوا عليه من البأساءِّ  ،و مع رسولهِّ ما أبلَ  يف هللاِّ 

 
 {.ن وا َمَع الصياِدِقنيَ ك و وَ  ََي أَيُـَّها اليِذيَن َآَمن وا اتـيق وا اَّلليَ } -119
ــبيلَ فَ للمؤمنني معر ِّ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ  عذابه: اي أيها    من أليمِّ   واخلالصِّ  ،من عقابه النجاةِّ  هم ســــــ

حدوده، وكونوا يف الدنيا من    وجتنبِّ   ،فرائضــه أبداءِّ  ،الذين آمنوا ابهلل ورســوله، اتقوا هللا وراقبوه
 )الطَّبي(. ...مع الصادقني يف اجلنة خرةِّ اآلهللا وطاعته، تكونوا يف  وًليةِّ  أهلِّ 

 
ِسِننيَ } -120 َر المم حم َ اَل ي ِضيع  َأجم  {.ِإني اَّللي
أن  ،عنه ا هناهُ ى عم  وانتهَ   ،فيما أمره هُ فأطاعَ  ،يف عمله أحســـنَ  لقهِّ ن خَ ا مِّ حمســـنً  عُ دَ ًل يَ  إن هللاَ 

  املدينةِّ   ن أهلِّ مِّ  ذلكَ  فعلَ  ملن  كتبَ   فلذلكَ  ،عمله على صـــــــــــالِّ  هُ ويثيبَ  ،على إحســـــــــــانه هُ جيازيَ 
ــي ِّ  ،مـا فعـل على كـل ِّ  الثوابَ  يف هـذه اآلـيةِّ  مـا ذكرَ  ن األعرابِّ م مِّ ن حوهلَ ومَ   ـله أجرَ  عْ فلم يضــــــــــــ

 )الطَّبي(. ذلك. فعلهِّ 
 

 {.َواِدَيً  يـَقمطَع ونَ َواَل } -121
 . )روح البيان(.مقبلني ومدبرين الكفارِّ  رضِّ أىل إمسريهم  ًل جيتازون يف أي:

 
126- { ِ  .{ُث ي الَ يـَت وب وَن َوالَ ه مم َيذيكير ونَأَوالَ يـََرومَن َأَّني مم يـ فمتَـن وَن ِف ك لِ  َعاٍم ميريًة َأوم َمريَتنيم
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أي: ًل   {وًل يرجعون إىل هللا من النفاق، }َوًلَ ُهْم يَذَّكَُّرونَ  ،العهد }مثَّ ًلَ يـَُتوبُوَن{ من نقضِّ 
 )البغوي(. للمسلمني. والظفرِّ  هللا ابلنصرِّ  وعدِّ  يقِّ عظون مبا يرون من تصديتَّ 
 

ِمِننَي  }  -128 ك مم َعزِيز  َعلَيمِه َما َعنِتُّمم َحرِيص  َعلَيمك مم ِِبلمم ؤم ول  ِمنم أَنـمف ســـــــِ َلَقدم َجاءَك مم َرســـــــ 
 {.رَء وف  رَِحيم  

َم بياُن معنامها. ا.هـ.   قال: والرؤوُف الرحيُم قد تقدَّ
 ى هللا عليه وسلم.نا رسوُل هللا صللكنَّ املقصوَد ه

 .رحيم رفيقٌ  :أيقاَل اإلماُم الطَّبي: 
 .طيعني، رحيٌم ابملذنبنيقيل: رؤوٌف ابملوقاَل البغوي رمَحُه هللا: 

 
 سورة يونس

 
َنا ِإىَل رَج ٍل مِ نـمه مم  َعَجًباَأَكاَن لِلنياِس } -2 ِر اليذِ  َأنم أَنِذِر النياسَ َأنم َأومَحيـم ــِ    يَن آَمن وام َأني َوَبشـــــ

ٍق ِعنَد َرّبِ ِمم قَاَل المَكاِفر وَن ِإني َهـَذا َلَساِحر    .{مُِّبنيََل مم َقَدَم ِصدم
  الطريةِّ  لتوجيهِّ  وعينوهُ  ونصــــــبوهُ  ،يتعجبون منها  ألنفســــــهم أعجوبةً  أهنم جعلوهُ  معناهُ  {:َعَجبًا}

 )التفسري الكبري للرازي(. إليه! والتعجبِّ  واًلستهزاءِّ 
 .هللا على معاصيه إبنذارهم عقابَ  {:أَنذِّرِّ النَّاسَ  نْ أَ }
 )الطَّبي(. عيه.فيما يدَّ  لكم عنه أنه مبطلٌ  نيُ بِّ يَ  :أي :مُّبِّني{}
 
ٍم ُث ي } -3 َرمَض ِف ِستيِة َأَيي تَـَوى َعَلى المَعرمشِ ِإني رَبيك م  اَّللي  اليِذي َخَلَق السيَماَواِت َواألم  {.اسم

 ه اآليةِّ يف األعراف، وأنه ًل يعيدُه هنا.َم تفسرُي هذذكَر أنه تقدَّ 
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قدرته،  هللا وجليلِّ  صـــــــــــنعِّ  من بديعِّ  هذا نوعٌ وخمتصـــــــــــُر تفســـــــــــريهِّ هلا: ( منها، 54ويعين اآليَة )
إىل  الشــــــــــــــمسِّ  من طلوعِّ  :وعبـادتـه. واليوم توحيـدهُ  على العبـادِّ  ابإلجيـاد، الـذي يوجـبُ  دهِّ وتفرُّ 

أوهلـا  الســـــــــــــــتُّ  اآلخرة، وهـذه األايمُ  الـدنيـا. وقيـل: من أايمِّ  مِّ أاي من غروهبـا، قيـل: هـذه األايمُ 
 ، كوين  :هلـا واحـدة، يقولُ  على خلقهـا يف حلظـةٍّ  ـقادرٌ  وهو ســــــــــــــبحـاـنهُ  .وآخرهـا اجلمعـة ،األحـد

 .والتأين يف األمور الرفقَ  هُ عبادَ  مَ أن يعل ِّ  فتكون، ولكنه أرادَ 
تَـَوٰى َعَلى ٱْلَعْرشِّ قوله: } قوًًل،   عشــــــــــــرَ  يف معىن هذا على أربعةَ  العلماءُ  ختلفَ قد ا:  {مثَّ ٱســــــــــــْ

عليه بال كيف، بل   أنه اســــتوى ســــبحانهُ   ،الصــــال الســــلفِّ  مذهبُ  ها وأوًلها ابلصــــوابِّ وأحقُّ 
 .عليه عما ًل جيوزُ  ههِّ مع تنزُّ  ،به الذي يليقُ  على الوجهِّ 

 
ِزَي اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ } -4  {سمطِ ِِبلمقِ  لَِيجم
 ، واجتنبوا ما هناهم عنه ،ن األعمالبه مِّ  وعملوا ما أمرهم هللاُ  ،ورســــــــوله هللاَ  قَ ن صــــــــدَّ مَ   ثيبَ ليُ 

 )الطَّبي(. ...ابلقسط م احلسنةِّ على أعماهلِّ 
 
َََيِت } -5 ٍم يـَعمَلم ونَ يـ َفصِ ل  اآلم  {.ِلَقوم
صلى هللا عليه   دٌ ما يدعوهم إليه حممَّ   ةَ وصحَّ   ،هللا  وحدانيةِّ   حقيقةَ   :روهاإذا تدبَّ   {يـَْعَلُمونَ   لَِّقْومٍّ }

 )الطَّبي(. ن األواثن.مِّ  والَّباءةِّ  ،األنداد ن خلعِّ مِّ  ،وسلم
 
ِتاَلِف اللييمِل } -6 َرمِض آَلَََيتٍ ِإني ِف اخم ٍم  َوالنـيَهاِر َوَما َخَلَق اَّللي  ِف السيَماَواِت َواألم ِلَقوم

 .{يـَتـيق ونَ 
ما، إذا جاَء هذا ذهَب هذا، وإذا ذهَب هذا جاَء لِّ َوالنـََّهارِّ{ أي: تعاقبِّه}إِّنَّ يفِّ اْختِّالفِّ اللَّيْ 

{ مِّن اآلايتِّ الدالَّةِّ على هذا، ًل يتأخَُّر عنه شيئًا، }َوَما َخَلَق اَّللَُّ يفِّ  السََّماَواتِّ َواألْرضِّ
 كثري، ابختصار(.عظمتهِّ تعاىل، }آلاَيتٍّ لَِّقْومٍّ يـَتـَُّقوَن{ عقاَب هللاِّ وسخطَُه وعذابه. )ابن  

 
َار  } -9 ََّنم  {.  ِف َجنياِت النيِعيمِ ََتمِري ِمنم حَتمِتِهم  األم
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 الطَّبي(.) به. واإلميانِّ  طاعتهِّ  به أهلَ  هللاُ  مَ الذي نعَّ  النعيمِّ  يف بساتنيِّ 
 

رِم ونِإنيه  الَ يـ فمِلح  } -17  .{المم جم
 املشركون. )البغوي(.

 
 {.ا ي شمرِك ونَ س بمَحانَه  َوتـََعاىَل َعمي } -18
ــركونَ  هؤًلءِّ  ا يفعلهُ ا عم  وعلوًّ  ا هللِّ تنزيهً  ــراكِّ مِّ   املشــــــــــ ــرُّ  هم يف عبادةِّ ن إشــــــــــ  ، وًل ينفع  ما ًل يضــــــــــ

 )الطَّبي(. وافرتائهم عليه الكذب.
 

َا أ غمِشَيتم و ج وه ه مم ِقطًَعا ِمَن اللييمِل م ظمِلًما} -27  {.َكَأَّني
 . )اخلازن(.املظلم من الليلِّ  هم سواداً وجوهُ  تْ سَ لبِّ كأمنا أُ   :يعين

 
َلمَق ُث ي ي ِعيد ه   ق لم َهلم ِمن ش رََكآِئك م} -34  .{مين يـَبمَدأ  اْلم
 . )اخلازن(.اليت تزعمون أهنا آهلة هذه األصنامُ  :يعين

 
َق ِ  ق لم َهلم ِمن ش رََكآِئك م} -35 ِدي ِإىَل اْلم  {.مين يـَهم

 . )اخلازن(.هل من هذه األصنام
 

 .{رَيمَب ِفيهِ  اَل } -37
 )الطَّبي(.  .ًل شكَّ فيه

 
 {.افمََتَاه  َأمم يـَق ول وَن } -38
ــركون أم يقولُ  :يعين ــه لِّ بَ من قِّ  هُ وخلقَ  هذا القرآنَ  ى حممدٌ افرتَ   :هؤًلء املشـ ــتفهامُ  ؟نفسـ   وهو اسـ

 . )اخلازن(.إنكار
 



154 
 

 {َعَلى اَّللِي تـَفمََت ونَ ق لم َآَّللي  َأِذَن َلك مم َأمم } -59
 الراغب(. {: تكذبون. )يُنظر مفردات ونَ رتَُ تـَفْ }

 . )اخلازن(.عائكم أن هللا أمرًن هبذابل أنتم كاذبون على هللا يف اد ِّ  :يعين
 

لَِياَء اَّللِي } -62  {اَل َخومف  َعَليمِهمم َواَل ه مم ََيمَزن ونَ َأاَل ِإني َأوم
 فسَّرها يف اآليةِّ اليت بعدها.

 
َنا اليِذيَن َكذيب وا ِبَََِيتَِنا   المف لمكِ   َناه  َوَمنم َمَعه  ِف َفَكذيب وه  فـََنجييـم }  -73 َوَجَعلمَناه مم َخاَلِئَف َوَأغمَرقـم

 {.فَانمظ رم َكيمَف َكاَن َعاِقَبة  المم نمَذرِينَ 
. )ابن  كانت واحدة  نوحٍّ  جممعون على أن ســفينةَ  اآلاثرِّ  واملفســرون وأهلُ  ،الســفينة {:اْلُفْلكِّ }

 عطية(.
اَن عَـاقِّبـَُة اْلُمنـَْذرِّينَ انْ فَـ }  بني. كيف أجنينـا املؤمنني، وأهلكنـا املكـذ ِّ   ،اي حممـد :أي {:ظُْر َكْيَف كـَ

 )ابن كثري(.
 

 {.َعَلى قـ ل وِب المم عمَتِدينَ  نَطمَبع  َكَذِلَك } -74
 . )البغوي(.أي: خنتم

 
َ اَل ي صمِلح  َعَمَل المم فمِسِدينَ } -81  {.ِإني اَّللي

ضــــل ِّلوَن الناس، وًل يؤي ُِّد أعماهَلم وًل يُدميُها، بل يُزيُلها  َل املفســــدين الذين يُيصــــلُِّح عموهللاُ ًل 
 ويُظهُِّر بطالهَنا. )الواضح(.

 
َنًة  َعَلى اَّللِ  تـَوَكيلمَنافـََقال وام } -85 ِم الظياِلِمنيرَبـيَنا اَل ََتمَعلمَنا ِفتـم  .{ل ِلمَقوم

 .ضنا أمرًنه وثقنا، وإليه فوَّ ب أي {:َعَلى اَّلل ِّ تـَوَكَّْلنَا}
 القومِّ الكافرين. )الطَّبي(. {:ل ِّْلَقْومِّ الظَّالِّمِّني}
 



155 
 

ِم المَكاِفرِينَ } -86 َِتَك ِمَن المَقوم  {.َوَْنِ َنا ِبَرمحم
خل ِّصــــــــنا برمحةٍّ منَك وإحســــــــان، }مَِّن اْلَقْومِّ اْلَكافِّرِّيَن{ أي: الذين كفروا احلقَّ وســــــــرتوه، أي: 

 0بَك وتوكَّلنا عليك. )ابن كثري(وحنن قد آمن ا 
 

َم المِقَياَمِة } -93 نَـه مم يـَوم  {.ِفيَما َكان وا ِفيِه َُيمَتِلف ونَ ِإني رَبيَك يـَقمِضي بـَيـم
 )الطَّبي(. صلى هللا عليه وسلم. دٍّ حممَّ  أمرِّ  نمِّ  فيما كانوا َيتلفونَ 

 
َلِيمَ َحَّتي يـََرو ا المَعَذاَآيٍَة  َوَلوم َجاَءَتم مم ك لُّ } -97  .{َب األم

 . )روح البيان(.فرعون هم كما مل ينفعْ ًل ينفعُ  وحينئذٍّ  ،ىل ان يروهإ
 )الطَّبي(. م.هم إمياهنُ الذي ًل ينفعُ  يف احلنيِّ  إًل   بعونكَ فيتَّ  بكَ  ًل يؤمنونَ  ...
 

 {.ي ِصيب  ِبِه َمنم َيَشاء  ِمنم ِعَباِدِه َوه َو المَغف ور  الريِحيم  } -107
 ضلهِّ من يشاءُ من عباده.: يصيُب بفقاَل رمَحُه هللا

 ويريدُ  يشــاءُ ن مَ  ،والضــر اء والســر اءِّ  ،والبالء ابلرخاءِّ  اي حممدُ  كَ ربُّ  صــيبُ يُ وقاَل اإلماُم الطَّبي: 
بـه   إىل اإلميـانِّ  وشــــــــــــــركـهِّ  من كفرهِّ  ،من عبـاده وأًنبَ  ن اتبَ مَ  لـذنوبِّ  وهو الغفورُ  ،ن عبـادهمِّ 

 .واإلًنبة بعد التوبةِّ  هُ بَ أن يعذ ِّ  هُ م وأطاعَ به منه مبن آمنَ  وطاعته، الرحيمُ 
 

َقُّ ِمن ريبِ ك مم  ق لم ََيأَيُـَّها النياس  } -108  {.َقدم َجاءك م  اْلم
  ،فني مطلقاً أو للمكلَّ  .إليك وحيَ هم ما أُ غتَ بعدما بلَّ   ،خماطباً ألولئك الكفرة  قْل اي أيها الرســولُ 

 . )روح املعاين(.الطَّبسي كما قالَ 
 
َاِكِمنيَ } -109  {.َوه َو َخريم  اْلم

 )ابن كثري(. وحكمته. الفاحتني بعدلهِّ  أي: خريُ 
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 سورة هود
 

 اجلزء الثاّن عشر
 

ر  َكِبريَوَعِمل وام الصياِْلَاِإالي اليِذيَن َصَْب وام } -11 لَـِئَك ََل م ميغمِفَرة  َوَأجم  .{ِت أ وم
تِّ أَنَّ هَلُْم  } ( من سورةِّ البقرة25قاَل يف تفسريها يف اآليةِّ ) لِّحَٰ رِّ ٱلَّذِّين آَمُنواْ َوَعمُِّلوْا ٱلصَّـــــٰ َوَبش ِّ

{ األعمالِّ  {:َجنَّٰتٍّ  لَِّحاتِّ ـــــــــــــــــٰ   املفرتضــةُ  ،منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  املســتقيمة. واملرادُ  }ٱلصــَّ
ــه ردٌّ  .عليهم ــانَ  :على من يقول وفيـ ــةُ  مبجردهِّ  إن اإلميـ ــاجلنـ ــالُ تُ  يكفي، فـ ــلِّ  نـ ــان، والعمـ   ابإلميـ

 الصال.
 

ر كَ فـََلَعليَك ََتِرك  بـَعمَض َما ي وَحى ِإلَيمَك }  -12 دم ــَ اِئق  ِبِه صــــ ــَ َأنم يـَق ول وا َلوماَل أ نمِزَل َعلَيمِه   َوضــــ
 .{َكنـمز  َأوم َجاَء َمَعه  َمَلك  

  وضـــــــمريُ  .واحملاجة الدعوةِّ  ثناءِّ أ ليهم يفإ عليهم وتبليغهِّ   بتالوتهِّ  صـــــــدرٍّ  ضـــــــيقُ  لكَ  عارضٌ  أي:
 عارضٌ  نه ضــيقٌ أعلى  ليدلَّ  "ضــائق"ىل إ "ضــيق"عن  وعدلَ  ،ىما يوحَ  ىل بعضِّ إ يعودُ  {هِّ بِّ }

 . )روح البيان(.اصدرً  الناسِّ  فسحَ أهللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم كان  ن رسولَ أل ؛اثبت غريُ 
 

 .{م فمََتَََيتٍ  س َوٍر ِمثمِلِه شمرِ ق لم فَأمت وا ِبعَ  يـَق ول وَن افمََتَاه  َأمم } -13
 .إليه من القرآن وحيَ يعين ما أُ  ،اختلقه :مكة كفارُ   بل يقولُ  :يعين {:أَْم يـَُقولُوَن اْفرَتَاهُ }
 . )اخلازن(.أنفسكم من عندِّ  خمتلقٍّ  {:ُمْفرَتاََيتٍّ }
 

 {.َعَلى اَّللِي َكِذِبً افمََتَى َوَمنم َأظمَلم  ِميِن } -18
 ازن(.اختلق. )اخل

 
 {.ِف اأَلرمضِ  م عمِجزِينَ أ ولَـِئَك َلَم َيك ون وام } -20

 هبربٍّ أو مدافعة. ( من السورة: بغائبني عما أراَدُه هللا بكم33قاَل يف معناها يف اآليةِّ )
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لَـِئَك اليِذيَن َخِسر وام أَنف َسه مم َوَضلي َعنـمه م ميا َكان وام } -21  .{يـَفمََت ونأ وم
. هلم تشـــــــــــــفعُ  واألصـــــــــــــنامَ  وادعاؤهم أن املالئكةَ  ،هم على هللاهم وفريتُ م وإفكُ كذهبُ   وبطلَ  :يعين

 )اخلازن(.
 

َِخَرِة ه م  اَل َجَرَم } -22 َسر ونَ َأَّني مم ِف اآلم َخم  {.األم
عن  اآلخرة؛ ألهنم اســـــتبدلوا الدركاتِّ  يف الدارِّ  صـــــفقةً  الناسِّ  تعاىل عن مآهلم أهنم أخســـــرُ  َيَّبُ 

 ومحيمٍّ  بســــــــمومٍّ  املختومِّ  الرحيقِّ  آن، وعن شــــــــربِّ  حبميمٍّ  اجلنانِّ  تاضــــــــوا عن نعيمِّ الدرجات، واع
ابهلاوية، وعن   العاليةِّ  رِّ ســــــــــــلني، وعن القصــــــــــــو من غِّ  بطعامٍّ  نيِّ العِّ  موم، وعن احلورِّ من حيَ  وظل ٍّ 
)ابن    هم األخســـــــــــرون. أهنم يف اآلخرةِّ  ن وعقوبته، فال جرمَ الداي    بغضـــــــــــبِّ  ورؤيتهِّ  الرمحنِّ  قربِّ 

 كثري(.
 

اِْلَاتِ ِإني اليِذيَن َآَمن وا }  -23 ــي بَـت وا ِإىَل َرّبِ ِمم   َوَعِمل وا الصــــــ َنيِة ه مم  َوَأخم َحاب  اجلم ــم أ ولَِئَك َأصــــــ
 {.َخاِلد ونَ ِفيَها 

م، فآَمنوا حقَّ اإلميان، وأاسـتجابوا لنداءِّ ر  لذينإنَّ اتفسـرُي اآلية:  الِّ هب ِّ تـْبَـُعوا إمياهَنم ابلعملِّ الصـَّ
م، وأخَلصـــوا يف طاعتِّهم و املوا هم  مل يُراؤوا، وخشـــعْت جوارُحهم، واطمأفِّقِّ لكتابِّ رهب ِّ نَّْت نفوســـُ

م، أولئــك وًل يَهَرمون.  ، ًل ميوتونفيهــا يتنعَّموَن فيهــا ويفرحون، خــالــدينهــُل اجلنــَّة، أ إىل رهب ِّ
 )الواضح(.

 
 .{َراِمييي ِإجم فـََعلَ  افمََتَيـمت ه  ق لم ِإِن  افمََتَاه  َأمم يـَق ول وَن } -35

 ... اختلقُتُه. )اخلازن(.اختلَقهُ 
 

تَِئسم } -36 دم َآَمَن َفاَل تـَبـم َك ِإالي َمنم قـــَ مـــِ ِمَن ِمنم قـَوم ان وا َوأ وِحَي ِإىَل ن وٍ  أَنـــيه  َلنم يـ ؤم ا كـــَ ِبـــَِ
 {.يـَفمَعل ونَ 

 . )اخلازن(.كفرهم وأفعاهلم  يعين بسببِّ 
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ِمهِ ا َمري َعلَيمِه َوَيصمَنع  المف لمَك وَك ليمَ } -38  .{َسِخر وا ِمنمه   َمأَل  ِمنم قـَوم

 . )ابن عطية(.اجلماعة :"املأل " هنا
 

 {.َوفَاَر التـينُّور   َحَّتي ِإَذا َجاء َأممر َنَ } -40
 .(عذابُنا. )البغوي

ا:   أن يكونَ  األمور، وحيتمــلُ  واحــدَ  أن يكونَ  هــا هنــا حيتمــلُ  األمرُ وقــاَل ابن عطيــَة موضــــــــــــــحــً
يف   ابلتصــرفِّ  ابإلرســال، أو للمالئكةِّ  ابلفوران، أو للســحابِّ  ًن للماءِّ أمرُ  :أمر، فمعناه مصــدرَ 

 .يف النازلة رُ هذا مما يقدَّ  ذلك، وحنوُ 
 

 {.ِمنيا َعَذاب  أَلِيم   ََيَسُّه مم َوأ َمم  َسن َمتِ ع ه مم ُث ي } -48
 )الطَّبي(. ذيقهم.نُ 

 
َ َما َلك مم ِمنم ِإَلٍه َغريم ه  َل قَاَوِإىَل َعاٍد َأَخاه مم ه وًدا } -50 ِم اعمب د وا اَّللي  {ََي قـَوم

 ، واألواثن من اآلهلةِّ   ما تعبدون من دونهِّ   دونَ   ،له  ًل شريكَ  هُ اعبدوا هللا وحدَ   ،هلم: اي قوم فقالَ 
 صـــــــــــوا له فأخلِّ  ،عليكم غريه ادةَ العب حقُّ يســـــــــــت لكم معبودٌ   يسَ ل { يقول:هُ ريُْ هٍّ غَ ا َلُكْم مِّْن إلَ مَ }

 )الطَّبي(. بـاأللوهة. دوهُ وأفرِّ  ،ادةالعبـ
 

ِهد  اَّلليَ } -54  {.قَاَل ِإّن ِ أ شم
 )الطَّبي(. .علـى نفسي هللاَ  دُ شهِّ ـي أُ هلم: إن ِّ  هودٌ  فقالَ 

 
ِلف  } -57 َتخم ًما َغريمَك مم  َوَيسم  {.َرّبِ  قـَوم

 . )البغوي(..بكم قوماً غريكم ويستبدلُ 
 . )النسفي(.الكمدايركم وأمو لفونكم يف آخرين َيَ  بقومٍّ  يءُ وجي
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ًَ وَد } -61 َ َما َلك مم ِمنم ِإَلٍه َغريم ه  َصاِْلًا قَاَل  َأَخاه مم َوِإىَل  ِم اعمب د وا اَّللي  {.ََي قـَوم
}َوإِّىَل َعادٍّ : ( من الســـــــــورة50اآليَة ) ه كما تقدََّم يف قصـــــــــةِّ هود. ويقصـــــــــدُ الكالَم فيذكَر أن  

َ مَ َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل اَيقـَوْ   .ا َلُكم م ِّْن إِّلَـهٍّ َغرْيُُه{مِّ اْعُبُدواْ اَّلل 
َ من هم قوُم عاد.{ أبنه: واحٌد منهم.  َأَخاُهمْ معىن }هناك وقد بنيَّ   كما بنيَّ

ـله،   ًل شــــــــــــــرـيكَ  هُ اعـبدوا هللا وحـدَ  ،اي قوم :هلم فقـالَ وـقاَل اإلمـاُم الطَّبي فيمـا تبقَّى من اآلـية: 
 ، عليكم العبادة يســــتوجبُ  غريهُ   ن إلهٍّ فما لكم مِّ  من اآلهلة، اهُ ســــو  ما دونَ  صــــوا له العبادةَ وأخلِّ 

 )الطَّبي(. إًل  له. األلوهةُ  وًل جتوزُ 
 

 {.فـََعَقر وَها} -65
 وجييءُ   .إذا حنرته البعريَ  الراغب: يقال: عقرتُ  يف النفس. وقالَ   رُ يؤث ِّ  عضـــــــــوٍّ  قيل: قطعُ  :العقر

 املعاين(.وح )ر  كما يف »القامومس«.  ،أيضاً  مبعىن اجلرحِّ 
 

َنا َصاِْلًا َواليِذيَن َآَمن وا َمَعه  ِبَرمحمٍَة ِمنيافـََلميا َجاَء َأممر ََن } -66 ِمِئذٍ  َْنييـم  {.َوِمنم ِخزمِي يـَوم
َم تفســرُي هذا يف قصــةِّ هود.   نَا  أَْمُرًَن جَنَّ َوَلمَّا َجآءَ }( من الســورة: 58ويقصــُد اآليَة )قال: تقدَّ يـْ

  {. وقد قال هناك: ُهوداً َوٱلَّذِّيَن آَمُنواْ َمَعُه بَِّرمْحَةٍّ م ِّنَّا
ا  اء أَْمُرًَن{ أي: عـذابُ }َوَلمـَّ نـَا ُهوًدا َوٱلَـّذِّيَن ءاَمُنوْا َمعَـُه{ مِّ  ،عـاد اـلذي هو إهالكُ  ،نـاجـَ ن  }جَنَّيـْ

هي  :هللا، وقـيل إًل برمحـةِّ  منـا؛ ألنـه ًل ينجو أحـدٌ  ةٍّ كـائنـ   عظيمـةٍّ  بَِّرمحـَْةٍّ م نَـّا{ أي: برمحـةٍّ } قومـهِّ 
 .اإلميان

 
ًَ وَد َكَفر وا َرّبي مم } -68  {.َأاَل بـ عمًدا لَِثم ودَ َأاَل ِإني 

َم تفسرُي هذه القصةِّ يف األعراف.  قال: تقدَّ
أي: :  قـَْومِّ ُهود{َأًلَ بـُْعًدا ل َِّعادٍّ ( من هذه الســــــورة: }60وقد قاَل يف معىن }بـُْعًدا{ يف اآليةِّ )

أن  مَ تقـــدَّ وقـــد  ...من اخلري عـــد: التبـــاعـــدُ عـــد: اهلالك، والبُ والبُ  .هللا دين من رمحـــةِّ ًل زالوا مبعَـــ 
 )ابختصار(. ابهلالك. يف الدعاءِّ  تستعملهُ  العربَ 
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ٍِ  ِإَني أ رمِسلمَناقَال وا اَل َّتَفم } -70 ِم ل و  .{ِإىَل قـَوم
لْ  }هللاِّ  { مالئكةُ ًنَّ }إِّ   روح البيان(.اخلازن، . )ابلعذاب{ نَاأُْرسِّ
 

َل المبَـيمتِ َرمحمَة  اَّللِي َوبـَرََكات ه  َعلَيمك مم } -73  {.َأهم
 أهَل بيتِّ إبراهيم. )الطَّبي(.

 
ِم َأومف وا } -85  {ِِبلمِقسمطِ  َياَل َوالمِميَزانَ المِمكم َوََي قـَوم
 . )روح البيان(.والكيل الوزنِّ  آلةُ 
 

عَ }  -87 اَلت كَ قَال وا ََي شــــ  َتَمم ر َك َأنم َنَتم َك َما يـَعمب د  َآَِبؤ ََن َأوم َأنم نـَفمَعَل ِف َأممَوالَِنا َما   يمب  َأصــــَ
َِليم  الريِشيد  َنَشاء    {.ِإنيَك أَلَنمَت اْلم

َم تفسرُي احلِّلمِّ والرشد.  ياق.، للستوضيحويعين متفرقني. وهنا حيتاُج اللفظان إىل  قال: تقدَّ
ــفيهَ باع ابنُ  قالَ  ــيءَ  قد تصــــفُ  ألن العربَ  ؛الغاوي  س: أرادوا الســ ــد ِّ  الشــ  فيقولون للديفِّ   ،هبضــ

   .املهلكة مفازة وللفالةِّ  ،سليم
  .والسخرية اًلستهزاءِّ  وإمنا قالوا ذلك على سبيلِّ  ،وقيل: هو على حقيقته

  .يف زعمك الرشيدُ  إنك ألنت احلليمُ  :وقيل: معناه
 شـقَّ  بكَ  فال حيملْ  ،رشـيد فينا حليمٌ  إنك اي شـعيبُ  :هعناوم  ،من الصـحة هو على اببهِّ  :وقيل

 . )اخلازن(.هم يف دينهموخمالفتَ  كَ عصا قومِّ 
ا يف )روح املعاين(: وصــــــــــفوُه عليه الســــــــــالُم هبذين الوصــــــــــَفني اجلليَلني على طريقةِّ  وقال أيضــــــــــً

عباس رضــَي هللا تعاىل  معنامها. وهذا هو املرويُّ عن ابنِّ اًلســتعارةِّ التهكمية، فاملراُد هبما ضــدُّ 
 )روح املعاين(. عنهما.

 
تَـغمِفر وا رَبيك مم ُث ي ت وب وا إِ } -90  {.لَيمهِ َواسم

ــورة. ــتغفار مع ترتيبِّ التوبةِّ عليه يف أولِّ الســـــ ــرُي اًلســـــ َم تفســـــ ( منها:  3ويعين اآليَة ) قال: تقدَّ
 ، وقد قاَل هناك:{لَْيهِّ ُكْم مثَّ تُوبـُۤواْ إِّ َوأَنِّ ٱْستَـْغفُِّرواْ َربَّ }
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  ماتِّ من متم ِّ   إليها. وقيل: إن التوبةَ  وســــــــــيلةً  لكونهِّ  على التوبةِّ  إىل اًلســــــــــتغفارِّ  اإلرشــــــــــادَ  مَ قدَّ 
ــتغفار تَـْغفُِّروا}معىن  :وقيل .اًلســــــ ــْ واســــــــتقيموا    صــــــــوا التوبةَ {: أخلِّ واوبُ تُ ومعىن } ،{: توبواَواســــــ

ها. وقيل: اسـتغفروا من الشـرك، الذنوب، مث توبوا من ًلحقِّ  من سـالفِّ عليها. وقيل: اسـتغفروا 
  ألن اًلســـــــــتغفارَ   ؛وتوبوا إليه :أي ،هاهنا مبعىن الواو {مثَّ }الفراء:  مث ارجعوا إليه ابلطاعة. قالَ 

 هي الغرضُ  ألن املغفرةَ  اًلســــــــــــــتغفارِّ  ذكرَ  مَ وقيل: إمنا قدَّ  .هي اًلســــــــــــــتغفار  التوبة، والتوبةَ  هو
ًلً يف الطلب. وقيل: راً يف احلصـــــــول، كان أوَّ إليها، وما كان آخِّ   الســـــــببُ  هي وبةُ ب، والتاملطلو 

  ا.هـ. .الصغائر، وتوبوا إليه يف الكبائراستغفروا يف 
كم رب ِّ  كم وبنيَ كم بينَ ن ذنوبِّ مِّ   - أيها القومُ  - ُكمفِّروا ربَّ غاسـتَ تفسـريها:  وقاَل اإلماُم الطَّبي يف 

ــنـــام ةِّ هلـــ اآل ن عبـــادةِّ مِّ  ،نمو قياليت أنتم عليهـــا مُ    هم يف املكـــاييـــلِّ حقوقَ  النـــاسِّ  وخَبْسِّ  ،واألصــــــــــــ
 )الطَّبي(. وهنيه. أمرهِّ  إىل واًلنتهاءِّ  عوا إىل طاعتهِّ مث ارجِّ  ،واملوازين

 
َنا } -91  {.ِبَعزِيزٍ َوَما أَنمَت َعلَيـم
 ... )روح البيان(.من رمجك كَ تُ نا عزَّ حىت متنعَ  ،حمرتم مٍّ مكرَّ 

 
مِ قَاَل َيَ } -92 ِطي قـَوم رَيًّ  َأَعزُّ  َأرَهم َت  وه  َورَاءك مم ِظهم  .{َعلَيمك م مِ َن اَّللِ  َواّتيَذم

 أهيب. )البغوي(.
 

ا ِفيَها} -95  .{َكَأنم َلَم يـَغمنَـوم
ــدُه اآلية ) ــريُه قريبًا. وقصـ َم تفسـ ــورة، وقد قاَل يف معناها68ذكَر أنه تقدَّ م أي: كأهن: ( من السـ

 .أو دايرهم مل يقيموا يف بالدهم
 

ذ  رَبِ َك ِإَذا َأَخَذ المق َرى} -102  .{َوِهَي ظَاِلَمة   وََكَذِلَك َأخم
 . )الواضح(.رى يكوُن إهالُك رب َِّك هلا وألشباهِّهاا مرَّ مِّن إهالكِّ األقوامِّ والقُل مثومِّ 
 

َم َيَمِت اَل َتَكليم  نـَفمس  ِإالي ِبِِذمنِِه َفِمنـمه مم } -105  {.ِعيد  َشِقيٌّ َوسَ يـَوم
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ها ويضـــــــــــــادُّ   ،اخلري على نيلِّ   لإلنســـــــــــــانِّ  اإلهليةِّ  األمورِّ  ةُ الراغب: معاون على ما قالَ  الســـــــــــــعادةُ 
ــَّ  ــقاوة. وفســ ــقاوةَ   رَ الشــ ــعادةُ   العيشِّ  بنكدِّ  يف »البحر« الشــ ــوئه، مث قال: والســ ــدُّ  وســ ها. ويف  ضــ

  واحدٍّ  غريُ   رَ وفســــــَّ   .كرمها املتصــــــفان مبا ذُ   والســــــعيدُ  فالشــــــقيُّ   .من ذلك »القاموس« ما يقربُ 
الوعد، وهذا هو   مبوجبِّ  اجلنةَ  والثاين مبن اســــــتحقَّ   ،مبقتضــــــى الوعيد النارَ  مبن اســــــتحقَّ  األولَ 

 )روح املعاين(. بني الشرعيني. املتعارفَ 
 ، الدنيا يف  والرغبةُ   ،العني ومجودُ  ،القلب قسـاوةُ  :شـياءأ مخسـةُ  الشـقاوةِّ  عالمةُ َل يف "التبيان":  قا

  يف  والزهدُ  ،البكاء وكثرةُ  ،القلب لنيُ  :شـياءأ مخسـةُ  السـعادةِّ  احلياء. وعالمةُ  لةُ وق ،ملاأل وطولُ 
 )روح البيان(. احلياء. وكثرةُ  ،ملاأل وقصرُ  ،الدنيا

 
 .{رَبيَك فـَعيال  ِلَما ي رِيد  ِإني } -107

  ن اًلنتقامِّ مِّ  هُ أمرَ  الفَ وخ مبن عصـــاهُ  هُ فعلَ  ما أرادَ  ن فعلِّ مِّ  مانعٌ  ًل مينعهُ  - دُ اي حممَّ  - كَ ربَّ  إنَّ 
 )الطَّبي(.  ه.وقضاءَ  هُ فعلَ  لقهِّ ن خَ مِّ  فيهم وفيمن شاءَ  هُ مضي فعلَ فيُ  ،ما يشاء ولكنه يفعلُ  ،منه
 

 {.م رِيبٍ َوِإَّني مم َلِفي َشكٍ  ِمنمه  } -110
ــال: املوقعُ  ــةِّ ) قـ ــاَل يف اآليـ ــد قـ ــة. وقـ ــاءُ  62يف الريبـ ــة: قلُق النفسِّ وانتفـ ( من الســــــــــــــورة: الريبـ

 لطمأنينة.ا
 

َوفِ يَـنـيه مم رَبَُّك َأعمَماََل مم } -111  {.ِإنيه  ِِبَا يـَعمَمل وَن َخِبري   َوِإني ك الًّ َلميا لَيـ 
 خرياً فخري، وإنْ  زيهم أبعمـاهلم، إنْ رين من األمم، وجيَ األولني واآلخِّ   أنه ســــــــــــــيجمعُ تعـاىَل  أخَّبَ 
ــالًّ لَّمَّا لَيـُوَ فشـــــر   اشـــــرًّ  َا يـَْعَمُلوَن َخبِّرٌي{ أي: ف ِّيَـنـَُّهْم َربَُّك أَْعَماهَلُْم إِّ ، فقال: }َوإِّنَّ ُكـــــــــــــــــ  عليمٌ نَُّه مبِّ

  .ها وكبريهاها وحقريها، صغريِّ ها، جليلِّ أبعماهلم مجيعِّ 
}َوإِّن  تعــاىل: معنــاهــا إىل هــذا الــذي ذكرًنه؛ كمــا يف قولــهِّ  يرجعُ  كثريةٌ   قراءاتٌ  ويف هــذه اآليــةِّ 

 )ابن كثري(.  .32يس: سورة ] ا حُمَْضُروَن{ُكلٌّ لَّمَّا مجِّيٌع لََّديـْنَ 
 

َتِقمم َكَما أ ِمرمتَ } -112  {.ِإنيه  ِِبَا تـَعمَمل وَن َبِصري  َوَمنم ََتَب َمَعَك َواَل َتطمَغوما  فَاسم
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 . )البغوي(.كم شيءى عليه من أعمالِّ ًل َيفَ 
 

 {.ار  فـََتَمسيك م  الني َواَل تـَرمَكن وا ِإىَل اليِذيَن ظََلم وا } -113
 . )اخلازن(.هاحبر ِّ  فتصيبكم النارُ 

 
َن َعِن }  -116 َهوم اَن ِمَن المق ر وِن ِمن قـَبمِلك مم أ ومل وام بَِقيـيٍة يـَنـم اِد ِف اأَلرمضِ فـََلومالَ كـَ ــَ ِإالي  المَفســـــــــ

َنا ِمنـمه مم   {.قَِلياًل مِ ينم َأْنَيـم
 . )ابن عطية(.به من املعاصي وما اقرتنَ  ،هو الكفر

 
 يوسفسورة 

 
ْمَس َواْلَقَمَر  -4 َر َكوَْكبًا َوالشـــــــــَّ ُف ألَبِّيهِّ اَيأَبتِّ إِّين ِّ َرأَْيُت َأَحَد َعشـــــــــَ أَيـْتـُُهْم يلِّ  رَ }إِّْذ قَاَل يُوســـــــــُ

دِّين  .{َساجِّ
ألنه كان يف    ؛الســـــجود به حقيقةَ   أرادَ  :وقيل ،م حتت أمرههم له ودخوهلَ تواضـــــعَ  ابلســـــجودِّ   أرادَ 

 )اخلازن(. .هم السجودُ فيما بين التحيةَ  ذلك الزمانِّ 
 

 {.َوِإَني َله  َْلَاِفظ ونَ َأرمِسلمه  َمَعَنا َغًدا يـَرمَتعم َويـَلمَعبم } -12
 يقولون: وحنن حنفظُه وحنوطُه مِّن أجلك. )ابن كثري(.

 
 {.َأنم ََيمَعل وه  ِف غََيابَِة اجلم ب ِ فـََلميا َذَهب وا ِبِه َوَأمجمَع وا } -15

َم تفسرُي قال:    قريبًا.الغيابةِّ واجلب ِّ تقدَّ
عنك   بَ غيَّ  شـــيءٍّ  الغيابة: كلُّ وقد قاَل هناك ما خمتصـــره:  ( من الســـورة،  10اآليَة ) يقصـــدُ و 

   .فيه عليه، أو طاقةٌ  البصرُ  الذي ًل يقعُ  البئرِّ  غورُ  :به هنا واملرادُ  .للقَّب: غيابة شيئاً. وقيلَ 

  ابــًّ جُ  يــتْ هلــا: بئر، مس ِّ  قيــلَ  ويــتْ ركيــة، فــإذا طُ  ي ِّ الط هلــا قبــلَ  اليت مل تطو، ويقــالُ  : البئرُ واجلــب  
 .يف األرض قطعاً  عتْ طِّ ألهنا قُ 
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 {.َهـَذا غ اَلم  قَاَل ََيب شمَرى } -19

 .. )روح املعاين(.على ما بني احلولني إىل البلوغ كثرياً ما يطلقُ   :الغالم
 

 {.ِف اأَلرمضِ وََكَذِلَك َمكينِ ا لِي وس َف } -21
 ي أرُض مصر.(: ه55يةِّ )قاَل يف اآل

 
 {.َعن نـيفمِسي رَاَوَدتمَِّن قَاَل ِهَي } -26

َم بياُن معىن   والطلبُ   املراودة: اإلرادةُ ( من السورة، فقال: 23املراودة. وهي يف اآليةِّ )قال: تقدَّ
أرودين: أمهلين. وقيــل:  :والتــأين، يقــال أي: الرفقُ  ،من الرود وقيــل: هي مــأخوذةٌ  ،ولني برفقٍّ 

  يف مراودهتــا لــه فعــلَ  كــأن املعىن: أهنــا فعلــتْ   ،وذهــب إذا جــاءَ  يرودُ  من رادَ  مــأخوذةٌ  اودةُ املر 
 فالنٌ  فيقـال: راودَ  ،الوقـاع مبحـاولـةِّ  وقـد َيصُّ  .والكأل املـاءَ  ملن يطلـبُ  ،الرائـد :ع، ومنـهاملخـادِّ 
 ..عن نفسها هُ جاريتَ 

 
 {ِدِقنيَ تم َوه َو ِمَن الصياِمنم د ب ٍر َفَكَذبَ  َوِإنم َكاَن َقِميص ه  ق دي } -27

 فسَّرَُه يف اآليةِّ السابقةِّ هلا بقوله: إن كان مقطوًعا.
 

 {.ق دي ِمنم د ب رٍ فـََلميا رََأى َقِميَصه  } -28
 (.27 – 26ُقطَِّع من ورائه. )ينظُر تفسريُه لآليتني 

 
تَـغمِفِريي وس ف  َأعمِرضم َعنم َهَذا } -29  {.ِلَذنمِبكِ  َواسم
 إن هذا من قولِّ  :وقيل .منها وهو بريءٌ   به من اخلطيئةِّ  يوســـــــــــفَ  ميتِّ إىل هللا مما رَ يب تو  :يعين

 . )اخلازن(.ذنبك بسببِّ  كِّ وًل يعاقبَ  عنكِّ  أن يصفحَ  كِّ لي زوجَ سَ  :للمرأة يقولُ  ،الشاهد
 

َوة  ِف المَمِديَنِة اممَرَأة  المَعزِيِز } -30  {.نـيفمِسهِ فـََتاَها َعن  تـ َراِود  َوقَاَل ِنسم
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من   وقيل: هي مأخوذةٌ   ،ولني برفقٍّ  والطلبُ  املراودة: اإلرادةُ ( من الســـــــــــورة: 23قاَل يف اآليةِّ )
  إذا جـاءَ  يرودُ  من رادَ  مـأخوذةٌ  أرودين: أمهلين. وقيـل: املراودةُ  :والتـأين، يقـال أي: الرفقُ  ،الرود

  املــاءَ  ملن يطلــبُ  ،ائــدلر ا :ع، ومنــهاملخــادِّ  يف مراودهتــا لــه فعــلَ  كــأن املعىن: أهنــا فعلــتْ   ،وذهــب
 ..عن نفسها هُ جاريتَ  فالنٌ  فيقال: راودَ  ،الوقاع مبحاولةِّ  وقد َيصُّ  .والكأل

 
 {.َكِرَي    َوقـ لمَن َحاَش َّلِلِي َما َهَذا َبَشًرا ِإنم َهَذا ِإالي َمَلك  } -31

  حكمَ  لقلبــهِّ  ؛القلــب قصــــــــــــــرِّ  وهو من اببِّ  ،الليــث أيب تفســــــــــــــريِّ  يف ،هعلى ربــ ِّ  يعين{ َكرِّيٌ }
نه أل ؛نه بشــــرأ مع علمهنَّ  كيةِّ على امللَ   هُ وقصــــرنَ  ،كًل ملَ  نه بشــــرٌ أحيث اعتقدوا  ،الســــامعني

  يَّ ح ًل نْ أمن  العقولِّ  يف زَ ك ِّ ُر  يعين ،كا من امللَـ لقًـ خَ  حســــــــــــــنَ أوًل  كمـلَ أًل  :النفوس يف ثـبتَ 
  متناهٍّ  هبما كلُّ   هُ يشبَّ  زالُ ولذلك ًل ي ؛من الشيطان  قبحَ أًل  نْ أفيها   زَ ك ِّ كما ُر   ،كمن امللَ  حسنُ أ

 البيان(.. )روح واجلمال احلسنِّ  قصى مراتبِّ أب وصفهُ  هنَّ وغرضُ  .والقبح سنِّ احلُ  يف
 

تَـعمَصمَ  َوَلَقدم رَاَودمت ه  َعنم نـَفمِسهِ } -32  {.فَاسم
 وقد َيصُّ إىل أن قال:   ...ولني برفقٍّ  والطلبُ   املراودة: اإلرادةُ ( من السورة: 23قاَل يف اآليةِّ )

 ..عن نفسها هُ جاريتَ  فالنٌ  فيقال: راودَ  ،الوقاع مبحاولةِّ 
 

ََخر  } -41  {.فـَي صمَلب  َوَأميا اآلم
لبهِّ على   ــُ ــدُّ صـ ــانِّ للقتل، قيل: هو شـ لب: الذي هو تعليُق اإلنسـ ــُّ قاَل الراغُب يف مفرداته: الصـ

 خشب، وقيل: إمنا هو مِّن َصْلبِّ الوَدك.
( من العظم.وقد قاَل قبَلُه: الصَّلُب واًلصطِّ   الب: استخراُج الوَدكِّ )أي الشحمِّ

 
ف  }  -46 ــ  يق  ي وســـ دِ  ــِ  بمِع  أَفمتَِنا ِف   أَيُـَّها الصـــ ــَ بمع  ِعَجاف  َوســـ ــَ بمِع بـََقَراٍت ِْسَاٍن َيَمك ل ه ني ســـ ــَ ســـ

ب اَل   .{ٍت خ ضمٍر َوأ َخَر ََيِبَساتٍ س نـم

د ِّيقُ }  . )البغوي(.الصدق الكثريُ  :يقالصد ِّ  {:أَيُـَّها الص ِّ
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ْبٌع } َانٍّ أَيُْكُلُهنَّ ســـــــَ ْبعِّ بـََقرَاتٍّ مسِّ اتٍّ ســـــــَ رٍّ َوُأَخَر اَيبِّســـــــَ نـُْباَلتٍّ ُخضـــــــْ ْبعِّ ســـــــُ قاَل  { عَِّجاٌف َوســـــــَ
ْبَع بـََقٰرتٍّ }: ، ما ملخصــــه( من الســــورة43يف اآليةِّ ) رمَحُه هللاالشــــوكاين  ــَ َانٍّ ســ مسني  { مجعُ  مسِّ

فأكلتهن .    على الســـــــمانِّ  العجافُ   أي: مهازيل، وقد أقبلتِّ  ،عجاف  ســـــــبعٌ  ومسينة، يف إثرهنَّ 
ْبَع } ــَ تٍّ َوسـ بـُلَــــــــــــــــــٰ نـْ ــُ ْبعِّ بـََقرَاتٍّ }على  { معطوفٌ سـ ــَ رٍّ }بقوله:  واملرادُ  {.سـ ــْ   { أنه قد انعقدَ ُخضـ
 .عليها حىت غلبتها والتوتْ  اخلضرَ  قد أدركتِّ  ها، واليابساتُ بُّ حَ 
 

ِت } -50 َوِة الالي  {َعِليم   ِبَكيمِدِهني ّبِ  ِإني رَ  َقطيعمَن أَيمِديـَه ني َما َِبل  النِ سم
بـه  أي: جرحنهـا، وليس املرادُ  ( من الســــــــــــــورة:31قـاَل رمحـَُه هللا يف اآليـةِّ ) {َقطَّْعَن أَيـْدِّيـَُهنَّ }

، وذلــك معروفٌ  بــه: اخلــدشُ  منــه اليــد، بــل املرادُ  نيُ بِّ الــذي تَ  القطعَ    كمــا قــالَ   ،يف اللغــة واحلز 
هنا: أًنملهن ، وقيل:  أبيديهنَّ  ا. وقيل: املرادُ إذا خدشــــــــــــــه صــــــــــــــاحبهِّ  يدَ  اس، يقال: قطعَ النح  

   أكمامهن .
 .الكيد: اًلحتيالرة: و ( من الس33قاَل يف اآليةِّ ) {بَِّكْيدِّهِّنَّ }
 

 {.رَاَودمت ني ي وس َف َعنم نـَفمِسهِ قَاَل َما َخطمب ك ني ِإذم } -51
َم معىن املراودة.  برفقٍّ  والطلبُ  املراودة: اإلرادةُ ( من الســـــــــــورة: 23وقد قاَل يف اآليةِّ ) قال: تقدَّ

 ..عن نفسها هُ جاريتَ  فالنٌ  فيقال: راودَ  ،الوقاع مبحاولةِّ  وقد َيصُّ ... إىل أن قال: ولني
 

ِدي  } -52 َ اَل يـَهم َائِِننيَ  َكيمدَ َوَأني اَّللي  {.اْلم
 .اًلحتيالالكيد: رة: و ( من الس33قاَل يف اآليةِّ )

 
 اجلزء الثال  عشر

 
ِلِهمم  َقلَب واانـم ا ِإذَ } -62  .{ِإىَل َأهم

 . )البغوي(.انصرفوا
 .)اخلازن، روح البيان...(. إىل أهلهم رجعوا
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م  ِإِن } -67  {.ِإالي َّلِليِ اْلم كم

 الدابةَ  ألهنا متنعُ   هبذا اًلســــــــــمِّ  الدابةِّ  مةُ كَ حَ  يتْ ومس ِّ   ،من النقيض واملنعِّ  عن اإللزامِّ  عبارةٌ  احلكمُ 
ــدة عن احلركاتِّ  ــي ترجيحَ  يَ إمنا مس ِّ   مُ واحلك ،الفاســـــ على   طريف املمكنِّ  أحدِّ  حكماً ألنه يقتضـــــ

َ  ممتنعَ  اآلخرُ  الطرفُ   حبيث يصــريُ  ،اآلخر ليس إًل   هبذا التفســريِّ  تعاىل أن احلكمَ   احلصــول، فبنيَّ
ــبحانه وتعاىل، وذلك يدلُّ  ــتندةٌ  املمكناتِّ  على أن مجيعَ  هلل ســ ــائهِّ  مســ ــيئتهِّ  وقدرهِّ   إىل قضــ  ومشــ

 مفاتيح الغيب(.. )وإما بواسطة ،واسطة وحكمه، إما بغريِّ 
 

 .{ص َواَع المَمِلكِ  نـَفمِقد  قَال وا } -72
 عدُم الشيءِّ بعد وجوده. )مفردات الراغب(.الفقد: 

 ك. )الواضح(.ـَملِّ منَّا كأُس الأي: ضاَع 
 

ِه َأّب اذمَهب وام ِبَقِميِصي َهـَذا } -93  {.َيَمِت َبِصريًا فَأَلمق وه  َعَلى َوجم
 
بوحي من هللا   البصــــــــــرِّ  قوةَ  يوجبُ  على وجههِّ  ذلك القميصِّ  أن إلقاءَ  احملققون: إمنا عرفَ  لَ قا

 . )مفاتيح الغيب(.عليه ًل يدلُّ  ألن العقلَ  ؛ذلك ملا عرفَ  ولوًل الوحيُ  ،تعاىل
 

 .{ِإّن ِ َأعمَلم  ِمَن اَّللِ  َما الَ تـَعمَلم ونقَاَل َأَلَم أَق ل ليك مم } -96
ما   على املصــيبةِّ  وثوابهِّ  وإحســانهِّ  من لطفهِّ   أي: أعلمُ ( من الســورة:  86ا يف اآليةِّ )قاَل يف مثله

 أنتم.  ًل تعلمونهُ 
 حي .  أبن يوسفَ  هُ علمَ  وقيل: أرادَ 
 صادقة.  أبن رؤايهُ  هُ علمَ  وقيل: أرادَ 

 املضطرين إىل هللا ما ًل تعلمون. ن إجابةِّ مِّ  وقيل: أعلمُ 
 

تَـغمفِ } -98  {.ِإنيه  ه َو المَغف ور  الريِحيم  ر  َلك مم َرّبِ  قَاَل َسومَف َأسم



168 
 

  هم منها.توبتِّ  م بعدَ هبَ يعذ ِّ  هبم أنْ   الرحيمُ   ،من ذنوهبِّ مِّ   التائبني إليهِّ  على ذنوبِّ    هو الساترُ إن ريب ِّ 
 )الطَّبي(.

 
ٍر ِإنم ه َو ِإالي } -104 َأَل  مم َعلَيمِه ِمنم َأجم ر  َوَما َتسم  .{ل ِلمَعاَلِمني ِذكم

 )ابن كثري(. وينجون به يف الدنيا واآلخرة. ،ويهتدون تذكرون بهي
 

 {.بـَغمَتًة َوه مم اَل َيشمع ر ونَ  السياَعة  َأوم َتَمتِيَـه م  } -107
 القيامة. )الطَّبي(.

 
 {.َوَما َأََن ِمَن المم شمرِِكنيَ  َوس بمَحاَن اَّلليِ } -108

 )البغوي(. تنزيهاً له عم ا أشركوا به.
 

َِخَرِة َخريم  لِليِذيَن اتـيَقوما وَ } -109  {.أََفاَل تـَعمِقل ونَ َلَدار  اآلم
ا، وهي خرٌي   ــً أي: وكما أجنينا املؤمنني يف الدنيا، كذلَك كتبنا هلم النجاَة يف الدارِّ اآلخرةِّ أيضــــــــــ

 )البيضاوي(.؟ م ليعرفوا أهنا خرييستعملون عقوهلَ  {أََفاَل } . )ابن كثري(،هلم مِّن الدنيا بكثري
 

رِِمنيَ } -110 ِم المم جم  {.َواَل يـ َردُّ ِبَمس َنا َعِن المَقوم
 وًل يـَُردُّ عذابُنا عن املشركني. )البغوي(.

 
 سورة الرعد

 
َََيِت َلَعليك مم } -2 َممَر يـ َفصِ ل  اآلم  {.ت وِقن ونَ  بِِلَقاِء رَبِ ك مم ي َدبِ ر  األم

 .)الطَّبي(. إلـيه عادِّ والـمَ  ،هللا نوا بلقاءِّ لتوقِّ 
 

 {.َويـ رمِسل  الصيَواِعقَ } -13
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  يف األجســــــامِّ  يقالُ  إًل أن الصــــــقعَ  ،الكبرية ةُ اهلدَّ  :يف األصــــــل وهي كالصــــــاقعةِّ  ،صــــــاعقة مجعُ 
ــية ــعقُ  ،األرضــ ــامِّ  والصــ   مع صــــوتٍّ  من الســــحابِّ   النازلةُ  هبا هنا النارُ  واملرادُ  .العلوية يف األجســ

 . )روح املعاين(.شديد
 

 .{الغ د وِ  َواآلصَ ِِبلم } -15
َم تفســــــــرُي الغدو ِّ واآلصــــــــالِّ يف األعراف.   ها، وكان مما قاَل  ( من205يف اآليةِّ )ويعين قال: تقدَّ

: مجعُ  وأوقاتِّ  الغدواتِّ  أوقاتِّ  :أيهناك:  صـــــيل،  غدوة، واآلصـــــال: مجع أ األصـــــائل. والغدو 
 .بإىل املغر  العصرِّ  من بعدِّ  الوقتُ  :األصيل :اجلوهري قالَ  .واألخفشاج الزج   هُ قالَ 
 

َماَواِت َواأَلرمضِ ق لم َمن }  -16 ُت  مِ ن د ونِِه  ريبُّ الســـــــــــي لَِياءق ِل اَّلل   ق لم أَفَاّتيَذم اَل ََيمِلك وَن   َأوم
 {.ألَنف ِسِهمم نـَفمًعا َواَل َضرًّا

 ؟همامها وخالقُ رُ واألرض، ومن مدب ِّ  واتِّ االسم ن مالكُ مَ  :يعين {:رَّبُّ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ }
ــنام  {:ْولِّيَاءأَ } ــر، واملعىن  والويلَّ  ،يعين األصـــــــــــ ــم رب ِّ  م غريَ يتُ تولَّ  :الناصـــــــــــ  ، واألرض واتِّ االســـــــــــ

 اخلازن(.. )يعين األصنام ،واّتذمتوهم أنصاراً 
 

َتَمَل َفَساَلتم َأومِديَة  ِبَقَدرَِها  َماءأَنَزَل ِمَن السيَماء } -17  {.السييمل  زََبًدا ريابًِيافَاحم
 رًا.أي: مط {َماء}
 . )روح البيان(.ورفع محلَ  أي: {فَاْحَتَملَ }
 

 .{ع قمََب الديارِ فَِنعمَم } -24
 ، أن املقصوَد هبا اجلنة.( من السورة22ذكَر يف اآليةِّ )

 
َد اَّللِي ِمنم بـَعمِد ِميثَاِقِه َويـَقمطَع وَن َما َأَمَر اَّللي  ِبِه َأنم ي وَصلَ َواليِذيَن } -25  {.يـَنـمق ض وَن َعهم

 عدمِّ النقضِّ وعدمِّ القطع، فُعرَِّف منهما تفسرُي النقضِّ والقطع.قال: مرَّ تفسرُي 
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ــدُه ورودمها يف اآليتني )و  ــورة:  من  (21 –  20قصـــ وَن الســـ ــُ }الَّذِّيَن يُوفُوَن بَِّعْهدِّ اَّلل ِّ َوًلَ يِّنُقضـــ
ُ بِّهِّ أَن يُوَصَل َوََيْشَ .  اْلمِّيثَاق ُلوَن َما أََمَر اَّلل  ُْم َوََيَافُوَن ُسوَء احلَِّساب{َوالَّذِّيَن َيصِّ  .ْوَن َرهبَّ

 .هاوحنوِّ  ميانِّ ابأل دوهُ على أنفسهم، وأكَّ  { الذي وثقوهُ َوًلَ يِّنُقُضوَن ٱْلمِّيثَـٰقَ }وقد قاَل هناك: 
ُلوَن َما } لَ َوٱلَّذِّيَن َيصـــــــِّ ُ بِّهِّ أَن يُوصـــــــَ ى عن هللا بصـــــــلته، وهنَ   ما أمرَ  كل ِّ   مشولُ  ظاهرهُ  :{أََمَر ٱَّللَّ
ــلـةُ  عبـاده، ويـدخـلُ  هللا وحقوقِّ  من حقوقِّ  ،عـهقط وقـد  .دخوًًل أو ليـاً  األرحـامِّ  حتـت ذلـك صــــــــــــ

 .من ذلك أوسعُ  الرحم، واللفظُ  من املفسرين على صلةِّ  كثريٌ   هُ قصرَ 
 

 {.َآيَة  ِمنم رَبِ هِ َويـَق ول  اليِذيَن َكَفر وا َلوماَل أ نمِزَل َعلَيمِه } -27
َم تفسرُي هذا قريبً   وقد قاَل هناك: ( من السورة.7ا. ويعين يف اآليةِّ )قال: تقدَّ

هم  القائلون هذه املقالةَ  وهؤًلء الكفارُ  .به من اآلايت ما قد جاءَ  غريُ   عليه آيةٌ  لَ نزِّ  أُ أي: هال  
موسى   آايتِّ  سوا مثلَ فالتمَ  ،ى هبااليت أتَ  اآلايتِّ  اج: طلبوا غريَ الزج   املستعجلون للعذاب. قالَ 

 .وعيسى
 

 {.ط وََب ََل مم َوح سمن  َمَآبٍ  ِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ الي } -29
 )الطَّبي(. ا أمرهم رهبم.مب من األعمال، وذلك العملُ  الصاحلاتِّ 

 
ٍل مِ ن قـَبمِلَك فََأمملَيمت  لِليِذيَن َكَفر وام }  -32 ِزىَء ِبر ســـــــــ  تـ هم َت  مم َفَكيمَف َكاَن   َوَلَقِد اســـــــــم ُث ي َأَخذم
 {.بِعَقا

َوأُْملِّي هَلُْم  }( منها: 183وقصـدُه اآليُة ) قال: اإلمالء: اإلمهال، وقد مرَّ حتقيقُه يف األعراف.
 هـ.. ا.عنهم العقوبة رُ وأؤخ ِّ هم، مهلِّ وأُ  ةَ هلم املدَّ  طيلُ أُ  :أي، وقد قاَل هناك: {إِّنَّ َكْيدِّي َمتِّنيٌ 

ــريُ  ــبيلِّ  هذه اآلايتِّ  املعىن أهنم إمنا طلبوا منكَ ها:  ما قبلوتفســـ ــتهزاء، وكذلك قد  على ســـ اًلســـ
 . )اخلازن(.ن قبلكمِّ  برسلٍّ  هزىءَ استُ 
 

ر ه مم } -33  {.َوص دُّوا َعِن السيبِيلِ َبلم ز يِ َن لِليِذيَن َكَفر وا َمكم
 . )الطَّبي(.لكفرهم به سبـيـلهِّ هم هللا عن عىن: وصدَّ مب
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هلم هو هللا   املانعُ  والصــــــادُّ   .عوا من ذلكنِّ ومُ  ،واهلداية  والرشــــــدِّ  الدينِّ  ن ســــــبيلِّ رفوا عصــــــُ  :معناه
 . )اخلازن(.تعاىل

 
َِخَرِة أَ } -34 نـمَيا َوَلَعَذاب  اآلم ََياِة الدُّ  .{َشقُّ ََل مم َعَذاب  ِف اْلم
 . )البغوي(.أشد  

 
َنيِة اليِِت و ِعَد المم تـيق وَن } -35 َار  ََتمِري مِ َمَثل  اجلم ََّنم  {.نم حَتمِتَها األم

فوق   ،ى الواسعهنر، وهو: اجملرَ  مجعُ  األهنارُ :  البقرة( من سورةِّ 25قاَل يف مثلها، يف اآليةِّ )
 ، واجلاري حقيقةً إليها جمازاً  اجلريُ  دَ سنِّ وأُ  .الذي جيري فيها ودون البحر، واملراد: املاءُ  اجلدولِّ 
 ...هو املاء

 
ر  مم َفِلل ِه  ِمن قـَبمِلهِ َوَقدم َمَكَر اليِذينَ } -42 يًعا المَمكم  .{مجَِ
 الذنب، كقولهِّ  ابسمِّ  املعاقبةِّ  تسميةِّ  اها "مكراً " على عرفِّ ها هبم. ومس  اليت أحلَّ  العقوابتُ  :أي

ُ َيْستَـْهزُِّئ هبِِّّمْ } تعاىل:  )ابن عطية(. هذا. وحنوِّ   15البقرة: سورة ] {اَّللَّ
 

 سورة إبراهيم
 
 {. لمَناه  ِإلَيمكَ أَنزَ  ِكَتاب  ر  ال  } -1

 يعين القرآن. )الطَّبي(. 
 
ِمِه اذمك ر وا نِعمَمَة اَّللِي َعَليمك مم ِإذم َأْنمَاك مم ِمنم } -6 نَ َوِإذم قَاَل م وَسى ِلَقوم  {.َآِل ِفرمَعوم

 . )روح البيان(. وهم القبط ،دينه  هلِّ أو  تباعهِّ أو  فرعونَ 
 
 {.يد  ِإني َعَذاّب َلَشدِ َولَِئنم َكَفرمُت م } -7

هم على كفرِّها. )ينظر ابن كثري(.وذلَك بسلبِّ النعمِّ عنهم، وعقابهِّ   إاي 
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ِمن ونَ  لميَـتَـوَكيلِ َوَعَلى اَّللِي فَـ } -11  {.المم ؤم

 . )الطَّبي(.وبـاهلل فلـيثق
 

ِلَكني الظياِلِمنيَ فََأومَحى ِإلَيمِهمم َرّبُّ مم } -13  {.لَنـ هم
  "ونالظامل" هلم يلَ ق أن يكونَ  وقد جيوزُ   .هللا بكفرهم عقابَ هم، فأوجبوا هلا الذين ظلموا أنفســـــَ 

إذ  عهاـضــــــ مو   يف غريِّ  بوضـــــــعهم العبادةَ  واآلهلة، فيكونُ  من األواثنِّ  ادتهُ عب وزُ ًل جت َمن  لعبادهتم
 )الطَّبي(. ني.وا بذلك ظاملمسُّ  ،ماً كان ظل

 . )اخلازن(.فال ّتافوهم أمرهم إىل اهلالكِّ  يعين أن عاقبةَ 
 

َنا قَ } -21  .{َما لََنا ِمنم حمَِيصٍ  َأَجزِعمَنا َأمم َصَْبمَنَ ال وا َلوم َهَداََن اَّللي  ََلََديـمَناك مم َسَواء  َعلَيـم
 . )روح البيان(.على البالء الصَّبِّ  عدمُ  :اجلزع
 . )اخلازن(.عنه عما هو بصدده، ويقطعهُ  اإلنسانَ  ألنه يصرفُ  ؛من احلزن أبلفُ  اجلزعُ 

 
 {.أَنف َسك م م وّن َول وم وام تـَل و َفالَ } -22

 اإلنسانِّ بنسبتهِّ إىل ما فيه لوم. )مفردات الراغب(.اللوم: عذُل 
 

َار  َخاِلِديَن ِفيَها } -23 ََّنم َوأ دمِخَل اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
 {.َساَلم   حتَِيـيتـ ه مم ِفيَهاِبِِذمِن َرّبِ ِمم 

َم   تفسرُي هذا يف سورةِّ يونس.أورَد كلماتٍّ مث قال: وقد تقدَّ
ُْم  ويعين اآليتني التاســـعَة والعاشـــرَة من الســـورة:  َاتِّ يـَْهدِّيهِّْم َرهبُّ احلِّ }إِّنَّ الَّذِّيَن آَمُنواْ َوَعمُِّلوْا الصـــَّ
ْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتِّيـَّتـُُهْم فِّيَها  .   عِّيمإبِِّّميَاهنِِّّْم جَتْرِّي مِّن حَتْتِّهُِّم اأَلهْنَاُر يفِّ َجنَّاتِّ النَّ  َدْعَواُهْم فِّيَها ســـــــــُ

ُر َدْعَواُهْم أَنِّ احْلَْمدُ   .َّللِّ ِّ َرب ِّ اْلَعاَلمِّني{ َساَلٌم َوآخِّ
ُْم إبِِّّميَ يف تفسريِّ اآليتني:  وملخُص قولهِّ   لَِّحاتِّ يـَْهدِّيهِّْم َرهبُّ اهنِِّّْم{ }إِّنَّ ٱلَّذِّيَن آَمُنواْ َوَعمُِّلواْ ٱلصَّــــــــــٰ

 .أي: بني أيديهم }جَتْرِّى مِّن حَتْتِّهُِّم ٱأَلهْنَـُٰر{ م إبمياهنم إىل جنةٍّ هم رهبُّ رشدُ فيه إضمار، أي: يُ 
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ُهْم{ أي: قوهلُ } َنَك ٱللَُّهمَّ{ وهي كلمةُ م وكالمُ َدْعوَٰ ْبَحــــــــــــــــــــٰ ــُ  هللا من كل ِّ  هُ تنزيه، تنز ِّ  هم }فِّيَها ســـ
اَلمٌ } ســـــــوء. هلم   املالئكةِّ  وقيل: حتيةُ  ،م بعضـــــــاً ابلســـــــالمهبعضـــــــُ  أي: حيي ِّ { َوحتِّيـَّتـُُهْم فِّيَها ســـــــَ

 ..ابلسالم.
 

 {.طَي َِبةٍ َكَشَجرٍة طَي َِبًة  َأَلَم تـََر َكيمَف َضَرَب اَّلل   َمَثالً َكِلَمًة } -24
ُه احلواسُّ  ُه النفس. )مفردات الراغب(.أصُل الط ِّيبِّ ما تستلذُّ   وما تستلذُّ

 
ِت أ ك َلَها} -25 َا ك    تـ ؤم َممثَاَل لِلنياسِ لي ِحنٍي ِبِِذمِن َرّبِ   {.َلَعليه مم يـََتذَكير ونَ  َوَيضمِرب  اَّللي  األم

 .منها من مثرها لُ ما يؤكَ  طعمُ تُ  {:تـُْؤيتِّ ُأُكَلَها}
ُ اأْلَْمثَاَل لِّلنَّاسِّ }  ي(.)الطَّب  هلم األشياء. هُ ويشب ِّ  للناسِّ  األمثالَ  هللاُ  لُ وميث ِّ  {:َوَيْضرُِّب اَّللَّ
 

 .{َجَرٍة َخبِيَثةٍ َكشَ   َوَمثل  َكِلَمٍة َخبِيَثةٍ } -26
ــريها. ويعين يف اآليةِّ ) َم تفســــ ــرك، أو ما هو  24قال: تقدَّ ــورة، فقال: هي كلمُة الشــــ ( من الســــ

.  هـ.ا. أعمُّ من ذلك من كلماتِّ الشر 
ــة رداءةً  هُ كرَ ما يُ   :واخلبيث ثُ خبِّ مُ ــــــــــــــــــ الو  ــاسـ ــً  ،وخسـ ــوسـ  يءُ الرد :له، وأصـــ ا كان أو معقوًًل حمسـ

 ... )مفرداُت الراغب(.احلديد ثِّ ى خبَ اجلاري جمرَ  ،لةخْ الد ِّ 
 

 . {َويـَفمَعل  اَّللي  َما َيَشاء  } -27
  عليــه يف مجيعِّ  ًل اعرتاضَ  ه،وتركــ  والتثبيــتِّ  ،واإلضــــــــــــــالل واهلــدايــةِّ  ،واخلــذًلن يعين من التوفيقِّ 

 )اخلازن(. . 23]سورة األنبياء: { َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَلُونَ ًَل ُيْسَأُل } ،أفعاله
 

ََّنَاَجَهنيَم } -29  {.َوبِئمَس المَقَرار   َيصمَلوم
. )روح  كتصـــــالها  ،هاى حرَّ قاســـــَ  :اليً صـــــَ  ى النارَ صـــــلَ  :يقال  ،هاداخلني فيها مقاســـــني حلر ِّ  أي:

 البيان(.
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 {.َآَمن وا ي ِقيم وا الصياَلةَ ق لم ِلِعَباِدَي اليِذيَن } -31
ا ويف  قْل لعبادَي ا م، بشـــــــــــــروطِّها وأركاهنِّ ملؤمنني يَلتزموا جانَب الطَّاعة، وحيافظوا على صـــــــــــــلواهتِّ

ا. )الواضح(.  أوقاهتِّ
 

ِر ِبَِممرِهِ  المف لمكَ َوَسخيَر َلك م  } -32 ِرَي ِف المَبحم  {.لَِتجم
 )الطَّبي(. .وهي السفن

 
َعلم َهَذا المبَـَلَد } -35  {.ًناَآمِ َوِإذم قَاَل ِإبـمَراِهيم  َربِ  اجم

 . )البغوي(.فيه نُ يؤمَ  َذا أمنٍّ 
 

َم َيَمتِيِهم  المَعَذاب   أَنمِذرِ وَ } -44  {.النياَس يـَوم
 ( من السورة.52فسََّر اإلنذاَر ابلنصيحةِّ والتخويف، يف اآليةِّ )

 
َممثَالَ  َوَضَربـمَنا} -45  {.َلك م  األم

 أي: اختارَ  ، فقال:{َف َضَرَب ٱَّللَُّ َمَثالً  َكيْ }أملَْ تـَرَ ( من السورة: 25فسََّر الكلمَة يف اآليةِّ ) 
 .الالئق به يف موضعهِّ  هُ مثالً وضعَ 

 
َره مم  َمَكر واَوَقدم } -46  {.َمكم

 . )روح البيان(.خديعة املكرُ 
 

َ ُم مِلَف َوعمِدِه ر س َله   حَتمَسََبي َفالَ } -47  .{اَّلل 
 يط(.. )البحر احملهنا قِّ املتحقَّ  على األمرِّ  احلسبانُ  قَ طلِّ أُ 

 
َسابِ } -51 َ َسرِيع  اْلِم  .{ِإني اَّللي

َم تفسريه.  ا.هـ. قاَل رمَحُه هللا: ًل يشغلُه عنه شيء، وقد تقدَّ
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ــريهوقد  ــورةِّ البقرة }( من 202، يف اآليةِّ )قاَل يف تفســــ ُ  ســــ ُبوا َواَّللَّ ــَ يٌب ممَِّّا َكســــ ــِّ أُولَئَِّك هَلُْم َنصــــ
رِّيعُ  ــَ ابِّ   سـ ــَ ــابَ  {:احلِّسـ ــريعٌ  القيامةِّ  يف يومِّ  بادهِّ لع هُ املعىن: أن حسـ   روا ذلك أبعمالِّ ه، فبادِّ ؤ جمي  سـ
عن  شأنٌ  لهُ شغَ هم، وأنه ًل يَ عددِّ  على كثرةِّ  اخلالئقِّ  حسابِّ   بسرعةِّ  هُ نفسَ  أو أنه وصفَ   .اخلري

َدةٍّ{} تعاىل: واحدة، كما قالَ  هم يف حالةٍّ شأن، فيحاسبُ    مَّا َخْلُقُكْم َوًلَ بـَْعُثُكْم إًِّلَّ َكنَـْفسٍّ ٰوحِّ
 . 28لقمان: سورة ]
 

 اجلزء الرابع عشر
 

 سورة اِْلجر
 
 {.م ِبنيٍ الر تِلمَك َآََيت  المِكَتاِب َوقـ رمَآٍن } -1
 . )الطَّبي(.شَدهرُ  هُ وتدبَـّرَ  هُ لَ ن أتمَّ مَ  نيُ يُبِّ 
 
رَ ِإَني ََنمن  نـَزيلمَنا } -9  .{َوِإَني َله  َْلَاِفظ ون الذ ِكم

 وهو القرآن. )الطَّبي(.
 

ٍِ المم رمَسل ونَ فـََلمي } -61  {.ا َجاَء َآَل ل و
َم تفسـريُه يف سـورةِّ هود. لُنَا   ( من السـورة:77وقصـدُه اآليُة )  ذكَر أنه تقدَّ }َوَلمَّا أَن َجاءْت ُرسـُ

 لوطٍّ   وقريةِّ   إبراهيم، وكان بني إبراهيمَ  من عندِّ  املالئكةُ  ا خرجتِّ م  ــــــــــــــــ ل . وقد قاَل هناك:{لُوطًا
 وط.وا إىل لؤ فراسخ، جا أربعةُ 

 
ِلَك ِبِقطمٍع مِ َن اللييملِ } -65 ِر ِبَِهم  {.فََأسم

ــورةِّ هود. ــريُه يف سـ َم تفسـ َل القوَل لغة، 81يف اآليةِّ ) ووه  ذكَر أنه تقدَّ ــَّ ــورة، وقد فصـ ( من السـ
ــرَ "قيل: إن وكان مما قال:  ــريِّ   "ىأسـ ــرَ "الليل، و من أولِّ  للمسـ ــريِّ   "ىسـ   عُ طْ والقِّ  .من آخره للمسـ

 منه. من الليل: الطائفةُ 
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 .{ِحَجارًَة ِمنم ِسجِ يلٍ  َوَأممطَرمََن َعلَيمِهمم َفَجَعلمَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها } -74

افَِّلَها ( من ســـــورةِّ هود:  82يف اآليةِّ الكرميةِّ ) ــَ   َوأَْمطَْرًَن َعَليـَْها}فـََلمَّا َجاء أَْمُرًَن َجَعْلنَا َعالِّيَـَها ســـ
ود{ يلٍّ مَّنضــُ ج ِّ َجارًَة م ِّن ســِّ رًن يف  طِّ ومُ  ،رًن يف العذابمطِّ أُ  :قيل: إنه يقال: ايف معناه، فقاَل حِّ

 ى ذلك اهلروي.حكَ  .مطرتوأَ  ،السماء طرتِّ الرمحة. وقيل: مها لغتان، يقال: مَ 
 

 .{ظَاِلِمنيَوِإن َكاَن َأصمَحاب  األَيمَكِة لَ } -78
 ( من سورةِّ هود.95 – 84وقصتهم يف اآلايت ) ذكَر أنه سبَق تفصيُل ظلمهم.

 . )النسفي(.عليه السالم شعيبٍّ  وهم قومُ  .لكافرين{: الِّمِّنيَ َلظَ }
 

َنا ِمنـمه مم } -79  {.َوِإَّني َما لَِبِإَماٍم م ِبنيٍ  فَانـمتَـَقمم
نـُْهْم{ ابإلِّهالك.  )البيضاوي(. }فَٱنتَـَقْمنَا مِّ

 
 {.م صمِبِحنيَ  فََأَخَذَتم م  الصييمَحة  } -83

َم ذكُر الصــــــــــــــيحـــةِّ يف األعرافِّ  ( من ســــــــــــــورةِّ هود: 94وهي يف اآليــةِّ ) ويف هود. قــال: تقـــدَّ
ْيَحةُ } ــَّ ــاحَ {، قال: َوَأَخَذتِّ الَّذِّيَن ظََلُموْا الصــ ْيَحَة{ اليت صــ ــَّ   حىت خرجتْ  ،هبم جَّبائيل }ٱلصــ

 .ادهمهم من أجسأرواحُ 
 

َِميل السياَعةَ َوِإني } -85  .{آلتَِية  فَاصمَفِح الصيفمَح اجلم
 . )الطَّبي(.ا القـيامةفـيه التـي تقومُ  وهي الساعةُ 

 
ر كَ َوَلَقدم نـَعمَلم  أَنيَك } -97  {.ِِبَا يـَق ول ونَ  َيِضيق  َصدم
  واملزاجَ   البشـريةَ  ةَ ألن اجلبلَّ  ؛ا يقولونمب وانقباضـهِّ  صـدرهِّ  منه، من ضـيقِّ  سـبحانهُ  مبا يعلمهُ  هُ أعلمَ 

 (.، القامسي. )مفاتيح الغيبيقتضي ذلك اإلنساينَّ 
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 النحلسورة 
 

 {.فَاتـيق ونِ نم أَنمِذر وا أَنيه  اَل ِإَلَه ِإالي َأََن أَ } -2
 )البغوي(. فخافون.

 
 {.ِإني رَبيك مم َلَرء وف  رَِحيم  } -7

يٌم{ . )ابن كثري(وســــــــــــخرها لكم لكم هذه األنعامَ  ربكم الذي قيضَ  :أي  ، خبلقه }َلَرُؤوٌف رَّحِّ
 .)النسفي، اخلازن( لكم هذه املنافع. جعلَ  حيثُ 

 
َارًا َوس ب اًل } -15 َرمِض َرَواِسَي َأنم ََتِيَد ِبك مم َوَأَّنم  {َلَعليك مم ََتمَتد ونَ َوأَلمَقى ِف األم

اليت  واملواضــعِّ  ،اليت تقصــدون إىل األماكنِّ  اليت جعلها لكم يف األرضِّ  لكي هتتدوا هبذه الســبلِّ 
 )الطَّبي(. وا.وا وتتـحريَّ تريدون، فال تضلُّ 

 
ِم ه مم َوَعالَماٍت َوِبِ } -16 َتد ونلنيجم  .{يـَهم

 )الطَّبي(. وتفصيلُه يف )روح البيان(. هتتدون هبا لـيالً فـي ُسبلكم.
 

 .{َأاَل َساَء َما يَزِر ونَ } -25
 حَيمِّلون.ئس ما ب األنعام: أي:( من سورةِّ 31قاَل يف تفسريِّ مثلِّها يف اآليةِّ )

 لون.لذي يتـحمَّ ا والثقلُ  ،الذي أيمثون اإلمثُ  أًل ساءَ وقال الطَّبي: 
 

َم المِقَياَمِة ُي مزِيِهمم َويـَق ول  أَيمَن } -27  {.اليِذيَن ك نت مم ت َشاقُّوَن ِفيِهمم  ش رََكآِئيَ ُث ي يـَوم
رََكآئِّيَ }تقريعاً للمشــركني بعبادهتم األصــنام:  يامةِّ الق يومَ  تعاىل ذكرهُ  يقولُ  يقول: أين   ؟{أَْيَن شــُ

 )الطَّبي(. ا أهنم شركائي الـيوم؟ الدنـيالذين كنتـم تزعمون يف
 

 {.اليِذيَن تـَتَـَوفياه م  المَمالِئَكة  ظَاِلِمي أَنف ِسِهمم } -28
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ــريه. َم تفسـ ــاءِّ قولُه تعاىل: 97وقد ورَد يف اآليةِّ ) قال: تقدَّ ــورةِّ النسـ }إِّنَّ الَّذِّيَن تـََوفَّاُهُم ( من سـ
هِّْم قَالُواْ فِّيَم   أن  ،عن احلســـــــــــــن فورك وحكى ابنُ قاَل هناك:  {.ُكنُتمْ اْلَمآلئَِّكُة ظَالِّمِّي أَنـُْفســـــــــــــِّ

 ابملالئكــة: مالئكــةُ  هم، وهو األظهر. واملرادُ أرواحَ  تقبضُ  :حتشــــــــــــــرهم إىل النــار. وقيــل :املعىن
ُكم مََّلُك ٱْلَمْوتِّ ٱلَّذِّى وُك َل بُِّكْم{ تعاىل:  لقولهِّ  ؛املوت  . 11السـجدة: سـورة ]  }ُقْل يـَتَـَوفَـّـــــــــــــــٰ

هِّْم{ حال، أي: يف حالِّ وقوله: }ظَالِّمِّى   ا.هـ. .همهم أنفسَ ظلمِّ  أَنُفسِّ
ســــــــــــــــاعــةِّ  تفســــــــــــــرُي اآليــة: هؤًلءِّ الــذيَن أتيت إليهُم املالئكــُة املكلَّفــُة بقبضِّ األرواح، وهم يف و 

م. اًلحتضار، وقد ظَلموا أنفَسهم بكفرِّهم  )الواضح(. وعصياهنِّ
 

ِينَ  َمثـمَوىفـَلَبِئمَس فَادمخ ل وا أَبـمَواَب َجَهنيَم َخاِلِديَن ِفيَها } -29  .{المم َتَكْبِ 
 )الطَّبي(. .منزل

 
ام }  -30 ًاَماَذا أَنَزَل رَبُّك مم قَال وام  َوِقيَل لِليِذيَن اتـيَقوم َنة    َخريم نـمَيا َحســَ ن وام ِف َهِذِه الدُّ ســَ ل ِليِذيَن َأحم

 .{المم تيِقنيَوَلَدار  اآلِخَرِة َخريم  َولَِنعمَم َدار  
أنـَْزل وتقوى هلل: }مـاَذا  انٍّ إميـ  اـلذين هم أهـلُ  اآلخرِّ  للفريقِّ  قيـلَ  {:نَزَل َربُُّكْم قـَالُواْ َخرْيًامـَاَذا أَ }

ــألةُ  ..خرياً. يقول: قالوا: أنزلَ  {َخرْياً َرب ُكْم قالُوا  ني كليهما واحدة، وهي قوله: وابقبل اجل واملســــ
ــاطريُ ل، فقـ جحـدوا التنزيـ  ارَ ألن الكفـ   ؟}مـاَذا أنـَْزل َرب ُكْم{  : ني، أياألول الوا حني مسعوه: أســــــــــــ

ــل،  نزلِّ األولني ومل يُ  به أســــاطريُ  هذا الذي جئتَ  قوا التنزيــــــــــــــــ هللا منه شــــيئاً. وأما املؤمنون فصــــدَّ
 .خرياً  مبعىن أنه أنزلَ  ،ا{ريًْ خَ } :فقالوا

 . )الطَّبي(.معاصيه بِّ وجتنُّ   فرائضهِّ  أبداءِّ  هُ وا عقابَ قَ فاتَـّ  ،يف الدنيا ذين خافوا هللاَ لا {:اْلُمتَّقِّني}
 

خ ل وََّنَا ََتمِري } -31 ٍن َيدم َار  َجنيات  َعدم ََّنم  {.ِمنم حَتمِتَها األم
َم معىن جري األهنارِّ من حتت اجلنات.  قال: تقدَّ

ــورةِّ ( من 25َل يف مثلها، يف اآليةِّ )قاوقد  ــعهنر، وهو: اجملرَ  مجعُ  األهنارُ :   البقرةســــــــ  ، ى الواســــــــ
ــنِـّ وأُ  .اـلذي جيري فيهـا واملراد: امـلاءُ  ودون البحر، فوق اجلـدولِّ  إليهـا جمـازاً، واجلـاري   اجلريُ  دَ ســــــــــــ

 ...هو املاء حقيقةً 
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مبتهجني.    دخلوهَنا ويســــــــــــــكنون فيها فرحنيوتفســــــــــــــرُي أوهلا: هلم جنَّاٌت ُمَعدٌَّة إلقامةٍّ دائمة، ي
 )الواضح(.

 
تَنِب وا الطياغ وتَ  ا اَّلليَ َأِن ا عمب د و َوَلَقدم بـََعثـمَنا ِف ك لِ  أ ميٍة َرس واًل } -36  {.َواجم

كانوا  َ يعين أن الرســــــــــل ،{أَنِّ اُْعُبُدوا اَّللََّ }عين كما بعثنا فيكم حممداً صــــــــــلى هللا عليه وســــــــــلم ي
 ... )اخلازن(.دوا هللابأيمروهنم أبن يع

 
 .{َوَعَلى َرّبِ ِمم يـَتَـوَكيل ونَ  اليِذيَن َصَْب وا} -42

الَـّذِّيَن  }الـذي ذكرًنه،  هم، وآتينـاهم الثوابَ ذين وصــــــــــــــفنـا صــــــــــــــفتَ تعـاىل ذكره: هؤًلء الـ  يقولُ 
 أمورهم، َوَعلـى َرهب ِِّّْم يـَتَـوَكَُّلوَن{ يقول: وابهلل يثقون يف}  ،يا الدن هللا على ما ًنهبم يفيف {َصََّبُوا

 )الطَّبي(. م.اليت تنوهبُ  األمورِّ   نوائبِّ وإلـيه يستندون يف
 

رِ } -43 َل الذ ِكم أَل وا َأهم ت مم اَل تـَعمَلم ونَ  فَاسم    {.ِإنم ك نـم
ــركي قريش يقولُ  ــلُ   وإنْ :  ملشــ   رجالٌ  ن قبلكم من األممِّ إىل مَ   كنتم ًل تعلمون أن الذين كنا نرســ

مهم  أي ظننتم أن هللا كلَّ  ،وقلتم هم مالئكة ،مى هللا عليه وســـــــــــلَّ صـــــــــــلَّ  حممدٍّ  مثلُ  ،من بين آدم
 طَّبي(.... )القباًل، }فـاْسئَـُلوا أَْهَل الذ ِّْكرِّ{

 
َي فَ } -51 َا ه َو ِإَله  َواِحد  فَِإَيي ِ ِإَّني ِ اثـمَننيم  {.ارمَهب ونِ َوقَاَل اَّللي  اَل تـَتيِخذ وا ِإََلنيم

الرهب، والرهبة: اخلوف، ، فقال: ( منها40وهو يف اآليةِّ ) ذكَر أنه قد مرَّ مثلُه يف أولِّ البقرة.
 .به معىن التهديد األمرُ  ويتضمنُ 

موين يتُ صع  إنْ  يَ كم إايَّ وخافوا عقايب مبعصيتِّ  ،قوافاتَّ  يَ فإاي  اُم الطَّبي موضًحا املعىن: وقاَل اإلم
 .اكم يل شريكً يف عبـادتِّ  م غريي، أو أشركتُ وعبدمتُ 

 
 .{الضُّرُّ فَِإلَيمِه ََتمَأر ون َمسيك م  ُث ي ِإَذا } -53

 .. )الطَّبي(.إذا أصابكم يف أبدانكم
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 .{َعنمك مم ِإَذا َفرِيق  ِمنمك مم ِبَرّبِ ِمم ي شمرِك ونَ  الضُّري  ُث ي ِإَذا َكَشفَ } -54
 وكلُّ ما يتضرَُّر به اإلنسان. يف اآليةِّ السابقةِّ أبنه املرُض والبالءُ واحلاجُة والقحط، هُ فسَّرَ 

 
أَل ني َعميا ك نت مم تـَفمََت ون ََتَّلل ِ } -56  .{لَت سم

 وهللا. )الطَّبي(.
 

 {.َأعمَماََل مم  فـََزييَن ََل م  الشييمطَان  َقدم َأرمَسلمَنا ِإىَل أ َمٍم ِمنم قـَبمِلَك لَ  ََتَّلليِ } -63
 {: وهللا.اَتَّللَِّّ }
 . )الطَّبي(.هلم الشيطان فحسَّنَ  {:الشَّْيطَانُ فـََزيََّن هَلُُم }
 

َ ََل م  الــيِذي اخم } -64 اَب ِإالي لِتـ َبنيِ  َك المِكتــَ ــم ا َعلَي ــَ ا أَنـمَزلمن ــِه َومــَ ةً تَـَلف وا ِفي ًدى َوَرمحــمَ ٍم   َوهــ  ِلَقوم
ِمن ونَ   {.يـ ؤم

اهلَُدى: ما يهتدون به من ( من سورةِّ األعراف: 154قاَل يف تفسريِّ اللفظني، يف اآليةِّ )
 األحكام، والرمحة: ما حيصُل هلم من هللا عند عملهم مبا فيها من الرمحةِّ الواسعة.

 
ََراِت النيِخيِل َواألَ } -67 ًَ  {.تـَتيِخذ وَن ِمنمه  َسَكًرا َورِزمقًا َحَسًنا عمَنابِ َوِمن 

 البيان(.. )روح يها الناس من عصريها ونطعمكمأونسقيكم 
 

ٍم يـَتَـَفكير ونَ  آَلَيَةً ِإني ِف َذِلَك } -69  {.ِلَقوم
 . )روح البيان(.الرابنية على القدرةِّ  دالةً  ظاهرةً  حجةً 

 
َ َعِليم  َقِدير  } -70  .{ِإني اَّللي
  ى ما شــــــــــاء، ًل جيهلُ عل  ويكون، قديرٌ  ما كانَ  كل ِّ ب مه، عليمٌ عل وًل يتغريَُّ  ،ىًل ينســــــــــَ  هللاَ  إنَّ 

 )الطَّبي(. ه.شيٌء أرادَ  هُ وًل يُعجزِّ  ،اشيئً 
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ل وام }  -71 َل بـَعمضـَك مم َعَلى بـَعمٍض ِف المر ِزمِق َفَما اليِذيَن ف ضـِ  َما رِزمِقِهمم َعَلى  ِبَرآدِ يَواَّلل   َفضـي

َاَّن  مم فـَه مم ِفيِه َسَواء أَفَبِِنعمَمِة اَّللِ    {.ََيمَحد ونَمَلَكتم َأَيم
 .ضافةلإل النونُ  سقطَ  (ينراد ِّ ) صلهُ أ .ايهإرزقهم  يىل الذإهم رزقِّ  يمبعط أي: {بَِّرآد ِّي}
 )روح البيان(. معىن الكفر. لتضمينهِّ  والباءُ  .نكاراإل :اجلحود {:جَيَْحُدون}
 

َربَ }  -76 ــَ ٍء َوه َو َكلٌّ َعَلى َموماَله     اَّللي  َمَثاًل َوضــــــ يم ــَ ِ َأَحد َه َا أَبمَكم  اَل يـَقمِدر  َعَلى شــــــ رَج َلنيم
ه  اَل َيَمِت   .{ِبَريمٍ أَيـمَنَما يـ َوجِ هم

ُ َمَثاًل } َرَب اَّللَّ ــَ ــابقة: .{َوضــ ــتدلُّ   أي: ذكرَ   قاَل يف مثلها يف اآليةِّ الســ ــيئاً يســ   به على تباينِّ  شــ
 ا.هـ.... احلال

َرْيٍّ }  . )اخلازن، روح املعاين(.مهم ٍّ  وكفايةِّ  بنجحٍّ  :{خبِّ
 

 {.ِإالي اَّللي   َي مِسك ه ني ا َأَلَم يـََروما ِإىَل الطيريمِ م َسخيَراٍت ِف َجوِ  السيَماِء مَ } -79
  تقدرْ  مل إايها بذلك، ولو ســلبها ما أعطاها من الطريانِّ  وبتســخريهِّ  ،إًل ابهلل ما طرياهنا يف اجلو ِّ 

 )الطَّبي(. ارتفـاعاً. ى النهوضِّ عل
ُكُهنَّ  جســـــدها  فإن ثقلَ   ،الواســـــعة بقدرتهِّ  وجلَّ   }إًِّلَّ ٱَّللَُّ{ عزَّ  عن الوقوعِّ  { يف اجلو ِّ }َما مُيْســـــِّ

ــيان ســــــــقوطها اهلواءِّ  ورقةَ  . )روح البيان، روح  من حتتها من فوقها وًل دعامةَ   وًل عالقةَ  ،يقتضــــــ
 املعاين(.

 
 {:ِظاَلالً  َعَل َلك م مِ يا َخَلقَ َواَّلل   جَ } -81

 .. )الطَّبي(.وغريها من األشجارِّ  لكم مما خلقَ  أن جعلَ  ،هللا علـيكم أيها الناس ومن نعمةِّ 
 

 {.يـَفمََت ونَ َوَضلي َعنـمه مم َما َكان وا } -87
 . )اخلازن(.يكذبون
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ٍء } -89 َياًَن ِلك لِ  َشيم ِلِمنيَ وَ َونـَزيلمَنا َعلَيمَك المِكَتاَب تِبـم  {.ه ًدى َوَرمحمًَة َوب شمَرى لِلمم سم
اهلَُدى: ما  ( من ســـــــورةِّ األعراف:  154يف تفســـــــريِّ اللفظني األولني، يف اآليةِّ )الشـــــــوكاين قاَل 

يهتــدون بــه من األحكــام، والرمحــة: مــا حيصــــــــــــــــُل هلم من هللا عنــد عملهم مبــا فيهــا من الرمحــةِّ 
 الواسعة.

 قَ صــدَّ  }َوَرمْحًَة{ ملنْ   ،}َوُهدًى{ من الضــاللة  بقَي من اآلية: وقاَل اإلماُم الطَّبي فيهما وفيما
 أطاعَ  ملنْ  ه. وبشــــــــــــــارةً حرامَ  مَ وحرَّ  ،هحاللَ  وهنيه، فأحلَّ  وأمرهِّ  هللاِّ  من حدودِّ  ،يها فمب به، وعملَ 

  كرامته.  وعظيمِّ  ،خرة اآليف ثوابهِّ  لِّ جبزي رهُ لطاعة، يبش ِّ له اب وأذعنَ  ،لتوحيدله اب وخضعَ  هللاَ 
 

َانَ } -91 ََيـم وا األم ا َوقـَدم َجَعلمت م  اَّلليَ َعلَيمك مم َكِفياًل  َواَل تـَنـمق ضـــــــــــ  َد تـَومِكـيِدهـَ ِإني اَّلليَ يـَعمَلم  مَـا بـَعـم
 .{تـَفمَعل ونَ 

 )الطَّبي(. .الذي تعاقدمت فيه األيـمان مرَ الفوا األوًل ّت {:َوًَل تـَنـُْقُضوا اأْلَمْيَانَ }
 . )روح البيان(.احللف ًل حتنثوا يف أي: ،حتلفون هبا عند املعاهدة اليت{ انَ َوًَل تـَنـُْقُضوا اأْلَميَْ }
اليت تعـاهـدون   مـا تفعلون يف العهودِّ  يعلمُ  - أيهـا النـاسُ  - إن هللا {.إِّنَّ اَّللََّ يـَْعَلُم مـَا تـَْفَعُلونَ }
ــاءِّ  ،هللا ــى أنفســـــــكم، أتَّبُّ  واألحالفِّ  ،هبا من الوفـــــــــــــــــــ أم  ،ون فيهاواألميان اليت تؤكدوهنا علـــــــــــــــــــ

ـــم كم عنها وعما عملتُ سائلُ علـــيكم، وهو مُ  هُ صٍّ ذلك كلَّ ذلك من أفعالكم، حمُ   وغريِّ  ،تنقضوهنا
وهنـيه، فتســــــــــــــتوجبوا ـبذـلك مـنه مـا ًل  هُ م فيهـا أمرَ وـقد خـالفتُ  وهُ احـذروا هللا أن تلقَ فيهـا، يقول: فـ 

 عقابه. مِّ لكم به من ألي قِّبلَ 
 

اليِِت } -92 تم نَـ َواَل َتك ون وا كــَ اًَث  َقضــــــــــــَ ِد قـ ويٍة أَنمكــَ ذ وَن َأَيــمَاَنك مم َغزمَلــََا ِمنم بـَعــم َدَخاًل   تـَتيخــِ
َنك مم   .{بـَيـم

تْ } والعِّقـد، وهو ضـــــــــــــــدُّ اإلبرام. )مفرداُت النقض: انتثـاُر الَعقـدِّ مِّن البنـاءِّ واحلَبـلِّ  {:نـََقضـــــــــــــــَ
 الراغب(.

ُذوَن أمَْيَاَنُكمْ } توكيدها وإعطائكم هللا   كم بعدَ كم أميان نقضــــــــــــــِّ يف وًل تكونوا أيها الناسُ   {:تـَتَّخِّ
 ... )الطَّبي(.واثـيقَ وامل بذلك العهودَ  لوفاءِّ اب
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َاَنك مم َدَخاًل } -94 َنك مم  َواَل تـَتيِخذ وا َأَيم  {.بـَيـم
( أورَد معـــاينَ  لِّ  ل: املكرُ اجلوهري: والــدخَـــ  قــالَ  هكـــذا: ( من الســــــــــــــورةِّ 92يف اآليــةِّ ) )الــدخــَ

يف   دخلَ ما أُ  لُ ل، وقيل: الدخَ صــــــــــــحيحاً فهو دخَ  مل يكنْ   أمرٍّ  كلُّ   أبو عبيدة: واخلديعة، وقالَ 
 ا.هـ. .وغالًّ  ااج: غشًّ الزج   على فساده. وقالَ  الشيءِّ 

. بينكم  والفســـــــادِّ  للغدرِّ  متخذين أميانكم وســـــــيلةً  ،هذا شـــــــأهنا هني ابمرأةٍّ ًل تكونوا مشـــــــبَّ  :أي
 )روح البيان، روح املعاين(.

 
زِيـَنـيه مم } -97 َسِن َما َكان وا يـَعمَمل ونَ َولََنجم َره مم ِبَِحم  {.َأجم

}َما عِّندَُكْم يَنَفُد َوَما عِّنَد اَّلل ِّ  وهو يف اآليةِّ السابقة:  قال: قدَّمنا قريبًا تفسرَي اجلزاءِّ ابألحسن.
نِّ َما َكانُواْ يـَْعَمُلون{ ــَ ْحســـ ََّبُواْ َأْجَرُهم أبَِّ ــَ  هم بســـــببِّ لنجزينَّ أي:  ، فقال: اَبقٍّ َولََنْجزِّيَنَّ الَّذِّيَن صـــ

م منهم من  على ما يناهلُ   والصـــــَّبِّ  ،الكافرين وجهادِّ  التكليفِّ  صـــــَّبهم على ما ًنهلم من مشـــــاق ِّ 
 ما كانوا يعملون من الطاعات. أبحسنِّ  ،اإليذاء

 
َتِعذم فَِإَذا قـََرأمَت المق رمآَن } -98  .{الريِجيمِِبَّللِ  ِمَن الشييمطَاِن  فَاسم

َم الكالمُ   هذا التفسري. يف اًلستعاذةِّ مستوًِف يف أولِّ  ذكَر أنه تقدَّ
 .وحيفظك ن يعيذكَ أتعاىل  فاسألهُ  {:فَاْسَتعِّذْ }
يم}  . )روح البيان(.واللعن ابلطردِّ  املرجومُ  {:الرَّجِّ
 

ِديِهم  اَّللي  } -104 ِمن وَن ِبَََِيِت اَّللِي اَل يـَهم  {.َوََل مم َعَذاب  أَلِيم  ِإني اليِذيَن اَل يـ ؤم
 . )النسفي(.على كفرهم ْم َعَذاٌب أَلِّيٌم{ يف اآلخرةِّ }َوهلَُ 

 
رَِه َوقـَلمب ه  م طمَمِئنٌّ ِِبإلمَِيَاِن }  -106 َرَ  َمنم َكَفَر ِِبَّللِي ِمنم بـَعمِد ِإَيَانِِه ِإالي َمنم أ كم َوَلِكنم َمنم شــــــَ

رًا فـََعلَيمِهمم َغَضب  ِمَن اَّللِي َوََل مم َعَذاب  عَ   .{ِظيم  ِِبلمك فمِر َصدم
ــدرَُه للكفر،  ُر الـصــــــــ والكاف ــٌب ريُح هو َمن فتَح صـــــــ وقَبَِّلُه طواعيًة واختيارًا، فهؤًلءِّ عليهم غضـــــــ

 ٌط مَن هللا، وهلم عذاٌب كبرٌي يوَم القيامة، لعَِّظمِّ ُجرمِّهم. )الواضح(.ظيٌم وُسخع
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 .{أَبمَصارِِهمم اَّللي  َعَلى قـ ل وِّبِمم َوَْسمِعِهمم وَ  طََبعَ أ ولَِئَك اليِذيَن } -108

( يف أولِّ البقرة.  ذكَر أنه سبَق حتقيُق )الطبعِّ
 ( من سورةِّ النساءِّ أبهنا اخلتم.154وقد فسََّر الكلمَة يف اآليةِّ )

 
َِخَرةِ  اَل َجَرمَ } -109 َاِسر ونَ  َأَّني مم ِف اآلم  {.ه م  اْلم

َم   هو يف هذه السورة.حتقيُق الكالمِّ يف معىن "ًل جرَم" يف مواضع، منها ما قال: تقدَّ
ــورة: 23وقد قاَل يف معناها يف اآليةِّ )  حتقيق، وًل تكونُ  كلمةُ   "ًل جرم"قال اخلليل: ( من السـ

ــر ون من أقواهلم وأفعاهلم وما يعلنون من ذلك أن هللا يعلمُ  اإًل  جواابً، أي: حقًّ   وقد مرَّ  .ما يســـ
 ".ًل جرم"يف  الكالمِّ  حتقيقُ 

  اخلليــلُ  قــالَ  ( من ســــــــــــــورةِّ هود، منهــا:22لِّ يف معنــاهــا يف اآليــةِّ )وقــد أطــاَل يف إيرادِّ األقوا
ــيبويـه:  عن  الفراء. ورويَ  واحـدة، وبـه قـالَ  كلمـةٍّ   فهي عنـدمهـا مبنزـلةِّ  ،مبعىن حق "ًل جرم"وســــــــــــ

 ...احقًّ  مبنزلةِّ  استعماهلا حىت صارتْ  وًل حمالة، مث كثرَ  قولك: ًل بدَّ  مبنزلةِّ  والفراء أهنا اخلليلِّ 
 

 {َوَّفي ك لُّ نـَفمٍس َما َعِمَلتم َوه مم اَل ي ظمَلم ونَ َوتـ  } -111
، }َوتـَُوِفَّ كـُلُّ نـَْفسٍّ مَـا َعمِّلـَتْ } نقُص من  { أي: ًل يَ ًَل يُْظَلُمونَ َوُهْم { أي: مِّن خريٍّ وشــــــــــــــر 

، وًل يُظَلموَن نقريًا. )ابن كثري(.  ثوابِّ اخلري، وًل يزداُد على ثوابِّ الشر 
 

َومِف فََأَذاقـََها اَّللي  } -112  {.ِِبَا َكان وا َيصمنَـع ونَ  لَِباَس اجلم وِع َواْلم
َا َكانُوا َيْصنَـُعونَ }  )الطَّبي(. بون رسوله.هللا، وجيحدون آايته، ويكذ ِّ  أبنعمِّ  من الكفرِّ  {مبِّ
 

ِنمزِيِر َوَما أ ِهلي ِلَغريمِ }  -115 َتَة َوالديَم َوْلَمَم اْلم َا َحريَم َعلَيمك م  المَميـم ط ري َغريمَ   ِإَّني اَّللِي ِبِه َفَمِن اضـــم
َ َغف ور  رَِحيم    .{َِبٍغ َواَل َعاٍد فَِإني اَّللي

َم الكالُم على مجيعِّ ما هو مذكوٌر   هنا مستوِف.ذكَر أنه تقدَّ
 ( مِّن سورةِّ البقرة، فكاَن ملخَُّص تفسريهِّ هلا:173رَد مثُلها يف اآليةِّ )و قد و 



185 
 

 
َتةَ }  البحر. ًل ميتةُ  الَّب ِّ  هنا ميتةُ  ابمليتةِّ  املرادُ و  ...ذكاة من غريِّ  وحُ ها الر ما فارقَ  {:اْلَميـْ
ُفوًحا{ األخرى: حرام، ويف اآليةِّ  على أن الدمَ  العلماءُ  اتفقَ {: َوالدَّمَ } ــْ ــورة  ] }أَْو َدًما مَّســـــ ســـــ

طيب: القر  م، قــالَ حمرَّ  غريُ  ابللحمِّ  د؛ ألن مــا خلطَ على املقيــَّ  املطلقُ  لُ حمَــ فيُ  ، 145األنعــام: 
 ابإلمجاع.

ــاهرُ  {:َوحلََْم اخلِّْنزِّيرِّ } ــةِّ أن  ظـ ــا هو مَ احملرَّ اآليـ ــد أمجعـــتِّ  ،فقط اللحمُ  إمنـ ــةُ  وقـ  على حتريِّ  األمـ
 .شحمه

لَّ لَِّغرْيِّ اَّللَِّّ بِـّهِّ } ا أُهـِّ ى، إذا كـان زَّ والعُ  كـالالتِّ   ،هللا غريِّ  عليـه اســــــــــــــمُ  رَ كِّ هنـا: مـا ذُ  املرادُ  {:َومـَ
ـــياً. وًل خالفَ  ذا كـان اـلذابحُ إ وثنـياً، والـنارِّ  اـلذابحُ    مـا يقعُ  وأمـثاـله، ومثـلهُ  هـذا يف حتريِّ  جموســــــــــــ

وبني  بينــه هللا، وًل فرقَ  بــه لغريِّ  لَّ هــِّ على قبورهم، فــإنــه ممــا أُ  من الــذبحِّ  من املعتقــدين لألمواتِّ 
 للوثن. الذبحِّ 

 .مليتةإىل ا إىل اًلضطرارِّ  والعدمُ  اجلوعُ  هُ َمْن صريََّ  املرادُ  {:َفَمنِّ اْضطُرَّ }
هـذه   فوق حـاجتـه، والعـادي: من أيكـلُ  ابلبـاغي: من أيكـلُ  املرادُ  :قيـل {:َغرْيَ اَبغٍّ َوًَل عَـادٍّ }

 .عنها مندوحة وهو جيدُ  احملرماتِّ 
يمٌ } من احلرام،ملن أكَل  {فَإِّنَّ اَّللََّ َغُفورٌ }  .يف اًلضطرار له احلرامَ  به إذ أحلَّ { َرحِّ
 

 {َعَلى اَّللِي المَكِذَب اَل يـ فمِلح ونَ  ِإني اليِذيَن يـَفمََت ونَ } -116
 .. )الطَّبي(.وَيتلقونه الكذبَ  صون على هللاِّ إن الذين يتـخرَّ 

 
 {.َمَتاع  قَِليل  َوََل مم َعَذاب  أَلِيم  } -117
يــا. وقولــه: }وهَلُْم  الــدنيف لٌ يــل، أو هلم متــاع قليــ قل يــا متــاعٌ الــذي هم فيــه من هــذه الــدن :املعىن

ــيــــــــ  هم، وهلم على كذهبم وافرتائهم على هللا مبا كانوا  عادُ هم ومَ مث إلينا مرجعُ ٌم{ يقول: َعَذاٌب ألــــــ
 )الطَّبي(. عند مصريهم إلـيه أليم. عذابٌ  ،يفرتون

 
 {.ُث ي ِإني رَبيَك لِليِذيَن َعِمل وا السُّوَء ِبََهاَلةٍ } -119



186 
 

َم  َا التـَّْوبَُة َعَلى اَّلل ِّ    :(17يةِّ )وهي يف اآل تفســـــــــرُي هذه اآليةِّ يف ســـــــــورةِّ النســـــــــاء.قال: تقدَّ }إِّمنَّ
ََهاَلةٍّ لِّلَّذِّيَن  َوَء جبِّ الســــوء. وقوله:  هنا: العملُ  الســــوءُ قال:   {.مثَّ يـَُتوبُوَن مِّن َقرِّيبٍّ  يـَْعَمُلوَن الســــُّ

ََهاَلةٍّ{ متعلقٌ  أو حاًًل، أي: يعملوهنا متصـــفني ابجلهالة، أو جاهلني.   صـــفةً  وقعَ  مبحذوفٍّ  }جبِّ
هللا صـلى هللا عليه وسـلم على أن  رسـولِّ  أصـحابُ  أنه قال: أمجعَ  عن قتادةَ   القرطيبكى وقد ح

 عمداً كانت أو جهاًل. ،فهي جبهالة معصيةٍّ  كلَّ 
 

نـمَيا َحَسَنًة } -122 َناه  ِف الدُّ َِخَرِة َلِمَن الصياِْلِنيَ َوَآتـَيـم  {.َوِإنيه  ِف اآلم
 ، أي الكاملني يف الصــــــــــــــالحمن ســــــــــــــورةِّ العنكبوت: ( 27قاَل يف تفســــــــــــــريِّ مثلها، يف اآليةِّ )

 سبحانه. من الرب ِّ  العطاءِّ  وكثرةِّ  األجرةِّ  املستحقني لتوفريِّ 
 

َنا ِإلَيمَك َأِن اتيِبعم ِمليَة ِإبـمَراِهيَم } -123  {.َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن المم شمرِِكنيَ ُث ي َأومَحيـم
ــورةِّ قولُه تعاىل120ورَد يف اآليةِّ ) َوملَْ َيُك مَِّن  إِّنَّ إِّبـْرَاهِّيَم َكاَن أُمًَّة قَانِّتاً َّللَِِّّّ َحنِّيفاً }: ( من الســـــ

رِّكِّنيَ   بيانهُ  مَ احلق، وقد تقدَّ  إىل دينِّ  الباطلةِّ  عن األداينِّ  احلنيف: املائلُ  قاَل يف معناها:  {ٱْلُمشــْ
 أنه كان على دينهم الباطل.   قريشٍّ  ارُ كف    { ابهلل كما تزعمهُ ْشرِّكِّنيَ َومَلْ َيُك مَِّن ٱْلمُ يف األنعام. }

 
نَـه مم } -124 ك م  بـَيـم َم المِقَياَمِة ِفيَما َكان وا ِفيِه َُيمَتِلف ونَ َوِإني رَبيَك لََيحم  {.يـَوم

نـَد إنَّ ربَـَّك اي حممـُد لَيحكُم بني هؤًلءِّ املختلفنَي بينهم، يف اســــــــــــــتحاللِّ الســــــــــــــبـتِّ وحترميـه، ع
ه َيتلفوَن يف الدنيا مصــــــــــــريهم إليه يوَم القيامة، فيقضــــــــــــي بينهم يف ذلَك ويف غريه، ممَّا كانوا في

 ابحلق ، ويفصُل ابلعدلِّ مبجازاةِّ املصيبِّ فيه جزاءه، واملخطئِّ فيه منهم ما هو أهله. )الطَّبي(. 
 

 {.ِميا ََيمك ر ونَ َواَل َتك  ِف َضيمٍق } -127
  كَ ومؤيدُ  كَ وًنصـــرُ  إليك، فإن هللا كافيكَ   الشـــر ِّ  وإيصـــالِّ  كَ هم يف عداوتِّ سَـــ دون أنفهِّ أي: مما جيُ 

 )ابن كثري(. هبم. كَ رُ ظفِّ ومُ  كَ رُ ظهِّ ومُ 
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 اجلزء اْلامس عشر
 

 سورة اإلسراء
 
َنا م وَسى المِكَتاَب َوَجَعلمَناه  ه ًدى } -2 َرائِيلَ َوَآتـَيـم  {.لَِبَِّن ِإسم

 ألوًلدِّ يعقوب. )روح البيان(.
 
خ ل وا المَمسمِجدَ وَ } -7  {.َكَما َدَخل وه  َأويَل َمريةٍ   لَِيدم

 . )ابن كثري(.املقدس بيتَ  :أي
 
ِمِننَي اليِذيَن يـَعمَمل وَن الصياِْلَاِت } -9 ًرا َكِبريًاَويـ َبشِ ر  المم ؤم  {.َأني ََل مم َأجم

عظيًما، وجزاًء  ا{، يعين ثوااًب ... أبنَّ هلم أجرًا مَن هللا على إمياهنم وعملِّهم الصـــــــــاحلاتِّ }َكبِّريً 
 جزياًل، وذلَك هو اجلنة، اليت أعدَّها هللا تعاىل ملن رضَي عمله. )الطَّبي(.

 
َم المِقَياَمِة ِكَتاًِب يـَلمَقاه  } -13  .{َمنش ورًاَوَّن مرِج  َله  يـَوم

 . )روح البيان(.بعدما كان مطوايًّ  ،امفتوحً 
 

م وًماَيصماَلَها ُث ي َجَعلمَنا َله  َجَهنيَم } -18 ح ورًا َمذم  {.َمدم
 ممقواًت. )النسفي(.

 
م وًما } -22  .{َُممذ واًل اَل ََتمَعلم َمَع اَّللِي ِإََلًا َآَخَر فـَتَـقمع َد َمذم

 )ابن عطية(. أن ينصره. من حيبُّ  الذي ًل ينصرهُ  :املخذول
 

ِكنَي َوابمَن السيبِ َوَآِت َذا المق رمََب َحقيه  } -26  {.يلِ َوالمِمسم
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َم بياق اآليةِّ واللفظان وردا يف يف البقرةِّ ويف التوبة.   ُن حقيقةِّ املســـــــــــــكنيِّ وابنِّ الســـــــــــــبيلِّ ال: تقدَّ
ًل  لكونهِّ  ،إىل ما يف أيدي الناس  املسكني: الساكنُ ، قاَل يف معنامها: ( من سورةِّ البقرة177)

  له. ملالزمتهِّ  ابناً للسبيلِّ  لَ عِّ املنقطع، وجُ  املسافرُ  وابُن السبيل:شيئاً.  جيدُ 
 

َسن  } -34 ل َغ َأش ديه  َواَل تـَقمَرب وا َماَل الميَتِيِم ِإالي ِِبليِِت ِهَي َأحم  {.َحَّتي يـَبـم
َم الكالُم على هذا مســـــتوًِف يف األنعام. وقد  رَُه يف اآليةِّ )ذكَر أنه تقدَّ الســـــورة، ( مِّن 152فســـــَّ

 ذلـك فـادفعوا إليـه مـالـه، كمـا قـالَ  ، فـإن بلفَ هأشـــــــــــــــدَّ  اليتيمُ  هي أن يبلفَ  إىل غـايـةٍّ  :أيفقـال: 
داً فَٱْدفـَُعواْ   تعاىل: ــْ نـُْهْم ُرشــــ ُتْم م ِّ ــْ ْم أَْمٰوهَلُْم{}فَإِّْن آَنســــ ــورة ] إِّلَْيهِّ ــاء:  ســــ  أهلُ  واختلفَ   .6النســــ
  إىل ســـــــــــــن ِّ  أنه البلوغُ  األشـــــــــــــد ِّ  بلوغِّ  وىل يف حتقيقِّ واألَ  :-إىل أن قال  –... ديف األشـــــــــــــُ  العلمِّ 

  العقالء، ًل مسـلكَ  سـالكاً مسـلكَ   مبالهِّ  يف تصـرفاتهِّ  الرشـد، وهو أن يكونَ  إيناسِّ  مع التكليفِّ 
 ...والتبذير أهل السفهِّ 

 
ح ورًاَواَل ََتمَعلم َمَع اَّللِي ِإََلًا َآَخَر فـَتـ لمَقى ِف َجَهنيَم } -39  {.َمل وًما َمدم

َم تفســــــــــــــرُي امللومِّ واملـدحور. وقـد نقـَل  لفقرةِّ تفســــــــــــــرَي ابنِّ عبـاس للكلمـةِّ  يف آخرِّ اذكَر أنـه تقـدَّ
 األخرية، وأهنا مبعىن: مطرود.

ما   بســـــــببِّ  { عند الناسِّ َد َمُلوًما}فـَتَـْقعُ فقال:  ،( من الســـــــورة29اآليةِّ )ورَد اللفُظ األوُل يف و 
 .أنت عليه من الشح

 .هامبعداً عن ،هللا أي: مطروداً من رمحةِّ ، فقال: ( من السورة18يف اآليةِّ ) اآلخرُ اللفُظ و 
 

 .{َأن يـَفمَقه وه   َوَجَعلمَنا َعَلى قـ ل وِّبِمم َأِكنيةً } -46
َم تفسريُه يف األنعام.قال:  ( من  25اآليةِّ )وهو بلفظهِّ يف  ا.هــــــــــــــ. األكنة: مجُع كنان، وقد تقدَّ

أن يفقهوا    كراهةَ   وقد جعلنا على قلوهبم أغطيةً الســــــــــــورةِّ املذكورة، وانتهى إىل تفســــــــــــريهِّ بقوله:  
 .أو لئال يفقهوهالقرآن، 

 
 .{ِإن تـَتيِبع وَن ِإالي رَج الً ميسمح ورًا الظياِلم ونَ ِإذم يـَق ول  } -47
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 . )البغوي، اخلازن(.املغرية وأصحابه يعين الوليد بنَ 
 

 .{رَبُّك مم َأعمَلم  ِبك مم } -54
 تحق. )ابن كثري(.{ أيها الناس، َمن يستحقُّ منكم اهلداية، وَمن ًل يسَربُُّكْم أَْعَلُم بُِّكمْ }
 

ت م مِ ن د ونِِه َفاَل ََيمِلك وَن َكشمَف } -56  {.َعنك مم َوالَ حَتمِويال الضُّر ِ ق ِل ادمع وام اليِذيَن زََعمم
( من سورةِّ النحل، أبنه املرُض والبالءُ واحلاجُة والقحط، وكلُّ ما يتضرَُّر به 53فسَّرَُه يف اآليةِّ )

 اإلنسان.
 

ََته  َوَُيَاف ونَ َويـَرمج وَن } -57  {.َعَذابَه   َرمحم
من   يكثرُ  عن املنــــــاهي، وابلرجــــــاءِّ  ينكفُّ  والرجــــــاء، فبــــــاخلوفِّ  إًل ابخلوفِّ  العبــــــادةُ  ًل تتمُّ 

 )ابن كثري(.الطاعات. 
 

َنا } -59  {.النياَقَة م بمِصَرًة َفظََلم وام ِّبَا ًَ ودَ َوآتـَيـم
إرم  عاد بنِّ  أبيهم، وهو مثود بنُ  وا ابسـمِّ مسُّ  ،يلةقب  مثودُ ( من سـورةِّ األعراف:  73قاَل يف اآليةِّ )

 ...امساً للقبيلة لَ عِّ ألنه جُ  من الصرفِّ  مثودَ  وامتناعُ  ...
 

َجد وا ِإالي ِإبمِليَس قَاَل }  -61 ــَ ج د وا آِلََدَم َفســ ــم ج د  ِلَمنم َخَلقمَت  َوِإذم قـ لمَنا لِلمَماَلِئَكِة اســ ــم أََأســ
 .{ِطيًنا

أْن ســـــوَّينا َخلَقُه   ةِّ اســـــُجدوا آلدَم ســـــجدَة تكريٍّ ًل ســـــجدَة عبادة، بعدَ لنا للمالئكق  واذكْر إذ
نا، فســــــــــــجَد له مجيُع املالئكةِّ ملب ِّنيَ  ونفخنا فيه يســــــــــــجد،  أمَر هللا، إًل  إبليَس أََب أن مِّن روحِّ

 : أأسجُد هلذا الذي خلقَتُه مِّن طني؟وقاَل احتقارًا له وُمستعليًا عليه
ى إبليُس أمَر ر  ــَ نيَّةِّ اليت أودَعها يف الط ِّنيِّ الذي لقد عصـــــــــــ ب ِّه، وغفَل، أو تغافَل عن النَّفخةِّ الرابَّ

 )الواضح يف التفسري(. .خلَق منُه آَدم، وعاداُه منُذ أوَّلِّ َخلقِّه
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ِم المِقَياَمةِ قَاَل َأرَأَيـمَتَك َهـَذا اليِذي َكريممَت َعَليي }  -62 تَنِ  لَِئنم َأخيرمَتِن ِإىَل يـَوم َكني ذ ر ِيـيَته  َإالي أَلحم
 {.قَِليال

ْرَتنِّ }أَ   . )اخلازن(.أمهلتين :أي{ خَّ
 ... )الطَّبي(.القـيامة إهالكي إىل يومِّ  لربه: لئن أخرتَ  هللا، فقالَ  عدوُّ  }لئِّْن أخرتَّنِّ{ أقسمَ 

 
 {.قَاَل اذمَهبم } -63

 . )الطَّبي(.فقد أخرتك اذهبْ 
 

 {.َواَل ي ظمَلم وَن فَتِياًل  يـَقمَرء وَن ِكَتاَّب مم ِنِه فَأ ولَِئَك َفَمنم أ وِتَ ِكَتابَه  بَِيِمي} -71
 . )ابن كثري(.قراءته وحيبُّ  يقرؤهُ  ،الصال مبا فيه من العملِّ  وسرورهِّ  من فرحتهِّ  :أي
 

نُّ َعَلى َأنم َيَمت وا} -88 نمس  َواجلِم َتَمعـَِت اإلمِ َذا المق رمَآِن اَل َيَم  قـ لم لَِئِن اجم َوَلوم  ت وَن ِِبِثملـِهِ ِِبِثـمِل هـَ
 {ظَِهريًا َكاَن بـَعمض ه مم لِبَـعمضٍ 

ْنُس َواجلِّنُّ َعَلى أَْن  } كلَّهم   نَّ ســــــول: لو أنَّ اإلنَس واجل{: قْل أيُّها الر أَيْتُواُقْل لَئِّنِّ اْجَتَمَعتِّ اإْلِّ
 )الواضح(. ...أيتوا اجتمعوا وتعاونوا على أن

 ... )ابن كثري(.ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا{: ظَهِّريًاَوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِّبَـْعضٍّ }
 

َوقـَال وا أَئـَِذا ك نـيا ِعظـَامًـا َور فـَاًَت أَئِنـيا َلَمبـمع وث وَن َخلمقًـا  َذلـَِك َجَزاؤ ه مم ِبََِّني مم َكَفر وا ِبَََِيتِنـَا } -98
 .{َجِديًدا

َم تفسـرُي اآليةِّ يف هذه السـورة. وهي اآليُة   َورُفَااًت  }َوقَالُواْ أَئَِّذا ُكنَّا عِّظَاًما ( منها: 49)قال: تقدَّ
حكى   ،يف النبو ات القومِّ  هِّ بَ شُـــ  من حكايةِّ  ســـبحانهُ  ملا فرغَ قال:  ،أَإًِّنَّ َلَمبـُْعوثُوَن َخْلًقا َجدِّيًدا{

تًا{َوقَالُواْ أَءذَ فقال: } ،املعاد هم يف أمرِّ شــــبهتَ  ــٰ ماً َورُفَــــــــــــــــ ــٰ  لالســــتنكارِّ  واًلســــتفهامُ  .ا ُكنَّا عِّظَــــــــــــــــ
  يف جوانبِّ   وتفرقتْ  وتناثرتْ  ،عظامه تْ جفَّ  إذا ماتَ  أن اإلنسـانَ  ،الشـبهة  واًلسـتبعاد. وتقريرُ 

ها أبعياهنا، مث بعد ذلك اجتماعُ  ها أبمثاهلا من العناصر، فكيف يعقلُ بسائطُ  العامل، واختلطتْ 
 ؟إىل ذلك اجملموع احلياةِّ  عودُ 
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َنا م وَسى ِتسم } -101  {.بـَي َِناتٍ َع آََيٍت َوَلَقدم آتـَيـم

 . )البغوي(.واضحات
 

َت َما أَنَزَل َهـؤ الء ِإالي } -102  {.َبَصآئِرَ  َربُّ السيَماَواِت َواأَلرمضِ قَاَل َلَقدم َعِلمم
 . )روح البيان(.رمهاهما ومدب ِّ خالقُ 

 
 {ِإنم َكاَن َوعمد  رَب َِنا َلَمفمع واًل َويـَق ول وَن س بمَحاَن رَب َِنا } -108

 ـبه.  وتصــــــــــــــديقٌ  ابلقرآنِّ   إميـانٌ  .اا يقـــــــــــــــــــــــــــــينًـ مفعوًًل حقـًّ   إًل   وعقـابٍّ  ن ثوابٍّ ـنا مِّ رب ِّ   وعـدُ  مـا كـانَ 
 )الطَّبي(.

 
 .{َوُيَِرُّوَن ِلأَلذمقَاِن يـَبمك وَن َويَزِيد ه مم خ ش وًعا} -109

 ( من السورة: يسقطون على وجوههم ساجدين هلل سبحانه.107تفسريها يف اآليةِّ )قاَل يف 
 

 الكهف سورة
 
ِمِننَي } -2 ًرا َحَسًنااليِذيَن يـَعمَمل وَن الصياِْلَاِت َويـ َبشِ َر المم ؤم  {.َأني ََل مم َأجم

 . )روح البيان(.هللا تعاىل ما كانت لوجهِّ  يوه ،الصاحلة اًلعمالَ  أي:
 
 {.ِفيِه أََبًدا َماِكِثنيَ } -3

 . )البغوي(.مقيمني
 
 {.اّتيََذ اَّللي  َوَلًدااليِذيَن قَال وا  َويـ نمِذرَ } -4

 . )الطَّبي(.رَ وحيذ ِّ 
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َواِهِهمم ِإن يـَق ول وَن ِإالي َكِذِبً   َكْب َتم } -5  .{َكِلَمًة َّتمر ج  ِمنم أَفـم
 َعظُمت. )البغوي(.

 
ِف َوالريِقيِم َكان وا ِمنم َآََيتَِنا َعَجًباَأمم َحِسبمَت َأني َأصمَحاَب } -9  {.المَكهم

 لرقيَم يف اآليةِّ اليت بعدها.فسََّر الكهَف وا
 : والعجيب. عجب ذاتَ  آيةً  أي: {قدرتنا }َعَجبًا  نا ودًلئلِّ من بني آايتِّ  {:َآاَيتِّنَاَكانُوا مِّْن }

 . )روح البيان، ابختصار(.له ونظائرهشكاأ عن حد ِّ  ما خرجَ 
 

َية  ِإذم َأَوى } -10    {.ِإىَل المَكهمفِ  المِفتـم
 ورةِّ بقوله: أحداٌث شب ان.( من الس13فسَّرُه يف اآليةِّ )

 
َصى ِلَما } -12 ِ َأحم ِزمَبنيم  {َأَمًدا لَبِث واُث ي بـََعثـمَناه مم لِنَـعمَلَم َأيُّ اْلم

 . )البغوي(.مكثوا
 

م َنا اّتيَذ وا ِمنم د ونِِه َآَِلَةً } -15  {.َهؤ اَلِء قـَوم
ُؤًۤلءِّ قـَْوُمنَا{ يعين: أهلَ } يعين:   ًة{هللا، }ءَاهلَِّ  هِّ{ أي: من دونِّ بلدهم، }ٱّتََّْذواْ مِّن ُدونِّ  َهـــــــــــــــــــــٰ

 . )البغوي(.يعبدوهنا األصنامَ 
 

 {.فـََلنم َتََِد َله  َولِيًّا م رمِشًدا َوَمنم ي ضمِللم } -17
 . )البغوي(.رشدههللا ومل يُ  ضللهُ أي: من يُ 

 
ط  ِذرَاَعيمهِ وََكلمبـ ه م }  -18 ــِ يِد  َِبســــــــ ــِ ِمنـمه مم ِفَرارًا َوَلم ِلئمَت   لييمتَ َلِو اطيَلعمَت َعلَيمِهمم َلوَ ِِبلمَوصــــــــ

 .{ِمنـمه مم ر عمًبا
ٌط ذِّرَاَعْيهِّ }  .الوسطى األصبعِّ  إىل رأسِّ  من املرفقِّ  :والذراع .مهامادُّ {: اَبسِّ
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ْم َلَولَّْيتَ } هم عنهم وأوليتَ  كَ بوجهِّ   ألعرضــــــــــتَ  هم وشــــــــــاهدهتملو عاينتَ  :أي{  َلوِّ اطََّلْعَت َعَلْيهِّ
 (.ختصار، اب)روح املعاين ك.كشحَ 

 
 {.لَبِثـمت مم اِئل  ِمنـمه مم َكمم قَاَل قَ } -19
 )ابن كثري(. كم رقدمت؟  :أي
 ؟ )روح املعاين(.م ًنئمنيكم يوماً أقمتُ   :أي
 

 {.ِإًذا أََبًدا تـ فمِلح واِإَّني مم ِإنم يَظمَهر وا َعلَيمك مم يـَرممج  وك مم َأوم ي ِعيد وك مم ِف ِمليِتِهمم َوَلنم } -20
 )الطَّبي(. يف اجلنان. واخلـلودُ  الدائمُ  وهو البقاءُ  ،دركوا الفالحلن تُ و : يقول

 
 .{لَبِث واق ِل اَّللي  َأعمَلم  ِِبَا } -26

 . )مفاتيح الغيب(.الذين اختلفوا فيها من الناسِّ  هذه املدةِّ  مبقدارِّ  أنه تعاىل أعلمُ  معناهُ 
 

َتِغيث وا يـ َغاث وا} -29  .{لِ ِِبَاٍء َكالمم هم  َوِإنم َيسم
 قاُل يف النُّصرة، والغيُث يف املطر. )مفردات الراغب(.الغوُث ي

ــتغِّ  وإنْ  ــدَّ  منْ  يف النارِّ  يامةِّ الق ون يومَ هؤًلء الظامل  ثْ يســ   ،يطلبوَن املاءف  ،العطش ما هبم منَ  ةِّ شــ
 ... )الطَّبي(.يُغاثوا

 
َسَن َعَماًل ِإَني اَل ن ضِ ِإني اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت } -30 َر َمنم َأحم  {يع  َأجم
  وعملهِّ  بطاعتهِّ  ازيهِّ بل جنُ  ،وهنيه هُ أمرَ  بعَ واتَّ  ،هللا فأطاعَ  ،عمالً  ن أحســـــــــنَ مَ  ثوابَ  ضـــــــــيعُ  ًل نُ إًن  

 )الطَّبي(. ها األهنار.ن حتتِّ تـجري مِّ  عدنٍّ  اتِّ جن   احلسنِّ 
 

ٍن ََتمِري ِمنم حَتمِتِهم  األمَ أ ولَِئَك }  -31 َار  َي َليومنَ ََل مم َجنيات  َعدم  {. ِفيَها ِمنم َأَساِوَر ِمنم َذَهبٍ  َّنم
َم الكالُم يف جناتِّ عدن، ويف كيفيةِّ جري األهنارِّ من حتتها.  قال: تقدَّ
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ــورةِّ الرعد:  23{، يف اآليةِّ )َجنَّاُت َعْدنٍّ }وقد قاَل يف  ــلهُ  العدنُ ( من سـ ــارَ  أصـ   اإلقامة، مث صـ
 .من اجلنان ةٍّ ماً جلنَّ علَ 

هنر، وهو:  مجعُ  األهنارُ ( من ســـــــــــــورةِّ البقرة:  25يف اآليةِّ ) {حَتْتِّهُِّم اأْلَهْنَارُ رِّي مِّْن جتَْ }وقاَل يف 
إليها  اجلريُ   دَ ســــــــنِّ وأُ  .الذي جيري فيها ودون البحر، واملراد: املاءُ  فوق اجلدولِّ   ،ى الواســــــــعاجملرَ 

 ا.هـ. ...هو املاء جمازاً، واجلاري حقيقةً 
 .... )الطَّبي(لي  ن فـيها من احلُ يـلبسو  :{}حُيَلَّْوَن فِّـيها

 
ِ َجَعلمَنا أَلَحِدَِهَا } -32 ِ َواضمِربم ََل م ميَثاًل ريج َلنيم  {.ِمنم َأعمَنابٍ  َجنـيَتنيم

 أورَد معناها يف آخرِّ الفقرة، أبن اجلنَة هي البستان.
 

ِ ِكلمَتا } -33 َنـيَتنيم ًئا اجلم  {.آَتتم أ ك َلَها َوَلَم َتظمِلمم ِمنمه  َشيـم
 انني.البست

 
 {.َوه َو ظَاَل  لِنَـفمِسهِ  َجنـيَته  َوَدَخَل } -35

 بستانه.
 

اَء اَّللي  اَل قـ ويَة ِإالي ِِبَّللِي  َجنـيتـَكَ َوَلوماَل ِإذم َدَخلـمَت }  -39 ــَ ِإنم تـََرِن َأََن أَقـَلي ِمنـمَك  قـ لـمَت مـَا شـــــــــ
 {.َمااًل َوَوَلًدا

 {: بستانك.َجنـََّتكَ }
 . أكمَل تفسريها يف اآليةِّ اليت بعدها.{ أََقلَّ مِّْنَك َماًًل َوَوَلًداإِّْن تـََرنِّ أًنَ }
 

ًا ِمنم } -40 ِتنَيِ َخريم  .{َجنيِتكَ فـََعَسى َرّبِ  َأنم يـ ؤم
 . )الطَّبي(.كَ بستانِّ 

 
ٍء } -54 ثـََر َشيم  .{َجَدالً وََكاَن اإِلنَسان  َأكم
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 )البغوي(. يف الباطل. خصومةً 
 لطريقِّ  هُ ى هللا بصـــــــرَ ابلباطل، إًل من هدَ  للحق ِّ  واملعارضـــــــةِّ  واملخاصـــــــمةِّ   ةِّ اجملادل كثريُ   اإلنســـــــانُ 

 )ابن كثري(. النجاة.
 

ًة } -57 ا َعَلى قـ ل وِّبِمم َأِكنــي ع ه مم ِإىَل اَلــم َدى  َوِف َآَذاَِّنِمم َوقـمًرا  َأنم يـَفمَقه وه  ِإَني َجَعلمنــَ َوِإنم تــَدم
َتد وا ِإًذا أََبًدا  {.فـََلنم يـَهم

 .لئال  َيسَمعوه {:ْن يـَْفَقُهوهُ أَ }
َُدى فـََلْن يـَْهتَـُدوا إًِّذا أَبـًَداَوإِّْن تـَْدُعُهْم إِّىَل } ا إليـهِّ دو هتـ فـإذا دَعوهَتْم إىل الـد ِّينِّ احلق ِّ فلن يَ : {اهلـْ

ــتعداَد عند لوهُبم ُمقَفلًة دونَه. )الواضــــح يف  ، ولن يَهديَهُم هللاُ مادامْت قهم ًلت ِّباعِّهأبًدا، فال اســ
 لتفسري(.ا

 
 {.َلَعجيَل ََل م  المَعَذابَ َؤاِخذ ه مم ِِبَا َكَسب وا َورَبَُّك المَغف ور  ذ و الريمحمَِة َلوم يـ  } -58

ــتيجابِّ  ؛مهالإ الدنيا من غريِّ  { يفَلَعجََّل هَلُُم اْلَعَذابَ }   ،لولكنه مل يعج ِّ   ،عماهلم لذلكأ ًلســ
 . )روح البيان(.بغتة ومل يؤاخذْ 

 
ِلِكِهمم َنا َوَجَعلم } -59 ِعًدا ِلَمهم  {.َموم

 . )روح البيان(.اهلالك :وكسرها الالمِّ  بفتحِّ ن املهلك أل ؛هلالكهم
 

َلَهافَانمطََلَقا } -71 تَـَها لِتـ غمِرَق َأهم  {َحَّتي ِإَذا رَِكَبا ِف السيِفيَنِة َخَرقـََها قَاَل َأَخَرقـم
 {َخَرقـََها}
 {،يفِّ السَّفِّيَنةِّ البحَر }  {َحىتَّ إَِّذا رَكِّبَا، ويف اجلاللني: }{يَنةِّ السَّفِّ يفِّ }  {: دخالَحىتَّ إَِّذا رَكِّبَا}

  لدخولِّ   ها سـببٌ ن خرقَ إف ؟{لِّتـُْغرَِّق أَْهَلَها}  ا{ اي خضـرُ هَ تَـ قْـ رَ خَ }أَ   :ا عليه{ موسـى منكرً الَ }قَ 
ذا وليس ه ،جرةأ حيث محلوًن بغريِّ  ،حســــــــنوا بناأوهم قد  ،هاهلِّ أ  ىل غرقِّ إ ي ِّ املـضـــــــ  ،فيها املاءِّ 

 (.، ابختصار. )روح البيانجزاءهم
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  الواحدي، أما يف اجلاللني فهو: حممد خري: هكذا ورَد أنه يف اجلاللني، وهو يف تفســــــــــــــريِّ قاَل 
   .هبما }َحىتَّ إَِّذا رَكِّبَا ِفِّ ٱلسَّفِّيَنةِّ{ اليت مرتْ 

 
 اجلزء السادس عشر

 
َل قـَرميٍَة } -77 َتطمَعَما َأهم َحَّتي ِإَذا أَتـََيا َأهم  {.َلَهااسم

 )روح البيان(. ضيافة. طلبا منهم الطعامَ 
 

ًاَسأ نـَب ِئ َك بَِتأمِويِل } -78 َتِطعم َعلَيمِه َصْبم  {َما َلَم َتسم
 ما مل تصَّْب عليهِّ مم ا حدَث معنا، لكونهِّ ُمنَكرًا عندَك مِّن حيُث الظَّاهر. )الواضح(. ...
 

 {.اَفَجَمعمَناه مم مَجمعً  َون ِفَخ ِف الصُّورِ } -99
 يف األنعام، قيل: هي النفخُة الثانية. {َونُفَِّخ يفِّ الصُّورِّ قال: تقدََّم }

 ور: قرنٌ الصُّ فكان مما قال: ،  {يـَْوَم يُنَفُخ يفِّ الصَُّورِّ املذكورة: }( من السورةِّ 73وهي يف اآليةِّ )
 .لإلنشاء األوىل للفناء، والثانيةُ  فيه النفخةُ  خُ نفَ يُ 

 
َسرِيَن َأعمَماالً ق لم َهلم نـ نَـب ِ } -103  {.ئ ك مم ِِبأَلخم

ــَ  ــالً ونواًًل، فنالوا يعين الذين أتعبوا أنفســ هالكاً وبواراً، كمن يشــــرتي هم يف عملٍّ يرجون به فضــ
 )البغوي(. سعيه. وخابَ  فخسرَ  ،يرجو عليها رحباً  سلعةً 

 
نـمَيااليِذيَن َضلي } -104 ََياِة الدُّ ًعاَوه مم ََيمَسب ونَ  َسعميـ ه مم ِف اْلم  .{ َأَّني مم َي مِسن وَن ص نـم

ْعيـُُهمْ } ــَ لَّ ســــــــ نـْيَا(، }، اخلازن. )البغويهمهم واجتهادُ عملُ  بطلَ {:  ضــــــــــَ   متعلقٌ  {:يفِّ احْلَيَاةِّ الدُّ
 . )روح البيان(.ابلدنيا خمتص ٍّ  سعيهم غريُ  ن بطالنَ أل ؛ًل ابلضالل يلسعاب
 

 {.َواّتيَذ وا َآََيِت َور س ِلي ه ز ًوا} -106
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 )ابن كثري(. التكذيب. بوهم أشدَّ هزواً، استهزؤوا هبم، وكذَّ  هُ هللا ورسلَ  هم آايتِّ واّتاذِّ  ...
 . )روح البيان(.هليةاإل من الكتبِّ  هُ وغريَ  القرآنَ {: َآاَييتِّ }
 

ِس نـ ز اًل   ِإني اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ } -107  .{َكاَنتم ََل مم َجنيات  المِفرمَدوم
 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  املســــتقيمة. واملرادُ  األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25 يف اآليةِّ )قالَ 

ــةُ  ابإلميــان،  نــالُ تُ  يكفي، فــاجلنــةُ  مبجردهِّ  إن اإلميــانَ  :على من يقول وفيــه ردٌّ  .عليهم املفرتضـــــــــــــ
 الصال. والعملِّ 

 
  {.رَبِ هِ  ِلَقاءَ َفَمن َكاَن يـَرمج و } -110

 )البغوي(.. هرب ِّ  رؤيةَ  إليه. وقيل: أيملُ  املصريَ  َيافُ  :أي
 . )ابن كثري(.الصال هُ وجزاءَ  هُ ثوابَ  :أي
 

 سورة مرَي
 

ِمهِ } -11 َرابِ  َفَخَرَج َعَلى قـَوم  {. ِمَن المِمحم

 .روح البيان(و  مجع بني الطَّبي. ){َعَلى قـَْومِّهِّ } امرأتهِّ  محلِّ  صبيحةَ  { زكرايَفَخرَجَ }
 .. )ابن عطية(.من حمرابه زكرايءُ  خرجَ  أبنْ  ،اآلية  أظهرَ املعىن أن هللا تعاىل

 
َها ر وَحَنا  ِمن د وَِّنِمم فَاّتيََذتم } -17  .{َبَشًرا َسِوَيًّ  فـََتَمثيَل ََلَاِحَجاًِب فََأرمَسلمَنا ِإلَيـم

 .. )النسفي(.بينها وبني أهلها حجاابً يسرتها جعلتْ  {:مِّن ُدوهنِِّّمْ }
 البيان(.. )روح جلهاأل هَ فتشبَّ  {:فـََتَمثََّل هَلَا}
 

 {.ِمنمَك ِإنم ك نمَت َتِقيًّا ِِبلريمحمَنِ قَاَلتم ِإّن ِ َأع وذ  } -18
ــتجالبِّ  ،به تعاىل العياذِّ  يف للمبالغةِّ  الرمحانيةِّ  تعاىل بعنوانِّ  ذكرهُ  ــة الرمحةِّ  آاثرِّ  واســـ  اليت  ،اخلاصـــ

 )روح البيان(. مما دمهها. العصمةُ  يه
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 {.رَبِ كِ  س ول  ا َأََن رَ قَاَل ِإَّنيَ } -19
 . )ابن كثري(.بعثين هللا إليك :أي
 

 .{َوَلَم ََيمَسسمَِّن َبَشر  َوَلَم َأك  بَِغيًّا قَاَلتم َأَني َيك ون  ِل غ اَلم  } -20
هذا  يوجدُ  صــــــــــــــفةٍّ  على أي ِّ  :يل غالم؟ أي كيف يكونُ   :من هذا، وقالت مريُ  فتعجبتْ  :أي

 )ابن كثري(. مين؟ الغالمُ 
 

 {.قَاَل َكَذِلِك قَاَل رَبُِّك ه َو َعَليي َهنيِ   } -21
َم من قولِّ زكراي . وقصـدُه يف اآليةِّ التاسـعةِّ من السـورة: قال: الكالُم فيها كالكالمِّ فيما تقدَّ

 ٌ َذلــَِّك قـَـاَل َربُــَّك ُهَو َعَليَّ َهني ِّ  األمرُ  :رفع، أي يف حمــل ِّ  الكــافُ قــاَل هنــاك: ف، {}قـَـاَل كــَ
ــارةُ واإل .كذلك ــبقَ  شــــــ أن  وحيتملُ  .{قَاَل َربُّكِّ زكراي، مث ابتدأ بقوله: } من قولِّ  إىل ما ســــــ
  إىل مبهمٍّ   "ذلكَ "ـــــــــ ذلك، واإلشارة ب قوًلً مثلَ  على املصدرية، أي: قالَ   النصبَ  حملهُ  يكونَ 

ــرهُ  ٌ قوله: } يفســـ ٌ ُهَو } مجلةُ  فتكونُ  األولِّ  وأما على اًلحتمالِّ   .{ُهَو َعَلىَّ َهني  { َعَلىَّ َهني 
  عندك، عليَّ  عدهِّ قال: هو مع بُ  :تقريره، أي زكراي بعدَ  اســـــــتبعادِّ  إلزالةِّ   مســـــــوقةً  ،مســـــــتأنفة

الفراء:  قالَ   من املراد.  ومل ميتنعْ   إذا مل يصــــــــــعبْ  يهونُ   الشــــــــــيءُ  من هانَ  (فيعل)، وهو هني ِّ 
 .ا.هـ هني ِّ  عليَّ  خلقهُ  :أي
 . )النسفي(.عليَّ سهل بال أبٍّ  الولدِّ  إعطاءُ  :أي
 

َلِة ت َساِقطم َعلَيمِك } -25  .{َجنِيًّا ر طًَباَوه زِ ي ِإلَيمِك ِبِذمِع النيخم
 ُج الُبْسرِّ قبَل أن يصرَي مترًا، وذلك إذا ًلَن وحاَل. )املعجم الوسيط(.نضي

 
ًما َذرمت  فَِإميا تـََرِيني ِمَن المَبَشِر َأَحًدا فـَق وِل ِإّن ِ نَ } -26  {.لِلريمحمَِن َصوم

 . )الطَّبي(.علـى نفسي أوجبتُ 
 



199 
 

َت َهار وَن  َيَ } -28 ٍء َوَما َكاَنتم أ مُِّك بَِغيًّاأ خم  .{َما َكاَن أَب وِك اممَرَأ َسوم
الصــــاحلني  يةِّ من ذر ِّ  على أن الفاحشــــةَ  والتوبيخ، وتنبيهٌ  من التعيريِّ  مَ ملا تقدَّ  هذا فيه تقريرهُ قال: 

 ا.هـ. مما ًل ينبغي أن تكون.
  كِّ وما كانت أمُّ ، أييت الفواحش ســــــــــــــوءٍّ  رجلَ  ما كان أبوكِّ طَّبي يف تفســــــــــــــريها: قاَل اإلماُم ال

 .زانـية
 

36- { َ َتِقيم   َرّبِ  َورَبُّك مم فَاعمب د وه  َوِإني اَّللي ِ  م سم  {.َهَذا ِصَرا
الُم يف  ، املهد: إنَّ هللَا ريب ِّ وربُّكم، فكلُّنا خملوقون، وله عبيدومن متامِّ قولِّ عيســـــــــــى عليه الســـــــــــَّ

دوُه وًل ُتشركوا به شيئًا. )الواضح(.  فاعبدوُه وأطيعوه، ووح ِّ
 

َم ِف َضاَلٍل م ِبنيٍ  َلِكِن الظياِلم ونَ } -38  {.الميَـوم
 )الطَّبي(. .الكافرون

 
َم } -39 َرِة َوأَنمِذرمه مم يـَوم سم َلٍة اْلَم َممر  َوه مم ِف َغفم ِمن ونَ ِإذم ق ِضَي األم  {.َوه مم اَل يـ ؤم

سْ }  .هللا طوا يف جنبِّ حسرهتم وندمهم علـى ما فرَّ  {:رَةِّ احلَْ
ــد ِّ {: َوُهْم ًَل يـُْؤمُِّنونَ } ــو ِّ هللا إاي   والبعث، وجمازاةِّ  قون ابلقيامةِّ وهم ًل يصـ أعماهلم،  ءِّ هم على سـ

 )الطَّبي(. ازيهم.جمُ أنه  مبا أخَّبَ 
 

ِدَك ِصَراطًافَاتيِبعمَِّن  َما َلَم َيَمِتكَ  المِعلممِ أََبِت ِإّن ِ َقدم َجاءّن ِمَن  َيَ } -43  .{َسِوَيًّ  َأهم
 . )البغوي، اخلازن(.ابهلل واملعرفة {اْلعِّْلمِّ }
رَاطًا}  . )الطَّبي(.ى الطريقدَ هُ  كَ رْ بصِّ أُ  {:أَْهدَِّك صِّ
 

َتهِ قَاَل َأرَاِغب  أَنمَت َعنم } -46 َنيكَ  َآَِلَِِت ََي ِإبـمَراِهيم  لَِئنم َلَم تـَنـم  .{أَلَرممج 
 . )اخلازن(.هاإاي   كَ آهلتنا وشتمِّ  كَ عن عيبِّ  تسكتْ و  ترجعْ  :أي

 يعين: إْن كنَت ًل تريُد عبادهَتا وًل ترضاها، فانَتهِّ عن سب ِّها وشتمِّها وعيبِّها.. )ابن كثري(.
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 {.فـََلميا اعمتَـَزََل مم َوَما يـَعمب د وَن ِمن د وِن اَّلليِ } -49

بديين عنكم وعن   أهاجرُ  :أي{: َتْدُعوَن مِّن ُدونِّ ٱَّللَِّّ  َماَوأَْعَتزُِّلُكْم وَ }قاَل يف اآليةِّ الســـــــــــابقة: 
 .فيكم دعويت وًل جنعتْ  ،مل تقبلوا نصحي حيثُ  ،معبوداتكم

 
َناَوِمينم َهَديـمَنا } -58 تَـبَـيـم َلى َعلَيمِهمم  َواجم  .{س جيًدا َوب ِكيًّا آََيت  الريمحمَن َخرُّواِإَذا تـ تـم

 )الطَّبي(. حينانا ووَ خرتًن لرسالتِّ ـينا وااصطفَ {: و َواْجتَـبَـيـْنَا}
. ويعين  بياُن معىن )خرُّوا({ قاَل الشــــــوكاين رمَحُه هللا: تقدََّم يف )ســــــبحان( آاَيُت الرَّمْحَن َخرُّوا}

هم ســــــــــاجدين هلل  أي: يســــــــــقطون على وجوهِّ . قاَل هناك: ( من ســــــــــورِّ اإلســــــــــراء109اآليَة )
 ا.هـ. .سبحانه

 . كتبهاليت أنزهلا عليهم يف هُ هللا وحججَ  أدلةُ  اُم الطَّبي:كما قاَل اإلمآايُت الرَّمحنِّ{  و}
 

  .{َوَعِمَل َصاِْلًا} -60
 )الطَّبي(. .حمارمه ى فرائضه، واجتنبَ عنه، وأدَّ  وهناهُ  هُ هللا فيما أمرَ  وأطاعَ 

 
ٍن } -61  .{اليِِت َوَعَد الريمحمَن  ِعَباَده  ِِبلمغَيمبِ َجنياِت َعدم
اُت اليت...  ــَد الرمحنُ  وهي اجلنـــ  ألهنم مل يَروهـــا ومل   ؛دخلوهـــا ابلغيـــب يـــ اَدُه املؤمنني أنْ عبـــ  وعـ

 . )الطَّبي(.، فهي غيٌب هلميعاينوها
 

ش َرَّني مم َوالشيَياِطنَي } -68 َل َجَهنيمَ فـََورَبِ َك لََنحم ِضَرَّني مم َحوم  .{ِجثِيًّا ُث ي لَن حم
 لغيب(.. )مفاتيح اإدخاهلم جهنم قبلَ  يكونُ  هذا اإلحضارُ 

 
ا َوَنَذر  الظياِلِمنَي ِفيَها } -72  {.ِجثِيًّاُث ي نـ َنجِ ي اليِذيَن اتـيَقوم
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َم  قال:  اجلثيُّ فكان مما قال: ( من الســورة، 68. ويعين يف اآليةِّ )قريبًا تفســرُي اجلثي ِّ وإعرابهتقدَّ
جـاثني   :أي على احلـال، جيثو جثواً، وهو منتصـــــــــــــــبٌ  جثـا على ركبتيـهِّ  :جـاث، من قوهلم مجعُ 

 . ا.هـ.احلساب وروعةِّ  املوقفِّ  ملا يصيبهم من هولِّ  ؛على ركبهم
 .كاألسري  على ركبتيهِّ  الذليلِّ  اخلائفِّ  قعدةُ إىل أهنا  ابُن عطيَة يف تفسريهِّ وانتَهى 
 

رِِمنيَ َوَنس وق  } -86  {.ِإىَل َجَهنيَم ِورمًدا المم جم
 )الطَّبي(. الكافرين بـاهلل الذين أجرموا.

 
َعل  ََل م  الريمحمَن  و دًّا ني اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ إِ } -96  {.َسَيجم

 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  املســــتقيمة. واملرادُ  األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25قاَل يف اآليةِّ )
 ...عليهم املفرتضةُ 

 
َا َيسيرمََنه  بِِلَساِنَك } -97 ًما لُّدًّا ِبِه المم تيِقنَي َوت نِذَر ِبهِ  لِتـ َبشِ رَ فَِإَّني  .{قـَوم

َر بِّهِّ اْلُمتَّقِّنيَ } ــ ِّ  ه، ابجلنة. يمعاـصــــــــــ  فرائضـــــــــــه، واجتنابِّ  هللا، أبداءِّ  وا عقابَ الذين اتقَ   {:لِّتـَُبشـــــــــ
 )الطَّبي(.

.  القـاموس كمـا يف  ،بالغـهإ يف هُ فَـ وخوَّ  هُ رَ وحـذَّ  هُ علمَـ أ :انـذارً إ مرِّ ابأل هُ نـذرَ أ :يقـال{: َوتُنـذَِّر بِـّهِّ }
 )روح البيان(.

 
 سورة طه

 
 {.ِلَمنم َُيمَشىِإالي َتذمِكَرًة } -3
 . )الطَّبي(.حمارمه واجتنابِّ  هِّ رب ِّ  فرائضِّ  أبداءِّ  هللا، فيتقيهِّ  عقابَ { لَِّمْن ََيَْشى}

 . )ابن عطية(.على ذلك ابعثةٌ  إذ اخلشيةُ  ،الصال والعملَ  اإلميانَ  يتضمنُ { ََيَْشىو}
 
تَـَوى الريمحمَن  } -5  {.َعَلى المَعرمِش اسم
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َوإَِّذا }  تعاىل الرمحن: هُ ألن املشــــــركني أنكروا تســــــميتَ  ؛به الناسِّ  }الرمٰحن{ لتعليمِّ  وصــــــفُ  اختريَ 
ُجُدوا لِّلرَّمْحَٰنِّ قَالُوا َوَما  ــْ ــورة ] {الرَّمْحَٰنُ قِّيَل هَلُُم اســ  التذكريِّ  هنا وكثرةِّ   . ويف ذكرهِّ 60الفرقان:  ســ

 )التحرير والتنوير(.  البالغة. ابلرمحةِّ  شكراً على إحسانهِّ  ،ابلعبادة  لى إفرادهِّ ع بعثٌ   به يف القرآنِّ 
 

 {.ِإىَل َجَناِحكَ  اضمم مم َيَدكَ وَ } -22
 )التحرير والتنوير(. ممسكاً هبا العصا. مىن اليت كنتَ اليُ  يدكَ  قْ ألصِّ  :الضم : اإللصاق، أي

 
ه  ِف َأممِري} -32  .{َوَأشمرِكم

 َئ موسى.ب ِّ َئ هاروُن ساعتئذٍّ حني نُـ ب ِّ نُـ رة: قاَل يف آخرِّ الفق
 . فرعونمعي إىل ، وأرسلهُ اما جعلتنـي نبـيًّ مثلَ  انبـيًّ  واجعلهُ : يف تفسريها قاَل اإلماُم الطَّبي

 
 .{َوَنذمك َرَك َكِثريًا} -34
  جعـاً.هللا ـقائمـاً وـقاعـداً ومضــــــــــــــط من اـلذاكرين هللا كثرياً حىت ـيذكرَ  العـبدُ  ًل يكونُ  :جمـاهـد ـقالَ 

 )ابن كثري(.
 

ه   التياب وتِ َأِن اقمِذِفيِه ِف }  -39 َعد وٌّ لِ  َوَعد وٌّ  فَاقمِذِفيِه ِف المَيمِ  فـَلميـ لمِقِه المَيمُّ ِِبلسياِحِل َيَمخ ذم
 {.ليه  
ــدُه اآليُة التَّابُوتِّ } ــةِّ طالوت. وقصـــ ــرُي التابوتِّ يف البقرة، يف قصـــ من  (  248){ قال: مرَّ تفســـ

 من التوب، وهو الرجوع؛ ألهنم يرجعون إليـه، أي: عالمـةُ  التـابوت، فعلوتٌ فقـال: الســــــــــــــورة، 
 ا.هـ. .التوراة إليكم، وهو صندوقُ  منهم، أي: رجوعهُ  ذَ خِّ الذي أُ  التابوتِّ  إتيانُ  لكهِّ مُ 
  : املراُد ابلعدو ِّ فرعون. الشوكاين. قالَ {َعُدوٌّ يل ِّ َوَعُدوٌّ لَّهُ }

 .الذي هو هلل وملوسى كان فرعون"العدو"  وقاَل ابُن عطية:
 

َنا } -45 َِ َعلَيـم  {.َأوم َأنم يَطمَغىقَااَل رَبـيَنا ِإنـيَنا ََّنَاف  َأنم يـَفمر 
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َم قريبًا. ، قاَل يف  }اْذَهْب إِّىَل فِّْرَعْوَن إِّنَُّه طََغى{( من الســـــــــــــورة: 24ويعين يف اآليةِّ )  قال: تقدَّ
 ا.هـ. .احلد   وجتاوزَ  ،وجتَّبَّ  وكفرَ  ،ى وتكَّبَّ عصَ  :أيمعناها: 

 )البغوي(. إلينا. يف اإلِّساءةِّ  احلدَّ  جياوزُ  :أي
 

 {.َمِن اتـيَبَع اَلم َدىَوالسياَلم  َعَلى } -47
 . )روح املعاين(.إىل احلق   هللا تعاىل اهلاديةِّ  آايتِّ  ذلك بتصديقِّ  بعَ ملن اتَّ  ...
 

ِل النـَُّهى ََيتٍ آلِإني ِف َذِلَك  أَنـمَعاَمك مم ك ل وا َوارمَعوما } -54  .{ألِ  وم
 )روح البيان(. ى.واملعزَ  والضأنُ  والبقرُ  بلُ اإل يوه: {أَنـَْعاَمُكمْ }
 . )الطَّبي(.ًل إله لكم غريه كم، وأنْ رب ِّ  على وحدانيةِّ  تدلُّ  وعالماتٍّ  لدًلًلتٍّ : {آلاَيتٍّ }
 

 {.َعَلى اَّللِي َكِذِبً  اَل تـَفمََت واقَاَل ََل مم م وَسى َويـمَلك مم } -61
 . )الطَّبي(.لوهوا علـى هللا كذبـاً، وًل تتقوَّ قًل ّتتل

 
ع وا  } -64 مَ ُث ي ائـمت وا َصفًّا  َكيمدَك مم فََأمجِم تَـعمَلى َوَقدم أَفـمَلَح الميَـوم  .{َمِن اسم

 البيان(.. )روح سحركم دواتِّ أ :{َكْيدَُكمْ }
 .. )الطَّبي(الـيوم حباجتهِّ  قد ظفرَ : {َوَقْد أَفْـَلَح اْليَـْومَ }
 

َا } -66 رِِهمم َأَّني َييل  ِإلَيمِه ِمن ِسحم َعىفَِإَذا ِحَباَل  مم َوِعِصيـُّه مم ُي   .{َتسم
 )روح البيان(. و.دْ العَ  وهو دونَ  ،السريع يُ املش ي:السع

 
َا َصنَـع وا َكيمد  َساِحرٍ تـَلمَقفم َما َصنَـع وا  ََيِيِنكَ َوأَلمِق َما ِف } -69  {.ِإَّني

 أي: يدَِّك اليمىن. .اجلارحة. )مفردات الراغب( نُي أصلهُ اليم {:ميِّينِّكَ }
ــريه:  ــاك  وألقِّ " :الرتكيب مل أيتِّ قاَل ابُن حيان األندلســـــي يف تفســـ  " اليمنيِّ " ملا يف لفظِّ  "؛عصـــ

 )البحر احمليط(. والَّبكة. منِّ من معىن اليُ 
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رٍّ } َا َصنَـُعوا َكْيُد َساحِّ  (.الطَّبي) ساحر. نمِّ  كيدٌ   هؤًلء السحرةُ  هُ إن الذي صنعَ {: إِّمنَّ
 

 .{قَال وا َآَمنيا ِبَربِ  َهار وَن َوم وَسىفَأ لمِقَي السيَحَرة  س جيًدا } -70
قلوهَبم: آمنَّا برب ِّ هاروَن وموَسى، وكَفرًن بربوبيَّةِّ فرعون. )الواضح قالوا يف خشوعٍّ ورهبةٍّ سكَنْت  

 التفسري(.  يف
 

لِ  َوأَل َصلِ بَـنيك مم َلك مم ِمنم ِخاَلٍف َفأَل َقطِ َعني أَيمِدَيك مم َوَأرمج  } -71  .{ِف ج ذ وِع النيخم
لب: الذي هو تعليُق  ــُّ لبهِّ على  قاَل الراغُب يف مفرداته: الصـ ــُ ــدُّ صـ ــانِّ للقتل، قيل: هو شـ اإلنسـ

 خشب، وقيل: إمنا هو مِّن َصْلبِّ الوَدك.
( من العظم.وقد قاَل قبَلُه: الصَّلُب واًلصطِّالب: استخراُج الوَدكِّ )أي الشح  مِّ

 
رَ  ِإَني َآَمنيا ِبَرب َِنا} -73 رِ لِيَـغمِفَر لََنا َخطَاََيََن َوَما َأكم تَـَنا َعلَيمِه ِمَن السِ حم  {.هم
 )الطَّبي(. .به موسى حق   ما جاءَ  وأنَّ  ،ووعيده قنا بوعدهِّ نا، وصدَّ رب ِّ   أقررًن بتوحيدِّ إًن  
 

 .{ِإني َله  َجَهنيَم اَل ََي وت  ِفيَها َواَل ََيمَياُم مرًِما فَ  ِإنيه  َمنم َيَمِت رَبيه  } -74
 ة. )ابن كثري(.القيام يومَ  ى هللاَ يلقَ  :أي
 

ِمًنا َوَمنم َيَمتِهِ } -75  {.م ؤم
 . )ابن كثري(.املعاد يومَ  هُ ربَّ  ومن لقيَ  :أي
 

ٍن } -76 َار  ََتمِري ِمنم حَتمِتَها َجنيات  َعدم ََّنم  {.األم
ــارســــــــــــــورةِّ ( من 25اآلـيةِّ )ـقاَل يف مثلهـا، يف  ى هنر، وهو: اجملرَ  مجعُ  األهنـارُ :  البقرة، ابختصــــــــــــ

إليها جمازاً،  اجلريُ   دَ ســـــــــنِّ وأُ  .الذي جيري فيها البحر، واملراد: املاءُ   ودونَ  فوق اجلدولِّ   ،الواســـــــــع
ى  إىل اجلنات؛ ًلشــتماهلا عل }مِّن حَتْتَِّها{ عائدٌ   :يف قوله والضــمريُ ... هو املاء واجلاري حقيقةً 

 .أشجارها األشجار، أي: من حتتِّ 
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َنا ِإىَل م وَسى َأنم } -77 ِر ِبِعَباِديَوَلَقدم َأومَحيـم  {.َأسم

 ببين إسرائيلَ   موسى أن َيرجَ  هللا سبحانهُ   أمرَ ( من سورةِّ الشعراء: 52قاَل يف مثلها، يف اآليةِّ )
 .به ألهنم آمنوا مبوسى ومبا جاءَ  (هُ عبادَ )اهم لياًل، ومس  

 
َمَك  اَل فَِإَني َقدم قَ } -85  .{ِمن بـَعمِدكَ فـَتَـنيا قـَوم

 )البغوي(.. إىل اجلبل كَ أي: من بعد انطالقِّ 
 

 {.الريمحمَن  َوِإني رَبيك م  } -90
. )روح  توبتهم لَ بِـّ ن اتبوا قَ إهنم أا على تنبيهًـ  (الرمحن) منـا ذكرَ إو  .ًل العجـل ،النعم جبميعِّ  مُ املنعِّ 

 البيان(.
 

 .{َساِمِري َيَ َخطمب َك  قَاَل َفَما} -95
بين   يف دينِّ  يعبدون البقر، فدخلَ  كان من قومٍّ ( من الســـــورة، أن الســـــامريَّ  85ذكَر يف اآليةِّ )

 .ابلسامرة تعرفُ  البقر، وكان من قبيلةٍّ  ما فيه من عبادةِّ  ويف قلبهِّ  ،يف الظاهر إسرائيلَ 
 

 {.ًفااليِذي ظَلمَت َعلَيمِه َعاكِ  َوانظ رم ِإىَل ِإَلَِكَ } -97
 ، ًن لهوتغريُِّّ  صــــــــــــنيعكَ  انظرْ  :أي. )الطَّبي، ابن كثري(، بزعمَِّك. )البغوي(،  إىل معبودك وانظرْ 

 )ابن عطية(. فيه إىل الواجب. ًن األمرَ ورد ِّ 
 

َا ِإََل ك م  اَّللي  اليِذي اَل ِإَلَه ِإالي ه وَ } -98 ٍء ِعلمًما ِإَّني  {.َوِسَع ك لي َشيم
ى عليه  ُ الَّذِّي ًَل إَِّلَه إًِّلَّ ُهوَ } الســالم: ليَس هذا إهلَكم،يقوُل هلم موســَ َا إِّهَلُُكُم اَّللَّ { أي: ًل إِّمنَّ

العبادُة إًل له، فإنَّ كلَّ شيءٍّ فقرٌي إليه، عبٌد لرب ِّه. يستحقُّ ذلَك على العبادِّ إًل هو، وًل تنبغي 
 )ابن كثري(.
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َم يـ نـمَفخ  ِف الصُّورِ } -102 َمِئٍذ ز رمقًاَوََنمش ر  الم  يـَوم رِِمنَي يـَوم  {م جم
 يوَم أيمُر هللاُ إسرافيَل فينفُخ يف الصُّور. )الطَّبي(.

ــوكاين يف اآليةِّ ) ــورةِّ 73وذكَر الشــــــ ــُّ  ، أناألنعام( من ســــــ األوىل  فيه النفخةُ  خُ نفَ يُ   ور: قرنٌ الصــــــ
 .لإلنشاء للفناء، والثانيةُ 

 
 .{ن  َأعمَلم  ِِبَا يـَق ول ونَ ََنم } -104

 )الطَّبي(. .هملِّ يهم بـينهم بقمنهم عند إسرارهم وّتافتِّ  حنن أعلمُ 
 

 .{قَاًعا َصفمَصًفافـََيَذر َها } -106
 . )البغوي(.من األرض اجلبالِّ  أماكنَ  عُ أي: فيدَ 

 
َفع  } -109 َمِئٍذ اَل تـَنـم  {.ِإالي َمنم َأِذَن َله  الريمحمَن   الشيَفاَعة  يـَوم

َفاَعةُ }  ىل آخرَ إ اًلنضـــــمامُ   :الشـــــفاعة  :الراغب مامُ اإل قالَ  .احدً أ عاءِّ { من الشـــــفًَل تـَنـَْفُع الشـــــَّ
ــرً  ــائاًل   ،ا لهًنصـ ــتعملُ   كثرُ أو   . عنهوسـ ــمامِّ  يف ما يسـ ىل من  إ مرتبةً ]ُحرمًة و  على أمن هو  انضـ
 . )روح البيان(.القيامة يف ومنه الشفاعةُ  ،دَنأهو 

 
 .{ظ لمًما مَحَلَ اَب َمنم َوَقدم خَ  لِلمَحيِ  المَقيُّومِ َوَعَنِت المو ج وه  } -111

يف   جاءَ وقد ، آيةِّ الكرســـــــي عند تفســـــــريِّ  اًلمسني اجلليلني معىنأورَد أقواًًل يف  {لِّْلَحي ِّ اْلَقيُّومِّ }
: الباقي،   مبا كسبت. نفسٍّ  على كل ِّ والقي وم: القائُم أولِّ كل ٍّ منهما: احلي 

 اتيح الغيب(.. )مفعنه ومل يتبْ   ابلظلمِّ من واِفَ  :به املرادُ  :{مَحَلَ }
 

 .{آِلََدَم َفَسَجد وا ِإالي ِإبمِليَس َأََب َوِإذم قـ لمَنا لِلمَماَلِئَكِة اسمج د وا } -116
َم تفســـــرُي هذه القصـــــةِّ يف البقرةِّ مســـــتوِف. ( من الســـــورةِّ املذكورة:  34وهي يف اآليةِّ ) قال: تقدَّ

َجُدواْ  ُجُدواْ آلَدَم َفسـَ َتْكََّبَ وََكاَن مَِّن }َوإِّْذ قـُْلنَا لِّْلَمالَئَِّكةِّ اسـْ وقد  .اْلَكافِّرِّين{ إًِّلَّ إِّبْلِّيَس َأََب َواسـْ
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للبشـــرِّ حىت يف شـــريعتنا!! وإن كان يُفَهُم من كالمهِّ أن الســـجوَد ذهَب فيه إىل جوازِّ الســـجودِّ  
 مبعىن التكريِّ وليس العبادة.

 اجلمهور!!كما ذهَب إىل أن إبليَس كان من املالئكة، وأنه قوُل 
{ومعقال:   به. رَ مِّ ما أُ  من فعلِّ  امتنعَ  :ىن }َأََبٰ

ــرُي اآلية:  لَقَة آدَم ونَفخنا فيهـســـــــــ  بعَد أن -واذكْر قولَنا للمالئكةِّ وتفســــــــ نا  وَّينا خِّ : -مِّن روحِّ
دوا مجيًعا، إًل  إبليس، اســـــــتكََّب وامتنَع من  فســـــــج، اســـــــُجدوا آلدم، ســـــــجدَة تشـــــــريفٍّ وتكري

 )الواضح(. السُّجودِّ له.
 

َقىَنا ََي َآَدم  ِإني َهَذا َعد وٌّ فـَق لم } -117 َنيِة فـََتشم  {َلَك َوِلَزومِجَك َفاَل ُي مرَِجنيك َما ِمَن اجلم
َك حوَّاء، فتنبَـّه، وكْن على حـذر، لئال  يكوَن  يطـاَن عـدوٌّ ـلَك ولزوجـِّ فقلنـا آلدم: إنَّ هـذا الشــــــــــــــَّ

نيا.  كما مِّن اجلنَّة، فتتعَب وتشَقى يف الدُّ  )الواضح(.سببًا يف إخراجِّ
 

َها فـََبَدتم ََل َما َسومَآَت  َمافََأَكاَل } -121  {.ِمنـم
َم  }فـََلمَّا  ( من السورةِّ املذكورة: 22يف اآليةِّ ) وهو  بعدُه يف األعراف.ا تفسرُي هذا ومقال: تقدَّ
َجرَةَ  ْوءَاهُتَُماَذاقَا الشـَّ   زوالِّ  بسـببِّ هلما عوراهتما،  ملا طعماها ظهرتْ  :أي{. قال:  بََدْت هَلَُما سـَ

 الذي كان عليها. النورِّ  صُ ما كان ساتراً هلما، وهو تقلُّ 
 

َقى َفَمِن اتـيَبَع ه َدايَ } -123  .{َفالَ َيِضلُّ َوالَ َيشم
ــول ــَي هللا عنهما:البغوي  . مث أورَد يعين الكتاب والرســـ  واتبعَ   من قرأ القرآنَ  قوَل ابنِّ عباسٍّ رضـــ

 . )البغوي(.احلساب سوءَ  القيامةِّ  يومَ  لة، ووقاهُ هللا يف الدنيا من الضال هداهُ  ،ما فيه
 

 {.َوَقدم ك نمت  َبِصريًا قَاَل َربِ  َلَ َحَشرمَتَِّن َأعمَمى} -125
، ملاذا أعَميَت عيينَّ   ؟ )الواضح(....ويقوُل العبُد لرب ِّهِّ يومذاك: اي رب 

 
َم ت نَسى فـََنِسيتَـَها وََكَذِلكَ  قَاَل َكَذِلَك أَتـَتمَك آََيتـ َنا} -126  .{الميَـوم
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  يف الذي بيَّنهُ  وبيانهُ   وأدلتهُ  آاييت، وهي حججهُ  كما أتتكَ   ،أعمى  كَ ذلك بك، فحشــرتُ  فعلتُ 
 ... )الطَّبي(.كتابه

 
ِمنم } -127 َرَف َوَلَم يـ ؤم  {ِبَََِيِت رَبِ هِ وََكَذِلَك َْنمِزي َمنم َأسم
 . )الطَّبي(.وكتبه برسلهِّ 

 
 {.أِل وِل النـَُّهى تٍ آَلََيَ ِإني ِف َذِلَك } -128

 .. )الطَّبي(.ا وعظاتوعَّبً  لدًلًلتٍّ 
 

نَـيمَك ِإىَل َما َمتـيعمَنا ِبِه } -131  {.َأزمَواًجا مِ نـمه مم َوالَ ََت ديني َعيـم
 . )الطَّبي(.م وأشكاهلمرهب ِّ  عرضني عن آايتِّ هؤًلء امل لُضربـاءِّ ... 
نـُْهْم{ يعين األغنياء}أَْزَوا :اهدجم وقالَ   ...هم ونظراؤهم هؤًلء املرتفون وأشـــباهُ ...  . )ابن  ًجا م ِّ

 كثري(.
 

 .{لِلتـيقمَوىَوالمَعاِقَبة  } -132
 .)البغوي( واتقوين. واتبعوكَ  قوكَ عباس: الذين صدَّ  ابنُ  قالَ 
 

 {فـَنَـتيِبَع َآََيِتكَ } -134
 . )الطَّبي(.وهنيك كَ ن أمرِّ عليه مِّ  نزلهُ وما تُ  تكَ وأدلَّ  تكَ حجَّ  عَ بِّ فنتَّ 
 

 جلزء السابع عشرا
 

 سورة األنبياء
 
َوى } -3  {.اليِذيَن ظََلم واَوَأَسرُّوا النيجم
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 . )الطَّبي(.معرضون غفلةٍّ  منهم وهم يف الساعةُ  الذين اقرتبتِّ  هؤًلء الناسُ 
 
اَلٍم َبِل } -5 َويل ونَ َكَما أ رم   ِبَِيَةٍ َبلم ه َو َشاِعر  فـَلمَيأمتَِنا  افمََتَاه  َبلم قَال وا َأضمَغاث  َأحم  {ِسَل األم
 .هقَِّبل نفسِّ  منْ  هُ واختلقَ  افرتاهُ  واختالقٌ  ْريةٌ بعضهم: هو فِّ  قالَ {: اْفرَتَاهُ }
يَةٍّ }  . )الطَّبي(.عيويدَّ  ما يقولُ  على حقـيقةِّ  ودًللةٍّ  ةٍّ حبجَّ  {:ِبَِّ

 
 {.َعميا َيِصف ونَ  َربِ  المَعرمشِ َفس بمَحاَن اَّللِي } -22

 . )روح املعاين(.املهابة مع ما يف ذلك من تربيةِّ  ،هالتنزُّ  لتأكيدِّ  العرشِّ  برب ِّ  الوصفُ 
 

 .{فَاعمب د ونِ  َوَما َأرمَسلمَنا ِمنم قـَبمِلَك ِمنم َرس وٍل ِإالي ن وِحي ِإلَيمِه أَنيه  اَل ِإَلَه ِإالي َأَنَ } -25
 ًل شريَك له. )الواضح(.عبادةِّ هللاِّ وحَدُه وما أرسلنا قبلَك مِّن رسولٍّ إًل  وأمرًنُه ابلدَّعوةِّ إىل 

 
َفع ونَ } -28  .{ِإالي ِلَمِن ارمَتَضى َواَل َيشم

ــفاعة ــمامُ  :الشـ ــرً  ىل آخرَ إ اًلنضـ ــائاًل  ،ا لهًنصـ ــتعملُ   كثرُ أو  ، عنهوسـ ــمامِّ  يف ما يسـ من هو   انضـ
 )روح البيان(. .القيامة يف ومنه الشفاعةُ  ،دَنأىل من هو إ على مرتبةً أ

 
 {.الظياِلِمنيَ  ِزيَجَهنيَم َكَذِلَك َْنم  َْنمزِيهِ ِإّن ِ ِإَله  ِمنم د ونِِه َفَذِلَك َوَمنم يـَق لم ِمنـمه مم } -29

 وبكذا.  ،كذا  جزيتهُ  :يقال  ،فشــــــــر   ان شــــــــرًّ إو   ،ا فخرين خريً إ ،من املقابلة ما فيه الكفايةُ  اجلزاءُ 
 )روح البيان(.

 
 {.حَممف وظًاَسقمًفا َوَجَعلمَنا السيَماَء } -32

 . )روح البيان(.كالسقف  رضِّ لألهنا ا ألسقفً  يتْ مس ِّ (. ابن عطيةعال. )السقف: ما 
 

 {.ارَ الني َعنم و ج وِهِهم   اَل َيك فُّونَ َلوم يـَعمَلم  اليِذيَن َكَفر وا ِحنَي } -39
 . )البغوي(.ًل يدفعون
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َلؤ ك م ِِبللييمِل َوالنـيَهاِر ِمَن } -42  {.الريمحمَنِ ق لم َمن َيكم
 )الطَّبي(. من ذكره. السامعني ملعناهُ  مبعرفةِّ  اجتزاءً {، َن الرَّمْحَنِّ مِّ } :قـيـل
. )روح  مبهلتـــه هُ ن انـــدفـــاعَـــ أو  ،العـــامـــة رمحتـــهِّ  غريُ  نـــه ًل كـــالئَ أعلى  تنبيـــهٌ { الرَّمْحَنِّ } ذكرِّ  ويف

 البيان(.
 

َمع  الصُّمُّ } -45  .{الدَُّعاَء ِإَذا َما يـ نمَذر ونَ َواَل َيسم
 .. )روح البيان، ابختصار(.هللا ذرون من آايتِّ نَ ما يُـ ...  ميانىل اإلإ الدعاءَ 

 
 {.نـَفمَحة  مِ نم َعَذاِب رَبِ كَ  ميسيتـمه مم َولَِئن } -46
 )روح البيان(.. ذىأمن  نسانَ اإل ما ينالُ  كل ِّ   يف ويقالُ  ،اللمس :املس  

 
َرمضِ قَاَل َبل رَبُّك مم َربُّ السيَماَواِت } -56  {.ه ني اليِذي َفطَرَ  َواألم

  .أي: ربُّكم الذي ًل إلَه غريه، هو الذي خلَق الســــماواتِّ واألرض، وما حَوْت مِّن املخلوقاتِّ 
 )ابن كثري(.

 
 {.أَلَِكيَدني َأصمَناَمك مم  َوََتَّلليِ } -57

  لقوةِّ  ؛وتعذره مع صـــعوبتهِّ  على يدهِّ  الكيدِّ  من تســـهيلِّ  ،معىن التعجب ويف التاءِّ  "،وهللا"أصـــله 
 )النسفي(. منروذ. سلطةِّ 

 . )ابن كثري(.قومه بعضَ  هُ قسماً أمسعَ  اخلليلُ  مث أقسمَ 
 

 .{ِإبـمَراِهيمقـ لمَنا ََيََنر  ك وّن بـَرمًدا َوَساَلًما َعَلى } -69
 )الواضح(. ة.يما ألَقوُه يف النار، قلنا هلا: اي ًنُر ًل حُترقيه، بل كوين له برًدا وسالًما وعافوعند

 
َم َسومءٍ ِإَّني مم َكان وا } -74  {.فَاِسِقنيَ  قـَوم
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فهو    ،الســـني  املكروه. وأما بضـــم ِّ  القبيحُ  :مصـــدر، أي -الواو  وســـكونِّ   الســـنيِّ  بفتحِّ  -ْوء الســـَّ 
ــمُ  ــدرٍّ  اســـــ ــمِّ  ألن الوصـــــــفَ  ؛من املفتوح  وهو أعمُّ  ،كرملا ذُ  مصـــــ ــعفُ  ابًلســـــ   من الوصـــــــفِّ  أضـــــ

 )التحرير والتوير(. ابملصدر.
 

ِم َوَنَصرمََنه  } -77 َم َسومءٍ ِمَن المَقوم  {.فََأغمَرقـمَناه مم َأمجمَِعنيَ  اليِذيَن َكذيب وا ِبَََِيتَِنا ِإَّني مم َكان وا قـَوم
بوا ِبايتِّنا ومعجزاتِّ ناُه ومنعناُه مومحي م كانوا قوًما ســـــــــــي ِّئني منهمِّكني يف  ن هؤًلءِّ الذين كذَّ نا، إهنَّ

 للكفر. )الواضح يف التفسري(. الفواحش، مالزمني
 

لَيمَماَن ِإذم ََيم َوَداو  }  -78 ــ  ِم وَك نيا ِْل   ك َمانِ وَد َوســــ تم ِفيِه غََنم  المَقوم َرمِث ِإذم نـََفشــــــَ ِمِهمم  ِف اْلم كم
 {.َشاِهِدينَ 

ى بشــيءٍّ : القضــاء. قاَل الراغُب يف مفرداته:  ىن احلُكميفهُم أن مع على شــيء،  احلُكُم أن يُقضــَ
 فيقول: هو كذا أو ليس بكذا.

 
َناه  } -80 َعَة لَب وٍس َلك مم َوَعليمم ِصَنك مم  َصنـم  {.ِمنم ِبَمِسك مم  لِت حم

 . )البغوي(.كملتحرزكم ومتنعَ 
 

َنا ِفيَهاِإىَل األمَ  ََتمِري ِبَِممرِهِ َوِلس لَيمَماَن الر ِيَح َعاِصَفًة } -81  .{رمِض اليِِت َِبرَكم
 ... )البغوي(سليمان شاءَ  حيثُ  وأصحابهِّ  وذلك أهنا كانت جتري لسليمانَ 

 
 {.َأّن ِ َمسيَِّنَ الضُّرُّ َوأَنمَت َأرمَحم  الريامِحِنيَ  ََنَدى رَبيه  َوأَيُّوَب ِإذم } -83
 )البغوي(. ه.دعا ربَّ  :أي
 

َرى } -84 َله  َوِمثـمَله م ميَعه مم َرمحمًَة مِ نم ِعنِدََن َوِذكم َناه  َأهم  .{لِلمَعاِبِدينَوآتـَيـم
 . )ابن عطية(.عاىل إًل مؤمنت هللاَ  عبدُ للمؤمنني، وًل يَ ... 
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 {َأنم اَل ِإَلَه ِإالي أَنمتَ فـََناَدى ِف الظُّل َماِت } -87
هذا  يف ذكرهُ أن  أ لهمينويُ  ،هامن آفاهتا وفتنتِّ  ينمُ ويســل ِّ  ،من هذه الظلمات له حيفظينإًل  أي:

 . )روح البيان(.نتأًل إ على هذه احلالةِّ  املوطنِّ 
 

َنا َله  } -90 َتَجبـم َنا َله  ََيمََي وَ فَاسم َنا َله  َزومَجه   َوَهبـم َاتِ ِإَّني مم َكان وا ي َسارِع وَن ِف َوَأصمَلحم ريم  {.اْلم
َم مستوًِف يف سورةِّ مري.  (.15)حىت اآليةِّ وهو يف أول سورةِّ مري  قال: تقدَّ

نَا َلُه حَيَْو }  (.الطَّبي. ) يرثهووهبنا له حيو ولًدا وواراثً  {:َوَوَهبـْ
رْيَاتِّ إِّهنَُّ }  الطاعات. )ابن كثري(.{ أي: يف عملِّ القُرابتِّ وفعلِّ ْم َكانُوا ُيَسارُِّعوَن يفِّ اخلَْ
 

َصَنتم فـَرمَجَها } -91 َنا ِفيَهاَواليِِت َأحم  {.َآيًَة لِلمَعاَلِمنيَ ِمنم ر وِحَنا َوَجَعلمَناَها َوابـمنَـَها  فـَنَـَفخم
نـَا}  تعـاىل يف اآلـيةِّ األخريةِّ من ســــــــــــــورةِّ التحري هِّ تفســــــــــــــريِّ قولـ ـقاَل يف {: فـَنَـَفْخنـَا فِّيهـَا مِّْن ُروحِّ
َنْت فـَْرَجَها } نَافـَنَـَفْخنَا فِّيهِّ َوَمْرَيَ ابـَْنَت عِّْمرَاَن الَّيتِّ َأْحصـــــــَ يف   نفخَ  وذلك أن جَّبيلَ  {: مِّْن ُروحِّ

 ا.هـ. .بعيسى درعها فحبلتْ  جيبِّ 
َلُه ابُن كثري يف الســورةِّ املذكورةِّ بقوله:    اســطةِّ الـــــــــــــــــَمَلك، وهو جَّبيل، فإنَّ هللَا بعَثهُ أي: بو فصــَّ

وي ، وأمرَُه هللاُ تعاىل أْن ينفَخ بفيهِّ يف َجيبِّ درعِّها، فنزلتِّ إليها، فتم ثََّل هلا يف صــــورةِّ بشــــرٍّ ســــَ
ها، فكاَن منه احلمُل بعيسى عليه السالم.  النفخُة فوجلْت يف فرجِّ

َا أَْمرُُه و}ما يشـاء،  قدير، وأنه َيلقُ  شـيءٍّ  على كل ِّ على أن هللا   دًللةً   :أي {َآيًَة لِّْلَعاَلمِّنيَ } إِّمنَّ
ئـًا أَن يـَُقوَل لـَُه ُكن فـََيُكونُ  يـْ ــَ َنْجَعلـَُه ءَايـًَة  َولِّ وهـذا كقولـه }  ،82]ســــــــــــــورة يس:  {إَِّذا أَرَاَد شــــــــــــ

  .21]سورة مري: { ل ِّْلنَّاسِّ 
َلمِّنيَ   :ابن عباس يف قولهمث أورَد ســـــــنَد ابن أيب حامت عن  )ابن    واإلنس. اجلنُّ  :{ قال}لِّْلَعــــــــــــــــــــــٰ

 كثري(.
 

 .{فَاعمب د ونِ  َوَأََن رَبُّك مم ِإني َهِذِه أ ميت ك مم أ ميًة َواِحَدًة } -92
 )البيضاوي، روح البيان(. ًل إله لكم غريي.

 



213 
 

 .{ِمنم َهَذا َقدم ك نيا ِف َغفمَلةٍ  ََي َويـملََنا} -97
 . )روح املعاين(.حضورك فهذا أوانُ  قالوا: اي ويلنا تعالَ  وكأهنم ،رالتحسُّ  الويلِّ  أرادوا من نداءِّ 

 
 سورة اْلج

 
ء  } -1  .{َعِظيمِإني زَلمَزَلَة السياَعِة َشيم

 . )روح البيان(.به الوصف ًل حييطُ أمٌر هائل. )روح املعاين(، 
 
ه  فَأَنيه  ي ِضلُّه   َعلَيمِه أَنيه  َمنم  ك ِتبَ } -4  {.تـََوالي

 )ابن كثري(. .ريةقدَ  عليه كتابةً  ين الشيطان، يعين كتبَ جماهد: يع قالَ 
 . )البغوي(.على الشيطان ُقضيَ 

 
َ يـَبـمَع   َمنم ِف المق ب ورِ } -7  {.َوَأني اَّللي

ُدهم بعَد   العدم.. )ابن كثري(.أي: يُعيُدهم بعَدما صاروا يف قبورِّهم رِّمَمًا، ويوجِّ
 
 {.اَّللِي ِبَغريمِ ِعلمٍم َواَل ه ًدى َواَل ِكَتاٍب م ِنريٍ ِف  َي َاِدل  َوِمَن النياِس َمنم } -8

 معىن جيادل: َياصم.ذكَر يف اآليةِّ الثالثةِّ من السورةِّ أن 
 
لي ََثّنَ ِعطمفِـِه } -9 ــِ بِـيِل اَّللِي لـَه  ِف اـلدُّنـميـَا ِخزمي   لِي ضـــــــــ َم المِقيـَامـَِة عـََذاَب  َونـ ِذيقـ ه  َعنم ســـــــــــَ يـَوم

َرِيقِ   {.اْلم
 .م عنهويستزهلَّ  ،املؤمنـني بـاهلل عن دينهم الذي هداهم له ليصدَّ {: لَّ لُِّيضِّ }
 . )الطَّبي(.قهرِّ وحنُ  {َونُذِّيُقهُ }
 

 {.َيَداكَ  َقديَمتم َذِلَك ِِبَا } -10
 . )روح البيان(.اقرتفته
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 .{المَبِعيد الضياَلل  َذِلَك ه َو } -12

 . )الطَّبي(..هللا عن دينِّ  والذهابُ  ،استقامة علـى غريِّ  األخذُ 
 

 {.ل وا الصياِْلَاتِ َوَعمِ اليِذيَن َآَمن وا } -14
 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  املســــتقيمة. واملرادُ  األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25قاَل يف اآليةِّ )

  .عليهم املفرتضةُ 
 

ٍء } -17 َ َعَلى ك لِ  َشيم  {.َشِهيد  ِإني اَّللي
 عاملٌ به. )ابن عطية(.

 )ابن كثري(. ضمائرهم. بسرائرهم وما تكنُّ  ألقواهلم، عليمٌ  لى أفعاهلم، حفيظٌ ع شهيدٌ 
 

َِبال  َوالشيَجر  } -18  {.َوالديَوابُّ َوالشيممس  َوالمَقَمر  َوالنُّج وم  َواجلم
 . )ابن كثري(.هاكلُّ   احليواًنتُ  :أي
 

ِخل  اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصــي }  -23 َ ي دم نَ ِإني اَّللي َار  َي َليوم ََّنم   اِْلَاِت َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
 .{ِمنم َأَساِوَر ِمنم َذَهبٍ يَها فِ 

م، وأحـســــــــــ  احلون، الذين صـــــــــــَدقوا يف إمياهنِّ م، يُدخِّ واملؤمنون الصـــــــــــَّ ُلهم هللاُ جن اتٍّ  نوا يف أعماهلِّ
 يها أبساوَر ... )الواضح(.ن حتتِّ أشجارِّها وقصورِّها األهنار، يـَُزيَّنوَن فعاليات، جتري م

 
َا ِمنم تـَقمَوى المق ل وبِ  َذِلكَ } -32  {.َوَمنم يـ َعظِ مم َشَعائَِر اَّللِي فَِإَّني

َم قريبـًا. ويعين يف اآلـيةِّ ) ــارةِّ ـقد تقـدَّ وـقد ـقاَل  ( من الســــــــــــــورة، 30ـقال: الكالُم يف هـذه اإلشــــــــــــ
  خَّبهُ  ذلــك، أو مبتــدأٌ  األمرُ  :يحمــذوف، أ مبتــدأٌ  على أنــه خَّبٌ  ،}ٰذلــَِّك{ الرفع حمــلُّ هنــاك: 

من   إليه هو ما ســــــــبقَ  افعلوا ذلك. واملشــــــــارُ  :حمذوف، أي بفعلٍّ   نصــــــــبٍّ  حمذوف، أو يف حمل ِّ 
 .واحد أو بني طريف كالمٍّ  ،بني الكالمني للفصلِّ  يطلقُ  احلج ، وهذا وأمثالهُ  أعمالِّ 
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َم اَّلليِ } -34  .{األَنـمَعامِ ه م مِ ن َّبِيَمِة  َعَلى َما َرزَقَـ َوِلك لِ  أ ميٍة َجَعلمَنا َمنَسًكا لَِيذمك ر وا اسم

 .والغنم والبقرُ  هي اإلبلُ ( من السورة: 30قاَل يف اآليةِّ )
 

بُّ ك لي } -38 َ الَ َيِ   .{َخوياٍن َكف ورِإني اَّللي
ــةُ  ــانـ ــال، والكفر يف العهودِّ  اخليـ ــا قـ ــدُ  :واملواثيق، ًل يفي مبـ ــا. للنعم، فال يعرتفُ  اجلحـ   )ابن هبـ
 كثري(.

 ، الكفرة وهم اخلونةُ   ،أضدادهم ألنه ًل حيبُّ  :أي ،هللا { لنعمةِّ }َكُفورٌ  ،هللا َخوَّانٍّ{ يف أمانةِّ }
 )النسفي(. هللا ويغمطوهنا. رون نعمَ كفُ ويَ  ،وَيونون أماًنهتم ،الذين َيونون هللا والرسول

 
َله مم } -42 ب وَك فـََقدم َكذيَبتم قـَبـم م  ن و ٍ َوِإنم ي َكذِ   .{ َوَعاد  َوًَ ود  قـَوم
وكيف كـاـنت  ،ومـا كـان منهم ومن أنبـيائهم  ،هـذه األمم م ذكرُ تقـدَّ  : يف هـذه اآلـيةِّ واتليتيهـاـقالَ 

 ا.هـ. قلت: وهو يف أكثَر من سورة.  عاقبتهم.
بوُه على مَدى قرون. وهكذا كاَن موقُف عادٍّ  فقد خالَف قوُم نوحٍّ ... تفســــــــــــــريها:  نبيَّهم وكذَّ
 وَد مِّن صال، عليهما السَّالم. )الواضح(.وقُف مثود، وممِّن نبي ِّهم هُ 

 
43- { ٍِ م  ل و م  ِإبـمَراِهيَم َوقـَوم  .{َوقـَوم

بوا نبيَّهم حىتَّ أوَقدوا الن ِّرياَن ورمَ  ُه فيها، وأنقَذُه  و وقوُم إبراهيَم أصـــــــــرُّوا على عبادةِّ األصـــــــــنامِّ وكذَّ
بوا نبيَّهم كذلك. )الواضح(.وطٍّ أصرُّوا على فاحشةِّ الل ِّواطِّ وكهللا. وقوُم ل  ذَّ

 
َينَ } -44  .{َوَأصمَحاب  َمدم

 .. )الواضح(.نبي ِّهم ُشَعيب وكذا كاَن موقُف أصحابِّ َمْديََن مِّن
 

َناَها َوِهَي ظَاِلَمة   َفَكأَيِ ن مِ ن قـَرميَةٍ } -45 َلكم  {.َأهم
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َل املؤلُف القوَل يف  }وََكأَي ِّن م ِّن نَّيبِّ ٍّ  :  ران( من ســـــــــــورةِّ آل عم146){ يف اآليةِّ }َفَكأَي ِّنفصـــــــــــَّ
ُه رِّب ِّيُّوَن َكثِّريٌ    من األنبيــاءِّ  واملعىن: كثريٌ  قُرَئ هبــا. مث قــال: ، وأهنــا أتيت يف أربعِّ لغــاتٍّ {قـَـاتـَـَل َمعــَ

 .يونمعه رب ِّ  لَ تِّ قُ 
 .أهلكنا أهلها :أي }وََكأَي ن م ن قـَْريَةٍّ أَْهَلْكنَـَٰها{( من هذه السورة: 48وقاَل يف اآليةِّ )

 
نَـَٰها وََكأَي ن} -48 َلكم  .{م ن قـَرميٍَة َأهم

 .يف آل عمران على هذا الرتكيبِّ  الكالمُ  مُ تقدَّ قال: 
ُه رِّب ِّيُّوَن َكثِّريٌ ( منهــا: 146ويعين اآليــَة ) أَي ِّن م ِّن نَّيبِّ ٍّ قـَـاتـَـَل َمعــَ َل القوَل يف   ، وقــد{}وَكــَ فصــــــــــــــــَّ

 ..{ وأهنا أتيت يف أربعِّ لغاتٍّ قُرَئ هبا.َكأَي ِّنَو }
 

 .{ََل مم َمغمِفَرة  َورِزمق  َكِرَي   فَاليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ } -50
 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  املســــتقيمة. واملرادُ  األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25قاَل يف اآليةِّ )

ــةُ  ابإلميــان،  نــالُ تُ  جلنــةُ يكفي، فــا مبجردهِّ  إن اإلميــانَ  :على من يقول وفيــه ردٌّ  .عليهم املفرتضـــــــــــــ
 الصال. والعملِّ 

 
َ ََلَاِد اليِذيَن َآَمن وا} -54 َتِقيمٍ  َوِإني اَّللي ٍِ م سم  {.ِإىَل ِصَرا

 قال: يف أمورِّ دينهم.
ــريها:  ــدهم إىل احلق ِّ أما يف الدنيا فريُ  .يف الدنيا واآلخرة :أيوقاَل ابُن كثري يف تفســـ واتباعه،  شـــ

ــتقي  واجتنابه، ويف اآلخرة يهديهم الصـــــراطَ  الباطلِّ  قهم ملخالفةِّ ويوف ِّ    إىل درجاتِّ  املوصـــــلَ  مَ املســـ
 )ابن كثري(. والدركات. األليمِّ  اجلنات، ويزحزحهم عن العذابِّ 

 
 {.ِف َجنياِت النيِعيمِ  فَاليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ } -56

 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  مة. واملرادُ املســــتقي األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25قاَل يف اآليةِّ )
ــةُ  ابإلميــان،  نــالُ تُ  يكفي، فــاجلنــةُ  مبجردهِّ  إن اإلميــانَ  :على من يقول وفيــه ردٌّ  .عليهم املفرتضـــــــــــــ

 الصال. والعملِّ 
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 {.م ِهني  َواليِذيَن َكَفر وا وََكذيب وا ِبَََِيتَِنا فَأ ولَِئَك ََل مم َعَذاب  } -57

 يف جهنَّم. )الطَّبي(.يعين عذاٌب مذلٌّ 
 

61- { َ  {.اللييمَل ِف النـيَهاِر َوي وِلج  النـيَهاَر ِف اللييملِ  ي وِلج  َذِلَك ِبَِني اَّللي
ى يف آل عمران معىن هذا  }تُولُِّج ( منها: 27ويعين قوَلُه تعاىل يف اآليةِّ )  اإلدًلج.قال: مضـــــــــَ

اَر  ارِّ َوتُولُِّج النـَّهـَ من أحـدمهـا يف اآلخر،  مـا نقصَ  لُ دخـِّ أي: تُـ ، قـال: {يفِّ اللَّيـْلِّ اللَّيـَْل يفِّ اْلنـَّهـَ
 أحدمها ولوجاً يف اآلخر. زوالُ  بينهما، ويكونُ  وقيل: املعىن تعاقبُ 

 
63- { َ  {.فـَت صمِبح  اأَلرمض  ُم مَضريةً  َماءً  أَنَزَل ِمَن السيَماءِ َأَلَم تـََر َأني اَّللي

 {: مطرًا. )الطَّبي(.َماءً } . )روح املعاين(،العلو   هةِّ من ج :{ أيأَنَزَل مَِّن السََّماءِّ }
 

َرمِض } -65 َ َسخيَر َلك مم َما ِف األم رِ َوالمف لمَك ََتم َأَلَم تـََر َأني اَّللي  {.ِبَِممرِهِ  ِري ِف المَبحم
َْمرِّهِّ } لكم الســـــفنَ  رَ وســـــخَّ  :{ أياْلُفْلكَ }وَ   ، والرايح اءَ هلا امل رَ يعين ســـــخَّ  {:جَتْرِّي يفِّ اْلَبْحرِّ أبِّ

 . )اخلازن(.تولوًل ذلك ما جرَ 
 

 {.فـَق ِل اَّللي  َأعمَلم  ِِبَا تـَعمَمل ونَ َوِإنم َجاَدل وَك } -68
ــبـيلِّ الوعـيدِّ والتَّهـديد: هللاُ أعلُم مبا ّتوضــــــــــــــون فـيه من العـنادِّ والبطالن.  ... فقـْل هلم على ســــــــــــ

 )الواضح يف التفسري(.
 

 {.ِصريٍ ِمنم نَ  لِلظياِلِمنيَ َوَما } -71
 . )البغوي(.للمشركني

 
َلى َعلَيمِهمم } -72  {.بـَي َِناٍت تـَعمِرف  ِف و ج وِه اليِذيَن َكَفر وا المم نَكرَ  آََيتـ َناَوِإَذا تـ تـم

 . )القرآن(.يعين القرآن
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 {.ِمَن المَماَلِئَكِة ر س اًل َوِمَن النياسِ  َيصمطَِفياَّللي  } -75

 َيتار. )البغوي(.
 

َ أَيمِديِهمم َوَما َخلمَفه مم يـَعم } -76  {.َوِإىَل اَّللِي تـ رمَجع  األم م ور  َلم  َما َبنيم
 )الطَّبي(. منه البدء. كما كانَ   تعودُ  وإلـيهِّ  ،الدنـيا إلـيه أمورُ  تصريُ  خرةِّ يف اآل إلـى هللاِّ 

 
 {.تـ فمِلح ونَ َلَعليك مم } -77

 )البغوي(. تسعدوا وتفوزوا ابجلنة.
 

 شرالثامن عاجلزء 
 

 سورة املؤمنون
 
َاَّن  مم } -6  {.فَِإَّني مم َغريم  َمل وِمنيَ ِإالي َعَلى َأزمَواِجِهمم أوم َما َمَلَكتم َأَيم

فيهمـا إذا كـان  على ذلـك، وإمنـا ًل يالمُ  فـإنـه ًل يالمُ  ،تـهأو أمَ  ن امرأتـهِّ إًل مِّ  هُ يعين حيفُظ فرجَـ 
تيانِّ   ،فيه الشـــــــرع  أذنَ  على وجهٍّ    والنفاس، فإنه حمظورٌ   احليضِّ  ، ويف حالِّ ىاملأت  يف غريِّ  دون اإلِّ

 )البغوي(. ملوم. هو على فعلهِّ 
 

 {.َجنياٍت ِمنم َّنَِيٍل َوَأعمَنابٍ فَأَنمَشأمََن َلك مم ِبِه } -19
الطَّبي،  هُ قــالَــ  ،وغريمهــا واملــدينــةِّ  ابلطــائفِّ  احلجــازِّ  " أَلهنــا مثرةُ واألعنــابَ  تعــاىل "النخيــلَ  ذكرَ 

 . )ابن عطية(.فذكرها مثاًلً تشريفاً هلا وتنبيهاً عليها ،الثمار وألهنما أيضاً أشرفُ 
 

َها َوَعَلى } -22  {.حت مَمل ونَ  المف لمكِ َوَعلَيـم
 )ابن عطية(. .السفن
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َنا ِإلَيمِه َأِن }  -27 َنِع المف لمكَ فََأومَحيـم يَِنا فَِإَذا َجاَء َأممر ََن َوفَاَر التـينُّور  فَ  اصـــــم ل كم  ِبَِعمي نَِنا َوَوحم اســـــم

 ِ ِ اثـمَننيم لٍ  َزومَجنيم ا ِمنم كـ  لـَكَ ِفيهـَ َبَق َعلَيـمِه المَقومل  ِمنـمه مم َواَل ّتـ َاِطبمَِّن ِف  َوَأهم الـيِذيَن ِإالي َمنم ســـــــــــَ
 .{م غمَرق ونَ  ِإَّني مم  ظََلم وا

 وهي السفينة. :{ْلكَ اْصَنعِّ اْلفُ }
 .ونساؤهم وهم ولدهُ  :{َوأَْهَلكَ }
 {: الذين كفروا ابهلل. )الطَّبي(.االَّذِّيَن ظََلُمو }
 

َزاًل } -29  {.م َبارًَكا َوأَنمَت َخريم  المم نمزِِلنيَ َوق لم َربِ  أَنمزِلمَِّن م نـم
. ة الثالث  من أوًلدهِّ   النســــلِّ  كثرةُ   :بعد اخلروج النجاة، ويف النزولِّ   :يف الســــفينة الَّبكةُ {: ُمبَارًَكا}

 )البغوي(.
 )الطَّبي(. املنازل. هُ عبـادَ  ن أنزلَ وأنَت خرُي مَ {: َوأَْنَت َخرْيُ اْلُمْنزِّلِّنيَ }
 

َ َما َلك مم ِمنم ِإَلٍه فََأرمَسلمَنا ِفيِهمم َرس واًل ِمنـمه مم } -32  {.َغريم ه  َأِن اعمب د وا اَّللي
، وًل تشــركوا به شــيئاً  هُ وحدَ  اعبدوهُ  :أي:  ، ما خمتصــره( من الســورة23قاَل يف مثلها يف اآليةِّ )

 .سبحانه غريهُ  إلهٌ   الوجودِّ ما لكم يف
 

ِمِننيَ  افمََتَىِإنم ه َو ِإالي رَج ل  } -38  {.َعَلى اَّللِي َكِذًِب َوَما ََنمن  َله  ِِب ؤم
 اختلق. )الطَّبي(.

 
َق ِ فََأَخَذَتم م  الصييمَحة  } -41 ِم الظياِلِمنيَ َفَجَعلمَناه مم غ ثَاًء  ِِبْلم  {.فـَبـ عمًدا لِلمَقوم

حْلَق ِّ }  بكفرهم به وتكذيبهم رسوله. ؛منه ذلك أن هللا عاقبهم بـاستـحقاقهم العقابَ  {:ابِّ
وا رســــــلَ   ،مإذ كفروا برهب ِّ   ،هبالكهم  الكافرينَ  القومَ  هللاُ  فأبعدَ {:  فـَبـُْعًدا لِّْلَقْومِّ الظَّالِّمِّنيَ }  ، هوَعصــــــَ

 )الطَّبي(. هم.وظلـموا أنفسَ 
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ِمن ونَ  فـَبـ عمًدا} -44 ٍم اَل يـ ؤم  {.  ِلَقوم
 . عداً عدوا بُ بَ  :أي ( من السورة:41قاَل يف اآليةِّ )

 . )روح البيان(.هلكوا أي: ،ابعدوا بعدً  :التفاسري كثرِّ أ وقاَل الشيخ إمساعيل حقي: يف
 

 .{ِبَََِيتَِنا َوس لمطَاٍن م ِبنيٍ  ُث ي َأرمَسلمَنا م وَسى َوَأَخاه  َهار ونَ } -45
ــلنا بعد الرســــلِّ   هارون إىل فرعونَ  هذه اآلية، موســــى وأخاهُ  قبلَ صــــفتهم  الذين وصــــفَ   مث أرســ

 . )الطَّبي(.من القبط قومهِّ  وأشرافِّ 
 

 {.ِإىَل رَبـمَوٍة َذاِت قـََراٍر َوَمِعنيٍ  َوَآَويـمَناَه َاَوَجَعلمَنا ابمَن َمرمََيَ َوأ ميه  َآيًَة } -50
 . )النسفي(.منزهلما :أي ،جعلنا مأوامها

 
َاتِ  أ ولَِئَك ي َسارِع وَن ِف } -61 ريم  {.َساِبق ونَ َوه مم ََلَا  اْلم

رْيَاتِّ }  )النسفي(. الطاعات. {:اخلَْ
 )روح املعاين(. ها.هم إاي  هم هبا ونيلُ ظفرُ  :بسبقهم إىل اخلريات املرادُ 

 
َم ِإنيك مم ِمنيا اَل تـ نمَصر ونَ  ََتمَأر وااَل } -65  {.الميَـوم

 فسَّرَُه يف اآليةِّ السابقةِّ ابلصراخ.
 

 .{المَقوملَ  ديبـير وافـََلمم يَ أَ } -68
 األمور. )روح البيان(. دبرِّ  يف التفكرُ  :التدبر :الراغب قالَ  .للفهم القلبِّ  حضارُ إ :لتدبرا

 
ثـَر ه مم لِلمَحقِ   } -70 َقِ  َوَأكم  {.َكارِه ونَ َبلم َجاَءه مم ِِبْلم

 ، اً منهم له، وبغياً عليهحســــــد ؛عندهم وعلموه الذي قد صــــــحَّ  احلق ِّ  ًلتباعِّ  أكثرهم كارهٌ  ولكنَّ 
 )اهلداية إىل بلوغ النهاية(. واستكباراً يف األرض.

 . )البيضاوي(.شهواهتم وأهواءهم فلذلك أنكروه فُ ألنه َيال
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َأَل  مم َخرمًجا َفَخَراج  رَبِ َك َخريم  } -72  {.َوه َو َخريم  الريازِِقنيَ َأمم َتسم
 )الطَّبي(. ا.رزقً  زقَ ور  ا علـى عملٍّ ى عوضً ن أعطَ مَ  خريُ  وهللاُ 

 
ََنه مَوَلَقدم } -76 َتَكان وا ِلَرّبِ ِمم  َأَخذم  .{ِِبلمَعَذاِب َفَما اسم
 . )ابن كثري(.والشدائد ابتليناهم ابملصائبِّ  :أي
 

َنا َعلَيمِهم َِبِبً } -77  .{َذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ه مم ِفيِه م بمِلس ون َحَّتي ِإَذا فـََتحم
 كثري(.. )ابن  بغتة هللا، وجاءهتم الساعةُ  مرُ حىت إذا جاءهم أ :أي
 

َنا وَك نيا تـ َراًِب َوِعظَاًما أَئِنيا َلَمبـمع وث ونَ } -82  {.قَال وا أَِئَذا ِمتـم
 ؟ }أئِّنَّا لَــَمبـُْعوثُوَن{ نا من حلومناعظامُ   وبرأتْ  ،ناأجسامُ  لــيتْ ا قد بَ دًن ترابًــ يقول: أئذا متنا وعُ 

 )الطَّبي(. كائن.  غريُ  مات؟ إن هذا لشيءٌ امل كهيئتنا قبلَ   بورًن أحياءً يقول: إًن ملبعوثون من ق
 

 {ق لم َمنم َربُّ السيَماَواِت السيبمِع َوَربُّ المَعرمِش المَعِظيمِ } -86
والكواكب، ومِّن املالئكةِّ ُقْل هلم أيًضا: َمن هو خالُق السَّماواتِّ السَّبع، وما فيها مِّن النُّجومِّ 

 ه؟ وَمن هو ربُّ العرشِّ العظيم، املَرتفعِّ على السَّماواتِّ كل ِّها؟ )الواضح(.اخلاضعني ألمرِّ 
 

 .{َسيَـق ول وَن َّلِلِي ق لم أََفالَ تـَتـيق ون} -87
  هُ علـــــى كفركم به وتكذيبكم خَّبَ  هُ هلم: أفال تتقون عقابَ  ه. فقلْ هلل، وهو ربُّ  هُ سيقولون: ذلك كلُّ 

 )الطَّبي(. رسوله؟ وخَّبَ 
 

ت مم تـَعمَلم ونَ ِإنم  } -88  {.ك نـم
ُتْم تـَْعَلُمونَ }   . )الطَّبي(.من ذلك صفته {إِّْن ُكنـْ
ُتْم تـَْعَلُمونَ }  { ذلك فأجيبوين. )روح البيان(.إِّْن ُكنـْ



222 
 

 
 {.َمَعه  ِمنم ِإَلهٍ َما اّتيََذ اَّللي  ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن } -91
 . )ابن كثري(.والعبادة والتصرفِّ  مللكِّ يف ا أو شريكٌ  له ولدٌ  عن أن يكونَ  هُ تعاىل نفسَ  هُ ينز ِّ 
 

 {.  س بمَحاَن اَّللِي َعميا َيِصف ونَ } -91
 أو أنَّ  ،اله شــــريكً  ن أنَّ مِّ  ا قالوهُ وعم   ،اله ولدً  ن أنَّ املشــــركون مِّ  به هؤًلءِّ  ا يصــــفهُ عم   ا هللِّ تنزيهً 
 )الطَّبي(. .وتعاىَل  تباركَ  ،دا يُعبَ إهلً  مِّ دَ يف القِّ  معهُ 
 

 .{لمغَيمِب َوالشيَهاَدةِ َعاَلِِ ا} -92
 . )ابن كثري(.عن املخلوقات، وما يشاهدونه ما يغيبُ  يعلمُ  :أي
 

ِم } -94  {.الظياِلِمنيَ َربِ  َفاَل ََتمَعلمَِّن ِف المَقوم
 . )الطَّبي(.املشركني

 
 .{ِمنم ََهََزاِت الشيَياِطني َوق ل ريبِ  َأع وذ  ِبكَ } -97
 .. )الطَّبي(.كَ ب أستـجريُ  رب ِّ  :اي حممد وقلْ 

 
 .{َربِ  َأن ََيمض ر ون َوَأع وذ  ِبكَ } -98
 .. )الطَّبي(.بكَ  أستجريُ  :وقل

 
  {.َمَوازِين ه  فَأ ولَِئَك ه م  المم فمِلح ونَ  ثـَق َلتم َفَمنم } -102
 )ابن عطية(. براءات. وهي فيما رويَ  ،هللا فيها ذلك َيرتعُ  أبجرامٍّ  إمنا يتعلقُ  ةُ واخلفَّ  الثقلُ 

 
 {.ِف َجَهنيَم َخاِلد ونَ َمَوازِين ه  فَأ ولَِئَك اليِذيَن َخِسر وا أَنـمف َسه مم  َخفيتم َوَمنم } -103

 )ينظُر تفسريها يف اآليةِّ السابقة(. {َخفَّتْ }
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َم الكالُم على هذه اآليةِّ مستوًِف فال نعيده.يفِّ َجَهنََّم َخالُِّدونَ }  { قال: تقدَّ
 : أي: }إِّنَّ اْلُمْجرِّمِّنَي يفِّ َعَذابِّ َجَهنََّم َخالُِّدون{ســورة الزخرف: ( من 74وقد قاَل يف اآليةِّ )

 .دخوهلم فيها على تقديرِّ  ،املؤمنني عصاةِّ  عذابُ  كما ينقطعُ   جهنمَ  عذاهبم يف ًل ينقطعُ 
 

َلى َعلَيمك مم } -105 ب ونَ َأَلَم َتك نم َآََيِت تـ تـم ت مم ِّبَا ت َكذِ   {.َفك نـم
َا تُ } ُتْم هبِّ بُوَن{ وتزعمون أهنا ليستْ َفُكنـْ  )النسفي(. ؟من هللا تعاىل َكذ 
 

َنا} -106 ًما َضالِ نيَ  قَال وا رَبـيَنا َغلََبتم َعلَيـم َوتـ َنا وَك نيا قـَوم  {.ِشقم
 )ابن كثري(. .أي: قد قامْت علينا احلجَّة

 
اِدي } -109 ــَ اَن َفرِيق  ِمنم ِعبـ ــَ ه  كـ ــي اغم ِإنـ ــَ ا فـ ــي ا َآَمنـ ــَ َت َخريم   يـَق ول وَن رَبـينـ ــم ا َوأَنـ ــَ ا َوارممَحمنـ ــَ ِفرم لَنـ

 {.الريامِحِنيَ 
دوَنين، ويـدعوَنين أَلغفَِّر هلم، وأرمَحهم، وهللُا خرُي َمن  لقـد كـاَن مجـاعـٌة مِّن عبـادَي  املؤمننَي يوحـ ِّ

َم وعفا. )الواضح(.  َرحِّ
 

ِري } -110 رَيًّ َحَّتي أَنمَسومك مم ِذكم َت  وه مم ِسخم ت مم فَاّتيَذم  {.ِمنـمه مم َتضمَحك ونَ  وَك نـم
م. )ابن كثري(.  أي: مِّن صنيعِّهم وعبادهتِّ

 
َم ِِبَا َصَْب وا َأَّني مم ه م  المَفائِز ونَ ِإّن ِ } -111  {.َجَزيـمتـ ه م  الميَـوم

ََّبُوا} ــَ َا صــــ ــتهزائكم يف الدنيا  :أي{ إِّين ِّ َجَزيـْتـُُهُم اْليَـْوَم مبِّ ُْم ُهُم اْلَفائُِّزو } ،على أذاكم واســــ { نَ أهنَّ
 .)اخلازن( .ابجلنة هم بصَّبهم الفوزَ جزيتُ أي: 

 
اَن لـَه  بـِِه } -117 ًا آَخَر اَل بـ رمهـَ ابـ ه  ِعـنَد رَبِـ ِه ِإنـيه  اَل يـ فمِلح   َوَمن يـَدمع  َمَع اَّللِي ِإَلـَ ــَ َا ِحســـــــــ فـَِإَّنـي

 .{المَكاِفر ون
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َسابُُه عِّنَد َرب ِّهِّ } َا حِّ فُِّروَن{ أي  أخَّبَ على ذلك، مث  هللا حياسبهُ  :أي{  فَإِّمنَّ ــٰ  : }إِّنَُّه ًلَ يـُْفلُِّح ٱْلَكــــــــ
 )ابن كثري(. هلم وًل جناة. ًل فالحَ  ،القيامة ومَ ي لديهِّ 

 
 {.َوأَنمَت َخريم  الريامِحِنيَ َوق لم َربِ  اغمِفرم َوارمَحمم } -118

َم بياُن كونهِّ أرحَم الرامحني. وقد قاَل يف مثلهِّ يف اآليةِّ )  يرحمُ يوسف: ( من سورةِّ 92قال: تقدَّ
 ملسيئهم. ويغفرُ  ،همفيجازي حمسنَ  ،ًل يرتامحون هبا فيما بينهم رمحةً  هُ عبادَ 

 
 سورة النور

 
َناَها َوأَنـمَزلمَنا ِفيَها َآََيٍت بـَيِ َناٍت } -1  {َلَعليك مم َتذَكير ونَ س ورَة  أَنـمَزلمَناَها َوفـََرضم
 عظون. )البغوي(. تتَّ 

 )الطَّبي(.  اليت أنزلناها. اتِّ نالبي ِّ  لتتذكروا هبذه اآلايتِّ 
 
َاِمَسة  َأني } -7  {َعلَيمِه ِإنم َكاَن ِمَن المَكاِذِبنيَ  َلعمَنَة اَّلليِ َواْلم

اللعن: الطرُد واإلبعاُد على سبيلِّ السَخط، وذلَك مَن هللاِّ تعاىل يف اآلخرةِّ عقوبة، ويف الدنيا 
 على غريه. )املفردات للراغب(.   انقطاٌع عن قبولِّ رمحتهِّ وتوفيقه، ومن اإلنسانِّ دعاءٌ 

 
َتَسَب ِمَن اإِلُثمِ ِلك لِ  اممِرٍئ مِ نـمه م ميا } -11  {.اكم

 مهِّ ابإلفك.قال: بسببِّ تكلُّ 
نـُْهْم{ يعين من العصبةِّ وقاَل اإلماُم البغوي:   {   ،الكاذبة  }لُِّكل ِّ ٱْمرِّىءٍّ م ِّ }مَّا ٱْكَتَسَب مَِّن ٱإلِّمثِّ

 .فيه ما خاضَ  على قدرِّ  من الذنبِّ  ما اجرتحَ  أي: جزاءُ 
 

ًا َوقَال وا َهَذا } -12 ِمَنات  ِِبَنف ِسِهمم َخريم ِمن وَن َوالمم ؤم عمت م وه  َظني المم ؤم  .{مُِّبني ِإفمك  َلومالَ ِإذم ْسَِ
 ( من السورة، أن اإلفَك أسوأُ الكذبِّ وأقبحه.11ذكَر يف اآليةِّ )
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نَه  ِِبَلمِسَنِتك مم وَ } -15 َواِهك مم ِإذم تـََلقيوم  {َما لَيمَس َلك مم ِبِه ِعلمم  تـَق ول وَن ِبَِفـم
 أي: تقولوَن ما ًل تعلمون. )ابن كثري(.

 
بُّوَن َأنم َتِشيَع المَفاِحَشة  } -19  {.ِف اليِذيَن َآَمن واِإني اليِذيَن َيِ 

. )ابن  مياناإل لعداوهتم يف أهلِّ  ؛على وجهه يف املؤمنني متمكنٌ  الفاحشـــــــــةِّ  هم شـــــــــياعَ حبُّ ... ف
 عطية(.

 . )اخلازن(.املؤمنني ابلذين آمنوا مجيعُ  املرادُ 
 

َت ه  } -20  {.َوَأني اَّلليَ رَء وف  رَِحيم   َوَلوماَل َفضمل  اَّللِي َعلَيمك مم َوَرمحم
 .هلم ةِّ لاملعاج برتكِّ  على عبادهِّ  منه سبحانهُ  ةِّ تذكرياً للمنَّ  ،مملا تقدَّ  هو تكريرٌ قال: 

نـْيـَا  ( من الســــــــــــــورة:14لهـا يف اآليـةِّ )وقـد قـاَل يف مث ُل اَّللَِّّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَتـُُه يفِّ اـلدُّ }َوَلْوًلَ َفضـــــــــــــــْ
ُتْم فِّيهِّ َعَذاٌب َعظِّيم{ ــْ ُكْم يفِّ َما أََفضـ ــَّ رَةِّ َلَمسـ ــامعني، وفيه زجرٌ  هذا خطابٌ  :َواآلخِّ ، عظيم للسـ

يف   عليكم ابلفضـــــلِّ   ًل أين قضـــــيتُ واملعىن: لو  ،غريه لوجودِّ  الشـــــيءِّ  { هذه هي ًلمتناعِّ }َوَلْوًلَ 
على مـا   كم ابلعقـابِّ ابلعفو، لعـاجلتُ  يف اآلخرةِّ  اليت من مجلتهـا اإلمهـال، والرمحـةِّ  ،اـلدنيـا ابلنعم

ــتُ  يف الدنيا  كم العذابُ هللا عليكم ملســــَّ  لوًل فضــــلُ  :اإلفك. وقيل: املعىن م فيه من حديثِّ خضــ
 اتئباً. من أاتهُ  يف اآلخرةِّ  نيا، ويرحمُ عليكم يف الد سرتَ  برمحتهِّ  معاً، ولكنْ  واآلخرةِّ 

 
َت ه  } -21  {.ا ِمنمك مم ِمنم َأَحٍد أََبًداَما زَكَ  َوَلوماَل َفضمل  اَّللِي َعلَيمك مم َوَرمحم

َم بيانه.  قال: تقدَّ
  برتكِّ  على عبادهِّ  منه ســـــــــــــبحانهُ  ةِّ تذكرياً للمنَّ  ،مملا تقدَّ  هو تكريرٌ وقد قاَل يف اآليةِّ الســـــــــــــابقة:  

 .هلم ةِّ لاجاملع
 (.14وأوردُت توضيًحا عليه هناك من اآليةِّ )

 
نـَاتِ }  -23 صـــــــــــَ َِخَرِة  ِإني الـيِذيَن يـَرمم وَن المم حم نـميـَا َواآلم ِمنـَاِت ل ِعن وا ِف اـلدُّ َوََل مم  المغـَاِفاَلِت المم ؤم

 {.َعَذاب  َعِظيم  
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نَاتِّ } احملصــــــناتِّ املؤمنات. وقصــــــدُه يف اآليةِّ  قال: قد مرَّ تفســــــريُ { إِّنَّ الَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحصــــــَ
نَاتِّ } الرابعةِّ من الســــــورة   ابحملصــــــناتِّ  املرادُ وكان مما قاَل هناك: ، ...{َوٱلَّذِّيَن يـَْرُموَن ٱْلُمْحصــــــَ

 من املعاين. اإلحصان، وما حيتملهُ  ذكرُ  النساءِّ  ى يف سورةِّ العفائف، وقد مضَ  :هنا
.. ابلقول جنايةً  الزًن لكونهِّ  فاحشــــــــــةِّ ب  للشــــــــــتمِّ   الرميَ  اســــــــــتعارَ :  {الَّذِّيَن يـَْرُمونَ ومما قاَلُه يف: }

 .قذفاً  اخلاصةِّ  هبذه الفاحشةِّ  ى هذا الشتمُ ويسمَّ 
 )الطَّبي(. جهنـم. وذلك عذابُ  :{َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِّيمٌ }
 

مَ } -24 َهد  َعلَيمِهمم أَلمِسنَـتـ ه مم َوأَيم  يـَوم  .{ِديِهمم َوَأرمج ل ه م ِِبَا َكان وا يـَعمَمل ونَتشم
 . )الطَّبي(.القـيامة يومَ 
 

َبِيثَات  } -26 َبِيث وَن لِلمَخبِيثَاِت وَ  اْلم  {.لِلطيي ِِبنَي َوالطيي ِب وَن لِلطيي َِباتِ  الطيي َِبات  لِلمَخبِيِثنَي َواْلم
ُ ٱخْلَبِّيَث مَِّن  األنفال: من سـورةِّ (  37عاشـور رمحُه هللا، عند تفسـريهِّ اآليَة ) قاَل ابنُ  }لَِّيمِّيَز ٱَّللَّ
ــيءُ   :اخلبيث{:  ٱلطَّي ِّبِّ  ــيةٍّ  ذلك أنه حالةُ  وحقيقةُ  ،واخلباثة ابخلُبثِّ  املوصـــوفُ  الشـ ــيءٍّ  حشـ   لشـ

 ، ما ذكرًن من حنوِّ  ،املعنوية جمازاً على احلالةِّ   اخلبثُ  ويطلقُ  .والوسـخ القذرِّ  مثلُ  ،مكروهاً  جتعلهُ 
ــبيهاً للمعقولِّ  عنها   الصـــــادرةُ  النفوسِّ  ةُ به هنا خســـــَّ  مشـــــهور، واملرادُ  ابحملســـــوس، وهو جمازٌ  تشـــ

  .األعمال مفاسدُ 
 اًلعتقادُ   هُ ألن أســــــــاســــــــَ  خبثٌ  فالكفرُ   ،هيْ إبطالقَـ  اخلُبثِّ  ضــــــــدُّ  ،يبابلط ِّ  املوصــــــــوفُ   :والطي ب

ــياءَ  رُ تتصـــــوَّ  صـــــاحبهِّ  الفاســـــد، فنفسُ  ها  حبَ صـــــا أن أتيتَ  فال جرمَ  ،حقايقها على خالفِّ  األشـــ
 )التحرير والتنوير(. ...وجهها على خالفِّ  ابألفعالِّ 

 
ِمَناِت يـَغمض ضمَن ِمنم أَبمَصارِِهني } -31  {.َوََيمَفظمَن فـ ر وَجه ني َوق ل ل ِلمم ؤم

ــابقـة. قـال:   ذكَر أنـه على الوجـهِّ الـذي تقـدََّم يف حفظِّ الرجـالِّ لفروجهم. وهو يف اآليـةِّ الســـــــــــــ
 ســــــــــــــرتُ  عليهم. وقيــل: املرادُ  ا حيرمُ هــا عمــ  عليهم حفظُ  ُهْم{: أنــه جيــبُ ومعىن }َوحَيَْفظُوْا فـُُروجَ 

حتـت  يـدخـلُ  املعنيني، فـالكـلُّ  من إرادةِّ  وًل مـانعَ  .هـالـه رؤيتُ  هم عن أن يراهـا من ًل حتـلُّ فروجِّ 
 الفرج. حفظِّ 
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َسابِ } -39  .{َواَّللي  َسرِيع  اْلِم

ُبوا  } ( من ســـورةِّ البقرة202قاَل يف تفســـريها، يف اآليةِّ ) يٌب ممَِّّا َكســـَ رِّيُع أُولَئَِّك هَلُْم َنصـــِّ ُ ســـَ َواَّللَّ
ابِّ  ــَ ــابَ  {:احلِّسـ ــريعٌ  القيامةِّ  يف يومِّ  لعبادهِّ  هُ املعىن: أن حسـ  . اخلري ه، فبادروا ذلك أبعمالِّ ؤ جمي سـ

عن شأن،   شأنٌ  عددهم، وأنه ًل يشغلهُ  على كثرةِّ   اخلالئقِّ  حسابِّ   بسرعةِّ  هُ نفسَ  أو أنه وصفَ 
َدةٍّ{ تعــاىل: واحــدة، كمــا قــالَ  حــالــةٍّ  هم يففيحــاســــــــــــــبُ  ا َخْلُقُكْم َوًَل بـَْعُثُكْم إًِّلَّ َكنَـْفسٍّ ٰوحــِّ   }مــَّ

 . 28لقمان: سورة ]
 

نَـه مم ِإَذا َفرِيق  مِ نـمه م مُّعمِرض ون} -48 ك َم بـَيـم  .{َوِإَذا د ع وا ِإىَل اَّللِي َوَرس وِلِه لَِيحم
هللا على رســوله، أعرضــوا عنه، واســتكَّبوا يف أنفســهم   ى فيما أنزلَ اهلدَ  اتباعِّ لبوا إىل إذا طُ  :أي

 ويعين املنافقني. ... )ابن كثري(.عن اتباعه
 

نَـه مم } -51 ك َم بـَيـم ولـِِه لَِيحم ِمِننَي ِإَذا د ع وا ِإىَل اَّللِي َوَرســـــــــــ  َل المم ؤم اَن قـَوم َا كـَ عمنـَا   ِإَّـني َأنم يـَق ول وا ْسَِ
 {.َوَأطَعمَنا

ــولهِّ للحكمِّ بني املتخاصــــــــــمني، وذكرًن َمن جتُب الكالَم  اقال: قدَّمن على الدعوةِّ إىل هللا ورســــــــ
  ا.هـ. اإلجابُة إليه من القضاةِّ ومن ًل جتب.

نَـُهْم إَِّذا َفرِّيٌق َوإَِّذا ُدُعوا إِّىَل اَّللَِّّ } ( من الســــورة:48ند تفســــريِّ اآليةِّ )وهو ع ولِّهِّ لَِّيْحُكَم بـَيـْ َوَرســــُ
نـُْهم مُّْعرُِّضون{   تفصيل، فلرياجْع هناك.وهو يف .م ِّ
م، إذا ُدُعوا إىل ُحكمِّ هللاِّ وقضــــــــــاءِّ الرَّســــــــــولِّ ادالصــــــــــَّ  نونا املؤمإمنوتفســــــــــرُي اآلية:  قون يف إمياهنِّ

 بينهم... )الواضح(.
 

َ َوَأِطيع وا الريس وَل } -54 َا َعلَيمِه َما مح ِ َل َوَعلَيمك مم مَ  فَِإنم تـََوليوماق لم َأِطيع وا اَّللي  {.ا مح ِ لمت مم فَِإَّني
 . )اخلازن(.هللا ورسوله ضوا عن طاعةِّ أعرَ  :يعين

 
 {.ََل مم ارمَتَضى َولَي َمكِ َنني ََل مم ِدينَـه م  اليِذي } -55
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 . )اخلازن(.هلم هُ اختارَ  :أي
 

 {.الصياَلَة َوَآت وا الزيَكاةَ  َوأَِقيم وا} -56
َم الكالُم على إقامةِّ الصالةِّ وإيتاءِّ   الزكاة.قال: تقدَّ

أداؤها أبركاهنا، وســـننها،   الصـــالةِّ  إقامةُ ومما قاَل يف )الصـــالةِّ( يف اآليةِّ الثالثةِّ من ســـورةِّ البقرة: 
 وهيئاهتا يف أوقاهتا.

ــورةِّ البقرة:43يف )الزكاةِّ( يف اآليةِّ ) قالَ و  أعطيته.   :أي  اإليتاء: اإلعطاء، يقال: آتيتهُ  ( من ســ
 . اخلري ، أي: زائدُ زكي   وزاد، ورجلٌ  منا : إذالنماء، زكا الشيءُ من الزكاء، وهو: ا مأخوذةٌ  والزكاةُ 

بـذلـك، أو   بركتـهُ  منـه؛ ألهنـا تكثرُ  مع أنـه نقصٌ  ،زكـاة، أي: زايدة من املـالِّ  جزءٍّ  إخراجُ  يَ ومس ِّ 
ــاحبــه. وقيــل أجرَ  رُ كثِّ تُ   زكــا فالن: أي: طهر.  :من التطهري، كمــا يقــال مــأخوذةٌ  الزكــاةُ  :صـــــــــــــ
 هي  ،شــرعية إىل معانٍّ  قد نقلها الشــرعُ  ،والزكاة، واحلج، والصــوم، وحنوها أن الصــالة، الظاهرُ و 

  منها. والسنةِّ  يف الكتابِّ  مبا هو مذكورٌ  املرادةُ 
 

َرمِض } -57  {.َوَمأمَواه م  النيار  َولَبِئمَس المَمِصري  اَل حَتمَسََبي اليِذيَن َكَفر وا م عمِجزِيَن ِف األم
َم تفسريه.  ذكَر أنه تقدَّ

ريُ }( من ســــــــــورةِّ آل عمران:  162وقد قاَل يف اآليةِّ ) }َوَمْأَواُه   :{َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِّْئَس ٱْلَمصــــــــــِّ
}َوبِّْئَس  ،إليـه اإلنســـــــــــــــان يواملـأوى: مـا أيو .. اـلذي أيوي إليـه هو النـار. { أي: املكـانُ َجَهنَّمُ 

ريُ   النار. يه من عذابِّ إل ما صارَ  :{ٱْلَمصِّ
 

 {.َكَذِلَك يـ َبنيِ   اَّللي  َلك مم َآََيتِِه َواَّللي  َعِليم  َحِكيم  } -59
َم للتأكيد. وقصــــــــــدُه يف اآليةِّ الســــــــــابقة ُ  : }قال: كرََّر ما تقدَّ ُ َلُكُم اآلاَيتِّ َواَّللَّ ُ اَّللَّ َكَذلَِّك يـَُبني ِّ

ُ   ذلك التبينيِّ  أي: مثلُ ، قال: َعلِّيٌم َحكِّيم{ لكم من    هُ على ما شرعَ   ةَ الدالَّ  هللا لكم اآلايتِّ   يبني ِّ
ُ َعلِّيٌم َحكِّيمٌ  ،األحكام  يف أفعاله. احلكمةِّ  ابملعلومات، وكثريُ  العلمِّ  كثريُ   :{}َوٱَّللَّ

 
َََيتِ } -61  {.َلَعليك مم تـَعمِقل ونَ  َكَذِلَك يـ َبنيِ   اَّللي  َلك م  اآلم
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ُ  : }( من السورة58)ين يف اآليةِّ  ويع  ذكَر أنه تكرََّر أتكيًدا ملا سبق. ُ َلُكُم اآلاَيتِّ َكَذلَِّك يـَُبني ِّ اَّللَّ
ُ َعلِّيٌم َحكِّيم{ ُ   ذلك التبينيِّ   أي: مثلُ ، قال:  َواَّللَّ لكم    هُ على ما شرعَ   ةَ الدالَّ   هللا لكم اآلايتِّ   يبني ِّ

 ..من األحكام
 

َاِلف وَن َعنم َأممرِِه َأن اليِذيَن يـََتَسليل وَن ِمنك مم لِ  َقدم يـَعمَلم  اَّللي  } -63 َذِر اليِذيَن ُي  َواًذا فـَلمَيحم
َنة  َأوم ي ِصيبَـه مم   .{َعَذاب  أَلِيمت ِصيبَـه مم ِفتـم

هللا  يعلمُ  :واملعىن ...ايه إ الوعيدِّ  ًلقتضاءِّ  ؛اًلستعارة بطريقِّ  للتحقيقِّ  (قد){: َقْد يـَْعَلُم اَّللَُّ }
 ن(.... )روح البياالذين َيرجون من اجلماعة

 )البغوي(. يف الدنيا. عاجلٌ  أليمٌ  يف اآلخرة. وقيل: عذابٌ  وجيعٌ  :َعَذاٌب أَلِّيم{}
 

 سورة الفرقان
 
 .{َنِذيًراتـََباَرَك اليِذي نـَزيَل المف رمقَاَن َعَلى َعبمِدِه لَِيك وَن ِللمَعاَلِمنَي } -1

وي كما رُ   ،ليس برسول نذيراً  نُ هللا نذير، وقد يكو  من عندِّ  والرسولُ  .من الشر   رُ احملذ ِّ  :النذير
 )ابن عطية(.   هللا.  وليسوا برسلِّ   ذرٌ فإهنم نُ   ،هللا إىل اجلن    رسلِّ   يف رسلِّ   وكما وردَ   ،يف ذي القرنني 

 
ًا ِمنم َذِلَك } -10 َار  تـََباَرَك اليِذي ِإنم َشاَء َجَعَل َلَك َخريم ََّنم  .{َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم

 }مِّن حَتْتَِّها{ عائدٌ  :يف قوله والضمريُ . اجلنات: البساتني( من سورةِّ البقرة: 25)قاَل يف اآليةِّ 
 )ابختصار(. أشجارها. إىل اجلنات؛ ًلشتماهلا على األشجار، أي: من حتتِّ 

 
 {.المم تـيق ونَ ق لم َأَذِلَك َخريم  َأمم َجنية  اْلم لمِد اليِِت و ِعَد } -15
 )الطَّبي(. وهناه؟ هُ فيما أمرَ  بطاعتهِّ يف الدنـيا  قاهُ ن اتَّ مَ  ...
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 اجلزء التاسع عشر
 

َقُّ } -26 َمِئٍذ اْلم  {. لِلريمحمَنِ المم لمك  يـَوم
على    اخلطبَ  نُ ًل يهو ِّ   الرمحةِّ  بغايةِّ  وجلَّ  عزَّ   هُ أبن اتصـــــــافَ   لإليذانِّ  ،الرمحانية تعاىل بعنوانِّ   إيرادهُ 

رياً ماً وََكاَن يـَوْ تعاىل: } إليه بقولهِّ  املشارِّ  الكفرةِّ  فِّرِّيَن َعسِّ ــٰ مع   وكان ذلك اليومُ   :أي  ،{ َعَلى ٱْلَكــ
 . )روح املعاين(.شديداً على الكافرين ،بعباده يف الرمحةِّ  فِّ فيه هلل تعاىل املبالَ  امللكِّ  كونِّ 

 
ذم ف اَلًَن } -28 َتَِّن َلَم َأّتِي  {.َخِلياًل ََي َويـمَلََّت لَيـم

 . )روح البيان(.هاطُ تتوسَّ  أي: ،النفس لُ هنا تتخلَّ أل ؛ةاملودَّ  يوه ،ةلَّ من اخلُ  ،الصديق :اخلليل
 

َنَ } -37  {.لِلظياِلِمنَي َعَذاًِب أَلِيًما َوَأعمَتدم
 وأعددًن. )الطَّبي(. 

 
 {.ه ز ًواَوِإَذا رََأومَك ِإنم يـَتيِخذ وَنَك ِإالي } -41

 . )الطَّبي(.يسخرون منك سخريةً 
 

َ َيَديم َوه َو اليِذي َأرمَسَل الر َيَ } -48 ًرا َبنيم َِتهِ َ  ب شم  {.َرمحم
َم تفسرُي هذه اآليةِّ مستوًِف يف األعراف.  قال: تقدَّ

رًا َبنْيَ يََدْي َرمْحَتِّهِّ ( من الســورةِّ املذكورة: 56) وهي اآليةُ  ُل الر ِّاَيَح ُبشــْ . ومما  {}َوُهَو الَّذِّي يـُْرســِّ
  ابملطر، ومثلهُ  رُ تبشــــــ ِّ  الرايحُ   :أيات: يف تفســــــريها هناك، بعد تفصــــــيالتٍّ يف اللغةِّ والقراءقاَلُه 
{ تعاىل:  قولهُ  ٰرتٍّ ُل ٱلر اَيَح ُمَبشـــــــ  قوله: }َبنْيَ يََدْى    .46الروم: ســـــــورة ] }َومِّْن آاَيتِّهِّ أَن يـُْرســـــــِّ

 ، ًنشــــرات الرايحَ  يرســــلُ  ســــبحانهُ ه  رمحته، واملعىن: أن امَ قدَّ   :هنا املطر، أي ابلرمحةِّ   أرادَ  :َرمْحَتِّهِّ{
 ي املطر.بني يدَ  راتٍّ أو مبش ِّ 
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ِقَيه  ِميا َخَلقمَنا } -49 ًتا َون سم ِيَي ِبِه بـَلمَدًة َميـم  {.َوَأََنِسيي َكِثريًا أَنـمَعاًمالِن حم
َم الكالُم عليها.  .والغنم والبقرُ  هي اإلبلُ ( من سورةِّ احلج: 30وقد قاَل يف اآليةِّ ) قال: تقدَّ

 
تَـَوى َعَلى المَعرمشِ اليِذي َخَلَق السيَماَواِت َواألمَ } -59 ٍم ُث ي اسم نـَه َما ِف ِستيِة َأَيي  {.رمَض َوَما بـَيـم

َم تفسرُي هذه يف األعراف. ويعين اآليَة ) إِّنَّ َربَُّكُم ٱَّللَُّ ٱلَّذِّي َخَلَق }: منها (54قال: تقدَّ
تَّةِّ أايَّ  وَٰتِّ َوٱأَلْرَض يفِّ سِّ  .{مٍّ مثَّ ٱْستَـَوٰى َعَلى ٱْلَعْرشِّ ٱلَسمَٰ

على   ابإلجياد، الذي يوجبُ  دهِّ قدرته، وتفرُّ  هللا وجليلِّ  صـنعِّ  من بديعِّ  هذا نوعٌ هناك: ومما قاَلُه 
 .. وعبادته. توحيدهُ  العبادِّ 

  وقيــل: من أايمِّ  ،الــدنيــا من أايمِّ  إىل غروهبــا، قيــل: هــذه األايمُ  الشــــــــــــــمسِّ  من طلوعِّ  (اليوم)و
ــبحانهُ  .وآخرها اجلمعة ،أوهلا األحد  الســـــتُّ  وهذه األايمُ اآلخرة،  على خلقها يف   قادرٌ  وهو ســـ

والتـأين يف األمور، أو   الرفقَ  هُ عبـادَ  مَ أن يعل ِّ  فتكون، ولكنـه أرادَ  ،كوين  :هلـا واحـدة، يقولُ  حلظـةٍّ 
 . أجالً  عندهُ  شيءٍّ  لكل ِّ  لكونِّ  أايمٍّ خلقها يف ستة ِّ 

تَـَوٰى َعَلى  ــْ قوًًل،   عشــــــــــــــرَ  يف معىن هذا على أربعةَ  العلماءُ  قد اختلفَ   {ٱْلَعْرشِّ قوله: }مثَّ ٱســــــــــــ
ــوابِّ وأحقُّ  ــلفِّ  مذهبُ  ها وأوًلها ابلصـ ــال  السـ ــتوَ  ،الصـ ــبحانهُ أنه: اسـ عليه بال كيف، بل   ى سـ

  هو العلوُّ  العربِّ  يف لغـةِّ  واًلســــــــــــــتواءُ  .عليـه عمـا ًل جيوزُ  مع تنزهـهِّ  ،بـه الـذي يليقُ  على الوجـهِّ 
 ... واًلستقرار
وما   واألرضِّ  واتِّ اابلســــــــم الرمحن، وإحاطتهُ  عرشِّ  صــــــــفةُ  الصــــــــحيحةِّ  يف األحاديثِّ  وقد ثبتَ 

 هنا. بينهما وما عليهما، وهو املرادُ 
 

 { اليِذي َجَعَل ِف السيَماِء بـ ر وًجا تـََباَركَ } -61
. )الطَّبي(.   تقدََّس الربُّ

 
َم المِقَياَمِة َوَُيم } -69  {.م َهاَنً  ل دم ِفيهِ ي َضاَعفم َله  المَعَذاب  يـَوم

اَعْف لـَُه اْلعـََذاُب يـَْوَم اْلقِّيَـ    امـَةِّ{ أي: يكرَُّر عليـه ويغلَّظ. )ابن كثري(، }َوََيْلـُْد فِّيـهِّ{:}ُيضـــــــــــــــَ
 . )الطَّبي(. ى فيه إىل ما ًل هنايةويبقَ 
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تَِنا} -74 ٍ قـ ري  َواليِذيَن يـَق ول وَن رَبـيَنا َهبم لََنا ِمنم َأزمَواِجَنا َوذ ر َيي  {.َة َأعمني 

 ًل شـــــريكَ  هُ وحدَ  ويعبدهُ  ن يطيعهُ من أصـــــالهبم من ذرايهتم مَ  رجَ يعين الذين يســـــألون هللا أن َيُ 
ومن   من زوجتهِّ  املســــلمَ  العبدَ  هللاُ  ريَ أن يُ  :عن هذه اآلية، فقال  احلســــن البصــــريُّ  ئلَ وســــُ ..  له.

ولد،  من أن يرى ولداً، أو ولدَ  املســـــلمِّ   لعنيِّ  أقرُّ  هللا، ًل وهللا ًل شـــــيءَ  طاعةَ  ومن محيمهِّ  أخيهِّ 
 )ابن كثري(. .وجل   مطيعاً هلل عزَّ  ،أو أخاً، أو محيماً 

 
 سورة الشعراء

 
 {.آيَةً ِإن نيَشأم نـ نَـزِ لم َعلَيمِهم مِ ن السيَماء } -4

 . )الطَّبي(.أمراً من أمرهقاَل ابُن جريج: 
 

ِري َواَل يـَنمطَِلق  ِلَساّن } -13  {فََأرمِسلم ِإىَل َهار ونَ  َوَيِضيق  َصدم
ي، وًل يضيُق صدري بتكذيبِّ ويَ  أضُعَف   ةِّ اليت فيه، وأخَشى هبذا أننطلُق لساين من احلُْبسهم إاي 

 أثناَء املواجهةِّ مع فرعون.. )الواضح يف التفسري(.
 

َتِمع ونَ  ِبَََِيتَِناقَاَل َكالي فَاذمَهَبا } -15  {ِإَني َمَعك مم م سم
 . )الطَّبي(.علـيهم نا التـي أعطيناكَ جِّ جَ نا وحُ يعنـي أبعالمِّ 

 
َرائِيل} -17  .{َأنم َأرمِسلم َمَعَنا َبَِّن ِإسم
 . )روح املعاين(.هم يذهبوا معنا إىل فلسطنيخل ِّ  :املراد

 
ًما } -21  {.َوَجَعَلَِّن ِمَن المم رمَسِلنيَ فـََوَهَب ِل َرّبِ  ح كم
 اي فرعون. إليكَ   يَ إاي   إبرسالهِّ   ،إليهم  هُ ا عنه رسالتَ غً مبل ِّ  ،قهلإىل خَ   هُ ن أرسلَ مَ  دادِّ ين بعِّ وأحلقَ ...  

 )الطَّبي(.
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ن ون  قَاَل ِإني َرس وَلك م  اليِذي أ رمِسَل ِإلَيمك مم } -27  {.َلَمجم

مـا يعتقـدون ليس  وكـان عنـدهم أن من ًل يعتقـدُ  .تـهصــــــــــــــحَّ  وًل نعرفُ  ًل نعقلـهُ  بكالمٍّ  يتكلمُ 
 ! )البغوي(.بعاقل

ن أا من ترفعً  ىل خماطبيهِّ إ هُ ضــــافَ أو   ، على الســــخريةرســــوًًل  اهُ ومس   .عن العقالء هُ ما قالَ  ًل يصــــدرُ 
 . )روح البيان(.املفردات كما يف  ،والعقل بني النفسِّ  حائلٌ  ىل نفسه. واجلنونُ إ اًل مرسَ  يكونَ 

 
 {فَأَلمَقى َعَصاه  فَِإَذا ِهَي ثـ عمَبان  م ِبني  } -32

َم تفسريُه   مث أورَد التفسرَي يف آخرِّ الفقرة.يف األعراف. ذكَر أنه تقدَّ
 .امن مكاهن سأوردها،  إحاًلٌت كثريٌة يف هذه السورةوللمؤلفِّ 

 
َله  ِإني َهَذا َلَساِحر  َعِليم  قَاَل } -34  .{لِلمَمَْلِ َحوم

ــورةِّ األعراف:  109 اآليةِّ )قاَل املؤلُف يف ٌر قَاَل اْلَمأَلُ مِّْن قـَْومِّ فِّْرَعْوَن إِّ }( من سـ احِّ ــَ نَّ َهَذا َلسـ
ة،  حيَّ  االعـصـــــــ  مِّن قـَْومِّ فِّْرَعوَن{ ملا شــــــــاهدوا انقالبَ األشــــــــراف }  :}قَاَل ٱْلَمأُل{ أي:  {َعلِّيمٌ 

ٌر َعلِّيٌم{ أي ،موسـى :إِّنَّ َهَذا{ أي} :سـوء من غريِّ  بيضـاءَ  يدهِّ  ومصـريَ  حِّ ــٰ ـــــــــــــ  العلمِّ  كثريُ   :}َلسـَ
هم الشــــعراء، فكلُّ  يف ســــورةِّ   أل هنا، وإىل فرعونَ إىل امل هذا القولِّ  بني نســــبةِّ  ابلســــحر. وًل تنايفَ 

 وإليه أخرى. ،إليهم اترة قد قالوه، فكان ذلك مصححاً لنسبتهِّ 
 

رِهِ } -35  {؟َفَماَذا َتَمم ر ونَ  ي رِيد  َأنم ُي مرَِجك مم ِمنم َأرمِضك مم ِبِسحم
ــورةِّ األعراف 110قاَل يف اآليةِّ ) ُكْم َفَماَذا أَتُْمُرونَ }( من ســـــــــــ ــِّ  : {يُرِّيُد أَن َُيْرَِّجُكْم م ِّْن أَْرضـــــــــــ

ُكْم{ وصــــــفٌ مجلة: }يُرِّيُد أَن َُيْرَِّجُكم م ْن أَ   إليهم هي أرضُ  املنســــــوبةُ  ســــــاحر. واألرضُ لِّ  ْرضــــــِّ
 املأل. مصر. وهذا من كالمِّ 

 
ا ِحَباََل مم َوِعِصيـيه مم } -44  {.فَأَلمَقوم

باهلَُ } يـَّ } { مجُع حبل،مْ فَأََلُقوا حِّ  )روح البيان(. مجُع عصا. {ُهمْ َوعِّصِّ
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 {.َما َيَمِفك ونَ  تـَلمَقف  فَأَلمَقى م وَسى َعَصاه  فَِإَذا ِهَي } -45

َنآ إِّىَلٰ ُموَسٰى أَْن أَْلقِّ َعَصاَك فَ }  ( من سورةِّ األعراف:  117قاَل يف اآليةِّ ) إَِّذا هَِّي تـَْلَقُف َوأَْوَحيـْ
وا به من السحر، أن  ؤ مبا جا السحرةُ  جاءَ  عند أنْ  هللا سبحانهُ  هُ أمرَ ما خمتصره:  {َما أَيْفُِّكونَ 

 :يقال .{تـَْلَقفْ { قرأ حفص }العصا }تـَْلَقُف َما أَيْفُِّكونَ  :}فَإَِّذا هَِّى{ أي ،لقي عصاهيُ 
 ا.هـ.  أو بلعته. وتلقفته: إذا أخذتهُ  الشيءَ  لقفتُ 

 أي: ّتتطفُه وجتمعُه مِّن كل ِّ بقعةٍّ وتبتلعه، فلم تدَْع منه شيئًا. )ابن كثري(.
 

   {.فَأ لمِقَي السيَحَرة  َساِجِدينَ } -46
دِّينَ ( من سورةِّ األعراف: }120قاَل يف اآليةِّ ) وا ساجدين، خرُّ  :أي {َوأُْلقَِّي السََّحرَُة َساجِّ
 . وا أنفسهمفكأهنم ألقَ   يتمالكوا مما رأواالسجود، أو مل على هيئةِّ  لقٍّ كأمنا ألقاهم مُ 

 
  .{المَعاَلِمنيَ قَال وا َآَمنيا ِبَربِ  } -47

ر، كأنه قيل: ماذا قالوا مقدَّ  سـؤالٍّ  جوابُ  ،مسـتأنفة( من سـورةِّ األعراف:  121قاَل يف اآليةِّ )
 ...العاملني حوا أبهنم آمنوا برب ِّ وصرَّ  يف سجودهم؟ وإمنا قالوا هذه املقالةَ  عند سجودهم أو

 
 {.َوَأرمج َلك مم ِمنم ِخاَلٍف َوأَل َصلِ بَـنيك مم َأمجمَِعنيَ أَل َقطِ َعني أَيمِدَيك مم } -49

{ أي( من ســــــــــــــورةِّ األعراف: 124قــاَل يف اآليــةِّ ) اَلفٍّ  : }ألَقط َعنَّ أَيـْـدَِّيُكْم َوأَْرُجَلُكْم م ْن خِّ
هللا هبذا، بل   عدوُّ  مث مل يكتفِّ  .اليمىن يدَ اليســـــــــرى وال اليســـــــــرى، أو الرجلَ  اليمىن واليدَ  الرجلَ 

ل بَـنَُّكْم{ يف جذوعِّ فقال: } ،إىل غريه هُ وزَ جا ــَ ــلوبني  :النخل، أي مثَّ ًَلصــــــ  ، أجعلكم عليها مصــــــ
 .هبم، وإفراطاً يف تعذيبهم تنكيلٍّ  زايدةَ 

 
ِمِننيَ َأنم ك نيا َأويلَ  ِإَني نَطمَمع  َأنم يـَغمِفَر لََنا رَبُـَّنا َخطَاََيَنَ } -51   .{ المم ؤم

 أي: ما قارفناُه مِّن الذنوب، وما أكرهَتنا عليه مِّن السحر. )ابن كثري(. 
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َناه م مِ ن } -57 َرجم  .{َجنياٍت َوع ي ونفََأخم
 ( من السورةِّ ابلبساتنيِّ واألهنارِّ واألبيار.134فسَّرمها يف اآليةِّ )

 
َنا ِإىَل م وَسى َأِن اضمِربم ِبَعصَ } -63 َر فََأومَحيـم  {.فَانـمَفَلقَ اَك المَبحم

 فانشق . )البغوي(. 
 

َقمَدم ونَ أَنـمت مم } -76  {.َوَآَِبؤ ك م  األم
ممن كان علــى   ،لون قبلهمَياطبهم، وهم األوَّ   يعين ابألقدمني: األقدمني من الذين كان إبراهيــمُ 

 . )الطَّبي(.األصنام من عبـادةِّ  مهم إبراهيمُ ما كان علـيه الذين كلَّ  مثلِّ 
 
َنية  } -09  {.لِلمم تيِقنيَ َوأ زمِلَفِت اجلم

 . )الطَّبي(.يف الدنـيا هُ هم إاي  بطاعتِّ  خرةِّ يف اآل هللاِّ  وا عقابَ قَ الذين اتَـّ 
 

 {.َُيمَتِصم ونَ قَال وا َوه مم ِفيَها } -96
ُموَن{ مع املعبودين وجيادلُ }  )البغوي(. بعضهم بعضاً. ََيَْتصِّ
 

رِم ونَوَما َأَضليَنا ِإالي ا} -99  .{لمم جم
لََّنآ{} ــَ ــياطني.  قالَ   {إًِّلَّ ٱْلُمْجرُِّمونَ أي: ما دعاًن إىل الضـــــــالل، } َوَمآ َأضـــــ مقاتل: يعين الشـــــ

 .. )البغوي(.الكليب: إًل أوَّلوًن الذين اقتدينا هبم. وقالَ 
 

نـَه مم فـَتمًحا } -118 ِمِننيَ فَافـمَتحم بـَيمَِّن َوبـَيـم   .{َوَْنِ َِّن َوَمنم َمِعَي ِمَن المم ؤم
 بكَ  انِّ اإلمي ن أهلِّ والذين معي مِّ كًما بيين وبينهم، حالذي أتيت به  العذابِّ  ين من ذلكَ وجن ِّ 

 )الطَّبي(.  يل. والتصديقِّ 
 

ِمِننيَ ِإني ِف َذِلَك آَلَيًَة } -121 ثـَر ه مم م ؤم  {.َوَما َكاَن َأكم
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 . )الطَّبي(.هنم لن يؤمنواهللا أ يف قضاءِّ  مما سبقَ  ،قونكبـالذين يصد ِّ  كَ قومِّ  أكثرُ  ومل يكنْ 
 

 {.َكذيَبتم َعاد  المم رمَسِلنيَ } -123
أبيهم األعلى. ومعىن تكذيبهم   ألن عاداً اســـــــــــمُ  ؛إىل القبيلة  إســـــــــــنادهِّ  ابعتبارِّ  الفعلَ  ثَ أنَّ قال: 

 . ا.هـ.قريباً  نوحٍّ  يف قصةِّ  وجههُ  مَ قد تقدَّ  ،بوا إًل رسوًلً واحداً املرسلني مع كوهنم مل يكذ ِّ 
لِّني{( من السـورة: 105اآليةِّ ) وهو يف َبْت قـَْوُم نُوحٍّ اْلُمْرسـَ على    التكذيبَ   أوقعَ ، فقال: }َكذَّ

 ؛ الرســــل بَ رســــوًلً فقد كذَّ  بَ إليهم، ألن من كذَّ  لَ املرســــَ   بوا إًل  الرســــولَ لني، وهم مل يكذ ِّ املرســــَ 
ــولٍّ  ألن كلَّ  ــديقِّ  أيمرُ  رســــ ــل. وقيل: كذَّ  غريهِّ  بتصــــ ــالة، وكذَّ بوا نوحاً يف الر من الرســــ فيما   بوهُ ســــ

 لني بعده.املرسَ  أخَّبهم به من جميءِّ 
 

 {.وه مم ه ود  َأاَل تـَتـيق ونَ ِإذم قَاَل ََل مم َأخ  } -124
 ذكَر أن الكالَم فيه كالكالمِّ يف قولِّ نوحٍّ املتقد ِّمِّ قريبًا.

أي: أخوهم من أبيهم، ًل أخوهم يف  ، فقـال: ( من الســــــــــــــورةِّ فمـا بعـد106)وهو يف اآلايتِّ 
العرب: اي أخا بين متيم، يريدون واحداً   اجملانســــــــــة، وقيل: هو من قولِّ  ةُ الدين. وقيل: هي أخوَّ 

ــلَ   هُ األصـــــــــنام، وجتيبون رســـــــــولَ  عبادةِّ  أي: أًل تتقون هللا برتكِّ  {}َأًلَ تـَتـَُّقونَ  .منهم  هُ الذي أرســـــــ
 إليكم؟ 

 
 .{ِإّن ِ َلك مم َرس ول  َأِمني  } -125

غكم عنه، وقيل: فيما أبل ِّ  أمنيٌ  ،من هللا إين لكم رســولٌ   :أيلســورة: ( من ا107قاَل يف اآليةِّ )
  .وصدقه هُ فيما بينكم، فإهنم كانوا قد عرفوا أمانتَ  أمنيٌ 

 
َ َوَأِطيع ونِ فَ } -126    .{ٱتـيق وام ٱَّللي

فيما   لكم من عذابه، وأطيعوين هللا وقايةً  اجعلوا طاعةَ   :أي( من الســــــورة: 108قاَل يف اآليةِّ )
 .الدين بفرائضِّ  الشرك، والقيامِّ  وتركِّ  ،به من اإلميانِّ  ،كم به عن هللاآمر 
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ِرَي ِإالي َعَلى َربِ  المَعاَلِمني} -127 ٍر ِإنم َأجم أَل ك مم َعلَيمِه ِمنم َأجم  .{َوَما َأسم
يف   الرســالة، وًل أطمعُ  على تبليفِّ  منكم أجراً  ما أطلبُ  :أي( من الســورة: 109قاَل يف اآليةِّ )

َلمِّنَي{ أي} وأريدهُ   أطلبهُ { الذي إِّْن َأْجرِّيَ }  ،منكمذلك  ــٰ ما أجري إًل    :إًِّلَّ َعَلٰى َرب  ٱْلَعـــــــــــــــــ
 .عليه

 
َ َوَأِطيع ونِ } -131  {.فَاتـيق وا اَّللي

 . )ابن كثري(.كمكم، وأطيعوا رسولَ أي: اعبدوا ربَّ 
 

 {.َواتـيق وا اليِذي َأَمديك مم ِِبَا تـَعمَلم ونَ } -132
ن اخلرياتِّ ما َتعرفون، فإنَُّه قادٌر على سلبِّها  كم وأعطاكم م، الذي أنعَم عليعقاَب هللا واحَذروا

 منكم. )الواضح(.
 

 {.َأَمديك مم ِِبَنـمَعاٍم َوبَِننيَ } -133
كم، من اإلبلِّ والبقرِّ والغنمِّ والـَمْعز،   أعطاكم من األنعامِّ ما يَفي حباجاتِّكم وينفُعكم يف معاشِّ

البننَي نعمًة وزينًة وهبجًة لكم، وعوًًن لكم يف أعمالِّكم.  ستفادَة منها، ووهبكم وسهََّل لكم اًل
 )الواضح(.

 
ِمِننيَ } -139 ثـَر ه مم م ؤم َناه مم ِإني ِف َذِلَك آَلَيًَة َوَما َكاَن َأكم َلكم  {.َفَكذيب وه  فََأهم

َم تفسريُه قريبًا ْم أَنبَاء َما  :( من السورة8، 6ويعين اآليتني ) .ذكَر أنه تقدَّ بُوا َفَسَيْأتِّيهِّ }فـََقْد َكذَّ
نَا فِّيَها مِّن ُكل ِّ َزْوجٍّ َكرِّي.  َكانُوا بِّهِّ َيْستَـْهزِّئُون إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آليًَة  . أََومَلْ يـََرْوا إِّىَل اأَلْرضِّ َكْم أَنبَـتـْ
 {. مُّْؤمِّنِّنيَوَما َكاَن َأْكثـَُرُهم 

 ، ناهم رسـولَ بتكذيبِّ   همفأهلكنا ،ام ُهودً رهب ِّ  رسـولَ  عادٌ  بتْ فكذَّ قاَل اإلماُم الطَّبي يف تفسـريها:  
  ن عنــدِّ هم بــه مِّ فيمــا أتيتَ  الــذين كــذَّبوكَ  ،داي حممــَّ  كَ ا لعَّبًة وموعظــًة لقومــِّ نــا عــادً يف إهالكِّ  إنَّ 
 )الطَّبي(. هللا. علـمِّ  يف سابقِّ  كنا بـالذين يؤمنونَ ن أهلَ مَ  أكثرُ  ك. وما كانَ رب ِّ 
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 . علمي فيهم أهنم سيكونون هكذا أي: سبقَ قسمِّ األخريِّ من اآلية: وقاَل املؤلُف يف ال
 

 {.َوِإني رَبيَك ََل َو المَعزِيز  الريِحيم  } -140
رها يف اآليةِّ  الرمحة، ولذلك  كثريَ   مع كونهِّ  ،منهم هلؤًلء ابًلنتقامِّ  القاهرُ   الغالبُ بقوله:  (9)  فســَّ

 أبوليائه. رحيمٌ  ،من أعدائه ه منتقمٌ أو املعىن: أن .هم ابلعقوبةأمهلهم، ومل يعاجل
 

ًَ ود  المم رمَسِلنيَ } -141  {.َكذيَبتم 
ــة. ــةِّ هودٍّ املذكورةِّ قبَل هذه القصـ ــريُه يف قصـ َم تفسـ ــَة هكذا يف املطبوع ذكَر أنه تقدَّ ، ويعين قصـ

وقد أحاَل تفسريها هناك إىل قصةِّ نوحٍّ عليه  ( من السورة.139 –  123عاد، وهي اآلايت )
 م.السال

لِّني{  (:123مثلِّ هذه اآلية، يف اآليةِّ ) وقد قاَل يف َبْت َعاٌد اْلُمْرســـَ   ابعتبارِّ  الفعلَ   ثَ أنَّ : }َكذَّ
بوا لني مع كوهنم مل يكذ ِّ أبيهم األعلى. ومعىن تكذيبهم املرسَــ  ألن عاداً اســمُ  ؛إىل القبيلة إســنادهِّ 

 ا.هـ.. قريباً  نوحٍّ  يف قصةِّ  وجههُ  مَ قد تقدَّ  ،إًل رسوًلً واحداً 
لِّني{( من السـورة: 105وهو يف اآليةِّ ) َبْت قـَْوُم نُوحٍّ اْلُمْرسـَ على    التكذيبَ   أوقعَ ، فقال: }َكذَّ

 ؛ الرســــل بَ رســــوًلً فقد كذَّ  بَ إليهم، ألن من كذَّ  لَ املرســــَ   الرســــولَ بوا إًل  لني، وهم مل يكذ ِّ املرســــَ 
ــولٍّ  ألن كلَّ  ــديقِّ  أيمرُ  رســــ ــل. وقيل: كذَّ  غريهِّ  بتصــــ ــالة، وكذَّ بوا من الرســــ فيما   بوهُ نوحاً يف الرســــ

 لني بعده.املرسَ  أخَّبهم به من جميءِّ 
 

 {.ِإذم قَاَل ََل مم َأخ وه مم َصاِلح  َأاَل تـَتـيق ونَ } -142
أي: أخوهم من أبيهم،  }إِّْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم نُوٌح َأًلَ تـَتـَُّقون{( من السورةِّ 106قاَل يف اآليةِّ )

العرب: اي أخا بين متيم،  اجملانســــــــــــــة، وقيل: هو من قولِّ  ةُ ل: هي أخوَّ ًل أخوهم يف الدين. وقي
 هُ األصـــــــــنام، وجتيبون رســـــــــولَ  بادةِّ ع أي: أًل تتقون هللا برتكِّ  }َأًلَ تـَتـَُّقوَن{ .يريدون واحداً منهم

 إليكم؟  هُ الذي أرسلَ 
 

 {.ِإّن ِ َلك مم َرس ول  َأِمني  } -143
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غكم عنه، وقيل: فيما أبل ِّ  أمنيٌ  ،من هللا إين لكم رســولٌ   :أي( من الســورة: 107قاَل يف اآليةِّ )
  .وصدقه هُ فيما بينكم، فإهنم كانوا قد عرفوا أمانتَ  أمنيٌ 

 
َ َوَأِطيع ونِ } -144    .{فَٱتـيق وام ٱَّللي

فيما   لكم من عذابه، وأطيعوين هللا وقايةً  اجعلوا طاعةَ   :أي( من الســــــورة: 108قاَل يف اآليةِّ )
 .الدين بفرائضِّ  الشرك، والقيامِّ  وتركِّ  ،به من اإلميانِّ  ،آمركم به عن هللا

 
ِرَي ِإالي َعَلى َربِ  المَعاَلِمنيَ } -145 ٍر ِإنم َأجم أَل ك مم َعلَيمِه ِمنم َأجم  {.َوَما َأسم

يف   الرســالة، وًل أطمعُ  على تبليفِّ  منكم أجراً  ما أطلبُ  :أي( من الســورة: 109قاَل يف اآليةِّ )
َلمِّنَي{ أي}إًِّلَّ َعَلٰى رَ  وأريدهُ   ْن َأْجرَِّي{ الذي أطلبهُ }إِّ   ،ذلك منكم ــٰ ما أجري إًل    :ب  ٱْلَعـــــــــــــــــ

 .عليه
 

 {.ِف َجنياٍت َوع ي ونٍ } -147
 ( من السورةِّ ابلبساتنيِّ واألهنارِّ واألبيار.134فسَّرمها يف اآليةِّ )

 
َ َوَأِطيع ونِ } -150  {.فَاتـيق وا اَّللي

فيما   لكم من عذابه، وأطيعوين هللا وقايةً  اجعلوا طاعةَ   :أيالســــــورة: ( من 108قاَل يف اآليةِّ )
 .الدين بفرائضِّ  الشرك، والقيامِّ  وتركِّ  ،به من اإلميانِّ  ،آمركم به عن هللا

 
 .{ِإنم ك نمَت ِمَن الصياِدِقنيَ  َما أَنمَت ِإالي َبَشر  ِمثـمل َنا فَأمِت ِبَِيَةٍ } -154
 ،ن بين آدمٌر مثلُنا مِّ شإًل  ب أنَت اي صالُ ها صال: ما لنبـي ِّ  مثودَ  قـيلِّ  ا عنَّبً خمُ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ 
ا صادقً  فإن كنتَ  بعك؟نتَّ  فعالمَ  ،كوًل ملَ  برب ٍّ  ولستَ  ،ما نشرب وتشربُ  ،ما أنكل أتكلُ 

يَةً } ،إلينا ك، وأن هللا أرسلكَ  قـيـلِّ يف  .ما تقولفي علـى أنك حمقٌّ  وحجةٍّ  بدًللةٍّ  { يعينفَْأتِّ ِبِّ
 )الطَّبي(. 
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ٍم َعِظيمٍ َواَل ََتَسُّوَها ِبس وٍء } -156  {فـََيأمخ ذَك مم َعَذاب  يـَوم
 )الطَّبي(. ه.عذابُ  عظيمٌ  يومٍّ  عذابُ  ن هللاِّ بكم مِّ  لَّ حِّ فيَ  ...
 

ِمِننيَ } -158 ثـَر ه مم م ؤم  {.ِإني ِف َذِلَك آَلَيًَة َوَما َكاَن َأكم
به  ملن اعتَّبَ  لعَّبةً  ،هللا صـال نيب ِّ   ها أمرَ وخالفِّ  ،هللا ًنقةَ مبا فعلت من عقرها   مثودَ  إن  يف إهالكِّ 

نِّـــــنَي{ يقول: ولن يؤمنَ  ،من قومك اي حممدُ  .  هللا علمِّ  أكثرهم يف سابقِّ  }َوما كاَن أْكثـَُرُهْم ُمْؤمِّ
 )الطَّبي(.

 
 {.َوِإني رَبيَك ََل َو المَعزِيز  الريِحيم  } -159

رها يف اآليةِّ ) الرمحة، ولذلك  كثريَ   مع كونهِّ  ،منهم هلؤًلء ابًلنتقامِّ  القاهرُ   لغالبُ ابقوله:  (9فســَّ
 أبوليائه. رحيمٌ  ،من أعدائه أو املعىن: أنه منتقمٌ  .أمهلهم، ومل يعاجلهم ابلعقوبة

 
ٍِ المم رمَسِلنيَ } -160 م  ل و  {.َكذيَبتم قـَوم

َبْت  : من الســــورة  (123اآليةِّ )قاَل يف مثلِّ هذه اآلية، يف  لِّني{}َكذَّ   الفعلَ   ثَ أنَّ : َعاٌد اْلُمْرســــَ
 . ا.هـ...أبيهم األعلى ألن عاداً اسمُ  ؛إىل القبيلة إسنادهِّ  ابعتبارِّ 

لِّني{( من السـورة: 105وهو يف اآليةِّ ) َبْت قـَْوُم نُوحٍّ اْلُمْرسـَ على    التكذيبَ   أوقعَ ، فقال: }َكذَّ
 ؛ الرســــل بَ رســــوًلً فقد كذَّ  بَ ن من كذَّ إليهم، أل لَ املرســــَ   بوا إًل  الرســــولَ لني، وهم مل يكذ ِّ املرســــَ 

ــولٍّ  ألن كلَّ  ــديقِّ  أيمرُ  رســــ ــل. وقيل: كذَّ  غريهِّ  بتصــــ ــالة، وكذَّ من الرســــ فيما   بوهُ بوا نوحاً يف الرســــ
 لني بعده.املرسَ  أخَّبهم به من جميءِّ 

 
ِ  َأاَل } -161  {.تـَتـيق ونَ ِإذم قَاَل ََل مم َأخ وه مم ل و

أي: أخوهم من أبيهم،  }إِّْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم نُوٌح َأًلَ تـَتـَُّقون{ ( من السورةِّ 106قاَل يف اآليةِّ )
العرب: اي أخا بين متيم،  اجملانســــــــــــــة، وقيل: هو من قولِّ  ةُ ًل أخوهم يف الدين. وقيل: هي أخوَّ 

 هُ األصـــــــــنام، وجتيبون رســـــــــولَ  عبادةِّ  تتقون هللا برتكِّ أي: أًل   }َأًلَ تـَتـَُّقوَن{ .يريدون واحداً منهم
 إليكم؟  هُ الذي أرسلَ 
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   {.ِإّن ِ َلك مم َرس ول  َأِمني  } -162

غكم عنه، وقيل: فيما أبل ِّ  أمنيٌ  ،من هللا إين لكم رســولٌ   :أي( من الســورة: 107قاَل يف اآليةِّ )
  .وصدقه هُ فيما بينكم، فإهنم كانوا قد عرفوا أمانتَ  أمنيٌ 

 
َ َوَأِطيع ونِ } -163  {.فَاتـيق وا اَّللي

فيما   لكم من عذابه، وأطيعوين هللا وقايةً  اجعلوا طاعةَ   :أي( من الســــــورة: 108اآليةِّ ) قاَل يف
 .الدين بفرائضِّ  الشرك، والقيامِّ  وتركِّ  ،به من اإلميانِّ  ،آمركم به عن هللا

 
ٍر } -164 أَل ك مم َعلَيمِه ِمنم َأجم ِرَي ِإالي َعَلى َربِ  المَعاَلِمنيَ َوَما َأسم  {.ِإنم َأجم

يف  الرسالة، وًل أطمعُ  على تبليفِّ  منكم أجراً  ما أطلبُ  :أي( من السورة: 109اآليةِّ ) قاَل يف
ما أجري إًل   :}إًِّلَّ َعَلٰى َرب  ٱْلَعـَٰلمِّنَي{ أي وأريدهُ  }إِّْن َأْجرَِّي{ الذي أطلبهُ  ،ذلك منكم

 . عليه
 

 {.َوَأممطَرمََن َعلَيمِهمم َمطًَرا َفَساَء َمطَر  المم نمَذرِينَ } -173
َفساَء  } ،من السماء يـــــــــــلٍّ من سج ِّ  عليهم حجارةً  هللاِّ  وذلك إرسالُ  :}َوأْمطَْرًَن َعلـــــــــــيهِّْم َمطَرًا{

بوه. )الطَّبي(. { يقول:الـُمْنَذرِّينَ َمطَُر   فبئَس ذلَك املطُر مطُر القومِّ الذين أنذَرُهم نبيُّهم فكذَّ
 

ثـَر ه  } -174 ِمِننيَ ِإني ِف َذِلَك آَلَيًَة َوَما َكاَن َأكم  {.مم م ؤم
اي   كَ لقومـِّ  وموعظـةً  اـلذي وصــــــــــــــفـنا بتكـذيبهم رســــــــــــــولـنا، لعَّبةً  اهلالكَ   لوطٍّ  إن يف إهالكـنا قومَ 

 ، ك من احلق  ربــ ِّ  هم بــه من عنــدِّ مــا جئتَ  هم عليــكَ ك، ورد ِّ حممــد، يتعظون هبــا يف تكــذيبهم إاي  
 .. )الطَّبي(هللا علمِّ  اَن أْكثـَُرُهْم ُمْؤمِّنِّـنَي{ يف سابقِّ ا كَ }َومَ 

 
 {.المَعزِيز  الريِحيم  َوِإني رَبيَك ََل َو } -175
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رها يف اآليةِّ ) ــَّ ــورةِّ بقوله:  (9فســــــــ  كثريَ   مع كونهِّ  ،منهم هلؤًلء ابًلنتقامِّ  القاهرُ   الغالبُ من الســــــــ
 أبوليائه. رحيمٌ  ،من أعدائه أو املعىن: أنه منتقمٌ  .الرمحة، ولذلك أمهلهم، ومل يعاجلهم ابلعقوبة

 
َيمَكِة  بَ َكذي } -176  {.المم رمَسِلنيَ َأصمَحاب  األم

لِّني( من الســـــــــورة: 105قاَل يف مثلِّ هذه اآلية، يف اآليةِّ ) َبْت قـَْوُم نُوحٍّ اْلُمْرســـــــــَ  أوقعَ {:  }َكذَّ
ــَ   التكذيبَ  ــولَ لني، وهم مل يكذ ِّ على املرسـ ــَ  بوا إًل  الرسـ ــوًًل فقد  بَ إليهم، ألن من كذَّ  لَ املرسـ رسـ

بوا نوحاً يف الرســـالة، من الرســـل. وقيل: كذَّ  غريهِّ  بتصـــديقِّ  أيمرُ  ولٍّ رســـ  ألن كلَّ  ؛الرســـل بَ كذَّ 
 لني بعده.املرسَ  فيما أخَّبهم به من جميءِّ  بوهُ وكذَّ 

 
 {.َأاَل تـَتـيق ونَ ِإذم قَاَل ََل مم ش َعيمب  } -177
  ؟ )الطَّبي(.كمكم ربَّ على معصيتِّ  هللاِّ  عقابَ  قونَ أًل تتَّ 

 
 {.َأِمني   َرس ول  ِإّن ِ َلك مم } -178

غكم عنه، وقيل: فيما أبل ِّ  أمنيٌ  ،من هللا إين لكم رســولٌ   :أي( من الســورة: 107قاَل يف اآليةِّ )
  .وصدقه هُ فيما بينكم، فإهنم كانوا قد عرفوا أمانتَ  أمنيٌ 

 
َ َوَأِطيع ونِ } -179  {.فَاتـيق وا اَّللي

فيما   لكم من عذابه، وأطيعوين ةً هللا وقاي اجعلوا طاعةَ   :أي( من الســــــورة: 108قاَل يف اآليةِّ )
 .الدين بفرائضِّ  الشرك، والقيامِّ  وتركِّ  ،به من اإلميانِّ  ،آمركم به عن هللا

 
ِرَي ِإالي َعَلى َربِ  } -180 ٍر ِإنم َأجم أَل ك مم َعلَيمِه ِمنم َأجم  {المَعاَلِمنيَ َوَما َأسم

يف   الرســالة، وًل أطمعُ  تبليفِّ  على منكم أجراً  ما أطلبُ  :أي( من الســورة: 109قاَل يف اآليةِّ )
َلمِّنَي{ أي وأريدهُ   }إِّْن َأْجرَِّي{ الذي أطلبهُ   ،ذلك منكم ــٰ ما أجري إًل    :}إًِّلَّ َعَلٰى َرب  ٱْلَعـــــــــــــــــ

 .عليه
 آخرِّ الفقرةِّ من تفسريه(.)وقد أورَد املؤلُف تفسرَي أولِّ اآليةِّ يف 
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َرمِض م فمِسِدينَ } -183  {.َواَل تـَعمثـَوما ِف األم
َم تفســريه. ذكرَ  ا، يعثي عثيً   ىعثَ ( من ســورةِّ البقرة، ما خمتصــره: 60يف اآليةِّ )وقد قال  أنه تقدَّ

دِّيَن{ حالٌ  ،عيثاً، لغات يعيثُ  وعثا يعثو عثواً، وعاثَ  ــِّ ــد. وقوله: }ُمْفسـ  .. مؤكدة. مبعىن أفسـ
ــدُّ  ــاف: العثي: أشــ ــاد يف الكشــ ــادِّ   ،الفســ ــادكم؛ يف حالِّ   فقيل هلم: ًل متادوا يف الفســ ألهنم   فســ

 . ا.هـ.كانوا متمادين فيه
كثروا وًل تُ  ،والوزن هم يف الكيلِّ حقوقَ  وًل تنقصـــوا الناسَ وقاَل اإلماُم الطَّبي مبا يناســـُب اآلية:  

 )الطَّبي(. الفساد. يف األرضِّ 
 

 {.َواتـيق وا اليِذي َخَلَقك مم } -184
 واخَشوا هللَا واحَذروا نقمَتُه إذا خالفُتم أمرَه. )الواضح(.

 
َا أَنمَت ِمَن المم َسحيرِينَ } -185   {.قَال وا ِإَّني

َوى رجلٍّ  ــالتِّه: ما أنَت ســــــــــــِّ َك اجلِّن . قاَل له قومُه مكذ ِّبنَي بنبوَّتهِّ ورســــــــــ مســــــــــــحور، قد مســــــــــــَّ
 )الواضح(.

، رمبا عن ابن عباس )املخلوقني( وأنه مبعىنيف آخرِّ الفقرة )املســـــــــــحَّرين(  لفظَ وقد أورَد املؤلُف 
 .مارضَي هللا عنه

 
 {.َوِإنم نَظ نَُّك َلِمَن المَكاِذِبنيَ  َوَما أَنمَت ِإالي َبَشر  ِمثـمل َنا} -186

 ... )الطَّبي(.وتشرب وما أنَت إًل  بشٌر مثلُنا أتكلُ 
 

ِمِننيَ } -190 ثـَر ه مم م ؤم  {.ِإني ِف َذِلَك آَلَيًَة َوَما َكاَن َأكم
عيبــــــــــــــــاً، آليًة لقومِّ هم نبي  ة، بتكذيبِّ لَّ الظُّ  يومِّ  عذابَ  شـُعيبٍّ  إن يف تعذيبنا قومَ  اي حممد،  كَ هم شـُ

ــنـَّ  وعَّبةً  ــنـَّ  كَ هم إاي  نا فيهم بتكذيبِّ تَ ملن اعتَّب، إن اعتَّبوا أن ســـ }َوما   ،األيكة نا يف أصـــــحابِّ تُ ســـ
 . )الطَّبي(.نا فـيهمعلمِّ  كاَن أْكثـَُرُهْم ُمْؤمِّنِّـنَي{ يف سابقِّ 
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 {.ريِحيم  َوِإني رَبيَك ََل َو المَعزِيز  ال} -191

رها يف اآليةِّ ) ــَّ ــورةِّ بقوله:  (9فســــــــ  كثريَ   مع كونهِّ  ،منهم هلؤًلء ابًلنتقامِّ  القاهرُ   الغالبُ من الســــــــ
 أبوليائه. رحيمٌ  ،من أعدائه أو املعىن: أنه منتقمٌ  .الرمحة، ولذلك أمهلهم، ومل يعاجلهم ابلعقوبة

 
 {.م ِبنيٍ بِِلَساٍن َعَرّبٍ  } -195
 )النسفي(. ة.العامَّ  فتهُ صحَّ ا عم   حٍّ ومصحَّ  ،فصيح

 
 .{ِسِنني ميتـيعمَناه مم أَفـََرأَيمَت ِإن } -205

 . )روح البيان(.عني منتفعنيمتمت ِّ  قريشٍّ  يجعلنا مشرك
 

َتـيع ونَما َأغمََن َعنـمه م ميا َكان وا } -207  .{َي 
 . )البغوي(.الدنيا هم بنعيمِّ متتعُ 
 

 سورة النمل
 
َِخَرِة ه مم اليِذيَن ي ِقيم وَن ال} -3 ت وَن الزيَكاَة َوه مم ِِبآلم  {.ي وِقن ونَ صياَلَة َويـ ؤم

 ا. )روح البيان(.ا يقينً موهنا علمً ويعلَ  هنا كائنةٌ قون أبيصد ِّ 
 
ِلِه ِإّن ِ آَنسمت  ََنرًا } -7 َها ِبََْبٍ ِإذم قَاَل م وَسى أَلهم  {.َسآتِيك م مِ نـم

 ، تيانابإل الوعدِّ  و لتحقيقِّ أ ،املسافة عدٍّ لة على بُ والسني للدًل  ؟ين هوأ :الطريق عن حالِّ  أي:
 . )روح البيان(.للتأكيد فيكونُ  بطأَ أن إو 
 

َا َجانٌّ } -10 ِبًراَوأَلمِق َعَصاَك فـََلميا رَآَها ََتمتَـزُّ َكَأَّني  .{َوَلَم يـ َعقِ بم  َوىلي م دم
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  يعنها وجعلها تل  دبرَ أ  ":ســـــــراركشـــــــف األ" يف ا{ قالَ رً بِّ دْ }مُ  موســـــــى  عرضَ أو  رجعَ  :{ىلَّ }وَ 
 . )روح البيان(.ظهره

 
ًنا بـَعمَد س وٍء } -11  {فَِإّن ِ َغف ور  رَِحيم  ِإالي َمنم ظََلَم ُث ي َبديَل ح سم

 فإين ِّ أغفُر ذنَبُه وأرمحُه. )الواضح(.
 

ِع َآَيَ  َوَأدمِخلم َيَدَك ِف َجيمِبكَ }  -12 ِمِه  َّتمر جم بـَيمَضاَء ِمنم َغريمِ س وٍء ِف ِتسم َن َوقـَوم ٍت ِإىَل ِفرمَعوم
ًما فَاِسِقنيَ ِإَّني مم    {.َكان وا قـَوم

ْل يََدَك يفِّ َجْيبِّكَ }  حيثُ  اجليبُ هـــــــــ. قاَل البغوي: ا. قال: املراُد ابجليبِّ هو املعروف.{ َوأَْدخِّ
 .عطِّ من القميص، أي قُ  يبَ جِّ 
قِّنيَ } ُْم َكانُوا قـَْوًما فَاسِّ  . )النسفي(.افرينك  ،هللا خارجني عن أمرِّ  {:إِّهنَّ

 
 {.المم فمِسِدينَ فَانمظ رم َكيمَف َكاَن َعاِقَبة  } -14

 . )الطَّبي(.مهم فـيها رهبَّ ومعصيتِّ  م يف األرضِّ هإفسادِّ 
 

 {.م  الشييمطَان  َأعمَماََل مم ََل   َوزَيينَ } -24
 . )الطَّبي(.وحسَّن

 
ِم اَّللِي الري ِإنيه  ِمنم س لَيمَماَن َوِإنيه  } -30  {.الريِحيمِ محمَِن ِبسم

َر البســـــملَة يف ســـــورةِّ الفاحتة، وموجُز ما انتهى إليه من معناها:  ــَّ من مَسََو،  )اســـــم(  ن لفظَ أفســـ
 ضـتْ وُعو ِّ  اهلمزةُ  ذفتِّ حُ   (إله)على غريه، وأصـله:  قْ طلَ مل يُ  ،الوجود  الواجبِّ  لذاتِّ   مٌ علَ  (هللا)و

يالرَّمْحَنِّ }و  التعريف، فلزمت.  عنها أداةُ  املبالغة،    على طريقِّ   من الرمحةِّ  مشـتقانِّ  مِّ{: امسانِّ الرَّحِّ
 .(مرحي)من  مبالغةً  أشدُّ  ان(رمح)و
 

 {.ََيأَيُـَّها املأل  قَاَل } -38
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 ( من السورةِّ أبهنم أشراُف القوم.32)فسََّر )املأل( يف اآليةِّ 
 

َريد  مِ ن } -44  {.قـََوارِيرَ قَاَل ِإنيه  َصرم   مُّ
فيه   ما قرَّ  :القارورة :القاموس ويف .قارورة مجعُ  .وليس مباء ،الصــــــايف من الزجاجِّ  مصــــــنوعٌ  أي:

 . )روح البيان(.ابلزجاج صُّ و َيَُ أ ،وحنوه الشرابُ 
 

ًَ وَد َأَخاه مم َصاِْلًاَوَلَقدم } -45  {.َأرمَسلمَنا ِإىَل 
ًا ( من ســــــــورةِّ األعراف:72) قاَل يف اآليةِّ  احلِّ  وأرســــــــلنا إىل مثودَ   :يأ{ }َوإِّىَل مَثُوَد َأَخاُهْم صــــــــَ

 .أبيهم وا ابسمِّ مسُّ  ،قبيلة ومثودُ  .أخاهم
{ أبنه: واحٌد  َأَخاُهمْ بنيَّ معىن }{ }َوإِّىَل َعادٍّ َأَخاُهْم ُهوًدا:   هود( من ســــــــــــــورةِّ 50ويف اآليةِّ )

 منهم.
 

ًرا} -50  .{َوَمَكر وا َمكم
 . )البغوي(.به والفتكَ  صالٍّ  حني قصدوا تبييتَ  ،غدروا غدراً 

بصال   األرضِّ الذين يفسدون يف الرهطُ  هؤًلء التسعةُ  غدرَ ُه اإلماُم الطَّبيُّ بقوله: حَ وضَّ 
 . )الطَّبي(. هوأهلَ  يقتلوهُ هم إليه لـيالً لصري مب
 

ٍم يـَعمَلم ونَ  آَلَيَةً ِإني ِف َذِلَك } -52  {.ِلَقوم
 )الطَّبي(. .وعَّبةلعظًة 

 
 اجلزء العشرون

 
ِمِننيَ  ََل ًدى َوَرمحمَة  َوِإنيه  } -77  {.  لِلمم ؤم

( من سورةِّ األعراف: اهلَُدى: ما يهتدون به من 154قاَل يف تفسريِّ اللفظني، يف اآليةِّ )
 فيها من الرمحةِّ الواسعة.األحكام، والرمحة: ما حيصُل هلم من هللا عند عملهم مبا 
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َم ََنمش ر  ِمنم ك لِ  أ ميٍة فـَومًجا } -83  .{تَِناِمينم ي َكذِ ب  ِبََِيَ َويـَوم

 . )الطَّبي(.ناجِّ جَ نا وحُ تِّ أبدلَّ  بُ ن يكذ ِّ ممَّ 
 

ه  َداِخرِين وَك لٌّ } -87  . {أَتـَوم
 . )البغوي(.املوت حيوا بعدَ الذين أُ  أي: كلُّ 

 
 {.رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعميا تـَعمَمل ونَ َوَما } -93
 . )ابن كثري(.شيء على كل ِّ  بل هو شهيدٌ  :أي

هم  هلم أجلٌ  شـــــركون، ولكنْ هؤًلء امل عما يعملُ  بغافلٍّ  اي حممدُ  كَ بُّ وما ر وقاَل اإلماُم الطَّبي: 
صــلى هللا عليه  هِّ ي ِّ لنب  ذكرهُ تعاىَل  وًل يســتقدمون. يقولُ  فال يســتأخرون ســاعةً  لغوه، فإذا بلغوهُ اب

 كَ لنفســــِّ  رصــــاد، فأيقنْ ملهم، وإين هلم ابإهالكِّ  ك، فإين من وراءِّ هم إاي  تكذيبُ  كَ وســــلم: فال حيزنْ 
  واخلزي. بـالذل ِّ  كَ لنصر، ولعدو ِّ بـا
 

 سورة القصص
 
َن } -6  .{ِمنـمه م ميا َكان وا ََيمَذر ون َوَهاَماَن َوج ن وَدَه َاَون ِري ِفرمَعوم
انَ } امــَ فلــه يف   ،يف قومــه ولنبــاهتــهِّ  ،من الكفر هِّ حمللــ ِّ  رَ كِّ رجــالــه، فــذُ  وأكَّبُ  فرعونَ  هو وزيرُ {: َوهــَ

 {: وعساكرمها. )روح البيان(.َوُجُنوَدمُهَا} . )ابن عطية(.شرفًل  ولعنةٌ  غارٌ صَ  هذا املوضعِّ 
 
َن لَِيك وَن ََل مم } -8 ه  آل  ِفرمَعوم المتَـَقطـــَ انَ فـــَ امـــَ َن َوهـــَ د وًّا َوَحَزًَن ِإني ِفرمَعوم ان وا  عـــَ ا كـــَ َوج ن وَدَهـــ َ

 .{َخاِطِئني
 عدوًّا، ومهًّا وغمًّا. )الواضح(.{: َعُدوًّا َوَحَزًنً }
 . )ابن عطية(.رجاله وأكَّبُ  فرعونَ  هو وزيرُ {: انَ َوَهامَ }
 



248 
 

ٍ ِل َوَلكَ  َوقَاَلِت اممَرَأة  ِفرمَعومنَ } -9  {.قـ رية  َعنيم
: ُسرَّت. )مفردات الراغب(.قـُرَُّة َعنْيٍّ }  {: قرَّت عينُه تـََقر 

زجاج: يقال:  ال ة. قالَ قرَّ  عينهُ  تْ يقال: قرَّ ( من ســــــــورةِّ الفرقان:  74وقاَل الشــــــــوكاين يف اآليةِّ )
 : أقوال: أحدها  ثالثةُ  (العني  ةِّ قرَّ )ل: يف املفضَّ  ه، وقالَ ما حيبُّ   فؤادكَ  أي: صادفَ  هللا عينكَ   أقرَّ 
ــرورِّ   دمعها، ألنه دليلُ   بردُ  ــحك، كما أن حرَّ  السـ ها، ألنه والغم . والثاين: نومُ   احلزنِّ   دليلُ  هُ والضـ

 ا.هـ. .الرضا ولُ احلزن، والثالث: حص وذهابِّ  اخلاطرِّ  مع فراغِّ  يكونُ 
 من مزـيدِّ  وكـأهنـا مـلا تعلمُ   ،{يلِّ َولـَكَ }إىل  (لـنا)عن   عـدـلتْ  ةِّ القرَّ  شــــــــــــــأنِّ  لتفخيمِّ {:  يلِّ َولـَكَ }

 ونُ فيك ،ها عليهنفسَــ  متْ قدَّ  ،نفســه من مصــلحةِّ  عندهُ   ها أهمُّ وأن مصــلحتَ  ،هاإاي    فرعونَ  حب ِّ 
 . )روح املعاين(.قتله برتكِّ  يف ترغيبهِّ  ذلك أبلفَ 

 
نـ َهاَرَددمََنه  ِإىَل أ مِ ِه َكيم فَـ } -13  {:َوالَ حَتمَزنَ  تـََقري َعيـم
: ُسرَّت. )مفردات الراغب(. قرَّتْ   عينُه تـََقر 

 
 {.ِإنيه  ه َو المَغف ور  الريِحيم  قَاَل َربِ  ِإّن ِ ظََلممت  نـَفمِسي فَاغمِفرم ِل فـََغَفَر َله  } -16

  ،عنها عليهم ابلعفوِّ  لُ املتفضــــــــــــــ ِّ   ،على ذنوهبم  ن ذنوهبممِّ   هِّ على املنيبني إلي  هو الســــــــــــــاترُ  إن هللاَ 
 )الطَّبي(. هم على ذنوهبم بعد ما اتبوا منها.أن يعاقبَ  للناسِّ  الرحيمُ 

 
َبَح ِف المَمِديَنِة َخائًِفا }  -18 رِخ ه  قَاَل َله    َيََتَقيب  فََأصــم َتصــم َره  ِِبأَلممِس َيســم تَنصــَ فَِإَذا اليِذي اســم
 .{مُِّبني َلَغِويٌّ َك وَسى ِإني م  
 يرتصَّد.  {:َيرَتَقَّبُ }
 )روح املعاين(. .ضال   {:َلَغوِّيٌّ }
 

 {.ِِبليِذي ه َو َعد وٌّ ََل َما يـَبمِطشَ فـََلميا َأنم َأرَاَد َأنم } -19
َم معىن "يبطش" واختالُف القر اءِّ فيه.   قال: تقدَّ
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ــعراء: 130وقد قاَل يف اآليةِّ ) ــورةِّ الشــــــ ُتْم َجبَّارِّيَن{}َوإِّذَ ( من ســــــ ــْ ُتْم بََطشــــــ ــْ البطش:  :ا بََطشــــــ
 ..ابلعنف. واألخذُ  السطوةُ 

 
 {. المَمِديَنِة َيسمَعىنم أَقمَصى مِ َوَجاَء رَج ل  } -20
ى الــــــــــــــــــــــــَمدِّيَنةِّ{ يقول: من آخرِّ }  :قوله َعى{ يقول: يعج ِّ   ،فرعون مدينةِّ  مِّْن أْقصــــــــــَ   ل.}َيســــــــــْ

 )الطَّبي(.
 

َها َخائًِفا} -21  {.َيََتَقيب   َفَخَرَج ِمنـم
 . )ابن كثري(.تأي: يتلفَّ 

 
ى}  -29 ــَ ى م وســـــ ــَ ِلِه  فـََلميا َقضـــــ اَر ِبَِهم ــَ ِلِه  اأَلَجَل َوســـــ آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر ََنرًا قَاَل أَلهم

َها ِبََْبٍ   .{اممك ث وا ِإّن ِ آَنسمت  ََنرًا ليَعلِ ي آتِيك م مِ نـم
َم تفسريُه يف سورةِّ طه ويف   سورةِّ النمل. ذكَر أنه تقدَّ

َََّبٍّ إِّ }:  قولُه تعاىلمن السـورةِّ األخريةِّ   اآليةِّ السـابعةِّ ويف نـَْها خبِّ آتِّيُكْم م ِّ ُت ًَنراً سـَ ۤ آَنسـْ . قال:  {ين ِّ
َََّب{} ،{: أبصرهتاإِّين  آَنْسُت ًَنراً } نـَْها خبِّ . ا.هــ. النار افةِّ مس عدِّ على بُ  تدلُّ   السنيُ  :َسآتِّيُكْم م ِّ

 ( من هذه السورة: }الطُّورِّ{: اجلبلِّ املسمَّى ابلطور.46)وقد قاَل يف اآليةِّ 
 

َِن } -30 ََيم َعِة المم َبارََكةِ فـََلميا َأََتَها ن وِدَي ِمنم َشاِطِئ المَواِد األم قم َأنم ََي ِمَن الشيَجَرِة  ِف المبـ 
 {.َلِمنيَ المَعام وَسى ِإّن ِ َأََن اَّللي  َربُّ 

ةِّ }   وتكليمـهِّ  نوارهِّ هللا تعـاىل وأ بـه من آايتِّ  تْ صـــــــــــــــَّ هي مـا خُ  البقعـةِّ  بركـةُ  {:يفِّ اْلبـُْقعَـةِّ اْلُمبـَارَكـَ
 . )ابن عطية(.ملوسى عليه السالم

ُ َربُّ اْلعَـاَلمِّنيَ } ى إِّين ِّ أًََن اَّللَّ ى، إنَّ الـذي يكل ِّمـَُك هو أًن {: أَْن اَي ُموســــــــــــــَ هللاُ ربُّ  اي موســــــــــــــَ
 ئقِّ أمجعني. )الواضح(.اخلال

 
َِمِننيَ } -31  {.ََي م وَسى أَقمِبلم َواَل َّتَفم ِإنيَك ِمَن اآلم
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َم تفســــــريُه يف ســــــورةِّ طه ويف ســــــورةِّ  ( من  21وهو أبلفاظٍّ أخرى يف اآلية ) النمل. ذكَر أنه تقدَّ
 ( من سورةِّ النمل.10سورةِّ طه، واآليةِّ )

ــريها:  ــى أقبِّ   وديَ فنُ قاَل اإلماُم الطَّبي يف تفسـ ــى: اي موسـ  الذي هتربُ  نَ مِّ  وًل ّتفْ  إيلَّ  لْ موسـ
 )الطَّبي(. إمنا هو عصاك. ،كيضرَّ  ن أنْ مِّنـنَي مِّ َك مِّن اآلإنَّ  ،منه
 

ِب   َيَدَك ِف َجيمِبَك َّتمر جم بـَيمَضاَء ِمنم َغريمِ س وءٍ اسمل كم  }  -32 َواضمم مم ِإلَيمَك َجَناَحَك ِمَن الريهم
َن َوَمَلِئهِ  ِمنم رَبِ َك ِإىَل َفَذاِنَك بـ رمَهاََننِ   .{ِفرمَعوم

وءٍّ } اَء مِّْن َغرْيِّ ســـــــُ ــَ ُلْك يََدَك يفِّ َجْيبَِّك َّتْرُْج بـَْيضـــــ ــْ ْل يدَك  :{اســـــ وهو فتحةُ   -يف جيبَِّك أدخِّ
در القميصِّ م ــَّ ــعُّ نورًا، مِّن غريِّ مرضٍّ وًل مثَّ أخرِّجها، َّترْج ب  -ن أعَلى الصـــ ــاَء متأللئًة تشـــ يضـــ

 وحنوِّه.أًذى كالََّبصِّ 
 . )الواضح(.اءِّ واألْتباعالُكَّب  إىل فرعوَن وقومهِّ مِّن: {إِّىَل فِّْرَعْوَن َوَمَلئِّهِّ }
 

 {.َمِعَي رِدمًءا ي َصدِ ق َِّن  فََأرمِسلمه  َوَأِخي َهار ون  ه َو أَفمَصح  ِمَّنِ  ِلَساًَن } -34
 رسوًًل معي إىل فرعون. اجعْلهُ من الرسالة، يعين: 

 
دُّ }  -35 َنشــ  َدكَ   قَاَل ســَ ل وَن ِإلَيمك َما  َعضــ  لمطَاًَن َفاَل َيصــِ أَنت َما  ِِبََيتَِناِبَِِخيَك َوَْنمَعل  َلك َما ســ 

 .{َوَمِن اتـيبَـَعك َما المَغالِب ون
َدكَ } ــُ دَّ بظل هُ ن أرادَ مم هُ ومنعَ  هُ رجاًل، وأعانَ  رجلٌ   إذا أعزَّ  العربُ  تقولُ   {:َعضـــــــ ــَ  فالنٌ  م: قد شـــــــ

 .علـى أمره: إذا أعانه هُ ن عاضدَ فالن، وهو مِّ  علـى َعُضدِّ 
اَيتِّنَا}  )الطَّبي(. لكما. علهُ نا الذي جننا وسلطانِّ حبجتِّ  {:ِبِّ
 

 {.ِإنيه  اَل يـ فمِلح  الظياِلم ونَ } -37
 . )البغوي(.أي: الكافرون
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ت  َلك م مِ نم ِإلــٍَه } -38 ا َعِلمــم ا المَمأل  مــَ اَل ِفرمَعومن  ََيأَيُـّهــَ َأومقــِدم َوقــَ ان   ِل َيَ َغريمِي فــَ امــَ َعَلى   هــَ
َعل لِ  َصرمًحا ليَعلِ ي َأطيِلع  ِإىَل ِإَلِه م وَسى   .{َوِإّن ِ أَلظ نُّه  ِمَن المَكاِذِبنيالطِ نِي فَاجم

 . )ابن عطية(.رجاله وأكَّبُ  فرعونَ  هو وزيرُ  {:َهاَمانُ }
إهلاً غريي، وأنه  وللخلقِّ   ألرضِّ أن ل يف زعمهِّ   {اْلَكاذِّبِّنيمَِّن }يعين موســـــــــــى،   {:َوإِّين ِّ أَلظُنُّهُ }

 .)البغوي( رسوله.
 

ََنه  َوج ن وَده  } -40 ََنه مم ِف المَيم ِ  فََأَخذم  {.فـَنَـَبذم
 )الطَّبي(. .ن القبطِّ مِّ  هُ وجنودَ  فجمعنا فرعونَ 

 
نـمَيا َلعمَنةً  َوأَتـمبَـعمَناه مم } -42  {.ِف َهِذِه الدُّ

 ... )الطَّبي(. هُ وقومَ  وألزمنا فرعونَ 
 

َينَ َوَما ك نمَت ََثِوًَي ِف } -45 ِل َمدم ل و َعلَ  َأهم  {.يمِهمم َآََيتَِناتـَتـم
 . )روح املعاين(.واملؤمنون عليه السالمُ  وهم شعيبٌ 

 
َم الظياِلِمنيَ  ِبَغريمِ ه ًدى ِمَن اَّلليِ اتـيَبَع َهَواه  َوَمنم َأَضلُّ ِميَن } -50 ِدي المَقوم َ اَل يـَهم  {.ِإني اَّللي

 ناَك أضلُّ ممَّن اتبَع هواُه ورغبَتُه بغريِّ دليلٍّ مِّن هللاِّ العليمِّ احلكيم. )الواضح(.وليَس ه
 

َنا ِمن قـَرميٍَة } -58 َلكم  {.بَِطَرتم َمِعيَشتَـَهاوََكمم َأهم
وعبدوا  ،هللا فأكلوا رزقَ   ،وا يف البطرعطاء: عاشــــ  قالَ  .غتوطَ  رتْ معيشــــتها، أي أشــــَ أي: يف 
 . )البغوي(.األصنام

 
نـمَيا } -60 ََياِة الدُّ ٍء َفَمَتاع  اْلم  {.َوزِينَـتـ َهاَوَما أ وتِيت م مِ ن َشيم

 . )الطَّبي(.به فـيها نُ يَّ ز  يتمن زينتها اليت
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َم } -65 ت م  المم رمَسِلنيَ  يـ َناِديِهمم َويـَوم  {.فـَيـَق ول  َماَذا َأَجبـم
 ييناد يومَ  واذكرْ  أي:ن كثري(، . )الطَّبي(، يوَم القيامة... )ابشركني هؤًلء املينادي هللا ويومَ 

 .. )روح البيان(وتوبيخ تقريعٍّ  نداءَ  هللا الكفارَ 
 

 {.ق لم َأرَأَيـمت مم } -72
 السورة: أي: أخَّبوين.( من 71قاَل يف اآليةِّ )

 
ت مم تـَزمع م ونَ } -74 َم يـ َناِديِهمم فـَيَـق ول  أَيمَن ش رََكاِئَي اليِذيَن ك نـم  {.َويـَوم

ون أخرى نادَ دعون األصـنام، ويُ فيَ  ون مرةً نادَ احلالتني؛ ألهنم يُ  هذا ًلختالفِّ  هُ سـبحان رَ كرَّ قال:  
 ا.هـ. .بعد توبيخ وتوبيخٌ  ،بعد تقريع أيضاً تقريعٌ  سكتون، ويف هذا التكريرِّ فيَ 

ــورة: 62وقد قاَل يف مثلها يف اآليةِّ ) ــبحانهُ  يومَ   :أي( من الســـــ ــركني  ينادي هللا ســـــ هؤًلء املشـــــ
 ؟.: }أَْيَن ُشرََكائَِّي ٱلَّذِّيَن ُكنُتْم تـَْزُعُموَن{ أهنم ينصرونكم ويشفعون لكم}فـَيَـُقوُل{ هلم

 
َبِة } -76 َناه  ِمَن المك ن وِز َما ِإني َمَفاحِتَه  لَتَـن وء  ِِبلمع صم  {.أ وِل المق ويةِ َوآتـَيـم

 . )الطَّبي(. ةالشدَّ  ويليعنـي: أُ 
 

َأل  َعن ذ ن وِّبِم  } -78 رِم ونالمم  َوالَ ي سم  .{جم
 املشركون. )الواضح(.

 
ا } -79 نـميــَ اَة الــدُّ َيــَ ا أ وِتَ قـَـار ون  قـَـاَل الــيِذيَن ي رِيــد وَن اْلم َل مــَ ا ِمثــم َت لَنــَ ِإنــيه  لـَـذ و َحظٍ    ََي لَيــم

 {.َعِظيمٍ 
 ... اي ليَت لنا مَن األموالِّ واخلدمِّ والز ِّينةِّ مثَلما أُعطَِّي قارون. )الواضح(.

 
 .{لِ َمنم آَمَن َوَعِمَل َصاِْلًاليِذيَن أ وت وا المِعلمَم َويـمَلك مم ثـََواب  اَّللِي َخريم  َوقَاَل ا} -80
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. يف اآلخرة األعمالِّ  من صــــــــــــــاحلاتِّ  به رســــــــــــــلهُ  مبا جاءتْ  به وبرســــــــــــــله، وعملَ  ملن آمنَ ... 
 )الطَّبي(.

 
ا َمَكانَه  }  -82 َممِس يـَق ول وَن  َوَأصمَبَح اليِذيَن ََتَنـيوم َ يـَبمس ط  الر ِزمَق ِلَمنم َيَشاء  ِمنم َويم ِِبألم َكَأني اَّللي

 {.  ِعَباِدِه َويـَقمِدر  
 .يف زينته الذين ملا رأوهُ  :{ أينـَّْواْ َمَكانَهُ َوَأْصَبَح ٱلَّذِّيَن متََ }
اُء مِّْن } ــَ ُط الر ِّْزَق لَِّمْن َيشــ على رضــــا هللا   بدال ٍّ  أي: ليس املالُ { عِّبَادِّهِّ َويـَْقدِّرُ َوْيَكَأنَّ اَّللََّ يـَْبســــُ

 واحلجةُ  التامةُ  ويرفع، وله احلكمةُ   ع، وَيفضُ ويوســ ِّ  قُ عن صــاحبه، فإن هللا يعطي ومينع، ويضــي ِّ 
 )ابن كثري(... البالغة

 
 {.َوالمَعاِقَبة  لِلمم تيِقنيَ } -83

 )الطَّبي(. وا فرائضه.وأدَّ  ،هللا وا معاصيَ قَ وهم الذين اتَـّ  ،قنيللمتَّ  واجلنةُ 
 

 {.َمنم َجاَء ِِبلسيي َِئِة َفاَل َي مَزى اليِذيَن َعِمل وا السيي َِئاِت ِإالي َما َكان وا يـَعمَمل ونَ وَ } -84
}َوَمن َجاء  ( من الســورة: 90وقصــدُه اآليُة ) .النمل يف ســورةِّ   معىن هذه اآليةِّ  بيانُ  مَ تقدَّ قال: 

ي َِّئةِّ َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يفِّ النَّارِّ َهْل جتُْ  ــَّ لســـ َ أن  .َزْوَن إًِّلَّ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلون{ابِّ ــيئةِّ املراوقد بنيَّ َد ابلســـ
ذلك،  يقالُ   :القول، أي تـَْعَمُلوَن{ بتقديرِّ }َهْل جُتَْزْوَن إًِّلَّ َما ُكنُتْم  ، وأن قوَلُه تعاىل: الشــــــــــــــرك

 عملكم. زون إًل  جزاءَ جهنم، أي: ما جتُ  خزنةُ  والقائلُ 
 

َوَمنم  ِِبَلم َدىِإىَل َمَعاٍد ق ل ريّبِ  َأعمَلم  َمن َجاء  َلَرادُّكَ َعلَيمَك المق رمآَن ِإني اليِذي فـََرَض } -85
 .{َضاَلٍل مُِّبنيه َو ِف 

 )روح البيان(. .رجاعواإل الصرفُ  :والردُّ  .بعد املوت {:َلرَادُّكَ }
هْلَُدى}  .اجن الذي من سلكهُ  {:ابِّ
اَللٍّ مُّبِّني}   عن اهلدى. وجورٌ  وتدبَّره، أنه ضــــاللٌ  إذا أتمَّلهُ  همِّ الفَ  فكرِّ للم نيُ يعين أنه يبِّ   {:ضــــَ

 )الطَّبي(.
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 {. َعنم َآََيِت اَّللِي بـَعمَد ِإذم أ نمزَِلتم ِإلَيمكَ  َواَل َيص دُّنيكَ } -87

 (. روح البيان. )الكافرون  كَ ومينعنَّ  ًل يصرفنَّكَ أي: 
 

 سورة العنكبوت
 
ه مم َسي َِئاَِتِمم  الصياِْلَاتِ َواليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا } -7  .{لَن َكفِ َرني َعنـم

 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  املســــتقيمة. واملرادُ  األعمالِّ  البقرة:( من ســــورةِّ 25قاَل يف اآليةِّ )
ــةُ  ابإلميــان،  نــالُ تُ  يكفي، فــاجلنــةُ  مبجردهِّ  إن اإلميــانَ  :على من يقول وفيــه ردٌّ  .عليهم املفرتضـــــــــــــ

 .الصال والعملِّ 
 
ت مم تـَعمَمل ونَ  ِإَلي َمرمِجع ك مم } -8  {.فَأ نـَب ِئ ك مم ِِبَا ك نـم

 )النسفي(. منكم ومن أشرك. من آمنَ  مرجعُ 
 
ِخلَنـيه مم ِف الصياِْلِنيَ  َواليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ } -9  {.لَن دم

 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  . واملرادُ املســــتقيمة األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25قاَل يف اآليةِّ )
ــةُ  ابإلميــان،  نــالُ تُ  يكفي، فــاجلنــةُ  مبجردهِّ  إن اإلميــانَ  :على من يقول وفيــه ردٌّ  .عليهم املفرتضـــــــــــــ

 الصال. والعملِّ 
 

ِملم َخطَاََيك مم  َوقَاَل اليِذيَن َكَفر وا لِليِذيَن آَمن وا} -12  {.اتيِبع وا َسبِيلََنا َولمَنحم
 . )الطَّبي(.للذين آمنوا بـاهلل منهم الذين كفروا بـاهلل من قريشٍّ  وقالَ 

 
 

ِمهِ } -14  {.فـَلَِبَ  ِفيِهمم أَلمَف َسَنٍة ِإالي َُخمِسنَي َعاًما َوَلَقدم َأرمَسلمَنا ن وًحا ِإىَل قـَوم
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نوحٍّ عليه   تعاىَل لعبدهِّ ورسولهِّ حممدٍّ صلواُت هللاِّ وسالمُه عليه، َُيَّبُه عنهذه تسليٌة مِّن هللاِّ 
 السالم. )ابن كثري(. 

 قومهِّ  من تعنتِّ  ،قبلها اآليةُ  عما تضمنتهُ  السالمُ ]الصالُة و  عليه  حملمدٍّ  فيها تسليةٌ  قصةٌ 
 . )ابن عطية(.نوح قومِّ  أمرهم أبمرِّ  هلم بتمثيلِّ  دٌ وفيها وعي .ذلك وفتنتهم للمؤمنني وغريِّ 

 {:إِّىَل قـَْومِّهِّ } ،حممد اي ك َ اي  إرسالنا إ ن قبلِّ مِّ  ،احلق وطريقِّ  ىل التوحيدِّ إ للدعوةِّ  أرسلنا نوًحا
 ها. الدنيا كل ِّ  هلُ أوهم 

من ىل  إ  نا مبعوثٌ ن نبيَّ أ  ،السالمالصالُة و نا عليه  نبي ِّ   رسالةِّ   وبني عمومِّ   رسالتهِّ   بني عمومِّ   والفرقُ 
 زمانهِّ   يف  رضِّ ألا  هلِّ أ  ىل مجيعِّ إ  لٌ نه مرسَ إف  ،نوح  خبالفِّ   ،القيامة  ىل يومِّ إ  ىل من بعدهُ إو   زمانهِّ   يف
 ،قومه يف حدثتْ  ما ولُ أ صنامِّ األ ن عبادةَ أل ؛صناماأل ىل عبدةِّ إ ثَ عِّ بُ  نيب ٍّ  ولُ أوهو . بعده ًل
  .جانبواأل قاربِّ ىل األإ ثَ عِّ بُ  نيب ٍّ  ولُ أا يضً أو  .ليهم ينهاهم عن ذلكإهللا  هُ رسلَ أف
 )روح البيان، ابختصار(. .ئعهشرا به وتعليمِّ  ميانِّ ابإل ،وًلدهأىل إهللا  رسولِّ  ولُ أف ما آدمُ أو 

 
ٍء َقِدير  } -20 َ َعَلى ك لِ  َشيم  {.ِإني اَّللي
 ، فعله يشــــــاءُ ا مم   ذلكَ  وعلى غريِّ  ،فنائه قبلَ  كهيئتهِّ   ،بعد إفنائه لقهِّ خَ  مجيعِّ  على إنشــــــاءِّ  هللاَ  إنَّ 

 )الطَّبي(. أراده. شيءٌ  ًل يُعجزهُ  ،قادر
 

ف ر  } -25 َم المِقَياَمِة َيكم  {.َويـَلمَعن  بـَعمض ك مم بـَعمًضابـَعمض ك مم بِبَـعمٍض ُث ي يـَوم
 على سبيلِّ  بعادٌ إو  طردٌ  :واللعن. )ابن كثري(. املتبوعني، واملتبوعون األتباع األتباعُ  يلعنُ  :أي

 )روح البيان(. على غريه. نسان دعاءٌ وهو من اإل ،السخط
 

 .{اِدِقنيِإن ك نَت ِمَن الصي قَال وا ائمتَِنا ِبَعَذاِب اَّللِي } -29
 )البغوي(.  بنا، فعند ذلك. ًنزلٌ  أن العذابَ  إِّن ُكنَت مَِّن الصَّادِّقِّني{}
 

 .{ِِبلمب شمَرى َوَلميا َجاءتم ر س ل َنا ِإبـمَراِهيمَ } -31



256 
 

وا على  فمرُّ  ،مالئكة  هللا لنصـــــــرتهِّ  عليهم، بعثَ  وجلَّ  ابهلل عزَّ   عليه الســـــــالمُ   لوطٌ   ملا اســـــــتنصـــــــرَ 
 .. )ابن كثري(.أضياف يف هيئةِّ  عليه السالمُ  إبراهيمَ 

 
َلَك ِإالي اممَرأََتَك  } -33  {.َكاَنتم ِمَن المَغاِبرِينَ ِإَني م َنجُّوَك َوَأهم

ــابقة ــي والباقي، وقد  مشــــــرتكٌ  وهو لفظٌ . : أي: الباقني يف العذابقاَل يف اآليةِّ الســــ بني املاضــــ
ــينزلُ  اليت  وقيل: املعىن: من الباقني يف القريةِّ   .م حتقيقهتقدَّ  من مجلتهم،   بُ هبا العذاب، فتعذَّ  ســ

 وًل تنجو فيمن جنا.
 

ِل َهِذِه المَقرميَةِ ِإَني م نمزِل وَن } -34 ًزا ِمَن السيَماءِ  َعَلى َأهم  {. رِجم
 .لوط اليت كان فيها قومُ  ،سدوم هي قريةُ  القريةُ ( من السورة: 31قاَل يف اآليةِّ )

 
َيَن َأَخاه مم َوِإىَل } -36 ًباش عَ َمدم  {.يـم

 .هود وسورةِّ  األعرافِّ  يف سورةِّ  ،قومه وذكرُ  نسبهِّ  وذكرُ  ذكرهُ  مَ تقدَّ قال: 
( من سورةِّ هود بقوله: 84( من سورةِّ األعراف، وخلَصُه يف اآليةِّ )85بنيَّ ذلك يف اآليةِّ )وقد  
بيهم، أ  ابسمِّ   وا مدينَ شعيباً. ومسُّ   أخاهم يف النسبِّ   -  شعيب  وهم قومُ   -  وأرسلنا إىل مدين  :أي

 مدينتهم.  بن إبراهيم. وقيل: ابسمِّ  وهو مدينُ 
 

 {.ََل َم الشييمطَان  َأعمَماََل مم  َوزَيينَ } -38
 . )الطَّبي(.نَ وحسَّ 

 
َرمضِ } -39 َْب وا ِف األم َتكم ي َِناِت فَاسم َن َوَهاَماَن َوَلَقدم َجاَءه مم م وَسى ِِبلمبـَ  .{َوقَار وَن َوِفرمَعوم

ْلبَـي ِّنَاتِّ }هم موسى مجيعَ  وهامان، ولقد جاءَ  وفرعونَ  قارونَ  اي حممدُ  واذكرْ  يعنـي  ،{ابِّ
بـاع من اآلايت، وعن ات ِّ   ناتِّ بـالبـي ِّ   عن التصديقِّ    األرضِّ من اآلايت، فـاستكَّبوا يف  بـالواضحاتِّ 

 . )الطَّبي(.هللا علـيه موسى صلواتُ 
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 موسى بنِّ  من عشريةِّ  كانأن )قارون(  ( من سورةِّ القصص، 76يف اآليةِّ )وقد ذكَر املؤلُف 
 . وأمه ألبـيهِّ  عمهِّ  صلى هللا عليه وسلم، وهو ابنُ  عمران النبـي ِّ 

السورةِّ املذكورة، يف هذا ( من 6كما مرَّ يف اآليةِّ )  رجاله، وأكَّبُ  فرعونَ  هو وزيرُ  و)هامان(
 املستدرك.

ن أ  قريشٍّ  لكفارِّ  ففيه تنبيهٌ  ،كما سبق  نسبهِّ  لشرفِّ  قارونَ  وتقديُ قاَل صاحُب )روح البيان(: 
 .قارون صْ كما مل َيل ِّ   صهم من العذابِّ َيل ِّ  نسبهم ًل شرفَ 

 
ه مم } -40 َرمضَ َوِمنـمه مم َمنم َأَخَذتمه  الصييمَحة  َوِمنـم َنا ِبِه األم  .{ َمنم َخَسفم

نـُْهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحةُ }  صيحَ   ( من سورةِّ هود:67وقاَل يف اآليةِّ )  .ومثود  هم مدينُ قال:    {َومِّ
 .م وماتواقلوهبُ  عتْ فتقطَّ  ،من السماء جَّبيل، وقيل: صيحةٌ  قيل: صيحةُ  ...هبم فماتوا

نـُْهْم َمْن َخَسْفَنا بِّهِّ اأْلَْرضَ }  خسفَ ( من سورةِّ القصص:  81وقاَل يف اآليةِّ )  .وهو قارون  {َومِّ
يها، به ف غابَ  :خسفاً، أي به األرضَ  يف األرض، وخسفَ  خسوفاً: ذهبَ  َيسفُ  املكانُ 

 .يف األرض هُ دارَ  بَ وغيَّ  بهُ غيَّ  واملعىن: أن هللا سبحانهُ 
 

نَـع ونَ َواَّللي  يـَعمَلم  َما } -45  .{َتصم
قاَل الراغُب يف مفرداته: كلُّ صنعٍّ فعٌل، وليس كلُّ فعلٍّ صنًعا، وًل يُنَسُب إىل احليواًنتِّ 

 واجلماداتِّ كما يُنَسُب إليها الفعل.
 

 اجلزء اْلادي والعشرون
 

 .{ِإالي الظياِلم ونَ  َوَما ََيمَحد  ِبَََِيتَِنا} -49
 . )ابن كثري(.ها..أي: ما يكذ ُِّب هبا ويبخُس حقَّها ويردُّ 

 
َنيِة غ َرفًانـيه مم ِمَن لَنـ بَـوِ ئَـ  َواليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ } -58  .{اجلم



258 
 

 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  املســــتقيمة. واملرادُ  األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25قاَل يف اآليةِّ )
ــةُ  ابإلميــان،  نــالُ تُ  يكفي، فــاجلنــةُ  مبجردهِّ  إن اإلميــانَ  :على من يقول وفيــه ردٌّ  .عليهم املفرتضـــــــــــــ

 الصال. والعملِّ 
 

َرمَض  }  -61 َس َوالمَقَمرَ َولَِئنم َسأَلمتَـه مم َمنم َخَلَق السيَماَواِت َواألم يَـق ول ني اَّللي  فََأَني لَ   َوَسخيَر الشيمم
َفك ونَ   {يـ ؤم

 وَمنِّ الذي سريََّ الشَّمَس والقمَر وذلَّلهما ملصالِّ اإلنسان؟ )الواضح(. 
 

أَلمتَـه مم َمنم نـَزيَل ِمَن }  -63 َِتَاَولَِئنم ســــــــــَ َرمَض ِمنم بـَعمِد َموم َيا ِبِه األم َماِء َماًء فََأحم لَيَـق ول ني   الســــــــــي
 {.اَّللي  

ماء، فأحيا به األرَض وقد كانت جرداَء قاحلة،  ألتَ وإذا ـســــــــ  هم: َمن الذي أنزَل املطَر من الســـــــــَّ
 تِّ الزَّرَع والثَّمر، وجَرْت بهِّ األهنار؟ )الواضح(.فأنبت

 
 سورة الروم 

 
َرمَض } -8 نَـه َماَما َخَلَق اَّللي  السيَماَواِت َواألم َقِ  َوَأَجٍل م َسمًّى َوَما بـَيـم  {.ِإالي ِِبْلم
نَـُهَماوَ }  . )ابن كثري(.املختلفة املتنوعة، واألجناسِّ  من املخلوقاتِّ  {َما بـَيـْ
 

 {.فـَه مم ِف َرومَضٍة َي مَْب ونَ  اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ فََأميا } -15
 َّبي(.... )الطم عنها هناهُ وا عمَّ وانتهَ  ،به هم هللاُ وعملوا مبا أمرَ  ورسولهِّ  الذيَن آمنوا ابهللِّ 

 
َِخَرةِ  ِبَََِيتَِناَوَأميا اليِذيَن َكَفر وا وََكذيب وا } -16  {.َوِلَقاِء اآلم

اَيتِّنَا}  . )روح البيان(.مبا فصل الناطقةُ  من مجلتها هذه اآلايتُ  اليت ،القرآنية{ ِبَِّ
 

 .{لِلمَعاِلِمنيَ  آَلَََيتٍ ِإني ِف َذِلَك } -22
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 داعِّه. )الطَّبي(.على قدرةِّ هللاِّ وكمالِّ إب براهنيَ 
 

لـِِه  َوِمنم آََيتـِهِ } -23 اِر َوابمِتغـَاؤ ك م مِ ن َفضـــــــــــم ٍم   ِإني ِف َذلـَِك آلََيتٍ َمنـَام ك م ِِبللييـمِل َوالنـيهـَ لِ َقوم
َمع ون  .{َيسم

 ودًلًلتـهِّ  ومن عالمـاتـهِّ  :أي: {}َومِّْن آاَيتِـّهِّ من الســــــــــــــورة: ( 21قـاَل يف اآليـةِّ ){ }َومِّْن آاَيتِـّهِّ 
 .على البعث الدالةِّ 

 ...علـيكم أيها القوم ومن حججهِّ وقاَل الطَّبي: 
ذـلك  اعـلَ على أن فـ  هللا ذـلك كـذـلك، لعَّباً وذكرى وأدـلةً  إن يف فعـلِّ {: إِّنَّ يفِّ َذلِـَّك آلاَيتٍّ }

 . )الطَّبي(.أراده شيءٌ  ًل يُعجزهُ 
 

فـًا َوَطَمعـًا  َوِمنم َآََيتـِهِ } -24 اءً َويـ نَـزِ ل  ِمنَ ي رِيك م  المَْبمَق َخوم اِء مـَ مـَ َرمَض    الســـــــــــي ِيي بـِِه األم فـَي حم
َِتَا  ٍم يـَعمِقل ونَ  ِإني ِف َذِلَك آَلَََيتٍ بـَعمَد َموم  {.ِلَقوم

 : ومن حججه.{َومِّْن َآاَيتِّهِّ }
 (.. )الطَّبيامطرً  السماءِّ  منَ  لُ وينز ِّ  {:َويـُنَـز ُِّل مَِّن السََّماءِّ َماءً }
{ عظيمةَ ( من الســــورة: 21يف اآليةِّ )ين الشــــوكاقاَل  {إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آَلَاَيتٍّ }  ، الشــــأن }آلاَيتٍّ

 .والنشور على البعثِّ  سبحانهُ  على قدرتهِّ  الدًللةِّ  واضحةَ  ،البيان بديعةَ 
 

 .{َأن تـَق وَم السيَماء َواأَلرمض  ِبَِممرِهِ  َوِمنم آََيتِهِ } -25
 . )الطَّبي(.علـى ما يشاء علـى قدرتهِّ  أيها القومُ  ومن حججهِّ 

 
 .{ِف السيَماَواِت َواأَلرمضِ ى َله  المَمَثل  اأَلعملَ وَ } -27
 وألسنةِّ  ،انطقً  أي ،اخلالئق فيهما على ألسنةِّ  فَ رِّ به وعُ  فَ صِّ نه تعاىل قد وُ أعلى معىن ... 

 )روح البيان، روح املعاين(. الدًلئل.
 

 {.ِمنم أَنف ِسك مم  َضَرَب َلك م ميَثالً } -28
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}أمََلْ تـََر َكْيَف َضَرَب :   إبراهيمسورةِّ ( من  25رها يف اآليةِّ )وقد فسَّ   َثل.قال: تقدََّم حتقيُق معىن امل
ُ َمَثاًل{  .به الالئقِّ  يف موضعهِّ  هُ مثالً وضعَ  أي: اختارَ  ، فقال:ٱَّللَّ

 
ين  المَقيِ م  } -30  {.َذِلَك الدِ 

  قوله: القضاءُ القي ِّم.بنِّ عباس رضَي هللا عنهما يف آخرِّ الفقرةِّ ًلأورَد 
 هو اإلسالُم املستقيم.( من السورة: 43اَل يف اآليةِّ )وق
 

َناه مم فـََتَمتـيع وا} -34 ف ر وا ِِبَا َآتـَيـم  {َفَسومَف تـَعمَلم ونَ  لَِيكم
ليكوَن عاقبَتهم يف ذلَك الكفُر مبا أنعمنا عليهم مِّن األمنِّ والعافية، واملالِّ والولد، فتمتَّعوا هبذهِّ  

 لكافرون!.. )الواضح(.الشَّهواتِّ الفانيةِّ أيُّها ا
 

ِمن ونَ ِإني ِف َذِلَك آَلَََيٍت } -37 ٍم يـ ؤم  {.ِلَقوم
 )الطَّبي(. ها ورآها.هبا إذا عاينَ  وأقرَّ  هللاِّ  جَ جَ ق حُ ملن صدَّ 

 
ِكنَي َوابمَن السيبِيلِ فََآِت َذا المق رمََب َحقيه  } -38  {.َوالمِمسم

 الذي سافَر واحتاَج إىل نفقة. )الواضح(. واملسكنَي الذي ًل ماَل عنده، وابَن السَّبيلِّ 
 

 .{َفألَنف ِسِهمم ََيمَهد ون َوَمنم َعِمَل َصاِْلًاَمن َكَفَر فـََعلَيمِه ك فمر ه  } -44
 . )الطَّبي(.عنه فيها ا هناهُ ى عم  به يف الدنـيا، وانتهَ  هُ مبا أمرَ  هللا، فعملَ  ومن أطاعَ 

 
ِزَي اليِذيَن َآَمن وا } -45  {.ِمنم َفضمِلهِ  ل وا الصياِْلَاتِ َوَعمِ لَِيجم

 . )روح البيان(.هللا تعاىل ورضاه به وجهُ  ريدَ أما  يوه. )الطَّبي(. وعملوا مبا أمرهم هللا
 

ِرَي المف لمك  ِبَِممرِهِ } -46  {.َولَِتجم
 الُفلك: السفن. )مفردات الراغب(.
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مِ } -47  {.ِهمم َوَلَقدم َأرمَسلمَنا ِمنم قـَبمِلَك ر س اًل ِإىَل قـَوم

ــلنا اي حممدُ ولقد  العابدي   كَ إىل قومِّ  هم الكفرة، كما أرســــــــلناكَ رســــــــاًل إىل قومِّ  كَ من قبلِّ  أرســــــ
 . )الطَّبي(.هللا من دونِّ  األواثنِّ 

 
رِم  } -55 َم تـَق وم  السياَعة  يـ قمِسم  المم جم  .{َغريمَ َساَعةٍ  لَبِث واوَن َما َويـَوم
 البيان(. . )روحا لهبه مالزمً  قامَ أ :ابملكان لبثَ 

 
َيَاَن َلَقدم } -56 ِم المبَـعم ِ  ِف ِكَتاِب اَّللِي ِإىَل  لَبِثـمت مم َوقَاَل اليِذيَن أ وت وا المِعلمَم َواإلمِ  {.يـَوم

 . ا لهبه مالزمً  قامَ أ :ابملكان لبثَ قاَل يف )روح البيان( يف اآليةِّ السابقة: 
 

 سورة لقمان
 
َِكي تِلمَك َآََيت  المِكَتابِ } -2  {.مِ اْلم

فال نعيده،   ،مســــــــــــتوِف  ها من اإلعرابِّ وحمل ِّ  هذه الســــــــــــورةِّ   فاحتةِّ  على أمثالِّ  الكالمُ  مَ تقدَّ قال: 
 . ا.هـ. أيضاً  اإلشارةِّ  مرجعِّ  وبيانِّ 

َل هذا يف اآليةِّ األوىل من ســـــــــــورةِّ يونس. و  قاَل يف مثلها يف اآليةِّ األوىل من ســـــــــــورةِّ  وقد فصـــــــــــَّ
{: الســورة، أي: تلك اآلايتُ  تِّ اإلشــارة بقوله: }تِّْلَك{ إىل آاييوســف:    الســورة، و}اْلكِّتَابِّ

 وتبكيتهم. العربِّ  ها يف إعجازِّ أمرُ  الظاهرِّ  يف هذه السورةِّ  إليكَ  نزلتْ اليت أُ 
 
ِسِننيَ } -3  {.ه ًدى َوَرمحمًَة لِلمم حم

( من ســــــــــــــورةِّ األعراف: اهلـَُدى: مـا يهـتدون ـبه من  154تفســــــــــــــريِّ اللفظني، يف اآلـيةِّ )ـقاَل يف 
 م، والرمحة: ما حيصُل هلم من هللا عند عملهم مبا فيها من الرمحةِّ الواسعة.األحكا

 
 {.ه ز ًواَويـَتيِخَذَها } -6
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 . )التحرير والتنوير(.به إذا سخرَ  ،به َهزأَ  اهلزؤ: مصدرُ 
 
 {.َجنيات  النيِعيمِ ِإني اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت ََل مم } -8

  اجلنات.قال: يعين نعيمَ 
، مِّن املـآكـلِّ واملشـــــــــــــــارب،  قـاَل ابُن كثري رمحـَُه هللا:  أي: يتنعَّمون فيهـا أبنواعِّ املالذ ِّ واملســـــــــــــــار 

 واملالبسِّ واملساكن، واملراكبِّ والنساء، والنضرةِّ والسماع، الذي مل َيطْر ببالِّ أحد. 
 
 {.ِكيم  َوعمَد اَّللِي َحقًّا َوه َو المَعزِيز  اْلمَ  َخاِلِديَن ِفيَها} -9

َوًًل. )ابن كثري(.مقيمون دائًما فيها، ًل يظعنون  ، وًل يبغون عنها حِّ
 

َرمِض َرَواِسَي َأنم ََتِيَد ِبك مم  َعَمدٍ َخَلَق السيَماَواِت ِبَغريمِ }  -10 ََّنَا َوأَلمَقى ِف األم   َوَب ي ِفيَهاتـََروم
 .{ِمنم ك لِ  َدابيةٍ 

َم الكالُم فيه يف سورةِّ الرعد.قال: العمد: مجُع عماد، وق {َعَمدٍّ }   د تقدَّ
  عمدٍّ  بغريِّ  أي: قائماتٌ  ،عماد مجعُ  ،العمد: األســــــاطنيهو يف اآليةِّ الثانيةِّ منها، قاَل هناك: و 

هبــا   اليت ميســــــــــــــــكُ  ج: العمــد: قــدرتــهُ الزجــا   ًل نراه. قــالَ  ولكنْ  هلــا عمــدٌ  عليــه، وقيــلَ  تعتمــدُ 
 .لنا مرئيةٍّ  وهي غريُ وات، االسم

َم بياُن معىن البث.  {فِّيَهاَوَبثَّ }  قال: تقدَّ
 .يف األرض قَ وفرَّ وقاَل الطَّبي:  معىن يف الكلمة.ومل أَر له 

 
 {.ِإني الشِ رمَك َلظ لمم  َعِظيم  } -13

عِّه، وتســويٌة لإللهِّ بغريِّه، وشــكٌر ملن مل يفعْل  يءِّ يف غريِّ موضــِّ شــيئًا وًل يســتحقُّه. إنَُّه وضــٌع للشــَّ
 )الواضح(.

 
 {ِن اشمك رم ِل َوِلَواِلَديمكَ أَ } -14
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مـا   همـا فيـكَ وعالجَ  ،كهمـا إاي  تربيتَ   ولواـلديـكَ  ،مي عليـكعَ يل على نِّ  اشــــــــــــــكرْ  يـه أنِّ إل وعهـدًن
 )الطَّبي(. واك.قُ  ة حىت استـحكمَ شقَّ ن املا مِّ اجلع
 

ِرَك ّب َوِإنم َجاَهَداَك َعلى َأنم }  -15 اِحبـم ه َما َما لَيمَس َلَك ِبِه ِعلمم  َفاَل ت ِطعم  ت شـــــم ه َما ِف  َوصـــــَ
نـمَيا َمعمر وفًا  .{الدُّ

َم تفســــــــــــــرُي اآليةِّ وســــــــــــــبُب نزوهلا يف ســــــــــــــورةِّ العنكبوت. ويعين اآليَة الثامنَة منها:   ذكَر أنه تقدَّ
ْنَساَن بَِّوالَِّدْيهِّ ُحْسناً َوإِّن َجاَهَداَك لُِّتْشرَِّك يبِّ } نَا ٱإلِّ  َما لَْيَس َلَك بِّهِّ عِّْلٌم َفالَ ُتطِّْعُهَمآ إِّيَلَّ َوَوصَّيـْ

َا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ  ُعُكْم فَأُنـَب ُِّئُكم مبِّ  .{َمْرجِّ
  .ايب إِّهلً  أن تشركَ  وألزماكَ  منكَ  اأي طلب { قال:َوإِّن َجاَهَداَك لُِّتْشرَِّك يبِّ }
نـْيَا َمْعُروفًا} بـُْهَما يفِّ الدُّ  . )البغوي(. اجلميلة والعشرةُ   والصلةُ   و الَّبُّ أي: ابملعروف، وه: {َوَصاحِّ

 وًل إمث.  كَ وبـــــــــــــــــــــــني رب ِّ  ما بينكَ فيه في عليكَ  هلما فيما ًل تبعةَ   الدنيا ابلطاعةِّ وصـــــــــاحبهما يف
 )الطَّبي(.

 
َنا َمرمِجع ه مم } -23  {.فـَنـ نَـب ِئـ ه مم ِِبَا َعِمل وا ِإلَيـم

ا{ ًل  نــــَ ُعُهْم{إ}إِّلَيـْ ًل  ىل حيــــثُ إ الرجوعُ  :ىل هللاإ ومعىن الرجوعِّ  .همرجوعُ  :ىل غريًن }َمْرجِّ
 . )روح البيان(.سواه كَ وًل مالِّ  حاكمَ 

 
َِيك مم ِمنم } -31  {.ِلك لِ  َصبياٍر َشك ورٍ  ََيتٍ ِإني ِف َذِلَك آَلَ  َآََيتِهِ ِلري 

 .جهجَ وحُ  هِّ َّبَ عِّ  {:َآاَيتِّهِّ }
 . )الطَّبي(.دًللة{: آَلَاَيتٍّ }
 

ًماََي أَيُـَّها النياس  }  -33 ا يـَوم وم شـَ ل ود  ه َو َجاٍز   اتـيق وا رَبيك مم َواخم اَل ََيمِزي َواِلد  َعنم َوَلِدِه َواَل َموم
ًئا ِإني َوعمَد اَّللِي َحقٌّ  نـمَيا  َفاَل تـَغ رينيك م  َعنم َواِلِدِه َشيـم ََياة  الدُّ  {.ِِبَّللِي المَغر ور   َواَل يـَغ رينيك مم اْلم

ْوا يـَوْ اَي أَيُـَّها النَّ } وا  {: ًمااُس اتَـُّقوا َربَُّكْم َواْخشــَ أيُّها النَّاس، أَطيعوا ربَّكم وًل ُّتالِّفوا أمرَه، واخشــَ
 )الواضح يف التفسري(.شديد...  ظيم، واحلساُب فيهيوَم القيامةِّ فإنَُّه يوٌم ع
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 .  القاموس يف كما  ،هو فاغرتَّ  ،ابلباطل هُ عَ مطأو  هُ خدعَ  :هغرَّ  :يقال{ َفاَل تـَُغرَّنَُّكمُ }
 . )روح البيان(.كم على الغفلةوحيملَ ... كم الشيطانوًل َيدعنَّ {: يـَُغرَّنَُّكمْ َوًَل }
 

َ ِعنمَده  ِعلمم  }  -34 ِري نـَفمس  َماَذا    السياَعةِ ِإني اَّللي َرمَحاِم َوَما َتدم َويـ نَـزِ ل  المغَيمَ  َويـَعمَلم  َما ِف األم
ِري  ِسب  َغًدا َوَما َتدم  .{ِإني اَّلليَ َعِليم  َخِبري  نـَفمس  ِبَِيِ  َأرمٍض ََت وت  َتكم

 يف آخرِّ  ألهنا تقومُ  ساعةً   أي: القيامة، ومسيتْ   ( من سورةِّ الروم:55قاَل يف اآليةِّ )  {السَّاَعةِّ }
 . ا.هـ.الدنيا من ساعاتِّ  ساعةٍّ 

َ َعلِّيٌم َخبِّريٌ }   بكل ِّ   إنه ذو علمٍّ  ،واهسِّ  أحدٍّ  كل ِّ   دونَ  هو هللاُ   ،هكلَّ   ذلكَ  الذي يعلمُ   إنَّ   {:إِّنَّ اَّللَّ
 )الطَّبي(. وما قد كان. ،بـما هو كائن خبـريٌ  ،ى عليه شيءفَ ًل َي ،شيء

 
 سورة السجدة 

 
َقُّ ِمنم رَبِ َك لِتـ نمِذرَ َبلم } -3 ًما َما َأََته مم ِمنم َنِذيٍر ِمنم قـَبمِلكَ  ه َو اْلم  {.قـَوم
 حيلَّ  أنْ  هُ وســطوتَ  هللاِّ  ا أبسَ قومً   نذرَ لتُ  كَ إلي  هُ أنزلَ  ،داي حممَّ  كَ رب ِّ   ن عندِّ مِّ   والصــدقُ  ل هو احلقُّ ب

 . )الطَّبي(.هم بههبم علـى كفرِّ 
 
تَـَوى َعَلى } -4  {.المَعرمشِ ُث ي اسم

َم تفسرُي هذا مستوِف. وهو يف اآليَة )   العلماءُ  اختلفَ  قال:،  ( من سورةِّ األعراف54قال: تقدَّ
أنه  ،الصـــــال الســـــلفِّ  مذهبُ  ها وأوًلها ابلصـــــوابِّ قوًًل، وأحقُّ  عشـــــرَ   يف معىن هذا على أربعةَ 

 .عليه عما ًل جيوزُ  ههِّ مع تنزُّ  ،به الذي يليقُ  عليه بال كيف، بل على الوجهِّ  استوى سبحانهُ 
 
 {.َونـََفَخ ِفيِه ِمنم ر وِحهِ ُث ي َسوياه  } -9

 قال: اإلضافُة للتشريفِّ والتكري.
ــورةِّ احلِّجر: ( من 29وقد قاَل يف اآليةِّ ) ى}ســـــ يف    الريحِّ  { النفخ: إجراءُ َونـََفْخُت فِّيهِّ مِّن رُّوحِّ

ــمٍّ  جتاويفِّ  ــمٌ  آخر. فمن قال: إن الروحَ   جســ ظاهر، ومن قال: إنه  فمعناهُ  ،كاهلواء  لطيفٌ  جســ
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 النفسِّ  لتعلقِّ  البـــدنِّ  عنـــده: هتيئـــةُ  فمعىن النفخِّ  ،يف متحيز متحيز، وًل حـــالٌّ  غريٌ  جمردٌ  جوهرٌ 
  والتكري، مثلُ   للتشريفِّ  {يوحِّ رُ }يف  يف أن اإلضافةَ  النيسابوري: وًل خالفَ  قالَ  به. الناطقةِّ 

  أبن َيلقَ  ى هللا العـادةَ لطيف، أجرَ  القرطيب: والروح: جســــــــــــــمٌ  "ًنقـة هللا"، و "بيـت هللا". قـالَ 
  ،من خلقه خلقٌ  إىل خالق، فالروحُ  خلقٍّ  إضـــــــــــافةُ  مع ذلك اجلســـــــــــم. وحقيقتهُ  يف البدنِّ  احلياةَ 
  .171النساء: سورة ] َوُروٌح م ْنُه{} قال: ومثله: .تشريفاً وتكرمياً  إىل نفسهِّ  هُ فَ أضا

 
ِنيِة َوالنياِس َأمجمَِعنيَ َوَلِكنم َحقي المَقومل  ِمَّنِ  } -13  {.أَلَممأَلَني َجَهنيَم ِمَن اجلم

نسِّ أمجعني، وأنتم منهم  ن ِّ واإلاجل نللحق ، م املخالِّفني  ن والضــــــــــال ِّنيألمألنَّ جهنََّم من الكافري
 الضَّالَل على اهلَُدى. فأطعُتموه، واخرتمتغواكم إبليُس أيُّها املشركون، فقد أ

منها، إًل  َمن عفا هللاُ عنهم، فال يـَُعذَّبون.  َم مثَّ ََيرجونيف جهنَّ  املســلمني يـَُعذَّبون نوالُعصــاُة م
 )الواضح يف التفسري(.

 
ِمن  } -15 َا يـ ؤم  {.اليِذيَن ِإَذا ذ كِ ر وا ِّبَا َخرُّوا س جيًدا تَِناِبََِيَ ِإَّني

 . )الطَّبي(.كتابنا  حبججنا وآايتِّ 
 

ِفَي ََل مم ِمنم } -17 ٍ َفاَل تـَعمَلم  نـَفمس  َما أ خم  {.قـ ريِة َأعمني 
: ُسرَّت. )مفردات الراغب(.  قرَّت عينُه تـََقر 

اج: يقال:  الزج   ة. قالَ قرَّ  عينهُ  تْ قال: قرَّ ي( من ســــــــورةِّ الفرقان:  74وقاَل الشــــــــوكاين يف اآليةِّ )
 : أقوال: أحدها  ثالثةُ  (العني  ةِّ قرَّ )ل: يف املفضَّ  ه، وقالَ ما حيبُّ   فؤادكَ  أي: صادفَ  هللا عينكَ   أقرَّ 
ــرورِّ   دمعها، ألنه دليلُ   بردُ  ــحك، كما أن حرَّ  السـ ها، ألنه والغم . والثاين: نومُ   زنِّ احل  دليلُ  هُ والضـ

 . الرضا احلزن، والثالث: حصولُ  وذهابِّ  اخلاطرِّ  مع فراغِّ  يكونُ 
 

 {.فـََله مم َجنيات  المَمأمَوى تِ َأميا اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَا} -19
م، وعملوا األعماَل   الصَّاحلَة لوجهِّ هللاِّ وحَده. )الواضح(.أمَّا الذيَن آمنوا وصَدقوا يف إمياهنِّ
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ب ونَ ذ وق وا َعَذاَب الني } -20 ت مم ِبِه ت َكذِ   {.اِر اليِذي ك نـم
ُتْم بِّهِّ }  ، الدنيا يف على اًلســــتمرارِّ  {ُتَكذ ِّبُونَ النار } بعذابِّ  أي:{ ُذوقُوا َعَذاَب النَّارِّ الَّذِّي ُكنـْ

 )روح البيان(. وًل ًنر. جنةٌ  ًل :وتقولون
 

رِِمنَي } -22 َتِقم ونَ ِإَني ِمَن المم جم  {.م نـم
 )ابن كثري(. اًلنتقام. ذلك أشدَّ  ممن فعلَ  سأنتقمُ  :أي
 

َرائِيلَ  ه ًدىَوَجَعلمَناه  } -23  .{لَِبَِّن ِإسم
 . )روح املعاين(.هادايً من الضالل :أي
 

َم المِقَياَمِة } -25 نَـه مم يـَوم  {.ِفيَما َكان وا ِفيِه َُيمَتِلف ونَ ِإني رَبيَك ه َو يـَفمِصل  بـَيـم
ون، مِّن أمورِّ الـدينِّ والبعـثِّ والثوابِّ والعقـاب، وغريِّ ذلـَك ... فيمـا كـانوا فيـه يف الـدنيـا َيتلف

 مِّن أسبابِّ دينِّهم. )الطَّبي(.
 

َمع ونَ  آَلَََيتٍ ِإني ِف َذِلَك } -26  {.أََفاَل َيسم
 )ابن كثري(. .متناظرة ودًلئلَ  وعَّباً ومواعظَ  آلايتٍّ 

 
 .{َوأَنـمف س ه مم  أَنـمَعام ه مم ه  َتَمك ل  ِمنم } -27

 .والغنم والبقرُ  هي اإلبلُ ( من سورةِّ احلج: 30يةِّ )قاَل يف اآل
 

 .{ِإن ك نت مم َصاِدِقنيَويـَق ول وَن َمََّت َهَذا المَفتمح  } -28
ــلُ  :أي ــركم علينا.  يف أن هللا تعاىل هو يفصــــ  بني احملقني واملبطلني، وقيل: يف أن هللا تعاىل ينصــــ

 )روح املعاين(.
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 سورة األحزاب
 
َ َكاَن ِِبَا تـَعمَمل وَن َخِبريًاوَحى ِإلَيمَك ِمنم رَبِ َك َواتيِبعم َما ي  } -2  {.ِإني اَّللي

  ،عبــــــاده كم وأمورِّ ن أمورِّ مِّ  ذلكَ  وغريِّ   ،ن هذا القرآنمِّ  كَ وأصحابُ  به أنتَ  مبا تعملُ  هللاَ  نَّ ... إ
كم دَ مبا وع  ازيكم على ذلكَ وهو جمُ  ،شيء  ن ذلكَ ى عليه مِّ ًل َيفَ  ،ذا خَّبة :أي {،اـــــــــــــريً بِّ خَ }
 )الطَّبي(. ن اجلزاء.م
 
َوان ك مم ِف الــدِ يِن } -5 ط  ِعنــَد اَّللِي فـَـِإن َليم تـَعمَلم وا آَِبءه مم فـَـِإخم ادمع وه مم آلَِبئِِهمم ه َو أَقمســـــــــــَ

 {.َوَمَوالِيك مم 
وهــذا  أخي،هــذا  :وقولوا ،واملولويــة الــدينيــةِّ  ةِّ خوَّ فــادعوهم ابأل ]يف الــدين  أي:وليــاؤكم فيــه أو 

 )روح البيان(. واحملبة. فهو من املواًلةِّ  ،الدين يف والوًليةِّ  ةِّ خوَّ مبعىن األ ،يموًل
 
 {.َوَأَعدي لِلمَكاِفرِيَن َعَذاًِب أَلِيًما} -8
ًعا. )ابن كثري(.َعَذااًب أَلِّيًما} { أي: مِّن أممِّهمَوأََعدَّ لِّْلَكافِّرِّينَ }  { أي: موجِّ
 

15- { َ  {.الَ يـ َولُّوَن اأَلدمَِبرَ ِمن قـَبمل  َوَلَقدم َكان وا َعاَهد وا اَّللي
وًل  ،ظهورهم خلفَ  ًل يرتكون العدوَّ  :اهنزم. واملعىن  :دبره هُ ووًلَّ  ،بلالقُ  خالفُ  يء:الـشـــــــــــــ   برُ دُ 

 . )روح البيان(.واحد يومٍّ  ما يف وًل يعودون ملثلِّ  ،وًل ينهزمون ون من القتالِّ يفرُّ 
 

م ك مم مِ } -17 وًءا َأوم َأرَاَد ِبك مم َرمحـمًَة  َن اَّلليِ قـ لم َمنم َذا الـيِذي يـَعمصـــــــــــِ َواَل  ِإنم َأرَاَد ِبك مم ســـــــــــ 
 {.َولِيًّا َواَل َنِصريًا َيَِد وَن ََل مم ِمنم د وِن اَّلليِ 

ُمُكْم مَِّن اَّللَِّّ } ــِّ ويقولون: إن  الذين يســــــــــتأذنونكَ  هلؤًلءِّ  اي حممدُ قْل {: ُقْل َمْن َذا الَّذِّي يـَْعصــــــــ
 ...ن هللاكم مِّ ن ذا الذي مينعُ من القتل: مَ هرابً  ؛بيوتنا عورةٌ 

ُدوَن هَلُْم مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ } ــِّ   هؤًلء املنافقون إن أرادَ  وًل جيدُ {: َوًَل جيِّ ــوءاً يف أنفســــــــــ هم هللا هبم ســــــــــ
 )الطَّبي(. ... اً هللا ولي وأمواهلم من دونِّ 
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حيًة َعلَيمك مم }  -19 َومف  رَأَيـمتَـه مم يـَنم َأشـِ ى   ظ ر وَن ِإلَيمكَ فَِإَذا َجاَء اْلم َتد ور  َأعميـ نـ ه مم َكاليِذي يـ غمشـَ

ِت  َومف  َعلَيمِه ِمَن المَموم ريمِ  َسَلق وك مم ِِبَلمِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحيةً  فَِإَذا َذَهَب اْلم  .{َعَلى اْلم
اَء اخْلَْوُف َرأَ } خـافوا اهلالك   ،الالقتـ  وجـاءَ  ،البـُأس فـإذا حضــــــــــــــرَ {:  يـْتَـُهْم يـَْنظُُروَن إِّلَيْـكَ فـَإَِّذا جـَ

 )الطَّبي(. .ا بكلِّواذً  ينظرون إلـيكَ  دُ هم اي حممَّ رأيتَ  ،والقتل
 . )ابن كثري(.أي فإِّذا كان األمن {:فَإَِّذا َذَهَب اخْلَْوفُ }
 

ب وَن }  -20 َزابَ ََيمســــــَ َهب وا َوِإن َيَمِت  اأَلحم َزاب  َلَم َيذم اِب يـََودُّوا َلوم َأَّني م َِبد وَن ِف اأَلعمرَ  اأَلحم
أَل وَن َعنم أَنَباِئك مم   {.َيسم

وهم   ،اخلندق يومَ  السالمُ  ]الصالُة و  عليه بوا على النيب ِّ هم الذين حتزَّ  حزابُ األ{: اأَلْحزَابَ }
 . )روح البيان(.من اليهود والنضريُ  قريظةَ  وبنو وغطفانُ  قريشٌ 

ماعة: هم اجل": هنا لطَّبييف الســــــــــابقِّ يف التفاســــــــــري، لكْن قاَل اكروا {: هم َمن ذُ اأَلْحزَابُ }
 وقد ذكَر يف السابقِّ أهنم قريٌش وغطفان. ."هم حزبواحدُ 

 
ِقِهمم }  -24 ِزَي اَّللي  الصياِدِقنَي ِبِصدم َ َويـ َعذِ َب المم َناِفِقنَي ِإنم َشاَء َأوم يـَت وَب َعلَيمِهمم  لَِيجم ِإني اَّللي

 {.اَكاَن َغف ورًا رَِحيمً 
ُ الصـــــَّ } ْدقِّهِّمْ لَِّيْجزَِّي اَّللَّ ــِّ عليه،  مبا عاهدوهُ  هللاَ  همُ بصـــــدقِّ   الصـــــدقِّ  هللا أهلَ  ثيبَ ليُ   {:ادِّقِّنَي بِّصـــ

 .ووفـائهم له به
اَن } َ كـَ يمًـ إِّنَّ اَّللَّ  ا ابلتـائبني أنْ رحيمًـ  ،التـائبني على ذنوبِّ  ذا ســــــــــــــرتٍّ  كـانَ   هللاَ  إنَّ  ا{:َغُفورًا َرحِّ

 )الطَّبي(. التوبة. هم بعدَ يعاقبَ 
 

ِل المِكَتاِب ِمن َصَياِصيِهمم الي َوأَنَزَل } -26  {.ِذيَن ظَاَهر وه م مِ نم َأهم
 )التحرير والتنوير(. كاجلبال.  أو من املعتصماتِّ  اإلنزال: اإلهباط، أي: من احلصونِّ 
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ا} -28 ا فـَتَـعـَ نـميـَا َوزِينَـتَـهـَ اَة الـدُّ َيـَ َك ِإنم ك نم  ي ت رِدمَن اْلم ا النيِبُّ قـ لم أِلَزمَواجـِ َ ََي أَيُـّهـَ   أ َمتِ عمك ني َلنيم
 .{َوأ َسر ِحمك ني َسَراًحا مجَِياًل 

 (.يف التفسري وهو ماٌل أو متاٌع يُعَطى هلنَّ تكرميًا هلنَّ. )الواضح الطَّالق.تعَة أُمت ِّْعُكنَّ م
 

َِخَرةَ  ت رِدمَن اَّلليَ َوِإنم ك نم  ي } -29  {.َوَرس وَله  َوالدياَر اآلم
 سوَل هللاِّ والثَّواَب اجلزيَل مِّن عندِّ هللا.. )الواضح(.وإْن كنُتَّ تُرِّْدَن ر 

 
 والعشروناجلزء الثاّن 

 
وِلِه }  -31 اِْلًاَوَمنم يـَقمن تم ِمنمك ني َّلِلِي َوَرســـــــ  ِ   َوتـَعمَملم صـــــــَ َرَها َمريَتنيم َِتَا َأجم ََن ََلَانـ ؤم رِزمقًا   َوَأعمَتدم
 .{َكرَيًا

ًا}  أمَر هللاُ به. )الطَّبي(.وتعمْل مبا {: َوتـَْعَمْل َصاحلِّ
 . )ابن عطية(.واإلعداد التيسريُ  :اإلعتاد {:َوأَْعَتْدًَن هَلَا}
 

َل المبَـيمِت } -33 َس َأهم ِهَب َعنمك م  الر ِجم َا ي رِيد  اَّللي  لِي ذم  {.َوي طَهِ رَك مم َتطمِهريًاِإَّني
 الرجسِّ  واســــــــــتعارةُ   )الطَّبي(. .اتطهريً  معاصــــــــــي هللاِّ  يف أهلِّ  الذي يكونُ  سِّ ن الدنَ كم مِّ َر ويطه ِّ 

 . )روح البيان(.عنها التنفريِّ  ملزيدِّ  والرتشيح ابلتطهريِّ  للمعصيةِّ 
 

 .{َوَسر ِح وه ني َسَراًحا مجَِيالً  َفَمتِ ع وه ني } -49
َم الكالُم فيها يف البقرة. ًلَّ }( من الســــــورة: 236ويعين اآليَة ) قال: املتعُة املذكورُة هنا قد تقدَّ

ًة  ــَ واْ هَلُنَّ َفرِّيضـ ــُ وُهنَّ أَْو تـَْفرِّضـ ــُّ آَء َما مَلْ مَتَسـ ــَ عِّ   َوَمت ُِّعوُهنَّ ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِّن طَلَّْقُتُم ٱلن ِّسـ ــِّ َعَلى ٱْلُموسـ
ًا َعَلى ٱلْ  ٱْلَمْعُروفِّ َحقــــ  اعــــًا بــــِّ َدرُُه َمتــــَ َدرُُه َوَعَلى ٱْلُمْقرتِِّّ قــــَ نِّنيَ قــــَ ، ومن قولــــهِّ هنــــاك:  {ُمْحســــــــــــــِّ

 ..الوجوب األمرِّ  وظاهرُ  .متاعاً هلن   شيئاً يكونُ  { أي: أعطوهنَّ َوَمتـ ُعوُهنَّ }
 

 .{َواتيِقنَي اَّلليَ } -55
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 . )ابن كثري(.والعالنية يف اخللوةِّ  هُ واخشينَ  :أي
 

ب  } -58 َتســـــــــــَ ا اكم ِمنـَاِت ِبَغريمِ مـَ ِمِننَي َوالمم ؤم َتَمل وا َوالـيِذيَن يـ ؤمذ وَن المم ؤم ِد احم  ّب متـَاًَن َوِإًـمًا وا فـَقـَ
 {.م بِيًنا

َم بياُن حقيقةِّ البهتانِّ  . ا.هـقال: تقدَّ  . وحقيقةِّ اإلمثِّ
 .فيه ما ليسَ  يف اإلنسانِّ  قالَ هو أن يُ  :البهتان( من سورةِّ النور: 16وقد قاَل يف اآليةِّ )

 .الكذب وهبتان: أفحشُ  .شنـيعة وراً وكذبـاً وفريةً ز  {:هُبْتَاًنً }وقاَل اإلماُم الطَّبي: 
رَ  ( 111وقاَل يف اآليةِّ ) ( من ســورةِّ البقرة.182اإلمثَ ابخلطأ العمد، يف اآليةِّ ) الشــوكاين  وفســَّ

ْب إِّمْثاً من سورةِّ النساء:   .يذنبه بذنبٍّ  ،{ من اآلاثم}َوَمن َيْكسِّ
 

 {.تـَقمتِياًل َملمع وِننَي أَيـمَنَما ث ِقف وا أ ِخذ وا َوقـ تِ ل وا } -61
 املعاين(.أي: قُتِّلوا أبلَف قتل. )روح 

 
ِ ِمَن المَعَذاِب } -68  {َلعمًنا َكِبريًا َوالمَعنـمه مم رَبـيَنا َآَِتِمم ِضعمَفنيم
 )الطَّبي(. هم.واخزِّ 

 . )الواضح(.مِّن رمحتِّك وأبعِّْدهم
 

 {اَوق ول وا قـَوماًل َسِديدً  ََي أَيُـَّها اليِذيَن َآَمن وا اتـيق وا اَّلليَ } -70
 عباَدُه املؤمننَي بتقواه، وأْن يعبدوُه عبادَة َمن كأنَُّه يراه. )ابن كثري(.يقوُل تعاىَل آمرًا 

 
َ َأن ََيمِملمنَـَها }  -72 َِباِل فَأََبنيم َماَواِت َواأَلرمِض َواجلم َنا اأَلَمانََة َعَلى الســــــي َفقمَن  ِإَني َعَرضــــــم َوَأشــــــم
َها  .{َجه والً  ظَل وًماه  َكاَن َومَحََلَها اإِلنَسان  ِإني  ِمنـم

نـَْها}  البيان(.... )روح ومحلها مانةِّ من األ وخفنَ  :املعىن{: َوَأْشَفْقَن مِّ
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َوُهم مِّ َن  } ،ما يلحقه عليه وَيافُ  قَ املشــفَ  حيبُّ  قَ ن املشــفِّ أل ؛خبوف خمتلطةٌ  عنايةٌ  :شــفاقاإلو 
ذا إو   ،ظهرأفيه  فمعىن اخلوفِّ  بــــــــــــــ )مِّن(د َِّي ذا عُ إف  ، 49]سورُة األنبياء:  {ٱلسَّاَعةِّ ُمْشفُِّقونَ 

 .)املفردات(. ظهرأفيه  فمعىن العنايةِّ  ُعد َِّي بـ )على(
 . )التحرير والتنوير(.يف الظلم مبالغةٌ  :ظلوم {:ظَُلوًما}
 

 سورة سبأ
 
اَعة  ق لم بـََلى َوَرّبِ  لََتأمتِيَـنيك مم } -3 اَل يـَعمز ب  َعنمه    َلِِ المغَيمبِ َعاَوقَاَل اليِذيَن َكَفر وا اَل َتَمتِيَنا الســي

َرمضِ  ِمثـمَقال  َذريةٍ   {.ِف السيَماَواِت َواَل ِف األم
مما سـيكو ِّنه،  أحد، إما ما مل يكو ِّنهُ  اخللق، فال يراهُ  عن أبصـارِّ  ما يغيبُ  مِّ عال    {:َعاملِِّّ اْلَغْيبِّ }

ــعِّ  هذا امليف ثناؤهُ  جلَّ  يه أحداً غريه. وإمنا وصـــفَ عل عْ فلم يُطلِّ  نهُ أو ما قد كوَّ    بعلمهِّ  هُ نفسَـــ  وضـ
 .سواه، وإن كانت جائية مـجيئها أحدٌ  وقتَ  ًل يعلـمُ  أن الساعةَ  هُ الغيب، إعالماً منه خـلقَ 

ثـَْقاُل }  زنَة ذرَّة. )الطَّبي(. {:َذرَّةٍّ مِّ
 املفردات.  كما يف،  سنج لكل ِّ  وذلك اسمٌ  ،وهو من الثقل ،به نُ ما يوزَ  :املثقال
  وزنَ   أي: ،اهلواء من ذراتِّ  الشــــــــــــمسِّ  شــــــــــــعاعِّ  رى يفوما يُ  ،احلمرياء الصــــــــــــغريةُ  لةُ النم :والذرة

 . )روح البيان(.اهلباء و مقدارَ أ ،منلةصغر ِّ أ
 
ِزَي } -4  {.اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ لَِيجم

 ، منهم املطلوبةُ  الُ هنا: األعم املســــتقيمة. واملرادُ  األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25قاَل يف اآليةِّ )
ــةُ  ابإلميــان،  نــالُ تُ  يكفي، فــاجلنــةُ  مبجردهِّ  إن اإلميــانَ  :على من يقول وفيــه ردٌّ  .عليهم املفرتضـــــــــــــ

 الصال. والعملِّ 
 
ٍز أَلِيم   َآََيتَِناَواليِذيَن َسَعوما ِف } -5  .{م َعاِجزِيَن أ ولَِئَك ََل مم َعَذاب  ِمنم رِجم

 نا. )الطَّبي(.نا وحججِّ أدلتِّ 
 . )روح البيان(.هبا عن التصديقِّ  الناسِّ  ومنعِّ  ،فيها والطعنِّ  ابلرد ِّ  ،القرآنيةنا تِّ آاي
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6- { ِِ ِدي ِإىَل ِصَرا َِميدِ َويـَهم  {.المَعزِيِز اْلم

يف   لبه، احلميدُ وغَ  شــــــــــيءٍّ  كلَّ   هرَ ع، بل قد قَ انَ وًل ميُ  بُ غالَ اجلناب، الذي ًل يُ  العزيز: هو املنيعُ 
 )ابن كثري(. وعال. جلَّ  هِّ يف ذلك كل ِّ  وقدره، وهو احملمودُ  وشرعهِّ  وأفعالهِّ  أقوالهِّ  مجيعِّ 

 
َرمضَ ِإنم َنَشأم } -9  {.َأوم ن سمِقطم َعلَيمِهمم ِكَسًفا ِمَن السيَماءِ  ََّنمِسفم ِّبِم  األم

 ن حتتِّ أقدامِّهم. )الواضح(.فإذا شئنا زلزلنا األرَض م
 

 {.َواعمَمل وا َصاِْلًا} -11
 م هللاُ مِّن النعم. )ابن كثري(.أي: يف الذي أعطاك

 . )روح البيان(.هللا بطاعةِّ  كَ أنت وآلُ  اي داودُ  واعملْ 
 

َكِنِهمم َآيَة  } -15  {.َعنم َيَِنٍي َوِِشَالٍ  نـيَتانِ جَ َلَقدم َكاَن ِلَسَبٍإ ِف َمسم
 . )البغوي(.بستاًنن

 
ِ َوَبديلمَناه م } -16 ٍر قَِليلَذَواَتى أ ك لٍ  ِبَنـيتَـيمِهمم َجنـيَتنيم ٍء مِ ن ِسدم  .{ َُخمٍط َوأَثمٍل َوَشيم
 ... )الواضح(.ين املليئنيِّ أبنواعِّ الث ِّمار، بستاَننيِّ بري الك ستانَيهمبب... 

 . )التحرير والتنوير(.للتهكم مشاكلةٌ  على هذه املنابتِّ  (اجلنتني)اسم  وإطالقُ 
 

َفاَعة  َوالَ تَنَفع  }  -23 َن َله  َحَّتي ِإَذا فـ ز َِع َعن قـ ل وِّبِمم قَال وا َماَذا قَاَل  ِعنَده  ِإالي ِلَمنم َأذِ  الشــــــي
َقي َوه َو   .{المَعِليُّ المَكِبريرَبُّك مم قَال وا اْلم

َفاَعةُ } له  للمشـفوعِّ  شـفيعٌ   ن الشـافعَ أ يعين ،من الغري للغريِّ   و الفضـلِّ أ العفوِّ  طلبُ  هي  {:الشـَّ
ــه الرجـلِّ  على دعـاءِّ   الشــــــــــــــفـاعـةُ  تطلقُ وـلذا ًل  ،ثوابـه و زايدةِّ أ جنـاتـهِّ  طلـبِّ  يف ... )روح  لنفســــــــــــ

 البيان(.
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{: من تتمَّةِّ كالمِّ الشــفعاء، قالوُه اعرتافًا جبنابِّ العزَّةِّ جلَّ جالله، وقصــورِّ شــأنِّ اْلَعلِّيُّ اْلَكبِّري}
املتفر ُِّد ابلعلو ِّ والكَّبايء، ًل يشـــــــــــاركُه يف ذلَك أحٌد مِّن  كل ِّ َمن ســـــــــــواه. أي: هو جلَّ شـــــــــــأنُه 

 قه... )روح املعاين(.َخل
 

َْب وا لِليِذيَن اسمت ضمِعف وا} -32 َتكم  {.قَاَل اليِذيَن اسم
عُِّفوْا{  }يَـ قاَل املؤلُف يف اآليةِّ الســـــابقة:  ُتضـــــْ َتْكََّبُوْا{  ،وهم األتباعُقوُل ٱلَّذِّيَن ٱســـــْ }لِّلَّذِّيَن ٱســـــْ

 ...املتبوعون الرؤساءُ  وهم
 

ِعف وا }  -33 ــم ت ضــــ ــم َْب واَوقَاَل اليِذيَن اســــ َتكم ــم ر  اللييمِل َوالنـيَهاِر ِإذم َتَمم ر ونـََنا َأنم   لِليِذيَن اســــ َبلم َمكم
ف َر ِِبَّللِي َوَْنمَعَل َله  أَنمَداًدا َوَأَسرُّوا النيَداَمَة   {.َلميا رََأو ا المَعَذابَ َنكم

َتْكََّبُوا} عُِّفوا لِّلَّذِّيَن اســــْ ُتضــــْ }يـَُقوُل  ( من الســــورة: 31يف اآليةِّ ) قاَل املؤلفُ {: َوقَاَل الَّذِّيَن اســــْ
 ...املتبوعون }لِّلَّذِّيَن ٱْسَتْكََّبُوْا{ وهم الرؤساءُ  ،ٱلَّذِّيَن ٱْسُتْضعُِّفوْا{ وهم األتباع
ــحُه اإلماُم الطَّبيُّ بقوله:  عُِّفوا}وضــــــ ــْ ُتضــــــ ــْ فكانوا    ،يايف الدن هللِّ اب رةِّ ن الكفَ مِّ  {َوقَاَل الَّذِّيَن اســــــ

 .. )الطَّبي(.لةا لرؤسائهم يف الضالأتباعً 
 . )الطَّبي(.هلم هُ هللا الذي أعدَّ  حني عاينوا عذابَ {: َلمَّا َرأَُوا اْلَعَذابَ }
 

 .{زمَق ِلَمنم َيَشاء  َويـَقمِدر  الر ِ  يـَبمس ط  ق لم ِإني َرّبِ  } -36
ع.39ذكَر يف اآليةِّ )  ( من السورةِّ أنه مبعىن: يوس ِّ

 
 {.َآَمَن َوَعِمَل َصاِْلًاك مم ِِبليِِت تـ َقر ِب ك مم ِعنمَدََن ز لمَفى ِإالي َمنم َوَما َأممَوال ك مم َواَل َأوماَلد  } -37
 مَ وعلَّ  ،هللا سبيلِّ   يف  هُ موالَ أ نفقَ أ  يالذ  ،الصال ًل املؤمنَ إ احدً أ  بُ تقر ِّ   وًلدُ موال واألوما األ  أي:

 . )روح البيان(.والطاعة الصالحِّ هم على وراب   ،اخلري هُ وًلدَ أ
 

ٍء فـَه َو ُي مِلف ه  وَ } -39  {َوه َو َخريم  الريازِِقنيَ َما أَنـمَفقمت مم ِمنم َشيم
 خرُي َمن يُعطي ويرزق. )البغوي(.



274 
 

 
ب ونَ  ذ وق وا َعَذاَب النيارِ َونـَق ول  لِليِذيَن ظََلم وا } -42 ت مم ِّبَا ت َكذِ   {.اليِِت ك نـم

 )الطَّبي(. وها.دمتُ فقد ورَ  ،بونَب النارِّ اليت كنتُـم هبا يف الدنيا ُتكذِّ  اذوقوا عذ
 

َلى َعلَيمِهمم َآََيتـ َنا بـَي َِناٍت قَال وا َما َهَذا ِإالي رَج ل  }  -43 ديك مم َوِإَذا تـ تـم َعميا َكاَن   ي رِيد  َأنم َيصـــــــــــ 
َذا ِإالي ِإفـمك  م فمََتًى َوقـَاَل الـيِذيَن َكَفر وا لِلمحَ  ا هـَ َذا يـَعمبـ د  َآَِبؤ ك مم َوقـَال وا مـَ اَءه مم ِإنم هـَ ا جـَ قِ  َلمـي

ر  م ِبني  ِإالي   .{ِسحم
 .كمكم ويصرفَ مينعَ  أي: {:يُرِّيُد أَْن َيُصدَُّكمْ }
ْحٌر ُمبِّنيٌ }   فيه.  ًلشبهةَ  ،سحريته ظاهرٌ  {:سِّ

  ن يفعلَ أب منا يكونُ إوهذا  ،اا متحريً مدهوشًـ  هُ وجعلَ  احدً أ ذا خدعَ إ ،يسـحر من سـحرَ  والسـحرُ 
 . )روح البيان(.مايلاأل شرحِّ  كما يف  ،عليه املسحورُ  درا كهِّ إو  عن فعلهِّ  عجزُ ا يشيئً  الساحرُ 

 
يع  ِإنيه  } -50  .{َقرِيب ْسَِ
 كثري(.. )ابن  عباده ألقوالِّ  مسيعٌ  :أي
 

 سورة فاطر
 
َلمِق َما َيَشاء  } -1 ٍء َقِدير  يَزِيد  ِف اْلم َ َعَلى ك لِ  َشيم  {.ِإني اَّللي
ن  منه ممَّ  ما شـــــــاءَ  ونقصـــــــانِّ  ،ما شـــــــاءيف ن ذلكَ مِّ  ما شـــــــاءَ  على زايدةِّ  قديرٌ  هُ  ذكر تعاىَل  هللاَ  إنَّ 

 )الطَّبي(. .وتعاىَل  سبحانهُ  هُ أرادَ  شيءٍّ  فعلُ  علـيهِّ  ًل ميتنعُ  ،هاكل ِّ   ن األشياءِّ مِّ  ذلكَ  وغريِّ  ،شاء
 
كم } -2 َك ََلَا َوَما َي مســِ َل َله  ِمنم بـَعمِدِه َما يـَفمَتِح اَّللي  لِلنياِس ِمنم َرمحمٍَة َفاَل م مســِ َوه َو  َفاَل م رمســِ

َِكيم    .{المَعزِيز  اْلم
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 يف تـــدبريِّ  احلكيمُ  ،عنـــه وخرياتـــه رمحتـــهِّ  حببسِّ  ،لقـــهن خَ مِّ  منـــهُ  ن انتقمَ ممَّ  يف نِّقمتـــهِّ  وهو العزيزُ 
 إمســــــــاكهُ  عنهم إذا كانَ  هُ إاي    وإمســــــــاكهِّ  ،اصــــــــالحً  ذلكَ  إذا كان فتحُ  هلم الرمحةَ  وفتحهِّ  ،لقهخَ 

 )الطَّبي(. ة.حكم
 
َماِء } -3 َة اَّللِي َعلَيمك مم َهلم ِمنم َخاِلٍق َغريم  اَّللِي يـَرمز ق ك مم ِمَن الســـــــــــي ا النـياس  اذمك ر وا نِعممـَ ََي أَيُـّـهَ

َرمِض   .{اَل ِإَلَه ِإالي ه َو فََأَني تـ ؤمَفك ونَ َواألم
صـوا  فله فأخلِّ  ،سـواهكم  كم وضـر ِّ فعِّ على ن فإنه ًل يقدرُ  ،ا سـواهشـيئً  - أيها الناسُ  -فال تعبدوا 

كم كم وضــــــــــــــرُّ نفعُ  يـدهِّ كم الـذي بكم ورازقِّ عن خـالقِّ  وجـهٍّ  فـأيَّ  ،فـأفردوا ابأللوهـة هُ وإاي   ،العبـادة
 . )الطَّبي(.فونصرَ تُ 

 
ب وَك فـََقدم ك ذِ َبتم ر س ل  ِمنم قـَبمِلكَ } -4  {.َوِإنم ي َكذِ 

بَك املشــــركوَن أيُّها الرســــوُل وخاَلفوا به، فقد ســــبَق أْن كذََّب مشــــركوَن مثُلهم  ما جئَت  وإذا كذَّ
ْ مثَلهم. )الواضح(.  أنبياَءهم، فصََّبوا، فتأسَّ هبم، واصَّبِّ

 
ر  َكِبري   َواليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ } -7  {.ََل مم َمغمِفَرة  َوَأجم

 ، منهم املطلوبةُ  هنا: األعمالُ  ادُ املســــتقيمة. واملر  األعمالِّ  ( من ســــورةِّ البقرة:25قاَل يف اآليةِّ )
ــةُ  ابإلميــان،  نــالُ تُ  يكفي، فــاجلنــةُ  مبجردهِّ  إن اإلميــانَ  :على من يقول وفيــه ردٌّ  .عليهم املفرتضـــــــــــــ

 الصال. والعملِّ 
 
 {.أََفَمنم ز يِ َن َله  س وء  َعَمِلِه فـََرَآه  َحَسًنا} -8

يطاُن له  َن الشـــــــــــَّ ه أنَّ ما يقوُم به مِّن أعمالٍّ هي جي ِّدٌة  عمَلُه الســـــــــــي َِّئ، حىتَّ بدا لأفمن حســـــــــــَّ
 وصحيحة، أفتحَزُن عليه وتتأملَُّ حلالِّه؟

 
يًعا المِعزية  فَِلليِه  المِعزيةَ َمن َكاَن ي رِيد  } -10  {.مجَِ
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  .صـــــــــــلبة  أي: ،عزاز  رضٌ أ :من قوهلم ،بغلَ ن يُ أمن  نســـــــــــانِّ لإل مانعةٌ  حالةٌ  العزُّ   :الراغب قالَ 
ولِـّهِّ } :تعــاىل كمــا قــالَ   ،هبــا اترة حُ دَ ميُــ  والعزةُ  .رقهَ وًل يُ  رُ قهَ يَ  يالــذ: والعزيز َوَّللَِِّّّ اْلعِّزَُّة َولَِّرســــــــــــــُ

هلل   اليت ن العزةَ أوذـلك  ،الكـافرين ةِّ كعزَّ   ،خرىأهبـا  مُّ ذَ ويُـ    ،8]ســــــــــــــورة املـنافقون:  {َولِّْلُمْؤمِّنِّنيَ 
 ، التعززي للكافرين ه اليت عزةُ وال ،احلقيقية العزةُ  يوه ،الباقية الدائمةُ  يوللمؤمنني ه  ولرســـــــــــــولهِّ 

 ... )روح البيان(.ذل   احلقيقةِّ  وهو يف
 .. )التحرير والتنوير(.بسوء. نالَ من أن يُ  واحلصانةُ  والعزة: الشرفُ 

 
َس َوالمَقَمرَ }  -13  َواليِذينَ  ك لٌّ ََيمِري أِلََجٍل م سـَمًّى َذِلك م  اَّللي  رَبُّك مم َله  المم لمك    َوسـَخيَر الشـيمم

ع وَن ِمنم د ونِهِ   {.َما ََيمِلك وَن ِمنم ِقطمِمريٍ  َتدم
ــوائهنَّ أجراَم  ــي ارات، والثوابَت الثاقباتِّ أبضــــــ ْمَس َواْلَقَمَر{ أي: والنجوَم الســــــ ــَّ َر الشــــــ خَّ ــَ }َوســــــ

، وعلى منهاجٍّ مقنَّنٍّ حمرَّر، تقديرًا مِّن عزيزٍّ عليم.   السماوات، اجلميُع يسريون مبقدارٍّ معنيَّ
من تزعمون من   هي على صـــــورةِّ  اليت ،واألنداد يَن َتْدُعوَن مِّن ُدونِّهِّ{ أي: من األصـــــنامِّ }َوٱلَّذِّ 

 ... )ابن كثري(.بنياملقرَّ  املالئكةِّ 
 

 {.َوِإىَل اَّللِي المَمِصري  } -18
أي: وإليه املرجُع واملآب، وهو ســــــريُع احلســــــاب، وســــــيجزي كلَّ عاملٍّ بعمله، إْن خريًا فخري، 

.  )ابن كثري(. وإْن شرًّا فشر 
 

 {.َفَكيمَف َكاَن َنِكريِ  َكَفر واُث ي َأَخذمت  اليِذيَن  } -26
ــالةَ  ــلنا، وحقيقةَ  مث أهلكنا الذين جحدوا رســــــــــــ وا على  ما دعوهم إليه من آايتنا، وأصــــــــــــــرُّ  رســــــــــــ

 )الطَّبي(. .جحودهم
 

27- { َ َنا بِ  أَنـمَزَل ِمَن السيَماِء َماءً َأَلَم تـََر َأني اَّللي َرجم َافََأخم ََراٍت ُم مَتِلًفا أَلمَواَّن  ًَ  {.ِه 
اءِّ{  وحكمتـهِّ  أَنـَْزَل{ بقـدرتـهِّ } مـَ )روح   و ســــــــــــــحـاابً أ مسـاءً  :العلويـة من اجلهـةِّ  أي:}مَِّن الســــــــــــــَّ

 : غيثًا. )الطَّبي(.{اءً مَ } البيان(،
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َنـمَعامِ َوِمَن النياِس } -28  {.ُم مَتِلف  أَلمَوان ه   َوالديَوابِ  َواألم

من   بُ ركَــ على مــا يُ  وغلــبَ  ،من احليوان رضِّ على األ مــا يــدبُّ  يوه ،ةدابَــّ  مجعُ : {َوالــدََّواب ِّ }
 : عينه نُ ســــــــــــــكَ وقد يُ   ،كةحمرَّ  ،معَ نَـ  مجعُ : {َواأْلَنـَْعامِّ }  .على املذكر ويقعُ  ،واحلمري والبغالِّ  اخليلِّ 

. )روح  نعـامألعن ا ةٌ خـارجـ  واحلمريُ  والبغـالُ  فـاخليـلُ  ،غريهـا دونَ  ،واملعز والضـــــــــــــــأنُ  والبقرُ  بـلُ اإل
 البيان(.

 
َنا ِإلَيمَك ِمَن المِكَتاِب } -31 َقُّ َواليِذي َأومَحيـم  {.ه َو اْلم

 . )روح البيان(.فيه وًل شك   ًل كذبَ  ،الصدقُ 
 

َاِت َفِمنـمه مم ظَاَل  لِنَـفمِسِه َوِمنـمه مم م قمَتِصد  َوِمنـمه مم َساِبق  } -32 ريم  .{ِبِِذمِن اَّلليِ ِِبْلم
 )الطَّبي(. لذلك. هُ إاي   هللاِّ  بتوفـيقِّ 

 
َا} -33 خ ل وَّـنَ ٍن يـَدم ا ِمنم  َجنـيات  عـَدم َن ِفيـهَ اِورَ َي َليوم ــَ ل ًؤا  َأســـــــــ ا  ِمن َذـهٍَب َول ؤم ه مم ِفيـهَ َولِبـَاســـــــــــ 
 .{َحرِير

َم تفســـــرُي اآليةِّ مســـــتوًِف يف ســـــورةِّ احلج. وقصـــــدُه اآليُة ) ُل  ( منها: 23قال: تقدَّ }إِّنَّ اَّللََّ يُْدخِّ
َاتِّ َجنَّاتٍّ جَتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَاُر الَّذِّي احلِّ اوَِّر مِّن َذَهبٍّ َن آَمُنوا َوَعمُِّلوا الصــَّ حُيَلَّْوَن فِّيَها مِّْن َأســَ

  .ا َولِّبَاُسُهْم فِّيَها َحرِّير{َولُْؤلُؤً 
َر  ُهْم فِّيَها َحرِّير{} :َة منهااألخري اجلملَة وقد فســــــَّ  ، حرير نهُ ما يلبســــــو  مجيعُ  :أيبقوله:   َولِّبَاســــــُ
ــافة كما تفيدهُ  ماً عليهم يف  الذي كان حمرَّ  من امللبوسِّ  أن هذا النوعَ   رادَ أن يُ  وجيوزُ   .هذه اإلضـــــ

 األنفس، وكلُّ  فيها، ففيها ما تشــــــــتهيهِّ  هُ ما يلبســــــــونَ  هلم يف اآلخرة، وأنه من مجلةِّ  الدنيا حاللٌ 
 ما يريده. نالُ ويَ  ،نفسه ى ما تشتهيهِّ عطَ منهم يُ  واحدٍّ 

يدخــــــــــلوهنا هؤًلء الذين أورثناهم  إقامةٍّ  بساتــــــــــنيُ : {}َجنَّاُت َعْدنٍّ يَْدُخُلوهَنَا: ما سبق وتفسريُ 
 . )الطَّبي(.القـيامة الكتاب، الذين اصطفـينا من عبـادًن يومَ 

 . )الراغب(.سواُر املرأةِّ معرَّب، وأصله: دِّْستِّوار {:َأَساوِّرَ }
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 {نيمَ َواليِذيَن َكَفر وا ََل مم ََنر  َجهَ } -36

.  هــاة وًل نعيمِّ هلم يف اجلنــَّ  ًل حظَّ  ،يهــادين فخملــَّ  مَ جهنَّ  هلم ًنرُ ، ورســــــــــــــولــه هللِّ والــذيَن كفروا اب
 )الطَّبي(.

 
َنا }  -37 رِجم طَرِخ وَن ِفيَها رَبـيَنا َأخم ــم اِْلًاَوه مم َيصــ ــَ َغريمَ اليِذي ك نيا نـَعمَمل  َأَوَلَم نـ َعمِ رمك مم    نـَعمَملم صــ

 {.َوَجاءَك م  النيِذير   ذَكيرَ ِفيِه َمنم تَ  َما يـََتذَكير  
ًا}  . )الطَّبي(.بطاعتك نعملْ  :أي {نـَْعَمْل َصاحلِّ
 . )ابن كثري(.عمركم ًلنتفعتم به يف مدةِّ  ابحلق ِّ  لو كنتم ممن ينتفعُ  {:َما يـََتذَكَُّر فِّيهِّ َمْن َتذَكَّرَ }
 

41-  { َ ك  ِإني اَّللي َماَواِت َواأَلرمَض أَ  َي مســِ َكه َمان تـَز والَ َولَِئن زَالََتا ِإنم أَ الســي ِمنم َأَحٍد مِ ن  ممســَ
 .{ِإنيه  َكاَن َحِليًما َغف ورًابـَعمِدِه 

ُك السََّماَواتِّ َواأَلْرضَ }   وهو التعلقُ  ،رسالاإل ضدُّ  مساكَ ن اإلإف ،حيفظهما بقدرته { أي:مُيْسِّ
 .وحفظه يءِّ ابلش

 . )روح البيان(.ىل مكاهنماإعادهتما إعلى  ما قدرَ  { أي:أَْمَسَكُهَماإِّْن }
 ر، وينظرُ فيؤخ ِّ  لمُ وهو حيَ  هُ وهم يكفرون به ويعصـــــــــــونَ  هُ يرى عبادَ   :أي إِّنَُّه َكاَن َحلِّيًما َغُفورًا{}

 . )ابن كثري(.غفرآخرين ويَ  ل، ويسرتُ وًل يعج ِّ  لُ ويؤج ِّ 
 

 سورة يس
 
 {.المم رمَسِلنيَ ِإنيَك َلِمَن } -3

  نَ مِّ لَ  اي حممدُ  صــــــلى هللا عليه وســــــلم: إنكَ  حممدٍّ   هِّ لنبي ِّ  وتنزيلهِّ  ا بوحيهِّ مً قســــــِّ مُ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ 
 . )الطَّبي(.إىل عبـاده بوحي هللاِّ  لـنيَ املرسَ 

 
 {.تـَنمزِيَل المَعزِيِز الريِحيمِ } -5
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ؤمنني.. مِّن رب ِّ العزَّة، الرحيمِّ بعبادهِّ املأي: هذا الصراُط واملنهُج والديُن الذي جئَت به، ُمنَزٌل 
 )ابن كثري(.

 
 {.َأغماَلالً ِإَني َجَعلمَنا ِف َأعمَناِقِهمم } -8
اليدان أو   ومع العنقِّ   ،واألســـــر والتعذيبِّ   والتضـــــييقِّ  على معىن التثقيفِّ  ،ابلعنقِّ  ما أحاطَ  لُّ الغُ 

 . )ابن عطية(.هذا معىن التغليل .الواحدة اليدُ 
 

ِمن ونَ  تـ نمِذرمه مم مم َلَم أَ  أَأَنمَذرمََت مم َوَسَواء  َعلَيمِهمم } -10  {.اَل يـ ؤم
 )مفردات الراغب(. إخباٌر فيه ّتويف، كما أن التبشرَي إخباٌر فيه سرور.اإلنذار: 

 
َا } -11 َر َوَخِشَي الريمحمََن ِِبلمغَيمبِ  تـ نمِذر  ِإَّني  {.َمِن اتـيَبَع الذ ِكم

 اإلنذار: إخباٌر فيه ّتويف.. )مفردات الراغب(.
 

َنيك مم قَال  } -18 تَـه وا لَنَـرممج   {.ِمنيا َعَذاب  أَلِيم   َولََيَمسينيك مم وا ِإَني َتَطرييمََن ِبك مم لَِئنم َلَم تـَنـم
 . )الطَّبي(.كمولـينالنَّ 

 
 .{ذ كِ رمُت م مم َمَعك مم أَِئنم قَال وا طَائِر ك  } -19
 روح البيان(.. )فتمكم وخو ِّ ظتم مبا فيه سعادتُ عِّ وُ  أي:

 
ِم اتيِبع وا المم رمَسِلنيَ  َيسمَعىرَج ل   ِمنم أَقمَصى المَمِديَنةِ َجاَء وَ } -20  .{قَاَل ََي قـَوم

 أي: مِّن أبعدِّ مواضعِّها. { مِّْن أَْقَصى اْلَمدِّيَنةِّ }
 . )روح املعاين(.قومه حرصاً على نصحِّ  يف مشيهِّ  يعدو ويسرعُ  :أي {َيْسَعى}
 

أَل ك مم أَ } -21 ًرا اتيِبع وا َمنم اَل َيسم َتد ونَ جم  {.َوه مم م هم
 كثري(.{ فيما يدعوَنكم إليه، مِّن عبادةِّ هللاِّ وحَدُه ًل شريَك له. )ابن  َوُهْم ُمْهَتُدونَ }
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 . )روح املعاين(.الدنيا واآلخرة مبا هم عليه إىل خريِّ  اثبتون على اًلهتداءِّ  :أي
 

 .{َجع ونَوِإلَيمِه تـ رم َوَما ِل الَ َأعمب د  اليِذي َفطََرّن } -22
 . )ابن كثري(.شراً فشر خرياً فخري، وإنْ  إنْ  :كماملعاد، فيجازيكم على أعمال يومَ  :أي
 

ذ  ِمن د ونِِه آَِلًَة }  -23 ًئاأََأّتِي يـم َفاَعتـ ه مم شـــــــــــَ رٍ  الي تـ غمِن َعَّنِ  شـــــــــــَ َوالَ   ِإن ي رِدمِن الريمحمَن ِبضـــــــــــ 
 .{ي نِقذ ون

}ًل تـُْغنِّ َعن ِّـــي َشفـــاَعتـُُهْم َشْيئًا{   ةٍّ وشدَّ  بضر ٍّ  ين الرمحنُ ول: إذ مسَّ { يقإْن يُرْدنِّ الرَّمْحَُن بُِّضر  }
 . )الطَّبي(.عين ذلك الضر ِّ  ى دفعِّ عل  شفعاء، وًل تقدرُ  شيئاً بكوهنا إيلَّ  عينغينيقول: ًل تُ 

 
َرِمنيَ ِِبَا َغَفَر ِل َرّبِ  } -27  {.َوَجَعَلَِّن ِمَن المم كم

هم هللا   ذنويب، وجعلين من الذين أكرمَ يل ريب ِّ  الذي من أجله غفرَ   بَ مون أن الســـباي ليتهم يعلَ 
 هلل ويســــــــــتوجبوا اجلنة. تلت، فيؤمنوا ابيه، حىت قُ هلل وصــــــــــَّبي فته، كان إمياين ابجنَّ  هُ إاي   إبدخالهِّ 

 )الطَّبي(.
 

 اجلزء الثال  والعشرون
 

 {.ِمنم َّنَِيٍل َوَأعمَنابٍ  َجنياتٍ َوَجَعلمَنا ِفيَها } -34
 . )الطَّبي(.اتنيبس
 

َ أَيمِديك مم َوَما َخلمَفك مم َلَعليك مم تـ رممَح ونَ  اتـيق واَوِإَذا ِقيَل ََل م  } -45  {.َما َبنيم
 احذروا. )الطَّبي(.

 
 .{مُِّبني َضاَللٍ ِإنم أَنت مم ِإالي ِف } -47

 . )الطَّبي(.عن احلق   ذهابٍّ 
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 .{َوه مم ُيَِصِ م ون َتَمخ ذ ه مم  َما يَنظ ر وَن ِإالي َصيمَحًة َواِحَدةً } -49

 رض. األ هلِّ أ ىل مجيعِّ إ وتصلُ  ،}أَتُْخُذُهْم{ مفاجأة
قَاَل َمَعاَذ اَّللَِّّ أَن أنَُّْخَذ إًِّلَّ َمن  }: حنو ،ابلتناول وذلك اترةً   ،هحتصــــــــيلُ يءِّ و الـشـــــــ  وزُ حَ  :خذُ واأل

َنٌة َوًَل نـَْومٌ }: وحن ،ابلقهر واترةً ،  79]ســــــورة يوســــــف:  {َمتَاَعنَا عِّنَدهُ َوَجْدًَن    {ًَل أَتُْخُذُه ســــــِّ
. )روح  خيذواأل ابملأخوذِّ  ســــــــــــــريِّ عن األ ويعَّبَُّ  .ىاحلمَّ  خذتهُ أ :ويقال.   255]ســــــــــــــورة البقرة:  

 البيان(.
 

 {.َمرمَقِدَنَ قَال وا ََي َويـملََنا َمنم بـََعثـََنا ِمنم } -52
 ابن كثري(.. )ثون منهابعَ يُ  الدنيا أهنم ًل هم اليت كانوا يعتقدون يف الدارِّ يعنون قبورَ 

 
 {.َعد وٌّ م ِبني  َأَلَم َأعمَهدم ِإلَيمك مم ََي َبَِّن َآَدَم َأنم اَل تـَعمب د وا الشييمطَاَن ِإنيه  َلك مم } -60

  ما كان هللا أعطاهُ  ىألبيكم آدم، حســـداً منه له عل من الســـجودِّ  ابمتناعهِّ  هُ لكم عداوتَ  قد أابنَ 
 )الطَّبي(. نة.من اجل هُ وزوجتَ  هُ حىت أخرجَ  هُ إاي   من الكرامة، وُغرورهِّ 

 
 .{َمن َكاَن َحيًّا َوَيَِقي المَقومل  َعَلى المَكاِفرِين لِي نِذرَ } -70

 . )روح البيان(.فوَيو ِّ  يُنذِّرَ ل
 

 سورة الصافات 
 

َويل ونَ } -17  {.َأَوَآَِبؤ ََن األم
 )الطَّبي(. فبـادوا وهلكوا؟ ،ن قبلناالذين مضوا مِّ 

 
ََتِك ونفَِإَّني مم } -33 َمِئٍذ ِف المَعَذاِب م شم  .{يـَوم
 . )ابن كثري(.حبسبه كلٌّ   ،يف النار اجلميعُ  :أي
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 {.ِف َجنياِت النيِعيمِ } -43

 يف جنَّاتٍّ عاليةٍّ واسعة، ليَس فيها إًل  الراحُة والنَّعيم. )الواضح(.
 

 .{ِعني الطيرمفِ َوِعنمَده مم قَاِصَرات  } -48
ن أل به عن النظرِّ   وعَّبََّ  .فناجلَ   حتريكُ  :فوالطرْ  .نهفْ جَ   :العني فُ رْ وطَ  ،واملنع  احلبسُ   :القصـــــــــر

ــرنَ  حورٌ  :النظر. واملعىن يالزمهُ  اجلفنِّ  حتريكَ  ــارَ أ  قصــ ىل إا طرفً   ًل ميددنَ  ،زواجهنأعلى  هنَّ بصــ
 . )روح البيان(. التفاسري  بعضِّ  كما يف  ،تهن  ولعفَّ   ،حلسنهم عندهن    ؛هبم بدًًل  وًل يبغنيَ   ،غريهم

 
َنا} -108 َِخرِينَ  َوتـَرَكم  {.َعلَيمِه ِف اآلم

َم تفســــــــــــــرُي مثـله. ويعين  ، أورَد أقواًًل هـناكمن الســــــــــــــورة. وـقد   (78) اآلـيةَ ذكَر املؤل ُِّف أـنه تقـدَّ
 ( معىن: أبقينا.119واختاَر منها يف اآليةِّ )

 
 {.َساَلم  َعَلى م وَسى َوَهار ونَ } -120

وـقد ـقاَل يف    (.81 – 79وهي اآلايت )، يـتان تفســــــــــــــرُي هـذه اآلـية، ومعهـا الـتالذكَر أـنه تقـدَّمَ 
اَلٌم َعَلى نُوحٍّ يفِّ اْلَعاَلمِّني اآليةِّ هذه  ــَ ــن، أي: يُ  هو الثناءُ  الســــــالمُ {:  }ســــ ثنون عليه ثناًء  احلســــ

 ون عليه.حسناً، ويدعون له، ويرتمحَّ 
 

ِسِننيَ َكَذِلَك  ِإَني } -121  {.َْنمِزي المم حم
ها: 80) اآليةُ  مثلها، وهي يف قالَ   كذلك جنزي من كان حمســــناً يف  أي: إًن  ( من الســــورةِّ نفســــِّ

 .معروفاً به ،راسخاً يف اإلحسان ،وأفعاله أقوالهِّ 
 

ِمِننيَ } -122  {.ِإنيه  ِمنم ِعَباِدََن المم ؤم
له أبنه كان  لٌ من احملسنني، وتعلي لكونهِّ  هذا بيانٌ ( من السورة: 81قاَل يف مثلها، وهي اآليُة )

 .عبداً مؤمناً خملصاً هلل
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َِخرِينَ } -129 َنا َعلَيمِه ِف اآلم  {.َوتـَرَكم

َم تفســـــــــرُي هذه اآلية، ومعها  وهذه  (.  81 –  78ت، وهي اآلايت )االتاليالثالُث ذكَر أنه تقدَّ
ــورة78، وهي الرقُم )هايف مثلِّ  أقواًًل   اآليُة أوردَ  ( معىن:  119واختاَر منها يف اآليةِّ ) ،( من الســـ

 أبقينا.
 

 {.َعَلى ِإلم ََيِسنيَ َساَلم  } -130
ها: 79قاَل يف مثلها، وهي اآليُة ) ثنون عليه احلسن، أي: يُ  هو الثناءُ   السالمُ ( من السورةِّ نفسِّ

 ون عليه.ويدعون له، ويرتمحَّ ثناًء حسناً، 
 

ِسِننيَ ِإَني  } -131  {.َكَذِلَك َْنمِزي المم حم
ها: 80ي اآليُة )قاَل يف مثلها، وه  كذلك جنزي من كان حمســــناً يف  أي: إًن  ( من الســــورةِّ نفســــِّ

 .معروفاً به ،راسخاً يف اإلحسان ،وأفعاله أقوالهِّ 
 

ِمِننيَ ِإنيه  ِمنم ِعَباِدََن } -132  {.المم ؤم
 له أبنه كان  من احملسنني، وتعليلٌ  لكونهِّ  هذا بيانٌ ( من السورة: 81قاَل يف مثلها، وهي اآليُة )

 .عبداً مؤمناً خملصاً هلل
 

 {.َوِإني ل وطًا َلِمَن المم رمَسِلنيَ } -133
 وإنَّ لوطًا مِّن أنبياءِّ هللاِّ املرَسلني. )الواضح(.

 
َله  َأمجمَِعنيَ ِإذم } -134 َناه  َوَأهم  {.َْنييـم

حشـــــــــــةِّ ابلر ِّجال،  إْذ أنقذًنُه وأهَلُه أمجعنَي مِّن بنيِّ القومِّ اجملرمني، الذيَن أصـــــــــــرُّوا على فعلِّ الفا
بوا نبيَّهم لوطًا، )الواضح(.  وكذَّ
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 .{ِف المَغاِبرِين َعج وزًاِإالي } -135
 املقصوُد زوجُة لوطٍّ عليه السالم.

 
 {.المَمشمح ونِ  المف لمكِ ِإذم أََبَق ِإىَل } -140

 )الطَّبي وغريه(. السفينة.
 

 {َأصمطََفى المبَـَناِت َعَلى المبَِننيَ } -153
 يءٍّ حيملُه عن أْن َيتاَر البناتِّ دوَن البنني؟ )ابن كثري(.أي: أيُّ ش

 
 {.َمَقام  َمعمل وم  َوَما ِمنيا ِإالي َله  } -164

)ابن   اه.وًل يتعدَّ  العبادات، ًل يتجاوزهُ  وات، ومقاماتِّ ايف الســــــــم خمصــــــــوصٌ  أي: له موضــــــــعٌ 
 كثري(.

 
 .{َسِلنيِلِعَباِدََن المم رم َوَلَقدم َسبَـَقتم َكِلَمتـ َنا } -171

لِّني} ،وســــــــكون حركةٍّ  كل ِّ   يف خلصــــــــوا لنا العبادةَ أالذين  :{لِّعِّبَادًِّنَ } الذين زدًنهم   :{اْلُمْرســــــــَ
 . )روح البيان(.الرسالة شرفَ  العبوديةِّ  يف خالصِّ اإل على شرفِّ 

 
 .{َفَسومَف يـ بمِصر ون َوأَبمِصرمه مم } -175

 . )ابن كثري(.كوتكذيبِّ  كَ مبخالفتِّ  كالِّ والن هبم من العذابِّ  ماذا حيلُّ  رهم وارتقبْ أنظِّ  :أي
 . األصل( ملؤلفِّ 179وينظُر تفسرُي اآليةِّ )

 
   {َوتـََولي َعنـمه مم َحَّتي ِحنيٍ } -178

نيٍّ قاَل يف تفســــريِّ قولهِّ تعاىَل: } ها: 174{ اآلية )فـَتَـَولَّ َعنـُْهْم َحىتَّ حِّ أي: ( مِّن الســــورةِّ نفســــِّ
 ..عن القتال. الكف ِّ   سبحانه، وهي: مدةُ عند هللا معلومةٍّ  ةٍّ عنهم إىل مدَّ  أعرضْ 
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 سورة ٍ
 

ز وم  مِ َن } -11 َزابج ند  ميا ه َناِلَك َمهم  .{اأَلحم
 . )الطَّبي(.وا قبلهمالذين مضَ  وأتبـاعهِّ  إبلـيسَ  يعين من أحزابِّ 

 
َله مم } -12 م  ن وٍ  َوَعاد  َكذيَبتم قـَبـم َومََتدِ  قـَوم  {.َوِفرمَعومن  ذ و األم

ــنـةٍّ  لفَ أ وتوحيـدهِّ ىل هللا إوـقد دعـاهم  ،ابوا نوحًـ كـذَّ   أي: {وحٍّ قـَْوُم نُ } ،  ااًل مخســــــــــــــني عـامًـ  ســــــــــــ
 . )روح البيان(.هود قومُ  :{َوَعادٌ }
 

َيمَكةِ } -13 ٍِ َوَأصمَحاب  األم م  ل و َزاب   َوًَ ود  َوقـَوم َحم  {.أ ولَِئَك األم
 أهُل َمْديَن. )الواضح(.ْيَكة، وهم وكقبيلةِّ مثود )قومِّ صال(، وقومِّ لوط، وأصحابِّ األَ 

َم تفســــريها واختالُف القراءِّ يف قراءهتا يف ســــورةِّ  األيكَة هي الغيضــــةوذكَر املؤلُف أن  ، وأنه تقدَّ
 ...امللتف، وهي الغيضة الشجرُ األيكة:  ومما قاَلُه هناك: الشعراء.

 
ك مم بـَعمض َنا َعَلى بـَعمٍض  بـََغىقَال وا اَل َّتَفم َخصمَماِن } -22 َق ِ فَاحم نَـَنا ِِبْلم  .{َواَل ت شمِططم  بـَيـم

 أن معىن بَغى: تعدَّى. ة،من السور  (23اآليةِّ ) . ذكَر يف{بـََغى}
حْلَق ِّ } نَـنَا ابِّ  )الواضح(. .فاْقضِّ بيننا ابحلق ِّ والعدل :{فَاْحُكْم بـَيـْ
 

ه مم َعَلى بـَعمٍض ِإالي } -24 اِء لَيَـبمِغي بـَعمضـــــــــــ  ِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا  اَوِإني َكِثريًا ِمَن اْلم َلطـــــَ لـــــي
 {.َوقَِليل  َما ه مم  الصياِْلَاتِ 

{ يقول: وعملوا بطاعةِّ  ،}إًلَّ الَّذِّيَن آَمُنوا{ ابهلل الِـّــــــــــــــــحاتِّ  هللا، وانتهوا إىل أمرهِّ  }َوَعمُِّلوا الصــَّ
 . )الطَّبي(.وهنيه، ومل يتجاوزوه

 
 {.لِليِذيَن َكَفر وا ِمَن النيارِ  فـََويمل  } -27
 . )روح البيان(.حاصلٌ  هالكٍّ  فشدةُ  أي: ،اهلالك كلُّ   فاهلالكُ  ،ذا كان مظنوهنم هذاإف أي:
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 {.بِن صمٍب َوَعَذابٍ  أَيُّوَب ِإذم ََنَدى رَبيه  َأّن ِ َمسيَِّنَ الشييمطَان  َواذمك رم َعبمَدََن } -41

  يف جســـــــــدهِّ  ليَ ابتُ  عليه الســـــــــالم، وهو نيبٌّ  يعقوبَ  من ذريةِّ  ،من بين إســـــــــرائيل نيبٌّ {: أَيُّوبَ }
 . )ابن عطية(ومعتقده دينهُ  وأهله، وسلمَ  ومالهِّ 

 . )الطَّبي(.به من البالء: اي رب   ا به فيما نزلَ َربَُّه{ مستغيثً إْذ ًنَدى } 
ْيطانُ أَ } ــَي الشـَّ نِّـــــــــــــ ــي َمسـَّ هللا عليه حسـبما ذكرًن،  هُ طَ حني سـلَّ  هِّ إىل مسـ ِّ  أن يشـريَ  تملُ {: حين ِـّــــــــــــ

  الـذي من أجلـهِّ  الـذنـبَ  على أن يواقعَ  األمرِّ  يف أولِّ  هُ حني محلَـ  إايهُ  هُ أن يريـد: مســـــــــــــــَّ  وحيتمـلُ 
يف   إايهُ  هِّ إىل مسـ ِّ  أشـارَ  :اجلار. وقيل مواسـاةِّ   عند امللك، وإما تركُ   التغيريِّ  كانت احملنة، إما تركُ 

ه من  علي ى هذا الفعل، وكان أشدَّ يتشكَّ  ابهلل، فكان أيوبُ  منه أن يشركَ  وطلبهِّ   ،ألهله تعرضهِّ 
 . )ابن عطية(.مرضه

 
َرى } -43 َلمَبابِ أِل وِل َوِذكم  .{األم
 . )ابن كثري(.لذوي العقول :أي
 

47- { َ َيارِ َوِإَّني مم ِعنمَدََن َلِمَن المم صمطََفنيم َخم  {.األم
ــر ٍّ   ،رْي خَ  مجعُ  ــرارأو   كشـــــ ــمُ أعلى   ،شـــــ ــيل نه اســـــ ــديدري ِّ و خَ أ ،تفضـــــ   ، ابلتخفيفرْي و خَ أ  ، ابلتشـــــ

يف   الوصــــــــــفِّ  على شــــــــــدةِّ  الصــــــــــيغتني تدلُّ وكلتا   ،. )روح البيان(تي ِّ ومَ  ،تيْ مَ  مجعُ  ،مواتأك
 )التحرير والتنوير(. .املوصوف

 
َاِعيَل َوالمَيَسَع َوَذا المِكفمِل وَك لٌّ } -48 َيارِ َواذمك رم ِإْسم َخم  {.ِمَن األم

 )روح املعاين(. املشهورين ابخلريية.
 

ر  } -49 َن َمَآبٍ  نيَ َوِإني لِلمم تيقِ َهَذا ِذكم  {.ْلَ سم
 . )الطَّبي(.معاصيه فرائضه، واجتنابِّ  أبداءِّ  ،اتَـَّقوا هللا فخافوهالذين 
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ع وَن ِفيَها} -51   {.َوَشَرابٍ ِبَفاِكَهٍة َكِثريٍَة  م تيِكِئنَي ِفيَها َيدم
 رائكِّ على األ ن اًلتكاءَ أ وًل شـــــــكَّ   .مني للراحةاملتنع ِّ  كوهنم جالســـــــني فيها جلســـــــةَ   حالَ  أي:
 البيان(.. )روح التنعم دليلُ 

 : يف قوهلم له. والباءُ   رَ ضَ أن حيُ  سألَ   :دعا بكذا، أي :هلم، يقال  بَ لَ أَيمرون أبن جيُ   :ْدُعوَن{يَ }
 .. .كذا  دعا مدُعوَّاً يصاحبهُ  :دعا بكذا، للمصاحبة، والتقدير

.  للماء ذكرٌ  يف الكالمِّ  إذا مل يكنْ  على اخلمرِّ   إطالقهُ  للمشــــــــــروب، وغلبَ  اســــــــــمٌ  :والشــــــــــراب
  . )التحرير والتنوير، ابختصار(.يف جنسه نفيسٌ  شرابٌ  :{ هنا للتعظيم، أيابٍّ رَ }شَ  وتنوينُ 

 
 .{َلَشري َمآب لِلطياِغنيَ َهَذا َوِإني } -55

 . )الطَّبي(.إلـيهم مع إحسانهِّ  هُ م، فعَصوا أمرَ دوا علـى رهب ِّ هم الذين مترَّ 
 

 {.َصال وا النيارِ ك مم اَل َمرمَحًبا ِّبِمم ِإَّني مم َهَذا فـَومج  م قمَتِحم  َمعَ } -59
 داخلو النار.: معناها ( أن56ذكَر يف اآليةِّ )

 
ََنه مم } -63 رَيًّ َأمم زَاَغتم َأّتيَذم  .{َعنـمه م  األَبمَصار ِسخم

ْخرِّايًّ }   ، هزىء أي:  ســـــخرَ  :القاموس يف قالَ  ر.  خســـــَ  مصـــــدرُ   :وكســـــرها  الســـــنيِّ   بضـــــم ِّ   {ســـــِّ
ن أل ؛للمبالغة  النســبةِّ  فيه ايءُ  زيدَ  .انتهى  .ويكســر  ي ،خرِّ خرية والســُّ الســُّ   :واًلســم  ،كاســتســخر

 .الفعل يف قوةٍّ  زايدةَ  النسبةِّ  ايءِّ  يف
 . )روح البيان(.لَّ كَ   :البصر وزاغَ  ،عن اًلستقامة مالَ  : أيزاغ :يقال{ زَاَغتْ }
 

 {.ر  المَقهياَوَما ِمنم ِإَلٍه ِإالي اَّللي  المَواِحد  } -65
 . )اخلازن(.والتخويف ابلرتهيبِّ  وفيه شعارٌ  .الغالب :أي
 

َا َأََن نَ } -70  {.م ِبني   ِذير  ِإنم ي وَحى ِإَلي ِإالي َأَّني
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 .ذلك ييقتضـ  املقامَ ن ا أليضًـ أ نه بشـريٌ أمع   النذيرَ  وخصـصَّ  ،نه صـفتهأل  ابلنذيرِّ  عن النيب ِّ  عَّبََّ 
 )روح البيان(.

 
َعث ونَ ِظرمّن ِإىَل قَاَل َربِ  فَأَنم } -79 ِم يـ بـم    {يـَوم

 البعث، وكأنه طلبَ  أمهلين إىل يومِّ  :أي  ( مِّن سورةِّ األعراف:14قاَل يف تفسريها، يف اآليةِّ )
 .وذريته يف }يـُبـَْعثُوَن{ آلدمَ  والضمريُ  .بعده ًل موتَ  البعثِّ  أن ًل ميوت، ألن يومَ 

 
 سورة الزمر

 
َِكيمِ ِمَن اَّلليِ تـَنمزِيل  المِكَتاِب } -1  .{ المَعزِيِز اْلم

 . )الطَّبي(.هخلقَ   يف تدبريهِّ مِّ احلكي ،ن أعدائهمِّ  العزيزِّ يف انتقامهِّ 
 
 .{المَقهيار  ه َو اَّللي  المَواِحد  } -4

 .معاند مغالب، وًل يعاندهُ  الذي ًل يغالبهُ  سورةِّ يوسف:( مِّن 39، يف اآليةِّ )اهقاَل يف معن
 
 .{فََأَني ت صمَرف ونَ  اَل ِإَلَه ِإالي ه وَ َله  المم لمك   رَبُّك مم َذِلك م  اَّللي  } -6
 لتخصــــــــــــيصِّ  ومالككم املســــــــــــتحقُّ  ،وفيما بعدها  طوارِّ من األ مربيكم فيما ذكرَ   { أي:َربُُّكمْ }

 البيان(.. )روح به العبادةِّ 
 { أي: الذي ًل تنبغي العبادُة إًل له وحده. )ابن كثري(.ًَل إَِّلَه إًِّلَّ ُهوَ }
 
 .{قَِلياًل ِإنيَك ِمنم َأصمَحاِب النيارِ  لم ََتَتيعم ِبك فمِركَ ق  } -8

 (.ابختصار،  )الطَّبي  د.وهتدُّ  هللاِّ  نَ مِّ   وعيدٌ ... وهو بـاهلل  كَ بكفرِّ   عْ ذلك: متتَّ  لفاعلِّ   قل اي حممدُ 
 

 {.َكِلَمة  المَعَذابِ   َحقي َعلَيمهِ أََفَمنم } -19
 )الطَّبي(. ..به بكفرهِّ  اي حممدُ  كَ رب ِّ  علمِّ  يف سابقِّ  العذابِّ  عليه كلمةُ  وجبتْ أفمن 
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ِذيَن اتـيَقوما َرّبي مم } -20 ََّنــمَار   َلِكِن الــي ا األم ة  ََتمِري ِمنم حَتمِتهــَ ا غ َرف  َمبمنِيــي ِقهــَ  ََل مم غ َرف  ِمنم فـَوم

 {.    اَل ُي مِلف  اَّللي  المِميَعادَ  َوعمَد اَّلليِ 
 .مـحارمه واجتنابِّ  فرائضهِّ  أبداءِّ  ،مقوا رهبَّ الذين اتَّ  لكنِّ {: مْ َلكِّنِّ الَّذِّيَن اتَـَّقْوا َرهبَُّ }

يف اجلنـة، هؤًلء   ةٌ مبنيـَّ  ن فوقهـا غرفٌ اليت مِّ  ثنـاؤه: وعـدًن هـذه الغرفَ  جـلَّ  ولُ { يقَد اَّلل ِّ }َوعْـ 
 )الطَّبي(. املتقني.

 
ِديَذِلَك } -23  {.ِبِه َمنم َيَشاء   ه َدى اَّللِي يـَهم

 )الواضح(. .دي هللاِّ لعبادِّه، يوف ُِّق َمن يشاُء إىل ذلك... وتلَك صفُة هَ 
 

ِسب ونَ َوِقيَل } -24 ت مم َتكم  {.لِلظياِلِمنَي ذ وق وا َما ك نـم
م وابَل ما كنتُ  أيها القومُ  ذوقوا اليومَ  :هللا ها ســخطَ م إاي  هم إبكســاهبِّ أنفسَــ  يومئذٍّ للظاملنيَ  قالُ ويُ 

 طَّبي(.)ال ن معاصي هللا.يف الدنيا تكسبون مِّ 
 

 اجلزء الرابع والعشرون
 

 .{َعبمَده   ِبَكافٍ أَلَيمَس اَّللي  } -36
 . )روح البيان(.مراأل يف املرادِّ  وبلوغُ  ،ةلَّ اخلَ  ما فيه سدُّ  :الكفاية

 
َِتهِ  م مِسَكات  َهلم ه ني } -38  .{َرمحم
 )روح البيان(. .هاومنعِّ  تلك الرمحةِّ  مساكِّ إعلى  ًل تقدرُ  أي:

 
ِم ق لم َيَ } -39  {.َفَسومَف تـَعمَلم ونَ  َعاِمل  ّن ِ إِ َعَلى َمَكانَِتك مم  اعمَمل وا قـَوم

 : { أيإِّين ِّ عَـامـِّلٌ } ،وتقريع هتـديـدٍّ  وهو أمرُ  .مكركم وكـيدكم أي اجتهـدوا يف أنواعِّ {: اْعَمُلوا}
 . )اخلازن(.الدين به من إقامةِّ  مرتُ مبا أُ 
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َتَدى } -41  {.فَِلنَـفمِسهِ َفَمِن اهم

 ذلَك إىل نفسه.. )ابن كثري(.ا يعوُد نفُع أي: فإمن
 

َرمِض َعاَلَ المغَيمِب َوالشيَهاَدةِ } -46  .{ق ِل الليه مي فَاِطَر السيَماَواِت َواألم
ماواتِّ واألرضِّ وُمبدَِّعهما على غريِّ مثالٍّ ســبق، عاملَ ما   ُقْل أيُّها النيبُّ الكري: اللهمَّ خالَق الســَّ

 ه.. )الواضح(.نا وما نشاهدُ غاَب عن أبصارًِّن وعلمِّ 
 

يًعا َوِمثـمَله  َمَعه  }  -47 َرمِض مجَِ وِء المَعَذاِب  اَلفـمَتَدوما ِبهِ َوَلوم َأني لِليِذيَن ظََلم وا َما ِف األم ِمنم ســــــ 
َم المِقَياَمةِ   {.يـَوم

ــه املالَ  ذا بذلَ إ  :ىافتدَ  :يقال  ، عنه  بذلهُ مبا ي  من النائبةِّ  نســــــانِّ اإل حفظُ  ن الفداءَ إف ،عن نفســــ
ولو كان  ،القيامة يومَ  ًل مالَ  لكنْ  ،الشــــديد نفســــهم من العذابِّ أل ذلك فديةً  جلعلوا كلَّ  أي:
 . )روح البيان(.هلم من اخلالص قناطٌ إو  ،شديد وهذا وعيدٌ  .به اًلفتداءُ  لُ قبَ ًل يُ 

 
َبَطني َعَمل َك َولََتك وَنني ِمَن َت َوَلَقدم أ وِحَي ِإلَيمَك َوِإىَل اليِذيَن ِمنم قـَبمِلَك لَِئنم َأشمرَكم }  -65 لََيحم

َاِسرِينَ   .{اْلم
ــركَ مَ  زاءَ ج  إًل   جزاءً  كُ درِّ وًل تُ  ،به ثواابً  وًل تنالُ  ،كعملُ  ليبطلنَّ  ... ن  مِّ  ولتكوننَّ  ،ابهلل ن أشـــــــ
 )الطَّبي، ابختصار(. ا فتهلك.شيئً  ابهللِّ  كَ شرِّ تُ  أنْ  فاحذرْ  .كنياهلالِّ 
 

 {.اىَل َعميا ي شمرِك ونَ س بمَحانَه  َوتـَعَ } -67
عن أن  تنزيهاً، وهو متعالٍّ  هوهُ نز ِّ ( من ســـــــورةِّ الروم: أي:  40قاَل يف تفســـــــريِّ مثلِّها، يف اآليةِّ )

 .من ذلك عليه شيءٌ  جيوزَ 
 

َق ِ  َوق ِضيَ } -69 نَـه مم ِِبْلم  {.بـَيـم
 ُحكِّم. )روح البيان(.
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على   لَ مَ أن ًل حيُ  بينهم ابحلق ِّ  ق ، وقضـــــــــاؤهُ بني النبيني وأممها ابحل  يَ ضـــــــــِّ وقُ قاَل اإلماُم الطَّبي: 
 .نفساً إًل مبا كسبت بَ غريه، وًل يعاقِّ  ذنبُ  أحدٍّ 

 
 {.َما َعِمَلتم  َوو فِ َيتم ك لُّ نـَفمسٍ } -70

 . )ابن عطية(.كمالً   معناه: جوزيتْ  {َوُوف َِّيتْ }
 )الطَّبي(. .وشر   ن خريٍّ ها مِّ عملِّ  جزاءَ  نفسٍّ  كلَّ   حينئذٍّ  هللاُ  ِفَّ وو 
 

ل وَن َعلَيمك مم } -71  {.َآََيِت رَبِ ك مم يـَتـم
 احلَُجَج والَّباهني. )ابن كثري(.

 
ِينَ ِقيَل ادمخ ل وا أَبـمَواَب َجَهنيَم َخاِلِديَن ِفيَها } -72  {.فَبِئمَس َمثـمَوى المم َتَكْبِ 

 اإلميـانِّ  هم عنهو تكَّبُّ  ،هم هـنابتكَّبُّ  املرادُ ( من ســــــــــــــورةِّ النحـل: 29ـقاَل يف مثلهـا، يف اآلـيةِّ )
 ا.هـ. .والعبادة

 ... )روح املعاين(.ابملثوى ملكانٍّ  والتعبريُ  .مثواهم جهنم فبئسَ  :أي
 

يَق اليِذيَن  }  -73 ــِ َنيةِ  اتـيَقوما َرّبي مم َوســــــ َا َوقَاَل ََل مم   ز َمًرا ِإىَل اجلم َحَّتي ِإَذا َجاء وَها َوف ِتَحتم أَبـمَواّب 
ت مم فَادمخ ل وَها َخاِلِدينَ َساَلم  َعلَيمك مم طِ  َخَزنـَتـ َها  .{بـم

ُمْ } وأفردوا له   ،صــوا له فيها األلوهةوأخلَ  ،يف الدنيا معاصــيهِّ  واجتنابِّ   ،فرائضــه داءِّ { أباتَـَّقْوا َرهبَّ
 )الطَّبي(. .اشيئً  هُ م إاي  كوا يف عبادهتِّ شرِّ فلم يُ  ،العبادة

ها يتلو  بعضــــــُ  ،متفر قة اعاتٍّ أي: مج( من الســــــورة: 71يف اآليةِّ )قاَل مؤل ُِّف األصــــــلِّ  {اُزَمرً } 
 .ًل ّتلو عنه من الزمر، وهو: الصوت، إذ اجلماعةُ  قاقهُ ... واشتبعضاً 
 .حنو سدنة، وسادن ،خازن مجعُ  :َخَزنـَتـَُها{} وقال:

 
ر  المَعاِمِلنيَ  فَِنعممَ } -74  {.َأجم
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ــاملنيَ  ،هلل املطيعنيَ  ثوابُ  فنعمَ  ــهُ  العــ ــا لــ ــدنيــ ــةُ  ،يف الــ ــاهُ  ،اجلنــ ــا يف اآلإايَّ  هللاُ  ملن أعطــ  خرة. هــ
 )الطَّبي(.

 
َق ِ  َوق ِضيَ } -75 نَـه مم ِِبْلم  {.بـَيـم

 راغب(.ل. )مفردات ا كان ذلك أو فعاًل قوًًل  ،األمر فصلُ  من القضاء. وهو
 

 سورة غافر
 
َت  مم } -5 َقي فََأَخذم ِحض وا ِبِه اْلم  {.َفَكيمَف َكاَن ِعَقابِ َوَجاَدل وا ِِبلمَباِطِل لِي دم

ًعا مؤملًا. قاَل قتادة: كاَن وهللاِّ  أي: فكيَف  بلغَك عذايب هلم، ونكايل هبم؟ قد كاَن شـديًدا موجِّ
 شديًدا. )ابن كثري(.

 
ََت مم رَبـيَنا َوَأدمِخلمه مم } -8 ٍن اليِِت َوَعدم  .{َجنياِت َعدم

ــاتنيَ نا : اي ربَّ هن عبادبه مِّ   اإلميانِّ  ألهلِّ  مالئكتهِّ  ا عن دعاءِّ َّبً خمُ   ذكرهُ تعاىَل  يقولُ  ْلُهم بســــ  وأدخِّ
 . )الطَّبي(.هموهادخلَ تُ  أنْ  كَ إىل طاعتِّ  اإلًنبةِّ  أهلَ  اليت وعدتَ  إقامةٍّ 

 
 {.َسبِيلٍ فـََهلم ِإىَل خ ر وٍج ِمنم } -11

 من طريق. )روح البيان(.
 

َم َّلِلِي } -16  {.المَواِحِد المَقهيارِ ِلَمِن المم لمك  الميَـوم
دِّ{ . تهبعزَّ   بقدرته، الغالبِّ  ســواهُ  شــيءٍّ  }الَقهَّارِّ{ لكل ِّ   ،ه وًل شــبيهل الذي ًل مثلَ  :}َّللَِِّّّ الَواحِّ

 )الطَّبي(.
 . )البغوي، النسفي(.ابملوت اخللقَ  الذي قهرَ  :أي
 

يٍم َوالَ َشِفيٍع } -18  .{ي طَاعَما لِلظياِلِمنَي ِمنم محَِ
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 . )الطَّبي(.فيما سأل فيما شفع، وجُيابُ  طاعُ فيُ  
 

ع وَن ِمنم د ونِِه اَل  يـَقمِضيَواَّللي  } -20 َقِ  َواليِذيَن َيدم ءٍ  يـَقمض ونَ ِِبْلم  .{ِبَشيم
 )ابن كثري(. حيكم.

 
َرمضِ }  -21 ري وا ِف األم فـَيَـنمظ ر وا َكيمَف َكاَن َعاِقَبة  اليِذيَن َكان وا ِمنم قـَبمِلِهمم َكان وا ه مم   َأَوَلَم َيســــــــــِ

 {فََأَخَذه م  اَّللي  ِبذ ن وِّبِمم رمِض َأَشدي ِمنـمه مم قـ ويًة َوَآََثرًا ِف األمَ 
ريُوا يفِّ اأْلَْرضِّ } ْر هؤًلءِّ املكذ ِّبون برسـالتَِّك اي حممَّ {:  أََومَلْ َيسـِّ )ابن    {..ُد }يفِّ األْرضِّ أَو مل َيسـِّ

 كثري(.
ُ بُِّذنُوهبِِّّمْ }  بسببِّ ذنوهبم.ُف األصل: لقاَل مؤ {: فََأَخَذُهُم اَّللَّ

 . )روح البيان(.تكذيبهمكفرهم و   هلكهم بسببِّ أعاقبهم و 
 

 .{ِإنيه  َقِويٌّ َشِديد  المِعَقابِ  فََأَخَذه م  اَّللي  َفَكَفر وا } -22
 )الطَّبي(. .كهمفأهلَ  بعذابهِّ  هم هللاُ يقول: فأخذَ 

 
َن َوَهاَماَن َوقَار وَن فـََقال وا } -24  .{َساِحر  َكذياب  ِإىَل ِفرمَعوم

بوُه وجعلوُه ســــاحرًا ممَُخرِّقً  ااًب يف أنَّ هللَا أرســــله. وهذه كقولهِّ تعاىَل: }َكَذلَِّك أي: كذَّ ا ممو ًِّها كذَّ
ٌر أَْو جَمُْنوٌن . أَتـََواَصْوا بِّهِّ بَْل ُهْم قـَْوٌم طَا ُغوَن{ َما أََتى الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّهِّْم مِّْن َرُسولٍّ إًِّل قَالُوا َساحِّ

  . )ابن كثري(.53، 52]سورة الذارايت: 
 

 .{ِإالي ِف َضاَلل د  المَكاِفرِينَ َوَما َكيم } -25
 ... )الطَّبي(.ابهلل اإلميانِّ  ألهلِّ  الكفرِّ  أهلِّ  وما احتيالُ  

أن  كيداً ألهنم تشــــــاوروا فيه فيما بينهم دونَ   هذا الرأيُ  ومسيَ قاَل صــــــاحُب "التحرير والتنوير":  
  ما حلَّ  عن إنفاذهِّ  مث شــــغلهم ،ومل يعلنوه وأهنم أضــــمروهُ  ،بذلك موســــى والذين آمنوا معه يعلمَ 

 ..هبم من املصائب
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 {.َوِإن َيك  َكاِذًِب فـََعلَيمِه َكِذب ه  } -28

ــلَ  وإن يكُ  دينكم الذي أنتم   وتركِّ  إليكم أيمركم بعبادتهِّ  هُ موســـــــــــــى كاذابً يف قيله: إن هللا أرســـــــــــ
 . )الطَّبي(.كمعليه دونَ  كذبهِّ   عليه، فإمنا إمثُ 

. )ابن  يف الدنيا واآلخرة ابلعقوبةِّ   على كذبهِّ  ىل ســـــــيجازيهِّ وتعا كاذابً فإن هللا ســـــــبحانهُ   فإن يكُ 
 كثري(.

 
ِم ن وٍ  َوَعاٍد َوًَ وَد } -31  {.َواليِذيَن ِمن بـَعمِدِهمم ِمثمَل َدأمِب قـَوم

 والذيَن مِّن بَعدِّهم مِّن الكافرين، كقومِّ لوط. )الواضح(.
 

 {.َفَما َله  ِمنم َهادٍ  َوَمنم ي ضمِلِل اَّللي  } -33
 )الطَّبي(. ..هإاي   واهلدى خبذًلنهِّ  الـحق ِّ  هللا عن إصابةِّ  هُ أضلَّ ومن 

 
لمطـَاٍن َأََته مم   الـيِذيَن َيـ َاِدل وَن ِف آََيِت اَّلليِ } -35 َكْب َ َمقمتـًا ِعنـَد اَّللِي َوِعنـَد الـيِذيَن ِبَغريمِ ســـــــــــ 
 .{بيارم َتَكْبِ ٍ جَ َكَذِلَك يَطمَبع  اَّللي  َعَلى ك لِ  قـَلمِب   آَمن وا

 . )ابن كثري(.ابلباطل أي الذين يدفعون احلقَّ  {:اَّللَِّّ }الَّذِّيَن جُيَادِّلُوَن يفِّ آاَيتِّ 
هللا مقتـاً   يف آايتِّ  هُ الـذي جيـادلونَـ  ذلـك اجلـدالُ  كَّبَ   {:َكَُّبَ َمْقتًـا عِّنـَد اَّللَِّّ َوعِّنـَد الَـّذِّيَن آَمُنوا}

 .(الطَّبي). عند هللا، }َوعِّْنَد الَّذِّيَن آَمُنوا{ ابَّللَّ 
عن  ة البغض، وهو كنايةٌ شدَّ  :جداهُلم َمقتاً شديداً. واملقت ُمقِّتَ  :ة، أيللشدَّ  مستعارٌ   والكَّبُ 

 والتنوير(.)التحرير . هلم وتفظيع َمقتاً عند هللا تشنيعٌ  على ذلك من هللا. وكونهُ  العقابِّ  ةِّ شدَّ 
  باعِّ عن ات ِّ  مٍّ : يعين متعظ ِّ {اربَّ جَ }رســله.  قَ ه، ويصــد ِّ دَ على هللا أن يوح ِّ  متكَّبٍّ  {:ُمَتَكَّب ٍِّّ َجبَّار}

 . (الطَّبي. )احلق  
 

َماَواِت  }  -37 ــي َباَب الســـ ــم ىَأســـ ــَ َن   فََأطيِلَع ِإىَل ِإَلِه م وســـ َوِإّن ِ أَلَظ نُّه  َكاِذًِب وََكَذِلَك ز يِ َن ِلِفرمَعوم
 .{ ِف تـََبابٍ ِإالي  َوَما َكيمد  ِفرمَعومنَ س وء  َعَمِلِه َوص دي َعِن السيبِيِل 
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 فأنظَُر إىل إلهِّ موسى. {:فََأطَّلَِّع إِّىَل إَِّلهِّ ُموَسى}
 ... )الواضح(حيلٍّ ومكائَد وادَّعاءات فرعوُن منط ُِّط له {: وما َيَوَما َكْيُد فِّْرَعْونَ } 

 
ِرَك ِبهِ } -42 ف َر ِِبَّللِي َوأ شم ع وَنَِّن أِلَكم  .{َما لَيمَس ِل ِبِه ِعلمم   َتدم

 )منتخب من الطَّبي(.. أواثًنً  يف عبادتهِّ  بهِّ  كَ شرِّ وأُ ألكفَر ابهللِّ  تدعوَنين
 

َها غ د وًّا َوَعِشيًّا} -46  {.النيار  يـ عمَرض وَن َعلَيـم
ســــــــــــــارى على  األ ضَ رِّ عُ   :من قوهلم ،هم هباهم وتعـذيبُ رواحِّ أ حراقُ إ :هم على الـنارمعىن عرضــــــــــــــِّ 

.  مضرهبَ   وعلى السوطِّ  ،همقتلَ  على السيفِّ  قومَ ال رضَ عَ  :القاموس يف قالَ  ،تلوا بهذا قُ إ السيفِّ 
يًّاُغُدوًّا }  )روح البيان(. .وآخره النهارِّ  ولِّ أ يف أي:{ َوَعشِّ
 

 {.َأَوَلَم َتك  َتَمتِيك مم ر س ل ك مم ِِبلمبَـي َِناتِ قَال وا } -50
 )ابن كثري(. ما قامْت عليكم احلَُجُج يف الدنيا على ألسنةِّ الرسل؟. أي: أوَ 

 
َم الَ يَنَفع  الظياِلِمنَي يَـ } -52  .{َمعمِذَرَت  مم وم

. )روح  م ابطلـةألن معـذرهتَ  ؛وقـاتاأل بعضِّ  هم عن كفرهم لو اعتـذروا يفهم عـذرُ ًل ينفعُ أي: 
 البيان(.

 
 .{ِبَغريمِ س لمطَاٍن َأََته مم  ِإني اليِذيَن َي َاِدل وَن ِف َآََيِت اَّلليِ } -56
 )الطَّبي(. ايت.ن اآلمِّ  كَ رب ِّ  ن عندِّ هم به مِّ فيما أتيتَ  دُ اي حممَّ  الذين َياصمونكَ  إنَّ 

 على أيدي رسـلهِّ  وما أظهرَ   ،املنزلة وكتبهِّ  اليت نصـبها على توحيدهِّ  - سـبحانهُ  -  دًلئلهُ وآايته: 
  . )روح املعاين(.من املعجزات

 
ٍء اَل ِإَلَه ِإالي ه وَ َذِلك م  اَّللي  رَبُّك مم َخاِلق  ك لِ  } -62  .{َشيم
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ــياء، الذي ًل إلَه غريه، وًل  ــياَء هو هللاُ الواحُد األحد، خالُق األشـــــــ أي: الذي فعَل هذه األشـــــــ
 ربَّ سواه. )ابن كثري(.

 
 {.اليِذيَن َكان وا ِبَََِيِت اَّللِي ََيمَحد ونَ  َكَذِلَك يـ ؤمَفك  } -63

 .رفون عن توحيدهتنقلبون عن عبادته، وتنصيف اآليةِّ السابقة:  تـُْؤَفُكون{َل يف معىن }اق
 

 {.ُث ي ِمنم ن طمَفٍة ُث ي ِمنم َعَلَقةٍ ه َو اليِذي َخَلَقك مم ِمنم تـ َراٍب } -67
َم  تفســــــريُه يف غريِّ موضــــــع. وقد قاَل يف مثله، يف اآليةِّ اخلامســــــةِّ من ســــــورةِّ احلج: ذكَر أنه تقدَّ

 على الكثريِّ  من املـاء. وقـد يقعُ  يـلُ تـه، والنطفـة: القللقلَّ  نطفـةً  يَ من مين ، مس ِّ  :}مِّن نُّْطفـَةٍّ{ أي
}مثَّ  ،القطر دائمـةُ  :نطوف، أي قطر. وليلـةٌ  :ينطف، أي منـه، والنطفـة: القطرة، يقـال: نطفَ 

 أو املتجمد، وقيل: الشــديدُ  العبيط، أي الطريُّ  ق: الدمُ اجلامد، والعلَ  قة: الدمُ مِّْن َعَلَقةٍّ{ والعلَ 
 .احلمرة

 
َا يـَق ول  َله  ك نم فـََيك ون  َأممًرا  َقَضىفَِإَذا } -68  .{فَِإَّني

ا من  شـــيئً  رَ ذا قدَّ إ :كأنه قيل  ،التكوين رادةُ إهو  يالذ به عن ًلزمهِّ  عَّبََّ   ،مبعىن التقدير لقضـــاءُ ا
 .. )روح البيان(.كونه  رادَ أشياء و األ
 

 {.ونَ ِف َآََيِت اَّللِي َأَني ي صمَرف   َي َاِدل ونَ َأَلَم تـََر ِإىَل اليِذيَن } -69
 َياصمونك. )الطَّبي(.

 
َغماَلل  ِف َأعمَناِقِهمم َوالسياَلِسل  } -71 َحب ونَ  ِإِذ األم  {ي سم

 )الطَّبي(. م.هم يف جهنَّ يف أعناقِّ  والسالسلُ  األغاللُ  لُ عَ حني جتُ 
 ، أي: به دَ ي ِّ قُـ   فالنٌ  لَّ وغُ   .وســطه عضــاءَ األ به فيجعلُ  دُ وهو ما يقيَّ   ،ابلضــم   ل  غُ  مجعُ  غاللُ واأل

 .نقعُ  مجعُ  عناقُ واأل .ل  الغُ  و يدهِّ أ عنقهِّ  يف عَ ضِّ وُ 
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  اخللقِّ  بعضِّ   يصــالُ إ  ابلكســرِّ   الســلســلةِّ  وملا كان يف  ،ءِّ يابلشــ  ءِّ يالشــ  يصــالُ إ ابلفتحِّ   الســلســلةُ و 
 . )روح البيان، ابختصار(.هبا مسيتْ  ابلبعضِّ 

 
ِينَ  َمثـمَوىَخاِلِديَن ِفيَها فَبِئمَس  ادمخ ل وا أَبـمَواَب َجَهنيمَ } -76  {المم َتَكْبِ 

ــومةِّ لكم، ماكثنَي فيها أبًدا، فبئَس   ا املقســــــــــ ــرُي اآلية: وقيَل هلم: ادُخلوا جهنََّم من أبواهبِّ تفســــــــــ
 املنزُل النَّاُر املستعِّرُة ملن استكََّب عن ات ِّباعِّ احلق ، وأصرَّ على الكفرِّ والضَّالل. )الواضح(.

 
الً مِ ن قـَبم }  -78 لمَنا ر ســـــ  صم  ِلكَ َوَلَقدم َأرمســـــَ َنا َعلَيمَك َوِمنـمه م مين َليم نـَقمصـــــ  صـــــم ِمنـمه م مين َقصـــــَ

وٍل َأنم َيَمِتَ ِِبيٍَة ِإالي ِبِِذمِن اَّللِي فَِإَذا َجاء َأممر  اَّللِي  يَ َعلَيمَك َوَما َكاَن ِلَرســــــ  َر  ق ضــــــِ َقِ  َوَخســــــِ ِِبْلم
 .{ه َناِلَك المم بمِطل ون

 ، اي حممد كَ بعثتِّ  من قبلِّ   أي: مِّْن قـَْبلَِّك{} ،ىل قومهمإ  كثريٍّ   عددٍّ  يذو   {ُرُسالً  }َوَلَقْد أْرَسْلنا
 .  زمانك و من قبلِّ أ

 (. روح البيان){: ُحكِّم. ُقضِّيَ }
 

ري وا ِف اأَلرمِض فـَيَنظ ر وا} -82 ثـََر    أَفـََلمم َيســـــــــــِ ان وا َأكم اِقبـَة  الـيِذيَن ِمن قـَبمِلِهمم كـَ اَن عـَ َكيمَف كـَ
ِسب ونويًة َوآََثرًا ِف اأَلرمِض ِمنـمه مم َوَأَشدي قـ    .{َفَما َأغمََن َعنـمه م ميا َكان وا َيكم

ريُوا يفِّ اأَلْرضِّ فـََينظُُروا} هللا من   هؤًلء اجملـادلون يف آايتِّ  اي حممـدُ  رْ أفلم يســــــــــــــِّ  {:أَفـََلْم َيســــــــــــــِّ
الصـــــيف، و  هم يف الشـــــتاءِّ واليمن، رحلتِّ  إىل الشـــــأمِّ  ســـــفرٍّ   يف البالد، فإهنم أهلُ  كَ مشـــــركي قومِّ 

 ...فينظروا
ُبون} ــِّ ــُ   {:َفَما أَْغىَن َعنـُْهم مَّا َكانُوا َيْكســـــ ــطوتُ فلما جاءهم أبســـــ عنهم ما كانوا   نا، مل يغنِّ نا وســـــ

ــاً، ولكنهم ابدوا مجيعًـــ  يف اجلبـــال، ومل يـــدفعْ  يعملون من البيوتِّ  ــيئـ   .ا فهلكواعنهم ذلـــك شــــــــــــ
 )الطَّبي(.

 
َده  قَال وا َآَمني فـََلميا رََأوما ِبَمَسَنا } -84  {وََكَفرمََن ِِبَا ك نيا ِبِه م شمرِِكنيَ  ا ِِبَّللِي َوحم

 . )الطَّبي(.له غريهإقنا أنه ًل وصدَّ  ،هللا رًن بتوحيدِّ قالوا: أقرَ 
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 سورة فصلت

 
 .{تـَنمزِيل  ِمَن الريمحمَِن الريِحيمِ } -2

ــملةِّ  َر اًلمسنيِّ اجلليلنيِّ يف البســــ ــَّ ــورةِّ الفاحتةفســــ ــتقان من الرمحةِّ  وقال: امسانِّ ،  من ســــ على  مشــــ
على   اًلتفاقِّ  حكايةُ  مُ فهَ ما يُ   جريرٍّ  ابنِّ   من رحيم. ويف كالمِّ  مبالغةً   أشدُّ  نُ ااملبالغة، ورمح طريقِّ 

على   تـدلُّ  البنـاءِّ  أن زايدةَ  الـدنيـا. وقـد تقررَ  ورحيمُ  ،الـدنيـا واآلخرة نُ اهـذا، ولـذلـك قـالوا: رمحـ 
 املعىن. زايدةِّ 

 

ر  َغريم  َممن ونٍ  ن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ ِإني اليِذيَن َآمَ } -8  {.ََل مم َأجم
قوا هللا ورســوله، وعملوا مبا أمرهم هللا به ورســوله، وانتهوا عما هنياهم عنه، وذلك إن الذين صــدَّ 
 . )الطَّبي(.من األعمال هو الصاحلاتُ 

 
ِ أَيمِديِهمم َوِمنم خَ } -14  {.َأالي تـَعمب د وا ِإالي اَّلليَ لمِفِهمم ِإذم َجاَءَتم م  الرُّس ل  ِمنم َبنيم
 . )الطَّبي(.له ًل شريكَ  هُ وحدَ  ًل تعبدوا إًل هللاَ  أبنْ  هتم الرسلُ جاءَ 

 
 {.ِإَّني مم َكان وا َخاِسرِينَ } -25

هم رضــــــــــــــــا هللا  واإلنس، كــانوا مغبونني ببيعِّ  نــا من اجلن ِّ عليهم عــذابُ  الــذين حقَّ  إن تلــك األممَ 
 )الطَّبي(. عذابه.و  بسخطهِّ  هُ ورمحتَ 

 
 .{فـَلَن ِذيَقني اليِذيَن َكَفر وا َعَذاًِب َشِديًدا} -27

 أي: يف مقابلةِّ ما اعتمدوُه يف القرآنِّ وعنَد مساعه. )ابن كثري(. 
  عن ابنِّ   الشـــــديدُ  تعذيُبهم، والعذابُ  العذابِّ   وإذاقةُ .  بـــــــــــــــــــ }الَّذِّيَن َكَفُروا{ هنا املشـــــركني ملرادُ ا

 )التحرير والتنوير، ابختصار(. .الدنيا فهو عذابُ  ،بدر مِّ يو  أنه عذابُ  :عباس
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 {.َذِلَك َجَزاء  َأعمَداِء اَّللِي النيار  } -28
 . )الطَّبي(.هللا أعداءِّ  جزاءُ  ،ى به هؤًلء الذين كفروا من مشركي قريشزَ الذي جيُ  هذا اجلزاءُ 

 
 {.َغف وٍر رَِحيمٍ نـ ز اًل ِمنم } -32

لذنوبِّكم، رحيمٍّ بكم رؤوف، حيُث غفر، وســرت، ورحم،  مِّن غفورٍّ  وإنعاماً  وعطاءً  أي: ضــيافةً 
 ولطف. )ابن كثري(.

 
َزغَنيَك ِمَن الشييمطَاِن نـَزمغ  } -36 َتِعذم ِِبَّللِي ِإنيه  ه َو السيِميع  المَعِليم  َوِإميا يـَنـم  {.فَاسم

  كَ واستجارتِّ  الشيطان، منَ  كَ ًلستعاذتِّ  هو السميعُ  هللاَ إن  من خطواته، ابهلل واعتصمْ  فاستجرْ 
 ، ن نزغـاتـهمِّ  كَ ى يف نفســـــــــــــــِّ مبـا ألقَ  العليمُ  ،غريك وكالمِّ  كَ ن كالمـِّ مِّ  ذـلكَ  ولغريِّ  ،ن نزغـاتـهبـه مِّ 
.  لقــهخَ  وأمورِّ  ن أمورٍّ مِّ  ذلــكَ  وغريِّ  ،بلــكمن قِّ  ذلــكَ  بُ ذهــِّ ا يُــ وممــ   ،كبــه نفســــــــــــــــُ  كَ ثتْــ وحــدَّ 

 )الطَّبي(.
 

 { َوالشيممس  َوالمَقَمر  َوالنـيَهار  َوِمنم َآََيتِِه اللييمل  } -37
الَّةِّ على قدرتهِّ وعظمتِّه: اللَّيُل بظالمهِّ وسـكونِّه، والنَّهاُر بضـوئهِّ وحركتِّه،  ومِّن آايتهِّ العظيمةِّ الدَّ
ا، والقمُر بضــــــيائهِّ ومنازلهِّ ومنافعهِّ   ها وحرارهتِّ مُس بنورِّها وتوهُّجِّ . والشــــــَّ ومها يف تعاُقبٍّ مســــــتمر 

 )الواضح(.لألرض. 
 

 {.نيه  ِِبَا تـَعمَمل وَن َبِصري  إِ } -40
ى عليــه منهــا وًل من  ًل َيفَ  وعلمٍّ  أبعمــالكم اليت تعملوهنــا ذو خَّبةٍّ  - أيهــا النــاسُ  -إن هللا 

 )روح املعاين(. أعمالكم. فيجازيكم حبسبِّ  ،)الطَّبي( .غريها شيءٌ 
 

 {.تـَنمزِيل  ِمنم َحِكيٍم محَِيدٍ } -42
يـــدٍّ{ مبعىن حممود، أي: يف مجيعِّ مـــا أيمُر بـــه وينَهى عنـــه، }َحكِّيمٍّ{ يف أقوالـــهِّ وأفعـــالـــه، }محِّ 

 اجلميُع حممودٌة عواقبُه وغاايته. )ابن كثري(.
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َنا م وَسى المِكَتاَب } -45 ت ِلَف ِفيهِ َوَلَقدم آتـَيـم  {.فَاخم
 . )الطَّبي(.من اليهود وتوهُ الذين أُ  ،مبا فيه يف العملِّ  فَ لِّ فاختُ 
 (. يعين موسى عليه السالم.. )ابن كثريوذيوأُ  بَ ذ ِّ كُ   :أي
 

 اجلزء اْلامس والعشرون
 

 سورة الشورى
 
َِكيم  اَّللي  } -3  {.المَعزِيز  اْلم

كِّيُم{ يف أقوالهِّ وأفعاله. )ابن كثري(. ُ اْلَعزِّيُز{ أي: يف انتقامه، }احلَْ  }اَّللَّ
 
َرمِض َوه َو } -4  .{ِظيم  المَعِليُّ المعَ َله  َما ِف السيَماَواِت َوَما ِف األم
  وهو ذو علو ٍّ وارتفاعٍّ على كل ِّ شــيء، واألشــياءُ كلُّها دونه، ألهنم يف ســلطانه،{: َوُهَو اْلَعلِّيُّ }

}الَعظِّيُم{: الذي لُه العظمُة والكَّبايءُ واجلَّبيَّة.   ،جاريٌة عليهم قدرتُه، ماضـــــــــــيٌة فيهم مشـــــــــــيئته
 )الطَّبي(.

 
 {.اَّللي  َرّبِ  َذِلك م  } -10

  صــــفاتهُ  هذا الذي هذه الصــــفاتُ  :املشــــركني ابهلل هلؤًلءِّ  صــــلى هللا عليه وســــلم: قلْ   هِّ لنبي ِّ  قولُ ي
 )الطَّبي(.. على شيء كم اليت تدعون من دونه، اليت ًل تقدرُ ريب، ًل آهلتُ 

 
نَـه مم َوَما تـََفريق وا ِإالي ِمن بـَعمِد َما َجاءه م  المِعلمم  }  -14 بَـَقتم  بـَغمًيا بـَيـم ِمن ريبِ َك   َوَلومالَ َكِلَمة  ســـــــــَ

نَـه مم َوِإني اليِذيَن   َي بـَيـم ــِ مًّى ليق ضــــــــ ــَ كٍ  مِ نمه    أ ورِث وا المِكَتابَ ِإىَل َأَجٍل مُّســــــــ ِمن بـَعمِدِهمم َلِفي شــــــــــَ
 .{م رِيب
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نَـُهمْ } ــتطالةُ  يالبغ وحقيقةُ  .ى مبعىن طلبن بغَ مِّ   {:بـَْغيًا بـَيـْ  ، املفردات كما يف  ،حق   بغريِّ  اًلســـــــ
ًل  ،اجلاهلية ةِّ وللحميَّ  ،وجاهها وشـــهرهتا ،لكها وســـياســـتهامُ  وطلبِّ  ،دنياال طلبِّ  ًلبتغاءِّ  أي:

  .ذلك شبهة ألن هلم يف
 هلُ أ أويتَ ما  من بعدِّ ، القرآن  أي: ،الكتاب اوتو أن املشــركني الذين أو   أي: {:أُورِّثُوا اْلكِّتَابَ }

ــلاأل يف  يراثُ واإل .مكتاهبَ   الكتابِّ   بعد القرنِّ  املتأخرَ  لَ يعين اجليكثري:  . )وقاَل ابُن  مرياث :صـــــــــ
 (.للحق   بِّ املكذ ِّ  األولِّ 

واملكــابرة   يالبغ ًل حملضِّ إولــذلــك ًل يؤمنون  ،اًلضــــــــــــــطراب أي: ،القلق يف وقعٍّ مُ  :ُمرِّيــب{}
ــطراهبا  النفسِّ  قلقُ   :والريبة  .الكتابني هلِّ أ كدأبِّ   ،بعدما علموا حبقيته ــمَّ  ،واضـــــ  الشـــــــكُّ ى ويســـــ

 . )روح البيان(.أنينةالطم ويزيلُ  النفسَ  ألنه يقلقُ  ابلريبِّ 
 

ينِ } -21  {.َما َلَم َيَمَذن ِبِه اَّللي   َأمم ََل مم ش رََكاء َشَرع وا ََل م مِ َن الدِ 
 ... )الطَّبي(.شركهم وضاللتهم ابتدعوا هلم من الدين يف أم هلؤًلء املشركني ابهلل شركاءُ 

 
َنياتِ ِف َرومضَ  َواليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاتِ } -22  {.اِت اجلم

 ، وتركِّ ما هنى عنه.ذكَر يف اآليةِّ اليت بعدها، أهنم اجلامعون بني اإلميانِّ والعملِّ مبا أمَر هللا به
 

 {.ََل مم َعَذاب  َشِديد  َوالمَكاِفر وَن } -26
ــةِّ مِّن ــامـ ــَدُه يوَم القيـ ــا هلم عنـ ــافريَن ومـ ــل، ذكَر الكـ ــا هلم مِّن الثوابِّ اجلزيـ ــا ذكَر املؤمنني ومـ   ملـ

م. )ابن كثري(.  العذابِّ الشديدِّ املوجعِّ املؤملِّ يوَم معادِّهم وحساهبِّ
 

َِميد المَوِلُّ َوه َو } -28  {.اْلم
 . )روح البيان(.الرمحة ونشرِّ  حسانِّ ابإل هُ  عبادَ يتوىلَّ  يالذ ،دالسي ِّ  املالكُ 

 
َرمِض َوَما } -29  {.ِمنم َدابيةٍ  ِفيِهَما َب ي َوِمنم َآََيتِِه َخلمق  السيَماَواِت َواألم

 فرََّق. )الطَّبي(.
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ِر َكاأَلعماَلم آََيتِهِ َوِمنم } -32 ََواِر ِف المَبحم  .{اجلم

 . )الطَّبي(.هللا ومن حججِّ 
 . )روح البيان(.وحكمته وعظمتهِّ  تعاىل وقدرتهِّ  وحدتهِّ  دًلئلِّ 

 
ِكِن الر ِيَح } -33 رِهِ  فـََيظمَللمنَ ِإن َيَشأم ي سم  {.َرَواِكَد َعَلى ظَهم

 . )روح البيان(.رنصِّ يَ ف
 

 {.َما ََل مم ِمنم حمَِيصٍ  َي َاِدل وَن ِف َآََيتَِناَويـَعمَلَم اليِذيَن } -35
على    تهِّ وأدلَّ  هِّ َّبَ وعِّ   يف آايتهِّ   ن املشــــــــــركنيَ ا صــــــــــلى هللا عليه وســــــــــلم مِّ حممدً   هُ رســــــــــولَ  َياصــــــــــمونَ 

 .. )الطَّبي(.توحيده.
 

َا السيبِيل  } -42 َق ِ َعَلى اليِذيَن يَ  ِإَّني َرمِض ِبَغريمِ اْلم  {.ظمِلم وَن النياَس َويـَبـمغ وَن ِف األم
 إمنا الطريُق لكم.. )الطَّبي(.

 
ونَ َوتـََراه مم }  -45 ِعنَي ِمَن الذُّلِ  يـَنمظ ر وَن ِمنم طَرمٍف َخِفيٍ  َوقَاَل اليِذيَن  يـ عمَرضــــــ  َها َخاشــــــِ َعلَيـم

ر و  رِيَن اليِذيَن َخسـِ َاسـِ َم المِقَياَمِة َأاَل ِإني َآَمن وا ِإني اْلم ِليِهمم يـَوم ه مم َوَأهم ِف َعَذاٍب  الظياِلِمنيَ ا أَنـمف سـَ
 {.م ِقيمٍ 

  ،حم املؤمن يف  معىن العرضِّ  وقد سـبقَ  .عليها ابلعذاب املدلولِّ   ،رعلى النا  أي: {:يـُْعَرضـُونَ }
 {.}النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـَْها :عند قوله

هم رواحِّ أ حراقُ إ :هم على النارمعىن عرضــــِّ غافر، وقد قاَل هناك:  ( من ســــورةِّ 46ويعين اآليَة )
 رضَ عَ  :القاموس يف قالَ   ،تلوا بهذا قُ إ ســــــارى على الســــــيفِّ األ  ضَ رِّ عُ  :من قوهلم ،هم هباوتعذيبُ 
 ا.هـ. .مضرهبَ  وعلى السوطِّ  ،همقتلَ  على السيفِّ  القومَ 

 . )روح البيان(.املشركني أي: {:الظَّالِّمِّنيَ }
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 {َفَما َله  ِمنم َسبِيلٍ  نم ي ضمِلِل اَّللي  َومَ } -46
 .التوفيق ويسلبهُ أي: َيذله،  ( من سورةِّ النساء:143قاَل يف تفسريها، يف اآليةِّ )

 
َمِئذٍ  ميلمَجأٍ َما َلك م مِ ن } -47  {.يـَوم
 . )روح البيان(.ما من العذاب لكم خملصٌ  ما أي: ،ليهإون ؤ تلتج مفر ٍّ  أي:

 
 سورة الزخرف

 
 {.المِكَتاِب المم ِبنيوَ } -2

ِّ بِّ ابلكتا املرادَ ذكَر يف اآليةِّ الثانيةِّ من سورةِّ الشعراء، أن  ر، أو  ظهِّ ــــــــــــــُ امل : القرآن، واملبني: املبني ِّ
 ِّ  .مبعىن ابن كان من أابنَ   إنْ  ،الظاهر البني ِّ

 
َرمَض لَيَـق ول ني َخَلقَ } -9  {.المَعزِيز  المَعِليم  ه ني َولَِئنم َسأَلمتَـه مم َمنم َخَلَق السيَماَواِت َواألم

.  ى عليه شـيءمن األشـياء، ًل َيفَ  وما فيهنَّ  هبنَّ  من أعدائه، العليمُ  وانتقامهِّ  يف سـلطانهِّ   العزيزُ 
 )الطَّبي(.

 
 {.ِبَقَدرٍ  السيَماء َماءَواليِذي نـَزيَل ِمَن } -11

 هو املطُر إبمجاع. )ابن عطية(.
 

 .{َما تـَرمَكب ون المف لمِك َواألَنـمَعامِ ك ليَها َوَجَعَل َلك م مِ َن   َواليِذي َخَلَق اأَلزمَواجَ } -12
{} { ،وهي السفن :مَِّن الُفْلكِّ  )الطَّبي(.. وهي البهائم :}واألْنعامِّ
 

ََن َآِبَ }  -23 َف وَها ِإَني َوَجدم لمَنا ِمنم قـَبمِلَك ِف قـَرميٍَة ِمنم َنِذيٍر ِإالي قَاَل م َتم َءََن  وََكَذِلَك َما َأرمســـــــــــَ
 {.َعَلى أ ميٍة َوِإَني َعَلى َآََثرِِهمم م قمَتد ونَ 
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َر كلميت } ن  مِّ   املشـــــركونَ  هؤًلءِّ  وهكذا كما فعلَ {. وتفســـــرُي اآلية: ُمْقَتُدونَ } { وُمرْتَفُوَهافســـــَّ
يف   اي حممـدُ  كَ مِّن قبلِـّ  لْ رســــــــــــــِّ مل نُ  ،قوهلم وـقالوا مـثلَ  ،ابهلل الكفرِّ  ن أهـلِّ هم مِّ ن قبلِّ مَ  لَ عْـ فِّ   قريشٍّ 

  ،روهم ســـــخطناروهم وحذَّ فأنذَ  ،هم بنانا على كفرِّ هم عقابَ رُ نذِّ رســـــاًل تُ  - هايعين إىل أهلِّ  -  قريةٍّ 
  ةٍّ ًن على ملَّ  وجدًن آابءَ إًن  : -  وهم رؤســــــاؤهم وكَّباؤهم - ُمرتَفوها إًل  قالَ  ،نا هبمعقوبتِّ  وحلولَ 

مــا كــانوا  ونعبــدُ  ،ي فعلواكــالــذ  نفعــلُ  ،همبفعلِّ  هم مقتــدونَ هم وطريقتِّ وإًن  على منهــاجِّ  ،ينودِّ 
 . )الطَّبي، ابختصار(.يعبدون

 
َقُّ } -30 ر  َوِإَني ِبِه َكاِفر ون َوَلميا َجاءه م  اْلم  .{قَال وا َهَذا ِسحم

 . )البغوي، اخلازن(.يعين القرآن
 

ِر الريمحمَِن } -36  .{فـَه َو َله  َقرِين نـ َقيِ ضم َله  َشيمطَاَنً َوَمن يـَعمش  َعن ِذكم
 . )البغوي(.عليه طهُ ونسل ِّ  ،إليه هُ له شيطاًنً ونضمُّ  بْ نسب ِّ 

 
 {.المَقرِين  فَبِئمَس } -38

 فبئَس الصَّاحُب اخلبيث. )الواضح(.
 

َي } -40 ِمع  الصُّمي َأوم ََتمِدي المع مم  {.َوَمنم َكاَن ِف َضاَلٍل م ِبنيٍ أَفَأَنمَت ت سم
أنه  ضـاللهُ  احلق ، قد أابنَ  سـبيلِّ   غريَ  سـالكٍّ السـبيل،    عن قصـدِّ  دي من كان يف جورٍّ هتَ  أوَ ... 

  ؟جائر السبيلِّ   زائل، وعن قصدِّ عن احلقِّ  
كيف   خلقـهِّ  قلوبِّ  صــــــــــــــرفُ  اـلذي بيـدهِّ  ،ثنـاؤه: ليس ذـلك إلـيك، إمنـا ذـلك إىل هللا جـلَّ  يقولُ 

 )الطَّبي(. غهم النذارة.شاء، وإمنا أنت منذر، فبل ِّ 
 

َن َوَملَِئهِ  تَِناِبََِيَ َوَلَقدم َأرمَسلمَنا م وَسى } -46  {.ِإىَل ِفرمَعوم
 مبعجزاتنا. )الواضح(.حبججنا. )الطَّبي(. 
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 {.َجَدالً َوقَال وا َأآَِلَتـ َنا َخريم  َأمم ه َو َما َضَرب وه  َلَك ِإالي } -58
 . )البغوي(.ابلباطل خصومةً 

 
َ ه َو َرّبِ  َورَبُّك مم فَاعمب د وه  } -64   {.ِإني اَّللي

 طاعَته، واعبدوُه وحَده. )الواضح(.يف العبوديَّة، وهللاُ ريب ِّ وربُّكم، فالتزموا فأًن مثُلكم 
 

َمِئٍذ بـَعمض ه مم لِبَـعمٍض َعد وٌّ } -67  .{ِإالي المم تيِقنياأَلِخاليء يـَوم
 . )البغوي(.وجل   هللا عزَّ  على طاعةِّ  ،وجل   ني يف هللا عزَّ إًل املتحاب ِّ 

 
َم َواَل أَنـمت مم ََي ِعَباِد اَل َخوم } -68  {.حَتمَزن ونَ ف  َعلَيمك م  الميَـوم
وًل أنتم   ،عنكم كم منه برضـــــــايَ نتُ فإين قد أمِّ  ،ن عقايبمِّ  اليومَ  عليكمُ  اي عبادي ًل خوفٌ ... 

 )الطَّبي(. موه منها.ا فارقتُ لكم ممَّ  م عليه خريٌ متُ دِّ الذي قَ  فإنَّ  ،الدنيا على فراقِّ  حتزنونَ 
 

ِلِمنيَ وا ِبَََِيتَِنا وََكان وا اليِذيَن َآَمن  } -69  {.م سم
رعِّ  ــَّ ــولِّه، منقادين للشــــ ــلِّمني ألمرِّ هللاِّ ورســــ ــَتســــ م، وكانوا مســــ ــَدقوا يف إمياهنِّ الذين آمنوا ابهللِّ وصــــ

 وأحكامِّه. )الواضح(.
 

َرمضِ َوتـََباَرَك } -85 نَـه َما اليِذي َله  م لمك  السيَماَواِت َواألم  .{َوَما بـَيـم
وتعاىل عن  وًل ممانعة، فســـــــــبحانهُ  فيهما بال مدافعةٍّ  فُ ومالكهما، واملتصـــــــــر ِّ هما هو خالقُ  :يأ

 )ابن كثري(. ...الولد
 

ِمن ونَ َوِقيِلِه ََي َربِ  ِإني َهؤ اَلِء } -88 م  اَل يـ ؤم  {.قـَوم
 قوٌم معاندوَن كذَّبوين وًل يؤمنون. )الواضح(.

 
 {.َلم ونَ َفَسومَف يـَعم فَاصمَفحم َعنـمه مم َوق لم َساَلم  } -89
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 . )الطَّبي(.على كفرهم والعذابِّ  والنكالِّ  ن البالءِّ ون مِّ ما يلقَ  {َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ }
 

 سورة الدخان 
 
 .{َوالمِكَتاِب المم ِبنيِ } -2

ِّ  :يف اآليةِّ الثانيةِّ من سورةِّ الشعراء قالَ  ِّ ظهِّ ــُـــــ امل املبني: املبني ِّ  الظاهر إن كان من أابنَ   ر، أو البني ِّ
 .مبعىن ابن

 
َلٍة م َبارََكٍة ِإَني ك نيا } -3  {م نمِذرِينَ ِإَني أَنـمَزلمَناه  ِف لَيـم

 حجَُّة هللاِّ على عباده. )ابن كثري(.علِّمنَي الناَس ما ينفُعهم ويضرُّهم شرًعا، لتقوَم أي: مُ 
 
 {.ِإنيه  ه َو السيِميع  المَعِليم   َرمحمًَة ِمنم رَبِ كَ } -6

 ، رمحتنا عليهم فاضـــةِّ إجل أل ىل العبادِّ إ ابلكتبِّ  الرســـلِّ  رســـالُ إنا ن عادتَ أل نزلنا القرآنَ أًن إ أي:
ىل إ الواصــــــــــــــلةُ   منها الرمحةُ  املرادَ ن أعلى  ،عنه متأخرةً  ،رســــــــــــــاللإل غايةً  {ةً محَْ رَ }  :قوله فيكونُ 
ــاءِّ أ ،العباد ــابقةِّ  و ًلقتضـــــ ــاهلَ إ  رمحتنا الســـــ ــالا لإلمً ا متقد ِّ ابعثً  فيكونُ  ،مرســـــ  دَ ن املراأعلى  ،رســـــ

  ،ومقتضـــــــــياهتا  الربوبيةِّ  حكامِّ أن ذلك من أب  يذانِّ لإل الضـــــــــمريِّ  موضـــــــــعَ  الرب ِّ  ووضـــــــــعُ  .مبدأها
 . )روح البيان(.للتشريف ،عليه السالم ىل ضمريهِّ إ ضافتهُ إو 
 
ت مم م وِقِننيَ } -7 نَـه َما ِإنم ك نـم َرمِض َوَما بـَيـم  {.َربِ  السيَماَواِت َواألم

}إِّن  ،بُّ السماواتِّ واألرضِّ وخالُقهما ومالُكهما وما فيهماأي: الذي أنزَل هذا القرآَن هو ر 
 )ابن كثري(. .قنيكنتم متحق ِّ   إنْ  :ُكنُتْم مُّوقِّنِّنَي{ أي

 
َويِلنيَ } -8 ِيت  رَبُّك مم َوَربُّ َآَِبِئك م  األم  {.اَل ِإَلَه ِإالي ه َو َي مِيي َوَي 
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ًل  ـفإـنهُ  ،هفال تعـبدوا غريَ  ،ومـا بينهمـا رضِّ واأل واتِّ االســــــــــــــمـ  رب ِّ  غريُ   لكم أيهـا الـناسُ  ًل معبودَ 
 ا كانَ ممَّ  ما يشـاءُ   ومييتُ  ،ي ما يشـاءيهو الذي حيُ  ،واهسـِّ  وًل تنبغي لشـيءٍّ  ،لغريه العبادةُ  تصـلحُ 

 ا.حيًّ 
ن آابئكم كم مِّ ى قبلَ ن مضَـــ مَ  كم ومالكُ يقول: هو مالكُ   {لِّنيَ وَّ آابئُِّكُم اأْلَ  ُكْم َوَربُّ َربُّ }وقوله:  

 .لنياألوَّ 
  وًل نفع. على ضر ٍّ  كم اليت ًل تقدرُ آهلتِّ  دونَ  فاعبدوهُ  هو الربُّ  ،صفته يقول: فهذا الذي هذهِّ 

 )الطَّبي(.
 

 {.َهَذا َعَذاب  أَلِيم  يـَغمَشى النياَس } -11
َذاٌب أَلِّيمٌ }واجلهــــد:  يعين أهنم يقولون ممــــا ًنهلم من ذلــــك الكربِّ  ــَ َذا عــ ــَ .  وهو املوجع {،هــ

 )الطَّبي(.
 

َتِقم ونَ  نـَبمِطش  المَبطمَشةَ َم يـَوم } -16 َى ِإَني م نـم  {.المك ْبم
. )روح  العظمى العقوبةَ  ونعاقبُ  ننتقمُ  القيامةِّ  يومَ  أي: ،ولةوصـــــَ  بعنفٍّ يءِّ الـشــــ  تناولُ   :البطش
 البيان(.

 
 {َكمم تـَرَك وا ِمنم َجنياٍت َوع ي ونٍ } -25

وهي  ،وأشـــــــــجار بســـــــــاتنيَ ن هم مِّ إاي   هللاِّ  هم وتغريقِّ مهلكِّ  بعدَ  ن القبطِّ مِّ  وقومهُ   فرعونُ   كم تركَ 
 . )الطَّبي(.ميف جناهنِّ  ينفجرُ  ما كانَ  يعين ومنابعَ  :{ونٍّ يُ عُ وَ } ،اتاجلنَّ 
 

 .{َوز ر وٍع َوَمَقاٍم َكِرَي} -26
  يف قالَ  .وأمناه  هُ ذا أنبتَ إ احلرثَ  هللاُ   من زرعَ  ،ابملصدر تسميةً   ،ابلبذر تَ نبِّ وهو ما استُ  ،عْر زَ  مجعُ 

ــراركشـــــف األ"   خالفَ  ،وخصـــــب ريفٍّ  هلَ أكانوا   أي: ،طعمةاأل وألوانِّ  قواتِّ األ  وفنونِّ   ":ســـ
 . )روح البيان(.نةحمسَّ  ومنازلَ  ،نةمزيَّ  حمافلَ  :َوَمَقامٍّ َكرِّي{} .العرب حالِّ 
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َناه مم ِإَّني مم َكان وا } -37 َلكم  {ُم مرِِمنيَ َأهم
 )الطَّبي(. م.هم برهب ِّ هم وكفرِّ إلجرامِّ  ... 

 
 {.َجنياٍت َوع ي ونٍ ِف } -52

 : {وهي البســـــــاتني، }َوُعُيونٍّ  :{يفِّ َجنَّاتٍّ ( من ســـــــورةِّ احلِّجر: }45يف اآليةِّ )قاَل يف مثلها، 
 .وهي األهنار

 
َِحيمِ } -56  {.َوَوقَاه مم َعَذاَب اجلم
 . )الطَّبي(.النار م يومئذٍّ عذابَ قني رهبُّ املتَّ  ى هؤًلءِّ ووقَ 
 

 سورة اجلاثية
 
َِكيمِ تـَنمزِيل  المكِ } -2  {.َتاِب ِمَن اَّللِي المَعزِيِز اْلم

 أمرَ  يف تـــدبريهِّ  {احَلكِّيمِّ } ،ن أعـــدائـــهمِّ  يف انتقـــامـــهِّ  {َعزِّيزِّ الْ } هللاِّ  ن عنـــدِّ مِّ  القرآنِّ  هـــذا تنزيـــلُ 
 )الطَّبي(. لقه.خَ 
 
َرمِض } -3 ِمِننيَ ِإني ِف السيَماَواِت َواألم  {.آَلَََيٍت لِلمم ؤم

 )الطَّبي(. نوها ورأوها.إذا تبيَّ  جِّ جَ حلُ اب قنيَ للمصد ِّ ألدلًة وحجًجا 
 
ٍم ي وِقن ونَ َوِف َخلمِقك مم َوَما يـَب  ُّ } -4  .{ِمنم َدابيٍة َآََيت  ِلَقوم

يُوقُِّنوَن{ لَِّقْومٍّ }آايٌت ، كمجنســــِّ  ن غريِّ عليها مِّ  تدبُّ  ةٍّ ن دابَّ مِّ  يف األرضِّ  قَ ما تفرَّ  وخلقهِّ  ...
 )الطَّبي(. .ون هبا، ويعلمون صحتهااألشياء، فيقرُّ  قائقِّ يوقنون حب لقومٍّ  يعين: حججاً وأدلةً 

 
ٍم يـَعمِقل ونَ } -5  {.َآََيت  ِلَقوم
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به  هُ عنه ما وعظَ  ويفهمونَ  ،هُ جَ جَ حُ  عن هللاِّ  يعقلونَ لقومٍّ  هلل على خلقه، وحججٌ   يف ذلك أدلةٌ 
 )الطَّبي(. والعَِّّب. ايتِّ ن اآلمِّ 
 
َلى َعلَيم } -8 َمع  َآََيِت اَّللِي تـ تـم ِْبًا   هِ َيسم َتكم َمعمَهاُث ي ي ِصرُّ م سم  {.َكَأنم َلَم َيسم

َمْعَها{ أي: كأنُه ما مسعها. )ابن   َمُع آاَيتِّ اَّللَِّّ تـُتـَْلى َعَلْيهِّ{ أي: تُقرأ عليه، }َكَأْن مَلْ َيسـْ }َيسـْ
 كثري(.

 
ًئا اّتيََذَها } -9  {.ه ز ًواَوِإَذا َعِلَم ِمنم َآََيتَِنا َشيـم

  ابلكالم، وإًل فـإن مطلقَ  املســــــــــــــتهزىءِّ  هزؤاً أهنم يلوكوهنـا أبفواههم لوكَ  ايتِّ معىن اّتـاذهم اآل
حتريُفها   اآلايتِّ  ببعضِّ  منها. ومن اًلســـــتهزاءِّ  بشـــــيءٍّ  على العِّلمِّ  ًل يتوقفُ  ابآلايتِّ  اًلســـــتهزاءِّ 

 .(... )التحرير والتنويرمنها عمداً لالستهزاء املرادِّ  ها غريَ وحتميلُ  ،على مواضعها
 

ِرَي اَّللي  } -12 َر لَِتجم  .{ِفيِه ِبَِممرِهِ  المف لمك   اليِذي َسخيَر َلك م  المَبحم
 السفن.

 
ٍم يـَتَـَفكير ونَ  آَلَََيتٍ ِإني ِف َذِلَك } -13  {.ِلَقوم
 )الطَّبي(. ودًلًلت. ماتٍّ َلعال

 
دِ } -17 تَـَلف وا ِإالي ِمنم بـَعـــم ا اخم َممِر َفمـــَ اٍت ِمَن األم اه مم بـَي ِنـــَ نـــَ اَءه م  المِعلمم  َوَآتـَيـم ا جـــَ ا مـــَ   بـَغميـــً

نَـه مم   .{بـَيـم
 . )روح البيان(.ا فيهًل شكًّ  ،بينهم ا حدثَ وحسدً  عداوةً  أي:

 
َواءَوالَ تـَتيِبعم } -18  .{اليِذيَن الَ يـَعمَلم ون َأهم
 . )روح البيان(.للشهوات التابعةَ  واعتقاداهتم الزائغةَ  اجلهلةِّ  ءَ اآر  أي:
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َقِ  َوَخَلَق اَّللي  } -22 َرمَض ِِبْلم اَواِت َواألم مـَ بـَتم  الســـــــــــي لُّ نـَفمٍس ِبـَِا َكســـــــــــَ َزى كـ  َوه مم اَل   َولِت جم
 {ي ظمَلم ونَ 

 ًل لنبخسَ  ،همبا هو أهلُ  واملسيءَ  ،ابإلحسان احملسنَ  ،ن عملمِّ  مبا عملَ  عاملٍّ  كلَّ   هللاُ   ثيبَ وليُ 
ــنَ  ــانه ثوابَ  احملسـ ــيءِّ  جنعلَ أو  ،هفنعاقبَ  غريهِّ  عليه جرمَ  وحنملَ  ،إحسـ ــانِّ  ثوابَ  للمسـ   غريهِّ  إحسـ
 )الطَّبي(. يداه. مبا كسبتْ  كالًّ   لنجزيَ  ولكنْ  ،هفنكرمَ 

 
 {.اَل رَيمَب ِفيَهاَوِإَذا ِقيَل ِإني َوعمَد اَّللِي َحقٌّ َوالسياَعة  } -32

 . )الطَّبي(.فيها، يعين يف الساعة ًل شكَّ 
 

ُت م َآََيِت ا} -35  {.ه ز ًواَّللِي َذِلك مم ِِبَنيك م  اّتيَذم
 . )الطَّبي(.تسخرون منها يعين سخريةً 

 
د  َربِ  } -36 َمم َرمِض َربِ  المَعاَلِمنيَ فَِلليِه اْلم  {.السيَماَواِت َوَربِ  األم

دُ هِّ احلَْ فَلِّلَـّ } ن  مـا بكم مِّ  كـلَّ   فـإنَّ  ،هـا النـاسدوا أيُّ فـامحَـ  هُ فـإاي   ،لقـهخَ  عنـدَ  وأايديـهِّ  مـهِّ على نِّعَ  {مـْ
 وتشـــــــــركونَ  رابًّ   ن دونهِّ مِّ  هُ خذونَ ما تتَّ  ودونَ  ،ووثن ن آهلةٍّ مِّ  ن دونهِّ مِّ  ما تعبدونَ   دونَ  فمنه نعمةٍّ 

  ن أصــنافِّ مِّ  ما فيهنَّ  مجيعِّ  مالكِّ و  ،الســبع ضــنيَ األرَ  ومالكِّ   ،الســبع واتِّ االســم مالكِّ  ،به معه
 )الطَّبي(. .اخللق

 
 اجلزء السادس والعشرون

 
 سورة األحقاف

 
َِكيمِ تـَنمزِيل  المِكَتابِ } -2  .{ ِمَن اَّللِي المَعزِيِز اْلم
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ــولهِّ  على عبدهِّ  الكتابَ  تعاىل أنه أنزلَ  َيَّبُ  ــلم حممدٍّ  ورسـ ــلى هللا عليه وسـ ــلواتُ   ،صـ هللا عليه  صـ
. )ابن  واألفعال يف األقوالِّ  رام، واحلكمةِّ اليت ًل تُ  ابلعزةِّ   هُ نفســـــــــَ  الدين، ووصـــــــــفَ  دائماً إِّىل يومِّ 

 كثري(.
 
ًئا افمََتَيـمت ه  ق لم ِإِن  ََتَاه  افم َأمم يـَق ول وَن } -8  {.َفاَل َتَمِلك وَن ِل ِمَن اَّللِي َشيـم

 . )الطَّبي(.كذابً   صهُ وّترَّ  هُ اختلقَ 
 

 {.َوَأنم َأعمَمَل َصاِْلًا تـَرمَضاه  } -15
صــلى    رســولهِّ  وطاعةِّ  بطاعتهِّ  اليت ترضــاها، وذلك العملُ  صــاحلاً من األعمالِّ  أوزعين أن أعملَ  

 )الطَّبي(. .لمهللا عليه وس
 

َرَج َوَقدم َخَلِت المق ر ون  ِمنم قـَبمِلي أََتِعَداِنَِّن َواليِذي قَاَل ِلَواِلَديمِه أ فٍ  َلك َما } -17  {.َأنم أ خم
 من َوعَد.

 
نِ  َواإلمِ أ ولَِئَك اليِذيَن َحقي َعلَيمِهم  المَقومل  }  -18 نمِس ِإَّني مم  ِف أ َمٍم َقدم َخَلتم ِمنم قـَبمِلِهمم ِمَن اجلِم
 {.وا َخاِسرِينَ َكان  

 وا عن أمرِّ وعتَ  ،هللا بوا رســـــــــــــلَ الذين كذَّ   ،واإلنس ن اجلن ِّ هم مِّ وا قبلَ الذين مضـــــــــــــَ   من األممِّ ... 
 .)الطَّبي( ابلعقاب. والنعيمَ  ،ى ابلضاللدَ هم اهلُ ببيعِّ  إهنم كانوا املغبوننيَ  ،مرهب ِّ 
 

ِ َيَديمِه َوِمنم َخلمِفهِ َمه  َواذمك رم َأَخا َعاٍد ِإذم أَنمَذَر قـَوم }  -21 َقاِف َوَقدم َخَلِت النُّذ ر  ِمنم َبنيم َحم   ِِبألم
ٍم َعِظيمٍ  َ ِإّن ِ َأَخاف  َعلَيمك مم َعَذاَب يـَوم  {.َأالي تـَعمب د وا ِإالي اَّللي

ــركوا مع هللاِّ ًل تُ  ــيئً  شـ ــوا له العبادةأخلِّ  ولكنْ  ،هكم إايَّ ا يف عبادتِّ شـ ًل  نهأ  ،ةدوا له األلوهوأفرِّ  ،صـ
  يومٌ  وذـلكَ  ،عظيم يف يومٍّ  هللاِّ  عـذابَ  هللاِّ  كم غريَ بعبـادتِّ  عليكم أيهـا القومُ  إين أخـافُ  ،إلـه غريه

 )الطَّبي، ابختصار(. القيامة. وهو يومُ  ،ههولُ  عظمُ يَ 
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َم } -25 رِِمنيَ َكَذِلَك َْنمِزي المَقوم  {.المم جم
 الكافرين ابهلل. )الطَّبي(.

 
 {.َحد وَن ِبَََِيِت اَّلليِ ََيم ِإذم َكان وا } -26

 )الطَّبي(. هتم.ه، وينكرون نبوَّ وهم رسلُ  ،هللا بون حبججِّ إذ كانوا يكذ ِّ 
 

َنا ِإلَيمَك } -29 َتِمع وَن المق رمآنَ  نـََفًراَوِإذم َصَرفـم نِ  َيسم  {.مِ َن اجلِم
ــرة دونَ   النفرُ   ىل احلربِّ إ أي:  ،فرميكنهم الن رجالٍّ  ةُ عدَّ   النفرُ   :الراغب قالَ  ،نفارأ ومجعهُ  ،العشــ

 . )روح البيان(.وحنوها
 

َم يـ عمَرض  اليِذيَن َكَفر وا َعَلى النيارِ } -34  {.َويـَوم
هم إاي   وعقابهِّ  ،م الصــــــــــــاحلةعلى أعماهلِّ  هُ عبادَ  هللاِّ  وثوابِّ  ،بون ابلبعثاملكذ ِّ  هؤًلءِّ  ضُ عرَ يُ  ويومَ 

 )الطَّبي(. م.جهنَّ  ًنرِّ  ،على النار ،ئةم السي ِّ على أعماهلِّ 
ــوكاين يف لفظِّ } ــها:20يـُْعَرُض{ يف اآليةِّ )وقاَل الشـــ ــورةِّ نفســـ َويـَْوَم يـُْعَرُض ٱلَّذِّيَن } ( من الســـ

بون، من  ضـــــــــــــون: يعذَّ عرَ بون منها، وقيل: معىن يُ قرَّ ويُ  فينظرون إىل النارِّ ...  َكَفُرواْ َعَلى ٱلنَّارِّ{ 
 .عليهم النارُ  ضُ رَ عواملعىن: تُ  ،قلب على السيف، وقيل: يف الكالمِّ  هُ ضَ قوهلم: عرَ 

 
َم يـََرومَن َما ي وَعد وَن } -35  .{ِإالي َساَعًة ِمنم ََّنَارٍ  َلَم يـَلمبَـث واَكَأَّني مم يـَوم

 . )روح البيان(.مل ميكثوا
 

 سورة حممد 
 
 {.الصياِْلَاتِ َواليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا } -2

 . )ابن كثري(.هم وظواهرهمهم وبواطنُ هللا جوارحُ  لشرعِّ  م وسرائرهم، وانقادتْ قلوهبُ  آمنتْ  :أي
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َار  } -12 ََّنم ِخل  اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم َ ي دم  {.ِإني اَّللي
ُلهإنَّ هللاَ ُيكرُِّم  م خرَي اجلزاء، فُيدخِّ احلنَي يوَم القيامة، ويُثيُبهم على أعماهلِّ م جنَّاتٍّ  املؤمننَي الصــَّ

م وهبجتِّهم. )الواضح(.  عاليات، جتري مِّن حتتِّها األهنار، لتزيَد مِّن سعادهتِّ
 

َواَءه مم اَّللي  َعَلى قـ ل وِّبِمم َواتـيبَـع وا  طََبعَ أ ولَِئَك اليِذيَن } -16  {.َأهم
 ( من سورةِّ النساءِّ أبهنا اخلتم.154{ فسََّر الكلمَة يف اآليةِّ )عَ طَبَ }
. )ابن  صـــــحيح وًل قصـــــدٌ  ،صـــــحيح فال فهمٌ ، . )الطَّبي(همما دعتهم إليه أنفســـــُ   {أَْهَواَءُهمْ }

 كثري(.
 

َواك م م تَـَقليَبك مم َواَّللي  يـَعمَلم  } -19  .{َوَمثـم
 عطية(.. )ابن كم يف حياتكم الدنيافَ تصرُّ 

 
ت مم َأن تـ فمِسد وا ِف اأَلرمِض َوتـ َقطِ ع وا } -22 ت مم ِإن تـََولييـم  .{َأرمَحاَمك مفـََهلم َعَسيـم

ــلـةُ  القرابـةُ  يـتِّ مث مس ِّ  ،البطن يف ووعـاؤهُ  الولـدِّ  وهو منبـتُ  ،املرأة مُ حِّ رَ  :محِّ الرَّ    من جهـةِّ  والوصــــــــــــ
 . )روح البيان(.واحد لكوهنم خارجني من رحمٍّ  ،اًلستعارة ا بطريقِّ محًِّ رَ  الوًلدِّ 

 
 {ه مم َوَأدمَِبرَه مم َيضمرِب وَن و ج وهَ  تـََوفـيتـمه م  المَماَلِئَكة  َفَكيمَف ِإَذا } -27

هم. )ابن كثري(.  جاَءهتم املالئكُة لقبضِّ أرواحِّ
 

 {.ِإني اليِذيَن َكَفر وا َوَصدُّوا َعنم َسبِيِل اَّلليِ } -34
 ، ففتنوهم عنه ،عن ذلك  وبرســـــــــــولهِّ  ابهللِّ  اإلميانَ   ن أرادَ وا مَ وصـــــــــــدُّ  ،هللا أنكروا توحيدَ  الذينَ  إنَّ 

 )الطَّبي(. ن ذلك.مِّ  وحالوا بينهم وبني ما أرادوا
 

 سورة الفتح
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ِمَناِت } -5 ِمِننَي َوالمم ؤم ِخَل المم ؤم َار  لِي دم ََّنم  {.َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم
فوق  ،ى الواســـــــــعهنر، وهو: اجملرَ  مجعُ  األهنارُ ( من ســـــــــورةِّ البقرة:  25قاَل يف مثلها، يف اآليةِّ )

 ...ذي جيري فيهاال ودون البحر، واملراد: املاءُ  اجلدولِّ 
 
 {. َوَساَءتم َمِصريًاَوَأَعدي ََل مم َجَهنيَم } -6

 )الطَّبي(. .إليه هؤًلء املنافقون واملنافقات، واملشركون واملشركات منزًلً يصريُ  جهنمُ  وساءتْ 
 
 {.وََكاَن اَّللي  َعزِيًزا َحِكيًما} -7
ما   فال يفعلُ   ،فيه احلكمةِّ  بليفَ  {:كِّيًما}حَ  ،شــيء على كل ِّ  والقدرةِّ  العزةِّ  بليفَ   {: أي:َعزِّيزًا}

 البيان(.. )روح والصواب على مقتضى احلكمةِّ إًل  يفعلُ 
 
ِمن وا ِِبَّللِي َوَرس وِلهِ } -9  {.لِتـ ؤم

لتؤمنوا ابهلل  ، مبعىن: عروفتان صـحيحتا املعىن، وأهنما ماذكَر اإلماُم الطَّبي يف تفسـريهِّ قراءتني هل
 .روهويعز ِّ  ليؤمنوا ابهلل ورسولهِّ  شاهداً إىل اخللقِّ  إًن أرسلناكَ مبعىن: ، و أنتم أيها الناس ورسولهِّ 

 
ََن لِلمَكاِفرِيَن } -13  {.َسِعريًاَأعمَتدم
  و ألهنـا ًنرٌ أ ،هـاكنهُ   ًل يكتنـهُ  نـه ســــــــــــــعريٌ أعلى  للـدًللـةِّ  ؛للتهويـل وتنكريهُ  .امللتهبـة النـارَ  أي:

 روح البيان(.. )للتنويع فالتنكريُ   14: { ]سورة الليلًَنرًا تـََلظَّىٰ } :كما قال  ،خمصوصة
 

17- { َ َار  َوَمنم ي ِطِع اَّللي ََّنم ِخلمه  َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم  .{َوَرس وَله  ي دم
  مع املؤمننيَ  وإىل القتالِّ   ،الشـــــرك ن أهلِّ مِّ  هللاِّ  أعداءِّ  إىل حربِّ   جيبُ فيُ  ،هُ ورســـــولَ  ومن يُطعِّ هللاَ 

. هــا األهنــارن حتتِّ جتري مِّ  جنــ اتٍّ  القيــامــةِّ  يومَ  هللاُ  هُ لْــ يـُـدخِّ  ،إىل ذلــك يَ عِّ ا دُ إذ هللاِّ  وجــهِّ  ابتغــاءَ 
 )الطَّبي(.

ــوكاين يف اآليةِّ ) ــورةِّ البقرة: 25وقاَل الشــ هنر،  مجعُ  األهنارُ {:  جَتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارُ }( من ســ
 ...ذي جيري فيهاال ودون البحر، واملراد: املاءُ  فوق اجلدولِّ  ،ى الواسعوهو: اجملرَ 
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َدمَِبرَ َوَلوم قَاتـََلك م  اليِذيَن َكَفر وا } -22  {.َلَوليو ا األم

 ًلهنزَم جيُش الكف ارِّ فارًّا ُمدبِّرًا. )ابن كثري(.
 

ََراِم وَ } -25 ِجِد اْلم َدميَ ه م  اليِذيَن َكَفر وا َوَصدُّوك مم َعِن المَمسم ل َغ حمَِليه   اَلم  {.َمعمك وفًا َأنم يـَبـم
 . )البغوي(.نةبدَ  وكانت سبعنيَ  ،هللا صلى هللا عليه وسلم اليت ساقها رسولُ  دنُ هي البُ 

 ، بقرة وســـــطهُ أو  ،شـــــاة  يســـــرهُ أ  ،عمىل هللا تعاىل من النَّ إ تقرابً   ىل البيتِّ إى هدَ مبا يُ   خمتصٌّ  اهلديُ و 
  . )روح البيان(.نةبدَ  عالهُ أو 

 
َق ِ  َدىِِبَلم  ه َو اليِذي َأرمَسَل َرس وَله  } -28  .{َوِديِن اْلم

 . )الطَّبي(.الواضح ابلبيانِّ 
 . )روح البيان(.ًل هللاإله إن ًل أ وهو شهادةُ  ،ا ابلتوحيدملتبسً  كونهُ   أي:

 
 سورة اْلجرات

 
 {.َأعمَمال ك مم  حَتمَبطَ َأنم } -2

ن كانت إ وهذا احلبطُ  .هللا وأحبطهُ  ،الباء بكسـرِّ  حبِّطَ  :بعد تقرره، يقال العملِّ   احلبط: إفسـادُ 
معه على   واحلبطُ   ،فذلك كفر ،ذلك اســـــــــــتخفافاً واســـــــــــتحقاراً وجرأة مبن يفعلُ  ضـــــــــــةً معر ِّ  اآليةُ 

ــلِّ  للمؤمنِّ  وإن كـان التعريضُ  .حقيقـته وجرايً على طبعـه، ـفإمنـا  ذـلك غفـلةً  اـلذي يفعـلُ  الفـاضــــــــــــ
و فعل ذلك، ل أنْ  عندهُ  الصــــــوتِّ  صــــــلى هللا عليه وســــــلم وغض ِّ   النيب ِّ  يف توقريِّ  الَّبُّ  عملهُ  حيبطُ 

 أن يكونَ  أن تعملوهــا فتؤجروا عليهــا. وحيتمــلُ  ةٌ اليت هي معــدَّ  األعمــالُ  فكــأنــه قــال: أن حتبطَ 
ــبباً إىل الوحشـــــــــةِّ  ويكونُ  ،أتمثوا املعىن: أنْ   يف نفوســـــــــكم، فال تزال معتقداتكم تتجردُ  ذلك ســـــــ

ــك إىل الكفر القهقرى حىت يؤولَ  ــالُ  فتحبطُ  ،ذلـ ــاهرُ  األعمـ ــة. وظـ ــةِّ  حقيقـ ــةٌ أ اآليـ ــاطبـ ــا خمـ  هنـ
 ذـلك جرأةً  يعمـلُ  ملـنافقٍّ  املؤمنني اـلذين ًل يفعلون ذـلك احتقـاراً، وذـلك أـنه ًل يقـالُ  لفضــــــــــــــالءِّ 
 )ابن عطية(. .هو عمالً  يعتقدهُ  له عملٌ شعر، ألنه ليس وأنت ًل تَ 
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ر  َعِظيم  } -3  {.ََل مم َمغمِفَرة  َوَأجم

ــالفــةعن ذنوهبِّ  عفوٌ  ن هللاِّ هلم مِّ   ة.وهو اجلنــَّ  ،جزيــل وثوابٌ  ،هــا هلممنــه عن وصــــــــــــــفحٌ  ،م الســـــــــــــ
 )الطَّبي(.

 
 {.بِنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـين وا فَاِسق  ََي أَيُـَّها اليِذيَن َآَمن وا ِإنم َجاءَك مم } -6

. وتبنيُّ   تٍّ تثبُّ  وموضـعُ  ،للكذب متباينة، كلها مظنةٌ  احلق، وهو مراتبُ  عن هنجِّ  الفسـق: اخلروجُ 
 )ابن عطية(.

 
َرَمك مم } -13  .{أَتـمَقاك مم ِعنَد اَّللِي  ِإني َأكم

. وًل أكثركم عشــــــــرية ،كم بيتاً معاصــــــــيه، ًل أعظمُ  واجتنابِّ   ،فرائضــــــــه أبداءِّ  ،له كم اتقاءً أشــــــــدُّ 
 )الطَّبي(.

 
َ ِبِديِنك مم } -16 َرمضِ ق لم أَتـ َعلِ م وَن اَّللي  {.َواَّللي  يـَعمَلم  َما ِف السيَماَواِت َوَما ِف األم

أصـــــغُر مِّن ذلك وًل أكَّب. )ابن  اُل ذرَّةٍّ يف األرضِّ وًل يف الســـــماء، وًل أي: ًل َيَفى عليه مثق
 كثري(.

 
 سورة ق

 
م  ن وٍ  َوَأصمَحاب  الريسِ  } -12 َله مم قـَوم   {.َوًَ ود  َكذيَبتم قـَبـم

 عَصوا وعقروا النَّاقة. )الواضح(. مثوُد قوُم صال، الذين
 

م   الصُّورِ َون ِفَخ ِف } -20  {.المَوِعيدِ َذِلَك يـَوم
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 األوىل للفناء، والثانيةُ  فيه النفخةُ  خُ نفَ يُ  ور: قرنٌ الصــُّ ، أن ( من ســورةِّ األنعام73يف اآليةِّ ) ذكرَ 
 .لإلنشاء

 
 {.اليِذي َجَعَل َمَع اَّللِي ِإََلًا َآَخَر فَأَلمِقَياه  ِف المَعَذاِب الشيِديدِ } -26

ــديــد.  مَ جهنَّ  يف عــذابِّ  يــاهُ فــألقِّ  ،ن خلقــهمِّ  ا آخرَ معــه معبودً  فعبــدَ  ابهللِّ  الــذي أشــــــــــــــركَ   الشـــــــــــــ
 )الطَّبي(.

 
ت ه  قَاَل َقرِين ه  رَبـيَنا َما } -27  {.َأطمغَيـم
 . )روح البيان(.العصيان يف احلد ِّ  وهو جتاوزُ  ،الطغيان يف وما أوقعتهُ  ،اطاغيً  جعلتهُ  ما أي:

 
َنية  لِ } -31  .{َغريمَ بَِعيدٍ  لمم تيِقنيَ َوأ زمِلَفِت اجلم

 )الطَّبي(. معاصيه. واجتنابِّ  فرائضهِّ  أبداءِّ  هُ م فخافوا عقوبتَ وا رهبَّ قَ اتَـّ  لذينَ ل
 

مٍ } -38 نَـه َما ِف ِستيِة َأَيي َرمَض َوَما بـَيـم  {.َوَلَقدم َخَلقمَنا السيَماَواِت َواألم
َم تفسرُي اآليةِّ يف سورةِّ األعرافِّ وغريها.  ذكَر أنه تقدَّ

قدرته،  هللا وجليلِّ  صـــــــــــنعِّ  من بديعِّ  هذا نوعٌ تصـــــــــــُر تفســـــــــــريهِّ هلا: ( منها، وخم54ويعين اآليَة )
إىل  الشــــــــــــــمسِّ  من طلوعِّ  :وعبـادتـه. واليوم توحيـدهُ  على العبـادِّ  ابإلجيـاد، الـذي يوجـبُ  دهِّ وتفرُّ 

أوهلـا  الســـــــــــــــتُّ  اآلخرة، وهـذه األايمُ  الـدنيـا. وقيـل: من أايمِّ  من أايمِّ  غروهبـا، قيـل: هـذه األايمُ 
 ، كوين  :هلـا واحـدة، يقولُ  على خلقهـا يف حلظـةٍّ  ـقادرٌ  وهو ســــــــــــــبحـاـنهُ  .معـةوآخرهـا اجل ،األحـد

 .والتأين يف األمور الرفقَ  هُ عبادَ  مَ أن يعل ِّ  فتكون، ولكنه أرادَ 
 

 .{َمن َُيَاف  َوِعيد َفذَكِ رم ِِبلمق رمآنِ } -45
 . )الطَّبي(.إليك الذي أنزلتهُ  هبذا القرآنِّ  اي حممدُ  رْ فذك ِّ 
 . )ابن كثري(.كرب ِّ  الةَ أنت رس فْ بل ِّ  :أي
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 سورة الذارَيت

 
 {.ِف َجنياٍت َوع ي ونٍ  ِإني المم تيِقنيَ } -15

 )الطَّبي(. ...يف الدنيا معاصيهِّ  واجتنابِّ  ،بطاعته وا هللاَ قَ إن الذين اتَـّ 
 

م  } -25  .{م نمَكر ونَ قَاَل َساَلم  قـَوم
 ًل نعرفكم. )الطَّبي(.

 
 اجلزء السابع والعشرون 

 
ٍم قَا} -32  .{ُمُّمرِِمنيل وا ِإَني أ رمِسلمَنا ِإىَل قـَوم

 . )ابن عطية(.واحدهتا جرمية ،وحنوه املعاصي: كفرٌ  اجلرائم، وهي صعابُ  اجملرم: فاعلُ 
 

ََنه  } -40 ََنه مم ِف المَيمِ  َوه َو م ِليم َوج ن وَده  فََأَخذم  {.فـَنَـَبذم
 َّبي(.. )الطمنا واألسف ابلغضبِّ  هُ وجنودَ  فأخذًن فرعونَ 

 
 .{ِإذم َأرمَسلمَنا َعلَيمِهم  الر ِيَح المَعِقيمَعاٍد َوِف } -41

  عليه السالم.أي: قومِّ عاد. )روح البيان(. ونبيُّهم هودٌ 
 

ٍء أََتتم َعلَيمِه ِإالي َجَعلَتمه  َكالريِميمِ  َما َتَذر  } -42   {.ِمنم َشيم
 ما تدَُع شيئًا. )روح املعاين(.

 



319 
 

ًَ ودَ } -43   {.ِإذم ِقيَل ََل مم ََتَتـيع وا َحَّتي ِحنيٍ  َوِف 
 مثود. نبيُّهم صالٌ عليه السالم. يعين قبيلةَ 

 
 {.م ِبني   َنِذير  َواَل ََتمَعل وا َمَع اَّللِي ِإََلًا َآَخَر ِإّن ِ َلك مم ِمنمه  } -51
 )الطَّبي(. ه.ا غريَ كم إهلً على عبادتِّ  ن عقابهِّ مِّ  نذيرٌ 

 
 سورة الطور

 
 .{ني المم تيِقنَي ِف َجنياٍت َونَِعيمٍ إِ } -17

 خرة. يف اآل وذلكَ  ،فيها ونعيمٍّ  سـاتنيَ يف ب ،معاصـيه واجتنابِّ  ،فرائضـه أبداءِّ  قوا هللاَ إن الذين اتَّ 
 )الطَّبي(.

 
َِحيمِ } -18  {.َوَوقَاه مم َرّبُّ مم َعَذاَب اجلم
إليها  ضــيفَ هتا، مع ما أُ دَ لى حِّ بذاهتا ع مســتقلةٌ  النار، وتلك نعمةٌ  اهم من عذابِّ وقد جن   :أي

 على قلبِّ  وًل خطرَ  ،مسعت  وًل أذنٌ  ،رأت  ما ًل عنيٌ  اليت فيها من الســـــرورِّ  ،اجلنة من دخولِّ 
 )ابن كثري(. .بشر

 
َرب وا َهنِيًئا } -19 ت مم تـَعمَمل ونَ ك ل وا َواشم  {ِِبَا ك نـم

نيا.   )الواضح يف التفسري(.جزاَء أعمالِّكم احلسنة، وثواَب إخالصِّكم وصَّبِّكم يف الدُّ
...  دههللا وتغمُّ   دخوهلا فهو برمحةِّ  وأما نفسُ  ،األعمال  ها هو حبسبِّ ونعيمَ   اجلنةِّ   بَ تَ رُ   أنَّ  معناهُ 

 )ابن عطية(.
 

َناه مم  م تيِكِئنَي َعَلى س ر رٍ } -20  {ِب وٍر ِعنيٍ َمصمف وَفٍة َوَزويجم
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 سُ لَ جيُ  يوهو الذ  ،سـرير مجعُ   :{رٍّ رُ ى سُـ لَ }عَ   معتمدين ومسـتندين أي:  :{ُمتَّكِّئِّنَي َعَلى سـُُررٍّ }
 ... )روح البيان(.النعمة ويلذا كان ذلك ألُ إ وهو من السرورِّ  ،عليه

ُورٍّ عِّنيٍّ } َم تفســـــــرُي احلورِّ العنيِّ يف ســـــــورةِّ الدخان{: حبِّ ( من  54وهي يف اآليةِّ ) .ذكَر أنه تقدَّ
 : نيوهي البيضــــــاء، والعِّ  ،وراءحَ  مجعُ  حلورُ وايف معناها، جاَء يف أوله:    أقواًًل  ســــــورة، وقد أوردَ ال

يف   الطرفُ  ارُ ألنه حيَ  حوراءَ  احلوراءُ  يتِّ جماهد: إمنا مس ِّ  العينني. وقالَ  وهي الواســـــــعةُ  ،يناءعَ  مجعُ 
أبو  كذا قالَ   ،ســــــوادها ةِّ يف شــــــدَّ  العنيِّ  بياضِّ  ةُ العني وهو: شــــــدَّ  ورِّ ســــــنها، وقيل: هو من حَ حُ 

 .. ا.هـ..عبيدة
ــديدةُ  ،َحْوراء احلُور: مجعُ أن   ذكَر الطَّبيُّ  ــدَّ   ،نيالعَ  قلةِّ مُ  بياضِّ  وهي الشـ ــوادِّ  ةِّ يف شـ  احلدقة.   سـ
 عة.وسَ  يف ُحسنِّ  ،الَعنْي  وهي العظيمةُ  ،َعْيناء والعِّني: مجعَ 

 
 .{نيََتَبيص  ِبِه رَيمَب المَمن ون َشاِعر  َأمم يـَق ول وَن } -30

 اســمٌ  صــلِّ يف األ  معرفته، فالشــعرُ  ودقةِّ  ا لفطنتهِّ اعرً شــ   مس ِّيَ الشــاعرَ ذكَر الراغُب يف مفرداته، أن 
ــعر   ليتَ : "يف قوهلم ،الدقيق للعلمِّ  ــارَ  ي"،شــــ ى من الكالم، املقفَّ  ا للموزونِّ امسً  يف التعارفِّ  وصــــ

 ا.هـ. .بصناعته للمختص ِّ  والشاعرَ 
ــاحبِّ  ــاَر إليه  مفيدٌ  كالمٌ   (روح البيان) ولصـــــ ــريِّ يف هذا، مع الرجوعِّ إىل ما أشـــــ اآليةِّ عند تفســـــ

 ( من سورةِّ يس.69)
 

اَلم ه مم ِّبََذا } -32 م  طَاغ ونَ َأمم َتَمم ر ه مم َأحم  {.َأمم ه مم قـَوم
ُرهم كما قال متقد ُِّمهم. )ابن كثري(.أي: لكْن هم قوٌم طغاة، تشاهبْت قلوهُبم، فقاَل   متأخ ِّ

 
ِم رَبِ كَ } -48  {.فَِإنيَك ِبَِعمي نَِنا َواصمِْبم ِْل كم
 . )ابن كثري(.على أذاهم، وًل تباهلم اصَّبْ  :أي

ُْكمِّ َرب َِّك{ اي حممدُ  ْ حلِّ َّبِّ . رســــــــــــــاًلته وهنيه، وبل ِّفْ  ألمرهِّ  به عليك، وامضِّ  الذي حكمِّ  }َواصــــــــــــــْ
 )الطَّبي(.
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 سورة النجم
 
ََوىَوَما يَنِطق  َعِن } -3  .{اَلم

ــتهاه هُ حبَّ أذا إ ،ملِّ عَ  من اببِّ  ،هيَ وِّ هَ  مصـــــــــدرُ  :اهلوى  ىل الشـــــــــهواتِّ إ امليلِّ  على مث غلبَ  ،واشـــــــ
  ىل ماإ نه مائلٌ أل ؛للمبتدع "اهلوى صــــــــاحبُ " :ومنه قيل  ،الشــــــــرع  داعيةِّ  من غريِّ  اتِّ واملســــــــتلذَّ 

 ... )روح البيان(.املذموم املخصوصُ  فاهلوى هو امليلُ  ،الدين مرِّ أ يف يهواهُ 
 

ََّف ُث ي َي مَزاه  } -41 َوم ََزاَء األم  {.اجلم
 . )البغوي(.بسعيه نسانُ ى اإلِّ زَ أي: جيُ  .واألمت األكملَ 

 
َم ن وٍ  مِ ن قـَبمل  ِإَّني مم َكان وا ه مم َأظمَلَم } -52  .{َوَأطمَغىَوقـَوم
 . )ابن كثري(.مترداً من الذين من بعدهم أشدَّ  :أي
 

 سورة القمر
 
َواءه مم وََكذيب وا َواتـيبَـع وا } -3  {.َأهم

 . )البغوي(.من الباطل هلم الشيطانُ  نَ ما زيَّ 
 

 {.َفَكيمَف َكاَن َعَذاّب َون ذ رِ َكذيَبتم َعاد  } -18
 كان عذايب هلم، وإنذاري إايهم.( من السورة: فامسعوا كيف  16قاَل يف مثلها، يف اآليةِّ )

 
 {.َفَكيمَف َكاَن َعَذاّب َون ذ رِ } -21

 م.وإنذاري إايه( من السورة: فامسعوا كيف كان عذايب هلم، 16قاَل يف مثلها، يف اآليةِّ )
 

ِر فـََهلم ِمنم م ديِكرٍ } -22  {.َوَلَقدم َيسيرمََن المق رمَآَن لِلذ ِكم
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ها بقوله:  17يف اآليةِّ )  افسََّره ْرًَن ٱْلُقْرءاَن لِّلذ ْكرِّ{ أي: سهَّ ( من السورةِّ نفسِّ للحفظ،  لناهُ }َيسَّ
ْل مِّ  ،عــاظواًلت ِّ  رِّ للتــذكُّ  أًنهُ حفظــه، وقيــل: هيــَّ  ا عليــه من أرادَ وأعنــَّ  دَّكِّرٍّ{ أي: متَّ }فـَهــَ   عظٍّ ن مــُّ

 .بعَّبه ومعتَّبٍِّّ  ،مبواعظه
 

َِشر  َسيَـعمَلم وَن َغداً } -26  {.ميِن المَكذياب  األم
ر(  ابلبطرِّ والتكَّبِّ أنسُب ابملقام. ذكَر يف اآليةِّ السابقة، أن تفسرَي )اأَلشِّ

 
َنًة َلي مم فَارمَتِقبـمه مم } -27  .{َطِْب َواصم ِإَني م رمِسل و النياَقِة ِفتـم

  عليهم. )ابن كثري(.واصَّبْ 
 

 {.َفَكيمَف َكاَن َعَذاّب َون ذ رِ } -30
 ( من السورة: فامسعوا كيف كان عذايب هلم، وإنذاري إايهم.16قاَل يف مثلها، يف اآليةِّ )

 
ِر فـََهلم ِمنم م ديِكرٍ َوَلَقدم } -32  {.َيسيرمََن المق رمَآَن لِلذ ِكم

ها بقوله:  ( م17فسََّرها يف اآليةِّ ) ْرًَن ٱْلُقْرءاَن لِّلذ ْكرِّ{ أي: سهَّ ن السورةِّ نفسِّ للحفظ،  لناهُ }َيسَّ
دَّكِّرٍّ{ أي: ،عــاظواًلت ِّ  رِّ للتــذكُّ  أًنهُ حفظــه، وقيــل: هيــَّ  ا عليــه من أرادَ وأعنــَّ  ْل مِّن مــُّ   عظٍّ متَّ  }فـَهــَ

 .بعَّبه ومعتَّبٍِّّ  ،مبواعظه
 

33- { ٍِ م  ل و  {.ِِبلنُّذ رِ َكذيَبتم قـَوم
بـَْت مَثُوُد بِـّٱلنــُُّذرِّ{( من الســــــــــــــورة: 23 اآليـةِّ )قـاَل يف ذَّ نـذير، أي:  مجعَ  أن يكونَ  جيوزُ  :}كـَ

 ابإلنذارِّ  بتْ مصــــــدراً مبعىن اإلنذار، أي: كذَّ  أن يكونَ  لني إليهم، وجيوزُ املرســــــَ  ســــــلِّ ابلرُّ  بتْ كذَّ 
واحداً   بَ من كذَّ  تكذيباً للرســل؛ ألن هم لرســوهلم وهو صــالٌ روا به، وإمنا كان تكذيبُ نذِّ الذي أُ 

 .الشرائع إىل كلياتِّ  سائرهم؛ ًلتفاقهم يف الدعوةِّ  بَ فقد كذَّ  من األنبياءِّ 
 

 {.َفذ وق وا َعَذاّب َون ذ رِ َنا َأعميـ نَـه مم َوَلَقدم رَاَود وه  َعنم َضيمِفِه َفَطَمسم } -37
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َم تفســــــــــــريه، ويعين اآليَة ) ، قال:  َذايبِّ َونُُذر{}َفَكْيَف َكاَن عَ  ( من الســــــــــــورة:16ذكَر أنه تقدَّ
 فامسعوا كيف كان عذايب هلم، وإنذاري إايهم.

 ، بكم الذي حلَّ  عذايبَ  ومَ دن ســــــَ مِّ   لوطٍّ  قومِّ  فذوقوا معشــــــرَ وقاَل اإلماُم الطَّبيُّ يف تفســــــريه:  
 الت.ثُ َـ وامل ن النكالِّ مِّ  به غريكم من األممِّ  الذي أنذرتُ  وإنذاريَ 

 
 {.َفذ وق وا َعَذاّب َون ذ رِ } -39

ــريهُ  َم تفســــ ــورةذكَر أنه تقدَّ ــورة:16، ويعين اآليَة ) يف هذه الســــ }َفَكْيَف َكاَن َعَذايبِّ   ( من الســــ
 ، قال: فامسعوا كيف كان عذايب هلم، وإنذاري إايهم.َونُُذر{

بكم، بكفركم  عذايب الذي أحللتهُ   لوطٍّ  قومَ  فذوقوا معشــــــــــرَ وقاَل اإلماُم الطَّبيُّ يف تفســــــــــريه:  
 )الطَّبي(. بكم من العقاب. مبا أنزلتهُ  ،سواكم رسوله، وإنذاري بكم األممَ  كمابهلل وتكذيبِّ 

 
ِر فـََهلم ِمنم م ديِكرٍ } -40  {.َوَلَقدم َيسيرمََن المق رمَآَن لِلذ ِكم

ها بقوله:  17فسََّرها يف اآليةِّ ) ْرًَن ٱْلُقْرءاَن لِّلذ ْكرِّ{ أي: سهَّ ( من السورةِّ نفسِّ للحفظ،  لناهُ }َيسَّ
دَّكِّرٍّ{ أي: متَّ  ،عــاظواًلت ِّ  رِّ للتــذكُّ  أًنهُ حفظــه، وقيــل: هيــَّ  عليــه من أرادَ  اوأعنــَّ  ْل مِّن مــُّ   عظٍّ }فـَهــَ

 .بعَّبه ومعتَّبٍِّّ  ،مبواعظه
 

 {.ِف الزُّب رِ  بـََراَءة  َأك فيار ك مم َخريم  ِمنم أ ولَِئك مم َأمم َلك مم } -43
  من املؤاخذةِّ  اخلالصُ  :هنا كلفة. واملرادُ   فُ أو يكل ِّ  أو يشـقُّ   مما يضـرُّ   والسـالمةُ  اخلالصُ  :الَّباءة

 . )التحرير والتنوير(.واملعاقبة
 

ِعد ه مم  السياَعة  َبِل } -46  .{َأدمَهى َوَأَمرُّ  َوالسياَعة  َموم
 القيامة. )روح البيان(.

 
 {.ِف َجنياٍت َوََّنَرٍ  المم تيِقنيَ ِإني } -54
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 . )الطَّبي(.معاصيه فرائضه، واجتنابِّ  وأداءِّ  ،بطاعته ،هللا وا عقابَ الذين اتقَ 
 

ٍق ِعنمَد } -55  {.م قمَتِدرٍ  َمِليكٍ ِف َمقمَعِد ِصدم
 )ابن عطية(. املليُك املقتدُر هو هللا تبارَك وتعاىَل.

 ...هارِّ ها ومقد ِّ كل ِّ   لألشياءِّ  العظيم، اخلالقِّ  عند امللكِّ ابُن كثريٍّ رمَحُه هللا: أي:  وقالَ 
 

 سورة الرمحن 
 
 {.محمَن  الري } -1

قاَل الراغُب يف مفرداته: ًل يُطَلق "الرمحُن" إًل  على هللاِّ تعاىَل، مِّن حيُث إنَّ معناُه ًل يصــــــــــــــحُّ 
َع كلَّ شيءٍّ رمحة.  إًل  له، إذ هو الذي وسِّ

 
 {.نَ المِميَزاَوأَِقيم وا المَوزمَن ِِبلمِقسمِط َواَل ّت مِسر وا } -9

 )البغوي(.. والوزن الكيلَ 
 

 {.يِ  َآاَلِء رَبِ ك َما ت َكذِ َِبنِ فَِبأَ } -16
َ رمَحُه هللاُ معناها يف اآليةِّ ) اخلطاَب للجن ِّ واإلنس، وأن أن  ذكَر ( مِّن هذه الســــــــــــورة، و 13بنيَّ

 .، يف قولِّ مجيعِّ املفسرينعماآلًلَء هي الن ِّ 
 ابن؟ تكذ ِّ   عمِّ ن هذه الن ِّ مِّ   الثقلنيِّ  كما معشرَ رب ِّ  نعمةِّ  فبأي ِّ   لآلية:  يف تفسريهِّ الطَّبيُّ وقاَل اإلماُم 

 
 {.فَِبَأيِ  َآاَلِء رَبِ ك َما ت َكذِ َِبنِ } -25

 يف البحرِّ  تِّ آاملنشَــ   اجلواريَ  إبجرائهِّ   ،ها عليكماليت أنعمَ  ،واإلنس اجلن ِّ  كما معشــرَ رب ِّ  نعمِّ  فبأي ِّ 
 ؟ )الطَّبي(.ابنتكذ ِّ  ،كممبنافعِّ  جاريةً 

 
 {.نِ فَِبَأيِ  َآاَلِء رَبِ ك َما ت َكذِ ِبَ } -32
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 أهــلَ  وعقــابــهِّ  ،طــاعتــه أهــلَ  ن ثوابــهِّ مِّ  ،هــا عليكماليت أنعمَ  ،الثقلني كمــا معشــــــــــــــرَ رب ِّ  نعمِّ  فبــأي ِّ 
 )الطَّبي(. ابن؟تكذ ِّ  ،معصيته

 
 {.فَِبَأيِ  َآاَلِء رَبِ ك َما ت َكذِ َِبنِ } -34

ــَر اجلِّن ِّ واإلنس، وأنُتمـا تعلمـانِّ قـدرَة هللاِّ فبـأي ِّ نَِّعمِّ هللاِّ ُتكـذ ِّابنِّ اي   وعظمتَـُه مِّن عظمـةِّ معشــــــــــــ
ق؟ فأطيعاه، فال َملجأ لكما منُه إًل  إليه.  َخلقهِّ وإحكامِّه، وما فيهِّ مِّن نواميَس وموازيَن وتناســــُ

 )الواضح(.
 

 {.فَِبَأيِ  َآاَلِء رَبِ ك َما ت َكذِ َِبنِ } -38
 أحواٌل وأهوال، وقد أنذرَكما ها الثَّقالن، وأمرُه كائٌن ًل بد ، ويف القيامةِّ فأيَّ نَِّعمِّ هللاِّ جَتحدانِّ أيُّ 

 هللاُ منها؟ )الواضح(.
 

 {.فَِبَأيِ  َآاَلِء رَبِ ك َما ت َكذِ َِبنِ } -42
 اإلجرامِّ  أهلَ   هُ مالئكتَـ  ن تعريفـهِّ مِّ  ،عليكم هبا  اليت أنعمَ   واإلنسِّ  اجلن ِّ  كمـا معشــــــــــــــرَ رب ِّ  نعمِّ فـبأي ِّ 

 .، ]تكــذ ِّابن ؟ غريهم دونَ  جملرمنيَ ا واإلهــانــةِّ  وا ابإلذًللِّ حىت خصــــــــــــــُّ  ،منكم الطــاعــةِّ  أهــلِّ ن مِّ 
 )الطَّبي(.

 
 {.فَِبَأيِ  َآاَلِء رَبِ ك َما ت َكذِ َِبنِ } -45

 أهلَ  وتكرميهِّ  ،به  الكفرِّ  أهلَ  بعقوبتهِّ  ،ها عليكماليت أنعمَ   واإلنسِّ  اجلن ِّ  كما معشــرَ رب ِّ  نَِّعمِّ  فبأي ِّ 
 ن؟ )الطَّبي(.ابتكذ ِّ  ،به اإلميانِّ 

 
 {.ك َما ت َكذِ َِبنِ فَِبَأيِ  َآاَلِء رَب ِ } -61

ــرَ رب ِّ  نعمِّ  فبأي ِّ  ــنَ  ن إاثبتهِّ مِّ   ،عليكم اليت أنعمَ  الثقلنيِّ  كما معشــ ــانهِّ  احملســ  ابن؟ تكذ ِّ  منكم إبحســ
 )الطَّبي(.

 



326 
 

 {.فَِبَأيِ  َآاَلِء رَبِ ك َما ت َكذِ َِبنِ } -73
ــأي ِّ  ــا رب ِّ  مِّ عَ نِّ  فبـ ــا مِّ  اليت أنعمَ كمـ ــةِّ عليكمـ ــة إباثبـ ــنِّ  ن الكرامـ ــذه الكر حمســــــــــــ ــةَ كم هـ ــذ ِّ  امـ ؟ ابنتكـ

 )الطَّبي(.
 

َله مم َواَل َجانٌّ } -74  {.َلَم يَطمِمثـمه ني ِإنمس  قـَبـم
ها، 56) اآليةُ  وقصـدهُ ، تفسـريها أنه تقدَّمَ ذكَر املؤلُف    قالَ فقاَل ما خمتصـره: ( من السـورةِّ نفسـِّ

 مقاتل: ألهننَّ  قالَ  .قبلهم أحد ومل جيامعهنَّ  نَّ هُ ومل يغشـــــــَ  رون: مل يطأهنَّ املفســـــــ ِّ  الواحدي: قالَ 
ويف    .الطرف عليه بقاصــراتِّ  املدلولُ  ،إىل األزواج { يعودُ مْ هُ لَ بْـ يف }قَـ   والضــمريُ   .يف اجلنة قنَ لِّ خُ 

إذا آمنوا ابهلل   يـدخلون اجلنـةَ  أن اجلنَّ  دليـلٌ  ،هـذه الســــــــــــــورة من آايتِّ  بـل يف كثريٍّ  ،هـذه اآليـة
 .سبحانه، وعملوا بفرائضه، وانتهوا عن مناهيه

 
َقِريٍ  م تي } -76  .{ِحَسانِكِئنَي َعَلى رَفـمَرٍف خ ضمٍر َوَعبـم

 . )ابن كثري(.الزرايب، يعين جيادها هي عتاقُ  :جبري سعيد بنُ  قالَ  مجُع ُحسن. )روح البيان(.
 

َرامِ تـََباَرَك اسمم  رَبِ َك } -78 اََلِل َواإلمِكم  {.ِذي اجلم
َم تفسريه. وهو يف اآليةِّ )ذكَر  اَللِّ ةِّ نفسها: ( من السور 27أنه تقدَّ }َويـَبـَْقى َوْجُه َرب َِّك ُذو اجلَْ

الشيء،  املدح، يقال: جلَّ  صفاتِّ  والكَّبايء، واستحقاقُ  اجلالل: العظمةُ : . قالَواإلِّْكرَام{
 عن كل ِّ  مُ كرَ من جل . ومعىن ذو اإلكرام: أنه يُ  أي: عظم، وأجللته، أي: أعظمته، وهو اسمٌ 

 .ألوليائه إلكرامِّ به، وقيل: إنه ذو ا ًل يليقُ  شيءٍّ 

 
 سورة الواقعة

 
َأَمِة } -9 َأَمةِ َوَأصمَحاب  المَمشم  {.َما َأصمَحاب  المَمشم
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َحاُب اْلَمْيَمَنة{ذكَر أنه كالكالمِّ يف  ــْ َحاُب اْلَمْيَمَنةِّ َما َأصـــــــ ــْ  أي: أيُّ وقد قاَل هناك:  .}فََأصـــــــ
 .والتفخيم للتعظيمِّ  واًلستفهامُ  ؟همهم يف حاهلم، وصفتِّ  شيءٍّ 
 ؟ هلم وماذا أعدَّ  ،ماذا هلم :أي الطَّبي: وقالَ 

 
َواٍب َوَأَِبرِيَق وَ } -18  .{مِ ن ميِعني َكأمسٍ ِبَِكم

ــافات،  ــورةِّ الصـ َم بياُن معىن الكأسِّ يف سـ  الكأسُ ( منها، قال: 45وهي يف اآليةِّ )ذكَر أنه تقدَّ
  س بكأس. وقالَ فيه الشــــــــــــــراب، فإن كان فارغاً فلي إًنءٍّ  لكل ِّ  شــــــــــــــاملٌ  اســــــــــــــمٌ  اللغةِّ  عند أهلِّ 

ــد ِّ  الضــــــــحاكُ  به من   النحاس: وحكى من يوثقُ  فهي اخلمر. قالَ   يف القرآنِّ  كأسٍّ   ي: كلُّ والســــــ
 ، فهو قـدح فيـه مخرٌ  إذا كـان فيـه مخر: كـأس، فـإذا مل يكنْ  للقـدحِّ  تقولُ  أن العربَ  ،اللغـة أهـلِّ 

 .له مائدة يقلْ عليه طعام: مل  إذا كان عليه طعام: مائدة، فإذا مل يكنْ  للخوانِّ  كما يقالُ 
 

 {.َوح ور  ِعني  } -22
رها ــَّ ــورةِّ 54يف اآليةِّ )  فســــــ ــاء،  ،حوراء مجعُ  احلورُ ، جاَء يف أوله:  الدخان( من ســــــ وهي البيضــــــ

  ارُ ألنـه حيَـ  حوراءَ  احلوراءُ  يـتِّ جمـاهـد: إمنـا مس ِّ  العينني. وقـالَ  وهي الواســــــــــــــعـةُ  ،عينـاء مجعُ  :نيوالعِّ 
كذا   ،ســوادها ةِّ يف شــدَّ  العنيِّ  بياضِّ  ةُ لعني وهو: شــدَّ ا ورِّ يف حســنها، وقيل: هو من حَ  الطرفُ 

 ... ا.هـ.أبو عبيدة قالَ 
 

 {.َوَأصمَحاب  المَيِمنِي َما َأصمَحاب  المَيِمنيِ } -27
ــورة:  ــاَر إىل تقدُّمِّ الكالمِّ فيه. ويعين اآليَة الثامنَة من السـ َحاُب  أشـ ــْ َحاُب اْلَمْيَمَنةِّ َما َأصـ ــْ }فََأصـ

  ذُ اليمني، وهم اـلذين أيخـذون كتبهم أبميـاهنم، أو اـلذين يؤخَـ  أي: أصــــــــــــــحـابُ  . ـقال:اْلَمْيَمنـَة{
َحاُب اْلَيمِّنيِّ إىل اجلنة، } اليمنيِّ  هبم ذاتَ  َحاُب اْلَيمِّنيِّ { مبتدأ، وخَّبه: }َوَأصــــــْ { أي: َما َأصــــــْ

 .والتفخيم للتعظيمِّ  واًلستفهامُ  ؟هم يف حاهلم، وصفتهم شيءٍّ  أيُّ 
 

 {.َأصمَحاب  الشِ َمالِ  َما َوَأصمَحاب  الشِ َمالِ } -41
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َحاُب  صْـ ا أَ مَ }  ،إىل النار  احلسـابِّ  ن موقفِّ مِّ  الشـمالِّ  هبم ذاتَ  ذُ مالِّ الذين يؤخَ أصـحاُب الشـ ِّ 
 ؟ )الطَّبي(.هلم دَّ عِّ وماذا أُ  ،ماذا هلم {:الِّ الش مَ 

 
 {.تَنزِيل  مِ ن ريبِ  المَعاَلِمني} -80
أو   أو كهــانــةٌ  وليس هو كمــا يقولون إنــه ســــــــــــــحرٌ  ،العــاملني من هللا رب ِّ  منزلٌ  هــذا القرآنُ  :أي

 . )ابن كثري(.ًنفع حقٌّ  هُ فيه، وليس وراءَ  الذي ًل مريةَ  شعر، بل هو احلقُّ 
 

 .{اْلم لمق ومفـََلوماَل ِإَذا بـََلَغِت } -83
 جمرى النَفس.

 
 {.َوَأميا ِإنم َكاَن ِمنم َأصمَحاِب المَيِمنيِ } -90

ا إْن كـــاَن  ــ  ــ ِّ وأمـ ــابِّ المِّن  تُ امليـ ــَّ  ذُ الـــذين يُؤخَـــ  ،منييأصــــــــــــــحـ . مأميـــاهنِّ  ن ذاتِّ مِّ  ةِّ هبم إىل اجلنـ
 )الطَّبي(.

 
 سورة اْلديد 

 
تَـَوى َعَلى المَعرمشِ } -4 ٍم ُث ي اسم َرمَض ِف ِستيِة َأَيي  {.ه َو اليِذي َخَلَق السيَماَواِت َواألم

َم تفســــــرُي هذه اآليةِّ يف  ( منها،  54اآليَة ) يقصــــــدُ و  األعراف ويف غريها مســــــتوِف.ذكَر أنه تقدَّ
  ابإلجياد، الذي يوجبُ  دهِّ قدرته، وتفرُّ  هللا وجليلِّ  صــنعِّ  من بديعِّ  هذا نوعٌ وخمتصــُر تفســريهِّ هلا: 

  من أايمِّ  إىل غروهبا، قيل: هذه األايمُ  الشــــــــمسِّ  من طلوعِّ  :وعبادته. واليوم توحيدهُ  على العبادِّ 
 وهو ســبحانهُ  .وآخرها اجلمعة ،أوهلا األحد  لســتُّ ا اآلخرة، وهذه األايمُ  الدنيا. وقيل: من أايمِّ 

 الرفقَ  هُ عبـادَ  مَ أن يعل ِّ  فتكون، ولكنـه أرادَ  ،كوين  :هلـا واحـدة، يقولُ  على خلقهـا يف حلظـةٍّ  قـادرٌ 
 .والتأين يف األمور
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} تَـَوٰى َعَلى ٱْلَعْرشِّ قوًًل،   عشــــــــــــرَ  يف معىن هذا على أربعةَ  العلماءُ  قد اختلفَ :  قوله: }مثَّ ٱســــــــــــْ
عليه بال كيف، بل   أنه اســــتوى ســــبحانهُ   ،الصــــال الســــلفِّ  مذهبُ  ها وأوًلها ابلصــــوابِّ حقُّ وأ

 .عليه عما ًل جيوزُ  ههِّ مع تنزُّ  ،به الذي يليقُ  على الوجهِّ 
 
َرمِض َوِإىَل اَّللِي } -5  {.تـ رمَجع  األم م ور  َله  م لمك  السيَماَواِت َواألم

  أمورِّ  مصــريُ  وإىل هللاِّ  ،أمره ما فيهنَّ  ويف مجيعِّ  يعهنَّ يف مج ًنفذٌ  ،واألرض واتِّ االســم له ســلطانُ 
 )الطَّبي(. كمه.فيقضي بينهم حبُ  ،لقهخَ  مجيعِّ 

الســورة،  يف اآليةِّ الثانيةِّ من وهي  وقد أشــاَر مؤلُف األصــلِّ إىل تفســريِّ اجلملةِّ األوىل من اآلية،
 وســائرِّ  والنباتِّ  املطرِّ  خزائنَ  رادَ وقيل: أ .وأمره  فهِّ تصــرُّ  غريُ  فيه وحده، وًل ينفذُ   فُ يتصــرَّ  :فقال

 .األرزاق
 
 {.ي وِلج  اللييمَل ِف النـيَهاِر َوي وِلج  النـيَهاَر ِف اللييمِل َوه َو َعِليم  ِبَذاِت الصُّد ورِ } -6

ــريهُ  َم تفســـــ ــورةِّ آلِّ عمران، ويعين ذكَر أنه تقدَّ ــورةال( من 27) اآليةَ  يف ســـــ }تُولُِّج اللَّْيَل يفِّ   :ســـــ
لِّ اْلنـَّ  اَر يفِّ اللَّيــْ ارِّ َوتُولُِّج النـَّهــَ من أحــدمهــا يف اآلخر، وقيــل:  مــا نقصَ  دخــلُ أي: تُــ ، قــال: {هــَ

 ا.هـ. .أحدمها ولوجاً يف اآلخر زوالُ  بينهما، ويكونُ  تعاقبُ  :املعىن
 َعلِّيٌم بَِّذاتِّ الصُُّدورِّ{ أي: يعلُم السرائَر وإْن دقَّت، وإْن َخفيت. )ابن كثري(.}َوُهَو 

 
ِمن وا ِبَربِ ك مم َوَقدم َأَخَذ وَ } -8 ع وك مم لِتـ ؤم ِمن وَن ِِبَّللِي َوالريس ول  َيدم  {.ِميثَاَقك مم َما َلك مم اَل تـ ؤم

 .ابليمني املؤكدُ  امليثاق: العهدُ ( من سورةِّ البقرة، أن 27ذكَر يف اآليةِّ )
 

َعى}  -12 ِمَناِت َيســـــــم ِمِننَي َوالمم ؤم َم تـََرى المم ؤم َم  ن ور ه   يـَوم َراك م  الميَـوم َاَِّنِمم ب شـــــــم َ أَيمِديِهمم َوِبََِيم مم َبنيم
َار  َجنيات  ََتمِري ِمنم حَتمِتَها  ََّنم  {.األم
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 . )ابن عطية(.عني رؤيةُ  يف هذه اآليةِّ  الرؤيةُ  {:يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤمِّنِّنَي َواْلُمْؤمِّنَاتِّ َيْسَعى}
 كثرُ أو  ،او شرًّ أا كان خريً  ،مراأل يف للجد ِّ  ويستعملُ  ،ودْ وهو دون العَ  ،السريع يُ املش ي:السع

 )روح البيان(. .احملمودة فعالِّ األ يف يستعملُ  ما

ْن حَتْتَِّها اأْلَهْنَارُ } اجلنات: ( من سورةِّ البقرة: 25قاَل املؤلُف يف اآليةِّ ) :{َجنَّاٌت جَتْرِّي مِّ
ًلشتماهلا على األشجار، أي: إىل اجلنات؛  }مِّن حَتْتَِّها{ عائدٌ  :يف قوله والضمريُ . البساتني
 )ابختصار(. أشجارها. من حتتِّ 

 
ت مم يـ َناد وََّن مم َأَلَم َنك ن ميَعك مم قَال وا بـََلى َوَلِكنيك مم فـَتَنت مم أَنف َسك مم } -14  {.َوتـََربيصم

 . )الطَّبي(.ابهلل ورسوله وتلبثتم ابإلميان، ودافعتم ابإلقرارِّ  
 . )ابن كثري(. تإىل وق من وقتٍّ  التوبةَ أخرمت 

]الصالُة عليه    وتربصتم مبحمدٍّ   :مقاتل  وقالَ   .اًلنتظار  :والرتبص  .ئراابملؤمنني الدو   {َوتـََربَّْصُتمْ }
 موتِّ  ن انتظارَ أل ؛قبيح وهو وصفٌ  .منه فنسرتيحَ  أن ميوتَ  يوشكُ  :وقلتم ،املوت السالمُ و  

 ليستفادَ   ،حياهتم  ى طولُ رجَ شأهنم أن يُ   ذإ  ،والقباحة  اجلرمِّ   من عظيمِّ   احلق ِّ   ووسائطِّ   اخلريِّ   وسائلِّ 
 )روح البيان(.  .مبجالستهم منهم ويغتنمَ 

 
َهَداء  ِعنمَد َرّبِ ِمم }  -19 يق وَن َوالشــــُّ دِ  ِلِه أ ولَِئَك ه م  الصــــِ  ر ه مم  َواليِذيَن َآَمن وا ِِبَّللِي َور ســــ  ََل مم َأجم

 {.َون ور ه مم 
ما   ى بني أيديهم، وهم يف ذلك يتفاوتون حبسبِّ يسعَ   مٌ عظي جزيل، ونورٌ  هلم عند هللا أجرٌ  :يأ

 . )ابن كثري(.الدنيا من األعمال كانوا يف الدارِّ 
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 اجلزء الثامن والعشرون
 

 سورة اجملادلة
 
ٍة } -3 رِير  رَقـَبــَ ال وا فـََتحم ا قــَ ائِِهمم ُث ي يـَع ود وَن ِلمــَ اِهر وَن ِمنم ِنســـــــــــــَ ِذيَن ي ظــَ ِل َأنم  َوالــي ِمنم قـَبــم
 {.اسيايـََتمَ 

 اجلمهور، فال جيوزُ  هنا: اجلماع، وبه قالَ  ابلتماس ِّ قاَل يف تفسريها يف اآليةِّ السابقة: املراُد 
إىل  ابجلماع، أو اللمس، أو النظرُ  به اًلستمتاعُ  املرادَ  وقيل: إن .رحىت ُيكف ِّ  الوطءُ  للمظاهرِّ 

 .قويل الشافعي مالك، وهو أحدُ  بشهوة، وبه قالَ  الفرجِّ 
 
َوىَلَم تـََر ِإىَل اليِذيَن َّن  وا َعِن أَ } -8   {.ُث ي يـَع ود وَن ِلَما َّن  وا َعنمه   النيجم

رار.ذكَر يف اآليةِّ السابقةِّ أن النجوى مبعىن   ، كما يف الطَّبي وغريه.ويعين اإلسرار الس ِّ
 
ا الـيِذيَن َآَمن وا } -9 ت مم َفاَل تـَتَـنـَاَجوما ِِبإلمِ ََي أَيُـّـهَ ولِ ِإَذا تـَنـَاَجيـم يـَِة الريســـــــــــ  َواِن َوَمعمصـــــــــــِ  ُثِم َوالمعـ دم

ا ِِبلمِْبِ  َوالتـيقمَوى  َ اليِذي ِإلَيمِه َوتـََناَجوم  {.حت مَشر ونَ َواتـيق وا اَّللي
َيةِّ الرَُّسولِّ } إْلِّمثِّ َواْلُعْدَوانِّ َوَمْعصِّ ُتْم َفاَل تـَتَـنَاَجْوا ابِّ النجوى: اإلسرار. وذكَر مؤلُف {: إَِّذا تـَنَاَجيـْ
والعدوان: ما  .والظلم كالكذبِّ   ،يف نفسه معىن اإلمث: ما هو إمثٌ ، أن ةصلِّ يف اآليةِّ السابقاأل

 ه. الرسول: خمالفت ومعصيةُ  .على املؤمنني فيه عدوانٌ 
َ الَّذِّي إِّلَْيهِّ حُتَْشُرونَ } واخَشوا هللاَ وانَتهوا عمَّا هناكم عنه، فإليه حُتَشرون، لُيحاسَبكم   {:َواتَـُّقوا اَّللَّ

 على ما تعملون. )الواضح(.
 

َا } -10 َوىِإَّني ز َن اليِذيَن َآَمن وا النيجم  {.ِمَن الشييمطَاِن لَِيحم
 إسراُر الكالم.
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َ َيَديم } -13 َفقمت مم َأنم تـ َقدِ م وا َبنيم  {.َصَدقَاتٍ  َْنمَواك مم أََأشم
  يف أمرٍّ من أموركم.. الرسولِّ  ساررةَ املساررة، واملعىن: إذا أردمت م :املناجاة:  يف اآليةِّ السابقة قالَ 
 
ًما } -14   .{َغِضَب اَّللي  َعلَيمِهمَأَلَم تـََر ِإىَل اليِذيَن تـََوليوما قـَوم

 رادةُ إو أ ،الرضى ليه تعاىل نقيضُ إ وهو ابلنسبةِّ  ،اًلنتقام رادةُ إها ؤ مبد للنفسِّ  حركةٌ  :الغضب
  ، ابلنار  والتعذيبُ   سرارِّ األ  و هتكُ أ  ،الشديد  بطشُ وال  األليمُ   و األخذُ أ  ،الوعيد  و حتقيقُ أ  ،اًلنتقام

 . )روح البيان(.النعمة و تغيريُ أ
 

َ َوَرس وَله  } -20 ََذلِ نيَ  ِإني اليِذيَن َي َادُّوَن اَّللي  {.أ ولَِئَك ِف األم
َم معىن احملادَّةِّ هلل  }إِّنَّ  :ولرسولهِّ يف أولِّ هذه السورة، ويعين اآليَة اخلامسَة منهاذكَر أنه تقدَّ

َ َوَرُسوَلُه ُكبُِّتوا َكَما ُكبَِّت الَّذِّيَن مِّن قـَْبلِّهِّمْ  ة، واملعاداة، ة: املشاقَّ واحملادَّ  ل:{. قاالَّذِّيَن حُيَادُّوَن اَّللَّ
 اج:الزج     قالَ 20اجملادلة: سورة ]{ نَّ ٱلَّذِّيَن حُيَادُّوَن ٱَّللََّ َوَرُسوَلهُ إِّ } :قوله واملخالفة، ومثلهُ 

ادُ صاحبك، وأصلُ  َيالفُ  يف حد ٍّ  أن تكونَ  ةُ احملادَّ  .  للبو اب ها املمانعة، ومنه احلديد، ومنه احلد 
 ا.هـ. 

يقوُل تعاىَل خُمَّبًا عن الكف ارِّ املعانديَن احملاد ِّيَن هللِّ ورسوله، وقاَل ابُن كثريٍّ رمَحُه هللا يف تفسريها:  
 للحق ِّ مشاقُّوَن له، هم يف ًنحيةٍّ واهلَُدى يعين الذين هم يف َحد ٍّ والشرعُ يف َحد ٍّ، أي: جمانبونَ 

 يف ًنحية... 
 

َار  } -22 ََّنم ِخل ه مم َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم  {.َوي دم
ا أهنــاٌر مِّن مــاءٍّ ُزًلل، ومِّن لنب،  ُلهُم هللُا جنــَّاتٍّ عــاليــاتٍّ واســــــــــــــعــات، جتري يف خالهلــِّ ويـُـدخِّ

 وعسل، ومخرٍّ لذيذٍّ ًل ُيسكِّر. )الواضح(.
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 سورة اْلشر
 
َِكيم  } -1 َرمِض َوه َو المَعزِيز  اْلم  {.َسبيَح َّلِلِي َما ِف السيَماَواِت َوَما ِف األم

َم  أي: وهو اآليُة األوىل من الســــــورة. ومما قاَلُه هناك:  تفســــــرُي هذا يف ســــــورةِّ احلديد.قال: تقدَّ
إىل ما   املســندِّ  ابلتســبيحِّ   واملرادُ . وغريه حٍّ من ذي رو  شــيءٍّ  املقاتالن: يعين كلَّ  ده. قالَ وجمَّ   هُ هَ نزَّ 

 التســــــــــــــبيحَ  هو مـا يعمُّ  ،واجلمـادات وغريهم، واحليواًنتِّ  من العقالءِّ  واألرضِّ  واتِّ ايف الســــــــــــــمـ 
  موجودٍّ  غريهم، فإن كلَّ   كتسبيحِّ   احلالِّ  واجلن ، وبلسانِّ   واإلنسِّ  املالئكةِّ   كتسبيحِّ   ،املقال بلسانِّ 

  أحـد، وًل ميـانعـهُ  الـذي ًل ينـازعـهُ  الغـالـبُ  زِّيُز{ أي: القـادرُ }َوُهَو ٱْلعَ  ...على الصـــــــــــــــانع يـدلُّ 
كِّيُم{ ،كائناً ما كان  ،ممانع  .والصواب احلكمةِّ  أفعالَ  الذي يفعلُ  :}ٱحلَْ

 
َ َشِديد  المِعَقابِ } -4 َ فَِإني اَّللي  {.َوَمنم ي َشاقِ  اَّللي

 . )الطَّبي(.وَمن َيالفِّ هللاَ يف أمرهِّ وهنيه، فإنَّ هللاَ شديُد العقاب
ــورة:  ــابعةِّ من الســـ َ }قاَل ابُن كثريٍّ رمَحُه هللا يف اآليةِّ الســـ دِّيُد اْلعَِّقابإِّنَّ اَّللَّ ــَ ــديُد   {:شـــ فإنه شـــ

 العقابِّ ملن عصاه، وخالَف أمرَُه وأابه، وارتكَب ما عنه زجرَُه وهناه.
 
ولـِهِ } -7 ا أَفـَاَء اَّللي  َعَلى َرســـــــــــ  ِل المق َرى فَِللـيِه  مـَ وِل َولـِِذي المق رمََب َوالميَـتـَاَمى  ِمنم َأهـم َولِلريســـــــــــ 

اِكنِي  بِيلِ َوابمِن َوالمَمسـَ ول  َفخ ذ وه    السـي َغمنَِياِء ِمنمك مم َوَما َآََتك م  الريسـ  َ األم َكيم اَل َيك وَن د وَلًة َبنيم
َ َشِديد  المعِ  َواتـيق وا اَّلليَ َوَما ََّنَاك مم َعنمه  فَانـمتَـه وا   {.َقابِ ِإني اَّللي

ولِّهِّ } ُ َعَلى َرســُ أموالِّ الكفار، يقال:  أي: ما ردَُّه عليه من قاَل يف اآليةِّ الســابقة: {:  َما أَفَاَء اَّللَّ
 ا.هـ. فاَء يفيُء إذا رجع.

بِّيلِّ }   لَ عِّ املنقطع، وجُ  املســافرُ   ابُن الســبيل: ( من ســورةِّ البقرة:177قاَل يف اآليةِّ )  {:َواْبنِّ الســَّ
 ا.هـ. له. زمتهِّ ملال ابناً للسبيلِّ 

 اتَّقوُه يف امتثالِّ أوامرهِّ وتركِّ زواجره. )ابن كثري(. {:َواتَـُّقوا اَّللََّ }

 .{ش حي نـَفمِسِه فَأ ولَِئَك ه م  المم فمِلح ونَ  ي وقَ َوَمنم } -9
 . )روح البيان(.مما يؤذيه يءِّ الش حفظُ  :الوقاية
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 لواضح(.  . )ا..وَمن منَع نفَسُه مِّن البخلِّ واحلرصِّ على املال
 

 {.الريمحمَن  الريِحيم  ه َو } -22
َم تفســريُ  قال: . ويعين عند تفســريِّ البســملة، وقد قاَل هناك: امسانِّ مشــتقان  هذين اًلمسنيتقدَّ

  مُ فهَ مـا يُ  جريرٍّ  ابنِّ  من رحيم. ويف كالمِّ  مبـالغـةً  أشـــــــــــــــدُّ  نُ ااملبـالغـة، ورمحـ  على طريقِّ من الرمحـةِّ 
أن  الـدنيـا. وقـد تقررَ  ورحيمُ  ،الـدنيـا واآلخرة نُ الـك قـالوا: رمحـ على هـذا، ولـذ اًلتفـاقِّ  حكـايـةُ 

 املعىن. على زايدةِّ  تدلُّ  البناءِّ  زايدةَ 
 

َبيار  المم َتَكْبِ    المَمِلك  } -23 ِمن  المم َهيمِمن  المَعزِيز  اجلم  {.المق دُّوس  السياَلم  المم ؤم
 )الطَّبي(. . دونهإًل   وًل شيءَ  ،فوقه كَ لِّ الذي ًل مَ  كُ لِّ َـ امل
 

َاء  اْلم سمََن } -24 َْسم  .{َله  األم
َم  احلســــــــىن  قاَل هناك:( منها، 180تفســــــــريُه يف ســــــــورةِّ األعراف. وهو يف اآليةِّ )ذكَر أنه تقدَّ

 . مدلول ى وأشرفِّ مسمًّ  لدًللتها على أحسنِّ  ،األمساء اليت هي أحسنُ  :األحسن، أي أتنيثُ 
 

 سورة املمتحنة
 
ت مم َخرَ } -1 ت مم ِجَهاًدا ِف َسبِيِلي َوابمِتَغاَء َمرمَضاِت ِإنم ك نـم  .{جم
ــرعتهُ  كم للجهادِّ رِّ  منها إىل مهاجَ فهاجرمتُ   ،ن دايركمم مِّ م خرجتُ كنتُ   إنْ   ، لكم  يف طريقي الذي شـ

 )الطَّبي(. مرضايت. والتماسِّ  ،كم بهوديين الذي أمرتُ 
 
 .{ِإلَيمك مم أَيمِديـَه مم َوأَلمِسنَـتَـه م ِِبلسُّوءِ  اَويـَبمس ط و ِإن يـَثـمَقف وك مم َيك ون وا َلك مم َأعمَداء } -2

 . )روح البيان(.ويطيلوا
 
َرج وك مم ِمنم ِدََيرِك مم } -9 يِن َوَأخم َهاك م  اَّللي  َعِن اليِذيَن قَاتـَل وك مم ِف الدِ  َا يـَنـم  .{ِإَّني
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 وهم صناديُد الكفرِّ من قريش. ا.هـ.قال: 
ا يَنهــــاكُم هللُا عن  ةِّ أعــــدائكم الــــذيَن قــــاتلوكم إلســــــــــــــالمِّكم، وأخرجوكم مِّن دايرِّكم. مواًلإمنــــَّ

 )الواضح(.
 

ت م وه ني أ ج ورَه ني  َواَل ج َنا َ } -10  .{َعلَيمك مم َأنم تـَنمِكح وه ني ِإَذا َآتـَيـم
 عن احلق ِّ  نســـــــانِّ ابإل املائلُ   مثُ اإل يَ ومس ِّ  ،جانبيها حدِّ أىل إ مالتْ   أي: الســـــــفينةُ  جنحتِّ  :يقال 

 )مفردات الراغب(. .اناحً جُ  مثٍّ إ كلُّ   يَ مث مس ِّ  ،احً ناجُ 
 

 .{فـََباِيعمه ني } -12
ــَ  يبيعُ  ن املـبايعَ أل البيعـةَ  مسـيتِّ  حني   الـناسِّ  ومن عـادةِّ  ،من البيع مفـاعـلةٌ  املـبايعـةُ  .ابجلـنة هُ نفســــــــــــ
 فســـــــــميتِّ  ،مثبتة معاملتهم حمكمةً  لتكونَ  اآلخرِّ  على يدِّ  هُ املتبايعني يدَ  حدُ أ  أن يضـــــــــعَ  املبايعةِّ 

 م التزامُ رســــوهلَ  مةِّ األ فمبايعةُ   ،برامواإل حكامِّ اإل ا هلا هبا يفتشــــبيهً  بني املعاهدين مبايعةً  املعاهدةُ 
ــعِّ  وبذلُ  ،طاعته  ، ابلثواب ايهم الوعدُ إ ومبايعتهُ  ،له واملعاونةُ  ،حكامهأو  وامرهِّ أ امتثالِّ  يف الوســــــــــ
ــاحلهم يف والقيامُ   ،مورهمأ وتدبريُ  ــفاعةُ  ،والباطنة ائهم الظاهرةِّ عدأعلى  الغلبةِّ  مبصـــ   هلم يومَ  والشـــ

  ابيعَ  :كما يقال  .ى املواعدةقائمني مبا هو مقتضَــ  ،ن كانوا اثبتني على تلك املعاهدةإ احلســابِّ 
ــلطانَ  الرجلُ  ــهِّ  وجبَ أذا  إ الســـــــــ ــلطانُ  وابيعَ   ،له طاعةَ اإل  على نفســـــــــ   القيامَ  ذا قبلَ إ  الرعيةَ  الســـــــــ

 . )روح البيان(.الظاملني ييدأمواهلم من أهم و وسِّ نف حفظَ  على نفسهِّ  وجبَ أو  ،مبصاحلهم
 

اََيأَيُـَّها اليِذيَن آَمن وا }-13 ًما َغِضَب اَّللي  َعلَيمِهمم  الَ تـَتَـَوليوم  {.  قـَوم
 . )روح البيان(.ةواملوادَّ  هنا مبعىن املواًلةِّ  يل ِّ التو 
 

 سورة الصف
 
َِكيم  َسبيَح َّلِلِي َما ِف السيَماَواِت َوَما ِف ا} -1 َرمِض َوه َو المَعزِيز  اْلم  {.ألم
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َ وجـَه التعبريِّ يف بعضِّ الســــــــــــــورِّ بلفظِّ امـلاضــــــــــــــي كهـذه   مَ تقـدَّ  ذكَر أـنه الكالُم على هـذا، مث بنيَّ
 السورة.

بََّح : }ســـورةِّ احلديد يف تفســـريِّ اآليةِّ األوىل من قالَ  ومما َماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ ســـَ َّللَِِّّّ َما يفِّ الســـَّ
كِّيمُ َوُهَو  . وغريه من ذي روحٍّ  شــــــــــــــيءٍّ  املقـاتالن: يعين كـلَّ  ده. قـالَ وجمَـّ  هُ هَـ أي: نزَّ : {اْلَعزِّيُز احلَْ
ـــندِّ  ابلتســــــــــــــبيحِّ  واملرادُ    وغريهم، واحليواًنتِّ  من العقالءِّ  واألرضِّ  واتِّ اإىل مـا يف الســــــــــــــمـ  املســــــــــــ

  احلالِّ  اجلن ، وبلسانِّ و  واإلنسِّ   املالئكةِّ  كتسبيحِّ   ،املقال بلسانِّ   التسبيحَ  يعمُّ هو ما  ،واجلمادات
 الغالبُ  }َوُهَو ٱْلَعزِّيُز{ أي: القادرُ  ...على الصـــــــــــانع يدلُّ  موجودٍّ  غريهم، فإن كلَّ  كتســـــــــــبيحِّ 

كِّيُم{ ،كـائنـاً مـا كـان  ،ممـانع أحـد، وًل ميـانعـهُ  اـلذي ًل ينـازعـهُ   احلكمـةِّ  أفعـالَ  اـلذي يفعـلُ  :}ٱحلَْ
 .والصواب

 
اَلمِ  َلى اَّللِي المَكِذبَ افمََتَى عَ َوَمنم َأظمَلم  ِميِن } -7 َعى ِإىَل اإلمِسم  {.َوه َو ي دم

 قد يكونُ  والكـذبَ  ،نفســــــــــــــه من قولِّ  الكـذبِّ  افتعـالُ اَء أن اًلفرت  اء،واًلفرت   بني الكـذبِّ  الفرقُ 
 )روح البيان(.. فيه للغريِّ  التقليدِّ  على وجهِّ 

 
ِخلمك مم َجنياٍت ََتمِرييـَغمِفرم َلك مم ذ ن وَبك مم } -12 َار  َوَمَساِكَن طَي َِبةً  َوي دم ََّنم  {.  ِمنم حَتمِتَها األم

ْلُكْم َجنَّاتٍّ جَتْرِّي مِّْن حَتْتَِّها اأْلَهْنَارُ } َم تفســـــريه. ويعين يف اآليةِّ ){ َويُْدخِّ ( من  25ذكَر أنه تقدَّ
  ها، وهي مشــــتملةٌ كل ِّ   الثوابِّ  لدارِّ  اجلنات: البســــاتني، وهو: اســــمٌ البقرة، فكان مما قال:  ســــورةِّ 

ودون البحر، واملراد:  فوق اجلدولِّ   ،ى الواســـــــعهنر، وهو: اجملرَ  مجعُ  كثرية. واألهنارُ   على جناتٍّ 
اهلا على  إىل اجلنات؛ ًلشــــــــــــــتم }مِّن حَتْتَِّها{ عائدٌ   :يف قوله والضــــــــــــــمريُ  .الذي جيري فيها املاءُ 

 ا. هـ.أشجارها. األشجار، أي: من حتتِّ 
اكَِّن طَي َِّبةً } أمرها، وهذا هو   بدوامِّ  طيبها املعرفةُ  :ا، وقيلها ومجاهلُ عتُ ســ  املســاكنِّ  طيبُ   {:َوَمســَ

 .)ابن عطية( ؟واملوت مع الفناءِّ  طيبٍّ  الصحيح، وأيُّ 
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 سورة اجلمعة
 
َِكيمِ ي َسبِ ح  َّلِلِي َما ِف } -1 َرمِض المَمِلِك المق دُّوِس المَعزِيِز اْلم  {.السيَماَواِت َوَما ِف األم

َم تفسريهُ    .، وما بعدها من السبحات يف أولِّ سورةِّ احلديدذكَر أنه تقدَّ
َماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ ومما قاَل يف تفســريِّ اآليةِّ األوىل منها: } بََّح َّللَِِّّّ َما يفِّ الســَّ  هُ هَ أي: نزَّ {: ســَ

إىل ما يف   املســـــندِّ  ابلتســـــبيحِّ  واملرادُ . وغريه من ذي روحٍّ  شـــــيءٍّ  املقاتالن: يعين كلَّ  ده. قالَ وجمَّ 
ــم ــبيحَ  هو ما يعمُّ  ،واجلمادات وغريهم، واحليواًنتِّ  من العقالءِّ  واألرضِّ  واتِّ االســ ــانِّ  التســ  بلســ
ــبيحِّ   ،املقال ــانِّ  واإلنسِّ  املالئكةِّ  كتسـ ــبيحِّ كت  احلالِّ  واجلن ، وبلسـ   يدلُّ  موجودٍّ  غريهم، فإن كلَّ  سـ

 ا.هـ. ...على الصانع
وما   واألرضِّ  واتِّ ايف الســــــــم أمرهُ  النافذِّ  ،ماوســــــــلطاهنُ  خرةِّ الدنيا واآل لكُ الذي له مُ  {اْلَملِّكِّ }

ن  مِّ   ا ليسَ به مم   هُ إليه املشركون به ويصفونَ  ضيفُ ما يُ  ن كل ِّ مِّ  وهو الطاهرُ  {،اْلُقدُّوسِّ } ،فيهما
كِّيمِّ }  ،ن أعدائهمِّ  يف انتقامهِّ   يعين الشــــــــديدِّ   {َعزِّيزِّ الْ } ،كُ املبارَ  ،صــــــــفاته   ،هخلقَ  يف تدبريهِّ   {احلَْ
 )الطَّبي(. هم.ن مصاحلِّ به مِّ  هو أعلمُ  هم فيماإاي   وتصريفهِّ 

 

تِيِه َمنم َيَشاء   َفضمل  اَّلليِ َذِلَك } -4  {.يـ ؤم
يف األميني من العرب، ويف آخرين رســــــــــــــوًًل منهم يتلو   من بعثتـهِّ  ،تعـاىل ذكره هـذا الـذي فعـلَ 

 ي(. الطَّب . )غريهم  به على هؤًلء دونَ  لَ هللا، تفضَّ  ما وصف، فضلُ  سائرَ  عليهم آايته، ويفعلُ 

 

َم الظياِلِمنيَ } -5 ِدي المَقوم  {.َواَّللي  اَل يـَهم
 )الطَّبي(. م.رهب ِّ  فكفروا ِبايتِّ  ،همظلموا أنفسَ  الذينَ  القومَ  قُ ًل يوف ِّ  وهللاُ 

 

ت مم تـَعمَمل ونَ  ُث ي تـ َردُّوَن ِإىَل َعاَلِِ المغَيمِب َوالشيَهاَدِة فـَيـ نَـب ِئ ك مم } -8  {.ِِبَا ك نـم
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ــم  يبِّ غَ  كم إىل عاملِِّّ مماتِّ  ن بعدِّ كم مِّ م ربُّ كمث يردُّ ...  ــهادة ،واألرض واتِّ االســــــ يعين وما   ،والشــــــ
 )تفسري الطَّبي(. .. فيخَّبكم حينئذ...الناظرين عن أبصارِّ  بْ غِّ ومل يَ  ،لرأي العني هرَ فظَ  دَ هِّ شُ 
 

 .{َواَّللي  َخريم  الريازِِقني} -11
هللا ـفاهلل  رازقون غريُ  دَ جـِّ ن وُ إ :فكـان املعىن ،هللا غريُ  ًل رازقَ إذ   ،والتقـدير  ضِّ الفرَ  من قبـيلِّ هـذا 
. )روح البيان، او حمظورً أا كان مباحً  ،به عُ هو املنتفَ  :والرزق .وًلهم عطيةأَ  قواهم قوةً أو  ،همخريُ 

 ابختصار(.
ــليماً من األكدارِّ   الرزقَ  ألن هللا يرزقُ  ــى عنه ســــــ   الدنيا وخريَ  خريَ  واآلاثم، وألنه يرزقُ  ملن يرضــــــ

وهو   ،ًل يعلمهـا إًل هللا درجـاتٌ  يف هـذا املقـامِّ  والـناسُ  .هللا ـقادراً على ذـلك رة، وليس غريُ اآلخ
 التحرير والتنوير(.. )ابلسرائر العاملُ 

 
 سورة املنافقون

 
 {.َوَأك نم ِمَن الصياِْلِنيَ فََأصيديَق } -10
 )الطَّبي(. ك.فرائضَ  يَ وأؤد ِّ  ،كبطاعتِّ  وأعملَ ... 

 
 سورة التغابن

 
ِمنم ِِبَّللِي َويـَعمَملم َصاِْلًا} -9  {.ي َكفِ رم َعنمه  َسي َِئاتِهِ  َوَمنم يـ ؤم
 )الطَّبي(. ...وهنيه إىل أمرهِّ  وينتهِّ  ،بطاعته ويعملْ  ابهللِّ  قْ ن يصد ِّ ومَ 
 

ت مم } -12 َ َوَأِطيع وا الريس وَل فَِإنم تـََولييـم َا َعَلى َرس ولَِنا المَباَل َوَأِطيع وا اَّللي   {.غ  المم ِبني  فَِإَّني
 مُح َِّل مِّن البالغ، وعليكم ما مُح ِّلُتم مِّن السمعِّ والطاعة.... فإمنا عليه ما 

 قال الزهري: مِّن هللاِّ الرسالة، وعلى الرسولِّ البالغ، وعلينا التسليم. )ابن كثري(.
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َنة  } -15 َا َأممَوال ك مم َوَأوماَلد ك مم ِفتـم ر  ِإَّني  {َعِظيم   َواَّللي  ِعنمَده  َأجم
م وأطعتُ  ،كمرب ِّ  هللاِّ  كم يف طــاعــةِّ كم وأزواجَ م أوًلدَ إذا أنتم خــالفتُ  ،لكم عظيم ثوابٌ  هُ عنــدَ  وهللاُ 
 . )الطَّبي(.ةاجلنَّ  هللاِّ  الذي عندَ  العظيمُ  واألجرُ  .كميف أموالِّ  هللاِّ  م حقَّ يتُ وأدَّ  ،وجل   عزَّ  هللاَ 
 

َتطَعمت مم }  -16 ــم َ َما اســــ ك مم َواْسمَ  فَاتـيق وا اَّللي ــِ ًا أِلَنـمف ســــ حي  ع وا َوَأِطيع وا َوأَنمِفق وا َخريم ــ  َوَمنم ي وَق شــــ
 {.فَأ ولَِئَك ه م  المم فمِلح ونَ  نـَفمِسهِ 

َتطَْعُتمْ } ــْ   أبداءِّ  ،بوا عـذابـهوخـافوا عقـابـه، وجتنَّ  ،واحـذروا هللا أيهـا املؤمنون {:فـَاتَـُّقوا اَّللََّ مـَا اســــــــــــ
 ... )الطَّبي(.إليه بُ مبا يقر ِّ  معاصيه، والعملِّ  واجتنابِّ  ،فرائضه

هِّ } حَّ نـَْفســـــِّ َم تفســـــريهَوَمْن يُوَق شـــــُ   من . وهو يف اآليةِّ التاســـــعةِّ {: ذكَر مؤلُف األصـــــلِّ أنه تقدَّ
. ..مع حرص من الوقاية، والشـــح : البخلُ : {وقَ }يُ ســـورةِّ احلشـــر، وكان مما قاَل يف تفســـريها: 

 الشحُّ  اليت يقبحُ  من األشياءِّ  بشيءٍّ  النفسِّ  شح ِّ  على عدمِّ   مرتتبٌ  أن الفالحَ   من اآليةِّ   والظاهرُ 
إىل  الشــــــح ِّ  إضــــــافةُ  ذلك، كما تفيدهُ  رحم، أو حنوِّ  من زكاة، أو صــــــدقة، أو صــــــلةِّ  ،هبا شــــــرعاً 

 .النفس
 

 سورة الطالق
 
 .{لِيـ نمِفقم ذ و َسَعٍة ِمنم َسَعِتهِ } -7

 على امرأتهِّ  ،وغناه مالهِّ  من سعةِّ  وغىًن  من املالِّ  إذا كان ذا سعةٍّ  منه امرأتهُ  الذي ابنتْ  لينفقِّ 
 . )الطَّبي(. الصغري منها، وعلى ولدهِّ  ولدهِّ  رضاعِّ  يف أجرِّ  البائنةِّ 

 
َلمَباِب اليِذيَن َآَمن وا فَاتـيق وا اَّلليَ } -10  {.ََي أ وِل األم

 . )الطَّبي(.معاصيه فرائضه، واجتنابِّ  أبداءِّ  ،فخافوا هللا، واحذروا سخطه
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اِْلًا َوَمنم يـ ؤم }  -11 َار  َخاِلِديَن ِفيَها  ِمنم ِِبَّللِي َويـَعمَملم صــــــَ ََّنم ِخلمه  َجنياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتَها األم ي دم
 {أََبًدا

  مقيمنيَ  كثنيَ ما  :}خالِّدِّيَن فِّيها أبَدًا{ يقول، ها األهنارأشــجارِّ   ن حتتِّ جتري مِّ   بســاتنيَ  هُ يُدخلْ 
 (.)الطَّبي ا.بدً منها أ وًل َيرجونَ  ،ًل ميوتون ،اأبدً  هافي
 

 سورة التحرَي
 
ت مم تـَعمَمل ونَ } -7 َا َت مَزومَن َما ك نـم  .{ِإَّني

ــتحقُّون نيا، وجُتَزوَن عليها مبا تســـــــــــ بوَن على أعمالِّكم اليت قدَّمُتموها يف احلياةِّ الدُّ ــَ ا حُتاســـــــــــ  0إمنَّ
 )الواضح(.

 
بَ } -8 وًحا ََي أَيُـَّها اليِذيَن َآَمن وا ت وب وا ِإىَل اَّللِي تـَوم ي َِئاِتك مم  ًة َنصـ  ى رَبُّك مم َأنم ي َكفِ َر َعنمك مم سـَ َعسـَ

َم اَل ُي مِزي اَّللي  النيِبي َوالــيِذيَن َآمَ  ََّنــمَار  يـَوم ا األم ِخَلك مم َجنــياٍت ََتمِري ِمنم حَتمِتهــَ ه  ن ور ه مم َويــ دم ن وا َمعــَ
َاَِّنِمم يـَق ول   َ أَيـمِديِهمم َوِبََِيـم َعى َبنيم ٍء  َيســـــــــــم يم لِ  شـــــــــــَ مم لَنـَا ن ورَََن َواغمِفرم لَنـَا ِإنـيَك َعَلى كـ  وَن رَبـينـَا َأَتِم

 {.َقِدير  
َلكم جنَّاتٍّ واســـــعات، جت ى أْن يغفَر هللاُ بذلَك ســـــي ِّئاتِّكم، وُيكرَِّمكم يوَم القيامةِّ فُيدخِّ ري عســـــَ

ذِّلُّ هللُا النيبَّ واملؤمننَي   ــُ ــاُر الكثرية، يوَم ًل يـ ــا األهنـ ــذ ِّهُبم مِّن حتتِّهـ ــافِّرين، وًل يعـ ذِّلُّ الكـ ــُ ــا يـ كمـ
بدخولِّ النَّار، بل ُيكرُِّمهم ابلنَّعيمِّ املقيم، نوُرهم ميشـــــــــــي بنَي أيديهم وعن أايمنِّهم، وهم يقولوَن 

لنَّوَر اـلذي أنعمـَت ـبهِّ عليـنا، واغفِّْر لـنا ذنوبَـنا ُكلَّهـا، إنَـَّك إذا طُفَِّئ نوُر املـنافقني: اللهمَّ أمتِّْم لـنا ا
 لى ُكل ِّ شيء. )الواضح(.قادٌر ع
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 اجلزء التاسع والعشرون
 

 سورة امللك
 
 {.ِمَن المغَيمظِ َتَكاد  ََتَيـيز  } -8

إنه   ":الفصـيح"املرزوقي يف  وقالَ  .الغضـب أشـدُّ   الغيظُ   :الراغب عليهم. قالَ  الغضـبِّ  ةِّ من شـدَّ 
 .)روح املعاين( ه.ؤ أو أسوَ  الغضبُ 

 
 {.َفَستَـعمَلم وَن َمنم ه َو ِف َضاَلٍل م ِبنيٍ ا ِبِه َوَعلَيمِه تـَوَكيلمَنا ق لم ه َو الريمحمَن  َآَمني } -29
 ، مســـتقيم طريقٍّ   هو على غريِّ َمن عن احلق ، و  هو يف ذهابٍّ  َمنفســـتعلمون أيها املشـــركون   ...
 )الطَّبي، ابختصار(. شرًن مجيعاً.إذا صرًن إليه، وحُ  ،ا ومنكممن  
 

 سورة القلم
 

لَ } -15 َويِلنيَ ِإَذا تـ تـم  {.ى َعلَيمِه َآََيتـ َنا قَاَل َأَساِطري  األم
ذلك  به وإنكاراً منه أن يكونَ  اســـــــتهزاءً  ،لوناألوَّ   كتابنا، قال: هذا مما كتبهُ   عليه آايتُ  قرأُ إذا تُ 

 )الطَّبي(. من عند هللا.
 

ت مم } -22  {.َصارِِمنيَ َأِن اغمد وا َعَلى َحرمِثك مم ِإنم ك نـم

 ( أن الصرَم هو القطع. 17)ذكَر يف اآليةِّ 
 

   {.ِعنمَد َرّبِ ِمم َجنياِت النيِعيمِ  ِإني لِلمم تيِقنيَ } -34
 )الطَّبي(. ..معاصيه واجتنابِّ  ،فرائضه أبداءِّ  ،هللا وا عقوبةَ الذين اتقَ 
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 سورة اْلاقة
 
َاقية  َما } -2  {.اْلم

، وهي حتقُّ يف نفسـها من غريِّ  فيها أهنا القيامة؛ ألن األمَر حيقُّ ذكَر يف اآليةِّ األوىل من السـورةِّ 
 .شك  

 
َاقيةَوَما َأدمرَاَك َما } -3  .{اْلم

السـورةِّ أهنا القيامة؛ ألن األمَر حيقُّ فيها، وهي حتقُّ يف نفسـها من غريِّ ذكَر يف اآليةِّ األوىل من 
 شك.

 
 {ِِبلمَقارَِعةِ  ًَ ود  َوَعاد  َكذيَبتم } -4

 تني التاليتني.وهكذا قاَل مؤلُف األصلِّ يف اآلي . )الطَّبي(.ودٍّ ه قومُ  وعادٌ  ،صال قومُ  مثودُ 
 

 .{نـَفمَخة  َواِحَدةالصُّوِر فَِإَذا ن ِفَخ ِف } -13
 { يف األنعام، قيل: هي النفخُة الثانية.َونُفَِّخ يفِّ الصُّورِّ قال: تقدََّم }

 األوىل للفناء، والثانيةُ  النفخةُ فيه   خُ نفَ يُ  ور: قرنٌ الصــُّ ( من ســورةِّ األنعام، أن 73ذكَر يف اآليةِّ )
 .لإلنشاء

 
ِمن  ِِبَّللِي المَعِظيمِ ِإن ه  َكاَن اَل } -33  {.يـ ؤم

يقول: افعلوا ذلـَك بـه جزاًء لـه على كفرهِّ ابهللِّ يف الـدنيـا، إنـه كـان ًل يصـــــــــــــــد ُِّق بوحـدانيـَّةِّ هللاِّ  
 العظيم. )الطَّبي(.

 
 .{َكِرَيِإنيه  َلَقومل  َرس وٍل  } -40

 بوصفِّ  من الرسلِّ  على غريهِّ  الفضلَ  للرسولِّ  وقد أثبتَ . )روح البيان(. على هللا تعاىلكريٍّ 
 .. )التحرير والتنوير(. ي{رِّ }كَ 
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 {.لِلمم تيِقنيَ  لََتذمِكَرة  َوِإنيه  } -48

 )البغوي(.لعظة. 
 

 سورة املعارج
 

 .{َوَأِخيه َوَصاِحبَِتهِ } -12
 ي(.قاَل ابُن زيد: الصاحبة: الزوجة. )الطَّب 

 
 . {َجز وًعاِإَذا َمسيه  الشيرُّ } -20

 . )روح البيان(. الصَّب وهو ضدُّ  .ابلقدر جلهلهِّ  ؛ا منهمكثرً  .اجلزع يف مبالغةٌ 
 

ر ومِ } -25  {.لِلسياِئِل َوالمَمحم
منهــا، قــاَل بعــد أن أورَد أقواًًل يف  ( 19يف اآليــةِّ ) ســــــــــــــورةِّ الــذارايت، وهوذكَر أنــه تقــدََّم يف 

يف اللغــة: املمنوع،   عليــه املعىن اللغوي، واحملرومُ  عليــه مــا يــدلُّ  ينبغي التعويــلُ والــذي  :)احملروم(
  جبائحةٍّ  مالهُ   صـــــــــــيبَ ن أُ من األصـــــــــــل، ومَ  الرزقَ  مَ رِّ ن حُ مَ   حتتهُ  وهو املنع، فيدخلُ   ،من احلرمان
 ا.هـ. .فهلتعفُّ  الصدقةَ  مَ رِّ ن حُ العطاء، ومَ  مَ رِّ ن حُ أذهبته، ومَ 
 . )ابن عطية(.املتكف ِّفوالسائل: 

 
   {َواليِذيَن ه مم ِلف ر وِجِهمم َحاِفظ ونَ } -29

معىن حفظهم هلا: أهنم ممســـــــــــكون هلا  قاَل يف مثلِّها، يف اآليةِّ اخلامســـــــــــةِّ مِّن ســـــــــــورةِّ املؤمنون: 
 …هلم ابلعفاف عما ًل حيلُّ 

 
َاَّن  مم فَِإَّني مم غَ ِإالي َعَلى َأزمَواِجِهمم َأوم َما َمَلَكتم } -30  {ريم  َمل وِمنيَ َأَيم
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املعىن: أهنم لفروجهم حافظون يف   قاَل يف تفســريِّ مثلِّها، يف اآليةِّ الســادســةِّ مِّن ســورةِّ املؤمنون:
 ...يهمهم أو تسر ِّ جِّ تزوُّ  إًل يف حالِّ  ،األحوال مجيعِّ 

 
  {المَعاد ونَ َفَمِن ابـمتَـَغى َورَاَء َذِلَك فَأ ولَِئَك ه م  } -31

ــريِّ مثلِّها، يف  ــورةِّ املؤمنون، قاَل يف تفســ ــابعةِّ مِّن ســ ــرًامقتاآليةِّ الســ ــارةُ  :على املعىن  صــ إىل  اإلشــ
ن  مَ  ى ســــــــــــبحانهُ هلم، فســــــــــــمَّ  اليمني، ومعىن العادون: اجملاوزون إىل ما ًل حيلُّ  وملكِّ  الزوجاتِّ 

 .هنا مبعىن: سوى {اءَ رَ وَ }ايً. وعادِّ  ما ًل حيلُّ  نكحَ 
 

 سورة نو 
 

ِمهِ  ِإَني َأرمَسلمَنا ن وًحا ِإىَل } -1  {.قـَوم
 أنه عليه الصالةُ  . واشتهرَ ..كافة  األرضِّ  منهم ألهلِّ  ن قربَ ومَ  ،العرب جزيرةِّ  هم سكانُ  :قيل

 . )روح املعاين، ابختصار(.رسلوهناك أُ  ،الكوفة أرضَ  كان يسكنُ   والسالمُ 
 
َبارًا} -7 ِتكم َْب وا اسم َتكم  {.َواسم

 )الطَّبي(. م إليه من النصيحة.دعوهتُ ما  وقبولِّ  للحق ِّ  موا عن اإلذعانِّ وا فتعاظَ وتكَّبَّ 
 . )روح البيان(.ذلك يف ةُ خذهتم العزَّ أو  ،وطاعيت يباعموا عن ات ِّ تعظَّ  :}َواْسَتْكََّبُوا{

 
َها} -20  {.س ب اًل ِفَجاًجا لَِتسمل ك وا ِمنـم

 . )روح البيان(.وهو الدخول ،من السلوك
 نسفي(.. )العلى بساطه الرجلُ  بُ بوا عليها كما يتقلَّ لتتقلَّ 

 
ًرا} -22  {.ك بيارًا  َوَمَكر وا َمكم
عليه  نوحٍّ   ةِّ هم على أذيَّ هم وحتريضـــــــُ ؤ وإغرا ،عنه هم للناسِّ وصـــــــدُّ  ،م يف الدينوذلك احتياهلُ  ...

 )روح املعاين(. السالم.
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 {.أ غمرِق وا فَأ دمِخل وا ََنرًاَخِطيَئاَِتِمم ِميا } -25
 . )ابن كثري(.مهم رسوهلَ على كفرهم، وخمالفتِّ هم وإصرارهم ذنوهبم وعتو ِّ  من كثرةِّ  :أي
 

 سورة اجلن
 
 {َواَل َوَلًدا َصاِحَبةً َوأَنيه  تـََعاىَل َجدُّ رَب َِنا َما اّتيََذ } -3

 يعين زوجة. )الطَّبي(.
 

 {.اَفَكان وا جِلََهنيَم َحطَبً  المَقاِسط ونَ َوَأميا } -15
 ومالوا إىل طريقِّ  ،احلق   الذين حادوا عن طريقِّ  ،وناجلائرون الظامل ذكَر يف اآليةِّ الســــــــــــــابقةِّ أهنم

 .إذا عدل إذا جار، وأقسطَ  الباطل، يقال: قسطَ 
 

ع واَوَأني المَمَساِجَد َّلِلِي } -18  .{َمَع اَّللِي َأَحًدا َفالَ َتدم
 أي: ًل تعبدوا. )روح البيان(.

 
 سورة املزمل

 
ِرِق َوالمَمغمِرِب اَل ِإَلهَ } -9 ه  وَِكياًل  ِإالي ه وَ  َربُّ المَمشم ذم  {.فَاّتِي

يقول: ًل  {ًَل إَِّلَه إًِّلَّ ُهوَ }وقوله:  ن العـامل.وما بينهمـا مِّ  واملغربِّ  املشــــــــــــــرقِّ  معىن الكالم: ربُّ 
 )الطَّبي(. واملغرب. املشرقِّ  الذي هو ربُّ  ،ى هللاوَ سِّ  إلهٌ  يُعبدَ  ينبغي أنْ 

 
 سورة املدثر

 
 .{َعنِيًدا َناآلََيتِ َكالي ِإنيه  َكاَن } -16
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 هي اآلايُت القرآنية. )روح البيان(.
 

 {.َقديرَ فـَق ِتَل َكيمَف } -19
  يف نفسه، والعربُ   الكالمَ   أَ يف نفسه، أي: هيَّ   رَ قدَّ : ...  }إِّنَُّه َفكََّر َوَقدَّر{  قاَل يف اآليةِّ السابقةِّ 

 يفكرُ   مل يزلْ   القرآنَ   أنه ملا مسعَ   أته، وذلكإذا هيَّ   الشيءَ   رتُ رته، وقدَّ إذا قدَّ   الشيءَ   تقول: هيأتُ 
  بَ ذ ِّ وعُ   نَ عِّ هللا، وقال: }فـَُقتَِّل َكْيَف َقدََّر{ أي: لُ   هُ ما يقول، فذمَّ   يف نفسهِّ   رَ فيه، وقدَّ   ماذا يقولُ 
 ... ركيف قدَّ 

 
 .{َقديرُث ي ق ِتَل َكيمَف } -20

َر َوَقدَّر{قاَل يف اآليةِّ الســـــــــــابقة  يف نفســـــــــــه،  الكالمَ  أَ نفســـــــــــه، أي: هيَّ  يف رَ قدَّ : ... }إِّنَُّه َفكَّ
مل    القرآنَ  أته، وذلك أنه ملا مسعَ إذا هيَّ  الشــيءَ  رتُ رته، وقدَّ إذا قدَّ  الشــيءَ  تقول: هيأتُ  والعربُ 

هللا، وقال: }فـَُقتَِّل َكْيَف َقدََّر{ أي:  هُ ما يقول، فذمَّ   يف نفسـهِّ  رَ فيه، وقدَّ  ماذا يقولُ  يفكرُ  يزلْ 
 ...رقدَّ كيف   بَ ذ ِّ وعُ  نَ عِّ لُ 

 
 {؟َسَقر  َوَما َأدمرَاَك َما } -27

 .جهنم النار، ومن دركاتِّ  من أمساءِّ  سقرُ قاَل يف اآليةِّ السابقة: 
 

 {.َنِذيًرا لِلمَبَشرِ } -36
 العذاب، وما أنذَر هللاُ بشيءٍّ أدَهى مِّن جهنَّم. )الواضح(.إنذارًا للنَّاسِّ وّتويًفا هلم مِّن 

 
 . {َعِن المم جمرِِمني} -41

 البغوي(. شركني. )امل
 

 {.َسَقرَ َما َسَلَكك مم ِف } -42
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 .جهنم ن دركاتِّ النار، ومِّ  من أمساءِّ  سقرُ ( من السورة: 26قاَل يف اآليةِّ )
 

 {.ِإالي َأنم َيَشاَء اَّللي   َيذمك ر ونَ َوَما } -56
 )ذََكرَُه{ يف اآليةِّ السابقة: اتَّعظ.قاَل يف معىن 

 
 سورة املرسالت

 
ِبنيَ َويمل  } -40 َمِئٍذ لِلمم َكذِ   {.يـَوم

رها يف اآليةِّ ) ــَّ ها، بقوله: 15فسـ ــِّ ــورةِّ نفسـ   (ويل)و .اهلائل هلم يف ذلك اليومِّ  أي: ويلٌ ( مِّن السـ
اهلالك، أو هو   :والويل .على الثبات للدًللةِّ   به إىل الرفعِّ  لَ دِّ فعله، وعُ  مسـدَّ  سـاد ٍّ  مصـدرٍّ  أصـلُ 
تكذيبهم،  بينهم على قدرِّ  الويلَ  ألنه قســمَ  هذه الســورةَ  يف هذه اآليةَ  رَ وكرَّ  .يف جهنم وادٍّ  اســمُ 

 به هو أعظمُ  بَ ذ ِّ كُ   شـــــيءٍّ  آخر، وربَّ  بشـــــيءٍّ  عذاابً ســـــوى تكذيبهِّ  بشـــــيءٍّ  بٍّ مكذ ِّ  فإن لكل ِّ 
 .ذلك التكذيب على قدرِّ  له من الويلِّ  مُ قسَ بغريه، فيُ  جرماً من التكذيبِّ 

 
ِبنيَ } -47 َمِئٍذ لِلمم َكذِ   {.َويمل  يـَوم
ها، بقوله: 15ها يف اآليةِّ )فسَّر    : والويل ... اهلائل هلم يف ذلك اليومِّ  أي: ويلٌ ( مِّن السورةِّ نفسِّ

 ...يف جهنم وادٍّ  اهلالك، أو هو اسمٌ 
 

 اجلزء الثالثون
 

 سورة النبأ
 

 . { َوهياًجا ِسَراًجاَوَجَعلمَنا } -13
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 قالَ  .ابلبناء واتِّ اسمال عن خلقِّ  التعبريِّ  من روادفِّ  عندها ابلسراجِّ  والتعبريُ  .هو الشمس
. مصباح :للسراج ويقالُ  يء،مض يءٍّ ش به عن كل ِّ  ويعَّبَُّ  ،ودهن بفتيلةٍّ  الزاهرُ  السراجُ  :الراغب

 )روح البيان(.
 

نَـه َما الريمحمَنِ } -37 َرمِض َوَما بـَيـم  {.اَل ََيمِلك وَن ِمنمه  ِخطَاِبً  َربِ  السيَماَواِت َواألم
َماَواتِّ َواأْلَ } ــَّ نَـُهَماَرب ِّ الســــ َعْت  ْرضِّ َوَما بـَيـْ {، وخالقِّهما واملتصــــــر ِّفِّ فيهما وحَده، الذي َوســــــِّ

 )الواضح(.رمحتُه كلَّ شيء. 
 

 سورة النازعات 
 

ََّنَا َلَم يـَلمبَـث وا} -46 َم يـََروم  .{ِإالي َعِشييًة َأوم ض َحاَها َكَأَّني مم يـَوم
ُْم{ َأهنَّ القيــامــة، }ملَْ يـَْلبَـثـُۤوْا{ يف الــدنيــا،  يعــاينون يومَ  :قريش، }يـَْوَم يـََرْوهنــََا{ ارَ يعين كفــ   :}كــَ

 ... )البغوي(.وقيل: يف قبورهم
ــاعة، يومَ كأن هؤًلء املكذ ِّ   ــاعةَ  بني ابلســ هوهلا، مل يلبثوا يف   قد قامت، من عظيمِّ   يرون أن الســ

 ... )الطَّبي(.يومٍّ  الدنيا إًل عشيةَ 
 

 سورة عبس
 

 {.َوبَنِيهِ  َوَصاِحبَِتهِ } -36
 . )الطَّبي(.يف الدنيا هُ اليت كانت زوجتَ  ،هُ زوجتَ يعين 

 
تَـبمِشَرة  َضاِحَكة  } -39  {.م سم
 . )ابن كثري(.اجلنة وهؤًلء هم أهلُ  .على وجوههم رُ شْ البِّ  يف قلوهبم قد ظهرَ  من السرورِّ  ...
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 سورة االنفطار
 

َبـمَراَر َلِفي نَِعيمٍ } -13  {.ِإني األم
 )الطَّبي(. نعمون فيها.يَ  اجلنانِّ  لفي نعيمِّ ، معاصيه ، واجتنابِّ فرائض هللا وا أبداءِّ إن الذين برُّ 

 
 {.َوِإني المف جياَر َلِفي َجِحيمٍ } -14

بوا ِبايتِّ هللاِّ وأصرُّوا على الكفر، يف جهنَّم، يقاسوَن حرَّها  وإنَّ الكافريَن الفاجرين، الذيَن كذَّ
 وعذاهَبا الشَّديد. )الواضح(. 

 
 املطففنيسورة 

 
َتال وام َعَلى النياِس الي } -2 تَـومف ونِذيَن ِإَذا اكم  .{َيسم

 )روح البيان(. ا...أيخذونه وافيً  ، أي:الوايف خذِّ عن األ عبارةٌ  اًلستيفاءُ 
 

ِسب ونَكالي َبلم رَاَن َعَلى قـ ل وِّبِم } -14  .{ميا َكان وا َيكم
 )روح البيان(.ي. واملعاص من الكفرِّ  ما كانوا يكسبونهُ 

 
نِيم َزاج ه  َومِ } -27  .{ِمن َتسم
 .. )روح البيان(. به ذلك الرحيقُ  جُ زَ ما ميُ  أي:

 
ًنا َيشمَرب  ِّبَا } -28  .{المم َقريب ونَعيـم

 ،اليمني  هم أصحابُ   األبرارَ بني، وأن  دون املقرَّ   األبرارِّ   لني إىل أن منزلةَ من املتأو ِّ   اجلمهورُ   ذهبَ 
 . )ابن عطية(. بني هم السابقونوأن املقرَّ 

 
َرَاِئكِ } -35   {.يـَنمظ ر ونَ  َعَلى األم
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{: ( من الســورة: 23قاَل يف تفســريها، يف اآليةِّ )   مَ جال، وقد تقدَّ اليت يف احلِّ  ةُ األســرَّ }اأْلَرَائِّكِّ
نـدري مـا  لـة. قـال احلســــــــــــــن: مـا كنـا إًل إذا كـان يف حجَ   على الســــــــــــــريرِّ  األريكـةُ  أهنـا ًل تطلقُ 

ــرير لةُ عندهم احلجَ   أن األريكةَ   ن، فزعمَ من اليم علينا رجلٌ  حىت قدمَ  األرائكُ   . إذا كان فيها ســـ
 ا. هـ

 .للعروس والستورِّ  ابلثيابِّ  يـَُزيَّنُ  ةِّ كالقبَّ   ساترٌ لة: واحلجَ  
 

 سورة االنشقاق
 
 .{بَِيِميِنه ِكَتابَه  فََأميا َمنم أ وِتَ  } -7

 . )روح البيان(.كسبها  يف كدحَ   اليت عمالهُ أفيه  املكتوبَ 
 

رِه ِكَتابَه  ا َمنم أ وِتَ  َوَأمي } -10  .{َورَاء ظَهم
  يف  واحلكمِّ  الكتابني وّتالفهما ابًلشـــــــتمالِّ  لتغايرِّ  ؛ضـــــــمارابإل اًلكتفاءِّ  بدونِّ  {كِّتَابَهُ }  تكريرُ 
 . )روح البيان(.عمله ى كتابَ يؤتَ  أي: ،املآل

 
 الطارقسورة 

 
 {.َوَما َأدمرَاَك َما الطياِرق  } -2

 )الطَّبي(. به؟ الذي أقسمتُ  الطارقُ ما  دُ اي حممَّ  وما أشعركَ 
 

 سورة الغاشية
 

 .{ميرمف وَعة س ر ر  ِفيَها } -13
 مجُع سرير. )الطَّبي(.
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 سورة الفجر
 

 {.َأَحد   ي وِثق  َوََثَقه  َواَل } -26
 )البغوي(. واألغالل. يف السالسلِّ  اثق: هو اإلسارُ الوَ 
 

 سورة البلد
 

 .{المَعَقَبة  َوَما َأدمرَاَك َما } -12
 اليت يف اجلبل، مسيتْ  الطريقُ  :يف األصـــــل العقبةُ بقوله:  اليت تســـــبقهاذكَر معىن العقبة يف اآليةِّ 

  يف أعمالِّ  واهلوى والشـــيطانِّ  النفسِّ  جملاهدةِّ  ســـبحانهُ  هُ ضـــربَ  لٌ ســـلوكها، وهو مثَ  بذلك لصـــعوبةِّ 
 .بةالعقَ  صعودَ  كالذي يتكلفُ   هُ ، فجعلَ الَّب  
 

 سورة الشمس
 

َقاَهاَ  ِإِذ انبَـعَ } -12  .{َأشم
ــَقى مثود. )الطَّبي، روح البيان(. ــدُّ   أشـــ قوةأشـــ ــِّ ــقاوةِّ  وزايدتهُ ... ها شـــ أبنه الذي  عليهم يف الشـــ

 . )التحرير والتنوير(.منهم وإغراء وإن كان عن مألٍّ  ،اجلرمية ابشرَ 
 

َياَها ََنَقَة اَّلليِ فـََقاَل ََل مم َرس ول  اَّللِي } -13  {.َوس قم
 . )روح البيان(. هللا كبيتِّ   ،شريفتتعاىل للليه إضيفت أُ  الناقةُ 

 ،عليه الســــالم  صــــالٍّ   رســــالةِّ  جعلها هللا على صــــدقِّ  ألهنا آيةٌ  اجلاللةِّ   { إىل اســــمِّ ةَ قَ }ًنَ  إضــــافةُ 
 )التحرير والتنوير(. .ها هلم كان خارقاً للعادةوألن خروجَ 

 
 .{َفَسوياَها نِبِهمم ذَ َفَدممَدَم َعلَيمِهمم َرّبُّ م بِ  َعَقر وَهاَفَكذيب وه  فَـ } -14

 .النحر :العقر{: فـََعَقُروَها}



352 
 

  بعـاقبـةِّ  نـذارِّ عليـه لإل الفـاءِّ   بـذـلك مع دًلـلةِّ  والتصــــــــــــــريحُ  ي.ذنبهم احملك بســــــــــــــبـبِّ  {:بِـَّذنبِّهِّمْ }
 . )روح البيان(.مذنب به كلُّ  ليعتَّبَ  ،الذنب

 
 سورة الليل

 
 {.ِإَذا يـَغمَشى اللييملِ وَ } -1

 يان(.. )روح البابلليل قسمُ أ أي:
 
 .{ِإَذا ََتَليى َوالنـيَهارِ } -2

 .. )الطَّبي(.ابلنهار أقسمَ 
 

 سورة التني
 
 .{َوَهَذا المبَـَلِد اأَلِمني} -3

 القرطيب(.ينظر تفسري . )صلى هللا عليهما وسلم حممدٍّ  ودارُ  إبراهيمَ  ألهنا أثرُ  مبكةَ أقسَم هللا 
 

 سورة  العلق
 

َفًعا َكالي لَِئن َليم يَنَتِه لَنَ } -15  .{ِِبلنياِصَيةسم
 . )ابن عطية(.الرأس شعرِّ  مُ مقدَّ  :الناصية

 عن القهرِّ  عبارةٌ  ابلناصــــــــــيةِّ  خذُ األ ":عني املعاين" ويف .الناصــــــــــية من جر ِّ  أتنفُ  كانت العربُ و 
 . )روح البيان(.واهلوان

 
 .{اِطَئةٍ َكاِذبٍَة خَ ََنِصَيٍة  } -16

َيةٍّ }  مقدَُّم شعرِّ الرأس. {: سبَق يف اآليةِّ السابقةِّ أهناًَنصِّ
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ووصــــــــــــــُف   .ذنْـباً  :خطيـئة، أي َعلِّم، إذا فعـلَ  من اببِّ  ،من َخطِّىء ـفاعـلٍّ  ســــــــــــــمُ ا :{خـَاطِّئـَةٍّ }
ــيةِّ  ــاحُبها كاذبٌ   :واملراد ،عقلي جمازٌ  واخلاطئةِّ  ابلكاذبةِّ  الناصـ ــاحبُ  ،صـ . آمث  :ها، أيخاطِّىء صـ

 )التحرير والتنوير(.
 

 سورة القدر
 
َلة  } -3 رِ لَيـم رَخريم   المَقدم  .{ مِ نم أَلمِف َشهم

 بذلك لعظمِّ قدرها وشرفها...ذكَر يف اآليةِّ السابقةِّ أهنا مسيْت 
 

 سورة البينة
 
  {.المَْبِييةِ ِإني اليِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصياِْلَاِت أ ولَِئَك ه مم َخريم  } -7

  أهنا مبعىن اخلليقة.ذكَر يف اآليةِّ السابقةِّ 
 

 سورة القارعة
 
 {.المَقارَِعة  ا مَ } -2

هللا   أعـداءَ  ابلفزع، وتقرعُ  القلوبَ  القيـامـة؛ ألهنـا تقرعُ  من أمسـاءِّ ذكَر يف اآليـةِّ األوىل أن القـارعـَة 
 .فظيع هبم أمرٌ  تهم القارعة: إذا وقعَ قرعَ  :تقول ابلعذاب. والعربُ 

 
 {.المَقارَِعة  َوَما َأدمرَاَك َما } -3

هللا   أعـداءَ  ابلفزع، وتقرعُ  القلوبَ  قرعُ القيـامـة؛ ألهنـا تَ  ن أمسـاءِّ مذكَر يف اآليـةِّ األوىل أن القـارعـَة 
 ...ابلعذاب

 
 .{َمَوازِين ه ثـَق َلتم فََأميا َمن } -6
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 . )روح البيان(.خفيف والباطلَ  ثقيلٌ  ن احلقَّ أل ؛ثقلها رجحاهنا
 

 {.ِهَيهم َوَما َأدمرَاَك َما } -10
 عنـد الوقفِّ  اللفظِّ  ّتفيفِّ  ألجـلِّ  بُ جُتلَـ  هـاءٌ هـاُء الســــــــــــــكـت، وهي  يه ايءً  اليت حلقـتْ  اهلـاءُ 

ــهُ   الســــــــــكتِّ  له هاءُ  لبُ جتُ  واجبٌ  عليه، فمنه ّتفيفٌ  ــنٌ  لزوماً، وبعضــــــــ ... وليس بالزم  حســــــــ
 )التحرير والتنوير(.

 
 سورة التكاثر

 
 .{َسومَف تـَعمَلم ونُث ي َكالي } -4

 . القيامة ذلك يومَ  على أهنم سيعلمون عاقبةَ  تنبيهٌ  قاَل يف اآليةِّ اليت تسبقها:
 

 سورة اَلمزة
 
 {.المم وَقَدة  ََنر  اَّللِي } -6
 . )روح البيان(.غريه طفئهُ أن يُ  ًل يقدرُ  ،مرهأب لَ شعِّ أُ و  دَ وقِّ أ

 
َا} -8 َصَدة ِإَّني  .{َعلَيمِهم مُّؤم

 . )روح البيان(.املوصوفة تلك النارَ  أي: إن
 

 سورة الفيل
 
 {.َتضمِليلٍ َأَلَم ََيمَعلم َكيمَده مم ِف } -2

 . )البغوي(.وقيل: يف بطالن ،مقاتل: يف خسارة قالَ 
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ــالَ  ــاًلًّ  هُ ذا جعلَ إ كيدهُ   ضـــ ــائعً  :ضـــ اَلل{َوَما َكْيُد : }تعاىل  قولهُ  وحنوهُ  ،اضـــ ــَ   اْلَكافِّرِّيَن إًِّلَّ يفِّ ضـــ
 . )روح البيان(.وغاب ذا ذهبَ إ :اللنب يف املاءُ  وضلَّ .  25غافر:سورة ]

ــا الغريِّ  جعلُ  :التضــــــــــــــليل   نوالِّ  وعدمِّ  يف اإلِّبطالِّ  وهو هنا جمازٌ  ،ًل يهتدي ملراده :، أيًلًّ ضــــــــــــ
 والتنوير(.. }التحرير السائر وصولِّ  عدمُ  الطريقِّ  ألن ضاللَ  ؛املقصود

 
 سورة قريش

 
َلَة الشِ َتاِء َوالصييمفِ  ِإياَلِفِهمم } -2  .{رِحم
 ، أما إذا كان من املؤالفة ،لفةاألُ من  أن يكونَ  على تقديرِّ   {إِّياَلفِّهِّمْ }لـــــــــــــــــــ به  مفعولٌ  {ةَ لَ حْ رِّ }

. اخل ..رحلةِّ  معاهدهتم على أو ألجلِّ  :أي  ،اخلافض على نزعِّ  فهو منصـــــــــــــوبٌ  ،مبعىن املعاهدة
 )روح املعاين(.

 
 سورة املاعون

 
 .{َوالَ ََي ضُّ َعَلى طََعاِم المِمسمِكني} -3

ــه، وًل أهـله، وًل غريهم على ذـلك أي: ًل حيضُّ ـقال:  ال، أو تكـذيـباً ابجلزاء، خبالً ابملـ   ؛نفســــــــــــ
 . 34احلاقة: { ]سورة حَيُضُّ َعَلٰى طََعامِّ ٱْلمِّْسكِّنيِّ  ًلَ وَ } :ةاحلاقَّ  يف سورةِّ  قولهِّ  وهو مثلُ 

 .على إطعامه الغريَ  من ماله، أو ًل حيثُّ  املسكنيِّ  على إطعامِّ  ي: ًل حيثُّ : أهناكقاَل وقد 
 

 سورة املسد 
 
 {.ََنرًا َذاَت ََلَبٍ  َسَيصمَلى} -3

 . )روح املعاين(.سيدخلها ًل حمالة
لِّ  إذا شـــواه، مث جاءَ  :صـــالُه ابلنار :الفعل إبحراقها. وأصـــلُ   ُيشـــَوى هبا وحيسُّ    كأفعالِّ   يَ منه صـــَ

 . )التحرير والتنوير(.فرِّح ومرِّض مثلُ  ،اإلِّحساس
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 سورة الفلق

 
 {.ِإَذا َحَسدَ َوِمنم َشرِ  َحاِسٍد } -5

َم هللاُ له. ن احلسـد، وأحبَّ زواَل الن ِّعمةِّ عن غريِّه، ومل ... إذا أظهَر ما يف نفسـهِّ مِّ  يـَْرَض مبا قسـَ
 )الواضح يف التفسري(.

 
 سورة الناس

 
ِوس  اليِذي } -5  {.ص د وِر النياسِ ِف  يـ َوسم
َم معىن الوسوسة، {: يـَُوْسوِّسُ } الوسوسة: حديُث   :يف اآليةِّ اليت تسبقها وقد قالَ ذكَر أنه تقدَّ

 النفس.
َحُه  وقد من   إىل القلبِّ  مفهومهُ  الذي يصـلُ  ،اخلفي   ابلكالمِّ لبغويُّ رمَحُه هللا بقوله: ااإلماُم وضـَّ
  ا.هـ. مساع. غريِّ 
ُدورِّ النَّاسِّ } ــُ ُدورِّ النَّاسِّ }  :قوله: {صــــ ــُ وُِّس يفِّ صــــ ــْ ــدرُ   "،قلوهبم يف" :ومل يقل {يـَُوســــ هو    والصــــ

ــاحةُ  ــدر يف تمعُ فتج ،عليه الوارداتُ  فمنه تدخلُ   ،وبيته القلبِّ  ســ فهو   ،القلب يف مث تلجُ  ،الصــ
 ...الدهليز مبنزلةِّ 

 
***     ***     *** 

 هـ، 1438شعبان من عام  25 األحدبُدئ به يوم 
 . هـ  1439مجادى األوىل من عام  4 األحديف صباحِّ يوم وانتهى 

 واحلمد هلل الذي أنعَم فيسَّر، 
 آله وصحبه أمجعني.وصلَّى هللا وسلَّم وابرك على نبي ِّنا حممد، وعلى 

*** 
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