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 تعاىل اهلل حفظه جايم اهلل فتح أمحد الشيخ فضيلة

 الشاذلية الطريقة شيخ ،جامي اهلل فتح بن أمحد الشيخ سيدي املرّب   داملجد   تعاىل، باهلل العارف ماماإل هو

 والصالح بالتقوى اشتهرت رشيفة، أرسة يف نشأ .مذهباً  الشافعي نسبًا، اخلالديي  مولدًا، املوشي  ،القادرية

 العلامء من اىلتع اهلل رمحه جامي اهلل عبد خالشي هجدي  وكان .امللهوف وإغاثة الشجاعة إىل ضافةإ ،والعلم

 تعاىل. اهلل رمحهم جامي مال الشيخ إىل إسامعيل الشيخ من أجداده وهكذا ،وقته يف البارزين

 أن عىل حريصاً  وكان وإقدامه، بشجاعته معروفاً  فكان تعاىل اهلل رمحه ـ جامي اهلل فتح ـ شيخنا والد أما

 شوناس حق الشيخ وهو ،الرشيف العلم مهيعل   من عند فجعله العلامء، قطري ويسلك علم طالب   هولد   يكون

 القائم هو فكان سنوات، ثامين العمر من يتجاوز مل وشيخنا تعاىل اهلل حفظه شيخنا والد تويف تعاىل. اهلل رمحه

 نفس ويف دائم، يجد   بشكل العلم بتحصيل بدأ عاماً  عرشون العمر من له تم   وملا وأخواته، حممد أخيه برتبية

 طلب يف وحتصيله وسلوكه سريه وتابع النقشبندية، الطريقة يف النفس جماهدة يف والسلوك بالسري بدأ الوقت

 ،بذلك تعاىل اهلل وأكرمه يديه، ىلع العلم لتحصيل النقي   التقي   األستاذ عن البحث   الوحيد ه  وطلب   العلم،

  .اخلالص فالتصوي  أهل من أساتذته يعفجم

 يف مأذون وهو ،تعاىل اهلل رمحه البوطي العمري اهلادي عبد الشيخ عن العربية واللغة الفقه علم ذفأخ

 الكثري منه أخذو ،تعاىل اهلل رمحه البوطي العمري الرمحن عبد الشيخ يد عىل ذلك وتابع النقشبندية، الطريقة

 عبد الشيخ أستاذه أستاذ فهو ،كرديذاملال ظاهر حممد الشيخ عن لعلوما أخذ وكذلك ،األخرى العلوم من

  .تعاىل اهلل رمحهام العمري رمحنال

 االجتامع ههي  وإنام ،العيش بأسباب يتعلق مل عليه، معتمداً  تعاىل اهلل  عىل اًل متوك   تعاىل اهلل حفظه وكان

 الصادقني. األتقياء بالعلامء

  :اجلانب هذا عن تعاىل اهلل حفظه لقا 

 اهلل فضل من وهذا العلمية، اإلجازاتب أجازوين حتى ،بآداهبم بت  وتأد   ،املتقني من علومي أخذت)

 الدرجات الرشيف للرشع تهحمب   من بلغ ولقد (،الصادقني من الطريق وأخذت ،املتقني مع عشت لقد .تعاىل

 .تعاىل اهلل رشع عىل غيوراً  فكان ، العالية
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 من للخالص دالوحي الطريق وهو ،األرض إىل ءالسام من النازل تعاىل اهلل حبل )الرشيعة :أيضاً  وقال

 اهلل رسول اعبات   هو الطريق هذا وسلوك (،وأضل   ضل   لذلك آخر طريقاً  عىاد   ومن ،الدنيا بحر يف الغرق

 عىل ديؤك   كام وجل، عز اهلل لرشع باعات   هو  اهلل رسول   بعات   من باعوات   ،وسلم عليه اهلل صىل

 خاصة الطريق وأهل   عامة املسلمني   هويوج   األربعة، املذاهب باعوات   ،واجلامعة السنة أهل دةبعقي االلتزام أهية

  العبادة. يف واإلخالص ،ربالتدبي  الكريم القرآن قراءةو ،الذكر لكثرة

 ويقول ،حياته من طويلة فرتة والزمه ،تعاىل اهلل رمحه حقي إبراهيم يديس عن النقشبندية الطريقة أخذ

 ،حياته من حلظة آخر حتى معه وبقيت ،تعاىل اهلل رمحه حقي إبراهيم شيخال يد عىل يتب  )ر   :تعاىل اهلل حفظه

 عىل عاماً  عرش سبعة قيوب له، مرشد عن يبحث أخذ وفاته وبعد ،(تعاىل اهلل رمحه بيدي نتهوكف   لتهغس   حيث

  .احلال هذا

 خلواته، من يكثر وكان ،تعاىل اهلل رمحه الغزايل ماماإل طريقة عىل لنفسه جماهداً  كان األعوام هذه وخالل

 ،َتَعاَل   احللبي عيسى القادر عبد الشيخ سيدي القادرية الشاذلية الطريقة يف خهشي عىل فتعر   حتى

 العام بالورد اإلذن اهأعط أعوام وبعد ،العام بالورد له أذن ثم أيام، عرشة ملدة خلوة وأدخله ،قةالطري ودخل

 .تعاىل اهلل رمحه عيسى القادر عبد للشيخ اخلليفة وهو ،واخلاص

 معية يف كنت املرشد، عن أبحث وأنا األول شيخي وفاة بعد األعوام هذه طوال :تعاىل اهلل حفظه يقول

 كشفاً  طلبي ليس ولكن ،أراه الذي أرى وكنت ته،بروحاني   تعاىل اهلل رمحه ياليناجل القادر عبد الشيخ سيدي

 تعاىل. اهلل رمحه عيسى القادر عبد الشيخ بسيدنا تعاىل اهلل أكرمني حتى هذا، غري بيطل كرامة، وال

 النور(. )رسائل ورسائله تعاىل اهلل رمحه النوريس الزمان بديع األستاذ بمسلك اهتامم له وكان

 تعاىل اهلل رمحه الشاذيل ماإلما وطريقة سلوكي، تعاىل اهلل رمحه الغزايل اإلمام طريقة :كذلك ويقول

  .الذكر يف والثانية ،الرياضات يف فاألوىل ،مرشّب

 وكثرياً  باخللق، رمحته مدى عرف خالطه من فكلي  تعاىل، اهلل خلق عىل الشفقة كثري تعاىل اهلل حفظه وهو

 ،(تعاىل اهلل خلق عىل والشفقة ،تعاىل اهلل ألوامر التعظيم شيئني: يف املرء سعادة) تعاىل: اهلل حفظه منه سمعنا ما

 بأحوال الشديد رهوتأثي  أوطاهنم، تركوا الذين املهاجرين عىل وكذلك ،واملساكني األيتام عىل وخصوصاً 

 وراء واالنجراف ،املعصومني املسلمني دماء إهراق من وحتذيره ،هلم دعائه وكثرة يصيبهم، وما املسلمني

  وأعامهلم. اخلوارج وأفكار ةالباطني واملذاهب املنحرفة العقائد أهل من وحتذيره والقتل، الفتن

 روحنا، القرآن) تعاىل: اهلل حفظه يقول فكان وعال جل   نارب   لكالم عشقهو الكريم بالقرآن قهتعلي  عن أما

 للتفاسري الرجوع مع ،ربالتدبي  القرآن قراءة كثرة إىل ومريديه أحبابه هيوج   ودائامً  ،(ناعزي  القرآن رشفنا، القرآن
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 :كتاب ذلك ثامر من فكان حياته، بداية منذ القرآن إىل ههتوجي  وكان الكريم، القرآن عاينم لفهم املخترصة

 من منتخبات»و ،«القلوب تنزيه» وكتاب ،«املبني القرآن يف املؤمنني صفات»و ،«املبني القرآن يف املؤمنني نداء»

 تفسري وهو ،أيدينا بني الذي كتابال باختصار وتفاسريه بالقرآن شتغالاال هذا جوتو   ،«الكريم القرآن آيات

 تسهيالً  ويكون ،الناس منه ليستفيد واللغة والرصف النحو عن جمرداً  ،تعاىل اهلل رمحه البيضاوي القايض اإلمام

 يف هذا عمله وجعل ،خرياً  املسلمني وعن عنا تعاىل اهلل فجزاه العظيم، القرآن معاين رويتدب   ليفهم ئقارال عىل

  . حممد سيدنا قلب عىل الرسور به خلدوأ ،حسناته ميزان

 يف ،نفسه عن الكامل دهوجتري  شيخنا وصدق   ،السلسلة أهل وبركة تعاىل اهلل بفضل الطريق انترش وقد

 من ،عدة وبلدان شتى دول إىل وحكمه ووصاياه توجيهاته آثار وصلت فقد وغربًا، رشقاً  األرض أرجاء

 غري إىل وكذلك ،أورباو وأمريكا كندا يف املسلمني إىل صلتو حتى ،واجلزائر تونسو مرص إىل ماليزيا

 ،وعلامئهم املسلمني عامة من األرض بقاع كل   من األسئلة وتأتيه اإلسالم، يف بعضهم دخل حتى املسلمني

 اعتقاد هلم ويبني   ،فرع   والطريقة ،أصل   الرشيعة وأن ،الرشيعة اتباع وجوب هلم ويبني   ،اإلمكان بقدر فيجيبهم

 الطريق. وآداب واجلامعة السنة أهل

 سيدنا هبا يويص ما كثرياً  التي ةاملهم   الوصايا من وهي املؤمنني، بني بالغ أثر هلا كان بوصية ونختم

 تهوربوبي   عظمته يف رواتتفك   :أي العبادة، قبل باملعبود رواتتفك   أن عليكم بد   ال) تعاىل: اهلل حفظه الشيخ

 من بد ال يعني صدورنا، خفايا عىل لعومط   إلينا ينظر ،معنا وعال جل   بعلمه وهو عال،و جل   تهووحداني  

 فهو ،تشبيه بدون ولكن يديه بني نحن وعال، جل   ذاته يف رواتتفك   ال العبادة، يف الدخول قبل باملعبود قالتعلي 

ء  َََكِمۡثلِهِۦَلَۡيَسَ﴿ :تعاىل قال كام وعال جل   مََِوَُهوَََََشۡ   .([11 ]الشورى: ﴾١١َٱۡۡلَِصيََُيعَُٱلسَّ

  .العاملني رب   هلل واحلمد ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 

** ** ** 
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 تعاىل اهلل رمحه ابليضاوي القايض املفِّس  اإلمام

 الشريازي، يضاويالب عيل بن عمر بن اهلل عبد ،سعيد أبو الدين، نارص القضاة، ايضق املفرس مةالعال   هو

 والدته. سنة املصادر تذكر ملو ،فارس بالد من بلدة وهي ،بيضاء إىل نسبة والبيضاوي الشافعي،

 والعربيـة واألصلني بالفقه عارفاً  مة،عال   إماماً  كان :«الوعاة بغية» يف تعاىل اهلل رمحه السيوطي اإلمام قال

 ًا.شافعي   دًا،متعب   صاحلًا، نظاراً  واملنطق،

 الناحية. تلك وشيخ أذربيجان، وعامل فات،املصن   صاحب :«طبقاته» يف تعاىل اهلل رمحه شهبة قايض ابن لوقا

 هبـا، ونـاظر تربيز، ودخل بشرياز، القضاء ويل :«الكربى طبقاته» يف تعاىل اهلل رمحه السبكي اإلمام قالو

 . متعبداً  صاحلاً  خريًا، نظاراً  مربزاً  إماماً  كان تعاىل: اهلل رمحه عنه وقال

 بـن عمـر القاسـم أبـو اإلمام والده :منهم ،الشيوخ من كبرية مجلة عىل تعاىل اهلل رمحه البيضاوي اإلمام تتلمذ

 وكـذلك العـاملني، العلـامء أكـابر مـن كان الزكي، البوشكاين عمر الدين رشف والشيخ البيضاوي، عيل بن حممد

 .تعاىل اهلل رمحهم ،والعبادة الزهد يف به واقتدى  بيضاويال صحبه الكحتائي، حممد بن حممد الشيخ عىل تتلمذ

ـ ،«التأويـل وأرسار التنزيـل أنـوار» املسـمى التفسـري هـذا أشهرها من ،كثرية لفاتؤم له  العلـامء اهتلق 

 اً وتدريسـ إقـراءً  العلـامء به واشتغل النهار، رابعة يف الشمس مسري وسار ،األقطار سائر يف ذكره وذاع بالقبول،

 العلم معاهد من وغريه ألزهربا سدر  ي   وظل   حاشية، وثالثني مئة زهاء هوحواشي رشوحه بلغت حتى اً ورشح

ـو   العلـم مـن اً فنون حيتوي ،البيان عن غني   الشأن عظيم كتاب وهو عديدة، اً قرون  مـن اً وأنواعـ ،املسـالك رةع 

 الطرائق. خمتلفة القواعد

 منهـاج» وهـو الفقـه( أصـول )يف «رشحـه»و واملصـباح صـلاحلا من خمترص «املنهاج» كتاب أيضاً  وله

 قـال ،والتوحيـد( الـدين أصـول )يف «األنـوار طوالـع» وهـو «الطوالع» وكتاب ،«األصول علم إىل الوصول

 املؤلفات. من الكثري وغريه الكالم، علم يف فل  أ   خمترص أجلي  وهو :تعاىل اهلل رمحه السبكي

 وستامئة. وتسعني إحدى هـ( ١٩1) سنة تربيز بمدينة تعاىل هللا رمحه وتويف بشرياز، القضاء ويل

** ** ** 
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نا كالم هو الذي العظيم، القرآن بنعمة علينا من   الذي العاملني، رب   هلل احلمد  وجل   عز   رب 

ًا. صدقاً   وحق 

د سي دنا عىل والسالم والصالة  أ نزل الذي ،وسلم وصحبه آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل رسول حمم 

قون وجيعلهم النور، إىل الظلامت من العباد   به لي خرج الرشيف، قلبه عىل العظيم القرآن    احلق   بني به يفر 

. من والرشد والقبيح، واحلسن والباطل،  الغي 

هم الذين الكرام أصحابه عن وتعاىل تبارك اهلل وريض نا خص  ي وجل   عز   ربي  فمه من القرآن بتلق 

 . الدين يوم إىل بإحسان وتابعيهم التابعني وعن وسلم، وصحبه آله وعىل عليه اهلل صىل يفالرش

ن   نعمة أعظم فإن   بعد، أما تعاىل: باهلل مستعيناً  أقول  القرآن، نعمة هي البرش عىل هبا وجل   عز   اهلل م 

ََِٱۡۡلَۡمدَُ﴿ تعاىل: اهلل قال النعمة، هذه عىل احلمد عليهم وجب لذلك ِيَ َلِِلَّ نَزَلََٱَّلَّ
َ
َىَأ ََََِعَ َٱۡلِكَتىَبَََعۡبِده

ُۥَََيَۡعلََولَمَۡ  .[1 ]الكهف: ﴾١َِعوََجاَ ََّلَّ

 ومن خطرًا، أجل ها ومن قدرًا، العلوم أرفع من هو وتفسريه العاملني، رب   كالم العظيم فالقرآن

 يشاء من وعال جل   به ديهي والنور، اهلداية مصدر العظيم القرآن ألن ذكرًا، أرشفها ومن أجرًا، أعظمها

 عباده. من

م القرآن، بخدمة شغلنا أن علينا وجل عز   اهلل فضل ومن  كان وملا علومه؛ وحتصيل معانيه وتفهي

 من «التأويل وأرسار التنزيل أنوار»بـ املسمى تعاىل، اهلل رمحه لبيضاويا للقايض العظيم القرآن تفسري

 اللغة قواعد مقتىض عىل والتأويل التفسري بني تعاىل اهلل رمحه املفرس   فيه مجع حيث املشهورة، التفاسري

ر تعاىل؛ اهلل رمحه للزخمرشي الكشاف تفسري من أخذاً  وذلك العربية، ة فيه وقر   أهل أصول عىل األدل 

 األصفهاين الراغب تفسري ومن تعاىل؛ اهلل رمحه الرازي للفخر ريالكب التفسري من أخذاً  ذلكو السنة،

 اآلثار بعض   لتفسريه وضم   ؛اإلشارات ولطائف احلقائق وغوامض باالشتقاق يتعل ق ما تعاىل اهلل رمحه

ض القراءات، بذكر واهتم   والتابعني، الصحابة عن الواردة  كام واللغة، والرصف للنحو تفسريه يف وتعر 

ض  باللغة تفسريه صقم   وبذلك والطبيعة، الكون مباحث يف وخاض الفقهية، املسائل لبعض تعر 

  والقراءات. واإلعراب والبالغة والرصف والنحو والبيان
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 كل ها، األمور هذه فطرحنا األمة، عىل تيسرياً  واخترصناه تعاىل، اهلل رمحه تفسريه إىل عمدنا لذلك

دة العظيم القرآن معاين عىل وأبقينا ر  ب يقرأه أن القرآن قارئ عىل من ا حرصاً  األمور، هذه من املجر   تدبي

ر، وإمعان  تعاىل اهلل رمحه البيضاوي أثبته ما املخترص هذا يف فأبعدنا القرآن، معاين تغيب ال حتى وتفكي

 اهلل رمحه يذكرها ما كثرياً  التي القراءات وأبعدنا ذلك، شابه وما ورصف نحو من اللغوية املسائل من

اً  كان ما إال ة،الفقهي   والقضايا االعتزالي ة، املسائل أبعدنا كام تعاىل،  وهو ،الفقهي ة سائلامل من رضوري 

داً  كان تعاىل اهلل رمحه  والرصف والنحو لليغة الرجوع أراد ومن ؛واالعتقاد والرشيعة التفسري يف معتم 

 ابن ألفية ورشوحها: التالية كاملتون مصادرها، إىل فلريجع العربية اللغة وعلوم واإلعراب والبالغة

 وكتاب اآلجرومية، وكتاب امليالين، العمري حممد للشيخ املغني رشح وكتاب الندى، قطر وكتاب مالك،

  .والرشوح املتون من وغريها للسيوطي، اجلامن عقود وكتاب التفتازاين، لإلمام القواعد معاقد حل  

 قمنا والقراءات، اللغة يف استغراقه بسبب اآليات بعض تفسري تعاىل اهلل رمحه املفرس   يذكر مل وإذا

 املغلقة الكلامت معاين بي ن ا كام ملصدره؛ كالم كل   وعزونا األخرى، التفاسري كتب من تفسريها بإثبات

 .للمعنى إيضاحاً  اللغة ومعاجم احلواش إىل بالرجوع

 من للمؤمنني نصيحة أو األخالق أو العبادة أو بالعقيدة تتعل ق التي األمور من أمر بيان أردنا وإذا

رنا الكريمة، اآليات ضبع خالل   بـ)أقول(. لذلك صد 

 خريًا. اهلل جزاهم إخواننا من والرتتيب القراءة عىل أعاننا ملن املسلمني ودعاء دعاءنا ننسى وال

 األزهري. خالد الرشيف السيد وخصوصاً  خريًا، اهلل جزاهم «إخواننا»ـب أسامئهم ذكر بعدم اكتفينا

ر أن وجل   عز   اهلل نسأل  الذين مع النعيم، جنات إىل لنا قائداً  جيعله وأن العظيم، بكتابه صائرناب ينو 

يقني النبي ني من عليهم اهلل أنعم  اهلل وصىل العاملني، رب هلل واحلمد آمني، والصاحلني والشهداء والصد 

 أمجعني. وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل
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¬  
 الفاحتة سورة

 آيات سبع هاوآي   مكيَّة،
ََِِمۡسِب﴿ (1)  ،الفاحتة من ﴾١َٱلرَِّحيمََِٱلرَِّنَٰمۡحَٱلِلَّ

 وفقهاؤها والكوفة مكة قراء وعليه ،سورة كل ومن

 وخالفهم .تعاىل اهلل مرمحه والشافعي املبارك وابن

 ومالك وفقهاؤها والشام والبرصة املدينة قراء

 رمحه حنيفة أبو ينص   ومل ،تعاىل اهلل رمحهم زاعيواألو

 عنده. السورة من ليست أهنا ن  فظ   ،بيشء فيه تعاىل اهلل

 الدفتني بني ما :فقال عنها احلسن بن حممد وسئل

 عنه تعاىل اهلل ريض هريرة أبو روىو .تعاىل اهلل كالم

 الدارقطني اإلمام رواه] «الرحيم الرمحن اهلل بسم نأواله ،آيات سبع الكتاب فاحتة» :قال والسالم الصالة عليه أنه

 ،املسمى فغري اللفظ به أريد إن واالسم وتعاىل. سبحانه اهلل كالم تنيالدف   بني ما أن عىل واإلمجاع .[تعاىل اهلل رمحه

 ،[جامي اهلل فتح أمحد] املسمى عني االسم أن عندي ثبت احلقيقة ويف :أقول) املسمى فهو اليشء ذات به أريد وإن

 ﴾ٱلرَِّحيمََِٱلرَِّنَٰمۡح﴿ (تعاىل اهلل رمحه لغزايلا إلمامل احلسنى اهلل أسامء لرشح األسنى املقصد إىل رجعا شئت إن

 ر   من للمبالغة نياب   اسامن
 املعنى. زيادة عىل تدلي  البناء زيادة ألن ،﴾ِحيمِ الر  ﴿ من أبلغ ﴾ن  م  ـح  الر  ﴿و ،م  ح 

ََِٱۡۡلَۡمدَُ﴿ (2) َِ﴿ (وغريها نعمة من التعظيم جهة من اجلميل عىل الثناء هو :احلمد) ﴾لِِلَّ  ﴾٢َٱلَۡعىلَمِيَََرَب 
 غلب ،به يعلم ملا اسم :والعامل   .فشيئاً  شيئاً  كامله إىل اليشء تبليغ :وهي ؛الرتبية بمعنى مصدر :األصل يف الربي 

 سبحانه اخلالق عىل يدلي  شء وكلي  )أقول: ضواألعرا اجلواهر من سواه ما كلي  وهو ،تعاىل الصانع به معل  ي   فيام

 ،وعال جل اهلل وهو وجوده عىل تدل لذاته واجب مؤثر إىل وافتقارها إلمكاهنا فإهنا ،اإلطالق( عىل وتعاىل

  أوصافهم. كسائر والنون بالياء فجمعه منهم العقالء   بوغل   ،املختلفة األجناس من حتته ما ليشمل مجعه وإنام

 والرحيم ،املؤمنني وغري املؤمنني يشمل عام الرمحن :أقول) للتعليل كرره ﴾٣َٱلرَِّحيمََِٱلرَِّنَٰمۡح﴿ (3)

 .(باملؤمنني خاص  

ِينََِيَوۡمَََِمىلِكَِ﴿ (4)  فاملترص   هو :كل  والم   .يشاء كيف اململوكة األعيان يف فاملترص   هو :املالك ﴾٤َٱل 

 الدين. جزاء يوم واملعنى: الطاعة، وقيل: .الرشيعة ين  الد   :وقيل .زاءاجل يوم الدين يومو .املأمورين يف والنهي باألمر

 عن هبا زمتي   عظام بصفات ووصف ،باحلمد احلقيق ذكر ملا إنه ثم ﴾٥َنَۡستَعِيََُِإَويَّاكََََنۡعبُدََُإِيَّاكََ﴿ (5)

 ،واالستعانة عبادةبال كنخصي  شأنه هذا من يا :أي ،بذلك خوطب ،معني بمعلوم العلم وتعلق ،الذوات سائر

 ،الشهود إىل الغيبة من واالنتقال ،العيان إىل الدالئل( )أي: الربهان من وللرتقي ،االختصاص عىل أدل   ليكون
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 من العارف حال مبادي هو ما عىل الكالم أول بنى ؛حضوراً  والغيبة مشاهداً  واملعقول عياناً  صار املعلوم فكأن

 ،سلطانه وباهر شأنه عظيم عىل بصنائعه واالستدالل ،آالئه يف والنظر ،وعال جل أسامئه يف والتأمل والفكر الذكر

 ويناجيه عياناً  فرياه املشاهدة أهل من ويصري ،الوصول جلة خيوض أن وهو ،أمره منتهى هو بام أتبع( )أي: ىقف   ثم

رتت ال :أقول) شفاهاً  روا ،بصفاته قواوتعل   ،وعال جل   بذاته وافك   هِ لِ ث  مِ كَ  َس ي  لَ ﴿ :يقول تعاىل اهلل ،تهبمصنوعا وتفك 
َ  يع  مِ الس   وَ ه  وَ  ء  َش    :أقول) لألثر السامعني دون للعني الواصلني من اجعلنا اللهم ([11 :الشورى] ﴾ي  ِص ال 

َ  يع  مِ الس   وَ ه  وَ  ء  َش   هِ لِ ث  مِ كَ  َس ي  لَ ﴿ اخلالق لعني يصل أن عىل يدل ال العني إىل الواصلني  ما لي وك ،﴾ي  ِص ال 

م املعونة. طلب واالستعانة والتذلل، اخلضوع غاية أقىص والعبادة .(بخالفه تعاىل فاهلل البال عىل خطر  وقد 

 معناه نهام:ع تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال ولذلك احلرص، عىل والداللة   به، واالهتامم   ،للتعظيم   املفعول

م هو ما وتقديم   غريك، نعبد وال نعبدك  املعبود إىل نظره يكون أن ينبغي العابد أن   عىل والتنبيه   وجود،ال يف مقد 

  إليه رشيفة نسبة هناإ حيث من بل عنه، صدرت عبادة أهنا ثحي من ال العبادة، إىل ومنه وبالذات، أواًل 

 جناب ةمالحظ يف استغرق إذا وصوله حيقي  إنام العارف فإن ،بعبادته( رت  يغ وأال )أقول: احلق وبني بينه ووصلة

 ومنتسبة له مالحظة أهنا حيث من إال أحواهلا من حااًل  وال نفسه يالحظ ال أنه حتى عداه، عام وغاب القدس

 يتعلق ال إليه، ناظر تعاىل وأنه ،وعال جل   خالقه إىل ينظر بل ،عبادته إىل ينظر ال أن املؤمن عىل )أقول: إليه

 ،عبودبامل ال بالعبادة قواتعل   الناس أكثر ،مهم هذا ،العبادة قبل دباملعبو التعلق يعني ،باملذكور يتعلق بل بالذكر

 القرآن يف الذكر تعاىل اهلل قي د ولذا ،املعبود ىلإ بالكثرة يصلف ،تعاىل اهلل ذكر عىل الدوام بكثرة إال صلحي ال هذا

َها يَا ﴿ فقال: ،بالكثرة الكريم يُّ
َ
ينَ  أ ِ وا آَمن وا اَّل  ر  ر   اللَ  اذ ك   احلقيقة، إىل يصلوا حتى ،[41 ]األحزاب: ﴾َكِثي ا اِذك 

 (.شفاهاً  يناجيه :قال ولذا ،بخالقه :أي ،بمعبوده ويتعلق عبادته ينسى حينذاك

َرىَطََٱۡهِدنَا﴿ (١)  ِ  :فقالوا ؟أعينكم كيف :قال فكأنه املطلوبة للمعونة بيان ﴾٦َٱلُۡمۡسَتقِيمَََٱلص 

 :تعاىل وقوله ،اخلري يف تستعمل ولذلك ،بلطف داللة واهلداية .األعظم املقصود هو ملا إفراد أو .﴾ٱۡهِدنَا﴿

م  ﴿ وه  د  َِحيم ِِصاِط  إِل فَاه   ،عد   حيصيها ال أنواعاً  عتتنو   تعاىل اهلل وهداية .مالتهكي  عىل وارد [23 :الصافات] ﴾اْل 

دُّ  َوإِن  ﴿ :تعاىل قال كام َمةَ  واَتع  وهَ  لَ  اللِ  نِع   :األول :مرتتبة أجناس يف تنحرص ولكنها [11 :]النحل ﴾اُت  ص 

 واملشاعر الباطنة واحلواس العقلية كالقوة ،مصاحله إىل االهتداء من املرء نيتمك   هبا التي القوى إفاضة

 والسنة الرشيعة يوه :أقول) والفساد والصالح والباطل احلق   بني الفارقة الدالئل نصب :الثاين الظاهرة.

 أشار وإليه ،(وعال جل اهلل ارض بمقتىض قلبه يستعمل أن للمؤمن بد   الف ،القلب إىل هذا ينتقل ثم ،النبوية

َدي ِن ال   َوَهَدي ناه  ﴿ :تعاىل قال حيث م  ﴿ :تعاىل وقال ،[11 :]البلد ﴾ج 
َ
ود   اَوأ م   َثم  َتَحبُّ  َفَهَدي ناه   ََعَ  ال َعَم  وافَاس 

دَ   :الثالث .(القويم الدين هلذا لنا تعاىل اهلل هداية وعىل ،اإلسالم دين عىل هلل احلمد :أقول) [17 :]فصلت ﴾ىال ه 

م  ﴿ :بقوله ىن  ع   وإياها ،الكتب وإنزال الرسل بإرسال اهلداية ئِم   وََجَعل ناه 
َ
ونَ  ة  أ د  ِرنَ  َيه  م 

َ
و َحي نَا ابِأ

َ
 فِع َل  إََِل ِهم   َوأ

َاِت  َي  ََلةِ  َوإِقَامَ  اْل  كَ  َوإِيتَاءَ  الص  آنَ  َذاه   ِإن  ﴿ :وقوله [73 :األنبياء] ﴾ََعبِِدينَ  َلَا َوََكن وا ةِ الز  ر   ِهَ  ِت لِل   َيه ِدي ال ق 
 
َ
 هبا متعلق ش أيي  ،مغلقة املنغمسة القلوب :أقول) الرسائر قلوهبم عىل يكشف أن :الرابع .[٩ :اإلرساء] ﴾ق َوم  أ

 ،أشدي  بل الدنيا كحب   املنصب حبي  ؛املنصب وحبي  دنياال حبي  وآكدها ،اإلهلية األرسار لنزول مانعاً  يكون
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 مسلم اإلمام رواه] «عليه حرص أحداً  الو ،هسأل أحداً  العمل هذا عىل نويل   ال واهلل إنا» :والسالم الصالة عليه قال

 ،والديه نم العبد عىل أشفق وهو ،يريد ملن ييعط ال والسالم الصالة عليه القلوب طبيب وهو ،[تعاىل اهلل رمحه

 مع اجللوسب ولذا أقول:) الصادقة، واملنامات اإلهلام أو بالوحي هي كام األشياء ويرهيم (دينه يف خيرس الئل

 مع اجللوسبو والسالم؛ الصالة عليهم لألنبياء وهو ،الوحي من يستفاد والسالم الصالة عليهم نبياءاأل

 قسم وهذا (الدنيا حب   من قلوهبم غسلوا الذين لصادقنيا املؤمنني لعامة هذاو ،اإلهلامات من يستفاد األولياء

وئِلَك ﴿ :تعاىل بقوله عنى وإياه ،واألولياء األنبياء بنيله خيتصي 
 
ِ  أ م   اّلل    َهَدى ينَ اَّل   ،[٩1 :األنعام] ﴾اق تَِده   فَبِه داه 

ِ ﴿ :تعاىل وقوله وا ينَ َواَّل  ِدَين   ِفينا جاَهد  م  َلَه  ب لَنا ه   من منحوه ما زيادة إما فاملطلوب .[١٩ :بوتالعنك] ﴾س 

 طريق أرشدنا :به عنى الواصل باهلل العارف قاله فإذا عليه. املرتبة املراتب حصول أو ،عليه الثبات أو ،اهلدى

 قدسك بنور لنستيضء ،أبداننا غواش تزيل( )أي: ومتيط ،)البرشية( أحوالنا ظلامت عنا لتمحو فيك السري

 الصالة عليه ورسوله تعاىل باهلل آمن الذي هو تعاىل؟ باهلل العارف هو من :أقول) (عيونناب ال) بنورك فنراك

 ،املؤمن العارف هو هذا ،والسالم الصالة أفضل عليه رسوله وسنة تعاىل اهلل بكتاب كومتس   ،والسالم

ىص ال تعاىل اهلل عند والدرجات  اإلسالم. ةمل   وهو ،حلقا طريق به واملراد ،املستوي :ستقيمامل والرصاط .(حت 

ِينَََِصَرىَطَ﴿ (7) ۡنَعۡمَتََٱَّلَّ
َ
 عليه املشهود هو املسلمني طريق أن عىل وتنصيص توكيد ﴾َعلَۡيهِمََۡأ

ن  ﴿ :تعاىل يقول) له والبيان كالتفسري جعل ألنه ؛وأبلغه وجه آكد عىل  باالستقامة
َ
اِط  َهـَذا َوأ ا ِِصَ تَِقيم  س   م 

وه    وإن تعاىل اهلل ونعم .اإلنسان يستلذها التي احلالة وهي ،النعمة إيصال :واإلنعام .([153 :]األنعام ﴾فَات ِبع 

 ،وكسبي موهبي :قسامن الدنيوي( )أي: واألول وأخروي. دنيوي :جنسني يف تنحرص فإهنا ىصحت   ال كانت

 .والنطق والفكر كالفهم القوى من يتبعه وما بالعقل وإرشاقه فيه الروح كنفخ :روحاين :قسامن واملوهبي

 :والكسبي األعضاء. وكامل الصحة من له العارضة واهليئات فيه ةاحلال   والقوى البدن كتخليق :وجسامين

 املطبوعة باهليئات البدن وتزيني ،الفاضلة وامللكات ةالسني   باألخالق وحتليتها ،الرذائل عن النفس تزكية

 ئهويبو   ،عنه ويرىض منه فرط ما له يغفر أن :األخروي( وهو) والثاين واملال. اجلاه وحصول املستحسنة واحلىل

 القسم من نيله إىل وصلة يكون وما ،األخري القسم هو واملراد اآلبدين. أبد املقربني املالئكة مع عليني أعىل يف

َََِوَلَََعلَۡيهِمََۡٱلَۡمۡغُضوبَََِغۡيَِ﴿ والكافر املؤمن فيه يشرتك ذلك عدا ما فإن ،اآلخر ٓال   أن واملعنى ﴾٧َيََٱلضَّ

 إىل أسند فإذا ،االنتقام وإرادة النفس ثوران :والغضب والضالل. الغضب من سلموا الذين هم عليهم املنعم

  .خطأً  أو عمداً  السوي الطريق عن العدول :والضالل ،والغاية املنتهى به أريد تعاىل اهلل

 .[١1 :املائدة] ﴾َعلَي هِ  وََغِضَب  اّلل    لََعنَه   َمن  ﴿ :فيهم تعاىل لقوله ،اليهود ﴾َعلَۡيِهمََۡٱلَۡمۡغُضوبَِ﴿ قيل:

ٓال ِيََ﴿و َضلُّ  َقب ل   ِمن   واَضلُّ  قَد  ﴿ :تعاىل لقوله ،النصارى ﴾ٱلضَّ
َ
 ويتجه .مرفوعاً  روي وقد .[77 :املائدة] ﴾َكِثيا   واَوأ

 معرفة بني للجمع قوف   من عليه ماملنع   ألن ،باهلل اجلاهلون ﴾يَ ال  الض  ﴿و ،العصاة ﴾م  هِ ي  لَ عَ  وِب ض  غ  المَ ﴿ :يقال أن

 اّلل    وََغِضَب ﴿ :عمداً  القاتل يف تعاىل لقوله ،عليه مغضوب فاسق بالعمل واملخلي  ،به للعمل واخلري لذاته احلق  
َق   َبع دَ  ااذَ َفمَ ﴿ :تعاىل لقوله ،ضال   جاهل بالعلم واملخلي  .[٩3 ]النساء: ﴾َعلَي هِ   .[32 :يونس] ﴾ل  ََل الض   إِل   اْل 

  .استجب   هو الذي للفعل اسم «آمني»
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¬  
 البقرة سورة

 آية وثمانون ستو مئتان وآيها مدنيَّة
 أوائل يف اهلجاء حروف وسائر) ﴾١َال مَ ﴿ (1)

 وهي ،بعلمه تعاىل اهلل استأثر الذي املتشابه من السور

 ون   ،بظاهرها نؤمن فنحن ،القرآن رسي 
 إىل فيها العلم ل  ك 

 (.[تعاىل اهلل رمحه الرشبيني للخطيب املنري الرساج] وتعاىل سبحانه اهلل

ىلَِكَ﴿ (2)  إن   ﴾ال مَ ﴿ إىل إشارة ذلك ﴾ٱلِۡكَتىُبَََذ
  بالسورة رس  ف   أو احلروف هذه من فباملؤل   لو  أ  

 بنحو إنزاله املوعود الكتاب   بالكتاب   واملراد .القرآن أو

 [5 ]املزمل: ﴾يَل  قِ ثَ  ل  و  قَ  َك ي  لَ عَ  ِق ل  ن  سَ  ان  إِ ﴿ :تعاىل قوله

 وحياً  كونه يف الصحيح النظر بعد العاقل يرتاب ال بحيث برهانه وسطوع لوضوحه أنه معناه ﴾فِيهَِ ََرۡيَبَ ََلَ﴿

 ويف الطمأنينة. ويزيل النفس يقلق ألنه الشك به سمي ،واضطراهبا النفس قلق هي والريبة اإلعجاز. حد بالغاً 

 طمأنينة. والصدق ريبة الشك فإن [تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام رواه] «يريبك ال ما إىل يريبك ما دع» :احلديث

﴿
 وإن ،بنصه واملنتفعون به املهتدون ألهنم باملتقني واختصاصه احلق. إىل هيدهيم ﴾٢َل ِلُۡمتَّقِيَََىُهدَ 

د  ﴿ :تعاىل الق االعتبار وهبذا ،كافر أو مسلم من ناظر لكل عامة داللته كانت  أو .[115 ]البقرة: ﴾اِس لِلن   ىه 

 وتعرف ،املعجزات يف والنظر والدالئل اآليات تدبر يف واستعمله العقل صقل من إال فيه بالتأمل ينتفع ال ألنه

 بقوله أشار وإليه ،حاصلة الصحة تكن مل ما نفعاً  جيلب ال فإنه الصحة حلفظ الصالح كالغذاء ألنه ،النبوات

آنِ  ِمنَ  ل  ن َن  وَ ﴿ :تعاىل ر  وَ  َما ال ق  َة   اء  ِشفَ  ه  ِمِنيَ  َورَْح  ؤ   .[12 :اإلرساء] ﴾ارا  َخسَ  إِل   الِِميَ الظ   يَِزيد   َوَل  لِل م 

  :مراتب ثالث وله ،اآلخرة يف هيضي  مما نفسه يقي ملن اسم الرشع عرف يف واملتقي

م  ﴿ :تعاىل قوله وعليه ،الرشك من بالتربي املخلد العذاب من التوقي :األوىل ل َزَمه 
َ
وَ ال   ََكَِمةَ  َوأ  ﴾ىق 

 .[2١ :الفتح]

 يف التقوى باسم املتعارف وهو قوم عند الصغائر حتى ترك أو فعل من يؤثم ما كل عن التجنب :الثانية

ن   َولَو  ﴿ :تعاىل بقوله املعنيي  وهو ،الرشع
َ
َل  أ ه 

َ
رَ  أ  .[٩١ :فااألعر] ﴾َقو اَوات   آَمن وا ىال ق 

 احلقيقي التقوى وهو (تهبكلي   :أي) برشارشه إليه ويتبتل احلق   عن هرس   يشغل عام هيتنز   أن :الثالثة

يُّ  ايَ ﴿ :تعاىل بقوله املطلوب
َ
ِ  َهاأ واات   آَمن وا ينَ اَّل   .[112 :عمران آل] ﴾ت قاتِهِ  َحق   اللَ  ق 

ِينََ﴿ (3)  ترتيب عليه مرتتبة ينبغي ال ما برتك التقوى فرس إن املتقنيب موصول إما ﴾بِٱلَۡغيۡبََِيُۡؤِمنُونَََٱَّلَّ

 أصل هو ما عىل الشتامله السيئات وترك احلسنات فعل يعمي  بام فرس إن موضحة أو .التخلية عىل التحلية

َِاۡلَقَََُسوَرةَُ   2 َرة

¬ 

پپپپٻٻٻٻٱ

 ٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٹٿٿٿٿٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

 ڃڃڃڄڄڄڄڦ

 چچچڃ
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 البدنية والعبادات النفسانية األعامل أمهات فإهنا ،والصدقة والصالة اإليامن من احلسنات وأساس األعامل

 ترى أال ،(اإليامن مفهوم يف تدخل مل وإن )أقول: غالباً  املعايص عن والتجنب الطاعات لسائر املستتبعة يةواملال

شَ  َعِن  َتن َه  ةَ ََل الص   إِن  ﴿ :تعاىل قوله إىل ن َكرِ  اءِ ال َفح   :والسالم الصالة عليه وقوله ،[45 :العنكبوت] ﴾َوال م 

 فضائل يف احلديث )أقول: [اإليامن شعب يف تعاىل اهلل رمحه البيهقي رواه] «ماإلسال قنطرة والزكاة ،الدين عامد الصالة»

 .تعاىل( اهلل رمحه النووي اإلمام قال كام مستحب   بل به، األخذ جيوز ضعيفاً  كان ولو األعامل

 سيدنا دين من أنه بالضورة علم بام فالتصديق :الرشع يف وأما ؛التصديق عن عبارة :اللغة يف واإليامن

 .واجلزاء والبعث والنبوة كالتوحيد ملسو هيلع هللا ىلص حممد

 .املحدثني مجهور عند بمقتضاه والعمل ،به واإلقرار ،احلق اعتقاد :أمور ثالثة جمموع أو

  وفاقًا. ففاسق بالعمل أخل   ومن ،فكافر باإلقرار أخل   ومن ،منافق فهو وحده باالعتقاد أخل   فمن

ئَلَِك ﴿ :وعال جل فقال ،القلب إىل اإليامن أضاف وتعاىل حانهسب أنه وحده التصديق أنه عىل يدلي  والذي و 
 
 أ

َمِئن  َوقَل ب ه  ﴿ ،[22 :املجادلة] ﴾اإِليَمانَ  ق ل وبِِهم   ِف  َكتََب  ط  ِمن   َولَم  ﴿ ،[11١ :النحل] ﴾بِاإِليَمانِ  م  م   ت ؤ   ﴾ق ل وب ه 
لِ  اَولَم  ﴿ ،[41 :املائدة] خ  يمَ  يَد  ِ

م   ِف  ان  اإل   ال مواضع يف الصالح العمل عليه وعطف ،[14 :احلجرات] ﴾ق ل وبِك 

ِمِنيَ  ِمنَ  ائَِفتانِ طَ  َوإِن  ﴿ :تعاىل فقال باملعايص وقرنه حتىص ؤ  تَتَل وا ال م  يُّ  ايَ ﴿ ،[٩ :احلجرات] ﴾اق 
َ
ِ  َهاأ  آَمن وا ينَ اَّل 

ِتَب  م   ك  ِ ﴿ ،[171 :البقرة] ﴾ال َقت ىل ِف  اص  ال ِقَص  َعلَي ك  وا َولَم   ن واآمَ  ينَ اَّل  م  إِيمَ  يَل ِبس  ل م   اَنه   قال .[12 :األنعام] ﴾بِظ 

 اآلية. هذه قرأ ثم ،بغيب   إيامن   من أفضل   أحد آمن ما غريه إله ال والذي :عنه تعاىل اهلل ريض مسعود ابن

لَوىةََََويُقِيُمونََ﴿  حتى صعب ذاه :)أقول أفعاهلا يف زيغ يقع أن من وحيفظوهنا أركاهنا لونيعد   :أي ﴾ٱلصَّ

 تعلق من أما ،القلب يرشد املعبود يف يتفكروا مل وإذا ،املعبودب واعل قيت ومل الصالة يدخلون ألهنم ؛املتقني عىل

 املؤمنني أكثر ،املعبود مع احلضور عىل بقلبه يدوم أن برشط ،واخلطرات الوساوس عن يمنعه املعبود فإن باملعبود

 .(للشيطان واخلطرات الوساوس باب يفتح حينذاك ،املعبودب قعلي ت بدون العبادة يف يدخلون إيامهنم وجود مع

 كالكاسد كانت ضيعت وإذا ،فيه برغ  ي   الذي الرائج( )أي: كالنافق كانت عليها حوفظ إذا فإنه

 من الظاهرة حدودها راعى من باملدح واحلقيق توان. وال فتور غري من ألدائها رونيتشم   أو ؛عنه املرغوب

 تعاىل. اهلل عىل بقلبه واإلقبال اخلشوع من الباطنة وحقوقها ،والسنن الفرائض

ا﴿   .نفالً  أو كان فرضاً  اخلري سبيل يف املال رصف اإلنفاق هذا من الظاهر  ﴾٣َيُنفُِقونََََرزَۡقَنىُهمَََۡوِممَّ

ِينََ﴿ (4) نزَِلََبَِما ََيُۡؤِمنُونََََوٱَّلَّ
ُ
نزَِلَََوَما ََإََِلَۡكََأ

ُ
 سالم بن اهلل كعبد الكتاب أهل مؤمنو هم ﴾َقۡبلَِكََِمنَأ

ِ ﴿ عىل معطوفون ،وأرضابه عنه تعاىل اهلل ريض ِمن ونَ  ينَ اَّل   دخول املتقني مجلة يف معهم داخلون ،﴾بِال َغي ِب  ي ؤ 

 تفصيالً  اآليتان فكانت ،مقابلوهم وهبؤالء ،وإنكار رشك عن آمنوا الذين بأولئك املراد إذ ،أعم حتت أخصني

 الرشك عن للمتقني هًدى :قال وكأنه املتقني عىل معطوفون أو عنهام. اهلل ريض عباس ابن قول وهو ،للمت قني

  .الكتاب أهل من آمنوا والذين
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 من امللك يتلقفه بأن الرسل عىل اإلهلية الكتب نزول ولعل ،األسفل إىل األعىل من اليشء نقل واإلنزال

 جل اهلل من يتلقفونه إهلاماً  يلهمهم وإنام وعال جل رهبم عند ليسوا املالئكة :)أقول روحانياً  تلقفاً  تعاىل اهلل

 إليك أ نزل امب واملراد والسالم. الصالة عليه الرسول إىل فيبلغه به فينزل املحفوظ اللوح من حيفظه أو ،(وعال

 بعةاألر املذاهب أصحاب ألن القرآن بنزول مقيدة والرشيعة :)أقول آخرها عن والرشيعة بأرسه القرآن

نجيل التوراة قبلك من أ نزل وبام ،(القرآن من األحكام واستنبطوا اجتهدوا  ،السابقة الكتب وسائر واإل 

 متعبدون إنا حيث من تفصيالً  الثاين دون وباألول ،(واجلامعة السنة أهل عند) عني فرض مجلةً  هبا واإليامن

 املعاش. وفساد احلرج يوجب أحد كل عىل وجوبه ألن ،الكفاية عىل ولكن فرض بتفاصيله

 كان من إال يدخلها ال اجلنة أن من عليه كانوا ما معه زال إيقاناً  يوقنون :أي ﴾٤َيُوقِنُونَََُهمَََۡوبِٱٓأۡلِخَرةَِ﴿

 علم به يوصف ال ولذلك ،واستدالالً  نظراً  عنه والشبهة الشك بنفي العلم إتقان :واليقني نصارى. أو هوداً 

  .تعاىل البارئ

ْوَلَ ﴿ (5)
ُ
َىَئَِكَأ ِنَىُهدَ َََعَ ب ِِهۡمَ َم  ْوَل ئَِكََرَّ

ُ
د  ﴿ :قيل ملا كأنه ﴾٥َٱلُۡمۡفلُِحونَََُهمَََُوأ ت   ىه   ما :قيل ﴾ِقيَ لِل م 

ِ ﴿ :بقوله فأجيب بذلك؟ واصي خ   باهلم ِمن ونَ  ينَ اَّل    اآليات. آخر إىل ﴾بِال َغي ِب  ي ؤ 

 إلظهار وذلك ،أحد كل يناله ال ما بنيل املتقني اختصاص عىل وتعاىل سبحانه نبه كيف تأمل :تنبيه

  .أثرهم اقتفاء يف والرتغيب قدرهم

 )أقول: العذاب يف القبلة أهل من الفساق خلود يف اخلوارج( من فرقة هم)و ةالوعيدي   به ثتشب   وقد

 كامل عدم مهويلز ،الفالح يف الكاملون باملفلحني املراد بأن ورد   ،كاملعتزلة( اعتقادهم فساد عىل يدلي  وهذا

 زاملتعز   تعاىل اهلل إن :عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال) رأساً  له الفالح عدم ال ،صفتهم عىل ليس ملن الفالح

 الرشك انتقام عن يعفو وال يسرت ال :أي ،به يرشك أن يغفر ال ،والبهاء باملجد داملتفر   ،والكربياء العظمة برداء

  .(وغريهم التائبني من يشاء ملن والصغائر الكبائر من ذلك مادون ويغفر ،لغريه الوجود بإثبات به
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پٻٻٻٻٱ﴿ (١)

 عباده خاصة ذكر ملا ﴾ڀڀڀپپپ

 للهدى لتهمأه   التي بصفاهتم أوليائه وخالصة

 ال الذين املردة العتاة بأضدادهم بهمعق   والفالح

 والنذر. اآليات عنهم تغني وال اهلدى فيهم ينفع

ٿٿٿٺٺٺٺڀ﴿ (7)

 ملا وبيان السابق للحكم   تعليل ﴾ٹٿ

 وإنام ،احلقيقة عىل تغشية وال ختم وال يقتضيه.

 عىل مترهنم هيئة نفوسهم يف حيدث أن هبام املراد

 اإليامن واستقباح ،واملعايص الكفر استحباب

 ،التقليد يف واهنامكهم ،غيهم بسبب والطاعات

 وهبمقل فتجعل ،الصحيح النظر عن وإعراضهم

 ،استامعه عاف  ت   وأسامعهم ،احلق فيها ينفذ ال بحيث

 ال وأبصارهم ،باخلتم منها مستوثق كأهنا فتصري

 كام واآلفاق األنفس يف هلم املنصوبة اآليات جتتيل

طي كأهنا فتصري ،املستبرصين أعني جتتليها  .اإلبصار وبني بينها وحيل عليها غ 

 يستحقونه. ملا وبيان وعيد ﴾ڤ ڤٹٹ﴿

 وساق الكتاب حال برشح وتعاىل سبحانه افتتح ملا ﴾ڄڄڦڦڦڦڤ ڤ﴿ (1)

 حمضوا الذين بأضدادهم ىوثن   ،ألسنتهم قلوهبم فيه وواطأت تعاىل هلل دينهم أخلصوا الذين املؤمنني ذكر لبيانه

 آمنوا الذين همو ،القسمني بني املذبذب الثالث بالقسم ثل ث ،رأساً  لفتة يلتفتوا ومل وباطناً  ظاهراً  الكفر

 الكفر هوامو   ألهنم ،تعاىل اهلل إىل وأبغضهم الكفرة أخبث وهم ،للتقسيم تكميالً  قلوهبم تؤمن ومل بأفواههم

 عىل وسجل بأفعاهلم وهتكم هبم واستهزأ وجهلهم خبثهم بيان يف لطو   ولذلك ،واستهزاءً  خداعاً  به وخلطوا

نَ  إِن  ﴿ :فيهم وأنزل مثالاأل هلم ورضب ،وطغياهنم ضالهلم( )أي:  عمههم َفلِ  ر كِ ال   ِف  افِِقيَ ال م  س 
َ  ِمنَ  اْل 

 تدلي  واآلية .إثباته اد عوا( )أي: انتحلوا ما ونفي عوهاد   ما إنكار ﴾ڃڃڄڄ﴿ [145 :النساء] ﴾ارِ ال  

 .مؤمناً  يكن مل باالعتقاد هلسان   هقلب   وخالف اإليامن عىاد   من أن   عىل

 عليه ختفى ال سبحانه ألنه ظاهره عىل ليس سبحانه اهلل مع وخداعهم ﴾چچڃڃ﴿ (٩)

 الصالة عليه الرسول معاملة أن عىل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله خمادعة إما املراد بل ،خديعته يقصدوا مل وألهنم ،خافية

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےےھھھھہہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئوئەئەئائائىىې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 ییییىئىئىئېئ
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وَل الر   ي ِطعِ  ن  مَ ﴿ :تعاىل قال كام ،خليفته إنه حيث من وتعاىل سبحانه اهلل معاملة والسالم طاعَ  َقد  فَ  س 
َ
 ﴾اللَ  أ

ِ  إِن  ﴿ :وقال .[11 :نساء]ال ونََك  ينَ اَّل   تعاىل اهلل مع صنيعهم صورة أن وإما .[11 :الفتح] ﴾اللَ  ي بايِع ونَ  ماإِن   ي بايِع 

 جل عنده وهم ،عليهم املسلمني أحكام بإجراء معهم تعاىل اهلل وصنع ،الكفر واستبطان اإليامن إظهار من

 اهلل أمر   واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وامتثال ،هلم استدراجاً  ،النار من األسفل الدرك وأهل الكفار أخبث وعال

 املتخادعني. صنيع صورة   ،صنيعهم بمثل هلم جماراةً  ،عليهم اإلسالم حكم وإجراء ،حاهلم إخفاء يف تعاىل

 ﴾ڍ ڇڇ﴿ هبم حييق ورضرها إليهم راجعة   اخلداع دائرة أن :املعنى ﴾ڇڇچچ﴿

 غفلتهم. لتامدي بذلك حيسون ال

 املراد فليس الرشع لسان يف القلب أطلق وحيث فائدة:)﴾ڈڈڎڎڌڌڍ﴿ (11)

 جسم وهو ،أيضاً  بالقلب يسمى آخر معنى به املراد بل ،واألموات للبهائم فإنه ،الشكل الصنوبري اجلسم به

 منه حيصل الذي القلب وهذا ،بالفحم احلرارة قيام أو ،هبمحل   العرض قيام اللحامين بالقلب قائم لطيف

  (.[اجلاللني عىل اجلمل حاشية] واملعارف العلوم فيه وترتسم اإلدراك

 أفعاله؛ يف اخللل ويوجب به، اخلاص االعتدال حد   عن فيخرجه للبدن يعرض فيام حقيقة   واملرض

 ألهنا املعايص، وحب   ضغينةوال واحلسد العقيدة وسوء كاجلهل بكامهلا، ختلي  التي النفسانية األعراض يف وجماز  

 متأملة كانت قلوهبم فإن حتتملهام، الكريمة واآلية األبدية؛ احلقيقية زوال إىل مؤدية أو الفضائل، نيل من مانعة

قاً   يوماً  شأنه واستعالء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر ثبات من يرون ما عىل وحسداً  الرياسة، من عنهم فات ما عىل حتري

هم تعاىلو سبحانه اهلل وزاد فيومًا،  ونفوسهم والسالم؛ الصالة عليه ذكره وإشادة أمره إعالء يف زاد بام غم 

 أو بالطبع، ذلك وتعاىل سبحانه اهلل فزاد ،ونحوها ملسو هيلع هللا ىلص النبي ومعاداة االعتقاد وسوء بالكفر موصوفة كانت

 ﴾کککڑ﴿ مؤمل أي: ﴾ڑژژ﴿ النرص وتضاعف الوحي وتكرير التكاليف بازدياد

لل ألنه كله حرام وهو ؛به هو ما خالف عىل اليشء عن اخلرب هو :والكذب .كذهبم بسبب أي:  استحقاق به ع 

تب حيث العذاب  عليه. ر 

 اهلرج يوجب مما عنها واإلعراض بالرشائع اإلخالل فإن ﴾ڳڳگگگگک﴿ (11)

ڱڱڳڳ﴿ املؤمنني بعض أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أو ،تعاىل اهلل هو والقائل ؛العامل بنظام وخيلي  واملرج

 :تعاىل اهلل قال كام املرض من قلوهبم يف ملا الصالح بصورة الفساد تصوروا ألهنم :ذلك قالوا وإنام ﴾ڱ

َفَمن  ﴿
َ
ي   أ وء   َل   نَ ز   .[1 فاطر:] ﴾َحَسنا   فََرآه   َعَمِلهِ  س 

 .رد   أبلغ   عوهاد    رد   ﴾ۀڻڻڻڻںںڱ﴿ (12)

 اإلعراض :األمرين بمجموع اإليامن كامل فإن شادواإلر النصح متام من ﴾ہہہۀ﴿ (13)

وا َل ﴿ :بقوله املقصود وهو ،ينبغي ال عام ِسد  ہ﴿ ﴾ن واآمِ ﴿ :بقوله املطلوب وهو ،ينبغي بام واإلتيان ،﴾ت ف 
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 ،باإلخالص مقروناً  إيامناً  نواآم   :واملعنى العقل. بقضية العاملون اإلنسانية يف الكاملون به واملراد ﴾ھھ

 إيامن باللسان اإلقرار وأن ،الزنديق توبة قبول عىل به دلواست   .إليامهنم مماثاًل  ،النفاق شوائب عن ضاً متمح  

ف   وإنام ﴾ۓۓےےھھ﴿ القلب( يوافق أن برشط )أقول: مس  وه   أو ،رأهيم فساد العتقادهم ه 

 آمن بمن املباالة وعدم للتجلد أو ؛وبالل كصهيب :موايل ومنهم فقراء كانوا املؤمنني أكثر فإن ،شأهنم لتحقري

 واحللم ،العقل نقصان يقتضيهام رأي وسخافة خفة :والسفه وأشياعه. سالم بن اهلل بعبد الناس فرس إن منهم

 .جتهيلهم يف ومبالغة د  ر   ﴾ۆۆۇۇڭڭڭڭ﴿ يقابله

ۉۉۅ﴿ والكفار املؤمنني مع ملعاملتهم بيان ﴾ۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (14)

 يف :أي ﴾ېېې﴿ كفرهم املظهرون وهم ،متردهم يف الشيطان ماثلوا الذين مبشياطينه املراد ﴾ې

   به املستخف باليشء املستهزئ ألن ﴾ائائىى﴿ واالعتقاد الدين
 خالفه. عىل م رص 

 السيئة جزاء سمي كام باسمه االستهزاء جزاء يم  س   ؛استهزائهم عىل جيازهيم ﴾وئەئەئ﴿ (15)

 كاملستهزئ فيكون عليهم االستهزاء وبال يرجع أو ؛القدر يف له مماثالً  لكونه أو ،لفظبال اللفظ ملقابلة إما ،سيئةً 

 الكفر يف احلد   جتاوز الطغيان﴾ۇئۇئوئ﴿ االستهزاء الزم هو الذي واهلوان احلقارة هبم ينزل أو ،هبم

اً  يرتد دون ﴾ۆئۆئ﴿  .حتريي

 سننه ضمن والطاقات بالقوى ويمدهم باملؤمنني استهزائهم عىل جيازهيم وتعاىل سبحانه اهلل :)أقول

 .(الدنيا احلياة يف ابتالئهم الستكامل الثابتة

 أهنم املعنى ﴾ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ﴿ (1١)

ا الناس ف ط ر   التي بالفطرة هلم تعاىل اهلل جعله الذي باهلدى واأخلي  ي ه  ل   أو ،إليها ذهبوا التي الضاللة حمصلني ع 

 اهلدى. عىل وهاواستحبي  الضاللة اختاروا
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پٻٻٻٻٱ﴿ (17)

ٺٺٺڀڀڀڀپپپ

 وظلمة ،الكفر ظلمة :وظلامهتم ﴾ٿٺ

مَ ﴿ القيامة يوم وظلمة ،النفاق ِمِنيَ  تََرى يَو  ؤ   ال م 
ِمنَ  ؤ  َع  اِت َوال م  م   يَس  َ  ن ور ه  ي ِديِهم   َبي 

َ
ي مَ  أ

َ
 ﴾انِِهم  َوبِأ

 اهلل طسخ وظلمة ،الضالل ظلمة أو .[12 :احلديد]

 شديدة ظلمة أو ،الرسمدي العقاب وظلمة ،تعاىل

 مرتاكمة. تظلام كأهنا

وا مل ا ﴾ٿٿٿ﴿ (11)  عن مسامعهم سدي

، إىل اإلصاخة  ألسنتهم به ينطقوا أن وأبوا احلق 

وا ل وا بأبصارهم، اآليات ويتبرص  ع   أ ي فت كأنام ج 

 قواهم وانتفت آفة( أصابتها )أي: مشاعرهم

 الذي اهلدى إىل يعودون ال ﴾ٹٹٹٹ﴿

 اشرتوها. التي الضاللة عن أو ،وضيعوه باعوه

ڦڦڤڤڤڤ﴿ (21ـ1٩)

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچڃچ

 وإظهارهم ،باملستوقدين املنافقني ذوات األول يف شبه ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگک

 ما النار بإضاءة ذلك وغري واألوالد األموال وسالمة الدماء حقن من به انتفعوا وما النار باستيقاد اإليامن

 الدائم اخلسار يف وإبقائهم حاهلم وبإفشاء بإهالكهم القرب عىل عنهم ذلك وزوال ،املستوقدين حول

 املخالط وإيامهنم ،الصيب بأصحاب أنفسهم الثاين ويف بنورهم. والذهاب نارهم بإطفاء الرسمد والعذاب

 نفسه يف نافعاً  كان وإن إنه حيث من ،وبرق ورعد ظلامت فيه كثيف( سحاب أي:) ببصي   واخلداع بالكفر

 سواهم من به يطرقون وما املؤمنني نكايات عن حذراً  ونفاقهم ،رضاً  نفعه عاد الصورة هذه يف وجد ملا لكنه

 ،شيئاً  تعاىل اهلل قدر من يرد ال إنه حيث من ،املوت حذر الصواعق من اآلذان يف األصابع بجعل الكفرة من

 من صادفوا كلام بأهنم ويذرون يأتون بام وجهلهم األمر لشدة هموحتريي  ،املضار   من هبم يريد مما خيلص وال

 خفي إذا ثم ،يسرية ىخطً  فخطوا ،أبصارهم ختطف أن خوف مع فرصة انتهزوها ملعة( )أي: خفقة الربق

  .هبم حراك ال متقيدين بقوا مل  عان ه   وفرت

ي   األبدية احلياة سبب هي التي املعارف من اإلنسان أويت ما وسائر والقرآن اإليامن شبه :وقيل  ببالص 

 املشككة االعرتاضات من دوهنا واعرتضت املبطلة الشبه من هبا ارتكبت وما األرض. حياة به الذي

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچڃچڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳڳگگگگکککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 جبيئىئمئحئجئییی
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 عام هموتصام   ،بالربق باهرةال اآليات من فيها وما ،بالرعد والوعيد الوعد من فيها ما وشبه بالظلامت.

 وهو منها هلم خالص ال أنه مع ،عنها أذنيه فيسد صواعقه فيخاف الرعد هيوله من بحال الوعيد من يسمعون

 (نصيب :أي) رفد أو يدركونه رشد من هلم يلمع ملا همواهتزاز   .﴾چچچ﴿ :تعاىل قوله معنى

 تعرض حني األمر يف وتوقفهم وحتريهم ،هلم ضاءأ كلام الربق ضوء مطرح يف بمشيهم ،أبصارهم إليه تطمح

 عليهم. أظلم إذا فهمبتوقي  ،مصيبة هلم (تعرض أي:) ني تع   أو شبهة هلم

 واألبصار السمع هلم جعل تعاىل أنه عىل ﴾گگگکککک﴿ :بقوله سبحانه هونب  

 ولو ،اآلجلة الفوائد عن هاووسدي  ،العاجلة احلظوظ إىل رصفوها إهنم ثم ،والفالح اهلدى إىل هبا ليتوصلوا

  .قدير يشاء ما عىل فإنه ،ألنفسهم جيعلوهنا التي باحلالة جلعلهم تعاىل اهلل شاء

  دعد   ملا ﴾ۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ (21)
 خواصهم وذكر فنياملكل   قر  ف 

اً  االلتفات سبيل عىل باخلطاب عليهم أقبل ،أمورهم ومصارف ز   العبادة بأمر واهتامماً  ،له وتنشيطاً  للسامع ه 

 القريب به ىيناد   وقد ،البعيد لنداء وضع حرف «يا»و املخاطبة. بلذة العبادة لكلفة وجرباً  ،لشأهنا وتفخيامً 

 لالعتناء أو ،الوريد حبل من إليه أقرب هوو ،اهلل ويا ،رب يا :الداعي كقول لعظمته إما البعيد. منزلة له تنزيالً 

 يتفطنوا أن حقها من عظام أمور إهنا حيث من عباده له تعاىل اهلل نادى ما لي وك .عليه احلث   وزيادة له باملوعود

 وهو ،وعال جل نارب   عن الغفلة مصيبتنا بالؤنا :)أقول غافلون عنها وأكثرهم ،عليها بقلوهبم ويقبلوا إليها

 تقنيامل سلك يف تنخرطوا أن راجني ربكم اعبدوا :قال كأنه ﴾ہ ہۀ﴿ وتعاىل( سبحانه بعلمه معنا

 ،السالكني درجات منتهى التقوى أن عىل به هنب   تعاىل.و سبحانه اهلل جوار املستوجبني ،والفالح باهلدى الفائزين

 خوف ذا ويكون ،بعبادته يغرت   ال أن ينبغي العابد وأن ،تعاىل اهلل إىل ،تعاىل اهلل سوى شء كل   من التربي وهو

ونَ ﴿ :تعاىل قال ،ورجاء ع  م  َرب   يَد  فا   ه  ونَ ﴿ ،[1١ :السجدة] ﴾َوَطَمعا   َخو  ََته   يَر ج   [57 :رساءاإل] ﴾َعذابَه   َوََياف ونَ  رَْح 

باع ارزقنا اللهم ،احلق أهل وصحبة   ،الطريق بطريق حيصل هذاو )أقول:  الصالة أفضل عليه وسننه نبي ك ات 

 يف النظر ،للعبادة واستحقاقه بوحدانيته والعلم تعاىل اهلل معرفة إىل الطريق أن عىل تدلي  واآلية .(والسالم

 عليه عدده ملا شكراً  عليه وجبت ملا فإهنا ،ثواباً  عليه بعبادته يستحق ال العبد وأن ،بأفعاله واالستدالل صنعه

 العمل. قبل األجر أخذ كأجري فهو السابقة النعم من

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہ﴿ (22)

 هو اآليتني مضمون ن  أ واعلم .أنداداً  تعاىل هلل جتعلوا ال تتقوا إن :املعنى ﴾ۅۅۋۋٴۇۈ

 أنه وبيانه واملقتىض. العلة هو ما إىل واإلشارة ،تعاىل به اإلرشاك عن والنهي ،وتعاىل سبحانه اهلل بعبادة األمر

 خالقهم وتعاىل سبحانه هبأن ربوبيته بني ثم ،لوجوهبا العلة بأهنا إشعاراً  الربوبية صفة عىل بالعبادة األمر رتب

لي  ألهنا األرض، أي:) ةل  ق  امل   من معاشهم يف إليه حيتاجون وما أصوهلم وخالق ق   (وحتمله ترفعه أي: عليها ما ت 

 والرزق ،املطعوم من أعمي  الثمرة فإن ،واملالبس واملطاعم (حتتها ما عىل ظ ل ها ت لقي ألهنا السامء، أي:) ةل  ظ  وامل  
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 سبحانه وحدانيته عىل شاهدة غريه عليها يقدر ال التي األمور هذه كانت ملا ثم واملرشوب. ولاملأك من أعم

 الظاهر عليه دل ما مع ـ األخرية اآلية من أراد سبحانه ولعله ؛به اإلرشاك عن النهي عليها تعاىل رتب ،وتعاىل

 طريقة عىل والصفات ملعاينا من عليه أفاض وما اإلنسان خلق تفصيل إىل اإلشارة   ـ مالكال فيه وسيق

 والنظرية العملية الفضائل من عليه أفاض وما باملاء، والعقل بالسامء، والنفس باألرض، البدن فمث ل التمثيل،

 ازدواج من املتول دة بالثمرات والبدنية النفسانية القوى وازدواج للحواس العقل استعامل بواسطة لةاملحص  

 .مطلعاً  حد   ولكل وبطنًا، ظهراً  آية لكل   فإن املختار، الفاعل بقدرة املنفعلة رضيةواأل الفاعلة الساموية القوى

 العلم إىل املوصل الطريق وبني   ،تعاىل وحدانيته رقر   ملا ﴾ىىېېېېۉۉ﴿ (23)

 مع ،ليغب كل   فصاحة غلبت التي بفصاحته املعجز القرآن وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد ةنبو   عىل احلجة هو ما عقيبه ذكر ،هبا

ة يف وإفراطهم كثرهتم  وتسهيل ،القارئ تنشيط :سوراً  القرآن تقطيع يف واحلكمة .املغالبة يف وهتالكهم املضاد 

 الكريم( القرآن سور مثل )أي: مثله نم كائنة بسورة :أي ﴾ەئەئائائ﴿ فيه والرتغيب ،احلفظ

وا :املعنى ﴾ېئ ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ ع  اد   تمرجو أو ،حضكم من للمعارضة و 

 .سبحانه اهلل إال بمثله يأيت أن عىل يقدر ال فإنه ،وتعاىل سبحانه اهلل غري وآهلتكم كموجن   إنسكم من معونته

 .تعاىل( باهلل )آمنت هغري   يقيك فال تعاىل اهلل وقاية جتاوزت إذا :فائدة

 :احلجارة ﴾جبيئىئمئحئجئییییىئىئىئېئېئ﴿ (24)

 هبا واالنتفاع شفاعتها يف طمعاً  وعبدوها أنفسهم هبا وقرنوا نحتوها التي األصنام هبا واملراد ،حجر مجع وهي

م  إِن  ﴿ :تعاىل قوله عليه ويدل ،ملكانتهم املضار واستدفاع ونَ  َوما ك  ب د   ﴾مَ َجَهن   َحَصب   اللِ  د ونِ  ِمن   َتع 
 يف زيادة يتوقعون كانوا ما بنقيض أو كنزوه. بام الكانزون عذب كام جرمهم منشأ هو بام عذبوا .[٩1 ]األنبياء:

 هبا. ويغرتون يكنزوهنا كانوا التي والفضة الذهب :وقيل حترسهم.

  :وجوه من ةالنبو   عىل يدلي  ما اآليتني ويف

 وتعليق ،والتهديد بالتقريع املعارضة يف الوسع وبذل اجلد عىل والتحريض التحدي من فيهام ما :األول

 بالفصاحة واشتهارهم كثرهتم مع إهنم ثم ،القرآن سور من سورة أقرص يعارض بام اإلتيان عدم عىل الوعيد

 املهج. وبذل الوطن جالء إىل والتجؤوا ،ملعارضته يتصدوا مل املضادة عىل وهتالكهم

 سيام ،عادة خفاؤه المتنع بيشء عارضوه لو فإهنم ،به هو ما عىل الغيب عن اإلخبار يتضمنان أهنام :الثاين

 عرص. كل   يف عنه نيالذاب   من أكثر فيه والطاعنون

 حجته. فتدحض يعارض أن خمافة ،املبالغة هبذه املعارضة إىل دعاهم ملا أمره يف شك لو ملسو هيلع هللا ىلص أنه :الثالث

 (.الكفر عىل مات ملن) هلم اآلن ةمعد   خملوقة النار أن   عىل دل   ﴾يئىئ﴿ :تعاىل وقوله
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ٻٻٻٻٱ﴿ (25) 

 عىل عطف ﴾ڀڀڀپپپپ

 آمن من حال عطف واملقصود ،السابقة اجلملة

 من حال عىل ،ثوابه ووصف العظيم بالقرآن

 العادة به جرت ما عىل ،عقابه وكيفية به كفر

 تنشيطاً  ،بالرتهيب الرتغيب يشفع أن من اإلهلية

 .يردي ما اقرتاف عن وتثبيطاً  ،ينجي ما الكتساب

 ،العقاب استوجب به كفر فمن ذلك ظهر وإذا

 أن يستدعي وذلك ،الثواب حقاست به آمن ومن

 الرسول   أمر   وإنام .هؤالء ويبرش هؤالء خيوف

 عىل يقدر أحد كل أو ،عرص كل عامل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 كام بالبشارة خياطبهم ومل ؛يبرشهم بأن البشارة

 بأهنم وإيذاناً  لشأهنم تفخيامً  الكفرة خاطب

 هلم. أعد بام واؤوهين   وايبرش   بأن أحقاء

 للحكم مرتباً  ناإليام عىل العمل وعطف

 هذه استحقاق يف السبب بأن إشعاراً  عليهام

 )أي: أ س   والتصديق التحقيق عن عبارة هو الذي اإليامن فإن ،الوصفني بني واجلمع األمرين جمموع البشارة

 عىل دليل وفيه منفردين. ذكرا قلام ولذلك ،عليه بناء ال بأ س   غناء   وال ،عليه كالبناء الصالح والعمل ،أساس(

 فيه. داخل هو ما عىل وال نفسه عىل يعطف   ال اليشء أن األصل إذ ،اإليامن مسمى عن خارجة أهنا

 :تعاىل لقوله ،مؤمن وهو يموت حتى عليه يستمر أن برشط بل ،اإلطالق عىل ال تعاىل وعده ومقتىض

تَِدد   َوَمن  ﴿ م   يَر  ت   ِديِنهِ  َعن   ِمن ك  وَ  َفيَم  وئَلِ  ِفر  كَ  وَه 
 
مَ  َحِبَطت   َك فَأ ع 

َ
م  أ   .[217 البقرة:] ﴾ال ه 

 الكريمة لآلية وإن ﴾ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ﴿

 اللذة يف متفاوتة والطاعات املعارف من الدنيا يف رزقوا ما مقابلة يف اجلنة أهل مستلذات أن وهو حممالً 

 الرشف يف متاثلهام اهبهامتش ومن ،ثوابه أنه ﴾ٹٹٹ﴿ من املراد يكون أن فيحتمل ،تفاوهتا بحسب

 عمل بقدر وعال جل نعيمه يكون ال اجلنة عبده وأدخل اعف إذا تعاىل واهلل :)أقول .الطبقة وعلو واملزية

 )أي: والدرن كاحليض ،أحواهلن   من ويذمي  النساء من يستقذر مما ﴾ڄڄڦڦ﴿ (الدنيا يف العبد

ڃڄ﴿ واألفعال واألخالق األجسام يف ليستعم التطهري فإن ،اخللق وسوء الطبع ودنس الوسخ(

  دائمون. ﴾ڃ ڃ

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

گگگگکککڑک

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇ

ەئائائىىېېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 جئییییىئىئىئېئېئ
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 عليه دل ما عىل ،واملناكح واملطاعم املساكن عىل مقصوراً  احلسية اللذات معظم كان ملا أنه واعلم

 منغصة كانت الزوال خوف قارهنا إذا جليلة نعمة كل فإن ،والثبات الدوام كله ذلك مالك كان ،االستقراء

 عنهم وأزال ،منها به يستلذي  ما بأهبى اآلخرة يف هلم أعد   ما لومث   ،هبا املؤمنني رش   ب   ؛ألملا شوائب من صافية غري

 والرسور. مالتنعي  يف كامهلم عىل ليدل   ،اخللود بوعد الفوات خوف

 من ترك بالبعوضة املثل رضب يرتك ال :أي ﴾ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ﴿ (2١)

 يف كام تعاىل الباري به وصف وإذا .الذم خمافة القبيح عن النفس انقباض :حلياءوا حلقارهتا. هبا يمثل أن يستحيي

 اإلمام رواه] «خرياً  فيهام يضع حتى صفراً  هايرد   أن يديه العبد رفع إذا يستحيي ،كريم ي  حي اهلل إن» :احلديث

 واملكروه املعروف إصابة وغضبه رمحته نم املراد أن كام ،لالنقباض الالزم الرتك به فاملراد .[تعاىل اهلل رمحه الرتمذي

 ،بعلمهم واعتداد املؤمنني ألمر إمحاد   ﴾ڑڑژژڈڈڎڎ﴿ ملعنييهام الالزمني

 الصائبة واألفعال الثابتة األعيان يعمي  إنكاره يسوغ ال الذي الثابت واحل  قي  ؛قوهلم عىل للكافرين بليغ وذم

 إىل وميلها النفس نزوع :رادةاإل ﴾ڳڳڳگگگگککک﴿ الصادقة واألقوال

 املعنيني وكال ،قبله والثاين الفعل مع واألول ،النزوع مبدأ هي التي للقوة وتقال ،عليه حيملها بحيث الفعل

 كثري إضالل :أي ،ماذا جواب ﴾ںںڱڱڱڱڳ﴿ .به تعاىل الباري اتصاف متصور غري

 بارتكاب تعاىل اهلل أمر نع اخلارج :الرشع يف والفاسق ﴾ۀ ۀڻڻڻڻ﴿ كثري وإهداء

  :ثالث درجات وله ،الكبرية

 إياها. مستقبحاً  أحياناً  يرتكبها أن وهو التغاّب :األوىل

 هبا. مبال   غري ارتكاهبا يعتاد أن وهو االهنامك :الثانية

 اإليامن ربقة خلع خططه وختطى املقام هذا شارف فإذا ،إياها مستصوباً  يرتكبها أن وهو اجلحود :الثالثة

 ويعفو اإليامن إىل يرجع تعاىل اهلل شاء إن تاب وإذا ؛يتب مل إن :)أقول الكفر والبس ،عنقه من اإليامن( عقد )أي:

 التصافه املؤمن اسم عنه يسلب فال االهنامك أو التغاّب درجة يف هو دام وما .(بكرمه وتعاىل تبارك ناربي  عنه

ِمِنيَ  ِمنَ  ائَِفتانِ طَ  َوإِن  ﴿ :تعاىل ولقوله ،اإليامن مسمى هو الذي بالتصديق ؤ  تَتَل وا ال م   .[٩ :احلجرات] ﴾اق 

 ،بالعقل املأخوذ العهد إما :العهد وهذا .للفاسقني صفة ﴾ھھھہہہہ﴿ (27)

 :تعاىل قوله ل  أ و   وعليه ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وصدق وجوده ووجوب توحيده عىل الدالة عباده عىل القائمة احلجة وهو

م  ﴿ َهَده  ش 
َ
ِسِهم ََع  َوأ ن ف 

َ
 إذا منهم ،بىل قالوا: ؟بربكم ألست أنفسهم عىل أشهدهم :)أقول [172 ]األعراف: ﴾أ

 كلهم املخالفات. يف يقعون العهد هذا نسوا وإذا ،العهد هذا ينسون ومنهم ،دهعال هذا يتذكرون خلقوا

 بالرسل املأخوذ :أو .(ينسوا مل ومنهم ،تعاىل اهلل بإرادة العهد ذاك نسوا ومنهم ،بىل :قالوا ومؤمنهم كافرهم

 خيالفوا ومل أمره يكتموا ومل ،واتبعوه صدقوه باملعجزات مصدق رسول إليهم بعث إذا بأهنم ،األمم عىل
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َخذَ  َوإِذ  ﴿ :تعاىل بقوله أشار وإليه ،حكمه
َ
ِ  ِميثاَق  لل  ا أ وت وا ينَ اَّل 

 
 ونظائره. [117 عمران: ]آل ﴾ال ِكتاَب  أ

 النبيني عىل أخذه وعهد ،بربوبيته يقروا بأن آدم ذرية مجيع عىل أخذه عهد :ثالثة تعاىل اهلل عهود :وقيل

 به أخذوا سواء :)أقول يكتموه وال احلق يبينوا بأن العلامء عىل أخذه وعهد ،فيه يتفرقوا وال الدين يقيموا بأن

 .(بالتبليغ أ مرنا نحن ،التبليغ يؤدي ألنه به يأخذوا مل أو

 واإلعراض ،الرحم كقطع ،تعاىل اهلل يرضاها ال قطيعة كل   تملحي ﴾ڭڭۓۓےےھ﴿

 املفروضة اجلامعات وترك ،التصديق يف والكتب السالم عليهم األنبياء بني والتفرقة ،املؤمنني مواالة عن

 املقصودة العبد وبني تعاىل اهلل بني الوصلة يقطع فإنه ،رش   تعاطي أو خري رفض فيه ما وسائر ،(عذر بدون)

 الوصل وقطع ،باحلق واالستهزاء اإليامن عن باملنع ﴾ۇۇڭڭ﴿ وفصل وصل كل من بالذات

 ما واقتناص النظر عن العقل بإهال خرسوا الذين ﴾ۈ ۈۆۆ﴿ وصالحه العامل نظام هبا التي

 من باسواالقت حقائقها يف والنظر ،هبا باإليامن اآليات يف والطعن اإلنكار واستبدال ،األبدية احلياة يفيدهم

 بالثواب. والعقاب ،بالصالح والفساد ،بالوفاء النقض واشرتاء ،أنوارها

 أجساماً  :أي ﴾ۅۅ﴿  تكفرون حال أي عىل أخربوين واملعنى ﴾ۋۋٴۇ﴿ (21)

 ونفخها األرواح بخلق ﴾ۉ﴿ خملقة وغري خملقة ومضغاً  ،ونطفاً  وأخالطاً  ،وأغذية عنارص ،هلا حياة ال

 األرواح فيكم جعل بأن األرحام يف فأحياكم وقوله ،موات فهو شعر أو نطفة نم اجلسد فارق ما وكل) فيكم

 أو ،الصور يف ينفخ يوم بالنشور ﴾ېې﴿ آجالكم قىضت   عندما ﴾ېې﴿ ([للواحدي الوسيط تفسري]

 قبوركم من إليه تنرشون أو بأعاملكم. فيجازيكم ،احلرش بعد ﴾ائائىى﴿ القبور يف للسؤال

 بني ملا وتعاىل سبحانه فإنه القبيلني، مع اخلطاب أو !هذه بحالكم علمكم مع ركمكف أعجب فام ؛للحساب

 العامة النعم عليهم عدد بأن ذلك دأك   ،الكفر عىل وأوعدهم ،اإليامن عىل ووعدهم ،والنبوة التوحيد دالئل

 عظم يوجب النعم عظم فإن ،اجلليلة النعم تلك مع عنهم واستبعده منهم الكفر صدور واستقبح ،واخلاصة

 منكم يتصور كيف معنى: عىل عنهم الكفر وتبعيد عليهم، املنة لتقرير خاصة املؤمنني مع أو املنعم. معصية

 احلياة حيييكم ثم ،املعروف املوت يميتكم ثم ،واإليامن العلم من أفادكم بام فأحياكم جهااًل  أمواتاً  وكنتم الكفر

 برش. قلب عىل خطر وال ،سمعت أذن وال ،رأت نيع ال بام فيثيبكم ،ترجعون إليه ثم ،احلقيقية

 والعلم كالعقل ،الفضائل من اإلنسان خيص وفيام ،يقتضيها ما أو احلساسة القوة يف حقيقة واحلياة

 الل   ِل ق  ﴿ :تعاىل قال ،مرتبة كل يف يقابلها ما عىل يقال بإزائها واملوت ،وغايتها كامهلا إهنا حيث من واإليامن
  وام  لَ اع  ﴿ :وقال ،[2١ ]اجلاثية: ﴾م  ك  يت  مِ ي   م  ث   م  يك  يِ ي   

َ
  ِي ي    اللَ  ن  أ

َ  :وقال ،[17 ]احلديد: ﴾اهَ تِ و  مَ  دَ ع  بَ  َض ر  اْل 

﴿ 
َ
 فَ  ات  ي  مَ  نَ كَ  ن  مَ وَ أ

َ
 أريد تعاىل الباري به صفو   وإذا [122 ]األنعام: ﴾اِس ال   ِف  هِ بِ  ِش م  يَ  اور  ن   َل   انَ ل  عَ جَ وَ  اه  نَ ي  يَ ح  أ

 االستعارة. عىل ذلك يقتيض بذاته قائم معنى أو ،فينا القوة هلذه الالزمة والقدرة بالعلم اتصافه صحة هبا

 أحياء خلقهم فإنه ،األوىل عىل مرتبة أخرى نعمة بيان ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿ (2٩)



 21 األول اجلزء           البقرة سورة  

 ألجلكم ﴾وئ﴿ ومعنى معاشهم. به تميو بقاؤهم عليه يتوقف ما خلق وهذه ،أخرى بعد مرة قادرين

 ودينكم ،وسط بغري أو بواسطة( )أي: بوسط أبدانكم مصالح يف هبا باستنفاعكم دنياكم يف تفاعكموان

 إليها قصد ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ وآالمها اآلخرة لذات من يالئمها ملا والتعرف واالعتبار باالستدالل

 ،كلها األشياء بكنه عاملاً  ولكونه :قال كأنه ،تعليل   فيه ﴾جئ ییییىئىئىئېئ﴿ بإرادته

 العجيب النسق هذا عىل فعله كان من بأن واستدالل   ؛األنفع والوجه األكمل النمط هذا عىل خلق ما خلق

 من إال يتصور ال األنفع األحسن بالوجه وختصيصها وإحكامها األفعال إتقان فإن ،عليامً  كان األنيق والرتتيب

 بام واتصلت أجزاؤها وتفتتت تبددت ما بعد األبدان أن من صدورهم يف خيتلج ملا وإزاحة   ؛رحيم حكيم عامل

 فيعاد معها يكن مل ما إليها ينضمي  وال منها شء يشذي  ال بحيث ثانية مرة بدن كل   أجزاء   معجت   كيف ،يشاكلها

  .[7٩ :يس] ﴾يم  لِ عَ  ق  ل  خَ  ل  ك  بِ  وَ ه  وَ ﴿ :تعاىل قوله ونظريه ،كان كام منها

 أن فهي :األوىل أما :اآليتني هاتني يف عليها برهن وقد ،ماتمقد   ثالث عىل ةمبني   احلرش صحة أن واعلم

  م  ت  ن  ك  وَ ﴿ :بقوله عليها الربهان إىل وأشار ،واحلياة للجمع قابلة األبدان مواد  
َ
 فَ  اتا  وَ م  أ

َ
 ،﴾م  ك  يت  مِ ي   م  ث   م  اك  يَ ح  أ

 يزول أن يأبى بالذات وما ،اهتابذ هلا قابلة أهنا عىل يدل عليها واحلياة واملوت واالجتامع االفرتاق تعاقب فإن

 وجه إىل وأشار ،وإحيائها مجعها عىل قادر ،وبمواقعها هبا عامل وجل عز فإنه :والثالثة الثانية وأما ويتغري.

 ،وإحيائهم إعادهتم عىل أقدر فكان ،صنعاً  وأعجب خلقاً  أعظم هو ما وإبداء إبدائها عىل قادر تعاىل بأنه إثباهتام

 حاجاهتم. وسد مصاحلهم فيه اً مراعي ،واختالل تفاوت غري من حمكامً  مستوياً  خلقاً  خلق ما خلق تعاىل وأنه

 .وتعاىل سبحانه حكمته تودق   قدرته تجل   حكمته وكامل علمه تناهي عىل دليل وذلك
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پٻٻٻٻٱ﴿ (31) 

 الناس تعم ثالثة لنعمة تعداد ﴾پڀپپ

 عىل وتفضيله وإكرامه آدم خلق فإن ،كلهم

 ذريته. يعم إنعام له بالسجود أمرهم بأن كتهمالئ

 :تعاىل فقال تنزيله حمكم يف وصفهم كام واملالئكة

 ،[21 :األنبياء] ﴾ونَ ت   ف  يَ  َل  ارَ هَ ال  وَ  َل ي  الل   ونَ ح  ب  سَ ي  ﴿

 يدبر وقسم املقربون. واملالئكة العليون وهم

 به سبق ما عىل األرض إىل السامء من األمر

ونَ  لَ ﴿ اإلهلي القلم به وجرى القضاء َ  َيع ص   اّلل 
م   َما َمَره 

َ
َعل ونَ  أ ون َما َوَيف  َمر   .[١ ]التحريم: ﴾ي ؤ 

 به واملراد ،منابه وينوب غريه خيلف من واخلليفة

 اهلل خليفة كان ألنه والسالم الصالة عليه آدم

 اهلل استخلفه نبي كل وكذلك ،أرضه يف تعاىل

 وتكميل ناسال وسياسة األرض عامرة يف تعاىل

 إىل تعاىل به حلاجة ال ،فيهم أمره وتنفيذ نفوسهم

 قبول عن عليه املستخلف لقصور بل ،ينوبه من

 اهلل من الفيض ألخذ قابلية لهمف والسالم الصالة عليهم األنبياء أما :)أقول وسط بغري أمره وتلقي ،فيضه

 األنبياء من يأخذونف البرش سائر أما ،الموالس الصالة عليهم باألنبياء الوحي تعاىل اهلل خص ولذا ،تعاىل

 َملَك   َجَعل نَاه   َولَو  ﴿ :تعاىل اهلل قال كام ،ملكاً  يستنبئ مل ولذلك ،(جنسهم من وهم والسالم، الصالة عليهم
ََعل نَاه   َل   ْل   طيعيست ملكة القرحية:و) قرحيتهم واشتعلت قوهتم فاقت ملا األنبياء أن ترى أال ،[9 ]اْلنعام: ﴾رَج 

 ومن ،املالئكة إليهم أرسل نار متسسه مل ولو ييضء زيتها يكاد بحيث (الرأي وإبداء الكالم ابتداع هبا اإلنسان

 وفائدة املعراج. ليلة ملسو هيلع هللا ىلص وحممداً  ،امليقات يف السالم عليه موسى مكل   كام ،واسطة بال مهكل   رتبة أعىل منهم كان

نا منايعل   هبذا ول:)أق املشاورة تعليم للمالئكة هذا تعاىل قوله  وعال: جل   قال ولذا ،املشاورة وعال جل   ربي

  ِف  م  ه  ر  اوِ شَ وَ ﴿
َ  ،ملكوته سكان بوجوده وجل عز   برش   بأن ،املجعول شأن وتعظيم ،([15٩ عمران: ]آل ﴾رِ م  اْل 

 احلكمة أن وبيان   ،وجوابه بسؤاهلم املفاسد من فيه ما عىل الراجح فضله وإظهار   ،خلقه قبل باخلليفة بهولق  

 كثري. رش القليل الرش ألجل الكثري اخلري ترك فإن ،خريه يغلب ما إجياد تقتيض

 وإصالحها األرض لعامرة يستخلف أن من ب  تعجي  ﴾ٿٺٺٺٺڀڀڀ﴿

 التي احلكمة من عليهم خفي عام واستكشاف ،املعصية أهل الطاعة أهل مكان يستخلف أو ،فيها يفسد من

پڀپپپٻٻٻٻٱ
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 ،صدره يف خيتلج عام معلمه املتعلم كسؤال ،شبهتهم ويزيح يرشدهم عام واستخبار ،وألغتها اسداملف تلك هبرت

 هبم يظن أن من أعىل فإهنم ،الغيبة وجه عىل آدم بني يف طعن وال ،قدرته جلت تعاىل اهلل عىل باعرتاض وليس

ون ِعبَاد   بَل  ﴿ :تعاىل لقوله ذلك َرم  ك  ونَه   لَ  * مُّ ِبق  م لِ بِال َقو   يَس  ِرهِ  وَه  م 
َ
 عرفوا وإنام [27ـ2١ ]األنبياء: ﴾َيع َمل ون بِأ

 قياس أو ،خواصهم من العصمة أن عقوهلم يف ركز عام استنباط أو ،اللوح من تلق   أو ،تعاىل اهلل من بإخبار ذلك

 ونحن عصاة أتستخلف :واملعنى ﴾ٹٹٹٿٿٿ﴿ اآلخر عىل واجلن( )اإلنس الثقلني ألحد

 وغضبية شهوية :أمره مدار عليها قوى ثالث ذو خليفة املجعول أن علموا وكأهنم !بذلك أحقاء معصومون

 احلكمة ما :وقالوا مفردة إليها ونظروا والطاعة. املعرفة إىل تدعوه وعقلية ،الدماء وسفك الفساد إىل به تؤديان

 القوة باعتبار وأما ،تخالفهاس عن فضاًل  إجياده احلكمة تقتيض ال القوتني تينك باعتبار وهو ،استخالفه يف

 القوتني من واحدة كل فضيلة عن وغفلوا ؟املفاسد تلك معارضة عن سليامً  منها يتوقع ما نقيم فنحن العقلية

 واستخراج ،واإلنصاف اهلوى وجماهدة والشجاعة كالعفة ،اخلري عىل نةمتمر   للعقل مطواعة مهذبة صارت إذا

ڤٹ﴿ :بقوله إمجااًل  تعاىل أشار وإليه ،االستخالف من املقصود هو الذي الفعل إىل القوة من الكائنات منافع

 :أي ﴾ٿ﴿و ،التقديس وكذلك ،والنقصان السوء عن تعاىل اهلل تبعيد والتسبيح ﴾ڦڦڤڤڤ

ر ﴾ٹٹ﴿ لتسبيحك قتناووف   معرفتك أهلمتنا ما عىل بحمدك متلبسني  .ألجلك الذنوب عن نفوسنا نطه 

  أو فيه، هبا رضوري   علم بخلق   إما ﴾ڄڄڦڦ﴿ (31)
 
 تعاىل أنه واملعنى روعه؛ يف إلقاء

 ،واملحسوسات املعقوالت من املدركات أنواع إلدراك اً مستعد   ،متباينة وقوى خمتلفة أجزاء من خلقه

 وقوانني العلوم وأصول وأسامئها وخواصها األشياء ذوات معرفة وأهلمه ،واملوهومات واملتخيالت

 وتنبيه هلم توبيخ( )أي: تبكيت ﴾چچڃڃڃڃڄڄ﴿ آالهتا يةوكيف الصناعات

  لعصمتكم. باخلالفة أحقاء أنكم زعمكم يف ﴾ڇڇچچ﴿ اخلالفة أمر عن عجزهم عىل

 كان سؤاهلم بأن وإشعار ،والقصور بالعجز اعرتاف ﴾ڎڈڎڌڌڍڍڇڇ﴿ (32)

 وإظهار ،خلقه يف واحلكمة اإلنسان فضل من عليهم خفي ما هلم بان قد وأنه ،اعرتاضاً  يكن ومل استفساراً 

 ال الذي ﴾ژژڈ﴿ وتعاىل سبحانه إليه كله العلم بتفويض لألدب ومراعاة ،عرفهم بام نعمته لشكر

 بالغة. حكمة فيه ما إال يفعل ال الذي ،عاتهبدُ لمُ  املحكم ﴾ڑڑ﴿ خافية عليه خيفى

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ﴿ همم  أعل   :أي ﴾کگککک﴿ (33)

 واتالسم أمور من عليهم خفي ما علم ملا تعاىل فإنه ﴾ۀۀڻڻڻڻںںڱ

 ترك عىل بمعاتبتهم تعريض وفيه .يعلمون ال ما علم ،والباطنة الظاهرة أحواهلم من هلم ظهر وما ،واألرض

فوا أن وهو ،وىلاأل   دين يتوق   ،﴾ٺٺٺڀڀ﴿ قوهلم: ﴾ڻڻ﴿ وقيل: هلم. يبني ألن مرتص 
 هذه أن واعلم منهم. أفضل خلقاً  خيلق ال تعاىل وأنه ،باخلالفة اءأحق   أهنم طاهنماستب ﴾ۀڻڻ﴿

  فيها. العمدة بل اخلالفة يف رشط وأنه ،العبادة عىل وفضله العلم ومزية ،اإلنسان رشف عىل تدل اآليات
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 ،له بالسجود أمرهم يعلموا مل ما وعلمهم بأسامئهم أنبأهم المُ  ﴾ھہہہہ﴿ (34)

 ويف ،انخفاض( )أي: نطام  ت   مع لتذلي  األصل يف والسجود .فيه قالوا عام واعتذاراً  ،هحلق   وأداء بفضله فاً اعرتا

 ،تعاىل اهلل هو باحلقيقة له سجودفامل الرشعي املعنى إما به واملأمور العبادة؛ قصد عىل اجلبهة وضع :الرشع

 كسجود له وتعظيامً  حتيةً  الدم التواضع وهو غويالل املعنى وإما ،لشأنه تفخيامً  لسجودهم قبلة آدم علوج  

 يف :أي ﴾ڭڭۓۓ﴿ استكباراً  به أمر عام امتنع ﴾ےےھھھ﴿  له يوسف إخوة

 .تعاىل اهلل علم

  .(كافراً  كان تعاىل علمه يف أنه مع ،الوجوّب ألمرا عىل الستكباره الكافرين من وكان :)أقول

ۋ﴿ رافهاً  واسعاً  ﴾ٴۇۈۈ﴿ الثواب دار اجلنة ﴾ۆۆۇۇڭڭ﴿ (35)

 محر   ما حول حيوما ال أن فينبغي ﴾ېېېېۉۉۅۅ﴿ شئتام اجلنة من مكان أي   ﴾ۋ

 ،املعايص بارتكاب أنفسهم ظلموا الذين الظاملني من يكونا ألن سبباً  وجعله ،فيه يقعا أن خمافة عليهام تعاىل اهلل

 يم.والنع بالكرامة خيلي  بام باإلتيان حظهام بنقص أو

ۆئۆئۇئۇئ﴿ والنعيم الكرامة من :أي ﴾وئوئەئەئائائىى﴿ (3١)

 ﴾ىئ﴿ استقرار موضع ﴾ىئېئېئېئ﴿ بتضليله بعض عىل بعضكم يبغي متعادين :واملعنى ﴾ۈئۈئ

 القيامة. أو املوت وقت به يريد ﴾ییىئ﴿ متتع

 :تعاىل قوله وهي ،علمها حني هبا والعمل والقبول باألخذ استقبلها ﴾مئحئجئیی﴿ (37)

  انَ م  لَ ظَ  انَ ب  رَ ﴿
َ
 ال ،جدك وتعاىل ،اسمك وتبارك ،وبحمدك اللهم سبحانك :وقيل ،[23 :األعراف] اآلية ﴾انَ سَ ف  ن  أ

 وقبول بالرمحة عليه رجع ﴾جبيئىئ﴿ أنت إال الذنوب يغفر ال إنه ،يل فاغفر نفيس ظلمت أنت إال إله

 الرجاع ﴾مبخبحب﴿ إليه يعود ال أن عىل موالعز عليه والندم بالذنب االعرتاف هو :التوبة ومعنى .التوبة

 كان العبد هبا وصف فإذا ،الرجوع :التوبة وأصل .التوبة عىل إعانتهم يكثر الذي أو ،باملغفرة عباده عىل

 املبالغ ﴾يبىب ﴿ املغفرة إىل العقوبة عن الرجوع هبا أريد تعاىل الباري هبا وصف وإذا ،املعصية عن رجوعا

 العفو. مع باإلحسان للتائب وعد   الوصفني بني اجلمع ويف .الرمحة يف
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 اهبطوا :أي ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (31) 

 ،(األرض إىل اجلنة من اهبطوا أي )أقول: للتكليف

پ﴿ هلك هضل   ومن نجا اهلدى اهتدى فمن

ٺٺڀڀڀڀپپپ

 مني يأتينكم إن :واملعنى ﴾ٿٿٺٺ

 وفاز. نجا منكم تبعه فمن إرسال أو بإنزال هدى

ٹٹٹٿٿ﴿ (3٩)

 باآليات كفروا ﴾ڦڦڤڤڤڤٹ

 للمصنوعات تقال واآلية لسانًا. هبا وكذبوا ،ناناً ج  

 وعلمه الصانع وجود عىل تدل إهنا حيث من

 وفيها .املنزلة اآليات ﴾ٹ﴿ واملراد .وقدرته

 وأن ،عالية جهة يف وأهنا خملوقة اجلنة أن عىل داللة

 وأن ،قبةالعا مأمون اهلدى متبع وأن ،مقبولة التوبة

 ال غريه وأن ،خملد فيه الكافر وأن ،دائم النار عذاب

 .﴾ڦڤڤ﴿ :تعاىل قوله بمفهوم فيه خيلد

 التوحيد دالئل ذكر ملا وتعاىل سبحانه أنه واعلم

 حكيم حمدث عىل تدلي  حمكمة حوادث إهنا حيث من فإهنا ،وتأكيداً  هلا تقريراً  العامة النعم تعداد وعقبها ،واملعاد والنبوة

 عىل تدل ذلك من أعظم هو وما وأصوله اإلنسان خلق عىل اشتامهلا حيث ومن ،له رشيك ال وحده واألمر اخللق له

 تعاىل اهلل نعم يذكروا أن وأمرهم ،منهم والكتاب العلم أهل خاطب ،اإلبداء عىل قادراً  كان كام اإلعادة عىل قادر أنه

 فقال: عليه أنزل وما ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد بسيدنا آمن من أول ليكونوا ،ججاحل واقتفاء احلق اتباع يف بعهده ويوفوا ،عليهم

 والقيام فيها بالتفكر :أي ﴾ڃڄڄڄڄ﴿ يعقوب أوالد :أي ﴾ڦڦ﴿ (41)

 الغرية محله غريه عىل تعاىل اهلل أنعم ما إىل نظر فإذا ،بالطبع حسود غيور اإلنسان ألن هبم النعمة وتقييد بشكرها.

  والشكر. الرىض عىل النعمة حبي  محله عليه به تعاىل اهلل أنعم ما إىل نظر وإن ،والسخط الكفران عىل واحلسد

 باإليامن إليهم عهد تعاىل فإنه ؛والعهد اإلثابة بحسن ﴾چڃ﴿ والطاعة باإليامن ﴾ڃڃ﴿

 ،عريض عرض هبام وللوفاء ،حسناهتم عىل بالثواب هلم ووعد ،الكتب وإنزال الدالئل بنصب الصالح والعمل

 يف االستغراق امن   وآخرها ،واملال الدم حقن تعاىل اهلل ومن ،الشهادة بكلمتي اإلتيان هو امن   الوفاء مراتب فأول

 عباد وحقيقة املؤمن وحقيقة التصوف حقيقة هذا :)أقول غريه عن فضالً  نفسه عن يغفل بحيث التوحيد بحر

 يف بعهدي أوفوا :عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن عن رويو الدائم. باللقاء الفوز تعاىل اهلل ومن (املخل صني اهلل
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 أوف   الكبائر وترك الفرائض بأداء أوفوا :غريه وعن واألغالل. اآلصار رفع يف بعهدكم أوف   ملسو هيلع هللا ىلص حممد اتباع

 املستقيم الطريق :)أقول املقيم والنعيم بالكرامة أوف   املستقيم الطريق عىل باالستقامة أوفوا أو والثواب. باملغفرة

 عاهدتكم بام أوف   الطاعة والتزام اإليامن من عاهدمتوين بام أوفوا :واملعنى .(النبوية والسنة الرشيعة طريق هو

 للوعد نةمتضم   واآلية العهد. نقض يف وخصوصاً  ،وتذرون تأتون فيام ﴾چچچ﴿ اإلثابة حسن من

 تعاىل. اهلل إال أحداً  خياف ال نأ ينبغي املؤمن وأن ،بالعهد والوفاء الشكر وجوب عىل ةدال   ،والوعيد

 والعمدة املقصود ألنه عليه واحلث به باألمر لإليامن إفراد ﴾ڍڍڇڇڇڇ﴿ (41)

 أو ،فيها نعت حسبام نازل إنه حيث من اإلهلية الكتب من معهم ملا مصدق بأنه املنزل وتقييد ،بالعهود للوفاء

 املعايص عن والنهي الناس بني والعدل بالعبادة واألمر التوحيد إىل والدعاء واملواعيد القصص يف هلا مطابق

 واحدة كل إن حيث من املصالح يف األعصار تفاوت بسبب األحكام جزئيات من خيالفها وفيام ،والفواحش

 عىل لنزل املتأخر أيام يف املتقدم نزل لو حتى ،هبا خوطب من صالح فيها مراعى ،زماهنا إىل باإلضافة حق منها

 تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام ]أخرجه «باعيات   إال وسعه ملا اً حي   موسى كان لو» :والسالم الصالة عليه قال ولذلك ،وفقه

 ﴾ڈڈڎڎڌڌ﴿ :بقوله ضعر   ولذلك ،يوجبه بل ،به اإليامن ينايف ال اتباعها أن عىل تنبيه   قريب[ بلفظ

 به واملستفتحني بشأنه والعلم معجزاته يف رالنظ أهل كانوا وألهنم ،به آمن من أول يكونوا أن الواجب بأن

 وإن فإهنا ،الدنيا حظوظ هلا واالتباع هبا باإليامن تستبدلوا وال ﴾کڑڑژژ﴿ بزمانه ينواملبرش  

 يف رئاسة هلم كان :قيل اإليامن. برتك اآلخرة حظوظ من عنكم يفوت ما إىل باإلضافة مسرتذلة قليلة جلت

 ﴾ککک﴿ عليه فاختاروها ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول اتبعوا لو عليها افوافخ ،منهم وهدايا ورسوم قومهم

 الدنيا. عن واإلعراض احلق واتباع باإليامن

 خترتعونه الذي بالباطل عليكم املنزل احلق   ختلطوا ال :واملعنى ﴾گگگگ﴿ (42)

 أو ،خالله يف هتكتبون الذي الباطل خلط بسبب ملتبساً  احلق جتعلوا وال أو ،بينهام يميز ال حتى وتكتمونه

 عىل بالتلبيس اإلضالل عن وهنوا ،الضالل وترك باإليامن أمروا كأهنم ﴾ڳڳ﴿ تأويله يف تذكرونه

 ﴾ڱڳڳ﴿ وكتامنه بالباطل احلق لبس جتمعوا ال أو ،يسمعه مل من عىل واإلخفاء احلق سمع من

 .ي عذر قد اجلاهل إذ أقبح، فإنه كامتون، البسون بأنكم عاملني

 املال يف بركة يستجلب الزكاة وإخراج وزكاهتم. املسلمني صالة يعني ﴾ںڱڱڱ﴿ (43)

 .مجاعتهم يف أي ﴾ڻڻڻں﴿ البخل من والنفس   اخلبث من املال يطهر و ،الكرم فضيلة للنفس ويثمر

 :ثالثة الربي  :قيل ولذلك ،اخلري يف التوسع :والرب وتعجيب. توبيخ مع تقرير ﴾ہۀۀ﴿ (44)

 الرب من وترتكوهنا ﴾ہہ﴿ األجانب معاملة يف ر  وب   ،األقارب مراعاة يف ر  وب   ،تعاىل اهلل عبادة يف ر  ب  

  العمل القول وخمالفة الرب وترك العناد عىل الوعيد وفيها ؛التوراة تتلون :أي ﴾ھھھہ﴿ كاملنسيات

 واآلية قبته.عا وخامة تعلمون عام يمنعكم لكم عقل أفال أو ،عنه فيصدكم صنيعكم ق بح   ﴾ےےھ﴿
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 األمحق أو بالرشع اجلاهل فعل فعله وأن ،نفسه وخبث   صنيعه سوء   بنفسه عظيت   وال غريه يعظ من عىل ناعية

 النفس تزكية عىل الواعظ حثي  هبا واملراد ،(عزته :أي) شكيمته عنه تأبى بينهام اجلامع فإن ،العقل عن اخلايل

م بالتكميل عليها واإلقبال  .(لالستفادة خمالف منعه ألن أقول:) الوعظ عن الفاسق منع ال ،ريهغ فيقي م لتقو 

 عىل الً توكي  والفرج النجح بانتظار حوائجكم عىل استعينوا :واملعنى ﴾ڭڭۓۓ﴿ (45)

 بالصالة لوالتوسي  ،النفس وتصفية الشهوة كرس من فيه ملا املفطرات عن صرب هو الذي بالصوم أو ،تعاىل اهلل

 ،فيهام املال ورصف العورة وسرت الطهارة من ،والبدنية النفسانية العبادات ألنواع جامعة فإهنا ،إليها وااللتجاء

 ،الشيطان وجماهدة ،بالقلب النية وإخالص ،باجلوارح اخلشوع وإظهار ،للعبادة والعكوف الكعبة إىل والتوجه

 املآرب حتصيل إىل جتابوا حتى ،األطيبني عن النفس وكف بالشهادتني والتكلم ،القرآن وقراءة ،احلق ومناجاة

 جل اهلل ونظر إياه تعاىل اهلل علم قرب يف يتفكر أن بالعبادة يتلبس أن قبل للعبد بد ال :)أقول املصائب وجرب

  .[تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام رواه احلديث] «الصالة إىل فزع أمر حزبه إذا كان» والسالم الصالة عليه أنه روي (له وعال

 واستجامعها شأهنا لعظم إليها الضمري برد   وختصيصها ؛الصالة أو ،امهب االستعانة وإن :أي ﴾ڭ﴿

َ كَ ﴿ :تعاىل كقوله ،شاقة لثقيلة ﴾ڭ﴿ عنه وهنوا به أمروا ما مجلة أو ،الصرب من رضوبا ِ م  ال   ََعَ  ب   امَ  يَ كِ ش 
 .(ضعنياملتوا :أي) املخبتني ﴾ۆۆۇۇ﴿ [12 ]الشورى: ﴾هِ ََل  إِ  م  وه  ع  د  تَ 

 ملؤمننيا من القرآن يف يأيت ظن   كلي  :أقول) ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (4١)

 أهنم يتيقنون أو ،عنده ما ونيل تعاىل اهلل لقاء عونيتوق   :أي (الشك بمعنى لكافرينا منو ،اليقني بمعنى

 يف متوقعة ،بأمثاهلا تاضةمر نفوسهم فإن غريهم عىل ثقلها عليهم تثقل مل وإنام .فيجازهيم تعاىل اهلل إىل حيرشون

 قرة وجعلت» :والسالم الصالة عليه قال ثمة ومن ،هامتاعب   بسببه ويستلذي  هامشاقي  ألجله يستحقر ما مقابلتها

 .[تعاىل اهلل رمحه النسائي إلماما رواه احلديث] «الصالة يف عيني

 عمالن أجل هو الذي التفضيل وتذكري للتأكيد رهكر   ﴾ائىىېېېې﴿ (47)

 عاملي :أي ﴾وئوئەئەئائ﴿ بحقوقها وأخل   عنها غفل ملن ختويفاً  الشديد بالوعيد وربطه ،خصوصاً 

 منحهم بام يغريوا أن قبل ،وبعده والسالم الصالة عليه موسى عرص يف كانوا الذين آبائهم تفضيل به يريد ،زماهنم

 .امللك عىل البرش تفضيل عىل به واستدل مقسطني. كاً وملو أنبياء وجعلهم ،الصالح والعمل واإليامن العلم من تعاىل اهلل

 عنها تقيض ال ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ والعذاب احلساب من فيه ما اتقوا :أي ﴾ۇئۇئ﴿ (41)

 كافرة نفس عن مؤمنة نفس جتزي ال :تعاىل اهلل رمحه للنسفي املدارك ويف) اجلزاء من شيئاً  أو ،احلقوق من شيئاً 

 ،القيامة يوم :)أقول (الكافرة :أي) العاصية النفس نم :أي ﴾ییییىئىئىئېئ﴿ (شيئاً 

 نفي عىل يدلي  ال هذا ولكن ،ينرصون هم وال عدالً  وال فداءً  وال شفاعةً  ال الكافرة النفس تفيد ال املؤمنة النفس

 داود أبو رواه الذي احلديث ويف ،ثابتة للعاصني املؤمنني شفاعة فإن ،للمخالفني الصادقني املؤمنني شفاعة

 الصالة عليه نانبي   فينا عيشف   أن تعاىل اهلل نرجو ،«أمتي من الكبائر ألهل شفاعتي» :تعاىل اهلل رمحهام والرتمذي

 .تعاىل اهلل عذاب من منعوني   ﴾ىئمئحئجئ﴿ (والسالم



 21 األول اجلزء           البقرة سورة  

ٻٻٻٻٱ﴿ (4٩)

ڀڀپپپپ

 إىل بذلكم أشري إن حمنة   ﴾ٺٺٺڀ

 وأصله ،ءاإلنجا إىل به أشري إن ونعمة   ،صنيعهم

 تارة عباده تعاىل اهلل اختبار كان ملا لكن ،االختبار

 (العطاء :أي) باملنحة وتارة (الشدة :أي) باملحنة

 أو ،عليكم بتسليطهم ﴾ٿٺ﴿ عليهام أطلق

 لتخليصكم وتوفيقه السالم عليه موسى ببعث

 ما أن عىل تنبيه اآلية ويف بالء. صفة ﴾ٿٿ﴿

 ،تعاىل اهلل من ختبارا رش أو خري من العبد يصيب

 همضار   عىل ويصرب همسار   عىل يشكر أن فعليه

 ين.املخترب   خري من ليكون

ٹٹٹٹٿ﴿ (51)

 أنه روي ﴾ڦڦڤڤڤڤ

 ببني يرسي أن السالم عليه موسى أمر تعاىل

 ،وجنوده فرعون حهمفصب   ،هبم فخرج ،إرسائيل

 عرش اثنا فيه فظهر فضبه ،البحر بعصاك بارض أن إليه تعاىل اهلل فأوحى ،البحر شاطئ عىل وصادفوهم

 واء  فرتا كوى فيها تعاىل اهلل ففتح ،نعلم وال بعضنا يغرق أن نخاف موسى يا :فقالوا ،فسلكوها يابساً  طريقاً 

 عليهم فالتطم ،وجنوده هو فيه اقتحم منفلقاً  ورآه فرعون إليه وصل ملا ثم ،البحر عربوا حتى وتسامعوا

 إىل امللجئة اآليات ومن ،إرسائيل بني عىل به تعاىل اهلل أنعم ما أعظم من الواقعة هذه أن مواعل أمجعني. وأغرقهم

 :وقالوا العجل اختذوا ذلك بعد إهنم ثم ،والسالم الصالة عليه موسى وتصديق احلكيم الصانع بوجود العلم

َ  نَ مِ ؤ  ن   ن  لَ ﴿  النفس وسالمة والذكاء الفطنة يف بمعزل همف ،ذلك ونحو [55 ]البقرة: ﴾ة  رَ ه  جَ  اللَ  ىرَ نَ  ّت  حَ  َك ل

 عليه هوإخبار   ،األذكياء تدركها دقيقة نظرية أمور معجزاته من تواتر ما أن مع ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمة عن االتباع وحسن

  تقريره. مر   ما عىل معجزاته مجلة من عنها والسالم الصالة

 عليه موسى تعاىل اهلل وعد فرعون هالك بعد مرص إىل عادوا ملا ﴾ڄڄڄڦڦ﴿ (51)

 غرر ألهنا بالليايل عنها وعرب   ،احلجة ذي وعرش القعدة ذا ميقاتاً  له ورضب التوراة، يعطيه أن والسالم الصالة

چ﴿ السالمو الصالة عليه موسى بعد من ﴾ڃڃ﴿ معبوداً  أو إهلاً  ﴾ڃڃڄ﴿ الشهور

  بإرشاككم. ﴾چچ

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎ

گگگگکککک

ڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇ

ەئەئائائىىېېېې

 ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
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ڍ﴿ االختاذ :أي ﴾ڍڇڇ﴿ اجلريمة حمو والعفو ،تبتم حني ﴾ڇڇچ﴿ (52)

 عفوه. تشكروا لكي :أي ﴾ڌڌ

 بني تفرق وحجة منزاًل  كتاباً  كونه بني اجلامع التوراة يعني ﴾ژڈڈڎڎ﴿ (53)

 عدوه وبني بينه قفر   الذي النرص أو ،واحلرام احلالل بني الفارق الرشع بالفرقان أراد :وقيل والباطل. احلق

 الكتاب ربتدبي  هتتدوا لكي ﴾ڑڑژ﴿ بدر يوم به يريد [14 :األنفال] ﴾انِ قَ ر  ف  ال   مَ و  يَ ﴿ :تعاىل كقوله

 اآليات. يف روالتفكي 

 ﴾ۀڱڳڳڳڳگگگگکککک﴿ (54)

 وهيئات بصور بعض عن بعضكم زاً وممي   ،التفاوت من ءآرب   خلقكم من إىل والرجوع التوبة عىل فاعزموا

 يعذب مل من :قيل كام الشهوات قطع أو ،(نفسه اإلنسان قتل وهو) بالبخع لتوبتكم إمتاماً  ﴾ڱڱ﴿  خمتلفة

 إىل ووصلة ،الرشك من طهرة إنه حيث من ﴾ڻڻںںڱ﴿ حييها مل يقتلها مل ومن مهاينع   مل نفسه

 وذكر بارئكم. عليكم فتاب به مرتمأ   ما فعلتمف :قال كأنه ﴾ڻڻ﴿ الرسمدية والبهجة األبدية احلياة

 احلكيم خالقهم عبادة تركوا حتى ،والغباوة اجلهالة غاية بلغوا بأهنم إشعار عليه األمر بوترتي وعال جل   البارئ

 مرواأ   ولذلك ،منه يسرتد   بأن حقيق منعمه حق   يعرف مل من وأن ،الغباوة يف مثل هي التي البقر عبادة إىل

 عليهم. اإلنعام يف غويبال ،املذنبني من قبوهلا أو التوبة توفيق كثري   لذيا ﴾ہہہہۀ﴿ بالقتل

ڭ﴿ عياناً  ﴾ڭڭۓۓ﴿ لك نقر   لن :أي ﴾ےےھھھھ﴿ (55)

 األجسام يشبه تعاىل أنه ظنوا فإهنم ؛املستحيل وطلب والتعنت العناد لفرط ﴾ۆۇۇ ڭ

 منزهة رؤية يرى أن املمكن بل ،حمال وهي ،للرائي املقابلة واألحياز اجلهات يف األجسام رؤية رؤيته فطلبوا

  الدنيا. يف األحوال بعض يف األنبياء من وألفراد اآلخرة يف للمؤمنني وذلك ،الكيفية عن

 عىل وعال جل   عظمته تاستول ،اخليمة مثل تعاىل اهلل عظمة يرون ،األولياء لبعض حيصل كام أو :)أقول

 .(باملشيخة كواومتس   عنه بعدوا الطريق أهل أكثر لكنو ،الطريق ألهل الوصف هذا ،الكونني

  .البعث نعمة ﴾ۅۅۋ﴿ الصاعقة بسبب ﴾ۋٴۇۈۈۆ﴿ (5١)

 التيه يف كانوا حني الشمس من يظلهم السحاب هلم تعاىل اهلل رسخ   ﴾ىېۉۉ﴿ (57)

 :والسلوى ،(كالشهد طعمه ،األشجار عىل يقع كان كالصمغ شء) :املني  ﴾ىېېې﴿

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ﴿ الثلج مثل املني  عليهم ينزل كان :قيل (السامين طائر)

 .رضره يتخط اهم ال ألنه بالكفران ﴾ېئۈئۈئ
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 بيت   يعني ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (51)

 واسعاً  ﴾ڀپپپپ﴿ املقدس

 :أي) خمبتني ﴾ڀڀڀ﴿

 عىل شكراً  تعاىل هلل ساجدين أو ،(متواضعني

 أن مسألتنا :أي) ﴾ٺٺ﴿ التيه من إخراجهم

 ﴾ٿٿٺٺ﴿ (خطايانا عنا حتط

 ﴾ٹٿٿ﴿ مودعائك بسجودكم

 زيادة وسبب للميسء توبة االمتثال جعل .ثواباً 

 اجلواب صورة عن وأخرجه ،للمحسن الثواب

 مل وإن ذلك بصدد املحسن بأن إهياماً  الوعد إىل

 حمالة. ال يفعل تعاىل وأنه ؟فعله إذا فكيف ،يفعله

ڤڤڤٹٹٹ﴿ (5٩)

 واالستغفار التوبة من به أمروا بام لوابد   ﴾ڦڤ

ڦڦ﴿ الدنيا أعراض من يشتهون ما طلب

 ﴾ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

 .ألفاً  وعرشون أربعة ساعة يف مات أنه روي .الطاعون به واملراد ،فسقهم بسبب السامء من مقدراً  عذاباً 

 للعهد فيه الالم ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ التيه يف عطشوا ملا ﴾ڇچچچ﴿ (١1)

اً  حجراً  كان أنه روي ما عىل باً  طوري   يف عني كل تسيل أعني، ثالث وجه كل من تنبع وكانت معه، محله مكع 

 السالم عليه آدم أهبطه حجراً  أو ميالً؛ عرش اثنا املعسكر وسعة ألف، مئة ست وكانوا ،قبيلة( )أي: سبط إىل جدول

 هوضع ملا بثوبه فر   الذي احلجر أو العصا؛ مع السالم عليه ملوسى فأعطاه السالم، عليه شعيب إىل ووقع اجلنة، من

أه ليغتسل، عليه  عليه جربيل إليه فأشار ،اخلصية( يف تكون نفخة )وهي األدرة من به رموه عام به تعاىل اهلل وبر 

ژڈڈڎڎڌ﴿ بكثرة( سالت )أي: ﴾ڌ﴿ احلجة يف أظهر وهذا ،للجنس أو بحمله؛ السالم

 اهلل رزقهم ما به يريد ﴾گگگکک﴿ منها يرشبون التي عينهم أي: ﴾ڑککڑژ

  .باإلفساد تعتدوا ال :أي ﴾ڱڳڳڳڳگ﴿ العيون وماء والسلوى املن   من اىلتع

 ﴾ہہ﴿ إياه بدعائك لنا سله ﴾ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ﴿ (١1)

ۓڭےےھھھ﴿ املجازي اإلسناد من ﴾ھہہ﴿ ويوجد يظهر

 خري فإنه  والسلوى املن به يريد ﴾ۆۆۇ﴿ قدراً  وأدون منزلة أقرب ﴾ۇڭڭڭ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہ

ۇڭڭڭڭۓۓے

ۅۉۅۋۋٴۇۈۆۈۆۇ

ىىېېېېۉ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 یىئىئىئېئېئۈئېئۈئۆئ
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 وكانت ،اجلنوب الريح عليهم حترشه كانت ،ىامن  السي  هو والسلوى) السعي إىل احلاجة وعدم والنفع لذةال يف

 وأكثر ،املن   مع يأكلوهنا فكانوا ،تنضجها الشمس وكانت ،شعورها ومتعط بطوهنا وتشق حلوقها تقطع الريح

ۋ﴿ التيه من إليه نحدرواا ﴾ٴۇۈ﴿ ([1/142 :البيان روح] فيذبحوهنا يأخذوهنا أهنم عىل املفرسين

ې﴿ عليه رضبت بمن القبة إحاطة هبم أحيطت ﴾ېئېېېۉۅۉۅۋ

   به. رجعوا ﴾ائائىى

 من التي باملعجزات كفرهم بسبب ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿

 أو احلجر. من العيون وانفجار والسلوى املن وإنزال الغامم وإظالل البحر فلق من عليهم عد ما مجلتها

 فإهنم ،األنبياء وقتلهم .التوراة من ملسو هيلع هللا ىلص حممد نعت فيها والتي ،الرجم وآية والفرقان كاإلنجيل :نزلةامل بالكتب

 ،قتلهم جواز به يعتقدون ما منهم يروا مل إذ ،عندهم احلق بغري وغريهم السالم عليهم وحييى وزكريا شعياء قتلوا

 ﴾یىئىئىئېئېئ﴿ :تعاىل قولهب إليه أشار كام ،الدنيا وحب اهلوى اتباع ذلك عىل محلهم وإنام

 يؤدي سبب الذنوب صغار فإن النبيني. وقتل باآليات الكفر إىل فيه واالعتداء والتامدي العصيان همجر   :أي

 ما أن عىل للداللة اإلشارة وكرر كبارها. حتري إىل مؤدية أسباب الطاعات صغار أن كام ،كبارها ارتكاب إىل

 .تعاىل اهلل حدود واعتدائهم املعايص ارتكاهبم بسبب هوف والقتل الكفر بسبب هو كام حلقهم
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 به يريد بألسنتهم، ﴾ٻٻٱ﴿ (١2)

 منهم املخلصني ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد بدين املتدي نني

 اليهود أي: ﴾ٻٻ﴿ واملنافقني

وا ﴾پ﴿  املسيح نرصوا ألهنم بذلك سمي

 هلا: يقال قرية يف معه كانوا ألهنم أو السالم، عليه

 النصارى بني قوم ﴾پ﴿ نارصة

ڀڀڀڀپپ﴿ واملجوس

 ينسخ أن قبل دينه يف منهم كان من ﴾ٺ

 بمقتىض عامالً  ،واملعاد باملبدأ بقلبه قاً مصد  

 إيامناً  الكفرة هؤالء من آمن من :وقيل رشعه.

ٺ﴿ صادقاً  دخوالً  اإلسالم يف ودخل ،خالصاً 

 إيامهنم عىل هلم وعد الذي ﴾ٿٺٺ

ٹٹٹٿٿٿ﴿ وعملهم

 وحيزن ،العقاب من الكفار فخيا حني ﴾ٹ

 .الثواب وتفويت العمر تضييع عىل املقرصون

 موسى باتباع ﴾ڤڤڤ﴿ (١3)

 الصالة عليه موسى أن روي امليثاق. أعطيتم حتى ﴾ڦڦڤ﴿ بالتوراة والعمل السالم عليه

 عليه جربيل فأمر ،قبوهلا وأبوا عليهم كربت الشاقة التكاليف من فيها ما فرأوا بالتوراة جاءهم ملا والسالم

 وعزيمة بجد الكتاب من آتيناكم ما ﴾ڄڄڦڦ﴿ قبلوا حتى فوقهم فظلله الطور فقلع السالم

 ﴾ڃڃڃ﴿ به اعملوا أو ،بالقلب ذكر فإنه فيه تفكروا أو ،تنسوه وال ادرسوه ﴾ڃڄڄ﴿

  متقني. تكونوا أن منكم رجاء أو ،املعايص تتقوا لكي

ڍڍڇڇ﴿ أخذه بعد بامليثاق فاءالو عن أعرضتم ﴾ڇچچچچ﴿ (١4)

 ﴾ڈڎڎڌ﴿ إليه وهيديكم احلق إىل يدعوكم ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد أو ،للتوبة بتوفيقكم ﴾ڌ

  الرسل. من فرتة يف والضالل (التخبط :أي) باخلبط أو ،املعايص يف باالهنامك املغبونني

 ﴾گگگگکک﴿ السمك بصيد ﴾ککڑڑژژڈ﴿ (١5)

 ،عليه هلم قدرة ال إذ ،بأمر ليس ﴾گ ﴿ :وقوله والطرد. الصغار وهو :سوءواخل القردة صورة بني جامعني

 .هبم أراد كام كذلك صاروا وأهنم ،التكوين رسعة به املراد وإنام

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 جبيئىئمئحئجئیی
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ڱڳڳ﴿ متنعه :أي ،هبا املعترب تنكل عربة ﴾ڳ﴿ العقوبة أو املسخة، أي: ﴾ڳ﴿ (١١)

 اآلخرين يف قصتهم واشتهرت ،األولني برز يف حاهلم ذكرت إذ األمم من بعدها وما قبلها ملا ﴾ڱڱ

 سمعها. ق  مت   لكل   أو ،قومهم من ﴾ںںڱ﴿

ڭڭۓۓےھےھھہھہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ (١7)

 صورة يف ذلك وأخرج ،به رمي ما نفسه عن نفى ؛وسفه جهل ذلك مثل يف اهلزء ألن ﴾ۇڭڭ

 له. استفظاعاً  ستعاذةاال

ىېېېېۉۉۅ﴿  صفتهاو حاهلا ما :أي ﴾ۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ (١1)

 ﴾ۇئۇئوئوئ﴿  والبكر الفارض من ذكر ما بني :أي ﴾ەئائائ﴿  فتية وال مسنة ال ﴾ى

 تؤمرونه. ما :أي

 ﴾مئحئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ (١٩)

 .تعجبهم أي ﴾جبيئىئ﴿ الصفرة نصوع :الفقوع
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پپپپٻٻٻٻٱ﴿ (71)

 البقر إن :أي ،عنه اعتذار ﴾ڀڀڀ

 علينا فاشتبه كثري والصفرة بالتعوين املوصوف

 املراد إىل ﴾ٿٺٺٺٺڀ﴿

 أن عىل أصحابنا به واحتج القاتل. إىل أو ،ذبحها

 قد األمر وأن   ،وتعاىل سبحانه اهلل بإرادة احلوادث

 األمر بعد للرشط يكن مل وإال اإلرادة، عن ينفكي 

 :ولهوق :احلاشية يف اهلل رمحه زاده شيخ قال) معنًى

 زعمت كام ال «رادةاإل عن ينفكي  قد األمر وأن»

 أمر ما كل   وأن ،رادةاإل عني األمر أن   من املعتزلة

 احلوادث فإن ولذا :)أقول .(أراده فقد به تعاىل اهلل

 احلارضة احلوادث ،وعال جل   اهلل ىلإ تنسب هاكل  

 جل تهدبإرا هذا ،عيوننا بأم نراها سوريا يف ناآل

 تعاىل اهلل إرادة إىل احلوادث تنسب مل إذا ،وعال

 األسباب إىل احلوادث إسناد ألن ،رشكاً  يكون

  .(عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال كام ،رشك

 :أي) األرض لكراب لذل  ت   مل :أي ﴾ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿ (71)

 من تعاىل اهلل هامسل   ﴾ڦ﴿  ذلول غري :بمعنى ،لبقرة صفة ﴾ٹٹ﴿و ،احلرث وسقي (األرض حلرث

 البقرة وصف بحقيقة :أي ﴾ڃڃڄڄ﴿ جلدها لون خيالف فيها لون ال ﴾ڄڦڦ﴿ العيوب

 ظهور يف الفضيحة خلوف أو ،مراجعاهتم وكثرة لتطويلهم ﴾چچچچڃ﴿  لنا وحققتها

 فيه يكثر الذي عاملوض) الغيضة هبا فأتى ،ع جلة له كان منهم صاحلاً  شيخاً  أن :روي إذ ؛ثمنها لغالء أو ،القاتل

 ،الصفات بتلك وحيدة وكانت فشبت ،يكرب حتى البني استودعتكها إين اللهم :وقال (ويلتفي  الشجر

 .ذهباً  جلدها بملء اشرتوها حتى وأمه اليتيم من فساوموها

 شأهنا يف اختصمتم ﴾ڍڍڇ﴿ فيهم القتل لوجود للجميع خطاب ﴾ڇڇڇ﴿ (72)

 حمالة. ال مظهره ﴾ڈڈڎڎڌڌ﴿

 عىل دالئله ﴾گگکککک﴿ كان بعض أي   ﴾ڑڑژژ﴿ (37)

 إحياء عىل قدر نفس إحياء عىل قدر من أن وتعلموا عقلكم يكمل لكي ﴾ڳگگ﴿ قدرته كامل

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭۓڭۓےےھھھہھہ

ۅۋۋٴۇۈۆۈۆۇۇڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

جبيئىئمئحئجئییی

 ىتمتختجتحتيبىبمبخبحب
 



 35 األول اجلزء           البقرة سورة  

 ونفع الواجب وأداء التقرب من فيه ملا رشط ما فيه ورشط ابتداء حييه مل إنام تعاىلو سبحانه ولعله كلها. األنفس

 احلق طالب أي :)أقول قربة يقدم أن الطالب حق من وأن ،األوالد عىل والشفقة التوكل ركةب عىل والتنبيه اليتيم

 عن روي كام ،بثمنه ويغايل األحسن يتحرى أن واملتقرب ،(القيامة يوم خالصه وطالب تعاىل اهلل رضا وطالب

 دمقي   هذاو أقول:) خيارها( لاإلب )ونجائب دينار مئة بثالث اشرتاها بنجيبة ىضح   أنه :عنه تعاىل اهلل ريض عمر

 عدوه أعدى يعرف أن أراد من وأن ،هلا أثر ال أمارات واألسباب ،تعاىل اهلل هو احلقيقة يف راملؤث   وأن ؛(باإلخالص

 ومل الصبا رشه عنها زال حني الشهوية القوة هي التي نفسه بقرة يذبح أن فطريقه ،احلقيقي املوت إماتته يف الساعي

 من هبا سمة ال دنسها عن مسلمة ،الدنيا طلب يف مذللة غري املنظر رائقة معجبة وكانت ،كربال ضعف يلحقها

 والوهم العقل بني ما ويرتفع ،احلال ينكشف به عام وتعرب ،ةطيب حياة فتحيا ،نفسه إىل أثره يصل بحيث مقابحها

 قوله عند املعرفة أهل بعض قال» :القايض عىل حاشيته يف هزاد شيخ قال) والنزاع. التدافع( )أي: التدارؤ من

 واحد لون عىل تعاىل اهلل مع معاملته يف يكون أن للعبد األحوال أمدح أن عىل تنبيه ﴾ڄڦڦ﴿ :تعاىل

 اهلوى، عنا أزل بفضلك اللهم .«اهلوى اتباع عليه يطرأ وال ،الدنيا هوم ليهإ يتطرق ال ،(اإلخالص عىل :أي)

 .(التقوى مكانه وضع

 احلجارة مثل القساوة يف أهنا :واملعنى ﴾ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ﴿ (74)

ھہہہہۀۀڻ﴿ كاحلديد قسوة منها أشد هو ما مثل أو ،مثلها أهنا أو ،عليها أزيد أو

 وتنفعل تتأثر احلجارة أن :واملعنى ﴾ۆۈۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھ

 تعاىل اهلل أراد ملا انقياداً  اجلبل أعىل من ىيرتد   ما ومنها ،األهنار منه وتنفجر ،املاء منه فينبع يتشقق ما منها فإن

 ذلك. عىل وعيد ﴾ۅۅۋۋٴۇۈ﴿ تعاىل أمره عن تنفعل وال تتأثر ال هؤالء وقلوب ،به

 يؤمنوا أو ،يصدقوكم أن ﴾ېېې﴿ واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول اخلطاب ﴾ۉ﴿ (75)

وئەئەئائ﴿ مأسالفه من طائفة ﴾ائىىې﴿ اليهود يعني ،دعوتكم ألجل

 فهموه أي ﴾ۆئۆئۇئۇئ﴿  يشتهون بام فيفرسونه ،تأويله أو الرجم. وآية ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد كنعت ﴾وئ

 مبطلون. مفرتون أهنم ﴾ېئۈئۈئ﴿ ريبة فيه هلم يبق ومل بعقوهلم

ی﴿ التوراة يف به املبرش   هو رسولكم نأو ،احلق عىل بأنكم ﴾یىئ حتىئىئېئېئ﴿ (7١)

حبجبيئىئ﴿ نافق من عىل عاتبني نهمم ينافقوا مل الذين :أي ﴾مئحئجئیی

 أنزل بام عليكم ليحتجوا ﴾جتيبىبمب﴿  ملسو هيلع هللا ىلص حممد نعت من التوراة يف لكم بني بام ﴾خب

 .إيامهنم يف لكم مطمع ال وأن حاهلم تعقلون أفال :واملعنى ﴾ىتمتخت﴿  .كتابه يف ربكم
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 أو ،املنافقني هؤالء يعني ﴾ٻٱ﴿ (77)

 ﴾ڀپپپپٻٻٻ﴿ الالئمني

 ،اإليامن وإعالهنم الكفر إرسارهم لتهاممج ومن

 ،غريه وإظهار ،عليهم تعاىل اهلل فتح ما وإخفاء

 ومعانيه. مواضعه عن الكلم وحتريف

 ﴾ٺٺڀڀڀ﴿ (71)

 يعتقدون لكن :واملعنى ﴾ٺٺ﴿ التوراة :أي

 مواعيد أو ،فنياملحر   من تقليداً  أخذوها أكاذيب

 إال هايدخل ال اجلنة أن من ،منهم سمعوها فارغة

 أياماً  إال متسهم لن النار وأن ،هوداً  كان من

 إال هم ما ﴾ٹٿٿٿٿ﴿ معدودة

  من جاء إذا الظني  :أقول) هلم علم ال يظنون قوم

 أمثال من جاء وإذا ،اليقني بمعنى فهو نياملؤمن

 .(الشك بمعنى فهو هؤالء

 إنه :وقيل وهلك. حترس   :أي ﴾ٹ﴿ (7٩)

ڄڦڦڦڦڤڤ﴿ فنياملحر   يعني ﴾ڤڤٹٹ﴿ جهنم يف جبل أو واد

 من استوجبوه ما إىل بالنسبة قليل ل  ج   وإن   فإنه ،الدنيا أعراض من عرضاً  به لواحيص   كي ﴾ڄڃڄڄ

 .اشالر   به يريد ﴾ڇڇڇچچ﴿ فاملحر   يعني ﴾چچڃڃڃ﴿ الدائم العقاب

: ﴾ڌڍڍڇ﴿ (11) ڎڌ﴿ به ةس  احلا تتأثر بحيث بالبرشة اليشء اتصال املسي

 عند اختذتم إن :أي ﴾کگککک﴿ تزعمون بام اً وعد أو خرباً  ﴾ڑڑژژڈڎڈ

ڳگگگ﴿ ال  حم   وتعاىل سبحانه خربه يف لف  اخل   أن   عىل دليل وفيه ؛عهده تعاىل اهلل خيلف فلن عهداً  اهلل

  .﴾ڱڳڳڳ

 ليكون ،أعم وجه عىل طويالً  ودهراً  مديداً  زماناً  هلم النار مساس من نفوه ملا إثبات ﴾ڱ﴿ (11)

 ،عليه استولت أي ﴾ڻڻں﴿ قبيحة ﴾ںڱڱ﴿ قوهلم بطالن عىل كالربهان

 ،الكافر شأن يف يصح إنام وهذا ؛جوانبه من شء عنها خيلو ال هبا كاملحاط صار حتى أحواله مجلة وشملت

  بالكفر. السلف هافرس   ولذلك ،به اخلطيئة حتط فلم لسانه وإقرار قلبه تصديق سوى له يكن مل وإن غريه ألن

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڃڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇ

گگکگکککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻں

ھھھھہہہ

ۇڭڭڭڭۓۓےے

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ېېېۉۉۅ

ەئەئائائىىې

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
 



 37 األول اجلزء           البقرة سورة  

 هو ما وارتكاب فيه واالهنامك مثله معاودة إىل استجره عنه يقلع ومل ذنباً  أذنب من أن :ذلك وحتقيق

 إياها مستحسناً  املعايص إىل مائالً  بطبعه فيصري ،قلبه بمجامع وتأخذ الذنوب عليه تستويل حتى ،منه أكرب

 ةَ بَ قِ ََع  نَ كَ  م  ث  ﴿ :تعاىل اهلل قال كام ،فيها ينصحه ملن باً مكذ   ،عنها يمنعه ملن مبغضاً  ،سواها لذة ال أن معتقداً 
 ِ   ينَ اَّل 

َ
 والسُّ  اواؤ  سَ أ

َ
  ىأ

َ
 كام اآلخرة يف مالزموها ﴾ۀۀڻڻ﴿  [11 :الروم] ﴾اللِ  اِت آيَ بِ  واب  ذ  كَ  ن  أ

 هذا عىل ومات يرجع ومل يتب مل إن )أقول: دائمون ﴾ہہہہ﴿ الدنيا يف أسباهبا مالزمون أهنم

 حجة ال ترى كام واآلية .(املخالفة األخالق هذه مع إيامن له كان ملن هذا :)أقول طويالً  لبثاً  البثون أو ،(الكفر

 قبلها. التي وكذا (القبلة أهل املؤمنني من) الكبرية صاحب خلود عىل فيها

 جرت ﴾ڭڭڭڭۓۓےےھھھھ﴿ (12)

 اإليامن عىل العمل وعطف   ؛عذابه وخيشى رمحته لرتجى ،بوعيده وعده شفعي أن عىل وتعاىل سبحانه عادته

 مسامه. عن خروجه عىل يدل

 النهي معنى يف إخبار ﴾ۋۋٴۇۈ﴿ (التوراة يف يعني) ﴾ۈۆۆۇۇ﴿ (13)

ى﴿ حسناً  قواًل  :أي ﴾ىېېېېۉۉۅۅ﴿

 وجودينامل مع اخلطاب ولعل ﴾وئەئ﴿ ملتهم يف عليهم فرض ما هبام يريد ﴾ەئائائ

ۇئوئ﴿ ورفضتموه امليثاق عن أعرضتم :أي ،التغليب عىل قبلهم ومن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد يف منهم

 قوم ﴾ۈئۆئۆئ﴿ منهم أسلم ومن ،النسخ قبل وجهها عىل اليهودية أقام من به يريد ﴾ۇئ

 والطاعة. الوفاء عن اإلعراض عادتكم
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پٻٻٻٻٱ﴿( 14)

 ال أن به واملراد ﴾ڀڀپپپ

 عن واإلجالء بالقتل بعضاً  بعضهم ضيتعر  

 نفسه قتل غريه الرجل قتل جعل وإنام الوطن.

  قصاصًا. يوجبه ألنه أو ،ديناً  أو نسباً  به التصاله

 عن ويرصفكم يرديكم ما تفعلوا ال :وقيل

 ما تقرتفوا وال ،احلقيقة يف القتل فإنه األبدية احلياة

 الءاجل فإنه ،داركم هي التي اجلنة عن به متنعون

 بلزومه واعرتفتم بامليثاق ﴾ڀڀ﴿ احلقيقي

 تشهدون وأنتم أي:) توكيد، ﴾ٺٺٺ﴿

 .(غريه عىل يشهد من شهادة   أنفسكم عىل

 ارتكبوه ملا استبعاد ﴾ٿٿٺ﴿ (15)

ٿ﴿ عليه والشهادة به واإلقرار امليثاق بعد

ڤڤٹٹٹٹٿ

ڦ﴿ التعاون :والتظاهر ﴾ڦڤڤ

 كل عاون اقتتال فإذا ،اخلزرج حلفاء والنضري ،األوس لفاءح كانوا قريظة أن روي ﴾ڄڦڦ

 وقيل يفدوه. حتى له مجعوا الفريقني من أحد أرس وإذا ،أهلها وإجالء الديار وختريب القتل يف حلفاءه فريق

 كقوله ،أنفسكم تضييعكم مع والوعظ باإلرشاد إلنقاذهم تتصدوا الشياطني أيدي يف أسارى يأتوكم إن معناه

 ﴿ :تعاىل
َ
 تَ أ

 
  نَ و  سَ ن  تَ وَ  ِب  ال  بِ  اَس ال   ونَ ر  م  أ

َ
ڃڃڃڄڄڄ﴿ [44 ]البقرة: ﴾م  ك  سَ ف  ن  أ

ڇڇڇڇ﴿ الءواإلج املقاتلة حرمة يعني ﴾چچچ﴿ الفداء يعني ﴾چڃ

 عىل اجلزية ورضب ،النضري بني وإجالء وسبيهم قريظة كقتل ﴾ڈڎڎڌڌڍڍ

 تأكيد ﴾ڳگگگگک﴿ أشدي  عصياهنم ألن   ﴾کککڑڑژژ﴿ غريهم

 .[14 :الفجر] ﴾َلِال ِمر َصادِ  َرب َك  إِن  ﴿ :تعاىل قال أفعاهلم. عن يغفل ال باملرصاد وتعاىل سبحانه اهلل :أي ،للوعيد

 :أي ـ بغافل وغيبها شهادهتا ،ويابسها رطبها ،العامل يف الكائنة الذرات عروش عىل املستوي تعاىل اهلل وما)

 سبحانه له معلوم مكشوف عنده كلها وأعاملكم وحالكم شأنكم بل ،أنتم تعملون عام ـ يشغله بيشء مشغول

  .(عنهم اهلل ريض أولياؤنا قال كام ،أصاًل  فيها شء علمه حيطة عن يشذي  ال بحيث احلضوري بالعلم ،وتعاىل

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٿٿٿٿٺ

ڦڤڤڤڤٹٹ

ڄڄڄڄڦڦڦ

چچڃڃڃڃ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھہہہہۀۀ

ڭڭڭۓۓےھےھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېۉۉۅۅ

 ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې
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ڻںں﴿ اآلخرة عىل الدنيا احلياة آثروا ﴾ڱڱڱڱڳڳڳ﴿ (1١)

 قال :)أقول عنهم بدفعهام ﴾ۀۀڻڻ﴿ اآلخرة يف التعذيب أو ،ياالدن يف اجلزية بنقص ﴾ڻ

 ،اإليامن مع الدنيا من ونخيرج الذين هم شخصاً  أربعني كل   من قالئل أفراداً  إن :تعاىل اهلل رمحهم األولياء أحد

 .(تعاىل باهلل نعوذ ،املادة طاعون هذا سبب ،إيامن بدون خيرجون والباقون

 أثره عىل أرسلنا :أي ﴾ھےھھھ﴿ توراةال :أي ﴾ہہہہ﴿ (17)

  م  ث  ﴿ :وتعاىل سبحانه كقوله ،الرسل
َ
َ تَ  انَ لَ س  ر   انَ ل  سَ ر  أ   .[44 ]املؤمنون: ﴾ات 

 واألبرص األكمه وإبراء املوتى كإحياء ،الواضحات املعجزات ﴾ڭڭۓۓے﴿

 ﴾ڭ﴿ (العابدة :أي) ريموم (املبارك :أي) أيشوع بالعربية وعيسى .اإلنجيل أو ،باملغيبات واإلخبار

 .السالم عليه جربيل به وأراد املقدسة بالروح ﴾ۇۇڭ﴿ قويناه

ۅ﴿ الرسل واتباع اإليامن عن ﴾ۅ﴿ هحتبي  ال بام ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿

 بلفظ ذكر وإنام .السالم عليهام وحييى كزكريا ﴾ېېۉ﴿ السالم عليهام وعيسى كموسى ﴾ۉ

 فيه بعد أنكم عىل للداللة أو ،فظيع األمر فإن ،النفوس يف هلا ضاراً استح املاضية احلال حكاية عىل املضارع

 الشاة. له وسممتم سحرمتوه ولذلك ،منكم أعصمه أين لوال ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد قتل حول حتومون فإنكم

 أوعية أهنا واملعنى .تفقهه وال به جئت ما إليها يصل ال خلقية بأغطية مغشاة ﴾ىىېې﴿ (11)

 عىل خلقت أهنا واملعنى ،قالوه ملا رد   ﴾ەئەئائائ﴿ تقول ما تعي وال ،وعته إال علامً  تسمع ال للعلم

 ﴾ۇئۇئوئوئ﴿ استعدادهم فأبطل بكفرهم خذهلم تعاىل اهلل ولكن   ،احلق قبول من نوالتمكي  الفطرة

 .(قليل إال منهم يؤمن مل أي :وقيل) يؤمنون قليالً  فإيامناً 
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 ييعن ﴾پٻٻٻٻٱ﴿ (1٩)

 (كالتوراة) كتاهبم من ﴾پپپ﴿ القرآن

 ﴾ٺٺٺڀڀڀڀ﴿

 اللهم :ويقولون املرشكني عىل يستنرصون :أي

 أو التوراة. يف املنعوت الزمان آخر بنبي انرصنا

 وقد منهم يبعث نبياً  أن فوهنمويعر   عليهم يفتحون

 احلق من ﴾ٿٿٿٺ﴿ زمانه قرب

 الرياسة عىل وخوفاً  حسداً  ﴾ٹٿ﴿

 ،عليهم :أي ﴾ڤڤڤٹٹ﴿

  .لكفرهم ل عنوا أهنم ىلع

 معناه ﴾ڦڦڦڤ﴿ (٩1)

 أهنم ظنوا فإهنم ،ظنهم بحسب اشرتوا أو ،باعوا

ڦ﴿ فعلوا بام العقاب من أنفسهم صواخل  

 بالذم املخصوص هو ﴾ڄڄڄڄ

 ﴾ڃڃڃ﴿ وحسداً  هلم ليس ملا طلباً  ﴾ڃ﴿

 اختاره من عىل ﴾ڇڇڇڇچچ﴿ الوحي يعني ﴾چچ﴿ تعاىل اهلل ينزل أن عىل حسدوه :أي

 بعد ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد لكفرهم :وقيل اخللق. أفضل هو من عىل واحلسد للكفر ﴾ڌڎڌڍڍ﴿ للرسالة

 بخالف ،إذالهلم به يراد ﴾ژڈڈڎ﴿ اهلل ابن عزير قوهلم بعد أو ،السالم عليه عيسى

 لذنوبه. طهرة فإنه (املؤمن) العايص عذاب

 ﴾ڳگگگگ﴿ بأرسها املنزلة الكتب يعم ﴾ککککڑڑژ﴿ (٩1)

 بام كفروا ملا فإهنم ﴾ںںڱڱ﴿ القرآن به واملراد ﴾ڱڱڳڳڳ﴿ بالتوراة أي

 عليهم اعرتاض ﴾ھہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ هبا كفروا فقد التوراة يوافق

 به راضون وأهنم ،آبائهم فعل ألنه إليهم أسنده وإنام .تسوغه ال والتوراة   بالتوراة اإليامن دعاءا مع األنبياء بقتل

 عليه. ازمونع

 وَس م   انَ ي  آتَ  د  قَ لَ وَ ﴿ :تعاىل قوله يف املذكورة التسع اآليات يعني ﴾ےےھھ﴿ (٩2)
 ِ  عليه موسى جميء بعد من ﴾ڭڭ﴿ إهلاً  :أي ﴾ڭۓۓ﴿ [111 ]اإلرساء: ﴾ات  نَ ي  بَ  ات  آيَ  عَ س  ت

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڈڎڌڎڌڍڍ

گگگککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھھہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۋۋٴۇۈۈۆۆ

ېېېۉېۉۅۅ

وئەئەئائائىى

 ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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 باإلخالل أو ،بعبادته ظاملني العجل اختذتم بمعنى ﴾ۇۇڭ﴿ الطور إىل ذهابه بعد أو ،السالم

 .تعاىل اهلل بآيات

 قلنا :أي ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (٩3)

  أمرك ﴾ې﴿ قولك ﴾ېې﴿ طاعة سامع واسمعوا بجد   التوراة يف به أمرتم ما خذوا :هلم

 يتداخل كام ،به شغفهم لفرط ،صورته قلوهبم يف ورسخ هحبي  تداخلهم ﴾ائائىى﴿

 يَ  امَ ن  إِ ﴿ :تعاىل كقوله ،اإلرشاب ملكان بيان :﴾ائى﴿ البدن أعامق   والرشاب   ،الثوب   الصبغ  
 
 ِف  ونَ ل  ك  أ

 يروا ومل ،حلولية أو مةجمس   كانوا ألهنم وذلك كفرهم بسبب ﴾ەئ﴿  [11 النساء:] ﴾اار  نَ  م  هِ ونِ ط  ب  

 عن يعمى قلبه يف الدنيا حبي  نمتك   الذي )أقول: السامريي  هلم لسو   ما قلوهبم يف نفتمك    ،منه أعجب جسامً 

 يف للقدح تقرير ﴾ېئۈئۈئۆئ﴿ بالتوراة :أي ﴾ۆئۇئۇئوئوئ﴿ (اخلريات مجيع

 يتعاطى ال أن ينبغي املؤمن ألن ،هبا إيامنكم به يأمركم فبئسام هبا مؤمنني كنتم إن أو ،بالتوراة اإليامن دعواهم

 بمؤمنني. لستم فإذاً  ،به يأمر ال هبا اإليامن لكن ،إيامنه يقتضيه ما إال
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (4٩)

 َل خ  د  يَ  ن  لَ ﴿ :قلتم كام بكم خاصة ﴾پپ
 َ ڀڀ﴿ [111 ]البقرة: ﴾اود  ه   نَ كَ  ن  مَ  ل  إِ  ةَ ن  اْل 

ٺٺڀ﴿ املسلمني أو ،سائرهم ﴾ڀ

 أهل من أنه أيقن من ألن   ﴾ٿٺٺ

 الدار من إليها صالتخلي  وأحب   اشتاقها اجلنة

 ريض عيل قال كام ،(الدنيا :أي) الشوائب ذات

 أو املوت عىل سقطت أبايل ال» :عنه تعاىل اهلل

 عنه تعاىل اهلل ريض عامر وقال .«عيل   املوت سقط

 وقال .«وحزبه حممداً  األحبة أالقي اآلن» :نيبصف  

 حبيب جاء» :احتض حني عنه اهلل ريض حذيفة

 .«ندم قد من اليوم أفلح ال ،فاقة عىل

 ﴾ٹٹٹٹٿٿٿ﴿ (5٩) 

 ،والقرآن ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد كالكفر ،النار موجبات من

 ،بالغيب إخبار اجلملة وهذه التوراة. وحتريف

 فإن ،واشتهر قللن   متنوا لو ألهنم ،أخرب كام وكان

 النبي وعن متنينا. :لقالوا بالقلب كان ولو ،كذا يل ليت :يقول أن هو بل ،ليخفى القلب عمل من ليس التمني

 بلفظ أمحد اإلمام ]رواه «هيودي األرض وجه عىل بقي وما ،مكانه فامت بريقه إنسان كلي  لغص   املوت متنوا لو» :ملسو هيلع هللا ىلص

 هلم. هو عمن ونفيه ،هلم ليس ما دعوى يف ظاملون أهنم عىل وتنبيه هلم هتديد ﴾ڤڤڤڤ﴿ قريب[

ڄ﴿ العاجلة احلياة إال يعرفوا مل إذ ،شديد حرصهم فإن ﴾ڄڦڦڦڦ﴿ (٩١)

 ﴾ڃڃ﴿ أرشكوا الذين ومن احلياة عىل الناس من حرصأ :قال وكأنه ،املعنى عىل حممول ﴾ڄڃڄ

 حكاية ﴾چچچڃ﴿ [31 ]التوبة: ﴾اللِ  ن  اب   ر  ي  زَ ع  ﴿ :قالوا ألهنم ،اليهود أرشكوا بالذين أريد أنه عىل

 ،تعمريه العذاب من يزحزحه بمن أحدهم وما :أي ﴾ڍڌڍڇڇڇڇچ﴿ لودادهتم

 فيجازهيم. ﴾ڈڈڎڎڌ﴿ التبعيد والزحزحة

 عن فسأهلم ،يوماً  اليهود مدارس عنه تعاىل اهلل ريض عمر دخل ﴾کڑڑژژ﴿ (٩7)

 صاحب وميكائيل ،وعذاب خسف كل صاحب وإنه ،أرسارنا عىل حممداً  يطلع ،عدونا ذاك :فقالوا جربيل

 ،ةعداو وبينهام يساره عن وميكائيل يمينه عن جربيل :قالوا اهلل؟ من منزلتهام وما :فقال ،والسالم اخلصب

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڄڃ

ژڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇ

گگگککککڑڑژ

ڱڱڳڳڳڳگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھھہہہہۀۀ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۋۈٴۇۈۆۆۇۇ

ىېېېېۉۉۅۅ

ۇئۇئوئوئەئەئائائى

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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 ثم اهلل. عدو فهو أحدها عدو كان ومن ،احلمري من أكفر وألنتم بعدوين فليسا تقولون كام كانا لئن :فقال

ُالطبريُ]رواهُ«عمر يا ربك وافقك لقد» :والسالم الصالة عليه فقال بالوحي سبقه قد جربيل فوجد عمر رجع

 ﴾گگ﴿ واحلفظ الفهم وحملي  ،يللوح األول القابل فإنه ﴾گککک﴿ [تفسيرهُفيُتعالىُاهللُرحمه

 جربيل منهم عادى من :واملعنى ﴾ڱڱڱڳڳڳڳگ﴿ وتيسريه بأمره

 نزل ألنه ،بالوحي عليك لنزوله إياه بمعاداته الكتاب من معه بام كفر أو ،اإلنصاف ربقة خلع فقد السالم عليه

 .املتقدمة للكتب مصدقاً  كتاباً 

 ادأر ﴾ہہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ﴿ (٩1)

 :تعاىل كقوله لشأهنم تفخيامً  بذكره الكالم روصد   ،عباده من املقربني معاداة أو عناداً  خمالفته تعاىل اهلل بعداوة

ول    لل  َوا﴿ َحقُّ  َورَس 
َ
ن   أ

َ
وه   أ  عىل والتنبيه ،آخر جنس من كأهنام لفضلهام بالذكر امللكني وأفرد .[١2 التوبة:] ﴾ي ر ض 

 عادى فكأنه أحدهم عادى من وأن ،تعاىل اهلل من العداوة واستجالب الكفر يف سواء والكل الواحد معاداة أن

 املالئكة عداوة وأن ،فيهام كانت املحاجة وألن ،واحد احلقيقة عىل وحمبتهم لعداوهتم املوجب إذ ،اجلميع

 كفر. والرسل

 ،الكفرة من دوناملتمر   :أي ﴾ڭڭڭڭۓۓےےھھھھ﴿ (٩٩)

  (.]النسفي[ الكتاب أهل إىل إشارة نتكو أن واألحسن)

 مل بعضهم ألن ﴾ۈ﴿ :قال وإنام ،ه  ض  ق  ن   ﴾ۈٴۇۈۆۆۇۇ﴿ (111)

 فهم جهاراً  ينبذ مل من أن أو ،األقلون هم الفريق أن من يتوهم ملا رد   ﴾ۅۉۅۋۋ﴿ ينقض

 خفاء. به مؤمنون

 الصالة عليهام وحممد كعيسى ﴾ائائىىېېېېۉ﴿ (111)

 هلا املصدق بالرسول كفرهم ألن ،التوراة يعني ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿ والسالم

 لمث   ﴾ۈئۈئ﴿ باآليات املؤيدين بالرسل اإليامن وجوب من فيها ملا ونبذ   ،يصدقه فيام هبا كفر  

 أنه ﴾ىئېئېئېئ﴿ إليه االلتفات لعدم الظهر وراء به يرمى عام باإلعراض رأساً  عنه إل عراضهم

 أن عىل باآليتني دل تعاىل أنه واعلم عنادًا. يتجاهلون ولكن ويقني رصني به علمهم أن يعني ،تعاىل اهلل كتاب

ل    عليهم املدلول األقلون وهم الكتاب أهل كمؤمني بحقوقها وقاموا بالتوراة آمنوا فرقة :فرق أربع اليهود ج 

 املعنيون وهم ،وفسوقاً  مترداً  حدودها وختطي عهودها بنبذ جاهروا وفرقة ،﴾ۅۅۋۋ﴿ :بقوله

 متسكوا وفرقة ،األكثرون وهم هبا جلهلهم نبذوا ولكن بنبذها جياهروا مل وفرقة ،﴾ۈٴۇۈۆ﴿ :بقوله

 املتجاهلون. وهم وعناداً  بغياً  باحلال عاملني خفية ونبذوها ظاهراً  هبا
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 :أي ﴾ٻٻٻٱ﴿ (112)

 التي السحر كتب واتبعوا تعاىل اهلل كتاب نبذوا

 أو واإلنس اجلن من طنيالشيا تتبعها أو تقرؤها

پ﴿ عهده :أي ﴾پپپٻ﴿ منهام

 وعرب   .ذلك زعم ملن تكذيب ﴾ڀڀ

 من وأن ،كفر أنه عىل ليدل   بالكفر السحر عن

ڀڀ﴿ منه معصوماً  كان نبياً  كان

 (السحر باستعامل :أي) باستعامله ﴾ٺ

 واملراد ؛وإضالاًل  إغواءً  ﴾ٺٺٺ﴿

 إىل بالتقرب حتصيله يف يستعان ما بالسحر

 ال وذلك ،اإلنسان به يستقل ال مما الشيطان

 ،النفس وخبث الرشارة يف يناسبه ملن إال يستتب

 اجلمع( )أي: التضام   يف رشط التناسب فإن

 والويل   النبي   عن الساحر زمتي   وهبذا ،والتعاون

 السحر عىل عطف ﴾ٿٿٿٿ﴿

 سواد من بلد ﴾ٹ﴿ املعجزة وبني بينه ومتييزاً  ،ناسلل تعاىل اهلل من ابتالء السحر لتعليم أنزال ملكان وها

 ﴾ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿ للملكني بيان عطف ﴾ٹٹٹ﴿ الكوفة

 ومن ،كفر به وعمل منا متعل   فمن ،تعاىل اهلل من ابتالء نحن إنام :له ويقوال ينصحاه حتى أحداً  يعلامن ما أي:

 ال وما السحر تعلم أن عىل دليل وفيه به. والعمل جوازه ادباعتق تكفر فال ،اإليامن عىل ثبت عمله وتوقى تعلم

چچچڃڃڃڃ﴿ به والعمل اتباعه من املنع وإنام ،حمظور غري اتباعه جيوز

 وغريه ألنه ﴾ڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇ﴿ تفريقهام سبب يكون ما السحر من :أي ﴾چڇ

 ،العمل به يقصدون مألهن ﴾ژژڈ﴿ وبجعله تعاىل بأمره بل ،بالذات مؤثر غري األسباب من

 أن وفيه الدارين. يف نافع وال مقصود غري به العلم جمرد إذ ﴾ڑکڑ﴿ غالباً  العمل إىل جير العلم ألن أو

 أوىل. عنه التحرز

گگ﴿ تعاىل اهلل بكتاب الشياطني تتلوا ما استبدل :أي ﴾گک﴿ اليهود أي ﴾کک﴿

 يتفكرون ﴾ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ﴿ نصيب ﴾ڳڳڳڳگ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چڇچچچڃڃڃڃ

ڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇ

گکککڑکڑژژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۅۋۋٴۇۈۈۆ

ىىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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 العلم أو الغريزي العقل هو هلم واملثبت ؛العذاب من يتبعه ما حقية أو ،اليقني عىل قبحه يعلمون أو ،فيه

 بام يعمل مل من فإن ،بعلمهم يعملون كانوا لو :وقيل .حتقيق غري من العقاب ترتب أو ،الفعل بقبح اإلمجايل

 يعلم. مل كمن فهو علم

 واتباع تعاىل اهلل كتاب كنبذ ،ايصاملع برتك ﴾ہ﴿ والكتاب بالرسول ﴾ہۀۀ﴿ (113)

ےے﴿ أنفسهم به رشوا مما خرياً  تعاىل اهلل عند من مثوبة ألثيبوا :أي ﴾ھھھھہہ﴿ السحر

م لكنه علموا وقد ،فيه هم مما خري تعاىل اهلل ثواب أن ﴾ۓۓ ل ه  ه   بالعلم. العمل أو ،التدبر لرتك ج 

 وكان ،صلحتهمل الغري حفظ :الرعي ﴾ۆۆۇۇڭڭڭڭ﴿ (114)

 وسمع ،نفهمه حتى نناتلق   فيام بنا وتأن   راقبنا :أي ،راعنا :والسالم الصالة عليه للرسول يقولون املسلمون

 التي العربانية بالكلمة هسب   أو ،الرعن إىل نسبته مريدين به وخاطبوه الفرصة( وجدوا )أي: فافرتصوه اليهود

 وهو ،التلبيس يقبل وال الفائدة تلك يفيد بام مرواوأ   ،عنها املؤمنون هيفن   ،راعينا وهي ،هبا ونيتسابي  كانوا

 أو ،املراعاة طلب إىل تفتقروا ال حتى االستامع وأحسنوا ﴾ۈ﴿ انتظرنا أو إلينا انظر بمعنى ﴾ۆ﴿

 بالرسول هتاونوا الذين يعني ﴾ۅۋۋٴۇ﴿ اليهود كسامع ال قبول، سامع واسمعوا

 وه.وسبي  والسالم الصالة عليه

ڭڭ﴿ :يقول تعاىل اهلل سمعت إذا :عنه تعاىل اهلل ريض مسعود بن اهلل عبد سيدنا قال)

 ر  أف ﴾ڭ
 .(عنه ينهى رش أو به يؤمر خري فإنه ،كسمع   هاع 

 أن املؤمن األخ أهيا بد   فال ،تعاىل اهلل بحمد مؤمن أنك ومعلوم ،لك تعاىل اهلل من اخلطاب هذا :)أقول

 الصالة عليه املصطفى سنة واتبع ،اهلوى كيركبن   وال ،الشيطان خطوات تتبع وال ،إيامنك بمقتىض تعمل

 .(الفائزين من تكون حتى والسالم

 اليهود من جلمع تكذيباً  نزلت ﴾ىىېېېېۉۉۅ﴿ (115)

 رس  وف   ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائائ﴿ اخلري هلم يودون أهنم ويزعمون ،املؤمنني مودة يظهرون

 ولعل .وبالنرصة بالعلم رس  وف   ،منه شء عليكم ينزل أن حيبون وما به حيسدونكم مأهن واملعنى بالوحي. اخلري

 عليه جيب ال ،وينرصه احلكمة مهويعل   يستنبئه ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ ذلك يعمي  ما به املراد

 حرمان وأن ،الفضل من ةالنبو   بأن   إشعار ﴾یىئىئىئېئ﴿ حق   عليه ألحد وليس ،شء

 .وتعاىل سبحانه حكمتهو ملشيئته بل ،وعال جل   لهفض لضيق ليس عباده بعض
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 نزلت ﴾پپٻٻٻٻ﴿ (11١)

 حممد إىل ترون أال :اليهود أو املرشكون قال ملا

 ثم بأمر أصحابه يأمر ـ والسالم الصالة عليه ـ

 انتهاء بيان اآلية ونسخ بخالفه. ويأمر عنه ينهاهم

 هبام أو ،منها املستفاد احلكم أو ،بقراءهتا دالتعبي 

پپ﴿ القلوب عن إذهاهبا وإنساؤها ؛مجيعاً 

 النفع يف للعباد خري هو بام :أي ﴾ڀڀڀڀ

ٿٺٺٺٺ﴿ الثواب يف مثلها أو ،والثواب

 واإلتيان النسخ عىل فيقدر ﴾ٹٿٿٿ

 ألن وذلك منه. خري هو بام أو املنسوخ بمثل

 العباد ملصالح نزلت واآليات رشعت األحكام

 ،ورمحة تعاىل اهلل من ضالً ف نفوسهم وتكميل

 ،واألشخاص األعصار باختالف خيتلف وذلك

 يف يض قد عرص يف النافع فإن املعاش كأسباب

 شؤون يدب ر وعال جل   وهو )أقول: غريه عرص

 .احلكمة( تقتضيه بام عباده

 والسالم الصالة عليه ألنه أفرده وإنام ،وأمته هو واملراد ملسو هيلع هللا ىلص للنبي اخلطاب ﴾ٹٹ﴿ (117)

ڦڦ﴿ يريد ما وحيكم يشاء ما يفعل ﴾ڦڦڤڤڤڤٹ﴿  علمهم ومبدأ همعلم  أ

 يصلحكم. ما عىل وجيرهيا أموركم يملك الذي هو وإنام ﴾ڃڃڃڃڄڄڄڄ

 به بالثقة يوصيهم أن واملراد ﴾ڍڌڍڇڇڇڇچچچچ﴿ (111)

 باآليات الثقة ترك ن  وم   ﴾ڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿ عليه االقرتاح وترك

 ال :اآلية ومعنى  اإليامن. بعد الكفر يف وقع حتى املستقيم الطريق ضل فقد غريها واقرتح فيها وشك يناتالب

 باإليامن. الكفر وتبديل املقصد عن البعد إىل الضالل بكم ويؤدي ،السبيل وسط فتضلوا تقرتحوا

ڳگ﴿ يردوكم أن ﴾گگ﴿ أحبارهم يعني ﴾گکککک﴿ (11٩)

يهم أنفسهم عند من ذلك متنوا :أي ﴾ڱڱڱڳ﴿ مرتدين ﴾ڳڳ ںڱ﴿ وتشه 

  التوراة. يف املذكورة والنعوت باملعجزات ﴾ڻڻڻڻں

ہہہ﴿ لومه( )أي: تثريبه ترك :والصفح ،املذنب عقوبة ترك :العفو ﴾ۀۀ﴿

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڎڎڌڍڌڍڇڇڇ

ککککڑڑژژڈ

ڳڳڳڳگگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ۓےےھھھہھہہہۀ

ۆۆۇڭۇڭڭڭۓ

ېېۉۉۅۋۅۋٴۇۈۈ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې

ىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئ

مئحئجئییییىئىئ

 ختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئ
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 عىل فيقدر ﴾ۓۓےےھھھ﴿ عليهم اجلزية ورضب قتاهلم يف اإلذن هو الذي ﴾ہھ

 منهم. االنتقام

 احلسن( باخللق املعارشة )أي: واملخالقة بالصرب أمرهم ﴾ڭۇڭڭڭ﴿ (111)

 :أي ﴾ۋۅۋٴۇ﴿ وصدقة كصالة ﴾ۈۈۆۆۇ﴿  والرب بالعبادة تعاىل اهلل إىل واللجأ

 عمل. عنده يضيع ال ﴾ېېېۉۉۅ﴿ ثوابه

 األماين إىل إشارة ﴾ۆئۈئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې﴿ (111)

ۈئ﴿ غريهم اجلنة يدخل ال وأن ،كفاراً  يردوهم وأن ،رهبم من خري ملؤمننيا عىل ينزل ال أن وهي ،املذكورة

 دعواكم. يف ﴾ىئىئىئېئ﴿ اجلنة بدخول اختصاصكم عىل ﴾ېئېئ

 أو ،نفسه له أخلص ﴾جئییی﴿ اجلنة غريهم دخول من نفوه ملا إثبات ﴾ی﴿ (112)

 وال يضيع ال عنده ثابتاً  ﴾حبجب﴿ عمله عىل له وعد الذي ﴾يئىئ﴿ عمله يف ﴾مئحئ﴿  قصده

 .اآلخرة يف ﴾ختحتجتيبىبمبخب﴿ ينقص
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ٻٻٻٻٱ﴿ (113)

 :أي ﴾ڀڀڀپپپپ

 ﴾ٺٺڀ﴿ به ويعتدي  يصحي  أمر عىل

 والكتاب العلم أهل من وهم ذلك قالوا :أي

 ةد  ب  كع   ﴾ٹٹٹٿٿٿٿٺ﴿

 والتشبه املكابرة عىل خهموب   ؛لةواملعط   األصنام

 بني ﴾ڤ﴿ يفصل ﴾ڤٹ﴿ باجلهال

 ﴾ڄڦڦڦڦڤڤ﴿ الفريقني

 العقاب. من به يليق ما فريق لكل يقسم بام

 ﴾ڃڃڃڄڄڄ﴿ (114)

 تعطيل يف سعى أو ،مسجداً  خرب من لكل   عام

چچچچڃ﴿ للصالة مرشح مكان

 رأيت إين )أقول: التعطيل أو باهلدم ﴾ڇڇ

 املسجد أتاتورك، زمان يف قريتنا مسجد يف هذا

 رئيس فيه يقعد قسم أقسامًا، قسموه كبري

 يذكر أن تعاىل اهلل مساجد منع ممن هذا ؛أفراسهم فيه يربطون وقسم ،اجليش أي: ،للجندرما وقسم ،الرشطة

 خملوق فهو ،مستقاًل  يكن مل وهو ؛شء بيدنا ليس ،يستحقي  ما تعاىل اهلل من عليه ،خراهبا يف وسعى اسمه فيها

ڎڎڌڌڍڍ﴿ املانعون :أي ﴾ڇ﴿ (الشيطان مثل كذلك وهو وعال، جل   للخالق

 كان ما أو ،ختريبها عىل جيرتئوا أن عن فضالً  ،وخشوع بخشية إال يدخلوها أن هلم ينبغي كان ما ﴾ڈ

ک﴿ اجلزية بضب ذلة أو ،وسبي قتل ﴾ڑڑژژ﴿ املؤمنني من خائفني إال يدخلوها أن احلقي 

 وظلمهم. بكفرهم ﴾گگککک

 دون مكان به خيتص ال ،كلها األرض له :أي ،األرض ناحيتي هبام يريد ﴾ڳگگ﴿ (115)

 ﴾ڳڳ﴿ مسجداً  األرض لكم جعلت فقد األقىص أو احلرام املسجد يف تصلوا أن منعتم فإن ،مكان

 خيتص ال التولية إمكان فإن ،هبا أمر التي جهته :أي ﴾ڱڱڱڱ﴿ القبلة شطر التولية فعلتم مكان أي ففي

 ﴾ڻڻ﴿ عباده عىل التوسعة يريد ،برمحته أو باألشياء. حاطتهبإ ﴾ڻںں﴿ مكان أو بمسجد

 وجهة. حيز يف يكون أن وعال جل   للمعبود تنزيه اآلية ويف .كلها األماكن يف وأعامهلم بمصاحلهم

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ےھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئەئەئائائىىېېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

جئییییىئىئىئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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 ،هللا ابن املسيح :والنصارى ،هللا ابن عزير :اليهود قال ملا نزلت ﴾ہۀۀڻ﴿ (11١)

 ورسعة واحلاجة التشبيه يقتيض فإنه ،ذلك عن له تنزيه ﴾ہہ﴿ اهلل بنات املالئكة :العرب ومرشكو

 يف ما خالق تعاىل أنه واملعنى .فساده عىل واستدالل ،قالوه ملا رد   ﴾ےےھھھھ﴿ الفناء

 عن يمتنعون ال منقادون ﴾ڭڭڭۓ﴿ واملسيح وعزير املالئكة مجلته من الذي ،واألرض السموات

 .وعال( جل   خملوقه همفكلي  )أقول: وتكوينه مشيئته

ۅۋۋٴۇ﴿ شيئاً  أراد :أي ﴾ۈۈۆ﴿ مبدعهام ﴾ۆۇۇڭ﴿ (117)

 إرادته به تعلقت ما حصول متثيل بل ،وامتثال أمر حقيقة به املراد وليس ؛فيحدث ث  حد  ا :أي ﴾ۉۅ

 بإرادته هو إنام ،للفظبا اً قمتعل   ليس جالله جل   أمره :)أقول توقف بال املطيع املأمور بطاعة مهلة بال وعال جل  

 فإن شيئاً  تعاىل اهلل أراد وإذا ،لعقولنا املعنى وإليصال ،العبارة لضيق اللفظ وذكر ،للتعقيب والفاء ،وعال جل  

 ،أزلية صفة وهي ،وعال جل بذاته قةمتعل   وإرادته ،سبحانه وتكوينه وإجياده بخلقه قمتعل   اليشء ذلك وجود

 إرادته هتتوج   فإذا ،ذلك عىل وعال جل   قدرته وكامل بإجياده املخلوق صولح رسعة عن عبارة الكالم وهذا

 /،117/ اآلية البقرة سورة يف :مواضع ةثامني يف القرآن يف تأيت املباركة األلفاظ وهذه .يكون ليشء وعال جل  

 مريم سورة ويف /،41/ النحل سورة ويف /،73/ األنعام سورة ويف ،/5٩و/ /47/ عمران آل سورة ويف

 ./(١1/ غافر سورة ويف /،12/ ياسني سورة ويف /،35/

ىې﴿ الكتاب أهل من املتجاهلون أو ،املرشكني جهلة :أي ﴾ېېېۉ﴿ (111)

 صدقك عىل حجة ﴾ەئائائ﴿ رسوله بأنك إلينا يوحي أو ،املالئكة يكلم كام اهلل يكلمنا هال ﴾ى

رِ ﴿ :فقالوا ﴾ۈئۈئۆئ﴿ املاضية األمم من ﴾ۆئۇئۇئوئوئ﴿
َ
َرة   للَ ا نَاأ  ]النساء: ﴾َجه 

تَِطيع   َهل  ﴿ :وقالوا ،[153 ن   َربَُّك  يَس 
َ
َل  أ َن  ماءِ  ِمنَ  مائَِدة   َعلَي نا ي   قلوب ﴾ېئېئېئ﴿ [112 ]املائدة: ﴾الس 

 يوقنون أو ،اليقني يطلبون أي ﴾یییىئىئىئ﴿ والعناد العمى يف قبلهم ومن هؤالء

  عناد. وال شبهة يعرتهيم ال احلقائق

 كابروا أو واأرصي  إن عليك فال ﴾يئىئمئ﴿ به مؤيداً  ساً متلب   ﴾حئجئی﴿ (11٩)

 إعراض عن أنت تسأل وال أي: :)أقول ﴾يبىبمبخبحبجب﴿ دليل( بدون دعوى )أقول:

ج واجلحيم:) غتبل   أن بعد يؤمنوا مل هلم ما (اجلحيم أصحاب  .(منها تعاىل باهلل نعوذ ،النار من املتأج 
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (121)

 من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إقناط يف مبالغة   ﴾پڀپ

 يتبع حتى عنه يرضوا مل إذا فإهنم ،إسالمهم

 اهلل رشعه ما :ة  واملل   ملته. يتبعون فكيف ،ملتهم

ٺٺڀڀڀ﴿ أنبيائه لسان عىل لعباده تعاىل

 هو اإلسالم هو الذي تعاىل اهلل هدى :أي ﴾ٺٺ

ٿٿ﴿ إليه تدعون ما ال ،احلق إىل اهلدى

 ﴾ٹڤٹٹٹٿ﴿ الزائفة راءهمآ ﴾ٿ

ڤڤڤ﴿ صحته املعلوم الدين أو ،الوحي :أي

 .عقابه عنك يدفع ﴾ڄڄڦڦڦڦ

 مؤمني به يريد ﴾ڃڄڄ﴿ (121)

 اللفظ بمراعاة ﴾ڃڃڃ﴿ الكتاب أهل

 بمقتضاه والعمل ،معناه يف روالتدبي  ،التحريف عن

ڇ﴿ فنياملحر   دون بكتاهبم ﴾چچچچ﴿

ڇ﴿ يصدقه بام كفروال بالتحريف ﴾ڇڇ

يامن. الكفر اشرتوا حيث ﴾ڌڍڍ  باإل 

گگگککککڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿ (123ـ122)

 ،النعم بذكر باألمر قصتهم رصد   المُ  ﴾ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

 الغةمب معهم الكالم به وختم ذلك كرر ،وأهواهلا الساعة من واخلوف ،إضاعتها من واحلذر ،بحقوقها والقيام

صها أي:) القضية فذلكة بأنه وإيذاناً  ،النصح يف  القصة. من واملقصود (وحمصوهلا ملخ 

 هبن   وقام كاماًل( )أي: اًل م  ك   فأداهن   ﴾ھھ﴿ ونواه   بأوامر فهكل   ﴾ہہہہۀ﴿ (124)

ي َوإِب راِهيمَ ﴿ :تعاىل لقوله ،القيام حق   ِ  ﴾ىَل تَ اب  ﴿ :لقوله بيان ﴾ۓۓےےھھ﴿ [37 ]النجم: ﴾َوّف   اَّل 
 وبعض :أي ﴾ڭڭڭڭ﴿ واإلسالم ،قواعده ورفع ،البيت وتطهري ،اإلمامة من ذكره ما الكلامت فتكون

  .(ه[زاد شيخ حاشية] فيها وبثهم األرض عىل فرقهم تعاىل اهلل إن حيث من ذرية آدم بنو وسمي) ذريتي

 ال وأهنم ،مةظل   ذريته نم يكون قد أنه عىل وتنبيه ،ملتمسه إىل إجابة ﴾ۈۈۆۆۇۇ﴿

 دليل وفيه منهم. األتقياء الربرة يناهلا وإنام ،هلا يصلح ال والظامل ،وعهد تعاىل اهلل من أمانة ألهنا اإلمامة ينالون

  لإلمامة. يصلح ال الفاسق وأن ،البعثة قبل الكبائر من السالمو الصالة عليهم األنبياء عصمة عىل

ڀڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤٹڤٹ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گککککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائائىېىېېېۉۉ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئ

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

يبىبمبحبخبجبيئىئمئحئجئیی

 حجيثىثجثمثيتىتمتختحتجت
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 ثواب موضع أو ،الزوار أعيان إليه يثوب مرجعاً  ﴾ۅۅ﴿ الكعبة :أي ﴾ۋۋٴۇ﴿ (125)

 .[57 ]القصص: ﴾آِمنا   َحَرما  ﴿ :تعاىل كقوله ،ألهله تعرضي   ال أمن وموضع ﴾ۉ﴿ واعتامره بحجه يثابون

  عنه. تعاىل اهلل ريض حنيفة أّب مذهب وهو ،خيرج حتى إليه امللتجئ اجلاين يؤاخذ أوال

 عليه إبراهيم ومقام .استحباب أمر وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد ألمة اخلطاب ﴾ېىېېېۉ﴿

 .احلج إىل الناس ودعا عليه قام حني احلجر فيه كان الذي املوضع أو ،قدمه أثر فيه الذي جراحل   هو السالم

 ريض عمر فقال ،إبراهيم مقام هذا» :وقال عنه تعاىل اهلل ريض عمر بيد أخذ والسالم الصالة عليه أنه روي

 رمحه البخاري اإلمام خرجه]أ «نزلت حتى الشمس تغب فلم ،بذلك أومر مل :فقال ،مصىل ذهنتخ أفال :عنه تعاىل اهلل

 ملا :والسالم الصالة عليه أنه عنه تعاىل اهلل ريض جابر روى ملا ،الطواف بركعتي األمر به املراد :وقيل .[تعاىل اهلل

ېېېۉ﴿ :والسالم ةالصال عليه وقرأ ركعتني خلفه فصىل إبراهيم مقام إىل عمد طوافه من فرغ

  .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام خرجه]أ ﴾ېى

 األوثان من راهطه   يريد ،بيتي راطه   بأن﴾وئوئەئ﴿ أمرناها ﴾ەئائائى﴿

 فيه املعتكفني أو ،عنده املقيمني ﴾ۇئ﴿ حوله ﴾ۇئ﴿ أخلصاه أو ،به يليق ال وما واألنجاس

 .املصلني :أي ﴾ۈئۆئۆئ﴿

جئییی﴿ أمن ذا ﴾یىئ﴿ املكان أو ،البلد به يريد ﴾ىئىئېئېئېئۈئ﴿ (12١)

 الرزق والسالم الصالة عليه إبراهيم قاس ،كفر من ق  ز  وأر   :واملعنى ﴾يبىبمبحبخبجبيئىئمئحئ

مامة عىل  الدين يف والتقدم اإلمامة بخالف ،والكافر املؤمن تعمي  دنيوية رمحة الرزق أن عىل سبحانه فنبه ،اإل 

 غري ،الدنيا بحظوظ مقصوراً  جيعله بأن ،لتقليله سبب لكنه للتمتيع بباً س يكن مل وإن والكفر ﴾حتجت﴿

 املضطر لز   إليه )أ جلئه( هألزي  :أي ﴾جثمثيتىتمتخت﴿ عليه عطف ولذلك ،الثواب نيل إىل به لمتوس  

 العذاب. وهو ﴾حجيثىث﴿ النعم من به متعته ما وتضييعه لكفره
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پٻٻٻٻٱ﴿ (127)

د ﴾پ واع   ،األساس وهي ،عدةقا مجع والق 

 :يقوالن :أي ﴾ڀڀپپ﴿ عليها البناء   هاورفع  

 نائلدعا ﴾ٺڀڀ﴿ منا ل  تقب   نارب  

 بنياتنا. ﴾ٺٺ﴿

 نيخملص   ﴾ٿٿٿٺ﴿ (121)

 ،واإلذعان اإلخالص يف الزيادة طلب واملراد ،لك

 ﴾ٹٹٹٹٿ﴿ عليه الثبات أو

 الذرية خصا وإنام ؛ذريتنا بعض واجعل :أي

 صلحوا إذا وألهنم ،بالشفقة أحقي  هنمأل بالدعاء

 يف أن أعلام ملا بعضهم وخصا ،األتباع هبم صلح

 تقتيض ال اإلهلية احلكمة أن امل  وع   ،ظلمة ذريتهام

 اهلل عىل الكيل واإلقبال اإلخالص عىل االتفاق

 لوال :قيل ولذلك ،املعاش يشوش مما فإنه ،تعاىل

 اهلل رطه   من إال :)أقول الدنيا خلربت احلمقى

 هذا ،والسالم الصالة عليه الرسول وحبي  تعاىل، اهلل حبي  قلبه عىل وغلب ،الدنيا حب   من قلبه تعاىل

 استتابة ﴾ڦڤڤ﴿ احلج يف متعبداتنا ﴾ڤڤ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمة   باألمة أراد :بعضهم وقال (للخواص  

 ﴾ڄڄڦڦڦ﴿ لذريتهام اً دوإرشا ألنفسهام هضامً  قاال ولعلهام ؛سهواً  منهام فرط عام أو ،لذريتهام

 (.الصحيحة التوبة ارزقنا اللهم) تاب ملن

 املجاب فهو ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد غري ذريتهام من يبعث ومل ﴾ڃڃ﴿ املسلمة األمة يف ﴾ڃڄڄ﴿ (12٩)

ُأحمدُاإلمامُ]أخرجهُ«أمي ورؤيا ،عيسى وبرشى ،إبراهيم أّب دعوة أنا» :والسالم الصالة عليه قال كام ،دعوهتام به

چ﴿ والنبوة التوحيد دالئل من إليه يوحى ما ويبلغهم عليهم يقرأ ﴾چچڃ﴿ [تعالىُهللاُرحمه

 واملعايص الرشك عن ﴾ڇڇ﴿ واألحكام املعارف من نفوسهم به تكمل ما ﴾ڇ﴿ القرآن ﴾چ

 له. ماملحك   ﴾ڌڌ﴿ يريد ما عىل يغلب وال يقهر ال الذي ﴾ڍڍڇ﴿

 الواضحة ملته عن يرغب أحد يكون ألن وإ نكار استبعاد ﴾ژڈڈڎڎ﴿ (131)

 اوأذهل   (حقرية هينةم   جعلها أي:) استمهنها من إال ﴾ککڑڑژ﴿ ملته من أحد يرغب ال :أي ،الغراء

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇچچچچڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگککککڑڑژژڈ

ںڻںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

وئەئەئائائىى

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 جبيئىئمئحئجئییییىئىئ
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 كان من فإن ،لذلك وبيان حجة ﴾ڱڳڳڳڳگگگگکک﴿ هبا واستخف  

 إال عنه يرغب ال له باالتباع حقيقاً  كان ،القيامة يوم والصالح باالستقامة له مشهوداً  الدنيا يف العباد صفوة

 النظر. عن واإلعراض باجلهل نفسه أذل   همتسف   أو سفيه

 أنه لتعلم الوقت ذلك اذكر :قيل كأنه ﴾ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ﴿ (131)

 دعاه حني الرس وإخالص اإلذعان إىل باملبادرة نال ما نال وأنه ،والتقدم لإلمامة املستحق الصالح املصطفى

 اإلسالم. إىل الداعية املعرفة إىل املؤدية دالئله بباله وأخطر ربه

 أي ﴾ھ﴿ وقربة صالح فيه بفعل الغري إىل التقدم هي التوصية ﴾ہہہہ﴿ (132)

 :تعاىل لقوله ،األديان صفوة هو الذي اإلسالم دين ﴾ۓےےھھھ﴿ بنيه هبا أيضاً  هو ووىص

 ،ماتوا إذا احلال تلك خالف ىلع يكونوا أن عن النهي هو واملقصود ﴾ۇڭڭڭڭۓ﴿

 اإلسالم. عىل بالثبات واألمر

 املوت يعقوب حض إذ حارضين كنتم ما :أي ﴾ۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ (133)

 وإنام ذلك شاهدتم ما :واملعنى ،للمؤمنني اخلطاب :وقيل ؟عليه اليهودية عونتد   فلم ،قال ما لبنيه وقال

 عىل تقريرهم به أراد ؟تعبدونه ءش أي   :أي ﴾ېېۉۉۅۅۋ﴿ بالوحي علمتموه

 عليهام. الثبات عىل ميثاقهم وأخذ ،واإلسالم التوحيد

 ووجوب وألوهيته وجوده عىل املتفق ﴾ەئەئائائىىېې﴿

 الرجل عمي » :والسالم الصالة عليه لقوله كاألب ألنه أو ،واجلد لألب تغليباً  آبائه من إسامعيل وعد   .عبادته

ن و  
 بقية هذا» :عنه اهلل ريض العباس يف والسالم الصالة عليه قال كام .[تعاىل اهلل رمحه مسلم ماماإل ]أخرجه «أبيه ص 

 .﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ [تعاىل اهلل رمحه الطرباين اإلمام ]أخرجهُ«آبائي

ییىئىئىئ﴿ وبنيهام السالم عليهام ويعقوب إبراهيم يعني ﴾ېئېئېئۈئۈئ﴿ (134)

 بموافقتهم تنتفعون وإنام ،بأعامهلم انتفاعكم يوجب ال إليهم انتسابكم أن :واملعنى .هعمل   أجر   لكل   ﴾یی

 هذه )أقول: بحسناهتم تثابون ال كام بسيئاهتم تؤاخذون ال :أي ﴾جبيئىئمئحئجئ﴿ واتباعهم

 .جيدة( نصيحة تعاىل اهلل رمحه البيضاوي القايض من الوصايا
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 ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (135)

 :اليهود قالت ،القولني هذين أحد مقالتهم :املعنى

 نصارى كونوا :النصارى توقال هودًا. كونوا

  .األمر جواب ﴾پپ﴿

 إبراهيم ملة نتبع بل :أي ﴾ڀڀپپ﴿

ٺٺ﴿ احلق إىل الباطل عن مائالً  ﴾ڀڀ﴿

 الكتاب بأهل تعريض ﴾ٿٺٺ

 مرشكون. وهم اتباعه عونيد   فإهنم ،وغريهم

 ،للمؤمنني اخلطاب ﴾ٿٿٿ﴿ (13١)

 ﴾بِهِ  آَمن ت م   ما بِِمث لِ  آَمن وا إِن  فَ ﴿ :تعاىل لقوله
ڤٹ﴿ القرآن ﴾ٹٹٹ﴿ [137 ]البقرة:

 ﴾ڦڦڦڤڤڤ

 عليه إبراهيم إىل نزلت وإن وهي ،الصحف

 بتفاصيلها متعبدين كانوا ملا لكنهم ،السالم

 كام ،إليهم منزلة أيضاً  فهي أحكامها حتت داخلني

نجيل التوراة ﴾ڄڄڄڦ﴿ يعقوب حفدة واألسباط ،إلينا منزل القرآن أن ڃڄ﴿ واإل 

 ببعض ونكفر ببعض فنؤمن ،كاليهود ﴾ڇچچچچ﴿ رهبم من عليهم منزالً  ﴾ڃڃڃ

 خملصون. مذعنون ﴾ڍڇ﴿ تعاىل هلل :أي ﴾ڇڇ﴿

ت وا﴿ :تعاىل كقوله ،والتبكيت التعجيز باب من ﴾ژژڈڈڎڎڌڌڍ﴿ (137)
 
 فَأ

وَرة    اإليامن حتروا إن :واملعنى اإلسالم. كدين دين وال ،املسلمون به آمن ملا مثل ال إذ [23 ]البقرة: ﴾ِمث ِلهِ  ِمن   بِس 

 :أي ﴾کگکککڑڑ﴿ الطرق تعدد تأبى ال املقصد وحدة فإن ،طريقكم مثل احلق إىل هيدي بطريق

 واملخالفة (املعاندة :أي) املناوأة وهو ،احلق شقاق يف إال هم فام هلم تقولون عام أو اإليامن عن أعرضوا إن

 هلم ووعد ،(املؤمنون فيه ويدخل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول اخلطاب) للمؤمنني وتسكني تسلية ﴾گگگ﴿

 أنه بمعنى ،الوعد متام من إما ﴾ڳڳڳڳ﴿ عاندهم( )أي: ناوأهم من عىل والنرصة باحلفظ

 يبدون ما يسمع أنه بمعنى ،للمعرضني وعيد أو ،حمالة ال جمازيكم وهو إخالصكم ويعلم أقوالكم يسمع

 .وعال( جل   علمه بحسب )أقول: عليه معاقبهم وهو خيفون ما ويعلم

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگککک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھھہہہہۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےے

ٴۇۈۈۆۆۇ

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

جئییییىئىئىئېئېئېئۈئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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ا الناس ف ط ر   يالت تعاىل اهلل فطرة وهي ،صبغته تعاىل اهلل صبغنا :أي ﴾ڱڱڱ﴿ (131) ل ي ه   فإهنا ،ع 

يامن بناقلو وطهر ،حجته وأرشدنا هدايته تعاىل اهلل هدانا وقد ،املصبوغ حلية الصبغة أن كام ،اإلنسان حلية  باإل 

 الصبغ تداخل قلوهبم يف وتداخل ،املصبوغ عىل الصبغ ظهور عليهم أثره ظهر ألنه صبغة وسامه .تطهريه

 :أي ﴾ہۀۀڻ﴿ وعال جل   صبغته من أحسن صبغة ال ﴾ڻڻڻںںڱ﴿ الثوب

  كرشككم. به نرشك ال

 أهل أن روي .كمدون العرب من اً نبي   واصطفائه شأنه يف ﴾ھہ﴿ أجتادلوننا ﴾ہہ﴿ (13٩)

 بقوم له اختصاص ال ﴾ھھھ﴿ .فنزلت ،امن   لكنت اً نبي   كنت فلو ،امن   همكلي  األنبياء :قالوا الكتاب

ة ألن أقول:) عباده من يشاء من برمحته يصيب ،قوم دون ۓےے﴿ (وعال جل   رمحته من النبو 

 توبيخاً ) وتبكيتاً  إفحاماً  (عونهيد  ) حلونهينت مذهب كل عىل ألزمهم كأنه ؛بأعاملنا يكرمنا أن يبعد فال ﴾ۓ

 يعتربها ربام أعامالً  لكم أن وكام سواء. فيه والكل يشاء من عىل تعاىل اهلل من لتفضي  النبوة كرامة فإن ،(وتعنيفاً 

 دونكم. والطاعة باإليامن هنخصي  ،دونموح   ﴾ڭڭڭڭ﴿ أعامل أيضاً  فلنا ،إعطائها يف تعاىل اهلل

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿ (141)

 اِهيم  إِب رَ  نَ كَ  َما﴿ :بقوله ـ والسالم الصالة وعليه نبي نا عىل ـ إبراهيم عن األمرين نفى وقد ﴾ىىېېې
وِديًّا اِنيًّا َوَل  َيه  ن ِزلَِت  اَومَ ﴿ :بقوله عليه واحتج ،[١7 عمران: ]آل ﴾نَْص 

 
رَ  أ يل   اة  ال و  ِ

ْن  ِ
 ]آل ﴾هِ َبع دِ  ِمن   إِل   َواإل 

 وفاقًا. الدين يف أتباعه عليه املعطوفون وهؤالء .[١5 عمران:

براهيم تعاىل اهلل شهادة يعني ﴾ۇئۆئۇئوئوئەئەئائائ﴿  ةـباحلنيفي   السالم عليه إل 

 لو منا أو الشهادة. هذه كتموا ألهنم ،الكتاب أهل من أظلم أحد ال :واملعنى .والنرصانية اليهودية عن والرباءة

 كتبهم يف ةبالنبو   والسالم الصالة عليه ملحمد تعاىل اهلل شهادة بكتامهنم تعريض وفيه ،الشهادة هذه كتمنا

 .هلم وعيد   ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئ﴿ وغريها

 تكرير ﴾يبىبمبخبحبجبىئيئمئحئجئییییىئىئىئ﴿ (141)

 فيام اخلطاب :قيل عليهم. واالتكال باآلباء االفتخار من الطباع يف استحكم عام والزجر التحذير يف للمبالغة

  هبم. االقتداء عن حتذيراً  لنا اآلية هذه ويف ،هلم سبق
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 الذين ﴾ٻٻٻٻ﴿ (142)

 )أي: واستمهنوها ،عقوهلم( )أي: أحالمهم خفت

هينة( جعلوها  النظر. عن واإلعراض بالتقليد م 

 واليهود املنافقني من القبلة لتغيري املنكرين به يريد

ڀپپ﴿ مرصفه ما ﴾پپ﴿ واملرشكني

ٺٺٺ﴿ املقدس بيت يعني ﴾ڀڀڀ

 بخاصية مكان دون مكان به خيتص ال ﴾ٺ

 بارتسام العربة وإنام ،مقامه غريه إقامة متنع ذاتية

ٿ﴿ املكان بخصوص ال أمره بالتزام( )أي:

 ترتضيه ما وهو ﴾ٹٹٹٹٿٿ

 بيت إىل التوجه من ،املصلحة وتقتضيه احلكمة

 أخرى. والكعبة   تارة املقدس

 مهديني جعلناكم كام :أي ﴾ڤ﴿ (143)

 :أي ﴾ڤڤڤ﴿ املستقيم الرصاط إىل

 :وسطاً  .والعمل بالعلم مزكني عدوالً  أو ،خياراً 

 طريف بني لوقوعها املحمودة للخصال استعري

 وال إفراط ال سالماإل يف )أقول: واجلبن رالتهوي  بني والشجاعة ،والبخل اإلرساف بني كاجلود ،وتفريط إفراط

 عدالتهم به (اختلت أي:) النثلمت باطل عليه اتفقوا فيام كان لو إذ ،حجة اإلمجاع أن عىل به دلواست   .(يطتفر

 .(املسلمني بإمجاع نأخذ أن بد   ال بعلمنا، وال بعقلنا قنتعل   ال أن مجيعاً  فعلينا )أقول:

 من لكم نصب فيام بالتأمل لتعلموا :أي ﴾ڄڃڄڄڄڦڦڦڦ﴿

 عليهم الرسل وأرسل السبل أوضح بل ،ظلم وما أحد عىل بخل ما تعاىل أنه الكتاب من يكمعل وأنزل احلجج

عراض الشهوات اتباع عىل الشقاء محلهم كفروا الذين ولكن ،ونصحوا فبلغوا ،والسالم الصالة  عن واإل 

 قيامةال يوم األمم أن» روي بعدكم. أو قبلكم من الذين وعىل معارصيكم عىل بذلك فتشهدون ،اآليات

 فيؤتى ،املنكرين عىل للحجة إقامة ـ هبم أعلم وهو ـ التبليغ ببينة تعاىل اهلل فيطالبهم ،األنبياء تبليغ جيحدون

 الناطق كتابه يف تعاىل اهلل بإخبار ذلك علمنا :فيقولون عرفتم؟ أين من األمم فتقول ،فيشهدون ملسو هيلع هللا ىلص حممد بأمة

 «بعدالتهم فيشهد ،أمته حال عن فيسأل ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد ؤتىفي ،والسالم الصالة عليه الصادق نبيه لسان عىل

 .[تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام صحيح يف احلديث وأصل]

ڍڍڇڇڇڇچ﴿ عليها كنت التي اجلهة :أي ﴾چچچڃڃڃ﴿

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳڳگگگگککککڑ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائىىېېېېۉۉ

ېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ییییىئىئىئېئېئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ
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 :﴾ڇچ﴿ :تعاىل قوله :)أقول يتبعه ال ممن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يتبع من ونعلم الناس به لنمتحن إال ﴾ڎڌڌ
 .(لنا ليظهر ولكن ،عامل وعال جل   هو

 :أي ﴾گگگگکک﴿ األحكام حكمة إىل ﴾ککڑڑژژڈڈڎ﴿

 كيف :قالوا الكعبة إىل وجه ملا السالم عليه أنه :روي ملا ،املنسوخة القبلة إىل صالتكم أو ،اإليامن عىل ثباتكم

 عيضي فال ﴾ڱڱڳڳڳڳ﴿ .فنزلت ؟إخواننا من التحويل قبل اهلل رسول يا مات بمن

  صالحهم. يدع وال أجورهم

 رسول وكان ،للوحي عاً تطلي  السامء جهة يف وجهك د  تردي  ﴾ڻڻںںڱڱ﴿ (144)

 ،السالم عليه إبراهيم أبيه قبلة ألهنا ،الكعبة إىل لهحيو   أن ربه من ويتوقع (خاطره :أي) روعه يف يقع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

يامن إىل للعرب وأدعى ،القبلتني وأقدم  ومل انتظر حيث ملسو هيلع هللا ىلص أدبه كامل عىل يدلي  وذلك ،ليهودا وملخالفة ،اإل 

 مشيئة وافقت دينية ملقاصد ،إليها قوتتشو   هاحتبي  ﴾ۀہ﴿ استقباهلا من كنن  فلنمك   ﴾ۀڻ﴿ يسأل

 :أي ،ماملحر   :واحلرام نحوه. ﴾ھھھہ﴿ وجهك ارصف ﴾ہہ﴿ وحكمته تعاىل اهلل

 ،لرغبته وإجياباً  له تعظيامً  باخلطاب ملسو هيلع هللا ىلص الرسول خص   ﴾ڭڭۓۓےےھ﴿ القتال فيه حمرم

ۇۇڭڭ﴿ املتابعة عىل لألمة وحتضيضاً  القبلة ألمر وتأكيداً  احلكم بعموم ترصحياً  معم   ثم

 لتضمن :وتفصيالً  ،بقبلة رشيعة كل ختصيص تعاىل عادته بأن لعلمهم ،مجلةً  ﴾ٴۇۋۈۈۆۆ

  للفريقني. دووعي وعد ﴾ېۉۉۅۅۋ﴿ القبلتني إىل يصيل ملسو هيلع هللا ىلص أنه كتبهم

ەئەئ﴿ قبلة الكعبة أن عىل وحجة برهان ﴾ائائىىېېې﴿ (145)

 ﴾ۆئۈئۆئۇئۇئ﴿ وعناداً  مكابرة خالفوك وإنام ،احلجة تزيلها لشبهة قبلتك تركوا ما :املعنى ﴾وئوئ

 والنصارى ،(املقدس بيت) الصخرة تستقبل اليهود فإن ﴾ىئىئېئېئېئۈئ﴿ ألطامعهم قطع  

 .فيه هو فيام حزب كل لتصلب ،لك موافقتهم يرجى ال كام همتوافق يرجى ال الشمس. مطلع

 ولئن أي: ،والتقدير ضالفر   سبيل عىل ﴾ىئيئمئحئجئییییىئ﴿

 وردت واآلية :)أقول ﴾ىبمبخبحبجب﴿ الوحي فيه وجاءك احلقي  لك بان بعدما مثاًل  ات بعتهم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول الظاهر يف واخلطاب ،املجرمني الكفرة أهواء يتبع أن ملسو هيلع هللا ىلص وحاشاه ،والتقدير الفرض سبيل عىل

 .(أمته واملراد



 51 يالثان اجلزء                 البقرة سورة 

 علامءهم يعني ﴾ٻٻٱ﴿ (14١)

 يسبق مل وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول الضمري ﴾ٻ﴿

 ﴾پپپٻ﴿ عليه الكالم لداللة ذكره

 ال أبناءهم كمعرفتهم بأوصافه يعرفونه :أي

ڀڀڀپ﴿ بغريهم عليهم يلتبسون

 ،عاند ملن ختصيص ﴾ٺٺٺڀ

 من.آ ملن واستثناء

ُال أن واملعنى ﴾ٿٿٿٺ﴿ (147) ق   ح 
 مل ما ال ،عليه أنت كالذي تعاىل اهلل من أنه ثبت ما

ٹٹٿ﴿ الكتاب أهل عليه كالذي يثبت

 يف أو ،ربك من أنه يف نيالشاك   ﴾ٹٹ

 هني به املراد وليس ،به عاملني احلق كتامهنم

 منه متوق ع غري ألنه فيه، الشك   عن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 .أمته( واملراد ملسو هيلع هللا ىلص له طابواخل )أقول:

ڤ﴿ قبلة أمة ولكل ﴾ڤڤ﴿ (141)

 موليها تعاىل اهلل أو ،وجهه موليها هو :أي ﴾ڤڦ

ڃڃڄڄڄڄ﴿ الدارين سعادة به ينال مما وغريه القبلة أمر من ﴾ڦڦڦ﴿ إياه

 املحرش إىل تعاىل اهلل حيرشكم ومفرتقها األجزاء جمتمع وخمالف موافق من تكونوا موضع أي يف :أي ﴾ڃڃ

 به يأت ذئب، معدة يف منه قطعة كلي  وصارت واحد، شخص جسد أكلوا ذئباً  عرشين أن لو )أقول: للجزاء

 )أي: اجلبال للوق   األرض أعامق من تكونوا أينام أو .(واجلامعة السنة أهل عقيدة هذه ،للحرش مجيعاً  تعاىل اهلل

 صلواتكم وجيعل مجيعاً  تعاىل اهلل بكم يأت املتقابلة اتاجله من تكونوا أينام أو ،أرواحكم يقبض اجلبال( أعايل

 واجلمع. واإلحياء اإلماتة عىل فيقدر ﴾ڇڇڇچچچچ﴿ واحدة جهة إىل كأهنا

 إذا ﴾ڈڈڎڎڌڌ﴿ للسفر خرجت مكان أي   ومن ﴾ڍڍڇ﴿ (14٩)

 .﴾گگگکککڑکڑژ﴿ األمر هذا وإن ﴾ژ﴿ صليت

 كرر ﴾ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ﴿ (151)

 العادة وجري ،مرضاته بابتغاء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول تعظيم :علل ثالث للتحويل ذكر تعاىل فإنه ،علله لتعدد احلكم هذا

هلية   نبينه. ما عىل املخالفني حجج ودفع ،هبا ويتميز يستقبلها وجهة دعوة وصاحب ملة كل أهل يويل أن عىل اإل 

 بأن اليهود احتجاج تدفع لكعبةا إىل الصخرة عن التولية أن املعنى ﴾ہہہۀۀ﴿

 إبراهيم ملة عييد   بأنه واملرشكني ؛قبلتنا يف ويتبعنا ديننا جيحد ملسو هيلع هللا ىلص حممداً  وأن ،الكعبة قبلته التوراة يف املنعوت

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڦڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

کڑکڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےےھھ

ۈۆۆۇۇڭڭ

ۅۅۋۋٴۇۈ

ىىېېېېۉۉ

ۇئۇئوئوئەئەئائائ

 ىئىئىئېئېئۈئېئۈئۆئۆئ
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 الناس من ألحد يكون لئال :أي ،الناس من استثناء ﴾ھھھہ﴿ قبلته وخيالف السالم عليه

 فرجع له بدا أو ،لبلده وحباً  قومه دين إىل ميالً  إال الكعبة إىل حتول ما :يقولون فإهنم منهم املعاندين إال حجة

ن هم فإن ،ختافوهم فال ﴾ےھ﴿ دينهم إىل يرجع أن ويوشك آبائه قبلة إىل ط اع   ﴾ے﴿ تضكم ال م 

متامي وأمرتكم :أي ﴾ڭڭڭڭۓۓ﴿ به أمرتكم ما ختالفوا فال  عليكم النعمة إل 

 وعن [املفرد دباأل يف تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام أخرجه] «اجلنة دخول النعمة متام» :ديثاحل ويف .كمءاهتدا وإراديت

 .«اإلسالم عىل املوت النعمة متام» :عنه تعاىل اهلل ريض عيل

 كام اآلخرة يف أو ،القبلة أمر يف عليكم نعمتي وألتم :أي ﴾ۈۆۆۇۇ﴿ (151)

ۅ﴿ أزكياء به تصريون ما عىل لكمحيم ﴾ۋۋٴۇۈ﴿ منكم رسول بإرسال أمتمتها

 .الوحي سوى معرفته إىل طريق ال إذ ،والنظر بالفكر ﴾ىېېېېۉۉۅ

 ﴾وئوئەئ﴿ عليكم به أنعمت ما ﴾ەئائ﴿ بالثواب ﴾ائ﴿ بالطاعة ﴾ى﴿ (152)

 واتباع سالماإل دين من عليه تعاىل اهلل أنعمه ما يتذكر أن املؤمن عىل :)أقول األمر وعصيان النعم بجحد

 األوامر املؤمن يفعل مل وإذا ،النفس بحساسية احلاصلة مطلوباته عىل ذلك ميقد   وأن ،السنة واتباع الرشيعة

 يزنه أن بد ال شيئاً  نفسه طلبت ذاإو ،األمور هذه إىل هيتنب   أن فعليه ،خيرس فإنه حظوظه عىل مهايقد   ومل هليةاإل

 ملحبة موافق   معناه للسنة موافقاً  كان ذاإو ،تعاىل اهلل لرضا موافق فإنه للرشيعة موافقاً  كان ذاإف ،الرشيعة بميزان

 ال ،كذلك للمؤمن العاملني رب   من هتديد فيها واآلية .تعاىل اهلل أوامر من النفس حصة زيمي   حتى ،تعاىل اهلل

 ،النعم هذه من أفضل اآلخرة يف وال الدنيا يف وليس ،سالمواإل يامناإل ربه أعطاه املؤمن ألن ،فقط للكافر

 (.تعاىل اهلل عذاب من خرةاآل يف نجاته سبب سالماإل فنعمة

 ضمنه يف يدخل :)أقول النفس وحظوظ املعايص عن ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ (153)

 من ربكم إياه أعطاكم الذي املال زكاة إخراج وعدم الفقراء عىل الصدقة بعدم ،النبوية والسنة الرشيعة خمالفة

 بحظوظ يبخل فإنام تعاىل اهلل آتاه فيام يبخل والذي ،وغريهم واألرحام ألقاربا عىل اإلنفاق وعدم ،فضله

 ومعراج العبادات أمي  هي التي ﴾ۈئېئ﴿ (عنه متنعه ونفسه الدفع عىل يشجعه فإيامنه ،بإيامنه وليس نفسه

 ما نمتثل أن أردنا فإذا :)أقول الدعوة وإجابة بالنرص ﴾ىئىئىئېئېئ﴿ العاملني رب ومناجاة املؤمنني

 ما عىل ونثبت ونستغفر نرجع أن بد   ال خالفنا وإذا ،الدعوة وإجابة بالنرص يعيننا وعال جل فإنه ربنا به أمرنا

 تنفي أن عندك حمال ،تعاىل اهلل بحمد مؤمن أنك ومعلوم ،لك تعاىل اهلل من اخلطاب هذا ،به تعاىل اهلل أمرنا

 بد   الف ،اإلهلي النداء هبذا املشمولني مجلة يف داخل فأنت هذا وعىل ،لبتةأ مؤمن فأنت ،نفسك نع اإليامن صفة

 ،الدنيئة الدنيا عىل وباحلرص الشيطان وإغواء النفس بمتابعة عهتضي   وال ،العظيم الربح هذا لنيل جتتهد أن لك

 همالل .آخرتك أمور عىل وكذلك ،بالصالة دنياك يف أمورك عىل فاستعن ؛املستقيم الرصاط هيديك تعاىل فاهلل

 .(آمني لذلك ناقف  و
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (154)

 هم بل :أي ﴾ڀڀ﴿ أموات هم :أي ﴾پپ

م ما ﴾ٺٺڀڀ﴿ أحياء  وهو ؛حاهل 

 جنس من وال باجلسد ليست حياهتم أن عىل تنبيه

 يدرك ال أمر هي وإنام ،احليوانات من به حيسي  ما

 :تعاىل اهلل رمحه احلسن وعن .بالوحي بل بالعقل

 عىل أرزاقهم تعرض رهبم عند حياءأ الشهداء إن

 تعرض كام ،والفرح وحالر   إليهم فيصل أرواحهم

 فيصل وعشياً  غدواً  فرعون آل أرواح عىل النار

 ،بدر شهداء يف نزلت واآلية .والوجع األمل إليهم

 األرواح أن عىل داللة وفيها .عرش أربعة وكانوا

 البدن من به حيس ملا مغايرة بأنفسها قائمة جواهر

 الصحابة مجهور وعليه ،اكةدر   املوت بعد تبقى

 هذا وعىل ،والسنن اآليات نطقت وبه ،والتابعني

 اهلل من بالقرب الختصاصهم الشهداء فتخصيص

 والكرامة. البهجة ومزيد تعاىل

 وتستسلمون البالء عىل تصربون هل ،ألحوالكم خيترب من إصابة ولنصيبنكم ﴾ٺ﴿ (155)

 ليخفف منه وقاهم ما إىل باإلضافة لهقل   وإنام ؛ذلك من بقليل :أي ﴾ٿٿٿٺ﴿ للقضاء؟

 وعشت والعافية، بالصحة طويالً  عمراً  تعاىل اهلل أعطاك لقد أقول:) تفارقهم ال رمحته أن ويرهيم ،عليهم

 حلوه وعال جل   قضائه عىل الصرب من بد   فال واملرض، االبتالء أعطاك واآلن والعافية، والصحة بالنعمة

 جل   اهلل خوف اخلوف: عنه: تعاىل اهلل ريض الشافعي وعن ﴾ٹڤٹٹٹٿ﴿ (هومر  

 عنهم عرب  ) األوالد موت الثمرات: ومن األمراض، األنفس: من والنقص رمضان، صوم واجلوع: وعال،

 ولد روح أقبضتم :للمالئكة تعاىل اهلل قال العبد دول مات إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن ،الفؤاد( ثمرة ألهنم بالثمرات

 قال ماذا :تعاىل اهلل فيقول نعم، :فيقولون فؤاده؟ ثمرة أقبضتم :تعاىل اهلل فيقول نعم، :فيقولون عبدي؟

 اإلمام ]رواه «احلمد بيت وسموه اجلنة يف بيتاً  لعبدي اابنو :تعاىل اهلل فيقول واسرتجع، محدك :فيقولون عبدي؟

 االسرتجاع ألن الباليا، عند املسرتجعني أو ،الباليا هذه عىل) ﴾ڤڤڤ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه الرتمذي

 .(النسفي[ ]تفسري وإذعان تسليم  

 تتأتى ملن أو ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول اخلطاب ﴾ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿ (15١)

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڤڤٹڤٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگگککککڑڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئوئوئەئەئائائى

ىئىئىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئ

 خبحبجبيئىئمئحئیجئییی
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نسان يصيب ما تعمي  واملصيبة ؛البشارة منه  وبالقلب به بل ،باللسان باالسرتجاع الصرب وليس ؛مكروه من اإل 

 ما أضعاف عليه أبقى ما أن لريى عليه تعاىل اهلل نعم ويتذكر ،ربه إىل راجع وأنه ،ألجله خلق ما يتصور بأن

 .له ويستسلم ،نفسه عىل نو  فيه ،منه هاسرتد  

 التزكية :تعاىل اهلل ومن ،الدعاء :األصل يف الصالة ﴾ڇڇچچچچڃ﴿ (157)

عها، كثرهتا عىل للتنبيه ومجعها ،واملغفرة  ﴾ڍڍڇڇ﴿ واإل حسان للطفا بالرمحة واملراد وتنوي

 تعاىل. اهلل لقضاء واستسلموا اسرتجعوا حيث ،والصواب للحق

ڑڑ﴿ مناسكه أعالم من ﴾ژژڈڈ﴿ بمكة جلبلني علامن ها ﴾ڎڎڌ﴿ (151)

 الوجهني عىل وزيارته البيت قصد عىل رشعاً  فغلبا ،لزيارةا :واالعتامر ،القصد :لغة احلج ﴾ککک

 ونائلة سافإ) املروة عىل ونائلة الصفا عىل إساف كان ﴾ڳڳگگگگک﴿ املخصوصني

 املسلمون جحتر   األصنام وكرست اإل سالم جاء فلام ،مسحوها سعوا إذا اجلاهلية أهل وكان ،(لصنمني اسامن

 طاعة فعل :أي ﴾ڱڳڳ﴿ والعمرة احلج يف مرشوع أنه عىل واإل مجاع فنزلت. ،لذلك بينهام يطوفوا أن

 عىل مثيب ﴾ںںڱڱڱ﴿ عمرة أو حج من عليه تعاىل اهلل فرض ما عىل زاد أو ،نفالً  وأ كان فرضاً 

 عليه. ختفى ال الطاعة

 ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمر عىل الشاهدة كاآليات ﴾ہۀۀڻ﴿ اليهود كأحبار ﴾ڻڻڻ﴿ (15٩)

 يف ﴾ےھ﴿ خلصناه ﴾ھھھہہ﴿ به واإليامن اتباعه وجوب إىل هيدي وما ﴾ہ﴿

 والثقلني. املالئكة من عليهم اللعن منهم يتأتى الذين :أي ﴾ڭڭڭڭۓۓ﴿ التوراة

 بالتدارك أفسدوا ما ﴾ۆ﴿ عنه يتاب أن جيب ما وسائر الكتامن عن ﴾ۆۇۇ﴿ (1١1)

 ﴾ۋۋٴۇۈ﴿ توبتهم لتتم   كتاهبم يف تعاىل اهلل نهبي   ما ﴾ۈ﴿ (التدارك زمان فوات قبل أقول:)

 الرمحة. وإفاضة التوبة قبول يف املبالغ ﴾ۉۉۅۅ﴿ واملغفرة بالقبول

ەئائائ﴿ مات حتى الكامتني من يتب مل ومن :أي ﴾ىىېېېې﴿ (1١1)

  خلقه. من بلعنه عتدي   ومن تعاىل اهلل من اللعن عليهم استقر ﴾ۇئۇئوئوئەئ

 ال :أي ﴾یىئىئىئېئېئېئۈئ﴿ النار أو ،اللعنة يف :أي ﴾ۈئۆئۆئ﴿ (1١2)

 رمحة. نظر إليهم ينظر ال أو ،ليعتذروا ينتظرون ال أو ،يمهلون

 يعبد أن يصح له رشيك ال واحد العبادة منكم املستحقي  :أي ،عام خطاب ﴾یجئیی﴿ (1١3)

 النعم موىل كان ملا فإنه ،عليها كاحلجة ﴾خبحبجب﴿ للوحدانية تقرير ﴾يئىئمئحئ﴿ إهلاً  يسمى أو

 .وتعاىل سبحانه غريه أحد دةالعبا يستحق مل عليه منعم أو نعمة إما سواه وما وفروعها أصوهلا كلها
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 ويف) ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (1١4)

ِ  الل  ﴿ :تعاىل اهلل قال الطالق سورة  عَ ب  سَ  َق لَ خَ  ياَّل 
  نَ مِ وَ  ات  وَ م  سَ 

َ  بني   كام ،[12 ]الطالق: ﴾ن  ه  لَ ث  مِ  ِض ر  اْل 

 أن تعاىل اهلل رمحه النوريس الزمان بديع األستاذ

 أهل من كثري بشهادة ثابتة   سبع   األرض طبقات عوامل

 ([112ص اللمعات انظر] الشهود وأصحاب الكشف

ڀپ﴿ تعاقبهام ﴾پپپ﴿

 بالذي :أي ﴾ٺٺٺڀڀڀ

 وأحواله بالبحر االستدالل إىل به والقصد ،ينفعهم

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ﴿

ڦڦڦڦڤ﴿ بالنبات ﴾ڤڤ

ڄ﴿ ،وأحواهلا مهاهبا يف ﴾ڄڄ

 بهتقل   للرياح ر  مسخ   ﴾ڃڃڃڄ

 ﴾چچچڃ﴿ تعاىل اهلل بمشيئة واجل يف

 عقوهلم. بعيون إليها وينظرون فيها يتفكرون

 باألنداد واملراد) الرؤساء من :وقيل األصنام. من ﴾ڌڍڍڇڇڇڇچ﴿ (1١5)

 َب  تَ  ذ  إِ ﴿ :تعاىل لقوله ،يطيعوهنم كانوا الذين (الكفار رؤساء
َ
ِ  أ ِ  نَ مِ  واع  بِ اتُّ  ينَ اَّل   [1١١ البقرة:] ﴾واع  بَ ات   ينَ اَّل 

 كتعظيمه ﴾ڎڈڎ﴿ ويطيعوهنم يعظموهنم ﴾ڌ﴿ تعاىل اهلل عن يشغله ما وهو منهام أعم املراد ولعل

 ،مراضيه بتحصيل عتناءواال طاعته إرادة تعاىل هلل العبد وحمبة ،القلب ميل واملحبة .سبحانه طاعته إىل وامليل

 املعايص. عن وصونه اعةالط يف واستعامله إكرامه إرادة للعبد تعاىل اهلل وحمبة

 فاسدة ألغراض فإهنا األنداد حمبة بخالف ،تعاىل هلل حمبتهم تنقطع ال ألنه ﴾کڑڑژژڈ﴿

 زماناً  الصنم ويعبدون ،الشدائد عند تعاىل اهلل إىل آهلتهم عن يعدلون كانوا ولذلك ،سبب بأدنى تزول موهومة

 غريه. إىل يرفضونه ثم

 يوم عاينوه إذ ﴾گگگ﴿ األنداد باختاذ ظلموا نالذي هؤالء يعلم ولو ﴾گککک﴿

  ىادَ نَ وَ ﴿ :تعاىل كقوله ،قهلتحقي  املايض جمرى املستقبل وأجرى ؛القيامة
َ
َ  اب  حَ ص  أ ڳڳ﴿ [44 ]األعراف: ﴾ةِ ن  اْل 

 الذين يرى ولو :وقيل الندم. أشد لندموا العذاب عاينوا إذا مجيعاً  تعاىل هلل القوة أن يعلمون لو :أي ﴾ڳڳ

 .﴾ںڱڱڱڱ﴿ غريه يضي  وال ينفع ال ،كلها تعاىل هلل القوة أن لعلموا تنفع ال أندادهم ظلموا

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦ

چچچچڃڃڃڃ

ڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گگگککککڑڑژژڈ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ۓےےھھھھہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 يئىئمئحئجئییییىئ
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 األتباع من املتبوعون أترب   إذ :أي ﴾ہہۀۀڻڻڻڻں﴿ (1١١)

 ،الدين عىل واالتفاق االتباع من بينهم كانت التي الوصل :واألسباب ﴾ھھہہ﴿

  ذلك. إىل الداعية واألغراض

 الدنيا إىل كرة لنا ليت :أي ﴾ۇۆۇڭڭڭڭۓۓےےھھ﴿ (1١7)

 أصله ﴾ېېېۉۉۅ﴿ ندامات ﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆ﴿ منهم فنتربأ

 الدنيا. إىل والرجوع اخلالص عن واإلقناط اخللود يف مبالغة

 األطعمة رفيع أنفسهم عىل مواحر   قوم يف نزلت ﴾ەئەئائائىىې﴿ (1١1)

 احلالل موافتحر   اهلوى اتباع يف به تقتدوا ال ﴾ۆئۆئۇئۇئوئ﴿ عالرش يستطيبه ﴾وئ﴿ واملالبس

 يتبع فإنه هذا مع ،اخلارج من ويأتيه له يوسوس والشيطان ،اإلنسان نفس يف اهلوى :)أقول احلرام لواوحتل  

 حيل عىل يقف ومل ،اهلوى التباع هيتنب   مل ملن مصيبتنا هذه ،االستقامة عن ينرشد حينذاك ،هواه ويتبع الشيطان

 ﴿ :تعاىل اهلل قال ،الشيطان
َ
 رَ أ

َ
َ  ِن مَ  َت ي  أ  ظاهر ﴾ېئېئېئۈئۈئ﴿ ([43 ]الفرقان: ﴾اه  وَ هَ  ه  هَ ل  إِ  ذَ اّت 

 ﴿ :تعاىل قوله يف ولياً  سامه ولذلك ،يغويه ملن املواالة يظهر كان وإن البصرية ذوي عند العداوة
َ
 م  ه  اؤ  َِلَ و  أ

 .[257 ]البقرة: ﴾وت  اغ  ط  ال

 لتزيينه األمر واستعري متابعته. عن التحرز ووجوب لعداوته بيان   ﴾یىئىئىئ﴿ (1١٩)

ی﴿ الرشع واستقبحه العقل أنكره ما :والفحشاء والسوء .لشأهنم وحتقرياً  لرأهيم تسفيهاً  الرش عىل هلم وبعثه

 من املنع عىل دليل وفيه .الطيبات وحتريم املحرمات وحتليل األنداد اذكاخت   ﴾يئىئمئحئجئیی

 .قطعي فوجوبه رشعي مدرك إىل مستند ظن   إليه أدى ملا املجتهد اتباع وأما ؛رأساً  لظنا اتباع
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (171)

 وجدناهم ما :أي ﴾ٺٺڀڀڀڀپ

 القرآن باعبات   مرواأ   ،املرشكني يف نزلت .عليه

 ،واآليات احلجج من تعاىل اهلل أنزل ما وسائر

ٿٿٺٺ﴿ التقليد إىل فجنحوا

 كان لو :أي ﴾ٹٹٹٿٿ

 هيتدون وال الدين أمر يف يتفكرون ال جهلة آباؤهم

 من املنع عىل دليل وهو التبعوهم. احلق إىل

 اتباع وأما واالجتهاد. النظر عىل قدر ملن التقليد

 حمق أنه ما بدليل علم إذا الدين يف الغري

 يف فهو ـ األحكام يف واملجتهدين كاألنبياء ـ

 جل   اهلل أنزل ملا اتباع بل ،دبتقلي ليس احلقيقة

  .وعال

ڤڤڤڤٹ﴿  (171)

 الكفرة أن املعنى ﴾ڄڄڄڄڦڦڦڦ

 يتىل ما إىل أذهاهنم يلقون ال التقليد يف الهنامكهم

 ،مغزاه تعرف وال الصوت فتسمع عليها ينعق التي كالبهائم ذلك يف فهم ،معهم يقرر فيام يتأملون وال ،عليهم

 بالنظر. لإلخالل ،بالفعل :أي ﴾چچچڃڃڃڃ﴿ معناه فهمت وال بالنداء وحتس

 ما هلم وأباح كافة الناس عىل األمر عوس   ملا ﴾ڌڍڍڇڇڇڇچ﴿ (172)

 :فقال بحقوقها ويقوموا رزقوا ما طيبات يتحروا أن منهم املؤمنني أمر ،عليهم حرم ما سوى األرض يف

 بالعبادة ختصونه أنكم صح إن ﴾ژژڈڈڎ﴿ لكم وأحل رزقكم ما عىل ﴾ڎڌ﴿

  بالشكر. إال تتم ال تعاىل عبادته فإن ،النعم موىل أنه وتقرون

 ،تكراراً  العبادة يف جياهد أن تكراراً  يأكل ملن بد فال ،الطاعات لتكرر األكل تكرر يف واحلكمة :)أقول

 طاعات بال واألكل ،روحلل غذاء العبادات فكذلك ،للجسد غذاء الطعام أن فكام ، احليوانات عن يمتاز حتى

 به ىيتقو   كان فإن ،آخر جانب من وطاعة ،جانب من املؤمن عىل مصيبة وهو ،الروح يقوي وال اجلسد يقوي

 يأكل كان وإن .طاعة فهو تعاىل اهلل طاعة عىل به وىيتق   كان وإن ،هحق   يف مصيبة فهو تعاىل اهلل معصية عىل

 ،الناس أيدي يف بام وزهده ،احلالل عن حتريه بعد ،نقصان وال زيادة بدون الكفاية بمقدار يأخذ فإنه باألمر

 .(إليه يصل فلن لغريه كان وما ،إليه فسيصل له كان ما أن ريتفك   أن من لإلنسان بد   وال

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

گگگگکککک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ےھھھھہہہہۀ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ىىېېېېۉۉ

ۇئوئوئەئەئائائ

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 يئىئمئحئجئییییىئىئ
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 واحلديث ،ذكاة غري من ماتت التي وهي ،هبا االنتفاع أو ،أكلها ﴾ککڑڑ﴿ (173)

ل   )أي: ني  ب  أ   ما هبا أحلق   گگگگکک﴿ الرشع اهاناستث واجلراد والسمك ؛ي  ح   من (ف ص 

فع أي: ﴾ڳڳڳ ڱ﴿ آخر مضطر عىل باالستئثار ﴾ڱڱڱڳ﴿ للصنم ذبحه عند الصوت به ر 

 ﴾ڻڻڻں﴿ الطريق بقطع عاد   وال ،الوايل عىل باغ   غري :وقيل ؛اجلوعة أو ،الرمق سد   متجاوز( )وال ﴾ں

 فيه. بالرخصة ﴾ہہ﴿ فعل ملا ﴾ۀۀڻ﴿ تناوله يف

 حقرياً  عوضاً  ﴾ڭڭڭۓۓےےھھھھہہ﴿ (174)

 فكأنه عليه عقوبة لكوهنا بالنار يتلبس ما أكلوا ألهنم ،احلال يف إما ﴾ۈۈۆۆۇۇڭ﴿

 غضبه عن عبارة ﴾ۅۅۋۋٴۇ﴿ النار إال القيامة يوم يأكلون ال :أي ،املآل يف أو ،النار أكل

 عليهم يثني ال ﴾ۉۉ﴿ تعاىل اهلل من والزلفى الكرامة يف مقابليهم لحا بحرماهنم وتعريض ،عليهم

  مؤمل. ﴾ېېېې﴿

 بكتامن ،اآلخرة يف ﴾وئوئەئ﴿ الدنيا يف ﴾ەئائائىى﴿ (175)

 بموجبات االلتباس يف حاهلم من تعجب ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ الدنيوية واألغراض للمطامع احلق

 مباالة. غري من النار

 الكتاب نزل تعاىل اهلل أن بسبب العذاب ذلك :أي ﴾ىئىئىئېئېئېئۈئ﴿ (17١)

 واختلفوا ،التوراة إىل إما واإلشارة ﴾جئیییی﴿ الكتامن أو بالتكذيب فرفضوه باحلق

 ،سحر قوهلم فيه واختالفهم :القرآن إىل وإما ؛فيها ما فواوحر   تأويلها يف املستقيم املنهج عن ختلفوا بمعنى

 احلق. عن بعيد خالف لفي ﴾يئىئمئحئ﴿ األولني وأساطري ،برش علمه وكالم ،لوتقوي 
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پپٻٻٻٻ﴿ (177)

  ر  م   فعل كل الربي  ﴾پپ
 واخلطاب ؛يض 

 القبلة أمر يف اخلوض أكثروا فإهنم ،الكتاب ألهل

 أي ،وللمسلمني هلم عام :وقيل ،حولت حني

ڀڀڀڀ﴿ القبلة بأمر مقصورا الرب ليس

 ﴾ٿٿٺٺٺٺ

 آمن من بري  به م  ت  هي   أن ينبغي الذي الرب   ولكن   :أي

 القرآن أو ،اجلنس بالكتاب واملراد ،تعاىل باهلل

 كام ،املال حب   عىل :أي ﴾ٹٹٿٿ﴿

 الصدقة أيي  :سئل ملا والسالم الصالة عليه قال

 شحيح صحيح وأنت تؤتيه أن» :قال ؟أفضل

 اهلل رمحهام الشيخان رواه] «الفقر وختشى العيش تأمل

 املحاويج يريد ﴾ڤٹٹ﴿ [تعاىل

 القربى ذوي موقد   االلتباس. لعدم يقيد ومل ،منهم

 :والسالم الصالة عليه قال كام أفضل إيتاءهم ألن

 رمحك ذوي وعىل ،صدقة املسكني عىل صدقتك»

 أسكنته الذي وهو ،املسكني مجع ﴾ڤ﴿ [حسن حديث وقال: والرتمذي أمحد اإلمام أخرجه] «وصلة صدقة ،اثنتان

 أجلأهتم الذين ﴾ڦ﴿ (ماله عن املنقطع املسافر :أي) املسافر ﴾ڤڤ﴿ (والفقر احلاجة :أي) اخللة

 حيتمل ﴾ڄڄ﴿ املفروضة ﴾ڄڦ﴿ لعتقها الرقاب ابتياع ﴾ڦڦ﴿ ،السؤال إىل احلاجة

 بيان األول من الغرض ولكن ،املفروضة الزكاة ﴾اَل مَ ال   آَت وَ ﴿ :تعاىل قوله ومن منه املقصود يكون أن

 ﴾چچچچڃڃڃڃڄ﴿ عليها واحلث أداؤها الثاين ومن ،فهامصار

 العدو جماهدة وقت ﴾ڇڇڇ﴿ كاملرض األنفس يف والضاء ،كالفقر األموال يف البأساء :األزهري وعن

 وسائر الكفر عن ﴾ڈڎڎڌ﴿ الرب وطلب احلق واتباع الدين يف ﴾ڍڌڍڇ﴿

 بكثرهتا فإهنا ،ضمناً  أو رصحياً  عليها ةدال   ،بأرسها اإلنسانية للكامالت جامعة ترى كام واآلية الرذائل.

 أشري وقد .(الشح عن) النفس وهتذيب ،املعارشة وحسن ،االعتقاد صحة :أشياء ثالثة يف منحرصة بهاوتشعي 

 ﴾اِب قَ الر   ِف وَ ﴿ إىل ﴾اَل مَ ال   آَت وَ ﴿ :بقوله الثاين وإىل .﴾يَ ي  بِ ال  وَ ﴿ إىل ﴾اللِ بِ  نَ آمَ  ن  مَ ﴿ :بقوله األول إىل
 وَ ﴿ :بقوله الثالث وإىل

َ
 إيامنه إىل نظراً  بالصدق هلا املستجمع وصف ولذلك ؛آخرها إىل ﴾ةَ ََل الص   امَ قَ أ

  احلق. مع ومعاملته للخلق بمعارشته اعتباراً  ،بالتقوى واعتقاده

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڦڦڦڦڤڤڤ

ڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڍڌ

ڳگگگگککککڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھھہہہہۀڻۀڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئوئوئەئەئائىائى

 یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
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 يف كان ﴾ڳڳڳگگگگککککڑڑژژڈ﴿ (171)

 بالعبد منكم احلر لنقتلن   فأقسموا ،اآلخر عىل طول ألحدها وكان ،اءدم العرب أحياء من نيحي   بني اجلاهلية

 يتساووا( )أي: واؤيتباو أن وأمرهم ،فنزلت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل حتاكموا اإلسالم جاء فلام ،باألنثى والذكر

 واإلسالم اجلنسية من بينهام الثابتة خوةاأل بلفظ وذكره .العفو من شء :أي ﴾ںڱڱڱڱڳ﴿

 باملعروف الدية يطلب بأن العايف وصية به واملراد ﴾ڻۀڻڻڻں﴿ عليه ويعطف هل لريق  

 يف املذكور احلكم :أي ﴾ۀ﴿ يبخس وال يمطل ال أن وهو باإلحسان يؤدهيا بأن عنه واملعفو ،يعنف فال

 بعد قتل   :أي ﴾ےھھھ﴿ والنفع التسهيل من فيه ملا ﴾ہھہہہ﴿ والدية العفو

 اآلخرة. يف ﴾ڭۓۓے﴿ الدية وأخذ العفو

 لذا ،رماجل   قدر عىل ال رماجل   قدر عىل والعقاب كبري، رمهج   ولكن   ،صغري اإلنسان (جسم) رمج   :)أقول

 التهديد أكثر وما ،تعاىل باهلل والعياذ ،جهنم نار إال له يليق ال وجل عز   اهلل رشع أنكر إذا الصغري رماجل   صاحب

  ايَ ﴿ رشده إىل يرجع وال ،مستغرق فلتهغ يف وهو اإلنسان هلذا القرآن يف
َ
ِ  اهَ يُّ أ  َك ب  رَ بِ  كَ ر  غَ  امَ  ان  سَ ن  اإل 

 أهل من وتكن ،الدارين يف تسعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سبيل   الصادق املؤمن أهيا فاختذ .[١ :نفطاراال] ﴾يمِ رِ كَ ال  

 .(وعدوان ظلم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سبيل غري سبيل كل   ألن ،ظاملاً  تكون وإال ،العدل

 ،ضده حمل اليشء جعل حيث من والبالغة الفصاحة غاية يف كالم ﴾ۇڭڭڭ﴿ (17٩)

 فإن ،األخروية احلياة هبا املراد :وقيل نفسني. حياة سبب فيكون ،القتل عن القاتل يردع به العلم ألن وذلك

 للتأمل ناداهم الكاملة. العقول ذوي ﴾ۆۇ﴿ اآلخرة يف به ذيؤاخ   مل الدنيا يف منه ص  اقت   إذا القاتل

 القصاص عىل املحافظة يف ﴾ۈۈۆ﴿ النفوس وحفظ األرواح استبقاء من القصاص حكمة يف

 القتل. عن فتكفوا القصاص عن أو ،له واإلذعان به واحلكم

ېۉ﴿ أماراته وظهرت أسبابه حضت :أي ﴾ۉۅۅۋۋٴۇ﴿ (111)

 :فسألته يويص أن أراد رجالً  أن :عنها ىلتعا اهلل ريض عائشة عن روي ملا ،كثرياً  ماالً  :وقيل .ماالً  :أي ﴾ې

 ﴾ا  ي  خَ  كَ رَ تَ  ن  إِ ﴿ :تعاىل اهلل قال إنام :قالت ،أربعة :قال ؟عيالك كم :فقالت ،آالف ثالثة :فقال ؟مالك كم
 ﴾ىېې﴿ [تعاىل اهلل رمحهم الرزاق وعبد شيبة أّب وابن البيهقي ]رواه لعيالك فاتركه يسري ليشء هذا نإو

  .﴾وئەئەئائ﴿ بالعدل ﴾ىائ﴿ املواريث بآية فنسخ اإلسالم بدء يف احلكم هذا وكان

ۈئۈئ﴿ عنده وحتقق إليه وصل :أي ﴾ۆئۆئۇئ﴿ والشهود األوصياء من هغري   ﴾ۇئوئ﴿ (111)

 للمبدل وعيد ﴾یییىئىئ﴿ الرشع وخالفوا جاروا( )أي: حافوا الذين هم ألهنم ﴾ېئىئېئېئ

 حق. بغري
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 وعلم عتوق   :أي ﴾ٻٻٻٱ﴿ (112)

 داً تعمي  ﴾پپ﴿ الوصية يف باخلطأ ميالً  ﴾ٻ﴿

 املوىص بني ﴾پپ﴿ اجلور( )أي: للحيف

 يف ﴾ڀڀڀڀ﴿ الرشع هنج عىل بإجرائهم هلم

 بخالف حق إىل باطل تبديل ألنه ،التبديل هذا

 للمصلح. وعد ﴾ٿٺٺٺٺ﴿ األول

 (ض  ر  ف   :أي) ﴾ٹٿٿٿ﴿ (113)

ڤڤڤڤٹٹٹ﴿

 عليه آدم لدن من واألمم األنبياء يعني ﴾ڦ

 الفعل عىل وترغيب للحكم توكيد وفيه ؛السالم

 اإلمساك :اللغة يف والصوم النفس. عىل وتطييب

 عن اإلمساك :الرشع ويف ،النفس إليه تنازع عام

 تشتهيه ما معظم فإهنا ،النهار بياض املفطرات

 يريد وال الصوم يريد إيامنه فاملؤمن )أقول: النفس

ڦ﴿ (املخالفة تريد لشهوةوا والنفس املخالفة،

 الشهوة يكرس الصوم فإن املعايص ﴾ڦڦ

 تعاىل اهلل رمحهام شيخانال رواه] «وجاء له الصوم فإن بالصوم فعليه» :والسالم الصالة عليه قال كام ،مبدؤها هي التي

 عىل اإلقبال سنبح حياتك فرصة فاغتنم ،هناية له معدود وكل ،الدنيا احلياة يف معدودة أيامك أقول:) [وغريها

 يف تدخل حتى ذلك يف تتابعه أن وحاول ،ملسو هيلع هللا ىلص صيامه كان كيف انظر ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبي اتباعك خالل من ،تعاىل اهلل

 ال املقام هذا يف دخل ومن ،واملشاهدة املراقبة مقامي بني وجل عز لربك عبادتك تكون عندها ،اإلحسان مقام

 .(وجل عز اهلل عناية من يسقط ال وهذا ،ويستغفر ينزع بل املعصية عىل يرص ال فإنه قدمه زلت فإن ،مواله يعيص

ڃڃڄ﴿ رمضان هبا واملراد ؛ئلقال أو ،معلوم بعدد مؤقتات ﴾ڄڄڄ﴿ (114)

 اليوم أثناء سافر من أن إىل إيامء وفيه ،سفر راكب أو ﴾چچڃ﴿ معه ويعرس الصوم هيضي  مرضاً  ﴾ڃ

ڇ﴿ أفطر إن أخر أيام من السفر أو رضامل أيام دعد صوم فعليه :أي ﴾ڇڇڇچچ﴿ يفطر مل

 ،ر  ب   من صاع نصف ﴾ڎڎڌڌ﴿ أفطروا إن للصيام بشدة( )أي: املطيقني وعىل ﴾ڍڍ

 بالصوم أمروا ملا األمر أول ذلك يف هلم صخ  ر   احلجاز. فقهاء عند د  وم   ،العراق فقهاء عند غريه من صاع أو

 العزيمة ونزلت التخيري نسخ ثم ،منسوخة أهنا ىلإ العلامء أكثر ذهب) نسخ ثم ،دوهيتعو   مل ألهنم عليهم فاشتد  

  .﴾ڑکڑژ﴿ الفدية يف فزاد ﴾ژڈڈ﴿ (اخلازن[ ]تفسري ﴾ہہہۀ﴿ :تعاىل بقوله

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگککککڑ

ںںڱڱڱڱڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھھہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋ

ائىىېېې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 یىئىئىئېئېئېئ
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 من ﴾گگک﴿ واملسافر املريض حتته ليندرج ،اإلفطار يف املرخصون أو املطيقون أهيا ﴾کک﴿

 .الذمة وبراءة الفضيلة من الصوم يف ما ﴾ڳڳگگ﴿ للقضاء التأخري ومن منهام أو اخلري تطوع أو الفدية

 ذلك. من لكم خري الصوم أن   علمتم روالتدبي  العلم أهل من كنتم إن معناه قيل:و

 ذلك وكان ،إنزاله فيه ابتدئ :أي ﴾ڱڱڱڱ﴿ رمضان شهر صيام :أي ﴾ڳڳ﴿ (115)

 وفيه (والسالم الصالة عليه الرسول قلب عىل) األرض إىل امً نج  م نزل ثم الدنيا سامء إىل مجلة فيه أنزل أو ،القدر ليلة

 هداية :أي ﴾ڻۀڻڻڻںں﴿ الصوم بوجوب اختصاصه سبب فيه اإلنزال بأن إشعار

ہۀ﴿ واألحكام مك  احل   من فيه بام الباطل وبني بينه ويفرق احلق إىل هيدي مما واضحات وآيات ،بإعجازه للناس

ڭۓۓےےھھھ﴿ فيه فليصم مسافراً  يكن ومل هرالش يف حض فمن ﴾ھہہہ

 نسخ كام نسخه يتوهم لئال أو ،لذلك تكريره ولعل ،الشهر شهد ممن واملريض املسافر ألن ،له خمصصاً  ﴾ڭڭڭ

 السفر يف الفطر أباح فلذلك ،يعرس وال عليكم ييرس أن يريد أي ﴾ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿ قرينه

 ذكر ما مجلة ورشع :يأ ﴾ىېېېېۉۉۅۅۋ﴿ واملرض

 ،آخرها إىل ﴾ةَ د  عِ ال   وال  مِ ك  ﴿ِل   والرتخيص ،فيه أفطر ما عدة ومراعاة ،بالقضاء واملرخص ،الشهر بصوم الشاهد أمر من

 الفطر. يوم تكبري :وقيل ،عليه والثناء باحلمد تعاىل اهلل تعظيم بالتكبري واملعني

ائى﴿ :تعاىل وقوله) قريب إين :هلم فقل :أي ﴾وئوئەئەئائائى﴿ (11١)

 فقل ؟إجابتهم عن أنا أين :عبادي سألك وإذا :قال كأنه - أعلم واهلل - اإلضامر عىل هو ﴾وئەئەئائ

 املكان قرب ال ،واإلجابة العلم قرب ﴾وئەئ﴿ :وحيتمل أطاعني. ملن والكرامة والرب اإلحسان قريب إين :هلم

 َما﴿ :قوله وكذلك ،كان ما عىل ويكون ،مكان وال كان سبحانه ألنه املكان؛ يف بعض من بعضهم كقرب والذات
ون   وَ  إِل   ثَََلثَة   ْن  َوى ِمن يَك  م   ه  ه  وَ  إِل   ََخ َسة   َولَ  َرابِع  م   ه  ه  د َن  َولَ  َساِدس 

َ
َثَ  َولَ  َذلَِك  ِمن أ ك 

َ
وَ  إِل   أ م   ه  ي نَ  َمَعه 

َ
 َما أ

م ث م   َكن وا مَ يَ  َعِمل وا بَِما ي نَب ئ ه  َ  إِن   ال ِقيَاَمةِ  و  ل   اّلل  ء   بِك  ق رَب   َوََن ن  ﴿ :وكقوله ،[7 ]املجادلة: ﴾َعِليم   َش 
َ
 َحب لِ  ِمن   إََِل هِ  أ

ق َرب   َوََن ن  ﴿ ،[1١ ]ق: ﴾ال َوِريد
َ
م   إََِل هِ  أ ون ل   َولَِكن ِمنك   العلم قرب إىل يرجع ذلك كل [15 ]الواقعة: ﴾ت ب ِْص 

 لكامل متثيل وهو ،([2/41 :تعاىل اهلل هرمح املاتريدي ماماإل تفسري] ذكرنا ما عىل الذات قرب ال ،اجلهات وارتفاع واإلحاطة

ب   من بحال أحواهلم عىل واطالعه (،ونياهتم) وأقواهلم العباد بأفعال علمه  قال أعرابياً  أن روي .منهم مكانه ق ر 

ۇئ﴿ [تعاىل اهلل رمحهام التفسري يف والطربي حاتم أّب ابن ]أخرجه فنزلت ؟فنناديه بعيد أم ،فنناجيه ربنا أقريب :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول

 كام والطاعة لإليامن دعوهتم إذا ﴾ېئېئ﴿ باإلجابة للداعي ووعد ،للقرب تقرير ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئ

 ،الرشد إصابة راجني ﴾یىئىئ﴿ عليه واملداومة بالثبات أمر ﴾ىئېئ﴿ ملهامهتم دعوين إذا أجيبهم

  .(التحقيق بمعنى تأيت القرآن يف وعسى لعل :)أقول احلق إصابة وهو

 هبذه بهعق   ،والشكر التكبري بوظائف القيام عىل وحثهم ،العدة ومراعاة الشهر بصوم أمرهم ملا تعاىل أنه واعلم

 مأعامهل عىل جمازهيم ،لدعائهم جميب (نياهتم عىل لعط  وم) ألقواهلم سميع ،بأحواهلم خبري تعاىل أنه عىل الدالة اآلية

  :تعاىل فقال الصوم أحكام بني   ثم ،عليه اً وحث   له تأكيداً 
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پٻٻٻٻٱ﴿ (117)

 منها تصبح التي الليلة :الصيام ليلة ﴾پپ

 يكاد ال ألنه ،اجلامع عن كناية :والرفث .صائامً 

 عنه يكنى أن جيب بام اإلفصاح وهو رفث من خيلو

 يبني استئناف ﴾ٺٺڀڀڀڀپ﴿

 وصعوبة عنهن   الصرب ةل  ق وهو ،اإلحالل سبب

ٺٺ﴿ املالبسة وشدة املخالطة لكثرة اجتناهبن  

 تظلموهنا ﴾ٿٿٿٿ

 الثواب من هاحظ   وتنقيص للعقاب بتعريضها

ٹ﴿ اقرتفتموه مما تبتم ملا ﴾ٹٹ﴿

 نسخ ملا ﴾ڤڤ﴿ أثره عنكم وحما ﴾ٹڤ

 ﴾ڦڄڦڦڦڤ﴿ التحريم عنكم

 من ملحفوظا اللوح يف وأثبته لكم قدره ما واطلبوا

 هغرض   يكون أن ينبغي املبارش أن :واملعنى ،الولد

 ورشع   الشهوة خلق من احلكمة فإنه ،الولد  

 األمل قطع فإذا )أقول: الوطر قضاء   ال ،النكاح

ِ  ل  ق  ﴿ :تعاىل اهلل قال ولذا دينه حيفظ أن عليه اجلانبني من الولد عن   ن  مِ  واضُّ غ  يَ  يَ نِ مِ ؤ  م  ل  ل
َ
 ،[31 لنور:]ا ﴾م  هِ ارِ َص ب  أ

 الصالة عليه اهلل رسول لقول ،احلالل يرتك ال أن عليه ،الشهوة نفسه يف كتوحتر   جنبياتاأل النساء إىل نظر وإذا

ل  ر   أ ييام  » :والسالم أ ى ج  أ ةً  ر  ر  ب ه   ام 
ج  م   ت ع  ي ق  ل  ، إ ىل   ف  ل ه  إ ن   أ ه  ا ف  ه  ع  ث ل   م  ي م  ا ال ذ  ه  ع   فكام ،[تعاىل اهلل رمحه الدارمي أخرجه] «م 

 قال كام ،الرجال شهوة من أقوى النساء شهوة ألن نفسه، عىل املرأة يقيس أن بد   ال شهوة لديه الذكر اإلنسان أن

 الذي املحل وابتغوا :والتقدير املأيت، غري عن وقيل: ،العزل عن النهي :وقيل .عنهم( تعاىل اهلل ريض أولياؤنا

ڃڃڃڄڄڄ﴿ (الرجال فساق يفعل كام غريه ىلإ تتجاوزوا وال :)أقول لكم تعاىل اهلل كتب

 الليل غبش من معه يمتد وما األفق يف املعرتض الفجر من يبدو ما أول شبه ﴾ڇڇچچچچڃ

 املصبح صوم وصحة ،إليه الغسل تأخري جواز عىل الداللة الصبح إىل املبارشة جتويز ويف .وأسود أبيض بخيطني

 الوصال صوم ونفي عنه الليل خراجإو ،وقته آلخر بيان ﴾ڌڌڍڍڇڇ﴿ (الكراهة مع لكن) جنباً 

 القربة. بقصد املسجد يف اللبث هو :واالعتكاف .فيها معتكفون ﴾ژڑژڈڈڎڎ﴿

 احلد يقرب أن هنى ﴾کک﴿ ذكرت التي األحكام أي ﴾ککڑ﴿ الوطء :باملبارشة واملراد

 لكل إن» :والسالم الصالة عليه قال كام ،عنه يتخطى أن عن فضالً  ،الباطل يداين لئال والباطل احلق بني احلاجز

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳگگگگککککڑ

ںڱڱڱڱڳڳڳ

ہۀۀڻڻڻڻں

ےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئائائىىېېې

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 ییىئىئىئېئېئېئۈئ
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 [تعاىل اهلل رمحهام الشيخان أخرجه واحلديث] «فيه يقع أن يوشك احلمى حول رتع فمن ،حمارمه اهلل محى وإن محى ملك

 والنواهي. األوامر خمالفة ﴾ڱڳڳڳڳگگگ﴿

 تعاىل اهلل يبحه مل الذي وجهبال بعض مال بعضكم يأكل وال أي ﴾ںںڱڱڱ﴿ (111)

 :أي (الرشع أحكام خارج الناس أموال بعض لتأكلوا بالرشوة :)أقول ﴾ڻڻڻڻ﴿ (بالرشع)

 ،إثام يوجب بام ﴾ہہہہ﴿ طائفة ﴾ۀ﴿ بالتحاكم ﴾ۀ﴿ احلكام إىل حكومتها تلقوا وال

 وهي أقبح. هبا العلم مع املعصية ارتكاب فإن ،مبطلون أنكم ﴾ھھھ﴿ الكاذبة واليمني الزور كشهادة

 إيل ختتصمون وأنتم برش أنا إنام» :والسالم الصالة عليه قوله ويؤيده ،باطناً  ينفذ ال القايض حكم أن عىل دليل

 أخيه حق من بيشء له قضيت فمن ،منه أسمع ما نحو عىل له فأقيض ،بعض من بحجته أحلن يكون بعضكم ولعل

  .[تعاىل اهلل امرمحه الشيخان رواه احلديث] «ليذرها أو فليأخذها نار من قطعة له أقيض فإنام

 اهلالل بال ما) :فقاال عنهام اهلل ريض غنم بن وثعلبة جبل بن معاذ سأله ﴾ۓۓےے﴿ (11٩)

 ﴾ۇۇڭڭڭڭ﴿ (أبد كام يعود حتى ينقص يزال ال ثم ،يستوي حتى يزيد ثم ،كاخليط دقيقاً  يبدو

 يف الظاهرة احلكمة بأن جييب أن تعاىل اهلل فأمره ،أمره وتبدل القمر حال اختالف يف احلكمة عن سألوا فإهنم

 فإن ،احلج وخصوصاً  ،أوقاهتا هبا يعرف املوقتة للعبادات ومعامل ،أمورهم هبا يوقتون للناس معامل تكون أن ذلك

  ألمر. املفروض الزمان :والوقت ،الوقت من ،ميقات مجع :واملواقيت وقضاء. أداء فيه ىمراع الوقت

 مل أحرموا إذا األنصار كانت ﴾ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿

 ليس أنه هلم فبني ،اً بر   ذلك ونويعدي  ،وراءه فرجة أو نقب من يدخلون وإنام ،بابه من فسطاطاً  وال داراً  يدخلوا

 .(املخالفات هذه مثل :أي) مثلها عىل ئجيرت ومل والشهوات املحارم اتقى من بر الرب وإنام برب

 يف ﴾ائائ﴿ وجوهها من األمور فبارشوا ،ر  ب   العدول يف ليس إذ ﴾ىىېېې﴿

 والرب. باهلدى تظفروا لكي ﴾وئەئەئ﴿ أفعاله عىل واالعرتاض أحكامه تغيري

 ذلك كان :قيل ﴾ۈئۆئ﴿ دينه وإعزاز كلمته إلعالء جاهدوا ﴾ۆئۇئۇئوئ﴿ (1٩1)

 يناصبونكم الذين معناه :وقيل .املانعني( )أي: واملحاجزين منهم املقاتلني ،كافة املرشكني بقتال مرواأ   أن قبل

 بصدد فإهنم كلهم الكفرة أو ،والنساء والرهبان والصبيان املشايخ من غريهم دون ،ذلك منهم ويتوقع القتال

 وصاحلوه ،احلديبية عام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول واصدي  املرشكني أن :يرو ما األول ويؤيد قصده. وعىل املسلمني قتال

 وخاف القضاء لعمرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فرجع ،أيام ثالثة   تعاىل اهلل هارشف   مكة له وال  خ  في   قابل من يرجع أن عىل

 بابتداء ﴾ېئېئۈئ﴿ فنزلت ،ذلك وكرهوا احلرام الشهر أو احلرم يف ويقاتلوهم هلم يوفوا ال أن املسلمون

ىئىئېئ﴿ قتله عن هنيتم نم قتل أو ،املثلة أو ،دعوة غري من به املفاجأة أو ،املعاهد بقتال أو ،القتال

 اخلري. هبم يريد ال ﴾ییىئ
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 يف وجدمتوهم حيث ﴾ٻٻٱ﴿ (1٩1)

 ،مكة من :أي ﴾پپپٻٻ﴿ حرم أو حل

ڀڀپ﴿ الفتح يوم يسلم مل بمن ذلك فعل وقد

 كاإلخراج ـ اإلنسان هبا يفتتن التي املحنة :أي ﴾ڀڀ

 النفس وتأمل تعبها لدوام القتل من أصعب ـ الوطن من

 إذا واحد كل التعب هبذا يستشعر ال ولكن :)أقول هبا

 عىل يشفقون ال األغنياء أكثر نرى ولذا ،له حيصل مل

 وسعادة .ظلامً  ديارهم من أخرجوا الذين املهاجرين

 عىل والشفقة تعاىل، اهلل أوامر تعظيم :أمرين يف املؤمن

ٿٿٺٺٺٺ﴿ (تعاىل اهلل خلق

 حرمة تكوه بالقتال تفاحتوهم ال :أي ﴾ٿٹٿ

 بقتاهلم تبالوا فال ﴾ٹڤٹٹ﴿ احلرام املسجد

 ﴾ڦڤڤڤ﴿ تهحرم هتكوا الذين فإهنم

 فعلوا. ما مثل هبم فعلي   جزاؤهم ذلك مثل

ڦ﴿ والكفر القتال عن ﴾ڦڦ﴿ (1٩2)

  .سلف قد ما هلم يغفر ﴾ڄڄڄڄ

 :)أقول نصيب فيه للشيطان ليس له خالصاً  ﴾چڇچچ﴿ رشك ﴾چڃڃڃڃ﴿ (1٩3)

 عن ﴾ڇڇ﴿ ([21 سبأ:] ﴾ه  ن  ظَ  يس  لِ ب  إِ  م  هِ ي  لَ عَ  َق د  َص  د  قَ لَ وَ ﴿ :تعاىل قال ،الشيطان يعني من الناس من جديو

 إن أنكم أو ظلم. من إال يظلم أن حيسن ال إذ ،املنتهني عىل تعتدوا فال :أي ﴾ڎڌڌڍڍڇ﴿ الرشك

 عليكم. األمر وينعكس ،ظاملني رصتم للمنتهني تعرضتم

 القضاء لعمرة خروجهم واتفق القعدة ذي يف احلديبية عام املرشكون قاتلهم ﴾ژڈڈڎ﴿ (1٩4)

 احتجاج ﴾ڑڑژ﴿ به تبالوا فال ،هبتكه وهتكه بذاك الشهر هذا :هلم فقيل ،حلرمته فيه يقاتلوهم أن وكرهوا ،فيه

 هبم فافعلوا بالصد شهركم حرمة هتكوا فلام ؛القصاص فيها جيري عليها حيافظ أن جيب ما وهو حرمة كل :أي ،عليه

ڳ ڳڳگگگگکککک﴿ :قال كام قاتلوكم. إن واقتلوهم عنوة عليهم وادخلوا ،مثله

 شأهنم. ويصلح فيحرسهم ﴾ںںڱڱڱڱ﴿ لكم خصر  ي   مل ما إىل تعتدوا وال نتصاراال يف ﴾ڳ

َََْوَلَ﴿ اإلمساك كل   متسكوا وال ﴾ڻڻڻڻ﴿ (1٩5) يِۡديُكمََۡتُلُۡقوا
َ
 باإلرساف ﴾ٱتلَّۡهلَُكةَََِلَإََِبِأ

 ما ويؤيده إهالككم. عىل طهمويسل   العدو يقوي ذلك فإن ،فيه واإلنفاق الغزو عن بالكف أو ،املعاش وجه وتضييع

 أهالينا إىل رجعنا أهله وكثر اإلسالم تعاىل اهلل أعز   ملا :قال أنه عنه تعاىل اهلل ريض األنصاري أيوب أّب عن روي

 البخل سمي ولذلك ،املؤبد اهلالك إىل يؤدي فإنه ،املال وحب باإلمساك أو .فنزلت ونصلحها فيها نقيم وأموالنا

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ککککڑڑژژڈ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

َََْوَلَڻڻڻڻںں ہہہہتُلُۡقوا

ڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

وئوئەئەئائائىىېېېېۉ

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

جتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئیی

محجحمجحجيثىثمثجثيتىتمتختحت

 حضجضمصحصمسخسحسجسمخحخجخ
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َْ ﴿ هالكاً  ۡحِسنُو ا
َ
 .﴾ۓےےھھ﴿ املحاويج عىل لواتفض   أو ،وأخالقكم أعاملكم ﴾َوأ

 عىل دلي ي هذا عىل وهو ،تعاىل اهلل لوجه املناسك مستجمعي نيتام   هبام ائتوا :أي ﴾ڭڭڭڭۓ﴿ (1٩١)

 تعتمر إن ولكن ،ال :فقال ؟احلج مثل واجبة العمرة اهلل رسول يا :قيل أنه» عنه تعاىل اهلل ريض جابر روى وما وجوهبام.

 احلج وجدت إين :عنه تعاىل اهلل ريض لعمر قال رجالً  أن» :روي بام فمعارض ،تعاىل[ اهلل رمحه أمحد اإلمام ]رواه «لك خري

 ينوي أن )أقول: تعاىل[ اهلل رمحهام والنسائي داود أبو ]رواه «ملسو هيلع هللا ىلص نبيك لسنة هديت :فقال ،مجيعاً  هبام هللتأ عيل   مكتوبني والعمرة

 )أي: دويرة من هبام حترم أن إمتامهام :وقيل .مجيعًا( أمت هام فقد واحلج بالعمرة الدخول نية له حصل فإذا ،واحلج بالعمرة

یىئىئىئ﴿ :تعاىل اهلل قال ،احلج يف تدخل ثم بالعمرة هتل   أن أو أقول:) سفراً  منهام لكل   تفرد أن أو ،أهلك دار(

 إىل اإلحرام حمظورات باستباحة عمرته من لالتحلي  بعد استمتع فمن :أي :تعاىل اهلل رمحه البيضاوي القايض قال ﴾ی

ۇ﴿ حالالً  ةالنفق تكون أن أو ،دنيوي بغرض تشوهبام ال هلام جترده أن أو (﴾حئجئیی﴿ باحلج حيرم أن

 ﴾ۈٴۇۈۆۆ﴿ تعاىل اهلل رمحه حنيفة أّب عند غريها أو مرض أو عدو من منع كل وهو ،نعتمم   ﴾ۇ

 عند أحرص حيث ـ شاة أو بقرة أو بدنة من ـ عليه تيرس   هدي بذبح لحتل   ليتحل   أن وأراد املحرم أحرص إن :واملعنى

 وجيعل ،به يبعث تعاىل اهلل رمحه حنيفة أّب وعند ،احلل من وهي هبا ةاحلديبي عام ذبح والسالم الصالة عليه ألنه ،األكثر

ۅۅۋۋ﴿ :تعاىل لقوله حتلل ذبح أنه وظن اليوم جاء فإذا (عينه الذي اليوم :أي) أمار يوم يده عىل للمبعوث

 .فيه ينحر أن جيب الذي مكانه :أي ،حمله بلغ احلرم إىل املبعوث اهلدي أن تعلموا حتى حتلوا ال :أي ﴾ېېۉۉ

 جيب تعاىل اهلل رمحه حنيفة أبو وقال ،حرماً  أو كان حالً  فيه الذبح حيل حيث ذبحه عىل حمله اهلدي بلوغ األولون ومحل

 إن فدية فعليه ﴾وئ﴿ وقمل كجراحة ﴾وئەئەئائائ﴿ احللق إىل حيوجه مرضاً  ﴾ىىېې﴿ القضاء

 بن لكعب قال والسالم الصالة عليه أنه يرو فقد قدرها وأما ،الفدية جلنس بيان ﴾ۈئېئۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ حلق

 ،مساكني ستة عىل بفرق تصدق أو ،أيام ثالثة وصم احلق :قال ،اهلل رسول يا نعم :قال ؟كهوامي  آذاك لعلك» :عجرة

 وأمن سعة حال يف كنتم أو ،اإلحصار ﴾ېئېئ﴿ آصع ثالثة والفرق .تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام رواه] «شاة انسك أو

 :وقيل أشهره. يف باحلج بتقربه االنتفاع قبل بالعمرة تعاىل اهلل إىل بالتقرب وانتفع استمتع فمن ﴾ییىئىئىئ﴿

 دم فعليه ﴾حئمئجئیی﴿ باحلج حيرم أن إىل اإلحرام حمظورات باستباحة عمرته من التحلل بعد استمتع فمن

 دم إنه :تعاىل اهلل رمحه حنيفة أبو وقال منه. يأكل وال باحلج أحرم إذا يذبحه أن جرب دم فهو ،التمتع بسبب استيرسه

 التحلل. وقبل اإلحرام بعد به االشتغال أيام يف ﴾يبىبمبخبحب﴿ اهلدي :أي ﴾جبيئىئ﴿ كاألضحية فهو ،نسك

 صوم جيوز وال وتاسعه. وثامنه احلجة ذي سابع يصوم أن واألحب ،اإلحرامني بني أشهره يف تعاىل اهلل رمحه حنيفة أبو قال

 أو ،عنه تعاىل اهلل ريض الشافعي قويل أحد وهو ،أهليكم إىل ﴾ختمتحتجت﴿ األكثرين عند الترشيق وأيام رالنح يوم

 العرشة كامل مبينة ﴾مثجثيتىت﴿ تعاىل اهلل رمحه حنيفة أّب ومذهب الثاين قوله وهو ،أعامله من وفرغتم نفرتم

 عىل احلرم من كان من وهو ﴾مخحخجخمحجحمجحجيث﴿ الشافعية عند املذكور احلكم إىل إشارة ﴾ىث﴿

حصمسخس﴿ احلج يف وخصوصاً  ونواهيه أوامره عىل املحافظة يف ﴾حسجس﴿ الشافعية( )أي: عندنا القرص مسافة

 العصيان. عن به العلم يصدكم كي يتقه مل ملن ﴾حضجضمص
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 أشهر وقته :أي ﴾ٻٱ﴿ (1٩7)

 القعدة وذو شوال :وهي معروفات ﴾ٻٻ﴿

 والعرش ،دناعن النحر بليلة احلجة ذي من وتسعة

 كله احلجة وذي ،تعاىل اهلل رمحه حنيفة أّب عند

 تفصيل أراد من :)أقول .تعاىل اهلل رمحه مالك عند

 كتب يف احلج مناسك يراجع أن بد   ال احلج أحكام

 الفقهاء ألن ،مجيعاً  األحكام له تتبني حتى الفقه

 يف وتفاصيلها القرآن بمعاين أعلم تعاىل اهلل رمحهم

  .(األحكام من اوغريه احلج مناسك

 عىل أوجبه فمن ﴾پپپٻ﴿

 من فحش فال أو ،مجاع فال ﴾ڀپ﴿ نفسه

 حدود عن خروج وال ﴾ڀڀ﴿ الكالم

ڀ﴿ املحظورات وارتكاب بالسيئات الرشع

 ﴾ٺٺٺ﴿ والرفقة اخلدم مع مراء وال ﴾ٺ

 احلج ففي نفسه يف مستقبحاً  كان وما ؛أيامه يف

 .(أقبح فهي احلج يف كانت ذاإ عرفاً  أو رشعاً  املستقبحة للرشيعة خالفةامل خالقاأل وكذلك :)أقول أقبح

 مكانه ويستعمل به ليستبدل الرش عن النهي به بعق   اخلري عىل حث   ﴾ٹٹٹٿٿٿٿ﴿

ڦ﴿ زاد خري فإنه التقوى (آلخرتكم يعني) ملعادكم دواوتزو   ﴾ڤڦڤڤڤٹ﴿

 يكون بأن أمرهم ثم التقوى عىل همحث   .اهوتقو تعاىل اهلل خشية اللب قضية فإن ﴾ڄڦڦ

 خص فلذلك اهلوى شوائب عن املعرى العقل مقتىض وهو ،سواه شء كل من فيتربأ تعاىل اهلل هو هبا املقصود

 اخلطاب. هبذا األلباب أويل

 ورزقاً  عطاء ﴾چڃڃ﴿ تطلبوا أن يف :أي ﴾ڃڃڄڄڄ﴿ (1٩1)

 الوقوف وجوب عىل دليل وفيه بكثرة. منها مدفعت ﴾ڇڇچچ﴿ بالتجارة الربح يريد ،منه

  م  ث  ﴿ :تعاىل بقوله هبا مأمور وهي ،بعده إال تكون ال اإلفاضة ألن ،هبا
َ
ڇ﴿ [1٩٩ ]البقرة: ﴾وايض  فِ أ

 ،اإلمام عليه يقف جبل ﴾ڌڌڍڍ﴿ العشاءين بصالة :وقيل والدعاء. والتهليل بالتلبية ﴾ڇ

 رِ عَ ش  مَ ال   دَ ن  عِ ﴿ ومعنى .حلرمته باحلرام ووصف ،العبادة ممعل ألنه مشعراً  سمي وإنام .«قزح» ويسمى

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڦڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڄڄڄڄڦڦ

ڇچچچچڃڃڃ

ڌڌڍڍڇڇڇ

ڑژژڈڈڎڎ

گگگککککڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ڻڻڻڻںں

ھھہہہہۀۀ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ېېېېۉۉۅۅ

 ۇئۇئوئوئەئەئائائىى
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 َ ڎڎ﴿ حمرس   وادي إال موقف كلها فاملزدلفة وإال ،أفضل فإنه منه ويقرب يليه مما :﴾امِ رَ اْل 

ژڈ﴿ وغريها املناسك إىل حسنة هداية هداكم كام حسناً  ذكراً  اذكروه أو ،مكمعل   كام ﴾ڈ

 والطاعة. باإليامن اجلاهلني :أي ﴾ککڑ﴿ اهلدى :أي ﴾ڑژ

 ﴾ڳڳڳ﴿ املزدلفة من ال عرفة من :أي ﴾گگگگکک﴿ (1٩٩)

ڱڱڳ﴿ (للرشيعة خمالفتكم من تعاىل اهلل واستغفروا :)أقول ونحوه املناسك تغيري يف جاهليتكم من

 .(بالعفو) عليه وينعم املستغفر ذنب يغفر ﴾ڱڱ

ڻڻ﴿ منها وفرغتم يةاحلج العبادات قضيتم فإذا ﴾ڻںں﴿ (211)

 قوم كذكر تعاىل اهلل فاذكروا :واملعنى ﴾ہہہۀ﴿ فيه وبالغوا ذكره فاكثروا ﴾ۀڻ

 ،الدنيا إال تعاىل اهلل بذكر يطلب ال مقل   إىل للذاكرين تفصيل ﴾ھھھہ﴿ ذكراً  منكم أشد

 إيتاءنا اجعل ﴾ۓےےھ﴿ إليه واإلرشاد اإلكثار عىل احلثي  واملراد .الدارين خري به يطلب ومكثر

 بالدنيا. مقصور هه ألن ؛وحظ نصيب :أي ﴾ۇۇڭڭڭڭۓ﴿ الدنيا يف ومنحتنا

 اخلري وتوفيق والكفاف الصحة :يعني ﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (211)

 اهلل ريض عيل لاق .واملغفرة بالعفو ﴾ېېېې﴿ والرمحة الثواب يعني ﴾ۉۉۅ﴿

 .السوء املرأة النار وعذاب ،احلوراء اآلخرة ويف ،احلةالص املرأة الدنيا يف احلسنة :عنه تعاىل

 .النار إىل املؤدية والذنوب الشهوات من احفظنا معناه ﴾ېېې﴿

 الطبيعة من هذا ،الشهوة املؤمنة أو املؤمن الشخص عىل املعايص أشد ألن الشهوة خصص :)أقول

 .(ااحفظن اللهم ،هبذا نو  مبتل   وإسالمنا إيامننا مع نحن ،البهيمية

 مما أو .جزاؤه وهو ،جنسه من :أي ﴾ەئەئائائى﴿ الفريقني إىل إشارة ﴾ى﴿ (212)

 مقدار يف أعامهلم وكثرة كثرهتم عىل العباد حياسب ﴾ۇئۇئوئوئ﴿ رناهقد   ما منه نعطيهم به دعوا

 كثرهتم عىل يرزقهم كام :قال كثرهتم؟ عىل اخللق تعاىل اهلل حياسب كيف :عنه اهلل ريض عيل سيدنا سئل) ملحة

 .(البيان[ ]روح
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 ﴾پپٻٻٻٻ﴿ (213)

 ورمي القرابني ذبح وعند الصالة أدبار يف وهكرب  

 فمن ﴾پپ﴿ الترشيق أيام يف وغريها اجلامر

 والذي النحر يوم ﴾ڀڀ﴿ النفر استعجل

 رمي بعد الترشيق أيام ثاين يف نفر فمن :أي ،بعده

 حنيفة أّب عند الفجر طلوع وقبل ،عندنا اجلامر

 باستعجاله ﴾ٺڀڀ﴿ تعاىل اهلل محهر

 ﴾ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ﴿

ڤڤ﴿ بكم ليعبأ أموركم جمامع يف

 .اإلحياء بعد للجزاء ﴾ڦڤڤ

 يروقك ﴾ڄڄڦڦڦ﴿ (214)

 ما :أي ﴾ڃڄڄ﴿ نفسك يف ويعظم

 معنى يف أو ،املعاش وأسباب الدنيا أمور يف يقوله

 اإليامن وإظهار املحبة دعاءا من همراد فإهنا ،الدنيا

ََََويُۡشهِدَُ﴿ َىَٱلِلَّ  ويستشهد حيلف ﴾قَلۡبِهِۦَِفَََماَََعَ

 هذا دام ما .هذا بأمثال يغرت   ال أن املؤمن فعىل ،نفاق جمرد هذا :)أقول لكالمه موافق قلبه يف ما أن عىل تعاىل اهلل

 نحذر أن بد ال ضعفنا مع نحنف ،يوقظه تعاىل واهلل ،اإلهلي بالوحي مؤيد وهو  اهلل رسول مع املنافقني من وقع

 ،الثقفي رشيق بن األخنس يف نزلت :قيل للمسلمني. واجلدال العداوة شديد ﴾ڇڇڇچ﴿ (هذا من

 كلهم. املنافقني يف :وقيل اإلسالم. ويدعي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يوايل املنطق حلو املنظر حسن وكان

 كام ﴾ژژڈڈڎڎڌڌڍ﴿ عنك وانرصف أدبر ﴾ڍڇ﴿ (215)

 ،واإلتالف بالقتل السوء والة يفعله كام أو ،مواشيهم وأهلك زروعهم وأحرق تهمبي   إذ ،بثقيف خنساأل فعله

 الشعب مع حصل ما عىل يطلق هذا) والنسل احلرث فيهلك القطر بشؤمه تعاىل اهلل يمنع حتى بالظلم أو

 عليه. غضبه فاحذروا يرتضيه ال ﴾کککڑڑ﴿ (السوري

 يؤمر الذي اإلثم عىل اجلاهلية ومحية األنفة محلته ﴾ڳڳڳڳگگگگک﴿ (21١)

 للنار مرادف األصل يف وهو ،العقاب لدار م  ل  ع   :وجهنم .وعذاباً  جزاء كفته ﴾ڱڱڱ﴿ باتقائه

  .الفراش :أي ﴾ںںڱ﴿

 عن وينهى باملعروف يأمر أو ،اجلهاد يف يبذهلا :أي ،يبيعها ﴾ۀڻڻڻڻ﴿ (217)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳگگگگککککڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ۓےےھھھھ

ۇۆۇڭڭڭڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ائىىېېېېۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 یییىئىئىئېئېئېئ
 



 77 يالثان اجلزء                 البقرة سورة 

 اهلل ريض الرومي سنان بن صهيب يف نزلت إهنا :قيل لرضاه. لباً ط ﴾ہہہۀ﴿ قتلي   حتى املنكر

 كنت إن يضكم وال معكم كنت إن ينفعكم ال كبري شيخ إين :فقال ،لريتد   وعذبوه املرشكون أخذه ،عنه تعاىل

 إىل أرشدهم حيث ﴾ھھھہ﴿ املدينة وأتى منه فقبلوه ،مايل وخذوا عليه أنا وما فخلوين ،عليكم

 والشهداء. الغزاة لثواب ضهمفعر   باجلهاد وكلفهم رشاءال هذا مثل

 :واملعنى ،والطاعة االستسالم :السلم ﴾ڭڭۓۓےےھ﴿ (211)

 ن  أل ،باطنه حيفظ أن للمؤمن بد   ال :)أقول للمنافقني واخلطاب ،وباطناً  ظاهراً  مجلة وأطيعوه تعاىل هلل استسلموا

 اهلل بعلم ييكتف أن املؤمن فعىل ،إخفائه أو إلظهاره عربة فال عليه مطلعاً  تعاىل اهلل كان وإذا ،عليه لعمط   تعاىل اهلل

 فال أقول:) غريه به ختلطوا وال يتكمبكل   اإلسالم يف ادخلوا أو ،(قافلنا من فهو ذلك خالف فعل ومن ،تعاىل

 السبت عظموا سالمهمإ بعد فإهنم ،الكتاب أهل ملؤمني واخلطاب ،(اإلسالم غري وعملكم تكمني   يف دخلوات  

 أو ،الكتاب ألهل واخلطاب ،مجيعاً  والكتب باألنبياء باإليامن كلها تعاىل اهلل رشائع يف أو ،وألباهنا اإلبل وحرموا

ۆۇۆۇڭڭ﴿ للمسلمني واخلطاب ،بيشء والي خت    فال كلها وأحكامه اإلسالم شعب يف

 كافة أحكامه مجيع يف اإلسالم يف دخولبال وعال جل اهلل أمرنا :)أقول العداوة ظاهر ﴾ۋٴۇۈۈ

 والصوم والزكاة والصالة ،الشهادة وكذلك ،الستة بأركانه اإليامن وأوهلا ،وفرائضها سننها ،وكبريها صغريها

 صفاً مت   املسلم يكون وال ،مؤمناً  املؤمن يكون ال اإليامن بدون كلها األمور ذههب ولكن ،اإلسالم أركان من واحلج

 .(اإليامن عىل اإلسالم أركان يبن مل ما باإلسالم

 واحلجج اآليات ﴾ېېۉۉۅ﴿ السلم يف الدخول عن ﴾ۅۋ﴿ (21٩)

 تعاىل اهلل أمر خالف ملن تعاىل اهلل من هتديد) االنتقام يعجزه ال ﴾ىىېې﴿ احلق أنه عىل الشاهدة

  (.ظلامً  ينتقم ال :أي) بحق   إال ينتقم ال ﴾ائائ﴿ (ورشعه

 ﴿ :تعاىل كقوله ،بأسه أو أمره يأتيهم :أي ﴾ۇئۇئوئوئەئەئ﴿ (211)
َ
 يَ  و  أ

 
  ِت أ

َ
 ]النحل: ﴾َك ب  رَ  ر  م  أ

 بَ  اهَ اءَ جَ فَ ﴿ [33
 
 اخلالئق أمر وينتهي بينهم، القضاء لفصل وعال جل   اخلالق أمر وهو )أقول: [4 ]األعراف: ﴾انَ س  أ

 وهو ث،اداحلو لوازم من واإلياب الذهابو ،دهبمرا أعلم وتعاىل تبارك واهلل ،لتأويلا عىل القول وهذا بينهم، بالفصل

ه وتعاىل سبحانه  وإنام ،األبيض السحاب ﴾ۈئۈئ﴿ أظل ك ما وهي ،ةل  ظ   مجع ﴾ۆئۆئ﴿ (ثدواحل لوازم نع منز 

 كان حيتسب ال حيث من جاء إذا الرش ألن أفظع كان العذاب منه جاء فإذا ،الرمحة ةمظن   ألنه فيه العذاب يأتيهم

ا تعاىل: قال األقوام، لبعض حصل كام )أقول: ؟اخلري حيتسب حيث من جاء اإذ فكيف ،أصعب و ه   ﴿فَلَم 
َ
ا رَأ  ََعرِض 

ِبَل  تَق  س  و ِديَِتِهم   مُّ
َ
نَا ََعرِض   َهَذا قَال وا أ م ِطر  وَ  بَل   مُّ تَع َجل ت م َما ه  َِلم﴾ َعَذاب   ِفيَها ِريح   بِهِ  اس 

َ
 [24 ]األحقاف: أ

  منه غ  ر  وف   إهالكهم أمر م  ت  أ   ﴾ىئېئېئ﴿ ببأسه احلقيقة عىل اآلتون أو ،أمره إتيان يف الواسطة فإهنم ﴾ېئ﴿

  .﴾یییىئىئ﴿

 ريض عباس ابن قال ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿ :تعاىل قوله يف فائدة)

 عباس ناب عن الثوري سفيان عن الرزاق عبد وروى ،ي فرس   ال الذي املكتوم من هذا :صالح أّب رواية يف عنهام اهلل

 أحد عليه يقدر ال وتفسري ،العرب تعرفه وتفسري ،العلامء يعلمه تفسري :أوجه أربعة عىل القرآن تفسري :عنهام اهلل ريض

  (.[السمرقندي تفسري] كاذب فهو علمه ادعى ومن وجل عز اهلل إال يعلمه ال وتفسري ،جلهالته
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 ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول أمر ﴾ٻٻٱ﴿ (211)

ٻ﴿ تقريعهم السؤال هبذا واملراد .أحد لكل أو

 يف آية أو ،ظاهرة معجزة ﴾پپپپٻ

 أيدي عىل والصواب احلق عىل شاهدة الكتب

 تعاىل اهلل آيات :أي ﴾ڀڀڀڀ﴿ األنبياء

 بجعلها ،النعم أجل هو الذي اهلدى سبب فإهنا

ٺٺٺ﴿ الرجس وازدياد الضاللة سبب

 من ومتكن إليه وصلت ما بعد من ﴾ٺ

 فيعاقبه ﴾ٹٿٿٿٿ﴿ معرفتها

  جريمة. أشد ارتكب ألنه عقوبة أشد

 ﴾ڤڤٹٹٹ﴿ (212)

 حتى قلوهبم يف حمبتها وأرشبت أعينهم يف حسنت

 بد   ال :)أقول غريها عن وأعرضوا عليها هتالكوا

 كام عليها والتهالك الدنيا حمبة عن بنتجن   أن

 وجود يضي  ال ،الكريمة اآلية ذلك إىل أشارت

 حب   عن واستنكفوا ،باملال قواتتعل   ال بقلوبكم ولكن ،املال لحيص   حتى باألسباب خذاأل يضي  وال ،املال

 من ما إذ تعاىل اهلل هو احلقيقة يف نواملزي   ،(الدنيا عىل التهالك من فاحذروا ،يأخذ وغداً  يعطي اليوم ،الدنيا

 اهلل خلقه وما (ةيالبهيم) احليوانية والقوة (قلبه يف املال حب يزين) الشيطان من وكل   ،فاعله وهو إال شء

 املؤمنني فقراء يريد ﴾ڦڦڦڤڤ﴿ ضر  بالع   نمزي   الشهية واألشياء البهية األمور من فيها تعاىل

 .العقبى عىل وإقباهلم الدنيا رفضهم عىل هبم ويستهزئون يسرتذلوهنم :أي ،وصهيب وعامر كبالل

 يف وهم كرامة يف ألهنم أو ،فلنيالسا أسفل يف وهم عليني يف ألهنم ﴾ڄڃڄڄڄڦ﴿

ِ وَ ﴿ :قال وإنام ،الدنيا يف منهم سخروا كام منهم فيسخرون عليهم يتطاولون ألهنم أو ،مذلة  بعد ﴾او  قَ ات   ينَ اَّل 

ِ  نَ مِ ﴿ :قوله  الدارين يف ﴾چڃڃڃ﴿ للتقوى استعالءهم وأن ،قونمت   أهنم عىل ليدل   ،﴾وان  آمَ  ينَ اَّل 

 أخرى. وابتالءً  - باهلل نعوذ - تارةً  استدراجاً  الدنيا يف فيوسع تقدير بغري ﴾چچچ﴿

 والكفر اجلهالة عىل متفقني أو ،وإدريس آدم بني فيام احلق عىل متفقني ﴾ڇڇڇڇ﴿ (213)

 األنبياء عدد من علمته الذي) :كعب وعن ﴾ڎڌڌڍڍ﴿ فاختلفوا ،دريسإ فرتة يف

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچڃڃڃڄڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگکککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےےھھھہھہہہۀۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۉۉۅۋۅۋٴۇۈۈۆ

ەئوئەئائائىىېېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حئجئییییىئىئ

 ختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ
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 ثامنية مل  الع   باسم القرآن يف واملذكور ،عرش وثالثة مئة ثالث منهم واملرسل ،ألفاً  وعرشون وأربعة مئة

 أكثرهم فإن ،هخيصي  كتاباً  واحد كل مع أنزل أنه به يريد وال ،اجلنس به يريد ﴾ڈڈڎ﴿ (وعرشون

ژ﴿ به شاهداً  باحلق ملتبساً  :أي ﴾ژ﴿ قبلهم من بكتب يأخذون كانوا وإنام ،خيصهم كتاب هلم يكن مل

 احلق يف ﴾کککک﴿ هكتاب أو ،والسالم الصالة عليه املبعوث النبي أو ،وعال جل   اهلل :أي ﴾ڑڑ

 :أي ﴾ڳڳگ﴿ الكتاب أو ،احلق يف ﴾گگگ﴿ عليهم التبس فيام أو ،فيه اختلفوا الذي

ڳڳ﴿ الستحكامه سبباً  لالختالف مزحياً  أنزل ما فجعلوا األمر عكسوا :أي اخلالف إلزالة املنزل الكتاب

ۀۀڻڻڻڻ﴿ الدنيا عىل حلرصهم وظلامً  بينهم حسداً  ﴾ںںڱڱڱڱ

 بإرادته أو بأمره ﴾ہھ﴿ فيه اختلفوا ملا بيان ﴾ہہ﴿ اختلف من فيه اختلف الذي للحق أي ﴾ہ

 سالكه. يضلي  ال ﴾ڭۓۓےےھھھ﴿ ولطفه

 عىل األمم اختالف ذكر ما بعد واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص النبي به خاطب ﴾ۇۇڭڭڭ﴿ (214)

ۋٴۇۈۈ﴿ يأتكم ومل ﴾ۆۆ﴿ خمالفيهم مع الثبات عىل هلم تشجيعاً  اآليات جميء بعد األنبياء

 أصاهبم بام شديداً  إزعاجاً  وأزعجوا ﴾ېۉۉۅ﴿ الشدة يف ل  ث  م   هي التي حاهلم ﴾ۅۋ

 الصرب حبال تقطعت بحيث املدة واستطالة الشدة لتناهي ﴾ائىىېېې﴿ الشدائد من

 هلم فقيل :أي ،القول إرادة عىل استئناف ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ هلتأخر له استبطاء ﴾ەئوئەئائ﴿

 عنده بالكرامة والفوز تعاىل اهلل إىل الوصول أن إىل إشارة وفيه ،النرص عاجل من طلبتهم إىل هلم اسعافاً  ذلك

 ،باملكاره اجلنة تف  ح  » :والسالم الصالة عليه قال كام ،والرياضات الشدائد ومكابدة ،واللذات اهلوى برفض

  .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام رواه] «بالشهوات النار تف  وح  

 اجلموح بن عمرو أن» :عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن عن ﴾ېئېئۈئ﴿ (215)

 ؟نضعها وأين أموالنا من ننفق ماذا اهلل رسول يا :فقال ،عظيم مال ذا شيخاً  كان عنه تعاىل اهلل ريض األنصاري

 ببيان فأجيب امل نف ق عن سئل ﴾ىئيئمئحئجئییییىئىئىئ﴿ «فنزلت

 تفعلوا إن :أي ﴾ختحتجتيبىبمبخبحبجب﴿ باعتباره النفقة اعتداد فإن   ،أهمي  ألنه املرصف

 .ثوابه ويويف كنهه يعلم تعاىل اهلل فإن خرياً 
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ٻٻٻٻٱ﴿ (21١)

پپ﴿ طبعاً  مكروه عليكم شاق ﴾پپ

 كلفوا ما مجيع وهو ﴾ٺٺڀڀڀڀ

 وسبب صالحهم مناط وهو كرههي الطبع فإن ،به

 ﴾ٹٹٿٿٿٿٺٺ﴿ فالحهم

 وهتواه حتبه النفس فإن ،عنه هنوا ما مجيع وهو

 ألن «عسى» ذكر وإنام .الردى إىل هبا يفيض وهو

ٹ﴿ عليها األمر ينعكس ارتاضت إذا النفس

ڤڤڤ﴿ لكم خري هو ما ﴾ٹ

 تتبع األحكام أن عىل دليل وفيه ،ذلك ﴾ڤ

 عينها. تعرف مل نوإ الراجحة املصالح

 أنه» روي ﴾ڦڦڦڦ﴿ (217)

 جحش بن اهلل عبد بعث والسالم الصالة عليه

 بدر قبل ،اآلخرة مجادى يف رسية عىل عمته ابن

 عبد بن عمرو فيها لقريش عرياً  دليرتص   ،بشهرين

 اثنني وأرسوا فقتلوه ،معه وثالثة احلضمي اهلل

 :قريش فقالت ،اآلخرة مجادى من يظنونه وهم رجب غرة ذلك كانو ،الطائف جتارة من وفيها العري واستاقوا

 ذلك وشق معايشهم. إىل الناس فيه (ويلجأ يفزع) وينذعر ،اخلائف فيه يأمن شهراً  احلرام الشهر حممد استحل  

 ابن وعن .«واألسارى العري ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ورد   ،توبتنا تنزل حتى نربح ما :وقالوا ،الرسية أصحاب عىل

 هم والسائلون .«اإلسالم يف غنيمة أول وهي الغنيمة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أخذ نزلت ملا» :عنهام اهلل يضر عباس

 الشهر من اشتامل بدل ﴾ڄڄڄ﴿ الرسية أصحاب :وقيل .وتعيرياً  تشنيعاً  ذلك يف إليه كتبوا املرشكون

 ما أو ،اإلسالم :أي ﴾چچچ﴿ ومنع رصف ﴾چ﴿ كبري ذنب :أي ﴾ڃڃڃڃڄ﴿ احلرام

 :أي ﴾ڇڇ﴿ تعاىل باهلل :أي ﴾ڇڇ﴿ الطاعات من وتعاىل سبحانه اهلل إىل العبد يوصل

ڎڌ﴿ واملؤمنون ملسو هيلع هللا ىلص النبي وهم ،احلرام املسجد أهل ﴾ڌڍڍ﴿ احلرام املسجد عن وصد  

ڈ﴿ قريش كبائر من املعدودة األربعة األشياء عن خرب وهو ،الظن عىل وبناء خطأ الرسية فعلته مما ﴾ڎڈ

کک﴿ احلضمي قتل من ارتكبوه مما أفظع والرشك اإلخراج من ترتكبونه ام :أي ﴾ڑڑژژ

 يردوهم حتى عنها ينفكون ال هنمأو ،هلم الكفار عداوة دوام عن إخبار ﴾گگگکک

ڱڱڳڳ﴿ يردوهنم ال بأهنم وإيذان ،الستطاعتهم استبعاد وهو ﴾ڳڳگ﴿ دينهم عن

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگک

ڻڻںںڱڱڱڱ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭۓۓےےھھھ

ۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋۈٴۇ

وئەئەئائائىىېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 جئییییىئىئىئ
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 هو كام ،األعامل إحباط يف عليها باملوت الردة دقي   ﴾ڻڻڻںںڱڱ

 هبا واملراد ،(الردة عىل باملوت العمل إحباط يقيد مل تعاىل اهلل رمحه حنيفة وأبو) تعاىل اهلل رمحه الشافعي مذهب

 الدنيوية الفوائد من لإلسالم ما وفوات (الكفار :أي) ختيلوه ما لبطالن ﴾ۀڻ﴿ النافعة األعامل

 الكفرة. كسائر ﴾ےھھھھہہہ﴿ الثواب بسقوط ﴾ۀہ﴿

 فليس اإل ثم من سلموا إن أهنم هبم ن  ظ   ملا الرسية أصحاب يف أيضاً  نزلت ﴾ۓۓے﴿ (211)

 يف مستقالن كأهنام واجلهاد اهلجرة لتعظيم املوصول كرر ﴾ۇۇڭڭڭڭ﴿ أجر هلم

 يف قاطع وال موجب غري العمل بأن إشعاراً  الرجاء هلم أثبت ،ثوابه ﴾ۈٴۇۈۆۆ﴿ الرجاء حتقيق

 والثواب. األجر بإ جزال ﴾ۅۅ﴿ احتياط وقلة   خطأً  فعلوا ملا ﴾ۋۋ﴿ باخلواتيم والعربة سيام الداللة

نَ  ال ِخيلِ  اِت َثَمرَ  َوِمن  ﴿ :تعاىل قوله بمكة نزل أنه روي ﴾ېېۉ﴿ (21٩) ع 
َ  اِب َواْل 

ونَ  قا   َسَكرا   ِمن ه   َتت ِخذ   من ونفراً  ومعاذاً  عمر إن ثم ،يرشبوهنا املسلمون فأخذ [١7 النحل:] ﴾َحَسنا   َوِرز 

 قوم فرشهبا اآلية هذه فنزلت ،للامل مسلبة للعقل مذهبة فإهنا اخلمر يف اهلل رسول يا نات  ف  أ   :قالوا الصحابة

 أ هيي ا يا ق ل  » :فقرأ أحدهم فأم   ،وسكروا فرشبوا منهم ناساً  عوف بن الرمحن عبد دعا ثم آخرون. وتركها

ون   ر 
ب د   ال كاف  ا أ ع  ون   م  ب د  ع  َرب وا َل ﴿ :فنزلت «ت  ََل  َتق  ن ت م   ةَ الص 

َ
َك  َوأ  دعا ثم ،يرشهبا من فقل   [43 النساء:] ﴾ىرَ س 

 سعد فأنشد ،وتناشدوا افتخروا سكروا فلام نفر يف عنهام تعاىل اهلل ريض وقاص أّب بن سعد مالك بن عتبان

 رسول إىل فشكا ،فشجه األسنان( فيه الذي العظم )وهو بعري بلحى أنصاري فضبه ،األنصار هجاء فيه شعراً 

ر   ِإن َما﴿ :فنزلت ،شافياً  بياناً  اخلمر يف لنا بني   اللهم :عنه اهلل ريض عمر فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم   :قوله إىل ﴾َوال َمي ِس   اْل 

ن ت م   َفَهل  ﴿
َ
ونَ  أ ن تَه   ما كلي  وكذا ،مطلقاً  حرام وهي .بر يا انتهينا :عنه اهلل ريض عمر فقال [٩1 ]املائدة: ﴾م 

 ،تعاطيهام عن يسألونك :واملعنى ،بيرس الغري مال أخذ ألنه القامر به سمي ﴾ېې﴿ العلامء أكثر عند أسكر

 اإلعراض) االنتكاب إىل يؤدي إنه حيث من ﴾ائائ﴿ تعاطيهام يف :أي ﴾ىى﴿ :تعاىل لقوله

وئ﴿ وااللتذاذ والطرب املال بكس من ﴾ەئەئ﴿ املحظور وارتكاب ،املأمور عن (والعدول

 منهام. املتوقعة املنافع من أعظم منهام تنشأ التي املفاسد :أي ﴾ۆئۇئۇئوئ

 قاملنف   عن أواًل  سأل ،عنه تعاىل اهلل ريض اجلموح بن عمرو أيضاً  سائله :قيل ﴾ۈئۈئۆئ﴿

نفاق كيفية عن سأل ثم ،فواملرص    وال بذله له تيرس   ما ينفق أن وهو ،اجلهد نقيض العفو ﴾ېئېئېئ﴿ اإل 

 مني خذها :فقال ،املغانم بعض يف أصاهبا ذهب من ببيضة ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتى رجاًل  أن وروي اجلهد. منه يبلغ

 خذفاً  فخذفها فأخذها ،مغضباً  هاهتا :فقال ،مراراً  عليه ركر   حتى ،عنه والسالم الصالة عليه فأعرض ،صدقة

 الصدقة إنام ،الناس فيتكف   وجيلس به قيتصد   هكل   بامله مأحدك يأيت» :قال ثم ،هلشج   أصابه لو قذفها( )أي:

 ما مثل :أي ﴾ییىئىئىئ﴿ [الذهبي ووافقه ،مسلم رشط عىل صحيح :وقال احلاكم رواه] «غنى ظهر عن

 واألحكام. الدالئل يف ﴾جئیی﴿ اجلهد من أصلح العفو أن بني
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 أمور يف ﴾ٻٻٻٱ﴿ (221)

 ،فيهام عواألنف باألصلح فتأخذوا الدارين

 يضكم أو ،ينفعكم وال يضكم عام وجتتنبون

 :نزلت ملا ﴾پپپٻ﴿ ينفعكم مما أكثر

ينَ  إِن  ﴿ ِ ل ونَ  اَّل  ك 
 
وَ  يَأ م 

َ
َتَ  اَل أ ل ما   اَم اَل   ]النساء: ﴾ظ 

 واالهتامم وخمالطتهم اليتامى اعتزلوا ،اآلية [11

 اهلل لرسول ذلك فذكر ،عليهم ذلك فشق ،بأمرهم

 مداخلتهم :أي ﴾ڀڀڀڀپ﴿ فنزلت ملسو هيلع هللا ىلص

 جمانبتهم من خري أمواهلم إصالح أو ،إل صالحهم

 ،املخالطة عىل حث   ﴾ٺٺٺٺ﴿

 أن األخ حق ومن ،الدين يف إخوانكم هنمإ :أي

 ﴾ٹٹٿٿٿٿ﴿ األخ خيالط

فساد خالطهم ملن ووعد وعيد  أي ،وإصالح إل 

 ﴾ڤڤڤٹٹ﴿ عليه فيجازيه أمره يعلم

 وهي العنت من ،معليك يشق ما فكمكل   :أي

 ﴾ڦڦڤ﴿ مهمداخلت لكم زجيو   ومل ،املشقة

 الطاقة. له سعوتت   احلكمة تقتضيه ما حيكم ﴾ڦڦ﴿ اإلعنات عىل يقدر غالب

 أهل ألن الكتابيات تعمي  واملرشكات جوهن.تتزو   وال :أي ﴾ڃڃڄڄڄڄ﴿ (221)

ود   الَِت َوقَ ﴿ :تعاىل لقوله ،مرشكون الكتاب َه  َزي ر   اَل   :قوله إىل ﴾للِ ا اب ن   ال َمِسيح   ىارَ ال َص  الَِت َوقَ  للِ ا اب ن   ع 

ب حَ ﴿ ا انَه  س  ونَ  َعم  ك  ِ َصنَ ﴿ :تعاىل بقوله عنها تخص   هاولكن   [31ـ31 ]التوبة: ﴾ي ش  ح  ينَ  ِمنَ  ات  َوال م  ِ وت وا اَّل 
 
 أ

 من أناساً  منها ليخرج مكة إىل الغنوي مرثداً  بعث والسالم الصالة عليه أنه» روي .[5 ]املائدة: ﴾اَب ال ِكتَ 

 هل :فقالت ،بيننا حال اإلسالم إن :فقال ؟ختلو أال :فقالت ،اجلاهلية يف هيواها وكان ،عناق فأتته ،املسلمني

ُاهللُرحمهُداودُأبوُرواهُالنزولُ]سببُ«فنزلت ،فاستأمره ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ر  ستأم  أ ولكن ،نعم :فقال ؟ّب تتزوج أن لك

ال   :أي ﴾چچچڃڃ﴿ تعالى[ رأةو   اهلل عبيد كلهم الناس فإن ،مملوكة أو كانت حرة ،مؤمنة م 

 منهم جوازو  ت   وال ﴾ڌڌڍڍڇڇ﴿ وشامئلها بحسنها ﴾ڇڇچ﴿ وإماؤه تعاىل

 عن للنهي تعليل ﴾ڑڑژژڈڈڎڎ﴿ عمومه عىل وهو ،يؤمنوا حتى املؤمنات

 يليق فال ،النار إىل املؤدي الكفر :أي ﴾گکککک﴿ املؤمنني مواصلة يف وترغيب ،مواصلتهم

  ﴾ڳڳ﴿ إليهام املوصلني والعمل االعتقاد إىل :أي ﴾ڳڳگگگ﴿ ومصاهرهتم مواالهتم

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳڳگگگکگکک

ڻںںڱڱڱڱ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭڭۓےۓےھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۇۆۇ

ائائىېىېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 يئىئمئحئجئیییی
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 حال مثل يكون ﴾ڳ﴿ :تعاىل قوله يأيت عندما :)أقول وإرادته بقضائه أو ،وتيسريه تعاىل اهلل بتوفيق :أي

ڱڱ﴿ (تعاىل بإذنه املاء يرشب ،أكرب اهلل :املؤذن قال فإذا ،اً ر  ح   منه أشد   يوم يف أو حزيران يف الصائم

 اهلوى. وخمالفة اخلري ميل من العقول يف ركز ملا ،يتذكروا لكي ﴾ںںڱڱ

 ،يؤاكلوهنا وال ض  ي  احل   يساكنون ال كانوا اجلاهلية أهل أن» روي ﴾ڻڻڻڻ﴿ (222)

 ]أخرجه «فنزلت ،ذلك عن الصحابة من نفر يف داحالدح أبو سأل أن إىل ذلك واستمر ،واملجوس اليهود كفعل

ہہہ﴿ يقربه من مؤذ مستقذر شء احليض :أي ﴾ہۀۀ﴿ بمعناه[ تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام

 بعد يغتسلن أن وهو ،لغايته وبيان للحكم تأكيد ﴾ےۓےھھ﴿ جمامعتهن   فاجتنبوا ﴾ھھ

 تعاىل اهلل ريض حنيفة أبو وقال الغسل. نع اإلتيان جواز تأخري يقتيض فإنه ﴾ڭڭۓ﴿ االنقطاع

 تعاىل اهلل أمركم الذي ىاملأت :أي ﴾ۇۆۇڭڭ﴿ الغسل قبل قرباهنا جاز احليض ألكثر طهرت إذا عنه

 الفواحش عن املتنزهني :أي ﴾ۅۋۋ﴿ الذنوب من ﴾ٴۇۈۈۆ﴿ لكم لهوحل   به

تيان احلائض كمجامعة ،واألقذار  املأتى. غري يف واإل 

 النطف من أرحامهن يف يلقى ملا تشبيهاً  هبا ن  ه  ب  ش   لكم. حرث مواضع ﴾ۉۉۅ﴿ (223)

ن  ﴿ :تعاىل لقوله كالبيان وهو ﴾ېې﴿ بالبذور ت وه 
 
م   َحي ث   ِمن   فَأ َمَرك 

َ
 جهة أي من ﴾ېىې﴿ ﴾الل   أ

 ذلك فذكر ،أحول ولدها كان لهاب  ق   يف دبرها من امرأته جامع من :يقولون كانوا اليهود أن» روي ،شئتم

 التسمية :وقيل الثواب. من لكم خريد   ما ﴾ائائى﴿ [الصحيحني يف النزول سببو] «فنزلت ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول

 به تفتضحون ال ما دوافتزو   ﴾ۇئۇئوئوئ﴿ معاصيه عن باالجتناب ﴾ەئەئ﴿ الوطء عند

يامن يف الكاملني ﴾ۈئۆئۆئ﴿ (القيامة يوم)  الدائم. والنعيم بالكرامة اإل 

 يف نزلت ﴾یجئیییىئىئىئېئېئېئۈئ﴿ (224)

 ومعنى عنها. تعاىل اهلل ريض عائشة عىل الفرتائه مسطح عىل ينفق ال أن حلف ملا عنه تعاىل اهلل ريض يقد  الص  

 ،عليها املحلوف األمور   يامنباأل   املراد فيكون ،اخلري أنواع من عليه حلفتم ملا حاجزاً  تعاىل اهلل جتعلوا وال :اآلية

 خري هو الذي فأت ،منها خرياً  غريها فرأيت يمني عىل حلفت إذا» :سمرة البن والسالم لصالةا عليه كقوله

 ،به احللف بكثرة فتبتذلوه أليامنكم معرضاً  تعاىل اهلل جتعلوا ال أو .[تعاىل اهلل رمحه داود أبو رواه] «يمينك عن ر  ف  وك  

ف  حَ  ك    ت ِطع   َوَل ﴿ :تعاىل بقوله فاحلال   ذم   ولذلك  :أي ،للنهي علة ﴾ىئىئ﴿و .[11 ]القلم: ﴾َمِهي   َل 

 ال عليه واملجرتئ ،تعاىل اهلل عىل جمرتئ فاحلال   فإن ،الناس بني وإصالحكم وتقواكم بركم إرادة عنه أهناكم

 اتكم.ي  بن   ﴾يئىئ﴿ أليامنكم ﴾مئحئ﴿ البني ذات إصالح يف به موثوقاً  وال متقياً  براً  يكون
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پ پٻٻٻٻٱ﴿ (225)

 اهلل يؤاخذكم ال :املعنى ﴾ڀڀڀپپ

 ولكن ،معه قصد ال بام كفارة وال بعقوبة تعاىل

 األيامن من قصدتم بام بأحدها أو هبام يؤاخذكم

  ألسنتكم. قلوبكم فيها وواطأت

 حيلف أن اللغو :تعاىل اهلل رمحه حنيفة أبو وقال

 يعاقبكم ال واملعنى ،الكاذب ظنه عىل بناء الرجل

 بام يعاقبكم ولكن ،األيامن من فيه مأخطأت بام

 يؤاخذ مل حيث ﴾ٺڀ﴿ فيه الكذب تعمدتم

 عىل باملؤاخذة ليعج   مل حيث ﴾ٺٺ﴿ باللغو

 للتوبة. صاً تربي  اجلد   يمني

 حيلفون :أي ﴾ٿٿٿٺ﴿ (22١)

 ﴾ٹٹٹٿ﴿ جيامعوهن ال أن عىل

 حقي  ويل  للم   :أي ،والتوقف االنتظار :صالرتبي 

 طالق وال بفيء يطالب فال املدة ذهه يف ثالتلبي 

 إىل والرجوع اليمني عن التكفري بالفيء )واملراد

 يف رجعوا ﴾ڤٹ﴿ ويؤيده أشهر أربعة من أكثر يف إال إيالء ال :تعاىل اهلل رمحه الشافعي قال ولذلك ،الزوجة(

 .ركف   إذا حنثه إثم للمويل ﴾ڦڦڤڤڤ﴿ باحلنث اليمني

 فيه. بغرضهم ﴾ڃڃ﴿ لطالقهم ﴾ڄڄڄ﴿ قصده صمموا وإن ﴾ڄڦڦ﴿ (227)

 أن واألخبار اآليات عليه دلت ملا األقراء ذوات من هبن املدخول هبا يريد ﴾ڃ﴿ (221)

 نفوس فإن ،االنتظار( )وهو صالرتبي  عىل هلن   وبعث هتييج ﴾چڃ﴿ ذكر ما خالف غريهن حكم

 ها.مضي   ن  ص  يرتب   :أي ﴾چچچ﴿ صالرتبي  عىل وحيملنها يقمعنها بأن رنم  فأ   ،الرجال إىل طوامح النساء

وء  ﴿و  الدارقطني ]رواه «أقرائك أيام الصالة دعي» :والسالم الصالة عليه لقوله ،للحيض ويطلق ،قرء مجع ﴾ق ر 

ڍڍڇڇڇڇ﴿ احليضتني بني الفاصل وللطهر [تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام صحيح يف وأصله ،تعاىل اهلل رمحه

 قوهلا أن عىل دليل وفيه ،الرجعة حلق   وإبطاالً  العدة يف استعجاالً  احليض أو الولد من ﴾ڎڎڌڌ

 ينايف أنه عىل التنبيه بل ،بإيامهنن احلل نفي تقييد منه املراد ليس ﴾ڑکڑژژڈڈ﴿ ذلك يف مقبول

يامن  إىل ﴾کک﴿ املطلقات أزواج :أي ﴾ک﴿ يفعل أن له ينبغي وال عليه جيرتئ ال املؤمن وأن ،اإل 

 املرأة. إلرضار ال بالرجعة ﴾ڳڳگگ﴿ صالرتبي  زمان يف :أي ﴾گگ﴿ إليهن والرجعة النكاح

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭۓۓےےھھھھہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ىئمئحئجئییییىئىئىئېئ

يتىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ

 مخحخجخمحجحمجحجيثىثمثجث
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 الوجوب يف عليهن حقوقهم مثل الرجال عىل حقوق وهلن   :أي ﴾ڱڱڱڱڳڳ﴿

 يف حقوقهم ألن ،فيه وفضل احلق يف زيادة ﴾ڻڻںں﴿ اجلنس يف ال ،عليها املطالبة واستحقاق

 هلن   اسر  وح   عليهن   امو  ق   ألهنم وفضيلة رشف أو ،ونحوها الضار وترك والكفاف املهر قهن  وحقو ،أنفسهم

نفاق الرعاية بفضيلة وخيصون الزواج غرض يف يشاركوهنن   ونَ  الر َجال  ﴿ :تعاىل اهلل قال :)أقول واإل  ام   ََعَ  قَو 
 إىل ويرجعن يفهمن حتى بالنصيحة بل ،والظلم تموالش بالضب ليست القوامة هذه ،[34 ]النساء: ﴾الن َساءِ 

 ومصالح. حلكم يرشعها ﴾ۀۀ﴿ األحكام خالف ممن االنتقام عىل يقدر ﴾ڻڻ﴿ (احلق

 تطليقة بعد تطليقة الرشعي التطليق معناه :وقيل .اثنتان الرجعي التطليق :أي ﴾ہہہ﴿ (22٩)

 وحسن باملراجعة ﴾ھہ﴿ بدعة لثالثوا الطلقتني بني اجلمع :احلنفية قالت ولذلك ،التفريق عىل

ڭڭڭۓۓے﴿ ني  ب  ت   حتى يراجعها ال بأن أو ،الثالثة بالطلقة ﴾ےھھھ﴿ املعارشة

 أحكامه إقامة رتكب ﴾ۋۋٴۇۈۈ﴿ الزوجان :أي ﴾ۆۆۇ﴿ الصدقات من :أي ﴾ۇڭ

 الرجل عىل ﴾ائەئائىىېېېېۉۉ﴿ احلكام أهيا ﴾ۅۅ﴿ الزوجية مواجب من

 إعطائه. يف املرأة وعىل ،واختلعت نفسها به افتدت ام أخذ يف

  .(ذلك يف إثم فال ليطلقها مهرها من شء برتك نفسها تفتدي أن الزوجة أرادت وإذا :)أقول

ۈئۈئۆئ﴿ باملخالفة تتعدوها فال ﴾ۇئۆئۇئ﴿ األحكام من حد ما إىل إشارة ﴾وئوئەئ﴿

 اخللع أن عىل يدل اآلية ظاهر أن واعلم ،التهديد يف مبالغةً  بالوعيد للنهي تعقيب   ﴾ىئىئېئېئېئ

 أيام» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله ذلك ويؤيد ،الزائد عن فضالً  إليها الزوج ساق ما بجميع وال ،وشقاق كراهة غري من جيوز ال

 واجلمهور .[تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام رواه] «اجلنة رائحة عليها فحرام بأس غري من طالقاً  زوجها سألت امرأة

 .فساده عىل يدلي  ال العقد عن املنع فإن نفذوه ولكن استكرهوه

مئ﴿ الطالق ذلك بعد من ﴾حئجئییی﴿ الثنتني بعد طلقها فإن واملعنى ﴾یىئ﴿ (231)

 من كل يرجع أن ﴾ختحتجتيبىب﴿ الثاين الزوج ﴾مبخب﴿ غريه جتتزو   حتى ﴾حبجبيئىئ

 اهلل هحد   ما يقيامن أهنام نهامظ يف كان إن ﴾ىثيثمثجثيتىتمت﴿ بالزواج اآلخر إىل األول والزوج املرأة

 ﴾مخحخجخمح﴿ املذكورة األحكام :أي ﴾جحمجحج﴿ الزوجية حقوق من ورشعه تعاىل

 العلم. بمقتىض ونلمويع يفهمون
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 :أي ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (231)

پپپپ﴿ عدهتن آخر

 واملعنى ،األجل انقضاء بعد إمساك ال إذ ﴾ڀڀ

 تنقيض حتى خلوهن أو ،رضار غري من فراجعوهن

 ﴾ٺڀڀ﴿ تطويل غري من نعدهت

 ﴾ٺٺ﴿ هبن   اإلرضار إرادة تراجعوهن وال

جلاء أو بالتطويل لتظلموهن   فتداء.اال إىل اإل 

 بتعريضها ﴾ٹٹٿٿٿٿٺ﴿

 باإل عراض ﴾ڤڤڤڤٹٹ﴿ للعقاب

 فيها. بام العمل يف والتهاون عنها

 مجلتها من التي ﴾ڦڦڦڦ﴿

 بحقوقها والقيام بالشكر ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد وبعثة اهلداية

 القرآن ﴾ڃڃڄڄڄڄ﴿

ڃ﴿ لرشفهام إظهاراً  بالذكر أفردها والسنة

 وهتديد. تأكيد ﴾ڍڍڇڇڇڇچچچ﴿ عليكم أنزل بام ﴾ڃچ

 ﴾ڑڑژژڈ﴿ عدهتن انقضت :أي ﴾ڈڎڎڌڌ﴿ (232)

 بام ﴾کگ﴿ والنساء اخل ط اب :أي ﴾ککک﴿ والتضييق احلبس :والعضل ،األولياء به املخاطب

 واملنتفع به املتعظ ألنه ﴾ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ﴿ املروءة وتستحسنه الرشع فهيعر

 من فيه ما ﴾ۀڻ﴿ اآلثام دنس من ﴾ڻڻ﴿ أنفع ﴾ڻں﴿ ذكر ما بمقتىض العمل :أي ﴾ں﴿

 علمكم. لقصور ﴾ہہہۀ﴿ والصالح النفع

ھ﴿ الوجوب أو الندب ومعناه ،للمبالغة باخلرب عنه عرب   أمر   ﴾ھھھ﴿ (233)

 ،الرضاعة إمتام أراد ملن ذلك :أي ﴾ڭڭڭڭۓۓ﴿ فيه يتسامح مما ألنه الكامل بصفة أكده ﴾ےے

 .بعدها به عربة وال حوالن اإلرضاع مدة أقىص أن عىل دليل وهو

 ﴾ۈٴۇ﴿ هلن أجرة ﴾ۈۆ﴿ إليه وينسب له يولد الولد فإن ،الوالد يعني ﴾ۆۇۇ﴿

 ،باملعروف والتقييد نؤُ المُ  إلجياب تعليل ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿ وسعه به ويفي احلاكم يراه ما حسب

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچڃچڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳگگگکگکککڑ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھہہہہۀۀ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېېۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈ

ۇئۇئوئوئەئائەئائىىېې

یىئیىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

خبحبجبيئىئمئحئجئیی

 ىثمثجثيتىتمتختحتجتىبيبمب



 17 يالثان اجلزء                 البقرة سورة 

 :أي ﴾ائەئائىىېېېې﴿ يطيقه ال بام العبد يكلف ال وتعاىل سبحانه أنه عىل ودليل

 املراد ﴾ۇئۇئوئوئەئ﴿ الولد بسبب يضاره وال ،وسعه يف ليس ما اآلخر   منهام واحد كل   يكل ف ال

  األب. مات إذا ماله نم املرضعة مؤن :أي ،الصبي وهو األب وارث بالوارث

 والتشاور منهام الرتايض عن صادراً  (اً فطام :يعني) فصاالً  :أي ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿

 يقدم أن وحذراً  ،الطفل لصالح مراعاة تراضيهام اعترب وإنام ذلك يف ﴾ىئیىئىئ﴿ احلولني قبل بينهام

ي  ما عىل أحدها   غريه. أو لغرض ب ه   ي ض 

 إىل ﴾حبجبيئىئمئ﴿ ألوالدكم ملراضعا تسرتضعوا :أي ﴾حئجئییی﴿

  رشعًا. املستحسن املتعارف بالوجه :أي ﴾ىبيب﴿ إيتاءه أردتم ما ﴾مبخب﴿ املراضع

مثجثيتىتمتخت﴿ واملراضع األطفال أمر يف رشع ما عىل املحافظة يف مبالغة ﴾حتجت﴿

 وهتديد. حث ﴾ىث
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ٻٻٻٻٱ﴿ (234)

 والذين :أي ﴾ڀڀپپپپ

 بعدهم صنيرتب   واجاً أز ويذرون منكم ونتوف  ي  

ٺ﴿ عدهتن انقضت :أي ﴾ٺڀڀ﴿

 مجيعاً  املسلمون أو األئمة أهيا ﴾ٺٺ

ط اب التعرض من ﴾ٿٿٿٿ﴿  للخ 

 بالوجه ﴾ٹٹ﴿ للعدة عليهن حرم ما وسائر

 فعلن لو أهنن ومفهومه ،الرشع ينكره ال الذي

 قرصوا فإن ،وهنيكفي  أن فعليهم ينكره ما

 ﴾ڤڤڤٹٹ﴿ اجلناح فعليهم

 عليه. فيجازيكم

ڄڄڦڦڦڦڤ﴿ (235)

 ،للوفاة املعتدات بالنساء واملراد ﴾ڄڄ

 أو مجيلة إنك :هلا يقول أن خطبتها وتعريض

ڃ﴿ ذلك ونحو ،أتزوج أن غريض ومن ،نافعة

چچچ﴿ تعريضاً  وال ترصحياً  تذكروه فلم قلوبكم يف أضمرتم أو ﴾ڃچڃڃ

ڇڇڇ﴿ توبيخ نوع وفيه ،فيهن رغبةال وعن عنهن السكوت عىل تصربون وال ﴾ڇ

 ضواتعر   أن وهو ﴾ڎڈڎڌڌڍ﴿ مجاعاً  أو نكاحاً  تواعدوهن   ال ولكن ،فاذكروهن :أي ﴾ڍ

ژڈ﴿ معروف بقول مواعدة إال أو ،معروفة مواعدة إال مواعدة تواعدوهن   ال :أي ،حواترص   وال

  العدة. من كتب ما تهيين حتى ﴾ککککڑ﴿ النكاح عقدة عقد تعزموا وال :أي ﴾ڑژ

ڱڱ﴿ تعزموا وال ﴾ڳڱ﴿ جيوز ال ما عىل العزم من ﴾ڳڳڳگگگگ﴿

 بالعقوبة. يعاجلكم ال ﴾ڻں﴿ وتعاىل سبحانه اهلل من خشية يفعل ومل عزم ملن ﴾ںڱ

ۀ﴿ املسيس قبل الطالق يف بدعة ال ألنه ،وزر من :وقيل مهر. من تبعة ال ﴾ڻڻڻ﴿ (23١)

 .املهر تسمية والفرض ﴾ھےھھھ﴿ امعوهنجت :أي ﴾ہہہہۀ

ڭۓۓ﴿ الطالق إحياش جرب املتعة إجياب يف واحلكمة ،عوهنومت   فطلقوهن :أي ﴾ے﴿

 اآلية ومفهوم ؛به ويليق يطيقه ما ـ احلال الضيق ـ واملقرت سعة له الذي من كل   عىل :أي ﴾ڭڭڭ

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇچچچڃچڃڃڃ

ڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککککڑڑژژڈ

ڱڳڱڳڳڳگگگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓۓےھےھھھہہہ

ۈۈۆۇۆۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئوئەئەئائائىىېې

ېئىئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئ

 يئىئمئحئجئییییىئىئ
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 الذي بالوجه ﴾ۇۆ﴿ متتيعاً  ﴾ۇ﴿ جالزو يمسها مل التي للمفوضة املتعة إجياب ختصيص يقتيض

 إىل أو ،االمتثال إىل باملسارعة أنفسهم إىل حيسنون نالذي ﴾ٴۇۈۈۆ﴿ واملروءة الرشع يستحسنه

 .بالتمتيع املطلقات

 فالواجب :أي ﴾ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ﴿ (237)

ۆئۇئۇئوئوئ﴿ شيئاً  يأخذن فال املطلقات :أي ﴾ەئەئائ﴿ هلن فرضتم ما نصف

 عىل الزيادة عن عبارة الزوج وعفو ﴾ېئىئېئېئۈئ﴿ وحله لعقده املالك الزوج :أي ﴾ۆئۈئ

 مطعم بن جبري وعن عنه. عفا فقد يسرتده مل فإذا ،النصف اسرتداد استحق   املسيس قبل قطل   فمن ؛احلق  

ىئ﴿ فوبالع أحقي  أنا :وقال ،الصداق هلا فأكمل ،الدخول قبل وطلقها امرأة تزوج أنه عنه تعاىل اهلل ريض

 ال ﴾يئىئمئحئجئی﴿ بعض عىل بعضكم ليتفض   أن تنسوا وال :أي ﴾یییىئ

 وإحسانكم. تفضلكم يضيع
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 لوقتها باألداء ﴾ٻٻٱ﴿ (231)

 وهي ﴾ٻٻ﴿ عليها واملداومة

 يوم والسالم الصالة عليه لقوله ،العرص صالة

 صالة الوسطى الصالة عن شغلونا» :األحزاب

 رمحه مسلم اإلمام أخرجه] «ناراً  بيوهتم اهلل مأل ،العرص

 وقتها يف الناس اشتغال لكثرة وفضلها ،[تعاىل اهلل

 الصالة يف ﴾پپ﴿ املالئكة واجتامع

 والقنوت ،القيام يف له ذاكرين ﴾پپ﴿

 املسي ب ابن وقال خاشعني. :وقيل فيه. الذكر

 الصبح. يف القنوت به املراد عنه: تعاىل اهلل ريض

 ريهغ أو عدو من ﴾ڀڀ﴿ (23٩)

 راكبني أو راجلني فصلوا ﴾ٺٺڀڀ﴿

 ﴾ٿٿ﴿ خوفكم وزال ﴾ٺٺ﴿

ٿ﴿ األمن عىل اشكروه أو ،األمن صالة صلوا

 الرشائع من مكمعل   ما مثل ذكراً  ﴾ٿ

 .﴾ڤٹٹٹٹ﴿ واألمن اخلوف حالتي الصالة وكيفية

 ﴾ڃڃڄڄڄڄ ڦڦڦڦڤڤڤ﴿ (241)

 بالسكنى حوالً  بعدهم يمتعن بأن ألزواجهم حيتضوا أن قبل يوصوا أن يتوفون الذين عىل جيب أنه :واملعنى

َبَعةَ ﴿ :بقوله املدة نسخت ثم اإل سالم أول يف ذلك وكان ،والنفقة ر 
َ
ر   أ ه  ش 

َ
ا   أ  ﴾ڃڃ﴿ [234 ]البقرة: ﴾وََعش 

 وترك كالتطيب ﴾ڇڇڇڇچ﴿ األئمة أهيا ﴾چچچ﴿ األزواج منزل عن

 الزوج مسكن مالزمة عليها جيب يكن مل أنه عىل يدل وهذا ،الرشع ينكره مل مما ﴾ڍڌڍ﴿ اإل حداد

 ممن ينتقم ﴾ڎڌ﴿ وتركها اخلروج وبني ،النفقة وأخذ املالزمة بني ةخمري   كانت وإنام ،عليه واحلداد

 مصاحلهم. يراعي ﴾ڈڎ﴿ منهم خالفه

 .مجيعاً  للمطلقات املتعة أثبت ﴾کککڑژڑژڈ﴿ (241)

 وعد ﴾گگگگ﴿ والعدة الطالق أحكام من بقس ما إىل إشارة ﴾ک﴿ (242)

 لعلكم ﴾ڳڳڳ﴿ ومعاداً  معاشاً  إليه حيتاجون ما واألحكام الدالئل من لعباده سيبني بأنه

 فيها. العقل فتستعملون تفهموهنا

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڦڦڦڤڤڤڤ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ژڈڈڎڎڌڍڌ

گککککڑژڑ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓےےھھھھہہہہۀ

ۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ەئائائىىېېېېۉ

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئ
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ڱڱ﴿ لتواريخا وأرباب الكتاب أهل من بقصتهم سمع ملن وتقرير تعجيب ﴾ڱڱ﴿ (243)

 اهلل فأماهتم ،هاربني فخرجوا طاعون فيها وقع ،واسط قبل يةقر ،داوردان أهل يريد ﴾ڻںں

 دعاهم إرسائيل بني من قوماً  أو وقدره. تعاىل اهلل قضاء من مفر   ال أن ويتيقنوا ليعتربوا أحياهم ثم تعاىل

 كثرية ألوف :أي ﴾ڻڻ﴿ أحياهم ثم أيام ثامنية تعاىل اهلل فأماهتم ،املوت حذر ففروا اجلهاد إىل ملكهم

ن  ﴿ :كقوله ،فامتوا ،موتوا :هلم قال :أي ﴾ہہہۀۀڻ﴿ ون   ك   .[117 البقرة:] ﴾َفيَك 

 عليه حزقيل مر   :قيل ﴾ھھہ﴿ ومشيئته تعاىل اهلل بأمر ،علة غري من واحد رجل ميتة ماتوا أهنم واملعنى

 ناد إليه تعاىل اهلل فأوحى ،ذلك من بفتعج   ،أوصاهلم وتفرقت عظامهم عريت وقد داوردان أهل عىل السالم

. إ ال إله ال وبحمدك اللهم سبحانك :يقولون فقاموا فنادى ،تعاىل اهلل بإذن قوموا أن فيهم  القصة وفائدة أ نت 

ےھھ﴿ للقضاء واالستسالم التوكل عىل وحثهم ،للشهادة والتعرض اجلهاد عىل املسلمني تشجيع

ڭڭڭڭ﴿ ليستبرصوا محاهل عليهم وقص ،ويفوزوا ليعتربوا أحياهم حيث ﴾ۓۓے

 واالستبصار. االعتبار بالشكر يراد أن وجيوز ،ينبغي كام يشكرونه ال :أي ﴾ۇۇ

 ،واقع   حمالة ال راملقد   وأن ،منه صخمل   غري   املوت من الفرار أن   بني   ملا ﴾ۈۈۆۆ﴿ (244)

 يقوله ملا ﴾ۅۋۋٴۇ﴿ وابوالث فالنرص وإ ال تعاىل، اهلل سبيل فيف أجلهم جاء لو إذ ،بالقتال أمرهم

 اجلزاء. وراء من وهو ،يضمرانه بام ﴾ۉۅ﴿ والسابق فاملتخل  

 ثوابه يطلب به الذي العمل لتقديم مثل وتعاىل سبحانه اهلل إقراض ﴾ېېېېۉ﴿ (245)

 احلسن القرض :وقيل طيبًا. حالالً  مقرضاً  أو النفس وطيب باإلخالص مقروناً  حسناً  إقراضاً  ﴾ىى﴿

نفاق دة  املجاه  للمبالغة املغالبة صورة عىل أخرجه ،جزاءه فيضاعف ﴾ائائ﴿ تعاىل اهلل سبيل يف واإل 

 ﴾ۇئۇئوئ﴿ مئة بسبع الواحد :وقيل وتعاىل. سبحانه اهلل إال يقدرها ال كثرة ﴾ەئوئەئ﴿

 ليبد   كيال عليكم عوس   بام عليه تبخلوا فال ،حكمته اقتضت ما حسب بعض عىل عويوس   بعض عىل يقرت  

 قدمتم. ما حسب عىل فيجازيكم ﴾ۈئۆئۆئ﴿ حالكم
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 ﴾پپٻٻٻٻٱ﴿ (24١)

 ﴾ڀپپ﴿ للتشاور جيتمعون مجاعة املأل:

 هو ﴾ٺڀڀڀ﴿ وفاته بعد من :أي

 :السالم عليهم شمويل أو ،شمعون أو ،يوشع

 لنا أقم ﴾ٿٹٿٿٿٺٺٺ﴿

 عن فيه ونصدر أمره يدبر للقتال معه ننهض أمرياً 

ڤڤڤٹٹٹ﴿ رأيه

 عن جبنكم أتوقع :واملعنى ﴾ڦڦڦڤ

ڄڄڄڄڦ﴿ عليكم كتب إن القتال

چچچڃڃڃڃ

 وقد القتال ترك يف لنا غرض أيي  :أي   ﴾چڇ

 عن اإلخراج من ،عليه وحيث يوجبه ما لنا عرض

 أن وذلك ؟األوالد عن واإلفراد األوطان

 يسكنون كانوا العاملقة من معه ومن جالوت

 فظهروا ،وفلسطني مرص نيب الروم بحر ساحل

ڇڇ﴿ وأربعني مئة أربع امللوك أبناء من وأرسوا أوالدهم وسبوا ديارهم فأخذوا إرسائيل بني عىل

 ﴾ژژڈڈ﴿ بدر أهل بعدد عرش وثالثة مئة ثالث ﴾ڎڎڌڌڍڍڇ

 اجلهاد. ترك يف ظلمهم عىل هلم وعيد

 عليهم موسى أخي رانعم بن هارون نسل من وهو ،هلم النبي فقال) ﴾کڑڑ﴿ (247)

 له يكون أين من ﴾ڱڱڱڳڳڳگڳگگگککک﴿ :(السالم

 وراثة منه بامللك أحقي  اأن   واحلال ﴾ۀہۀڻڻڻڻںںڱ﴿ ويستأهل ذلك

 ؟به يعتضد له مال ال فقري نهأو ،ومكنة

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہہ﴿

 ءاصطفا فيه العمدة بأن :أوالً  ؛ذلك عليهم رد   سبهن وسقوط لفقره كهمتلي  استبعدوا المُ  ﴾ۈۈۆ

 به ليتمكن العلم وفور فيه الرشط بأن :وثانياً  .منكم باملصالح أعلم وهو عليكم اختاره وقد وتعاىل سبحانه اهلل

 ومكابدة العدو مقاومة عىل وأقوى القلوب يف خطراً  أعظم ليكون البدن وجسامة ،السياسية األمور معرفة من

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٹٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڍڇڇڇچڇچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

گڳگگگککککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہۀہۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ائائىىېېې

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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 تعاىل اهلل بأن :وثالثاً  .رأسه فينال يده يمدي  القائم الرجل وكان ،فيهام تعاىل اهلل زاده وقد ،ذكرتم ما ال ،احلروب

 بمن عليم ويغنيه الفقري عىل يوسع الفضل واسع أنه :ورابعاً  .يشاء من يؤتيه أن فله اإلطالق عىل امللك مالك

 وغريه. النسيب من بامللك يليق

 كهومل   طالوت اصطفى وتعاىل سبحانه أنه عىل حجة منه بواطل ملا ﴾ۋۋٴۇ﴿ (241)

 الضمري ﴾ىىېې﴿ الصندوق ﴾ېېۉۉۅۅ﴿ عليهم

ائ﴿ التوراة وهو ،إليه تسكنون ما فيه مودع :أي للتابوت أو ،وطمأنينة لكم سكون إتيانه يف :أي لإلتيان،

ها( )أي: األلواح رضاض ﴾ۇئوئوئەئەئائ رس  
 ،وثيابه المالس عليه موسى وعصا ،ك 

 به فنزلت السالم، عليه موسى بعد تعاىل اهلل رفعه :قيل ﴾ۆئۆئۇئ﴿ السالم عليه هارون وعاممة

 يف )إن ﴾یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ﴿ إليه ينظرون وهم السالم عليهم املالئكة

قني كنتم إن عليكم طالوت مل ك قد تعاىل اهلل أن عالمةً  إليكم التابوت رجوع  .(]النسفي[ مصد 
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 انفصل ﴾ٻٻٻٱ﴿ (24٩)

پپٻ﴿ العاملقة لقتال بلده عن هبم

ڀ﴿ املخترب معاملة معاملكم ﴾پپ

 ليس أو ،أشياعي من فليس ﴾ٺڀڀڀ

 من :أي ﴾ٿٿٺٺٺ﴿ معي حدبمت  

 من استثناء ﴾ٹٹٹٹٿٿ﴿ يذقه مل

  ب  رش    نم  ف  ﴿ :قوله
ڤڤڤڤ﴿ ﴾ه  ن  م 

 ﴾ڄڄڄڄڦڦڦڦ

 بعضهم :أي ﴾ڃ﴿ وهخيالف مل الذين القليل :أي

 ﴾چچچچڃڃڃ﴿ :لبعض

ڇڇڇڇ﴿ وقوهتم لكثرهتم

 لقاء نواتيق   الذين منهم صاخلل   قال :أي ﴾ڍڍ

 يستشهدون أهنم علموا أو ،ثوابه عواوتوق   تعاىل اهلل

ڎڌڌ﴿ تعاىل اهلل فيلقون قريب عام

 بحكمه ﴾ڑڑژژڈڈڎ

 واإلثابة. بالنرص ﴾کککک﴿ وتيسريه

ڳڳڳڳ﴿ منهم ودنوا هلم ظهروا :أي ﴾گگگگ﴿ (251)

 ،بالدعاء وتعاىل سبحانه اهلل إىل التجؤوا ﴾ڻڻںںڱڱڱڱ

 مداحض يف القدم ثبات ثم ،األمر مالك هو الذي قلوهبم يف الصرب إفراغ أوالً  سألوا إذ ،بليغ ترتيب وفيه

 غالبًا. عليهام املرتتب العدو عىل النرص ثم ،عنه املسبب احلرب

 أي ﴾ھہہہہۀ﴿ بنرصه فكرسوهم ﴾ۀڻڻ﴿ (251)

 كالرسد ﴾ےےھھ﴿ النبوة :أي ﴾ھ﴿ ملك عىل داود قبل جيتمعوا ومل إرسائيل بني ملك

ۇۇڭڭڭڭۓۓ﴿ والطري الدواب وكالم (الدروع صناعة)

 وينرص ببعض الناس بعض يدفع وتعاىل سبحانه أنه ولوال ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆ

  بشؤمهم. األرض لفسدت أو ،األرض يف وأفسدوا بوال  لغ   فسادهم هبم ويكف رالكفا عىل املسلمني

 التابوت وإتيان طالوت ومتليك األلوف حديث من قص   ما إىل إشارة ﴾ۉۅۅ﴿ (252)

 الكتاب أهل فيه يشك ال الذي املطابق بالوجه ﴾ېېېۉ﴿ جالوت داود   ل  وقت   اجلبابرة واهنزام

 واستامع. تعرف غري من هبا أخربت ملا ﴾ائىىې﴿ التواريخ وأرباب

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇ

ککککڑڑژژڈڈ

ڳڳڳگگگگ

ںںڱڱڱڱڳ

ۀۀڻڻڻڻ

ھھہہہہ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ۈۆۆۇۇڭ

ۉۅۅۋۋٴۇۈ

 ائىىېېېېۉ
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 اجلامعة إىل إشارة ﴾ٻٻ﴿ (253)

پٻٻ﴿ السورة يف قصصها املذكورة

پ﴿ لغريه ليست بمنقبة خصصناه بأن ﴾پپ

 والسالم الصالة عليه موسى وهو ﴾ڀڀڀڀ

 من غريه عىل فضله بأن ﴾ٺٺٺٺ﴿

 حممد وهو ،متباعدة بمراتب أو ،متعددة وجوه

 املتكاثرة واحلجج العامة بالدعوة هخص   فإنه ،ملسو هيلع هللا ىلص

 بتعاقب املتعاقبة واآليات املستمرة واملعجزات

 الفائتة والعملية العلمية والفضائل الدهر

 املتعني العلم كأنه شأنه لتفخيم واإلهبام للحرص.

 إبراهيم :وقيل التعيني. عن املستغني الوصف هلذا

 أعىل هي التي باخللة خصصه السالم عليه

ل و :وقيل املراتب. ن   العزم أ و 
 :)أقول الرسل م 

 تعاىل اهلل رسل هم ،أنبائهم من عليك قصصنا

 واملراتب واملنزلة الفضل يف متفاوتون وهم ،حقاً 

 رفع من ومنهم ،والسالم الصالة عليه موسى مثل سفري غري من بالتكليم تعاىل اهلل خصصهم من منهم ،العلية

ٿ﴿ (أمجعهم وعىل عليه اهلل صىل اهلل عبد بن حممد النبيني تمكخا ،املرسلني سائر عىل وفضله قدره

 وتعظيمه حتقريه يف والنصارى اليهود إلفراط بالتعيني خصه ﴾ٹڤٹٹٹٿٿٿ

ڃڄڄڄ﴿ الرسل بعد من ﴾ڄڦڦڦڦ﴿ مجيعاً  الناس هدى ﴾ڍڍڇ﴿

چچڃڃ﴿ بعضاً  بعضهم وتضليل الدين يف الختالفهم ،الواضحة املعجزات :أي ﴾ڃ

عراضه ﴾ڇڇڇچ﴿ تفضالً  األنبياء دين التزام بتوفيقه ﴾چ ڌڍڍڇ﴿ بخذالنه عنه إل 

 عدالً. يشاء من وخيذل ،فضالً  يشاء من فيوفق ﴾ژژڈڈڎڎ﴿ للتأكيد رهكر   ﴾ڌ

 ،بعض عىل بعضهم تفضيل جيوز وأنه ،األقدام متفاوتة والسالم الصالة عليهم األنبياء أن عىل دليل واآلية

 خرياً  ملشيئته تابعة وتعاىل سبحانه اهلل بيد احلوادث وأن ،بالعمل قيتعل   فيام الظن اعتبار ألن ،بقاطع ولكن

 .كفراً  أو إيامناً  رشاً  أو كان

ڳڳڳگگگگ﴿ إنفاقه عليكم أوجبت   ما ﴾ککککڑڑ﴿ (254)

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڦڤڤڤٹڤٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ہہۀۀڻڻڻڻںڱں

ڭڭڭڭۓےۓےھھھہھہ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۇۆۇ

وئوئەئەئائائىېىېې

ىئىئېئېئۈئېئۈئۆئۆئۇئۇئ

حبجبيئمئىئحئجئییییىئ

ىتمتختحتجتيبمبىبخب

 حخجخمحجححجمجيثىثمثجثيت
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 ال إذ ،عذابه من صواخلال فرطتم ما تدارك عىل فيه تقدرون ال يوم يأيت أن قبل من ﴾ڱںڱڱڱڳ

 ،به يساحموكم أو أخالؤكم عليه يعينكم حتى خلة وال ،العذاب من به تفتدون أو تنفقونه ما فتحصلون فيه بيع

ِذنَ  َمن   إِل  ﴿ شفاعة وال
َ
ل   َل   َورَِضَ  ن  الر ْح    َل   أ  ما حط يف لكم تشفع شفعاء عىل تتكلوا حتى [11٩ ]طه: ﴾قَو 

 أو ،أنفسهم ظلموا الذين الظاملون هم للزكاة والتاركون :يريد ﴾ڻڻڻں﴿ ذممكم يف

 .وجهه غري عىل ورصفوه ،موضعه غري يف املال وضعوا

 ،ويقدر يعلم أن يصح الذي ﴾ہ﴿ غريه ال للعبادة املستحقي  أنه :املعنى ﴾ہہۀۀڻ﴿ (255)

مكان القوة عن المتناعه يزول ال واجب فهو له يصح ما وكلي   اخللق بتدبري القيام لدائما ﴾ہھ﴿ واإل 

 ،قيوماً  حياً  لكونه وتأكيد للتشبيه نفي واجلملة ،النوم   ميتقد   فتور :ةن  الس   ﴾ےۓےھھھ﴿ وحفظه

ڭڭڭۓ﴿ والتدبري احلفظ يف قارصاً  (آفةب مصاباً  :أي) احلياة مؤوف كان نوم أو نعاس أخذه من فإن

 بيان ﴾ۅۅۋۋٴۇۈۈۆ﴿ األلوهية يف دهفري ت عىل به واحتجاج هتلقيومي   تقرير   ﴾ۇۆۇڭ

 فضالً  ،واستكانة شفاعة يريده ما يدفع بأن ليستقل يدانيه أو يساويه أحد ال وأنه ،وتعاىل سبحانه شأنه لكربياء

 أمور أو ،بعدهم وما قبلهم ما ﴾ېىېېېۉۉ﴿ خماصمة :أي ،مناصبة أو عناداً  يعاوقه أن عن

ەئائائى﴿ يدركونه ال وما يدركونه ما أو ،يعقلونه وما حيسونه ما أو ،اآلخرة وأمور الدنيا

 وحدانيته عىل الدال التام الذايت بالعلم تفرده عىل يدل هذا و ،يعلموه أن ﴾ۇئۇئوئوئ﴿ معلوماته من ﴾ەئ

 اللَ  قََدر وا اَومَ ﴿ :تعاىل كقوله ،جمرد ومتثيل لعظمته تصوير ﴾ۈئېئۈئۆئۆئ﴿ اىلوتع سبحانه
رِهِ  َحق   ر ض  وَ  قَد 

َ يعا   اْل  مَ  َقب َضت ه   ََجِ م   اَمةِ ال ِقيَ  يَو  ِوي ات   ات  وَ َوالس   احلقيقة يف كريس وال [١7 ]الزمر: ﴾بِيَِميِنهِ  َمط 

 اهلل ريض أولياؤنا قال كام) كواملل   مالعالُ  كريس من مأخوذ ،ملكه أو علمه عن جماز كرسيه :وقيل قاعد. وال

 ،كرسياً  سمي ولذلك ،العرش يدي بني جسم :وقيل .(املخلوقات ذرائر عروش عىل استوى :عنهم تعاىل

 ﴾یىئ﴿ واألرض السموات حفظ :أي ﴾ىئىئ﴿ يثقله وال :أي ﴾ېئېئ﴿ السبع بالسموات حميط

ر ﴾یی﴿ واألشباه األنداد عن املتعايل  عىل مشتملة اآلية وهذه سواه. ما كلي  إليه باإلضافة املستحق 

 الوجود واجب ،باحلياة متصف ،األلوهية يف واحد موجود تعاىل أنه عىل لةدا فإهنا ،اإلهلية املسائل أمهات

 ،والفتور التغري عن مربأ ،واحللول التحيز عن منزه ،لغريه املقيم بنفسه القائم هو القيوم إذ ،لغريه موجد لذاته

 ذو ،فروعوال األصول ومبدع ،وامللكوت امللك مالك ،األرواح يعرتي ما يعرتيه وال األشباح يناسب ال

ن   إ ال   عنده يشفع ال الذي ،الشديد البطش ه   أ ذ ن   م   كليها ،وخفيها جليها ،كلها باألشياء وحده مالعالُ  ،ل 

 عام متعال ،شأن يشغله وال ،شاق دهويؤ ال ،عليه قدروي   ملكي   أن يصح ما كل   والقدرة امللك واسع ،وجزئيها

 ،الكريس آية القرآن يف آية أعظم إن» :والسالم الصالة عليه قال ولذلك ،فهم به حييط ال عظيم وهو ،يدركه

 مسلم ماماإل أخرجه] «الساعة تلك من الغد إىل سيئاته من ويمحو حسناته من يكتب ملكاً  تعاىل اهلل بعث قرأها من
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 أخرجه] «املوت إال اجلنة دخول من يمنعه مل ،مكتوبة صالة كل   دبر يف الكريس آية قرأ من» :وقال ،[تعاىل اهلل رمحه

  .[الكربى السنن يف تعاىل اهلل رمحه النسائي

كراه إذ ﴾مئىئحئجئی﴿ (25١)  ولكن ،عليه حيمله خرياً  فيه ي رى ال فعالً  الغري إلزام احلقيقة يف اإل 

يامن متي ز ﴾مبىبخبحبجبيئ﴿ يامن أن عىل الدالئل ودلت ،الواضحة باآليات الكفر من اإل   رشد   اإل 

 نفسه بادرت ذلك له تبني متى والعاقل ،الرسمدية الشقاوة إىل يؤدي ي  غ   والكفر ،األبدية السعادة إىل يوصل

يامن إىل كراه إىل حيتج ومل ،والنجاة بالسعادة للفوز طلباً  اإل   أو ،بالشيطان ﴾حتجتيب﴿ واإل جلاء اإل 

 وتصديق توحيدبال ﴾متخت﴿ تعاىل اهلل عبادة عن صد أو ،تعاىل اهلل دون من عبد ما كل أو ،األصنام

يثىث﴿ الوثيق احلبل من الوثقى بالعروة نفسه من اإل مساك طلب ﴾مثجثيتىت﴿ الرسل

 النفاق. عىل هتديد ولعله ،بالنيات ﴾حخجخ﴿ باألقوال ﴾محجح﴿ هلا انقطاع ال ﴾حجمج
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 همحمبي  ﴾ٻٻٻٱ﴿ (257)

 وثبت إيامنه أراد من هبم واملراد ،أمورهم ومتويل

 وتوفيقه تههبداي ﴾ٻ﴿ يؤمن أنه علمه يف

 اهلوى واتباع اجلهل ظلامت ﴾پپ﴿

پ﴿ الكفر إىل املؤدية والشبه الوساوس وقبول

يامن إىل املوصل اهلدى إىل ﴾پڀ ڀ﴿ اإل 

 أو ،الشياطني أي ﴾ٺڀڀ

ٺ﴿ اوغريه والشيطان اهلوى من املضالت

 منحوه الذي النور من ﴾ٿٿٿٺٺ

 يف واالهنامك االستعداد وفساد الكفر إىل بالفطرة

 الشكوك ظلامت إىل البينات نور من أو ،الشهوات

ڤٹٹٹٹٿ﴿ والشبهات

 .وحتذير وعيد ﴾ڤڤ

 ﴾ڄڄڄڦڦڦڦڤ﴿ (251)

ڃڃڄ﴿ ومحاقته نمروذ حماجة من تعجيب

 ﴾ڇڇچچچچڃ﴿ ةاملحاج   عىل ومحله امللك إيتاء أبطره :أي ،آتاه ألن ﴾ڃ

ڈڈڎڎڌ﴿ وبالقتل القتل عن بالعفو ﴾ڍڌڍڇڇ﴿ األجساد يف واملوت احلياة بخلق

 عىل االعرتاض عن والسالم الصالة عليه إبراهيم أعرض ﴾کککڑڑژژ

 عدول احلقيقة يف وهو ،للمشاغبة دفعاً  التمويه هذا نحو عىل فيه يقدر ال بام االحتجاج إىل الفاسدة معارضته

 ولعل أخرى. إىل حجة عن ال ،غريه هبا تياناإل   عن يعجز التي مقدوراته من جيل مثال إىل خفي مثال عن

 امللك بطر عليه محله وإنام .بذلك إبراهيم فنقضه ،تعاىل اهلل يفعله جنس كل يفعل أن يقدر أنه زعم نمروذ

ڳڳگ﴿ مبهوتاً  فصار ﴾گگگک﴿ (حمال والتناسخ واحللول :)أقول احللول اعتقاد أو ،ومحاقته

 أو ،االحتجاج حمجة هيدهيم ال :وقيل اهلداية. قبول عن اعباالمتن أنفسهم ظلموا الذين ﴾ڱڳڳ

 القيامة. يوم اجلنة طريق أو ،النجاة سبيل

 ساقطة خالية ﴾ڻڻڻڻ﴿ رشحيا بن عزير وهو ﴾ںںڱڱڱ﴿ (25٩)

حياء طريق معرفة عن بالقصور اعرتافاً  ﴾ھھہہہہۀۀ﴿ سقوفها عىل حيطاهنا  ،اإل 

پڀپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇڇ

گککککڑڑژژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭۇڭڭۓڭۓےےھھھھہ

ۉۉۅۅۋٴۇۋۈۈۆۆۇ

ەئائىائىېېېې

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 حبجبيئىئمئحئجئیییی
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 ﴾ڭۇڭڭ﴿ باإل حياء ﴾ۓڭۓ﴿ عام مئة ميتاً  فألبثه ﴾ےےھھ﴿ املحيي لقدرة واستعظاماً 

ۉۅۅۋ﴿ الظان   كقول ﴾ٴۇۋۈۈۆۆۇ﴿ نبي   أو ك  مل   :وقيل .تعاىل اهلل هو القائل

 تفرقت كيف ﴾ەئەئائ﴿ الزمان بمرور يتغري مل ﴾ىائىېېېېۉ

 أنا :وقال ارهمح عىل قومه أتى أنه روي آية. لنجعلك ذلك وفعلنا :أي ﴾ۇئۇئوئوئ﴿ عظامه

 ملا :وقيل .اهلل ابن هو :وقالوا ،بذلك فعرفوه ـ قبله أحد حيفظها ومل ـ احلفظ من التوراة فقرأ ،فكذبوه ،عزير

 ﴾ۈئۆئۆئ﴿ سنة مئة حديث :قالوا بحديث ثهمحد   فإذا ،شيوخاً  وأوالده اً شاب   كان منزله إىل رجع

 بعضها نرفع أو ،نحييها كيف ﴾ېئۈئ﴿ مإحيائه من بتعج   الذين األموات أو احلامر عظام يعني

جئیی﴿ قدير شء كل   عىل تعاىل اهلل أن   ﴾ییىئىئىئېئېئ﴿ عليه ونركبه بعض عىل

 .﴾حبجبيئىئمئحئ



 111 الثالث اجلزء                 البقرة سورة  

پپٻٻٻٻٱ﴿ (2١1)

 :أي) عياناً  علمه ليصري ذلك سأل إنام ﴾پپ

ڀ﴿ (العني إىل العلم من ألخرج املعاينة سألتك

 الرتكيب بإعادة ياءاإل ح عىل قادر بأين ﴾ڀڀڀ

 الناس أغرق   أنه علم وقد ـ ذلك له قال ؟واحلياة

يامن يف  السامعون فيعلم ،به أجاب بام ليجيب ـ اإل 

 بىل :أي ﴾ٿٿٺٺٺٺ﴿ غرضه

 وسكون بصرية ألزيد ذلك سألت ولكن ،آمنت

 واالستدالل الوحي إىل العيان بمضامة قلب

 هعلي إبراهيم سيدنا من اً شك ليس هذا :)أقول

  .(العيان إىل العلم من ليخرج ولكن ،السالم

 طاوساً  :قيل ﴾ٹٹٹٿٿ﴿

 بدل النرس ذكر من ومنهم ،ومحامة وغراباً  وديكاً 

 باحلياة النفس إحياء أن إىل إيامء وفيه ،احلاممة

 والزخارف الشهوات حب بإماتة يتأتى إنام األبدية

 هبا املشهور والصولة ،الطاووس صفة هو الذي

 وإنام احلامم. هبام املوسوم اهلوى إىل واملسارعة والرتفع ،الغراب هبام املتصف األمل وبعد النفس سةوخ الديك

نسان إىل أقرب ألنه الطري خص  لتتأملها إليك واضممهن   فأملهن   ﴾ڤٹ﴿ احليوان خلواص وأمجع اإل 

 ﴾ڦڦڦڦڤڤڤ﴿ اإل حياء بعد عليك تلتبس لئال وألواهنا( عالماهتا )أي: شياهتا وتعرف

 تعاىل اهلل بإذن تعالني :هلن قل ﴾ڄڄ﴿ بحضتك التي اجلبال عىل أجزاءهن وفرق جزئهن ثم :أي

 فيمسك ويقطعها ريشها وينتف يذبحها بأن أ مر أنه روي مشيًا. أو طرياناً  مرسعات ساعيات ﴾ڄڃڄ﴿

 ،اآلخر إىل يطري جزء كلي  علفج ،ذلك ففعل ،ينادهين ثم اجلبال عىل ويوزعها أجزائها سائر وخيلط رؤوسها

 األبدية باحلياة نفسه إحياء أراد من أن إىل إشارة وفيه .رؤوسهن   إىل فانضممن أقبلن ثم ،جثثاً  صارت حتى

 فيطاوعنه ،سطوهتا( )أي: رهتاو  س   تنكرس حتى ببعض بعضها ويمزج فيقتلها البدنية القوى عىل يقبل أن فعليه

 والسالم الصالة عليه إبراهيم فضل عىل شاهداً  لك وكفى الرشع. أو قلالع بدعاية دعاهن   متى مرسعات

ن   م  ي   ،الوجوه أيرس عىل احلال يف يريه أن أراد ما أراه تعاىل نهأ السؤال يف األدب وحسن الدعاء يف الضاعة و 

زيراً  وأراه   عام. مئة أماته أن بعد ع 

 ويذره. يفعله ما كل يف بالغة حكمة ذو ﴾چچ﴿ يريده عام يعجز ال ﴾چڃڃڃ﴿

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڄڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککڑکڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ہۀہۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓےےھھھھہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئەئائائىىېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

جئییییىئىئىئېئ

 يبىبمبخبحبجبىئيئمئحئ
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 مثلهم أو حبة كمثل نفقتهم مثل أي ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇچ﴿ (2١1)

نبات أسند ﴾ڑکڑژژڈڈڎڎ﴿ حبة باذر كمثل  كام األسباب من كانت ملا احلبة إىل اإل 

 سبع منه لكل بيتشع   ساق منها خيرج أنه :واملعنى ؛تعاىل اهلل هو احلقيقة عىل واملنب ت ،واملاء األرض إىل يسند

 ال ﴾گگ﴿ بفضله ﴾گگک﴿ املضاعفة تلك ﴾کک﴿ حبة مئة فيها سنبلة منها لكل   ،شعب

 إنفاقه. وقدر املنفق ةبني   ﴾ڳڳ﴿ الزيادة من به يتفضل ما عليه يضيق

 يعتد أن :واملني  ﴾ۀہۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ﴿ (2١2)

نفاق بني للتفاوت «ثم»و ،عليه أنعم ما ببسب عليه يتطاول أن واألذى إليه. أحسن من عىل بإحسانه  وترك اإل 

ے﴿ األجر( بخس )من ﴾ھھھ﴿ إنفاقهم( ثواب )أي: ﴾ھہہہ﴿ واألذى املن

 .(]النسفي[ الثواب بفوت حزن وال العذاب، من خوف ال أو: فوته؛ من) ﴾ۓۓے

 تعاىل هللا من املغفرة نيل أو ،هإحلاح   السائل عن وجتاوز ﴾ڭ﴿ مجيل رد   ﴾ڭڭ﴿ (2١3)

 إنفاق   عن ﴾ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿ رده ويغتفر يعذره بأن السائل من عفو أو ،اجلميل بالرد

 بالعقوبة. ويؤذي يمن من معاجلة عن ﴾ۅۋ﴿ وإيذاء بمن  

 منهام واحد بكل أجرها حتبطوا ال ﴾ىېېېېۉۉۅ﴿ (2١4)

 رضا به يريد وال بإنفاقه يرائي الذي املنافق كإبطال ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى﴿

ېئ﴿ أملس حجر كمثل ﴾ېئۈئ﴿ إنفاقه يف املرائي فمثل أي ﴾ۈئ﴿ اآلخرة ثواب وال تعاىل اهلل

مئحئجئیی﴿ الرتاب من نقياً  أملس ﴾ییىئ﴿ القطر عظيم مطر ﴾ىئىئېئ

 .والرشاد اخلري إىل ﴾يبىبمبخبحبجب﴿ ثواباً  له جيدون وال رياء فعلوا بام ينتفعون ال ﴾ىئيئ

 عنها. يتجنب أن للمؤمن بد   وال ،الكفار صفات من اإلنفاق عىل واألذى واملن اءالرئ بأن تعريض وفيه

  :أمور ثالثة وأصوله ،بالكلية الرياء عرق أصول تقطع أن بد   ال :)أقول

 والباطنة. الظاهرة بشهواهتا والتعلق الدنيا حبي  :أوالً 

 .اآلخرة عىل وترجيحها العاجلة ةاللذ   :ثانياً 

 .ذمهم أو مدحهم يف اخللق إىل اتااللتف :ثالثاً 

 إىل والرجوع ،املوت من له واملسجود للساجد بد   فال ،ومدحوه ،ملخلوق الكائنات سجدت لو فرضاً 

 .(رونتفك   وجل عز اهلل بموعظة عظنت   أن بد   فال ،وجل عز اهلل
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ٻٻٻٻٱ﴿ (2١5)

 لبعض وتثبيتاً  ﴾ڀپپپپ

يامن عىل أنفسهم  فمن ،الروح شقيق املال فإ ن ،اإل 

 ومن ،نفسه بعض تثب   تعاىل اهلل لوجه ماله بذل

 أن عىل تنبيه وفيه .كلها تهاثب   وروحه ماله بذل

نفاق حكمة  البخل عن النفس تزكية للمنفق اإل 

 ومثل :أي ﴾ڀڀڀ﴿ املال وحب

 ،مرتفع بموضع بستان كمثل الزكاة يف هؤالء نفقة

 ثمراً  وأزكى منظراً  أحسن يكون شجره فإن

ٺ﴿ القطر عظيم مطر ﴾ٺٺ﴿

 تثمر كانت ما مثيل ﴾ٿ﴿ ثمرهتا ﴾ٺ

 :أي ﴾ٹٹٹٿٿٿ﴿ الوابل بسبب

 منبتها لكرم يكفيها فطل أو ،طل   يصيبها فالذي

 املطر هو :الط لي و مكاهنا. الرتفاع هوائها وبرودة

 زاكية هؤالء نفقات أن :واملعنى ،القطر الصغري

 تتفاوت كانت وإن ،لبحا تضيع ال تعاىل اهلل عند

 اإلخالص. يف وترغيب الرياء عن حتذير ﴾ڤڤڤڤٹ﴿ أحواله من إليها ينضمي  ما باعتبار

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿ (2١١)

 ال صغار ﴾ڌڍڍ﴿ أصعب الشيخوخة يف والعالة الفاقة فإن ،السن كرب :أي ﴾ڇڇڇ

 احلسنة األفعال يفعل من حال ثيلمت :واملعنى ﴾ڈژڈڎڎڌ﴿ الكسب عىل هلم قدرة

 وجدها إليها حاجته واشتدت القيامة يوم كان إذا واألسف احلرسة يف وإيذاء كرياء حيبطها ما إليها ويضم

 ثم ،اجلربوت جناب إىل بفكره وترقى ،امللكوت عامل يف هبرس   جال من به وأشبههم ؛شأنه هذا من بحال حمبطة

ڑڑژ﴿ نثوراً م هباء سعيه وجعل ،احلق   سوى ما إىل والتفت ،الزور عامل إىل عقبيه عىل نكص

  هبا. فتعتربون فيها رونتتفك   :أي ﴾گکککک

  (.عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال كام ،الرياء نم حتذرنا اآلية هذه أقول:)

ڱڱڱ﴿ جياده أو ،حالله من ﴾ڱڳڳڳڳگگگ﴿ (2١7)

ۀڻڻڻ﴿ واملعادن والثمرات احلبوب من لكم أخرجنا ما طيبات ومن :أي ﴾ںڻں

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژڈژڈڎڎڌ

گگگکککک

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻںڻںڱ

ۓۓےےھھھھہہہ

ۇۆۇڭڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىېىېېې

 ېئۈئۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئ
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 ال أنكم وحالكم :أي ﴾ہہ﴿ لكم أخرجنا مما أو ،املال من الرديء تقصدوا وال :أي ﴾ۀ

 كانوا :امعنه اهلل ريض عباس ابن وعن .فيه تتساحموا أن إال ﴾ھھھہہ﴿ لرداءته حقوقكم يف تأخذونه

ار:)ا ارهورش   أردئه( )أي: التمر بحشف قونيتصد   ( مجع لرش   حاله ريطه   أن لإلنسان بد   ال )أقول: عنه هوافن   رش  

 النتفاعكم به يأمركم وإنام ،إنفاقكم عن ﴾ۓےےھ﴿ (والرذالة واخليانة املادة من خالقه جتاه

 وإثابته. بقبوله ﴾ڭۓ﴿

نفاق يف ﴾ڭڭڭ﴿ (2١1)  والعرب ،البخل عىل ويغريكم ﴾ۇۆۇ﴿ اإل 

نفاق يف يعدكم :أي ﴾ٴۇۈۈۆ﴿ املعايص :وقيل فاحشًا. البخيل تسمي  لذنوبكم مغفرة اإل 

 أنفق ملن الفضل واسع :أي ﴾ۅۅ﴿ اآلخرة يف أو ،الدنيا يف أنفقتم مما أفضل خلفاً  ﴾ۋۋ﴿

 بإنفاقه. ﴾ۉۉ﴿

ِ فَ  ون د  عَ  م  ك  لَ  انَ طَ ي  الش   ن  إِ ﴿ :شأنه جل القائل وهو تعاىل اهلل من أصدق أحد ال :)أقول  ﴾اوًّ د  عَ  ه  وذ  اّت 
 اإلصغاء وعدم خمالفته يف هومعادات   ،تعاديه أن وأمرك ،عدو لك الشيطان نأ وتعاىل تبارك ربك أخربك ،[١ :فاطر]

 ،منه حذر عىل كنف ،[121 :النساء] ﴾اور  ر  غ   ل  إِ  ان  َط ي  الش   م  ه  د  عِ يَ  امَ وَ  م  يهِ ن  مَ ي  وَ  م  ه  د  عِ يَ ﴿ :تعاىل قال ،لوسوسته

 وجيعلك يصطفيك أن عسى وجل عز هلل خملصاً  وكن ،ويراه يراك تعاىل فإنه ،تعاىل باهلل فاستعذ عليك هجم فإذا

 لَي َس  ِعبَاِدي إِن  ﴿ :وتعاىل تبارك القائل وهو ،حمبوباً  عبداً  تعاىل اهلل عند كنت منهم أصبحت فإن ،املخلصني من
ل َطان   َعلَي ِهم   لََك   :إبليس عن حاكياً  تعاىل قال كام ،الشيطان كيغوين   فال ،[١5 :اءاإلرس] ﴾َوِكيَل   بَِرب َك  َوَكَف  س 

م  ﴿ ِوَين ه  غ 
 
َِعيَ  َوَْل َج 

َ
م   ِعبَاَدكَ  إِل   * أ لَِصيَ  ِمن ه   .(عليهم سبيل فال [41ـ3٩ :احلجر] ﴾ال م خ 

ې﴿ (والسنة القرآن علم هي احلكمة :)أقول العمل وإتقان العلم حتقيق ﴾ېې﴿ (2١٩)

 اخلالصة العقول ذوو ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئائائىېى

 اهلوى. متابعة إىل والركون الوهم شوائب عن
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 أو قليلة ﴾ٻٻٻٱ﴿ (271)

ٻ﴿ باطل أو حق   يف ،عالنية أو رساً  ،كثرية

 طاعة يف ،رشط بغري أو برشط ﴾پپپ

 عليه فيجازيكم ﴾ڀڀڀپ﴿ معصية أو

 املعايص يف ينفقون الذين ﴾ٺڀ﴿

 يمنعون أو ،(املعايص يف ينذرون :أي) هافي وينذرون

 ﴾ٺٺٺ﴿ بالنذر يوفون وال الصدقات

 عقابه. من ويمنعهم تعاىل اهلل من ينرصهم من

 ﴾ٹٹٿٿٿٿ﴿ (271)

ڤٹٹ﴿ إبداؤها شيئاً  فنعم  

ڤڤ﴿ اإل خفاء مع تعطوها :أي ﴾ڤ

 وملن التطوع يف وهذا ،لكم خري فاإل خفاء ﴾ڦڦ

 لنفي أفضل لغريه الفرض داءإب فإن باملال عرفي   مل

ڄڄڄڦڦ﴿ عنه التهمة

 اإل رسار. يف ترغيب ﴾ڃڃڃڃڄ

 واحلثي  اإل رشاد عليك وإنام ،مهديني الناس جتعل أن عليك جيب ال ﴾چچچ﴿ (272)

 رصيح ﴾ڍڍڇڇڇڇ﴿ اخلبيث وإنفاق واألذى كاملن   القبائح عن والنهي ،املحاسن عىل

 معروفة نفقة من ﴾ڎڎڌڌ﴿ قوم دون بقوم ختص وأهنا ،وبمشيئته تعاىل اهلل من اهلداية بأن

ڑژژ﴿ اخلبيث تنفقوا وال عليه وامتني  فال ،غريكم به ينتفع ال ألنفسكم فهو ﴾ڈڈ﴿

 وطلب تعاىل اهلل وجه البتغاء إال منفقني غري فألنفسكم خري من تنفقون وما :قال وكأنه ﴾کککڑ

ل ف ما أو ،مضاعفة فاً أضعا ثوابه ﴾ڳگگگگک﴿ ثوابه  عليه لقوله استجابة للمنفق خي 

 ناساً  أن :روي .[تعاىل اهلل امرمحه ومسلم البخاري أخرجه] «تلفاً  وملمسك ،خلفاً  ملنفق اجعل اللهم» :والسالم الصالة

 ،ينفعوهم أن أسلموا ملا فكرهوا ،عليهم ينفقون وكانوا ،اليهود يف ورضاع أصهار هلم كانت املسلمني من

 ال :أي ﴾ڱڳڳڳ﴿ الكفار إىل رصفه جيوز فال الواجب أما الواجب غري يف وهذا فنزلت.

 نفقاتكم. ثواب تنقصون

 أحرصهم ﴾ڻںںڱڱ﴿ للفقراء تنفقونه ما اجعلوا :أي ﴾ڱ﴿ (273)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈ

ڳڳڳڳگگگگک

ڻںںڱڱڱڱ

ہۀۀڻڻڻ

ھھھہہہ

ڭڭڭڭۓۓےےھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ېېۉۉۅۅۋ

 ەئەئائائىىېې
 



 115 الثالث اجلزء                 البقرة سورة  

 أهل هم :وقيل للكسب. فيها ذهاباً  ﴾ۀۀ  ڻ﴿ به الشتغاهلم ﴾ڻڻ﴿ جلهادا

 بالتعلم أوقاهتم يستغرقون ،املسجد ة  ف  ص   يسكنون املهاجرين فقراء من مئة أربع من نحواً  كانوا ،ةف  الصي 

ہہ﴿ بحاهلم ﴾ہہ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعثها رسية كل يف خيرجون وكانوا ،والعبادة

 للرسول واخلطاب ،احلال ورثاثة الضعف من ﴾ھھ﴿ السؤال عن فهمتعفي  أجل من ﴾ھ

 أهنم واملعنى ،يعطيه حتى املسؤول يالزم أن وهو ،إحلاحاً  ﴾ۓۓےےھ﴿ أحد لكل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص

  يلحوا. مل رضورة عن سألوا وإن ،يسألون ال

نفاق يف ترغيب ﴾ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ﴿  هؤالء. عىل وخصوصاً  اإل 

 واألحوال األوقات ونيعمي  :أي ﴾ۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ (274)

 ،بالنهار وعرشة بالليل عرشة ،دينار فأل بأربعني قتصد   ،عنه تعاىل اهلل ريض الصديق بكر أّب يف نزلت باخلري.

 ،دراهم أربعة إال يملك مل ،عنه تعاىل اهلل ريض عيل املؤمنني أمري يف :وقيل بالعالنية. وعرشة ،بالرس   وعرشة

ىىېېېېۉ﴿ عالنية ودرهم رساً  ودرهم هناراً  ودرهم ليالً  بدرهم قفتصد  

 .﴾ەئەئائائ
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 :أي ﴾ٻٻٱ﴿ (275)

 منافع أعظم ألنه األكل ذكر اموإن ،له اآلخذون

 يف زيادة وهو املطعومات يف شائع الربا وألن ،املال

 إىل بنقد نقد أو بمطعوم مطعوم يباع بأن ،األجل

 من منه بأكثر أحدها يباع بأن العوض يف أو ،أجل

پپ﴿ قبورهم من بعثوا إذا ﴾ٻٻ﴿ جنسه

 كقيام قياماً  إال ﴾ڀڀپپ

ٺٺ﴿ اجلنون :أي  ﴾ڀٺڀ﴿ املرصوع

 العقاب ذلك :أي ﴾ٿٹٿٿٿٺ

 واحد سلك يف والبيع الربا ن ظ موا أهنم بسبب

ٹ﴿ استحالله فاستحلوه ،الربح إىل إلفضائهام

 وإبطال ،لتسويتهم إنكار ﴾ڤڤڤٹٹ

ڦڦڦڤ﴿ النص تهملعارض لقياسل

 كالنهي وزجر تعاىل اهلل من وعظ بلغه فمن ﴾ڦ

ڄڄ﴿ هيالن وتبع فاتعظ ﴾ڄ﴿ الربا عن

 املوعظة قبول عن كان إن انتهائه عىل جيازيه ﴾ڃڃڃڃ﴿ منه يسرتد وال التحريم قبل أخذه تقدم ﴾ڄ

 به. كفروا ألهنم ﴾ڍڍڇڇڇڇچچ﴿ الربا حتليل إىل ﴾چچ﴿ النية وصدق

 يضاعف ﴾ڈڈڎ﴿ فيه يدخل الذي املال لكوهي   ،بركته ذهبي   ﴾ڎڌڌ﴿ (27١)

 مسلم اإلمام صحيح] «قط مال من زكاة نقصت ما» :والسالم الصالة عليه وعنه .منه أخرجت فيام ويبارك ثواهبا

 املحرمات حتليل عىل مرص ﴾کڑ﴿ للتوابني هحمبت   حيب ال وأ ،يضتير ال ﴾ڑژژ﴿ [تعاىل اهلل رمحه

 ارتكابه. يف منهمك ﴾کک﴿

ڳڳگگ﴿ منه جاءهم وبام ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل باهلل ﴾گگک﴿ (277)

نافتهام هاميعمي  ما عىل امعطفه ﴾ڳڳ ڱڱ﴿ الصاحلة األعامل سائر عىل (الرتفاعهام أي:) إل 

 فائت. عىل ﴾ۀڻڻڻ﴿ آت   من ﴾ڻںںڱڱ

 من الناس عىل رشطتم ما بقايا واتركوا ﴾ےھھھھہہہہۀ﴿ (271)

 به. أمرتم ما امتثال دليله فإن بقلوبكم ﴾ڭۓۓے﴿ الربا

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺڀٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٿٹٿ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳگگگگک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئائائى

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئجئییی
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ٴۇ﴿ به علم إذا باليشء أذن ن  م   ،هبا فاعلموا :أي ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ﴿ (27٩)

ې﴿ الزيادة بأخذ ﴾ۉۉۅۅۋ﴿ هحل   واعتقاد الربا( فعل )أي: االرتباء من ﴾ۋ

 والنقصان. باملطل ﴾ېې

 فتنظر ،جهنم جرس عىل تكون عندما ،القيامة يوم وجل عز اهلل يدي بني املوقف هول استشعر   :)أقول

 إال ترى فال وجهك تلقاء وتنظر ،قدمت ما إال ترى فال منك أشأم وتنظر ،قدمت ام إال ترى فال منك أيمن

 إن القيامة؟ يوم وجل عز لربك تقول فامذا ،وأخفى الرس يعلم الذي القهار امللك يدي بني وأنت ،النار

 لاحلال فدائرة ،وجل عز اهلل من لتستح وغريه؟ ربا من احلرام مال أكل عىل اجرتأت كيف عبدي :سألك

 بل ،املال ليس الكرامة فمقياس ،حلكمة إال منعك وما ،حلكمة إال أعطاك ما أنه تنس وال ،املؤمن أهيا تكفيك

م   إِن  ﴿ :تعاىل قال ،التقوى مقياسها َرَمك  ك 
َ
م   اللِ  ِعندَ  أ ت َقاك 

َ
 وترك ،الربا ترك التقوى ومن ،[13 :احلجرات] ﴾أ

 عىل الدنيا من خيرجنا وأن ،القناعة يرزقنا أن تعاىل اهلل ألنس .احلياء وبسيف بالباطل الناس أموال أخذ

  .(قدير شء كل عىل إنه ،وباهلا من السالمة

 اإلنظار وهي ،نظرة فعليكم ﴾ائ﴿ عرسة ذا الغريم كان وإن :أي ﴾ائىىې﴿ (211)

نظار من ثواباً  أكثر ﴾ۆئۆئۇئ﴿ باإلبراء ﴾ۇئوئ﴿ يسار ﴾ەئوئەئ﴿  تأخذون مما خري أو ،اإل 

 اجلزيل. واألجر اجلميل الذكر من فيه ما ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ ودوامه ثوابه ملضاعفة

جئی﴿ إليه ملصريكم فتأهبوا ،املوت يوم أو ،القيامة يوم ﴾یییىئىئىئېئ﴿ (211)

 عقاب. وتضعيف ثواب بنقص ﴾مبخبحبجب﴿ رش أو خري من عملت ما جزاء ﴾يئىئمئحئ
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ٻٻٻٻٱ﴿ (212)

پپ﴿ بعضاً  بعضكم داين إذا :أي ﴾پ

 ﴾ڀڀ﴿ واألشهر باأليام معلوم ﴾پ

 أنه عىل واجلمهور ،للنزاع دفعأو أوثق ألنه

 ﴾ٺٺٺڀڀ﴿ استحباب

 يف وهو ،ينقص وال يزيد ال بالسوية يكتب من

 دين فقيه كاتب باختيار للمتداينني أمر احلقيقة

  بالرشع. معدالً  به موثوقاً  مكتوبه جييء حتى

 ابالكت   من أحد يمتنع وال ﴾ٿٿٺ﴿

 اهلل علمه ما مثل ﴾ٹٹٹٹٿٿ﴿

 ينفع أن أحد يأب ال أو ،الوثائق كتبة من تعاىل

 :كقوله ،بتعليمها تعاىل اهلل نفعه كام بكتابته الناس

ِسن  ﴿ ح 
َ
َسنَ  اَكمَ  َوأ ح 

َ
 .[77 القصص:] ﴾إََِل َك  الل   أ

 هبا أ مر املعلمة. الكتابة تلك ﴾ڤ﴿

باء عن النهي بعد ڤڤ﴿ تأكيداً  عنها اإل 

ن املميل وليكن ﴾ڦڤ  الكاتب أو املميل :أي ﴾ڦڦڦ﴿ عليه املشهود املقر ألنه ،احلق عليه م 

 ﴾چچچڃڃڃ﴿ عليه أميل مما أو ،احلق من :أي ﴾ڄڃڄ﴿ ينقص وال ﴾ڄڄ﴿

 لإل مالل مستطيع غري أو ﴾ڌڍڍڇڇڇ﴿ خمتالً  شيخاً  أو صبياً  ﴾ڇچ﴿ مبذراً  العقل ناقص

 .أمره ييل الذي :أي ﴾ڎڈڎڌ﴿ باللغة جهل أو خلرس بنفسه

ک﴿ املسلمني رجال من ﴾ڑڑژ﴿ شاهدان الدين عىل يشهد أن واطلبوا ﴾ژڈ﴿

گگ﴿ وامرأتان رجل فليستشهد ﴾گگ﴿ رجلني الشاهدان يكن مل فإن ﴾ککک

 ألجل :أي العدد اعتبار علة ﴾ڱںڱڱڱڳڳ﴿ بعدالتهم لعلمكم ﴾ڳڳ

 .الشهادة ألداء ﴾ۀۀڻڻڻڻں﴿ األخرى رهتاك  ذ   تهانسي بأن الشهادة   ضلت إن إحداها أن

ھھ﴿ الكتاب أو احلق أو الدين تكتبوا أن مدايناتكم كثرة من وامتلي  وال ﴾ہہہہ﴿

 أن إىل إشارة ﴾ۓ﴿ املديون به أقر الذي حلوله وقت إىل ﴾ےےھ﴿ كبرياً  أو احلق كان صغرياً  ﴾ھ

 ﴾ۆۆۇۇ﴿ إقامتها عىل وأعون اهل وأثبت ﴾ڭڭ﴿ قسطاً  أكثر ﴾ڭڭۓ﴿ تكتبوه

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڃڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژڈڎڈڎڌڌڍڍ

گگککککڑڑژ

ڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںڱںڱ

ۓۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋ

وئەئەئائائىىېېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 مئحئجئییییىئىئىئ
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ۋۋٴۇۈۈ﴿ ذلك ونحو والشهود وأجله وقدره الدين جنس يف تشكوا ال أن يف وأقرب

 املبايعة تعمي  احلارضة والتجارة ،بالكتابة األمر من استثناء ﴾ېېېېۉۉۅۅ

 عن لبعده ،تكتبوا ال أن بأس فال بيد يداً  تتبايعوا أن إال :أي ،بيد يداً  إياها تعاطيهم بينهم وإدارهتا ،عني أو ينبد  

  والنسيان. التنازع

 لالستحباب اآلية هذه يف التي واألوامر أحوط. ألنه مطلقاً  أو ،التبايع هذا ﴾ائائىى﴿

 الكتبة يف والتغيري والتحريف اإل جابة ترك عن هنيهام وهو ﴾ۇئۇئوئوئەئەئ﴿ األئمة أكثر عند

 بكم. الحق الطاعة عن خروج ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ عنه هنيتم ما أو الضار ﴾ۆئۆئ﴿ والشهادة

یی﴿ ملصاحلكم املتضمنة أحكامه ﴾ییىئ﴿ وهنيه أمره خمالفة يف ﴾ىئىئېئ﴿

 وعد والثانية ،التقوى عىل حث   األوىل فإن ،الستقالهلا الثالث اجلمل يف «اهلل» لفظة كرر ﴾مئحئجئ

 . وعال جل   لشأنه تعظيم   والثالثة ،بإنعامه

 ينابيع تفجرت احلالل أكل فمن ،حالالً  يكون أن وملبسك ومرشبك مطعمك عىل حريصاً  كن :)أقول

 يمنحه ال الذي اللدين العلم هو وهذا ،﴾الل   م  ك  م  ل  عَ ي  وَ  اللَ  واق  ات  وَ ﴿ :تعاىل قال ،لسانه عىل قلبه من احلكمة

 وأحوالك وأفعالك والكأق يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي   وتابع   ؛اجلد ساعد عن فشمر ،التقوى سلم ارتقى ملن إال تعاىل اهلل

 مال إليك ينتقل اآلخرين ختدع وإذا ،دعخت   وال دعخت   أال حافظاً  وكن .تعاىل اهلل بإذن الدارين يف تسعد ،كلها

 أن قطعياً  ليس ولكن ،هذا ل  حت    أن يمكن خدعني! هذا :تقول ،معك اهلمي  يبقى دعخت   وإذا ،وزره مع الغري

 حيفظنا أن العظيم اهلل نسأل ،ماله من أكلت ما منك يضتيق ،القيامة يوم إىل يكعل الوبال يبقىف ،كلي حي    اآلخر

 .(آمني ،ذلك من
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 مسافرين :أي ﴾ٻٻٻٻ﴿ (213)

 يستوثق فالذي ﴾ڀڀپپپپ﴿

ٺڀڀ﴿ رهان فليؤخذ أو ،رهان به

 ،املديونني بعض الدائنني بعض :أي ﴾ٺ

ٿٺٺ﴿ االرهتان عن بأمانته واستغنى

 برتك عليه الئتامنه أمانة سامه ؛هيند   :أي ﴾ٿ

 وإنكار اخليانة يف ﴾ٹٹٿٿ﴿ به االرهتان

  .احلق

 أو ،الشهود أهيا ﴾ڤڤٹٹ﴿

ڤ﴿ أنفسهم عىل شهادهتم والشهادة ؛نونواملدي

ڄ﴿ قلبه يأثم :أي ﴾ڦڦڦڦڤ

 هتديد. ﴾ڃڄڄڄ

 ﴾چڇچچچڃڃڃ﴿ (214)

ڌڍڍڇڇڇ﴿ وملكاً  خلقاً 

 ،عليه والعزم السوء من فيها ما :يعني ﴾ڌ

کڑ﴿ مغفرته ﴾ڑژژ﴿ القيامة يوم ﴾ڈڈڎڎ﴿ عليه والعذاب املغفرة لرتتب

حياء عىل فيقدر ﴾ڳگگگگک﴿ تعذيبه ﴾کک  واملحاسبة. اإل 

 إيامنه صحة عىل تعاىل اهلل من وتنصيص شهادة ﴾ڱڱڱڱڳڳڳ﴿ (215)

ہہہۀۀڻڻڻڻںں﴿ فيه شاك غري أمره يف جازم وأنه ،به عتدادواال  

 نطلب ﴾ڭۓ﴿ أمرك ﴾ےۓ﴿ أجبنا ﴾ےھ﴿ نفرق ال :يقولون :أي ﴾ھھھہ

 بالبعث. منهم إقرار وهو ،املوت بعد املرجع ﴾ڭڭڭ﴿ غفرانك

 طاقتها مدى دون ما أو ،ورمحةً  فضالً  قدرهتا تسعه ما إال ﴾ۈٴۇۈۆۆۇۇ﴿ (21١)

م   الل   ي ِريد  ﴿ :تعاىل كقوله ،عليها ويتيرس طوقها فيه يتسع بحيث َ  بِك  م   ي ِريد   َوَل  ال ي س  َ  بِك   ]البقرة: ﴾ال ع س 

 .غريها بمعاصيها يتضر وال بطاعتها ينتفع ال رش من ﴾ۉېۉۅ﴿ خري من ﴾ۅۋۋ﴿ .[115

 وقلة تفريط من خطأ أو نسيان إىل بنا أدى بام تؤاخذنا ال :أي ﴾ائەئائىىېېې﴿

 وإن اهلالك إىل يؤدي تناوهلا أن فكام ،كالسموم الذنوب فإن ،عقالً  هبام املؤاخذة متتنع ال إذ ،بأنفسهام أو ،مباالة

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇچڇچچ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀ

ۇۇڭڭڭڭۓےۓ

ۉېۉۅۅۋۋۈٴۇۈۆۆ

وئوئەئائەئائىىېېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

حبخبجبيئىئمئجئحئییییىئ

 متختحتجتيبىبمب
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 رمحةً  عنه التجاوز وعد تعاىل هلكن   ،عزيمة يكن مل وإن العقاب إىل يفيض أن يبعد ال الذنوب فتعاطي ،خطأ كان

 فيه. مةبالنع واعتداداً  استدامة به اإلنسان يدعو أن فيجوز ،(التوبة بعد) وفضالً 

 الشاقة التكاليف به يريد ،مكانه يف حيبسه :أي ،صاحبه يأرص ثقيالً  ئاً عب ﴾ۇئۇئوئوئەئ﴿

 موضع وقطع ،األنفس قتل من ؛إرسائيل بنو به فل  ك   ما به واملراد ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿

  حن.وامل الشدائد من أصاهبم ما أو للزكاة. املال ربع ورصف ،والليلة اليوم يف صالة مخسنيو ،النجاسة

 الطاقة هبا تفي ال التي التكاليف من أو ،والعقوبة البالء من ﴾جئحئییییىئىئىئ﴿

 بنا وتعطف ﴾حبخب﴿ باملؤاخذة تفضحنا وال عيوبنا واسرت ﴾جبيئ﴿ ذنوبنا وامح ﴾ىئمئ﴿ البرشية

 ينرص أن املوىل حق من فإن ﴾متختحتجتيب﴿ سيدنا ﴾ىبمب﴿ علينا وتفضل

 الكفرة. عامة به املراد أو ،األعداء عىل مواليه

  .[تعاىل اهلل رمحه هماج ابن رواه] «كفتاه ليلة يف البقرة سورة آخر من اآليتني قرأ من» :والسالم الصالة عليه وعنه

 البقرة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص وتوفيقه تعاىل اهلل بحمد تم  

  أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل ،اجلميل احلسن والثناء نةوامل الفضل وعال جل   فله
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¬   
 عمران آل سورة

 مئتان وآياتها مدنيَّة
پپپپٻٻٻٻٱ﴿ (2ـ1)

: )أقول: ﴾ڀ  ال ذاتية وعال جل حياته احليي

 وهي ة،عارضي   روحي ة اآلخرين وحياة روحية،

 بالقسط، القائم هو وم)والقيي  وتعاىل( سبحانه بحياته

 .(]النسفي[ كسبت بام نفس كل   عىل والقائم

 نجوماً  القرآن ﴾ڀڀڀ﴿ (3)

 أو أخباره، يف بالصدق أو بالعدل، ﴾ٺ﴿

قة باحلجج ٺٺ﴿ تعاىل اهلل عند من أنه املحق 

 ﴾ٹٿٿٿ﴿ الكتب من ﴾ٿٺ

 السالم. امعليه وعيسى موسى عىل مجلة

ٹ﴿ نالقرآ تنزيل قبل من ﴾ٹٹ﴿ (4)

 أي: ﴾ڤڤڤ﴿ قومهام به املراد ﴾ڤ

 من لفضله، وإظهاراً  وتعظيامً  مدحاً  له نعت هو بام ذكره روكر   ،القرآن أو والباطل، احلق بني الفارقة الكتب

طف   )أقول: واملبطل املحق بني يفرق معجز أنهب ويتميز منزالً  وحياً  كونه يف يشاركهام إنه حيث  عىل اخلاص ع 

 املعجزات. بالفرقان: املقصود أو ،(الثالثة الساموية كتبال ذكر بعد العام

 ﴾ڃڃ﴿ كفرهم بسبب ﴾ڄڃڄڄ﴿ وغريها املنزلة كتبه من ﴾ڄڦڦڦڦ﴿

 منتقم. مثله عىل يقدر ال ﴾چچڃ﴿ التعذيب من ي منع ال غالب

 أو كان كلياً  ،العامل يف كائن شء أيي  ﴾ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ﴿ (5)

  :تعاىل وقوله .يتجاوزها ال احلسي  إ ذ واألرض بالسامء عنه فعرب   كفرًا. أو إيامناً  جزئيًا،

 ة،القيومي   عىل كالدليل ـ املختلفة الصور من :أي ـ ﴾ککڑڑژژڈڈ﴿ (١)

ه يعلم ال إذ ﴾گگکک﴿ وتصويره اجلنني خلق يف فعله بإتقان عامل أنه عىل واالستدالل ه، ما مجلة   غري   يعلم 

 حكمته. وتناهي قدرته كامل إىل إشارة ﴾ڳگگ﴿ يفعله ما مثل عىل يقدر وال

فظت بأن عبارهتا أ حكمت ﴾ںڱڱڱڱڳڳڳ﴿ (7)  اإل مجال من ح 

 022       َرانََِعمََۡا لََُِسوَرةَُ       3                   
¬ 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڄڃڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڳڳگگگگککککڑڑژ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھہہہہۀڻۀڻ

ۇۆۇڭڭڭۓڭۓےےھ

ېېۉېۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 يبىبمبخبحبجبىئيئمئحئجئی
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دي  أصله، ﴾ڻڻں﴿ واالحتامالت ر   مقصودها يتضح ال حمتم الت، ﴾ڻۀڻ﴿ غريها إليها ي 

 يف جيتهدوا أن عىل حرصهم ويزداد العلامء، ضلف فيها ليظهر والنظر، بالفحص إال ظاهر   خمالفة   أو إل مجال  

 يف العقول( )أي: القرائح وبإتعاب هبا فينالوا هبا، املراد استنباط عليها املتوقف العلوم وحتصيل تدبرها

ِكَمت   ِكتَاب   ال ر﴿ تعاىل: قوله وأما الدرجات. معايل املحكامت وبني بينها والتوفيق معانيها استخراج ح 
 
 أ

تََشابِها   ﴿ِكتَابا   وقوله: اللفظ، وركاكة املعنى فساد من حفظت أهنا فمعناه .[1 ود:]ه ﴾آيَات ه    [23 ]الزمر: ﴾م 

 اللفظ. وجزالة املعنى صحة يف بعضاً  بعضه يشبه أنه فمعناه

 أو بظاهره فيتعلقون ﴾ھھھھ﴿ كاملبتدعة ،احلق   عن عدول ﴾ہہہہۀ﴿

 باملتشابه املحكم ومناقضة لتلبيسوا بالتشكيك دينهم عن اسالن يفتنوا أن طلب   ﴾ےے﴿ باطل بتأويل  

 الفاسدة(. األفكار هذه من باهلل نعوذ )أقول: يشتهونه ما عىل يؤولوه أن وطلب   ﴾ۓڭۓ﴿

مل أن جيب الذي ﴾ڭڭڭ﴿  فيه ومتكنوا ثبتوا الذين :أي ﴾ۈۈۆۇۆۇ﴿ عليه حي 

 .وتعاىل سبحانه بعلمه اهلل  استأثر بام املتشابه فرس   ﴾ۇۇ﴿ عىل وقف ومن .(العلم يف أي:)

ح استئناف ﴾ۋۋٴۇ﴿  من واملحكم املتشابه من كل   :أي ﴾ۉېۉۅۅ﴿ الراسخني حلال موض 

 ،اإليامن( )وصدق النظر وحسن الذهن بجودة للراسخني مدح   ﴾ائىىېېې﴿ سبحانه عنده

 بالوحي املنور العقل )أقول: احلس   غواش عن عقلال جترد وهو تأويله، إىل لالهتداء به استعدوا ما إىل وإشارة  

 هذا(. قبلي   ال إيامنه فإن وإال ،احلس   هبذا إال خيرج ال االستقامة عن خيرج والذي ،احلس   غواش عن خال   اإلهلي

 املتشابه اتباع إىل احلق هنج عن قلوبنا تزغ ال :واملعنى الراسخني. مقال من ﴾وئەئەئائ﴿ (1)

 شاء إن الرمحن، أصابع من أصبعني بني آدم ابن قلب» :والسالم الصالة عليه قال سبحانك. ضيهترت ال بتأويل  

 جل   خالقه سيطرة حتت اإلنسان قلب )أقول: [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام رواه] «عنه أزاغه شاء وإن احلق عىل أقامه

 اهلل فإن هذا ومع عليه، قلبه فيثبت ،البرش دنمعا من هو جنس أي   من حقيقته إىل ينظر يثبته أن أراد فإذا وعال،

يامن احلق إىل ﴾ۇئۇئوئ﴿ (االستقامة غري إىل هلاوحيو   اإلنسان عزائم يفسخ أن عىل قادر تعاىل  واإل 

 عىل للثبات توفيقاً  أو عندك، هبا ونفوز إليك ت زلفنا ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ واملتشابه املحكم من بالقسمني

 ،تعاىل اهلل من والضالل اهلدى أن عىل دليل وفيه سؤل. لكل ﴾ىئىئىئېئ﴿ للذنوب مغفرة أو احلق،

 شء. عليه جيب ال ،عباده عىل ينعم بام لمتفض   وعال جل   وأنه

 من فيه وما اليوم وقوع يف ﴾ىئيئمئحئ﴿ جلزائه أو ،يوم حلساب ﴾جئیییی﴿ (٩)

خبحبجب﴿ واملآل املقصد فإهنا باآلخرة قيتعل   ما الطلبتني من غرضهم معظم أن عىل به ن بهوا واجلزاء. احلرش

هلية فإن ﴾يبىبمب  تنافيه. اإل 
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پٻٻٻٻٱ﴿ (11)

 رمحته، من :أي ﴾ڀڀڀڀپپپ

ٺٺٺٺ﴿ عذابه من أو طاعته، أو

 حط بها. ﴾ٿ

 تغني لن :أي ﴾ٿٿٿ﴿ (11)

 توقد كام هبم توقد أو ئك،أول عن تغن   مل كام عنهم

 نرعوف آل عىل عطف ﴾ٹٹٹٹ﴿ بأولئك

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿

 للكفرة. ختويف وزيادة للمؤاخذة هتويل ﴾ڄ

ڃڃڃڄڄ﴿ (12)

 يعني ،غلبونست   مكة ملرشكي قل أي: ﴾چچڃ

 الصالة عليه فإنه لليهود، :وقيل بدر. يوم

 قينقاع، بني سوق يف بدر بعد مجعهم والسالم

 ال فقالوا بقريش، نزل ما هبم ينزل أن فحذرهم

 ال اخلربة( قلييل )أي: أغامراً  أصبت أنك يغرنك

 قريظة بقتل هلم وعده تعاىل اهلل صدق وقد فنزلت. الناس، نحن أنا لعلمت قاتلتنا لئن باحلرب، هلم علم

 ﴾ڇچچ﴿ النبوة دالئل من وهو عداهم، من عىل اجلزية ورضب خيرب وفتح النضري بني وإجالء

 ألنفسهم. مهدوه ما أو جهنم، املهاد بئس

 بدر يوم ﴾ڌڎڌڍ﴿ للمؤمنني :وقيل لليهود، أو لقريش اخلطاب ﴾ڍڇڇڇ﴿ (13)

 املرشكني، عدد مثيل املؤمنني املرشكون يرى ﴾ککڑڑژژڈڈڎ﴿

 أعينهم يف لهمقل   ما بعد كان وذلك عرش، وبضعة مئة ثالث وكانوا ،املسلمني عدد مثيل أو ألف، من قريباً  وكان

 للمؤمنني. تعاىل اهلل من مدداً  غلبوا، حتى أعينهم يف كثروا القوهم فلام إليهم، وتوجهوا عليهم اجرتؤوا حتى

 اهلل وعدهم الذي بالنرص نواويتيق   هلم ليثبتوا أمثاهلم، ثالثة وكانوا ،املؤمنني مثيل املرشكني املؤمنون يرى أو

ن   ﴿فَإِن   قوله: يف به تعاىل م   يَك  ِلب وا َصابَِرة   ِمائَة   ِمن ك  ِ ِمائَتَ  َيغ  ک﴿ (تعاىل اهلل )بإذن [١١ ]األنفال: ﴾ي 

 :أي ﴾ڱڱڳ﴿ بدر أهل أيد كام نرصه، ﴾ڳڳڳگگگ﴿ معاينة ظاهرة رؤية ﴾کگ

ڱڱ﴿ السالح( تام )أي: السالح شاكي الكثري عىل العدة عديم القليل غلبة أو والتكثري، التقليل

 أبرصهم. ملن :وقيل البصائر. لذوي لعظةً  أي ﴾ںں

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ژژڈڈڎڌڎڌڍڍڇ

گکگکککڑڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ۀۀڻڻڻڻںں

ھھہہہہ

ڭۓےۓےھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېېۉۅۉۅۋۋ

وئوئەئەئائائىى

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
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يات، :أي ﴾ڻڻڻڻ﴿ (14)  يف اهنمكوا أهنم إىل وإيامء مبالغةً  شهوات سامها املشته 

 ألنه أو ابتالء، زينه ولعله والدواعي، لألفعال اخلالق ألنه تعاىل، اهلل هو واملزي ن شهوهتا. أحبوا حتى حمبتها

 وبقاء التعيش بأسبا من ألنه أو تعاىل، اهلل يرتضيه وجه عىل كان إذا األخروية السعادة إىل وسيلة يكون

ھہہہہۀۀ﴿ الذم معرض يف اآلية فإن لشيطان،ا :وقيل النوع.

 املعل مة :واملسومة الكثري. املال :والقنطار للشهوات. بيان ﴾ےۓےھھھ

بل واألنعام: والسيارات( الطيارات العرص هذا ويف اجلواد، الفرس العرص ذاك يف )أقول:  والغنم والبقر اإل 

 حتريض وهو املرجع. :أي ﴾ۈۆۆۇۇ﴿ ذ كر ما إىل شارةإ ﴾ڭڭڭڭۓ﴿

جة بالشهوات األبدية احلقيقية اللذات من عنده ما استبدال عىل  الفانية. املعيبة( الناقصة )أي: املخد 

ۉ﴿ الدنيا مستلذات من خري تعاىل اهلل ثواب أن تقرير به يريد ﴾ۅۉۅۋۋٴۇ﴿ (15)

 من :أي) النساء من قذريست مما ﴾وئوئەئەئائائىىېېېې

 ويعاقب املحسن فيثيب بأعامهلم، :أي ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ (الدنيا يف النساء

 الدنيا احلياة متاع فأدناها ،نعمه عىل اآلية هبذه هنب   وقد جنات. هلم أعد فلذلك اتقوا، الذين بأحوال أو امليسء،

وَ  تعاىل: لقوله تعاىل، اهلل رضوان وأعالها َب   اللِ  ِمنَ  ان  ﴿َورِض  ك 
َ
 ونعيمها. اجلنة وأوسطها ،[72 التوبة:] ﴾أ

  (.تعاىل اهلل لرضا اً موافق يكون ذاك عىل هذا رجح من )أقول:
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پٻٻٻٻٱ﴿ (1١)

 للمتقني. صفة ﴾ڀڀڀپپپ

يامن جمرد عىل السؤال ترتيب ويف  أنه عىل دليل اإل 

 هلا. االستعداد أو املغفرة استحقاق يف كاف  

ٺٺڀ﴿ (17)

 ﴾ٿٿٺٺ

 فإن ترتيب، أحسن عىل السالك ملقامات حرص  

 طلب، وإما توسل إما تعاىل اهلل مع معاملته

 الرذائل عن منعها وهو ،بالنفس إما والتوسل

 وإما ؛يشملهام والصرب الفضائل عىل وحبسها

 فعيل وإما ،الصدق وهو قويل إما وهو ،بالبدن

 وإما ؛الطاعة مالزمة هو الذي القنوت وهو

نفاق وهو ،باملال  الطلب وأما اخلري. سبل يف اإل 

 بل املطالب أعظم املغفرة ألن فباالستغفار،

 فيها الدعاء ألن األسحار وختصيص هلا. اجلامع

 يف )أي: للمجتهدين أمجع القلب( )أي: وعوالري  ،أصفى والنفس ،أشق حينئذ العبادة ألن اإل جابة، إىل أقرب

َحارِ  تعاىل: اهلل قال )كام ،ويدعون يستغفرون ثم ،السحر إىل ونصلي كانوا إهنم :قيل .العبادة( س 
َ م   ﴿َوبِاْل   ه 

ونَ  ِفر  تَغ   (.[11 ]الذاريات: ﴾يَس 

 الناطقة اآليات وإنزال عليها الدالة الدالئل بنصب وحدانيته بني   ﴾ڤٹٹٹٹٿٿ﴿ (11)

قرار ﴾ڤ﴿ هبا يامن ﴾ڤڤ﴿ باإل  مه يف للعدل مقيامً  ﴾ڦڦڦ﴿ عليها واالحتجاج هبا باإل   ق س 

كمه  احلجة إقامة بعد به واحلكم التوحيد أدلة بمعرفة االعتناء ومزيد للتأكيد كرره ﴾ڄڄڄڦ﴿ وح 

 .وتعاىل سبحانه هبام املوصوف أنه في علم ﴾ڃڃڄ﴿ قوله: عليه وليبني

 اهلل قال )كام ،اإلسالم سوى تعاىل اهلل عند مريض دين ال :أي ﴾چچچچڃڃ﴿ (1٩)

َ  يَب تَغِ  ﴿َوَمن   تعاىل: ََلمِ  َغي  ِس  بََل  فَلَن   ِدين ا اإل  ق  وَ  ِمن ه   ي  ِخَرةِ  ِف  وَه  ينَ  ِمنَ  اْل  َاِِسِ  وهو (،[15 عمران: ]آل ﴾اْل 

 الرسول زمان يف هذا )أقول: ملسو هيلع هللا ىلص حممد به جاء الذي بالرشع تحصن(ال وهو الدرع، )من والتدرع التوحيد

 من ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ املنزلة( للكتب موافقاً  كان فام قبله أما ،والسالم الصالة عليه األكرم

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀ

ٿٿٿٺٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھہہہہۀڻۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇ

ېۉۉۅۅۋ

ائائىىېېې

 ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
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 هبا العلم من نواومتك   األمر حقيقة علموا ما بعد :أي ﴾ڈڎڎڌڌڍ﴿ والنصارى اليهود

کڑڑ﴿ األمر يف وخفاء لشبهة ال للرئاسة، وطلباً  بينهم حسداً  ﴾ژژڈ﴿ واحلجج باآليات

 كذلك(. خالف وملن :)أقول منهم كفر ملن وعيد ﴾گگگککک

 ﴾ڱڱڱڱڳڳڳ﴿ احلجج أقمت ما بعد فيه وجادلوك الدين يف ﴾ڳگ﴿ (21)

 إليه ودعت احلجج هعلي قامت الذي القويم الدين وهو غريه، فيها أرشك ال له، ومجلتي نفيس أخلصت

 حلواس.وا القوى ومظهر الظاهرة األعضاء أرشف ألنه النفس عن بالوجه عرب   وإنام والرسل. اآليات

 لّما أسلمت   كام ﴾ڻۀ﴿ العرب كمرشكي ،هلم كتاب ال الذين ﴾ڻڻڻںں﴿

 أخرجوها بأن أنفسهم نفعوا فقد ﴾ہہہہۀ﴿ ؟كفركم عىل بعد   أنتم أم احلجة، لكم أوضحت

ۓ﴿ بلغت وقد تبلغ أن إال عليك ما إذ ،يضوك فلم :أي ﴾ےےھھھھ﴿ الضالل من

 ووعيد. وعد ﴾ڭڭۓ

 عندهم( ثبت حق بغري أي: )أقول: ﴾ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ﴿ (21)

 الذين الكتاب أهل هم ﴾ېېېېۉۉۅۅۋۋ﴿

تل السالم، و الصالة عليه عرصه يف م ق  هل   ملسو هيلع هللا ىلص النبي قتل وقصدوا به رضوا وهم ومتابعيهم، األنبياء   أو 

 عصمهم. تعاىل اهلل ولكن واملؤمنني

 يدفعون ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى﴿ (22) 

 العذاب. معنه
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (23)

 الساموية الكتب جنس أو ،التوراة :أي ﴾پ

 حممد الداعي ﴾ٺڀڀڀڀپ﴿

 ،القرآن تعاىل اهلل وكتاب والسالم، الصالة عليه

 لتوليهم استبعاد   ﴾ٿٺٺٺ﴿ التوراة أو

ٿٿ﴿ واجب إليه الرجوع بأن علمهم مع

 اإلعراض. عادهتم قوم وهم ﴾ٿ

ٹٹٹ﴿ التويل إىل إشارة ﴾ٹ﴿ (24)

 تسهيلهم بسبب ﴾ڦڦڤڤڤڤ

 والطمع الزائغ االعتقاد هلذا أنفسهم عىل العقاب أمر  

 ﴾ڃڄڄڄڄڦڦ﴿ الفارغ

 قالئل. أياماً  إال متسهم لن النار أن من

 ﴾چچچچڃڃڃ﴿ (25)

 :لقوهلم وتكذيب اآلخرة، يف هبم حييق ملا استعظام

  ل  إِ  ار  ال   انَ س  مَ تَ  ن  لَ ﴿
َ
 .﴾ات  ودَ د  ع  مَ  اام  ي  أ

 ال املؤمن وأن ،حتبط ال العبادة أن عىل دليل وفيه كسبت. ما جزاء ﴾ڍڇڇڇڇ﴿

 هذا )أقول: منها اخلالص بعد هي فإذن دخوهلا، قبل وال النار يف تكون ال وعمله إيامنه توفية ألن النار، يف خيلد

 .﴾ڎڌڌڍ﴿ (توبة بدون يغفر وعال جل شاء وإذا يغرغر، مل ما مقبولة فتوبته املوت قبل تاب إذا

ڑژ﴿ يملكون فيام املالك ترصف فيه فرص  يت ﴾ژڈ﴿ اهلل يا أصله ﴾ڈڎ﴿ (2١)

 ﴾ڳڳڳڳگگگ﴿ تشاء ما وتسرتد تشاء م ن تشاء ما منه تعطي ﴾گککککڑ

دبار بالنرص فيهام أو اآلخرة، يف أو الدنيا يف  ﴾ڻڻڻںںڱڱڱڱ﴿ واخلذالن والتوفيق واإل 

 املقيض ألنه وحده اخلري ذكر   اخلري(. بيدك :يقول بأن والسالم الصالة عليه اهلل لرسول أمر   ضمنه ويف )أقول:

ض، مقيض والرش بالذات، ، ليس الرش   خلق )أقول: كلياً  خرًيا يتضمن مل ما جزئي رش يوجد ال إذ بالعر   برش 

(، الرش   فعل وإنام  اخلطاب. يف األدب ملراعاة أو رش 

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہہہۀۀڻ﴿ (27)

ب ﴾ۈۆۆۇ  وسعة واحلياة واملوت والنهار الليل تتابع( )أي: معاقبة عىل قدرته ببيان ذلك عق 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳگگگگککککڑ

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ےےھھھھہہہہۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېۉېۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائائىىېې

ىئىئىئېئېئۈئېئۈئۆئۇئۆئ

مبخبحبيئجبىئمئحئجئیییی

 ىثمثجثيتىتمتحتختجتيبىب
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 ونزعه. امللك وإيتاء ،والعز الذل متابعة( )أي: معاقبة عىل قدر ذلك عىل قدر من أن عىل داللة فضله،

 والنقص. الزيادة أو بالتعقيب اآلخر يف أحدها إدخال والنهار: الليل وإيالج ضيق،م يف الدخول والولوج:

 النطفة من احليوان إنشاء أو وإماتتها، موادها من احليوانات كإنشاء وبالعكس: امليت من احلي وإخراج

 املؤمن. من والكافر الكافر من املؤمن إخراج وقيل: منه، والنطفة

 ال حتى ونحوها، جاهلية صداقة أو لقرابة مواالهتم عن هنوا ﴾ۅۋۋٴۇۈ﴿ (21)

ۉۅ﴿ الدينية األمور وسائر الغزو يف هبم االستعانة عن أو ،تعاىل اهلل يف إال وبغضهم حبهم يكون

 ﴾ېېې﴿ الكفرة مواالة عن مندوحة مواالهتم يف وأن باملواالة، األحقاء أهنم إىل إشارة ﴾ۉې

 مواالة فإن والية، يسمى أن يصحي  شء يف واليته من :أي ﴾ەئائائىى﴿ أولياء اختاذهم أي

ي ني
وئوئەئ﴿ (تعاىل اهلل يكره من ويكره تعاىل، اهلل حيب من حيب أن املؤمن حق )أقول: جيتمعان ال املتعاد 

 فال ﴾ىئىئېئېئۈئېئۈئۆئ﴿ اتقاؤه جيب ما جهتهم من ختافوا أن إال ﴾ۇئۆئۇئ

 وذكر القبح. يف املنهي بتناهي مشعر عظيم هتديد وهو دائه.أع ومواالة أحكامه بمخالفة لسخطه تتعرضوا

 .الكفرة من حيذر بام دونه يؤبه فال ،تعاىل منه يصدر عقاب منه املحذر أن لي علم النفس

 عن تغفلوا وال سخطه، عن تأمنوا ال بأن املبالغة وجه عىل نفسه عن العزائم أهل يا حيذركم )أقول:

 عنه(. هنيتم ما بارتكاب سبحانه عنه متيلوا وال غضبه،

 الكفار والية من ضامئركم يعلم إنه :أي ﴾يئجبىئمئحئجئییییىئ﴿ (2٩)

يتىتمت﴿ وعلنكم رسكم فيعلم ﴾حتختجتيبىبمبخبحب﴿ تبدوها وأ ختفوها إن وغريها

م  ﴿ تعاىل: لقوله بيان واآلية عنه. هنيتم عام تنتهوا مل إن عقوبتكم عىل فيقدر ﴾ىثمثجث ر ك  َذ   الل   َوي 
َسه    تعمي  ةذاتي   وقدرة ها،كل   باملعلومات حميط ذايت بعلم متصفة ألهنا نفسه وحيذركم :قال فكأنه ،﴾َنف 

 هبا العقاب عىل قادر عليها مطلع وهو إال معصية من ما إذ عصيانه، عىل جترسوا فال بأرسها، املقدورات

 .العاملني( رب   يا بذنوبنا تؤاخذنا ال )اللهم  
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (31)

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

 جتد يوم نفس كلي  تتمنى :أي ﴾ٿٿٿ

 ،والرش اخلري من أعامهلا جزاء أو أعامهلا، صحائف

 أمداً  وهول ه   اليوم ذلك وبني بينها أن لو حارضةً 

 للتأكيد كرره ﴾ٹٹٹٹ﴿ بعيداً 

 أنه إىل إشارة ﴾ڤڤڤڤ﴿ والتذكري

 مراعاةو هبم رأفة وحذرهم هناهم إنام تعاىل

 أليم، عقاب وذو مغفرة لذو أنه أو لصالحهم،

 عذابه. وخيشى رمحته فرتجى

 املحبة ﴾ڄڄڦڦڦڦ﴿ (31)

 بحيث فيه، أدركته لكامل   اليشء إىل النفس ميل

 أن علم إذا والعبد إليه. يقرهبا ما عىل حيملها

 يراه ما كل وأن ،تعاىل هلل إال ليس احلقيقي الكامل

 اهلل، وإىل وباهلل اهلل من فهو غريه أو نفسه من كامالً 

 إرادة يقتيض وذلك اهلل، ويف هلل إال حبه يكن مل

علت الطاعة، بإرادة املحبة ف رست فلذلك إليه، بهيقر   فيام والرغبة طاعته  يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول التباع مستلزمة وج 

 عن احلجب ويكشف عنكم يرض   أي: ﴾ڃڃڃڃڄڄ﴿ مطاوعته عىل واحلرص عبادته

 ﴾چچچچ﴿ قدسه جوار يف ويبوئكم عزه جناب نم فيقربكم منكم، فرط عام بالتجاوز قلوبكم

 ملسو هيلع هللا ىلص. نبيه واتباع بطاعته إليه حتبب ملن

ڌ﴿ الطاعة عن أعرضوا أي: ﴾ڌڍ﴿ التوحيد من به يأمركم فيام ﴾ڇڍڇڇڇ﴿ (32)

  (.املخالفني ؤمننيملا ال ،الكافرين حق   يف هذا )أقول: عليهم يثني وال عنهم يرىض ال ﴾ژڈڈڎڎ

 واخلصائص بالرسالة ﴾ڳڳگگگگککککڑڑ﴿ (33)

 والسالم الصالة عليه الرسول طاعة أوجب المُ  غريهم. عليه يقو   مل ما عىل قووا ولذلك واجلسامنية، الروحانية

 املالئكة. عىل فضلهم عىل دلاست   وبه عليها. حتريضاً  مناقبهم ببيان ذلك بعق   تعاىل اهلل ملحبة اجلالبة أهنا وبني  

 ﴾ڻںںڱ﴿ بعض من بعضها متشعبة واحدة ذرية إهنم :أي ﴾ڱڱڱڳڳ﴿ (34)

 السيدة )والدة عمران امرأة بقول سميع   أو والعمل، القول مستقيم كان من صطفيفي وأعامهلم، الناس بأقوال

 تها.بني   عليم   (السالم عليهام مريم

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڇڍڇڇڇچ

گککککڑڑژژڈ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭڭۓۓےےھھھھہ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائىىېېېۉېۉۅ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

یىئىئېئىئېئېئۈئۈئۆئ

خبمبحبجبيئىئحئمئجئییی

 مجحجيثىثمثجثيتىتختمتحتجتيبىب
 



 121 الثالث اجلزء                عمران آل سورة 

 إن نذراً  عيل لك إن اللهم قالت: أي ﴾ھھہہہہۀۀڻڻڻ﴿ (35)

 ال خلدمته معتقاً  ﴾ھ﴿ بمريم فحملت خدمه، من فيكون املقدس بيت عىل به أتصدق أن ولداً  رزقتني

 ونيتي. لقويل ﴾ڭڭڭۓۓ﴿ نذرته ما ﴾ےےھ﴿ بيشء أشغله

 سولي :بمعنى ﴾ۉېۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ﴿ (3١)

ەئەئائ﴿ بحفظك أجريها ﴾ائىىېېې﴿ نذرت   فيام سيان واألنثى الذكر

ه، من فيستهل يولد، حني يمسه والشيطان إال يولد مولود من ما» ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وعن املطرود. ﴾وئوئ  مس 

 منه، يتأثر بحيث مولود كل إغواء يف يطمع الشيطان أن ومعناه .[تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام ]رواه «وابنها مريم إال

 االستعاذة. هذه بربكة عصمهام تعاىل اهلل فإن وابنها، مريم إال

قبل حسن بوجه :أي ﴾ۆئۆئ﴿ رك  الذ   مكان النذر يف هبا فريض ﴾ۇئۇئ﴿ (37)  هب ي 

 عند ووضعتها املسجد إىل ومحلتها خرقة يف لفتها ولدهتا ملا حنة أن روي كر.الذ   مقام إقامتها وهو النذائر،

 زكريا فقال قرباهنم، وصاحب إمامهم بنت كانت ألهنا هافي فتنافسوا النذيرة، هذه دونكم وقالت: ،األحبار

 فيه فألقوا هنر إىل فانطلقوا ،وعرشين سبعة وكانوا القرعة، إال فأبوا خالتها عندي هبا، أحقي  أنا :السالم عليه

 ﴾ېئۈئۈئ﴿ السالم عليه زكريا لهافتكف   ،أقالمهم ورسبت السالم عليه زكريا قلم فطفا ،أقالمهم

ىئىئ﴿ ملصاحلها وضامناً  هلا كافالً  جعله :أي ﴾ېئىئېئ﴿ أحواهلا مجيع يف يصلحها بام تهاتربي عن جماز

 حمل ألنه به سمي ومقدمها، مواضعه أرشف أو املسجد، أو هلا، بنيت التي الغرفة :أي ﴾ییی

 يدخل ال كان أنه روي: ﴾حئمئجئی﴿ املقدس بيت من موضع أرشف يف وضعت كأهنا الشيطان، حماربة

ىئ﴿ وبالعكس الصيف يف الشتاء فاكهة عندها جيد وكان أبواب، سبعة عليها أغلق خرج وإذا ه،غري عليها

 جواز دليل وهو عليك؟ مغلقة واألبواب أوانه غري يف اآليت الرزق هذا لك أين من ﴾خبمبحبجبيئ

 عترض ومل ،السالم عليه كعيسى صغرية متتكل   :قيل تستبعده. فال ﴾ختمتحتجتيبىب﴿ لألولياء الكرامة

 بغري أو لكثرته، تقدير بغري ﴾مجحجيثىثمثجثيتىت﴿ اجلنة من عليها ينزل رزقها وكان قط، ثدياً 

 به. تفضالً  استحقاق
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 ذلك يف ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (31)

 ومنزلتها مريم كرامة رأى المُ  الوقت. أو املكان

ڀڀڀپپپپ﴿ تعاىل اهلل من

 ملا وقيل: .العاقر العجوز ةحلن   وهبتها كام ﴾ڀٺ

 والدة جواز عىل انتبه أواهنا غري يف الفواكه ىرأ

ڀڀپپ﴿ وقال: فسأل الشيخ، من العاقر

 وباألسباب املعتادة الوجوه عىل يكن مل ألنه ﴾ڀ

 جميبه. ﴾ٿٺٺٺ﴿ املعهودة

 جنسهم، من :أي ﴾ٿٿ﴿ (3٩)

ٿ﴿ وحده السالم عليه جربيل كان املنادي فإن

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

 سمي السالم. عليه بعيسى :أي ﴾ڦڦڦ

جد ألنه بذلك  ابهفش ،أب دون تعاىل بأمره و 

 هي )والبدعيات األمر عامل هي التي البدعيات

 ﴾ڄ﴿ (سابق مثال غري عىل أ نشئت التي األمور

ا أنه يف كلهم للناس فائقاً  وكان ويفوقهم، قومه يسود م   م   عن النفس حبس يف مبالغاً  ﴾ڄ﴿ قط بمعصية ه 

 صغرية. وال كبرية يأت مل من عداد من كائناً  أو منهم، ناشئاً  ﴾ڃڃڄڄ﴿ واملالهي الشهوات

ڇ﴿ حدوثه كيفية عن استفهاماً  أو العادة، حيث من استبعاداً  ﴾چچچچڃڃ﴿ (41)

 ﴾ژڈڈڎڎڌڌ﴿ ؟تلد ال ﴾ڍڍڇ﴿ يف   روأث   السن كرب أدركني ﴾ڇڇ

 عاقر. وعجوز فان   شيخ من الولد نشاءإ وهو الفعل، ذلك مثل العجائب من يشاء ما يفعل :أي

 مشقة وتزيح والشكر، بالبشاشة ستقبلهأل احلب ل هبا أعرف عالمة ﴾کککڑڑژ﴿ (41)

 إشارة ﴾ڳڱڳ﴿ ثالثاً  الناس تكليم عىل تقدر ال أن ﴾ڳڳگگگگک﴿ االنتظار

 من وقيل: الغروب، إىل الزوال من ﴾ںں﴿ احلبسة أيام يف ﴾ڱڱڱ﴿ رأس أو يد بنحو

 .الضحى إىل الفجر طلوع من ﴾ڻڻ﴿ الليل صدر ذهاب إىل الغروب أو العرص

 )أقول: ﴾ےھھھھہہہہۀۀڻڻ﴿ (42)

 أنثى، قبلها يقبل ومل أمها من تقبلها األول واالصطفاء هلا. كرامة شفاهاً  كل موها زماهنا( يف العاملني نساء عىل

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڳڱڳڳڳگگگگک

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھہہہہۀۀ

ڭۓۓےےھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋٴۇۋ

وئوئەئەئائائىىې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 مئحئجئییییىئىئىئ
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 الثاين واالصطفاء النساء. من يستقذر عام وتطهريها الكسب، نع اجلنة برزق وإغناؤها ة،للعباد وتفريغها

 به قذفتها مما وتربئتها أب، غري من كالولد السنية؛ بالكرامات وختصيصها ليها،إ املالئكة وإرسال هدايتها،

 للعاملني. آية وابنها وجعلها الطفل، بإنطاق اليهود

 أركاهنا ربذك اجلامعة يف بالصالة أمرت ﴾ۇڭڭڭڭۓۓے﴿ (43)

ا ﴿ تعاىل: كقوله الطاعة إدامة بالقنوت املراد وقيل: عليها. املحافظة يف مبالغة َو قَانِت  آنَاء الل ي ِل َساِجد  ن  ه  م 
َ
أ

ا ود﴿ تعاىل: كقوله الصالة، وبالسجود ،[٩ ]الزمر: ﴾َوقَائِم  ج  د بَاَر السُّ
َ
 واإلخبات. اخلشوع وبالركوع ،[41 ]ق: ﴾َوأ

 إال تعرفها مل التي الغيوب من القصص من ذكرنا ما :أي ﴾ٴۇۋۈۈۆۆۇ﴿ (44)

 :أي ﴾ېېې﴿ وحياً  كونه تقرير واملراد لالقرتاع، ﴾ېۉۉۅۅۋ﴿ بالوحي

ل   أ هيي م   ليعلموا يلقوهنا ف  م   ي ك  ي  ر   كفالتها. يف تنافساً  ﴾ەئەئائائىى﴿ م 

 لقبه، املسيح ﴾ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ (45)

 اآلخرة ويف النبوة، الدنيا يف الوجاهة ﴾یییی﴿ املبارك ومعناه: املرشفة، لقاباأل من وهو

 تعاىل. اهلل من ﴾مئحئجئ﴿ الشفاعة
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 ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (4١)

 األنبياء كالم   وكهالً  طفالً  كونه حال يكلمهم :أي

 .﴾پپپ﴿ تفاوت غري من

ٺٺٺڀڀڀڀپ﴿ (47)

 أو بتزوج كوني أنه عن استفهام أو ب،تعجي  ﴾ٺٿ

 القائل ﴾ٹٹٹٹٿٿٿ﴿ غريه

ڦڦڦڤڤڤڤ﴿ السالم عليه جربيل

 خيلق أن يقدر كام تعاىل أنه إىل إشارة ﴾ڄڦ

 خيلقها أن يقدر ومواد بأسباب مدرجاً  األشياء

 ذلك. غري من دفعة

ڃڄڄڄ﴿ (41)

 لقلبها تطييباً  ذ كر مبتدأ كالم ﴾ڃڃ

 أهنا علمت المُّ اللوم خوف من هها ملا وإزاحة

 زوج. غري من تلد

ڇڇچچچچڃ﴿ (4٩)

ر واملعنى: ﴾ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ  الطري صورة مثل شيئاً  وأصور لكم أقد 

 منه. ال تعاىل اهلل من إحياءه أن عىل به نب ه .تعاىل اهلل بأمر طياراً  حياً  فيصري ﴾ککککڑڑژ﴿

  لعني.ا املمسوح أو ،أعمى ولد الذي :األكمه ﴾گگگ﴿

 الصالة عليه عيسى أتاه يطق مل ومن أتاه منهم أطاق من املرىض، من ألوف عليه جيتمع كان ربام أنه روي

 فإن األلوهية، لتوهم دفعاً  ﴾اللِ  نِ ذ  إِ بِ ﴿ كرر ﴾ڳڳڳڳگ﴿ بالدعاء إال يداوي وما والسالم،

 من باملغيبات ﴾ڻڻںںڱڱڱڱ﴿ البرشية األفعال جنس من ليس اإل حياء

ون ال التي أحوالكم  ال غريهم فإن لإل يامن، قنيموف   ﴾ھہہہہۀۀڻڻ﴿ فيها تشكي

 معاندين. غري للحق   قنيمصد   أو باملعجزات، ينتفع

ڭڭڭڭۓ﴿ مصدقاً  وجئتكم :أي ﴾ۓےےھھھ﴿ (51)

 الكرش غشىي الرقيق الشحم أي:) والثروب كالشحوم والسالم الصالة عليه موسى رشيعة يف :أي ﴾ۇۇ

 .﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ السبت يف والعمل اإل بل وحلوم والسمك (واألمعاء

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀپ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

گگگککککڑ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئوئەئەئائائىىې

ىئېئېئۈئېئۈئۆئۆئۇئۇئ

 حئجئییییىئىئ
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 أهلمنيها أخرى بآية جئتكم :أي ﴾ائىىېېېېۉۉۅ﴿ (51)

ع احلق دعوة فإنه ،﴾ېۉۉۅ﴿ :هقول وهي ربكم،  النبي بني الفارقة لرسل،ا بني فيام عليها املجم 

 بالقول إليها وأشار الدعوة يف رشع ثم إليه. دعوكمأ فيام ﴾ۋ﴿ املخالفة يف ﴾ۋٴۇ﴿ والساحر

 التوحيد، غايته الذي احلق باالعتقاد النظرية القوة استكامل إىل إشارة ﴾ېۉۉۅ﴿ فقال: املجمل

تيان هي التي الطاعة بمالزمة فإنه العملية، القوة استكامل إىل إشارة ﴾ېې﴿ وقال:  واالنتهاء باألوامر اإل 

 عليه قوله ونظريه باالستقامة، له املشهود الطريق هو األمرين بني اجلمع أن بني   بأن ذلك رقر   ثم املناهي. عن

 .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام ]رواه «استقم ثم باهلل آمنت قل» والسالم: الصالة

ۆئۆئۇئ﴿ باحلواس يدرك ما حتقق عنده كفرهم حتقق ﴾ۇئوئوئەئەئ﴿ (52)

ن :أي ﴾ۈئېئۈئ  الرجل حواريي  ﴾ېئېئ﴿ نرصي؟ يف تعاىل اهلل إىل سهمأنف نيضيفو الذين م 

 ﴾ىئىئىئ﴿ رسيرهتم ونقاء تهمني   خللوص لسالموا الصالة عليه عيسى أصحاب به سمي خالصته؛

 يشهد حني القيامة يوم لنا لتشهد ﴾حئجئیییی﴿ تعاىل اهلل دين أنصار :أي

 وعليهم. لقومهم الرسل
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پٻٻٻٻٱ﴿ (53)

 مع :أي ﴾ڀپپپ

 الذين األنبياء مع أو بوحدانيتك، الشاهدين

 فإهنم ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمة مع أو ألتباعهم، يشهدون

  الناس. عىل شهداء

 منهم أحس الذين :أي ﴾ڀ﴿ (54)

 يلةغ   يقتله من عليه وكلوا بأن ،وداليه من الكفر

 رفع حني ﴾ڀٺڀ﴿ منه( غفلة عىل )أي:

 من عىل شبهه وألقى والسالم الصالة عليه عيسى

 يف إنه حيث من واملكر قتل. حتى اغتياله قصد

 إىل ي سند ال مضة إىل غريه هبا جيلب حيلة األصل

ٺٺٺ﴿ املقابلة سبيل عىل إال تعاىل هللا

 الضر إيصال عىل وأقدرهم مكراً  أقواهم ﴾ٿ

ن  
ي ث   م   حيتسب. ال   ح 

 :أي ﴾ٹٹٹٿٿٿ﴿ (55)

 املسمى. أجلك إىل ومؤخرك أجلك مستويف

 أو جوارهم سوء من ﴾ڦڤڤڤ﴿ مالئكتي ومقر   كرامتي حمل   إىل ﴾ڤٹ﴿

 األمر غالب يف السيف أو باحلجة يغلبوهنم ﴾ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ﴿ قصدهم

 الدين. أمر من ﴾ڍڇڇڇڇچچچچڃ﴿

 والذلة( واجلزية والسبي )بالقتل ﴾ژڈڈڎڎڌڌڍ﴿ (5١)

 اهلل رمحه الرشبيني للخطيب املنري الرساج سري]تف منه مانعني )أي: ﴾کککڑڑ﴿ )بالنار( ﴾ژ﴿

 يتوبوا(. ومل الكفر من عليه هم ما عىل ماتوا إذا هذا )أقول: (تعاىل[

ڱڳ﴿ له وتفصيل للحكم تفسري ﴾ڳڳڳگگگگک﴿ (57)

واي ومل ينحرفوا مل إذا أجورهم املؤمنني يويف )أقول: لذلك تقرير ﴾ڱڱڱ  ورجعوا تابوا إذا إال ؛رتدي

تَِدد   ﴿َوَمن :[217 ]آية: البقرة سورة يف وعال جل   قال كام ، املوت بلق م   يَر  ت   ِديِنهِ  َعن ِمنك  وَ  َفيَم   َكفِر   َوه 
لَـئَِك  و 

 
م   َحِبَطت   فَأ َمال ه  ع 

َ
ن يَا ِف  أ لَـِئَك  َواْلِخَرةِ  الُّ و 

 
َحاب   َوأ ص 

َ
م   ال ارِ  أ ون﴾ ِفيَها ه   (.َخاِل 

ڻڻڻڻں﴿ وغريه السالم عليه عيسى نبأ من سبق ما ىلإ إشارة ﴾ں﴿ (51)

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀٺڀڀڀپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑژژڈڈڎڎڌ

گگگککککڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ڭۓۓےےھھھھہہہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ائائىىېېېېۉۉۅۅ

ۇئۇئوئوئەئەئ

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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كم، عىل املشتمل ﴾ۀۀ  ال )اللهم الكريم القرآن به يريد ،إليه اخللل قتطري  عن املمنوع املحكم أو احل 

 .به( والعمل بركته من حترمنا

 والسالم الصالة عليه آدم كشأن الغريب شأنه إن ﴾ھھھھہہہہ﴿ (5٩)

 الرتاب من قالبه خلق :واملعنى وأم. أب بال الرتاب من آدم خلق كام أب بال خلق هأن وهو ﴾ۓےے﴿

 برشًا. أنشأه :أي ﴾ۇڭڭڭڭۓ﴿

 أو الثبات، لزيادة التهييج طريقة عىل ملسو هيلع هللا ىلص للنبي خطاب ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ (١1)

 سامع. لكل

 :أي ﴾ىېېېېۉ﴿ السالم عليه عيسى يف ﴾ۉ﴿ النصارى من ﴾ۅۅ﴿ (١1)

 كل   يدع أي: ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائائى﴿ للعلم املوجبة البينات من

ه ومنكم منا ة نفس   منا الكاذب نلعن بأن نتباهل :أي ﴾ۆئۆئ﴿ املباهلة إىل بقلبه وألصقهم أهله وأعز 

 .﴾ىئېئېئېئۈئۈئ﴿

 ترى؟ ام :ـ رأهيم ذا وكان ـ للعاقب قالوا ختالوا فلام ننظر، حتى :قالوا املباهلة إىل دعوا ملا أهنم روي

 فإن هلكوا، إال نبياً  قوم   ل  باه   ما واهلل صاحبكم، أمر يف بالفصل جاءكم ولقد ته،نبو   عرفتم لقد واهلل فقال:

فوا، الرجل فواد عوا دينكم إلف إال أبيتم  بيد آخذاً  احلسني حمتضناً  غدا وقد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فأتوا وانرص 

نوا دعوت أنا إذا» يقول: وهو ،هاخلف عنه اهلل ريض وعيل ،خلفه متيش وفاطمة ،احلسن  يا أسقفهم: فقال ،«فأم 

 فتهلكوا، تباهلوا فال ألزاله، مكانه من جباًل  يزيل أن تعاىل اهلل سألوا ول وجوهاً  ألرى إين النصارى معرش

 :والسالم الصالة عليه فقال حديد، من درعاً  وثالثني محراء حلة ألفي اجلزية له وبذلوا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول فأذعنوا

 تعاىل اهلل والستأصل نارًا، الوادي عليهم والضطرم وخنازير، قردة سخوالمُ  تباهلوا لو بيده نفيس والذي»

 الصالة عليه تهنبو   عىل دليل وهو .الدالئل[ يف تعاىل اهلل رمحه نعيم أبو ]أخرجه «الشجر عىل الطري حتى وأهله نجران

 بيته. أهل من هبم أتى من وفضل   والسالم،
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 ما أن يفيد ﴾ٻپٻٻٻٱ﴿ (١2)

 حق السالم ليهامع ومريم عيسى شأن يف ذكره

 للرد تأكيد   ﴾ڀڀڀپپپ﴿ ذكروه ما دون

ٺٺٺڀ﴿ تثليثهم يف النصارى عىل

 القدرة يف يساويه سواه أحد ال ﴾ٿٺ

 األلوهية يف ليشاركه البالغة واحلكمة التامة

 هملكن الدنيا يف أذالء واعاش ولو املؤمنون )أقول:

 اجلميع أن حمالة وال اآلخرة، إىل بقلوهبم ينظرون

 يسرتيح وهناك اآلخرة، إىل الدنيا من خيرجون

 املؤمنون(.

 ﴾ٹٹٹٹٿٿٿ﴿ (١3)

 احلجج عن التويل أن عىل يدل وهو هلم. وعيد  

 واالعتقاد للدين إفساد التوحيد عن واإل عراض

 العامل. فساد إىل بل ،النفس فساد إىل املؤدي

ڦڦڤڤڤڤ﴿ (١4)

 بالعبادة نوحده أن ﴾ڃڄڄڄ﴿ بعدها ما ويفرسها والكتب، الرسل فيها خيتلف ال ﴾ڄڦڦ

 عبدي   ألن أهالً  نراه وال العبادة، استحقاق يف له رشيكاً  غريه نجعل وال ﴾چڃڃڃ﴿ فيها ونخلص

 فيام األحبار عنطي وال اهلل، ابن املسيح وال اهلل، ابن عزير نقول وال ﴾ڍڍڇڇڇڇچچچ﴿

وا﴿ :نزلت ملا أهنا روي والتحليل. التحريم من أحدثوا َذ  بَ  اّت  ح 
َ
م  أ بَ  ارَه  م  َور ه  بَ  اَنه  ر 

َ
 ]التوبة: ﴾اللِ  د ونِ  ِمن   ابا  أ

مون لكم حي  ليون أليس» قال: اهلل رسول يا نعبدهم كنا ما :عنه اهلل ريض حاتم بن عدي قال [31  فتأخذون وحير 

ڎ﴿ التوحيد عن ﴾ڌڌ﴿ [وحسنه تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام أخرجه] «ذاك هو قال: نعم، ل:قا بقوهلم؟

فوا احلجة لزمتكم :أي ﴾ژڈڈڎ  دونكم. مسلمون بأنا فاعرت 

 تنازعت ﴾ڳڳڳگگگگککککڑڑژ﴿ (١5)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل افعواوتر منهم، أنه فريق كل وزعم والسالم، الصالة عليه إبراهيم يف والنصارى اليهود

نجيل التوراة بنزول حدثتا والنرصانية اليهودية أن واملعنى فنزلت.  الصالة عليهام وعيسى موسى عىل واإل 

 فكيف بألفني، السالم عليه وعيسى ،سنة بألف السالم عليه موسى قبل السالم عليه إبراهيم وكان والسالم،

 املحال. عونفتد   ﴾ڱڱڳ﴿ عليهام؟ يكون

ٺٺڀڀڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککڑڑژژڈ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھہھہہہۀۀڻڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئەئائائىىېېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

یییىئىئىئېئېئ

 حبجبيئىئمئحئجئی
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 هؤالء أنتم :أي ﴾ہھہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ (١١)

نجيل التوراة يف وجدمتوه مما علم به لكم فيام جادلتم أنكم محاقتكم وبيان   احلمقى،  تدعون أو عنادًا، واإل 

 ﴾ھھ﴿ السالم عليه إبراهيم دين من كتابكم يف له ذ كر وال به لكم علم ال فيام جتادلون فلم   فيه، وروده

 به. جاهلون وأنتم ﴾ۓےےھ﴿ فيه حاججتم ما

 هلل منقاداً  ﴾ۈ﴿ الزائغة، العقائد عن مائالً  ﴾ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (١7)

ل ةَ  تعاىل: اهلل )قال تعاىل م   ﴿م  بِيك 
َ
وَ  إِب َراِهيمَ  أ م   ه  اك  ِلِميَ  َسم  س  ۋٴۇۈ﴿ ([71 ]احلج: ﴾َقب ل   ِمن   ال م 

 ملة عىل أهنم املرشكني عاءالد   ورد   واملسيح، عزيراً  به إل رشاكهم مرشكون، بأهنم تعريض ﴾ۅۋ

 السالم. عليه إبراهيم

ىې﴿ أمته من ﴾ېې﴿ منه وأقرهبم به أخصهم إن   ﴾ېۉۉۅ﴿ (١1)

 وجيازهيم ينرصهم ﴾وئوئەئەئ﴿ األصالة، عىل هلم رشع ما أكثر يف له ملوافقتهم ﴾ائائى

 إليامهنم. احلسنى

 إىل ومعاذاً  وعامراً  حذيفة دعوا مل ا اليهود يف نزلت ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ (١٩)

 به يضاعف إذ ،عليهم إال وباله يعود وال اإل ضالل يتخطاهم وما ﴾ىئىئېئېئ﴿ اليهودية

 هبم. رضره واختصاص وزره ﴾ییىئ﴿ عذاهبم

 حممد نبوة عىل ودلت واإلنجيل التوراة به نطقت بام ﴾ىئمئحئجئیی﴿ (71)

 أو الكتابني، يف نعته تشهدون وأنتم بالقرآن )تكفرون( أو ،ىلتعا اهلل آيات أهنا ﴾حبجبيئ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص

 .حق   أنه باملعجزات تعلمون
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ٻٻٻٻٱ﴿ (71)

 قال صورته. يف الباطل وإبراز بالتحريف ﴾پ

 كالبس عط  ي   مل بام املتشب ع» السالم: الصالة عليه

پ﴿ [عنهام اهلل ريض ومسلم البخاري ]رواهُ«زور ثوّب  

 ونعته السالمو الصالة عليه حممد ةنبو   ﴾پ

 تكتمونه. بام عاملني ﴾ڀڀپ﴿

ٺٺٺٺڀڀ﴿ (72)

 :أي ﴾ٹٹٹٿٿٿٿ

يامن رواظه  أ   ڤٹ﴿ النهار أول بالقرآن اإل 

 لعلهم آخره به واكفروا ﴾ڤڤڤ

ون  لكم. ظهر خللل رجعتم بأنكم ظناً  دينهم يف يشكي

 وال ﴾ڄڄڦڦڦڦ﴿ (73)

 وهو) دينكم ألهل إال قلب   تصديق   عن تقروا

 نم هيدي ﴾ڃڃڃڄڄ﴿ (اليهود قول

چچچچڃ﴿ عليه ويثبته اإل يامن إىل يشاء

ڈڎڎڌڌ﴿ تكمحج   فيدحضوا ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ ذلك عىل محلكم احلسد أن واملعنى ﴾ڇ

 .وعال( جل   وإرادته بمشيئته أي )أقول: ﴾کککڑژڑژڈ

 الواضحة. باحلجة زعموه ملا وإبطال رد   ﴾ڱڳڳڳڳگگگگک﴿ (74)

 ،عنه تعاىل اهلل ريض سالم بن اهلل كعبد ﴾ۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ (75)

 بن كفنحاص ﴾ھھھہہہہۀ﴿ إليه فأداه ذهباً  أوقية ومائتي ألفاً  قرش استودعه

 مبالغاً  رأسه عىل قائامً  دوامك مدة إال ﴾ۓڭۓےےھ﴿ فجحده ديناراً  آخر قرش استودعه عازوراء،

 البينة. وإقامة والرتافع بالتقايض مطالبته يف

 ومل الكتاب أهل من ليسوا من شأن يف علينا ليس :أي ﴾ۈۆۆۇۇڭڭڭ﴿

 ألهنم وذلك كاذبون، أهنم ﴾ۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ وذم عتاب ديننا عىل يكونوا

 حرمة. التوراة يف هلم جيعل مل وقالوا: خالفهم، من ظلم وااستحلي 

 ﴾ەئائائىىېېېې﴿ سبيل فيهم عليهم بىل :أي نفوه، امل إثبات ﴾ۉ﴿ (7١)

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

کڑژڑژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۆۇۇڭڭڭۓڭۓےے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئەئائائىىېېېېۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

جئییییىئىئىئېئېئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئ
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 املناهي. عن واالجتناب الواجبات أداء من وغريه الوفاء يعمي  وهو األمر، مالك التقوى بأن أشعر  

ي ه   تعاىل اهلل عاهدوا بام ﴾ۇئۇئ﴿ يستبدلون ﴾وئوئەئ﴿ (77) ل  يامن من ع   ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول اإل 

﴿ هولننرصن   به لنؤمنن   واهلل :قوهلم من به احلفو وبام ﴾ۆئ﴿ باألمانات والوفاء
 الدنيا متاع ﴾قَلِيًلََاَثَمنَ 

 عن كناية أنه والظاهر أصاًل. بيشء أو هم،يرسي  بام ﴾ییىئىئىئېئېئېئۈئ﴿

 هعن أعرض به واستهان غريه عىل سخط من فإن ﴾مئحئجئیی﴿ :تعاىل لقوله عليهم، غضبه

 ﴾مبخبحبجب﴿ باجلميل عليهم يثني وال ﴾يئىئ﴿ نحوه وااللتفات معه التكلم وعن

فوا أحبار يف نزلت إهنا قيل: فعلوه. ما عىل  وغريها األمانات وحكم ملسو هيلع هللا ىلص حممد نعت وبدلوا التوراة حر 

 .رشوة ذلك عىل وأخذوا
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ٻ﴿ فنياملحر   يعني ﴾ٻٻٱ﴿ (71)

 عن فيميلوهنا بقراءته يفتلوهنا ﴾پٻ

ل ف إىل املنز  ڀڀپپپ﴿ املحر 

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

 ذلك يزعمون ألهنم وبيان عليهم تشنيع ﴾ٹٹٿ

 تأكيد   ﴾ڦڤڤڤڤٹٹ﴿

 فيه. والتعمد تعاىل اهلل عىل بالكذب عليهم وتسجيل

ڄڄڄڄڦڦڦ﴿ (7٩)

چچچچڃڃڃڃ

 عليه عيسى عب دة عىل ورد   تكذيب ﴾ڇڇڇ

 منسوب ايني والرب   ﴾ڍڍڇ﴿ السالم

ڌ﴿ والعمل العلم يف لالكام وهو ،الرب   إىل

 ﴾ژژڈڈڎڎڌ

 كونكم وبسبب الكتاب معل مني كونكم بسبب

 احلق معرفة والتعلم التعليم فائدة فإن له، دارسني

 والعمل. لالعتقاد واخلري

 يأمر ثم تعاىل، اهلل يستنبئه أن لبرش كان ما :أي ﴾گگککککڑڑ﴿ (11)

 أن   عىل دليل ﴾ڱڳڳڳڳگگ﴿ أرباباً  والنبيني املالئكة اختاذب ويأمر نفسه بعبادة الناس

 للمسلمني. اخلطاب

ہہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ﴿ (11)

ڭڭۓۓے﴿ أوىل به األمم كان ألنبياءا حكم هذا كان فإذا ﴾ھےھھھ

ۋٴۇۈ﴿ باإل قرار بعض عىل بعضكم فليشهد :أي ﴾ۈۆۇۆۇ﴿ عهدي؟ :أي ﴾ڭڭ

 عظيم. وحتذير توكيد وهو ،شاهد   كمد  اه  ش  وت   ركمإقرا عىل أيضاً  وأنا ﴾ۅۋ

 ﴾ىېېې﴿ والشهادة باإل قرار والتوكيد امليثاق بعد ﴾ېۉۉۅ﴿ (12)

 الكفرة. من دوناملتمر  

 طائعني :أي ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى﴿ (13)

 واإل رشاف الغرق دراكإو اجلبل كنتق اإل سالم، إىل يلجئ ما ومعاينة بالسيف وكارهني احلجة، واتباع بالنظر

 .(]النسفي[ األعامل عىل ون)فيجاز   ﴾ېئېئۈئ﴿ (كرهاً  والكافرون طوعاً  املؤمنون )أقول: املوت عىل

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ڻڻڻڻںںڱڱڱ

ھھہہہہۀۀ

ڭڭڭڭۓۓےھےھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۇۆۇ

ىېېېېۉۉۅ

ۇئۇئوئوئەئەئائائى

 ېئېئۈئۈئۆئۆئ
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (14)

ٺڀڀڀڀپ

 :أي )أقول:﴾ٿٿٿٿٺٺٺ

 أمر   (تعاىل باهلل آمنا :اجلمع بلسان الرسل أكمل يا قل

 والقرآن   باإل يامن. عيهومتاب نفسه عن خيرب بأن ملسو هيلع هللا ىلص للرسول

ٹ﴿ إليهم تبليغه بتوسط عليهم منزل عليه منزل هو كام

ڤڤ﴿ والتكذيب بالتصديق ﴾ڤٹٹٹ

 عبادته. يف خملصون أو منقادون، ﴾ڦڤ

 غري :أي ﴾ڄڄڦڦڦ﴿ (15)

ڃڃڄڄ﴿ تعاىل اهلل حلكم واالنقياد التوحيد

 عن املعرض أن واملعنى ﴾چچچڃڃ

 اخلرسان. يف واقع للنفع فاقد   لغريه لبوالطا اإل سالم

ڍڇڇڇڇچ﴿ (1١)

 ﴾ڈژڈڎڎڌڌڍ

 احلق عن احلائد فإن ،تعاىل اهلل هيدهيم ألن استبعاد  

 الرشاد عن بعيد الضالل يف منهمك له وضح ما بعد

 ظلموا الذين ﴾کککڑڑژ﴿

يامن، موضع الكفر ووضع   بالنظر باإل خالل أنفسهم  عنه. أعرض ثم وعرفه احلق هجاء من فكيف اإل 

 أو اللعنة يف ﴾ڱڱڱڳڳڳڳگگگگک﴿ (11ـ17)

 يمهلون(. )أي: ﴾ۀڻڻڻڻںںڱ﴿ العقوبة

 يقبل ﴾ےھھ﴿ أفسدوا ما ﴾ھ﴿ االرتداد بعد من أي ﴾ھہہہہۀ﴿ (1٩)

 أن قومه إىل فأرسل ،تهرد   عىل ندم حني سويد بن احلارث يف نزلت إهنا قيل: عليهم. يتفضل ﴾ۓے﴿ توبتهم،

 فتاب. املدينة إىل فرجع باآلية، اجلالس أخوه إليه فأرسل ؟توبة من يل هل :سلوا

نجيل السالم عليه بعيسى كفروا كاليهود ﴾ۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (٩1)  بعد واإل 

يامن  ﴾ۈۈۆ﴿ والقرآن والسالم الصالة عليه بمحمد كفراً  ازدادوا ثم والتوراة، السالم عليه بموسى اإل 

 وإبرازاً  شأهنم يف تغليظاً  قبوهلا، بعدم توبتهم عدم عن فكن ى اهلالك. عىل أرشفوا إذا إال يتوبون ال أو يتوبون، ال ألهنم

 الضالل. عىل الثابتون ﴾ۅۋۋٴۇ﴿ الرمحة من اآليسني حال صورة يف حلاهلم

 قيل: كأنه ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائائىىېېېېۉۉۅ﴿ (٩1)

 ال من ألن وإقناط، التحذير يف مبالغة   ﴾ۈئۈئۆئۆئ﴿ ذهباً  األرض بملء افتدى ولو فدية أحدهم من يقبل فلن

 العذاب. دفع يف ﴾ىئىئېئېئېئ﴿ للكافرين( وليس للمؤمنني العفو )أقول: تكرماً  عنه عفىي   ربام الفداء منه قبلي  

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچ

کڑڑژڈژڈڎڎڌ

ڳگگگگککک

ںڱڱڱڱڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئەئەئائائىىېې

 ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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 حقيقة تبلغوا لن :أي ﴾ٻٻٱ﴿ (٩2)

 تعاىل اهلل بر   تنالوا لن أو اخلري، كامل هو الذي الرب  

پٻٻ﴿ واجلنة والرضا الرمحة هو الذي

 كبذل وغريه، هيعمي  ما أو املال من :أي ﴾پپ

 تعاىل، اهلل طاعة يف والبدن الناس، معاونة يف اجلاه

 أبو جاء نزلت ملا أهنا روي» سبيله. يف واملهجة

 إيل أموايل أحب   إن اهلل رسول يا فقال: µ طلحة

 ذاك بخ بخ فقال: اهلل، أراك يثح فضعها اء،ح  ري   ب  

 يف جتعلها أن أرى وإين رائح، أو رابح مال

 أن عىل يدل وذلك .عليه[ متفق ]احلديث «األقربني

 أفضل، األقارب أقرب عىل األموال أحب إنفاق

نفاق تعمي  اآلية وأن پ﴿ واملستحب الواجب اإل 

 غريه أو حمبوب شء أي من :أي ﴾ڀڀڀ

 بحسبه. فيجازيكم ﴾ٺٺٺٺڀ﴿

 واملراد املطعومات، :أي ﴾ٿٿ﴿ (٩3)

 هلم حالالً  ﴾ٹٹٹٿ﴿ أكل ها

 النسا، عرق به كان :وقيل وألباهنا. اإل بل كلحوم ﴾ڦڤ﴿ السالم عليه يعقوب ﴾ڤڤڤٹ﴿

 إنزاهلا قبل من :أي ﴾ڄڄڄڦڦڦ﴿ إليه هأحب   ذلك وكان إليه، الطعام أحب   يأكل مل شفي إن فنذر

م ما ريمحت عىل مشتملة ر  چچڃڃڃڃڄ﴿ وتشديداً  عقوبة وبغيهم لظلمهم همعلي ح 

تهم أمر   ﴾چ م قد أنه من فيه بام وتبكيتهم بكتاهبم بمحاج  ر  مًا. يكن مل ما ظلمهم بسبب عليهم ح  ر   حم 

م أنه بزعمه تعاىل اهلل عىل ابتدعه ﴾ڇڇڇڇچ﴿ (٩4)  عىل التوراة نزول قبل ذلك حر 

نو إرسائيل بني  ال الذين ﴾ڈڎڎڌ﴿ احلجة لزمتهم ما بعد من ﴾ڌڍڍ﴿ قبلهم م 

 هلم. وضح ما بعد احلق ويكابرون أنفسهم، من ينصفون

 ﴾کککڑ﴿ الكاذبون وأنتم أنزل فيام صادق تعاىل اهلل أن ثبت :أي ﴾ژڑژڈ﴿ (٩5)

 أن إىل إشارة هفي ﴾گگگگک﴿ السالم عليه إبراهيم ملة األصل يف هي التي اإل سالم ملة :أي

 اليهود. برشك وتعريض والتفريط، اإل فراط عن والتجنب الدين يف واالستقامة الرصف التوحيد يف واجب اتباعه

ڱ﴿ تعاىل اهلل هو والواضع هلم، متعب داً  وجعل للعبادة ضعو   :أي ﴾ڱڳڳڳڳ﴿ (٩١)

، الذي للبيت   ﴾ڱ ة   فقال: للناس وضع بيت أول عن الموالس الصالة عليه سئل» مكة. يف لغة وهي ب ب ك 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کککڑژڑژڈڈڎڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگک

ۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓےےھھھھہہہۀہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

جبيئىئمئحئجئییی

 ىتمتختحتجتيبىبمبخبحب
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 اخلري كثري ﴾ڱ﴿ عليه[ متفق ]احلديث «سنة أربعون فقال: بينهام؟ كم وسئل املقدس. بيت ثم احلرام، املسجد

 وألن ومتعبدهم، قبلتهم ألنه ﴾ڻںں﴿ حوله وطاف دونه واعتكف واعتمره حجه ملن والنفع

 :تعاىل قال كام عجيبة آيات فيه

 السباع ضواري وأن األعصار، مدى عىل البيت موازاة عن الطيور رافكانح ﴾ڻڻڻ﴿ (٩7)

ۀ﴿ الفيل كأصحاب تعاىل اهلل قهره بسوء صدهق جبار كل   وأن   هلا، ضتتعر   وال احلرم يف الصيود ختالط

 إىل فيها وغوصها الصامء الصخرة يف القدم أثر باآليات املرادو السالم. عليه إبراهيم مقام نهام :أي ﴾ۀہ

 فيه فغاصت احلجارة رفع من ليتمكن احلجر هذا عىل قام الكعبة بنيان ارتفع ملا أنه األثر هذا وسبب الكعبني،

ن   ومنها :أي ﴾ھھہہہ﴿ قدماه ن   أم  ه ﴾ۓےےھھ﴿ دخله م   عىل للزيارة قصد 

 ]أخرجه «والراحلة بالزاد» االستطاعة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فرس وقد ﴾ڭڭڭڭۓ﴿ املخصوص الوجه

 االستنابة أوجب ولذلك باملال، إهنا عنه تعاىل اهلل ريض الشافعي قول يؤيد وهو [تعاىل اهلل رمحهام ماجه وابن رتمذيال

ن عىل م   اهلل رمحه مالك اإلمام وقال عنه. ينوب من أجرة وجد إذا طوياًل( زماناً  يدوم مرضاً  املريض )أي: الز 

 :تعاىل اهلل رمحه حنيفة أبو اإلمام وقال الطريق. يف والكسب امليش عىل قدر من عىل فيجب ،بالبدن إهنا تعاىل

ر   وضع ﴾ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿ األمرين بمجموع إهنا ف   لوجوبه تأكيداً  حيج، مل من موضع ك 

 الكفرة. فعل إنه حيث من كفراً  احلج ترك وتسمية تاركه، عىل وتغليظاً 

 حممد صدق عىل الدالة ةوالعقلي   ةالسمعي   بآياته :أي ﴾ېېۉۉۅۅۋ﴿ (٩1)

 ألن أقبح، كفرهم أن عىل دليل باخلطاب الكتاب أهل وختصيص وغريه. احلج وجوب من يدعيه فيام ملسو هيلع هللا ىلص

ىىېې﴿ هبام كافرون فهم واإل نجيل توراةبال مؤمنون أهنم زعموا وإن وأهنم أقوى، باآليات معرفتهم

 واالسترسار. فالتحري ينفعكم ال عليها، فيجازيكم أعاملكم عىل مطلع ﴾ائائ

ر ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿ (٩٩)  يف مبالغة واالستفهام اخلطاب كر 

 العذاب. باستجالب مستقل نفسه يف مستقبح األمرين من واحد كل بأن وإشعاراً  هلم، العذر ونفي التقريع

 بأن جاجاً اعو هلا طالبني باغني :أي  ﴾ېئېئ﴿ اإلسالم وهو بسلوكه، املأمور احلق دينه تعاىل اهلل وسبيل  

 )أقول: ونحوها ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صفة وتغيري النسخ بمنع احلق، عن عوجاً  فيه أن وتوهوا الناس عىل تلبسوا

 عنها والصدي  ؛تعاىل اهلل سبيل أهنا ﴾ىئىئېئ﴿ املسلمني( اعتقاد يضعف حتى وضعفاً  انحرافاً  :أي عوجاً 

 وهم كفرهم األوىل اآلية يف املنكر كان وملا هلم. وعيد   ﴾جئییییىئ﴿ وإضالل ضالل

 اإلسالم عن للمؤمنني صدهم اآلية هذه يف كان وملا ،﴾ائىىېې﴿ بقوله: ختمها به جيهرون

 .﴾ییییىئ﴿ قال: فيه وحيتالون خيفونه وكانوا
 وإنام ﴾ىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ﴿ (111)

 جلاللة إظهاراً  الكتاب أهل خياطب بأن والسالم الصالة عليه الرسول أمر ما بعد بنفسه تعاىل اهلل خاطبهم

 مهم.ويكل   تعاىل اهلل خياطبهم بأن اءاألحق   هم بأهنم وإشعاراً  قدرهم،
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پٻٻٻٻٱ﴿ (111)

 يف لكفرهم وتعجيب إنكار ﴾پڀپپ

 اإليامن إىل يةالداع األسباب هلم اجتمع حال

 ومن ﴾ڀڀڀ﴿ الكفر عن الصارفة

ٺ﴿ أموره جمامع يف إليه يلتجئ أو بدينه كيتمس  

 حمالة. ال اهتدى فقد ﴾ٿٿٺٺٺ

 ﴾ڤٹٹٹٹٿٿ﴿ (112)

 يف الوسع استفراغ وهو منها، جيب وما تقواه حق

 كقوله: املحارم عن واالجتناب بالواجب القيام

وا ت م   َما اللَ  ﴿فَات ق  َتَطع   وقيل: .[1١ ]التغابن: ﴾اس 

 توقع وعن إليها تااللتفا عن الطاعة تنزه أن هو

 ﴾ڦڦڦڤڤڤ﴿ عليها املجازاة

 إذا اإل سالم حال سوى حال عىل تكون ن   وال :أي

 أمرك يكون أن بك جدير )أقول: املوت. أدرككم

 لضامن سبيل وال هبا، وخمتوماً  بالتقوى مبدوءاً 

 عن به جاء ما يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي بمتابعة إال اخلامتة حسن

 ذكرك بكثرة قلبك سالمة عىل وحمافظاً  وألهوائك، لنفسك جماهداً  والسنة، بالكتاب متمسكاً  فكن وجل، عز ربه

 أن اعتقادك مع الصاحلة، أعاملك عىل تعتمد وال هذا، منك يتقبل أن موالك وراجياً  الدائم، التام باحلضور تعاىل هلل

 رامحني(.ال أرحم يا برمحتك احلسنى منك هلم سبقت الذين من اجعلنا اللهم وجل. عز بربك الئقة غري عبادتك

 به التمسك أن حيث من احلبل له استعار بكتابه. أو اإل سالم، بدين ﴾ڄڄڦ﴿ (113)

 عليه واالعتامد به وللوثوق الرتدي، من للسالمة سبب باحلبل التمسك أن كام الردى، من للنجاة سبب

ڃ﴿ بعضاً  بعضكم حيارب اجلاهلية يف تفرقكم تتفرقوا ال أي ﴾ڃڃڄ﴿ عليه جمتمعني ﴾ڄ﴿

 ﴾ڇچچ﴿ الغل   وزوال التآلف إىل املؤدي لإل سالم والتوفيق اهلداية مجلتها من التي ﴾چچڃ

 يف األخوة عىل جمتمعني نيمتحاب   ﴾ڌڍڍ﴿ باإل سالم ﴾ڇڇڇ﴿ متقاتلني اجلاهلية يف

 ئةم احلروب وتطاولت العداوة أوالدها بني فوقع ألبوين، أخوين واخلزرج األوس كان :وقيل .تعاىل اهلل

 ﴾ژڈڈڎڎڌ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص برسوله بينهم فوأل   باإل سالم، تعاىل اهلل أطفأها حتى سنة، وعرشين

ککک﴿ باإل سالم ﴾ڑڑژ﴿ نارال يف لوقعتم احلالة تلك عىل املوت أدرككم لو إذ لكفركم،

 فيه. وازديادكم اهلدى عىل ثبات كم إرادة   ﴾گگگ﴿ دالئله ﴾گک

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀپڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگککککڑڑژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ےۓےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئائائىىېېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 حئجئییییىئىئىئېئېئ
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 ألن للتبعيض، «من» ﴾ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ﴿ (114)

 مجيعًا، واأثم رأساً  تركوه لو حتى الكل، عىل واجب الكفاية، فروض من املنكر عن والنهي باملعروف األمر

 املصيل املسلم   ىرأ إذا مثاًل: يقول. أن اإلسالم نم كلمة يعلم من كل   فعىل )أقول: بعضهم بفعل يسقط ولكن

 أمة وكونوا بمعنى للتبيني، أو .(له ليقول عامل يأيت حتى ينتظر وال ،ينصحه أن بد   ال يصيل ال آخر مسلامً 

ن ت م  ﴿ تعاىل: كقوله يدعون َ  ك  ة   َخي  م 
 
رَِجت   أ خ 

 
ونَ  لِلن اِس  أ ر  م 

 
وِف  تَأ  اخلري إىل والدعاء .[111 عمران: ]آل ﴾بِال َمع ر 

 الفالح. لبكام املخصوصون ﴾ۀۀڻڻ﴿ دنيوي أو ديني صالح فيه ما إىل ءالدعا يعمي 

 ما مجيع ألن كله، واجب املنكر عن والنهي به. يؤمر ما حسب عىل ومندوباً  واجباً  يكون باملعروف واألمر

 فال وإنكاره، تركه عليه جيب ألنه يرتكبه، عام ي نهى أن عليه جيب العايص أن واألظهر حرام. الرشع أنكره

 اآلخر. وجوب أحدها برتك يسقط

 والتنزيه التوحيد يف اختلفوا والنصارى، هودكالي ﴾ھہہہہ﴿ (115)

 أن واألظهر عليه. لالتفاق املوجبة للحق املبينة واحلجج اآليات ﴾ےۓےھھھ﴿ اآلخرة وأحوال

 لقوله أحد( لكل   ال للمجتهدين بالنسبة وهذا أقول:) الفروع دون األصول يف بالتفرق خمصوص فيه النهي

 اهلل رمحه البخاري اإلمام ]أخرجه «واحد أجر فله أخطأ ومن أجران فله أصابف اجتهد من» والسالم: الصالة عليه

 هبم. هالتشبي  عىل وهتديد ،قواتفر   للذين وعيد ﴾ڭڭڭڭۓ﴿ [تعاىل

 وكآبة الرسور هبجة ظهور عن كنايتان وسواده الوجه بياض ﴾ۈۈۆۆۇۇ﴿ (11١)

 وبيمينه، يديه بني النور وسعي البرشة وإرشاق والصحيفة   الوجه ببياض احلق أهل يوسم وقيل فيه. اخلوف

 واهلمزة أكفرتم، هلم فيقال :أي ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇ﴿ ذلك بأضداد الباطل وأهل

 مبعثه قبل به إيامهنم بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول كفروا الكتاب، أهل أو املرتدون، وهم حاهلم، من والتعجيب للتوبيخ

 لكفركم. جزاء ﴾ىىېې﴿ إهانة   أمر   ﴾ېې﴿

 بالرمحة ذلك عن عرب   املخلد، والثواب اجلنة يعني ﴾ۇئوئوئەئەئائائ﴿ (117)

ۆئۇئ﴿ تعاىل وفضله برمحته إال اجلنة يدخل ال تعاىل اهلل طاعة يف عمره استغرق وإن املؤمن أن عىل تنبيهاً 

 .﴾ۈئۆئ

 فيها شبهة ال باحلق ملتبسة ﴾ىئىئىئېئ﴿ ووعيده وعده يف الواردة ﴾ېئېئۈئ﴿ (111)

 عن ي منع وال بنقصه، فيظلم شء عليه حيقي  ال ألنه منه الظلم يستحيل إذ ﴾حئجئیییی﴿

  :تعاىل قال كام اإل طالق، عىل املالك ألنه ،بفعله فيظلم شء
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (11٩)

 وعد بام كاًل  فيجازي ﴾ڀڀڀڀپ

 وأوعد. له

 تهمخريي   عىل دل   ﴾ٺٺٺ﴿ (111)

 تعاىل: كقوله طرأ، طاعانق عىل يدل ومل مىض، فيام

ورا   َكنَ  اللَ  ﴿إِن    [23 ]النساء: ﴾رَِحيما   َغف 

ٿ﴿ هلم أظهرت أي: ﴾ٿٺ﴿

 ﴾ٹڤٹٹٹٿٿ

يامن يتضمن ن أن جيب ما بكل اإل  ڤ﴿ به يؤم 

ڦ﴿ ينبغي كام إيامناً  ﴾ڦڤڤ

 ﴾ڄڄ﴿ عليه هم مما ﴾ڦڄڦ

 وأصحابه عنه تعاىل اهلل ريض سالم بن اهلل كعبد

 الكفر. يف دوناملتمر   ﴾ڃڃڄ﴿

 رضراً  ﴾چچچڃڃ﴿ (111)

ڇڇچ﴿ وهتديد كطعن ،يسرياً 

 يدفع أو عليكم ينرصهم أحد يكون ال ثم ﴾ڌڍڍڇ﴿ وأرس بقتل يضوكم وال ينهزموا ﴾ڇ

 عنهم. بأسكم

ڈڈ﴿ واجلزية بالباطل كالتمسي  ذل أو واألهل، واملال النفس هدر ﴾ڎڎڌ﴿ (112)

جدوا ﴾ژ  معتصمني إال األحوال، عامة يف ةالذل   عليهم رضبت :أي ﴾ککککڑڑژ﴿ و 

 مستوجبني به رجعوا ﴾گگگگ﴿ املسلمني وذمة ،آتاهم الذي كتابه أو تعاىل، اهلل بذمة ملتبسني أو

ڱڱڱڱ﴿ أهله عىل املضوب البيت إحاطة هبم حميطة فهي ﴾ڳڳڳڳ﴿ له

 أنه مع ،حق بغري والتقييد نبياء.األ وقتلهم باآليات كفرهم بسبب ﴾ڻۀڻڻڻںں

ہ﴿ والقتل الكفر :أي ﴾ۀ﴿ أيضاً  اعتقادهم بحسب حقاً  يكن مل أنه عىل للداللة ،األمر نفس يف كذلك

 إىل يفيض الصغائر عىل اإل رصار فإن ،تعاىل اهلل حدود واعتدائهم عصياهنم بسبب ﴾ھہہہ

 الكفر. إىل يؤدي عليها واالستمرار الكبائر،

 الذين وهم عادلة، مستقيمة :أي ﴾ڭڭۓۓے﴿ املساوئ يف ﴾ھےھ﴿ (113)

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڤڤٹڤٹٹٹٿ

ڄڄڦڄڦڦڦڤ

چچچڃڃڃڃڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻںںڱڱڱ

ھےھھھہہہہۀڻۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۅۋۋٴۇۈۈۆ

ېېېۉۉۅ

وئەئەئائائىىې

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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رب   هتجدهم. يف القرآن يتلون ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭ﴿ منهم أسلموا  يف بالتالوة عنه ع 

 املدح. يف وأبلغ أبني ليكون السجود مع الليل ساعات

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ﴿ (114)

 احلق، عن منحرفون اليهود( )أي: فإهنم ليهود،ا يف كانت ما بخصائص وصفهم ألمة   أخر صفات ﴾ى

 مداهنون صفته، بخالف اآلخر اليوم واصفون صفاته، يف ملحدون تعاىل باهلل مرشكون الليل، يف متعب دين غري

 ممن الصفات بتلك املوصوفون أي: ﴾ەئائائى﴿ تاخلريا عن متباطئون االحتساب، يف

وا تعاىل اهلل عند أحواهلم صلحت   وثناءه. اهرض واستحقي

 من يفعلوه وما )أقول: ألبتة ثوابه ينقص وال يضيع فلن ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ (115)

 اإلخالص(. برشط بفضله، عليه وجيازهيم هلم تعاىل اهلل يشكره بل ثوابه، يعدم فلن كثر، أو قل   اخلري أعامل

ن   اخلري مبدأ التقوى بأن وإشعار هلم بشارة ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ س   ائزالف وأن العمل، وح 

 .عنهم( راض   أنت الذين مع بفضلك اجعلنا )اللهم التقوى أهل هو تعاىل اهلل عند
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پٻٻٻٻٱ﴿ (11١)

 العذاب من ﴾ڀڀڀڀپپپ

ٿٿ﴿ مالزموها ﴾ٺٺٺٺ﴿

 .﴾ٿٿ

 الكفرة ينفق ما ﴾ٹٹٹ﴿ (117)

 وأ رياء املنافقون أو وسمعة، مفاخرة أو قربًة،

ڦڦڤڤڤڤٹ﴿ خوفاً 

ڄڄڄڦ﴿ يدشد برد ﴾ڦ

 عقوبة ﴾ڃڃ﴿ واملعايص بالكفر ﴾ڄ

ڃڃ﴿ أشد سخط عن اإل هالك ألن هلم،

 ظلم ما :أي ﴾ڇچچچچ

 ملا أنفسهم ظلموا ولكنهم نفقاهتم، بضياع املنفقني

 هبا. يعتد بحيث ينفقوها مل

ڍڍڇڇڇ﴿ (111)

فه الذي وهو ﴾ڌ  به. ثقة أرساره الرجل يعر 

ب ه  اإلمام ]أخرجه «دثار والناس شعار األنصار» والسالم: الصالة عليه قال ار،ع  بالش   هشب كام الثوب ببطانة ش 

يل ما )والشعار: [تعاىل اهلل رمحه البخاري د   و  س   فوق يكون الذي الثوب   ار:ث  والد   الثياب، من سواه ما دون اإلنسان ج 

عار(  ﴾ڑژژ﴿ لفسادا يف لكم يقرصون ال :أي ﴾ڈڈڎ﴿ املسلمني دون من ﴾ڎڌ﴿ الش 

 يتاملكون ال ألهنم كالمهم، يف :أي ﴾ککککڑ﴿ واملشقة الضر شدة وهو عنتكم، وامتن  

ه ألن بدا، مما ﴾گڳگگگ﴿ بغضهم لفرط أنفسهم و  ڳڳڳ﴿ واختيار روية عن ليس ب د 

 لكم. ب ني   ما ﴾ںںڱڱ﴿ الكافرين ومعاداة املؤمنني ومواالة اإل خالص وجوب عىل الدالة ﴾ڱڱ

 وال حتبوهنم الكفار مواالة يف اخلاطئون أوالء أنتم :أي ﴾ۀڻڻڻڻ﴿ (11٩)

 بكتاهبم تؤمنون أنكم واحلال حيبونكم ال إهنم واملعنى: كله. الكتاب بجنس ﴾ہہۀ﴿ حيبونكم

 حقكم. يف منكم أصلب باطلهم يف بأهنم توبيخ وفيه بكتابكم. يؤمنون ال وهم حتبوهنم بالكم فام أيضًا،

 ًا،وحترسي  فاً تأسي  ﴾ڭڭۓۓےےھھ﴿ وتغريراً  نفاقاً  ﴾ھھہہ﴿

 اإل سالم قوة بتضاعف وزيادته الغيظ بدوام عليهم دعاء ﴾ۇۇڭڭ﴿ سبيالً  يالتشف   إىل جيدوا مل حيث

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇچچچچڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳگڳگ

ہہۀۀڻڻڻڻ

ۓےےھھھھہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېۉۉۅۅۋ

وئۇئوئەئەئائائىېى

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 ىئمئحئجئییییىئ
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 شدة )أي: واحلنق البغضاء من صدورهم يف ما فيعلم ﴾ۋٴۇۈۈۆۆ﴿ به هيلكوا حتى وأهله

 من باألخفى عليم فإين ،أرسارهم عىل إياك العيإط   من بتتعج   وال ،ذلك هلم لق :أي .والغيظ( الغضب

 ضامئرهم.

 حدً  إىل عداوهتم لتناهي بيان ﴾ېىېېېۉۉۅۅۋ﴿ (121)

 عداوهتم عىل ﴾ائى﴿ وشدة رض   من أصاهبم بام وشمتوا ة،ومنفع خري من ناهلم ما حسدوا

 تعاىل: )قال للصابرين املوعود وحفظه لوج عز اهلل بفضل ﴾وئۇئوئەئەئ﴿ مواالهتم ﴾ائ﴿

ابِِرينَ  َمعَ  اللَ  ﴿إِن   ِبُّ  اللَ  ﴿إِن   تعاىل: )قال واملتقني (،[153 ]البقرة: ﴾الص  ت ِقيَ  ي   وألن (.[4 ]التوبة: سورة ﴾ال م 

ب األمر يف امل جد   ل نهأل )أقول: اخلصم عىل جريئاً  االنفعال قليل يكون والصرب باالتقاء املتدر   إىل األمور حيو 

 يصرب(. أن بد ال عنه األمر يمنع أن تعاىل إرادته تقتض   مل وإذا تعاىل، اهلل

 بام فيجازهيم علمه، حميط :أي ﴾ېئۈئ﴿ عليه فيعاقبهم عليم عداوتكم يف ﴾ۈئۆئۆئۇئ﴿

 يغفل ال أن للمسلم بد   فال ،املسلمني عىل جيري الدنيا يف امتحان هكلي  هذا الصرب، من بد   ال )أقول: أهله هم

 وعال(. جل شء عنه يغيب ال ألنه وخالقه، هرب   عن

ىئ﴿ عنها اهلل ريض عائشة حجرة من أي: ﴾ىئىئ﴿ غدوت إذ واذكر أي: ﴾ېئېئ﴿ (121)

 ألقوالكم ﴾حئجئ﴿ هلم وأماكن مواقف ﴾ییی﴿ هلم وهتيئ تسوي أو تنزهلم، ﴾ی

 اهلجرة، من ثالث سنة شوال عرش ثاين عاءاألرب يوم بأحد نزلوا املرشكني أن روي بنياتكم. ﴾ىئمئ﴿

 فقال قبل، من يدعه ومل سلول بن أّب   بن اهلل عبد دعا وقد أصحابه، والسالم الصالة عليه الرسول فاستشار

 وال منا، أصاب إال عدو إىل منها خرجنا ما فواهلل إليهم، خترج وال باملدينة اهلل رسول يا أقم األنصار: وأكثر هو

 قاتلهم دخلوا وإن حمبس، برش   أقاموا أقاموا فإن همع  فد   فينا؟ وأنت فكيف منه، أصبنا الإ علينا دخلها

 فقال اخلروج، إىل بعضهم وأشار خائبني. رجعوا رجعوا وإن باحلجارة، والصبيان النساء ورماهم الرجال،

 )أي: سيفي بابذ   يف يتورأ خريًا، لتهافأو   حويل مذبوحة بقرة منامي يف رأيت إين» والسالم: الصالة عليه

 أن رأيتم فإن املدينة، لتهافأو   حصينة درع يف يدي أدخلت كأين ورأيت هزيمة، لتهفأو   كرسًا( )أي: ثلامً  طرفه(

 أعدائنا، إىل بنا اخرج أحد: يوم بالشهادة تعاىل اهلل وأكرمهم بدر همت  فات   رجال فقال وهم،ع  د  وت   باملدينة تقيموا

 رسول يا اصنع وقالوا: مبالغتهم، عىل ندموا ذلك رأوا فلام ،سالحه( )أي: ه  ت  م  أل    لبسو دخل حتى وبالغوا،

 وأصبح اجلمعة صالة بعد فخرج ،«يقاتل حتى فيضعها ألمته يلبس أن لنبي   ينبغي ال فقال: رأيت، ما اهلل

د بشعب ر ،صفهم وسوى أحد، إىل وعسكره ظهره وجعل الوادي عدوة يف ونزل السبت، يوم أ ح  أ م   بن اهلل عبد و 

 .متقاربة[ بألفاظ الدالئل يف البيهقي ]رواه ورائنا من يأتونا ال بالنبل عنا انضحوا وقال: الرماة، عىل عنه تعاىل اهلل ريض جبري
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 بنو ﴾ٻٻٻٱ﴿ (122)

 وكانا األوس، من حارثة وبنو اخلزرج، من سلمة

فا. جتب نا أن ﴾پٻ﴿ العسكر جناحي   وتضع 

 زهاء يف خرج والسالم الصالة عليه أنه روي

 فلام صربوا، إن النرص هلم ووعد رجل، ألف

 رجل مئة ثالث يف أّب   ابن انخذل الشوط بلغوا

 عمرو فتبعهم وأوالدنا؟ أنفسنا نقتل عالم وقال:

 واإل سالم اهلل أنشدكم وقال: األنصاري حزم بن

: ابن فقال وأنفسكم، نبيكم يف  قتاالً  نعلم لو أّب 

 اهلل فعصمهم باتباعه، احليان فهم   بعناكم،الت

 يف الطربي ]رواه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مع فمضوا ،تعاىل

 .متقاربة[ بألفاظ التفسري

 تلك اتباع من عاصمهام :أي ﴾پپپ﴿

 أي ﴾ٺڀڀڀڀ﴿ اخلطرة

 لينرصهم غريه، عىل يتوكلوا وال عليه فليتوكلوا

 ببدر. نرصهم كام

 يف ﴾ٹٹ﴿ والسالح املراكب وقلة لاحلا لضعف ﴾ٿٿٿٿٺٺٺ﴿ (123)

  نرصه. من عليكم به أنعم ما بتقواكم ﴾ڤٹٹ﴿ الثبات

 يصربوا مل فلام املخالفة، عن والتقوى الصرب اشرتاط مع وكان د،ح  أ   يوم ﴾ڤڤڤ﴿ (124)

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿ املالئكة تنزل مل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر وخالفوا الغنائم عن

 لضعفهم النرص من كاآليسني كانوا بأهنم إشعاراً  بلن جيء وإنام ذلك، يكفيهم ال أن إنكار ﴾ڃڃ

 وكثرهتم. العدو وقوة وقلتهم

 لقلوهبم وتقوية عليهام حثاً  والتقوى الصرب عىل الزيادة هلم وعد ثم يكفيكم. بىل :أي ﴾ڃچ﴿ (125)

ڌڍڍ﴿ هذه ساعتهم من ﴾ڇڇڇ﴿ املرشكون :أي ﴾ڇچچچ﴿ فقال:

 معل مني. ﴾ڈڈ﴿ تأخري وال تراخ بال ياهنمإت حال يف ﴾ڎڎڌ

ک﴿ بالنرص لكم بشارة إال ﴾ککڑ﴿ باملالئكة إمدادكم جعل وما ﴾ڑژژ﴿ (12١)

 ال أنه عىل تنبيه وهو والعدد. العدة من ال   ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ اخلوف من إليه ولتسكن ﴾گگک

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچڃچڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگککککڑڑژژڈ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھھہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۆئۇئوئۇئوئەئەئائائ

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 حئجئییییىئ
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 إىل العامة نظر أن حيث من قلوهبم، عىل طاً ورب هلم بشارة به هلم ووعد أمدهم وإنام مدد، إىل نرصهم يف حاجة

 ﴾ڱڱ﴿ أقضيته يف يغال ب ال الذي ﴾ڱ﴿ عنهم تأخر بمن يبالوا ال أن عىل وحثاً  أكثر، األسباب

 واملصلحة. احلكمة مقتىض عىل وسط وبغري (بواسطة أي:) بوسط وخيذل ينرص الذي

 يوم كان ما وهو آخرين، وأرس بعض بقتل منهم لينقص :واملعنى ﴾ڻڻںںڱ﴿ (127)

 فينهزموا ﴾ہۀۀ﴿ خيزهيم أو ﴾ڻڻ﴿ صناديدهم من سبعني وأرس سبعني قتل من بدر

 مال.اآل منقطعي

 أن فإما أمرهم، مالك تعاىل اهلل أن :واملعنى ﴾ۓےےھھھھہہہ﴿ (121)

 أنت وإنام شء، أمرهم من لك وليس أرصوا، إن يعذهبم أو أسلموا، إن عليهم يتوب أو يكبتهم، أو هيلكهم،

نذارهم مأمور عبد ه   وقاص أّب بن عتبة أن روي وجهادهم. إل   يمسح فجعل رباعيته، وكرس أحد يوم شج 

 :وقيل .تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه فنزلت بالدم؟ نبيهم وجه خضبوا قوم يفلح كيف :ويقول وجهه عن الدم

 استحقوا قد ﴾ڭڭۓ﴿ يؤمن ن  م   فيهم بأن   حانهسب لعلمه تعاىل اهلل فنهاه عليهم يدعو أن هم  

 بظلمهم. التعذيب

ۅۋۋٴۇ﴿ لك ال كله األمر فله وملكًا، خلقاً  ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭ﴿ (12٩)

 عليهم. الدعاء إىل تبادر فال لعباده، ﴾ېېېې﴿ التعذيب وجوب نفي يف رصيح ﴾ۉۉۅ

رة، زيادات تزيدوا ال ﴾وئۇئوئەئەئائائىى﴿ (131)  لعلو مكر 

 باليشء يستغرق حتى أخرى زيادة فيه يزيد ثم أجل إىل ي رّب منهم الرجل كان إذ الواقع، بحسب التخصيص

 الفالح. راجني ﴾ۈئۈئۆئ﴿ عنه هنيتم فيام ﴾ۆئۇئ﴿ املديون مال الطفيف

 مؤمن، ألنك أوالً  تأبى فأنت لك، اخلطاب وهذا احلرام، لك لتسو   أن نفسك من احذر :)أقول

 حطام عىل واحلرص والشح اجلمع ودع الغفلة، رقدة من وانتبه تعاىل، اهلل أمر بامتثال عليك ك.صفت واإليامن

 حق تعاىل اهلل من ي  فاستح أدبنا. سوء من منها واخلروج تكفينا، احلالل ودائرة مقسوم، فالرزق الدنيا.

  ام  قَ مَ  ِف  يَ قِ ت  م  ال   ن  ﴿إِ  :باجلنة تعاىل اهلل وعدهم الذين املتقني مقام تنال حتى االستحياء،
َ
 (.[51 ]الدخان: ﴾ي  مِ أ

 عىل تنبيه وفيه أفعاهلم. وتعاطي متابعتهم عن بالتحرز ﴾ىئىئىئېئېئېئ﴿ (131)

ض   للكافرين، ةمعد   بالذات النار أن  ال املؤمنون بالنتيجة ولكن ،املؤمنني من أي أقول:) للعصاة وبالعر 

  (.النار من خيرجون ال والكافرون ،النار يف دونخيل  

 املخالفة عن ترهيباً  بالوعد الوعيد أتب ع   ﴾حئجئیییی﴿ (132)

  .الطاعة يف وترغيباً 



 144 الرابع اجلزء                عمران آل سورة 

ٻ﴿ وأقبلوا بادروا ﴾ٻ﴿ (133)

ق ما إىل ﴾پٻٻ  املغفرة، به ي ستح 

پپ﴿ واإل خالص والتوبة كاإل سالم

 كعرضهام. عرضها :أي ﴾ڀپ

 عىل بالسعة وصفها يف للمبالغة العرض وذكر

ڀڀ﴿ الطول دون ألنه التمثيل، ريقةط

 خملوقة. اجلنة أن عىل دليل وفيه هلم. هيئت ﴾ڀ

 للمتقني مادحة صفة ﴾ٺٺ﴿ (134)

 والشدة، الرخاء حالتي يف ﴾ٿٺٺ﴿

نسان إذ كلها، األحوال أو  أو مرسة عن خيلو ال اإل 

 قدروا ما قبإنفا ما حال   يف خيلون ال :أي مضة،

 ﴾ٿٿ﴿ كثري أو قليل من عليه

 القدرة مع إمضائه عن الكاف ني هعلي املمسكني

 من عقوبة التاركني ﴾ٹٹٹٿ﴿

 ﴾ڤڤڤٹ﴿ مؤاخذته استحقوا

 بسنة كاً متمس   كان نومل ،وافية وحجة كاملة رياضات بعد الكريم القرآن بأخالق قختل   ملن هو نعم )أقول:

 .(والسالم الصالة عليه املرسلني سيد

 أي   أذنبوا بأن ﴾ڄڄڦ﴿ كالزنى القبح يف بالغة ةفعل ﴾ڦڦڦڤ﴿ (135)

كمه أو وعيده رواتذك   ﴾ڄڄ﴿ كان ذنب ڃ﴿ والتوبة بالندم ﴾ڃڃ﴿ العظيم هحق   أو ح 

 والوعد ،االستغفار عىل واحلثي  ،املغفرة وعموم الرمحة بسعة تعاىل وصفه به املراد ﴾چچچڃ

 ﴾ڌڍڍ﴿ مستغفرين غري هبمذنو عىل يقيموا ومل ﴾ڇڇڇڇچ﴿ التوبة بقبول

ب ح   وا ومل أي: ها()ق   .به عاملني فعلهم قبيح عىل يرصي

 من يلزم وال ﴾ککککڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿ (13١)

 هلم جزاء للكافرين النار إعداد من يلزم ال كام املرصون، يدخلها ال أن هلم جزاء والتائبني للمتقني اجلنة إعداد

 الصفات بتلك املوصوفني للمتقني مما أدون   هلم ما أن عىل يدل «جنات» وتنكري غريهم. يدخلها ال أن

ل أنه القبيلني بني فارقاً  وكفاك املتقدمة، اآلية يف املذكورة  اهلل ملحبة مستوجبون حمسنون أهنم بني   بأن آيتهم فص 

ل بمكارمه، صالتخصي  إىل وختطوا الرشع، حدود عىل حافظوا ألهنم وذلك ،تعاىل  بقوله: هؤالء ةآي وفص 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپ

ٿٿٿٿٺٺ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇ

ککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱ

ھہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ٴۇۋۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋ

 ۇئوئوئەئەئائائىىې
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ك ألن ﴾گگگگ﴿ ت ما بعض لتحصيل كالعامل لتقصريه املتدار   بني وكم نفسه، عىل فو 

 واألجري. واملحبوب واملتدارك املحسن

ںڱڱڱ﴿ بةاملكذ   األمم يف تعاىل اهلل هاسن   وقائع ﴾ڱڳڳڳڳ﴿ (137)

 هالكهم. آثار من ترون بام لتعتربوا ﴾ڻڻڻڻں

 زيادة فهو للمكذبني بياناً  كونه مع نهإ :أي ﴾ھہہہہۀۀ﴿ (131)

 للمتقني. وموعظة بصرية

 بام اجلهاد عن تضعفوا ال :واملعنى أحد. يوم أصاهبم عام هلم تسلية ﴾ےھھھ﴿ (13٩)

تل من عىل حتزنوا وال أصابكم،  احلق عىل فإنكم شأنًا، منهم أعىل أنكم وحالكم ﴾ۓے﴿ منكم ق 

 يف األعلون وأنتم أو ؛النار يف وقتالهم للشيطان وقتاهلم الباطل عىل وإهنم اجلنة، يف وقتالكم تعاىل هلل وقتالكم

 يقتيض فإنه إيامنكم، صح   إن هتنوا ال :أي ﴾ڭڭڭۓ﴿ والغلبة بالنرص هلم بشارة فيكون العاقبة،

 .تعاىل باهلل بالوثوق القلب قوة

د يوم كممن أصابوا إن :املعنى ﴾ٴۇۋۈۈۆۆۇۇڭ﴿ (141)  فقد أح 

ن   ترجون فإنكم تضعفوا، ال بأن أوىل فأنتم جيبنوا، ومل يضعفوا مل إهنم ثم مثله، بدر يوم منهم أصبتم
 تعاىل اهلل م 

ا فها ﴾ۉۉۅۅۋ﴿ يرجون ال   م   هبا واملراد ؛أخرى وهلؤالء تارة هلؤالء بينهم، نرص 

يامن عىل الثابتون وليتميز :أي ﴾ېېېې﴿ والغلبة النرص أوقات  حرف عىل الذين من اإل 

د شهداء يريد بالشهادة، منكم ناساً  ويكرم ﴾ائائىى﴿  الذين ﴾ۇئوئوئەئەئ﴿ أح 

 وإنام احلقيقة، عىل الكافرين ينرص ال تعاىل أنه عىل تنبيه وفيه الكافرين. أو يظهرون، ما خالف يضمرون

 للمؤمنني. وابتالء هلم استدراجاً  أحياناً  ي غل بهم
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 ﴾ٻٻٻٱ﴿ (141)

 الدولة كانت إن الذنوب من ويصفيهم ليطهرهم

 إن وهيلكهم ﴾پپٻ﴿ عليهم

 عليهم. كانت

 ومعناه أحسبتم، بل ﴾پپ﴿ (142)

ڀڀڀڀ﴿ حتسبوا( ال )أي: اإلنكار

 جتاهدوا. ومل ا أي: ﴾ٿٺٺٺٺ

 أما )أقول: كفاية فرض اجلهاد أن   عىل دليل وفيه

 يكون حينذاك ،املسلمني عىل العدو هجم إذا

 .﴾ٿٿٿ﴿ عني( فرض اجلهاد

 أي ﴾ٹٹٹٹ﴿ (143)

 املوت أو املوت، أسباب من فإهنا احلرب،

 اهلل سأل من» ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول )قال بالشهادة

 ولو الشهداء منازل تعاىل اهلل بل غه بصدق الشهادة

 (.[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام ]رواه «فراشه عىل مات

 من بدر شهداء نال ما لينالوا مشهداً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مع يشهدوا أن ومتنوا بدرًا، وايشهد مل للذين واخلطاب

ڦڦ﴿ شدته وتعرفوا تشاهدوه أن قبل من ﴾ڤڤڤڤ﴿ اخلروج عىل أحد يوم فأحلوا الكرامة،

 أهنم عىل هلم توبيخ وهو إخوانكم. من قتل من دونكم قتل حني له معاينني رأيتموه فقد :أي ﴾ڄڦڦ

 عنها. واهنزموا نواب  ج   ثم ،هلا بواوتسب   احلرب وامتن  

چ﴿ القتل أو باملوت خلوا كام فسيخلوا ﴾چچچڃڃڃڃڄڄڄ﴿ (144)

 قتل أو بموت خللوه الدين عن أعقاهبم عىل وانقالهبم الرتدادهم إ نكار   ﴾ڍڌڍڇڇڇڇ

كاً  دينهم وبقاء قبله الرسل بخلو   علمهم بعد  اهلل رسول   احلارثي قميئة بن اهلل عبد   رمى ملا أنه روي به. متمس 

 حتى ـ الراية صاحب وكان ـ عنه اهلل ريض عمري بن مصعب عنه فذب وجهه، وشج رباعيته فكرس بحجر ملسو هيلع هللا ىلص

 إن أال صارخ ورصخ حممدًا، قتلت قد فقال: والسالم، الصالة عليه النبي قتل أنه يرى وهو قميئة، ابن قتله

 ثالثون إليه فانحاز ،اهلل عباد إيل   يدعو: والسالم الصالة عليه الرسول وجعل س،النا فانكفأ قتل، قد حممداً 

 من أماناً  لنا يأخذ أّب   ابن ليت بعضهم: وقال الباقون. قوتفر   ،املرشكني عنه كشفوا حتى ومحوه أصحابه من

تل، ملا نبياً  كان لو :املنافقني من ناس وقال سفيان، أّب  عم النض بن أنس فقال دينكم،و إخوانكم إىل ارجعوا ق 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ژڈڈڎڎڌڍڌڍڇ

گگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ۓۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۋۅۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 يئىئمئحئیجئیییىئ
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 تصنعون وما يموت، ال حي   ملسو هيلع هللا ىلص دحمم   رب   فإن   ملسو هيلع هللا ىلص دحمم   ق تل كان إن قوم يا عنهام: اهلل ريض مالك بن أنس

 بسيفه وشد ،منه إليك وأبرأ يقولون مما إليك أعتذر إين اللهم :قال ثم عليه، قاتل ما عىل فقاتلوا بعده، باحلياة

 .هشام[ ابن ]سرية فنزلت ،قتل حتى فقاتل

 ﴾کککک﴿ نفسه يضي  بل ،بارتداده ﴾ڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿

 وأرضابه. عنه تعاىل اهلل ريض كأنس عليه، بالثبات اإل سالم نعمة عىل

 املوت مللك تعاىل بإذنه أو تعاىل، اهلل بمشيئة إال ﴾ڳڳڳڳگگگگ﴿ (145)

 عنه يستأخرون ال وقضائه تعاىل علمه يف ىمسمً  أجالً  نفس لكل   أن   :واملعنى روحه. قبض يف السالم عليه

قدام القتال عن باإل حجام يستقدمون وال ةساع  للرسول ووعد القتال، عىل وتشجيع حتريض وفيه عليه. واإل 

ڻڻںںڱ﴿ يتأخر وال يتقدم ال مؤقتاً  :أي ﴾ڱڱڱ ﴿ األجل وتأخري باحلفظ ملسو هيلع هللا ىلص

 فلام ينهبون، وأخذوا وهزموهم املرشكني عىل محلوا املسلمني فإن أحد، يوم الغنائم شغلتهم ملن تعريض   ﴾ڻ

 ورائهم من عليهم ومحلوا املرشكون فانتهز مكاهنم، وخل وا الغنيمة( )أي: النهب عىل أقبلوا ذلك الرماة رأى

 نعمة شكروا الذين ﴾ھھھ﴿ ثواهبا من :أي ﴾ہہہہۀۀڻ﴿ فهزموهم

 اد.اجله عن شء يشغلهم فلم تعاىل اهلل

ۇڭڭ﴿ لرهبم عابدون أو أتقياء، علامء نربانيو ﴾ڭڭۓۓےےھ﴿ (14١)

دهم ينكرس ومل فرتوا فام ﴾ۈۆۆۇ  أو العدو عن ﴾ٴۇۈ﴿ بعضهم أو النبي قتل من أصاهبم ملا ج 

 قدرهم. ويعظم فينرصهم ﴾ېۉۉۅ﴿ للعدو خضعوا وما ﴾ۋۅۋ﴿ الدين يف

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېېې﴿ (147)

 وهو القول، هذا إال ربانيني وكوهنم الدين يف وقوهتم ثباهتم مع قوهلم كان وما :أي ﴾ېئېئېئ

 ثم عنها، واالستغفار أعامهلم سوء إىل أصاهبم ما وإضافة هلا، هضامً  أنفسهم إىل واإل رساف الذنوب إضافة

 اإلجابة. إىل أقرب كونفي وطهارة، خضوع عن ليكون العدو عىل والنرص احلرب مواطن يف التثبيت طلب

 بسبب تعاىل اهلل فآتاهم ﴾يئىئمئحئیجئیییىئىئىئ﴿ (141)

 اآلخرة، يف والنعيم   واجلنة   الدنيا، يف الذكر وحسن   والعز   والغنيمة   النرص   تعاىل اهلل إىل واللجأ االستغفار

 .تعاىل اهلل عند به املعتد وأنه بفضله، إشعاراً  باحل سن ثواهبا وخص  
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ٻٻٻٻٱ﴿ (14٩)

 الكفر إىل :أي ﴾پپپ

 نزلت ﴾ڀڀڀڀپ﴿

 ارجعوا اهلزيمة: عند للمؤمنني املنافقني قول يف

 الصالة عليه حممد كان ولو ،وإخوانكم دينكم إىل

  ق تل. ملا اً نبي   والسالم

 نارصكم ﴾ٺٺٺٺ﴿ (151)

 عن به فاستغنوا ﴾ٿٿٿٿ﴿

 ونرصه. غريه والية

ڤٹٹٹٹ﴿ (151)

 يوم اخلوف من قلوهبم يف قذف ما يدير ﴾ڤ

 سبب غري من ورجعوا القتال تركوا حتى أحد

 ﴾ڄڄڄڦڦڦڦڤڤ﴿

 إرشاكها عىل ليس آهلة به إرشاكهم بسبب :أي

ڄ﴿ سلطان به عليهم ينزل ومل حجة،

 .﴾چچڃڃڃڃ

 وكان والصرب، التقوى برشط بالنرص إياكم وعده :أي ﴾ڇڇچچ﴿ (152)

 بالسيف يضبوهنم والباقون بالنبل يرشقوهنم الرماة جعل أقبلوا ملا املرشكني فإن رماة،ال خالف حتى كذلك

 جبنتم ﴾ڎڌڌ﴿ تقتلوهنم ﴾ڍڍڇڇ﴿ آثارهم عىل واملسلمون اهنزموا حتى

 من كثري يف خبيث وصف احلرص )أقول: العقل ضعف من احلرص فإن الغنيمة، إىل ملتم أو رأيكم، وضعف

ر اللهم .يموت أن إىل معه يبقى يسلبه مل وإذا سلبه، اإلنسان من تعاىل اهلل سلبه فإذا املسلمني،  (قلوبنا طه 

 وقال هنا،ه   موقفنا فام :بعضهم فقال املرشكون، اهنزم حني الرماة اختالف يعني ﴾ڈڈڎ﴿

 الباقون ونفر العرشة، دون نفر يف أمريهم مكانه فثبت ،والسالم الصالة عليه الرسول أمر نخالف ال :آخرون

 واهنزام والغنيمة الظفر من ﴾ککککڑڑژژ﴿ :تعاىل بقوله املعنيي  وهو للنهب،

 وهم ﴾ڳڱڳڳڳ﴿ للغنيمة املركز التاركون وهم ﴾گگگگ﴿ العدو

 حالت حتى عنهم كف كم ثم ﴾ڱڱڱ﴿ والسالم الصالة عليه الرسول أمر عىل ظةحماف الثابتون

يامن عىل ثباتكم يمتحنو املصائب عىل ﴾ںں﴿ فغلبوكم احلال  ﴾ڻڻڻڻ﴿ عندها اإل 

 بالعفو. عليهم ليتفض   ﴾ہہہہۀۀ﴿ املخالفة عىل ندمكم من علم امُ ولُ  اًل،تفضي 

پپٻٻٻٻٱ

ڀڀڀڀپپ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇچچچچڃ

ڎڌڌڍڍڇڇڇ

کڑڑژژڈڈڎ

ڳگگگگککک

ںںڱڱڱڳڱڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ۓےےھھھھہ

ڭڭڭڭۓ

ٴۇۈۈۆۆۇۇ

 ېېېۉۉۅۅۋۋ
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ر ملن عظيمة فائدة اآلية يف التوفيق: وباهلل )أقول  علم إحاطة أن إىل أوالً  الكريمة اآلية تشري وتدب ر. تفك 

 أو الدنيا، إرادة مع اإلخالص من ضامئرهم يف وما عباده نيات عىل مطلع وهو ء،األشيا جلميع شاملة تعاىل اهلل

 اهلل عىل أفضل أحد هناك ليس فقط. تعاىل وجهه يريدون وهم الدنيا، عن النظر قطع مع املجرد اإلخالص

 عليهم. وسالمه اهلل صلوات النبيني بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب من تعاىل

 حتى الدنيا يريد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من أحداً  أن   شعرنا ما عنه: تعاىل اهلل ريض مسعود ابن قال ما اسمع

 فهؤالء ﴾ڳڱڳڳڳگگگگ﴿ الكريمة: اآلية ونزلت أحد، يوم كان

 كيف انظر هبم، هيتدى كالنجوم وهم الصادق، يقينهم مع القرآنية، وأخالقه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أنوار من يقتبسون

 وطاعته ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مرأ خيتار أن املؤمن فعىل واحدة. بمخالفة وآخذهم ،واحدة خمالفة يف تعاىل اهلل عاتبهم

م   ﴿َوَما تعاىل: قال نفسه، هوى عىل ول   آتَاك  وه   الر س  ذ  م   َوَما فَخ  وا َعن ه   َنَهاك   تعاىل: وقال ،[7 ]احلرش: ﴾َفانتَه 

َذرِ  ينَ  ﴿فَل يَح  ِ ونَ  اَّل  َاِلف  ِرهِ  َعن   َي  م 
َ
ن   أ

َ
م   أ و   ت نَة  فِ  ت ِصيبَه 

َ
م   أ َِلم   َعَذاب   ي ِصيبَه 

َ
 يرتك أال وعليه ،[١3 ]النور: ﴾أ

 آمني(. لذلك وف قنا اللهم تعاىل. اهلل شاء إن ملسو هيلع هللا ىلص شفاعته ينال كي ومنهجه سبيله

بعاد الذهاب :اإل صعاد ﴾ھھ﴿ (153)  ال ﴾ۓےےھ﴿ األرض يف واإل 

 اهلل، رسول ناأ اهلل، عباد إيل   هلل،ا عباد إيل   يقول كان ﴾ڭۓ﴿ ينتظره وال ألحد أحد يقف

 تعاىل اهلل فجازاكم :املعنى ﴾ۇۇڭ﴿ املتأخرة مجاعتكم يف ﴾ڭڭ﴿ اجلنة فله يكر   من

ً  وعصيانكم فشلكم عن  الرسول بقتل واإل رجاف املرشكني وظفر واجلرح بالقتل االغتامم من ،بغم   صالً مت   غام 

 فال الشدائد، يف الصرب عىل لتتمرنوا ﴾ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص

 هبا. قصدتم وبام بأعاملكم عامل ﴾ېېېۉۉ﴿ الحق رض   وال فائت نفع عىل بعد فيام حتزنوا
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (154)

 أخذكم حتى األمن عليكم تعاىل اهلل أنزل ﴾پ

 عنه: تعاىل اهلل ريض طلحة أّب وعن النعاس.

 القتال( صف   يف )أي: املصاف   يف النعاس غشينا

 ثم فيأخذه، أحدنا يد من يسقط السيف كان حتى

 :أي ﴾ڀڀڀپ﴿ ذهفيأخ يسقط

 هم ﴾ڀ﴿ حقاً  املؤمنون والطائفة النعاس.

 أوقعتهم ﴾ٺٺٺ﴿ املنافقون

 أنفسهم هم إال هيمهم ما أو اهلموم، يف أنفسهم

ٿٿٿٿٺ﴿ خالصها وطلب

 احلق الظن غري تعاىل باهلل يظنون أي: ﴾ٹٹ

 لرسول أي: ﴾ٹ﴿ به ي ظن   أن حيقي  الذي

 مما لنا هل ﴾ڦڦڤڤڤڤٹ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 نصيب؟ والظفر النرص من ووعد تعاىل اهلل أمر

 هلل احلقيقية الغلبة أي: ﴾ڄڄڄڄڦڦ﴿

م   اللِ  ِحز َب  ﴿فَإِن   وألوليائه تعاىل  أي: ﴾چچچچڃڃڃڃ﴿ [5١ ]املائدة: ﴾الَغاِل ونَ  ه 

ظهرين يقولون نكار نيبطنم ،النرص طالبون مسرتشدون هنمأ م   وإذا أنفسهم يف أي: ﴾ڇ﴿ والتكذيب اإل 

 هلل كله األمر أن والسالم الصالة عليه حممد وعد كام ﴾ڌڍڍڇڇڇ﴿ :بعض إىل بعضهم خال

کڑڑژژڈ﴿ املعركة هذه يف منا قتل من قتل امل أو غلبنا، ملا ﴾ڎڈڎڌ﴿ وألوليائه تعاىل

 تنفعهم ومل مصارعهم، إىل القتل عليهم تعاىل اهلل رقد   الذين خلرج أي: ﴾گگگگککک

قامة ر وتعاىل سبحانه فإنه أحد، منهم ينج   ومل باملدينة اإل   حلكمه بمعق   ال قضائه، سابق يف ودبرها األمور قد 

 والنفاق اإل خالص من رسائرها ويظهر صدوركم يف ما تعاىل اهلل وليمتحن ﴾ڱڳڳڳڳ﴿

 ﴾ۀڻڻڻڻ﴿ الوساوس من خيلصه أو يميزه،و وليكشفه ﴾ںںڱڱڱ﴿

 املؤمنني لتمرين ذلك فعل وإنام االبتالء، عن غني أنه عىل وتنبيه ،ووعيد وعد وفيه إظهارها. قبل اهتابخفي  

 املنافقني. حال وإظهار

 إن يعني ﴾ۓڭۓےےھھھھہہہہۀ﴿ (155)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ژژڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گگگگککککڑڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ۓےےھھھھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭۓڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ

 ىثمثجثيتىتمتختحتجتيب
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 ذنوباً  واقرتفوا فأطاعوه، الزلل منهم طلب الشيطان أن اهنزامهم يف السبب كان إنام أحد يوم اهنزموا الذين

ڭڭڭ﴿ القلب وقوة التأييد نعوافم   احلياة، أو الغنيمة عىل واحلرص املركز، برتك ملسو هيلع هللا ىلص النبي ملخالفة

 يتوب. كي املذنب عقوبة يعاجل ال ﴾ٴۇۈ﴿ للذنوب ﴾ۈۆۆ﴿ واعتذارهم لتوبتهم ﴾ۇۇ

هتم معنى ﴾ېې﴿ املنافقني يعني ﴾ېۉۉۅۅۋۋ﴿ (15١)  أخو 

ەئائ﴿ غريها أو للتجارة وأبعدوا فيها سافروا إذا ﴾ائىىې﴿ املذهب أو النسب يف اتفاقهم

 مثلهم تكونوا وال :أي ﴾ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ غاز   مجع ﴾ەئ

 هو :أي لقوهلم، رد   ﴾یییی﴿ خاصة قلوهبم يف حرسة ليجعله واالعتقاد، القول بذلك النطق يف

قامة   ال ،واملامت احلياة يف راملؤث جئ﴿ والقاعد املقيم ويميت ،والغازي املسافر حييي قد تعاىل فإنه والسفر، اإل 

 يامثلوهم. أن عىل للمؤمنني هتديد   ﴾يئىئمئحئ

جثيتىتمتختحت﴿ سبيله يف ممتي  :أي ﴾جتيبىبمبخبحبجب﴿ (157)

 اهلل سبيل يف ذلك وقع وإن ل،األج ويقدم املوت جيلب مما ليس والغزو السفر أن واملعنى ﴾ىثمث

 متوتوا. مل لو ومنافعها الدنيا من جتمعون مما خري باملوت والرمحة املغفرة من تنالون فام تعاىل
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 أي   عىل :أي ﴾ٻٻٻٱ﴿ (151)

 إلىل ﴾پپپٻ﴿ هالككم اتفق وجه

 جكمه  م   وبذلتم إليه هتمتوج   الذي معبودكم

 ال ريهغ إىل ال وعال جل لوجهه (روحكم أي:)

 ثوابكم. ويعظم جزاءكم فيويف حترشون، حمالة

 :أي ﴾ٺٺڀڀڀڀپ﴿ (15٩)

 وهو تعاىل، اهلل من برمحة إال كان ما هلم لينه نإ

 وتوفيقه (الشدائد عند ثباته أي:) جأشه عىل رب ط ه  

 عليه خالفوه أن دبع هلم اغتم   حتى هبم، للرفق

 اخللق ئسي   ﴾ٿٺٺ﴿ والسالم الصالة

 ﴾ٹٹٹٿ﴿ قاسيه ﴾ٿٿ﴿ جافياً 

 ﴾ڤٹ﴿ إليك يسكنوا ومل عنك لتفرقوا

 تعاىل هلل فيام ﴾ڤڤ﴿ بك خيتص فيام

 إذ احلرب، أمر يف :أي ﴾ڦڦڦڤ﴿

 استظهاراً  ،فيه ريشاو   أن يصح فيام أو فيه، الكالم

 الشورى بعد شء عىل نفسك وطنت فإذا ﴾ڄڦ﴿ لألمة املشاورة لسنة ومتهيداً  لنفوسهم وتطييباً  برأهيم

 ﴾چچڃڃڃ﴿ وعال جل   سواه يعلمه ال فإنه لك، أصلح هو ما عىل أمرك إمضاء يف ﴾ڄڃڄڄ﴿

 الصالح. إىل وهيدهيم فينرصهم

د فال ﴾ڇڍڇڇ﴿ بدر يوم نرصكم كام ﴾ڇچچ﴿ (1١1)  ﴾ڌڍ﴿ يغلبكم أح 

د يوم خذلكم كام  إذا ىبمعن تعاىل، اهلل بعد من أو خذالنه، بعد من ﴾ژژڈڈڎڎڌ﴿ أح 

 تعاىل، اهلل من النرص به يستحقي  ما عىل وحتريض للتوكل، املقتيض عىل تنبيه وهذا لكم. نارص فال جاوزمتوه

وهفل   ﴾کککڑڑ﴿ ه  خذالن   ستجلبي   عام وحتذير  ال أن   علموا ملا عليه لبالتوكي  يخصي

 وعال. جل   به وآمنوا سواه هلم نارص

ڳڳ﴿ اخليانة تنايف النبوة فإن غنائم،ال يف خيون أن لنبي   صح   وما ﴾گڳگگگک﴿ (1١1)

 وإثمه وباله من احتمل بام أو احلديث، يف جاء كام عنقه عىل حيمله غله بالذي يأت ﴾ڱںڱڱڱڳ

 ثواب ينقص فال ﴾ہہہۀ﴿ وافياً  كسبت ما جزاء تعطى يعني ﴾ۀڻڻڻڻں﴿

 عاصيهم. عقاب يف يزاد وال مطيعهم،

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇچچچچڃڃڃڄڃڄڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڇڍڇڇ

گگگککککڑڑژژ

ڻڻںڱںڱڱڱڳڳڳگڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۅۅۋۋۈٴۇۈۆۆۇ

ەئەئائائىىېېېېۉ

ۆئۆئۇئۇئوئوئ

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

جبحبيئىئمئحئجئییی

 ىثمثجثيتىتمتختجتحتيبىبمبخب
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 املعايص بسبب ﴾ۓۓے﴿ رجع ﴾ےھ﴿ بالطاعة ﴾ھھھہ﴿ (1١2)

 .﴾ۇۇڭڭڭڭ﴿

ۋ﴿ والعقاب الثواب يف التفاوت من بينهم ملا بالدرجات شب هوا ﴾ۈٴۇۈۆۆ﴿ (1١3)

 حسبها. عىل فيجازهيم عنهم، صادرة ودرجاهتا بأعامهلم، عامل ﴾ۉۅۅۋ

هموختصي قومه. من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع آمن من عىل أنعم ﴾ېېېېۉ﴿ (1١4)  أن مع ص 

 مثلهم، عربياً  جنسهم من أو ،نسبهم من ﴾ەئەئائائىى﴿ هبا انتفاعهم لزيادة عامة البعثة نعمة

 ﴾ۇئوئوئ﴿ به مفتخرين واألمانة الصدق يف حاله عىل واقفني ويكونوا بسهولة، كالمه ليفهموا

 االعتقاد وءوس الطباع دنس من يطهرهم ﴾ۇئ﴿ الوحي يسمعوا مل جهاالً  كانوا ما بعد القرآن، :أي

 ﴾یىئىئىئېئېئېئۈئ﴿ والسنة القرآن :أي ﴾ۈئۆئۆئ﴿ واألعامل

 .ظاهر ضالل يف ملسو هيلع هللا ىلص رسولال بعثة قبل من كانوا الشأن وإن واملعنى:

 مصيبة، أصابتكم حني أقلتم :أي ﴾جبحبيئىئمئحئجئییی﴿ (1١5)

 هذا أين من سبعني: وأرس سبعني قتل من بدر يوم ضعفها نلتم إنكم واحلال أحد، يوم منكم سبعني قتل وهي

 برتك األمر خمالفة من أنفسكم اقرتفته مما :أي ﴾جتحتيبىبمبخب﴿ ؟النرص تعاىل اهلل وعدنا وقد أصابنا

 النرص عىل فيقدر ﴾ىثمثجثيتىتمتخت﴿ عةواملطاو بالثبات مرشوطاً  كان الوعد فإن املركز،

 منكم. ويصيب بكم يصيب أن وعىل ومنعه،
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 مجع ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (1١١)

د يوم يريد ،املرشكني ومجع منياملسل پ﴿ أح 

  .﴾ڀپپ﴿  بقضائه كائن فهو ﴾پ

 وليتميز ﴾ڀٺڀڀ﴿ (1١7)

 وكفر هؤالء إيامن فيظهر ،واملنافقون املؤمنون

ٹٿٿٿٿٺٺٺ﴿ هؤالء

 أن بني وختيري عليهم، لألمر تقسيم ﴾ٹٹ

 واألموال األنفس عن للدفع أو لآلخرة يقاتلوا

 ما لمنع لو ﴾ڤڦڤڤڤٹ﴿

 أنتم ما لكن فيه، التبعناكم قتاالً  يسمى أن يصحي 

 التهلكة إىل باألنفس إلقاء بل بقتال ليس عليه

 ﴾ڄڄڄڄڦڦڦ﴿

 أمارات أول فإهنام هذا، وكالمهم النخذاهلم

 بكفرهم. مؤذنة منهم ظهرت

 ﴾چچچڃڃڃڃ﴿

يامن ألسنتهم قلوهبم تواطئ ال يضمرون، ما خالف ي ظهرون  النفاق، من ﴾ڇڇڇڇچ﴿ باإل 

 بأمارات. جممالً  تعلمونه وأنتم واجب، بعلم الً مفص   وعال جل يعلمه فإنه ،بعض إىل بعضهم به خيلو وما

د يوم قتل من يريد ألجلهم، :أي ﴾ڌڍڍ﴿ (1١1)  جنسهم من أو أقارهبم من أح 

ژ﴿ قتلن مل كام ﴾ڈژڈ﴿ باملدينة القعود يف ﴾ڎڎ﴿ :القتال عن قاعدين قالوا :أي ﴾ڌ﴿

 القتل دفع عىل تقدرون أنكم صادقني كنتم إن :أي ﴾گگککککڑڑ

 املوت، عن مغن   غري القعود أن :واملعنى بكم. أحرى فإنه وأسبابه املوت أنفسكم عن فادفعوا عليه كتب عمن

 بالعكس. راألم يكون قد للنجاة سبباً  والقعود للهالك سبباً  يكون القتال أن وكام كثرية، املوت أسباب فإن

د، شهداء يف نزلت ﴾ڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿ (1١٩)  بدر. شهداء يف وقيل أح 

د لكل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول خلطابوا  ذوو )أي: منه زلفى ذوو ﴾ڻں﴿ أحياء هم بل أي ﴾ںڱ﴿ أح 

 أحياء. لكوهنم تأكيد وهو اجلنة، من ﴾ڻڻ﴿ ومنزلة( قربى

 اهلل من والقرب األبدية ياةباحل والفوز الشهادة رشف وهو ﴾ہہہۀۀڻ﴿ (171)

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀڀ

ڦڦڤڦڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

کڑڑژڈژڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھہہہہۀۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائائىىېېېېۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئ

ییییىئىئىئېئېئېئ

 خبحبجبيئىئمئحئجئ
 



 155 الرابع اجلزء                عمران آل سورة 

 املؤمنني بإخواهنم :أي ﴾ھھھھ﴿ بالبشارة يرسون ﴾ہ﴿ اجلنة بنعيم عوالتمتي  تعاىل

ڭڭڭۓۓ﴿ رتبة أو زماناً  خلفهم من الذين :أي ﴾ےے﴿ هبم فيلحقوا يقتلوا مل الذين

 املؤمنني، من خلفهم من تركوا من وحال اآلخرة أمر من هلم تبني بام يستبرشون أهنم املعنى: ﴾ۇڭ

، وقوع   خوف   يكدرها ال حياة أحياء كانوا قتلوا أو ماتوا إذا أهنم وهو . فوات   وحزن   حمذور   تدل واآلية حمبوب 

ك جوهر هو بل املحسوس اهليكل غري اإلنسان أن عىل  عليه يتوقف وال البدن، بخراب يفنى ال بذاته مدر 

ونَ  ﴿ال ار   فرعون: آل يف تعاىل قوله ذلك ويؤيد والتذاذه، وتأمله إدراكه ع َرض   حث وفيها .[4١ ]غافر: ﴾َعلَي ها ي 

 عليه، نعمأ   ما مثل إل خوانه يتمنى ملن وإمحاد الطاعة، ازدياد عىل وبعث الشهادة، يف وترغيب اجلهاد، عىل

 بالفالح. للمؤمنني وبرشى

 ﴾ېۉۉۅۅۋۋ﴿ عليه زيادة   ﴾ٴۇ﴿ ألعامهلم ثواباً  ﴾ۈۈۆۆ﴿ (171)

 .﴾ل  ض  فَ ﴿ عىل عطف به، املستبرش مجلة من
 أحد يوم) ﴾ەئوئەئائائى﴿ للمؤمنني صفة   ﴾ىېېې﴿ (172)

 ملا وأصحابه سفيان أبا أن روي ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ (اهلزيمة وأذى اجلراح أمل والقرح:

 طلبه، يف للخروج أصحابه فندب ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ذلك فبلغ بالرجوع، وهوا ندموا الروحاء فبلغوا رجعوا

 محراء بلغوا حتى مجاعة مع والسالم الصالة عليه فخرج باألمس، يومنا حض من إال معنا خيرجن ال وقال

 األجر، يفوهتم ال حتى أنفسهم عىل فتحاملوا القرح، بأصحابه وكان املدينة، من أميال ثامنية عىل وهي األسد،

 .[النبوة دالئل يف تعاىل اهلل رمحه البيهقي أخرجه] لتفنز فذهبوا، املرشكني قلوب يف الرعب تعاىل اهلل وألقى

 مسعود بن نعيم أو ،قيس عبد من استقبلوهم الذين الركب يعني ﴾ىئېئېئېئ﴿ (173)

 مل أهنم واملعنى ﴾حئجئ﴿ وأصحابه سفيان أبا يعني ﴾ییییىئىئ﴿ األشجعي

 النية وأخلصوا ،اإل سالم ةمحي   وأظهروا ،هنمإيام وازداد تعاىل، باهلل يقينهم به ثبت بل يضعفوا، ومل إليه يلتفتوا

 وعال. جل   هو إليه املوكول ونعم ﴾خبحبجب﴿ كافينا ﴾يئىئمئ﴿ عنده
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ٻ﴿ بدر من فرجعوا ﴾ٱ﴿ (174)

يامن عىل وثبات عافية   ﴾ٻٻ  فيه وزيادة اإل 

 بدراً  أتوا ملا فإهنم التجارة، يف وربح ﴾ٻ﴿

پپ﴿ وربحوا فاجتروا سوقاً  هبا وافوا

ڀپ﴿ عدو وكيد جراحة من ﴾پ

 بجرأهتم الدارين بخري الفوز مناط هو الذي ﴾ڀڀ

 قد ﴾ٺٺٺٺڀ﴿ وخروجهم

يامن وزيادة بالتثبيت عليهم تفضل  والتوفيق اإل 

 وإظهار الدين يف بوالتصلي  اجلهاد إىل للمبادرة

 يسوؤهم، ما كل   عن وباحلفظ العدو، عىل اجلرأة

 بنعمة انقلبوا ىحت األجر، ضامن مع النفع وإصابة

 وفضل. تعاىل اهلل من

 املثب ط به يريد ﴾ٿٿٿ﴿ (175)

 القاعدين ﴾ٹٿ﴿ سفيان أبا أو ،نعيامً 

 والسالم الصالة عليه الرسول مع اخلروج عن

دوا أمري، خمالفة يف ﴾ٹٹٹ﴿  إيثار يقتيض اإل يامن فإ ن ﴾ڤڤڤڤ﴿ رسويل مع فجاه 

 الناس. خوف عىل تعاىل اهلل خوف

 من املنافقون وهم عليه، حرصاً  رسيعاً  فيه يقعون ﴾ڄڄڄڦڦڦڦ﴿ (17١)

ڃڄ﴿ لقوله: عليك ويعينوا يضوك أن خوف حيزنك ال :واملعنى اإلسالم. عن ارتدوا قوم أو املتخلفني،

چ﴿ أنفسهم هبا يضون وإنام الكفر، يف بمسارعتهم شيئاً  تعاىل اهلل أولياء يضوا لن :أي ﴾ڃچڃڃ

 عىل وموهتم طغياهنم متادي عىل يدلي  وهو اآلخرة. يف الثواب من نصيباً  ﴾ڍڍڇڇڇڇچچ

رادة ذكر ويف الكفر.  رمحته من حظ   هلم يكون ال أن الرامحني أرحم أراد حتى ،الغاية بلغ كفرهم بأن إشعار اإل 

 الثواب. عن احلرمان مع ﴾ڎڎڌڌ﴿

 للكفرة تعميم ﴾گگگککککڑڑژژڈڈ﴿ (177)

ن ختصيص   بعد  العرب. من ارتد أو املتخلفني من نافق م 

 اإل مالء:و ألنفسهم، خري اإلمالء أن أي: ﴾ڱںڱڱڱڳڳڳڳگ﴿ (171)

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچڃچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳگگگگککک

ڻۀڻڻڻںڱںڱڱڱڳ

ےےھھھھہہہہۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائىائ

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

ىبيبمبخبحبجبيئمئىئحئجئییی

 يثىثمثجثيتمتىتختحتجت
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مهال ر نمهلهم إنام أي:) ﴾ڻۀڻڻڻں﴿ العمر وإطالة اإل  ۀ﴿ إثاًم( ليزدادوا آجاهلم ونؤخ 

 .(]اخلازن[ اآلخرة )يف ﴾ہہہ

 لعامة اخلطاب ﴾ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہ﴿ (17٩)

ظهرة الدنيا هذه )أقول: عرصه يف واملنافقني املخلصني  وعال، جل علمه من أحد خيرج ال قلوهبم، يف ثبت ملا م 

 حتى منافقكم من خملصكم ي عرف ال خمتلطني يرتككم ال واملعنى: الصدور(. ختفي وما األعني خائنة يعلم فهو

 إال هلا يذعن وال عليها يصرب ال التي الشاقة بالتكاليف أو بأحوالكم، نبيه إىل بالوحي املخلص من املنافق يميز

 به ويستدل بواطنكم هب ملسو هيلع هللا ىلص النبي ليخترب ،تعاىل اهلل سبيل يف واألنفس األموال كبذل منكم، املخلصون اخللص

 ليؤيت تعاىل اهلل كان وما ﴾ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ عقائدكم عىل

 فيوحي يشاء من لرسالته جيتبي تعاىل اهلل ولكن إيامن، أو كفر من القلوب يف ما عىل يطلعف الغيب علم أحدكم

 الغيب، عىل مطلعاً  وحده تعلموه بأن أو اإل خالص، بصفة ﴾ىائىې﴿ املغيبات ببعض وخيربه إليه

 حق ﴾ەئائ﴿ إليهم أوحي ما إال يقولون وال تعاىل، اهلل علمهم ما إال يعلمون ال جمتبني عباداً  وتعلموهم

يامن ري   ال ﴾ۇئۇئوئوئ﴿ النفاق ﴾ەئ﴿ اإل   النبوية، والسنة الرشيعة هو امليزان )أقول: قدره قاد 

ل ومن تعاىل، اهلل عند مقبوالً  يكون النبوية والسنة للرشيعة موافقاً  كان فمن  والسنة الرشيعة عن وجهه حو 

 .تعاىل( اهلل إىل أمره نفوض إليهام ظهره وجعل

 البخالء   حيسبن وال :أي ﴾یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ (111)

خبحبجبيئ﴿ عليهم العقاب الستجالب ﴾مئىئحئ﴿ البخل :أي ﴾جئی﴿ هلم خرياً  هو همبخل  

 ال رجل من ما» والسالم: الصالة عليه وعنه الطوق. إلزام به بخلوا ما وبال مونلز  سي   واملعنى: ﴾ىبيبمب

  .[تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام رواه ]احلديث «القيامة يوم هعنق يف شجاعاً  له اهلل جعل إال ماله زكاة يؤدي

 يف ينفقونه وال بامله عليه يبخلون هلؤالء فام يتوارث، مما فيهام ما وله ﴾متىتختحتجت﴿

جثيت﴿ والعقوبة احلرسة عليهم وتبقى هبالكهم، سبيله يف ينفقونه وال يمسكونه ما منهم يرث أنه أو سبيله.

 فيجازيكم. ﴾يثىث﴿ عطاءواإل   املنع من ﴾مث
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (111)

 :سمعوا ملا اليهود قالته ﴾ڀڀڀپپ

ي َذا َمن  ﴿ ِ رِض   اَّل  ق   ]البقرة: ﴾َحَسنا   قَر ضا   اللَ  ي 

 هلم أعد وأنه عليه، خيف   مل أنه :واملعنى .[245

ٺٺٺڀ﴿ عليه العقاب

 صحائف يف سنكتبه :أي ﴾ٿٿٺ

 كلمة ألنه هنمله، ال لمناع يف سنحفظه أو ،ةب ُـالكتُ 

 واستهزاء وجل عز باهلل كفر هو إذ عظيمة،

ٿ﴿ والسالم الصالة عليه والرسول رآنبالق

 منهم وننتقم :أي ﴾ٹٹٹٿ

 وفيه املحرق، العذاب ذوقوا :مهل نقول بأن

هنا وذكره الوعيد. يف مبالغات  العذاب ألن ه 

 والتهالك البخل عن الناشئ قوهلم عىل مرتب

نسان حاجة وغالب ال،امل عىل  لتحصيل إليه اإل 

 فقدانه، من للخوف به بخله ومعظم   املطاعم،

 املال. مع األكل ذكر كثر ولذلك

 وسائر ،هذا وقوهلم ،األنبياء قتل من ﴾ڤڤڤ﴿ العذاب إىل إشارة ﴾ٹ﴿ (112)

مت ما» عىل عطف ﴾ڄڦڦڦڦڤ﴿ معاصيهم  نفي أن حيث من للعذاب وسببي ته ،«قد 

 .امليسء ومعاقبة املحسن إثابة املقتيض العدل يستلزم مالظل

چچچچڃ﴿ وأوصانا التوراة يف نار  م  أ   ﴾ڃڃڃڄڄڄ﴿ (113)

 إرسائيل، بني ألنبياء كانت التي اخلاصة املعجزة هبذه يأتينا حتى لرسول نؤمن ال بأن ﴾ڇڇڇڇ

ڈڎڎڌڌڍڍ﴿ فتأكله يةسامو نار فتنزل ،فيدعو النبيي  فيقوم ،بقربان بيقر   أن وهو

 وحييى كزكريا ـ قبله جاؤوهم رساًل  بأن وإلزام تكذيب ﴾کککڑڑژژڈ

 فقتلوهم. اقرتحوه وبام للتصديق موجبة أخر بمعجزات ـ السالم عليهام

 تسلية   ﴾ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگک﴿ (114)

كم. عىل املقصور لكتابا وهو ور،ب  ز   مجع رب  والزي  واليهود. قومه تكذيب من ملسو هيلع هللا ىلص للرسول  يف والكتاب احل 

 واألحكام. الرشائع نيتضم   ما القرآن عرف

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

کککڑڑژژڈ

ڳڳڳڳگگگگک

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ۉۉۅۅۋۋ

ائائىىېېېې

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
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 ﴾ۀۀڻ﴿ واملكذب للمصدق ووعيد وعد ﴾ڻڻڻںں﴿ (115)

 التوفية ولفظ القبور. من قيامكم يوم ﴾ہہہ﴿ وافياً  تاماً  ـ رشاً  أو كان خرياً  ـ أعاملكم جزاء ونعط  ت  

 أو اجلنة رياض من روضة القرب» والسالم: الصالة عليه قوله ويؤيده جور،األ بعض قبلها يكون قد بأنه يشعر

ےےھ﴿ عنها دع  ب   ﴾ھھھہ﴿ [تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام ]أخرجه «النار حفر من حفرة

 وهو منيته فلتدركه اجلنة ويدخل النار عن يزحزح أن أحب   من» ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وعن املراد. ونيل بالنجاة ﴾ۓۓ

م   ؤ   .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه «إليه يؤتى أن حيب ما الناس إىل ويؤيت اآلخر، واليوم باهلل ن  ي 

 )أي: به سيدل   الذي باملتاع شب هها ﴾ۆۇۇڭ﴿ وزخارفها اهتالذ   :أي ﴾ڭڭڭ﴿

فى  هبا طلب من فأما خرة،اآل عىل آثرها ملن وهذا يشرتيه، حتى وي غر (الرشاء يريد الذي) املستام عىل عيوبه( خت 

 بالغ. متاع   له فهي اآلخرة

 اآلفات من يصيبها وما اإلنفاق بتكليف ﴾ٴۇۈ﴿ ن  لت خترب    واهلل :أي ﴾ۈ﴿ (11١)

ۋ﴿ واملتاعب واألمراض املخاوف من عليها د  ر  ي   وما واجلراح واألرس والقتل باجلهاد ﴾ۋ﴿

 والطعن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هجاء من ﴾ائائىىېېېېۉۉۅۅ

 واالحتامل، الصرب عىل أنفسهم نواليوط   وقوعها قبل بذلك أخربهم املسلمني. عىل الكفرة وإغراء الدين يف

وئ﴿ تعاىل اهلل أمر خمالفة ﴾وئ﴿ ذلك عىل ﴾ەئەئ﴿ نزوهلا يرهقهم ال حتى للقائها ويستعدوا

 عليها. العزم جيب التي األمور معزومات من ﴾ۈئۆئۆئۇئ﴿ والتقوى الصرب يعني ﴾ۇئ
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 أخذه وقت اذكر :أي ﴾ٻٻٱ﴿ (117)

 العلامء به يريد ﴾پپٻٻ﴿

 ملخاطبتهم حكاية   ﴾ڀڀپپ﴿

 فلم ﴾ٺڀ﴿ امليثاق :أي ﴾ڀ﴿

 وأخذوا ﴾ٺٺ﴿ إليه يلتفتوا ومل يراعوه

 وأعراضها الدنيا حطام من ﴾ٿٿٺ﴿ بدله

 ألنفسهم. خيتارون ﴾ٹٹٿٿ﴿

 أجلم أهله عن علامً  كتم من» ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وعن

 .[تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام ]أخرجه «رنا من بلجام

ڤڤڤڤٹٹ﴿ (111)

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

 ملسو هيلع هللا ىلص. للرسول اخلطاب ﴾ڃڃڃڃ

 من فعلوا بام يفرحون الذين حتسبن ال واملعنى:

 مل بام حيمدوا أن وحيبون احلق، وكتامن التدليس

 واإل خبار احلق وإظهار بامليثاق الوفاء من يفعلوا

 وتدليسهم. بكفرهم ﴾چچچچ﴿ منه بالنجاة فائزين :أي العذاب، من بمنجاة :بمفازة   بالصدق،

 .عقاهبم عىل فيقدر ﴾ڈڎڎڌڌڍ﴿ أمرهم يملك فهو ﴾ڇڍڇڇڇ﴿ (11٩)

 واضحة   دالئل  ل   ﴾گگگککککڑڑژژڈ﴿ (1٩1)

 والوهم. احلس شوائب عن اخلالصة املجلوة العقول لذوي وقدرته علمه وكامل ووحدته  الصانع وجود عىل

 قائمني كلها احلاالت عىل دائامً  يذكرونه :أي ﴾ڱڱڳڳڳڳگ﴿ (1٩1)

رون وأبدًا، دائامً  وعظمته تعاىل اهلل يذكرون الذين هم العقالء وهؤالء أي:) ومضطجعني وقاعدين  جالل يتذك 

 فرشهم يف مضطجعني أو هلم،وأعام أسواقهم يف كانوا سواء األحوال، مجيع يف عنه يغفلون وال سبحانه، اهلل

 الصالة عليه لقوله طاقتهم، حسب الثالث اهليئات عىل ونيصلي  معناه :وقيل .(امليرس[ الواضح ]التفسري للنوم

 ]أخرجه «إيامءً  تومئ جنب فعىل تستطع مل فإن ،فقاعداً  تستطع مل فإن ،قائامً  صل  » حصني: بن لعمران والسالم

 عىل مضطجعاً  يصيل املريض أن   يف عنه تعاىل اهلل ريض لشافعي  ا إلمامل حجة فهو .[اىلتع اهلل رمحه الرتمذي اإلمام

 والصدر( والرجلني واليدين الرأس من األمامية البدن أجزاء )أي: بدنه بمقاديم مستقبالً  األيمن جنبه

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڇڍڇ

ککککڑڑژ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻںںڱڱڱڱ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭۓڭۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 یییىئىئېئىئېئېئۈئۈئۆئ
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 بالقلب املخصوص ألنه العبادات، أفضل وهو واعتبارًا، استدالالً  ﴾ڻںںڱڱ﴿

 من ضائعاً  عبثاً  خلقت ه ما :واملعنى ذلك. قائلني يتفكرون :أي ﴾ۀۀڻڻڻ﴿ اخللق من واملقصود

كم خلقته بل حكمة، غري نسان لوجود مبدأ يكون أن مجلتها من عظيمة، حل   عىل هيدلي  ودليالً  ،ملعاشه وسبباً  اإل 

 من لك تنزهياً  ﴾ہ﴿ جوارك يف ةالرسمدي   والسعادة ةاألبدي   احلياة لينال طاعتك، عىل هوحيثي  معرفتك

نا )أي: ﴾ھہہہ﴿ الباطل وخلق العبث  يقتضيه. بام والقيام فيه بالنظر لإل خالل جهن م( عذاب من فنج 

ڭ﴿ ([]النسفي فضحته أو أهلكته أو أهنته أي:) ﴾ۓڭۓےےھھھ﴿ (1٩2)

دخاهلم سبب ظلمهم ألن ﴾ۇۇڭڭ  يلزم وال منها، اخلالص يف عنهم النرصة وانقطاع النار إل 

 )للمؤمنني(. الشفاعة نفي النرصة نفي من

 القرآن :وقيل والسالم، الصالة عليه الرسول به املراد ﴾ۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (1٩3)

نا ﴾ائىى﴿ تبعة ذات فإهنا ،كبائرنا ﴾ېېېېۉۉۅۅۋ﴿  ،صغائر 

رة ولكن مستقبحة، فإهنا  معدودين بصحبتهم خمصوصني ﴾وئەئەئائ﴿ الكبائر جمتنب عن مكف 

 لقاءه. تعاىل اهلل  أحب   تعاىل اهلل لقاء أحب   ومن تعاىل، اهلل لقاء حيبون أهنم عىل تنبيه وفيه زمرهتم. يف

ېئۈئ﴿ الثواب من رسلك تصديق عىل وعدتنا ما :أي ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ (1٩4)

 الداعي. وإجابة املؤمن بإثابة ﴾یییىئىئ﴿ يقتضيه عام تعصمنا بأن ﴾ېئىئېئ
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 طلبتهم إىل ﴾ٻٻٱ﴿ (1٩5)

ڀٺڀڀڀپپپپٻٻ﴿

 ،األنثى من الذكر ألن ﴾ٺٿٺٺ

 هبا بني   معرتضة مجلة وهي ؛الذكر من واألنثى

عد فيام الرجال مع النساء رشكة  أن روي للعامل. و 

 إين اهلل رسول يا قالت: عنها اهلل ريض سلمة أم

 يذكر وال اهلجرة يف الرجال يذكر تعاىل اهلل أسمع

 [تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام ]أخرجه فنزلت ء،النسا

 الرشك هاجروا فالذين :واملعنى ﴾ٿٿ﴿

ٹٹٿ﴿ للدين والعشائر األوطان أو

 ومن تعاىل باهلل إيامهنم بسبب ﴾ڤٹٹ

 اجلهاد يف ﴾ڤ﴿ الكفار ﴾ڤ﴿ أجله

ڦ﴿ األحموهن   ﴾ڦڦڤ﴿

ڃڃڃڄڄڄڄڦ

 تعاىل هللا عند من إثابة بذلك أثيبهم :أي ﴾ڃچ

 وعال. جل عليه قادر الطاعات، عىل ﴾ڇڇچچچ﴿ منه الً تفضي 

 ال واملعنى: أمته. واملراد ملسو هيلع هللا ىلص للنبي اخلطاب ﴾ڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿ (1٩١) 

 ومتاجرهم مكاسبهم يف تبسطهم من ترى ما بظاهر تغرت   وال واحلظ، السعة من عليه الكفرة ما إىل تنظر

  يف املرشكني يرون كانوا املؤمنني بعض أن روي ومزارعهم.
 
 فيام تعاىل اهلل أعداء إن فيقولون: عيش   ولني   رخاء

 فنزلت. واجلهد، اجلوع من هلكنا وقد ،اخلري من نرى

 قال للمؤمنني. تعاىل اهلل أعد   ما جنب يف مدته لقرص قليل متاع بالتقلي  ذلك :أي ﴾ڈڈ﴿ (1٩7)

 خرجه]أ «يرجع بم فلينظر اليم   يف أصبعه أحدكم جيعل ما مثل الإ اآلخرة يف الدنيا ما» والسالم: الصالة عليه

 ألنفسهم. دوامه   ما أي: ﴾کککڑڑژژ﴿ [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام

 ﴾ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگک﴿ (1٩1)

 يتقلب مما ﴾ہہۀ﴿ ودوامه لكثرته ﴾ۀڻڻ﴿ وصلة ورشاب طعام من للنازل دي ع  ي   ما :لزُ والن ُ

 زواله. ورسعة تهلقل   الفجار، فيه

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٿٺٺڀٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچڃچڃڃڃڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭۓۓےےھھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېۉېۉۅۅۋٴۇۋ

ەئەئائائىىې

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
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 اهلل ريض وأصحابه سالم بن اهلل عبد يف نزلت ﴾ےھھھھہہ﴿ (1٩٩)

ۇۇڭ﴿ (واإلنجيل التوراة) الكتاب ني من ﴾ڭڭڭ﴿ القرآن من ﴾ۓۓے﴿ معنه

فون يفعله كام ﴾ٴۇۋۈۈۆۆ  ما ﴾ۉېۉۅۅۋ﴿ أحبارهم من املحر 

ص   وئل ِ  تعاىل: قوله يف ووعده األجر من هبم خ 
 
تَو نَ  َك ﴿أ م   ي ؤ  َره  ج 

َ
ِ  أ َتي  ېېې﴿ [54 ]القصص: ﴾َمر 

 اجلزاء. رسعة تستدعي احلساب رسعة فإن الوصول، رسيع املوعود األجر أن املراد ﴾ىى

 ﴾وئ﴿ الشدائد من يصيبكم وما الطاعات مشاق   عىل ﴾ەئەئائائ﴿ (211)

ه اهلوى، خمالفة عىل الصرب يف عدوكم وأعدى احلرب، دشدائ عىل بالصرب تعاىل اهلل أعداء وغالبوا  وختصيص 

 عىل وأنفسكم للغزو، مرتصدين الثغور يف وخيولكم أبدانكم ﴾وئ﴿ تهلشد   مطلقاً  بالصرب األمر بعد

 واتقوا أو الفالح، غاية تفلحوا لكي سواه عام يبالترب   فاتقوه ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ الطاعة

 النفس ومصابرة الطاعات، مضض عىل الصرب هي التي املرتتبة الثالثة اتاملقام بنيل تفلحون لعلكم القبائح

 احلقيقة،و والطريقة بالرشيعة عنها املعرب   الواردات، لرتصد احلق جناب عىل الرس ومرابطة العادات، رفض يف

 أعلم. تعاىل واهلل

 عمران آل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم

 العاملني. ب  ر هلل احلمد أ ن   دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل دحمم   سيدنا عىل تعاىل اهلل وصىل
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¬ 
 سورة النساء

 آية وسبعون )وست( مئة ويه مدنيَّة

ٻ﴿ آدم بني يعمي  خطاب ﴾ٻٱ﴿ (1)

ڀ﴿ آدم هي ﴾پپپپٻٻ

ٺڀ﴿ حواء أمكم منه وخلق ﴾ڀڀ

 وبنات بنني منهام رش   ون   :املعنى ﴾ٺٿٺٺ

 القصة هذه عىل بالتقوى األمر وترتيب .كثرية

 يتصل فيام بالتقوى األمر متهيد به املراد ألن

 عليه تدل   ما عىل جنسه وبني منزله أهل بحقوق

 ﴾ٹٹٿٿٿ﴿ بعدها التي اآليات

 باهلل أسألك فيقول: بعضاً  بعضكم يسأل أي:

 واتقوا تعاىل اهلل اتقوا أي: ﴾ٹٹ﴿ تعاىل

لوها األرحام  من ل  ص   )أقول: تقطعوها وال ف ص 

 األرحام قرن إذ وتعاىل سبحانه نب ه وقد بقطعه(. تقطع ال أن بد ال يقطع، وهو تصل أنت أحياناً  قطعك،

 عرشبال معلقة الرحم» والسالم: الصالة عليه وعنه منه. بمكان صلتها أن عىل وعال جل الكريم باسمه

 .[تعاىل اهلل رمحهام الشيخان أخرجه] «تعاىل اهلل قطعه قطعني ومن ،تعاىل اهلل وصله وصلني من أال تقول:

 وحيذر مراقبته، حيفظ أن بإيامنه املؤمن للعبد بد   ال )أقول: لعاً مط   حافظاً  ﴾ڦڦڤڤڤڤ﴿ 

ر اللهم معصية. يف ربه يراه أن من  واملشاهدة(. املراقبة هذه عن يباعدنا وصف كل   من قلوبنا طه 

 أمواهلم من ماحلرا تستبدلوا وال ﴾ڃڃڃڄڄ﴿ بلغوا إذا أي: ﴾ڄڄڦڦ﴿ (2)

 معاً  تنفقوها ال :أي أموالكم، إىل مضمومة تأكلوها وال ﴾چڇچچچڃ﴿  أموالكم من باحلالل

وا وال  عظياًم. ذنباً  ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ أجره قدر عىل زاد فيام وهو حرام، وذاك حالل وهذا بينهام، تسو 

 يتامى يف تعدلوا ال أن خفتم إن :أي ﴾ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ﴿ (3)

 جهافيتزو   ومجال مال ذات يتيمة جيد الرجل كان إذ   ؛غريهن   من لكم طاب ما فتزوجوا ن  هب تزوجتم إذا النساء

گگگگکک﴿ بحقوقهن   مالقيا عىل يقدر وال عدد منهن   عنده جيتمع فربام هبا، (بخاًل  )أي: اً ضن  

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڇچڇچچچڃڃڃڃڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳڳگگگگککککڑڑژ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ےےھھھھہہہہۀۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئوئەئەئائائىىېې

ىئىئېئىئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئۇئ

جبىئيئمئحئجئیییی

 ىتمتختحتيبجتىبمبخبحب
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 والعدد األزواج من الواحدة بني ىسو   ﴾ڱڱڱڱڳ﴿ اجلمع وذروا واحدة فانكحوا ﴾ڳڳڳ

 اختيار أو منهن   التقليل :أي ﴾ں﴿ بينهن   القسم وجوب وعدم مؤهنن   خلفة (اجلواري أي:) الرساري من

 أقرب عنه: اهلل ريض الشافعي ماماإل )وقال متيلوا ال أن من أقرب ﴾ڻڻڻں﴿ الترسي أو الواحدة

 وا(.رفتفتق عيالكم تكثر أال

 :واملعنى ﴾ےھھھھہہ﴿ عطية أي: ﴾ہہ﴿ مهورهن ﴾ۀۀڻ﴿ (4)

  تبعة. بال حالالً  وأنفقوه فخذوه ﴾ڭۓۓے﴿ نفس طيب عن الصداق من شيئاً  لكم وهبن فإن

ۇ﴿  فيضيعوها أمواهلم هلم رشد ال الذين يؤتوا أن عن لألولياء هني   ﴾ۇڭڭڭ﴿ (5)

 واجعلوها ﴾ۋۋٴۇ﴿ بمعاشكم( تقوم )أي: وتنتعشون هبا تقومون :أي ﴾ۈۈۆۆ

ة ﴾ېۉۉۅۅ﴿ إليه حيتاجون ما نفعها من حتصلواو فيها تتجروا بأن وكسوهتم لرزقهم مكاناً  د 
 ع 

 نفوسهم. هبا تطيب مجيلة

 املال ضبط إىل والتهدي دين،ال صالح يف أحواهلم بتتبع البلوغ قبل اختربوهم ﴾ېې﴿ (١)

 سنة عرشة مخس يستكمل أو حيتلم، بأن البلوغ حد   بلغوا إذا حتى ﴾ائىىې﴿ الترصف وحسن

 أبرصتم فإن ﴾وئەئەئائ﴿ تعاىل اهلل رمحه حنيفة أّب عند ةعرش وثامين الشافعية(، عند أي:) عندنا

 ﴾ېئىئېئېئۈئۈئۆئ﴿  البلوغ حد   عن تأخري غري من ﴾ۇئۆئۇئوئ﴿ رشداً  منهم

 بقدر ﴾ىئيئمئحئجئی﴿ أكلها من ﴾یییىئىئ﴿ همرب   ك   ومبادرين مرسفني

 قال: ماله؟ من أفآكل يتيامً  حجري يف إن :له قال رجالً  أن» والسالم: الصالة عليه وعنه سعيه. وأجرة حاجته

 اإلمام رواه] «املهب مالك واق وال ونحوها( للتجارة مال   أصل منه خذمت   غري :أي) ماالً  متأثل غري باملعروف كل

 اخلصومة من وأبعد للتهمة أنفى فإنه ،قبضوها بأهنم ﴾يبجتىبمبخبحبجب﴿ [تعاىل اهلل رمحه أمحد

 لكم. د  ح   ما تتجاوزوا وال ،به مرتمأ   ما ختالفوا فال ،حماسباً  ﴾ىتمتختحت﴿ الضامن ووجوب
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پٻٻٻٻٱ﴿  (7)

 يريد ﴾ڀڀڀپپپ

ٿٺٿٺٺٺڀ﴿ بالقرابة املتوارثني هبم

 هلم. واجباً  مقطوعاً  نصيباً  ﴾ٿٿ

 ال ممن ﴾ڤٹٹٹٹ﴿ (1)

 ﴾ڦڤڤڤ﴿ يرث

 لقلوهبم تطييباً  املقسوم من شيئاً  فأعطوهم

 الورثة من غللب ل   ندب أمر وهو عليهم، قاً وتصدي 

 ىيعط أن جيوز ال صغار الورثة يف كان إذاو )أقول:

 ﴾ڄڄڦڦڦ﴿ (يرث ال ملن شء  

 وال أعطوهم ما ويستقلوا هلم يدعوا أن وهو

 عليهم. وايمني 

ڃڃڃڃڄڄ﴿ (٩)

 بأن لألوصياء أمر   ﴾چچچچ

 هبم فيفعلوا اليتامى أمر يف ويتقوه تعاىل اهلل خيشوا

 ضعفاء من القسمة حض من عىل بالشفقة للورثة أو وفاهتم. بعد الضعاف بذرارهيم يفعل أن حيبون ما

 زونجيو   هل مثلهم ضعافاً  خلفهم بقوا أوالدهم كانوا لو أهنم صورينمت واملساكني واليتامى األقارب

 هبا مرهمأ ما بعد اخلشية غاية هي التي بالتقوى أمرهم ﴾ڍڍڇڇڇڇ﴿ حرماهنم؟!

 األدب. وحسن بالشفقة ألوالدهم يقولون ما مثل لليتامى يقولوا أن أمرهم ثم واملنتهى، للمبدأ مراعاة

 ﴾ڑڑژژ﴿ الظلم وجه عىل أو ني،ظامل ﴾ڈڈڎڎڌڌ﴿ (11)

 نار. وأي   ناراً  سيدخلون ﴾گکک﴿  إليها ويؤول النار إىل جيري  ما ﴾کک﴿ بطوهنم ملء

 :تفصيله ،إمجال وهو ،مرياثهم شأن يف ﴾ڳڳگ﴿ إليكم ويعهد يأمركم ﴾گگ﴿ (11)

عدي  :أي ﴾ڱڱڱڳڳ﴿  بدأ هنا ل:)أقو نصيبه فيضعف الصنفان، اجتمع حيث بأنثيني ذكر كل ي 

 ،حرمان حجب :قسامن واحلجب جب.احل أحكام من وقسامً  ،الفرائض ذوي من قسامً  وترك ،الفرائض بعلوم

 خالفاً  ،النبوية السنةو الكريم القرآن من تعاىل اهلل مرمحه العلامء أخذها األحكام هذه كلي  نقصان، وحجب

 منبسطة الفرائض فعلوم تعاىل، اهلل رمحهم وناملفرس يذكره الذي باملقدار األحكام هذه علمت   وال .للشيعة

 الفرائض(. علم إىل نرجع أن فعلينا الديانة، أهل عند معلومة

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

گگگککککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھہہہۀہۀڻڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۇۆۇڭ

وئەئەئائىائىېېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئ

 جبيئىئمئحئجئییییىئىئ
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 زائدات نساء :أي ﴾ڻڻ﴿ ذكر معهن   ليس خلصاً  نساء األوالد كان إن :أي ﴾ںںڱ﴿ 

 امليت وألبوي ﴾ھھھھہہہ﴿ منكم املتوىف ﴾ۀہۀڻڻ﴿ اثنتني عىل

 فحسب ﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆ ۇۆ﴿ للميت :أي ﴾ۇڭڭڭڭۓۓےے﴿

 مهت قد   بام متعلق ﴾ۇئۆئۇئوئوئەئەئائىائىېېېې﴿ ترك مما ﴾ۉۉۅ﴿

ۈئۈئۆئ﴿ دين أو وصية من كان ما بعد من للورثة األنصباء هذه :أي ،كلها املواريث قسمة من

 جلكمعا يف وفروعكم أصولكم من يرثكم ممن لكم أنفع من تعلمون ال :أي ﴾ىئىئىئېئېئېئ

 ﴾یییی﴿ وحرمانه بعض تفضيل إىل تعمدوا وال به، تعاىل اهلل أوصاكم ما فيهم وافتحر   وآجلكم،

 ر.وقد   قىض فيام ﴾جبيئ﴿ والرتب باملصالح ﴾ىئمئحئجئ﴿ عليكم ويفرض يأمركم
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پٻٻٻٻ﴿ (12)

ٺٺٺڀڀڀڀپپپ

 من وارث ولد :أي ﴾ٿٿٿٿٺ

 ،سفل وإن نيهاب بني أو بنيها، صلب من أو بطنها،

ٹٹ﴿ غريكم من أو منكم ،أنثى أو كان اً ذكر

ڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

 للرجل ف رض   ﴾ڎڈڎڌڌڍ

  النسب. يف كام للمرأة ما ضعف   الزواج بحق  

ڑ﴿ امليت :أي ﴾ژژڈ﴿

 والدًا، وال ولداً  خيلف مل من وهو ﴾ڑ

  والولد الوالد جهة من ليست قرابة هبا واملراد

 أي: ﴾ک﴿ رجل عىل عطف ﴾کک﴿

 لداللة ةاملرأ حكم عن بحكمه واكتفى وللرجل،

ڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿ األم من أي: ﴾گگک﴿ فيه تشاركهام عىل العطف

 ومفهوم األنوثة، بمحض اإلدالء ألن القسمة يف واألنثى الذكر بني ىسو   ﴾ڻڻڻںںڱ

ۀڻ﴿ باإل مجاع فيه ص  فخ   ،االبن وبنت البنت مع يرثون ال كام ،واجلدة ألما مع ذلك يرثون ال أهنم اآلية

ۓےۓےھ﴿ الثلث عىل بالزيادة لورثته مضار غري :أي ﴾ھھھہہہہۀ

 بعقوبته. يعاجل ال ﴾ڭڭ﴿ وغريه بامل ضار ﴾ڭ

 ﴾ۇۆۇ﴿ واملواريث والوصايا اليتامى أمر يف قدمت التي األحكام إىل إشارة ﴾ڭ﴿ (13)

 والنواهي األوامر مجيع يف) ﴾ٴۇۈۈۆ﴿ جماوزهتا جيوز ال التي املحدودة كاحلدود هي التي رشائعه

ل ما مجلتها من التي ۉۉۅۅۋۋ﴿ (املقتطف[] «12ـ11» اآليتني يف ف ص 

 .تعاىل( اهلل رضا وهو أقول: ]املقتطف[ وراءه فوز ال )الذي ﴾ائىىېېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿ (14)

  الكفر(. من عليه هو ما عىل ومات ويستغفر يرجع و يتب مل ملن هذا )أقول: ﴾ېئېئ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ژڈڎڈڎڌڌڍڍڇ

گگگککککڑڑژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭۓےۓےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۇۆۇڭڭ

ۉۉۅۅۋۋ

ائىىېېېې

ۇئۇئوئوئەئەئائ

 ېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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ٻٻٻٱ﴿ (15)

 قبحها لزيادة ،الزنى :الفاحشة ﴾ٻ

 ﴾پڀپپپ﴿ وشناعتها

 املؤمنني رجال من بعةأر قذفهن   ممن فاطلبوا

ٺڀڀڀ﴿ عليهن تشهد

 واجعلوها البيوت يف فاحبسوهن ﴾ٺ

 :أي ﴾ٿٺٺ﴿ عليهن سجناً 

 عقوبتهن ذلك كان قيل: املوت. مالئكة يتوفاهن

ٹٿٿٿ﴿ باحلد   فنسخ اإل سالم أوائل يف

 احلبس، عن صاملخل   احلد   كتعيني ﴾ٹٹ

 السفاح. عن املغني النكاح أو

 يعني ﴾ڤڤٹ﴿ (1١)

 والتقريع بالتوبيخ ﴾ڤڤ﴿ والزاين الزانية

 فاقطعوا ﴾ڄڄڦڦڦڦ﴿

 باإل غامض عنهام واأعرض وأ اإليذاء، عنهام

ة وترك باإلعراض األمر علة ﴾ڃڃڃڃڄڄ﴿ والسرت  .املذم 

ڇ﴿ وعده بمقتىض تعاىل اهلل عىل كاملحتوم التوبة قبول إن :أي ﴾چچچچ﴿ (17)

 زمان من ﴾ڌڌڍڍ﴿ وجتاهل سفه الذنب ارتكاب فإن ،سفهاً  هبا سنيمتلب   ﴾ڇڇڇ

 اإلمام أخرجه] «يغرغر مل ما عبده توبة يقبل اهلل إن» والسالم: الصالة عليه لقوله املوت حضور قبل :أي قريب،

چ﴿ :تعاىل بقوله نفسه عىل وكتب به وعد بام بالوفاء وعد   ﴾ڈژڈڎڎ﴿ [تعاىل اهلل رمحه الرتمذي
 بإخالصهم يعلم فهو ﴾ڑڑژ﴿ ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

 التائب. يعاقب ال واحلكيم ﴾کک﴿ التوبة يف

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگکک﴿ (11)

 :السيئات يعملون وبالذين املؤمنني، عصاة :السوء يعملون بالذين املرادو ﴾ڻڻڻڻںں

 ﴾ہہہہۀۀ﴿ الكفار :يموتون وبالذين ،أعامهلم وسوء كفرهم لتضاعف املنافقون

 وعال. جل شاء متى عذاهبم يعجزه ال ،هلم هأعد   العذاب أن وبيان توبتهم، قبول لعدم تأكيد

پٻٻٻٻٱ

ٺڀڀڀپڀپپ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ژڈژڈڎڎڌڌڍڍ

گککککڑڑ

ڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھہہہہۀۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ېېېۉېۉۅۅ

 ۇئوئوئەئەئائائىى
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 )أي: بةص  ع   وله مات إذا الرجل كان ﴾ڭڭڭۓۓےےھھھھ﴿ (1٩)

 جهاتزو   شاء إن ثم ،هبا أحقي  أنا وقال: امليت( امرأة عىل أي:) امرأته عىل ه  ثوب   (العصبة   )أي: ألقى ألبيه( ةقراب

 هوافن   زوجها، من ورثت بام لتفتدي عضلها شاء وإن صداقها، وأخذ غريه جهازو   شاء وإن األول، بصداقها

 ،األزواج مع اخلطابو التزويج. من متنعوهن   وال :أي ﴾ۈۆۆۇۇڭ﴿ ذلك عن

ۋۋٴۇۈ﴿ بمهورهن   ن  خيتلع   أو منهن   يرثوا حتى ورغبة حاجة غري من النساء حيبسون كانوا

نصاف ﴾ۉېۉ﴿ فالتعفي  وعدم العرشة وسوء كالنشوز ﴾ۅۅ مجال الفعل يف باإل   يف واإل 

 :أي ﴾ۇئوئوئەئەئائائىىېېې﴿ فيه( التلطيف )أي: القول

 وليكن بخالفه؛ هو ما حتبي  وقد خريًا، وأكثر ديناً  أصلح هو ما تكره قد فإهنا ،النفس لكراهة تفارقوهن فال

 تكرهوا أن فعسى عليهن   فاصربوا كرهتموهن   فإن واملعنى: ؛اخلري إىل وأدنى للدين أصلح هو ما إىل نظركم

 .لكم خري وهو شيئاً 

 ملاهلا، أو حلسنها، هاحتبي  الفانية الدنيا يف رفيقتك الزوجة هذه تكون فكام ،باملعروف عارشوهن )أقول: 

 تكون حتى ،العذاب من تعاىل اهلل حيفظها كي دينها حتب   أن كل بد   ال النفسانية، للحظوظ أو ملودهتا، أو

م ﴿وََجَعَل  تعاىل: قال وقد عليها، ائتمنت التي األمانة أداء يف خائناً  تكون وإال اجلنة، يف الرفيقة ة   بَي نَك  وَد   م 
﴾ َة  َها ﴿يَا تعاىل: وقال ،[21 ]الروم: َورَْح  يُّ

َ
ينَ  أ ِ م   ق وا آَمن وا اَّل  َسك  نف 

َ
م   أ ِليك  ه 

َ
 والصابر .[١ ]التحريم: نَار ا﴾ َوأ

ينَ  تعاىل: قوله حتت تدخل حتى ملجاهدةا هذه ترتك فال ،املجاهدين من يعدي  أخالقهن   عىل ِ وا ﴿َواَّل   َجاَهد 
م   ِفينَا ِدَين ه  ب لَنَا﴾ َلَه   من فهي الباقية واألخالق ،عليها ي صرب فال الرشعية الغرية أما .[١٩ ]العنكبوت: س 

  البرشية(. الطبيعة



 171 الرابع اجلزء                 النساء سورة 

ٻٻٻٻٱ﴿ (21)

پ﴿ أخرى وتزوج امرأة تطليق ﴾پ

ڀڀڀ﴿ كثرياً  ماالً  ﴾پپ

 استفهام ﴾ٿٿٺٺٺڀٺ

 ؟وآثمني باهتني أتأخذونه :أي ،وتوبيخ إنكار

 عليه. املكذوب   تبه  ي   الذي الكذب والبهتان:

ٹٹٹٿٿ﴿ (21) 

 وصل أنه واحلال ،املهر السرتداد إنكار ﴾ڤٹ

ڤ﴿ املهر روتقر   هبا ودخل ،باملالمسة إليها

 وهو وثيقًا، عهداً  ﴾ڦڦڤڤ

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي إليه أشار ما أو زجة،واملام الصحبة حقي 

 فروجهن   واستحللتم اهلل، بأمانة أخذمتوهن  » بقوله:

 .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه «اهلل بكلمة

ڄڄڄڦڦ﴿ (22)

 مؤاخذة ال فإنه ﴾چچڃڃڃڃڄ

 اهلل عند فاحشة كان نكاحهن   إن   :أي ﴾ڇڇچچ﴿ اجلاهلية( عادة من كان وهذا )أقول: عليه

 املقتي أبيه زوجة من الرجل ولد سمي ولذلك ،املروءات ذوي عند ممقوتاً  األمم، من ألمة   فيه صرخ   ما تعاىل

 ويفعله. يراه من سبيل ﴾ڍڇڇ﴿ أبيه( زوجة من املقت نكاح إىل املنسوب )أي:

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ﴿ (23)

 ولدتك من تعمي  وأمهاتكم ؛منهن   يقصد ما معظم ألنه ،نكاحهن   حتريم بل ،ذواهتن   حتريم املراد ليس ﴾ڑ

 من وأخواتكم سفلت، وإن هاولد   نم   ت  ولد   أو اهت  ولد   من تتناول وبناتكم علت، وإن ولدك من ولدت أو

 عدىوالب   القربى تتناول األخت وبنات األخ وبنات واخلالة والعمة الباقيات، وكذلك الثالثة، األوجه

 الرضاعة( من أخواتكم أخوات ال )أقول: ﴾گگکککک﴿

ل    والسالم: الصالة عليه قال أختًا، واملراضعة أماً  املرضعة سمى حتى النسب منزلة الرضاعة تعاىل اهلل ن ز 

ڳڳڳڳگگ﴿ عليه[ ]متفق «النسب من حيرم ما الرضاع من حيرم»

 كلحمة مةحل هلا ألن الرضاعة ماتحمر   ثم ،النسب ماتحمر   أوالً  ذكر ﴾ںڱڱڱڱ

پپٻٻٻٻٱ

ٺڀٺڀڀڀپپ

ٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڤڤڤڤٹٹ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڌڌڍڍڇڇ

ژڈڈڎڎ

کککڑڑژ

گگگگک

ڱڱڳڳڳڳ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ہہہہۀۀ

ےےھھھھ

 ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ
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 ولد :والربيب ،ربيبة مجع :والربائب الزواج. ملصلحة عارض حتريمهن   فإن املصاهرة ماتحمر   ثم النسب،

 يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال اجلامع، عن كناية وهي ،السرت معهن   دخلتم :أي ﴾ن  هِ بِ  م  ت  ل  خَ دَ ﴿ :وقوله آخر. من املرأة

 رواه] «أمها جيتزو   أن له حيلي  وال ،ابنتها جيتزو   أن بأس ال هإن» :هبا يدخل أن قبل وطلقها امرأة جتزو   رجل

 دفعاً  إشعار بعد ترصيح ﴾ہۀۀڻڻڻڻں﴿ [تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام

 من ابنك زوجة وكذا )أقول: ﴾ھھہ﴿ زوجاهتم ﴾ہہ﴿ قياسلل

 الرضاع أّب عىل الرضاع ابن ابنو الرضاع ابن حليلة حترم وكذلك :«4/3» الصنائع بدائع يف قال الرضاعة،

 فإن ،النكاح عىل مقصورة غري احلرمة أن والظاهر ﴾ےےھھ﴿ النسب( يف كام أبيه وأّب

 قد ما لكن :معناه ﴾ڭڭڭۓۓ﴿ اليمني ملك يف مةحمر   فهي النكاح يف مةحمر   هي كام املعدودة ماتاملحر  

  .﴾ۈۆۆۇۇڭ﴿ :تعاىل لقوله ،مغفور   ف  سل  
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 ذوات ﴾ٻٻٻ﴿ (24)

 ما يريد ﴾پپپپٻ﴿ األزواج

 ،كفار أزواج وهلن   نيب  س   الاليت من أيامنكم لكتم

 بالسبي مرتفع والنكاح للسابني، حالل فهن  

 سبايا أصبنا عنه: تعاىل اهلل ريض سعيد أّب لقول

 نقع أن فكرهنا كفار، أزواج وهلن   أوطاس يوم

 ،اآلية فنزلت ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي فسألنا ،عليهن

 وقال .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه فاستحللناهن

 مل الزوجان بيس   لو :تعاىل اهلل رمحه حنيفة أبو

ڀڀ﴿ للساّب حتل   ومل ،النكاح يرتفع

 هؤالء حتريم عليكم تعاىل اهلل كتب أي: ﴾ڀڀ

 سوى ما ﴾ٿٺٺٺٺ﴿ كتاباً 

نة عنه وخص املذكورة. ماتاملحر    يف ما بالسي

 الرضاع، ماتحمر   كسائر كوراتاملذ معنى

ٿٿ﴿ وخالتها تهاوعم   املرأة بني واجلمع

 بالرصف بأموالكم النساء تبتغوا أن إرادة ذلكم وراء ما لكم أحل :واملعنى ﴾ٹٹٹٹٿ

 العفة، :واإل حصان ،مسافحني غري حمصنني كونكم حال يف ،اجلارية( رشاء حال )يف أثامهنن أو مهورهن، يف

 مهورهن   ﴾ڦڦ﴿ عليهن   عقد أو مجاع من ﴾ڤڤڤڤ﴿ زنىال :والسفاح

 أو املسمى عىل يزاد فيام ﴾چچڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿ مفروضة بمعنى ﴾ڦڦ﴿

 أنه روي ملا ،نسخت ثم مكة فتحت حني أيام ثالثة كانت التي املتعة يف اآلية نزلت وقيل: بالرتايض. عنه حيط

 أال ،النساء هذه من باالستمتاع أمرتكم كنت إين الناس أهيا يا» يقول: أصبح ثم أباحها والسالم الصالة عليه

 إذ هبا سمي ،معلوم بوقت املؤقت النكاح وهي .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] «القيامة يوم إىل ذلك حرم اهلل إن

 رشع فيام ﴾ڇڇ﴿ باملصالح ﴾ڇڇچچ﴿ تعطى بام ومتتيعها باملرأة االستمتاع جمرد منه الغرض

 األحكام. من

 مل ومن :أي ﴾ژڈڈڎ﴿ واعتالء غنى ﴾ڎڌڌڍڍ﴿ (25)

 ،احلرائر يعني ،املحصنات نكاح به يبلغ غنى منكم يستطع مل من أو املحصنات، نكاح يعتيل أن منكم يستطع

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ککڑڑژژڈ

ڳڳگڳگگکگک

ںںڱڱڱڳڱ

ۀۀڻڻڻڻ

ےھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۉۅۋۅۋٴۇۈۆۈۆ

ائائىىېېېې

 ۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئ
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 ﴾گڳگگ﴿ املؤمنات اإل ماء يعني ﴾کگکککڑڑژ﴿ :تعاىل لقوله

يامن بظاهر فاكتفوا يامن، يف بينكم ما وبتفاضل لرسائربا العامل فإنه اإل   م  أ   ب  فر   اإل 
 حقكم ومن فيه، ةاحلر   لفض  ت   ة 

يامن فضل تعتربوا أن  يف أرقائكم وبني بينكم ما بتفاضل أعلم تعاىل واهلل :أي )أقول: النسب فضل ال اإل 

 م  األ   إيامن كان فربام اإليامن،
 يطلب أن للمؤمن ينبغي فال ،الرجل إيامن من املرأة وإيامن ة،احلر   إيامن من أرجح ة 

 املؤاخاة أرقائكم وبني فبينكم واألنساب، باألحساب ال واإلسالم، اإليامن باعتبار إال والرجحان الفضل

 أنتم ﴾ڳڱڳڳ﴿ الدين( وقدم امناإلي برجحان إال عبداً  حر ل  فض  ي   ال ،الدينية واجلنسية اإليامنية

 أرباهبن يريد ﴾ڱڱڱ﴿ اإل سالم ودينكم السالم، يهعل آدم من نسبكم ،متناسبون وأرقاؤكم

 ﴾ڻ﴿ ونقصان وإرضار مطل بغري ﴾ڻ﴿ مهورهن إليهن أدوا أي: ﴾ںں﴿

 ﴾ہہ﴿ الرس يف أخالء ﴾ہہۀۀ﴿ بالسفاح جماهرات غري ﴾ڻڻ﴿ عفائف

 ﴾ڭڭڭ﴿ احلرائر يعني ﴾ۓۓےےھ﴿ زنى ﴾ھھھ﴿ بالتزويج

 نكاح أي ﴾ڭ﴿ ينتصف ال الرجم ألن رجمي   ال وأنه ،احلر   حد   نصف دالعب حد   أن عىل يدلي  وهو احلد، من

ماء  عن وصربكم :أي ﴾ۋۅۋٴۇۈ﴿ الزنى يف الوقوع خاف ملن ﴾ۆۈۆۇۇ﴿ اإل 

ماء نكاح  له. رخص بأن ﴾ېۉ﴿ يصرب مل ملن ﴾ۉۅ﴿  لكم خري متعففني اإل 

 مصاحلكم من عنكم خفي ما أو واحلرام، احلالل من به دكمتعب   ما ﴾ىېېې﴿ (2١)

 لتسلكوا الرشد أهل من دمكمتق من مناهج ﴾ەئەئائائى﴿ أعاملكم وحماسن

 أو ،التوبة عىل وحيثكم املعايص عن يمنعكم ما إىل يرشدكم أو ذنوبكم، لكم ويغفر ﴾وئۇئوئ﴿ طرقهم

 وضعها. يف ﴾ۈئۆئ﴿ هبا ﴾ۆئۇئ﴿ لسيئاتكم كفارة يكون ما إىل
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 رهكر   ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (27)

 ﴾پپپپ﴿ املبالغةو للتأكيد

 بموافقتهم احلق عن ﴾ڀڀ﴿ الفجرة يعني

ڀ﴿ املحرمات واستحالل الشهوات اتباع عىل

 خطيئة اقرتف من ميل إىل باإل ضافة ﴾ٺڀ

 خرياً  اهلل جزاه )أقول: هلا مستحل   غري ندور عىل

 .إليامهنم( حفظاً  «مستحل   غري» بقوله: قي د

 فلذلك ﴾ٿٿٿٺٺٺ﴿ (21)

 السهلة، السمحة ةاحلنيفي   الرشعة لكم رشع

 ةم  األ   نكاح كإحالل ،املضايق يف لكم صورخ  

 عن يصرب ال ﴾ٹٹٹٿ﴿

 )أقول: الطاعات مشاق   يتحمل وال الشهوات

 بأخالق ختل ق بمن نتشب ث أن نريد إنا اللهم

قنا اللهم ،القرآن  (.لذلك وف 

ڤڤڤڤٹ﴿ (2٩)

ڃڄڄڄڄڦ﴿ والقامر والربا بكالغص الرشع يبحه مل بام ﴾ڦڦڦ

 اهلل يرضاه ال فيام املال رصف عن املنع بالنهي املراد وقيل: .املتعاقدين ترايض عن صادرة جتارة :أي ﴾ڃڃ

 فات( ما عىل وحتزناً  تأسفاً  النفس قتل )أي: بالبخع ﴾چچچڃ﴿ يرضاه فيام رصفه وبالتجارة ،تعاىل

 عام وهنى أمر ما أمر :أي ﴾ڍڇڇڇڇچ﴿ التهلكة إىل سالنف بإلقاء أو ند،اهل جهلة تفعله كام

  عليكم. رمحته لفرط هنى

 يف إفراطاً  ﴾ڎڎ﴿ املحرمات نم سبق ما أو القتل، إىل إشارة ﴾ڌڌڍ﴿ (31)

 النفس ظلم الظلموب الغري، عىل التعدي بالعدوان أراد وقيل يستحقه. ال بام وإتياناً  احلق عن التجاوز

 فيه عرس ال ﴾ککککڑڑ﴿ إياها ندخله ﴾ژژڈڈ﴿ للعقاب بتعريضها

 عنه. صارف وال

 عنها ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل اهلل هناكم التي الذنوب كبائر ﴾ڳڳگگگگ﴿ (31)

 قال كام ،ذلك وغري األسباب إىل احلوادث وإسناد لغريه الوجود إثبات من ،بأنواعه تعاىل باهلل الرشك )وهي

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگگکک

ںڱڱڱڱڳ

ہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۓڭۓےےھھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋ

ائائىىېې

 ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
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 )وخطاياكم عنكم ونمحها صغائركم لكم نغفر ﴾ڱڳڳ﴿ (عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا

 يف لفواخت   عنهم( تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال كام ،طبيعتكم ومقتىض برشيتكم لوازم من لنفوسكم الالحقة

 حرمته لمع   ما :وقيل فيه. بالوعيد رصح أو حداً  عليه الشارع برت   ذنب كل الكبرية أن واألقرب الكبائر،

 مال وأكل املحصنة، وقذف اهلل، حرم التي النفس وقتل ،تعاىل باهلل اإلرشاك» سبع: أهنا ملسو هيلع هللا ىلص نبيال وعن بقاطع.

  .[تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام رواه واحلديث] «الوالدين وعقوق الزحف، من والفرار والربا، اليتيم،

 عليف ال أن راملنو   العاقل فعىل )أقول: الثواب من وعد وما اجلنة ﴾ںڱڱڱ﴿ 

 اهلل غضب هبا فيصيبه تعاىل، اهلل غضب الصغرية هذه حتت يكون ربام إذ كبرية، أو صغرية كانت سواء املعايص

 ﴿َولَي َسِت  تعاىل: قوله يف كام باطنك، يف علم وعن ظاهرك، يف بإرصار هات  عمل   الصغرية هذه ألن جالله؛ جل  
َبة   ينَ  ال و  ِ َمل ونَ  لَِّل  ي ئَاِت  َيع  م   َحَضَ  إَِذا ّت  حَ  الس  َحَده 

َ
 تبارك واهلل ؛[11 ]النساء: اْلَن﴾ ت ب ت   إِّن   قَاَل  ال َمو ت   أ

 الصدور ختفي وما األعني خائنة يعلم الذي فريى وعال، جل عنده املعترب هو فذلك قلبك، إىل ينظر وتعاىل

 اهلل من واخلشية اإليامن شأن من ليس التوبة وتأجيل   فيها. والتامدي هبا العلم مع جهل، بدون عملتها أنك

 أن احلالة هذه عىل يمكن إذ املعايص، عىل والندامة التنبه إيامنه مقتىض ومن الغفلة، طبيعته من واإلنسان تعاىل.

 ال أن للمؤمن والبد اإلرصار، صاحبها إذا كبرية والصغرية العاجلة، التوبة صاحبتها إذا صغرية الكبرية تكون

 تعاىل اهلل لرضا خمالف ذنب كل   من السالمة تعاىل اهلل نسأل الصغائر، عىل مرصاً  كوني وال التوبة، يسوف

 فعاًل(. أو قواًل  كان سواء ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ورضا

 عدمه فلعل واملال، كاجلاه الدنيوية األمور من ﴾ہہہۀۀڻڻڻڻں﴿ (32)

ۓےےھھھھہ﴿ والتعادي التحاسد إىل ذريعة كونه للمنع واملقتيض خري.

 اهلل من الفضل فاطلبوا أجله، ومن اكتسب ما بسبب ونصيب فضل والنساء الرجال من لكل :أي ﴾ۓڭ

 همثل تعاىل اهلل واسألوا للناس ما تتمنوا ال :أي ﴾ۇۇڭڭڭ﴿ والتمني باحلسد ال بالعمل تعاىل

 ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ احلسد هو عنه املنهي   أن   عىل يدلي  وهو تنفذ. ال التي خزائنه من

 وتبيان. علم عن فيفضل إنسان كلي  هيستحقي  ما يعلم فهو

 يلوهنا وراثاً  جعلنا ةترك ولكل أي: ﴾ېېېېۉۉۅۅ﴿ (33)

ائ﴿ النكاح عقد العقد أن عىل ،األزواج أي: ﴾ائىى﴿ ينالوهنا( )أي: وحيرزوهنا

 نصيبهم. منع عىل هتديد ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
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 يقومون ﴾ٻٻٻٱ﴿ (34)

 بالضب ال )أقول: الرعية عىل الوالة قيام عليهن

پپپٻ﴿ بالنصيحة( بل والشتم،

 النساء عىل الرجال تعاىل تفضيله بسبب ﴾ڀپ

 يف القوة ومزيد التدبري، وحسن العقل بكامل

مامة بالنبوة واصي خ   ولذلك والطاعات، األعامل  واإل 

 جمامع يف والشهادة الشعائر، وإقامة والوالية

 ونحوها، واجلمعة اجلهاد جوبوو القضايا،

بة كونه )أي: والتعصيب ص   السهم وزيادة بنفسه( ع 

ڀڀ﴿ بالفراق واالستبداد ،املرياث يف

 والنفقة. كاملهر ،نكاحهن   يف ﴾ٺٺڀ

 تعاىل هلل مطيعات ﴾ٺٺ﴿ 

 ﴾ٿٿ﴿ األزواج بحقوق قائامت

 يف حفظه جيب ما األزواج غيبة يف حيفظن :أي

 األرسار )أقول: ألرسارهم :وقيل واملال، النفس

 حفظ عىل باألمر إياهن تعاىل اهلل بحفظ ﴾ٹٹٿٿ﴿ هبا( تبوح أن عليها حيرم وزوجها املرأة بني التي

 مطاوعة عن وترفعهن عصياهنن ﴾ڤٹٹ﴿ له والتوفيق والوعيد بالوعد عليه واحلث الغيب

 تبارشوهن   ال أو اللحف، حتت تدخلوهن   فال ،املراقد يف ﴾ڦڤڤڤ﴿ األزواج

 يتدرج أن ينبغي مرتبة الثالثة واألمور شائن، وال حمرب   غري رضباً  يعني ﴾ڦڦ﴿ اجلامع عن كناية فيكون

يذاء. بالتوبيخ ﴾ڃڃڄڄڄڄڦ﴿ فيها  واجعلوا ،التعرض عنهن   فأزيلوا :واملعنى واإل 

 له ذنب ال كمن الذنب من التائب فإن خمالفتهن( عن عيونكم أغمضوا يعني )أقول: يكن مل كأن   منهن   كان ما

 علو عىل أنه أو أيديكم، حتت ن  م   عىل منكم عليكم أقدر فإنه ،فاحذروه ﴾چچچچڃڃ﴿

 أزواجكم. عن بالعفو أحق فأنتم عليكم ويتوب سيئاتكم عن يتجاوز شأنه

ڎڎڌڌڍڍ﴿ وزوجها املرأة بني خالفاً  ﴾ڇڇڇڇ﴿ (35)

 يصلح وسطاً  رجالً  البني، ذات إصالح أو األمر لتبيني حاهلام عليكم شتبها متى احلكام أهيا فابعثوا ﴾ڈ

 وهذا للصالح، وأطلب األحوال ببواطن أعرف األقارب فإن أهلها، من وآخر أهله من واإل صالح للحكومة

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڦڤڤڤڤ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگککککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ۀڻڻڻڻں

ھہہہہۀ

ڭڭڭڭۓےۓےھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇ

ۉۉۅۅۋۋ

 ائائىىېېېې
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با فلو ،االستحباب وجه عىل  األول الضمري ﴾ککڑڑژژڈ﴿ جاز األجانب من ن ص 

 وفيه الزوجني. بني املوافقة سعيهام بحسن تعاىل اهلل أوقع اإل صالح قصدا إن :أي ،للزوجني والثاين للحكمني

 عىل نفسه حظوظ ميقد   أكثرنا ولكن )أقول: مبتغاه تعاىل اهلل أصلح اهيتحر   فيام تهني   أصلح من أن عىل تنبيه

  .وعال( جل   لعظمته موافقاً  كالماً  حهرو بجوهرة ميتكل   ال نفسه، عىل يدلي  كالم   فمه من يفوح ولذا ،هرب   مبتغى

 ال )أقول: الوفاق ويوقع الشقاق يرفع كيف لمفيع والبواطن، بالظواهر ﴾گگگگکک﴿

 وعال(. جل   اتالني   عىل لعمط   فهو ،فقط بالظاهر ال ،تعاىل اهلل لرضا موافقة بواطننا جعلن أن بد

 خفياً  أو جلياً  اإل رشاك نم شيئاً  أو غريه، أو صنامً  ﴾ڱڱڱڱڳڳڳ﴿ (3١)

ۀڻڻ﴿ القرابة وبصاحب ﴾ڻڻ﴿ إحساناً  هبام وأحسنوا ﴾ںں﴿

ہ﴿ دين أو بنسب واتصال قرب اجلوار مع له الذي :وقيل جواره. قرب الذي :أي ﴾ہۀ

 وصناعة فوترصي  مكتعلي  ،حسن أمر يف الرفيق ﴾ھہ﴿ له قرابة ال الذي أو البعيد، ﴾ہ

ۇڭڭڭڭۓ﴿ واإل ماء العبيد ﴾ےۓےھ﴿ الضيف أو املسافر ﴾ھھ﴿ وسفر

 عليهم. يتفاخر ﴾ۆۆ﴿ إليهم يلتفت وال وأصحابه وجريانه أقاربه عن يأنف متكرباً  ﴾ۇ

 لغنىا ﴾ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (37)

 لنعمة كافر فهو شأنه هذا من :أي ﴾ائائىىې﴿ مالمة بكل   أحقاء فهم ،والعلم

 واإل خفاء. بالبخل النعمة أهان كام هيينه عذاب فله وعال جل   اهلل لنعمة كافراً  كان ومن وعال، جل   اهلل



 17٩ اخلامس اجلزء              النساء سورة 

ٻٻٻٱ﴿ (31)

پپ﴿ يبخلون الذين عىل عطف ﴾ٻ

نفاق ليتحروا ﴾ڀڀڀپپ  مراضيه باإل 

ٿٿٺٺٺٺڀ﴿ وثوابه

 فحملهم ،قرينهم الشيطان أن عىل تنبيه ﴾ٿ

  هلم. نهوزي   ذلك عىل

ڤڤٹٹٹٹٿ﴿ (3٩)

 بسبب هبم حتيق تبعة أيي  ﴾ڦڦڦڤڤ

يامن نفاق اإل   توبيخ وهو ؟تعاىل اهلل سبيل يف واإل 

 اليشء يف واالعتقاد املنفعة بمكان اجلهل عىل هلم

 الفكر عىل وحتريض عليه، هو ما خالف عىل

 فيه بام العلم إىل هبم يؤدي لعله ،اجلواب لطلب

ڄڦ﴿ اجلميلة والعوائد اجلليلة، الفوائد من

 هلم. وعيد ﴾ڄڄڄ

 ينقص ال ﴾چچچڃڃڃڃ﴿ (41)

 اهلباء أجزاء من جزء لكل ويقال الصغرية، لةالنم وهي كالذرة، شء أصغر العقاب يف يزيد وال األجر من

 ويعط ﴾ڍڍڇ﴿ ثواهبا يضاعف ﴾ڇ﴿ حسنة الذرة مثقال يكن وإن ﴾ڇڇچ﴿

 جزياًل. عطاء ﴾ڎڌڌ﴿ العمل مقابلة يف وعد ما عىل زائداً  التفضل سبيل عىل عنده من صاحبها

ژژڈڈ﴿ وغريهم والنصارى اليهود من الكفرة هؤالء حال فكيف أي: ﴾ڎ﴿ (41)

 والسالم الصالة عليه حممد يا ﴾کک﴿ أعامهلم وقبح عقائدهم فساد عىل يشهد نبيهم يعني ﴾ڑڑ

 جمامع عكرش واستجامع م،بعقائده لعلمك ،الشهداء هؤالء صدق عىل تشهد ﴾گگکک﴿

 قواعدهم.

 يف والعصاة الكفرة يود أي: ﴾ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿  (42)

ں﴿ سواء واألرض هم وكانوا خيلقوا مل أو ،يبعثوا مل أو كاملوتى، األرض هبم فتسوى يدفنوا أن الوقت ذلك

 عليهم. تشهد جوارحهم ألن ،كتامنه عىل يقدرون وال ﴾ڻڻڻں

 إليها تقوموا ال :أي ﴾ےھھھھہہہہۀۀڻ﴿ (43)

پپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳگگگگکککک

ںںڱڱڱڱڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھھہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇڭۇڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۇئوئۇئوئەئەئائائ

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 جبيئىئمئحئجئیی
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 ﴾ھہ﴿ :قوله عىل عطف ﴾ۓے﴿ صالتكم يف تقولون ما وتعلموا تنتبهوا حتى سكارى وأنتم

 ،السفر يف إال األحوال عامة يف جنباً  الصالة تقربوا ال :أي ﴾ڭڭۓ﴿ اجلنابة أصابته الذي واجلنب

 املصيل أن عىل تنبيه اآلية ويف بة.اجلنا حال القربان عن النهي يةغا ﴾ڭۇڭ﴿ وتيمم املاء جيد مل إذا وذلك

  عنه. تطهريها جيب عام نفسه ويزكي قلبه، ويشغل يلهيه عام زيتحر   أن ينبغي

 عن يمنعه مرضاً  أو كالفاقد، له الواجد فإن املاء، تعاملاس من معه خياف مرضاً  ﴾ۆۆۇ﴿

 نم اخلارج بخروج فأحدث ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿ فيه جتدونه ال ﴾ٴۇۈۈ﴿ إليه الوصول

 تعاىل اهلل رمحه الشافعي اإلمام استدل   وبه ببرشتكم، برشهتن   ماسستم أو ﴾ېېې﴿ السبيلني أحد

 عند اللمس ألن األحناف؛ مذهب وهذا )أقول: جامعتموهن أو وقيل: الوضوء. ينقض اللمس أن عىل

 عنه املمنوع إذ له،استعام من نواتتمك   فلم ﴾ىىې﴿ اجلامع( بمعنى تعاىل اهلل رمحه حنيفة أّب اإلمام

 طاهرًا. األرض وجه من شيئاً  فتعمدوا أي: ﴾وئۇئوئەئەئائائ﴿ كاملفقود

 أن من بد ال :أصحابنا وقال أجزأه. به ومسح صلد حجر عىل يده املتيمم رضب لو احلنفية: قالت ولذلك

 لكم. صورخ   عليكم األمر يرس   فلذلك ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئ﴿ الرتاب من شء باليد يعلق

  أقسام: أربعة عىل ر  ك  السي  :)أقول 

  ملسو هيلع هللا ىلص. ورسوله تعاىل اهلل بمحبة وسكر باهلوى، وسكر بالدنيا، وسكر باخلمر، سكر

ر   ﴿إِن َما الكريمة: باآلية عنه تعاىل اهلل هنى فقد اخلمر،ب سكر األول: َم  نَصاب   َوال َمي ِس   اْل 
َ
ز َلم   َواْل

َ
 َواْل

س   ن   رِج  ي َطانِ  َعَملِ  م  تَنِب وه ﴾فَ  الش   .[٩1 ]املائدة: اج 

م   ﴿فَََل  تعاىل: بقوله عليه تعاىل اهلل هنب   بالدنيا، سكر الثاين: ن ك  ر  َيَاة   َتغ  ن يَا اْل  م   َوَل  الُّ ن ك  ر   بِاللِ  َيغ 
ور ﴾  .[5 ]فاطر: ال َغر 

ي َت  تعاىل: قال ،باهلوى سكر الثالث:
َ
فََرأ

َ
َذَ  َمِن  ﴿أ  .[23 ]اجلاثية: ﴾َهَواه   ِإلََهه   اّت 

ينَ  تعاىل: قال ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل اهلل بمحبة سكر الرابع: ِ َشدُّ  آَمن وا   ﴿َواَّل 
َ
بًّا أ ﴾ ح  ِ  حبي  .[1١5 ]البقرة: ّلِله

 الرسول وحبي  وحده، تعاىل اهلل حبي  وهو واحد، هم   فيه ويبقى والنفس، الدنيا عن القلب يذهل تعاىل اهلل

 باطلة(. فدعواه وإال ،الطاعة تقتيض املحبة ألن ،املطهرة السنة بمتابعة دقيص والسالم، الصالة عليه

 علم من يسرياً  حظاً  ﴾ییی﴿ القلب أو البرص رؤية من ﴾ىئىئىئېئېئ﴿  (44)

 املؤمنون أهيا ﴾ىئمئحئ﴿ اهلدى عىل خيتاروهنا ﴾جئی﴿ اليهود أحبار املراد ألن ،التوراة

 احلق. سبيل ﴾جبيئ﴿
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 وقد ﴾ٻٻ﴿ منكم ﴾ٻٱ﴿ (45)

 فاحذروهم بكم يريدون وما هؤالء ةبعداو أخربكم

 والشيطان، نفوسكم بعداوة أعلم تعاىل اهلل )أقول:

 أنفسنا رشور من تعاىل باهلل نستعيذ أن مجيعاً  فعلينا

 عليه قال ولذا اللعني، الشيطان رشور ومن

 التي نفسك أعدائك أعدى» والسالم: الصالة

 نستعيذ [تعاىل اهلل رمحه يهقيالب اإلمام ]رواه «جنبيك بني

پٻ﴿ األمارة( نفوسنا رشور من تعاىل باهلل

 ،يعينكم ﴾ڀڀپپ﴿ أمركم ييل ﴾پ

 غريه. عن به واكتفوا عليه فثقوا

ٺٺٺٺڀڀ﴿ (4١)

 حيرفون قوم هادوا الذين من :أي ﴾ٿ

 اهلل وضعه التي مواضعه عن يميلونه :أي ،الكلم

 أو فيها، غريه اتوإثب عنها بإزالته افيه تعاىل

 اهلل أنزل عام فيميلونه يشتهون ما عىل يؤولونه

 ﴾ٿ﴿ قولك ﴾ٿٿ﴿ فيه تعاىل

 تدعو ما إىل جماب غري اسمع أو موت، أو لصمم سمعت بال عليك مدعواً  :أي ﴾ٹٹٹ﴿ أمرك

 السب   يشبه ما إىل للكالم ورصفاً  هبا اًل ت  ف   ﴾ڤڤ﴿ كالمك نفهم أو نكلمك انظرنا ﴾ٹ﴿ إليه

 لكان ﴾چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ﴿ وسخرية به استهزاء ﴾ڦڦڤڤ﴿

 اهلدى عن وأبعدهم وعال جل   اهلل خذهلم ولكن ﴾ڇچچچ﴿ وأعدل هلم خرياً  ذلك قوهلم

 ،والرسل اآليات ببعض اإل يامن وهو ،به أعب  ي   ال قلياًل  إيامناً  إال :أي ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ كفرهم بسبب

 سيؤمنون. أو آمنوا منهم قليالً  إ ال أ و

گگککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ﴿ (47)

 ورائها إىل ننكسها أو األقفاء، يعني أدبارها، هيئة عىل ونجعلها صورها ختطيط نمحو أن قبل من ﴾گگ

 ،السبت أصحاب به أخزينا كام باملسخ نخزهيم أو ﴾ڱڱڱڳڳڳڳ﴿ اآلخرة يف أو الدنيا، يف

 وقضاه به حكم ما أو وعيده، ﴾ںںڱ﴿ السالم عليه داود لسان عىل اهملعن   كام لسانك عىل نلعنهم أو

 .تؤمنوا مل إن به أ وعدتم ما حمالة ال فيقع ،وكائناً  نافذاً  ﴾ڻڻ﴿

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ھھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

وئوئەئەئائائىىېېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

جئییییىئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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 أثره، عنه ينمحي ال ذنبه وأن   ،عذابه خلود عىل احلكم بت   ألنه ﴾ہہہۀۀڻڻ﴿ (41)

 ﴾ےےھ﴿ كبرياً  أو كان صغرياً  الرشك ندو ما :أي ﴾ھھھہ﴿ غريه بخالف للعفو، يستعدي  فال

الً  ة واآلية .(عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال كام وغريهم، التائبني )من وإحساناً  عليه تفضي  اخلوارج عىل حج 

 ﴾ۇۇڭڭڭڭۓۓ﴿ النار يف خالد   هصاحب   وأن ،رشك   ذنب كل   أن   زعموا الذين

 الذنوب. سائر وبني بينه الفارق املعنى إىل رةإشا وهو اآلثام، دونه يستحقر ما ارتكب

ب ناء   ﴿ََن ن   قالوا: الكتاب أهل يعني ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿  (4٩)
َ
ِحب اؤ ه ﴾ اللِ  أ

َ
 [11 ]املائدة: َوأ

 دون هبا املعتد هي تعاىل تزكيته أن عىل تنبيه ﴾ېۉۉۅۅ﴿ عليها وأثنى نفسه زكى من معناهم ويف

نسان عليه ينطوي بام العامل فإنه غريه، تزكية  املؤمنني عباده من املرتضني وزكى ذمهم وقد وقبيح، نس  ح   من اإل 

 اخليط وهو وأصغره، ظلم أدنى ﴾ىې﴿ حق بغري أنفسهم تزكيتهم عىل العقاب أو بالذم ﴾ېې﴿

 احلقارة. يف املثل به يضب النواة شق يف الذي

 ﴾ۇئۇئ﴿ عنده وأزكياء تعاىل اهلل أبناء أهنم همزعم يف ﴾وئوئەئەئائائى﴿ (51)

 .آثامهم بني من مأثامً  كونه خيفى ال ﴾ۈئۆئۆئ﴿ باالفرتاء أو ،هذا بزعمهم

 هيود يف نزلت ﴾ییییىئىئىئېئېئېئۈئ﴿ (51)

 وقيل: والسالم. الصالة عليه حممد إليه يدعوهم مما وعال جل   اهلل عند أرىض األصنام عبادة إن يقولون: كانوا

 اهلل رسول حماربة عىل قريشاً  حيالفون مكة إىل خرجوا اليهود من مجع يف األرشف بن وكعب أخطب بن حيي يف

 فاسجدوا ،مكركم نأمن فال إلينا منكم والسالم الصالة عليه حممد إىل أقرب وأنتم كتاب أهل أنتم فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص

 تعاىل. اهلل دون من دعب ما كل   يف فاستعمل ،صنم اسم األصل يف :تب  واجل   ففعلوا. ،إليكم نطمئن حتى آلهلتنا

 ﴾ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ﴿ غريه أو معبود من باطل لكل يطلق :والطاغوت

 طريقًا. وأرشد ديناً  أقوم
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پپپپٻٻٻٻٱ﴿ (52)

 أو بشفاعة عنه العذاب يمنع ﴾ڀڀڀڀ

 غريها.

 أن إنكار   ﴾ٿٺٺٺٺ﴿  (53)

 زعمت ملا وجحد   ،امللك من نصيب هلم يكون

ٿٿٿ﴿ إليهم سيصري امللك أن من اليهود

 من نصيب هلم كان لو :أي ﴾ٹٹٹ

 وهو ،نقرياً  يوازي ما أحداً  يؤتون ال فإذاً  امللك

  النواة. ظهر يف النقرة

 أحيسدون بل ﴾ڤڤٹ﴿ (54)

 الناس أو العرب، أو وأصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 حسد فكأنام النبوة عىل حسد من ألن ،مجيعاً 

 ﴾ڦڄڦڦڦڤڤ﴿ كلهم الناس

عزاز والنرصة والكتاب النبوة :يعني  وجعل واإل 

 ﴾ڃڄڄڄ﴿ منهم املوعود النبي

 أن يبعد فال ﴾چچچڃ﴿ النبوة ﴾ڃڃ﴿ عمه وأبناء ملسو هيلع هللا ىلص حممد أسالف هم الذين

 آتاهم. ما مثل تعاىل اهلل يؤتيه

 به يؤمن ومل عنه أعرض ﴾ڌڌڍڍڇ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد ﴾ڇڇڇ﴿ اليهود من ﴾چ﴿ (55)

 هبا. بونيعذ   مسعورة ناراً  ﴾ڈڈڎڎ﴿

 ذلك يعاد بأن ﴾ڳگگگگککککڑڑژژ﴿ (5١)

 آخر جلد مكانه هلم خيلق :وقيل ذوقه. هلم ليدوم :أي ﴾ڳڳڳ﴿ أخرى صورة عىل بعينه اجللد

 عليه يمتنع ال ﴾ڱڱڱڱ﴿ حمذور فال ،إدراكها آللة ال دركةامل العاصية للنفس احلقيقة يف والعذاب

 حكمته. وفق عىل بيعاق   ﴾ںں﴿ يريده ما

ےےھھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ (57)

 الدائمة. التامة النعمة إىل إشارة وهو ،الشمس تنسخه ال دائامً  ﴾ۇڭڭڭۓڭۓ

 يوم نزلت وإن ،واألمانات املكلفني يعمي  خطاب ﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (51)

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڄڦڦڦڤڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گککککڑڑژژڈ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھھھھہہہہۀۀ

ۆۇۇڭڭڭۓڭۓےے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ۆئۇئۇئوئەئوئەئائائىېىېېې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئییی

 ىثمثجثيتىتختمتحتجتيب
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فيها ليدخل املفتاح يدفع أن وأبى الكعبة، باب أغلق ملا الدار عبد بن طلحة بن عثامن يف الفتح

 رسول فدخل وفتح، منه وأخذه هيد   ـ وجهه اهلل كرم ـ عيل   ىو  ل  ف   ،أمنعه مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أنه علمت   لو وقال:

 السقاية له وجيمع فتاحامل يعطيه أن عنه تعاىل اهلل ريض العباس سأله خرج فلام ،ركعتني وصىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ذلك وصار إليه، ويعتذر هيرد   أن عنه تعاىل اهلل ريض علياً  فأمر إليه، هيرد   أن تعاىل اهلل فأمره ،لتفنز والسدانة،

 وأن :أي ﴾ېىېېېۉۉۅ﴿ أبداً  أوالده يف السدانة بأن الوحي ونزل ،إل سالمه سبباً 

نصاف حتكموا  ﴾ەئوئەئائائى﴿ بحكمكم يرىض أو أمركم عليه ينفذ من بني قضيتم إذا والسوية باإل 

 األمانات. يف تفعلون وما وأحكامكم بأقوالكم ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ به يعظكم شيئاً  نعم :أي

 عهد يف املسلمني أمراء هبم يريد ﴾ییییىئىئىئېئېئېئۈئ﴿ (5٩)

 بالعدل أمرهم ما بعد بطاعتهم الناس أمر الرسية؛ وأمراء والقضاة اخللفاء مفيه ويندرج وبعده، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

ولِ  إَِل  رَدُّوه   ﴿َولَو   تعاىل: لقوله ،الرشع علامء وقيل: احلق. عىل داموا ما طاعتهم وجوب أن عىل تنبيهاً   الر س 
وِل  َوإَِل 

 
رِ  أ م 

َ م   اْل  ينَ  لََعِلَمه   ِمن ه  ِ ونَه   اَّل  تَن ِبط  ﴾ يَس  م    .[13 ]النساء: ِمن ه 

 ليس إذ ،األول الوجه يؤيد وهو الدين، أمور من ﴾ىئمئ﴿ منكم األمر وأولو أنتم ﴾حئجئ﴿

 ﴾خب﴿ كتابه إىل ﴾حبجب﴿ فيه فارجعوا ﴾يئ﴿ املرؤوس بخالف حكمه يف املجتهد ينازع أن للمقلد

جتيبىبمب﴿ والسالم الصالة عليه بعده سنته إىل واملراجعة والسالم، الصالة عليه زمانه يف عنه بالسؤال

يامن ف إ ن   ﴾ختمتحت  أحسن أو عاقبة ﴾ىثمثجث﴿ لكم ﴾يت﴿ الرد أي: ﴾ىت﴿ ذلك يوجب اإل 

 تأويلكم. من تأويالً 

 تعاىل اهلل إطاعة أن ﴾ییییىئىئىئېئ﴿ الكريمة: اآلية هذه من ويفهم )أقول: 

 حياته، يف فرض كذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وإطاعة القيامة؛ يوم قيام إىل وهكذا حيًا، املكلف دام ما قطعي   فرض  

 يف ملسو هيلع هللا ىلص سنته بقيت األعىل الرفيق إىل والسالم الصالة عليه انتقاله وبعد وبالوحي، الرشيفة بذاته هذا وقي د

 فال الدنيا، عىل الدين حونيرج   الذين الدين علامء من بد   ال السنة هذه وملعرفة يتبعها. أن املكلف عىلف أمته،

ون وا   بقوله: عباده به تعاىل اهلل أوىص الذي الصدق عىل جمتمعون وهم هبم، الدنيا هذه تلعب أن يمكن  عَ مَ  ﴿َوك 
اِدِقَي﴾  الساعة(. قيام إىل ملسو هيلع هللا ىلص املرسلني سيد أمة من الصادقون هؤالء ينتهي ال [11٩ ]التوبة: الص 
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پٻٻٻٻٱ﴿ (١1)

ٺٺڀڀڀڀپپپ

 ريض عباس ابن عن ﴾ٿٿٺٺ

 فدعاه ،هيودياً  خاصم منافقاً  أن» عنهام: اهلل

 بن كعب إىل املنافق ودعاه ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل اليهودي

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل احتكام إهنام ثم ،األرشف

 وقال: بقضائه املنافق يرض فلم ،لليهودي فحكم

 يل قىض لعمر: اليهودي فقال ،عمر إىل نتحاكم

 إليك، وخاصم بقضائه يرض فلم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 أكذلك؟ للمنافق: عنه تعاىل اهلل ريض عمر فقال

 إليكام، أخرج حتى مكانكام فقال: نعم. فقال

 املنافق عنق به فضب خرج ثم هسيف فأخذ فدخل

 بقضاء يرض   مل ملن أقيض هكذا وقال: برد، حتى

 إن جربيل: وقال فنزلت، «ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل اهلل

ق قد عمر  الفاروق. فسمي والباطل، احلق بني فر 

 ويف األرشف، بن كعب هذا عىل والطاغوت

 إليه التحاكم ألن أو بالشيطان، لتشبهه أو ،طغيانه لفرط بذلك سمي ألجله، ويؤثر بالباطل حيكم من معناه

 ﴾ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ﴿ قال: كام عليه احلامل إنه حيث من الشيطان إىل حتاكم

 (.تعاىل[ اهلل رمحه للنسفي ]املدارك املوت حتى )مستمراً  ﴾ڦڦڤ﴿ احلق( )عن

چ﴿ )للتحاكم( ﴾ڃڃڃڃڄڄڄ﴿ )للمنافقني( ﴾ڄڦڦ﴿ (١1)

  (للنسفي[ ]املدارك هلم. فيقيض بالرشوة ليغروه غريك إىل عنك )يعرضون ﴾ڇڇچچچ

 النقمة أو املنافق، عنه اهلل ريض عمر كقتل ﴾ڍڍڇ﴿ حاهلم يكون ﴾ڇ﴿ (١2)

 حني ﴾ڈڎ﴿ بحكمك الرىض وعدم غريك إىل تحاكمال من ﴾ڎڌڌ﴿ تعاىل اهلل من

 هبالوج الفصل إال بذلك أردنا ما ﴾کککڑڑژژڈ﴿ لالعتذار يصابون

 خمالفتك. نرد ومل اخلصمني، بني والتوفيق األحسن

 واحللف الكتامن عنهم يغني فال ،النفاق من ﴾ڳڳگگگگک﴿ (١3)

 معذرهتم قبول عن أو استبقائهم يف ملصلحة عقاهبم عن :أي ﴾ڳڳ﴿ العقاب من الكاذب

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

چچچچڃڃڃ

ڌڍڍڇڇڇڇ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

گگگگکککک

ڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ےےھھھہھہہ

ڭڭڭڭۓۓ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ېېېېۉۉۅۅ

 وئوئەئەئائائىى
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 لرسا يف النصح فإن هبم خالياً  :أي ﴾ںڱڱڱ﴿ عليه هم عام همف  وك   بلسانك ﴾ڱ﴿

 فيه واملبالغة هلم والنصح ذنوهبم عن بالتجايف أمره فيهم، ويؤثر منهم يبلغ ﴾ڻڻں﴿ أنجع

 السالم. عليهم األنبياء شفقة مقتىض وذلك والرتهيب، بالرتغيب

 إليهم املبعوث   وأمره طاعته يف إذنه بسبب ﴾ہھہہہۀۀڻڻ﴿ (١4)

 ذلك من تائبني ﴾ۓ﴿ الطاغوت إىل التحاكم أو بالنفاق ﴾ےےھھھ﴿ يطيعوه بأن

 شفيعاً  هلم انتصبت حتى إليك واعتذروا ﴾ڭڭڭ﴿ واإل خالص بالتوبة ﴾ڭۓ﴿

 بالرمحة. عليهم متفضالً  لتوبتهم قابالً  لعلموه ﴾ۈۆۆۇۇ﴿

 بينهم اختلف فيام ﴾ېۉۉۅۅۋۋ﴿ كفورب   أي: ﴾ٴۇۈ﴿ (١5)

 ﴾وئوئەئ﴿ به حكمت مما ضيقاً  ﴾ەئائائىىېېې﴿ واختلط

 وباطنهم. بظاهرهم انقياداً  لك وينقادوا
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پٻٻٻٻٱ﴿ (١١)

 أو اجلهاد، يف للقتل هبا تعرضوا ﴾پ

ڀپپ﴿ إرسائيل بنو قتل كام اقتلوها

 العجل عبادة من استتيبوا حني همخروج   ﴾ڀ

 وهم قليل أناس إال ﴾ٺٺٺٺڀڀ﴿

 من ﴾ٹٹٿٿٿٿ﴿  املخلصون

 ورغبة طوعاً  مطاوعتهو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول متابعة

ڤ﴿ وآجلهم عاجلهم يف ﴾ڤٹٹ﴿

 العلم لتحصيل أشد ألنه ،دينهم يف ﴾ڤڤ

 أعامهلم. لثواب تثبيتاً  أو الشك ونفي

 ﴾ڄڄڄڦڦڦڦ﴿ (١7)

 آلتيناهم. تثبتوا لو وإذاً 

 ﴾ڃڃڃڄ﴿ (١1)

 عليهم ويفتح ،القدس جناب بسلوكه يصلون

 الغيب. أبواب

 عليها بالوعد الطاعة يف بترغي مزيد ﴾ڍڇڇڇڇچچچچڃ﴿ (١٩)

 أقسام أربعة قسمهم ﴾ڎڈڎڌڌڍ﴿ قدراً  وأعظمهم اخلالئق أكرم مرافقة

 بكامل الفائزون األنبياء وهم: عنهم، يتأخروا ال أن عىل الناس كافة وحث والعمل، العلم يف منازهلم بحسب

 بمراقي تارة نفوسهم صعدت ينالذ الصديقون ثم التكميل. درجة إىل الكامل حد املتجاوزون ،والعمل العلم

 األشياء عىل اطلعوا حتى العرفان، أوج إىل والرياضات التصفية بمعارج وأخرى واآليات احلجج يف النظر

 حتى احلق إظهار يف واجلد الطاعة عىل احلرص هبم أدى الذين الشهداء ثم عليها. هي ما عىل عنها وأخربوا

 مرضاته. يف وأمواهلم طاعته يف أعامرهم رصفوا الذين الصاحلون مث تعاىل. اهلل كلمة إعالء يف مهجهم بذلوا

 يعبدون )أقول: العيان درجة بالغني يكونوا أن إما وهؤالء تعاىل، باهلل العارفون هم عليهم ماملنع   :تقول أن ولك

 فإنه تراه تكن مل فإن ،تراه كأنك اهلل عبدتُأنُاإلحسان» :الرشيف احلديث يف جاء كام ،يرونه مكأهن   تعاىل اهلل

 بحيث القرب العيان مع ينالوا أن إما واألولون والربهان. االستدالل مقام يف واقفني أو ([عليه متفق] «يراك

 وهم بعيداً  اليشء يرى كمن فيكونون ال أو والسالم الصالة عليهم األنبياء وهم قريباً  اليشء يرى كمن يكونون

 هم الذين العلم يف الراسخون العلامء وهم القاطعة بالرباهني عرفاهنم يكون أن إما واآلخرون الصديقون،

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڈڎڈڎڌڌڍ

گککککڑڑژژ

ڱڳڳڳڳگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓےےھھھھہہہہۀ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئائائىىېېېې

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 یییىئىئىئېئېئېئۈئ
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ڈ﴿ الصاحلون وهم نفوسهم إليها تطمئن وإقناعات بأمارات يكون أن وإما أرضه، يف تعاىل اهلل شهداء

 يتبع وأن ،والسالم الصالة عليه الرسول يتبع أن املرء فعىل )أقول: التعجب معنى يف ﴾ڑژژ

 موىل ثوبان أن روي (.البيان[ روح ]تفسري رباين   إهلام هلم واألولياء ،إهلي   وحي هلم األنبياء فإن تعاىل، اهلل أولياء

 أرك مل إذا أين غري وجع من ّب ما فقال: ،حاله عن فسأله جسمه، ونحل وجهه تغري وقد يوماً  أتاه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 عرفت ألين هناك أراك ال أن فخفت اآلخرة ذكرت ثم ألقاك، حتى شديدة وحشة واستوحشت إليك اشتقت

 فنزلت أبدًا. أراك ال حني   فذاك أدخل مل وإن منزلك، دون منزل يف كنت اجلنة أدخلت وإن النبيني مع ترتفع أنك

 إىل يشتاقون فإهنم احلقيقيني، التصوف أهل عىل ينطبق هذا )أقول: النزول[ أسباب يف والواحدي الصغري يف الطرباين ]رواه

 هذا حيصل ال شيوخهم عن وببعدهم يطهرون، شيوخهم بفيوضات أهنم هذا سبب دهم،ومرش شيخهم لقاء

 عىل بوتدر   متعل   خبري بواسطة إال يمكن ال ذلك لكن يستخرجه، أن اإلنسان يريد كنز مثل هذا التطهري،

 من مانع هعين يف كمن يكون هذا أنكر من احلقيقيني، الطريق ملشايخ صلحي وهذا املدفونة، املعادن استخراج

 راجعون(. إليه وإنا هلل إنا ؛الشمس من ال منه فالعذر ال، :فيقول ؟الشمس رىت   هل :له يقال ،الشمس رؤية

 فضل إىل أو عليهم، املنعم ومرافقة اهلداية ومزيد األجر من للمطيعني ما إىل إشارة ﴾ڑ﴿ (71)

 بمقادير وأ أطاعه، من بجزاء ﴾گگگگکککک﴿ ومزيتهم عليهم املنعم هؤالء

 أهله. واستحقاق الفضل

 تأخذ أن مرت  أ   كام )أقول: لألعداء واستعدوا ظواتيق   ﴾ڱڳڳڳڳ﴿ (71)

 فال وشيطانك نفسك الباطن وعدوك الباطن، عدوك من حذرك تأخذ أن مرت  أ   الظاهر عدوك من حذرك

 واضحة فعداوته شيطانك وأما بالسوء. أمارة أصلها إىل ترجع قد ألهنا املراتب، بلغت مهام نفسك من تأمن

 وجاهد حالل. من شبعت إذا منها حذر عىل وكن والنوم، والكالم الطعام بقلة نفسك جاهد الكتاب. بنص

 أن تعاىل اهلل نرجو حارض. بقلب تعاىل هلل الذاكرين ىلع سبيل له ليس ألنه تعاىل، هلل الذكر بكثرة شيطانك

 قدير(. يشاء ما عىل نهإ وشياطيننا، وأهوائنا أنفسنا عىل يعيننا

 كوكبة جمتمعني ﴾ڻںںڱ﴿ متفرقة مجاعات ﴾ڱ﴿ اجلهاد إىل فاخرجوا ﴾ڱ﴿ 

 أمكن كيفام كلها رياتاخل إىل املبادرة وجوب لفظها إطالق يقتيض لكن ،احلرب يف نزلت وإن واآلية واحدة.

 أن إما والفوات فينكره. يعلم مل ما عدو أنه والثاين واحد، هذا ،الكسل اإلنسان طبيعة )أقول: الفوات قبل

 اجلوهر املزين، واليشء اجلوهر بني يميزون ال الناس أكثر منه، يطلب من مالقاة بفوات أو باملوت حيصل

 غافلون(. هذا عن الناس أكثر ولكن احلقيقي كاجلوهر فليس بظاهره املزين أما جوهر بأصله

 :واملبطئون واملنافقني. نهمم املؤمنني ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لعسكر اخلطاب ﴾ۀڻڻڻ﴿ (72)

ھھہ﴿ املبطئ :أي ﴾ہ﴿ وهزيمة كقتل ﴾ہہۀ﴿ اجلهاد عن فواوختل   تثاقلوا منافقوهم

 أصاهبم. ما فيصيبني حارضاً  ﴾ڭۓۓےےھھ
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ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ وغنيمة كفتح ﴾ۇۇڭڭڭ﴿ (73)

 بينكم واصلةم ال من قول هذا قوهلم وأن عقيدهتم، ضعف عىل للتنبيه ﴾ېېېۉۉۅ

 املال. ملجرد معكم يكون أن يريد وإنام وبينه،

 هبا، يبيعوهنا الذين :أي ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائائىى﴿ (74)

ۈئۆئۆئ﴿ اآلخرة طلب يف أنفسهم الباذلون املخلصون فليقاتل القتال عن هؤالء بطأ إن :واملعنى

ل ب   العظيم األجر له وعد ﴾یییىئىئىئېئېئېئۈئ ، أو غ  ب 
ل   القتال يف اً ترغيب غ 

 أن عىل تنبيهاً  ﴾ىئېئېئ﴿ قال: وإنام ﴾ۓۓےےھھھھہ﴿ لقوهلم: وتكذيباً 

 قصده يكون ال وأن ،والغلبة بالظفر الدين أو بالشهادة، نفسه يعز حتى املعركة يف يثبت أن ينبغي املجاهد

 الدين. وإعزاز احلق إعالء إىل بل القتل، إىل بالذات
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (75)

 وهو املستضعفني، سبيل ويف :أي ﴾پ

ڀپ﴿ العدو عن وصوهنم األرس من ختليصهم

 املسلمون وهم ،للمستضعفني بيان ﴾ڀڀ

 اهلجرة عن ضعفهم أو املرشكني، صد  ب بمكة بقوا الذين

 ح  ممت   نيل  ذ  مست  
ٿٺٺٺٺڀ﴿ نين 

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

 بأن دعاءهم تعاىل اهلل فاستجاب ﴾ڦڦڦ

 منهم بقي ملن وجعل املدينة إىل اخلروج هملبعض يرس

 فتوالهم ،ملسو هيلع هللا ىلص نبيه يد عىل مكة بفتح ونارص ويل خري

 اهلل ريض أسيد بن عتاب عليهم استعمل ثم ،ونرصهم

  أهلها. أعز   صاروا حتى ونرصهم فحامهم عنه

 فيام ﴾ڃڃڄڄڄڄڦ﴿ (7١)

چچچڃڃ﴿ تعاىل اهلل إىل به يصلون

ڇڇ﴿ الشيطان إىل هبم يبلغ فيام ﴾چ

 يقاتلوا أن أولياءه أمر الفريقني مقصد ذكر ملا ﴾ڇڇ

ڌڍڍ﴿ بقوله: عهمشج   ثم ،الشيطان أولياء

 إىل باإل ضافة للمؤمنني كيده إن أي: ﴾ڎڎڌ

 وأوهنه. شء أضعف عىل اعتامدهم فإن أولياءه، ختافوا فال به، يؤبه ال ضعيف للكافرين وتعاىل سبحانه اهلل كيد

 به أمرتم بام واشتغلوا ﴾گگکک﴿ القتال عن :أي ﴾ککڑڑژژڈڈ﴿ (77)

 ينزل أن تعاىل اهلل خيشون كام يقتلوهم أن الكفار خيشون ﴾ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿

 عن الكف مدة يف استزادة ﴾ھےھھھہہہہۀۀڻڻڻڻں﴿ بأسه عليهم

 وال :أي ﴾ۈۆۆۇۇڭڭڭ﴿ التقيض رسيع ﴾ڭۓۓے﴿ املوت عن حذراً  القتال

 املقدرة. آجالكم من أو عنه، ترغبوا فال ،ثوابكم من شء أدنى تنقصون

ىىېې﴿ مرتفعة حصون أو قصور يف ﴾ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ (71)

 وتعاىل، سبحانه اهلل إىل نسبوها كخصب نعمة تصبهم وإن أي: ﴾ۈئېئۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئائائ

حئجئییی﴿ إرادته حسب ويقبض يبسط :أي ﴾ىئیىئىئېئېئ﴿ إ ليك افوهاأض كقحط بلية تصبهم وإن

 وتعاىل. سبحانه اهلل عند من الكل   أن   لعلموا معانيه رواوتدب   فهموه لو فإهنم ،القرآن وهو به، يوعظون ﴾يئىئمئ

ة   نم ﴾مبخب﴿ إنسان يا ﴾حبجب﴿ (7٩) م   الصالة عليه قال ولذلك منه، تفضالً  :أي ﴾يبجتىب﴿ نع 

حت﴿ [تعاىل اهلل رمحهام الشيخان ]أخرجه «أنا وال قال: ؟أنت وال :قيل تعاىل. اهلل برمحة إال اجلنة أحد يدخل ما» والسالم:

 ﴾حخجخمحجحمجحجيثىث﴿ باملعايص الستجالهبا فيها السبب ألهنا ﴾جثمثيت﴿ بلية من ﴾ىتمتخت

 املعجزات. بنصب رسالتك عىل

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳڳگگگگکک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ۓۓےھےھھھہہہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۆئۇئۇئوئەئوئەئائائىى

حئجئیییىئیىئىئېئېئۈئېئۈئۆئ

متختحتيبجتىبمبخبحبجبيئىئمئ

 حخجخمحجحمجحجيثىثجثمثيتىت
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 ألنه ﴾پپٻٻٻٻٱ﴿ (11)

 هو واآلمر غ،مبل   ةاحلقيق يف والسالم الصالة عليه

ڀ﴿ طاعته عن ﴾پپ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل

 أعامهلم عليهم حتفظ ﴾ٺڀڀڀ

 احلساب. وعلينا البالغ عليك إنام عليها، وحتاسبهم

 بأمر: مأمرهت   إذا ﴾ٺ﴿ (11)

 ﴾ٿٿٿٺ﴿ طاعة ان  م   أي: ﴾ٺ﴿

 أي: ﴾ڤڤٹٹٹٹٿ﴿ خرجوا

 من لك قالت ما أو هلا، قلت ما خالف زورت

ڦڤڤ﴿ الطاعة وضامن لقبولا

ڦ﴿ للمجازاة صحائفهم يف يثبته ﴾ڦڦ

ڄ﴿ عنهم جتاف أو ،هبم املباالة قلل ﴾ڄ

ڃ﴿ شأهنم يف سيام كلها األمور يف ﴾ڄڃڄ

 لك وينتقم مضهتم يكفيك ﴾چڃڃ

 منهم.

 من كان ولو :أي ﴾ڌڍڍڇڇڇ﴿ فيه ما ويتبرصون معانيه يف يتأملون ﴾چڇچچ﴿ (12)

 بعضه وكان النظم، وتفاوت املعنى تناقض من ﴾ڈڈڎڎڌ﴿ الكفار تزعم كام البرش كالم

 دون للواقع املستقبلة أخباره بعض ومطابقة يسهل، وبعضه معارضته يصعب وبعضه ركيكًا، وبعضه فصيحاً 

  البرشية. القوة لنقصان االستقراء عليه دل   ما عىل بعض، دون أحكامه لبعض العقل وموافقة بعض،

 كام أفشوه ﴾گگک﴿ اخلوف أو األمن يوجب مما ﴾کککڑڑژژ﴿ (13)

 أوحي بام ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أخربهم أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رسايا عن خرب بلغهم إذا املسلمني ضعفة من قوم يفعله كان

 أي: ﴾گگ﴿ مفسدة إذاعتهم فكانت ،حزمهم لعدم به أذاعوا الكفرة من ختويف أو بالظفر، وعد من إليه

ل ردوا ولو  باألمور البرصاء أصحابه كبار ورأي رأيه إىل ﴾ڱڱڳڳڳڳ﴿ اخلرب كذ 

 أراجيف يسمعون كانوا وقيل: وأنظارهم. بتجارهبم تدابريه يستخرجون ﴾ںڻںڱڱ﴿

 يسمعوه حتى منهم األمر أويل وإىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إىل وهردي  ولو املسلمني، عىل وباالً  فتعود فيذيعوهنا املنافقني

 لع   يذاع ال أو يذاع هل أنه ويعرفوا منهم
 أي: ،األمر وأويل الرسول من يستنبطونه الذين هؤالء ذلك مل 

 الكتاب وإنزال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بإرسال ﴾ۀۀڻڻڻ﴿ جهتهم من علمه يستخرجون

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڄڃڄڄڄڦڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇچڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگککک

ڻڻںڻںڱڱڱڱ

ھہہہہۀۀڻ

ڭۇڭڭڭۓۓےےھھھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائائىىېېېېۉ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئ

مئحئجئییییىئىئىئېئ

 ىتمتختحتجتيبىبمبحبخبجبيئىئ
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 بعقل عليه تعاىل اهلل لتفض   منكم قلياًل  إ ال أي: ﴾ھہہ﴿ والضالل بالكفر ﴾ہہ﴿

 الشيطان. متابعة عن عصمهو والصواب، احلق إىل به اهتدى راجح

 ال ،نفسك فعل إال ﴾ڭڭۓۓے﴿ وحدك وتركوك تثبطوا إن ﴾ےھھھ﴿ (14)

ڭ﴿ اجلنود ال نارصك تعاىل اهلل فإن ،أحد يساعدك مل وإن اجلهاد إىل م  فتقد   وتقاعدهم، خمالفتهم كيضي 

 قريشاً، ييعن ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ التحريض إال شأهنم يف عليك ما إذ ،القتال عىل ﴾ڭۇ

 ﴾ېېۉ﴿ قريش من ﴾ۉۅۅ﴿ رجعوا حتى الرعب قلوهبم يف ألقى بأن فعل وقد

 .ملسو هيلع هللا ىلص يتبعه مل ملن وهتديد تقريع وهو منهم، تعذيباً 

 ابتغاء نفعاً  إليه جلب أو رضاً  عنه هبا ودفع مسلم حق هبا راعى ﴾ىىېې﴿ (15)

 استجيب الغيب بظهر املسلم ألخيه دعا من» الم:والس الصالة عليه قال ملسلم. الدعاء ومنها تعاىل، اهلل لوجه

 الشفاعة ثواب وهو ﴾ەئوئەئائائ﴿ [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] «ذلك مثل ولك امللك له وقال له

 من نصيب ﴾ېئېئۈئۈئۆئ﴿ ماً حمر   هبا يريد ﴾ۆئۇئۇئوئ﴿ هبا الواقع اخلري إىل والتسبب

 قتدرًا.م ﴾یییىئىئىئېئ﴿ القدر يف هلا مساو   وزرها

 وجوب عىل ويدلي  السالم، يف أنه عىل اجلمهور ﴾حبخبجبيئىئمئحئجئی﴿ (1١)

 برد   وإما ؛النهاية وهي ،وبركاته :زاد ماملسل   قاله فإن اهلل، ورمحة :عليه يزيد أن وهو ،منه بأحسن إما اجلواب

 وغريها. التحية عىل حياسبكم ﴾ىتمتختحتجتيبىبمب﴿ مثله
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پپپٻپٻٻٻٱ﴿ (17)

 يوم إىل قبوركم من كمليحرشن   واهلل   :أي ﴾ڀ

ٺ﴿ فيه( شك ال )أي: ﴾ڀٺڀڀ﴿  القيامة

 أكثر أحد يكون أن إنكار ﴾ٿٿٿٺٺ

 خربه إىل الكذب قيتطر   ال فإنه وعال، جل منه صدقاً 

 حمال. تعاىل اهلل عىل وهو نقص ألنه بوجه

 يف تفرقتم لكم فام ﴾ٹٹٹٹ﴿ (11)

 عىل تتفقوا ومل ،فرقتني :أي ﴾ڤ﴿ املنافقني أمر

 حكم إىل ردهم ﴾ڦڦڤڤڤ﴿ كفرهم

ڦڦ﴿ للنار صريهم بأن نكسهم أو الكفرة،

ڃ﴿ املهتدين من جتعلوه أن ﴾ڄڃڄڄڄ

 اهلدى. إىل ﴾ڇچچچچڃڃ

 أن متنوا ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ (1٩)

 معهم فتكونون ﴾ڌڎڌ﴿ ككفرهم تكفروا

ڑژژڈڈڎ﴿ الضالل يف سواء

 وتتحققوا يؤمنوا حتى توالوهم فال ﴾کککڑ

 الدنيا ألغراض ال ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله هلل هي هبجرة إيامهنم

يامن عن ﴾گک﴿ يامن إظهار عن أو باهلجرة الظاهر اإل   الكفرة كسائر ﴾ڳڳگگگ﴿ اإل 

 نرصة. وال والية منهم تقبلوا وال رأساً  جانبوهم أي: ﴾ںڱڱڱڱڳڳ﴿

 عاهدوكم، قوم إىل وينتهون يتصلون الذين إال أي: ﴾ہۀۀڻڻڻڻں﴿ (٩1)

 بأخذهم املأمور من استثنى قومهم. وقتال قتالكم عن نيكاف   كموجاؤ الذين أو :أي ﴾ہہ﴿ حماربتكم ويفارقون

 واحلرص ﴾ھہ﴿ الفريقني قتال عن وكف   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أتى أو باملعاهدين، فلحق املحاربني ترك من وقتلهم

 قلوهبم قوى بأن ﴾ڭڭڭڭۓ﴿ يقاتلوكم أن عن :أي ﴾ےۓےھھھ﴿ واالنقباض الضيق

 لكم يتعرضوا مل فإن ﴾ۈۈۆۆ﴿ عنكم يكفوا ومل ﴾ۇۇ﴿ عنهم الرعب وأزال صدورهم وبسط

 وقتلهم. أخذهم يف لكم أذن فام ﴾ېېېۉۉۅۅ﴿ واالنقياد االستسالم ﴾ۋۋٴۇ﴿

 املدينة أتوا ،الدار عبد بنو :وقيل وغطفان، أسد هم ﴾ەئەئائائىىې﴿ (٩1)

 املسلمني قتال وإىل الكفر إىل دعوا ﴾ۆئۇئۇئوئوئ﴿ كفروا رجعوا فلام ،املسلمني نواليأم   اإلسالم وأظهروا

ی﴿ العهد إليكم وينبذوا ﴾ىئىئىئېئېئېئ﴿ قلب أقبح فيها وق لبوا إليها عادوا ﴾ۈئۈئۆئ﴿

خبحبجبيئىئ﴿ منهم متكنتم حيث ﴾حئمئجئیی﴿ قتالكم عن ﴾ی

  وغدرهم. كفرهم ووضوح عداوهتم لظهور والسبي بالقتل هلم تعرضال يف واضحة حجة ﴾ىبمب

ڀٺڀڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڄڃڄ

ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇ

گگگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓےۓےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئەئەئائائىىې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

جئییییىئ

 ىبمبخبحبجبيئىئحئمئ
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 له صح   وما ﴾ٻٻٱ﴿ (٩2)

 حق بغري ﴾پٻٻ﴿ شأنه من وليس

 إىل القصد هيضامي  ال ما واخلطأ ﴾پپپ﴿

 زهوق به يقصد ال ما أو ،الشخص أو الفعل

 كرمي ،حمظور به يقصد ال ما أو غالبًا، الروح

 أو بإسالمه، هلاجل مع الكفار صف يف مسلم

ڀڀڀڀ﴿ املكلف غري فعل يكون

 :والتحرير رقبة، حترير فعليه :أي ﴾ٺٺ

 كانت وإن بإسالمها حمكوم ﴾ٺ﴿ اإلعتاق

 إىل مؤداة ﴾ٿٿٿٺ﴿ صغرية

ٹٿ﴿ املواريث كسائر يقتسموهنا ورثته

 سمي .بالدية عليه قوايتصد   أن إال ﴾ٹٹ

 .فضله عىل وتنبيهاً  عليه اً حث   دقةص عنها العفو

 ]أخرجه «صدقة معروف كلي » :ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن

ڤڤڤڤٹ﴿ تعاىل[ اهلل رمحهام الشيخان

 يف أو حماربني، كفار قوم من املقتول املؤمن كان فإن :أي ﴾ڄڄڄڦڦڦڦ

ڄ﴿ حماربون وألهنم ،وبينهم بينه راثةو ال إذ ،ألهله الدية دون الكفارة قاتله فعىل إيامنه يعلم ومل تضاعيفهم

 كان وإن :أي ﴾ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

 كان إذا فيام ولعله ،والدية الكفارة وجوب يف املسلمني حكم فحكمه الذمة أهل أو معاهدين كفرة قوم من

 إليها به يتوصل ما وال يملكها مل بأن رقبة ﴾ڎڌڌ﴿ مسلم وارث له كان أو معاهدًا، ولاملقت

ک﴿ توبة ذلك رشع أي: ﴾ڑڑژژ﴿ متتابعني شهرين صيام فعليه ﴾ڈڈڎ﴿

 شأنه. يف أمر فيام ﴾گک﴿ بحاله ﴾کک

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ﴿ (٩3)

 توبة تقبل ال» عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال العظيم. التهديد من فيه ملا ﴾ڻڻڻڻں

 ،يتب مل بمن خمصوص أنه عىل واجلمهور خالفه. عنه روي إذ ،التشديد به أراد ولعله .«عمداً  املؤمن قاتل

ار   ﴿َوإِّن   تعاىل: لقوله  عكرمة ذكره كام ،له باملستحل   خمصوص إما عندنا وهو ؛ونحوه [12 ]طه: تَاَب﴾ لَِمن   لََغف 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦ

چچچچڃڃڃ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

کڑڑژژڈڈڎ

گگگگککک

ڱڱڳڳڳڳ

ۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےھھھھہہہہۀ

ڭڭڭڭۓۓے

ٴۇۋۈۈۆۆۇۇ

ېېۉۉۅۅۋ

 وئەئەئائائىىېې
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 ال املسلمني عصاة أن عىل متظاهرة الدالئل فإن   ،الطويل املكث باخللود املراد أو وغريه، تعاىل اهلل رمحه

 عذاهبم. يدوم

 بيان فاطلبوا ﴾ھ﴿ للغزو وذهبتم سافرتم ﴾ھھہہہہۀۀ﴿ (٩4)

ڭ﴿ اإلسالم بتحية حياكم ملن ﴾ڭۓۓےےھ﴿ فيه تعجلوا وال وثباته األمر

 رسيع حطام هو الذي ماله تطلبون ﴾ۆۇۇڭ﴿ ذاً متعو   ذلك فعلت   وإنام ﴾ڭ

 أي: ﴾ۉۅۅۋ﴿ ملاله أمثاله قتل عن تغنيكم ﴾ٴۇۋ﴿ لكم ﴾ۈۈۆ﴿ النفاذ

 مواطأة يعلم أن غري من وأموالكم دماؤكم هبا نتص  فح   الشهادة بكلمتي تفوهتم اإل سالم يف دخلتم ما لأو

يامن باالشتهار ﴾ېېۉ﴿ ألسنتكم قلوبكم  وافعلوا ﴾ېې﴿ الدين يف واالستقامة باإل 

 إبقاء فإن وخوفًا، اتقاء فيه دخلوا بأهنم ظناً  قتلهم إىل تبادروا وال بكم، تعاىل اهلل فعل كام اإل سالم يف بالداخلني

 به عاملاً  ﴾وئەئەئائائىى﴿ مسلم امرئ قتل من تعاىل اهلل عند أهون كافر ألف

 فيه. واحتاطوا القتل يف تتهافتوا فال ،منه وبالغرض

 أن عندهم فاألصل ،املسلمني صدور واتساع اإلسالمية األخالق سامحة عىل النظرة هذه تدلي  )أقول: 

 حذراً  سبحانه للموىل أرسارهم تاركني ،ظواهرهم ونتقبل مجيعاً  هبم الظن نحسن أن وجيب ،نطيبو الناس كل  

ن   َبع َض  ﴿إِن   حكم يف نقع أن من ﴾ الظ   واهلل الظاهر، حسب الناس تعامل أن مأمور أنت .[12 ]احلجرات: إِث م 

 ضففو   ؟!بالرسائر فكيف الظاهر، كل   تعلم وال الظاهر، من شيئاً  تعلم أن بمقدورك أنت الرسائر، يتوىل تعاىل

ع أال للمؤمن بد   فال فيهم، الظن وأحسن ،وأخفى الرس   يعلم الذي تعاىل اهلل إىل البرش أمور  تكذيب إىل يترس 

 خبريًا(. يكون أن بد وال سواده، بكثرة كاذب إىل يرغب وأال بلسانه، صدق من
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ٻ﴿ احلرب عن ﴾ٻٻٱ﴿ (٩5)

ڀڀڀپپپپٻ

 من بنيو بينهم مساواة ال :أي ﴾ٺٺڀ

ٿٺٺ﴿ علة غري من اجلهاد عن قعد

 من ﴾ٹٹٹٹٿٿٿ

 املثوبة ﴾ڤڤڤڤ﴿ واملجاهدين القاعدين

 وخلوص عقيدهتم حلسن ،اجلنة وهي احلسنى

 ملزيد املقتيض العمل يادةز يف التفاوت وإنام نيتهم،

ڄڄڄڦڦڦڦ﴿ الثواب

 القاعدين عىل زيادة وأعطاهم قيل: كأنه ﴾ڄ

 عظياًم. أجراً 

 كرر ﴾ڃچڃڃڃ﴿ (٩١)

 وتفصيالً  إمجاالً  فيه وبالغ املجاهدين، تفضيل

 ما :األول وقيل: فيه. وترغيباً  للجهاد تعظيامً 

 ،رك  الذ   ومجيل   والظفر الغنيمة من الدنيا يف خوهلم

 املجاهدون :وقيل اآلخرة. يف هلم جعل ما :والثاين

ڇ﴿ منهم يفرط أن عسى ملا ﴾چچچ﴿ نفسه جاهد من واآلخرون ،الكفار جاهد من األولون

 هلم. وعد بام ﴾ڇ

 من نهميمك   :أي ،فيتوفوهنا أنفسهم املالئكة يويف تعاىل اهلل أن بمعنى ﴾ڍڍڇڇ﴿ (٩7)

 أي: ﴾ڎ﴿ الكفرة وموافقة اهلجرة برتك أنفسهم ظلمهم حال يف ﴾ڌڌ﴿ فيستوفوهنا استيفائها

 ﴾ککڑڑژژ﴿ ؟دينكم أمر من كنتم شء أي   يف ﴾ڈڈڎ﴿ وفاهتم(: )بعد هلم توبيخاً  املالئكة

 أي: ـ ﴾ک﴿ تعاىل اهلل كلمة وإعالء الدين ارإظه عن أو اهلجرة، عن وعجزهم بضعفهم به وبخوا مما اعتذروا

 املدينة إىل املهاجرون فعل كام آخر قطر إىل ﴾ڳڳڳگگگگک﴿ تبكيتًا:و هلم يباً تكذ ـ املالئكة

 جهنم، :أي ﴾ںںڱ﴿ الكفار ومساعدهتم الواجب لرتكهم ﴾ڱڱڱڳ﴿ احلبشة؟و

 دينه. إقامة من فيه الرجل نيتمك   ال موضع من اهلجرة وجوب عىل دليل اآلية ويف

 صفة ﴾ھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ (٩1)

 الطريق معرفة :السبيل واهتداء عليه، تتوقف وما اهلجرة أسباب وجدان :احليلة واستطاعة للمستضعفني.

 بدليل. أو بنفسه

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچڃچ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱڱ

ھھھہہہہۀۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئی

 حجيثىثمثجثيتىتختمتحتجتيب
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 أمر اهلجرة ترك بأن إيذاناً  العفو ولفظ اإل طامع بكلمة ذكر ﴾ڭڭۓۓےےھ﴿ (٩٩)

 .﴾ۆۇۇڭڭ﴿ قلبه هبا ويعلق الفرصة ويرتصد يأمن ال أن حقه من املضطر إن حتى ،خطري

 :أي بسلوكه قومه يراغم طريقاً  :أي ﴾ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (111)

وئوئەئەئائائىىې﴿ الدين وإظهار الرزق يف ﴾ېې﴿ أنوفهم رغم عىل يفارقهم

 األمر ثبوت تعاىل اهلل عند أجره ثبت واملعنى: ﴾یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 فلام املدينة، إىل هاً متوج   رسير عىل بنوه محله ،عنه اهلل ريض ضمرة بن جندب يف نزلت الكريمة واآلية الواجب.

 عىل كأبايع ،ملسو هيلع هللا ىلص لرسولك وهذه لك هذه اللهم فقال: شامله عىل بيمينه فصفق ،املوت عىل أرشف التنعيم بلغ

 وتعاىل سبحانه اهلل من توجيه اآليات هذه ويف أقول:) عنه تعاىل اهلل ريض فامت ،ملسو هيلع هللا ىلص رسولك عليه بايع ما

 مل من لكل   هلجرةا يف ترغيب اآلية ويف امليرس: الواضح التفسري يف قال الدين. عىل املحافظة أجل من للهجرة

 أو أذى دون فيه تعاىل اهلل يعبد أن يستطيع بلد إىل هياجر أن فيجب وطنه، يف الدين شعائر يقيم أن يستطع

 موضع من املهاجرة وجوب إىل إرشاد الكريمة اآلية ويف البيان: روح يف وقال .واسعة تعاىل اهلل فأرض رضر،

 أرض إىل أرض من بدينه فر   من» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال كان، سبب ي  بأ دينه أمور إقامة من فيه الرجل نيتمك   ال

 (مرساًل[ تعاىل اهلل رمحه احلسن عن الثعلبي ]رواه «اجلنة له استوجبت األرض من شرباً  كان وإن

مب﴿ ركعاهتا بتنصيف ﴾خبحبجبيئىئمئحئ﴿ سافرتم ﴾جئییی﴿ (111)

 والتعرض القتال هوو ،يفتنكم أن كراهة بمعنى ﴾حجيثىثمثجثيتىتختمتحتجتيبىب

 يكره. بام
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ٻٻٻٻٱ﴿ (112)

 معل   تعاىل أنه عىل الفقهاء عامة   ﴾پ

 فإهنم ،بعده األئمة به ليأتم   كيفيتها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

پ﴿ كحضوره حضورهم فيكون ،عنه نواب

 فلتقم ،طائفتني فاجعلهم ﴾ڀپپ

 األخرى الطائفة وتقوم ،يصلون معك إحداها

 ﴾ٺڀڀڀ﴿ العدو جتاه

ٺ﴿ املصلني غري أي: ﴾ٺ﴿ املصلني نييع

 ومن ملسو هيلع هللا ىلص النبي يعني ،حيرسونكم ﴾ٺ

 ﴾ٹٿٿٿٿ﴿ معه يصيل

ٹٹٹ﴿ باحلراسة الشتغاهلم

 هبا يتحصن آلة احلذر جعل ﴾ڤڤڤ

 وجوب يف األسلحة وبني بينه فجمع ،الغازي

ڄڦڦڦڦڤ﴿ األخذ

 ﴾ڃڃڃڃڄڄڄ

ة: واحدة ةد  ش   عليكم ونفيشدي  صالتكم يف ةر  غ   منكم ينالوا أن متنوا ر 
( عن الغفلة )والغ    .العدو 

 يف هلم رخصة ﴾ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ﴿

 ال كي احلذر خذبأ ذلك مع أمرهم ﴾ژڑژ﴿ مرض أو مطر بسبب أخذها عليهم ثقل إذا وضعها

 األمر بعد الكفار عىل بالنرص للمؤمنني وعد   ﴾گگککککڑ﴿ العدو عليهم هيجم

 يف حيافظوا أن الواجب ألن بل عدوهم، وغلبة لضعفهم ليس باحلزم األمر أن وليعلموا مقلوهب   لتقوى ،باحلزم

 وتعاىل. سبحانه اهلل عىل لوافيتوك   ،روالتدبي  ظالتيقي  مراسم عىل األمور

 ﴾ڱڱڱڱڳڳڳ﴿ منها وفرغتم أديتم ﴾ڳگگ﴿ (113)

ں﴿ أمكن ما كيف فأدوها اخلوف واشتد الصالة أداء أردتم إذا أو األحوال، مجيع يف الذكر عىل فداوموا

 تامة هبا وائتوا ورشائطها أركاهنا واحفظوا فعدلوا ﴾ڻڻڻ﴿ اخلوف من قلوبكم سكنت ﴾ں

 يف أوقاهتا عن إخراجها جيوز ال ،األوقات حمدود فرضاً  ﴾ھہہہہۀۀڻ﴿

 األحوال. من شء

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپ

ٹٿٿٿٿٺٺ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگککککڑژڑژ

ڱڱڳڳڳڳگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱ

ھھھہہہہۀ

ۇڭڭڭڭۓےۓےھ

ۉۉۅۋۅۋٴۇۈۈۆۇۆ

ەئائائىىېېېې

 ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ
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ڭڭۓ﴿ بالقتال الكفار لبط يف ﴾ےۓےھ﴿ تضعفوا وال ﴾ھھ﴿ (114)

 رضر بأن فيه التواين عىل وتقريع هلم إلزام ﴾ۋۅۋٴۇۈۈۆۇۆۇڭڭ

 الثروات واستحقاق الدين إظهار من بسببه تعاىل اهلل من يرجون وهم هبم، خمتص   غري الفريقني بني دائر القتال

 بأعاملكم ﴾ۉۉۅ﴿ اعليه وأصرب احلرب يف منهم أرغب يكونوا أن فينبغي عدوهم، يرجو ال ما

 وينهى. يأمر فيام ﴾ېې﴿ وضامئركم

 ظفر، بني من أبريق بن طعمة يف نزلت ﴾ەئەئائائىىېې﴿ (115)

 بن زيد عند وخبأها ،فيه خرق من ينتثر الدقيق فجعل دقيق، جراب يف النعامن بن قتادة جاره من درعاً  رسق

 واتبعوا ،فرتكوه علم هبا وماله أخذها ما حلفو توجد، فلم طعمة عند الدرع فالتمست اليهودي، السمني

 فقالت ،اليهود من ناس له وشهد ،طعمة إيل   دفعها :فقال فأخذوها. اليهودي منزل إىل انتهى حتى الدقيق أثر

 وافتضح هلك تفعل مل إن وقالوا: ،صاحبهم عن جيادل أن فسألوه ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل بنا انطلقوا ظفر: بنو

ۆئۆئ﴿ إليك به وأوحى تعاىل اهلل فكعر   بام ﴾ۇئۇئوئوئ﴿ يفعل أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فهم   ،اليهودي وبرئ

 للربآء. ﴾ېئۈئ﴿ عنهم والذب   ألجلهم :أي ﴾ۈئ
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ٻٻ﴿ به همت مما ﴾ٻٻٱ﴿ (11١)

 يستغفره. ملن ﴾پپپپ

ٺڀڀڀڀ﴿ (117)

 عليها يعود خيانتهم وبال فإن ،خيونوهنا ﴾ٺٺ

 يانةاخل يف مبالغاً  ﴾ٹٹٿٿٿٿٺ﴿

 أن روي: فيها. منهمكاً  ﴾ٹٹ﴿ عليها مرصاً 

 ليرسق هبا حائطاً  ونقب ،وارتد   مكة إىل هرب طعمة

 فقتله. عليه احلائط فسقط ،أهله

 منهم يسترتون ﴾ڤڤڤ﴿ (111)

 يستحيون وال ﴾ڦڦڦڤ﴿ وخوفاً  حياء

ڦ﴿ منه افوخي   ستحياي   بأن أحقي  وهو ،منه

 ما ترك إال عهم طريق فال رسهم عليه خيفى ال ﴾ڄ

 رونيدب   ﴾ڄڄ﴿ عليه ويؤاخذ يستقبحه

 ،ربيءال رمي من ﴾ڃچڃڃڃڄ﴿ رونويزو  

چچچ﴿ الزور وشهادة ،الكاذب واحللف

 شء. عنه يفوت ال ﴾ڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ﴿ (11٩)

  .تعاىل اهلل عذاب من حيميهم حمامياً  ﴾گگک

 ﴾ڱڱڱ﴿ اهيتعد   وال به خيتص بام ﴾ڳڳڳ﴿ غريه به يسوء قبيحاً  ﴾ڳگگ﴿ (111)

 عليه. الً متفض   ﴾ڻڻ﴿ لذنوبه ﴾ںںڱ﴿ بالتوبة

ت م   ﴿َوإِن   تعاىل: كقوله ،وباله اهيتعد   فال ﴾ہہہہۀۀڻڻ﴿ (111)
 
َسأ

َ
 فَلََها﴾ أ

 جمازاته. يف حكيم بفعله عامل فهو ﴾ےھھھھ﴿  [7 ]اإلرساء:

ۇڭڭ﴿ عمد عن كان ما أو ،كبرية ﴾ڭڭ﴿ فيه عمد ال ما وأ ،صغرية ﴾ۓۓے﴿ (112)

 اخلاطئة. النفس وتربئة الربيء رمي بسبب ﴾ۋٴۇۈۈۆۆۇ

ې﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول والضمري بالوحي، عليه هم ما بإعالم ﴾ۉۉۅۅۋ﴿ (113)

ائائى﴿ باحلال علمهم مع باحلق القضاء عن ﴾ىې﴿ ظفر بني من أي: ﴾ېې

 كان ببالك خطر وما عصمك، وتعاىل سبحانه اهلل فإن ﴾ۇئۆئۇئوئوئ﴿ عليهم هوبال عاد ألنه ﴾ەئەئ

 من ﴾ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿ احلكم يف ميالً  ال األمر، ظاهر عىل منك اعتامداً 

 النبوة. من أعظم فضل ال إذ ﴾ىئمئحئجئیی﴿ واأل حكام الدين أمور من أو األمور، خفيات

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

چڃچڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

گگگگککککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېېۉۉۅۅ

ۇئوئوئەئەئائائىى

ېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئ

 ىئمئحئجئییییىئىئىئ
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 ﴾پپٻٻٻٻ﴿ (114)

 ﴾ڀڀڀڀپپ﴿ تناجيهم من

 أمر ن  م   ولكن بمعنى: أو أمر، من نجوى إال :أي

 ما كلي  :واملعروف اخلري. نجواه ففي بصدقة

ٺٺ﴿ العقل ينكره وال الرشع يستحسنه

ٿٿ﴿ البني ذات إصالح أو ﴾ٺٿٺ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ

 ما حقارة عىل تنبيهاً  بالعظم األجر وصف ﴾ڤ

 الدنيا. أعراض من جنبه يف فات

 عليه خيالفه ﴾ڦڦڦ﴿ (115)

 ﴾ڃڄڄڄڄڦ﴿ والسالم الصالة

ڃڃ﴿ املعجزات عىل بالوقوف احلق له ظهر

 عمل أو اعتقاد من عليه هم ما غري ﴾چڃ

 ،الضالل من توىل ملا والياً  نجعله ﴾چچچ﴿

 ﴾ڇڇڇ﴿ اختاره ما وبني بينه ونخل  

 واآلية جهنم. ﴾ڍڍڇ﴿ فيها وندخله

 املؤمنني. سبيل غري واتباع املشاقة عىل الشديد الوعيد رتب وتعاىل سبحانه ألنه مجاع،اإل   خمالفة حرمة عىل تدلي 

گگگ﴿ للتأكيد كرره ﴾ککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ﴿ (11١)

 واالستقامة. الصواب عن وأبعدها الضاللة أنواع أعظم الرشك فإن ،احلق عن ﴾ڳڳڳڳگ

 وإن ﴾ڻڻ﴿ ونحوها ةومنا والعزى الالت يعني ﴾ںںڱڱڱڱ﴿(117)

 ذلك يف طاعته فكأن عليها، وأغراهم بعبادهتا أمرهم الذي ألنه ﴾ۀۀڻڻ﴿ بعبادهتا يعبدون

 له. عبادة

 ﴾ےےھھھھہ﴿ رمحته من تعاىل اهلل طرده ﴾ہہہ﴿ (111)

ريداً  شيطاناً  :أي ،عليه عطف  وقد  للناس. عداوته فرط عىل الدال   القول   وهذا وعال جل   اهلل لعنة بني جامعاً  م 

 أفظع وهي ،انالشيط عبادة بأنه عليه استدل ثم الغاية، يف ضالل الرشك أن عىل أوالً  وتعاىل سبحانه برهن

  أوجه: لثالثة الضالل

ر   أنه األول: د( )أي: يدم   ضالالً  طاعته فتكون واهلدى، اخلري من بيشء يعلق ال الضالل يف كمنهم   متمر 

  اهلدى. عن بعيداً 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳڳگگگگکککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ۓۓےےھھھ

ۇڭڭڭڭ

ۋۋٴۇۈۆۈۆۇ

ېېېېۉۉۅۅ

ۇئوئوئەئەئائىائى

 ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
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  واللعن. الضالل سوى مطاوعته تستجلب فال ،لضالله ملعون أنه ثاين:وال

 عبادته. عن فضالً  الضالل غاية شأنه هذا من ومواالة ،إهالكهم يف والسعي العداوة غاية يف أنه والثالث:

  عقاب وال بعث ال وأن احلياة كطول الباطلة األماين ﴾ۓ﴿ احلق   عن ﴾ۓ﴿ (11٩)

ۆۇۇ﴿ تعاىل اهلل أحل   ما ريملتح وهنايشقي  ﴾ڭڭڭڭ﴿

ا عىل إليه يدعو ما بإيثاره ﴾ۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ صفةً  أو ةً صور وجهه عن ﴾ۆۈ  م 

ر    إذ ﴾ېېېېۉ﴿ طاعته إىل وتعاىل سبحانه اهلل طاعة عن وجماوزته ب ه   تعاىل اهلل أ م 

 النار. من بمكان اجلنة من مكانه لوبد   ،ماله رأس عضي  

 وهو ﴾ۇئوئوئەئەئائ﴿ ينالون ال ما ﴾ىائ﴿ ينجزه ال ما ﴾ى﴿ (121)

 أوليائه. بلسان أو الفاسدة، باخلواطر إما الوعد وهذا ؛الضر فيه فيام النفع إظهار

 م   ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ﴿ (121)
 .ومهرباً  الً عد 
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ٻٻٻٱ﴿ (122)

ڀپپپپٻ

 جل   هوعد   :أي ﴾ٺٿٺٺڀٺڀڀ

 ﴾ٹٹٹٿٿٿ﴿ حق   وعد   وعال

 الشيطانية املواعيد معارضة اآلية من ودواملقص

 الصادق وعال جل اهلل بوعد لقرنائه الكاذبة

 يف للعباد ترغيباً  توكيده يف واملبالغة ألوليائه،

 حتصيله.

ڤڤڤڤٹ﴿ (123)

 من تعاىل اهلل وعد ما ليس :أي ﴾ڦڦ

 بأماين وال املسلمون، أهيا بأمانيكم نالي   الثواب

يامن ينال وإنام الكتاب، أهل  الصالح والعمل باإل 

 ملا آجالً  أو عاجالً  ﴾ڄڄڄڦڦ﴿

 تعاىل اهلل ريض بكر أبو قال نزلت ملا أهنا» روي

 عليه فقال اهلل؟ رسول يا هذا مع ينجو فمن عنه:

 رسول يا بىل قال: املرض(؟ وشدة املعيشة )ضيق الألواء يصيبك أما مترض؟ أما حتزن؟ أما والسالم: الصالة

 جيد وال ﴾ڇچچچچڃڃڃڃڄ﴿ [تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام أخرجه] «ذاك هو قال: اهلل،

 عنه. العذاب دفع يف وينرصه يواليه من ونرصته تعاىل اهلل مواالة جاوز إذا لنفسه

 وليس ،هاكل   من نيتمك   ال أحد كل   فإن   ،منها شيئاً  أو بعضها ﴾ڍڇڇڇ﴿ (124)

 أنه عىل تنبيهاً  املذكور الثواب استدعاء يف به العمل اقرتان ط  رش   ﴾ڈڎڎڌڌڍ﴿ هبا فاً مكل  

 ينقص مل وإذا الثواب من شء بنقص ﴾ککڑڑژژڈ﴿ فيه دونه به اعتداد ال

 .وعال جل   الرامحني أرحم املجازي ألن العايص، عقاب يزاد ال أن فباحلري املطيع ثواب

 سواه اً رب   هلا يعرف ال ،ىلتعا هلل نفسه أخلص ﴾ڳگگگگکک﴿ (125)

 صحتها عىل املتفق اإل سالم لدين املوافقة ﴾ڱڱڳ﴿ للسيئات تارك باحلسنات آت ﴾ڳڳ﴿

 بكرامة وخصصه اصطفاه ﴾ڻڻڻںں﴿ اإلسالم دين إىل األديان سائر عن مائالً  ﴾ڱڱ﴿

 خليله. عند اخلليل كرامة تشبه

ٻٻٻٻٱ

ٺڀٺڀڀڀپپپپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٺٿٺ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

کککڑڑژژڈ

ڳڳڳڳگگگگک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےھھھہھہہہۀ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائىىېېېېۉۉ

ۇئوئوئەئەئائ

 یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئ
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ھ﴿ يشاء وما يشاء من منهام خيتار ،وملكاً  خلقاً  ﴾ہھہہہۀۀڻ﴿ (12١)

 ورشها. خريها عىل فيجازهيم بأعامهلم عاملاً  فكان ،وقدرة علم إحاطة ﴾ۓےےھھ

ۆ﴿ فيهن حكمه لكم يبني ﴾ۆۇۇڭ﴿ مرياثهن يف ﴾ڭڭڭۓ﴿ (127)

 ﴾ېېېېۉۉ﴿ شأهنن يف عليكم يتىل أي: ﴾ۅۅۋۋٴۇۈۈ

 مجيالت كن إن فيهن يرغبون كانوا ىاليتام أولياء فإن ﴾ائىى﴿ املرياث من هلن فرض :أي

 يتامى عىل عطف ﴾ەئەئائ﴿ مرياثهن يف طمعاً  يعضلوهنن كانوا وإال ماهلن، ويأكلون

 أن ويأمركم أي: ﴾ۇئۆئۇئوئوئ﴿ النساء ثونيور   ال كام ثوهنميور   كانوا ما والعرب ،النساء

 يف باإلنصاف( أي:) بالنصفة امللقو   أو حقوقهم، ويستوفوا هلم ينظروا أن يف لألئمة خطاب وهو تقوموا،

 ذلك. يف اخلري آثر ملن وعد ﴾یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿ شأهنم



 215 اخلامس اجلزء              النساء سورة 

 توقعت ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (121)

 العالمات( )أي: املخايل من هلا ظهر ملا منه

 كراهة صحبتها عن عاً وترفي  عنها جتافياً  ﴾پ﴿

 ي   بأن ﴾پپ﴿ حلقوقها ومنعاً  هلا
 جمالستها ل  ق 

ٺڀڀڀڀپ﴿ وحمادثتها

 أو املهر، بعض له حتط بأن يتصاحلا أن ﴾ٺٺ

ٺ﴿ به تستميله شيئاً  له هتب أو قسم،ال

 من أو ،العرشة سوء أو رقةالف من ﴾ٿٿ

 ومعنى ﴾ٹٹٿٿ﴿ اخلصومة

 مطبوعة له حارضة جعلها الشح األنفس إحضار

 عنها باإل عراض تسمح املرأة تكاد فال عليه،

 يمسكها بأن يسمح الرجل وال حقها يف والتقصري

 أحب أو كرهها إذا ينبغي ما عىل بحقها ويقوم

 ﴾ڤ﴿ العرشة يف ﴾ٹٹ﴿ غريها

ڤڤڤ﴿ احلق ونقص واإل عراض النشوز

 عليه. فيجازيكم فيه وبالغرض به عليامً  ﴾ڦڦ﴿ واخلصومة اإل حسان من ﴾ڦڦ

ڃ﴿ متعذر وهو ألبتة، ميل يقع ال أن العدل ألن ﴾ڃڃڄڄڄڄ﴿ (12٩)

 عىل واجلور املستطاع برتك ﴾ڇچچچ﴿ فيه وبالغتم ذلك حتري عىل أي: ﴾ڃچ

 مطلقة. وال بعل ذات ليست التي ﴾ڇڇڇ﴿ هكلي  كرت  ي   ال هكلي  كدر  ي   ال ما فإن عنها، املرغوب

 السنن أصحاب ]أخرجه «مائل شقيه وأحد القيامة يوم جاء إحداها مع يميل امرأتان له كانت من» ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وعن

ڎڌ﴿ الزمان من ستقبلي   فيام ﴾ڌ﴿ أمورهن   من تفسدون كنتم ما ﴾ڍڍ﴿ [تعاىل هللا رمحهم

 ميلكم. من مىض ما لكم يغفر ﴾ژڈڈڎ

 أو ببدل اآلخر عن منهام ﴾ککڑ﴿ صاحبه منهام كل يفارق وإن أي: ﴾ڑژ﴿ (131)

ل و   :والسي ) س   ﴾ڳڳگگگ﴿ وقدرته غناه ﴾کگک﴿ (بينهام كان ما كل   ينسى أن ل وي

 .وعال جل   وأحكامه أفعاله يف متقناً  مقتدراً 

ڻڻڻڻ﴿ وقدرته سعته كامل عىل تنبيه ﴾ںںڱڱڱڱڳڳ﴿ (131)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇچچچڃچڃڃڃ

ڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڱڳڳڳڳگگگکگک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےےھھھھہہہہۀ

ۈۈۆۆۇڭۇڭڭڭۓۓ

ىېېېۉېۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئۇئوئەئەئائائى

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 حبجبيئىئمئجئحئییی
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ن والنصارى اليهود يعني ﴾ہۀۀ ۓۓےےھھھھہہہ﴿ قبلهم وم 

 بكفركم ريتض   ال ،هكل   امللك مالك تعاىل اهلل فإن   تكفروا إ ن :ولكم هلم وقلنا أي: ﴾ڭۇڭڭڭ

 ﴾ۆۆۇ﴿ سبحانه حلاجته ال كم(ب) لرمحته اكموص   وإنام وتقواكم، بشكركم ينتفع ال كام ومعاصيكم،

 د.حيم   مل أو دمح    ،ذاته يف ﴾ۈۈ﴿ وعبادهتم اخللق عن

 أفاض وبام ،غناه عىل بحاجتها تدلي  املخلوقات مجيع فإن   ﴾ۉېۉۅۅۋۋٴۇ﴿ (132)

 بكفايتهام. لتوك   فإن ه ﴾ىېېې﴿ محيداً  كونه عىل والكامالت صائصاخل وأنواع الوجود من عليها

 ف  ي   ﴾ەئەئائائى﴿ (133)
 أو انكممك آخرين قوماً  ويوجد ﴾وئۇئوئ﴿ م  ك  ن 

 مراد. يعجزه ال القدرة بليغ ﴾ېئۈئ﴿ واإل جياد اإل عدام من ﴾ۈئۆئۆئۇئ﴿  اإل نس مكان آخرين خلقاً 

 له فام ﴾جئحئیییی﴿ غنيمةلل جياهد كاملجاهد ﴾ىئىئىئېئېئ﴿ (134)

ن يَا ِف  آتِنا ﴿َرب نَا يقول: كمن فليطلبهام ؟هامأخس   يطلب ِخَرةِ  َوِف  َحَسنَة   الُّ ىئمئ﴿ [211 ]البقرة: َحَسنَة ﴾ اْل 

 قصده. بحسب كال فيجازي باألغراض عاملاً  ﴾حبجبيئ
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پٻٻٻٻ﴿ (135)

 إقامته يف جمتهدين العدل عىل مواظبني ﴾پ

 لوجه شهاداتكم تقيمون ،احلقب ﴾پپ﴿

 ولو ﴾ڀڀڀ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل

 ألن عليها، واتقري  بأن أنفسكم عىل الشهادة كانت

 غريه عىل أو عليه كان سواء للحق بيان الشهادة

 والديكم عىل ولو ﴾ٺٺٺڀ﴿

ٿ﴿ عليه املشهود :أي ﴾ٿٺ﴿ وأقاربكم

 ال أو الشهادة، إقامة عن متتنعوا فال ﴾ٿٿ

 ﴾ٹٹٹٹ﴿ اً ترمحي  أو ميالً  فيها جتوروا

 الشهادة تكن مل فلو ،هلام وبالنظر والفقري بالغني

ڤڤڤ﴿ رشعها ملا صالحاً  هلام أو عليهام

، عن تعدلوا ألن ﴾ڦڦڤ  أن كراهة أو احلق 

 عن ألسنتكم ﴾ڦڦ﴿ العدل من ،تعدلوا

 ﴾ڄڄ﴿ العدل حكومة أو احلق، شهادة

 نتمسك أن املؤمنني معارش علينا )أقول: عليه ازيكمفيج ﴾چڃڃڃڃڄڄ﴿ دائهاأ عن

 الكريم رسوله عىل السالم عليه جربيل بواسطة وعال جل الكريم الرب من نزلت فهي املحمدية، بالرشيعة

 أن بد فال العباد، حق أو أنفسنا، حق أو تعاىل، اهلل حق احلق هذا كان سواء احلق عن مسؤولون ونحن ،ملسو هيلع هللا ىلص

 نكتم أو حق، بغري الناس أموال نأكل أن عىل فيها والطمع الدنيا عىل احلرص ناحيمل وال ذلك، نراعي

 اهلوى. نتبع وأال والسالم، الصالة عليه املرسلني سيد سنة   ودنيا ديناً  مجيعاً  أمورنا يف نتبع أن وجيب ،الشهادة

 ،والباطنة الظاهرة املعامالت يف وقولنا، فعلنا يف صادقني نكون وأن ،ويرىض حيب ملا يوفقنا أن تعاىل اهلل نسأل

 التسليم(. وأكمل الصالة أفضل عليه املرسلني سيد بحرمة تعاىل، اهلل عباد ومع تعاىل اهلل مع

ڇڇ﴿الكتاب أهل ملؤمني أو للمنافقني، أو للمسلمني، خطاب ﴾چچچ﴿ (13١)

يامن عىل اثبتوا ﴾ژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ  وداوموا بذلك اإل 

 :أي ﴾گگککککڑڑ﴿ بألسنتكم آمنتم كام بقلوبكم به آمنوا أو عليه،

 طريقه. إىل يعود يكاد ال بحيث ،املقصد عن ﴾ڳڳڳگگ﴿ ذلك من بيشء يكفر ومن

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

گگگگکککک

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۈٴۇۈۆۆۇۇ

ىىېېېېۉۉۅۅۋ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

یجئییىئیىئىئېئېئېئۈئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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  مراتب: ثالث اإليامن )أقول: 

 التقليدي. اإليامن -1

 والرباهني. باالستدالل اإليامن -2

 .فوقه وما الشهودي الذوقي اإليامن -3

 فيه ويدخل د،مقل   صاحبه أن إال املجتهدين بعض عند مقبوالً  كان وإن فهو التقليدي: اإليامن أما

 الغيبي. اإليامن هو وهذا ،اإليامن حيصل حتى هذا ويقرأ هذا من يسمع العلمي، اإليامن

 .فوقهم من إليامن بالنسبة قوياً  ليس فكذلك ،منياملتكل   إيامن وهو والرباهني: باالستدالل اإليامن وأما

 دليل. بدون نارب   نعرف نحن تعاىل: اهلل رمحه الشاذيل اإلمام قال

 احلديث: يف كام ،الصديقني إيامن إىل يصل حتى مراتب لهف فوقهام: وما والشهودي الذوقي اإليامن وأما

 الذوق أهل من تكن مل إن :أي تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام ]رواه «يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه، كأنك اهلل تعبد أن»

 يراك(. بأنه وتتيقن تفهم أن األقل عىل عليك وعال، جل ربك إىل قلبك بعني تنظر وأن والشهود،

 عبدوا حني ﴾ڱڱ﴿ لسالموا الصالة عليه بموسى آمنوا ،اليهود يعني ﴾ڱڱڳ﴿ (137)

 بمحمد ﴾ۀڻڻ﴿ والسالم الصالة عليه بعيسى ﴾ڻڻ﴿ إليهم عوده بعد ﴾ںں﴿ العجل

يامن، عىل ويثبتوا الكفر عن يتوبوا أن منهم يستبعد إذ ﴾ھھھھہہہہۀ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص  اإل 

يامن أخلصوا لو أهنم ال ،احلق عن عميت وبصائرهم بالكفر رضبت قلوهبم فإن  هلم. يغفر ومل منهم يقبل مل اإل 

 يف آمنوا قد وهم املنافقني، يف اآلية أن عىل يدلي  ﴾ڭڭڭۓۓےے﴿ (131)

 املؤمنني. عىل األمر وإفساد النفاق عىل باإل رصار ازدادوا ث م   ،أخرى بعد ةمر   الرس   يف واوكفر الظاهر

 زونأيتعز   ﴾ۅۋۋۈٴۇۈۆۆۇۇڭ﴿ (13٩)

 :تعاىل فقال ألوليائه ةالعز   كت ب   وقد تعاىل، اهلل هأعز   من إال زيتعز   ال ﴾ېېۉۉۅ﴿ ؟بمواالهتم

 ِ ة   ﴿َوّلِله ِ  ال ِعز  وِلِ َول ِمِنَي﴾ رَس  ؤ  ه   وال ،[3 ]املنافقون: َولِل م  ب  ؤ   إليهم. باإل ضافة غريهم ةبعز   ي 

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿ القرآن يعني ﴾ائىىېې﴿ (141)

 عنهم اإلعراض عىل قادرون ألنكم ،اإلثم يف ﴾یجئییىئیىئىئېئېئېئۈئ

نكار قاعدون الذين ألن أو ،بذلك رضيتم إ ن الكفر أو عليهم، واإل   كانوا األحبار من القرآن يف اخلائضني ي 

 معهم. واملقعود القاعدين يعني ﴾ىبمبخبحبجبيئىئمئحئ﴿ عليه: ويدلي  منافقني،
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 وقوع ينتظرون ﴾ٻٻٱ﴿ (141)

ڀڀپپپپٻٻ﴿ بكم أمر

 مما لنا فأسهموا ،لكم مظاهرين ﴾ڀڀ

 احلرب من ﴾ٺٺٺٺ﴿ غنمتم

 لواقا أي ﴾ٿٿٿٿ﴿  سجال فإهنا

 فأبقينا قتلكم من نونتمك   نغلبكم أمل للكفرة:

ٹٹ﴿ االستيالء :واالستحواذ عليكم؟

 به ضعفت ما بتخييل خذلناهم بأن ﴾ٹٹ

نا( فرتنا )أي: وتوانينا ،قلوهبم  يف وقرص 

 فيام فأرشكونا ،منارصهتم( )أي: مظاهرهتم

ڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿ أصبتم

 يف أو حينئذ ﴾ڃڃڄڄڄڄ

 احلجة. :بالسبيل رادوامل .الدنيا

چچچڃڃ﴿ (142)

 عىل ليس سبحانه اهلل مع وخداعهم) ﴾چ

 عىل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله خمادعة إما املراد بل خديعته، يقصدوا مل وألهنم خافية، عليه ختفى ال سبحانه ألنه ؛ظاهره

 ن  ﴿مَ  :تعاىل قال كام ،خليفته إنه حيث من وتعاىل سبحانه اهلل معاملة والسالم الصالة عليه الرسول معاملة أن
وَل  ي ِطعِ  طاعَ  َفَقد   الر س 

َ
ينَ  ِإن  ﴿ :وقال .[11 :نساء]ال ﴾اللَ  أ ِ  أن وإما .[11 :الفتح] ﴾اللَ  ي بايِع ونَ  إِن ما ي بايِع ونََك  اَّل 

 أحكام بإجراء معهم تعاىل اهلل وصنع الكفر، واستبطان اإليامن إظهار من تعاىل اهلل مع صنيعهم صورة

 وامتثال هلم، استدراجاً  ،النار من األسفل الدرك وأهل الكفار أخبث وعال جل عنده وهم عليهم، لمنياملس

 ،صنيعهم بمثل هلم جماراةً  ،عليهم اإلسالم حكم وإجراء حاهلم، إخفاء يف تعاىل اهلل أمر   واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

ڍڇڇڇڇ﴿ املشاكلة( سبيل عىل باللفظ اللفظ مقابلة فهو أقول: .املتخادعني صنيع صورة  

ه متثاقلني ﴾ڍ  إذ ﴾ژژڈڈڎڎ﴿ مؤمنني ليخالوهم ﴾ڌڌ﴿ الفعل عىل كاملكر 

 الذكر إىل باإل ضافة قليل باللسان ذكرهم ألن   أو أحواله؛ أقلي  وهو يرائيه، من بحضة إال يفعل ال املرائي

 والتسليم. التكبري غري فيها يذكرون ال فإهنم فيها؛ الذكر وقيل: الصالة. بالذكر املراد وقيل: بالقلب.

يامن بني دينمرد   واملعنى: ﴾کڑڑ﴿ (143) گگککک﴿ الذبذبة من ،والكفر اإل 

ڱڳڳڳڳ﴿ بالكلية الفريقني أحد إىل صائرين ال أو الكافرين، إىل وال املؤمنني إىل منسوبني ال ﴾گگ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگگککککڑڑژژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋ

ەئەئائىائىېېې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 یییىئىئېئىئېئېئ
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 .[41 ]النور: ن ور ﴾ ِمن   َل   فَما ن ورا   َل   الل   ََي َعلِ  لَم   ﴿َوَمن   تعاىل: قوله ونظريه والصواب، احلق إىل ﴾ڱڱڱ

 وديدهنم املنافقني صنيع فإنه ﴾ہہہۀۀڻڻڻڻںں﴿ (144)

 النفاق عىل دليل مواالهتم فإن بي نة حجة ﴾ۓےےھھھھہ﴿ هبم، تتشبهوا فال

 عقابه. عليكم يسلط سلطاناً  أو

َما عال:و جل تعاىل اهلل قال )أقول:  ِمن ونَ  ﴿إِن  ؤ  َوة ﴾ ال م   اإليامن ةأخو   ةباألخو   واملراد ،[11 ]احلجرات: إِخ 

 وهبذه األخوة، هبذه يكتف مل ومن والسالم، الصالة عليه حممد سيدنا املرسلني سيد أمة من وألهنم واإلسالم،

 ناحية من صديقاً  والسالم الةالص عليه رسوله وعدو تعاىل، اهلل عدو ويتخذ القطعي، النص هذا مع األمة،

 دين،املقل   من وهو بلسانه، إيامنه فهذا اجلاهلية، ةمود   بينهم أن   ناحية من أو اخلوف، ناحية من أو الدنيا، حطام

 والنارص وعال، لج اهلل هو والنافع الضار   أن   نعتقد أن علينا العاملني، رب   عند اإليامن أضعف ديناملقل   وإيامن

 (.وعال جل اهلل هو

 كذلك كان وإنام جهنم. قعر يف التي الطبقة وهو ﴾ۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (145)

 الصالة عليه قوله وأما للمسلمني. وخداعاً  سالمباإل   استهزاء الكفر إىل ضموا إذ ،الكفرة أخبث ألهنم

 وعد وإذا كذب، ثحد   إذا من مسلم: أنه وزعم وصىل صام وإن فقمنا فهو فيه ن  ك   من ثالث» والسالم

 سميت وإنام ظ،والتغلي التشديد باب فمن ونحوه [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] «خان متناؤ وإذا أخلف،

ا متتابعة متداركة ألهنا دركات م(نه)جل السبع طبقاهتا ه  ض  ق   ب ع   ﴾ٴۇۈۈۆۆ﴿ ب ع ض   ف و 

 منه. خيرجهم

 النفاق حال يف وأحواهلم أرسارهم من أفسدوا ما ﴾ۅ﴿ النفاق عن ﴾ۅۋۋ﴿ (14١)

 سبحانه وجهه إال بطاعتهم يريدون ال ﴾ېېې﴿ بدينه كوامتس   أو به وثقوا ﴾ۉۉ﴿

ََُيُۡؤتََِوََسوَۡفَ﴿ الدارين يف عدادهم ومن ﴾ىائىې﴿ وتعاىل ۡجًراَٱلُۡمۡؤمِنِيَََٱلِلَّ
َ
 ﴾ۇئاَعِظيمَ َأ

 فيه. فيساهوهنم

 أو رضراً  به دفعي أو غيظاً  به أيتشفى ﴾ېئىئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ (147)

 ويعطي اليسري يقبل ،مثيباً  ﴾یىئىئ﴿ ؟والض النفع عن املتعايل الغني وهو نفعاً  به يستجلب

 وإيامنكم. شكركم بحق   ﴾یی﴿ اجلزيل
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پپپٻٻٻٻ﴿ (141)

 عىل بالدعاء ،مل  ظ   من جهر إال ﴾ڀڀڀپ

 لكالم ﴾ٺٺڀ﴿ منه موالتظلي  الظامل

 حيب ال :أي ول:)أق بالظامل ﴾ٺٺ﴿ املظلوم

 يف الفحش وال ،القبائح وإفشاء الفضائح إظهار

 يباح فإنه ،املظلوم إال ،باللسان اإليذاء أو القول

 جيهر وأن ،السوء من فيه بام الظامل يذكر أن له

 عليم(. سميع واهلل الناس، ليحذره عليه بالدعاء

ٿ﴿ وبراً  طاعة ﴾ٿٿٿ﴿ (14٩)

 ملك ﴾ڤٹٹٹ﴿ رساً  تفعلوه أو ﴾ٹ

 ﴾ڦڦڦڤڤڤ﴿ عليه املؤاخذة

 ي   :أي
 عىل قدرته كامل مع العصاة عن العفو ركث 

 للمظلوم حث   وهو ؛بذلك أوىل فأنتم ،االنتقام

 عىل محالً  االنتصار يف له رخص ما بعد العفو عىل

 األخالق. مكارم

 باهلل يؤمنوا بأن ﴾چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ﴿ (151)

 ببعض نؤمن ﴾ڇڇڇچچ﴿ والسالم الةالص عليهم برسله ويكفروا تعاىل

يامن بني وسطاً  طريقاً  ﴾ڎڎڌڌڍڍڇ﴿ ببعضهم ونكفر األنبياء  وال والكفر، اإل 

يامن فإن ،خيتلف ال احلق إذ واسطة، يامن إال يتم ال وتعاىل سبحانه باهلل اإل   عنه بلغوا فيام وتصديقهم برسله باإل 

 بالكل. كالكافر ذلك ببعض فالكافر إمجاالً، أو تفصيالً 

 حمققاً  يقيناً  أي: ﴾ژڑ﴿ هذا بإيامهنم عربة ال ،الكفر يف الكاملون هم ﴾ژڈڈ﴿ (151)

 .﴾ککککڑ﴿

ڱڱ﴿ ومقابلوهم أضدادهم ﴾ڱڳڳڳڳگگگگ﴿ (152)

 حسناهتم. بتضعيف عليهم ﴾ۀڻ﴿ منهم فرط ملا ﴾ڻڻڻ﴿ هلم املوعودة ﴾ںںڱ

 كنت إن قالوا: ،اليهود أحبار يف نزلت ﴾ھےھھھہہہہۀ﴿ (153)

 إن أي: ﴾ڭڭڭۓۓے﴿ السالم عليه موسى به أتى كام ،مجلة السامء من بكتاب فائتنا صادقاً 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄ

ڇڇڇڇچچ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگککککڑژڑ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓےھےھھھہہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈ

وئەئەئائائىىېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 مئحئجئییییىئىئىئېئ
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 جماهرين :أي ﴾ۆۇۇڭ﴿ منه أكرب السالم عليه موسى سألوا فقد منك سألوه ما استكربت

 تعنتهم وهو ،ظلمهم بسبب ﴾ۈٴۇ﴿ فأهلكتهم السامء لب  ق   من جاءت نار ﴾ۈۆ﴿ له معاينني

ۅۅۋۋ﴿ مطلقاً  الرؤية امتناع يقتيض ال وذلك ،عليها كانوا التي احلال تلك يف يستحيل ما وسؤاهلم

ىىېې﴿ املعجزات :والبينات أوائلهم، أيضاً  اقرتفها التي الثانية اجلناية هذه ﴾ېېۉۉ

 اختاذهم. عن توبة مأنفسه يقتلوا بأن أمرهم حني ،عليهم ظاهراً  طاً تسلي  ﴾وئەئەئائائ

 نلسا عىل ﴾ېئېئۈئۈئۆئ﴿ ليقبلوه ميثاقهم بسبب ﴾ۆئۇئۇئوئ﴿ (154)

 داود لسان عىل ﴾ییىئىئىئېئ﴿ عليهم مطل   والطور ،السالمو الصالة نبينا وعىل عليه موسى

 وأطعنا. سمعنا :قوهلم وهو ،ذلك عىل ﴾مئحئجئیی﴿ والسالم الصالة عليه
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 فخالفوا :أي ﴾ٻٻٱ﴿ (155)

ٻ﴿ بنقضهم فعلنا ما هبم ففعلنا ،قضواون

پ﴿ كتاهبم يف جاء بام أو ،بالقرآن ﴾پٻ

 للعلوم، أوعية ﴾ڀٺڀڀڀپپ

ٿٺٺٺ﴿ إليه تدعونا مما ةأكن   يف أو

 اهل  ذ  خ   أو العلم، عن حمجوبة فجعلها ﴾ٿ

 يف والتذكر اآليات يف للتدبر التوفيق ومنعها

 ،منهم ﴾ٹٹٹٿٿ﴿ املواعظ

 إيامناً  أو ،عنه تعاىل اهلل ريض سالم بن اهلل كعبد

 لنقصانه. به عربة ال إذ ،قليالً 

 الصالة عليه بعيسى ﴾ٹ﴿ (15١)

 ﴾ڦڦڤڤڤڤ﴿ والسالم

 الزنى. إىل نسبتها وهو( كبرياً  )افرتاءً  يعني

ڃڄڄڄڄڦڦ﴿ (157)

 قالوه أهنم وحيتمل بزعمهم، :أي ﴾ڃڃ

 جراءهتم من الكالم عليه دل   بام وتعاىل سبحانه اهلل همذم   وإنام ﴾ڇڇڇچچچچڃ﴿ استهزاء

 حسب عىل هذا بقوهلم ال ،به حهموتبجي  الباهرة، باملعجزات املؤيد نبيه قتل وقصدهم وتعاىل، سبحانه اهلل عىل

 عليه عيسى شأن يف ﴾ڌڍڍڇ﴿ واملقتول السالم عليه عيسى بني التشبيه هلم وقع ولكن حسباهنم،

گ﴿ الظن يتبعون لكنهم :أي ﴾ککککڑڑژژڈ﴿ دتردي  لفي ﴾ڎڈڎڌ﴿ الموالس الصالة

 .﴾ڄڄڦ﴿ بقوهلم: زعموه كام ﴾گگگ
 عىل بغل  ي   ال ﴾ڱڱڱ﴿ السالم عليه لرفعه وإثبات لقتله وإنكار رد   ﴾ڳڱڳڳڳ﴿ (151)

 والسالم. الصالة عليه لعيسى رهدب   فيام ﴾ںں﴿ يريده ما

 .به ليؤمنن   إال أحد الكتاب أهل من وما :أي ﴾ہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ (15٩)

 أن حني ولو ،يموت أن قبل ورسوله اهلل عبد عيسى بأن ليؤمنن   إال أحد والنصارى اليهود من ما :واملعنى

 وعىل ،بالتكذيب اليهود عىل فيشهد ﴾ےےھھھھ﴿ إيامنه ينفعه وال روحه تزهق

 وتعاىل. سبحانه اهلل ابن دعوه بأهنم النصارى

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺڀٺڀڀڀپ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ککککڑڑژژڈڎڈڎڌڌڍ

ںڱڱڱڳڱڳڳڳگگگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭۓۓےےھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئوئوئەئەئائائىى

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

ىئمئجئحئییییىئ

 حتجتيبىبمبخبحبجبيئ
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 ذكره ما يعني ﴾ۆۇۇڭڭ﴿ منهم ظلم فبأي   :أي ﴾ڭڭۓۓ﴿ (1١1)

ينَ  وَََعَ ﴿ :تعاىل قوله يف ِ نَا َهاد وا   اَّل  م   أو ،كثرياً  ناساً  ﴾ۋۋٴۇۈۈۆ﴿ [14١ ]األنعام: ﴾َحر 

  كثريًا. صداً 

ېېې﴿ علينا حمرم هو كام عليهم حمرماً  الربا كان ﴾ېۉۉۅۅ﴿ (1١1)

 وآمن. تاب من دون ﴾وئوئەئەئائائ﴿ املحرمة الوجوه وسائر الرشوةب ﴾ىى

 ﴾ۈئ﴿ وأصحابه عنه تعاىل اهلل ريض سالم بن اهلل كعبد ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ (1١2)

 واألنبياء بالكتب يؤمنون :أي ﴾یییىئىئىئېئېئېئ﴿ واألنصار املهاجرين من أو منهم :أي

يبىبمبخبحبجبيئىئمئجئحئی﴿ والسالم الصالة عليهم

يامن بني مجعهم عىل ﴾حتجت  .الصالح والعمل الصحيح اإل 



 215 السادس اجلزء              النساء سورة 

پپپٻٻٻٻ﴿ (1١3)

 عن الكتاب ألهل جواب ﴾ڀڀڀپ

 السامء، من كتاباً  عليهم ينزل أن اقرتاحهم

 كسائر الوحي يف أمره بأن عليهم واحتجاج

ٺڀ﴿ والسالم الصالة عليهم األنبياء

ٿٿٺٺٺ

 همخص   ﴾ٹٹٹٹٿٿ

 فإن هلم، تعظيامً  عليهم النبيني اشتامل مع بالذكر

 أويل أول والسالم الصالة نبينا وعىل عليه إبراهيم

 ،السالم( عليه نوح سيدنا )بعد منهم العزم

 أرشف نوالباقو آخرهم، السالم عليه وعيسى

 تعاىل اهلل صلوات عليهم ومشاهريهم األنبياء

 به )سمي ﴾ڤڤڤڤ﴿ وسالمه

 الم(.الس عليه داود عىل املنزل الكتاب

ڄڦڦڦڦ﴿ (1١4)

 ﴾چچچچڃڃڃڃڄڄ﴿ اليوم أو ،السورة هذه قبل من :أي ﴾ڄ

 أعطاه بأن ملسو هيلع هللا ىلص حممداً  تعاىل اهلل فضل وقد بينهم، من السالم عليه موسى به خص الوحي مراتب منتهى وهو

 منهم. واحد كل أعطى ما مثل

ر َسل   لَو َل ﴿ :فيقولوا ﴾ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿ (1١5)
َ
 َت أ

ول ﴾ إََِل نَا  ﴾کڑ﴿ يريد فيام غلبي   ال ﴾ڑژژ﴿ نعلم نكن مل ما ويعلمنا فينبهنا [134 ]طه: رَس 

 واإل عجاز. الوحي من بنوع نبي   كل   وخص   ةالنبو   أمر من ردب   فيام

 ﴾ڳڳڳ﴿ تكنبو   عىل الدال   املعجز القرآن من ﴾گگگگککک﴿ (1١١)

 ملتبساً  أنزله اإلهلي( العلم عىل ويدلي  املبني، القرآن وهو مبني كتاب يف أو ،احلضوري العلم وهو )أقول:

ڱ﴿ تكبنبو   أيضاً  ﴾ڱڱڳ﴿ بليغ كل   عنه يعجز نظم عىل بتأليفه العلم وهو به، اخلاص بعلمه

 بغريه. االستشهاد عن تكنبو   ةصح   عىل احلجج من أقام بام وكفى أي: ﴾ںںڱ

 بني مجعوا ألهنم ﴾ھھہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ (1١7)

 عنه. االنقالع من وأبعد الضالل يف أغرق يكون املضل   وألن ،واإل ضالل الضالل

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀ

ٹٹٹٹٿٿٿ

ڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگکککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائىىېېېېۉۉۅ

ۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئائ

 جئییییىئىئىئېئېئېئۈئ
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 فيه عام همبصد   الناس   أو نبوته، بإنكار والسالم الصالة عليه حممداً  ﴾ےےھھ﴿ (1١1)

 .﴾ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ﴿ وخالصهم صالحهم

 عىل مات من أن عىل املحتوم ووعده السابق حكمه جلري ﴾ۋۅۋٴۇۈۈۆ﴿ (1١٩)

 يستعظمه. وال عليه يصعب ال ﴾ېېېۉۉۅ﴿ النار يف خالد فهو كفره

 املوصل الطريق وبني   النبوة أمر رقر   المُ  ﴾وئەئەئائائىىې﴿ (171)

جابة والوعد احلجة وإلزام بالدعوة عامة الناس خاطب أنكرها، من ووعيد هبا العلم إىل  الرد   عىل والوعيد باإل 

 ريتض   ال ،عنكم غني فهو تكفروا وإن :يعني ﴾ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئ﴿

 هلم. ردب   فيام ﴾جئی﴿ بأحواهلم ﴾ییی﴿ بإيامنكم ينتفع ال كام بكفركم



 217 السادس اجلزء              النساء سورة 

ٻٻٻٻٱ﴿ (171)

 يف اليهود تل  غ   ني؛للفريق اخلطاب ﴾پ

 بأنه رموه حتى والسالم الصالة عليه عيسى حط  

 حتى رفعه يف والنصارى ،رشدة غري من ولد

 يعني ﴾ڀڀڀڀپپپ﴿ إهلاً  اختذوه

ٺٺٺ﴿ والولد الصاحبة عن تنزهيه

ٹٹٿٿٿٿٺ

ٹ﴿ فيها وحصلها إليها أوصلها ﴾ٹ

 جيري ما طبتوسي  ال ،منه صدر روح وذو ﴾ڤڤ

 خلقه روح ذو أي )أقول: له واملادة األصل جمرى

 منفوخ( وال نافخ ال األرواح، كسائر تعاىل اهلل

 اآلهلة :أي ﴾ڄڄڦڦڦڦڤڤ﴿

 السالم عليه واملسيح وتعاىل سبحانه اهلل ثالثة

ڃڃڃڄ﴿ التثليث عن ﴾ڄ﴿ ومريم

 فيه دتعدي  ال ،بالذات واحد :أي﴾چچچڃ

 يعادله ملن يكون فإنه ولد، له يكون أن من تسبيحاً  أسب حه أي: ﴾ڇڍڇڇڇچ﴿ ما بوجه  

 ولداً  فيتخذه ذلك من شء يامثله ال ،وخلقاً  ملكاً  ﴾ڈژڈڎڎڌڌڍ﴿ فناء إليه قويتطر   ثل،م

  وتعاىل. سبحانه الولد عن غناه عىل تنبيه ﴾کڑڑژ﴿

 فإن ،له عبداً  يكون أن من ﴾گگگگ﴿ يأنف لن ﴾ککک﴿ (172)

 وال أي: ﴾ڳڳڳڳ﴿ غريه ةعبودي   يف واالستنكاف ةاملذل   وإنام به، يتباهى رشف تهعبودي  

ںںڱڱڱڱ﴿ وعال جل هلل عبيداً  يكونوا أن املقربون املالئكة يستنكف

 فيجازهيم. ﴾ڻڻڻ

ےےھھھھہہہہۀۀڻ﴿ (173)

 :قال كأنه ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

حسان مقابليهم إثابة فإن ،للمجازاة العباد حيرش يوم مجيعاً  إليه فسيحرشهم  هلم تعذيب إليهم واإل 

 واحلرسة. بالغم  

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڎڌڌڍڇڍڇڇڇچچچ

کککڑڑژڈژڈڎ

ڳڳڳڳگگگگک

ںںڱڱڱڱ

ہہۀۀڻڻڻڻ

ےےھھھھہہ

ڭڭڭڭۓۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائائىىېېېېۉۉ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ
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 املعجزات الربهانب عنى ﴾ائائىىېېېېۉۉۅۅ﴿ (174)

 جلميع خطاب )أقول: علة وال عذر لكم يبق ومل النقل وشواهد العقل دالئل جاءكم قد :أي القرآن. وبالنور

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حممد وهو ،واجلالل العزة رب من برهان وأعظم حجة أكرب الناس أهيا جاءكم لقد أي: البرش،

 (.املعجز العظيم بالقرآن جاء

 إيامنه بإزاء رهقد   ثواب يف ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿ (175)

 وتعاىل سبحانه اهلل إىل ﴾ېئېئ﴿ عليه زائد إحسان ﴾ېئ﴿ واجب حلق   قضاء ال ،منه رمحة وعمله

 اآلخرة. يف اجلنة وطريق الدنيا، يف والطاعة اإل سالم هو ﴾ىئىئىئ﴿
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ٻٻٻٻٱ﴿ (171)

 والد وال ولد له يكن ومل مات من يف ﴾پپ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ﴿

 أو األبوين من األخت باألخت واملراد ﴾ٿٿٿ

 كان إن أخته يرث واملرء أي: ﴾ٹٿ﴿ األب

ڦڤڤڤڤٹٹٹ﴿ بالعكس األمر

 عنه اإلخبار وفائدة ﴾ڄڄڄڦڦڦ

 دون عددال باعتبار احلكم أن عىل التنبيه باثنتني

ڃڃڃڄ﴿ وغريمها والكرب الصغر

ڇڇڇچڇچچچڃ

 الذي ضاللكم لكم تعاىل اهلل يبني أي: ﴾ڍڌڍ

 عنه لتحرتزوا وطباعكم خليتم إذا شأنكم من

 والصواب احلق لكم يبني أو خالفه، وتتحروا

 ﴾ڈڈڎڎڌ﴿ تضلوا أن كراهة

 واملامت. املحيا يف العباد بمصالح عامل فهو

 نساءال سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َرب   هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 املائدة سورة

 آية وعرشون مئة وآيها مدنيَّة،
 املوثق. العهد :والعقد العهد، بمقتىض يامالق هو :الوفاء ﴾ککڑڑژژ﴿ (1)

 وما التكاليف، من إياهم وألزمها عباده عىل وتعاىل سبحانه اهلل عقدها التي العقود يعم   ما بالعقود املراد ولعل

گکک﴿ حيسن أو به الوفاء جيب مما ونحوها واملعامالت األمانات عقود من بينهم يعقدون

 األنعام، من البهيمة ومعناه ،للبيان األنعام إىل وإضافتها يمي ز، ال حي كل   :والبهيمة   ؛للعقود تفصيل   ﴾گ

ڱڱڳڳ﴿ حتريمه ﴾ڳڳگگ﴿ الوحش وبقر الظباء هبا وأحلق الثامنية، األزواج وهي

م   ﴾ڱڱ م وهو حرام، مجع احل ر   وحتريم. حتليل من ﴾ڻڻڻڻںں﴿ املحر 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چڇچچچڃڃڃڃڄ

 ڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇڇ
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¬ 
گککککڑڑژژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئائەئائى

 ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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 األمر جميء عند تعاىل اهلل من ووجلك خوف ك نواهيه عن االنتهاءو تعاىل اهلل أوامر امتثال عالمة )أقول:

 أحي اللهم أيدهيم. يف فيام طمع وال إليهم حاجة غري من للخلق وتتواضع نفسك، يف له تذل   وأن والنهي،

 .(موسل   وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل   ،لك وبالذكر لك وبالطاعة عليك لبالتوك   قلوبنا

 :أي أشعر، ما اسم وهي شعرية، مجع احلج، مناسك يعني ﴾ھہہہہۀۀ﴿ (9)

عل مي شعارًا، ج   وعال، جل اهلل دين :وقيل النسك. وأعالم احلج عالمات ألهنا ومواقفه احلج أعامل به س 

مْ ْ﴿َوَمنْ  وتعاىل: سبحانه لقوله  أو فيه بالقتال ﴾ھھھ﴿ دينه :أي [٢9 :احلج] اهلِل﴾َْشعائِرَُْْيَعظِّ

 :أي ﴾ۓۓ﴿ الكعبة إىل أهدي ما ﴾ےے﴿ (تقديمها أو احلرم األشهر تأخري والنيسء:) بالنيسء

ل د ما وهي قالدة، مجع والقالئد   اهلَدي. من القالئد ذوات ڭ﴿ له ي تعرض فال هدي   أنه به لي علم اهلدي، به ق 

ۋٴۇ﴿ عنهم ويرىض يثيبهم أن ﴾ۈۈۆۆۇۇ﴿ لزيارته قاصدين ﴾ڭڭڭ

 شدة ﴾ېۉ﴿ حيملن كم ال :أي ﴾ۉۅ﴿ اإل حرام زوال بعد االصطياد يف إذن   ﴾ۋۅ

 ﴾ائەئائ﴿ احلديبية عام عنه صدوكم ألن ﴾ىىېېې﴿ وعداوهتم بغضهم

ۈئۈئۆئۆئ﴿ اهلوى وجمانبة األمر ومتابعة واإل غضاء العفو عىل ﴾ۇئۇئوئوئەئ﴿ باالنتقام

  أشد. فانتقامه ﴾ییییىئىئىئېئ﴿ واالنتقام للتشفي ﴾ېئېئ

 الزمان، هذا يف نادرة أصبحت ألهنا ،والتقوى الرب عىل تعينك التي الفئة تلك عن جاهداً  بحثا )أقول:

 ألهنم الناس، من الفئة هذه جمالسة عدم يف نفسك جاهد ؛أكثرهم فام والعدوان اإلثم عىل يعينونك الذين أما

 يعينك عمن ابحث ،الرشعية باحلجة هواها تؤيد التي الفئة تلك من كانوا إن وخاصة ودنياك، دينك يرضون

ه اللهم ،وجل عز هلل بل ،ألنفسهم هونكيوج   ال وهم ،والتقوى الرب   عىل  .(إليك قلوَبنا وج 
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 يتىل ما بيان   ﴾ٻٻٱ﴿ (٢)

 تذكية غري من الروح فارقه ما وامليتة عليكم.

پپٻ﴿ املسفوح الدم :أي ﴾ٻ﴿

 تعاىل اهلل لغري الصوت رفع :أي ﴾ڀڀپپ

 ذبحه عند والعزى الالت باسم كقوهلم: به

 ﴾ڀ﴿ باخلنق ماتت التي :أي ﴾ڀ﴿

 متوت حتى حجر أو خشب بنحو املرضوبة

 فامتت بئر يف أو علو   من تترد   التي ﴾ٺ﴿

 بالنطح فامتت أخرى نطحتها التي ﴾ٺ﴿

 فامت، السبع منه أكل وما ﴾ٿٺٺ﴿

 مما أكلت إذا الصيد جوارح أن عىل يدل وهو

 أدركتم ما إال ﴾ٿٿٿ﴿ حتل مل طادتهاص

 يف والذكاة ذلك. من مستقرة حياة وفيه ذكاته

ٹٹ﴿ دبمحد   واملريء احللقوم بقطع الرشع

 وهي األنصاب، واحد النصب ﴾ٹٹ

ون عليها يذبحون البيت حول منصوبة كانت أحجار م :أي ﴾ڤڤڤڤ﴿ قربة ذلك وَيعد  ر   وح 

 ريب، أَمَرين أحدها: عىل مكتوب أقداح، ثالثة رضبوا فعالً  قصدوا إذا أهنم كوذل باألزالم، االستقسام عليكم

فل   والثالث ريب، هناين اآلخر: وعىل ْفل غ   خرج وإن ذلك، عىل مضوا اآلمر خرج فإن ،فيه( عالمة ال ما )والغ 

 هلم قسم ما معرفة طلب االستقسام فمعنى ثانيًا. أعادوها( )أي: أجالوها الغفل خرج وإن عنه، جتنبوا الناهي

 الغيب، علم يف دخول   ألنه فسقاً  وكون ه االستقسام. إىل إشارة ﴾ڦڦڦ﴿ باألزالم هلم يقسم مل ما دون

 إن ورشك   وجهالة   اهلل، «ريب»ـب أريد إن وتعاىل سبحانه اهلل عىل وافرتاء إليه، طريق ذلك أن باعتقاد وضالل

ردْ  مل ﴾ڦ﴿ الصنم به أريد ڄ﴿ اآلتية األزمنة من به يتصل وما احلارض الزمان أراد وإنام بعينه، يوماً  به ي 

 عليه يغلبوكم أن من أو وغريها، اخلبائث هذه بتحليل عنه ورجوعكم إبطاله من أي: ﴾ڃڄڄڄ

  يل. اخلشية وأخلصوا ﴾ڃچ﴿ عليكم َيظهروا أن ﴾ڃڃ﴿

 العقائد قواعد عىل بالتنصيص أو كلها، األديان عىل واإلظهار بالنرص ﴾ڇچچچ﴿

چچ﴿ تعاىل: اهلل رمحه يبينللرش املنري الرساج ويف) االجتهاد وقوانني الرشائع أصول عىل والتوقيف

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچڃچڃڃ

ڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇ

گگکککڑکڑژژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓےۓےھھھ

ۉۉۅۅۋٴۇۋۈۈۆۆ

ەئائائىېىېېې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ییىئیىئىئېئېئېئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئجئی
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 وال حالل اآلية هذه بعد ينزل فلم واحلرام، واحلالل واجلهاد واحلدود والسنن الفرائض :أي ﴾ڇچ

 وهدم مكة بفتح أو الدين بإكامل أو والتوفيق باهلداية ﴾ڇڇڇ﴿ (الفرائض من يشء وال حرام

 غري. ال تعاىل اهلل عند الدين وهو األديان، بني من ديناً  لكم اخرتته ﴾ڌڎڌڍڍ﴿ اجلاهلية منار

ڑژ﴿ جماعة ﴾ژڈ﴿ املحرمات هذه من يشء تناول إىل اضطر فمن املعنى: ﴾ڈڎ﴿

 ال ﴾گگککک﴿ الرخصة حد جماوزاً  أو تلذذاً  يأكلها بأن إليه ومنحرف له مائل غري ﴾ڑک

 بأكله. يؤاخذه

م ما عليهم ت يل ملا كأهنم ﴾ڳڳڳگگ﴿ (4) ر  ڱڱڳ﴿ هلم أ حل   عام سألوا عليهم ح 

ڻںں﴿ حرمته عىل قياس وال نص   يدل مل ما أو عنه، تنفر ومل السليمة الطباع تستخبثه مل ما ﴾ڱڱ

 ﴾ہہۀۀڻ﴿ الصيد إياه منيمعل   ﴾ڻ﴿ الصيد كواسب واجْلوارح   علمتم. ما وصيد   ﴾ڻ

 سبحانه منه منحة هو الذي بالعقل مكتسب أو تعاىل، اهلل من إهلام هبا العلم فإن التأديب، وطرق احليل من

 وينرصف بزجره ينزجر وأن صاحبه، بإرسال الصيد اتباع من تعلموه أن تعاىل اهلل علمكم مما أو وتعاىل،

 الصالة عليه لقوله منه، تأكل مل ما وهو ﴾ھھہہ﴿ منه يأكل وال الصيد عليه ويمسك بدعائه

 وإليه [عليه متفق] «نفسه عىل أمسك إنام تأكل فال منه أكل وإن» :عنه تعاىل اهلل ريض حاتم بن لعدي والسالم

 عليه سموا بمعنى أمسكن، ملا أو إرساله، عند عليه سموا املعنى: ﴾ےۓےھھ﴿ الفقهاء أكثر ذهب

. جل   بام فيؤاخذكم ﴾ۆۇۇڭڭ﴿ حمرماته يف ﴾ڭڭۓ﴿ ذكاته أدركتم إذا  ودق 

 الذين ويعم وغريها، الذبائح يتناول ﴾ېۉۉۅۅۋٴۇۋۈۈۆ﴿ (5)

 وكذلك) منهم وتبيعوه تطعموهم أن عليكم فال ﴾ېىېې﴿ والنصارى اليهود الكتاب أوتوا

 األوىل هو ما عىل بعث   وختصيصهن ،العفائف أو احلرائر :أي ﴾ائائى﴿ (لكم حل طعامهم

 حتل   ال عنهام: اهلل ريض عباس ابن وقال ،حربيات كن وإن ﴾ۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿

 جماهرين غري ﴾ېئېئ﴿ بالنكاح اءأعف   ﴾ېئ﴿ مهوَرهن   ﴾ۈئۈئۆئ﴿ احلربيات

ين ﴾ىئیىئىئ﴿ ىبالزن جئییی﴿ واألنثى الذكر عىل يقع الصديق، :ندْ واخل   به. م رس 

يامن يريد ﴾مبخبحبجبيئىئمئحئ  عنه. واالمتناع إنكاره به وبالكفر م،اإل سال رشائع باإل 
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پٻٻٻٻٱ﴿ (1)

 قصدتم إذا أو ،القيام أردتم إذا :أي ﴾پ

 له؛ قصد   له والقيام اليشء إىل التوجه ألن الصالة؛

 إىل قائم كل   عىل الوضوء يوجب اآلية وظاهر

 خالفه عىل واإل مجاع ،ثا ُدُ حُ مُ  يكن مل وإن الصالة

 الصالة عليه أنه» روي ملا ،(السنة من هذا أقول:)

 واحد بوضوء اخلمس الصلوات صىل والسالم

 صنعَت  عنه: تعاىل اهلل ريض عمر فقال الفتح، يوم

 أخرجه] «فعلت ه عمداً  :فقال تصنعه؟ تكن مل شيئاً 

 إىل قمتم إذا :واملعنى .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام

الة ثني. الص  پ﴿ للندب فيه األمر :وقيل حمد 

واَأم   ﴾پ ڀڀ﴿ عليها املاء ر 

 املغسول يف املرفقني دخول عىل اجلمهور ﴾ڀ
 

 :وقيل مزيدة، الباء ﴾ٺڀ﴿

 الواجب؛ قدر يف العلامء واختلف للتبعيض.

 يقع ما أقل   عنه تعاىل اهلل ريض الشافعي فأوجب

 الصالة عليه ألنه س،الرأ ربع مسح عنه: تعاىل اهلل ريض حنيفة وأبو باليقني. أخذاً  (املسح اسم) االسم عليه

 ويؤيده: وجوهكم، عىل عطفاً  ﴾ٺٿٺٺ﴿ الربع من قريب وهو ،ناصيته عىل مسح والسالم

ٿٿٿ﴿ تعاىل اهلل رمحهم األئمة أكثر وقول عليهم، اهلل رضوان الصحابة وعمل الشائعة، السنة

اف مرضاً ) ﴾ڤٹٹ﴿ فاغتسلوا ﴾ٹٹ  مرضاً  أو فاقد،كال الواجد فإن   ،املاء استعامل من معه ُي 

 بخروج فأحدث) ﴾ڄڄڦڦڦڦ﴿ (فيه جتدونه ال) ﴾ڤڤڤ﴿ (إليه الوصول عن يمنعه

 الشافعي   اإلمام استدل   وبه ببرشتكم، برشهتن   ماسستم أو) ﴾ڃڄڄ﴿ (السبيلني أحد من اخلارج

نوا فلم) ﴾ڃڃڃ﴿ (جامعتموهن   أو وقيل: الوضوء. ينقض اللمس أن   عىل تعاىل اهلل رمحه  من تتمك 

 أي:) ﴾ڇڇڇڇچچچچ﴿ (كاملفقود عنه املمنوع إذ استعامله،

دوا م رضب لو احلنفي ة: قالت ولذا طاهرًا، األرض وجه من شيئاً  فتعم   وقال أجزأه. به ومسح يده املتيم 

 يريد ما :أي ﴾ڈڎڎڌڌڍڍ﴿ (الرتاب من يشء باليد يعلق أن من بد   ال أصحابنا:

 عن ركمليطه   أو فكم،لينظ   ﴾ژژڈ﴿ عليكم تضييقاً  بالتيمم األمر أو للصالة طهارةبال األمر

 هو ما برشعه ﴾ڑ﴿ باملاء التطهري أعوزكم إذا بالرتاب ركمليطه   أو للذنوب، تكفري الوضوء فإن الذنوب،

پپپٻٻٻٻٱ

ٺڀڀڀڀپ

ٹٹٿٿٿٺٿٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچ

ژژڈڈڎڎڌ

ککککڑڑ

ڳڳڳگگگگ

ۀۀڻڻڻڻںڱںڱڱڱڳ

ھھھھہہہہ

ڭڭڭڭۓےۓے

ۉۅۅۋٴۇۋۈۈۆۇۆۇ

ائائىىېېېېۉ

 ۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئ
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 ئمهبعزا عليكم إنعامه برخصه ليتم   أو الدين، يف ﴾کڑ﴿ لذنوبكم رومكف   ألبدانكم رمطه  

 وقتها دخول قبل للصالة يستعد   أن اخلائف املسلم للعبد بد   ال )أقول: نعمته ﴾ککک﴿

 حتى «اهلل إال إله ال»ـب   يعني بالذكر ويشتغل فيه، الصالة أراد الذي املكان يف الصالة وينتظر الوضوء، بإسباغ

 روحه وتصيل صالته، يف هرب   عىل بقلبه قبلوي عال، و جل هرب   ملناجاة قلبه ئوهيي الدنيا، شواغل القلب من يقطع

ْْدْ ﴿قَْ فيهم: تعاىل اهلل قال الذين من يكون وحينئذ قالبه، يف
َ
 ﴾ونَْعُْاشِْخَْْمْ هِْتَِْلَْصِْْفْْمْ هُْْينَْاَّلِْْ*ْونَْنُْمِْؤْ مُْال ْْحَْلَْف ْأ

َْعِنَْْتن َهْْالَصَلةَْْإِنَْ﴿ تعاىل: قوله يف كام ،واملنكر الفحشاء عن صاحبها تنهى التي الصالة فهذه [9ـ1 :املؤمنون]
َشاء رَُْْوال ُمنَكرِْْال َفح  ك  َبُْْاهللَِْْوَّلِ ك 

َ
نَُعونََْْماَْيع لَمَُْْواهللُْْأ  بينه ما يعرف أن العبد أراد وإذا .[45 :العنكبوت] ﴾تَص 

 هللوا التوفيق، تعاىل اهلل ومن ،حصته فتلك صالته من يعقل ما فبمقدار صالته، يف فلينظر صلة، من ربه وبني

 .(السبيل سواء إىل هيدي وتعاىل تبارك

ڳڳڳ﴿ شكره يف وترغبكم املنعم لتذكركم باإل سالم، ﴾گگگگ﴿ (7)

 والطاعة السمع عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بايعهم حني املسلمني عىل أخذه الذي امليثاق يعني ﴾ڱںڱڱڱڳ

 نعمه (نسيان أي:) إنساء يف ﴾ڻڻں﴿ الرضوان بيعة أو العقبة، ليلة ميثاقه أو واملكره، واملنشط واليرس العرس يف

 أعاملكم. جليات عن فضالً  عليها فيجازيكم بخفياهتا، :أي ﴾ہہۀۀڻڻ﴿ ميثاقه ونقض

ۇڭڭڭڭۓےۓےھھھھہہ﴿ (8)

 حيل، ال ما بارتكاب عليهم فتعتدوا فيهم، العدل ترك عىل للمرشكني بغضكم ةشد   كمحيملن   ال :املعنى ﴾ۇۆ

 ﴾ٴۇۋۈۈۆ﴿ (الغيظ من) قلوبكم يف مما تشفياً  عهد ونقض وصبية نساء وقتل وقذف لةكمث

ح للتقوى. أقرب العدل :أي  وبني اجلَور عن هناهم ما بعد التقوى، من بمكان   أنه وبني بالعدل، باألمر هلم رص 

ېۉۉۅۅۋ﴿ !املؤمنني؟ مع بالعدل ظنك فام الكفار مع للعدل هذا كان وإذا ؛اهلوى مقتىض أنه

 إليهم وصلت التي الغراء الرشيعة هي للبرش األساسية القواعد )أقول: به فيجازيكم ﴾ېېې

 ال الذي العامل   جالله جل   وربنا ؛آخرته يف عنها مسؤول واملكلف أزلية، أبدية قواعد هي ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثة منذ

 وعىل .ومآالً  ابتداء العباد بحال أعلم فهو ومستقبل، وحارض ماض من يشء وتعاىل سبحانه علمه عن يعزب

 وهو اإلهلي للقانون موافقاً  الدنيا يف استمتاعه يكون وأن -9 اإلهلي. للحكم ينقاد أن -1 للمسلم: بد   ال هذا

 إذا وعال، جل   اهلل وبني بينه باهلوى، علمه ويظهر ،باهلوى يتكلم من عىل ننقد أن علينا يلزم ال ولذا ،اإليامن عني

 جيري وأن -٢ بالعدل. يقر   ال نفسه ضد كان وإذا ،نفسه ضد   ألنه يفيد ال القول ولكن ،عليه لعيط   ؤمنامل قدق  

 .(الطاهرة الطيبة أنفسهم عىل عرصهم يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب أجراها كام جوارحه، عىل الرشعية األحكام

 هلذا تصديقاً ) ﴾ەئوئەئ﴿ (بألسنتهم باإليامن أقروا أي:) ﴾ائائىى﴿ (2)

 .([تعاىل اهلل رمحه للرشبيني املنري الرساج] اجلنة هو العظيم واألجر) ﴾ۆئۆئۇئۇئوئ﴿ (اإلقرار
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ٻٻٻٻٱ﴿ (12)

 أن تعاىل، عادته من هذا ﴾پپپ

تب    بحق   وفاءً  اآلخر حال الفريقني أحد حال عـي 

 لقلوهبم. وتطييب للمؤمنني وعد   مزيد وفيه الدعوة،

ڀڀڀڀپ﴿ (11)

 والسالم الصالة عليه أنه» روي ﴾ٺٺ

 عنهم اهلل ريض األربعة اخللفاء ومعه قريظة أتى

 أمية بن عمرو قتلهام مسلَمني لدية يستقرضهم

 أبا يا نعم فقالوا: مرشَكني، حيسبهام خطأً  الضمري

 فأجلسوه ونقرضك، نطعمك حتى اجلس القاسم،

وا  رحى إىل جحاش بن عمرو فعمد بقتله، ومه 

 يده وعال جل اهلل فأمسك يه،عل يطرحها عظيمة

 وقيل: .«فخرج فأخربه السالم عليه جربيل فنزل

 بشجرة سالحه وعلق منزالً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نزل»

 وقال: سيفه فسل   أعرايب فجاء عنه، الناس وتفرق

 من جربيل فأسقطه اهلل! فقال: مني؟ يمنعك من

 حممداً  أن وأشهد اهلل إال إله ال أن دأشه أحد، ال فقال: مني؟ يمنعك من وقال: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فأخذه يده،

ٹ﴿ واإلهالك بالقتل ﴾ٹٿٿٿٿٺٺ﴿ .[عليه متفق] فنزلت «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 ﴾ڄڦڦڦڦڤڤڤ﴿ عنكم مرضهتا ورد   إليكم، متد أن منعها ﴾ٹڤٹ

يصال الكايف فإنه  الرش. ودفع اخلري إل 

 النهار وأطراف الليل آناء والبكاء واالبتهال عبالترض   الباب والزم العاملني، إله بموالك اعتصم )أقول:

 وتوفيقه بنظره إال الفتن هذه من سالمة وال تعاىل، اهلل برمحة إال األمر هذا من نجاة ال فإنه ،املترضعني مع

 فإنه ،حال كل   عىل تعاىل باهلل واملستعان موالك، مرضاة يف نفسك وجاهد الغافلني، رقدة من هفتنب   وعنايته،

 .(الرامحني أرحم تعاىل وهو ،عنيم خري

 سبط، كل من شاهداً  ﴾ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ﴿ (19)

 فرغوا ملا إرسائيل بني أن روي به. أمروا بام بالوفاء عليهم يكفل كفيالً  أو عنها، ويفتش قومه أحوال عن ينقب

 يسكنها وكان الشام، ضأر من أرحياء إىل باملسري وتعاىل سبحانه اهلل أَمَرهم بمرص واستقروا فرعون من

 وأمرَ  نارصكم، فإين فيها من وجاهدوا إليها فاخرجوا وقرارًا، داراً  لكم كتبتها إين وقال: الكنعانيون، اجلبابرة

پٻٻٻٻٱ

ڀڀڀڀپپپ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڦڤڤڤٹڤٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ڈڈڎڎڌڍڌڍ

ککڑڑژژ

گگگکک

ڱڱڱڳڱڳڳڳگ

ۀۀڻڻڻڻںں

ھھھہہہہ

ڭڭڭۓۓےےھ

ۅۉۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

 ائائىىېېېېۉ
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روا بام بالوفاء عليهم كفيالً  سبط كل من يأخذ أن والسالم الصالة عليه موسى  امليثاق عليهم فأخذ به، أم 

ثوا أن وهناهم األخبار، يتجسسون النقباء بعث كنعان أرض من دنا لامف هبم، وسار النقباء منهم واختار  حيد 

 يوفنا بن كالب إال امليثاق، ونكثوا قومهم وحدثوا ورجعوا فهابوا شديدًا، وبأساً  عظيمة أجراماً  فرأوا قومهم،

  السالم. عليه يوسف بن أفرائيم سبط من نون بن ويوشع هيوذا، سبط من

ژژڈڈڎڎڌ﴿ بالنرصة ﴾ڍڌڍڇڇ﴿

نفاق ﴾کککڑ﴿ وقويتموهم نرصمتوهم :أي ﴾ڑ  )أقول: اخلري سبيل يف باإل 

 وال من   يتبعه ال ما أو ب،طي   من كان ما وهو ،وعال جل اهلل لرضا طلباً  اخلري لسبي يف أموالكم من أنفقتم أي:

ڳڱڳڳڳگگگگک﴿ (حالل مال من كان ما أو أذى،

ڻڻڻں﴿ العظيم الوعد به املعلق املؤكد طالرش ذلك بعد ﴾ںڱڱڱ

 معه. عذر وال فيه شبهة ال ضالالً  ﴾ۀڻ

 عن تنفعل ال ﴾ھھھہ﴿ رمحتنا من طردناهم ﴾ہہہۀ﴿ (1٢)

 تغيري من أشد قسوة ال فإنه قلوهبم، قسوة لبيان استئناف   ﴾ۓۓےےھ﴿ والنذر اآليات

 أو التوراة، من ﴾ۇۇڭڭ﴿ وافياً  نصيباً  وتركوا ﴾ڭڭ﴿ عليه واالفرتاء وتعاىل سبحانه اهلل كالم

فوا أهنم واملعنى ملسو هيلع هللا ىلص. حممد اتباع من ۈۈۆۆ﴿ ينالوه فلم عليهم أنزل مما حظهم وتركوا التوراة حر 

. فرقة   أو منهم، خيانة   ﴾ۋٴۇ  ترى تزال ال أسالفهم، وعادة عادهتم من والغدر اخليانة أن واملعنى خائنة 

 أو وآمنوا، تابوا إن ﴾ېېېۉ﴿ منهم آمنوا الذين وهم ُيونوا، مل ﴾ۅۉۅۋ﴿ منهم ذلك

 عليه. وحث   بالصفح لألمر تعليل   ﴾ائائىىې﴿ اجلزية والتزموا عاهدوا
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پٻٻٻٻٱ﴿ (14)

 كام ميثاقهم النصارى من وأخذنا :أي ﴾پ

 ﴾ڀڀڀپپ﴿ قبلهم ممن أخذنا

ٺ﴿ فألزمنا ﴾ڀ﴿ (عهداً  نقضوا أي: )أقول:

 ف َرق   بني ﴾ٿٿٿٺٺٺ

ٹٿ﴿ اليهود وبني بينهم أو النصارى،

 والعقاب. باجلزاء ﴾ڤڤٹٹٹ

ڦڦڤڤ﴿ (15)

ڃڄڄڄڄڦڦ

 يف الرجم وآية ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد كنَعت   ﴾ڃڃ

 بأمحد والسالم الصالة عليه عيسى وبشارة التوراة،

 ختفونه، مما ﴾چچچڃ﴿ اإل نجيل يف ملسو هيلع هللا ىلص

ڇچ﴿ ديني   مر  أ يف إليه يضطر مل إذا به ُيرب ال

 القرآن، يعني ﴾ڌڍڍڇڇڇ

 والكتاب   والضالل، الشك لظلامت الكاشف فإنه

 ملسو هيلع هللا ىلص. حممداً  بالنور يريد :وقيل اإل عجاز. الواضح

يامن رضاه اتبع من ﴾ژڈڈڎڎڌ﴿ (11)  السالمة طرق ﴾ڑژ﴿ منهم باإل 

 بتوفيقه أو بإرادته ﴾گ﴿ اإل سالم إىل الكفر أنواع من ﴾ککککڑ﴿ العذاب من

 حمالة. ال إليه ومؤد   وتعاىل، سبحانه اهلل إىل الطرق أقرب هو طريق   ﴾ڳڳگگگ﴿

 مل وقيل منهم، باالحتاد قالوا الذين هم ﴾ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ﴿ (17)

ح ن هو يكون أن لزمهم واحد   إال إله ال وقالوا الهوتاً  فيه أن زعموا ملا ولكن منهم، أحد به يرص   إليهم سباملسيح،ف 

 وإرادته قدرته من يمنع فمن ﴾ہہہۀۀڻ﴿ ملعتقدهم وتفضيحاً  جلهلهم توضيحاً  قوهلم، الزم

 قوهلم. فساد عىل بذلك احتج ﴾ڭڭڭڭۓۓےےھھھھہ﴿ شيئاً 

ه:  عن بمعزل فهو كذلك كان ومن املمكنات، كسائر للفناء قابل مقهور مقدور السالم عليه املسيح أن وتقرير 

 ملا إزاحة   ﴾ېېېېۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈۆۆۇۇ﴿ هيةاأللو

 السموات خلق كام أصل غري من ُيلق اإل طالق، عىل قادر وتعاىل سبحانه أنه واملعنى أمره. يف الشبهة من هلم عرض

 جيانسه، أصل ومن احليوانات، من وكثري كآدم جنسه من ليس أصل من فينشئ بينهام، ما كخلق أصل ومن واألرض،

 الناس. كسائر منهام أو السالم، عليه كعيسى وحدها أنثى من أو حواء، خلق كام وحده َذَكر   نم إما

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڤڤڤڤٹٹ

ڄڄڄڦڦڦڦ

چڃڃڃڃڄ

ڍڇڇڇڇچچچ

ژڈڈڎڎڌڌڍ

کککڑڑژ

ڳگگگگک

ںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھ

ۆۆۇۇڭڭڭ

 ېېېېۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈ
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ٻٻٻٻٱ﴿ (18)

 امعليه واملسيح عزير :هُ ـي ُـن ُـابُ  أشياع ﴾پپپ

 فإن أي: ﴾ڀڀڀڀپ﴿ السالم

 كان من فإن   بذنوبكم، يعذبكم َفل مَ  زعمتم ما صح

 وقد به،تعذي يوجب ما َيفعل ال املنصب هبذا

 واعرتفتم واملسخ، واألرس بالقتل الدنيا يف عذبكم

ٺٺٺ﴿ معدودات أياماً  بالنار سيعذبكم بأنه

 ﴾ٹٿٿ﴿ تعاىل اهلل خلقه ممن ﴾ٿٿٺ

 ﴾ٹڤٹٹ﴿ وبرسله به آمن من وهم

 سائر معاملة يعاملكم أنه واملعنى كفر. من وهم

ڤڤڤ﴿ عنده لكم مزية ال الناس

 خلقاً  كوهنا يف سواء كلها ﴾ڦڦڦڦ

 املحسن فيجازي ﴾ڄڄڄ﴿ له وملكاً 

 بإساءته. وامليسء بإحسانه

چڃڃڃڃڄ﴿ (12)

رسال، من فتور حني عىل جاءكم :أي ﴾ڇڇچچ﴿ الدينَ  :أي ﴾چ ڇ﴿ الوحي من وانقطاع اإل 

 ال :أي ﴾ڑڑژژڈ﴿ به وتعتذروا ذلك تقولوا أن كراهةَ  ﴾ڎڈڎڌڌڍڍڇ

رسال عىل فيقدر ﴾گگکککک﴿ اءكمج فقد ﴾ڍڍ﴿بـ تعتذروا  بني فعل كام ترتى اإل 

رسال وعىل نبي، وألف سنة مئة وسبع ألف بينهام كان إ ذْ  والسالم، الصالة عليهام وعيسى موسى  فرتة عىل اإل 

 وأربعة سنة وستون وتسع مئة مخس أو مئة ست بينهام كان والسالم الصالة عليهام وحممد عيسى بني فعل كام

 إليهم بعث بأن عليهم امتنان اآلية ويف العبيس. سنان بن خالد العرب من وواحد إرسائيل بني من ثالثة ءأنبيا

 إليه. يكونون ما أحوج وكانوا الوحي آثار انطمست حني

 فأرشدكم ﴾ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿ (92)

 أو منكم وجعل :يأ ﴾ڻڻ﴿ األنبياء من إرسائيل بني يف بعث ما أمة يف يبعث ومل هبم، ورشفكم

 عليه عيسى بقتل ومهوا السالم عليه حييى قتلوا حتى فرعون، بعد األنبياء تكاثر امللوك فيهم تكاثر وقد فيكم.

 والسلوى، املن وإنزال الغامم، وتظليل البحر، فلق من ﴾ھہہہہۀۀڻ﴿ السالم

 اهنم.زم عامَلي بالعاملني املراد وقيل: وعال. جل اهلل آتاهم مما ونحوها

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤٹڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

کککڑڑژژڈڎڈڎڌڌ

ڳڳڳڳگگگگک

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھہہہہۀۀڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىىېېېېۉۉۅ

ۇئۇئوئوئەئەئائائ

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 ىئمئحئجئیییىئیىئ
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م   املقدس. بيت أرض ﴾ےھھھ﴿ (91)  األنبياء قرار كانت ألهنا بذلك يتس 

 تكون أهنا اللوح يف كتَب  أو لكم، َقَسمها ﴾ڭۓۓے﴿ املؤمنني ومسكن والسالم الصالة عليهم

ڭڭ﴿ [91 ائدة:]امل ﴾َعلَي ِهمْ ُُْمََرَمةْ ْفَإِنَها﴿ :عصوا ما بعد هلم لقوله وأطعتم، آمنتم إن ولكن لكم، مسكناً 

 اهلل عىل الوثوق وعدم بالعصيان دينكم عن ترتدوا ال أو اجلبابرة، من خوفاً  مدبرين ترجعوا وال ﴾ۇڭ

 الدارين. ثواب ﴾ۆۆۇ﴿ وتعاىل سبحانه

ېېۉۉۅ﴿ مقاومتهم تتأتى ال متغل بني ﴾ۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (99)

 هبم. َلنَا َطاَقة الَ  إ ذ ﴾ەئائائىىېې

 ويتقونه. وتعاىل سبحانه اهلل ُيافون :أي ﴾ۇئۇئوئ﴿ ويوشع كالب   ﴾وئەئ﴿ (9٢)

يامن ﴾ۈئۆئۆئ﴿ والسالم الصالة عليه موسى إىل وسارا أسلام اجلبابرة من رجالن :وقيل  باإل 

 أي:) طوهموضاغ   (فاجئوهم ي:يعن) توهمباغ   :أي ،قريتهم باَب  ﴾ېئېئۈئ﴿ والتثبيت

 ﴾ىئیىئىئېئ﴿ (الصحراء يف الدخول أي:) اإلصحار من وامنعوهم املضيق يف (زامحوهم

حئجئییی﴿ فيها قلوب ال أجسام وألهنم أجسامهم، عظم من املضايق يف عليهم الكر   لتعرس

قني به مؤمنني :أي ﴾ىئمئ  بوعده. ومصد 
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (94)

ٺٺٺڀڀڀپڀپ

 تعاىل باهلل استهانةً  ذلك قالوا ﴾ٿٺ

 هبام. مباالة   دمَ وع والسالم الصالة عليه ورسوله

 ﴾ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿ (95)

 المُ  وتعاىل سبحانه اهلل إىل ه  وحزن   هثَ ـبَ  شكوى قاله
 يثق موافق معه يبق ومل منهم، وأيس قومه خالفه

 املذكوران والرجالن السالم، عليه هارون غري به

ن من كاَبدَ  ل ما هبام يثق مل يوافقانه كانا وإن  قومه تلو 

 بأن ﴾ڦڦڦڦڤڤ﴿

 يستحقونه. بام عليهم وحتكم نستحقه بام لنا حتكم

 املقدسة األرض فإن ﴾ڄڄ﴿ (91)

 يملكوهنا وال يدخلوهنا ال ﴾ڄڃڄ﴿

چچڃڃڃ﴿ عصياهنم بسبب

 يرون ال متحريين فيها يسريون :أي ﴾چچ

 والسالم. الصالة عليه موسى به خاطَب  ﴾ڍڍڇڇڇڇ﴿ طريقاً 

 واحد كل يزوج أن آدم إىل وتعاىل سبحانه اهلل أوحى ل،وهابي قابيل ﴾ڈڈڎڎڌ﴿ (97)

با آدم: هلام فقال أمجل، كانت توأمته ألن قابيل منه فسخط اآلخر، توأمة منهام ب َل  أيكام فمن قربانًا، قر   تزوجها، ق 

ب َل   دقبالص ملتبساً  أي: ﴾ژ﴿ فعل ما وفعل سخطاً  قابيل فازداد فأكلته، نار نزلت بأن هابيل قربان َفق 

 غريها أو ذبيحة من وتعاىل سبحانه اهلل إىل به يتقرب ما اسم والقربان ﴾ڑڑژ﴿ األولني كتب يف ملا موافقاً 

طَ  ألنه ﴾گگگکککک﴿ لص ومل وتعاىل، سبحانه اهلل حكم َسخ   قربانه، يف النية ُي 

ده ﴾ڳڳگ﴿ عنده ما أخس إىل وَقَصدَ  ڳڳ﴿ ولذلك نه،قربا تقبل عىل له احلسد لفرط بالقتل توع 

 تقتلني؟ فل مَ  قبيل، من ال التقوى برتك نفسك ق َبل   من أ ت يَت  إنام :أي ﴾ںڱڱڱڱ

 ﴾ۓےےھھھہھہہہۀۀڻڻڻڻں﴿ (98)

ج ولكن منه، أقوى هابيل كان قيل:  يبح مل الدفع ألن وتعاىل، سبحانه اهلل من خوفاً  له واستسلم قتله عن حتر 

،  األفضل. هو ملا حترياً  أو بعد 

ڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڃڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھہھہہہۀۀڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائىىېېېېۉۉ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ییىئىئىئېئېئۈئېئۈئ

 حبجبيئىئحئمئجئیی
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 إنام :املعنى ﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (92)

 إيل. يدك ببسطك وإثمك يدي، إليك بسطت   لو إثمي حتمل أن إرادة لك أستسلم  

لته ﴾ېېۉۉۅ﴿ (٢2)  ديناً  ﴾ائىىېې﴿ ووسعته له فسه 

 حمزونًا. مطروداً  عمره مدة بقي إذ ودنيا،

 أمره يف حتري   قتله ملا أنه روي ﴾ۈئېئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿ (٢1)

 فحفر اآلخر، أحدمها فقتل فاقتتال، غرابني تعاىل اهلل فبعث آدم، بني من ميت أوَل  كان إذ به، يصنع ما يدر   ومل

 وحترس. جزع كلمة   ﴾ېئېئ﴿ امليت جسده أخيه بسوأة واملراد احلفرة. يف ألقاه ثم ورجليه، بمنقاره له

جئییییىئىئىئ﴿ اهللكة والويلة: أوانك. هذاف احرضي ويلتي يا :واملعنى

 يف التحري من فيه ابدك مل ا قتله، عىل ﴾حبجبيئىئ﴿ إليه! اهتدى ما مثل إىل أهتدي ال ﴾حئمئ

 منه. أبويه وتربي لونه، واسوداد للغراب، وتلمذه قيل، ما عىل أكثر أو سنةً  رقبته عىل ه  ومْحل   أمره
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پٻٻٻٻٱ﴿ (٢9)

ڀپپ﴿ عليهم قضينا بسببه ﴾پ

 يوجب نفس   قتل   بغري :أي ﴾ڀڀڀ

 فساد بغري أو ﴾ٺٺٺٺ﴿ االقتصاص

ٿٿ﴿ الطريق قطع أو كالرشك فيها؛

 الدماء حرمة هتك أنه حيث من ﴾ٿٿ

أ القتل وَسن    أن حيث من أو عليه، الناس وجر 

 استجالب يف سواء اجلميع وقتل الواحد قتل

 لعظيما والعذاب وتعاىل سبحانه اهلل غضب

 ﴾ڤڤڤٹٹٹٹ﴿

 عن منع   أو بعفو   حياهتا لبقاء تسبب ومن :أي

 فكأنام اهللكة أسباب بعض من استنقاذ   أو القتل

 قتل   تعظيم منه واملقصود مجيعًا. بالناس ذلك فعل

 ضالتعر   عن ترهيباً  القلوب، يف هاوإحيائ   النفس  

ڦڤ﴿ عليها املحاماة يف وترغيباً  هلا

 هذا عليهم كتبنا ما بعد أي: ﴾چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

 وجتديداً  لألمر تأكيداً  الواضحة باآليات الرسل إليهم وأرسلنا اجلناية تلك أمثال أجل من العظيم التشديد

 حد عن التباعد واإل رساف: به. يبالون وال بالقتل األرض يف يرسفون منهم كثري   عنها يتحاموا كي للعهد

 نرى كام يقف، فال حدود له ليس والكافر تعاىل، اهلل حدود عند وقفة له املؤمن )أقول: األمر يف االعتدال

ع ،املسلمني عن البالء هذا أزْل  اللهم   ،والعراق سوريا يف خصوصاً  ونشاهد، د إليك نتشف   الصالة عليه بمحم 

 .(الكريم وبالقرآن والسالم

 جعَل  ،ناملسلمو وهم أولياءمها، حياربون :أي ﴾ڇڇڇچچچ﴿ (٢٢)

، :احلرب وأصل ،تعظيامً  حماربتهام حماربتهم  ﴾ڌڍڍڇ﴿ الطريق قطع ٰههنا به واملراد السلب 

 (جاهالً  أو عاملاً  فقريًا، أو غنياً  كان ولو هيلك، وإال بالرشيعة، يتمسك أن للمؤمن بد ال )أقول: مفسدين :أي

 قتلوا إن القتل مع صلبواي أي: ﴾ڈڎ﴿ القتَل  أفَردوا إن صلب   غري من قصاصاً  :أي ﴾ڎڌ﴿

 أخذوا إن اليرسى وأرجلهم اليمنى أيدهيم تقطع ﴾کڑڑژژڈ﴿ املال وأخذوا

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچ

ژژڈڈڎڎڌڌ

گگگککککڑڑ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۓۓےےھھھھ

ۆۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئائائىىېېېېۉ

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ
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 إن موضع   يف القرار من يتمكنون ال بحيث بلد إىل بلد من ينفوا أو ﴾گگککک﴿ َيقتلوا ومل املال

خافة. عىل اقترصوا  ذل   ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ باحلبس النفي تعاىل اهلل رمحه حنيفة أبو وفرس   اإل 

 ذنوهبم. لعظم ﴾ںںڱڱڱڱ﴿ وفضيحة

 وتعاىل، سبحانه اهلل حق   هو بام خمصوص استثناء   ﴾ہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ (٢4)

 بالتوبة يسقط األولياء، فإىل قصاصاً  القتل أما ﴾ےھھھھہ﴿ تعاىل: قوله عليه ويدل

ط ال القدرة بعد أهنا عىل يدل   القدرة عىل مبالتقد   التوبة وتقييد جوازه. ال وجوبه  َأسقطت وإن ،احلد   ت سق 

 وبعدها. القدرة قبل العقوبة عنه تدرأ املرشك توبة ألن املسلمني، ق ط اع يف اآلية وأن العذاب،

 ثوابه إىل به لونتتوس   ما :أي ﴾ۇڭڭڭڭۓۓے﴿ (٢5)

نْ  منه؛ والزلفى  والباطنة الظاهرة دائهأع بمحاربة ﴾ۆۆۇ﴿ املعايص وترك الطاعات فعل م 

 بكرامته. والفوز وتعاىل سبحانه اهلل إىل بالوصول ﴾ٴۇۈۈ﴿

ىىې﴿ األموال صنوف من ﴾ېېېۉۉۅۅۋۋ﴿ (٢1)

 العذاب للزوم متثيل واجلملة ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿ ألنفسهم فدية ليجعلوه ﴾ائائ

 .﴾ېئېئۈئۈئ﴿ منه اخلالص إىل هلم سبيل ال وأنه هلم،
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ٻ﴿ يتمن ون( أو لبونيط) ﴾ٱ﴿ (٢7)

ڀپڀپپپٻٻٻ

 .(]النسفي[ )دائم ﴾ٺڀڀ

 ﴾ٿٺٺٺ﴿ (٢8)

 توجب   وإنام خفية. يف الغري مال أخذ الرسقة:

، من كانت إذا القطعَ   أو دينار ربع واملأخوذ حرز 

 )أي: ﴾ٹٹٹٹٿٿٿ﴿ يساويه ما

 يف ي عاَرض ال )غالب ﴾ڤڤ﴿ منه( عقوبة

 يد قطع من حكم فيام) ﴾ڤڤ﴿ حكمه(

 العذاب هو كال)والن   (]النسفي[ والسارقة السارق

 .لغريه( عربةً  يكون الذي

ڦڦ﴿ الرساق من ﴾ڦڦ﴿ (٢2)

 بالتقيص َأْمَره   ﴾ڄ﴿ رسقته بعد :أي ﴾ڄ

ڄ﴿ إليها يعود ال أن عىل والعزم التبعات عن

 يقبل ﴾چچچچڃڃڃڃڄ

 منه. املرسوق حق فيه ألن األكثرين عند هبا طيسق فال القطع وأما اآلخرة. يف يعذبه فال توبته

ڎڎ﴿ أحد لكل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبي اخلطاب ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿ (42)

 .﴾گککککڑ﴿ له املغفرةَ  ﴾ژڑژڈ﴿ تعذيبه ﴾ڈ

 الكفر يف يقعون الذين صنيع أي: ﴾ڱڱڳڳڳڳگگ﴿ (41)

 من أي: ﴾ڻۀڻڻڻںںڱڱ﴿ فرصةً  منه وجدوا إذا إظهاره يف أي: رسيعًا،

ھھ﴿ األحبار تفرتيه ملا قابلون :أي ﴾ھہہہہۀ﴿ املنافقني

 البغضاء. يف وإفراطاً  تكرباً  عنك وجتافوا جملسك حيرضوا مل اليهود من آخرين جلمع   :أي ﴾ےۓےھ

ۓ﴿ إليهم ولإل هناء ألجلهم منك سامعون أو كالَمهم، قابلون هلم م صغون :أي الوجهني: عىل واملعنى

 تغيري أو بإمهاله لفظًا: إما فيها؛ تعاىل اهلل وضعه التي مواضعه عن ي ميلونه أي: ﴾ۇڭڭڭڭ

 إن أي: ﴾ۈۈۆۆۇ﴿ مورده غري يف وإجرائه املراد غري عىل بحمله معنًى: وإما وضعه،

ف هذا أوتيتم  احذروا أي: ﴾ۅۅ﴿ بخالفه ملسو هيلع هللا ىلص حممد أفتاكم بل ﴾ۋۋٴۇ﴿ به واعملوا فاقبلوه املحر 

پڀپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژڑژڈڈڎڎڌڌ

گگگگککککڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہۀڻۀڻڻڻںں

ھھھہہہ

ڭۇڭڭڭۓےۓےھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائەئائىىېېېېۉۉ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 جئییییىئىئىئېئ
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 من إال ،النبوية والسنة للرشيعة خمالفون البرشية الطبيعة حيث من كلهم البرش )أقول: به فتاكمأ ما قبول

 رمجهام، فكرهوا حمصننَي، وكانا برشيفة زنى خيرب من رشيفاً  أن روي» .(مستثنى فهذا ،تعاىل اهلل عصمه

 والتحميم باجللد أَمَركم إنْ  وقالوا: عنه، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ليسألوا قريظة بني إىل منهم رهط مع فأرسلومها

 بينه حكامً  صوريا ابن فجعل عنه، فأبوا بالرجم، فأَمَرهم ،فال بالرجم أَمَركم وإن ،فاقبلوا (الوجه تسويد)

 عليه ملوسى البحر فلق الذي هو إال إله الَ  يالذ اهلل أنشدك والسالم: الصالة عليه اهلل رسول له وقال وبينهم،

 هل وحرامه، وحالله كتابه عليكم أنزل والذي فرعون، آل وأغرق وأنجاكم الطور، فوقكم ورفع ،السالم

ن؟ من عىل الرجم فيه جتدون  فأمر العذاب، علينا ينزل أن كذبته إن خفت فقال: عليه، فوثبوا نعم، قال: أ حص 

مجا بالزانَينْي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول     .[حيحنيالص يف خمترص أصل وله الطربي جرير ابن ]أخرجه «املسجد باب عند فر 

 من له تستطيع فلن ﴾ائەئائىىېې﴿ فضيحته أو ضاللته ﴾ېېۉۉ﴿

 بالقلب، االعتبار )أقول: الكفر من ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ دفعها يف شيئاً  تعاىل اهلل

 واخلوف باجلزية َهوان   ﴾ىئىئېئېئېئ﴿ (إليامنه ال لنفسه موافقاً  كان ما فمه من ُيرج املؤمنني فبعض

 النار. يف اخللود وهو ﴾جئییییىئ﴿ املؤمنني من
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ره ﴾ٻٱ﴿ (49)  للتأكيد كر 

پ﴿ كالرشا احلرام، :أي ﴾ٻٻٻ﴿

 ختيري ﴾ڀڀڀڀپپپ

 احل كم بني إليه حتاكموا إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول

ٿٺٺٺٺ﴿ واإل عراض

عراضك يعادوك بأن ﴾ٿٿ  اهلل فإن عنهم، إل 

ٿ﴿ الناس من يعصمك وتعاىل سبحانه

 دلبالع :أي ﴾ٹڤٹٹٹ

ڦڤڤڤ﴿ ب ه   تعاىل اهلل َأَمرَ  الذي

 شأهنم. ويعظم فيحفظهم ﴾ڦ

ڄڄڄڦڦ﴿ (4٢)

 يؤمنون ال َمنْ  حتكيمهم من تعجيب   ﴾ڃڄ

 الكتاب يف عليه منصوص احلكم أن واحلال   به،

 قصدوا ما أهنم عىل وتنبيه عندهم، هو الذي

 طلبوا وإنام الرشع، وإقامة احلق معرفة بالتحكيم

 ثم ﴾چچچڃڃڃ﴿ زعمهم يف تعاىل اهلل حكم يكن مل وإن عليهم، أهون نيكو ما به

ضون  إلعراضهم بكتاهبم، ﴾ڇڇڇچ﴿ التحكيم بعد لكتاهبم املوافق حكمك عن ي عر 

 وبه. بك أو ثانيًا، يوافقه وعام ،أوالً  عنه

ڈ﴿ األحكام من اشتبه عام يكشف ﴾ڎڎ﴿ احلق إىل هيدي ﴾ڌڌڍڍڇ﴿ (44)

 ما لنا رشع قبلنا من رشع :قلنا إن بعَده، وَمنْ  السالم عليه موسى أو إرسائيل، بني نبياءأ يعني ﴾ژڈ

 باليهود، وتعريضاً  املسلمني، بشأن وتنوهياً  هلم، مدحاً  النبيني عىل أجريت صفة   ﴾ڑژ﴿ ينسخ مل

 النبيني أن عىل يدل وهو ﴾کڑ﴿ هدهيم واقتفاء والسالم الصالة عليهم األنبياء دين عن بمعزل   وأهنم

اد هم ﴾کک﴿ أنبياؤهم گگگک﴿ أنبيائهم طريقة السالكون وعلامؤهم زه 

 ال رقباء ﴾ڳڳڳڳ﴿ والتحريف التضييع من كتابه حيفظوا بأن إياهم تعاىل اهلل أمر بسبب ﴾گ

، أن يرتكون  هني   ﴾ڱڱڱڱ﴿ صوريا ابن فعل كام منه، ُيفى ما يبي نون شهداء أو يغري 

 ﴾ڻںں﴿ كبري   مراقبة أو ظامل   خشية فيها ويداهنوا حكوماهتم يف تعاىل اهلل غري شواُي أن للحكام

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ٹڤٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

گگگکککک

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھھہہہ

ۇڭڭڭڭۓۓ

ٴۇۈۈۆۆۇ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

 ۇئوئوئەئەئائائىى
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 مستهيناً  ﴾ہہہہۀۀ﴿ واجلاه الرشوة هو ﴾ڻڻڻ﴿ أنزلتها التي بأحكامي تستبدلوا وال

ھھ﴿ (الكافرين من يكون فال حيكم ومل آمن من ألن   ؛يصدق ومل يؤمن مل من أي: )أقول: له منكراً  به

دهم به الستهانتهم ﴾ھھ ونَ ال» بقوله: وصفهم ولذلك بغريه، حكموا بأن ومتر  ر 
ونُ  ،كاف   ،والظ ال م 

ونَ وال ق  هم ،«فاس  نكاره، فكْفر  هم إل  هم خالفه، عىل باحلكم وظْلم   كل تكون أن وجيوز عنه. باخلروج وفسق 

 هذه قيل كام لطائفة؛ أو هلا، مالئمة به ماحلك عن االمتناع إىل انضمت حال   باعتبار الثالث الصفات من واحدة

 النصارى. يف «الفاسقون»و اليهود، يف «الظاملون»و بخطاهبم، التصاهلا املسلمني يف

 النفس أن :أي ﴾ڭڭۓ﴿ التوراة يف ﴾ۓ﴿ اليهود عىل وفرْضنا ﴾ےے﴿ (45)

 العني كذلك ومعناها ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭ﴿ بالنفس ت قَتل

 بالسن   مقلوعة والسن باألذن، مقطوعة( )أي: مصلومةً  واألذن باألنف، جمدوعة واألنف بالعني، مفقوءة

 فمن :أي بالقصاص، ﴾ۉ﴿ نياملستحق   من ﴾ۅۅ﴿ قصاص ذات :أي ﴾ۋۋٴۇ﴿

ر ق،للمتصد   ﴾ېېې﴿ قفالتصد   ﴾ۉ﴿ عنه عفا  ما عنه ي سقط للجاين، :وقيل ذنوبه، به تعاىل اهلل يكف 

ن ﴾ەئائائىىې﴿ لزمه  .﴾ۇئوئوئەئ﴿ وغريه اصالقص م 
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 وأتبعناهم :أي ﴾ٻٻٱ﴿ (41)

 ﴾ڀپپپپٻٻ﴿ آثارهم عىل

ڀ﴿ (السالم عليه موسى به أتى مما قبله أي:)

 الضاللة من ﴾ٺٺٺٺڀڀ

ٿٿٿ﴿ (لألحكام بيان أي:) ﴾ٿ﴿

 (األحكام من فيها ملا أي:) ﴾ٹٹٹ

 فيه ما كل   أي:) ﴾ڤڤڤٹ﴿

 به ويعتربون هبمقلو فرتق ويتعظون به هيتدون

 .([تعاىل اهلل رمحه للرشبيني املنري الرساج]

 تباعأ وهم) ﴾ڦڦڤ﴿ (47)

ڄڦڦ﴿ (والسالم الصالة عليه عيسى

ڃڃڃڄ﴿ (األحكام من أي:) ﴾ڄڄ

 عن ﴾ڇچچچچڃ

 به. مستهيناً  كان إن اإليامن عن أو حكمه،

 :أي ﴾ڍڇڇڇ﴿ (48)

 سائر عىل ورقيباً  ﴾ژژڈ﴿ املنزلة الكتب جنس من ﴾ڈڎڎڌڌڍ﴿ القرآن

گگ﴿ إليك ﴾ککککڑڑ﴿ والثبات بالصحة هلا ويشهد التغيري، عن ب حْفظ ه الكتب،

 ﴾ڱ﴿ الناس أهيا ﴾ڱڱڱ﴿ يشتهونه ما إىل عنه باالنحراف ﴾ڳڳڳڳگگ

 واحد   دين   عىل متفقةً  مجاعةً  ﴾ۀۀڻڻڻڻ﴿ الدين يف واضحاً  طريقاً  ﴾ںں﴿ رشيعة

. نسخ   غري من األعصار مجيع يف  عليه ألجربكم اإلسالم عىل اجتامعكم تعاىل اهلل شاء لو املعنى وقيل: وحتويل 

 الصالة عليه الرسول إىل نزلأَ  وعال جل   ألنه اإليامن، هذا يقبل ال تعاىل واهلل ،اً جربي   اً إيامن يكون هذا )أقول:

 الرشائع من ﴾ھھہہہہ﴿ (تناسخ وال حلول وال جرب فال ،بالتبليغ وأمره الكتاب، والسالم

 اإلهلية، احلكمة بمقتىض اختالفها أن معتقدين هلا مذعنني هبا تعملون هل وقرن، عرص لكل املناسبة املختلفة

طون احلق عن تزيغون أم  لفضل وحيازة للفرصة انتهازاً  فابتدروها ﴾ھےھ﴿ العمل؟ يف وتفر 

ين اد رينللمب ووعيد   وعد   ﴾ڭۓۓے﴿ والتقدم السبق ۇڭڭڭ﴿ واملقرص 

 واملقرص. والعامل واملبطل املحق بني الفاصل باجلزاء ﴾ۆۇ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچ

ڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگککککڑڑژژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےھےھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئائەئائىىې

یییىئىئىئېئېئېئۈئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئجئحئی
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ۅۅ﴿ واحلكم الكتاب إليك أنزلنا أي: الكتاب. عىل عطف   ﴾ۋۋٴۇۈۈۆ﴿ (42)

 من احفظنا اللهم) عنه ويرصفوك يضلوك أن :أي ﴾ائەئائىىېېېېۉۉ

 غريه وأرادوا املنزل احلكم عن ﴾وئەئ﴿ (والسالم الصالة يهعل الرسول وسنة اإلسالم دين عن االنحراف

ىئىئېئ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل حكم عن التويل ذنَب  يعني ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿

 صليةاأل للعهود الناسني ﴾ىئىئىئېئ﴿ )أقول: فيه معتدون الكفر يف دونملتمر   ﴾ییىئ

 بمتابعة ،فيها املكنونة مهكَ وح   إلهليةا حكاماأل مقتىض عن خارجون ﴾ی﴿ الفطرية للمواثيق الناقضني

 .(عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال كام ،الباطلة ةيَ و  األهْ 

 التي اجلاهلية املل ة   باجلاهلية واملراد احلكم. يف واملداهنة امليل هو الذي ﴾جئحئیی﴿ (52)

يئىئمئ﴿ (للمؤمن عنها منهي   كذلك ،للكافر عنها منهي   أهنا كام اهلوى متابعة )أقول: اهلوى متابعة هي

 ويتحققون األمور يتدبرون الذين هم فإهنم يوقنون، لقوم االستفهام هذا :أي ﴾ىبمبخبحبجب

 وتعاىل. سبحانه اهلل من حكامً  أحسن ال أنْ  فيعلمون بأنظارهم، األشياء
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پپٻٻٻٻ﴿ (51)

 تعارشوهم وال عليهم تعتمدوا فال ﴾پڀپ

 فإهنم :يأ ﴾ڀٺڀڀ﴿ األحباب معارشة

 الحتادهم بعضاً  بعضهم يوايل خالفكم، عىل متفقون

تكم عىل وإمجاعهم الدين يف ٺٺ﴿ مضاد 

 من فإنه منكم واالهم ومن :أي ﴾ٿٿٿٺ

 كام جمانبتهم وجوب يف التشديد وهذا مجلتهم.

 «نارامها ترتاءى ال» والسالم: الصالة عليه قال

 مل انارامه أوقدت إذا بحيث يتباعدا أن جيب )أي:

 واحلديث] ([زاده شيخ حاشية] األخرى إحدامها تلمح

 ألن أو [تعاىل اهلل رمحهم والنسائي والرتمذي داود أبو أخرجه

ٹٹٹٹٿ﴿ منافقني كانوا هلم املوالني

 بمواالة أنفسهم ظلموا الذين :أي ﴾ڤڤ

 أعدائهم. بمواالة املؤمنني أو ،الكفار

 خالف الذين األغيار صحبة عن أقلع )أقول:

ع   وال نفسك، عىل تتكل وال فعلهم، قوهلم  فالعلم باطل، العمل بدون العلم دعواك فإن العمل بدون العلم تد 

 وال حول وال بإرشادهم ترشد فإنك بصحبتهم واقبل ينصحونك فإهنم األخيار صحبة واخرت العمل، دليل

 .(العظيم العيل باهلل إال قوة

 مواالهتم يف :أي ﴾ڄڦ﴿ وأرضاَبه أ يب   ابن ييعن ﴾ڦڦڦڤڤ﴿ (59)

 بأن الزمان دوائر من دائرة تصيبهم أن ُيافون بأهنم يعتذرون ﴾ڃڃڃڄڄڄ﴿ ومعاونتهم

 املسلمني وإظهار أعدائه عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول ﴾چچچچڃ﴿ للكفار الدولة وتكون األمر ينقلب

 ىكوَ فت   القدم أسفل يف خترج ةقرح الشأفة:و) واإل جالء القتل من ،اليهود شأفة يقطع ﴾ڇڇڇڇ﴿

 بإظهار األمر أو ،(بالكي القرحة تلك أذهب كام تعاىل اهلل أذهبه :أي شأفته، تعاىل اهلل استأصل يقال: فتذهب.

 ما عىل ﴾ڈڈڎڎڌڌڍ﴿ املنافقون هؤالء :أي ﴾ڍ﴿ وقتلهم املنافقني أرسار

 نفاقهم. عىل َأْشَعرَ  مما روهأظه عام فضالً  ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر يف والشك الكفر من استبطنوه

 لبعض بعضهم املؤمنون يقوله ﴾گڳگگگککککڑڑژژ﴿ (5٢)

حاً  املنافقني حال من باً تعج   ڳڳ﴿ اإل خالص من عليهم وتعاىل سبحانه اهلل من   بام (فرحاً  أي:) وتبج 

ڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳگڳگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےےھھھھہ

ۋۅۋٴۇۈۈۆۇۆۇڭڭڭڭ

ائائىىېېېېۉۉۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

جئییییىئىئىئېئېئېئ

جتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ

 جحمجحجيثىثمثيتجثىتمتختحت
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 أخرسهم. فام مأعامهل أحبط قيل كأنه التعجب، معنى وفيه أعامهلم. بحبوط هلم شهادة   ﴾ڱڱڳ

 اهلل أخرب التي احلوادث( )أي: الكائنات من وهذا ﴾ڻڻڻڻںںڱڱ﴿ (54)

 وكان مدلج بنو فرق: ثالث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد أواخر يف العرب من ارتد   وقد وقوعها، قبل عنها تعاىل

ب َض  ليلة يلميالد فريوز قتله ثم بالده عىل واستوىل باليمن تنب أ العنيس، األسود احلامر ذا رئيسهم  اهلل رسول ق 

 وبنو األول. ربيع أواخر يف اخلرب وأتى املسلمون، فرس    ،الليلة تلك يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول   وأخرب غدها، من ملسو هيلع هللا ىلص

 أما ،«ملسو هيلع هللا ىلص» اهلل رسول حممد إىل اهلل رسول مسيلمة من ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول إىل وكتب تنب أ مسيلمة، أصحاب حنيفة

 فإن بعد: أما الكذاب، مسيلمة إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حممد من أجاب:ف لك، ونصفها يل نصفها األرض فإن بعد:

 املسلمني، من بجند عنه تعاىل اهلل ريض بكر أبو فحاربه للمتقني، والعاقبة عباده من يشاء من يورثها هلل األرض

 عدب فهرب خالدًا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إليه فبعث تنب أ خويلد، بن طليحة قوم أسد وبنو محزة. قاتل وحيش وقتله

ن أسلم ثم الشام، إىل القتال : عنه اهلل ريض بكر أيب عهد ويف إسالمه. وحس   حصن، بن عيينة ومق فزارة سبع 

 نويرة، بن مالك قوم يربوع وبنو ياليل، عبد بن الفجاءة قوم سليم وبنو القشريي، سلمة بن قرة قوم وغطفان

 وائل بن بكر وبنو قيس، بن األشعث قوم ندةوك مسيلمة، زوجة املتنب ئة املنذر بنت سجاح قوم متيم وبعض

 عنه: تعاىل اهلل ريض اخلطاب بن عمر إمارة ويف يده. عىل أمرهم تعاىل اهلل وكفى زيد، بن احلطم قوم بالبحرين

 تعاىل اهلل يأيت فسوف ﴾ہہہہۀۀ﴿ الشام إىل وسار تنرص   األهيم، بن جبلة قوم غسان

 وحمبة   اآلخرة. يف الثواب وحسن   الدنيا، يف هلم والتوفيق   اهلدى إرادة   عبادلل تعاىل اهلل وحمبة ؛مكاهنم بقوم

ےھ﴿ هلم متذللني عليهم عاطفني ﴾ھھھ﴿ معاصيه عن والتحرز   طاعته إرادة   له العباد

داد   ﴾ے  بني اجلامعون أهنم بمعنى ﴾ۇۆۇڭڭڭڭۓۓ﴿ عليهم متغلبني ش 

ۋٴۇۈۈ﴿ األوصاف من تقدم ما إىل إشارة ﴾ۆ﴿ دينه يف بوالتصل   تعاىل اهلل سبيل يف املجاهدة

 أهله. هو بمن ﴾ېۉ﴿ الفضل كثري ﴾ۉۅ﴿ له ويوف ق يمنحه ﴾ۋۅ

  نوعان: االرتداد )أقول:

 .تعاىل باهلل والعياذ الدين من اخلروج األول:

 ينهانا االرتداد عن ينهانا تعاىل اهلل أن فكام زماننا. يف شائع وهذا اإلسالم، أخالق من خروج واآلخر:

 وعدم واملخادعة، والكذب، الغرية، وعدم كاإلرساف الذميمة إىل احلميدة األخالق من اخلروج عن كذلك

َذرِْ﴿ تعاىل: قال كام املخالفات. من ذلك وغري باألمانات، االهتامم وعدم الصالة، يف اخلشوع ينَْْفَل يَح  ْاَّلِ
ِرهَِْْعنْ ُُْيَاِلُفونَْ م 

َ
نْأ

َ
وْ ْفِت نَةْ ْمْ تُِصيبَهُْْأ

َ
ْْيُِصيبَُهمْ ْأ ِِلمْ َْعَذاب 

َ
 أمر ُيالفون الذين فليحذر :أي [1٢ :النور] ﴾أ

 اآلخرة. يف شديد عذاب يناهلم أو ،الدنيا يف عظيمة حمنة هبم تنزل أن وسنته ومنهجه سبيله ويرتكون ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 .(نفسك عىل ولو احلق قل ثم ،ذلك بعد واحكم ،القرآن بميزان عملك وزن نفسك، حاسب املؤمن أهيا
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 وإنام هبا، حقيق هو من عقيبه َذَكرَ  الكفرة مواالة عن هنى لّما ﴾ائىىېېې﴿ (55)

 ملسو هيلع هللا ىلص ولرسوله األصالة، عىل وتعاىل سبحانه هلل الوالية أن عىل للتنبيه ؛أولياؤكم :يقل َومل ﴾ېې﴿ :قال

 وقيل اهتم.وزك صالهتم يف عونمتخش   ﴾ۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿ التبع عىل وللمؤمنني

 ومسارعة اإلحسان عىل حرصاً  الصالة يف ركوعهم حال يف الزكاة يؤتون أي: ،«يؤتون»ـب خمصوصة حال هو

 متفق] «يراك فإنه تراه تكن مل فإن ،تراه كأنك اهلل تعبد أن» :الرشيف احلديث يف جاء كام واإلحسان )أقول: إليه

 أنه صح وإن خامته. له فطرح صالته، يف راكع وهو سائل سأله حني عنه اهلل ريض عيل يف نزلت وإهنا .([عليه

 أن عىل دليالً  يكون هذا فيه.وعىل فيندرجوا فعله مثل يف الناس لرتغيب اجلمع بلفظ جيء فلعله فيه نزل

 يبطلها. ال الصالة يف القليل الفعل

 كأنه ﴾یییىئىئىئ﴿ أولياء يتخذهم ومن ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئ﴿ (51)

 لشأهنم وتعظيامً  بذكرهم وتنوهياً  الغالبون، هم اهلل وحزب تعاىل، اهلل حزب فهم هؤالء يتول   ومن قيل:

 جيتمعون القوم   احلزب: وأصل الشيطان. حزب بأنه هؤالء غري يوايل ملن وتعريضاً  االسم، هبذا هلم وترشيفاً 

 َحَزهَب م. ألمر  

 ﴾يتجثىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئی﴿ (57)

 وقد يواد وهنام. املسلمني من رجال وكان نافقا، ثم اإل سالم أظهرا احلارث، بن وسويد زيد بن رفاعة يف نزلت

 عن بعيد شأنه هذا َمن أن   عىل وتنبيهاً  ،العلة إىل إيامءً  ،ولعباً  هزواً  همدينَ  هماختاذ   عىل مواالهتم عن النهَي  رتب

 فيه تبع دين ذا كان َمنْ  سواء ،رأساً  احلق عىل ليس من مواالة عن النهيو والبغضاء. باملعاداة جدير املواالة

 ﴾جحمجحجيث﴿ املناهي برتك ﴾ىثمث﴿ كاملرشكني يكن مل وَمنْ  الكتاب، كأهل الصواب عن وحرفه اهلوى

 .وعال جل   ووعيده بوعده مؤمنني كنتم إن :وقيل ذلك. يقتيض حقاً  اإليامن ألن
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پٻٻٻٻٱ﴿ (58)

 دليل وفيه .ةااملناد أو الصالة اخَتذوا أي: ﴾پپ

 نرصانياً  أن روي: للصالة. مرشوع األذان أن عىل

 أن أشهد» :يقول املؤذن سمع إذا كان باملدينة

 فدخل الكاذب، اهلل َأْحَرَق  قال: «اهلل رسول حممداً 

، ليلة ذات خادمه  يف رشرها فتطاير نيام، وأهل ه بنار 

ڀڀڀڀپ﴿ وأهله فأحرقه البيت،

 به، واهلزء باحلق هلاجل إىل يؤدي السفه فإن ﴾ٺ

 منه. يمنع والعقل

 هل ﴾ٿٿٿٺٺٺ﴿ (52)

ڤٹٹٹٹٿ﴿ وتعيبون منا تنكرون

يامنَ  أي: ﴾ڦڦڤڤڤ لة بالكتب اإل   املنز 

 تنكرون ما :أي ﴾ڄڄڦڦ﴿ كلها

يامن يف دخلنا حيث خمالفتكم، إال منا  وأنتم اإل 

 منه. خارجون

 ﴾چچچچ﴿ (﴾ٿٿٿ﴿ :قوله يف) وماملنق ذلك من :أي ﴾ڃڃڃڃڄڄ﴿ (12)

 أبعدهم اليهود، وهم ﴾ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل عند ثابتاً  جزاءً 

 قردة بعضهم ومسَخ  اآليات، وضوح بعد املعايص يف واهنامكهم بكفرهم عليهم وسخط رمحته من تعاىل اهلل

 ﴾ڈڈڎ﴿ والسالم الصالة يهعل عيسى مائدة أهل كفار وهم خنازير وبعضهم السبت، أصحاب وهم

نْ  املراد ، الطاغوت م   امللعونون :أي ﴾ژ﴿ تعاىل اهلل معصية يف أطاعوه من كل وقيل الكهنة، وقيل العجل 

 د  َقْص  ﴾ککککڑ﴿ رشارهتم عىل الداللة يف أبلغ ليكون رشاً  مكاهنم جعل ﴾ڑژ﴿

 اليهود. وقدح النصارى غلو   بني طاملتوس   الطريق

ڳڳ﴿ املنافقني عامة يف أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نافقوا هيود يف نزلت ﴾گگگگ﴿ (11)

ڻڻںں﴿ منك سمعوا ما فيهم يؤثر مل دخلوا كام عندك من ُيرجون أي: ﴾ڱڱڱڱڳڳ

 هلم. وعيد   وفيه الكفر. من :أي ﴾ڻڻ

 الكذب :وقيل احلرام، :أي ﴾ہہہ﴿ املنافقني من أو اليهود من :أي ﴾ہۀۀ﴿ (19)

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگگککککڑڑ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۅۋۋۈٴۇۈۆۆۇۇ

ائائىېىېېېۉۉۅ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئ

ىئمئحئیجئیییىئىئىئېئ

متىتختحتجتيبىبخبحبجبيئ

 جخمحجحمجحجىثيثمثجثيت
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ْثم   وقيل: املعايص. يف احلد جماوزة أو لم،الظ ﴾ھ﴿  غريهم إىل يتعدى ما والعدوان   هبم، ُيتص ما اإل 

 عملوه. شيئاً  لبئس ﴾ڭۓۓےے﴿ للمبالغة بالذكر خصه احلرام، :أي ﴾ھھھ﴿

 ﴾ۇ﴿ (وعال جل الرب   سبيل إىل الدنيا من للتخيل عوناملد   أي:) ﴾ڭڭڭ﴿ (1٢)

 ذلك عن النهي عىل لعلامئهم حتضيض   هذا احلرام، :أي ﴾ۈٴۇۈۆۆۇ﴿ (العلامء أي:)

 بعد اإلنسان عمل الصنع أن حيث من ،﴾ۓۓےے﴿ :قوله من أبلغ   ﴾ۉۅۅۋۋ﴿

ب  مواقعة من أقبح   النهي( ترك )أي: ةبساحل   ترك وألن خواصهم، به ذم   ولذلك إجادة ، وحتري وترو   فيه تدر 

نكار ترك كذلك وال إليها، يلومت هبا تلتذ   النفس ألن املعصية،  الذم. بأبلغ جديراً  فكان عليها، اإل 

سك هو أي: ﴾ېىېېېۉ﴿ (14)  عليهم دعاء   ﴾ەئوئەئائائى﴿ بالرزق يقرت   مم 

 يف النار إىل ومسحوبني الدنيا يف أسارى ي غلون حقيقة، األيدي بغل   أو واملسكنة، بالفقر أو والنكد، بالبخل

 عنه البخل ونفي الرد   يف مبالغةً  اليد َثن ى وعال( جل   وغناه فضله أي ل:أقو) ﴾ۇئۇئوئ﴿ اآلخرة

 ؛واآلخرة الدنيا منح عىل وتنبيهاً  ؛بيديه يعطيه أن ماله من السخي   يبذله ما غاية فإن اجلود، لغاية وإثباتاً  تعاىل،

 ويضيق تارة يوسع قه،إ نفا يف خمتار هو :أي ﴾ۈئۈئۆئۆئ﴿ لإلكرام يعطي وما لالستدراج، يعطي ما وعىل

ىئېئېئېئ﴿ يد ذات يف وضيق سعة تعاقب عىل ال حكمته، ومقتىض مشيئته حسب عىل أخرى،

 كام القرآن، من يسمعون بام وكفراً  طغياناً  ويزدادون كافرون، طاغون هم أي: ﴾یجئیییىئىئ

 فال ﴾خبحبجبيئىئمئحئ﴿ لألصحاء الصالح الغذاء تناول من مرضاً  املريض يزداد

 رش   وإثارة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حرب أرادوا كلام ﴾متىتختحتجتيبىب﴿ أقواهلم تتطابق وال قلوهبم قتتواف

 :أي ﴾ىثيثمثجثيت﴿ رشهم عنه هبا كف   منازعةً  بينهم أوقع بأن وتعاىل، سبحانه اهلل رد هم عليه

 فال ﴾جخمحجحمجحج﴿ املحارم وهتك والفتن احلروب وإثارة الكيد يف اجتهادهم وهو للفساد.

 رشًا. إال جيازهيم
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 ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (15)

 من عددنا ما ﴾پ﴿ به جاء وبام ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد

 التي ﴾پپپ﴿ ونحوه معاصيهم

ڀڀ﴿ هبا نؤاخذهم ومل فعلوها

 وكثرة معاصيهم عظم عىل تنبيه فيه ﴾ڀڀ

، وإن قبله ما جيب   اإل سالم وأن ذنوهبم،  وأن جل 

 ي سلم. مل ما اجلنة يدخل ال الكتايب

 ﴾ٿٺٺٺٺ﴿ (11)

 الصالة عليه حممد نعت من فيهام ما بإذاعة

ٹٿٿٿ﴿ بأحكامهام والقيام والسالم

 حيث من فإهنا املنزلة، الكتب سائر يعني ﴾ٹ

يامن مكلفون إهنم  القرآن أو إليهم. كاملنزل هبا باإل 

ع ﴾ڤڦڤڤڤٹٹ﴿  لوس 

 منَ  بركات عليهم يفيض بأن أرزاقهم، عليهم

 وغلة األشجار مرةث ي كثر أو واألرض، السامء

 بني   األرض. عىل تساقط ما ويلتقطون الشجر رأس من فيجتنوهنا الثامر، اليانعة اجلنان يرزقهم أو الزروع،

 أ مروا ما وأقاموا آمنوا أهنم ولو ،(اإلهلي) الفيض لقصور ال ومعاصيهم كفرهم بشؤم عنهم كف   ما أن بذلك

 آمنوا الذين وهم مقرصة، وال غالية غري عادلة ﴾ڦڄڦڦ﴿ الدارين خري هلم وجعل عليهم علوس   به

 أسوأ ما :أي التعجب. معنى وفيه يعملونه. ما بئس :أي ﴾ڃڃڃڄڄڄ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد

عراض احلق وحتريف املعاندة وهو عملهم، فراط عنه واإل   العداوة. يف واإل 

 فخائ وال أحداً  مراقب غري إ ليك، أنزل ما مجيعَ  ﴾ڇڍڇڇڇچچچچ﴿ (17)

 كتامن ألن منها، شيئاً  أديت فام ﴾ڈڈڎڎ﴿ أمرتك كام مجيعه تبلغ مل وإن ﴾ڌڌڍ﴿ مكروهاً 

ڑژژ﴿ به ينتقض الدعوة غرض فإن الصالة، أركان بعض كرتك منها، أ د ي ما يضي ع بعضها

َدة   ﴾ڑک
کک﴿ ملعاذيره وإزاحة   األعادي، تعرض من ملسو هيلع هللا ىلص روحه بعصمة وتعاىل سبحانه اهلل من وضامن   ع 

نهم ال ﴾گگگگک  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كان عنه: تعاىل اهلل ريض أنس وعن بك. يريدون مما يمك 

َرس  من تعاىل اهلل عصمني فقد الناس أهيا يا انرصفوا» فقال: ،(جلد) َأَدم   قبة من رأسه فأخرج نزلت، حتى حي 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڄڦڄڦڦڤڦڤڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڇڍڇ

ڳڳگگگگکککڑکڑ

ںںڱڱڱڱڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭڭۓےۓےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئوئوئەئەئائائىى

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 حئجئییییىئىئ
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 به يتعلق ما تبليغ به املراد ولعل ،أ نزل ما كل تبليغ يوجب اآلية هروظا .تعاىل[ اهلل رمحه الرتمذي رواه] «الناس

هلية األرسار من فإن   عليه، إطالعهم بإنزاله وَقَصدَ  العباد، مصالح  إفشاؤه. حيرم ما اإل 

عتد   دين   :أي ﴾ڱڱڳڳڳڳ﴿ (18) ڱ﴿ باطل ألنه شيئًا، يسمى أن ويصح   به ي 

 فإن حلكمه؛ ذعانواإل   ،ملسو هيلع هللا ىلص دبمحم   اإليامن   إقامتها ومن ﴾ۀۀڻڻڻڻںںڱ

يامن آمرة   بأرسها اإلهلية الكتب ق بمن باإل   مل وما أصوهلا إقامة واملراد له. الطاعة بوجوب ناطقة   ،املعجزة هتصد 

 ﴾ۇڭڭڭڭۓےۓےھھھھہہہہ﴿ فروعها من ي نسخ

 املؤمنني ويف اهم،يتخط   ال هبم الحق   ذلك رضر فإن   إليهم، تبلغه بام وكفرهم طغياهنم لزيادة عليهم حتزن فال

 عنهم. لك مندوحة  

 (واملنافقني منهم املخلصني ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد بدين املتدي نني به يريد بألسنتهم،﴾ۆۆۇ﴿ (12)

وا﴾ۋ﴿ (واملجوس النصارى بني قوم﴾ٴۇ﴿ (اليهود أي:﴾ۈۈ﴿  ألهنم بذلك سم 

ۉۉۅۅۋ﴿ (نارصة هلا: يقال قرية يف معه كانوا ألهنم أو السالم، عليه املسيح نرصوا

 من :وقيل رشعه. بمقتىض عامالً  واملعاد، باملبدأ بقلبه قاً مصد   ينسخ أن قبل دينه يف منهم كان من﴾ېې

 ﴾ەئائائىىېې﴿ (صادقاً  دخوالً  اإلسالم يف ودخل ،خالصاً  إيامناً  الكفرة هؤالء من آمن

  .(الثواب وتفويت العمر عتضيي عىل املقرصون وحيزن العقاب، من الكفار ُياف حني)

تاب كل ها األديان عن وميلهم ضالهلم ظهور مع الصابئون كان وملا  اإليامن منهم صح   إن عليهم، ي 

 بذلك. أوىل همغري   كان الصالح، والعمل

روهم ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ (72)  دينهم أمر هلم وليبي نوا ليذك 

ی﴿ التكاليف ومشاق   الرشائع من هواهم ُيالف بام ﴾یىئىئىئېئېئېئ﴿

  .﴾حئجئیی



 947 السادس اجلزء              املائدة سورة 

 أي: ﴾ٻٻٻٱ﴿ (71)

 وعذاب بالء يصيبهم ال أن إرسائيل بنو وحسب

 أو الدين عن ﴾ٻ﴿ وتكذيبهم األنبياء بقتل

 كام احلق، استامع عن ﴾پ﴿ واهلدى الدالئل

 ﴾ڀپپپ﴿ العجل عبدوا حني فعلوا

ڀڀ﴿ عليهم تعاىل اهلل فتاب تابوا ثم أي:

ة ﴾ڀ ٿٺٺٺٺ﴿ أخرى كر 

 أعامهلم. وفق عىل فيجازهيم ﴾ٿٿٿ

ڤڤڤٹٹٹٹ﴿ (79)

ڄڄڄڦڦڦڦڤ

 مربوب   عبد   إين أي: ﴾ڃڃڃڃڄ

چچچ﴿ وخالقكم خالقي فاعبدوا مثلكم،

 الصفات من به ُيتص فيام أو عبادته، يف أي: ﴾چ

 من ي منع ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ واألفعال

دين دار فإهنا دخوهلا،  فإهنا ﴾ڌڌڍ﴿ املوح 

ة  النار. من ينرصهم أحد هلم وما :أي ﴾ژڈڈڎڎ﴿ للمرشكني امل َعد 

ق   ﴾ڳڱڳڳڳگگگگککککڑڑژ﴿ (7٢)  جل للعبادة مستح 

 ومل ﴾ںںڱڱڱ﴿ الرشكة قبول عن متعال   وتعاىل، سبحانه بالوحدانية موصوف وعال،

دوا ن   أو الكفر، عىل منهم بقوا الذين ليمسن   :أي ﴾ہۀۀڻڻڻڻ﴿ يوح   ليمس 

به فلذلك عنه، ينقلع ومل الكفر عىل دام َمن عىل العذاب َأن   عىل تنبيه وفيه النصارى. من كفروا الذين   بقوله: عق 

 واألقوال العقائد تلك عن باالنتهاء يتوبون أفال أي: ﴾ھھھہہہ﴿ (74)

 احللولو االحتاد أقول:) والتهديد التقرير هذا بعد لولواحل االحتاد عن والتنزيه بالتوحيد ويستغفرونه الزائغة،

 تابوا. إن فضله من ويمنحهم هلم يغفر ﴾ۓےےھ﴿ (الدين يف ال  حم   والتناسخ

 كالرسل رسول إال هو ما :أي ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (75)

هم كام باآليات وتعاىل سبحانه اهلل هخص   قبله،  ؛(تعاىل اهلل بإرادة) ميسور هيد عىل املوتى إحياء فإن هبا، خص 

 فقد أب غري من خلقه وإن   ؛أعجب وهو السالم، عليه موسى يد عىل تسعى حية وجعلها العصا أحيا فقد

 الصدق، يالزمن الاليت النساء كسائر ﴾ۋۋٴۇ﴿ أغرب وهو وأم أب غري من السالم عليه آدم خلق

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگگککککڑڑژ

ڻںںڱڱڱڳڱڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻ

ۓےےھھھھہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ائائىىېېېې

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 ییییىئىئىئېئېئېئۈئ
 



 948 السادس اجلزء              املائدة سورة 

قن أو  هلام ما أقىص أواًل  بني   إليه. فتقرانوي ﴾ۉۉۅۅ﴿ والسالم الصالة عليهم األنبياء يصد 

 نقصهام، عىل نب ه ثم مثله، يف يشاركهام الناس من كثرياً  ألن ألوهية، هلام يوجب ال أنه عىل ودل   الكامل، من

بات عداد من يكونا أن ويقتيض الربوبية ينايف ما وَذَكرَ  عي ملن َعجب ثم الفاسدة، الكائنة املرك   هلام الربوبية يد 

 ﴾ەئەئائائىىېېېې﴿ فقال: الظاهرة األدلة هذه أمثال مع

له. احلق استامع عن ي رَصفون كيف  وتأم 

 الصالة عليه عيسى يعني ﴾ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ (71)

 اهلل يرض ما مثل يملك وال ذاته، من يملكه ال إياه وتعاىل سبحانه اهلل بتمليك ذلك َمَلك وإن وهو والسالم.

 باألقوال ﴾ییییىئ﴿ والسعة الصحة من به ينفع وما واملصائب الباليا من به تعاىل

اً  وإن فخري خرياً  إن عليهام فيجازي والعقائد،  .فرش   رش 
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (77)

 عليه عيسى فرتفعوا باطالً  اً غلو   :أي ﴾پپ

عوا أن إىل والسالم الصالة  أو األلوهية، له تد 

 ،ىزن ولد :أي) شدةر لغري أنه فتزعموا تضعوه

ٺڀڀڀڀ﴿ (تعاىل باهلل نعوذ

 الذين وأئمتهم أسالَفهم يعني ﴾ٺٺٺ

 رشيعتهم يف ملسو هيلع هللا ىلص حممد مبعث قبل ضلوا قد

 بدعهم عىل شايعهم ممن ﴾ٿٿ﴿

 عن ﴾ٹٹٹٿٿ﴿ وضالهلم

 ،ملسو هيلع هللا ىلص مبعثه بعد اإلسالم، هو الذي السبيل قصد

 عليه. وبغوا كذبوه المُ 

ڤڤڤڤٹ﴿ (78)

 ﴾ڄڄڄڄڦڦڦڦ

نجيل الزبور يف تعاىل اهلل لعنهم :أي  عىل واإل 

 السبت يف اعتدوا ملا أيلة أهل إن :وقيل لساهنام،

 عليه عيسى عليهم دعا كفروا ملا املائدة وأصحاب قردة، تعاىل اهلل فمسخهم داود لسان عىل تعاىل اهلل لعنهم

 :أي ﴾چچڃڃڃڃ﴿ رجل آالف مخسة وكانوا خنازير، فأصبحوا ولعنهم السالم

م ما واعتدائهم عصياهنم بسبب للمسخ املقتيض الشنيع اللعن ذلك ر   عليهم. ح 

 منكر معاودة عن بعضاً  بعضهم ينهى ال أي: ﴾ڇڍڇڇڇچچ﴿ (72)

د فعلهم سوء من تعجيب   ﴾ڎڎڌڌڍ﴿ فعلوه . مؤك   بالَقَسم 

 املرشكني يوالون ﴾کڑڑژ﴿ الكتاب أهل من ﴾ژڈڈ﴿ (82)

دوا قدموه شيئاً  لبئس :أي ﴾گگککک﴿ واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول اً بغض  القيامة يوم عليه ل رَي 

 .﴾ڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿

 عليه نبينا فاملراد املنافقني يف اآلية كانت وإن نبيهم. يعني ﴾ڻڻںںڱ﴿ (81)

يامن إذ ﴾ہہۀۀڻڻ﴿ والسالم الصالة ھہہ﴿ ذلك يمنع اإل 

 نفاقهم. يف متمردون أو ينهم،د عن خارجون ﴾ھھ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄڄ

ڍڇڍڇڇڇچچ

ژڈڈڎڎڌڌ

گگککککڑڑژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ۀڻڻڻڻںںڱ

ھھہہہہۀ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ۈۈۆۆۇۇڭ

ېېۉۅۉۅۋۋٴۇ

 ائائىىېې
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 (بغضهم :أي) شكيمتهم لشدة ﴾ۇۇڭڭڭڭۓۓےے﴿ (89)

هنم التحقيق عن وبعدهم التقليد إىل وركوهنم اهلوى اتباع يف واهنامكهم كفرهم وتضاعف  تكذيب عىل ومتر 

 ورقة جانبهم ل ل ني ﴾ۅۉۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ ومعاداهتم األنبياء

ېېۉ﴿ بقوله: أشار وإليه والعمل، بالعلم اهتاممهم وكثرة الدنيا عىل حرصهم وقلة قلوهبم

 يتكربون وال يتواضعون أو فهموه، إذا احلق قبول عن ﴾ائائىىېې

قبال التواضع أن عىل دليل وفيه كاليهود.  كانت وإن حممودة الشهوات عن واإل عراض والعمل العلم عىل واإل 

 كافر. من
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (8٢)

 قلوهبم لرقة بيان وهو ﴾ڀڀپپ

 وعدم احلق قبول إىل ومسارعتهم خشيتهم وشدة

 أهنم املعنى: ﴾ٺٺٺڀڀ﴿ عنه تأب يهم

 كله؟ عرفوا إذا فكيف فأبكاهم، احلق بعض عرفوا

 الصالة عليه بمحمد أو بذلك ﴾ٿٿٺ﴿

 الذين من ﴾ٹٹٿٿ﴿ والسالم

 أو والسالم، الصالة عليه بنبوته أو حق، بأنه شهدوا

 القيامة. يوم األمم عىل شهداء هم الذين أمته من

 اللهم واإلحسان، اإليامن درجة يف مهم   هذا )أقول:

 سيدنا عىل اهلل وصىل عنهم اهلل ريض هبم أحلقنا

 (.أمجعني وصحبه آله وعىل حممد

ڦڦڤڤڤڤٹٹ﴿ (84)

ڃڃڄڄڄڄڦڦ

يامن النتفاء واستبعاد إنكار   استفهام   ﴾ڃ  مع اإل 

 مداخلهم. يف والدخول الصاحلني مع االنخراط يف الطمع وهو الداعي، قيام

ڎڌڍڌڍڇڇڇڇچ﴿ اعتقاد   عن أي: ﴾چچچڃ﴿ (85)

 كام واإلحسان أقول:) األمور يف اإل حسان اعتادوا الذين أو والعمل، النظر أحسنوا الذين ﴾ڈڎ

  (.[تعاىل اهلل رمحهام الشيخان ]أخرجه «يراك فإنه تراه كنت مل فإن ،تراه كأنك اهلل تعبد أن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال

 عىل تعاىل اهلل بآيات التكذيب َعَطَف  ﴾کککڑڑژژڈ﴿ (81)

 هبا قنياملصد   معرض يف وَذَكَرهم املكذبني، حال بيان إىل القصد ألن ،(منه قسم أي:) منه رضب وهو الكفر

 والرتهيب. الرتغيب بني مجعاً 

ن مل ا كأنه منه. ولذ   طاب ما :أي ﴾ڱڳڳڳڳگگگگک﴿ (87)  ما تضم 

به ،الشهوات ورفض النفس كرس عىل واحلث   ،بهمتره   عىل النصارى مدح   قبله فراط عن النهَي  عق   ذلك يف اإل 

 ﴾ڻڻڻڻںںڱڱڱ﴿ فقال: حرامًا، احلالل بجعل وتعاىل سبحانه اهلل حد   عام واالعتداء

م ما إىل لكم تعاىل اهلل َأحل   ما حدود تعتدوا وال به يراد أن وجيوز  ما حتريم عن ناهية اآلية فتكون عليكم، حر 

م، ما وحتليل أ حل   ر   بينهام. القصد إىل داعية ح 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڌڍڇڇڇڇچچچچ

ژژڈڈڎڎڌ

گگککککڑڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہھہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ٴۇۋۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېۉۉۅۅۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

ىئىئىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئ

 جبيئىئمئحئجئیییی
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ھھ﴿ تعاىل اهلل رزقكم مما وطاب لكم حل   ما كلوا :أي ﴾ہھہہہۀۀ﴿ (88)

 .﴾ۓۓےےھ

 عز اهلل طاعة عىل وتقوى به تقوم ما بقدر فأعطها والراحة طعاموال الرشاب نفسك طلبت إذا )أقول:

 رتبة من تسقط وإال الرشيف، الرشع لك سمح ما بمقدار أعطها بل مطلب، كل يف معها تسرتسل وال وجل،

 جانب من وطاعة جانب، من املؤمن عىل مصيبة فالطعام لذا ،تعاىل باهلل والعياذ البهيمية رتبة إىل اإلنسانية

 فهو تعاىل اهلل طاعة عىل به يتقوى كان وإن حقه، يف مصيبة فهو تعاىل اهلل معصية عىل به يتقوى كان فإن آخر،

 احلالل، عن حتريه بعد نقصان وال زيادة بدون الكفاية بمقدار منه يأخذ فإنه باألمر يأكل كان وإن طاعة،

 يصل فلن لغريه كان وما إليه، فسيصل له كان ما بأن يتفكر أن من لإلنسان بد وال الناس، أيدي يف بام وزهده

ِْْفْْةْ ابَْدَْْنْ مِْْامَْ﴿وَْ قال: العدم من أوجده الذي ألن املخلوقات من ألحد نفسه يذل أال فعليه إليه،
َ َّْلْإِِْْضْرْ ال 

ْ  ايوصلن حتى ،تعاىل اهلل يعرف من بأذيال نتمسك أن علينا وجب لذا ؟؟العقول أين [1 :هود] ا﴾هَْقُْزْ رِْْاهللََِْْعَ

 .(هذا عىل ويوقفنا تعاىل، اهلل إىل

 وبىل واهلل، ال الرجل: كقول قصد، بال املرء من يبدو ما هو ﴾ۇۇڭڭڭڭ﴿ (82)

 يؤاخذكم ولكن :واملعنى والنية. بالقصد عليه األيامن وث قتم بام ﴾ٴۇۋۈۈۆۆ﴿ واهلل

 وتسرته إثمه ت ذهب التي ةالفعل أي: نكثه، فكفارة ﴾ۋ﴿ عقدتم ما بنكث أو حنثتم، إذا عقدتم بام

ه من ﴾ېېېېۉۉۅۅ﴿ ؛ أو النوع يف َأْقَصد  د   وهو الَقْدر   مسكني لكل م 

 منها واحداً  ﴾ۇئوئوئ﴿ إنسان إعتاق أو ﴾ەئەئائائىى﴿ احلنفية عند صاع ونصف عندنا،

 وحنثتم ﴾ىئىئېئېئېئ﴿ املذكور :أي ﴾ۈئ﴿ أيام ثالثة صيام فكفارته ﴾ۆئۈئۆئۇئ﴿

وا بأن أو أمر، لكل تبذلوها وال (تبخلوا أي:) هبا واتضن   بأن ﴾ییىئ﴿  بأن أو استطعتم، ما فيها ترَب 

روها ر منها خرياً  غريها ورأى يمني عىل حلف من» والسالم الصالة عليه قال ؛حنثتم إذا تكف   يمينه عن فليكف 

 ﴾مئحئجئی﴿ لبيانا ذلك مثل :أي ﴾ی ﴿ [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام رواه] «خري هو الذي وليأت  

 لكم يسهل التبيني هذا مثل فإن شكرها، الواجب ن عمه أو التعليم، نعمة ﴾جبيئىئ﴿ رشائعه أعالم

 منه. املخرج



 95٢ السابع اجلزء               املائدة سورة 

پٻٻٻٻٱ﴿ (22)

 للعبادة نصبت التي األصنام :أي ﴾پ

 عنه تعاف قذر   ﴾پ﴿ األقداح ﴾پ﴿

ڀ﴿ وامليرس اخلمر تعاطي إنام قال: كأنه العقول.

 وتزيينه تسويله عن بمسب   ألنه ﴾ڀڀ

 تفلحوا لكي ﴾ٺٺٺڀ﴿

د وتعاىل سبحانه أنه واعلم عنه. باالجتناب  أك 

ر بأن اآلية هذه يف وامليرس اخلمر حتريم  اجلملة صد 

 وساممها واألزالم، باألنصاب وقرهنام ،﴾ٻ﴿بـ

 أن عىل تنبيهاً  الشيطان، عمل من وجعلهام رجسًا،

 وأمر ،غالب أو بحت رش   هبام االشتغال

 منه يرجى سبباً  وجعله عينهام، عن باالجتناب

 املفاسد من فيهام ما بني   بأنْ  ذلك رقر   ثم الفالح،

  تعاىل: فقال للتحريم، املقتضية والدنيوية الدينية

ٹٿٿٿٿٺ﴿ (21)

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

هام وإنام ﴾ڦڄڦ  وذَكرَ  بالبيان، املقصود أهنام عىل تنبيهاً  الوبال من فيهام ما ورَشَح  الذكر بإعادة خص 

فراد الذكر من الصالة وَخص   والرشارة. احلرمة يف مثلهام أهنام عىل للداللة واألزالم األنصاب  للتعظيم، باإل 

يامن، عن كالصاد   عنها الصاد   بأن واإل شعار  احلث أعاد ثم الكفر، وبني بينه والفارق عامده أهنا حيث من اإل 

 إيذاناً  ﴾ڃڄڄڄ﴿ :تعاىل فقال الصوارف أنواع من متقد   ما عىل مرتباً  االستفهام يغةبص االنتهاء عىل

 اهلل من خوف وهو آخر يشء بقي )أقول: انقطعت قد األعذار وأن الغاية، بلغ والتحذير املنع يف األمر بأن

 .بالتوبة( وعال جل   اهلل رمحة أو تعاىل،

ڇڇچ﴿ خمالفتهام أو عنه، ياهن ما ﴾چچ﴿ به أمرا فيام ﴾چڃڃڃ﴿ (29)

 وقد البالغ عليه فإنام بتوليكم، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ترضوا مل أنكم فاعلموا :أي ﴾ڌڌڍڍڇڇ

 أنفسكم. به رضرتم وإنام أدى،

م مل مما ﴾کڑڑژژڈڈڎڎ﴿ (2٢) کک﴿ لقوله: عليهم، حير 

م اتقوا :أي ﴾گگگک يامن عىل وثبتوا املحر  م ما ﴾ڳگ﴿ ةالصاحل واألعامل اإل  ر   ح 

وا ﴾ڱڱ﴿ املعايص اتقاء عىل وثبتوا استمروا ثم ﴾ڳڳ﴿ بتحريمه ﴾ڳ﴿ كاخلمر بعد   عليهم  وحتر 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڦڄڦڦڦڤڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭۓےۓےھھھھہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ەئائائىىېېېېۉۅۉۅ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ىئمئحئیجئیییىئىئىئېئ

 يتىتمتختحتيبجتىبمبخبحبيئجب
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 اخلمر حتريم نزل ملا أنه» روي .(الصغائر ثم الكبائر ثم الكفر ات قوا أو )أقول: هبا. واشتغلوا اجلميلة األعامل

 ويأكلون اخلمر يرشبون وهم ماتوا الذين بإخواننا فكيف !اهلل رسول يا عنهم: تعاىل اهلل ريض الصحابة قالت

 استعامل الثالث، احلاالت باعتبار أو الثالثة، األوقات باعتبار التكرير هذا يكون أن وحيتمل فنزلت. «امليرس؟

يامن التقوى اإلنسان ل ولذلك تعاىل، اهلل وبني وبينه الناس وبني وبينه نفسه وبني بينه واإل  يام بد   باإل حسان ناإل 

ة يف  والوسط املبدأ الثالث؛ املراتب باعتبار أو تفسريه، يف والسالم الصالة عليه قاله ما إىل إشارة الثالثة الكر 

تقى، ما باعتبار أو واملنتهى،  يف الوقوع عن حترزاً  والشبهات العقاب، من توقياً  املحرمات يرتك أن ينبغي فإنه ي 

 فال ﴾ںںڱڱ﴿ الطبيعة دنس عن هلا وهتذيباً  اخلسة عن للنفس حتفظاً  املباحات وبعض احلرام،

 حمبوبًا. تعاىل هلل صار حمسناً  صار ومن حمسنًا، صار ذلك فعل من أن وفيه بيشء. يؤاخذهم

 احلديبية، عام يف نزلت ﴾ھہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ (24)

 أخذاً  صيدها من يتمكنون بحيث رحاهلم يف تغشاهم الوحوش وكانت بالصيد، وتعاىل سبحانه اهلل ابتالهم

مون وهم برماحهم وطعناً  بأيدهيم ْر   رمنتظَ  غائب وهو عقابه من اخلائف ليتميز ﴾ےۓےھھھ﴿ حم 

 هكل   إيامننا ألن وعال، جل   علمه عن ال عنا غائب وهو أقول:) إيامنه وقلة قلبه لضعف ُيافه ال ممن ،إيامنه لقوة

 يملك ال َمن فإن   به، الحق   فالوعيد   ﴾ۆۇۇڭ﴿ دبالصي االبتالء ﴾ڭڭڭۓ﴿ (غيبي

 إليه أميل النفس تكون فيام به فكيف ،فيه تعاىل اهلل حكم يراعي وال ،نفسه( يضبط ال )أي: ذلك مثل يف جأشه

 !عليه وأحرص

مون. :أي ﴾ۅۉۅۋۋٴۇۈۈۆ﴿ (25) ْر   ألنه حلمه، يؤكل ما بالصيد وأراد حم 

قتلنَ  مخس» والسالم: الصالة عليه قوله ويؤيده عرفاً  فيه الغالب  والعقرب والغراب ةأَ دَ احل   :واحلَرم احلل   يف ي 

 ما مع ،«العقرب» بدل «احلية» :أخرى رواية ويف .[تعاىل اهلل رمحهام الشيخان أخرجه احلديث] «العقور والكلب والفأرة

 ما قتل   عليه حرام   بأنه املاً ع ،إلحرامه ذاكراً  ﴾ېېېۉ﴿ مؤذ   كل قتل جواز عىل التنبيه من فيه

ۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ الن عم من َقتل ما يامثل جزاء   فعليه بمعنى: ﴾ەئائائىىې﴿ هيقتل  

ه الكعبة بلوغه ومعنى ﴾ۈئۆئ  الشافعي عند واملعنى ﴾ېئېئېئۈئ﴿ به والتصدق باحلرم ذبح 

ر أن أو :عنه تعاىل اهلل ريض  كل فيعطي البلد، قوت غالب من اهلدي قيمة يساوي ما مساكني بإطعام يكف 

داً  مسكني یی﴿ يوماً  مسكني كل طعام عن فيصوم الصوم، من ساواه ما أو ﴾یىئىئىئ﴿ م 

حرام، حلرمة هتكه عاقبة وسوء فعله ثقل ليذوق الصوم، أو الطعام أو اجلزاء فعليه أي: ﴾یجئ  الثقل أو اإل 

رماً  الصيد قتل من ﴾يئجبىئمئحئ﴿ تعاىل اهلل أمر خمالفة عىل الشديد  يف أو التحريم قبل أو اجلاهلية يف حم 

 عصيانه. عىل أرص   ممن ﴾يتىتمتختحتيبجتىبمب﴿ هذا مثل إىل ﴾خبحب﴿ املرة هذه
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يدَ  ما ﴾ٻٻٻٱ﴿ (21)  منه ص 

 لقوله كله، حالل وهو املاء، يف إال يعيش ال مما

 ماؤه الطهور هو» البحر: يف والسالم الصالة عليه

 [تعاىل اهلل رمحه البخاري ماإلما أخرجه] «ميتته احلل

 عنه انحرس) عنه نضب أو قذفه ما ﴾ٻ﴿

 ﴾پپ﴿ لكم متتيعاً  ﴾پپ﴿ (البحر ماء

 قديداً  يتزودونه (ينللمسافر أي:) ولسيارتكم

 قال ،فيه الصيد   :أي ﴾ڀڀڀڀ﴿

 لكم، حالل الصيد حلم» والسالم: الصالة عليه

َصدْ  أو تصطادوه مل ما  رمحه أمحد اإلمام أخرجه] «لكم ي 

مني :أي ﴾ٺٺٺٺ﴿ تعاىل[ اهلل ْر  ٿ﴿ حم 

 .﴾ٹٹٿٿٿ

ڦڤڤڤڤٹ﴿ (27)

 أمر يف انتعاشهم سبَب  أي: هلم، انتعاشاً  ﴾ڦ

 فيه ويأمن اخلائف، به يلوذ ومعادهم، معاشهم

 ﴾ڦڦ﴿ ودنياهم دينهم أمر به يقوم ما أو والعامر، احلجاج إليه هويتوج   التجار، فيه ويربح الضعيف،

 )أي: ﴾ڄڄ﴿ الكعبة( إىل أ هدي )ما ﴾ڄ﴿ احلجة ذو وهو احلج، فيه يؤدى الذي الشهر   بالشهر   رادامل

ل د ما وهي قالدة، مجع والقالئد اهلدي، من القالئد ذوات ض فال هدي   أنه به لي عَلم اهلدي، به ق  تعر   له( ي 

چچڃڃڃڃ﴿ وغريه اإل حرام حرمة بحفظ األمر من ذكر ما إىل أو اجلعل، إىل إشارة   ﴾ڄ﴿

عَ  فإن   ﴾ڇڇچچ  عىل دليل   عليها املرتتبة املنافع وجلب وقوعها قبل املضار لدفع األحكام رَشْ

 إطالق. بعد ومبالغة ختصيص بعد تعميم ﴾ڌڌڍڍڇڇ﴿ علمه وكامل الشارع حكمة

 وملن حمارمه انتهك ملن ووعد   وعيد   ﴾ککڑڑژژڈڈڎڎ﴿ (28)

 عنه. أقلع وملن املحارم( انتهاك عىل )أي: عليه أرص   ملن وأ عليها، حافظ

 يف عذر لكم يبَق  ومل التبليغ، من به أ مر بام أتى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أي: ﴾گگگگکک﴿ (22)

. وفعل   وتكذيب   تصديق   من ﴾ڱڱڱڳڳڳڳ﴿ التفريط  وعزيمة 

 الرديء بني ىلوتعا سبحانه اهلل عند املساواة نفي يف عام حكم   ﴾ڻڻںںڱ﴿ (122)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگککککڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہۀہۀڻڻ

ڭۓۓےےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

جئییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 جتيبىبمبحبخبجبيئىئمئحئ
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ب وجي دها. واألموال واألعامل األشخاص من ۀڻڻ﴿ املال وحالل العمل مصالح يف به رغ 

 الكثري. املذموم من خري القليل املحمود فإن والكثرة، القلة دون والرداءة باجلودة العربة فإن ﴾ۀہ

، لكل واخلطاب    كثر، وإن اخلبيث حتري يف فاتقوه :أي ﴾ھہہہ﴿ قال: ولذلك معترب 

ج   يف نزلت أهنا روي الفالح. تبلغوا أن راجني ﴾ھھھ﴿ قل   وإن الطيب وآثروا  الياممة، اجح 

 مرشكني. كانوا وإن عنه فن هوا هبم، يوقعوا أن املسلمون َهم   ملا

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے﴿ (121)

كم، ملك تظهر إن أشياء عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تسألوا ال املعنى: ﴾ۅۅ  الوحي زمان يف عنها تسألوا وإن تغم 

ِْ نزلت ملا أنه روي إذ هبا. يكل ف ومل عنها تعاىل اهلل عفا أشياء عن :أي ﴾ېېۉۉ﴿ لكم تظهر ْْ﴿َولِِلٰ ََْعَ
َي ِت﴾ِْحجْ ْانَلاِسْ  أعاد حتى ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عنه فأعرَض  عام؟ أكل   مالك: بن رساقة قال [27 :عمران آل] اْل 

 رواه احلديث] فنزلت «تركتكم ما فاتركوين استطعتم، ملا وجبت ولو لوجبت، نعم قلت ولو ال،» قال:ف ثالثاً 

 كثري. عن ويعفو منكم، يفرط ما بعقوبة يعاجلكم ال ﴾ىىېې﴿ [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام

 بام يأمتروا مل حيث بسببها، :أي ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ﴿ (129)

 جحودًا. سألوا

 وهو اجلاهلية أهل ابتدعه ملا وإنكار   رد   ﴾ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ﴿ (12٢)

 حتلب، وال تركب فال سبيلها، وخلوا شقوها أي: أذهنا بحروا ذكر آخرها أبطن مخسة الناقة نتجت إذا أهنم

 الشاة ولدت وإذا هبا، االنتفاع حتريم يف كالبحرية وجيعلها سائبة فناقتي فيت  ش   إن يقول: منهم الرجل وكان

 وإذا الذكر، هلا يذبح فال أخاها األنثى وصلت :قالوا ولدهتام وإن هلتهمآل فهو ذكراً  ولدت وإن هلم فهي ثىأن

جئ﴿ ظهره ىمح قد وقالوا: مرعى وال ماء من هيمنعو ومل ظهره حرموا أبطن عرشة الفحل صلب من نتجت

 :أي ﴾جتيبىبمب﴿ وتعاىل سبحانه اهلل إىل ونسبته ذلك بتحريم ﴾حبخبجبيئىئمئحئ

م، من واملبيَح  احلرام، من احلالَل   يعرف من منهم أن وفيه كبارهم. يقلدون ولكنهم الناهي، من اآلمر أو املحر 

 به. يعرتفوا أن اآلباء وتقليد الرياسة حب يمنعهم ولكن ذلك بطالن
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (124)

 ﴾ٺٺٺٺڀڀڀڀپ

 ال وأنْ  دالتقلي يف واهنامكهم عقوهلم لقصور بيان  

ٹٹٿٿٿٿ﴿ سواه هلم سند

 عليه وجدوا ما َأَحْسبهم أي: ﴾ڤٹٹ

 أن واملعنى: ضالني؟ جهلة كانوا ولو آباءهم

لم بمن يصح   إنام االقتداء ، عامل أنه ع   وذلك مهتد 

 التقليد. يكفي فال باحلجة، إال ي عرف ال

 ﴾ڦڦڦڤڤڤ﴿ (125)

ڄڄڦ﴿ إصالحها والزموا احفظوها :أي

ل يرضكم ال ﴾ڃڃڄڄ ال   كنتم إذا الض 

 حسب املنكرَ  ينكر أن االهتداء ومن مهتدين.

 رأى من» والسالم: الصالة عليه قال كام طاقته،

 بيده، فليغريه بيده يغريه أن واستطاع منكراً  منكم

 رواه] «فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن

 وتنبيه للفريقني، ووعيد   وعد   ﴾ڇڇڇچچچچڃڃ﴿ [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام

 ألنه العجز، عند إال ي رتك ال املنكر عن والنهي باملعروف األمر إن )أقول: غريه. بذنب يؤاَخذ ال أحداً  أن عىل

 اإلخالص بحسب حتصل الفائدة وهذه اجلسامنية. بالعبادة وينتفع حيس كام بفائدته حيس واملحتسب عبادة،

رج وأن الرشعية، األحكام يراعي أن املحتسب فعىل األمة. عىل والشفقة والتوجه  يتم حتى البني، من نفسه ُي 

 .(وثوابه التبليغ وينال اإلخالص، أمر

شهاد بالشهادة املراد ﴾ڌڌڍڍڇ﴿ (121)  ﴾ڈڈڎڎ﴿ الوصية يف اإل 

ک﴿ املسلمني من أو أقاربكم من :أي ﴾ککڑڑژژ﴿ أماراته وظهرت شارفه إذا

 األجل قاربتم :أي ﴾ڱڱڱڳ﴿ فيها سافرتم :أي ﴾ڳڳڳگگگگک

 وإال النبوية، والسنة الرشعية االستقامة عىل يكن مل ملن مصيبة هو بل أحد، لكل مصيبة ليس املوت )أقول:

وهنام تقفوهنام ﴾ڱ﴿ (وعال جل اهلل وإىل اآلخرة إىل وصول جرس فاملوت  ﴾ڻںں﴿ وتصرب 

 كانت صالة أي   وقيل النهار. ومالئكة الليل مالئكة وتصادم الناس جتامعا وقت ألنه العرص، صالة

 باهلل أو بالقَسم نستبدل ال املعنى: ﴾ہہہۀ﴿ منكم الوارث ارتاب إن ﴾ۀڻڻڻ﴿

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگکککک

ڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ىىېېېېۉ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 جتيبىبمبخبحبيئجبىئمئجئحئ
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ے﴿ منا قريباً  له املقَسم كان ولو ﴾ھھھھہ﴿ لطمع   كاذبني تعاىل باهلل نحلف ال :أي الدنيا، من َعرضاً 

 كتمنا. إن :أي ﴾ۇڭڭڭڭ﴿ بإقامتها تعاىل اهلل أمرنا التي هادةالش :أي ﴾ۓۓے

 ﴾ۋ﴿ كتحريف   إثاًم، أوجب ما َفَعال أي: ﴾ٴۇۈۈۆ﴿ اط لع فإن ﴾ۆۇ﴿ (127)

 ﴾ې﴿ الورثة وهم عليهم، جنى الذين من ﴾ېۉۉۅۅۋ﴿ آخران فشاهدان

 بأن وأوىل منها أصدق ﴾ائائىىېې﴿ ومعرفتهام لقرابتهام بالشهادة األحقان

 أو احلق، موضع الباطل الواضعني ﴾ۆئۇئۇئوئوئ﴿ احلق فيها جتاوزنا وما ﴾ەئەئ﴿ ت قبل

 نرصاني ني، حينئذ وكانا للتجارة، الشام إىل خرجا بداء بن وعدي الداري متيامً  أن روي اعتدينا. إن أنفسهم الظاملني

ن بديل مرض الشام قدموا فلام اًم،مسل وكان ،عنه تعاىل اهلل ريض العاص بن عمرو موىل بديل ومعهام  ما فدو 

 ففتشاه ومات، أهله، إىل متاعه يدفعا بأن إليهام وأوىص به، ُيربمها ومل متاعه يف وطرحها صحيفة يف معه

ناء فطالبومها الصحيفة، أهل ه فأصاب فغي باه، بالذهب منقوشاً  مثقال مئة ثالث فيه فضة من إناء منه وأخذا  باإل 

 .[خمترصاً  تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام أخرجه] اآلية ﴾ڍڍڇ﴿ فنزلت: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل عوافرتاف فجحدا،

جد ثم سبيلهام، وخىل املنرب عند العرص صالة بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فحل فهام ناء و   بنو فأتامها أيدهيام، يف اإل 

ر   أن كرهناف بي نة عليه لنا يكن مل ولكن منه، اشرتيناه قد فقاال: ذلك، يف سهم
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل فرفعومها به، ن ق 

 واستحقاه. فحلفا السهميان رفاعة أيب بن واملطلب العاص بن عمرو فقام ،﴾ۆۇ﴿ فنزلت

م، الذي احلكم :أي ﴾ۆئ﴿ (128)  عىل ﴾ىئېئېئېئۈئۈئ﴿ الشاهد حتليف أو تقد 

 بعد املدعني عىل اليمني تَرد   أن ﴾جئحئییییىئىئ﴿ فيها وخيانة حتريف غري من محلوها ما نحو

خبحب﴿ إجابة   سمعَ  به توَصْون ما ﴾يئجبىئمئ﴿ الكاذبة واليمني اخليانة بظهور فيفتضحوا أيامهنم

 ال أي: ﴾يبىبمبخبحب﴿ فاسقني قوماً  كنتم تسمعوا ومل تتقوا مل فإن أي: ﴾جتيبىبمب

جة إىل هيدهيم  اجلنة. طريق إىل أو ح 

 يف الصدق لنا واملهم الفقه، كتب يف تعاىل اهلل رمحهم العلامء ذكره طويل، ذيل الشهادة موضوع )أقول:

 وعداً  عليه وتعاىل تبارك ربنا وعدنا الذي اإليامن مقتىض من وهو نكون، أينام املعامالت يف والفعل القول

َْ﴿ فقال: منجزاً  ِمِنيََْْوُيبَّشِّ ينَْْال ُمؤ  َملُونَْْاَّلِ نَْْالَصاِِلَاِتَْْيع 
َ
ًراْلَُهمْ ْأ ج 

َ
 ويبرش أي: [9 :الكهف] ﴾َحَسنًاْأ

 كام ومكان، زمان أي يف كان، من أياً  جنة، هلم أن اإليامن وبمقتىض باألحكام يعملون الذين بالقرآن قنياملصد  

مَُْْهَذا﴿ تعاىل: قال ُقُهمْ ْالَصاِدِقيَْْيَنَفعُْْيَو   من وإياكم تعاىل اهلل عصمنا والفعل. القول يف [112 ]املائدة: ﴾ِصد 

 .(والوهاب واملرشد املوفق هو إنه عمره، أنفاس أضاع ممن جيعلنا ال أن ونسأله أمره، فةخمال
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پپٻٻٻٻ﴿ (122)

 كنت بام لنا علم ال :أي ﴾ڀٺڀڀڀپپ

 ما فتعلم ﴾ٿٿٺٺٺ﴿ تعلمه

 مما نعلم ال وما لنا، وأظهروا أجابونا مما نعلمه

 مراأل ورد   منهم التشكي وفيه قلوهبم. يف أضمروا

 لنا علم ال املعنى وقيل: منهم. كابدوا بام علمه إىل

 بعدنا، أحدثوا بام لنا علم ال أو علمك، جنب إىل

 للخامتة. احلكم وإنام

ڤٹٹٹٹٿٿ﴿ (112)

 سبحانه أنه املعنى: ﴾ڦڤڤڤ

 عن الرسل بسؤال يومئذ الكفرة يوب خ وتعاىل

 اآليات، من عليهم أظهر ما وتعديد إجابتهم

 آخرون وغال سحرة، وسموهم طائفة تهمفكذب

ڦ﴿ يتكقو   ﴾ڦڦ﴿ آهلة فاختذوهم

ڄڄڄ﴿ السالم عليه بجربيل ﴾ڄ

 والكهولة الطفولة يف تكلمهم ﴾ڃڃڃ

چچچڃ﴿ سواء عىل

ر تقد   )أي: ﴾ڎ ڌڌڍڍڇڇڇڇچ ڎ﴿ الطري( صورة مثل شيئاً  وتصو 

ڑ﴿ (منه ال تعاىل اهلل من إحياءه أن عىل به ب هن ؛تعاىل اهلل بأمر طياراً  حياً  فتصري) ﴾ژڑژڈڈ

 ركر  ) ﴾گڳگگگ﴿ (العني املمسوح أو أعمى ولد الذي األكمه﴾کککک

م دفعاً  ﴾گ﴿ ڱڳڳڳ﴿ (البرشية األفعال جنس من ليس اإل حياء فإن األلوهي ة، لتوه 

 ﴾ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ بقتله مهوا حني اليهود يعني ﴾ڱ

 مبني. سحر إال به جئت الذي هذا ام :أي

ےےھ﴿ رسيل ألسنة عىل أمرهتم أو: (أهلمت :أي) ﴾ھھھہ﴿ (111)

 خملصون. ﴾ۇڭڭڭڭۓۓ

 ﴾ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ (119)

 اإليامن. ادعائكم يف صَدقتم أو نبويت، وصحة قدرته بكامل ﴾وئەئەئائ﴿ السؤال هذا أمثال من

 بكامل االستدالل علم إىل املشاهدة علم بانضامم ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ (11٢)

ىئىئ﴿ دعوتنا جييب تعاىل اهلل أن أو النبوة، عاءاد   يف ﴾ىئېئېئېئ﴿ وتعاىل سبحانه قدرته

 .للخرب السامعني دون للعني الشاهدين من أو ،استشهدتنا إذا ﴾ییی

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺ

ڦڦڦڦڤڤڤڤ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڇڇڇڇچچچ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگککککڑژڑ

ڱڱڱڳڳڳگڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھھہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىىېېېېۉۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 یییىئىئىئېئېئېئ
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 هلم أن رأى ملا ﴾ٻٻٻٱ﴿ (114)

 فأراد عنه، ي قلعون ال أهنم وأ ذلك، يف صحيحاً  غرضاً 

ڀپپپپٻ﴿ بكامهلا احلجة إلزامهم

 عيداً  نزوهلا يوم يكون :أي ﴾ٺڀڀڀ

 األحد يوم نزلت أهنا روي ﴾ٺٺ﴿ نعظمه

 عىل دالةً  ﴾ٿٿٺ﴿ عيداً  النصارى اختذه فلذلك

 والشكر املائدة ﴾ٿ﴿ نبويت وصحة قدرتك كامل

 يرزق، من خري :أي ﴾ٹٹٹٿ﴿ عليها

 عوض. بال ومعطيه الرزق خالق ألنه

 إىل إجابة ﴾ڤڦڤڤڤٹ﴿ (115)

ڃڄڄڄڄڦڦڦ﴿ سؤالكم

 زماهنم، عاملي من :أي ﴾چچڃڃڃ

 ومل وخنازير، قردة م سخوا فإهنم مطلقًا. العاملني أو

ب  أولياؤنا قال كام )أقول: غريهم ذلك بمثل يعذ 

 عن فمسخوا ذلك بعد فكفروا عنهم: تعاىل اهلل ريض

دوا ة،باملر   اإلنسانية لوازم  احليوانية مرتبة إىل ور 

 سقطت حتى إليها ينظرون وهم غاممتني بني محراء سفرة نزلت أهنا روي: (.جالله جل غضبه من باهلل العياذ و وأخبثها،

 مثلة جتعلها وال رمحة اجعلها اللهم الشاكرين، من اجعلني اللهم وقال: والسالم الصالة عليه عيسى فبكى أيدهيم، بني

 فلوس بال مشوية سمكة فإذا الرازقني، خري اهلل بسم وقال: املنديل كشف ثم وبكى، وصىل فتوضأ قام ثم وعقوبة،

، ذنبها وعند ملح، رأسها وعند دساًم، تسيل شوك، وال (قرش بال أي:)  الكراث، خال ما البقول ألوان من وحوهلا خل 

 اخلامس وعىل جبن، الرابع وعىل سمن، الثالث وعىل عسل، الثاين وعىل ،زيتون منها واحد عىل أرغفة، مخسة وإذا

ن اهلل! روح يا شمعون: فقال قديد،  سبحانه اهلل اخرتعه ولكن منهام، ليس قال: اآلخرة؟ طعام من أم الدنيا طعام أم 

 اآلية هذه من أريتنا لو اهلل! حرو يا فقالوا: فضله، من ويزدكم تعاىل اهلل يمددكم واشكروا سألتم ما كلوا بقدرته، وتعاىل

 طارت ثم مشوية، فعادت كنت، كام عودي هلا قال ثم فاضطربت، تعاىل، اهلل بإذن احيي سمكة يا فقال: أخرى؟ آية

سخوا. بعدها عصوا ثم املائدة،  الفقراء عليها جيتمع ،(تأيت ال ويوماً  تأيت يوماً ) غباً  يوماً  أربعني تأتيهم كانت :وقيل فم 

 مدة َغنَي  إال فقري منها يأكل ومل ظلها، يف ينظرون وهم طارت الفيء فاء إذا حتى يأكلون، والكبار والصغار اءواألغني

 الفقراء يف مائديت اجعل أن السالم عليه عيسى إىل تعاىل اهلل أوحى ثم أبدًا، يمرض ومل ئبر إال مريض وال عمره،

 عند العبد قيمة )أقول: رجالً  وثامنون ثالثة منهم فمسخ ،لذلك الناس فاضطرب واألصحاء، األغنياء دون واملرىض

 .(غناه بقدر ال والسالم، الصالة عليه رسوله ولسنة تعاىل اهلل لرشع موافقته بقدر تعاىل اهلل

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڦڤڤڤٹٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ھھھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىېى

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

ىبمبخبحبجبيئمئىئحئجئ

جحمجحجيثمثىثجثيتىتمتحتختجتيب

 خضحضجضمصحصمسحسخسجسمخحخجخمح
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 البدن، غذاء األطعمة أن كام الروح غذاء فإهنا املعارف، حقائق عن عبارة ٰههنا املائدة الصوفية: بعض وعن

 إن والسالم: الصالة عليه عيسى هلم فقال عليها، للوقوف يستعدوا مل حقائق يف رغبوا أهنم حلالا فلعل هذا وعىل

يامن حصلتم  ألجل فسأل فيه، وأحلوا السؤال عن يقلعوا فلم عليها، االطالع من تتمكنوا حتى التقوى فاستعملوا اإل 

 هو ما له انكشف إذا السالك فإن عاقبة، وفوخ خطر فيه ولكن سهل إنزاله أن وتعاىل سبحانه اهلل فبني اقرتاحهم،

 بعيدًا. ضالالً  به فيضل له، يستقر وال حيتمله ال لعله مقامه من أعىل

 ملكه، ليست ألهنا هبا، يغرت   ال أن عليه قلبه عىل نزلت إذا ،ربانية إهلامات له حصل من أن عىل يدل   هذا )أقول:

 .(املنصف به رفيترض   والكرب، عجبال له حيصل وهبذا خالقه، ملك كيتمل   حينذاك

 ﴾ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ﴿ (111)

هك  أن يل حيق ال قوالً  أقول أن يل ينبغي ما ﴾ڳڳگگگگکککک﴿ رشيك لك يكون أن من تنزهياً  أنز 

 أعلنه، ما تعلم كام نفيس يف أخفيه ما تعلم ﴾ہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ﴿ أقوله

 .﴾ھھھہہ﴿ (ذاتك يف ما :أي نفسك يف ما )أقول: معلوماتك من ختفيه ما لمأع وال

 رقيباً  :أي ﴾ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ﴿ (117)

ن ألحواهلم مشاهداً  أو ويعتقدوه، ذلك يقولوا أن أمنعهم عليهم ې﴿ السامء إىل بالرفع ﴾ۉۉ﴿ وإيامن   كفر   م 

 عليها والتنبيه الدالئل إىل رشادباإل به القول من عصمته أردت من تمنعف ألحواهلم، املراقب ﴾ېىېې

 له. مراقب عليه مطلع ﴾وئەئەئائائى﴿ اآليات وإنزال الرسل بإرسال

 يفعل فيام املطلق املالك عىل اعرتاض وال عبادك، تعذب فإنك تعذهبم إن :أي ﴾ۆئۆئۇئۇئوئ﴿ (118)

 ﴾ىئىئىئېئېئېئۈئۈئ﴿ غريك عبدوا وقد كعباد   هنمأل ذلك استحقوا أهنم عىل تنبيه وفيه بملكه.

 وصواب، حكمة عن إال يعاقب وال يثيب ال الذي والعقاب، الثواب عىل القوي القادر فإنك استقباح، وال عجزَ  فال

. غفرَت  وإن فعدل   عذبَت  فإن جمرم، لكل مستحسنة املغفرة فإن  الوعيد. قتىضم   الرشك غفران   وعدم ففضل 

 إيامهنم املؤمنني ينفع الكلبي: وقال النبيني، بالصادقني أراد) ﴾مئىئحئجئیییی﴿ (112)

حجيث﴿ بثوابه ﴾مثىثجث﴿ بطاعته ﴾يتىتمتحتختجتيبىبمبخبحبجبيئ﴿ ([املنري الرساج]

 الرساج] العذاب رؤية عند يؤمنون المُّ كفاركال اليوم ذلك يف صدقهم ينفعهم فال الدنيا يف الكاذبون اوأم  ) ﴾جحمج

 .(اإلهلية العدالة يوم اليوم هذا السالم: عليه عيسى صدق إىل مشرياً  القيامة يومَ  تعاىل اهلل يقول قول:)أ ([املنري

 دعواهم وفساد النصارى كذب عىل تنبيه   ﴾خضحضجضمصحصمسحسخسجسمخحخجخمح﴿ (192)

ن   َوما وقال للعقالء تغليباً  فيهن ومن يقل مل وإنام وأمه،، املسيح يف يه 
 غاية يف بأهنم إعالماً  العقل أويل غري هلم اتباعاً  ف 

 لأللوهية. املنافية املجانسة عىل وتنبيهاً  هلم وإهانة العبودية، رتبة عن والنزول الربوبية معنى عن القصور

 ائدةامل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َرب   هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد اسيدن عىل اهلل وصىل
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 قوهل: من آيات، ثالث أو آيات، ست غري مكيَّة
 آية وستون ومخس مئة ويه ،﴾او  ال  ع  ت   ل  ق  ﴿
 ﴾پٻٻٻٻٱ﴿ (1)

 عىل ونب ه باحلمد، حقيق وتعاىل سبحانه بأنه أخرب

د اجلسام النعم هذه عىل له املستحق   هأن    مل أو مح 

مد،  يعدلون، مبرهب   هم الذين عىل حجة ليكون حي 

 ألن ـ مثلهن   وهي ـ األرض دون واتالسمٰ  ومجع

 واحلركات، اآلثار متفاوتة بالذات خمتلفة طبقاهتا

مها م مكاهنا وعلو   لرشفها وقد   وجودها وتقد 

يْاهللُْ﴿ :[19] الطالق سورة يف تعاىل اهلل قال) ْاَّلِ
َْسمْ َْسب عََْْخلََقْ ر ِضَْْوِمنََْْوات 

َ ُلِْْمث لَُهنَْْال  ْيَتَََنَ
رُْ م 
َ لَُمواْبَي نَُهنَْْال  نَِِْْلَع 

َ
ْ ْاهللَْْأ ََْْعَ ءْ ُْكِّ ْقَِديرْ ََْش 

نَْ
َ
َحاَطْْقَدْ ْاهللََْْوأ

َ
ْْأ ءْ ْبُِكلِّ پ﴿ (﴾ِعل ًماََْش 
 ،الضالل   بالظلمة املراد ألن أو هلا، احلاملة جرامواأل أسباهبا لكثرة الظلامت ومجع أنشأمها. ﴾پڀپ

 اهلل أن :املعنى ﴾ٺٺٺڀڀڀ﴿ متعدد والضالل واحد واهلدى اهلدى، وبالنور  

 أنه أو نعمته. فيكفرون يعدلون به كفروا الذين ثم العباد، عىل نعمةً  خلقه ما عىل باحلمد حقيق وتعاىل سبحانه

 الكفار أن واملعنى منه، يشء عىل َيقدر ال ما به يعدلون هم ثم سواه، أحد هعلي يقدر ال ما خلق وتعاىل سبحانه

وهنا أي: األوثان برهبم يعدلون  وتعاىل. سبحانه به يسو 

 البرش أصل هو الذي آدم وإن األوىل، املادة فإنه منه، خلقكم ابتدأ أي: ﴾ٿٿٿٿٺ﴿ (9)

 وقال القيامة. وقت أي :أقول) القيامة أجل ﴾ڤڤڤڤ﴿ املوت أجل ﴾ٹٹٹٹ﴿ منه خلق

ل: احلسن:  ﴾ڦڦڦڦ﴿ (البعث إىل املوت وقت من والثاين: ،املوت وقت إىل الوالدة وقت بني األو 

هم :أي) المرتائهم استبعاد    قدر َمن فإن آجاهلم، إىل وحمييهم أصوهلم وخالق خالقهم أنه ثبت ما بعد (لشك 

 فاآلية ثانيًا، وإحيائها املواد تلك مجع عىل أقدرَ  كان يشاء ما وإبقائها فيها احلياة وإيداع ومجعها املواد خلق عىل

 البعث. دليل والثانية التوحيد دليل األوىل

چچچڃ﴿ غري ال فيهام للعبادة املستحق   هو أي: ﴾ڃڃڃڄڄڄڄ﴿ (٢)
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¬ 
پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀپڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڳڳڳڳگگگگککک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئەئەئائائىىېېېېۉ

 ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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 من هريظ وما ُيفى ما واجلهر بالرس أريد ولعله ويعاقب. عليه فيثيب رش، أو خري من ﴾ڇڇچ

م األمارة النفس )أقول: اجلوارح أعامَل  وباملكتَسب نفس،األ أحوال  النفس هذه ألن صاحبها، صدق ت عد 

 ويعرف ضعفه، فيعرف اإلهلي، الوحي بنور إال ذلك يعلم ال صاحبها لكن الربوبية، ادعاء شؤوهنا من اخلبيثة

 .(وعال جل خالقه قدرة

 من معجزة أو األدلة من قط ليلد هلم يظهر ما أي: ﴾ڎڌڌڍڍڇڇ﴿ (4)

 )أقول: إليه. ملتفتني غري فيه للنظر تاركني ﴾ژژڈڈڎ﴿ القرآن آيات من آية أو املعجزات

ضون منهم  .(غافلون لكنهم مؤمنون ومنهم كفرًا، معر 

 أي: ﴾ڳڳڳڳگگگگ﴿ بالقرآن يعني ﴾ککککڑڑ﴿ (5)

 أمره. وارتفاع اإل سالم ظهور عند َأو واآلخرة، الدنيا يف   هبم عذابال نزول عند يستهزئون به كانوا ما هلم سيظهر

، أهل   من أي: ﴾ڻڻںںڱڱڱڱ﴿ (1)  وهي ،الناس أعامر أغلب   مدة   والقرن زمان 

رناهم مكاناً  فيها هلم جعلنا ﴾ۀڻڻ﴿ سنة سبعون  ما واآلالت القوى من أعطيناهم أو فيها، وقر 

نوا  أو مكة، أهل يا املقام وطول السعة من لكم نجعل مل ما ﴾ہہہۀ﴿ فيها فالترص أنواع من هبا متك 

 أو املطر أي: ﴾ھھہ﴿ واألسباب العدد يف واالستظهار املال يف والسعة القوة من نعطكم مل ما

 األهنار بني والريف اخلصب يف فعاشوا ﴾ۓۓےےھ﴿ مغزاراً  أي: ﴾ھ﴿ السحاب

 ﴾ۆۆۇۇڭ﴿ وأحدثنا ﴾ڭ﴿ شيئاً  عنهم ذلك يغن   مل أي: ﴾ڭڭ﴿ والثامر

 آخرين مكاهنم وينشئ وثمود كعاد قبلكم َمنْ  هيلك أن عىل رَ َقدَ  كام وتعاىل سبحانه أنه ملعنىوا منهم. بدالً 

ر بالده هبم يعمر  بكم. ذلك يفعل أن َيقد 

وه ﴾ۉۅ﴿ ورق يف مكتوباً  ﴾ۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (7) ېېېېۉ﴿ فمس 

 .وعناداً  تعنتاً  ﴾ائائىى

ْعلمنا مَلك معه أنزل هال   ﴾ۇئۇئوئوئەئەئ﴿ (8)  ﴾ېئۈئۈئۆئۆئ﴿ نبي أنه ي 

 فيمن بذلك جرت قد تعاىل اهلل سنة فإن إهالكهم، حَلَق   اقرتحوا كام عاينوه بحيث أنزل لو امللك أن املعنى:

 عني. طرفة نزوله بعد ﴾ىئىئېئېئ﴿ قبلهم
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ٻٻٻٻٱ﴿ (2)

 ولو املعنى: ﴾ڀپپپپ

 مَلكاً  الرسول أو يعاينونه ملكاً  لك اً قرين جعلنا

ث ل كام رجالً  ملث لناه  صورة يف السالم عليه جربيل م 

 القوة فإن عنه، تعاىل اهلل ريض الكلبي دحية

 وإنام صورته، يف امللك رؤية عىل تقوى ال البرشية

 الصالة عليهم األنبياء من األفراد   كذلك رآهم

 للبسنا رجالً  اهجعلن ولو ؛القدسية قوهتمب والسالم

 ،أنفسهم عىل ُيلطون ما عليهم خللطنا أي:

 مثلكم. َبرَش   إ ال   هذا َما :فيقولون

 تسلية   ﴾ٺٺڀڀڀ﴿ (12)

ٺٺ﴿ قومه من يرى عام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول

 ﴾ٹٹٹٿٿٿٿ

 حيث به، يستهزئون كانوا الذي هبم فأحاط

 استهزائهم. وبال هبم فنزل أو ،ألجله أ هلكوا

ڦڤڤڤڤٹ﴿ (11)

 بينه والفرق تعتربوا. كي االستئصال بعذاب تعاىل اهلل أهلكهم كيف ﴾ڄڄڦڦڦ

ر ِضِْْفِْْسرُيواْقُل ْ﴿ تعاىل: قوله وبني
َ ةَ  السري أن [12 ]النمل: ﴾فَان ُظُرواْال   هنا.هٰ  كذلك وال النظر، ألجل ثم 

 اهلالكني. آثار يف النظر وإجياب وغريها، للتجارة السري إباحة معناه :قيل ولذلك

 وتنبيه   هلم تقرير   ﴾چچچ﴿ تبكيت سؤال وهو وملكًا. خلقاً  ﴾ڃچڃڃڃڄڄ﴿ (19)

 التزمها ﴾ڇڍڇڇڇ﴿ غريه يذكروا أن يمكنهم ال بحيث باالتفاق، للجواب املتعني   أنه عىل

 األدلة، بنصب بتوحيده والعلم   ،معرفته إىل اهلداية   ذلك ومن الدارين، يعم   ما بالرمحة واملراد ؛وإحساناً  الً تفض  

مهال   الكتب، ال  وإنز  وإغفاهلم إرشاكهم عىل للوعيد َقَسم   ﴾ڎڌڌڍ﴿ الكفر عىل واإل 

ژ﴿ اجلمع أو اليوم يف ﴾ڈژڈڎ﴿ رشككم عىل فيجازيكم القيامة، يوم يف ليجمعن كم أي: النظر.

 أن أي: ﴾کککک﴿ السليم والعقل األصلية الفطرة وهو ماهلم، رأس بتضييع ﴾ڑڑ

 النظر وإغفال التقليد يف واالهنامك والوهم احلواس باتباع العقل إبطال فإن خرساهنم، عن مسب ب   إيامهنم عدم

يامن. عن واالمتناع الكفر عىل اإلرصار إىل هبم أدى  اإل 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچڃچڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڌڌڍڇڍڇڇڇ

کککڑڑژڈژڈڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭڭڭۓۓےےھھھہھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائىائ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 يبىبمبخبجبحبيئىئمئحئجئ
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 مسموع لكل ﴾ڱڱ﴿ السكون من أو ،عليه اشتمال ما أي: ﴾ڳڳڳڳگگگ﴿ (1٢)

 وأفعاهلم. أقواهلم عىل للمرشكني وعيداً  يكون أن وجيوز يشء. عليه ُيفى فال ،معلوم بكل ﴾ڱڱ﴿

. بالويل واملراد ،الويل   الختاذ ال وليًا، تعاىل اهلل غري الختاذ إنكار   ﴾ڻڻڻںں﴿ (14)  املعبود 

 ﴾ۀۀڻ﴿ (املسلمني أولياء به املقصود وليس وليًا، ويتخذه الصنم يعبد ملن هذا )أقول:

ق ﴾ہھہہہ﴿ هاممبدع    ما واألرض الساموات فاطر هو بمن أرشك   كيف واملعنى: ي رَزق. وال َيرز 

 ي طَعم، وال املحتاجني ي طع م وهو :عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال أقول:) احليوانية؟ رتبة عن نازل هو

هه ص   والرشب. األكل عن وعال جل لتنز   أسباب أقوى من ألهنا الصفة هبذه االتصاف بعدم سبحانه خ 

 ﴾ڭڭۓۓےےھھھ﴿ (عليها ع  متفر   والباقي وأظهرها، احلدوث أمارات وأجل   اإلمكان

 .﴾ۆۇۇڭڭ﴿ الدين يف أمَته سابق   ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن

 أطامعهم، قطع يف أخرى مبالغة   ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ﴿ (15)

 لكن الَفَرض، سبيل عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول اخلطاب )أقول: للعذاب مستوجبون عصاة بأهنم هلم وتعريض  

 تعاىل واهلل ،وعال جل اهلل معصية من األمة حتذير هو واملراد ،جالله جل   باهلل عصمته معصوم، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 ،1٢ اآلية الزمر سورة ويف اآلية، هذه الكريم: القرآن من مواضع ثالثة يف اآلية هذه وردت وقد ؛بمراده أعلم

 .(15 اآلية يونس سورة ويف

اه ﴾ىائى﴿ عنه العذاب ي رصف من أي: ﴾ېېېې﴿ (11) ائ﴿ عليه وأنعم نج 

 الرمحة. أو الرصف أي: ﴾وئەئەئ

ېئېئېئ﴿ كشفه عىل قادر فال ﴾ۈئۈئۆئ﴿ وفقر كمرض ة،ببلي   ﴾ۆئۇئۇئوئ﴿ (17)

 فال وإدامته، حفظه عىل قادراً  فكان ﴾حئجئیییی﴿ وغنى ةكصح   بنعمة، ﴾ىئىئىئ

ِلهَِْْرادَْْفََلْ﴿ تعاىل: كقوله فعه،د عىل غريه يقدر  .[127 ]يونس: ﴾ِلَفض 

 وتدبريه أمره يف ﴾مبخب﴿ والقدرة بالغلبة وعلوه لقهره تصوير   ﴾جبحبيئىئمئ﴿ (18)

 ال خفاياه عىل مطلع   وعال جل اهلل أن عىل اإلنسان لعاط   فإذا )أقول: أحواهلم وخفايا بالعباد ﴾يبىب﴿

ر الذكر وبكثرة ،ناً باط وال ظاهراً  ُيالفه أن رتئجي  هذهو ،احلقيقة هذه له وتظهر احلجاب عنه ويزول القلب ينو 

 .(التصوف حقيقة
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 حني نزلت ﴾ٻپٻٻٻٱ﴿ (12)

 اليهود عنك سألنا لقد !ملسو هيلع هللا ىلص حممد يا قريش: قالت

 وال ذكر عندهم لك ليس أن فزعموا والنصارى،

پ﴿ اهلل رسول أنك لك يشهد من فأرنا صفة،

ڀڀ﴿ ابتدأ ثم ؛شهادة أكرب عاىلت اهلل أي: ﴾پپ

 أن وجيوز وبينكم. بيني شهيد هو أي: ﴾ڀڀ

 سبحانه ألنه اجلواب، هو ﴾ڀپ﴿ يكون

 شهادة يشء أكرب كان الشهيد كان إذا وتعاىل

 ،بالقرآن أي: ﴾ٿٿٺٺٺٺ﴿

نذار بذكر واكتفى  قال )أقول: البشارة ذكر عن اإل 

 :يقل ومل ،﴾ٿٿٺٺٺٺ﴿

 واخلطاب   للمؤمنني، تكون لبشارةا ألن ألبرشكم،

 أهل يا به ألنذركم أي: ﴾ٿٹٿ﴿ (للمرشكني هنا

 من أو واألمحر، األسود من بلغه من وسائر مكة

 أهيا به ألنذركم أو ،(واإلنس اجلن :أي) الثقلني

 بعدهم، نْ ومَ  نزوله وقت املوجودين تعم القرآن أحكام أن عىل دليل وفيه القيامة. يوم إىل بلغه ومن املوجودون

 بعقله ريتفك   أن بد ال لكن ،مسؤواًل  ليس وأمره بنهيه القرآن هيبلغ مل من )أقول: تبلغه مل من هبا يؤاَخذ ال وأنه

 بام ﴾ڦڄڦڦ﴿ واستبعاد إنكار مع هلم تقرير   ﴾ڤڦڤڤڤٹٹٹ﴿ (تعاىل اهلل إىل ويرجع

 األصنام. يعني ﴾چچچڃڃ﴿ هو إال إله ال أن أشهد بل أي: ﴾ڃڃڄڄڄ﴿ تشهدون

نجيل التوراة يف املذكورة بحليته ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يعرفون ﴾ڇڇڇچ﴿ (92)  واإل 

نْ  ﴾ڎڎڌ﴿ .(بأوصافهم أي:) الهمبح   ﴾ڍڌڍڇ﴿ ڈ﴿ واملرشكني الكتاب َأْهل   م 

يامن. ي كتسب به ما لتضييعهم ﴾ژژڈ  اإل 

گگ﴿ اهلل عند شفعاؤنا وهؤالء اهلل، بنات املالئكة كقوهلم: ﴾گککککڑڑ﴿ (91)

 منه. أظلم أحد ال عمن فضالً  ﴾ڱڱڳڳڳ﴿ سحراً  وسموها واملعجزات بالقرآن كذبوا كأن ﴾گڳ

 تعاىل هلل رشكاء جعلتموها التي آهلتكم أي: ﴾ۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ (99)

 رشكاء. تزعموهنم أي: ﴾ہہہۀ﴿

ٺٺٺڀڀڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ڤڤٹٹٹٿٹٿٿٿٺ

چڃڃڃڃڄڄڄڦڄڦڦڤڦڤ

ڍڇڇڇڇچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڍڌ

ڱڳڳڳگڳگگگکککک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓےےھھھھہہہہۀ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

مئحئجئییییىئىئېئىئېئېئ

ختجتحتيبىبمبخبحبجبيئىئ

جخمحجحمجحجيثىثمثجثيتىتمت

 خضحضجضمصحصمسخسحسجسمخحخ
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 يتخلصوا أن يتومهون التي ممعذرهت :وقيل عاقبته. واملراد كفرهم، أي: ﴾ھھھہ﴿ (9٢)

 فرط من ينفعهم، ال بأنه علمهم مع عليه، وحيلفون يكذبون ﴾ڭڭڭڭۓۓےےھ﴿ هبا

 والدهشة. احلرية

 الرشكاء. من ﴾ۉۅۅۋۋٴۇ﴿ عنها الرشك بنفي أي: ﴾ۈۈۆۆۇۇ﴿ (94)

 وأبو وشيبة وعتبة والنرض والوليد سفيان أبو واملراد القرآن. تتلو حني ﴾ېېېېۉ﴿ (95)

م. جهل  جعلها والذي فقال: يقول؟ ما للنرض: فقالوا القرآن يقرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فسمعوا اجتمعوا وأرضاهب 

 فقال املاضية، القرون عن حدثتكم ما مثل األولني، أساطري ويقول لسانه حيرك أنه إال يقول، ما أدري ما بيته

 أن كراهةَ  ﴾ەئەئ﴿ أغطية ﴾ائائىى﴿ كال. جهل: أبو فقال حقًا، ألراه إين سفيان: أبو

 عنادهم لفرط ﴾ېئىئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ استامعه من يمنع (َصَمامً  أي:) ﴾ۇئۇئوئوئ﴿ يفقهوه

ی﴿ جيادلونك جاءوك أهنم إىل اآليات تكذيبهم بلغ أي: ﴾ییىئىئ﴿ فيهم التقليد واستحكام

 ب.التكذي غاية   األولني خرافات احلديث أصدق   َجْعَل  فإن   ﴾حبجبيئىئمئحئجئی

يامن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن أو القرآن، عن الناس ينهون أي: ﴾ىبمبخب﴿ (91)  ﴾جتحتيب﴿ به واإل 

 ﴾متخت﴿ به يؤمنون فال عنه، وينأون ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول ضالتعر   عن ينهون أو (،عنه يبعدون :أي) بأنفسهم

 غريهم. إىل اهميتعد   ال رضره أن   ﴾ىثمثجثيتىت﴿ بذلك هيلكون وما

 يطلعون أو عاينوها،ي   حتى النار عىل فونوقَ ي   حني تراهم لوو أي: ﴾جخمحجحمجحجيث﴿ (97)

حس﴿ الدنيا إىل للرجوع ياً متن   ﴾جسمخحخ﴿ شنيعاً  أمراً  لرأيت ،عذاهبا مقدار فيعرفون يدخلوهنا أو عليها،

 .﴾خضحضجضمصحصمسخس
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 ﴾پپپپٻٻٻٻٱ﴿ (98)

 أو نفاقهم من ُيفون كانوا ما هلم ظهر أنه املعنى:

 أهنم عىل عزماً  ال ضجراً  ذلك وافتمن   م،أعامهل قبائح

 الوقوف بعد الدنيا إىل أي: ﴾ڀڀ﴿ آلمنوا واد  ر   لو

 واملعايص الكفر من ﴾ٺٺڀڀ﴿ والظهور

 .أنفسهم من به وعدوا فيام ﴾ٿٺٺ﴿

ٹ﴿ احلياة( ما )أي:﴾ٿٿ ٿ﴿ (92)

 ليس أي:) ﴾ڤڤڤٹٹٹ

 إىل عودة وال جزاء، وال حساب وال بعث هناك

 .(التفاسري[ عيون من ]املقتطف املوت بعد حلياةا

 عن جماز   ﴾ڄڄڦڦڦڦڤ﴿ (٢2)

قفوا معناه: وقيل والتوبيخ. للسؤال احلبس  عىل و 

ڄ﴿ التعريف حق عرفوه أو جزائه، أو رهبم قضاء

 مؤكد إقرار   ﴾چچچڃڃڃڃڄ

ڇچ﴿ اجلالء غاية األمر النجالء باليمني

 كفركم. بسبب أي: ﴾ڍڍڇڇڇ

 البعث   تعاىل اهلل ولقاء   ؛املقيم العذاب واستوجبوا النعيم فاهتم إذ ﴾ڈژڈڎڎڌڌ﴿ (٢1)

نا ﴾گگگ﴿ أوانك فهذا تعايل أي: ﴾کک﴿ فجأة ﴾ککڑڑژ﴿ يتبعه وما  قرص 

يامن شأهنا يف يعني الساعة، يف أو الدنيا، احلياة يف ﴾گ﴿  متثيل   ﴾ڱڱڳڳڳڳ﴿ هبا واإل 

 وزرهم. يزرونه شيئاً  بئس ﴾ڻںںڱڱ﴿ اآلثام آصار الستحقاقهم

 يعقبه عام ويشغلهم الناس يلهي وهلو لعب إال أعامهلا وما أي: ﴾ہہۀۀڻڻڻ﴿ (٢9)

ينَ  وقوله: ولذاهتا. منافعها وخلوص لدوامها ﴾ھھھھہہ﴿ حقيقية ولذة دائمة   منفعة    ل ل ذ 

ونَ   من هي هل أعامله، يقيس أن للمؤمن بد ال )أقول: وهلو. لعب املتقني أعامل من ليس ما أن عىل تنبيه   َيت ق 

 خري. األمرين أي   ﴾ۓےے﴿ (يتوب أن عليه منها تكن مل وإذا ال؟ أم املتقني أعامل

ۋۋٴۇۈ﴿ احلقيقة يف ﴾ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (٢٢)

 وإنك نكذبك، ما يقول: كان جهل أبا أن روي ويكذبوهنا. تعاىل اهلل بآيات جيحدون ولكنهم ﴾ۅۅ

 فنزلت. به. جئتنا ما نكذب وإنام لصادق، عندنا

ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

کڑڑژڈژڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگککک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ےےھھھھہہہہۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئوئەئەئائائىىېېېې

ىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئ

ىئمئحئجئییییىئىئ

ىتمتحتختجتيبىبمبخبحبجبيئ

 جخمحجحمجحجىثيثمثجثيت
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 ﴾ۈۆ﴿ قوله: أن عىل دليل وفيه ملسو هيلع هللا ىلص. اهلل لرسول تسلية   ﴾ېېېۉۉ﴿ (٢4)
 واصرب هبم فتأس   وإيذائهم، تكذيبهم عىل صربوا أي: ﴾ائائىىې﴿ مطلقاً  تكذيبه لنفي ليس

ېئېئېئۈئ﴿ ملواعيده ﴾ۆئۈئۆئۇئۇئ﴿ للصابرين النرص بوعد إيامء فيه ﴾وئوئەئەئ﴿

 قومهم. من كابدوا وما قصصهم بعض أي: ﴾ىئىئ

يامن وعن عنك ﴾ی﴿ وشق   عظ مَ  ﴾یییىئ﴿ (٢5) مئحئجئ﴿ به جئت بام اإل 

 أو آية، هلم طلعفت   األرض جوف إىل فيه تنفذ َمنفذاً  ﴾حتختجتيبىبمبخبحبجبيئىئ

 أن قدر لو وأنه قومه، إسالم عىل البالغ ملسو هيلع هللا ىلص صهحر بيان واملقصود آية. منها نزلفت   السامء إىل به تصعد مصعداً 

 أي: ﴾ىثيثمثجثيتىتمت﴿ إيامهنم رجاء هبا ألتى السامء فوق من أو األرض حتت من بآية يأتيهم

 تتعلق مل )أقول: مشيئته به قتتعل   مل ولكن يؤمنوا، حتى لإل يامن لوف قهم اهلدى َعىَل  مَجْعهم تعاىل اهلل شاء ولو

 واجلزع يكون، ال ما عىل باحلرص ﴾جخمحجحمجحج﴿ (يطلبون ال ألهنم وفيقهمبت تعاىل اهلل مشيئة

 لكن والسالم، الصالة عليه للرسول ظاهراً  كان ولو وهذا )أقول: اجلهلة دأب من ذلك فإن الصرب، طنموا يف

 .(كثري القرآن يف هذا وأمثال   ؛ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله تعاىل اهلل من تأديب هو أو ،متهأ به املقصود
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 جييب إنام ﴾ٻپٻٻٻ﴿ (٢1)

ل، بفهم   يسمعون الذين  الذين كاملوتى وهؤالء وتأم 

 حني فيعلمهم ﴾پپپ﴿ يسمعون ال

يامن ينفعهم ال  للجزاء. ﴾ڀڀڀڀ﴿ اإل 

 أي: ﴾ٿٿٿٿٺٺٺٺ﴿ (٢7)

 من أنزل ما سوى أخرى آية أو اقرتحوه، مما آية

ٹ﴿ عناداً  هبا اعتدادهم لعدم املتكاثرة اآليات

 آية أو اقرتحوه، مما ﴾ڤڤڤڤٹٹٹ

يامن إىل تضطرهم  ،(زعزعته :أي) اجلبل كنتق اإل 

ڦڦڦ﴿ هلكوا جحدوها إن آية أو

 وأن إنزاهلا، عىل قادر تعاىل اهلل أن   ﴾ڄڦ

 أ نزل فيام هلم وأن البالء، عليهم يستجلب إنزاهلا

 غريه. عن مندوحة

 عىل تدب   ﴾ڃڃڄڄڄ﴿ (٢8)

 ﴾ڇڇچچچچڃڃ﴿ وجهها

رة   أحواهلا حمفوظة    وسعة علمه وشمول قدرته كامل عىل الداللة ذلك من واملقصود وآجاهلا. أرزاقها مقد 

 اللوح يعني ﴾ڌڎڌڍڍڇڇ﴿ آية ينزل أن عىل قادر أنه عىل كالدليل ليكون وعال، جل تدبريه

 اهلل علم عىل يدل   هذا كل   ريم.الك القرآن هو مبني كتاب يف أو احلضوري، تعاىل اهلل علم أو )أقول: املحفوظ

، جليل   من العامل يف جيري ما عىل مشتمل فإنه .(أولياؤنا قال كام وعال جل    وال حيوان أمر فيه هيمل مل ودقيق 

ن قد فإنه القرآن، أو مجاد. و   ﴾ژژڈڈڎ﴿ جممالً  أو مفصالً  الدين، أمر من إليه حيتاج ما فيه د 

 اهلل ريض عباس ابن وعن القرناء. من ءللجام   يأخذ أنه روي: كام بعض، من ضهابع فينصف كلها، األمم يعني

ها عنهام: تعاىل ا. حرش   موهت 

 وعظم علمه وكامل ربوبيته عىل الدالة اآليات هذه مثل يسمعون ال ﴾ککڑڑ﴿ (٢2)

 ظلامت يف (متحريون) خابطون أي: ﴾گگک﴿ باحلق ينطقون ال ﴾ک﴿ نفوسهم به تتأثر سامعاً  قدرته

 يضلله إضالله تعاىل اهلل يشأ من ﴾ڳڳگگ﴿ التقليد وظلمة العناد وظلمة اجلهل ظلمة يف أو الكفر،

 عليه. وحيمله اهلدى إىل يرشده بأن ﴾ںڱڱڱڱڳڳ﴿

 ﴾ہہۀ﴿ قبلكم َمنْ  أتى كام ﴾ۀڻڻڻ﴿ وتعجيب استفهام ﴾ڻں﴿ (42)

ڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ژژڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇ

ڳگگگگککککڑڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئوئوئەئەئائائىى

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

حئجئییییىئىئىئ

 حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ
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ا  !آهلة األصنام أن   ﴾ےھھھ﴿ هلم تبكيت وهو ﴾ھہہ﴿ وَهْوهل 

ونه بل ﴾ۓۓے﴿ (41) ۇ﴿ كشفه إىل تدعونه ما أي: ﴾ڭڭڭڭ﴿ بالدعاء ختص 

 ملا الوقت، ذلك يف آهلتكم وترتكون ﴾ۈۈۆۆ﴿ اآلخرة يف يشاء وال عليكم، ليتفض   أي: ﴾ۇ

 وهوله. األمر ةشد   من وتنسونه أو ،غريه دون الرض كشف عىل القادر نهأ من العقول يف ركز

 ﴾ې﴿ فأخذناهم املرسلني وكذبوا فكفروا أي: ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇ﴿ (49)

 ذنوهبم. عن ويتوبون لنا لونيتذل   ﴾ىېې﴿ واآلفات الرض ﴾ې﴿ والفقر بالشدة

 أي: يدعوهم، ما قيام مع الوقت، ذلك يف ترضعهم نفي   معناه ﴾ەئەئائائى﴿ (4٢)

 بيان  و املعنى، عىل استدراك   ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ يترضعوا مل

 هلم. الشيطان زينها التي بأعامهلم وإعجاهبم قلوهبم قساوة إال هلم مانع ال وأنه ع،الترض   عن هلم للصارف

جئییی﴿ به يتعظوا ومل والرضاء البأساء من ﴾یىئىئىئېئ﴿ (44)

 للحجة إلزاماً  خاء،والر ةبالشد   هلم وامتحاناً  والرساء، الرضاء نوبتي بني عليهم مراَوحة النعم، أنواع من ﴾حئ

 واالشتغال البطر غري يزيدوا ومل النعم، من ﴾حبجب﴿ أ عجبوا ﴾يئىئمئ﴿ هبم مكراً  أو ،للعلة وإزاحة

 آيسون. ونمتحرس   ﴾حتجتيبىبمبخب﴿ وتعاىل سبحانه هبحق   والقيام املنعم عن بالنعم
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هم، أي: ﴾ٻپٻٻٻٱ﴿ (45)  آخر 

ڀپپپ﴿ أحد منهم يبق مل بحيث

 والعصاة الكفار هالك فإن ،إهالكهم عىل ﴾ڀ

 شؤم من األرض ألهل ختليص إنه حيث من

مد أن حيق جليلة نعمة   وأعامهلم عقائدهم  عليها. حي 

ٺٺٺٺڀڀ﴿ (41)

 ﴾ٿٿٿ﴿ وأعامكم أصمكم ﴾ٿ

 وفهمكم عقلكم به يزول ما عليها يغطي بأن

 بام أو بذلك، أي: ﴾ڤڤڤٹٹٹٹ﴿

ڤ﴿ كوراتاملذ هذه بأحد أو عليه، وختم أخذ

رها ﴾ڦڦڦ  جهة من تارة نكر 

 الرتغيب جهة من وتارة العقلية، املقدمات

 املتقدمني بأحوال والتذكري بالتنبيه وتارة والرتهيب،

 عنها. ضونر  ي عْ  ﴾ڄڄڄڦ﴿

چڃڃڃڃڄ﴿ (47)

َلك ما أي: ﴾ڇڇ﴿ بحلوله ت ؤذن أمارة بتقدمة ﴾چچ﴿ مقدمة غري من ﴾چ  سخط   هالكَ  به هي 

 .﴾ڍڍڇڇ﴿ ذيبوتع

 نرسلهم ومل بالنار، الكافرين ﴾ڈژ﴿ باجلنة املؤمنني ﴾ڈڎڎڌڌ﴿ (48)

ى عليهم لي قرَتح تله  ع ما عىل إصالحه جيب ما ﴾ڑڑژ﴿ (األمحق فم يف كف هذا )أقول: هبم وي   رش  

 الثواب. بفوات ﴾گگگک﴿ العذاب من ﴾ککک﴿ هلم

اً  العذاب َجَعَل  ﴾ڳڳڳڳگ﴿ (42) ڱ﴿ إليهم للوصول الطالب كأنه هلم ماس 

 والطاعة. التصديق عن خروجهم بسبب ﴾ڱڱڱ

 إيل   يوَح  مل ما ﴾ہہۀ﴿ رزقه خزائن أو مقدوراته ﴾ۀڻڻڻڻںں﴿ (52)

أ ﴾ڭڭڭۓۓےےھھھھہہ﴿ دليل عليه ي نصب ومل  واملَلكية، األلوهية دعوى عن ترب 

ۇۇڭ﴿ مدعاه فساد عىل وجزمهم دعواه الستبعادهم رداً  برش،ال كامالت من هي التي النبوة وادعى

 ومدعي وامللكية كاأللوهية املستحيل مدعي أو والعامل، اجلاهل أو واملهتدي، للضال مثل   ﴾ۆۈۆ

ڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ڑڑژڈژڈڎڎڌ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھھہہہہۀۀڻڻ

ۆۈۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائائىىېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

يئىئمئحئجئییییىئىئ

 حتجتيبىبمبخبحبجب
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 اتباع أن فتعلموا أو والباطل، احلق ادعاء بني فتمي زوا أو فتهتدوا ﴾ۋٴۇۈ﴿ كالنبوة املستقيم

 .(عنه خالص ال أي:) عنه حميص ال مما الوحي

طون املؤمنون هم ﴾ېېېېۉۉۅۅۋ﴿ (51) زون أو العمل، يف املفر   املجو 

اً  كافرًا، أو كان مؤمناً  للحرش،  باستحالته اجلازمني الفارغني دون فيهم ينجع اإلنذار فإن فيه، مرتدداً  أو به مقر 

 يتقوا. لكي ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائائىى﴿

 بإكرام َأَمَره   ليتقوا، املتقني غري بإنذار أمره ما بعد ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ (59)

 فقراء يعنون - األعب د هؤالء طردت لو قالوا: أهنم روي لقريش. ترضيةً  يطردهم ال وأن وتقريبهم املتقني

 بطارد أنا ما» فقال: وحادثناك إليك جلسنا - عنهم تعاىل اهلل ريض وسلامن وخباب وصهيب كعامر املسلمني

 والعيش الغداة بذكر واملراد   .تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] «نعم» قال: جئناك، إذا عنا فأق مهم قالوا: ،«املؤمنني

،  باإل خالص الدعاء قي د فيه. خملصني رهبم يدعون أي: ﴾ىئىئىئ﴿ والعرص الصبح صالتا :وقيل الدوام 

ییی﴿ إبعادهم وينايف إكرامهم يقتيض نهبأ إشعاراً  عليه النهي ورت ب األمر، َمالك أنه عىل تنبيهاً 

 تعاىل اهلل عند إيامهنم فلعل إيامهنم، حساب عليك ليس أي: ﴾خبحبجبيئىئمئحئجئی

 ملا وإخالصهم بواطنهم اعتبار عليك ليس أو آمنوا. لو إيامهنم يف طمعاً  بسؤاهلم تطردهم من إيامن من أعظم

 ال عليهم فحساهبم دينهم يف وطعنوا املرشكون ذكره كام مريض غري باطن هلم كان وإن املتقني، بسرية اتسموا

 تؤاَخذ ال واملعنى: للمرشكني، الضمري :وقيل إليهم. يتعداك ال عليك حسابك أن كام إليك، يتعداهم

ىب﴿ فتبعدهم ﴾مب﴿ فيه طمعاً  املؤمنني تطرد بحيث إيامهنم هيمك حتى بحسابك هم وال بحساهبم

 .﴾حتجتيب
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 ومثل ﴾ٻٻٻٱ﴿ (5٢)

 أمور يف الناس أحوال اختالف وهو الفتن، ذلك

 أمر يف ﴾ٻٻ﴿ ابتلينا أي: ﴾ٻ﴿ الدنيا

منا الدين،  قريش أرشاف عىل الضعفاء هؤالء فقد 

يامن إىل بالسبق پپپپٻ﴿ اإل 

 عليهم تعاىل اهلل أنعم َمنْ  أهؤالء أي: ﴾ڀڀڀ

 األكابر ونحن دوننا، يسعدهم ملا والتوفيق باهلداية

 إنكار وهو والضعفاء. املساكني وهم والرؤساء

 والسبق احلق بإصابة بينهم من هؤالء ُيص ألن

 ﴾ٺٺٺٺڀ﴿ اخلري إىل

يامن منه يقع بمن  يقع ال وبمن فيوفقه، والشكر اإل 

 فيخذله. منه

ٹٹٿٿٿٿ﴿ (54)

 ﴾ڦڦڦڤڤڤٹڤٹ

 َوَصفهم رهبم، َيْدعون الذين هم يؤمنون الذين

يامن  اهلل سالم يبلغ أو بالتسليم يبدأ بأن وأَمَره العبادة، عىل باملواظبة َوَصفهم ما بعد احلجج اتباعو بالقرآن باإل 

 لفضيلتي اجلامعون بأهنم إيذاناً  طردهم، عن النهي بعد وفضله، تعاىل اهلل رمحة بسعة ويبرشهم إليهم، تعاىل

ب أن ينبغي كذلك كان ومن والعمل، العلم  يف بالسالمة تعاىل اهلل من ويبرش   ي ذل، وال وي عز ي طرد، وال يقر 

 عليهم يرد   فلم عظاماً  ذنوباً  أصبنا إنا فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل واؤجا اً قوم إن   :وقيل اآلخرة. يف والرمحة الدنيا

 من يتبعه ما بحقيقة جاهالً  ذنباً  عمل من أي: ﴾ڃڄڄڄڄڦ﴿ فنزلت فانرصفوا شيئًا،

ۡصلَحََُُبۡعَِدهِۦُِمنُ َُبُتَاُُثمُ ﴿ واملفاسد املضار
َ
 .﴾ڇڇچچ﴿ إليه يعود ال أن عىل والعزم بالتدارك ﴾َوأ

ين واملجرمني املطيعني صفة يف القرآن آيات أي: ﴾ڍڇڇ﴿ (55) ابني منهم املرص   واألو 

 له. حيق بام منهم كاًل  فتعامل سبيلهم، ملسو هيلع هللا ىلص حممد يا ولتستوضح ﴾ڎڌڌڍ﴿ (الراجعني أي:)

رت فترص    ﴾ڈڈڎ﴿ (51) ج   التوحيد أمر يف اآليات من عيل   وأ نزل األدلة من يل ن صب بام وز 

ونَ  ما عبادة عن ﴾ککککڑڑژژ﴿ ن َتْعب د  ون   م  گگگ﴿ آهلة تْدعوهنا ما أو ،تعاىل اهلل د 

 وعلة   (هم يأتوا حتى الفقراء، الءؤه إبعاد عن) للنهي املوجب إىل وإشارة   أطامعهم، لقطع تأكيد   ﴾گڳ

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤٹڤٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڎڌڌڍڍڇڇ

گگگککککڑڑژژڈڈڎ

ںڱڱڱڱڳڳڳگڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۇۇڭڭڭۓڭۓےےھھھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائىىېېېېۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

حئجئییییىئىئېئىئېئ

 ختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ
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 ملن وتنبيه   هبدى، وليس هوى عليه هم ما وأن ضالهلم، ملبدأ وبيان   هلم، واستجهال   متابعتهم، عن لالمتناع

ڱڱ﴿ ضللت فقد أهواءكم اتبعت إن أي: ﴾ڳڳڳ﴿ يقلد وال احلجة يتبع أن عىل احلق حترى

 لك.كذ بأهنم تعريض وفيه عدادهم، من أكون حتى اهلدى من يشء يف أنا وما أي: ﴾ںڱڱ

 هبا املراد :وقيل الباطل، من احلق تفصل التي الواضحة الداللة البينة ﴾ڻڻڻں﴿ (57)

ۀ﴿ سواه معبود ال وأنه معرفته، من ﴾ۀڻ﴿ يعمها ما أو العقلية، احلجج أو والوحي، القرآن

 يعني ﴾ھھھھہہ﴿ غريه به أرشكتم حيث به كذبتم أي: (وعال جل باهلل) ﴾ہہ

ِطرْ  بقوهلم: لوهاستعج الذي العذاب م 
َ
وِْْاءِْالَسمَِْْمنَِْْحجاَرةًَْْعلَي ناْ﴿فَأ

َ
ْبَِعذَْْاائ تِنَْْأ ﴾ْاب  ِِلم 

َ
 .[٢9 ]األنفال: أ

ره احلق   يصنع أو احلق، القضاء أي: ﴾ڭڭڭ﴿ وتأخريه العذاب تعجيل يف ﴾ۓڭۓےے﴿  ويدب 

 القاضني. ﴾ۆۆۇۇ﴿

ېۉۉ﴿ عذابال من ﴾ۅۅۋ﴿ ومكنتي قدريت يف أي: ﴾ۋٴۇۈۈ﴿ (58)

 معنى يف ﴾ائىىې﴿ وبينكم بيني ما وانقطع لريب، غضباً  عاجالً  ألهلكتكم ﴾ېې

 أن ينبغي وبمن يؤخذ أن ينبغي بمن أعلم وهو وتعاىل، سبحانه اهلل إىل األمر ولكن قال: كأنه االستدراك،

 منهم. يمهل

 املغيبات إىل لتوص  امل أنه واملعنى املغيبات. إىل به يتوصل ما أو خزائنه، ﴾وئەئەئ﴿ (52)

َكم، من وتأخريها تعجيلها يف وما أوقاهتا فيعلم ﴾ۆئۆئۇئۇئوئ﴿ هبا علمه املحيط  ما عىل فيظهرها احل 

ېئۈئۈئ﴿ وقوعها قبل األشياء يعلم وتعاىل سبحانه أنه عىل دليل وفيه مشيئته. به قتوتعل   حكمته اقتضته

يئىئمئحئجئ﴿ اتباجلزئي علمه إحاطة يف مبالغة   ﴾ییییىئىئېئىئېئ

 س،وتقد   تعاىل احلضوري علمه يف أو ،حفوظامل لوحال يف أي )أقول: ﴾ختحتجتيبىبمبخبحبجب

 .(تعاىل اهلل علم القرآن يف املبني الكتاب تعاىل: اهلل رمحهم أولياؤنا قال
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نيمكم ﴾ٻٻٻٱ﴿ (12)  ي 

 ملا للنوم املوت من التويف استعري ويراقبكم. فيه

 والتمييز، اإل حساس زوال يف املشاركة من بينهام

پپٻ﴿ بتاممه اليشء قبض أصله فإن

 والنهار بالنوم الليل خص   فيه. كسبتم ﴾پ

 أي: ﴾ڀپ﴿ املعتاد عىل جرياً  بالكسب

 ﴾ٺٺڀڀ﴿ النهار يف ﴾ڀ﴿ يوقظكم

ٺ﴿ الدنيا يف له املسمى أجله آخر املتيقظ ليبلغ

ٹٿٿٿ﴿ باملوت ﴾ٿٺ

 خطاب اآلية :يلوق عليه. باملجازاة ﴾ٹٹ

 بالليل، كاجليف ملَقْون أنكم واملعنى للكفرة،

 مطلع وتعاىل سبحانه وأنه بالنهار، لآلثام وكاسبون

 ذلك شأن يف القبور من يبعثكم أعاملكم، عىل

 وكسب بالليل النوم من أعامركم به قطعتم الذي

 ورضبه سامه الذي األجل ليقيض بالنهار، اآلثام

 باجلزاء. ﴾ٹٹٿٿٿ﴿ باحلساب مرجعكم إليه ثم أعامهلم، ىلع وجزائهم املوتى لبعث

 الكاتبون. الكرام وهم أعاملكم، حتفظ مالئكةً  ﴾ڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿ (11)

 املعايص، عن أزجر كان األشهاد رؤوس عىل وتعرض عليه تكتب أعامله أن علم إذا املكل ف أن فيه واحلكمة  

ڦ﴿ عليه املطلعني خدمه من احتشامه منه حيتشم مل وسرته عفوه عىل واعتمد سيده بلطف وثق إذا العبد وأن

 واملعنى: والتأخري. بالتواين ﴾چچڃڃ﴿ وأعوانه املوت ملك ﴾ڃڃڄڄڄڄ

د   ما جياوزون ال  نقصان. أو بزيادة هلم ح 

ه إىل ﴾ڇڇچچ﴿ (19)  ال الذي العدل ﴾ڇڍ﴿ أمرهم يتوىل الذي ﴾ڇ﴿ وجزائه حْكم 

 يف اخلالئق حياسب ﴾ڈڈڎڎ﴿ فيه لغريه حكم ال يومئذ ﴾ڌڌڍ﴿ باحلق إال حيكم

 .نفسه عىل وعال جل   هرب   علم يقيس ال أن للعبد بد   ال )أقول: حساب عن حساب يشغله ال شاة، حلب مقدار

 .(كثرهتم عىل يرزقهم كام :قال كثرهتم؟ عىل اخللق اهلل حياسب كيف :عنه اهلل ريض عيل سيدنا سئل

ين معل نني ﴾گگک﴿ شدائدمها من ﴾کککڑڑژژ﴿ (1٢)  
 ومرس 

 .(تعاىل هلل) ﴾ڱڱڳڳ﴿ (الظلامت) ﴾ڳڳگگ﴿

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڍڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ےھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائىائىېېې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

حبجبىئيئمئحئجئیییی

 ىتمتختحتجتيبىبمبخب
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 وال الرشك إىل تعودون ﴾ہۀۀڻ﴿ سواها غم   ﴾ڻڻڻںںڱڱ﴿ (14)

 بالعهد. توفون

 الفيل وأصحاب ولوط نوح بقوم فعل كام ﴾ۓےےھھھھہہہ﴿ (15)

 عىل متحزبني ف َرقاً  ﴾ۇ﴿ ُيلطكم ﴾ۇڭ﴿ بقارون وخسف نفرعو أغرق كام ﴾ڭڭڭۓ﴿

ۉ﴿ والوعيد بالوعد ﴾ۅۅۋۋ﴿ بعضاً  بعضكم يقاتل ﴾ۈٴۇۈۆۆ﴿ شتى أهواء

 .(باطل عليه هم ما أن   يعلمون أي أقول:) ﴾ېۉ

ەئائ﴿ الصدق أو حمالة، ال الواقع ﴾ىائى﴿ بالقرآن أو بالعذاب، أي: ﴾ېېې﴿ (11)

كل بحفيظ ﴾وئوئەئ  احلفيظ. تعاىل واهلل منذر أنا إنام أجازيكم، أو التكذيب من فأمنعكم أمركم إيل   و 

يعاد أو بالعذاب إما به يريد ،خرب   ﴾ۇئۇئ﴿ (17) ۈئ﴿ ووقوع استقرار   وقت   ﴾ۆئۆئ﴿ به اإل 

 اآلخرة. أو الدنيا يف وقوعه عند ﴾ېئۈئ

 فال ﴾یی﴿ فيها والطعن هبا واالستهزاء بالتكذيب ﴾یىئىئىئېئېئ﴿ (18)

 تنسى حتى بوسوسته يشغلك بأن ﴾خبحبجبىئيئمئحئجئی﴿ عنهم وق مْ  جتالسهم

 بوضع َظلموا أهنم عىل داللة   ﴾ىتمتختحت﴿ تذكره أن بعد ﴾جتيبىبمب﴿ النهي

 واالستعظام. التصديق موضع واالستهزاء التكذيب
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 يلزم وما ﴾ٻٻٻٱ﴿ (12)

 جيالسوهنم الذين وأقوال أعامل قبائح من املتقني

 عليه حياسبون مما يشء ﴾پپپٻ﴿

روهم أن عليهم ولكن ﴾ڀپ﴿  يذك 

 القبائح من وغريه اخلوض عن ويمنعوهم ذكرى

 ﴾ڀڀڀ﴿ كراهتها وي ظهروا

 ملساءهتم. كراهة أو حياء ذلك جيتنبون

ٿٺٺٺٺ﴿ (72)

 وتدينوا التشهي، عىل دينهم أمر َبنَوا أي: ﴾ٿ

 بادةكع وآجاًل، عاجالً  بنفع عليهم يعود ال بام

 اختذوا أو والسوائب، البحائر وحتريم األصنام

ل فوه الذي دينهم  أو به، سخروا حيث وهلواً  لعباً  ك 

عل الذي عيدهم جعلوا  زمانَ  عبادهتم ميقات ج 

 تبال   وال عنهم أعرْض  واملعنى: ولعب. هلو

 حتى ﴾ٹٹٿٿ﴿ وأقواهلم بأفعاهلم

 وت رَهن اهلالك إىل ت ْسَلم أن افةخم ﴾ڦڤڤڤڤ﴿ بالقرآن أي: ﴾ٹٹ﴿ البعث أنكروا

: عملها. بسوء ڃڃڃ﴿ العذاب عنها يدفع ﴾ڃڄڄڄڄڦڦڦ﴿ املنع. والبسل 

 بسبب العذاب إىل أ ْسلموا أي: ﴾ڍڌڍڇڇڇچڇچچ﴿ فداء كل تْفد   وإن ﴾چ

 هم املعنى: ﴾کڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿ الزائغة وعقائدهم القبيحة أعامهلم

  بني
 
 كفرهم. بسبب بأبداهنم تشتعل ونار   بطوهنم يف جرجريت مغيل ماء

ڳ﴿ ورضنا نفعنا عىل يقدر ال ما ﴾ڳڳڳگگگگک﴿ أنعبد ﴾کک﴿ (71)

ڻ﴿ اإل سالم ورزقنا (فيه ندخل أن قبل) منه فأنقذنا ﴾ںںڱڱ﴿ الرشك إىل ونرجع ﴾ڱڱ

ۀڻ﴿ (البعيدة املفازة :وهو َمْهَمه، مجع)  إىل اجلن مردة به ذهبت كالذي ﴾ڻڻ

 ﴾ھھ﴿ املستقيم الطريق إىل هيدونه أي: ﴾ھہہہہ﴿ الطريق عن ضاالً  متحرياً  ﴾ۀ

ڭ﴿ ضالل عداه وما وحده، ﴾ڭڭۓ﴿ اإلسالم هو الذي ﴾ۓےےھ﴿ ائتنا له: يقولون

 .﴾ۆۇۇڭ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇچڇچچچڃڃڃڃڄ

ڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇ

گگککککڑڑژژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھھہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېۉۉۅۅۋٴۇۋ

ەئەئائىائىېې

ېئىئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئوئ

 حئجئییییىئىئ
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 الرمحن عبد أن روي: الصالة. أقيموا وأن ،نسلم أن وأ مرنا أي: ﴾ٴۇۋۈۈۆ﴿ (79)

 القول هبذا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر كان هذا وعىل فنزلت. األوثان، عبادة إىل أباه دعا عنهام تعاىل اهلل ريض بكر أيب بن

ۅۅۋ﴿ بينهام كان الذي لالحتاد وإظهاراً  لشأنه تعظيامً  عنه تعاىل اهلل ريض الصديق عن إجابة

 القيامة. يوم ﴾ۉۉ

وئوئەئەئائ﴿ واحلكمة باحلق   قائامً  ﴾ىائىېېېې﴿ (7٢)

ېئېئۈئۈئۆئ﴿ الكائنات يف نافذ احلق وقوله واألرضني، للسموات اخلالق أنه :املعنى ﴾ۇئۆئۇئ

مَْْال ُمل ُكْْلَِمِنْ﴿ وتعاىل: سبحانه كقوله ﴾ېئىئ َو  ِْْاِل   هو أي:﴾ىئىئ﴿ [11 ]غافر: ﴾ال َقَهارِْْال واِحدِْْلِِلٰ

 ﴾حئجئ﴿ حياء(واإل اإلفناء )يف ﴾یی﴿ والعالنية( الرس )أي: ﴾یی﴿ الغيب عامل

 .(النسفي[ ]تفسري واجلزاء )باحلساب
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 ويف ﴾پٻٻٻٻ﴿ (74)

 لويسألا قال) حتار اسمه أن التواريخ كتب

ل والذي :تعاىل اهلل رمحه  الغفري اجلمع عليه عو 

 عليه إبراهيم والد يكن مل آزر أن السنة أهل من

 ،أصاًل  كافر ملسو هيلع هللا ىلص النبي آباء يف ليس هوأن السالم،

 الطاهرين أصالب من نقلأ   أزل مل» ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله

 ([124 /7 :لويسألا تفسري] «الطاهرات أرحام إىل

 ﴾ٺٺڀڀڀپڀپپ﴿

 الضاللة. ظاهر ﴾ٺٺ﴿ احلق عن

ٹٿٿٿٿ﴿ (75)

 عجائبها :وقيل وملكها. ربوبيتها ﴾ٹ

 فيه والتاء ،امللك أعظم وامللكوت وبدائعها.

 )ليكون ﴾ڤڤٹٹ﴿ للمبالغة

 .(]النسفي[ بياناً  أيقن كام عياناً  املوقنني من

ڄڦڄڦڦڦڤڤ﴿ (71)

 إىل ويرشدهم ضاللتهم عىل ينبههم أن فأراد والكواكب، األصنام يعبدون كانوا وقومه أباه فإن ﴾ڄڃڄ

 املشرتي. أو الزهرة كان والكوكب بظالمه. سرَته   الليل: عليه وَجن   واالستدالل. النظر طريق من احلق

ْْاذَْهَْ﴿ :وقوله  يكر   ثم اخلصم، يقوله ما عىل حيكيه قول فساد عىل املستدل فإن الوضع، سبيل عىل ﴾َرّبِّ

فساد، عليه ڃ﴿ غاب أي: ﴾ڃڃ﴿ بلوغه أوان أول قاله وإنام واالستدالل. النظر وجه عىل أو باإل 

 اإلمكان يقتيض باألستار واالحتجاب االنتقال فإن ،عبادهتم عن فضالً  ﴾چچچچ

 األلوهية. وينايف واحلدوث

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ﴿ الطلوع يف مبتدئاً  ﴾ڇڇڇڇ﴿ (77)

تدى ال فإنه احلق، درك يف بربه واستعان نفسه استعجزَ  ﴾ککککڑ  بتوفيقه، إال إليه هي 

 ضال. فهو إهلاً  اختذه من وأن لأللوهية، يصلح ال حاله لتغري أيضاً  القمر أن عىل هلم وتنبيهاً  لقومه إرشاداً 

ه ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگ﴿ (78)  اخلصم لشبهة إظهاراً  أو استدالالً  كرب 

ث إىل املحتاجة املحدثة األجرام من ﴾ۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ ص حيدثها حمد   وخمص 

 :تعاىل فقال عليه املمكنات هذه دلت الذي ومبدعها موجدها إىل توجه منها تربأ ملا ثم به. ختتص بام ُيصصها

ڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڃڄڄڦڄڦڦڦڤڤ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳڳگگگگکک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھہہہہۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۅۅۋۋۈٴۇۈۆۆۇ

وئەئوئەئائائىېىېېېۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

ییییىئىئىئېئېئ

 يبىبمبخبجبحبيئىئمئجئحئ
 



 981 السابع اجلزء               األنعام سورة 

 أنه عىل املحَدثات هذه دل ت للذي أي:) ﴾ھھہہہہۀ﴿ (72)

 تعاىل باهلل) ﴾ڭۓۓےے﴿ (اإلسالم إىل كل ها األديان عن مائاًل  أي:) ﴾ھھ﴿ (منشئها

 .(النسفي[ ]تفسري خلقه من شيئاً 

 وتعاىل سبحانه وحدانيته يف ﴾ۆۆۇۇ﴿ التوحيد يف وخاصموه ﴾ڭڭڭ﴿ (82)

 ترض ال ألهنا وقت، يف معبوداتكم فأخا ال أي: ﴾ۉۅۅۋۋ﴿ توحيده إىل ﴾ۈٴۇۈ﴿

 من إياه لتخويفهم جواب ولعله جهتها. من بمكروه يصيبني أن ﴾ېىېېېۉ﴿ تنفع وال بنفسها

 يف يكون أن يبعد فال علاًم، به أحاط أي: ﴾ەئوئەئائائى﴿ تعاىل اهلل بعذاب هلم وهتديد آهلتهم

 والعاجز. والقادر والفاسد لصحيحا بني فتميزوا ﴾ۇئۇئوئ﴿ جهتها من مكروه يب حييق أن علمه

 وهو ﴾ىئىئېئېئېئ﴿ رض   به يتعلق وال ﴾ۈئۈئۆئۆئ﴿ (81)

اف بأن حقيق  الضار والقادر العاجز املقدور بني وتسوية بالصانع، للمصنوع إرشاك ألنه اخلوف، كل منه ُي 

ىئمئ﴿ دليالً  عليه ينصب مل أو كتابًا، بإرشاكه ينزل مل ما ﴾جئحئییییىئ﴿ النافع

دون أي: ﴾جبحبيئ نا :يقل مل وإنام املرشكون. أو املوح  مبخب﴿ نفسه تزكية من احرتازاً  ؟أنتم أم أنا أي 

اف أن حيق   ما ﴾يبىب  منه. ُي 
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پٻٻٻٻٱ﴿ (89)

 بالظلم املراد ﴾ڀڀڀپپپ

 ذلك شق   نزلت ملا اآلية أن روي ملا الرشك، هنا ها

نا وقالوا: عنهم تعاىل اهلل ريض الصحابة عىل  مل أي 

 ما ليس» والسالم: الصالة عليه فقال نفسه؟ يظلم

َّْلُْْبَنَْْايَْ﴿ البنه: لقامن قال ما هو إنام تظنون،
ِكْ   «[1٢ ]لقامن:  ﴾َعِظيمْ ْلَُظل مْ ْالّشِّ كَْْإِنَْْبِاهللِْْتُّش 

 املعصية. هو الظلم وقيل: .تعاىل[ اهلل رمحهام الشيخان ]أخرجه

 ﴾ٺٺٺڀ﴿ (8٢)

ٿٿٿٺ﴿ إياها علمناه أو إليها، أرشدناه

ڤٹ﴿ واحلكمة العلم يف ﴾ٹٹٹٿ

 من بحال ﴾ڤڤ﴿ وخفضه رفعه يف ﴾ڤ

 له. واستعداده يرفعه

ڄڦڄڦڦڦ﴿ (84)

 سيدنا ضمنه ويف) منهام كالً  أي: ﴾ڄڄ

 إبراهيم عىل نعمة هداه َعد   السالم؛ عليه إبراهيم قبل من ﴾ڃچڃڃڃ﴿ السالم( عليه إسامعيل

 عليه إلبراهيم الضمري ﴾چچ﴿ الولد إىل ىيتعد   الوالد ورشف أبوه، إنه حيث من السالم عليه

 ﴾ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ﴿ فيه الكالم إذ والسالم الصالة

 .فيهم والنبوة أوالده وكثرة درجاته برفع ،السالم عليه إبراهيم جزينا ما مثل جزاء املحسنني ونجزي أي:

 البنت أوالد تتناول الذرية أن عىل دليل ذكره ويف مريم، ابن هو ﴾ژڈڈ﴿ (85)

 موسى أخي هارون أحفاد( )أي: أسباط من هو :وقيل ،السالم امعليه نوح جد   إدريس هو :قيل ﴾ژڑ﴿

تيان وهو الصالح، يف الكاملني ﴾کککڑ ﴿ السالم عليهام  ينبغي. ال عام زوالتحر   ينبغي بام اإل 

 إبراهيم أخي هاران ابن هو ﴾گگ﴿ السالم عليه ىمت   بن يونس هو ﴾گگک﴿ (81)

 .اخللق من عداهم من عىل فضلهم عىل دليل وفيه بالنبوة. ﴾ڱڳڳڳڳ﴿ السالم امعليه

 وذرياهتم آبائهم وبعض هؤالء هدينا أو منهم، كاًل  فضلنا أي: ﴾ںںڱڱڱ﴿ (87)

 ﴾ۀۀڻڻڻ﴿ (اهماخرتن أي:) ﴾ڻ﴿ مهدياً  وال نبياً  يكن مل من منهم فإن وإخواهنم،

دوا ما لبيان تكرير  .إليه ه 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڄڄڄڦڄڦڦڦ

ڇڇچچچڃچڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇ

کککڑژڑژڈڈ

ڳڳڳگگگگک

ڻںںڱڱڱڱڳ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئائ

 ییییىئىئېئىئېئېئ
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 متفضل أنه عىل يلدل ﴾ےےھھھھہ﴿ به دانوا ما إىل إشارة ﴾ہہہ﴿ (88)

 شأهنم وعلو   فضلهم مع والسالم الصالة عليهم األنبياء هؤالء أرشك ولو أي: ﴾ۓۓ﴿ باهلداية عليهم

 واهبا.ث بسقوط أعامهلم حبوط يف كغريهم لكانوا ﴾ۇۇڭڭڭڭ﴿

 يقتضيه ما عىل األمر َفْصَل  أو احلكمة، ﴾ٴۇ﴿ اجلنس به يريد ﴾ۈۈۆۆ﴿ (82)

 أي: ﴾ېېې﴿ قريشاً  يعني ﴾ۉ﴿ الثالثة هبذه أي: ﴾ۉۅۅ﴿ والرسالة ﴾ۋۋ﴿ احلق

 ومتابعوهم. املذكورون والسالم الصالة عليهم األنبياء وهم ﴾ائائىىې﴿ بمراعاهتا

 ﴾ۆئۆئۇئ﴿ ذكرهم املتقدم والسالم الصالة عليهم األنبياء يريد ﴾وئۇئوئەئەئ﴿ (22)

 املختلف الفروع دون الدين، وأصول التوحيد من عليه توافقوا ما هبداهم واملراد باالقتداء. طريقهم فاختص

عالً  ﴾ېئىئ﴿ القرآن أو التبليغ عىل أي: ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ فيها  من قبيل من يسأل مل كام جهتكم، من ج 

 ﴾یییی﴿ القرآن أو التبليغ أي: ﴾ىئىئ﴿ فيه هبم باالقتداء رأ م   ما مجلة من وهذا النبيني،

 هلم. وموعظة تذكرياً  إال
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 عرفوه وما ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (21)

نعام الرمحة يف معرفته حق پپ﴿ العباد عىل واإل 

 الوحي أنكروا حني ﴾ٺٺڀڀڀڀپپ

 من ذلكو والسالم، الصالة عليه الرسول وبعثة

 عىل السخط يف أو نعمته وجالئل رمحته عظائم

 هذه عىل جرسوا حني هبم البطش وشدة الكفار

 مبالغة ذلك قالوا اليهود، هم والقائلون املقالة.

 كالمهم نقض بدليل القرآن إنزال إنكار يف

ٿٿٿٿٺٺ﴿ بقوله: وإلزامهم

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ن ﴾ڦڦڦ  سوء عىل توبيخهم ذلك وتضم 

هم بالتوراة، جهلهم  بعض   بإبداء اجتزئته عىل وذم 

 بعض وإخفاء ،متفرقة ورقات يف وكتبوه انتخبوه

ڄڄ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممد لسان عىل ﴾ڄ﴿ يشتهونه ال

 التوراة يف ما عىل زيادةً  ﴾ڃڃڃڃڄ

 جييب بأن أَمَره   .تعاىل اهلل أنزله أي: ﴾چچچ﴿ منكم أعلم كانوا الذين آبائكم وعىل عليكم التبس ملا وبياناً 

 اجلواب عىل يقدرون ال هنمإ بحيث هبتوا أهنم عىل وتنبيهاً  ،غريه يمكن ال متعني   اجلواب بأن إشعاراً  عنهم

 احلجة. وإلزام التبليغ بعد عليك فال أباطيلهم، يف ﴾ ڍڇڇڇڇچ﴿

 أو التوراة، يعني ﴾ژڈڈڎ﴿ والنفع الفائدة كثري ﴾ڎڌڌڍ﴿ (29)

يت ناموإ ،القرى أم   أهل ولتنذر أي: ﴾ڑڑژ﴿ قبله التي الكتب ة سم   القرى أهل قبلة ألهنا بذلك مك 

هم ڳڳگڳگگگک﴿ واملغرب املرشق أهل ﴾ککک﴿ شأناً  القرى وأعظم وحمج 

ق من فإن   ﴾ڱڱڳ  حتى روالتدب   النظر عىل حيمله اخلوف يزال وال العاقبة، خاف باآلخرة َصد 

 .اإليامن وعلم الدين، عامد ألهنا الصالة وختصيص ؛الطاعة عىل وحيافظ والكتاب بالنبي   يؤمن

 عليه اختلق أو العنيس، واألسود كمسيلمة نبيًا، بعثه أنه فزعم ﴾ڻڻڻںںڱڱ﴿ (2٢)

 كان رسح، أيب بن سعد بن اهلل كعبد ﴾ھہہہہۀۀڻ﴿ ومتابعيه حلي بن كعمرو أحكامًا،

 :نزلت فلام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول يكتب
نَاْ﴿َولََقدْ  ن سََْْخلَق  ِ

﴾ِْمنْ ْلَةْ ُسَلِْْمنْ ْانَْاْل   قوله بلغ فلام [19 ]املؤمنون: ِطي 

ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍ

گڳگگگککککڑڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۆۆۇۇڭڭڭۓڭۓےے

ۅۋۅۋٴۇۈۈ

ائائىىېېېېۉۉ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

حبخبجبيئىئمئحئجئیی

 يتىتمتختحتجتيبىبمب
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ناهُْْ﴿ُثمَْ :تعاىل
 
ن َشأ
َ
ْْاهللُْْكَْارَْبَْتَْ﴿فَْ اهلل: عبد قال آَخَر﴾َْخل قاًْْأ

َ
َْْنُْسَْحْ أ  تفصيل من تعجباً  [14 : ]املؤمنون ﴾يَْقِْالِْال 

نسان، خلق  صادقاً  حممد كان لئن وقال: اهلل عبد فشك   نزلت، فكذلك اكتبها والسالم: الصالة عليه فقال اإل 

 كالذين ﴾ۓڭۓےےھھھ﴿ قال. كام قلت لقد كاذباً  كان ولئن إليه، أوحي كام إيل   أوحي لقد

ه ﴾ۆۆۇ﴿ الظاملني ترى ولو أي: ﴾ۇڭڭڭ﴿ هذا مثل لقلنا نشاء لو قالوا:  َشَدائد 

 هلم: يقولون أي: ﴾ۋۅۋ﴿ بالعذاب أو أرواحهم، بقبض ﴾ٴۇۈۈ﴿

 ﴾ۅ﴿ أيدينا من وخلصوها العذاب من أخرجوها أو عليهم، وتعنيفاً  تغليظاً  أجسادكم من إلينا وهاأخرج

ماتة، وقت به يريد ماتة من املمتد الوقت أو اإل   يريد اهلوان. أي: ﴾ېۉۉ﴿ له هناية ال ما إىل اإل 

 النبوة ودعوى له، والرشيك الولد كادعاء ﴾ائائىىېېې﴿ وإهانة لشدة املتضمن العذاب

 تؤمنون. وال فيها تتأملون فال ﴾ۇئوئوئەئەئ﴿ كاذباً  والوحي

 آثرمتوه ما وسائر واألوالد األموال عن منفردين ﴾ۆئ﴿ واجلزاء للحساب ﴾ۆئۇئ﴿ (24)

 أي: ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ (هبا يتعلق وال باألسباب يأخذ باملادة، قيتعل   ال عقل له كان من )أقول: الدنيا من

غلتم الدنيا، يف عليكم به تفضلنا ما ﴾ىئىئېئ﴿ االنفراد يف هاعلي ولدتم التي اهليئة عىل  عن به فش 

یی﴿ (قليلال اليشء يف مثالً  يرضب النقري) نقرياً  حتتملوا ومل شيئاً  منه متمقد   ما ﴾ییىئ﴿ اآلخرة

مب﴿ عبادتكم واستحقاق ربوبيتكم يف تعاىل هلل رشكاء أي: ﴾حبخبجبيئىئمئحئجئ

 أهنا ﴾يتىتمتخت﴿ وبطل ضاع ﴾حتجت﴿ مجعكم توتشت   وصلكم عتقط   أي: ﴾يبىب

 جزاء. وال بعث ال أنْ  أو شفعاؤكم،
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 بالنبات ﴾پپٻٻٻٻ﴿ (25)

 احلنطة يف الذي الشقاق به املراد :وقيل والشجر.

 ﴾پپ﴿ التمر( جوف يف ما )والنوى والنواة

 ﴾ڀڀ﴿ والنبات احليوان من ينمو ما به يريد

ٺڀڀ﴿ واحلَب كالنطف ينمو ال مما

ٺ﴿ والنبات احليوان من ذلك وخمرج ﴾ٺٺ

 له حيق   الذي هو املميت املحيي ذلكم أي: ﴾ٿٿ

 غريه. إىل عنه ت رَصفون ﴾ٹٿٿ﴿ العبادة

 عن الصبح عمود شاق   ﴾ٹٹ﴿ (21)

ڤٹ﴿ النهار بياض عن أو الليل ظلمة

 فيه السرتاحته بالنهار التع ب إليه يسكن ﴾ڤ

 أدوار عىل أي: ﴾ڦڦڤڤ﴿

سب لفةخمت  عَلَمي ويكونان األوقات هبام حت 

 أي: حسبانًا. جعلهام إىل إشارة   ﴾ڦ﴿ احلسبان

 ﴾ڄڦ﴿ املعلوم باحلساب التسيري ذلك

مها قهَرمها الذي  هلام. املمكنة التداوير من واألنفع بتدبريمها ﴾ڄڄ﴿ املخصوص الوجه عىل وسري 

 الليل ظلامت يف ﴾ڇڇڇچچچچ﴿ لكم خلقها ﴾ڃڃڃڃڄ﴿ (27)

 به. املنتفعون فإهنم ﴾ڎڌڌ﴿ فصالً  فصالً  بين اها ﴾ڍڍڇ﴿ والبحر الرب يف

 فلكم أي: ﴾ککڑ﴿ والسالم الصالة عليه آدم هو ﴾ڑژژڈڈڎ﴿ (28)

 ،ونحوها رحامألا يف )أقول: األرض حتت أو األرحام يف واستيداع األرض، فوق أو األصالب يف استقرار

ک﴿ .عنه( تعاىل اهلل ريض مسعود ابن قال كام ،فيها يموت التي رضألا يف دعمستو أو ،صالبألا يف :وقيل

 آدم بني ختليق ذكر ومع ظاهر، أمرها ألن يعلمون، النجوم ذكر مع َذَكرَ  ﴾گگگگک

 فطنة استعامل إىل حيتاج غامض دقيق خمتلفة أحوال بني وترصيفهم واحدة نفس من إنشاءهم ألن يفقهون،

 نظر. وتدقيق

 باملاء ﴾ڱڱ﴿ السامء جانب من أو السحاب من ﴾ڱڱڳڳڳڳ﴿ (22)

 سبحانه قوله يف كام واحد، بامء املسقية املختلفة األنواع إنبات يف القدرة إظهار املعنى: ﴾ڻںں﴿

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےےھھ

ۅۅۋٴۇۋۈۈۆۆۇڭۇڭ

ائائىىېېېېۉۉ

ۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئ

ییییىئىئىئېئېئېئ

 ختحتجتيبىبخبمبحبجبىئيئمئحئجئ
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ىق﴿ وتعاىل: ُلْْواِحدْ ْبِماءْ ْيُس  ََْْعَْْضهاَبعْ َْوُنَفضِّ ُكِلِْْفَْْبع ض 
ُ  أو النبات من ﴾ڻڻ﴿ [4 ]الرعد: ﴾ال 

ھھہہ﴿ السنبل وهو ﴾ہہ﴿ اخلرض من ﴾ۀۀ﴿ أخرض شيئاً  ﴾ڻ﴿ املاء

 من قريبة ﴾ھ﴿ (النخلة يف العنقود القنوان:) قنوان طلعها من نخالً  النخل من وأخرجنا أي: ﴾ھ

 أي: ﴾ڭۇڭڭڭۓۓےے﴿ بعض من بعضها قريب ملتفة أو املتناول،

 واحد كل ثمر أي: ﴾ۆۆۇ﴿ والطعم واللون روالقد اهليئة يف متشابه غري وبعضه متشابه ذلك بعض

 كيف نضجه حال وإىل ﴾ٴۇۋ﴿ به ينتفع يكاد ال ضئيالً  يثمر كيف ثمره أخرج إذا ﴾ۈۈ﴿ ذلك من

 احلكيم القادر وجود عىل دالة آليات أي: ﴾ېېۉۉۅۅۋ﴿ ولذة نفع ذا ضخامً  يعود

 حال إىل حال من ونقلها واحد أصل من عة(تنو  مل)ا نةاملفن   واألنواع املختلفة األجناس حدوث فإن وتوحيده،

ح تفاصيلها، يعلم قادر بإحداث إال يكون ال  عن يعوقه وال أحواهلا، من يمكن مما حكمته تقتضيه ما ويرج 

د   فعله
د   أو يعارضه ن  به ولذلك يعانده، ض   فقال: عليه والرد به أرشك من بتوبيخ عق 

 خالقهم تعاىل اهلل أن علموا وقد املعنى: ﴾ائائ﴿ عبدوهم بأن ﴾ىىېې﴿ (122)

ل ق   من وليس جلن،ا دون ل ق   ال َكَمن َُيْ  عزير :اليهود فقالت ﴾وئوئ﴿ له وافرتوا افتعلوا ﴾ەئەئ﴿ َُيْ

 يعلموا أن غري من ﴾ۇئۆئۇئ﴿ اهلل بنات املالئكة :العرب وقالت اهلل، ابن املسيح :النصارى وقالت اهلل، ابن

 (يصفون عام تعاىل اهلل هتنز   أي:) ﴾ېئېئۈئۈئۆئ﴿ دليالً  يهعل ويروا قالوه ما حقيقة

 ولدًا. أو رشيكاً  له أن وهو

مئحئجئ﴿ ولد له يكون كيف أو أين من أي: ﴾ییییىئىئىئېئ﴿ (121)

 استدالل اآلية ويف خافية. عليه ختفى ال ﴾ختحتجتيبىبخبمبحبجب﴿ الولد منها يكون ﴾ىئيئ

  وجوه: من الولد نفي عىل

أة   بالوالدة يوصف ما جنس من أهنا مع وهي واألرضون، السٰموات مبدعاته من أن   :األول  عنها، مرب 

 ولد. فال له نظري وال نظريه، اليشء ولد أن أو عنها، يتعاىل بأن أوىل فهو مدهتا، وطول الستمرارها

 املجانسة. عن هنز  م وتعاىل سبحانه واهلل متجانسني، وأنثى ذكر من يتولد ما الولد من املعقول أن :والثاين

 :والثاين يكافئه. فال خملوقه عداه ما كل   أن   :األول لوجهني: له كفؤ وال الوالد، كفؤ الولد أن :والثالث

 باإلمجاع. غريه كذلك وال املعلومات، بكل   عامل لذاته وتعاىل سبحانه أنه
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 جل   املوصوف إىل إشارة ﴾ٱ﴿ (129)

پپٻٻٻٻ﴿ الصفات من سبق بام وعال

ڀ﴿ :قوله )أقول: ﴾ڀڀڀپپ

 الواجب، إلخراج وذلك شاءه، أي: ،﴾ڀ

 مجلة من فإهنام وصفاته، وعال جل ذاته وهو

 متعلقات من ليسا لكنهام املوجود، هو إذ اليشء،

 مضموهنا، عن مسب ب حكم   ﴾ڀٺ﴿ (اإلرادة

 العبادة استحق الصفات هذه استجمع من فإن

 مع وهو أي: ﴾ٿٿٿٺٺٺ﴿

 إليه وهال  فك   أموركم، متويل الصفات تلك

 عىل ورقيب مآربكم، إنجاح إىل بعبادته وتوسلوا

 عليها. فيجازيكم أعاملكم،

 به حتيط ال أي: ﴾ٹٿ﴿ (12٢)

ڤ﴿ هبا علمه حييط ﴾ڤڤٹٹٹ﴿

 األبصار. تدركه ال ما فيدرك ﴾ڦڦڤ

 هبا سميت ،للبدن كالبرص للنفس وهي بصرية، مجع البصائر: ﴾ڄڄڄڄڦڦ﴿ (124)

يل   ألهنا ،اللة  الد   ها احلق هلا جت   نفعه ألن أبرص، ﴾ڃڃ﴿ به وآمن احلق أبرص أي: ﴾ڃڃ﴿ به وتبرص 

 سبحانه واهلل منذر، أنا وإنام ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ وباله ﴾چچ﴿ وضل احلق عن ﴾چچ﴿ هلا

 لسان عىل وردَ  كالم اوهذ عليها. وجيازيكم (وأعاملنا) أعاملكم حيفظ (وعيل  ) عليكم احلفيظ هو وتعاىل

 والسالم. الصالة عليه الرسول

 ﴾ڎڎ﴿ حال إىل حال من اليشء نقل وهو الرصف، من ﴾ڌڌڍ﴿ (125)

 به. املنتفعون فإهنم ﴾ژژڈڈ﴿ والتعلم القراءة الدرس:

 وال ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگ﴿ به بالتدي ن ﴾کگکککڑڑ﴿ (121)

 .آرائهم إىل تتلتف وال بأهوائهم، (هتتم وال أي:) حتفل

 ال وتعاىل سبحانه أنه عىل دليل وهو ﴾ڻڻں﴿ إرشاكهم وعدم توحيدهم ﴾ںڱڱ﴿ (127)

 ﴾ھھہہہ﴿ رقيباً  ﴾ۀہۀڻڻ﴿ الوقوع واجب مراده وأن الكافرين، إيامن يريد

 بأمورهم. تقوم

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

ژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳڳگگگکگکککڑڑ

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےھھھھہہہۀہ

ۈۆۇۆۇڭڭڭڭۓۓے

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئەئەئائائىىېې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

يئىئمئحئجئیییی

 ختحتجتيبىبمبخبحبجب
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 من فيها بام يعبدوهنا التي آهلتهم تذكروا وال أي: ﴾ڭۓۓےےھھ﴿ (128)

 جيب وبام وتعاىل سبحانه باهلل جهالة عىل ﴾ۇۆۇ﴿ الباطل إىل احلق عن جتاوزاً  ﴾ڭڭڭ﴿ القبائح

 رش   الرش   إىل يؤدي ما فإن   تركها، وجب راجحة معصية إىل أدت إذا الطاعة أن عىل دليل وفيه به. ي ذكر أن

نهم ما بإحداث والرش اخلري من ﴾ۋٴۇۈۈۆ﴿  جل   فضله نم) توفيقاً  عليه، وحيملهم منه يمك 

 باملحاسبة ﴾ېېېېۉۉۅۅۋ﴿ (للكافرين) وختذيالً  (للمؤمنني وعال

 عليه. واملجازاة

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عىل م  التحك   فيه والتأكيد مالقَس  هذا إىل هلم الداعي ﴾ائائىى﴿ (122)

ۆئۆئۇئۇئوئ﴿ مقرتحاهتم من ﴾وئەئەئ﴿ منها رأوا ما واستحقار (املعجزات) اآليات طلب يف

 وما ﴾ىئېئ﴿ وإراديت بقدريت منها يشء وليس يشاء، ما منها ي ظهر عليها، قادر هو ﴾ېئېئۈئۈئ

 ال أهنم تدرون ال أي: ﴾ییییىئ﴿ املقرتحة اآلية أن أي: ﴾ىئ﴿ إنكار استفهام يدريكم.

 إذا ابأهن لعلمه ينزهلا مل إنام وتعاىل سبحانه أنه عىل تنبيه وفيه املسب ب. نفي يف مبالغة السبب أنكر يؤمنون.

 للمرشكني. :وقيل فنزلت. إيامهنم، يف طمعاً  اآلية جميء يتمنون فإهنم ،للمؤمنني واخلطاب هبا. يؤمنون ال جاءت

 يفقهونه، فال احلق عن أفئدهتم نقلب حينئذ أنا ي شعركم وما أي: ﴾مئحئجئ﴿ (112)

يبىبمبخب﴿ اآليات من أنزل بام أي: ﴾حبجبيئىئ ﴿ هبا يؤمنون فال يبرصونه، فال وأبصارهم

نا )اللهم املؤمنني هداية هندهيم ال متحريين ونَدعهم ﴾ختحتجت  .املؤمنني( من بفضلك اجعلنا رب 
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پپٻٻٻٻ﴿ (111)

ٺ﴿ اقرتحوا كام ﴾ڀڀڀڀپپ

ٺ﴿ بالكفر القضاء عليهم سبق ملا ﴾ٺٺ

 ال أي: األحوال، أعم من استثناء ﴾ٿٿٿ

 اهلل ةمشيئ حال إال األحوال من حال يف يؤمنون

 أهنم ﴾ٹٹٹٿ﴿ إيامهنم تعاىل

 جهد باهلل فيقسمون يؤمنوا، مل آية بكل أ ت وا لو

 اجلهل أسند ولذلك يشعرون، ال ما عىل أيامهنم

 ولكن أو يعمهم. اجلهل مطلق أن مع أكثرهم، إىل

 فيتمنون يؤمنون، ال أهنم جيهلون املسلمني أكثر

 إيامهنم. يف طمعاً  اآلية نزول

 أي: ﴾ڤڤڤڤٹ﴿ (119)

 عدوًا. سبقك نبي لكل جعلنا عدواً  لك جعلنا كام

 عليهم لألنبياء الكفرة عداوة أن عىل دليل وهو

 وخلقه وتعاىل سبحانه اهلل بفعل موالسال الصالة

ڦ﴿ الفريقني مَرَدة ﴾ڦڦڦ﴿

نس، شياطني إىل اجلن شياطني يوسوس ﴾ڄڄڄ ، إىل اجلن بعض أو اإل  نس وبعض بعض   إىل اإل 

 يعني ذلك، فعلوا ما أي: ﴾چڇچ﴿ إيامهنم ﴾چچڃڃڃ﴿ املموهة األباطيل ﴾ڃڄ﴿ ضبع

 بإيامهنم يبخل تعاىل اهلل أن هذا من يلزم ال )أقول: الزخارف. حياءإو والسالم الصالة عليهم األنبياء معاداة

 .وكفَرهم ﴾ڍڇڇڇ﴿ (يؤمنون ال أهنم أزالً  يعلم تعاىل اهلل بل ـ حاشاه ـ

 ألنفسهم ﴾ژ﴿ امليل الصغو: ﴾ڈڈڎڎڌڌڍ﴿ (11٢)

 اآلثام. من ﴾ککڑڑ﴿ وليكتسبوا ﴾ژ﴿

 بيني حيكم من أطلب تعاىل اهلل أفغري ملسو هيلع هللا ىلص: حممد يا هلم قل أي: ﴾گگکک﴿ (114)

 فيه مبي ناً  ﴾ڳڱ﴿ املعجز القرآن ﴾ڳڳڳگگ﴿ املبطل من امن   املحق   ويفصل وبينكم

غن   وتقريره زهبإعجا القرآن أن عىل تنبيه وفيه وااللتباس. يطالتخل ينفي بحيث والباطل، احلق  سائر عن م 

 حق   القرآن أن عىل اإل عجاز لداللة تأييد   ﴾ڻۀڻڻڻںںڱڱڱ﴿ اآليات

 مل والسالم الصالة عليه أنه مع عندهم، ما لتصديقه به الكتاب أهل يعلم وتعاىل، سبحانه اهلل عند من منزل

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچڇچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍ

ککککڑڑژژ

ڳڱڳڳڳگگگگ

ڻۀڻڻڻںںڱڱڱ

ھھھھہہہہۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئوئەئەئائائىىېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 يئىئمئحئجئییییىئىئ
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 متمكن فهو يعلم مل ومن يعلمون، أكثرهم ألن بالعلم مجيعهم وصف وإنام علامءهم. الطُي ومل كتبهم، يامرس

ني أي:) ﴾ہہہہۀ﴿ تأمل بأدنى منه  منزل، أنه يف أو ذلك، يعلمون أهنم يف (الشاك 

ِكيَِْْمنَْْتَُكوَننََْْوَّلْ﴿ تعاىل: كقوله التهييج، باب من فيكون به، وكفرهم أكثرهم جلحود ِ  .[14 ]األنعام: ﴾ال ُمّش 

 صحته عىل تعاضدت ملا األَدلة أن معنى عىل أحد، لكل اخلطاب :وقيل األمة. خلطاب ملسو هيلع هللا ىلص الرسول خطاب أو

 .(يشك أي:) فيه يمرتي أن ألحد ينبغي فال

ه الغايةَ  بلغت ﴾ھھھ﴿ (115)  واملواعيد األخبار يف ﴾ھ﴿ ومواعيده وأحكامه أخبار 

 ال أو وأعدل، أصدق هو بام منها شيئاً  ليبد   أحد ال ﴾ڭڭۓۓ﴿ واألحكام األقضية يف ﴾ےے﴿

ْإِْ﴿وَْ تعاىل: كقوله باحلفظ، تعاىل اهلل من هلا ضامناً  فيكون القرآن هبا املراد أن   عىل حيرفها، أن يقدر أحد
 ﴾ونَْظُْافَِِْلََْْلُْْانَ

 بام ﴾ۇۇ﴿ يقولون ملا ﴾ڭڭ﴿ أحكامها ويبدل ينسخها بعدها كتاب وال نبي ال أو [2 ]احلجر:

 هيملهم. فال يضمرون

 فيه يدخل أقول:) اجلهال أو الكفار يريد الناس، أكثر أي: ﴾ۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (111)

 تعاىل: قوله حتت يدخل اهلوى اتبع من واملسلمني. للكفار شامل هذا )أقول: اهلوى أتباع أو (املسلمني جهال

﴿ْ
َ
ْرَْفَْأ

َ
ْإِْْذَْاَّتَِْْنْمََْْتْي ْأ

 إهله اختذ من كل بل كافرًا، أو مسلامً  يقل مل ألنه ،الكل   يشمل هذا .[٢9 ]اجلاثية: ﴾اهُْوَْهَْْهُْهَْل 

 ضالل فيه بام إال يأمر ال األمر غالب يف الضال فإن إليه، املوصل الطريق عن ﴾ۉۉۅۅۋ﴿ (هواه

 يطلق الظن فإن الفاسدة، وآراءهم جهاالهتم أو احلق، عىل كانوا آباءهم أن ظنهم وهو ﴾ېېېې﴿

 كاختاذ إليه؛ ينسبون فيام وتعاىل سبحانه اهلل عىل يكذبون ﴾ەئائائىى﴿ العلم بليقا ما عىل

 امليتة. وحتليل إليه، وصلة األوثان عبادة وجْعل   الولد،

 أعلم تعاىل هو أي:) ﴾ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ (117)

 .(املقتطف[] والسعادة اإليامن طريق إىل اهتدى وبمن الرشاد، سبيل عن ضل   بمن ،بالفريقني

 عليه ذكر مما ال ذبحه، عىل تعاىل اهلل اسم ذكر مما كلوا املعنى: ﴾ییییىئىئ﴿ (118)

يامن فإن ﴾يئىئمئحئجئ﴿ أنفه حتف مات أو غريه اسم  اهلل هأحل   ما استباحة يقتيض هبا اإل 

مه. ما واجتناب وتعاىل سبحانه  حر 
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (112)

 عن تتحرجوا أن يف لكم غرض وأي   ﴾پپ

ٺڀڀڀڀ﴿ عنه؟ يمنعكم وما أكله،

م مل مما ﴾ٺ ْ بقوله: حير  َمت  َْعلَي ُكمُْْ﴿ُحرِّ
 مما ﴾ٿٿٿٺٺ﴿ [٢ :املائدة] ال َمي تَُة﴾

 الرضورة حال حالل أيضاً  فإنه عليكم، محر  

 احلالل وحتريم احلرام بتحليل ﴾ٹٹٿ﴿

يهم ﴾ڤڤٹٹ﴿  بدليل تعلق غري من بتشه 

 ﴾ڦڦڦڦڤڤ﴿ العلم يفيد

 احلرام. إىل واحلالل الباطل إىل احلق باملجاوزين

 ما ﴾ڄڃڄڄڄ﴿ (192)

، وما يعَلن رَس   )قال بالقلب وما باجلوارح ما أو ي 

 اإلثم: ظاهر وذروا :عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا

 أي: وباطنَه به، واالتصاف عليه اإلقدام أي:

ڃڃ﴿ (القلب عىل وإجراءه إخطاره

 يكتسبون. ﴾ڇڇچچچچڃ

ل   ما الفسق فإن ﴾ڈژڈڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿ (191) ژ﴿ ب ه   تعاىل اهلل ل َغرْي   أ ه 

 أنتم قتلتم ما تأكلون :بقوهلم ﴾کک﴿ الكفار من ﴾کک﴿ ليوسوسون ﴾ڑڑ

 فإن ﴾ڳگگ﴿ محر   ما استحالل يف ﴾گگ﴿ سبحانه اهلل قتله ما وتَدعون ،وجوارحكم

 من بالرشك اإلطاعة هذه عن التعبري )أقول: أرشك فقد دينه يف واتبعه غريه عةطا إىل تعاىل اهلل طاعة ترك من

 .(احلقيقة عىل ال التغليظ باب

 سبحانه اهلل هداه من به مث ل ﴾ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ﴿ (199)

 والباطل قاحل بني فيميز األشياء، يف هبا يتأمل واآليات احلجج نور له وجعل الضالل من وأنقذه وتعاىل

 بحال يفارقها ال الضاللة عىل بقي ملن مثل   وهو ﴾ہہہہۀۀڻڻ﴿ واملبطل واملحق

ي نَ  كام ﴾ھ﴿  اهلل ريض محزة يف نزلت واآلية ﴾ۓےےھھھ﴿ إيامهنم للمؤمنني ز 

 جهل. وأيب ،عنهام تعاىل اهلل ريض عامر أو عمر يف :وقيل جهل، وأيب عنه، تعاىل

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چڃڃڃڄڃڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژڈژڈڎڎڌ

ڳگگگگککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھ

ۈۆۈۆۇۇڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئۇئوئەئەئائائىىېېې

ىئېئېئۈئېئۈئۆئۆئ

 مئحئجئییییىئىئ
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 أكابر مكة يف جعلنا كام أي: ﴾ۆۈۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (19٢)

 عىل أقوى ألهنم األكابر وختصيص فيها. ليمكروا جمرميها أكابر قرية كل يف جعلنا ،فيها ليمكروا جمرميها

 ذلك. ﴾ۉۅۅ﴿ هبم حييق وباله ألن ﴾ۋۋٴۇۈ﴿ هبم واملكر الناس استتباع

ۇئ﴿ قريش كفار يعني ﴾وئۇئوئەئەئائائىىېېېېۉ﴿ (194)

 لرساالته (ُيتار أي:) فيجتبي عباده من يشاء من هبا وتعاىل سبحانه اهلل ُيص   ﴾ۈئېئۈئۆئۆئ

ل   ﴾ىئىئېئېئ﴿ فيه يضعها الذي باملكان أعلم وهو هلا، يصلح أنه علم َمنْ   بعد وحقارة ذ 

 مكرهم. عىل جزاءً  ﴾مئحئجئییی﴿ القيامة يوم ﴾یىئ﴿ همرْب ك  
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فه ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (195)  يعر 

پپ﴿ لإليامن ويوف قه احلق طريق

 كناية وهو جماله. فيه ويفسح له فيتسع ﴾پپ

 وليس ،اإلنسان ذات أي أقول:) النفس جعل عن

 فيها، حللوله مهي أة للحق، قابلةً  (األمارة نفسه

اة ڀڀڀڀ﴿ وينافيه يمنعه عام مصف 

 (ينفر أي:) ينبو بحيث ﴾ٺٺٺٺ

يامن يدخله فال احلق، قبول عن ٿ﴿ اإل 

 صدره ضيق يف مبالغةً  شب هه ﴾ٿٹٿٿ

 فإن عليه، يقدر ال ما (حياول أي:) يزاول بمن

 به ونب ه االستطاعة. عن يبعد فيام َمثل   السامء صعود

يامن أن عىل  الصعود يمتنع كام منه يمتنع اإل 

 قلبه ويبعد صدره يضيق كام أي: ﴾ٹ﴿

ڤڤڤڤٹٹ﴿ احلق عن

 م.عليه اخلذالن أو العذاب جيعل ﴾ڦڦ

 التوفيق من سبق ما إىل أو اإلسالم، إىل أو القرآن، به جاء الذي البيان إىل إشارة ﴾ڦ﴿ (191)

 هو القادر أن فيعلمون ﴾چڃڃڃڃڄ﴿ فيه عوج ال ﴾ڄڄڄڦ﴿ واخلذالن

 عادل حكيم العباد بأحوال عامل وأنه وخلقه، بقضائه فهو رش أو خري من حيدث ما كل وأن وتعاىل، سبحانه اهلل

 هبم. يفعل فيام

 أو املكاره، من السالمة دار   أو ،هلا تعظيامً  نفسه إىل اجلنة أضاف ،تعاىل اهلل دار ﴾ڇچچ﴿ (197)

واليهم ﴾ڍڍ﴿ غريه كنهها يعلم ال عنده هلم ذخرية أو ضامنه، يف ﴾ڇڇڇ﴿ سالم فيها حتيتهم دار    م 

 إليهم. إيصاله وىلفيت بجزائها متوليهم أو أعامهلم، بسبب ﴾ڎڎڌڌ﴿ نارصهم أو

 من أي: ﴾ککککڑ﴿ الشياطني يعني ﴾ڑژژڈڈ﴿ (198)

 الذين ﴾گگگگ﴿ معكم فحرشوا أتباعكم جعلتموهم بأن منهم أو وإضالهلم، إغوائهم

 إليها، به يتوصل وما الشهوات عىل دلوهم بأن باجلن اإلنس انتفع أي: ﴾ڳڳڳڳ﴿ أطاعوهم

 فعلوه بام اعرتاف وهو البعث، أي: ﴾ںںڱڱڱڱ﴿ مرادهم لواوحص أطاعوهم بأن باإل نس واجلن  

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٿٹٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگککککڑڑژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭڭۓۓےےھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋ

وئوئەئائەئائىىېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 حئجئییییىئىئىئېئ
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ۀڻ﴿ منزلكم ﴾ڻڻڻ﴿ حاهلم عىل وحترس    البعث، وتكذيب اهلوى واتباع الشيطان طاعة من

نقلون التي األوقات إال ﴾ہہہہۀ  كأنه الدخول، قبل تعاىل اهلل شاءَ  َما إ ال   وقيل: الزمهرير. إىل النار من فيها ي 

مْ  النار قيل:  وأحواهلم. الثقلني بأعامل ﴾ےھ﴿ أفعاله يف ﴾ھھھ﴿ أمهلكم ما إال أبداً  َمثَْواك 

 بعضاً  يتوىل بعضهم نجعل أو بعض، إىل همبعَض  نك ل ﴾ڭڭۓۓے﴿ (192)

 واملعايص. الكفر من ﴾ۇۇڭڭ﴿ فيغوهيم

نس من الرسل ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (1٢2) عوا ملا لكن خاصة، اإل   مع مج 

ى﴿ القيامة يوم يعني ﴾ېېېېۉۉۅۅ﴿ ذلك صح   اخلطاب يف اجلن

وئوئەئ﴿ العذاب واستيجاب بالكفر منهم اعرتاف وهو والعصيان، باجلرم ﴾ائەئائى

 باحلياة اغرتوا فإهنم رأهيم، وخطأ نظرهم سوء عىل هلم ذم   ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 اضطروا أن أمرهم عاقبة كان حتى بالكلية، اآلخرة عن وأعرضوا ،(الناقصة أي:) املخدجة واللذات الدنيوية

 حاهلم. مثل من للسامعني حتذيراً  املخلد للعذاب واالستسالم بالكفر أنفسهم عىل الشهادة إىل

ییییىئىئىئېئ﴿ السالم عليهم الرسل إرسال إىل إشارة   ﴾ېئ﴿ (1٢1)

 برسول ينب هوا مل غافلون وهم فعلوه ظلم بسبب القرى أهل مهلك ربك يكن مل الشأن ألن ﴾حئجئ

 .(العدل ولتحقيق البرش معاذير ليقطع الساموية والكتب الرسل أرسل تعاىل اهلل )أقول:
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 ﴾ٻ﴿ فنياملكل   من ﴾ٱ﴿ (1٢9)

پپپ﴿ أعامهلم من ﴾ٻٻٻ﴿ مراتب

 ما قدر   أو عمل عليه فيخفى ﴾ڀڀپ

 عقاب. أو ثواب من به يستحق  

ٺ﴿ والعبادة العباد عن ﴾ڀڀ﴿ (1٢٢)

 هلم، تكميالً  بالتكليف عليهم ميرتح   ﴾ٺٺ

 ذكره سبق ما أن عىل تنبيه وفيه املعايص. عىل ويمهلهم

 العباد، عىل هلرتمح   بل ،لنفعه ليس اإلرسال من

 ﴾ٿٿٺ﴿ قوله: وهو بعده ملا وتأسيس  

مْ  َيَشأْ  إ نْ  حاجة، إليكم به ما أي: بْك  ْذه   العصاة أهيا ي 

ٹ﴿ اخللق من ﴾ٹٹٹٿٿ﴿

 قرناً  أي: ﴾ڦڦڤڤڤڤ

 عليكم. اً ترمح   أبقاكم لكنه قرن، بعد

 وأحواله البعث من ﴾ڄڦڦ﴿ (1٢4)

 .﴾ڃڃڃڄ﴿ حمالة ال لكائن   ﴾ڄڄ﴿

 عىل ﴾چچچچڃ﴿ (1٢5)

 كفركم عىل اثبتوا واملعنى: واستطاعتكم. متكنكم غاية

 من عليه كنت ما عىل ﴾ڇڇڇ﴿ وعداوتكم

نا بمعنى: ﴾ڎڈڎڌڌڍڍڇ﴿ اإلسالم عىل والثبات املصابرة ون   أي   احلسنى الدار عاقبة َله   َتك 

 فائدة. وأكثر أعم ألنه الكافرين موضع الظاملني وضعَ  ﴾ڑڑژژڈ﴿ الدار هذه هلا تعاىل اهلل خلق التي

ڳڳگگگگ﴿ خلق ﴾ککک﴿ العرب مرشكو أي: ﴾ک﴿ (1٢1)

ھہہہہۀڻۀڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

 منهام وشيئاً  واملساكني، الضيفان إىل ويرصفونه ،تعاىل هلل ونتاج حرث من شيئاً  يعي نون كانوا مأهن روي: ﴾ھھ

لوه أزكى تعاىل هلل نواعي   ما رأوا إن ثم عندها، ويذبحونه (األصنام امد  خ  ) سَدنتها عىل وينفقونه آلهلتهم،  بام بد 

 فإهنم جهالتهم، فرط عىل تنبيه   ﴾کک﴿ قوله ويف هلتهم.آل حباً  هلا تركوه أزكى آلهلتهم ما رأوا وإن آلهلتهم،

حوه ثم يشء، عىل يقدر ال مجاداً  خلقه يف للخالق أرشكوا  تنبيه ﴾ڳ﴿ :قوله ويف له. الزاكي جعلوا بأن عليه رج 

 هذا. حكمهم ﴾ۓےےھ﴿ به تعاىل اهلل يأمرهم مل اخرتعوه مما ذلك أن عىل

 آلهلتهم همر  ونح بالوأد ﴾ۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (1٢7)

غواء ليهلكوهم ﴾ۆ﴿ السَدنة من أو اجلن من ﴾ۆ﴿  وليخلطوا ﴾ٴۇۋۈۈ﴿ باإل 

 ما ﴾ۉېۉۅۅۋ﴿ به نوايتدي   أن عليهم وجب ما أو ،السالم عليه سامعيلإ دين من عليه كانوا ما عليهم

ي ن ما املرشكون فعل  اإلفك. من يفرتونه ما ﴾ىېېې﴿ هلم ز 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٹٹٹٿٿٿ

ڦڦڦڦڤڤڤڤ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڍڇڇڇڇچچچ

ڑژژڈڎڈڎڌڌڍ

گگگککککڑ

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ڻۀڻڻڻںںڱ

ھھھہہہہۀ

ڭۓۓےےھ

ۇۇڭڭڭ

ٴۇۋۈۈۆۆ

 ىېېېۉېۉۅۅۋ
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عل ما إىل إشارة ﴾ٻٱ﴿ (1٢8)  آلهلتهم ج 

پپپ﴿ حرام يعني ﴾ٻٻٻ﴿

 النساء دون والرجال األوثان، خدم يعنون ﴾ڀپ

ٺڀڀ﴿ حجة غري من ﴾ڀ﴿

 وإنام ،الذبح يف ﴾ٿٿٿٺٺٺ

 ما ألن ﴾ٹٹٿ﴿ عليها األصنام أسامء يذكرون

ل قالوه ٹٹ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل عىل تقو 

 بسببه. ﴾ڤڤڤ

ڄڦڦڦڦڤ﴿ (1٢2)

 حالل ﴾ڃڃڃڄڄڄ

ن دون خاصةً  للذكور لد إن اثاإل  ڃ﴿ لقوله: اً حي   و 

ناث فالذكور ﴾ڇڇچچچچ  واإل 

هم جزاءَ  أي: ﴾ڇڍڇ﴿ سواء فيه  وصف 

 والتحليل التحريم يف وتعاىل سبحانه اهلل عىل الكذب

 .﴾ڎڌڌڍ﴿

 يريد ﴾ژژڈڈڎ﴿ (142)

 سبحانه اهلل بأن وجهلهم عقلهم، خلفة ﴾کڑڑ﴿ الفقرو السبي خمافة بناهتم يقتلون كانوا الذين العرب هبم

ڱڳڳڳگڳگگ﴿ ونحوها البحائر من ﴾گککک﴿ هم ال أوالدهم رازق وتعاىل

 والصواب. احلق إىل ﴾ڱڱ

 ﴾ۀڻ﴿ حيملها ما عىل مرفوعات ﴾ڻ﴿ الكروم من ﴾ڻڻںں﴿ (141)

ه ﴾ہہہۀ﴿ األرض وجه عىل ملقيات ہ﴿ والكيفية اهليئة يف يؤكل الذي ثمر 

 ﴾ۓۓے﴿ بعضها يتشابه وال والطعم اللون يف أفرادمها بعض يتشابه ﴾ھےھھھ

. (ينضج) يينَع ومل يدرك مل وإن ﴾ڭڭ﴿ ذلك من واحد كل ثمر من  منه األكل يف املالك رخصة فائدته :وقيل بعد 

 يف ﴾ۈۈۆ﴿ داحلصا يوم به قيتصد   كان ما به يريد ﴾ۇۆۇڭڭ﴿ تعاىل اهلل حق   أداء قبل

 فعلهم. يرتيض ال ﴾ۅۅۋۋٴۇ﴿ قالتصد  

 ما أو للذبح، ي فرش وما األثقال، حيمل ما األنعام من وأنشأ أي: ﴾ېېېۉۉ﴿ (149)

 منه لكم أحل مما كلوا ﴾ائىىې﴿ (لإلبل) ووبره (للغنم) وصوفه (للَمْعز) شعره من املنسوج يفرش

 العداوة. ظاهر ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ نفسكمأ عند من والتحريم التحليل يف ﴾وئوئەئەئائ﴿

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچچ

ژژڈڈڎڎڌڌ

گڳگگگککککڑڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳ

ہۀۀڻڻڻڻ

ھھھہہہ

ۇڭڭڭڭۓۓےھے

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۇۆ

ىىېېېېۉۉ

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ
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 ﴾پٻٻٻٻٱ﴿ (14٢)

پپ﴿ والنعجة الكبش اثنني: زوجني

 الضأن   ذكر   ﴾ڀڀ﴿ والعنز التيس ﴾پڀ

ٺ﴿ أنثييهام أم ﴾ٺٺڀ﴿ املعز   وذكر  

 إناث محلت ما أو ﴾ٿٿٿٿٺ

 بأمر   ﴾ٹٹ﴿ أنثى أو كان ذكراً  اجلنسني

ٹ﴿ ذلك من شيئاً  حرم تعاىل اهلل أن عىل يدل معلوم

 عليه. التحريم دعوى يف ﴾ڤڤٹ

ڄڦڄڦڦڦڤڤ﴿ (144)

چڃڃڃڃڄڄ

م تعاىل اهلل أن إنكار واملعنى ﴾چچچ  حر 

 ما أو أنثى أو كان ذكراً  األربعة، األجناس من شيئاً 

 أكنتم بل ﴾ڇڇڇ﴿ إناثها حتمل

 ﴾ڌڌڍڍڇ﴿ حارضين شاهدين

، تؤمنون ال أنتم إذ التحريم، هبذا وصاكم حني  بنبي 

 املشاهدة إال ذلك أمثال معرفة إىل لكم طريق فال

م، مل ما حتريم إليه فنسَب  ﴾ڑژژڈڈڎڎ﴿ والسامع رون كرباؤهم واملراد حير   لذلك املقر 

 .(]النسفي[ الكفر عىل ُيتمون علمه يف الذين )أي: ﴾ڳڳڳگگگگککککڑ﴿

 إنام التحريم أن عىل تنبيه وفيه مطلقًا. إيل   أوحي فيام أو القرآن، يف أي: ﴾ںںڱڱڱڱڳ﴿ (145)

ماً  طعاماً  ﴾ڻ﴿ باهلوى ال بالوحي ي علم ہ﴿ ميتةً  الطعام يكون أن ﴾ہہۀۀڻڻڻ﴿ حمر 

 أو اخلنزير فإن ﴾ےےھھھ﴿ والطحال كالكبد ال العروق، يف كالدم مصبوبًا، أي: ﴾ھہ

ده قذر حلمه له فسقاً  الصنم اسم عىل ذ بح ما سمى وإنام ﴾ڭۇڭڭڭۓۓ﴿ النجاسة أكل لتعو   يف لتوغ 

 قدرَ  ﴾ٴۇۈ﴿ مثل ه   مضطر   عىل ﴾ۈۆ﴿ ذلك من يشء تناول إىل الرضورة دعته فمن ﴾ۆۇ﴿ الفسق

 يؤاخذه. ال ﴾ۉۅۅۋۋ﴿ الرضورة

 كل وقيل والطيور، والسباع كاإلبل إصبع؛ له ما كل ﴾ىائىېېېېۉ﴿ (141)

 وشحوم (األمعاء عىل الشحوم أي:) الثروب ﴾ۇئوئوئەئەئائ﴿ حافرو خملب ذي

 اشتمل ما أو (العظم عىل الذي الشحم) ﴾ېئۈئ﴿ بظهورمها علقت ما إال ﴾ۈئۆئۆئۇئ﴿ الكىل

لية شحم هو ﴾ىئىئىئېئېئ﴿ األمعاء عىل ی﴿ اجلزاء أو التحريم ﴾ی﴿ بالعصعص التصاهلا اإل 

 والوعيد. عدالو أو اإل خبار يف ﴾مئحئجئ﴿ ظلمهم بسبب ﴾یی

پڀپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڦڄڦڦڦڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓےےھھھھہہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇڭۇڭڭڭۓ

ېېېۉۉۅۅۋ

وئوئەئەئائىائىې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 مئحئجئییییىئىئىئ
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پٻٻٻٻٱ﴿ (147)

 بإمهاله، تغرتوا فال التكذيب عىل يمهلكم ﴾پ

ڀڀڀڀپپ﴿ هيمل ال فإنه

 ،املطيعني عىل واسعة رمحة ذو أو ،ينزل حني ﴾ٺ

 املجرمني. عىل شديد بأس وذو

 مستقبل عن إخبار   ﴾ٺٺٺ﴿ (148)

ٿٿٿٿ﴿ إعجازه عىل يدل خمرَبه ووقوع،

 لو أي: ﴾ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ْاءَْشَْْوْ لَْ﴿فَْ :كقوله ارتضاء، مشيئة ذلك خالف شاء
َْ ْْمْ اكُْدَْهَْل

َ
َْأ  وال نحن فعلنا ملا ،[142 ]األنعام: ﴾يَْعِْج 

 مثل أي: ﴾ڄڦڦڦڦ﴿ آباؤنا

 ومل الرشك من منع تعاىل اهلل أن يف لك التكذيب هذا

م موه ما حير  ب حر  ڄ﴿ الرسل قبلهم من الذين كذ 

ڃڃ﴿ بتكذيبهم عليهم أنزلنا الذي ﴾ڄڃڄ

 االحتجاج يصح معلوم أمر من ﴾چچڃ

ڇ﴿ لنا فتظهروه ﴾چڇچ﴿ زعمتم ما عىل به

 وتعاىل. سبحانه اهلل عىل تكذبون ﴾ڎڎڌڌڍ﴿ الظن إال ذلك يف تتبعون ما ﴾ڍڇڇ

ککڑ﴿ اإلثبات عىل والقوة املتانة غاية بلغت التي الواضحة البينة ﴾ژڑژڈڈ﴿ (142)

 :عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا )قال آخرين وضالَل  قوم   هداية شاء ولكن عليها، واحلمل هلا لتوفيقبا ﴾کک

 (.واستكربتم أرصرتم لذلك ،دايتكمهب مشيئته قتتعل   مل ولكن

وهم ﴾گگگ﴿ (152) ڱڱ﴿ فيه قدوهتم يعني ﴾ڱڱڳڳڳڳگ﴿ أحرض 

ۀڻڻ﴿ الباطلة الشهادة يف هلم موافقة   سليمهمت فإن فساده، هلم وبني   فيه، تصدقهم فال ﴾ڻڻںں

 عدياًل. له جيعلون ﴾ےےھھ﴿ األوثان كعبدة ﴾ھھہہہہۀ

ٴۇۋۈۈۆۇۆ﴿ ربكم حرم يشء أي   ﴾ۇڭڭ﴿ أقرأ ﴾ڭڭۓ﴿ (151)

ى﴿ خشيته ومن فقر أجل من ﴾ېېېېۉۉ﴿ إحساناً  هبام وأحسنوا أي: ﴾ۅۅۋ

ېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئ﴿ ىالزن أو الذنوب، كبائر ﴾وئەئەئائائى

 مفصالً  ذكر ما إىل إشارة ﴾ی﴿ املحصن ورجم املرتد، وقتل (القصاص أي:) دكالقوَ  ﴾ییىئىئىئېئ

 الرشد. هو العقل كامل فإن ترشدون، ﴾ىئمئحئ﴿ بحفظه ﴾جئی﴿

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڃڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچڇچچچڃڃڃ

ژڑژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگگککککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۇۆۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋٴۇۋ

وئەئەئائائىىېې

ېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئ

 ىئمئحئجئییییىئىئىئ
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 ﴾پپپٻٻٻٻٱ﴿ (159)

 كحفظه بامله، يفعل ما أحسن هي التي بالفعلة أي:

ڀ﴿ بالغاً  يصري حتى ﴾ڀڀڀپ﴿ وتثمريه

ٿ﴿ والتسوية بالعدل ﴾ٺٺٺٺ

 عليها يعرس وال يسعها ما إال ﴾ٹٹٿٿٿ

 فيه ﴾ڤ﴿ ونحوها حكومة   يف ﴾ٹٹ﴿

 من عليه أو له املقول كان ولو ﴾ڦڦڤڤڤ﴿

 إليكم عهد ما يعني ﴾ڄڄڦڦ﴿ قرابتكم ذوي

ڄ﴿ الرشع أحكام وتأدية العدل مالزمة من

 به. تتعظون ﴾ڃڃڃڃڄ

شارة ﴾چچچچ﴿ (15٢)  فيه اإل 

 التوحيد إثبات يف بأرْسها فإهنا السورة، يف ذكر ما إىل

 ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ الرشيعة وبيان والنبوة

 فإن للهوى، التابعة الطرق أو املختلفة، األديان

 الختالف متعدد، اهلوى ومقتىض واحد   احلجة مقتىض

 وتزيلكم فتفرقكم ﴾ڌڍ﴿ والعادات الطبائع

 واقتفاء الوحي اتباع هو الذي ﴾ڎڎڌ﴿

 احلق. عن والتفرق الضالل ﴾ڑڑژژڈ﴿ االتباع ﴾ڈ﴿ الربهان

 به، القيام أحسن من كل عىل ﴾گگگ﴿ والنعمة للكرامة ﴾گکککک﴿ (154)

ڳ﴿ الدين يف ليهإ حيتاج ما لكل مفصالً  وبياناً  ﴾ڳڳڳ﴿ والسالم الصالة أفضل عليه موسى وهو

 للجزاء. بلقائه أي: ﴾ںںڱڱ﴿ إرسائيل بني لعل ﴾ڱڱ

 ﴾ہہہۀۀ﴿ النفع كثري ﴾ڻڻ﴿ القرآن يعني ﴾ڻڻ﴿ (155)

 فيه. بام العمل وهو اتباعه، بواسطة

ڭ﴿ والنصارى اليهود ﴾ۓۓےےھھھ﴿ تقولوا أن كراهة ﴾ھہ﴿ (151)

 مثلها. نعرف ال أو هي، ما ندري ال ﴾ۇۇ﴿ قراءهتم ﴾ڭڭڭ

ېېې﴿ أفهامنا وثقابة أذهاننا حلدة ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (157)

 ﴾ۇئۇئوئوئەئەئ﴿ به وعمل فيه تأمل ملن ﴾ائائى﴿ تعرفوهنا واضحة حجة   ﴾ىې

ن أو صحتها، عرف أن بعد ېئېئۈئ﴿ وأضل   فضل   ﴾ۆئۈئ﴿ صد   أو أعرض ﴾ۆئ﴿ معرفتها من متك 

هم. أو بإعراضهم ﴾یییی﴿ شدته ﴾ىئىئىئېئ  صد 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگککککڑڑ

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ۀڻڻڻڻںںڱ

ھھھھہہہہۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ەئائائىىېېېې

ېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئوئەئ

 ییییىئىئىئېئېئ
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 يعني ،ينتظرون ما أي: ﴾ٻٱ﴿ (158)

 مالئكة ﴾پٻٻٻ﴿ مكة أهل

ه أي: ﴾پپپ﴿ العذاب أو املوت  أمر 

 احلوادث، صفات من اإلتيان )أقول: بالعذاب

ه وعال جل   واهلل   للقضاء يتجىل ولكن عنها، منز 

 يطلبون أي: عذابه يأيت أو وعال، جل احلساب يوم

 عليه موسى من اليهود طلب كام عناداً  ربك إتيان

ْ﴿ الوا:ق حني السالم
َ
 النساء:] ﴾ةًْرَْهْ جَْْاهللَْْانَْرِْأ

 والعذاب القيامة آيات يعني آياته، كل أو ([15٢

ڀڀڀڀ﴿ لقوله: الكيل، واهلالك

ٿٿٺٺ﴿ الساعة أرشاط يعني ﴾ٺٺ

 األمر صار إذ كاملحترض، ﴾ٹٹٹٿٿ

ڦڤڤڤڤٹ﴿ برهاين   واإليامن   عيانًا،

ي ينفع ال أنه املعنى: ﴾ڄڄڦڦڦ  امناإل 

مة غري نفساً  حينئذ  غري إيامهنا مقدمة أو إيامهنا، مقد 

 تأتيهم أن وهي:) الثالثة أحد إتيان انتظروا أي: هلم، وعيد   ﴾ڃڃڃڄڄ﴿ خرياً  إيامهنا يف كاسبة

 الويل. وعليكم الفوز لنا وحينئذ له، منتظرون فإنا (ربك آيات بعض يأيت أو ربك، يأيت أو املالئكة،

دوه، ﴾چچچڃ﴿ (152)  ﴾ڇچ﴿ فيه افرتقوا أو ببعض، وكفروا ببعض فآمنوا بد 

حه والرتمذي داود أبو أخرج) إماماً  فرقة كل تشي ع فرقاً   عن احلاكم، حهوصح   حبان وابن ماجه وابن وصح 

 يف كل هم فرقة، وسبعني إحدى عىل اليهود افرتقت» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال قال: عنه تعاىل اهلل ريض هريرة أيب

 واستثناء ،«واحدة إال اهلاوية يف كل هم فرقة، وسبعني ثنتني عىل النصارى وافرتقت واحدة، إال اهلاوية

 يف فالكل   بعده وأما النسخ، قبل املايض العرص إىل بالنظر هو إنام الكتابني أهل من كل   فرق من الواحدة

 زماننا أهل من ماميةإلا الشيعة عصبيمت بعض أن وقع ما غريب ومن دخوهلم. أسباب اختلفت وإن اهلاوية،

 عدد فإن الشيعة، نجاة إىل إشارة فيه إن وقال: فرقة، إال اخلرب: هذا يف «واحدة إال» بدل روى ،محد اسمهو

 العنوان هبذا املشهورو شيعة، إال والسالم: الصالة عليه قال فكأنه سواء، شيعة   لفظ عددو باجلمل فرقة   لفظ

 ألن كلبًا، تكون أن اإلشارة من النوع هذا لزمي   لكالمه: تزييفات عدة بعد له لتفق ،اإلمامية الشيعة هم

 السؤال من أي: ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ (األلويس[ ]تفسري اً حجر الكلب لقمفأ   ،سواء محد وعدد كلب عدد

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳڳگگگگککککڑ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ےےھھھھہہہہۀۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېۉۉۅۋۅۋٴۇۈۈۆ

ۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئائائىىېې

حئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئ

مثجثيتىتمتختحتجت

 خسحسجسمخحخجخمحجححجمجيثىث
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ژڈڈ﴿ جزاءهم يتوىل   ﴾ڎڎڌڌ﴿ منهم بريء أنت أو عقاهبم، من أو تفرقهم، وعن عنهم

 بالعقاب. ﴾ڑڑژ

 ما أقل   وهذا ،تعاىل اهلل من فضاًل  أمثاهلا حسنات عرش أي: ﴾گگگکککک﴿ (112)

 دون الكثرة بالعرش املراد قيل: ولذلك حساب، وبغري مئة وبسبع بسبعني الوعد جاء وقد األضعاف، من وعد

 العقاب. وزيادة الثواب بنقص ﴾ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ﴿ العدد

 ﴾ہہ﴿ احلجج من َنصب ما إىل واإل رشاد يبالوح ﴾ہۀۀڻڻڻڻ﴿(111)

 .﴾ۓۓےےھھھھہ﴿ (معتدالً  مستقيامً )

 يف عليه أنا وما ﴾ۇۇ﴿ حجي أو قرباين، أو كلها، عباديت ﴾ڭڭڭڭ﴿ (119)

يامن من عليه وأموت حيايت  .﴾ۈۈۆۆ﴿ والطاعة اإل 

خ أو القول ﴾ۅ﴿ غرياً  فيها أرشك ال له خالصة ﴾ۋۅۋٴۇ﴿ (11٢) ېۉۉ﴿ الصاإل 

 أمته. إسالم عىل متقدم نبي كل إسالم ألن ﴾ېې

ه ﴾ائائىىې﴿ (114)  إىل والسالم الصالة عليه له دعائهم عن جواب وهو عباديت! يف فأرشك 

ۈئۆئۆئۇئ﴿ للربوبية يصلح ال مثيل مربوب سواه ما وكل   أي: ﴾وئۇئوئەئەئ﴿ آهلتهم عبادة

 ﴾حئجئییییىئىئىئېئ﴿ ذلك من عليه نتمأ ما غريه رب ابتغاء يف ينفعني فال ﴾ېئېئۈئ

 املبطل. من املحق ومتييز الغي، من الرشد بتبيني ﴾خبحبجبيئىئمئ﴿ القيامة يوم

 أرضه يف تعاىل اهلل خلفاء أو بعضًا، بعضكم ُيلف ﴾حتجتيبىبمب﴿ (115)

ىتمتخت﴿ مننيللمؤ اخلطاب أن   عىل ،السالفة األمم خلفاء أو .عام   اخلطاب أن   عىل فيها، فونتترص  

 ما ألن ﴾حخجخمحجح﴿ واملال اجلاه من ﴾حجمجيثىثمث﴿ والغنى الرشف يف ﴾جثيت

 ووصَف  نفسه، إىل يضفه ومل العقاب وَصَف  ﴾خسحسجسمخ﴿ أراده إذا يرسع ألنه أو قريب، آت هو

 رمحةال كثري بالعَرض، معاقب بالذات، غفور تعاىل أنه عىل تنبيهاً  بالرمحة، الوصف إليه وضم باملغفرة، ذاته

 فيها. مسامح العقوبة كثري فيها، مبالغ

 نعاماأل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َرب   هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 



 ٢2٢ منالثا اجلزء              األعراف سورة 

¬ 
 األعراف سورة

 اس  و  ﴿ قوهل: من آيات، ثمان غري ةمكيَّ 
 
 إىل ﴾م  ه  ل  أ

   ان  ق  ت  ن   ذ  إ  و  ﴿ قوهل:
 
 إال وقيل: لكها. حمكمة .﴾ل  ب  ال

 و  ﴿ تعاىل: قوهل
 
   ن  ع   ض  ر  ع  أ

 
  ﴾ي  ل  اه  ال

 آيات ست أو ومخس مئتان وآيها
 أو السورة به املراد ﴾ٻٻٱ﴿ (9ـ1)

 ﴾ڀڀپپپپٻٻ﴿ القرآن

ج   الشاك فإن ،شك   :أي ڀڀ﴿ الصدر حر 

ر. به لتنذر أي: ﴾ٺٺٺ  وتذك 

 يعم   ﴾ٹٿٿٿٿٺ﴿ (٢)

ْ﴿َوَما وتعاىل: سبحانه لقوله والسنة، القرآن
ْ ْإَِّلُْْهوَْْإِنْ ْ*ْال َهَوىَْعِنَْْين ِطُقْ  ]النجم: يُوََح﴾َْوح 

َُوَلُ﴿ والسالم( الصالة عليه حممد )أي: [4ـ٢
ۡوِلَُُُدونِهِۦ ُُِمنُتَت بُِعوا ُ

َ
 اجلن من ي ضلونكم ﴾ا َء ُأ

راً  أي: ﴾ڦڦڦڤ﴿ واإل نس  .قلياًل  تذك 

 ﴾ڄ﴿ باخلذالن أهلكناها أو أهلها، إهالك أردنا ﴾ڄ﴿ القرى من وكثرياً  ﴾ڄڄڦ﴿ (4)

 )نائمني( قائلني أي: ﴾چچڃڃ﴿ لوط كقوم )بالليل( بائتني ﴾ڃ﴿ عذابنا ﴾ڃ﴿ َأهَلها فجاء

 وقتني،ال خص   ولذلك العذاب، من وأمنهم غفلتهم يف مبالغة ينالتعبري ويف شعيب. كقوم النهار نصف

 أفظع. فيهام العذاب جميء فيكون واسرتاحة دعة وقت وألهنام

عونه كانوا ما أو واستغاثتهم، دعاؤهم أي: ﴾ڇچچ﴿ (5) ڍڇڇڇ﴿ دينهم من يد 

 .عليه حترساً  وبطالنه عليه كانوا فيام بظلمهم اعرتافهم إال ﴾ڈڎڎڌڌڍ

 ﴾ککڑ﴿ الرسل وإجابتهم الرسالة قبول عن ﴾ڑژژڈ﴿ (1)

 وتقريعهم. الكفرة توبيخ السؤال هذا من واملراد به. أجيبوا عام

 أو وبواطنهم، بظواهرهم عامل ني ﴾گگ﴿ عليه كانوا ما إليهم واملرَسل الرسل عىل ﴾کک﴿ (7)

 غافل اإلنسان ولكن   أقول:) أحواهلم من يشء علينا فيخفى عنهم، ﴾ڳڳگگ﴿ منهم بمعلومنا

 وهنيه(. مرهأل نب هنا اللهم احلقيقة، هذه عن

 األعامل صحائف أن عىل واجلمهور باجلزاء. مقابلتها وهو األعامل، وزن أو القضاء، :أي ﴾ڳ﴿ (8)

عُُُۡسوَرة7ُُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
َ
216َْْْْْْْراِفُاأل

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ڑڑژژڈڈڎ

ڳڳگگگگکککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻ

ۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ

 ەئەئائائىىېېې
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 سأهلمي كام للمعذرة؛ وقطعاً  العدالة( أي:) لمعدلةل إظهاراً  اخلالئق إليه ينظر وكفتان، لسان له بميزان توزن

 فينرش امليزان إىل به يؤتى الرجل أن روي: ما ويؤيده جوارحهم. هبا وتشهد ألسنتهم هبا فتعرتف أعامهلم عن

 يف السجالت فتوضع الشهادة، كلمتا فيها بطاقة له فيخرج البرص، مد سجل كل سجاًل، وتسعون تسعة عليه

 معناه ﴾ڱڱڳ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه الرتمذي ماماإل ]أخرجه البطاقة وثقلت السجالت فطاشت كفة، يف والبطاقة كفة

 والثواب. بالنجاة الفائزون ﴾ڻڻڻں﴿ حسناته ﴾ںڱڱ﴿ السوي   العدل

 الناس عليها طرتف   التي السليمة ةالفطر بتضييع ﴾ہہہہۀۀڻ﴿ (2)

 بالشيطان( أو باملادة وإما الدنياب وإما بنفسه إما يفسدها فهو اإلنسان، بيد السليمة الفطرة هذه تضييع )أقول:

ضها ما واقرتاف  التصديق. بدل فيكذبون ﴾ےھھھھ﴿ للعذاب عر 

ڭڭڭ﴿ فيها فوالترص   وزرعها سْكناها من ناكممك   :أي ﴾ڭۓۓے﴿ (12)

 إليكم. صنعت   فيام ﴾ۈۈۆۆ﴿ هبا تعيشون أسباباً  ﴾ۇۇ

ر غري طيناً  آدم أباكم خلقنا أي: ﴾ۅۋۋٴۇ﴿ (11) رناهص ثم مصو  ۉۅ﴿ و 

 علم يف ألنه أقول:) آلدم سجد ممن ﴾ەئەئائائىىېېېېۉ

 (.الكافرين من كان تعاىل اهلل
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 تسجد أن :أي ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (19)

 للوجوب األمر مطلق أن عىل دليل   ﴾پپپ﴿

 كيتمس   الذي أقول:) ﴾ڀڀڀپ﴿ والفور

 أولياؤنا: يقول ولذا الشيطان، فعل هذا باألنا،

 جواب   ﴾ڀڀڀ﴿ :قوله (.الربوبية عيتد   األنا

 يكون ألن استبعاداً  به استأنف املعنى حيث من

 أين املانع قال: كأنه ملثله، بالسجود مأموراً  مثله

ن وال منه، خري  أن (الشيطان وهو) للفاضل حيس 

ن فكيف (،آدم وهو) للمفضول يسجد  أن حيس 

 التكرب   (أحدث أي:) َسن   الذي فهو به. يؤمر

ڀ﴿ (للشيطان رشيكاً  يكون تكرب   فمن ل:أقو)

 عليه، لفضله تعليل ﴾ٿٿٺٺٺٺ

 باعتبار كله الفضل رأى بأن ذلك يف غلط وقد

 أشار كام الفاعل باعتبار يكون عام وغفل العنرص،

نْ َْمنََعَكَْْما﴿ تعاىل: بقوله إليه
َ
ُجدَْْأ ُتِِْْلاْتَس  َْخلَق 

 يعني :)أقول واسطة بغري :أي [75 ]ص: ﴾بِيََدَيْ

ُتْ بقوله: عليه هنب   كام الصورة وباعتبار (،اجلوارح عن همنز   تعاىل اهلل ألن وقدريت، بإراديت ِْمنْ ِْفيهِْْ﴿َوَنَفخ 
 وباعتبار ،[92 ]احلجر: ساِجِديَن﴾َْلُْْ﴿َفَقُعوا (منفوخ وال نافخ ال احلقيقة ويف ،للترشيف هذا أقول:) ُروِح﴾

 لغريه. ليست خواص له وأن منهم، أعلم أنه هلم بني   المُ  له بالسجود الئكةامل أمر ولذلك ،َمالكه وهو الغاية

 أن لك يستقيم وال يصح   فال ،السامء ملكوت من )أقول: اجلنة أو السامء من ﴾ٹٿٿ﴿ (1٢)

 ﴾ڤڤڤ﴿ يصح   فام ﴾ٹٹٹ﴿ (اجلنة من أو ،قديس دار وتسكن وطاعتي أمري عن تتكرب  

 يليق ال وكذلك :)أقول اجلنة بأهل يليق ال التكرب   أن عىل تنبيه وفيه واملطيع. اشعاخل مكان فإهنا وتعيص،

 ذلك. بعد تنقلب أن يمكن موافقاً  اآلن كنت فإذا عندك، ال تعاىل اهلل عند النتيجة ألن بإيامنه، يتكرب   أن للمؤمن

 وأنه (.[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام اه]رو «كرب من ذرة مثقال قلبه يف كان من اجلنة يدخل ال» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال

صيانه ملجرد ال ،هلتكرب   وأهبطه طرده إنام وتعاىل سبحانه  بل ،الوجويب األمر عصيان ملجرد ليس أي أقول:) ع 

 من» والسالم: الصالة عليه قال ه.لتكرب   تعاىل اهلل أهانه ممن ﴾ڦڦڦڦڤ﴿ (هوتكرب   لعصيانه

 .[تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام نحوه أخرج] «اهلل وضعه تكرب ومن ،اهلل رفعه تواضع

 عقوبتي. تعجل ال أو متتني، فال القيامة يوم إىل أمهلني ﴾ڃڃڄڄڄڄ﴿ (14)

ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳگگگگککککڑڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ەئائائىىېېېېۉۉۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ییییىئىئىئېئېئېئ

ىبمبخبحبيئجبىئمئحئجئ

 يثىثمثجثيتىتمتختحتجتيب
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 مقيداً  جاء ما عىل حممول لكنه ظاهرًا، سأله ما إىل اإلجابة يقتيض ﴾چچچڃڃ﴿ (15)

مِْْ﴿إِىل تعاىل: بقوله لُوِم﴾ْال َوق ِتْْيَو   أجله انتهاء تعاىل اهلل يعلم وقت أو األوىل، النفخة وهو ،[٢8 احلجر:] ال َمع 

 بمخالفته. للثواب وتعريضهم العباد، ابتالء إليه إسعافه ويف فيه.

 إغوائك بسبب ،يمكنني طريق بأي إغوائهم يف جتهدن  أل أمهلتني أن بعد أي: ﴾ڇڇچ﴿ (11)

داً  ﴾ڇڇ﴿ بواسطتهم إياي ڍ﴿ للامرة( )أي: للسابلة القطاع يقعد كام هلم( )مراقباً  هبم ترص 

س طريق ﴾ڌڍ  ،اً عامل أو اً صغري أو اً كبري كان سواء يسرتسل وهو غوائهإ عىل لعيط   مل من أقول:) الماإل 

م العباد، لتجريب هذا تعاىل اهلل خلق ؛االمحرار ويظهر داخله يف فختين عامل مع متتكل   وإذا م يتبعونه أهي   ال وأهي 

 ،يموت الكهرباء عىل يده وضع ذاإ ،الكهرباء مثل املؤمن لقلب سائسهج هذا ،للبرش امتحان فهذا ،يتبعونه

 ،النبوية والسنة بالرشيعة كيتمس   نأ املسلم حق ولكن ،املسلم عىل مسيطراً  يكون بوسوسته هذا ولكن

 تافه بيشء قونيتعل   ،طراتواخل الوسوسة هبذه كهمحتر   ترى الناس مع مكل  ت ،وآلته الشيطان مقصود والنفس

 .(بالوسوسة قهموتعل   لضعفهم

 مث ل األربع. اجلهات مجيع من أي: ﴾کککڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿ (17)

 ولذلك األربع، اجلهات من العدو بإتيان يمكنه وجه أي من واإل ضالل (الفساد أي:) بالتسويل إياهم قصده

ن :يقل مل مْ  م  ن َفْوق ه   ألن حتتهم من يقل ومل منه، تنزل الرمحة ألن فوقهم من يقل مل :وقيل أرجلهم. حَتْت   َوم 

تيان  ومن اآلخرة، ق بل من أيدهيم: بني من عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن وعن الناس. يوحش منه اإل 

 بني من يقال أن وحيتمل وسيئاهتم. حسناهتم جهة من شامئلهم: وعن أيامهنم وعن الدنيا، قبل من خلفهم:

 وعن يقدرون، وال يعَلمون الَ  حيث من خلفهم: ومن عنه، التحرز عىل ويقدرون يعلمون حيث من دهيم:أي

 واحتياطهم ظهمتيق   لعدم يفعلوا مل ولكن زوا،ويتحر   يعلموا أن هلم يتيرس حيث من شامئلهم: وعن أيامهنم

 تعاىل: لقوله ظناً  قاله وإنام مطيعني. ﴾گگگگک﴿
 [92 ]سبأ: َظَنُه﴾ْإِب ِليُسَْْعلَي ِهمْ َْصَدَقْْ﴿َولََقدْ 

م، املَلك وهو واحدًا، اخلري ومبدأ متعدداً  الرش مبدأ فيهم رأى   .املالئكة من سمعه :وقيل املله 

 القسم، لتوطئة فيه الالم ﴾ںڱڱ﴿ مطروداً  ﴾ڱڱ﴿ مذموماً  ﴾ڳڳڳڳ﴿ (18)

 .﴾ڻڻڻڻں﴿ وجوابه

ۓۓےےھھھھہہہہۀ﴿ آدم يا وقلنا أي: ﴾ۀ﴿ (12)

 أنفسهم. ظلموا الذين من فتصريا ﴾ڭڭڭ

 بانكشاف يسوءمها أن بوسوسته أيضاً  أراد أنه عىل هلام. لي ظهر ﴾ۆۆۇۇڭ﴿ (92)

 حاجة غري من الزوج وعند اخللوة يف العورة كشف أن عىل دليل وفيه بالسوأة. عنهام عرب   ولذلك عورتيهام،

طي   ما ﴾ۋۋٴۇۈۈ﴿ الطباع يف مستهجن قبيح    من يرياهنا ال وكانا عوراهتام، من عنهام غ 

ائ﴿ تكونا أن كراهة إ ال   ﴾ىىېېېېۉۉۅۅ﴿ اآلخر من أحدمها وال أنفسهام



 ٢27 منالثا اجلزء              األعراف سورة 

 األنبياء عىل املالئكة فضل عىل به واست دل   اجلنة. يف ُيلدون أو يموتون، ال الذين ﴾وئوئەئەئائ

 حيصل أن يف رغبتهام كانت وإنام تنقلب، ال احلقائق أن املعلوم من كان أنه وجوابه: ؛والسالم الصالة عليهم

 فضلهم عىل يدل   ال وذلك واألرشبة، األطعمة عن واالستغناء الفطرية، الكامالت من للمالئكة ما أيضاً  هلام

 (.نبياً  صار ذلك وبعد نبيًا، يكن مل السالم عليه آدم سيدنا حينذاكو :)أقول مطلقاً 

 ذلك. عىل هلام أقَسم :أي ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ (91)

 رتبة إىل عالية درجة من بذلك أهبطهام أنه عىل به نب ه الشجرة. من األكل إىل فنزهلام ﴾ېئ﴿ (99)

مها بام ﴾ېئېئ﴿ سافلة ییىئىئىئ﴿ كاذباً  تعاىل باهلل حيلف ال أحداً  أن ظن ا فإهنام القَسم، من به غر 

 عنهام (تطاير) فتهافت املعصية، وشؤم العقوبة أخذهتام منها األكل يف آخذين طعمها وجدا فلام أي: ﴾ی

 ﴾يئجبىئمئحئ﴿ ورقة فوق ورقة ويلزقان يرقعان أخذا ﴾جئی﴿ عوراهتام هلام وظهرت لباسهام

 ﴾يثىثمثجثيتىتمتختحتجتيبىبمبخبحب﴿ التني ورق كان :قيل

 للتحريم. النهي مطلق أن عىل ليلد وفيه العدو. بقول االغرتار عىل وتوبيخ   النهي، خمالفة عىل عتاب  
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 أرضرناها ﴾ٻٻٻٱ﴿ (9٢)

پٻ﴿ اجلنة من لإلخراج والتعريض باملعصية

 دليل   ﴾ڀڀڀڀپپپ

 :)أقول ت غفر مل إن عليها معاَقب الصغائر أن عىل

 مل إن العبد: ومن تعاىل، اهلل من هذا «غفرت   مل إن»

ب يتب، ذ  ب مل أو به ع   يف نقصاً  له يكون ي عذ 

 (.احلقيقة

 وحواء آلدم اخلطاب ﴾ٺٺ﴿ (94)

بليس ٹٿٿٿٿٺٺ﴿ وإل 

 آجالكم. تقىض أن إىل ﴾ڤڤٹٹٹ

ڦڦڦڦڤڤ﴿ (95)

 للجزاء. ﴾ڄڄ

 أي: ﴾ڃڃڃڃڄڄ﴿ (91)

 نازلة وأسباب ةساموي بتدبريات لكم خلقناه

ه أمره(، نزول )يعني ن َزَلْ تعاىل: قوله ونظري 
َ
ْ﴿َوأ

ِْْمنَْْلَُكمْ 
َ  تعاىل: وقوله ،[1 ]الزمر: ن عاِم﴾ال 

َا ن َزنل 
َ
َِديَد﴾ْ﴿َوأ  الورق. خصف عن ويغنيكم إبداءها، الشيطان قصد التي ﴾چچ﴿ [95 ]احلديد: اِل 

 فنزلت. فيها، تعاىل اهلل عصينا ثياب يف نطوف ال :ويقولون عراة، بالبيت يطوفون كانوا العرب أن روي:

نسان أصاب سوء أول العورة انكشاف أن ي علم تىح لذلك، مقدمة آدم قصة ذكر ولعله  وأنه الشيطان، من اإل 

 :وقيل تعاىل، اهلل خشية ﴾ڇڇ﴿ به لونتتجم   ولباساً  ﴾چچ﴿ أبوهيم أغوى كام ذلك يف أغواهم

يامن  ﴾ڇڍڇ﴿ (؟تعاىل اهلل أمر ُيالف وهو فائدته امف ،اإليامن مقتىض املؤمن يستعمل مل إذا أما أقول:) اإل 

 ورمحته فضله عىل الدالة ﴾ڎڌڌ﴿ اللباس إنزال أي: ﴾ڍ﴿ خري   إليه املشار التقوى لباس قيل كأنه

عون يتعظون أو نعمته، فيعرفون ﴾ڈڈڎ﴿  القبائح. عن فيتور 

 اجلنة دخول يمنعكم بأن يضل نكم( )أي: كمنن  حيم ال ﴾کڑڑژژ﴿ (97)

 للشيطان، اللفظ يف والنهي منها. امأخرجه بأن أبويكم حَمَنَ  كام ﴾گگککک﴿ بإغوائكم

ڱ﴿ للتسبب إليه النزع إسناد ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ به واالفتتان اتباعه عن هنيهم واملعنى

: فتنته. من للتحذير وتأكيد للنهي تعليل   ﴾ڻڻڻںںڱڱڱ  من إيانا ورؤيت هم جنوده. وقبيل ه 

 له يظهر وساوسه ودفع باطناً  جاهده من :)أقول لنا ومتث لهم رؤيتهم امتناع تيضتق ال اجلملة يف نراهم ال حيث

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڇڍڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھھہہہہۀۀڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېېۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈۆ

وئەئەئائائىىېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حئجئییییىئىئىئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئ
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ينَْ من: كله هذا عيانًا؛ ِدَيَنُهمْ ِْفينَاَْجاَهُدواْ﴿َواَّلِ ِسنِي﴾ْلََمعَْْالَِلََْْوإِنَُْْسبُلَنَاْنَلَه  ڻ﴿ ([12 ]العنكبوت: ال ُمح 

 من ومتكينهم عليهم بإرساهلم أو التناسب، من بينهم أوجدنا بام ﴾ھہہہہۀۀ

لوا ما عىل ومحلهم خذالهنم  (.منه نيبريئ املؤمنني مجيع ليس أقول:) هلم سو 

ے﴿ الطواف يف العورة وكشف الصنم كعبادة القبح يف متناهية فعلة ﴾ھھھ﴿ (98)

 وتعاىل، سبحانه اهلل عىل واالفرتاء اآلباء، تقليد بأمرين: واحتجوا اعتذروا ﴾ڭڭڭڭۓۓے

 سبحانه عادته ألن ﴾ۈٴۇۈۆۆۇۇ﴿ :تعاىل بقوله الثاين ورد   اده،فس لظهور األول عن فأعَرَض 

 الطبع عنه ينفر ما بالفاحشة اخلصال.واملراد مكارم عىل واحلث   األفعال، بمحاسن األمر عىل جرت وتعاىل

 م؟فعلت مل فعلوها: ملا هلم قيل كأنه مرتتبني، سؤالني جوابا مها :وقيل املستقيم. العقل ويستنقصه السليم

 إذا التقليد يمتنع الوجهني وعىل هبا. أمرنا اهلل فقالوا: آباؤكم؟ أخذ أين ومن فقيل آباءنا. عليها وجدنا فقالوا:

 مطلقًا. ال خالفه عىل الدليل قام

 تعاىل. اهلل عىل االفرتاء عن النهي يتضمن إنكار   ﴾ېۉۉۅۅۋۋ﴿

 والتفريط اإِلفراط طرفي عن افيالمتج أمر، كل من الوسط وهو بالعدل، ﴾ىىېېې﴿ (92)

ەئ﴿ القبلة نحو أقيموها أو غريها، إىل عادلني غري مستقيمني عبادته إىل وتوجهوا ﴾ائائ﴿

 روهاتؤخ   وال الصالة، حرضتكم مسجد أي   يف أو الصالة، وهو مكانه أو ،سجود   وقت   كل يف ﴾وئەئ

ۈئ﴿ مصرَيكم إليه فإن الطاعَة، :أي ﴾ۆئۆئۇئۇئ﴿ واعبدوه ﴾وئ﴿ مساجدكم إىل تعودوا حتى

 العبادة. له فأخلصوا أعاملكم، عىل فيجازيكم بإعادته، ﴾ېئېئ﴿ ابتداء أنشأكم كام ﴾ۈئ

 يف) السابق القضاء بمقتىض ﴾یییىئىئ﴿ لإل يامن وف قهم بأن ﴾ىئېئ﴿ (٢2)

خبحب﴿ لضالهلم حتقيق أو خلذالهنم تعليل   ﴾جبيئىئمئحئجئی﴿ (األزل

 الذم. استحقاق يف سواء واملعاند خطئامل الكافر أن عىل يدل   ﴾ىبمب
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 ملواراة ثيابكم ﴾ٻٻٻٻ﴿ (٢1)

 أو لطواف ﴾پپپ﴿ عوراتكم لسرت( )أي:

 هيئة أحسن الرجل يأخذ أن السنة ومن صالة،

 الصالة يف العورة رتس وجوب عىل دليل وفيه ة؛للصال

 ﴾ڀڀڀ﴿ لكم طاب ما ﴾ڀپ﴿

 إفراطب أو احلرام، إىل بالتعدي أو احلالل، بتحريم

 تعاىل اهلل ريض عباس ابن وعن عليه. والرشه الطعام

 أخطأتك ما شئت، ما والبس شئت، ما كْل  عنهام:

 احلسني بن عيل وقال )تكرب(. وخميلة رسف خصلتان:

 يف الطب تعاىل اهلل مجع قد :تعاىل اهلل رمحه واقد بن

 ﴾ڀڀڀپ﴿ فقال: آية، نصف

 فعلهم. يرتيض ال أي: ﴾ٿٺٺٺٺ﴿

 الثياب من ﴾ٹٹٿٿٿ﴿ (٢9)

 من ﴾ڤٹٹ﴿ به ي تجمل ما وسائر

 (،القطن من نوع) والكتان كالقطن النبات

 (الذكور عىل حرام وهو) كاحلرير واحليوان

 أن عىل دليل وفيه واملشارب. املآكل من املستلذات ﴾ڤڦڤڤ﴿ كالدروع واملعادن والصوف،

باحة  ا التالتجم   وأنواع واملالبس املطاعم يف األصل  باألصالة، ﴾ڄڄڄڄڦڦڦ﴿ إل 

چچچچ﴿ غريهم فيها يشاركهم ال ﴾ڃڃڃڃ﴿ فتَبع   فيها شاركوهم وإن والكفرة  

كي )أقول: هلم األحكام سائر نفصل احلكم هذا كتفصيلنا أي: ﴾ڇڇ  كتب النوفيل زيد بن حييى أن ح 

د رسوله عىل اهلل صىلو الرحيم، الرمحن اهلل بسم" عنهام: اهلل ريض أنس ابن مالك إىل  األولني يف حمم 

قاق، تلبس أنك بلغني فقد بعد: أما أنس، بن مالك إىل امللك، عبد بن يزيد بن حييى من واآلخرين.  وتأكل الد 

قاق،  املطي، إليك رضبت وقد العلم، جملس جلست وقد حاجبًا، بابك عىل وجتعل الوطيء، عىل وجتلس الر 

 إليك كتبت بالتواضع؛ وعليك مالك، يا تعاىل اهلل فاتق بقولك؛ ورضوا إماماً  كواختذو الناس، إليك وارحتل

 بسم" تعاىل: اهلل رمحه مالك إليه فكتب ."والسالم وتعاىل، سبحانه اهلل غري   عليه اط لع ما كتاباً  مني بالنصيحة

 يزيد، بن حييى إىل ،أنس بن مالك من وسلم. وصحبه وآله حممد سيدنا عىل اهلل وصىل الرحيم، الرمحن اهلل

 اهلل أمتعك واألدب، والشفقة النصيحة موقع مني فوقع كتابك إيل   وصل فقد بعد: أما عليك، اهلل سالم

 ما فأما العظيم، العيل   باهلل إال قوة وال حول وال التوفيق، تعاىل اهلل وأسأل خريًا، بالنصيحة وجزاك بالتقوى،

قاق، آكل أين يل ذكرت  اهلل ونستغفر ذلك نفعل فنحن الواطئ، عىل وأجلس وأحتجب، قاق،الد   وألبس الر 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڄڦڦڦڤڦڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گگگککککڑڑژژڈ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائىىېېېېۉۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

حئجئییییىئىئىئېئېئ

جتحتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ

 مجحجيثىثمثجثيتىتمتخت
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 ذلك ترك أن ألعلم وإين ﴾،ڤڤڤ ڤٹٹ ٹٹٿٿٿ﴿ تعاىل: اهلل قال فقد تعاىل،

 رمحه مالك إنصاف إىل فانظر ."والسالم كتابنا، من ندعك فلسنا كتابك من تدعنا وال فيه، الدخول من خري

 (الدين[ علوم ]إحياء مجيعاً  فيهام صدق وقد مباح، أنه وأفتى فيه، الدخول من خري ذلك ركت أن   اعرتف إذ تعاىل اهلل

 ﴾ڈڈڎڎڌ﴿ بالفروج يتعلق ما :وقيل قبحه، تزايد ما ﴾ڌڍڍڇڇ﴿ (٢٢)

ها جهَرها  أو الظلم ﴾ژ﴿ اخلمر رشب :وقيل ختصيص. بعد تعميم   اإلثم، يوجب وما ﴾ژ﴿ ورس 

د   بالبغي متعلق ﴾ڑڑ﴿ الغةللمب بالذكر أفرده الكرب؛  ﴾گگگگکککک﴿ معنًى له مؤك 

ڳ﴿ (النبوية والسنة الرشيعة هو الربهان )أقول: برهان عليه يدل مل ما اتباع ريمحت عىل وتنبيه باملرشكني، هتكم  

ا َأَمَرنا اهلل  كقوهلم: عليه واالفرتاء ،وتعاىل سبحانه صفاته يف باإل حلاد ﴾ڱڱڱڱڳڳڳ  .هب 

 ﴾ۀڻڻ﴿ مكة ألهل وعيد   وهو هبم. العذاب لنزول وقت أو مدة ﴾ڻڻںں﴿ (٢4)

 يتقدمون وال يتأخرون ال أي: ﴾ھھہہہہۀ﴿ وقتهم حان أو مدهتم، انقرضت

 اهلول. لشدة موالتقد   التأخر يطلبون ال أو وقت، أقرص

 إنْ  :أصله «إما») الشك بحرف ذكَره   رشط   ﴾ڭڭڭڭۓۓےےھھ﴿ (٢5)

 ال تعاىل اهلل لكن تعاىل، اهلل عىل واجب غري :)أقول واجب غري جائز أمر الرسل إتيان أن عىل للتنبيه (ما

 هبم، ُيتلطون الناس جنس من الرسل ألن بالتبليغ، ويأمرهم بالوحي الرسل ُياطب وإنام العوام، ُياطب

 .اإلهلية العدالة وتظهر تثبت وهبذا ،عذر الناس من ألحد يبَق  فلم الكتب، وأعطى الرسل أرسل تعاىل فاهلل

ابه، الرسل فاجلواب: خملوقاته؟ إىل تعاىل اهلل أمر يصل كيف أحد: سأل وإذا  عىل إرساهلم وجوب عدم مع نو 

 جنسكم من أي: ﴾ۓ﴿ كائنون ﴾ۓےے﴿ تعاىل: قوله عند البيان روح تفسري )ويف (تعاىل اهلل

 لكون ،«إن» بدل «إذا» كلمة الظاهر ومقتىض ي.ورشائع أحكامي لكم يبي نون :أي ﴾ڭڭڭڭ﴿

 أمر الرسل إرسال نأ عىل للتنبيه املشكوك مساق علومامل سيق لكنه تعاىل، اهلل علم يف الوقوع قحمق   اإلتيان

 ال ءيش تعاىل اهلل عىل جيب ال ألنه رشعًا، بواج وال إرساله، عدم عىل يقدر ال حتى عقاًل، واجب ال جائز

ۆۆۇۇ﴿ (للعباد واملصالح احلكم من فيه ملا الرسل إرسال احلكمة مقتىض لكن ًا،رشع وال عقالً 

 .﴾ۅۋۋٴۇۈۈ

 فمن واملعنى: ﴾ەئەئائائىىېېېېۉۉۅ﴿ (٢1)

بوا والذين منكم؛ عمله وأصلح التكذيب، ات قى  الثاين، دون األول، اخلرب يف الفاء وإدخال منكم. بآياتنا كذ 

 .الوعيد يف واملساحمة الوعد، يف للمبالغة

ل ممن ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ (٢7) ب أو يقله، مل ما تعاىل اهلل عىل تقو   ما كذ 

تب مما ﴾یییىئىئىئ﴿ قاله  املحفوظ، اللوح الكتاب وقيل: واآلجال. األرزاق من هلم ك 

ىبمبخبحبجبيئ﴿ أرواحهم يتوفون أي: ﴾ىئمئحئجئی﴿ فيه هلم أثبت مما أي:

يثىثمثجثيت﴿ عنا غابوا ﴾ىتمتخت﴿ تعبدوهنا؟ كنتم التي اآلهلة نأي أي: ﴾جتحتيب

 عليه. كانوا فيام ضالني كانوا بأهنم اعرتفوا ﴾مجحج
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 يوم هلم تعاىل اهلل قال :أي ﴾ٻٱ﴿ (٢8)

پپٻٻٻ﴿ املالئكة من أحد أو القيامة،

 هلم مصاحبني أمم مجلة يف كائنني :أي ﴾پ

 ماألم كفار يعني ﴾ڀڀپ﴿ القيامة يوم

 :أي ﴾ٺٺٺڀٺڀ﴿ النوعني من املاضية

 هبا باالقتداء ضلت التي ﴾ٿٿٿ﴿ النار يف

 تداركوا :أي ﴾ٹٹٹٹٿ﴿

 ﴾ڤڤ﴿ النار يف واجتمعوا وتالحقوا

ڦڤڤ﴿ األتباع وهم منزلة، أو دخوالً 

ڦ﴿ هبم فاقتدينا الضالل لنا سن وا ﴾ڦ

 وأضلوا ضلوا ألهنم مضاعفاً  ﴾ڄڄڄڄڦ

 وتضليلهم، فبكفرهم لقادةا أما ﴾ڃڃڃ﴿

چچڃ﴿ وتقليدهم فبكفرهم األتباع وأما

 العذاب(. )من فريق لكل ما أو لكم، ما ﴾چ

ڍڇڇڇڇچ﴿ (٢2)

مْ  فضل ال أن ثبت فقد :أي ﴾ڌڌڍ  العذاب واستحقاق الضالل يف متساوون وإياكم وإنا علينا، َلك 

 للفريقني. تعاىل اهلل قول من أو القادة، قول من ﴾ژژڈڈڎڎ﴿

يامن عن :أي ﴾ککککڑڑ﴿ (42)  ألدعيتهم ﴾ڳگگگگ﴿ هبا اإل 

ڱڱڱڱڳڳڳ﴿ باملالئكة لتتصل وأرواحهم املؤمنني ألعامل تفتح كام ألرواحهم، أو وأعامهلم،

 برة،اإل   ثقبة وهو املسلك ضيق يف َمثل   هو فيام البعري وهو رماجل   عظم يف َمثل   هو ما يدخل حتى :أي ﴾ںڻں

 .﴾ۀڻڻ﴿ الفظيع اجلزاء ذلك ومثَل  ﴾ڻ﴿ عليه يتوقف ما فكذا يكون، ال مما وذلك

 عرب   ﴾ۓےےھ﴿ أغطية ﴾ھھھہ﴿ فراش ﴾ہہہۀ﴿ (41)

 وذَكرَ  الذميمة، األوصاف هبذه اتصفوا اآليات بتكذيبهم بأهنم إشعاراً  أخرى، وبالظاملني تارة باملجرمني عنهم

جرام. أعظم أنه عىل تنبيهاً  بالنار، التعذيب مع والظلم جلنة،ا من احلرمان مع رماجل    اإل 

ۅۋٴۇۋۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (49)

 بالوعد. الوعيد يشفع أن يف وتعاىل سبحانه عادته عىل ﴾ۉۅ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻںڻںڱڱڱڱڳ

ھھھہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےےھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋٴۇۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

جئحئییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئ
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رها أو الغل، أسباب قلوهبم من نخرج أي: ﴾ىېېېېۉ﴿ (4٢)  ال حتى منه نطه 

 ليس املؤمن قلب ولكن الدنيا، يف هكذا يكونوا أن كلهم التصوف أهل حق   :)أقول التواد   إال بينهم يكون

ل   ،ياً خال  .(ملسو هيلع هللا ىلص النبوية والسنة بالرشيعة كوامتس   ولكن املالئكة، مثل كونوا :نقول ال واألنانية، الكرب عليه طس 

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ ورسورهم لذهتم يف زيادةً  ﴾ەئەئائائى﴿

 ذلك يقولون بإرشادهم. فاهتدينا ﴾جئحئیییی﴿ وتوفيقه تعاىل اهلل هداية لوال ﴾ىئىئىئېئ

 ﴾جبيئىئمئ﴿ اآلخرة يف اليقني عني هلم صار الدنيا يف يقيناً  علموه ما بأن (فَرحاً ) حاً وتبج   اغتباطاً 

 أعاملكم. بسبب أعطيتموها :أي ﴾يبىبمبخبحب﴿ دخوهلا بعد أو بعيد، من رأوها إذا
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (44)

 )أقول: ﴾ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

 وشامتةً  بحاهلم حاً تبج   قالوه إنام للخرب( تصديقاً 

 ﴾ٹٹٿٹٿ﴿ هلم وحتسرياً  النار بأصحاب

ڤ﴿ الفريقني بني ﴾ٹ﴿ الصور صاحب هو قيل:

  .﴾ڦڦڤڤڤ

 للظاملني صفة ﴾ڄڄڄڦڦ﴿ (45)

 عليه هو عام وميالً  زيغاً  ﴾ڃڄ﴿ ذم   أو مقررة،

 .﴾چڃڃڃ﴿

 بني أو الفريقني، بني أي: ﴾چچچ﴿ (41)

 األخرى إىل إحدامها أثر وصول ليمنع والنار، اجلنة

 أعاليه، عىل :أي احلجاب أعراف وعىل ﴾ڇڇ﴿

 من طائفة ﴾ڇ﴿ بينهام املرضوب السور وهو

دين  والنار اجلنة بني في حبسون العمل، يف قرصوا املوح 

ڇ﴿ يشاء ما فيهم وتعاىل سبحانه اهلل يقيض حتى

 التي بعالمتهم ﴾ڍڌ﴿ والنار اجلنة أهل من ﴾ڍ

 وإنام وسواده، الوجه كبياض هبا، تعاىل اهلل أعلمهم

ڎڌ﴿ املالئكة تعليم أو باإلهلام ذلك يعرفون

 .﴾کککڑڑ﴿ عليهم سلموا إليهم نظروا إذا :أي ﴾ژژڈڈڎ

 النار. يف :أي ﴾ںںڱڱڱڱڳ﴿ باهلل اً ذعو  ت ﴾ڳڳڳگگگگ﴿ (47)

 ﴾ھہہہہ﴿ الكفرة رؤساء من ﴾ۀۀڻڻڻڻ﴿ (84)

كم أو كثرتكم،  اخللق. عىل أو احلق، عن ﴾ےھھھ﴿ املال مجع 

 أهل ضعفاء إىل واإل شارة للرجال. قوهلم تتمة من ﴾ڭۇڭڭڭۓۓے﴿ (42)

ۈۈۆۆۇ﴿ اجلنة يدخلهم ال تعاىل اهلل أن وحيلفون الدنيا يف حيتقروهنم الكفرة كانت الذين اجلنة

بسوا أن بعد وتعاىل، سبحانه اهلل بفضل اجلنة ادخلوا األعراف ألصحاب قيل أي: ﴾ۅۋۋٴۇ  حتى ح 

 .منه( حترمنا ال اللهم أعاملنا، من أوسع الفضل هذا )أقول: قالوا ما هلم وقالوا وعرفوهم الفريقني أبرصوا

 من ﴾وئوئەئەئائ﴿ صبوه :أي ﴾ائىىېېېېۉۉۅ﴿ (52)

 املكلف. نع ماملحر   منع عنهم منعهام ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ الطعام من أو ة،األرشب سائر

 فعىل الكافر، صفة هذه )أقول: ﴾ییییىئىئىئېئېئ﴿ (51)

 الناسني فعل هبم نفعل ﴾حئجئ﴿ الكافر( بوصف يوصف لئال التغرير، هذا بيتجن   أن املؤمن

طروه فلم ﴾حبجبيئىئمئ﴿ النار يف فنرتكهم ىبمبخب﴿ له واعد  يست ومل بباهلم ُي 

 تعاىل. اهلل عند من أهنا منكرين كانوا وكام ﴾جتيب

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٿٹٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇ

گگگگککککڑڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇڭۇڭ

ىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ىئىئىئېئېئېئۈئ

ىئمئحئجئیییی

 جتيبىبمبخبحبجبيئ
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 (مكة أهل يعني) ﴾ٻٱ﴿ (59)

 بي نا ﴾ٻ﴿ (العظيم القرآن :أي) ﴾ٻ﴿

لة واملواعظ واألحكام العقائد من معانيه  مفص 

 حكيامً  جاء حتى تفصيله بوجه عاملني ﴾پٻ﴿

 .﴾ڀڀپپپ﴿

ٺ﴿ ينتظرون هل ﴾ڀڀ﴿ (5٢)

 صدقه تبني   من أمره إليه يؤول ما إال ﴾ٺٺ

ٿٺ﴿ والوعيد الوعد من به نطق ما بظهور

 ترك تركوه ﴾ٹٹٹٿٿٿ

ڤٹ﴿ (ظهورهم وراء نبذوه :أي) النايس

 باحلق جاءوا أهنم تبني قد :أي ﴾ڤڤڤ

ڄ﴿ اليوم ﴾ڄڄڦڦڦڦ﴿

ڃڃڃڃ﴿ الدنيا إىل نرد هل أو ﴾ڄ

 برصف ﴾ڇچچ﴿ (الدنيا يف) ﴾چچ

ڍڍڇڇڇ﴿ الكفر يف رهمأعام

 ينفعهم. فلم عنهم بطل ﴾ڌ

 مقدار يف أو أوقات، ستة يف :أي ﴾کڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿ (54)

 مع جاً مدر   األشياء خلق ويف حينئذ. يكن ومل ،غروهبا إىل الشمس طلوع زمان باليوم املتعارف فإن أيام، ستة

 ﴾گککک﴿ األمور يف التأين   عىل وحث   ،ارظ  لن  ل واعتبار   ،لالختيار دليل   دفعةً  إجيادها عىل القدرة

 املظاهر وشعر عىل :أي العرش عىل استوى ثم عنهم: تعاىل اهلل ريض أولياؤنا )قال استوىل أو أمره استوى

 أن   أصحابنا وعن (.مطلقاً  نوالتمك   واالستقرار واالستواء اجلهات عن هاً منز   قطارألاو الكائنات واملكونات

 ،عناه الذي الوجه عىل العرش عىل استواء تعاىل له أن واملعنى: كيف. بال تعاىل هلل صفة العرش عىل ءاالستوا

ڳ﴿ به يغطيه ﴾گگگ﴿ األجسام بسائر املحيط اجلسم عرش:وال ن.والتمك   االستقرار عن هاً منز  

 بقضائه ﴾ڱڱڱڱڳڳ﴿ يشء بينهام يفصل ال له كالطالب رسيعاً  يعقبه ﴾ڳ

 يف بالوحدانية تعاىل ﴾ہہۀۀڻ﴿ واملترصف املوجد فإنه ﴾ڻڻڻںں﴿ وترصيفه

 الربوبية. يف دبالتفر   وتعظ م األلوهية،

 للربوبية املستحق   أن   هلم فبني   أرباباً  متخذين كانوا الكفرة أن أعلم: وتعاىل سبحانه واهلل اآلية وحتقيق

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳگگگگکککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېۉۉۅۅۋ

ۇئوئوئەئائەئائىىې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 ىئمئحئجئیییی
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 قويم ترتيب عىل العامل خلق وتعاىل سبحانه فإنه واألمر، قاخلل له الذي ألنه وتعاىل، سبحانه اهلل وهو واحد

َْْسب عَْْ﴿َفَقضاُهنَْ تعاىل: بقوله إليه أشار كام بالكواكب، زينها ثم األفالك فأبدع حكيم، وتدبري ِْفَْْسماوات 
﴾ ِ َمي   ثم املختلفة، اتواهليئ املتبدلة للصور قابالً  جسامً  فخلق السفلية، األجرام إجياد إىل وعمد .[19 ]فصلت: يَو 

ِْفْ﴿ السفل جهة يف ما :أي ﴾الر َضَْْخلََقْ﴿ بقوله: إليه وأشار واألفعال، اآلثار متضادة نوعية بصور قسمها
ِْ َمي  َْخلََقْ﴿ قوله: بعد تعاىل قال كام ثانيًا، وتصويرها أواًل  موادها برتكيب الثالثة اليداملو أنواع أنشأ ثم ،﴾يَو 
ر َضْ

َ ِِْْفْْال  َمي  قِهَِْْمنْ َْرواِسَْْاِفيهَْْوََجَعَلْ﴿ [2 ]فصلت: ﴾يَو  ق ْْاِفيهََْْوقََدرَْْاِفيهَْْارَكََْوبَْْافَو 
َ
َبَعةِِْْفْْاواَتهَْأ ر 

َ
﴾ْأ يَام 

َ
 أ

لني، اليومني مع :أي [12 ]فصلت: ْالَسماواِتَْْخلََقْْاَّلِيْاهللُْ﴿ :[4 ]آية: السجدة سورة يف تعاىل لقوله األو 
ر َضْ

َ يَامْ ِْسَتةِِْْفْْابَي َنُهمَْوماَْوال 
َ
نَ  األمر فدبر ،تدبريه إىل عمد امللك عامل له تم   ملا ثم ،﴾أ  األرض إ ىَل  السامء م 

 واأليام. الليايل وتكوير الكواكب وتسيري األفالك بتحريك

 فقال: خملصني لنيمتذل   يدعوه بأن أمرهم ثم

 :)أقول ص.اإلخال دليل اإلخفاء فإن وخفية، ترضع ذوي أي: ﴾ھھھہہ﴿ (55)

 ﴾ۓۓےےھ﴿ (اإلخالص عن ينرشد لئال حاله عىل رقيباً  يكون أن للمسلم بد ال ولذا

روا ما املجاوزين  األنبياء كرتبة به، يليق ال ما يطلب ال أن ينبغي الداعي أن عىل به نب ه وغريه. الدعاء يف به أ م 

 فيه. واإلسهاب الدعاء يف الصياح هو :وقيل السامء. إىل والصعود والسالم، الصالة عليهم

ۇ﴿ (للمسلمني واملعايص للكفار، الكفر :)أقول واملعايص بالكفر ﴾ڭڭڭڭ﴿ (51)

 وعدم أعاملكم لقصور الرد   من خوف ذوي ﴾ۈۈۆۆ﴿ األحكام ورشع األنبياء ببعث ﴾ۇ

 ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇ﴿ رمحته لفرط وإحساناً  تفضالً  إجابته يف وطمع   استحقاقكم،

 اإلجابة. إىل به يتوسل ما عىل وتنبيه ع،للطم ترجيح  

ام ﴾ائەئائى﴿ برشى ﴾ىېېېې﴿ (57) د  ەئ﴿ املطر يعني رمحته، ق 

 أو بالبلد ﴾ېئېئۈئۈئۆئ﴿ السحاب :أي ﴾ۆئ﴿ باملاء ﴾ۇئۇئ﴿ محلت :أي ﴾وئوئ

 برد ونحييها األجداث من ﴾جئیی﴿ أنواعها كل من ﴾ییىئىئىئېئ﴿ بالسحاب

 ال الروح فإن اإلنسان مات إذا أبداهنم، إىل أرواحهم يرد   أي )أقول: مجعها بعد أبداهنا مواد إىل النفوس

 من أن فتعلمون ﴾ىئمئحئ﴿ باألبدان( الروح يلتحق األجداث من املوتى خروج بعد يموت،

رَ  رَ  ذلك عىل َقد   هذا. عىل َقد 
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 الرتبة الكريمة األرض ﴾ٻٱ﴿ (58)

پ﴿ وتيسريه بمشيئته ﴾پپٻٻٻ﴿

 احلجارة ذات األرض )أي: ةر  كاحلَ  :أي ﴾پ

ڀڀڀ﴿ املاحلة( )األرض والسبخة السود(

ٺٺ﴿ النفع عديم قليالً  ﴾ڀٺ

 ﴾ٿٿٿ﴿ ونكررها نرددها ﴾ٺ

 هبا. ويعتربون فيها فيتفكرون تعاىل اهلل نعمة

ڤڤٹٹٹٹٿ﴿ (52)

ڦڦڦڦ﴿ وحده اعبدوه أي: ﴾ڤڤ

 ﴾ڃڃڃڃڄڄڄڄ

 عبادته. إىل للداعي يانوب وعيد وهو تؤمنوا. مل إن

 الطوفان. نزول يوم أو القيامة، يوم واليوم:

 األرَشاف، أي: ﴾چچچچ﴿ (12)

 احلسن( املنظر )الرواء: رواء العيون يملؤون فإهنم

ڍ﴿ احلق عن زوال ﴾ڇڇڇڇ﴿

. ﴾ڍ  بني 

ثبات، يف بالغوا كام النفي يف باَلغَ  الضالل. من يشء أي ﴾ڈڎڎڌڌ﴿ (11)  ضوعر   اإل 

 اهلل من رسول ألين ،الغاية يف هدى عىل ولكني قال: كأنه ﴾کڑڑژژڈ﴿ به هلم

 وتعاىل. سبحانه

 قدرته من أعلم :أي ﴾ڱڳڳڳڳگگگگککک﴿ (19)

 هبا. لكم علم ال أشياء بالوحي جهته من أو بطشه، وشدة

 من ﴾ڻ﴿ رجل لسان عىل ﴾ڻڻ﴿ موعظة أو رسالة ﴾ڻںںڱڱڱ﴿ (1٢)

ن َزَلْْاهللُْْشاءَْْلَوْ وَْ﴿ ويقولون: البرش، إرسال من بونيتعج   كانوا فإهنم جنسكم. من أو تكممجل
َ
َْماْئَِكةًَْمَلَْْل

نَْ َوِليَْْائِنَاآبَِْْفْْذابِهْ ْاَسِمع 
َ  اإلنذار بسبب منهام ﴾ۀ﴿ واملعايص الكفر عاقبة ﴾ۀ﴿ [94 ]املؤمنون: ﴾ال 

 اهلل من والرتحمَ  موجب، غري التقوى أن عىل التنبيه   الرتجي حرف وفائدة   بالتقوى. ﴾ہہہ﴿

، وتعاىل سبحانه  تعاىل. اهلل عذاب من يأمن وال تقواه، عىل يعتمد ال أن ينبغي املتقي وأن َتفضل 

 امرأة وأربعني رجالً  أربعني وكانوا به، آمن َمنْ  وهم ﴾ےھھھھہ﴿ (14)

 مستبرصين. غري القلوب عمَي  ﴾ۆۇۇڭڭ﴿ بالطوفان ﴾ڭڭۓۓے﴿

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺڀٺڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳگگگگکککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻ

ۓۓےےھھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ائائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

ییىئىئىئېئېئېئ

 حبجبيئىئمئحئجئیی
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 تعاىل. اهلل عذاب ﴾ەئائائىىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (15)

ۆئ﴿ سعد بن كمرثد به آمن َمنْ  أرشافهم من كان إذ ﴾ۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ (11)

ىئېئېئ﴿ قومك دين فارقَت  حيث فيها، راسخاً  عقل، خفة يف ناً متمك   ﴾ېئۈئۈئ

 .﴾ىئىئ

 هلل مدواحل يب ليس أي:) ﴾حبجبيئىئمئحئجئیییی﴿ (17)

ة، السفاهة شوائب من يشء أدنى  ]املقتطف وتعاىل سبحانه العاملني رب   من باهلداية إليكم مرسل ولكن ني واخلف 

 .([9/9٢5 :التفاسري عيون من
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پٻٻٻٻٱ﴿ (18)

 أنا وإنام تزعمون، ما يب ليس )أي: ﴾پپ

 رب   من باهلداية إليكم مرسل ناصح رسول

 .([9/9٢5 التفاسري: عيون من ملقتطف]ا وعال جل   العاملني

ٺٺڀڀڀڀپ﴿ (12)

 .[1٢ اآلية: ]يف تفسريه سبق ﴾ٿٿٺٺ

 الكفرةَ  والسالم الصالة عليهم األنبياء إجابة ويف

 عن واإل عراض ،أجابوا بام احلمقاء كلامهتم عن

 النفس وهضم والشفقة النصح كامل   مقابلتهم

 )أقول: حناص لكل ينبغي وهكذا املجادلة، وحسن

 .(األمحق جواب السكوتو

ڤٹٹٹٹٿٿ﴿

 بأن األرض، يف أو مساكنهم، يف :أي ﴾ڤ

 ملك ممن عاد بن شداد فإن ملوكًا، جعلكم

 عامن. بحر إىل عالج رمل من رضاأل معمورة

رهم ثم تعاىل، اهلل عقاب من فهمخو    بإنعامه ذك 

 ﴾ڃڄڄ﴿ ختصيص بعد تعميم   ﴾ڄڄڦ﴿ وقوة قامة ﴾ڦڦڦڤڤ﴿

 الفالح. إىل املؤدي شكرها إىل النعم ذكر بكم يفيض لكي

 تعاىل اهلل اختصاص استبعدوا ﴾ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ﴿ (72)

 ﴾ڌڍڍ﴿ (اعتادوه أي:) َأل فوه ملا وحباً  التقليد يف اهنامكاً  آباؤهم، به أرشك عام واإلعراض بالعبادة

 فيه. ﴾ڈڈڎڎڌ﴿ العذاب من

 ﴾کگ﴿ عذاب ﴾ککک﴿ عليكم حق   أو بوج قد ﴾ڑڑژژ﴿ (71)

 أشياء يف أي: ﴾ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ﴿ انتقام   إرادة  

هلية، معنى فيها وليس آهلة سميتموها  كان استحقت لو وأهنا للكل، املوجد هو بالذات للعبادة املستحق   ألن   اإل 

 تسمى األصنام أن وسندهم حجتهم نتهىم أن بني   حجة. بنصب أو آية بإنزال إما تعاىل، بجعله استحقاقها

 لغاية إظهاراً  بقوله (ي عتد ال أي:) يؤبه ال من إىل طالقاإل وإسناد املسمى، حتقق عىل يدل دليل غري من آهلة

ڻڻ﴿ بكم العذاب نزول ﴾ڻ﴿ املسمى هو االسم أن عىل به واست دل غباوهتم. وفرط جهالتهم

 .﴾ۀۀڻ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

کگکککڑڑژژڈ

ڳڳڳگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀ

ڭڭۓےۓےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىېېېۉېۉۅۅۋ

ۆئۇئوئۇئوئەئەئائىائ

 ییىئىئىئېئېئۈئېئۈئۆئ
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 ﴾ےۓےھھھ﴿ يهمعل ﴾ھہ﴿ الدين يف ﴾ہہہ﴿ (79)

 وبني نجا من بني الفارق أن عىل وتنبيه منهم، آمن بمن تعريض   ﴾ڭڭڭۓ﴿ استأصلناهم :أي

يامن. هو هلك من  اإل 

موا العرب، من أخرى قبيلة ﴾ۇڭ﴿ (7٢) ۈۆۆۇ﴿ ثمود األكرب أبيهم باسم س 

 عىل الداللة ظاهرة معجزة ﴾ىائىېېېۉېۉۅۅۋۋٴۇۈ

 بال عنده من جاءت وألهنا لتعظيمها، تعاىل اهلل إىل الناقة   إضافة   ﴾وئۇئوئەئەئائ﴿ نبويت صحة

 هنى ﴾ىئېئېئ﴿ العشب ﴾ۈئېئۈئۆئۆئۇئ﴿ آية كانت ولذلك معهودة، وأسباب وسائط

ىئىئ﴿ للعذر وإزاحةً  األمر يف مبالغةً  األذى ألنواع اجلامع بالسوء اإلصابة مةمقد   هو الذي املس   عن

 .﴾یی



 ٢91 منالثا اجلزء              األعراف سورة 

پٻٻٻٻٱ﴿ (74)

 جراحل   أرض ﴾ڀپپپ

 يف تبنون أي: ﴾ٺڀڀڀ﴿

 منها تعملون بام األرض سهولة من أو سهوهلا،

 أي: ﴾ٺٿٺٺ﴿ واآلجر كاللبن

 التي) ﴾ٿٿٿ﴿ اجلبال من بيوتاً 

ٹٹٹٹ﴿ عليكم( هبا تعاىل اهلل أنعم

 فال ت شكر أن اآلالء حق   )فإن   ﴾ڤڤ

 (.التفاسري[ عيون من ]املقتطف بالكفر؟! فكيف عنها، يغفل

ڦڦڦڤڤ﴿ (75)

يامن عن ﴾ڦ  :أي ﴾ڄڄ﴿ اإل 

ڃڄڄ﴿ واستذلوهم استضعفوهم للذين

 عىل قالوه ﴾چچچچڃڃڃ

 ﴾ڌڍڍڇڇڇڇ﴿ االستهزاء

 تنبيهاً  َنَعم هو الذي السوي اجلواب عن به عدلوا

 كفر. ومن به آمن فيمن كالمال وإنام رأي، ذي عىل وُيفى عاقل فيه يشك أن من أظهر إرساله أن عىل

 ووضعوا املقابلة، وجه عىل ﴾ڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿ (71)

اً  ﴾ڍڇ﴿ موضع ﴾ژژ﴿  .مسل امً  ًمعلوما جعلوه ملا رد 

 بلغهم ما وهو امتثاله، عن واستكربوا ﴾گگکک﴿ فنحروها ﴾کک﴿ (77)

وها بقوله: والسالم الصالة عليه صالح  .﴾ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿ َفَذر 

 ميتني. خامدين ﴾ۀڻڻڻڻ﴿ الزلزلة ﴾ںں﴿ (78)

 ﴾ڭڭۓۓےےھھھھہہہہۀ﴿ (72)

ه    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   خاطب كام هالكهم بعد به خاطبهم ولعله جاثمني، أبرصهم أن بعد كان عنهم توليه أن ظاهر 

 ذلك ذَكرَ  أو .عليه[ ]متفق «حقاً  ربكم وعد ما وجدتم فهل حقاً  ربنا وعدنا ما وجدنا إنا» وقال: بدر، قليب أهل

 عليهم. التحرس   سبيل عىل

 الفعلة تلك عىل وتقريع   توبيخ   ﴾ۆۆۇۇڭ﴿ لوطاً  وأرسلنا أي: ﴾ڭ﴿ (82)

 قط. أحد قبلكم فعلها ما ﴾ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ القبح يف املتامدية

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٹٿٿٿٺٿٺ

ڦڦڦڤڤڤڤ

ڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍ

ککککڑڑژژ

ڱڱڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻںںڱڱ

ھہہہہۀۀڻ

ڭۓۓےےھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

 وئوئەئەئائىائىېې
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 يف أبلغ وهو ﴾ۆۆ﴿ لقوله: بيان ﴾ىىېېېېۉ﴿ (81)

فة، بالبهيمي ة وصفهم ﴾ې﴿ هبا تقييدال ويف ،والتوبيخ اإلنكار  يكون أن ينبغي العاقل أن عىل وتنبيه الرص 

 عن إرضاب ﴾وئوئەئەئائ﴿ الوطر قضاء ال النوع، وبقاء الولد طلَب  املبارشة إىل له الداعي

 عن وأ يشء؛ كل   يف اإلرساف اعتياد وهي أمثاهلا، ارتكاب إىل هبم أد ت التي حاهلم عن اإلخبار إىل اإلنكار

 .معايبهم مجيع عىل الذم   إىل عليها اإلنكار
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پٻٻٻٻٱ﴿ (89)

 جاؤوا ما :أي ﴾ڀڀپپپ

 نصحه قابلوا ولكنهم كالمه، عن جواباً  يكون بام

 قريتهم من املؤمنني من معه فيمن بإخراجه باألمر

ٺڀڀ﴿ فقالوا: هبم، واالستهزاء

 الفواحش. من أي: ﴾ٺ

ٿ﴿ به آمن َمنْ  :أي ﴾ٺٺ﴿ (8٢)

   كانت فإهنا أهله، من استثناء ﴾ٿ
 الكفر ت رس 

 يف بقوا الذين من ﴾ٹٹٿٿ﴿

 فهلكوا. ديارهم

 من نوعاً  :أي ﴾ڤڤٹٹ﴿ (84)

نا بقوله: مبني   وهو عجيبًا، املطر َطر  م 
َ
َْعلَي ِهمْ ْ﴿َوأ

﴾ِْمنْ ِْحجاَرةًْ يل  ڤڤ﴿ [74 احلجر:] ِسجِّ

 .)الكافرين( ﴾ڦڦڦڦ

ڃڄڃڄڄڄ﴿ (85)

 كانت التي املعجزة يريد ﴾ڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

 تنقصوهم وال ﴾ڑڑژژڈڈڎ﴿ هي ما أهنا القرآن يف وليس له،

ک﴿ والكثري والقليل واحلقري اجلليل يبخسون كانوا أهنم عىل تنبيهاً  للتعميم، أشياءهم قال وإنام حقوقهم.

 األنبياء   أهلها أو أمرها أصلح ما بعد ﴾گگگ﴿ الظلم( )أي: واحليف بالكفر ﴾ککک

هم  عنه. وهناهم به أمرهم بام العمل إىل إشارة   ﴾ڱڱڳڳڳڳگ﴿ بالرشائع وأتباع 

 يقطعون كانوا :وقيل كالشيطان. الدين طرق من طريق بكل ﴾ڻںںڱڱ﴿ (81)

 بإلقاء عوجاً  تعاىل اهلل لسبيل وتطلبون ﴾ہھہہہۀۀڻڻڻ﴿ الطريق

ه أو الشبه، ة بأهنا للناس اوصف  َددكم أو َعَددكم ﴾ےھھھ﴿ معوج   ﴾ےۓ﴿ ع 

 هبم. فاعتربوا قبلكم األمم من ﴾ۇڭڭڭڭۓ﴿ املال أو النسل يف بالربكة

 فرتبصوا ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ (87)

 للكافرين ووعيد للمؤمنني وعد فهو املبطلني. عىل املحقني بنرص الفريقني، بني :أي ﴾ېىېېې﴿

 (.فيه ظلم ال أي:) فيه حيف وال حلكمه معقب ال إذ ﴾ەئائائى﴿

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڦڦڦڦڤڤڤڤ

چڃڃڃڄڃڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ژژڈڈڎڌڎ

گککککڑڑ

ڱڳڳڳڳگگگ

ڻڻںںڱڱڱ

ہھہہہۀۀڻڻ

ۓےۓےھھھ

ۆۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

 ەئائائىېىېېېۉ
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پپٻٻٻٻ﴿ (88)

ٺٺڀڀڀڀپپ

 إما األمرين: أحد ليكونن   أي: ﴾ٿٿٺٺ

 وشعيب الكفر. يف عودكم أو القرية، من إخراجكم

 ألن قط، ملتهم يف يكن مل والسالم الصالة عليه

 مطلقًا، الكفر عليهم جيوز ال السالم عليهم األنبياء

 وقومه هو فخوطب الواحد عىل اجلامعة غل بوا لكن

ٿ﴿ قوله يف اجلواب أجرى ذلك وعىل بخطاهبم،

 ونحن فيها نعود كيف أي: ﴾ٹٹٹٿ

 كراهتنا؟ حال يف أتعيدوننا أو هلا، كارهون

 اختلقنا قد ﴾ڤڤڤڤٹ﴿ (82)

 ﴾ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿ عليه

 اخلالص بعد بالعود مهمنا إن اآلن ناافرتي قد أي:

 حمال(، )فرض نداً  تعاىل هلل أن نزعم حيث منها،

 عليه أنتم وما باطل عليه اكن   ما أن   لنا تبني قد وأنه

چچچ﴿ لنا يصح   وما ﴾چڃڃ﴿ حق

 محس به أراد وقيل: تعاىل. اهلل بمشيئة الكفر أن عىل دليل وفيه وارتدادنا. خذالننا ﴾ڍڍڇڇڇڇ

 ومما كان مما يشء بكل علمه أحاط أي: ﴾ڈڈڎڎڌڌ﴿ يكون ال ما عىل بالتعليق العود يف طمعهم

يامن عىل تنايثب   أن يف ﴾ڑڑژژ﴿ ومنكم منا يكون  صناوُيل   تعاىل( باهلل اإليامن نخالف أن باهلل )نعوذ اإل 

 .﴾ڳڳگگ﴿ وبينهم بيننا احكم ﴾گگکککک﴿ األرشار من

 ﴾ۀڻڻڻ﴿ دينكم وتركتم ﴾ڻںںڱڱڱڱڳڳ﴿ (22)

 والتطفيف. بالبخس لكم حيصل ما لفوات أو هبداكم، ضاللته الستبدالكم

َخَذت ُهمُْ احلجر: سورة ويف الزلزلة. ﴾ہۀ﴿ (21)
َ
 كانت ولعلها [٢7 احلجر:] الَصي َحُة﴾ْ﴿فَأ

 مدينتهم. يف :أي ﴾ھھہہہ﴿ مبادهيا من

 مل :﴾ڭۓۓو﴿) هبا يقيموا مل كأن استؤصلوا أي: ﴾ڭڭۓۓےےھھ﴿ (29)

قوه الذين ال ودنيا، ديناً  ﴾ۈۆۆۇۇڭڭ﴿ منعمني( دارهم يف يقيموا  صد 

 الدارين. يف الرابحون فإهنم زعموا، كام واتبعوه

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھہہہہۀۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

يئىئمئحئجئیییی

 ختحتجتيبىبمبخبحبجب
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 تأسفاً  (هالكهم بعد) قاله ﴾ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ (2٢)

 حزن أهل ليسوا ﴾ەئائائىىې﴿ فقال: نفسه عىل أنكر ثم عليهم، حزنه لشدة هبم

 يف بالغت لقد :واملعنى عليهم. حزنه شدة عدم عن اعتذاراً  قاله أو بكفرهم، عليهم نزل ما الستحقاقهم

نذار، اإلبالغ  عليكم. آسى فكيف قويل، قواصد  ت فلم واإل شفاق، النصح يف وسعي توبذل واإل 

ېئ﴿ والرض   بالبؤس ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ (24)

 لوا.ويتذل   عوايترض   حتى ﴾ىئىئ

 السالمةَ  والشدة البالء من فيه كانوا ما بدل أعطيناهم :أي ﴾ییییىئ﴿ (25)

َدداً  َعَدداً  كثروا حتى ﴾حئجئ﴿ باألمرين هلم ابتالءً  ،والسعةَ   ﴾خبحبجبيئىئمئ﴿ وع 

 وقد والرساء، الرضاء بني الناس يف يعاقب الدهر عادة من بأنه واعتقاداً  لذكره، ونسياناً  تعاىل اهلل لنعمة كفراناً 

نا ما مثل منه آباءنا مس    العذاب. بنزول ﴾ختحتجتيب﴿ فجأة ﴾ىبمب﴿ مس 
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 القرى يعني ﴾ٻٻٻٱ﴿ (21)

ر َسل نَْْاَومَْ﴿ بقوله: عليها املدلول
َ
َيةْ ِْفْْاأ ِْمنْ ْقَر 

ٻ﴿ حوهلا وما مكة :وقيل ،[24 ]األعراف: ﴾نَِبْي

پپ﴿ وعصياهنم كفرهم مكان ﴾پ

عنا ﴾ڀڀڀپ  اخلري عليهم لوس 

ناه  املطر املراد :وقيل جانب. كل من هلم ويرس 

ٺٺ﴿ الرسل ﴾ٺڀ﴿ والنبات

 واملعايص. الكفر من ﴾ٿٿٺ

 ذلك أَبْعدَ  املعنى: ﴾ٹٿٿ﴿ (27)

 عذابنا( )أي: ﴾ٹٹٹ﴿ القرى أهل أمن

 .﴾ڤڤڤ﴿لياًل( )أي: ﴾ڤ﴿

ڄڄڦڦڦڦ﴿ (28)

 الغفلة، رطف من يلهون ﴾ڃڃڄڄ

 ينفعهم. ال بام يشتغلون أو

 تعاىل اهلل َمْكر   ﴾چچڃڃ﴿ (22)

ڇ﴿ تعاىل( اهلل عذاب )أي: ﴾ڇڇچچ﴿ حيتسب ال حيث من وأخذه العبد، راجالستد استعارة  

 .واالعتبار النظر وترك بالكفر خرسوا الذين ﴾ڍڍڇ

 ارهمدي ويرثون قبلهم خال من ُيلفون :أي ﴾ژژڈڈڎڎڌڌ﴿ (122)

ڳگگگگ﴿ قبلهم من أصبنا كام ذنوهبم بجزاء :أي ﴾ککککڑڑ﴿

م سامع ﴾ڳڳ  واعتبار. تفه 

ڻڻڻںںڱڱڱ﴿ ذكرهم املار   األمم قرى يعني ﴾ڱڳ﴿ (121)

 بام ﴾ھھہہہ﴿ (باملعجزات أي:) هبا جميئهم عند ﴾ہۀۀ﴿ باملعجزات ﴾ڻ

 بام عمرهم مدة ليؤمنوا كانوا فام أي: التكذيب. عىل مستمرين اكانو بل ،السالم عليهم الرسل َقبل من كذبوه

 املتتابعة واآليات املتطاولة دعوهتم قط فيهم تؤثر ومل ،السالم عليهم الرسل جاءهتم حني أوالً  به كذبوا

 والنذر. باآليات (عنادهم) شكيمتهم تلني فال ﴾ڭۓۓےےھھ﴿

  من ﴾ۇۆۇ﴿ الناس ألكثر ﴾ڭڭڭ﴿ (129)
 
، وفاء  عهد ما نقضوا أكثرهم فإن عهد 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ٴۇۈۈۆۇۆۇڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئوئوئەئەئائىائى

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
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يامن يف إليهم تعاىل اهلل  وخمافة   رض   يف كانوا حني إليه عهدوا ما أو احلجج، ونصب اآليات بإنزال والتقوى اإل 

َي تَناْلَِئْ ﴿ مثل: ْن 
َ
 علمناهم :أي ﴾ۈۈۆ﴿ [99 ]يونس: ﴾الَشاِكِرينَِْْمنَْْنَلَُكوَننَْْهِذهِِْْمنْ ْأ

 (.فاسقني إال أكثرهم وجدنا ماو أي: :)أقول ﴾ۋٴۇ﴿

 ،[112 ]األعراف: ﴾رُُسلُُهمْ ْجاَءت ُهمْ َْولََقدْ ﴿ قوله: يف للرسل الضمري ﴾ۉۉۅۅۋ﴿ (12٢)

يامن مكان هبا كفروا بأن ﴾ىائىېېې﴿ املعجزات يعني ﴾ې﴿ لألمم أو  من هو الذي اإل 

غَرقني صاروا )حيث ﴾ۇئوئوئەئەئائ﴿ لوضوحها حقها  .(]النسفي[ م 

 .إليك ﴾ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ﴿ (124)
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (125)

 أن احلق القول عىل واجب حق أنه املعنى: ﴾پڀ

ٺٺٺڀڀڀ﴿ قائله أنا أكون

 معي يرجعوا حتى فخل هم ﴾ٿٿٿٺ

 وكان آبائهم، وطن هي التي سةاملقد   األرض إىل

 األعامل. يف واستخدمهم استعبدهم قد

 من عند نم ﴾ٹٹٹٹٿ﴿ (121)

 هبا ليثبت عندي فأحرضها ﴾ڤڤ﴿ أرسلك

 الدعوى. يف ﴾ڦڦڦڤڤ﴿ صدقك

 ﴾ڃڃڄڄڄڄڦ﴿ (127)

ه ظاهر    العظيمة. احلية وهو ثعبان. أنه يف ي شك ال أمر 

 فاه، فاغراً  أشعر ثعباناً  صارت ألقاها ملا أنه روي:

 عىل األسفل حليه وضع ذراعًا، ثامنون حلييه بني

 نحو توجه ثم القرص، سور عىل واألعىل األرض

 الناس واهنزم وأحدث، منه فهرب فرعون

 وصاح ألفًا، وعرشون مخسة منهم فامت مزدمحني،

 عصا. فعاد فأخذه إرسائيل، بني معك وأرسل بك أؤمن وأنا خذه أرسلك بالذي أنشدك موسى يا فرعون:

 بياضاً  بيضاء أي: ﴾ڇچچچچ﴿ إبطه حتت من أو جيبه من ﴾ڃڃ﴿ (128)

 أنه روي: (.خلقيتها) جبل تها يف بيضاء كانت أهنا ال للنظار، بيضاء أو النظارة. عليها جتتمع العادة، عن خارجاً 

 بيضاء هي فإذا نزعها، ثم إبطه حتت أو جيبه يف يده فأدخل األدمة، شديد (أسمر أي:) آدم كان السالم عليه

 الشمس. شعاع شعاعها غلب نورانية

 سبيل عىل قومه وأرشاف هو قاله قيل: ﴾ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ﴿ (122)

 هنا.هٰ  وعنهم [٢4 ]آية: الشعراء سورة يف عنه فحكى أمره، يف التشاور

 نفعل. أن يف تشريون ماذا ﴾کککڑکڑژژڈ﴿ (112)

رْ  أي: التأخري، واإل رجاء: ﴾ڳڳڳڳگگگگ﴿ (111)  أمره. أخ 

  فرعون. عىل به فأشاروا ؤهم،آرا عليه اتفقت كأنه ﴾ںڱڱڱڱ﴿ (119)

ہہہۀۀڻڻ﴿ طلبهم يف الرشطة أرسل ما بعد ﴾ڻڻں﴿ (11٢)

 أجر. من لنا بد ال قالوا كأهنم ﴾ھہ

ڀڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

کککڑکڑژژڈڈڎ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ىىېېېېۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییییىئىئىئېئېئېئ

 خبحبجبيئىئمئحئجئ
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 .لتحريضهم اجلواب عىل زيادة ﴾ۓےےھ﴿ ألجراً  لكم إن   ﴾ھھ﴿ (114)

وا ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (115)  لألدب مراعاة موسى خري 

 قبله. يلقوا أن يف رغبتهم كانت ولكن دة،للجال إظهاراً  أو

ۅۅ﴿ شأنه عىل ووثوقاً  هبم احتقارًا( أي:) ازدراء أو وتساحمًا، كرماً  ﴾ۋۋٴۇ﴿ (111)

 شديداً  إرهاباً  وأرهبوهم ﴾ې﴿ بخالفه احلقيقة ما إليها خي لوا بأن ﴾ېۉۉ

 مألت اتحي   أهناك طواالً  وخشباً  غالظاً  حباالً  ألقوا أهنم روي: فن ه. يف ﴾ىىېې﴿

 بعضًا. بعضها وركب الوادي،

 ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ حية فصارت فألقاها ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائ﴿ (117)

رونه ما أي: فك، من يزو   وعصيهم حباهلم تلقفت ملا أهنا روي: وجهه. عن اليشء وقلب الرصف وهو اإل 

 فصارت موسى أخذها ثم يم،عظ مجع   هلك حتى وازدمحوا فهربوا احلارضين، عىل أقبلت بأرسها وابتلعتها

  .وعصينا حبالنا لبقيت سحراً  هذا كان لو السحرة: فقال كانت، كام عصاً 

 واملعارضة. السحر من ﴾یییىئىئ﴿ أمره لظهور فثبت ﴾ىئېئ﴿ (118)

 املدينة إىل رجعوا أو مبهوتني، أذالء صاروا :أي ﴾ىئمئحئجئی﴿ (112)

 مقهورين. أذالء

 احلق أن عىل تنبيهاً  وجوههم عىل نْيَ قَ لْ م   جعلهم .تعاىل هلل ﴾خبحبجبيئ﴿ (192)

 ينكرس حتى عليه ومحلهم ذلك أهلمهم تعاىل اهلل أن أو متالك، هلم يبَق  مل بحيث السجود إىل واضطرهم هَبَرهم

 وشدته. خرورهم رسعة يف مبالغة أو عليه، األمر وينقلب ،السالم عليه موسى رْسَ كَ  هبم أراد بالذين فرعون
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 )أي: ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (191)

 العاملني رب   امللك مالك األحد الواحد باهلل آمنا

 .(التفاسري[ عيون من ]املقتطف وتعاىل سبحانه

 .﴾پپپپ﴿ (199)

 تعاىل، باهلل ﴾ڀڀڀڀ﴿ (19٢)

 لإلنكار فيه واالستفهام .السالم عليه بموسى أو

 أي: ﴾ٹٿٿٿٺٿٺٺٺ﴿

 وموسى مأنت احتلتموها حليلة الصنيع هذا إن

 للميعاد خترجوا أن قبل مرص يف ﴾ٹٹ﴿

 لكم وختلص القبط، يعنى ﴾ڤڤڤٹ﴿

 ما عاقبة ﴾ڦڦڤ﴿ إرسائيل ولبني

  تفصيله: جممل، هتديد وهو فعلتم.

 ﴾ڄڄڄڦڦ﴿ (194)

 ﴾ڃڃڃڄ﴿ طرفاً  شق كل من

 ألمثالكم. وتنكيالً  لكم تفضيحاً 

 إن وثوابه ربنا إىل منقلبون إنا أو بوعيدك، نبايل فال حمالة، ال باملوت ﴾ڇچچچچڃ﴿ (195)

نا أو تعاىل. اهلل لقاء عىل )حمبة( شغفاً  استطابوه كأهنم ذلك، بنا فعلت  بيننا. فيحكم ربنا إىل ومصريك مصري 

 وأصل األعامل خري وهو ﴾ڈڈڎڎڌڌڍڍ﴿ منا نكرت   وما ﴾ڇڇڇ﴿ (191)

ڑژژ﴿ فقالوا: وتعاىل سبحانه اهلل إىل فزعوا ثم ملرضاتك، طلباً  عنه العدول لنا يتأتى مما ليس املناقب،

رنا ما علينا صب أو املاء، يفرغ كام يغمرنا صرباً  علينا أفض ﴾ڑ  وعيد عىل الصرب وهو اآلثام، من يطه 

 يرجع فلم :)أقول به أوعدهم ما هبم فعل إنه قيل: .اإل سالم عىل ثابتني ﴾ککک﴿ فرعون

 (.اإلسالم نع يرجعوا مل وهم فرعون،

 ودعوهتم عليك الناس بتغيري ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگک﴿ (197)

 معبوداتك. ﴾ڱں﴿ إياك تركه منه ويكون موسى ترك منك أيكون معنى: عىل ﴾ڱ﴿ خمالفتك إىل

نَا﴿ قال: ولذلك إليه، تقرباً  يعبدوها أن وأمرهم أصناماً  لقومه صنع :وقيل الكواكب. يعبد كان قيل:
َ
َْرب ُكمُْْأ

ْ
َ ْال  َ  .[94 ]النازعات: ﴾َع 

 من عليه كنا ما عىل أنا لي علم قبل، من نفعل كنا كام ﴾ڻڻڻڻ﴿ فرعون ﴾ں﴿

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںڱںڱڱڱ

ھہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےھےھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

وئوئەئەئائائ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 یییىئىئىئېئ
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ۀۀ﴿ يده عىل ملكنا بذهاب والكهنة املنجمون حكم الذي املولود أنه ي توهم وال والغلبة، القهر

 أيدينا. حتت مقهورون وهم غالبون، ﴾ہہ

 هلم تسكيناً  منه وتضجروا فرعون لقو سمعوا ملا ﴾ھےھھھہہ﴿ (198)

 يف والتثبت تعاىل باهلل باالستعانة لألمر وتقريراً  هلم تسليةً  ﴾ۇۇڭڭڭڭۓۓے﴿

 ديارهم وتوريثهم القبط إهالك من وعدهم ملا وتذكري   بالنرصة، هلم وعد   ﴾ۈۆۆ﴿ األمر

 له. وحتقيق

ېۉۉ﴿ ألبناءا بقتل بالرسالة ﴾ۅۅۋۋٴۇ﴿ إرسائيل بنو أي: ﴾ۈ﴿ (192)

 عنه كن ى بام ترصحياً  ﴾وئوئەئەئائائىىې﴿ بإعادته ﴾ېې

 أو بأعياهنم املستخلفون بأهنم جزمه لعدم الطمع بفعل أتى ولعله بذلك. يتسلوا مل أهنم رأى لّما أوالً،

 ما فريى ﴾ۆئۆئۇئۇئ﴿ السالم عليه داود زمن يف هلم فتح إنام مرص أن روي وقد أوالدهم.

 منكم. يوجد ما حسب عىل فيجازيكم وعصيان، وطاعة وكفران رشك من تعملون

 ﴾ىئىئىئ﴿ واملياه األمطار لقلة باجلدوب، ﴾ېئېئېئۈئۈئ﴿ (1٢2)

 أو فيتعظوا، ومعاصيهم كفرهم بشؤم ذلك أن عىل يتنبهوا لكي ﴾ییی﴿ العاهات بكثرة

 عنده. فيام ويرغبوا تعاىل اهلل إىل فيفزعوا بالشدائد قلوهبم ترق
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 اخلصب من ﴾ٻٻٱ﴿ (1٢1)

 مستحقوها ونحن ألجلنا ﴾پپٻٻ﴿ والسعة

ڀ﴿ وبالء جدب ﴾ڀپپ﴿

 ما ويقولوا: هبم، يتشاءموا ﴾ٺٺڀڀ

 وصفهم يف إغراق وهذا بشؤمهم. إال أصابتنا

 القلوب ترقق الشدائد فإن والقساوة، بالغباوة

 التامسك، وتزيل الطبائع( )أي: العرائك وتذلل

 بل فيهم، تؤثر مل وهم ت،اآليا مشاهدة بعد سيام

ٺٺ﴿ الغي يف واهنامكاً  عتواً  عندها زادوا

 ورشهم خريهم سبب :أي ﴾ٿٿٿ

 شؤمهم سبب أو ومشيئته. حكمته وهو عنده،

 فإهنا عنده، املكتوبة أعامهلم وهو ،تعاىل اهلل عند

ٹٿ﴿ يسوؤهم ما إليهم ساقت التي

 أو تعاىل، اهلل من يصيبهم ما أن ﴾ٹٹٹ

 عامهلم.أ شؤم من

 أعيننا هبا لتسحر :أي ﴾ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿ (1٢9)

 علينا. وتشب ه

چ﴿ سيل أو مطر من وحروثهم أماكنهم وغيش هبم طاف ماء ﴾ڃڃڃ﴿ (1٢٢)

طروا أهنم روي: ﴾چچچ  ودخل بيته، من ُيرج أن أحد يقدر ال شديدة ظلمة يف أيام ثامنية م 

 قطرة، فيها يدخل فلم ببيوهتم مشتبكة إرسائيل بني بيوت وكانت تراقيهم، إىل فيه قاموا حتى بيوهتم املاء

 لنا ادع   ملوسى: فقالوا أسبوعًا، عليهم ذلك ودام فيها، والترصف احلرث من فمنعهم أراضيهم، عىل وركد

 ومل مثله، يعهد مل ما والزرع الكأل من هلم ونبت عنهم، فكشف فدعا بك، نؤمن ونحن عنا يكشف ربك

 والسقوف األبواب تأكل أخذت ثم وثامرهم، زروعهم فأكلت اجلراد، عليهم تعاىل اهلل فبعث نوا،يؤم

 إىل فرجعت واملغرب، املرشق نحو بعصاه وأشار الصحراء، إىل وخرج فدعا ثانيًا، إليه ففزعوا والثياب،

 يف يقع وكان اجلراد، اهأبق ما فأكل القمل، عليهم تعاىل اهلل فسلط يؤمنوا، فلم منها، جاءت التي النواحي

فع إليه، ففزعوا فيمصها، وجلودهم أثواهبم بني ويدخل أطعمتهم  أنك اآلن حتققنا قد فقالوا: عنهم، فر 

 متتلئ وكانت فيه، وجدت إال طعام وال ثوب يكشف ال بحيث الضفادع عليهم تعاىل اهلل أرسل ثم ساحر،

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇچچچچڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇ

گککککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻںںڱڱڱ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ۈۆۆۇۇڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئەئەئائائىىېېې

 ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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 عليهم فأخذ وترضعوا، إليه ففزعوا التكلم، عند وأفواههم تغيل، وهي قدورهم إىل وتثب مضاجعهم منها

 مياههم فصارت الدم، عليهم تعاىل اهلل أرسل ثم العهود، نقضوا ثم عنهم، تعاىل اهلل فكشف ودعا العهود،

 ويمص ماء، اإلرسائييل ييل وما دماً  القبطي ييل ما فيكون إناء عىل اإلرسائييل مع القبطي جيتمع كان حتى دمًا،

 تعاىل اهلل آيات أهنا عاقل عىل ت شكل ال مبينات، ﴾ڇڇ﴿ فيه يف دماً  فيصري اإل رسائييل فم من املاء

يامن عن ﴾ڇ﴿ عليهم ونقمته  .﴾ڌڍڍڇ﴿ اإل 

 بعهده ﴾ککککڑڑژژڈ﴿ العذاب يعني ﴾ڈڎڎڌ﴿ (1٢4)

گگگگ﴿ آياتك يف أجابك كام فيجيبك به تدعوه أن إليك عهده بالذي أو النبوة، وهو عندك

 الرجز عنا كشفت لئن عندك تعاىل اهلل بعهد أقسمنا :أي ﴾ڱڱڱڳڳڳڳ

. لنؤمنن  ولنرسلن 

بون بالغوه هم الزمان من حد   إىل ﴾ۀڻڻڻڻںںڱ﴿ (1٢5)  فمعذ 

يامهنم نوهعي   أجل   إىل :وقيل املوت. أو الغرق وقت وهو مهَلكون، أو فيه  غري من ﴾ہہہۀ﴿ إل 

 ه.في وتوق ف   تأمل

 قعره يدرك ال الذي البحر أي: ﴾ھھھ﴿ منهم االنتقام فأردنا ﴾ھہ﴿ (1٢1)

 فكرهم وعدم باآليات تكذيبهم بسبب إغراقهم كان أي: ﴾ڭڭڭۓۓےے﴿

 عنها. كالغافلني صاروا حتى فيها،

 مستضع فيهم من األبناء وذبح باالستعباد ﴾ۆۆۇۇڭ﴿ (1٢7)

 ومتكنوا والعاملقة الفراعنة بعد إرسائيل بنو كهاملَ  ومرص. الشام أرض يعني ﴾ٴۇۈۈ﴿

 ومضت ﴾ىېېېېۉۉ﴿ العيش وسعة باخلصب ﴾ۅۅۋۋ﴿ نواحيها يف

َدت ه باإلنجاز واتصلت عليهم
 الشدائد عىل صربهم بسبب ﴾ائائى﴿ والتمكني بالنرصة إياهم ع 

بنا ﴾ەئ﴿  ﴾ۈئۈئۆئۆئ﴿ والعامرات القصور من ﴾ۇئۇئوئوئەئ﴿ وخر 

 هامان. كرصح البنيان من يرفعون كانوا ما وأ اجلنات، من
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 َوَما ﴾ٻٻٻٱ﴿ (1٢8)

 األمور من إرسائيل بنو أحدثه ما ذَكرَ  بعده.

 بالنعم عليهم تعاىل اهلل َمن   أن بعد الشنيعة

 تسليةً  العظام، اآليات من وأراهم اجلسام،

 للمؤمنني وإيقاظاً  منهم، رأى مما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول

 ومراقبة أنفسهم اسبةحم عن يغفلوا ال حتى

 أكلوا إذا البرش، طبيعة هذه :)أقول أحواهلم

 أو هلكواأ   وإذا تعاىل، اهلل حيمدون ال وشبعوا

 زال فإذا تعاىل، اهلل إىل يرجعون كسبوا بام خذواأ  

 أن روي: (النقم وكذلك النعم ينسون هبم ما

 بعد عاشوراء يوم هبم عرَب  السالم عليه موسى

پٻ﴿ شكراً  صاموهف هوقوم فرعون مهلك

وا ﴾پ  ﴾ڀڀڀپپ﴿ عليهم فمر 

ٺٺٺڀ﴿ عبادهتا عىل يقيمون

 يعبدوهنا ﴾ٿٿٿٿ ﴿ نعبده مثاالً  ﴾ٺ

 باجلهل وَصفهم ﴾ڤٹٹٹٹ﴿

 .الكربى اآليات من رأوا ما بعد العقل عن عنهم صدر ما لب عد وأكده املطلق،

ر مكرس   ﴾ڤ﴿ القوم إىل إشارة ﴾ڤڤ﴿ (1٢2)  دينهم هيدم تعاىل اهلل أن يعني ﴾ڦڦڦ﴿ مدم 

ضاضاً  وجيعلها أصنامهم وحيط م عليه، هم الذي ل   ﴾ڦ﴿ )فتاتًا( ر   من ﴾ڄڄڄڄ﴿ مضمح 

 فيه هم ملا الحق الدمار أن عىل للتنبيه الكالم هذا يف باَلغَ  وإنام تعاىل. اهلل إىل التقرب هبا قصدوا وإن عبادهتا،

 حمالة. ال

 ﴾ڇڇچچچ﴿ معبوداً  لكم لبأط ﴾چڃڃڃڃ﴿ (142)

كم أنه واحلال  غريكم. يعطها مل بنعم خص 

 الوقت هذا يف معكم وعال جل صنيعه واذكروا ﴾ڌڍڍڇڇ﴿ (141)

 ﴾گگگککککڑڑژژڈڎڈڎڌ﴿

نجاء ويف  عظيمة. حمنة   أو نعمة   العذاب أو اإل 

ںڱڱ﴿ احلجة ذي من ﴾ڱڱ﴿ القعدة ذا ﴾ڳڳڳڳ﴿ (149)

 اهلل من بكتاب فرعون مهلك بعد يأتيهم أن بمرص إرسائيل بني وعد السالم عليه أنه روي: ﴾ڻڻں

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڇڇڇڇچچچ

ڈڎڈڎڌڌڍڍ

ککککڑڑژژ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےےھھ

ۅۋۋٴۇۈۆۈۆۇۇڭڭ

ائىېىېېېۉۉۅ

ۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئائ

 یىئىئىئېئېئېئۈئ
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 أنكر أتم   فلام ثالثني، بصوم تعاىل اهلل فأمره ربه سأل فرعون هلك فلام يذرون، وما يأتون ما بيان فيه  تعاىل

ك، (فمه :أي) فيه وفل  خ    تعاىل اهلل فأمره بالسواك، فأفسدته سكامل رائحة منك نشم   كنا املالئكة: فقالت فتسو 

 أن جيب ما ﴾ہ﴿ فيهم خليفتي كن ﴾ہہہۀۀڻڻ﴿ عرشًا. عليها يزيد أن

فساد، سلك من تتبع وال ﴾ےھھھھ﴿ مصلحاً  كن أو أمورهم، من يصلح  تطعْ  وال اإل 

 إليه. دعاك من

تناه الذي لوقتنا ﴾ڭۓۓے﴿ (14٢)  املالئكة. ميكل كام وسيط غري من ﴾ڭڭ﴿ وق 

 ليس القديم كالمه سامع أن عىل تنبيه   جهة كل من الكالم ذلك يسمع كان السالم عليه موسى أن روي: وفيام

 فأنظر يل تتجىل أو رؤيتك، من متكنني بأن نفسك أرين ﴾ۆۈۆۇۇڭ﴿ املحَدثني كالم جنس من

 وخصوصاً  حمال، األنبياء من املستحيل بطل ألن اجلملة، يف جائزة تعاىل رؤيته أن عىل دليل وهو وأراك. إليك

ۅۅۋۋٴۇۈ﴿ (يرى للرائي القابلية تعاىل اهلل أعطى إذا يعني :)أقول تعاىل باهلل اجلهل يقتيض ما

 باالستقرار الرؤية تعليق ويف يطيقه. ال أنه به يبني   أن يريد استدراك   ﴾ېىېېېۉۉ

 وتصدى عظمته، له ظهر ﴾ەئائائى﴿ ممكن املمكن عىل املعل ق أن ورةرض اجلواز، عىل دليل أيضاً 

 ﴾ۇئۆئۇئوئ﴿ مفتتاً  مدكوكاً  ﴾وئەئ﴿ رآه حتى ورؤية حياة له أعطى :وقيل وأمره، اقتداره له

قدام اجلراءة من ﴾ېئېئېئ﴿ رأى ملا تعظيامً  ﴾ۈئۈئۆئ﴿ رأى ما هول من عليه مغشياً   واإل 

 .﴾یىئىئىئ﴿ إذن غري من السؤال عىل
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 رتتكاخ ﴾ٻٻٻٱ﴿ (144)

 وهارون   ؛زمانك يف املوجودين :أي ﴾پٻ﴿

 كليامً  يكن ومل ،باتباعه مأموراً  كان نبياً  كان وإن

 التوراة أسفار يعني: ﴾پ﴿ رشع صاحب وال

 ﴾ڀڀپ﴿ إياك وبتكليمي ﴾پ﴿

 ﴾ٺٺڀڀ﴿ الرسالة من أعطيتك

 يوم كان الرؤية سؤال أن روي فيه. النعمة عىل

 النحر. يوم كان التوراة وإعطاء عرفة،

ٿٿٿٿٺٺ﴿ (145)

ٹ﴿ الدين أمر من إليه حيتاجون مما ﴾ٹ

 من يشء كل له وكتبنا أي: ﴾ڤٹٹ

د   ﴾ڤڤ﴿ األحكام وتفصيل املواعظ  بج 

 بالقرآن يأخذ أن املؤمن عىل :)أقول وعزيمة

 السالم عليه موسى سيدنا فهذا النبوية، والسنة

 كآتيت ما خذ ربه: له يقول العزم أويل من وهو

 نبعد الفرعونية البرشية بطبيعتنا ولكن ال، هذا؟ عن خارجون نحن هل بأحسنها. يأخذوا قومك وأمر بقوة

 أي: ﴾ڦڦڦڦڤ﴿ (لقبَ ت   ال أو لقبَ ت   هل تدري وال تصليها أنت بركعات تغرت فال ونغرت. عنه

 األفضل عىل واحلث لندبا طريقة عىل واالقتصاص، االنتصار إىل باإلضافة والعفو، كالصرب فيها، ما بأحسن

 وأرضاهبم وثمود عاد منازل أو عروشها، عىل خاوية بمرص وقومه عونفر دار ﴾ڄڄڄڄ﴿

 جهنم. وهي اآلخرة يف دارهم أو ،تفسقوا فال لتعتربوا

 عىل بالطبع ﴾چچچڃ﴿ واألنفس اآلفاق يف املنصوبة ﴾ڃڃڃ﴿ (141)

 الباطل دينهم وهو بحق، ليس بام يتكربون أي: ﴾ڇچ﴿ هبا يعتربون وال فيها يتفكرون فال قلوهبم

 يف اهنامكهم بسبب عقوهلم، واختالل لعنادهم ﴾ڌڌڍ﴿ معجزة أو منزَلة، ﴾ڍڇڇڇ﴿

کککڑ﴿ عليهم الشيطنة الستيالء ﴾ڑژژڈڈڎڎ﴿ والتقليد اهلوى

 وعدم تكذيبهم بسبب الرصف ذلك أي: ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگک

 لآليات. تدبرهم

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳگگگگککک

ںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ۓۓےےھھھھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇڭۇڭڭڭ

ېېېۉۉۅۋۅ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
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 يف تعاىل اهلل وعد ما أو اآلخرة، الدار ولقائهم أي: ﴾ڻںںڱڱ﴿ (147)

 أعامهلم. جزاء إال ﴾ھہہہہۀۀ﴿ هبا ينتفعون ال ﴾ڻڻڻ﴿ اآلخرة الدار

 من استعاروا التي ﴾ۓۓ﴿ امليقات إىل ذهابه بعد من ﴾ےےھھھ﴿ (148)

 الروح من خالياً  الذهب من جسداً  أو ودم، حلم ذا بدناً  ﴾ڭڭ﴿ مرص من باخلروج وامه   حني القبط

 وإخالهلم ضاللتهم فرط عىل تقريع   ﴾ۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ البقر صوت ﴾ڭۇڭ﴿

 حسبوا حتى البرش، كآحاد سبيل   إرشاد   عىل وال كالم   عىل يقدر ال أنه إهلاً  اختذوه حني يروا أمل واملعنى: بالنظر.

 غري يف األشياء واضعني ﴾ېۉۉ﴿ إهلاً  ﴾ۅ﴿ والقدر والقوى األجسام خالق أنه

 (.عليهم غريباً  ليس أي:) منهم بدعاً  العجل اختاذ يكن فلم مواضعها،

 يعض  ) غامً  يده يعض   املتحرس   النادم فإن ندمهم، اشتداد عن كناية   ﴾ىېېې﴿ (142)

 التوراة بإنزال ﴾ۇئۇئوئوئەئ﴿ العجل باختاذ ﴾ەئائائ﴿ وعلموا ﴾ى﴿ (أصابعه عىل

 ولكن تعاىل، اهلل قدر هذا )أقول: ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ اخلطيئة عن بالتجاوز ﴾ۆئۆئ﴿

ة الطبيعة ضة البرشي   .للمخالفة( معر 
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پٻٻٻٻٱ﴿ (152)

ڀڀپپ﴿ الغضب شديد ﴾پ

 العجل، عبدتم حيث بعدي فعلتم ﴾ڀڀ

 تكفوا فلم مقامي قمتم أو للعَبَدة. واخلطاب

 واملؤمنني السالم عليه هلارون واخلطاب العبدة.

 وعد أعجلتم :أي ﴾ٺٺٺٺ﴿ معه

رتم األربعني، من وعدنيه الذي ربكم  مويت وقد 

تم  أنبيائهم؟ بعد األمم غرَيت كام بعدي وغري 

ة من طرحها ﴾ٿٿ﴿  محي ة الغضب شد 

ٹ﴿ رأسه بشعر ﴾ٹٿٿ﴿ ينللد  

 عليه وهارون   كفهم. يف قرص   بأنه تومهاً  ﴾ٹٹ

 محوالً  وكان سنني، بثالث منه أكرب كان السالم

 بني إىل أحب   كان ولذلك لينًا، (حليامً  أي:)

 عليه، قهلريق   األم   ذَكرَ  ﴾ڤڤڤ﴿ إرسائيل

ڦڦڦڤ﴿ وأم أب من وكانا

 وقاربوا تضعفوينواس قهروين حتى كفهم يف وسعي بذلت واملعنى: حقه. يف التقصري لتوهم إزاحةً  ﴾ڦ

 ﴾چچڃڃڃڃ﴿ ألجله يب يشمتون ما يب تفعل فال ﴾ڄڄڄڄ﴿ قتيل

 .التقصري نسبة أو باملؤاخذة عدادهم يف معدوداً 

ط إن ﴾ڇ﴿ بأخي صنعت بام ﴾ڇڇچچ﴿ (115) ه كفهم؛ يف فر   يف نفسه إىل ضم 

 بنا أرحم فأنت ﴾ڈڎڎڌڍڌڍڇ﴿ عنه للشامتة ودفعاً  له ترضية االستغفار

 أنفسنا. عىل منا

ک﴿ أنفسهم قتل من به أَمَرهم ما وهو ﴾کککڑڑژژڈ﴿ (159)

 من أعظم فرية وال تعاىل، اهلل عىل ﴾ڳڳڳڳ﴿ ديارهم من خروجهم وهي ﴾گگگگ

 وال قبلهم أحد   مثلها يفرت   مل ولعله ؛السالم عليه موسى وإله (العجل أي:) إهلكم هذا :قوهلم وهي فريتهم،

 .مثله( سمعنا ما )أقول: بعدهم

 السيئات بعد من ﴾ڻںںڱ﴿ واملعايص الكفر من ﴾ڱڱڱ﴿ (15٢)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ژژڈڈڎڎڌڍڌ

گگگگککککڑڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےۓےھھھھہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائائىىېېې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 ىبمبخبحبيئجبىئمئحئجئییی
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يامن واشتغلوا ﴾ڻ﴿  التوبة بعد من ﴾ۀۀڻڻ﴿ الصاحلة األعامل من مقتضاه هو وما باإل 

 إرسائيل. بني كجرائم وكث رَ  العجل، عَبَدة كجريمة الذنب َعظ م وإنْ  ﴾ہہہ﴿

ے﴿ بتوبتهم أو ،السالم عليه هارون باعتذار ﴾ھھھ﴿ سكن ﴾ھہ﴿ (154)

َخ  وفيام ﴾ڭۓ﴿ ألقاها التي ﴾ےۓ ت ب أي: فيها ن س   إىل إرشاد ﴾ڭ﴿ للحق   بيان ﴾ڭ﴿ ك 

م ألجل عقاَبه، أو تعاىل، اهلل معصية يرهبون )أي: ﴾ۆۆۇۇڭ﴿ واخلري الصالح  رياءً  ال رهب 

 .(زاده[ شيخ ]حاشية سمعة وال

 غامم، غشيه اجلبل من دنوا فلام ﴾ۅۅۋۋ﴿ قومه من :أي ﴾ٴۇۈۈ﴿ (155)

 وينهاه، يأمره ،السالم عليه موسى يكل م تعاىل فسمعوه سجدًا، وخروا الغامم هبم السالم هعلي موسى فدخل

ِمنَْْلَنْ ﴿ وقالوا: إليه فأقبلوا الغامم انكشف ثم َرةًْْاهللَْْنََرىَْحَّتْْلََكْْنُؤ  ۉۉ﴿ [55 ]البقرة: ﴾َجه 

ەئەئائائىىېېې﴿ (وماتوا) منها فصعقوا اجلبل رجفة أو الصاعقة، :أي ﴾ې

 حني ابتالؤك، ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ الرؤية طلب عىل والتجارس العناد من ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئ

 ﴾یییی﴿ هحد   عن بالتجاوز ضالَله   ﴾ىئىئىئېئ﴿ الرؤية يف طمعوا حتى كالمك أسمعتهم

، داه  حبيئجب﴿ (اكتسبنا :أي) قارفنا ما بمغفرة ﴾ىئمئ﴿ بأمرنا القائم ﴾حئجئ﴿ إيامنه هبا فيقوى ه 

 باحلسنة. وتبدهلا السيئة تغفر ﴾ىبمبخب
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 ﴾پپٻٻٻٻ﴿ (151)

ْسنَ   اجلنة ﴾پپ﴿ طاعة   وتوفيَق  معيشة   ح 

ٺٺٺ﴿ إليك تبنا ﴾ڀڀڀڀ﴿

ٹٹٿ﴿ تعذيبه ﴾ٿٿٿٺ

 املكلف بل والكافَر، املؤمنَ  الدنيا يف ﴾ٹٹ

 اآلخرة يف فسأثبتها ﴾ڤ﴿ وغريه

ڤ﴿ واملعايص الكفر ﴾ڤڤ﴿

 (لرشفها) إلنافتها بالذكر خصها ﴾ڦ

ڦڦڦ﴿ عليهم أشق كانت وألهنا

 منها. بيشء يكفرون فال ﴾ڄڄ

 املراد ﴾ڃڃڄڄ﴿ (157)

 رسوالً  سامه وإنام ،ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد منهم آمن َمنْ 

 العباد إىل باإل ضافة ونبياً  تعاىل، اهلل إىل باإل ضافة

 به وَصفه يقرأ. وال يكتب ال الذي ﴾ڃ﴿

 معجزاته إحدى حاله مع علمه كامل أن عىل تنبيهاً 

ڇچچچچڃ﴿

م مما ﴾ڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿ وصفة اسامً  ﴾ڇ  عليهم حر 

کڑڑژ﴿ والرشوة كالربا أو اخلنزير، وحلم كالدم ﴾ژڈڈ﴿ كالشحوم

 وقطع واخلطأ، العمد يف القصاص كتعيني الشاقة؛ التكاليف من به كلفوا ما عنهم وُيفف ﴾کگکک

ڳڳ﴿ بالتقوية وعظموه ﴾ڳگگگ﴿ النجاسة موضع وقرض اخلاطئة، األعضاء

 األبدية. بالرمحة الفائزون ﴾ڻڻںں﴿ القرآن يعني نبوته مع :أي ﴾ڱڱڱڱڳ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وكان عام، اخلطاب ﴾ہہہہۀۀڻڻ﴿ (158)

ھھھ﴿ أقوامهم إىل الرسل وسائر ،(للترشيف املالئكة فيه يدخل أقول:) الثقلني كافة إىل مبعوثاً 

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇڭۇڭڭڭۓۓےےھ

 .﴾ېۉۉۅ﴿ ووحيه كتبه من الرسل سائر وعىل عليه أنزل ما أي: ﴾ۅ

ني، الناس هيدون ﴾ائىىېېې﴿ (152) ق   ﴾ەئەئائ﴿ احلق بكلمة أو حم 

يامن عىل الثابتون هبا واملراد احلكم. يف بينهم  زمانه. أهل من باحلق القائمون اإل 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

چچچڃڃڃڃ

ڍڇڇڇڇچ

ڈڈڎڎڌڌڍ

کککڑڑژژ

ڳڳڳگگگکگ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻ

ڭۇڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ېۉۉۅۅ

 ەئەئائائىىېېې
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ناهم ﴾ٱ﴿ (112)  متميزاً  قطعاً  وصري 

 :أي ﴾ٻٻٻ﴿ بعض عن عضهمب

ڀپپپٻپ﴿ قبيلة عرشة اثنتي

ٺٺڀ﴿ التيه يف ﴾ڀڀ

ٿ﴿ فانفجرت( )أي: ﴾ٿٿٺٺ

 سبط كل ﴾ڤڤٹٹٹٹٿ

 حر   ليقيهم ﴾ڦڦڦڤڤ﴿

 ﴾ڃڄڄڄڄڦ﴿ الشمس

چچڃڃڃ﴿ كلوا هلم وقلنا أي:

ڇڇڇڇچچ

 .بالكفران ﴾ڍ

ڎڎڌڌڍ﴿ (111)

ژژڈ﴿ املقدس بيت ﴾ڈ

ککککڑڑ

ڳڳگگگگ

 باإلثابة. عليه والزيادة بالغفران وعد   ﴾ڳ

 واالستغفار التوبة من به أمروا بام لوابد   ﴾ڻڻںںڱڱڱڱڳ﴿ (119)

 ﴾ھہہہہۀۀڻڻ﴿ الدنيا أعراض من يشتهون ما بطلب

 .الطاعون به واملراد ،همظلم بسبب السامء من راً مقد   عذاباً 

 قريبة ﴾ۓۓےے﴿ بأهلها وقع وما خربها عن ﴾ھھھ﴿ (11٢)

ۇۇ﴿ السبت يوم بالصيد تعاىل اهلل حدود يتجاوزون ﴾ڭڭڭڭ﴿ أيلة وهي منه،

ۋٴۇ﴿ املاء وجه عىل ظاهرةً  أي: ﴾ۈ﴿ السبت أمر تعظيمهم يوم ﴾ۈۆۆ

 البالء ذلك مثل ﴾ىىېېېې ۉۉۅ﴿ السبت يف يدخلون ال ﴾ ۋۅ

 .فسقهم بسبب نبلوهم الشديد

پپپٻپٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچ

ژژڈڈڎڎڌڌ

گککککڑڑ

ڳڳڳگگگ

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ہہہۀۀڻڻ

ےےھھھھہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۋۅۋٴۇۈۈۆۆ

 ىىېېېېۉۉۅ
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 أهل من مجاعة ﴾ٻٻٻٱ﴿ (114)

 يف اجتهدوا الذين صلحاءهم يعني ،القرية

پٻ﴿ ات عاظهم من أيسوا حتى موعظتهم

 يف ﴾ٺٺڀڀڀڀپپپ

 )أي: ﴾ٺ﴿ العصيان يف لتامدهيم اآلخرة

 إهناء موعظتنا أي: ﴾ٿٿٺ﴿ الصلحاء(

 يف تفريط إىل ننسب ال حتى تعاىل اهلل إىل عذر

 اليأس إذ ﴾ٹٿٿ﴿ املنكر عن النهي

 باهلالك. إال حيصل ال

ٹ﴿ النايس تركَ  تركوا ﴾ٹٹ﴿ (115)

ڤ﴿ صلحاؤهم به رهمذك   ما ﴾ڤڤ

 ﴾ڄڄڦڦڦڦڤ

 ﴾ڄڄ﴿ تعاىل اهلل أمر وخمالفة باالعتداء

 الثالث القسم يبني   مل الكريم القرآن :)أقول شديد

ڃڃ﴿ (ال أم نَجوا هل النهي عن الساكتني

 .مفسقه بسبب ﴾ڃڃ

 ﴾ڌڌڍڍڇڇ﴿ عنه هنوا ما ترك عن تكربوا ﴾ڇڇچچچچ﴿ (111)

 دداو نبيهم لسان عىل هلم )قلنا فمسخهم ذلك بعد فعتوا شديد بعذاب أوالً  هبمعذ   تعاىل اهلل أن يقتيض الظاهر  

 (.السالم عليه

 ليسلطن   نفسه عىل ربك أوجب وإذ املعنى: ﴾ڑڑژژڈڈڎڎ﴿ (117)

ذالل ﴾کگککک﴿ اليهود عىل  عليه سليامن بعد عليهم تعاىل اهلل بعث اجلزية. ورضب كاإل 

 منهم، بقي من عىل اجلزية ورضب وذرارهيم نساءهم وسبى مقاتليهم وقتل ديارهم فخرب بختنرص السالم

گ﴿ اجلزية عليهم رضب ثم هبم، فعل ما ففعل ،ملسو هيلع هللا ىلص حممداً  تعاىل اهلل بعث حتى املجوس إىل وهنايؤد   وكانوا

 وآمن. تاب ملن ﴾ڱڱڳڳ﴿ الدنيا يف عاقبهم ﴾ڳڳگگ

قناهم ﴾ںڻںڱڱ﴿ (118)  دبارهمإل تتمة منهم، طرق   ُيلو يكاد ال بحيث فيها وفر 

ۀڻ﴿ ونظراؤهم باملدينة آمنوا الذين وهم ﴾ڻڻ﴿ قط شوكة هلم يكون ال حتى

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگکگکک

ڻںڻںڱڱڱڱڳ

ہہۀہۀڻڻ

ۓےےھھھھہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېۉۉۅۋۅۋٴۇۈۈ

ۆئۇئوئۇئوئەئەئائائىىېې

ىئىئىئېئېئۈئېئۈئۆئ

 يئىئمئحئجئیییی
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م وهم الصالح، عن منحط ون :أي ﴾ۀہ  والنقم لنعمبا ﴾ہہہ﴿ وفَسقت هم كفَرهت 

 عليه. كانوا عام ﴾ھھھ﴿

 التوراة ﴾ڭۓ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عرص يف كانوا الذين به املراد   ﴾ۓےےھ﴿ (112)

 ال ﴾ۆۆۇ﴿ الدنيا يعني ﴾ۇڭڭڭ﴿ فيها ما عىل ويقفون يقرؤوهنا أسالفهم، من

ين املغفرة يرجون أي: ﴾ۋۅۋٴۇۈۈ﴿ عنه ويتجاوز بذلك تعاىل اهلل يؤاخذنا  الذنب، عىل مرص 

ائائىىېې﴿ الكتاب يف :أي ﴾ېېۉۉۅ﴿ عنه تائبني غري مثله، إىل عائدين

 وخروج تعاىل اهلل عىل افرتاء أنه عىل والداللة   التوبة. عدم مع باملغفرة )القطع( البت   عىل توبيخهم املراد ﴾ەئ

 ﴾ىئېئېئ﴿ هؤالء يأخذ مما ﴾ۈئېئۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئ﴿ الكتاب ميثاق عن

 املخل د. بالنعيم العقاب إىل املؤدي الدينء األدنى يستبدلوا وال ذلك فيعلموا

 والذين أي :)أقول ﴾يئىئمئحئجئییییىئىئ﴿ (172)

 هلم نضيع فلن وآداهبا بأركاهنا الصالة أداء عىل وحيافظون بأحكامه ويلتزمون تعاىل اهلل بكتاب يستمسكون

 (.وصالحهم لتقواهم أجرهم
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 قلعناه :أي ﴾ٻٻٻٻ﴿ (171)

 كل   وهي سقيفة، ﴾پپ﴿ فوقهم ورفعناه

 ﴾ڀڀپ﴿ وتيقنوا ﴾پ﴿ كأظل   ما

 وألهنم اجلو، يف يثبت ال اجلبل ألن عليهم، ساقط  

ڀ﴿ خذوا وقلنا أي: ﴾ڀ﴿ به يوعدون كانوا

د   ﴾ٺ﴿ الكتاب من ﴾ٺ  عىل وعزم بج 

 وال به، بالعمل ﴾ٿٺٺ﴿ همشاق   حتمل

 ائحقب ﴾ٿٿٿ﴿ كاملنيس   ترتكوه

 األخالق. ورذائل األعامل

ڤڤڤٹٹٹٹ﴿ (179)

 نسَلهم أصالهبم من أخرَج  :أي ﴾ڦڤ

ڦڦ﴿ قرن بعد قرناً  يتوالدون ما عىل

 دالئل هلم ونصب أي: ﴾ڄڄڄڦ

ب ربوبيته،  اإلقرار إىل يدعوهم ما عقوهلم يف ورك 

مْ  َأَلْست   هلم: قيل من بمنزلة صاروا حتى هبا  ب َرب ك 

نهم هبا العلم من متكينهم فنزل ،َبىل قال وا ڃڃڄ﴿ قوله: عليه ويدل   واالعرتاف. اإلشهاد بمنزلة منه ومتك 

 بدليل. عليه ننب ه مل ﴾ڍڍڇڇڇڇ﴿ تقولوا أن كراهة :أي ﴾چچچچڃڃ

 هذا عىل بقواو ينسوا، مل ينسوه ال أن تعاىل اهلل أراد فالذين الدنيا ىلإ جاؤوا إذا لكنهم ثابت، الوعد ذاه :)أقول

 (.كافرين الدنيا يف بقوا تعاىل هلل وْعَدهم نسوا والذين الوعد،

 قيام عند التقليد ألن هبم، فاقتدينا ﴾ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ﴿ (17٢)

 بتأسيس املبطلني آباءهم يعني ﴾گگگکک﴿ عذراً  يصلح ال به العلم من نوالتمك   الدليل

 وأهلمهم والنطق العقل هلم وجعل وأحياهم كالذر، ذرية ظهره من أخرج دمآ تعاىل اهلل خلق ملا :وقيل الرشك.

 املخصوص بامليثاق ألزمهم بعدما العام امليثاق بمقتىض اليهود إلزام هناهٰ  الكالم هذا إيراد من واملقصود ذلك.

 قال: كام ستدالل،واال النظر عىل ومحلهم التقليد، عن ومنعهم والعقلية، السمعية باحلجج عليهم واالحتجاج هبم،

 الباطل. واتباع التقليد عن :أي ﴾ڱڳڳڳڳگ﴿ (174)

 وهو إرسائيل، بني علامء أحد هو ﴾ڻںںڱ﴿ اليهود عىل :أي ﴾ڱڱ﴿ (175)

 هبا كفر بأن اآليات، من ﴾ڻڻ﴿ تعاىل اهلل كتب بعض علمَ  أويت الكنعانيني، من باعوراء، بن بلعم

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گککککڑڑژژڈڈ

ڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

وئوئەئەئائائىى

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 حئجئییییىئىئىئ

 
 



 ٢45 تاسعال اجلزء              األعراف سورة 

 الضالني. من فصار ﴾ہہہۀ﴿ له قريناً  وأدركه حلقه حتى ﴾ۀڻ﴿ عنها وأعرض

 ومالزمتها اآليات تلك بسبب أي: ﴾ھ﴿ العلامء من األبرار منازل إىل ﴾ھھہ﴿ (171)

 قومه، واسرتضاء الدنيا إيثار يف ﴾ڭڭۓ﴿ السفالة إىل أو الدنيا إىل ماَل  ﴾ۓےےھ﴿

 اخلسة يف مثل   هي تيال فصفته ﴾ڭ﴿ خطيئة كل رأس الدنيا حب فإن اآليات، مقتىض عن وأعرض

 يلهث :أي ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ وهو أحواله، أخس   يف كصفته ﴾ۇڭ﴿

ل سواء دائاًم، ۅ﴿ فؤاده لضعف احليوانات سائر بخالف له، يتعرض ومل ت رك أو والطرد بالزجر عليه مح 

 االتعاظ. إىل هبم يؤدي تفكراً  ﴾ائائىىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئ﴿ هبا وعلمهم عليهم جةاحل قيام بعد ﴾ۇئۇئوئوئەئەئ﴿ (177)

 (.مأمون غري عذابك إن عذابك من يأمنون الذين من جتعلنا ال اللهم) ﴾ۈئۈئ

 اهلدى بأن ترصيح   ﴾حئجئییییىئىئىئېئېئېئ﴿ (178)

 أقول:) لالهتداء مستلزمة وأهنا بعض، دون ببعض   ختتص تعاىل اهلل هداية وأن ،تعاىل اهلل من والضالل

خبار يف واالقتصار   (،وعال جل يئتهبمش قمتعل   واالهتداء  لشأن تعظيم باملهتدي تعاىل اهلل هداه عمن اإل 

، ونفع   جسيم   كامل   نفسه يف أنه عىل وتنبيه   االهتداء،  للفوز املستلزم وأنه لكفاه، غريه له حيصل مل لو عظيم 

 هلا. والعنوان   اآلجلة بالنعم
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ٻ﴿ خلقنا ﴾ٻٱ﴿ (172)

 عىل يناملرص   يعني ﴾پپپٻٻ

 ﴾ڀڀڀڀپ﴿ تعاىل علمه يف الكفر

 دالئله يف والنظر احلق معرفة إىل يلقوهنا ال أي:

 َما إىل ينظرون ال أي: ﴾ٿٺٺٺٺ﴿

ٹٿٿٿ﴿ اعتبار نظر تعاىل اهلل َخَلَق 

ل   سامعَ  واملواعظ اآليات ﴾ٹٹ ر تأم  ٹ﴿ وتذك 

بصار الفقه عدم يف ﴾ڤ  لالعتبار واإل 

 وقواهم مشاعرهم أن يف أو للتدبر، واالستامع

ڤ﴿ عليها مقصورة التعيش أسباب إىل متوجهة

 من تدرك أن هلا يمكن ما تدرك فإهنا ﴾ڤڦڤ

 غاية ودفعها جلبها يف وجتتهد واملضار، املنافع

 أنه يعلم أكثرهم بل كذلك، ليسوا وهم جهدها،

ڦڦڦ﴿ النار عىل فيقدم معان د

 الغفلة. يف الكاملون ﴾ڄ

 الصفات :وقيل األلفاظ، هبا واملراد املعاين، أحسن هي معان عىل دالة ألهنا ﴾ڄڄڄ﴿ (182)

وه ﴾ڃڃڃ﴿ (ةتوقيفي   تعاىل اهلل أسامءو أقول:)  ﴾چڇچچچڃ﴿ األسامء بتلك فسم 

 .﴾ڍڍڇڇڇ﴿ فيه توقيف ال بام يسمونه الذين فيها، الزائغني تسمية واتركوا

 للنار خلق أنه بني   ما بعد ذلك ذَكرَ  ﴾ژژڈڈڎڎڌڌ﴿ (181)

ل   األمر. يف عادلني باحلق هادين أمة للجنة أيضاً  خلق أنه عىل للداللة احلق، عن ملحدين ضالني طائفة  واست د 

 تزال ال» والسالم: الصالة عليه الصفة،لقوله هبذه طائفة قرن كل يف أن منه املراد ألن اإل مجاع، صحة عىل به

 الرسول بعهد اختص لو إذ [تعاىل اهلل رمحهام ومسلم البخاري ]أخرجه «اهلل أمر يأيت أن إىل احلق عىل طائفة أمتي من

 معلوم. فإنه فائدة لذكره يكن مل غريه أو ملسو هيلع هللا ىلص

گکک﴿ قليالً  قليالً  اهلالك إىل سنستدنيهم ﴾ککڑڑ﴿ (189)

 بطراً  فيزدادوا هبم، اىلتع اهلل من لطف أهنا فيظنوا النعم عليهم تتواتر أن وذلك هبم، نريد ما ﴾گگ

 العذاب. كلمة عليهم حيق حتى الغي   يف واهنامكاً 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڄڦڦڦڤڦڤڤڤٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇچڇ

کڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگگککک

ۀڻڻڻڻںڱںڱڱڱڳ

ےھھھھہہہہۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېېۉۉۅۅۋۋۈٴۇ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

حئیجئیییىئىئىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئ

ختحتجتىبيبمبخبحبيئجبىئمئ

 حخجخمحجحمجحجيثىثمثجثيتمتىت
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لهم ﴾ڳڳگ﴿ (18٢)  ظاهره ألن كيداً  سامه وإنام شديد. أخذي إن ﴾ڱڱڳڳ﴿ وأ مه 

 خذالن. وباطنه إحسان

 ﴾ہہہہۀۀ﴿ جنون من ﴾ڻڻڻ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممداً  يعني ﴾ڻںڱںڱ﴿ (184)

ح    ناظر. عىل ُيفى ال بحيث إنذاَره موض 

 يقع مما ﴾ڭڭڭۓۓےےھھ﴿ استدالل نظر ﴾ھھ﴿ (185)

 وعظم مبدعها ووحدة صانعها قدرة كامل عىل ليدهلم حرصها، يمكن ال التي األجناس من اليشء اسم عليه

 أو املعنى: ﴾ۈٴۇۈۆۆۇۇڭ﴿ إليه يدعوهم ما صحة هلم ليظهر أمرها، ومتويل مالكها شأن

 أي:) مغافصة قبل ينجيهم ما إىل والتوجه احلق طلب إىل فيسارعوا حلوهلا وتوقع اهلمآج اقرتاب يف ينظروا مل

 وهو به، يؤمنوا مل إذا ﴾ۉۅ﴿ القرآن بعد :أي ﴾ۅۋۋ﴿ العذاب ونزول املوت (مفاجأة

 النظر. إىل واإلرشاد احلجة إلزام بعد الكفر عىل والتصميم بالطبع عنهم إخبار كأنه البيان. يف النهاية

 ﴾ەئائائ﴿ (أحد هيده ال تعاىل اهلل  يضلل   من أي:) ﴾ىىېېېېۉ﴿ (118)

ون) ﴾وئەئ﴿ (كفرهم)  .(يتحري 

 واستقرارها إثباهتا :أي إرَساؤَها، متى ﴾ۆئۈئۆئ﴿ القيامة عن :أي ﴾ۇئۇئوئ﴿ (187)

 يف أمرها ي ظهر ال ﴾ییىئ﴿ مرساًل  نبياً  وال مقرباً  ملكاً  يهعل يطلع مل به، استأثر ﴾ىئىئېئېئېئۈئ﴿

ىئمئحئ﴿ وقوعها وقت إىل وعال جل غريه عىل مستمر هبا اخلفاء أن واملعنى ﴾یجئی﴿ وقتها

جت﴿ غفلة عىل فجأة إال ﴾ىبيبمبخبحب﴿ هلوهلا والثقلني املالئكة من أهلها عىل عظ مت ﴾يئجب

ْلَمها أن ﴾حخجخمحجحمجحجيثىثمثجثيت﴿ هبا عامل   ﴾متىتختحت ندَ  ع   مل تعاىل اهلل ع 

 خلقه. من أحداً  يؤته
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 ﴾پپٻٻٻٻٱ﴿ (188)

؛ دفعَ  وال نفع   جلَب   العبودية إظهار وهو رض 

ڀپپ﴿ بالغيوب العلم ادعاء من والتربي

ڀ﴿ له ويوفقني إياه فيلهمني ذلك، من ﴾ڀڀ

ٿٿٿٺٺٺٺ

 ما حايل خلالَفْت  أعلمه كنت ولو ﴾ٹٹٿ

 حتى املضار واجتناب املنافع استكثار من عليه هي

 إال أنا ما ﴾ڤڤڤٹٹ﴿ سوء يمسني ال

 ﴾ڦڦڤ﴿ والبشارة لإلنذار مرسل عبد

 هبام. املنتفعون فإهنم

 ﴾ڃڄڄڄڄڦ﴿ (182)

 من ضلع من جسدها من ﴾ڃڃ﴿ آدم هو

 حواء ﴾ڃ﴿ جنسها من أو أضالعها،

 إليها ويطمئن هبا ليستأنس ﴾چچچ﴿

 ﴾ڇچ﴿ جنسه أو جزئه إىل اليشء اطمئنان

 يها،عل خف   ﴾ڇڇڇ﴿ جامعها :أي

 األذى من غالباً  احلوامل منه تلقى ما منه تلق ومل

ڈڎ﴿ بطنها يف الولد بكرب ثقل ذات صارت ﴾ڎڌ﴿ وقعدت قامت أي: به، فاستمرت ﴾ڍڌڍ﴿

دة. النعمة هذه عىل لك ﴾کککڑ﴿ بدنه صلح قد سوياً  ولداً  ﴾ڑژژڈ  املجد 

 :أي (مها يسول ذريتهام هنا املقصود :)أقول ﴾ڳڳڳڳگگگگک﴿ (122)

 .﴾ںڱڱڱڱ﴿ رشكاء له أوالدمها جعل

 األصنام. يعني ﴾ہۀۀڻڻڻڻں﴿ (121)

 يعرتهيا. ما عنها فيدفعون ﴾ےھھھ﴿ لعبََدهتم أي: ﴾ھہہہ﴿ (129)

ۆۆۇۇڭڭڭ﴿ اإلسالم إىل ﴾ڭۓ﴿ املرشكني :أي ﴾ۓے﴿ (12٢)

 .﴾ٴۇۈۈ

 من ﴾ېېې﴿ آهلة وتسموهنم تعبدوهنم :أي ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿ (124)

 آهلة. أهنم ﴾ەئەئائائىىې﴿ مسخرة مملوكة إهنا حيث

حئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئوئ﴿ (125)

وهي من عليه تقدرون فيام فبالغوا ﴾ىبمب﴿ عداويت يف هبم واستعينوا ﴾خبحبجبىئيئمئ  مكر 

 وحفظه. تعاىل اهلل والية عىل لوثوقي بكم أبايل ال فإين متهلون، فال ﴾حتجتيب﴿ ورشكاؤكم أنتم

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڎڌڍڌڍڇڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ائىىېېېې

ۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئائ

حئجئییییىئىئىئېئېئېئ

 حتجتيبىبمبخبحبجبىئيئمئ
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 ﴾پپٻٻٻٻٱ﴿ (121)

 ومن أي: ﴾ڀڀپپ﴿ القرآن

 فضالً  عباده، من الصاحلني يتوىل أن تعاىل عادته

 .والسالم الصالة عليهم أنبيائه عن

ٺٺٺٺڀڀ﴿ (127)

 التعليل متام من ﴾ٹٿٿٿٿ

 .هبم مباالته لعدم

ڤڤڤڤٹٹٹ﴿ (128)

 ﴾ڄڄڄڦڦڦڦ

روا ألهنم إليك، اظرينالن يْشب هون و   بصورة   ص 

 يواجهه. من إىل ينظر من

 من لك عفا َما خذ أي: ﴾ڃڄ﴿ (122)

ْل  الناس أفعال  عليهم، يشق ما تطلب وال وتسه 

 ﴾ڃڃ﴿ املذنبني عن العفو خذ أو

چڃ﴿ األفعال من املستحسن املعروف،

هم فال ﴾چچ  ملكارم جامعة   اآلية وهذه م.أفعاهل بمثل تكافئهم وال جتادهلم( فال )أي: متار 

 باستجامعها. ملسو هيلع هللا ىلص للرسول آمرة   األخالق،

 ﴾ڈڎ﴿ استعاذتك يسمع ﴾ڎڌڍڌڍڇڇڇڇچ﴿ (922)

يع   أو عليه، فيحملك أمرك صالح فيه ما يعلم
يم   آذاك، من بأقوال َسم 

 إياك مغنياً  عليها فيجازيه بأفعاله، َعل 

 الشيطان. ومشايعة االنتقام عن

ةل ُ ﴾کککڑڑژژڈ﴿ (921)  هبم طافت كأهنا منه. خاطر( )أي: م 

ن أو فيهم. تؤثر أن تقدر فلم حوهلم ودارت  خيال( الشيطان به يوسوس ما كل   )أقول: اخليال به طاف م 

 األمارة( النفس وحيل الشيطان )حليل ﴾گگگگ﴿ عنه وهنى ب ه   تعاىل اهلل َأَمرَ  َما ﴾ک﴿

 يتبعوهنا. وال عنها فيتحرزون

 ﴾ڳڳ﴿ الشياطني يمدهم يتقوا مل الذين الشياطني وإخوان أي: ﴾ڳڳ﴿ (929)

ْردوهم. حتى إغوائهم عن يمسكون ال ثم ﴾ڱڱڱڱ﴿ عليه واحلمل بالتزيني  ي 

اًل  مجعتها هال   ﴾ۀۀڻڻ﴿ اقرتحوه مما أو القرآن من ﴾ڻڻںں﴿ (92٢)  من تقو 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇ

ککککڑڑژژ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ڭۓۓےھےھھھہہہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ەئائائىىېېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 ییییىئىئىئېئېئ
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 بمختل ق   لست ﴾ھےھھھہہہہ﴿ تعاىل اهلل من طلبتها هال   أو تقرؤه، ما كسائر نفسك

 ويدَرك احلق   يبرَص  هبا للقلوب، بصائر القرآن هذا ﴾ڭۓۓے﴿ هلا بمقرتح لست أو لآليات،

 .﴾ۇۇڭڭڭ﴿ الصواب

 يتكلمون كانوا الصالة، يف نزلت ﴾ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (924)

مام قراءة باستامع فأمروا فيها  وعامة مطلقًا، القرآن يقرأ حيث وجوهبام يقتيض للفظا وظاهر له. واإل نصات اإل 

 )أقول: ضعيف وهو املأموم عىل القراءة وجوب يرى ال من به واحتج   الصالة. خارج استحباهبام عىل العلامء

 الرس صالة يف كانوا إنو عنه، تعاىل اهلل ريض حنيفة أبو اإلمام وهو املجتهد، قول هذا ألنه ضعيفًا، ليس

 تعاىل(. اهلل رمحه حممد اإلمام قال كام األحناف، مذهب يف اإلمام وراء حتةالفا يقرؤون

 للمأموم أمر   أو وغريمها، والدعاء القراءة من األذكار، يف عام   ﴾ېېۉۉ﴿ (259)

 ليس كذلك وهو :)أقول عنه تعاىل اهلل ريض الشافعي مذهب هو كام قراءته، عن اإلمام فراغ بعد رساً  بالقراءة

ائىى﴿ وخائفاً  مترضعاً  ﴾ېې﴿ (تعاىل اهلل رمحه حممد اإلمام قال كام األحناف عند ممنوعاً 

 بأوقات ﴾ەئەئ﴿ واإلخالص اخلشوع يف أدخل فإنه اجلهر، ودون الرس   فوق كالماً  ومتكلامً  ﴾ائ

 تعاىل. اهلل ذكر عن ﴾ۆئۇئۇئوئوئ﴿ والعشيات الغدو

 وينزهونه ﴾ىئىئىئېئېئ﴿ األعىل املأل مالئكة يعني ﴾ېئۈئۈئۆئ﴿ (921)

ونه ﴾یییی﴿  من عداهم بمن تعريض وهو غريه. به يرشكون ال والتذلل، بالعبادة وُيص 

ع ولذلك املكلفني،  لقراءته. السجود رش 

 هذا أ مر ويله   يا فيقول: يبكي، الشيطان اعتزل فسجد السجدة آدم ابن قرأ إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن

رت   اجلنة، فله فسجد بالسجود
 .تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه «النار فيل فعصيت جودبالس وأ م 

 عرافاأل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َرب   هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 

 األنفال سورة

 وسبعون مخس وآياتها مدنيَّة،
 الغنائم، :أي ﴾ٻٻٻٱ﴿ (1) 

 ألهنا اًل فَ نَ  الغنيمة سميت وإنام حكَمها؛ يعني

ٻ﴿ وعال جل منه وفضل تعاىل اهلل من عطية

ها :أي ﴾پپپپ  هبام، خمتص   أمر 

 به. تعاىل اهلل يأمره ما عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقسمها

 أهنا بدر غنائم يف املسلمني اختالف نزوله وسبب

 أو منهم املهاجرون يقسم، ومن تقسم كيف

طَ  :وقيل األنصار.  له كان ملن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رَشَ

 سبعني تلواقَ  حتى شباهنم عَ فتسارَ  ينفله، أن ناءغَ 

 ما طلبوا )أي: نفلهم طلبوا ثم سبعني، وأرَسوا

 والوجوه الشيوخ فقال قلياًل، املال وكان .غنموا(

ْدءاً  كنا الرايات: عند كانوا الذين  وفئة لكم ر 

 وعد، بام يفي أن اإلمام يلزم ال قيل: وهلذا السواء. عىل بينهم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مهافقس   فنزلت، إلينا، تنحازون

 أخي ق تل بدر يوم كان ملا قال: عنه تعاىل اهلل ريض وقاص أيب بن سعد وعن عنه. اهلل ريض الشافعي قول وهو

 يل هذا ليس فقال: منه واستوهبته ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول به فأتيت   سيفه، وأخذت العاص بن سعيد به فقتلت   عمري،

 وَأْخذ   أخي َقْتل   من تعاىل اهلل إال يعلمه ال ما ويب فطرحته (،الغنائم مال مكان) القبض يف اطرحه لك، وال

 وإنه يل، وليس سيفال سألتني :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يل فقال األنفال، سورة نزلت حتى قليالً  إال جاوزت   فام َسلبي،

 .خمترصًا[ تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه فخذه فاذهب يل، صار قد

 باملواساة بينكم التي احلاَل  ﴾ٺٺڀڀ﴿ واملشاجرة االختالف يف ﴾ڀڀ﴿

ٿٿ﴿ فيه ﴾ٿٺٺ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص والرسول تعاىل اهلل إىل أمره وتسليم تعاىل اهلل رزقكم فيام واملساعدة

 كنتم إن أو تعاىل(. اهلل أطاع فقد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أطاع من ألن :)أقول ذلك تيضيق اإليامن فإ ن ﴾ٹٿ

 بالعدل البني ذات وإصالح املعايص، عن واالتقاء األوامر، طاعة الثالثة: هبذه اإليامن كامل فإن اإليامن كاميل

 (والسنة للكتاب املوافقني املؤمنني من اجعلنا اللهم) واإلحسان.

عت ﴾ڦڤڤڤڤٹ﴿ اإليامن يف الكاملون :أي ﴾ٹٹ﴿ (9)  لذكره َفز 

نَفالُُُِسوَرة8ُُُْْْْْْْْْْ
َ
75ْْْْْْْْْاأل

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

چچچچڃڃڃ

ڎڎڌڍڌڍڇڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےےھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

 ېېېۉۉۅۅۋۋ
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 النفس الطمئنان أو به، املؤَمن لزيادة ﴾ڄڄڄڦڦڦ﴿ جالله من وهتيباً  له استعظاماً 

 إياه. إال يرجون وال ُيشون وال أمورهم إليه ضونيفو   ﴾ڃڃڃڄ﴿ األدلة بتظاهر اليقني ورسوخ

 َجلالوَ  من القلوب أعامل بني )مجع ﴾ڇڇچچچچڃ﴿ (٢)

ل، واإلخالص  .(للنسفي[ ]املدارك والصدقة الصالة من اجلوارح أعامل وبني والتوك 

وا بأن إيامهنم قواحق   ألهنم ﴾ڍڌڍڇڇ﴿ (4)  اخلشية من القلوب، أعامل مكارم إليه ضم 

 ةوالصدق الصالة من ،(املعيار أي:) عليها العيار هي التي اجلوارح أفعال وحماسنَ  والتوكل، واإلخالص

د   ﴾ڑژژ﴿ منهم فرط مل ا ﴾ڈ﴿ منزلة   وعلو   كرامة   ﴾ڈڎڎڌ﴿
 يف هلم أ ع 

 أمده. ينتهي وال عدده ينقطع ال اجلنة،

 حال يف أخرجك :أي ﴾ڳڳڳگگگگککککڑ﴿ (5)

 سفيان أبو منهم راكباً  أربعون ومعها عظيمة جتارة وفيها الشام من أقبلت قريش عري أن وذلك كراهتهم.

 فأخرب ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول السالم عليه جربيل فأخرب هشام، بن وعمرو نوفل بن وخمرمة العاص بن ووعمر

 فوق جهل أبو فنادى مكة، أهل اخلرب بلغ خرجوا فلام الرجال، وقلة املال لكثرة تلقيها فأعجبهم املسلمني،

 أصاهبا إن وأموالكم ريكمع وذلول، صعب كل عىل اإلرساع( الزموا )أي: النجاء النجاءَ  مكة أهل يا الكعبة:

 فأخذ السامء من نزل مَلكاً  أن املطلب عبد بنت عاتكة بثالث   ذلك قبل رأت وقد أبدًا. بعدها تفلحوا لن حممد

 أبا ذلك وبلغ العباس، هبا فحدثت منها، يشء أصابه إال مكة يف بيت يبق فلم هبا، حلق ثم اجلبل من صخرة

 إىل هبم ومىض مكة، أهل بجميع جهل أبو فخرج نساؤهم، تتنبأ حتى يتنبؤوا أن رجاهلم يرىض ما فقال: جهل

وقهم عليه جتتمع العرب كانت ماء وهو بدر،  عليه فنزل ذفران، بوادي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وكان السنة، يف يوماً  لس 

 هال   بعضهم: فقال أصحابه، فيه فاستشار قريش، وإما العري إما الطائفتني، بإحدى بالوعد السالم عليه جربيل

 البحر، ساحل عىل مضت قد العري إن وقال: عليهم فرد   للعري، خرجنا إنام له، نتأهب حتى القتال لنا ذكرت

 بكر أبو فقام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فغضب العدو، ودع بالعري عليك اهلل! رسول يا فقالوا: أقبل، قد جهل أبو وهذا

 فامض أمرك انظر فقال: عنه تعاىل اهلل ريض ادةعب بن سعد قام ثم فأحسنا، وقاال عنهام تعاىل اهلل ريض وعمر

 تعاىل اهلل ريض عمرو بن مقداد قال ثم األنصار، من رجل عنك ختل ف ما أبنَي  عدن إىل رسَت  لو فواهلل فيه،

 :السالم عليه ملوسى ارسائيل بنو قالت كام لك نقول ال أحببت، حيثام معك فإنا اهلل، أمرك مل ا امض   :عنه

﴿ْ ْْفَاذ َهب 
َ
 معكام إنا فقاتال وربك أنت اذهب ولكن [94 ]املائدة: ﴾اِعُدونَْقَُْْهناهْ ْإِنَاْفَقاتَِلَْْوَرب َكْْن َتْأ

 وقد عددهم، كانوا ألهنم األنصار يريد وهو «الناس أهيا عيل   أشريوا» قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فتبسم مقاتلون،

ف ديارهم، إىل يصل حتى ذمامه من برآء أهنم بالعقبة بايعوه حني رشطوا  عدو   عىل إال نرصته يروا ال أن فتخو 

 فقال: اهلل؟ رسول يا تريدنا لكأنك فقال: عنه تعاىل اهلل ريض معاذ بن سعد فقام باملدينة، (هامجه أي:) َدمَهه

قناك بك آمن ا قد قال: أجل،  عىل ومواثيقنا عهودنا ذلك عىل وأعطيناك احلق، هو به جئت ما أن وشهدنا وصد 
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 فخضته البحر هذا بنا استعرضَت  لو باحلق بعثك فوالذي أردَت، مل ا اهلل رسول يا فامض   والطاعة، معالس

رب    وإنا عدونا، بنا تلقى أن نكره وما واحد، رجل منا ختل ف ما معك، خلضناه ق   احلرب عند لص  د   عند ص 

ْ  عينك، به تقر   ما منا يريك تعاىل اهلل ولعل اللقاء،
طه تعاىل، اهلل بركة عىل بنا فرس   عىل سريوا» قال: ثم قوله، فنش 

 ]رواه «القوم مصارع إىل أنظر لكأين واهلل  الطائفتني، إحدى وعدين قد تعاىل اهلل فإن وأبرشوا، تعاىل اهلل بركة

 .السرية[ يف هشام وابن الدالئل يف البيهقي

 هَلم ﴾ںڱڱ﴿ عليه ريالع تلقي إليثارهم احلق، بإظهار اجلهاد إيثارك يف ﴾ڱڱڳ﴿ (1)

 ﴾ۀۀڻڻڻڻں﴿ والسالم الصالة عليه الرسول بإعالم توجهوا أينام ي نرصون أهنم

 إذ تأهبهم، وعدم عددهم لقلة ذلك وكان أسبابه. يشاهد وهو املوت إىل ي ساق من كراهة القتال يكرهون :أي

الة كانوا أهنم روي  لفرط كانت إنام جمادلتهم أن إىل إيامء يهوف فارسان. إال فيهم كان وما (مشاة أي:) َرج 

 ورعبهم. فزعهم

 يعني ﴾ڭڭۓۓےےھھھھہہہہ﴿ (7)

مْ  لكثرة النفري مالقاة ويكرهون يتمنوهنا ولذلك فارسًا، أربعون إال فيها يكن مل فإنه العري، َدد هم َعَدد ه   وع 

 يثبته أي: ﴾ۆۇۇڭڭ﴿ (عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال كام احلرب، هي الشوكة: وذات  )

 ﴾ۋٴۇۈۈ﴿ باإلمداد للمالئكة بأوامره أو احلال، هذه يف هبا املوحى ﴾ۆ﴿ ويعليه

 احلق وإظهار الدين إعالء يريد واهلل  مكروهًا، تلقوا وال ماالً  تصيبوا أن تريدون أنكم واملعنى ويستأصلهم.

ل وما  الدارين. فوز لكم حيص 

 وبني بينه وما املراد لبيان األول ألن بتكرير، وليس فعل، ما فعل أي: ﴾ۉۅۅۋ﴿ (8)

ۉ﴿ عليها ونرصه الشوكة ذات اختيار عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول محل إىل الداعي لبيان والثاين التفاوت، من مرادهم

 ذلك. ﴾ېېې
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 أهنم واستغاثت هم ﴾ٻٻٱ﴿ (2)

 يقولون: أخذوا القتال عن حميص ال أنْ  علموا ملا

 غياث يا أغثنا عدوك، عىل انرصنا رب   أي

 عليه أنه عنه تعاىل اهلل ريض عمر وعن املستغيثني.

 وإىل ألف   وهم املرشكني إىل نظر السالم الصالة

 يديه ومد   القبلة فاستقبل مئة، ثالث وهم أصحابه

 هتلك إن اللهم وعدتني، ما يل أنجزْ  اللهم» يدعو:

 كذلك زال فام «األرض يف تعبد ال العصابة هذه

 كفاك اهلل! نبي يا بكر: أبو فقال رداؤه، سقط تىح

 وعدك ما لك سينجز فإنه ربك، مناشدتك

ڀپپپپٻٻ﴿

تْب عني ﴾ڀڀ  بعضًا. بعَضهم أو املؤمنني، م 

ٺ﴿ اإلمداد :أي ﴾ٺٺڀ﴿ (12)

ٿٿ﴿ بالنرص لكم بشارة إال ﴾ٺ

 تكموذل   تكملقل   الوجل من هبا ما فيزول ﴾ٿٿ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ﴿

 فال هلا، تأثري ال وسائط   ونحومها (االستعداد أي:) واألهب العدد وكثرة   املالئكة وإمداد   ﴾ڦڦ

 بفقدها. منه تيأسوا وال منها، النرص حتسبوا

 لشدة يغشاهم ال أن حقه من كان ألنه تعاىل. اهلل من أمناً  ﴾ڃڄڄڄڄ﴿ (11)

چچڃڃڃ﴿ يغَشهم مل لوالها اىلتع اهلل من أمنة هلم حصلت فكأنه غشيهم فلام اخلوف،

 وسوسَته أو ختييله، من ألهنا اجلنابة يعني ﴾ڇڇڇڇ﴿ واجلنابة احلدث من ﴾چچ

 عىل األقدام، فيه (تغوص أمحر رمل أي:) تسوخ رَ فَ عْ أَ  كثيب يف نزلوا أهنم روي العطش. من إياهم وختويَفه

 ت نرصون كيف وقال: الشيطان إليهم فوسوس املاء، عىل املرشكون غلب وقد أكثرهم، فاحتلم وناموا ماء، غري

لبتم وقد ثني تصل ون وأنتم املاء عىل غ  ْد  ْن بني حم   فأشفقوا، ، ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وفيكم تعاىل اهلل أولياء أنكم وتزعمون جم 

طروا املطر، تعاىل اهلل فأنزل  وسقوا ،جانبه( )أي: تهوَ دْ ع   عىل احلياض واختذوا الوادي جرى حتى ليالً  فم 

 الوسوسة وزالت األقدام، عليه ثبتت حتى العدو وبني بينهم الذي الرمل وتلب د وتوضؤوا، واغتسلوا الركاب

 ال حتى باملطر :أي ﴾ڈڎڎڌ﴿ مهب تعاىل اهلل لطف عىل بالوثوق ﴾ڌڍڍ﴿

 املعركة. يف تثبت حتى القلوب عىل بالربط أو الرمل، يف (تغوص أي:) تسوخ

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژژڈ

ڱڱڳڳڳڳگگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھھھھہہہہۀۀ

ڭڭڭۓۓےے

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

 ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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 أو بالبشارة، ﴾گگکک﴿ وتثبيتهم إعانتهم يف ﴾ککڑڑژژڈ﴿ (19)

 قاتلوا. أهنم عىل دليل فيه ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ أعدائهم بمحاربة أو سوادهم، بتكثري

 أعاليها ﴾ڱڱڱ﴿ هذا قْويل هلم قولوا قال: كأنه املؤمنني، مع فيه اخلطاب جَعَل  ذلك َمنَع وَمن

 أطرافهم. واقطعوا رقاهبم واز  ح   :أي أصابع، ﴾ڻڻںںڱ﴿ الرؤوس أو املذابح هي التي

ھھہہہہۀۀڻ﴿ به األمر أو الرضب إىل إشارة   ﴾ڻ﴿ (1٢)

د   بام وعيد   ﴾ۓےےھھ
 الدنيا. يف هبم حاق ما بعد اآلخرة يف هلم أ ع 

ڭڭ﴿ واقع ذلكم أي: االلتفات، طريقة عىل الكفرة مع فيه اخلطاب ﴾ۓ﴿ (14)

ل ما ذوقوا املعنى ﴾ۇۇڭڭ ج  ل ما مع لكم ع   اآلخرة. يف لكم أ ج 

 يزحفون كأهنم لكثرهتم يرى بحيث كثريًا، ﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (15)

 منكم. أقل أو مثلكم يكونوا أن عن فضالً  باالهنزام، ﴾ېۉۉۅ﴿

 مكايد من فإنه العدو، وتغرير الفر   بعد الكر   يريد ﴾ائائىىېېې﴿ (11)

ۇئۇئ﴿ هبم ليستعني القرب عىل املسلمني من أخرى فئة إىل منحازاً  أو ﴾وئوئەئەئ﴿ احلرب

 ف.عْ الض   عىل العدو يزد مل إذا هذا ﴾ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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ٻٻ﴿ بقوتكم ﴾ٻٱ﴿ (17)

 الرعب وإلقاء عليهم وتسليطكم بنرصكم ﴾ٻپ

 العقنقل من قريش طلعت ملا أنه روي: قلوهبم. يف

 قال (بدر ماء من ي رى كثيب وهو مكان، اسم)

 بخيالئها جاءت قريش هذه والسالم: الصالة عليه

 ما أسألك إين اللهم رسولك، يكذبون وفخرها

 خذ له: وقال السالم عليه جربيل فأتاه وعْدَتني،

هم تراب من قبضة  اجلمعان التقى فلام هبا، فاْرم 

 وجوههم يف هبا فرمى احلصباء من كفاً  تناول

 إال مرشك يبَق  فلم ،«الوجوه شاهت» وقال:

غل  يقتلوهنم املؤمنون وردفهم فاهنزموا بعينيه، ش 

 التفاخر، عىل أقبلوا انرصفوا ملا ثم ويأرسوهنم،

، َقتلت   الرجل: فيقول  واحلديث] فنزلت وَأرست 

 ﴾پپ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام صحيح يف أصله

رْ  ومل أعينهم، إىل توصله رمياً  ملسو هيلع هللا ىلص حممد يا  عليه تقد 

 رميال بصورة أتيت إذ :أي ﴾ڀپ﴿

 دابرهم قطع من ومتكنتم اهنزموا حتى مجيعاً  أعينهم إىل فأوصلها الرمي، غاية هو بام أتى ﴾ڀٺڀڀ﴿

ٿ﴿ اآليات ومشاهدة والغنيمة بالنرص عظيمة نعمة عليهم ولينعم ﴾ٿٿٿٺٺٺ﴿

 وأحواهلم. بني اهتم ﴾ٹٹ﴿ ودعائهم الستغاثتهم ﴾ٹٹ

 ﴾ڦڦڦڤڤڤ﴿ الرمي أو تل،الق أو احلسن، البالء إىل إشارة ﴾ڤ﴿ (18)

 حيلهم. وإبطال   الكافرين كيد توهني   املقصود أي:

 حني أهنم وذلك التهكم، سبيل عىل مكة ألهل خطاب   ﴾ڄڃڄڄڄڦ﴿ (12)

ڃ﴿ احلزبني وأكرم الفئتني وأهدى اجلندين أعىل انرص اللهم وقالوا: الكعبة بأستار تعلقوا اخلروج أرادوا

چ﴿ املنزلني وخري الدارين سالمة لتضمنه ﴾چچچڃ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ومعاداة الكفر عن ﴾ڃ

 من ﴾ڌ﴿ مجاعتكم ﴾ڍڍ﴿ تدفع ولن ﴾ڇڇ﴿ عليكم لنرصته ﴾ڇ﴿ ملحاربته ﴾ڇ

 واملعونة. بالنرص ﴾ژژڈڈڎ﴿ فئتكم ﴾ڎڌ﴿ املضار أو اإلغناء

 فإن ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن تتولوا وال :أي ﴾گگگککککڑڑ﴿ (92)

 اهلل طاعة أن عىل والتنبيه للتوطئة تعاىل اهلل طاعة وذكرَ  عنه. اإل عراض عن والنهي   بطاعته مر  األ اآلية من املراد

ڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڄڃڄڄڄڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگگککککڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئەئەئائائىىېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 ییییىئىئېئىئېئ
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طاعََْْفَقدْ ْالرَُسوَلْْيُِطعَِْْمنْ ﴿ تعاىل: لقوله ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طاعة يف تعاىل
َ
 ﴾ڳڳگ﴿ [82 النساء:] ﴾اهللَْْأ

. فهم   سامعَ  واملواعظ القرآن  وتصديق 

 ﴾ڻںںڱ﴿ السامع اد عوا الذين واملنافقني كالكفرة ﴾ڱڱڱڳڳ﴿ (91)

 يسمعون إيامهنم وجود مع فإهنم للمؤمنني، تنبيه هذا ويف :)أقول رأساً  يسمعون ال فكأهنم به، ينتفعون سامعاً 

 أن والنتيجة   ونواهيه. تعاىل اهلل بأوامر نتمسك أن مجيعاً  املؤمنني معرش علينا وُيالفونه. وعال جل اهلل كالم

 (.يفوزوا مل أو وفازوا ربحوا سواء ،احلق عىل املؤمنني

ہ﴿ احلق عن ﴾ہ﴿ البهائم رش   أو األرض، عىل يدب ما رش   ﴾ہۀۀڻڻ﴿ (99)

هم إياه. ﴾ھھھہ ها، جعلهم ثم البهائم من عد  بطاهلم رش  ي زوا ما إل  لوا به م   ألجله. وف ض 

ت بت سعادةً  ﴾ۓۓےےھ﴿ (9٢) ڭ﴿ تفهم   سامعَ  ﴾ڭڭ﴿ اآلياتب انتفاعاً  أو هلم ك 

ۇ﴿ والقبول التصديق بعد ارتدوا أو به، ينتفعوا ومل ﴾ۇ﴿ فيهم خري ال أن علم وقد ﴾ڭ

 لعنادهم. ﴾ۆۆ

 الصالة عليه أنه روي ﴾ۉۅ﴿ بالطاعة ﴾ۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (94)

ل فدعاه يصيل، وهو تعاىل اهلل ريض كعب بن أيب عىل مر   والسالم  عن منعك ما فقال: جاء، ثم صالته يف فعج 

: أوحي فيام خترَب  ملأ» قال: أصيل، كنت قال: إجابتي؟  والرتمذي أمحد اإلمام ]رواه «﴾ۅۋۋ﴿ إيل 

 دعاءه ألن وقيل: إجابة. أيضاً  الصالة فإن الصالة، تقطع ال إجابته ألن هذا فقيل: فيه، واخت ل ف .تعاىل[ اهلل رمحهام

 بعد وأما :)أقول األول يناسب احلديث وظاهر ملثله، الصالة يقطع أن وللمصيل التأخري. حَيتمل ال ألمر كان

هف ملسو هيلع هللا ىلص وفاته  لقوله ته،وسن   والسالم الصالة عليه الرسول بأمر هيتم   أن للمؤمن بد   فال احلياة، يف مكانه قائم أْمر 

ب ونَُْْكنتُمْ ْإِنْ﴿قُل ْ تعاىل:  الدينية، العلوم من ﴾ېېۉ﴿ ([٢1 مران:ع ]آل ﴾اهللُُُْْي ِبب ُكمُْْفَاتَِبُعوِنْْاهللَُُْْتِ

 من أو واألعامل. العقائد من الدائم النعيم يف األبدية احلياة يورثكم مما أو موته. واجلهل القلب، حياة فإهنا

  ﴾ەئائائىىېې﴿ وقتلهم العدو لغلبهم تركوه لو إذ بقائكم، سبب فإنه اجلهاد،

ق َرُبْْ﴿َوََن نُْ تعاىل: كقوله العبد، من قربه لغاية متثيل  
َ
 مطلع أنه عىل وتنبيه   ،[11 ]ق: ال َوِريِد﴾َْحب ِلِْْمنْ ْإَِِل هِْْأ

 قبل وتصفيتها القلوب إخالص إىل املبادرة عىل حث   أو صاحبها. عنه يغفل عسى مما القلوب مكنونات عىل

 ويغري عزائمه فيفسخ قلبه عبدال عىل لتملكه وختييل تصوير أو غريه. أو باملوت قلبه وبني بينه تعاىل اهلل حيول أن

يامن وبني وبينه سعادته، أراد إن الكفر وبني بينه وحيول مقاصده  أن قادر تعاىل اهلل :)أقول شقاوته قىض إن اإل 

 إذا يعني )أقول: بأعاملكم فيجازيكم ﴾ۇئوئوئەئ﴿ (عزيمته ويغري   املؤمن قلب عىل يتجىل

ەئ﴿ قالبه أوصاف وظلمة قلبه مرآة بني وجالله مجاله أنوار بسطوات حيول املرء قلب عىل تعاىل اهلل جتىل

 عليه يقدر ال بام يشاء كيف القلوب يرصف تعاىل اهلل أن املؤمنني معرش يا اعلموا :أي ﴾وئوئ



 ٢58 تاسعال اجلزء               نفالاأل سورة 

 ،الكون شؤون يف فاملترص   فهو ،قلبه يزيغ أو الرشاد ويلهمه ،مقاصده ويغري   نسانإلا عزيمة فيفسخ ،البرش

 رمحهام والرتمذي أمحد اإلمام ]رواه «دينك عىل قلبي تثب   القلوب بمقل   يا اللهم» :الدعاء هبذا يدعوا ملسو هيلع هللا ىلص كان وهلذا

 إخالص عىل حث   يةآلا ويف ؛طاعته إىل فسارعوا ،أعاملكم عىل فيجازكم تعاىل اهلل إىل كمومرجع   .تعاىل[ اهلل

 عليه اهلل صلوات والرسول تعاىل اهلل يطيع أن عليه عليه، يعتمد وال بعمله العبد يغرت   ال وأن ،وتصفيتها القلوب

 واملرسلني(. نبياءألا مجيع وعىل

كم ذنباً  اتقوا ﴾ېئىئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ﴿ (95) ، يعم  ه   بني املنكر كإقرار أثر 

ىئىئ﴿ اجلهاد يف والتكاسل البدع، وظهور الكلمة، وافرتاق باملعروف، األمر يف واملداهنة أظهركم،

 .﴾یییی
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پٻٻٻٻٱ﴿ (91)

 واخلطاب قريش. يستضعفكم مكة، أرض ﴾پ

 أذالء كانوا فإهنم كافة، للعرب :وقيل للمهاجرين،

ڀپپ﴿ والروم فارس أيدي يف

 مأوى لكم جعل أو املدينة، إىل ﴾ڀڀ

 عىل ﴾ٺڀ﴿ أعاديكم عن به تتحصنون

 املالئكة بإمداد أو األنصار، بمظاهرة أو الكفار،

 الغنائم من ﴾ٺٺٺ﴿ بدر يوم

 النعم. هذه ﴾ٿٿٿ﴿

ڤٹٹٹٹٿ﴿ (97)

 بأن أو والسنن، الفرائض بتعطيل ﴾ڤ

 وهو) بالغلول أو تظهرون، ما خالف تضمروا

 الصالة عليه أنه» روي: (املغانم يف اخليانة

 ليلة، وعرشين إحدى قريظة بني حارص والسالم

 النضري بني إخواهنم صالح كام الصلح فسألوه

 وأرحياء بأذرعات هنمإخوا إىل يسريوا أن عىل

 هلم مناصحاً  وكان لبابة، أبا إلينا أرسْل  وقالوا: فأبوا معاذ، بن سعد حكم عىل ينزلوا أن إال فأبى الشام، بأرض

 أنه حلقه إىل فأشار معاذ؟ بن سعد حكم عىل ننزل هل ترى ما فقالوا: إليهم، فبعثه أيدهيم، يف وماله عياله ألن

 عىل نفسه فشد   فنزلت. ، ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله اهلل خنت قد أين علمت   حتى قدماي التز فام لبابة: أبو قال الذبح،

 أيام سبعة فمكث عيل، تعاىل اهلل يتوب أو أموت حتى رشاباً  وال طعاماً  أذوق ال واهلل  وقال: املسجد يف سارية

ل   عليك تيب قد له: فقيل عليه، تعاىل اهلل تاب ثم عليه، مغشياً  خر   حتى  أحل ها ال واهلل ال :فقال نفسك، فح 

 التي قومي دار أهجر أن توبتي متام من إن فقال: بيده، فحل ه فجاءه حيل ني، الذي هو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يكون حتى

 البيهقي ]رواه «به تتصدق أن الثلث جيزيك والسالم: الصالة عليه فقال مايل، من أنخلع وأن الذنب، فيها أصبت  

 ختونون. أنكم ﴾ڦڦڦ﴿ بينكم فيام ﴾ڤڤ﴿ خمترصًا[ تعاىل اهلل رمحهم داود وأبو أمحد واإلمام بطوله،

ثم يف الوقوع سبب ألهنم ﴾ڄڄڄڄڦ﴿ (98)  من حمنة   أو العقاب. أو اإل 

 آثر ملن ﴾چچڃڃڃڃ﴿ لبابة كأيب اخليانة عىل حبهم حيملن كم فال فيهم، ليبلوكم تعاىل اهلل

 إليه. يؤديكم بام مهمكم فأنيطوا م،فيه حدوده وراعى عليهم تعاىل اهلل رضا

قون قلوبكم يف هدايةً  ﴾ڌڍڍڇڇڇڇچچ﴿ (92)  والباطل احلق بني هبا تفر 

ق نرصاً  أو ،(الشيطان من والوساوس واخلطرات والباطل ،تعاىل اهلل من احلق )أقول:  بإعزاز واملبطل املحق   بني يفر 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژڈژ

ڱڱڳڱڳڳڳگگ

ہۀۀڻڻڻڻںڱں

ڭۓۓےےھھھھہہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئەئەئائائىىېې

 ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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 ما أن عىل تنبيه   ﴾ککڑڑژڈژڈڎڎڌ﴿ الكافرين وإذالل املؤمنني

 (.منكم التقوى إىل حمتاج هو وال ،وعال جل   عليه واجباً  وليس أقول:) وإحسان   منه ل  تفض   التقوى عىل هلم وعده

 يف تعاىل اهلل نعمة ليشكر بمكة، كان حني به قريش بمكر تذكار   ﴾گگگکک﴿ (٢2)

 أو احلبس، أو بالوثاق، ﴾گ﴿ بك يمكرون إذ واذكر واملعنى: عليهم. واستيالئه مكرهم من خالصه

ثخان  األنصار بإسالم سمعوا ملا أهنم وذلك مكة. من ﴾ڳڱڳ﴿ بسيوفهم ﴾ڳڳ﴿ باجلرح اإل 

 أنا وقال: شيخ صورة يف إبليس عليهم فدخل أمره، يف متشاورين الندوة دار يف واجتمعوا فزعوا ومبايعتهم

 رأيي البحرتي: أبو فقال ونصحًا، رأياً  مني تعدموا نول أحرضكم أن فأردت اجتامعكم سمعت نجد، من شيخ

 بئس الشيخ: فقال يموت، حتى منها ورشابه طعامه إليه تلقون كوة غري منافذه وتسدوا بيت يف حتبسوه أن

 مجل عىل حتملوه أن رأيي عمرو: بن هشام فقال أيديكم، من وُيلصه قومه من يقاتلكم من يأتيكم الرأي،

 جهل: أبو فقال هبم، ويقاتلكم غريكم قوماً  يفسد الرأي، بئس فقال صنع، ما يرضكم فال أرضكم من فتخرجوه

 فال القبائل، يف دمه فيتفرق واحدة رضبة فيرضبوه صارماً  سيفاً  وتعطوه غالماً  بطن كل من تأخذوا أن أرى أنا

 صدق :فقال ،ديته( يناأد   )أي: عقلناه الدية( )أي: العقل طلبوا فإذا كلهم، قريش حرب عىل هاشم بنو يقوى

قوا ،(اللعنة عليهام) الفتى هذا  باهلجرة، وأمره اخلرب وأخربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي   السالم عليه جربيل   فأتى رأيه، عىل فتفر 

ڱڱ﴿ الغار إىل عنه تعاىل اهلل ريض كرب أيب مع وخرج مضجعه، يف عنه تعاىل اهلل ريض علياً  فبي ت

 يف املسلمني وقلل بدر إىل أخرجهم بأن معهم املاكرين بمعاملة أو عليه، مبمجازاهت أو عليهم، مكرهم برد   ﴾ڱں

ت لوا عليهم محلوا حتى أعينهم  هذا أمثال وإسناد مكره؛ دون بمكرهم يؤبه ال إذ ﴾ڻڻڻں﴿ فق 

 جل هبذات يليق ال اللفظ ظاهر ألن )أقول: الذم إهيام من فيه ل ما ابتداء، إطالقها جيوز وال للمزاوجة حيسن مما

 مشاكلة(. يسمى هذا ومثل   سيئة؛ السيئة جزاء سمى كام اللفظ،ب اللفظ ملقابلة هو وإنام وعال،

 احلارث، بن النرض قول هو ﴾ےےھھھھہہہہۀۀڻ﴿ (٢1)

ه  ةالصال عليه أمره يف ائتمروا الذين قول أو قاضيهم. كان فإنه إليهم، القوم رئيس فعله ما إسناد   اجلميع إىل وإسناد 

عهم حتداهم وقد يشاؤوا، أن منعهم فام ذلك استطاعوا لو إذ عنادهم، وفرط مكابرهتم غاية وهذا والسالم.  وقر 

 ي غلبوا أن استنكافهم وفرط تهمفَ أنَ  مع سورة يعارضوا فلم بالسيف، قارعهم ثم سنني، عرش بالعجز

ًا( اليشء عن االمتناع )واالستنكاف  ما ﴾ڭڭڭڭۓۓ﴿ البيان باب يف خصوصاً  ،تكرب 

 الكفار(. قول )وهو القصص من األولون سط ره

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿ (٢9)

 حقاً  القرآن هذا كان إن واملعنى: اجلحود. يف أبلغ القائل، ذلك كالم من أيضاً  هذا ﴾ائىىې

 اليقني وإظهار التهكم منه املرادو سواه. أليم بعذاب ائتنا أو إنكاره، عىل عقوبة علينا احلجارة فأمطر منزالً 

 باطاًل. كونه عىل منهم التام واجلزم

 كان مل ا بيان   ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿ (٢٢)

مهاهلم املوجب  استئصال   عذاَب  تعذيبهم أن عىل والداللة النفي لتأكيد والالم دعائهم. إجابة يف والتوقف إل 

 استغفار إما باستغفارهم واملراد قضائه. يف مستقيم غري   وعال، جل عادته عن خارج   أظهرهم بني ملسو هيلع هللا ىلص والنبي  

ه أو غفرانك، اللهم قوهلم أو املؤمنني، من فيهم بقي من  يعذبوا. مل استغفروا لو معنى: عىل فْرض 
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 ال وكيف ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (٢4)

 ﴾ڀپپپپ﴿ يعذبون

ن م وم  ه   واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إجلاء   عنه صد 

همو اهلجرة، إىل ڀڀ﴿ احلديبية عام إحصار 

 وهو رشكهم. مع أمره والية مستحقني ﴾ڀٺ

 واحلرم، البيت والة نحن يقولون: كانوا ملا رد  

ٺٺٺ﴿ نشاء من ون دخل نشاء من فنصد  

 غريه فيه يعبدون ال الذين الرشك، من ﴾ٿ

 والية ال أنْ  ﴾ٹٹٿٿٿ﴿

 عليه. هلم

 أي: ﴾ڤڤڤٹٹ﴿ (٢5)

 ﴾ڦڤ﴿ صالة سمونهي ما أو دعاؤهم،

 ﴾ڄڦ﴿ تصفيقاً  ﴾ڦڦ﴿ صفرياً 

 اآلخرة عذاَب  :وقيل بدر. يوم واألرس القتل يعني

 وعماَل. اعتقاداً  ﴾ڃڄڄڄ﴿

 وكانوا بدر، يوم املطع مني يف نزلت ﴾ڇڇڇچچچچڃڃڃ﴿ (٢1)

ر   عرش يوم كل منهم واحد كل يطعم قريش، من رجالً  عرش اثني ز   أيب يف أو (،لاجلم وهو َجزور، مجع) ج 

 عليهم وأنفق (،للجيش طلبهم من) العرب من استجاش من سوى العرب من ألفني أحد ليوم استأجر سفيان

ڍ﴿ بتاممها ﴾ڇ﴿ والسالم الصالة عليه رسوله واتباع   دين ه   تعاىل اهلل بَسب يل   واملراد أوقية. أربعني

 بينهم احلرب كان وإن مر،األ آخر ﴾ڎڈڎ﴿ مقصود غري من لفواهتا وغاًم، ندماً  ﴾ڌڌڍ

 يساقون. ﴾کڑڑژ﴿ منهم الكفر عىل ثبتوا الذين :أي ﴾ژڈ﴿ ذلك قبل سجاالً 

گگ﴿ الصالح من الفساد أو املؤمن، من الكافرَ  ﴾گگککک﴿ (٢7)

ڱ﴿ ازدحامهم لفرط يرتاكبوا حتى بعض إىل بعضه ويضم فيجمعه ﴾ڱڳڳڳڳ

 وأمواهلم. أنفسهم خرسوا ألهنم رسان،اخل يف الكاملون ﴾ڻڻڻں﴿ كله ﴾ڱںڱ

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول معاداة عن ﴾ہہ﴿ وأصحابه سفيان أبا يعني ﴾ۀۀڻ﴿ (٢8)

ۓۓے﴿ قتاله إىل ﴾ےھ﴿ ذنوهبم من ﴾ھھھہہ﴿ اإلسالم يف بالدخول

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺڀٺڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچچ

ڑژژڈڎڈڎڌڌ

گگگککککڑ

ڱڱڳڳڳڳگ

ۀڻڻڻڻںڱںڱ

ےھھھھہہہہۀ

ڭڭڭڭۓۓے

ۋٴۇۋۈۈۆۆۇۇ

ىېېېېۉۉۅۅ

 ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى
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بوا الذين ﴾ڭڭ  ذلك. مثل فليتوقعوا بدر، أهل عىل جرى كام بالتدمري، األنبياء عىل حتز 

 ﴾ٴۇۋۈۈۆ﴿ رشك فيهم يوجد ال ﴾ۆۇۇڭڭ﴿ (٢2)

ل    ﴾ېېېۉۉۅ﴿ الكفر عن ﴾ۅۋ﴿ الباطلة األديان عنهم وتضمح 

 وإسالمهم. عنه انتهائهم عىل فيجازهيم

وا اإليامن، عن أعرضوا وإن )يعني: ﴾ىې﴿ (42)  املؤمنني قتال إىل وعادوا الكفر، عىل وأرص 

 ﴾وئوئ﴿ بمعاداهتم تبالوا وال به، فثقوا نارصكم ﴾ەئەئائائى﴿ ينتهوا ومل (]اخلازن[ وإيذائهم

 .ه  نرَص  نْ مَ  بغلَ ي   ال ﴾ۆئۇئۇئ﴿ تواله من يضيع ال
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 الذي :أي ﴾ٻٻٻ﴿ (41)

 عليه يقع مما ﴾پٻ﴿ قهراً  الكفار من أخذمتوه

 أي: ﴾پپپ﴿ اخليط حتى اليشء اسم

 اخلمس قسم املراد وأن مخسه، تعاىل هلل أن فثابت

ڀڀڀ﴿ املعطوفني اخلمسة عىل

 قال: فكأنه ﴾ٺٺٺڀ

 به. األخصني هؤالء إىل يرصف همخَس  هلل فأن

 صلوات الرسول سهم أن غري باق بعده وحكمه

 إليه يرصفه كان ما إىل يرصف عليه وسالمه اهلل

 بكر أبو) الشيخان فعله كام املسلمني مصالح من

ٿٿٺ﴿ (عنهام تعاىل اهلل ريض وعمر

 أنه فاعلموا تعاىل باهلل آمنتم كنتم إن أي: ﴾ٿ

 تنعواواق إليهم فسلموه هلؤالء اخلمس جعل

 ﴾ٹٹٹٿ﴿ الباقية األربعة باألمخاس

ٹ﴿ والنرص واملالئكة اآليات من ملسو هيلع هللا ىلص حممد

ڦڦ﴿ والكافرون املسلمون ﴾ڤڦڤڤ﴿ والباطل احلق بني فيه فرق فإنه بدر يوم ﴾ڤ

مداد الكثري عىل القليل نرص عىل فيقدر ﴾ڄڄڄڦ  باملالئكة. واإل 

چڃ﴿ (املدينة جهة إىل القريبة الدنيا:) الوادي شط العدوة ﴾ڃڃڃڄ﴿ (49)

 من أسفل مكان يف ﴾ڇڇچ﴿ قوادها أو العري أي: ﴾چ﴿ املدينة من البعدى ﴾چ

 نفوسهم وتوطني عنها املقاتلة عىل وحرصهم بالركب واستظهارهم العدو قوة عىل الداللة وفائدهتا مكانكم.

 (وضعف اختالط :أي) والتياث املسلمني شأن وضعف جهدهم، منتهى ويبذلوا مراكزهم ُيلوا ال أن عىل

 (تغوص :أي) تسوخ رخوة كانت الدنيا العدوة فإن الفريقني مراكز ذكر ولذا عادة، غلبتهم واستبعاد أمرهم

ڍڍڇڇ﴿ القصوى العدوة بخالف ماء، هبا كني ومل بتعب إال فيها يمشى وال األرجل فيها

 منهم، هيبة امليعاد يف أنتم الختلفتم وحاهلم حالكم علمتم ثم القتال وهم أنتم تواعدتم لو :أي ﴾ڌڌ

 فيزدادوا للعادة خارقاً  تعاىل اهلل من صنعاً  إال ليس الفتح من هلم اتفق ما أن ليتحققوا عليهم الظفر من ويأساً 

 حقيقاً  ﴾ژژڈڈڎ﴿ ميعاد غري من احلال هذه عىل بينكم مجع ﴾ڎ﴿ وشكراً  إيامناً 

 املعنى: ﴾گڳگگگککککڑڑ﴿ أعدائه وقهر أوليائه نرص وهو فعلي بأن

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڤڦڤڤ

چچچڃڃڃڃ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳگڳگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےےھھھھ

ۈۆۆۇۇڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئەئەئائائىىېې

 ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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 وقعة فإن ومعذرة، حجة له يكون لئال شاهدها حجة عن يعيش من ويعيش عاينها بينة عن يموت من ليموت

 ﴾ڱڱڳڳڳ﴿ بينة وضوح عن آمن من وإيامن كفر من كفر ليصدر أو الواضحة. اآليات من بدر

 وثوابه. آمن من وإيامن وعقابه، كفر من بكفر

 ﴾ہۀۀڻ﴿ رؤياك يف عينك يف يقللهم إذ ﴾ڻڻڻںںڱڱ﴿ (4٢)

 أنعم ﴾ھھھھ﴿ والفرار الثبات بني آراؤكم وتفرقت القتال أمر يف ﴾ہہہ﴿ جلبنتم

 أحواهلا. من يغري وما فيها سيكون ما يعلم ﴾ڭۓۓےے﴿ والتنازع الفشل من بالسالمة

 ابن قال حتى املسلمني أعني يف قللهم وإنام ﴾ۆۆۇۇڭڭڭ﴿ (44)

 الرسول لرؤيا وتصديقاً  هلم تثبيتاً  مئة، أراهم :فقال ؟سبعني أتراهم :جنبه إىل ملن عنه تعاىل اهلل ريض مسعود

 قبل أعينهم يف وقللهم جزور، َأَكلة وأصحابه حممداً  إن جهل: أبو قال حتى ﴾ٴۇۈۈ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص

 فتبهتهم الكثرة لتفجأهم مثليهم يروهنم حتى كثرهم ثم هلم، يستعدوا وال عليهم ليجرتؤوا تالالق التحام

 كثرياً  والقليل قليالً  الكثري يرى قد كان وإن البرص فإن الوقعة تلك آيات عظائم من وهذا قلوهبم، وتكرس

 دون بعض إبصار عن بصاراأل تعاىل اهلل بصد ذلك يتصور وإنام احلد، هذا إىل وال الوجه هذا عىل ال لكن

 عىل االكتفاء ثمة باألمر املراد ألن كرره ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿ الرشوط يف التساوي مع بعض

 .﴾ىېېېې﴿ وحزبه اإلرشاك وإذالل وأهله اإل سالم إعزاز وههنا ،املحكي الوجه

 إال يلقون كانوا ما املؤمنني ألن يصفها ومل مجاعة حاربتم ﴾وئەئەئائائى﴿ (45)

 له داعني احلرب مواطن يف ﴾ۆئۇئۇئ﴿ للقائهم ﴾وئ﴿ القتال يف غلب مما واللقاء ،الكفار

 تنبيه وفيه واملثوبة، النرصة من بمرادكم تظفرون ﴾ۈئۈئۆئ﴿ لنرصه بنيمرتق   بذكره مستظهرين

 برشارشه عليه ويقبل الشدائد عند إليه يلتجئ وأن ،تعاىل اهلل ذكر عن يشء يشغله ال أن ينبغي العبد أن عىل

ـي   :أي)  األحوال. من يشء يف عنه ينفك ال لطفه بأن واثقاً  البال فارغ (تهبكل 
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 ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (41)

پ﴿ أحد أو ببدر فعلتم كام اآلراء باختالف

 :أي) للدولة مستعارة والريح ﴾پپپ

 مشبهة ونفاذه أمرها متيش   يف إهنا حيث من (للغلبة

 فإن احلقيقة هبا املراد :وقيل ونفوذها. هبوهبا يف هبا

 ويف تعاىل، اهلل يبعثها بريح إال تكون ال النرصة

 «بالدبور عاد وأهلكت بالصبا نرصت» :احلديث

 ريح والصبا: .[تعاىل اهلل امرمحه مسلمو البخاري ]أخرجه

 الغرب. جهة من ريح والدبور: الرشق، جهة من

 بالكالءة ﴾ٺٺٺڀڀڀڀ﴿

 والنرصة. (والرعاية باحلفظ)

 ﴾ٹٿٿٿٿٺ﴿ (47)

 العري حلامية منها خرجوا حني مكة أهل يعني

 ليثنوا ﴾ٹٹ﴿ وأرشاً  فخراً  ﴾ٹ﴿

 بلغوا ملا أهنم وذلك والسامحة، بالشجاعة عليهم

 بدراً  نقدم حتى واهلل ال جهل: أبو فقال ،عريكم سلمت فقد ارجعوا أن سفيان أيب رسول وافاهم اجلحفة

قوا ولكن فوافوها العرب، من َحرضنا َمن هبا نطعمو القيان علينا وتعزف اخلمور فيها ونرشب  املنايا كأس س 

 تقوى أهل يكونوا بأن وأمرهم مرائني، بطرين أمثاهلم يكونوا أن املؤمنني فنهى النوائح، عليهم وناحت

 (تعاىل اهلل من العبد بر  يق عال   جوهر اإلخالص :أقول) هبضد   أمر اليشء عن النهي إن حيث من وإخالص

 عليه. فيجازهيم ﴾ڄڄڦڦڦڤڦڤڤڤ﴿

چڃ﴿ إليهم وسوس بأن وغريها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول معاداة يف ﴾ڃڃڃڄڄ﴿ (48)

 وخيل قلوهبم( يف )أي: وعهمر   يف ألقى أنه املعنى: ﴾ڍڍڇڇڇڇچچچ

ددهم، َعددهم لكثرة يطاقون وال يغلبون ال أهنم إليهم ڌڌ﴿ هلم جمري إياه اتباعهم أن وأومههم وع 

 أنه إليهم خيل ما وعاد كيده بطل أي: القهقرى رجع ﴾ڈڈڎ﴿ الفريقان تالقى :يأ ﴾ڎ

 وخاف منهم أترب   :أي ﴾گڳگگگککککڑڑژژ﴿ هالكهم سبب جمريهم

 .﴾ڱڳڳڳ﴿ باملالئكة املسلمني تعاىل اهلل إمداد رأى ملا حاهلم من وأيس عليهم

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڤڦڤڤ

ڇچچچچڃڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڳڳڳگڳگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۋۋٴۇۈۈۆۆ

ىېېېېۉۉۅۅ

ۆئۆئۇئوئۇئوئەئائەئائى

 ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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يامن إىل يطمئنوا مل والذين ﴾ڻڻںںڱڱڱ﴿ (42)  يف وبقي بعد اإل 

 مئة ثالث وهم فخرجوا به هلم يد ال ملا تعرضوا حتى ﴾ۀۀ﴿ املؤمنني يعنون ﴾ڻڻ﴿ شبهة قلوهبم

 استجار من ي ذل   ال غالب ﴾ھھھ﴿ هلم جواب ﴾ہہہہ﴿ ألف زهاء إىل عرش وبضعة

 إدراكه. عن ويعجز العقل يستبعده ما البالغة بحكمته يفعل ﴾ےھ﴿ قل   وإن به

 :أي ﴾ۆۆۇ﴿ ببدر ﴾ۇڭڭڭڭۓۓے﴿ (52)

 اآلخرة بعذاب هلم بشارةً  ،ذوقوا ويقولون :أي ﴾ۋٴۇۈۈ﴿ أدبر وما منهم أقبل ما يرضبون

 (.مهتك   هذا)

 واملعايص الكفر من كسبت ما بسبب ﴾ۉۅۅ﴿ والعذاب الرضب ﴾ۋ﴿ (51)

 إىل منسوباً  ليس :يأ ،للمبالغة وليست بللتسب   مظال   وصيغة :أقول) ﴾ىېېېېۉ﴿

 (.بأنواعه الظلم لنفي فهي ،أصاًل  الظلم

 دأبوا الذي وطريقهم عملهم وهو فرعون آل دأب مثل هؤالء دأب :أي ﴾ائەئائى﴿ (59)

 أخذ كام ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ ﴿ فرعون آل قبل من ﴾ۇئوئوئەئ﴿ عليه داموا أي: فيه

 يشء. دفعه يف يغلبه ال ﴾ییىئىئىئېئ﴿ هؤالء
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ٻ﴿ هبم حل ما إىل ةإشار ﴾ٱ﴿ (5٢)

 إياها مبدالً  ﴾ڀپپپپٻٻٻ

 من هبم ما يبدلوا ﴾ٺٺڀڀڀ﴿ بالنقمة

 ملا ﴾ٿٺٺ﴿ أسوأ حال إىل احلال

 يفعلون. بام ﴾ٿٿ﴿ يقولون

ڤٹٹٹٹٿ﴿ (54)

ڦڦڦڦڤڤڤ

 به نيط وملا للتأكيد تكرير ﴾ڄڄڄڄ

 مْ َرهب    ب آيات   بقوله: النعم كفران عىل الداللة من

رق من ﴾ڃ﴿ فرعون آل به أخذ ما وبيان  الف 

ڃ﴿ قريش وقتىل القبط غرقى من أو املكذبة،

 واملعايص. بالكفر أنفسهم ﴾ڃڃ

 ﴾ڇڇڇچچچچ﴿ (55)

ڍڍڇ﴿ فيه ورسخوا الكفر عىل أرصوا

 إيامن. منهم يتوقع فال ﴾ڌ

 اهلل رسول عاهدهم قريظة هيود وهم ﴾ڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿ (51)

( يعاونوا ال )أي: لئوايام ال أن ملسو هيلع هللا ىلص  فنكثوا عاهدهم ثم نسينا وقالوا: بالسالح املرشكني فأعانوا ،عليه العدو 

 الغدر ةب  س   ﴾کککک﴿ فحالفهم مكة إىل األرشف بن كعب بورك اخلندق، يوم عليه ومالؤوهم

 وتسليطه للمؤمنني نرصه أو فيه تعاىل اهلل يتقون ال أو ،العهد( نقض والغدر عاقبته، الغدر عار :أي) تهب  ومغَ 

 عليهم. إياهم

 مناصبتك عن ففرق ﴾ڳڳگگ﴿ هبم وتظفرن تصادفنهم فإما ﴾گگ﴿ (57)

 لعل ﴾ڱڱڱ﴿ الكفرة من وراءهم َمن ﴾ڳڳ﴿ فيهم والنكاية بقتلهم عنها ونكل

 يتعظون. املرشدين

 ﴾ڻڻ﴿ لك تلوح بأمارات عهد نقَض  ﴾ڻ﴿ معاهدين ﴾ڻںںڱ﴿ (58)

مْ إَليْ  فاطرح  وال العداوة يف قصد وطريق عدل عىل ﴾ۀہۀ﴿ (وبينهم بينك العهد فافسخ :أي) عهدهم ه 

 .(]النسفي[ للعهود )الناقضني ﴾ھھھہہہ﴿ منك خيانة يكون إنهف احلرب تناجزهم

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳگگگگکککک

ںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہہہۀہۀڻڻڻڻ

ۇڭڭڭۓڭۓےےھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 ىبمبخبحبجبىئيئمئحئجئیی
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 ال أو ،تعاىل اهلل يفوتون ال :أي ﴾ۇڭڭڭ﴿ فأفلتوا ﴾ۓڭۓےےھ﴿ (52)

 إدراكهم. عن عاجزاً  طالبهم جيدون

 ما كل من ﴾ٴۇۈۈۆ﴿ الكفار أو العهد لناقيض ﴾ۆ﴿ املؤمنون أهيا ﴾ۇ﴿ (12)

 عىل يقول والسالم الصالة عليه سمعته قال: عنه تعاىل اهلل ريض عامر بن عقبة وعن احلرب. يف به يتقوى

 التي للخيل ماس ﴾ۅۋۋ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه «ثالثاً  قاهلا ،الرمي القوة إن   أال» :املنرب

ېې﴿ مكة كفار يعني ﴾ېېۉ﴿ به ختوفون ﴾ۉۅ﴿ تعاىل اهلل سبيل يف تربط

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿ بأعياهنم تعرفوهنم ال ﴾ائى﴿ الكفرة من غريهم من ﴾ى

 الثواب. نقص أو العمل بتضييع ﴾ىئىئېئېئ﴿ جزاؤه ﴾ېئۈئۈئۆئ

مئحئ﴿ معهم وعاهد ﴾جئی﴿ االستسالم أو للصلح ﴾ی﴿ مالوا ﴾یی﴿ (11)

 ﴾خبحبجب﴿ هبم وحييقه مكرهم من يعصمك تعاىل اهلل فإن فيه، خداعاً  إبطاهنم من ختف وال ﴾ىئيئ

 بنياهتم. ﴾ىبمب﴿ ألقواهلم
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پٻٻٻٻٱ﴿ (19)

ڀڀڀڀپ﴿ كافيك ﴾پپ

 مجيعًا. ﴾ٺ

 من فيهم ما مع ﴾ٺٿٺٺ﴿ (1٢)

ٹٿٿٿ﴿ يشء أدنى يف والضغينة العصبية

 تناهي أي: ﴾ڤڤڤٹٹٹ

 ذات إصالح يف منفق فقأن لو حد إىل وهتمعدا

 األلفة عىل يقدر مل األموال من األرض يف ما بينهم

 بقدرته ﴾ڦڦڦڦڤ﴿ واإل صالح

 يشاء كيف يقلبها للقلوب املالك فإنه البالغة،

 ﴾ڄڄ﴿ والغلبة القدرة تام ﴾ڄڄ﴿

 :وقيل يريده، ما يفعل أن ينبغي كيف أنه يعلم

 :أي) إحن بينهم انك واخلزرج األوس يف اآلية

 ساداهتم، فيها هلكت ووقائع هلا أمد ال (أحقاد

 باإلسالم بينهم وألف ذلك تعاىل اهلل فأنساهم

 .أنصاراً  وصاروا تصاَفوا حتى

 يف بالبيداء نزلت واآلية ﴾ڇچچچچ﴿ كافيك ﴾ڃڃڃڃ﴿ (14)

 عنه، تعاىل اهلل ريض عمر أسلم ثم نسوة، وست رجاًل، وثالثون ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع أسلم وقيل: بدر، غزوة

  .إسالمه يف نزلت عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال ولذلك فنزلت،

ژڈڈڎڎ﴿ عليه حثهم يف بالغ ﴾ڌڌڍڍڇڇڇ﴿ (15)

 الواحد بمصابرة األمر معنى يف رشط ﴾ڳگگگگککککڑڑژ

 أهنم بسبب ﴾ڱڱڳڳڳ﴿ ييدهوتأ تعاىل اهلل بعون َغلبوا صربوا إن بأهنم والوعد للعرشة،

ت ل وا أو َقَتل وا الدرجات وعوايل الثواب رجاء املؤمنني ثبات يثبتون ال ،اآلخر واليوم باهلل جهلة  وال ،ق 

 (.الكفار وهم) واخلذالن اهلوان إال تعاىل اهلل من يستحقون

ھھھھہہہہۀڻۀڻڻڻںںڱڱ﴿ (11)

 عليهم ذلك وثقل هلم والثبات العرشة مقاومة واحدال عىل أوجب ملا ﴾ڭڭڭڭۓۓےے

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٿٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگککککڑڑژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہۀڻۀڻڻڻںں

ڭۓۓےےھھھھہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

یییىئىئىئېئېئېئۈئ

 يبىبمبخبحبيئجبىئحئمئجئی

 
 



 ٢72 عاشرال اجلزء               نفالاأل سورة 

ۇۇ﴿ عنهم خفف كثروا ملا ثم بذلك فأمروا قلة فيهم كان :وقيل االثنني، الواحد بمقاومة عنهم خفف

 َيغلبون. ال فكيف واملعونة بالنرص ﴾ۆۆ

 يذل حتى فيه ويبالغ القتل يكثر ﴾ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (17)

ائائ﴿ الفداء بأخذكم حطامها ﴾ىىې﴿ أهله ويستويل اإل سالم ويعز زبهح ويقل الكفر

 ي غل ب ﴾وئوئ﴿ أعدائه وقمع دينه إعزاز من آلخرةا ثواب نيل سبب أو اآلخرة ثواب لكم يريد ﴾ەئەئ

ثخان أمر كام هبا، وُيصه حال بكل يليق ما يعلم ﴾ۇئۇئ﴿ أعدائه عىل أولياءه  االفتداء عن ومنع باإل 

 للمؤمنني. الغلبة وصارت احلال حتولت ملا املن   وبني بينه وخري   كنيللمرش الشوكة كانت حني

 فاستشار طالب أيب بن وعقيل العباس فيهم أسرياً  بسبعني بدر يوم أتى السالمو الصالة عليه أنه روي

 فدية منهم وخذ ،عليهم يتوب تعاىل اهلل لعل استبقهم وأهلك قومك عنه: تعاىل اهلل ريض بكر أبو فقال ،فيهم

 أغناك تعاىل اهلل وإن ،الكفر أئمة فإهنم أعناقهم ارضب عنه: تعاىل اهلل ريض عمر وقال أصحابك، هبا تقوي

 فلنرضب أخوهيام من عنهام تعاىل اهلل ريض ومحزة علياً  نومك   ـ له لنسيب ـ فالن من ين  ك  مَ  الفداء، عن

 ألني تكون حتى رجال قلوب ليلني اهلل إن» وقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول (إليه لم  يَ  فلم :أي) ذلك وَ هَيْ  فلم أعناقهم،

 قال: إبراهيم مثل بكر أبا يا مثلك وإن احلجارة، من أشد   تكون حتى رجال قلوب ليشدد اهلل وإن اللني، من

ْْفَإِنَهُْْتَِبَعِنَْْفَمنْ ﴿َ ﴾َْغُفورْ ْفَإِنََكَْْعصاِنَْْوَمنْ ِْمنِّ ْ قال: نوح مثل عمر يا ومثلك [٢1 ]إبراهيم: رَِحيم  ّْلَْْ﴿رَبِّ
ْْتََذرْ  ر ِضََْْعَ

َ  اهلل ريض عمر فدخل ،فنزلت الفداء، فأخذوا أصحابه فخري   «[62ُ]نوح:َُديَاراً﴾ْال اكِفِرينَِْْمنَْْال 

 وإال ،بكيت بكاء أجد فإن أخربين اهلل رسول يا فقال: ،يبكيان بكر وأبو هو فإذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عىل عنه تعاىل

 لشجرة الشجرة، هذه من أدنى عذاهبم عيل   عرض ولقد الفداء أخذهم يف أصحابك عىل ابك» فقال: ،تباكيت

 .تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه «قريبة

 اهلل علم يف وأ) املحفوظ اللوح يف إثباته سبق تعاىل اهلل من حكم لوال ﴾ېئۈئۈئۆئۆئ﴿ (18)

 أخطؤوا وإن ،أجران هلم أصابوا إذا املجتهدونف ولذا :أقول) اجتهاده يف املخطئ يعاقب ال أن وهو (،تعاىل

 أخذوها التي الفدية أن أو عنه، بالنهي هلم يرصح مل بام قوماً  أو بدر أهل يعذب ال أن أو (.واحد أجر فلهم

 .﴾یىئىئ﴿ الفداء من ﴾ىئېئ﴿ لنالكم ﴾ېئ﴿ هلم ستحل

 فنزلت ئمالغنا عن أمَسكوا وقيل: الغنائم، مجلة من فإهنا الفدية من ﴾ییی﴿ (12)

 األولني عىل حرمتها أو املعاتبة، تلك بسبب منه نفوسهم يف وقع ما إزاحة وفائدته حالالً، أكالً  :أي ﴾جئ﴿

 أباح ﴾يبىب﴿ ذنبكم لكم غفر ﴾مبخبحب﴿ خمالفته يف ﴾يئجبىئحئمئ﴿ بقوله: وصفه ولذلك

 أخذتم. ما لكم
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (72)

 إيامناً  ﴾ٺڀڀڀڀپپ

 من ﴾ٿٿٺٺٺ﴿ وإخالصاً 

 عنه اهلل ريض العباس يف نزلت أهنا روي الفداء.

 أخويه وابني نفسه يفدي أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كلفه

 يا فقال: احلارث بن ونوفل طالب أيب بن عقيل

 عليه فقال بقيت ما قريشاً  أتكفف تركتني حممد

 أم إىل دفعته الذي الذهب أين :والسالم الصالة

 ما دريأ ال إين هلا: وقلت خروجك وقت الفضل

 فهو حدث يب حدث فإن هذا وجهي يف يصيبني

 فقال ؟وقثم والفضل اهلل وعبيد اهلل ولعبد لك

 .تعاىل ريب به أخربين قال: يدريك؟ وما العباس:

 وأنك اهلل إ ال   إله ال َوَأن صادق أنك فأشهد قال:

 ولقد ،اهلل إال أحد عليه يطلع مل واهلل   ،رسوله

 تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام رواه] الليل سواد يف إليها دفعته

 خرياً  تعاىل اهلل فأبدلني :العباس قال ،[قريب بلفظ

 أموال مجيع هبا يل أن أحب ما زمزم وأعطاين ألفاً  عرشين يف ليرضب أدناهم إن عبداً  عرشون اآلن يل ذلك من

 .﴾ڤٹٹٹٿٹٿ﴿ بقوله: املوعود يعني ،ربكم من املغفرة أنتظر وأنا مكة أهل

 ونقض بالكفر ﴾ڦڦڦ﴿ عاهدوك ما نقض ﴾ڤ﴿ األرسى يعني ﴾ڤڤ﴿ (71)

 اخليانة أعادوا فإن بدر يوم فعل كام منهم فأمكنك :أي ﴾ڄڄڄڄڦ﴿ بالعقل املأخوذ ميثاقه

 .﴾ڃڃڃڃ﴿ منهم فسيمكنك

 الصالة عليه ولرسوله تعاىل هلل حباً  أوطاهنم هاجروا املهاجرون هم ﴾چچچچ﴿ (79)

 (والبغال واحلمري واخليل والغنم البقر عىل يطلق اسم) الكراع يف فرصفوها ﴾ڇڇ﴿ والسالم

 هم ﴾ڎڌڌ﴿ القتال بمبارشة ﴾ڍڍڇڇ﴿ املحاويج عىل وأنفقوها والسالح

 وكان املرياث، يف ﴾ژژڈڈڎ﴿ أعدائهم عىل ونرصوهم ديارهم إىل املهاجرين آووا األنصار

ولُوا﴿ بقوله: نسخ حتى األقارب دون النرصةو باهلجرة يتوارثون واألنصار املهاجرون
ُ
ر حامَِْْوأ

َ َْبع ُضُهمْ ْال 
و ىل
َ
ْْأ  توليهم من :أي ﴾ڳڳڳگگگگککککڑڑ﴿ [75 ]األنفال: ﴾بِبَع ض 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگککککڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭڭۓےۓےھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇ

ېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 خبحبجبيئىئمئجئحئییییىئ
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ڻں﴿ املرشكني عىل تنرصوهم أن عليكم فواجب ﴾ںڱڱڱڱڳ﴿ املرياث يف

 .﴾ھہہہہ﴿ عليهم لنرصهم عهدهم ينقض ال فإنه عهد ﴾ۀۀڻڻڻ

 إال ﴾ڭۓ﴿ (النرصة :أي) املؤازرة أو املرياث يف ﴾ےۓےھھھ﴿ (7٢)

 وبني بينكم العالئق وقطع التوارث يف حتى لبعض بعضكم وتويل بينكم التواصل من به أمرتم ما تفعلوا

ۇ﴿ الكفر وظهور اإليامن ضعف وهي عظيمة، فيها فتنة حتصل ﴾ۇڭڭڭ﴿ الكفار

 . الدين يف ﴾ۆۆ

 ﴾ىىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (74)

 من مقتضاه بتحصيل إيامهنم حققوا الذين هم منهم اإليامن يف الكاملني أن بني   أقسام ثالثة املؤمنني قسم ملا

 تبعة ال ﴾وئەئەئائائ﴿ :فقال الكريم املوعد هلم ووعد احلق، ونرصة املال وبذل واجلهاد اهلجرة

  (.بعالمتهم :أي) همت  مَ بس   سمويت   هبم سيلحق من يناألمر يف هبم أحلق ثم فيه، منة وال له

 املهاجرون أهيا مجلتكم من :أي ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ (75)

 اللوح يف أو حكمه، يف ﴾جئحئیی﴿ األجانب من التوارث يف ﴾ییىئىئىئ﴿ واألنصار

 أواًل، اهرةواملظ اإلسالم بنسبة إناطتها يف واحلكمة املواريث من ﴾خبحبجبيئىئمئ﴿ القرآن يف أو

 .ثانياً  القرابة واعتبار

 نفالاأل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َرب   هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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 التوبة سورة

د  ﴿ قوهل: من آيتي إال قيل:و مدنيَّة، م   ل ق  اء ك   ج 
ول    وعرشون وتسع مئة وآيهاْ﴾ر س 

 براءة هذه :أي ﴾ٻٻٻٱ﴿ (1)

پپٻ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل اهلل من واصلة

 ه  ورسولَ  تعاىل اهللَ أن   املعنى: ﴾ڀپپ

ئا ملسو هيلع هللا ىلص  املرشكني. به عاهدتم الذي العهد من َبر 

ڀڀ﴿ (فسريوا :أي) ﴾ڀ﴿ (9)

 احلجة وذي القعدة وذي شوال ﴾ٺٺ

 تفوتونه ال ﴾ٿٿٿٿٺٺ﴿ واملحرم

 ﴾ڤٹٹٹٹ﴿ أمهلكم وإن

 اآلخرة. يف والعذاب الدنيا يف واألرس بالقتل

 أي: ﴾ڦڦڦڤڤڤ﴿ (٢)

 فيه ألن العيد، يوم ﴾ڄڄڦ﴿ إعالم

 فيه، كان اإل عالم وألن أفعاله، ومعظم احلج متام

 اإلمام ]أخرجه «األكرب احلج يوم هذا» فقال: الوداع حجة يف جلمراتا عند النحر يوم وقف ملسو هيلع هللا ىلص أنه روي وملا

صف .تعاىل[ اهلل رمحهام والرتمذي أمحد اإلمام ]رواه «عرفة احلج» :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله عرفة، يوم :وقيل .تعاىل[ اهلل رمحه البخاري  وو 

 من :أي ﴾ڃڃڃڃ﴿ تعاىل اهلل بأن :أي ﴾ڄڄ﴿ األصغر احلج تسمى العمرة ألن كربباأل احلج

ول   :أي) ﴾چچ﴿ عهودهم ڍڇڇڇ﴿ فالتوب ﴾ڇ﴿ والغدر الكفر من ﴾چچ﴿ (بريء   هوَرس 

 طلباً  تفوتونه ال ﴾ڈڈڎڎڌڌ﴿ والوفاء اإلسالم عن التويل عىل ثَبت م أو التوبة، عن ﴾ڍ

 (.هتكم هذا) اآلخرة يف ﴾ککڑڑژژ﴿ الدنيا يف هرباً  تعجزونه وال

 مل أو ينكثوه، ومل العهد رشوط من ﴾ڳڳڳگگگگکک﴿ (4)

 ﴾ڻڻڻںںڱ﴿ أعدائكم من ﴾ڱڱڱڳ﴿ قط يرضوكم ومل منكم يقتلوا

روهم وال مدهتم، متام إىل ْ  من عهدهم إمتام أن عىل وتنبيه تعليل   ﴾ہہۀۀڻ﴿ الناكثني جمرى جت 

 التقوى. باب

ھ﴿ (فروايسا :أي) فيها يسيحوا أن للناكثني أبيح التي ﴾ھھ﴿ انقىض ﴾ہہ﴿ (5)

029ْْْْْْْْبَةِاتل وُُُۡسوَرة9ُُْْْْْْْْْْْْ
ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳگگگگککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۓۓےےھھ

ۈۆۆۇڭۇڭڭڭ

ېېۉۉۅۋۅۋٴۇۈ

ەئەئائائىىېې

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
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ل   من ﴾ےے﴿ الناكثني ﴾ھ  أو واحبسوهم، ﴾ۓ﴿ وْأرسوهم ﴾ۓ﴿ َحَرم   أو ح 

يلوا  ﴾ۆۇ﴿ البالد يف طوايتبس   لئال ،ممر   كل   ﴾ڭۇڭڭڭ﴿ احلرام املسجد وبني بينهم ح 

يامن الرشك عن  فدعوهم ﴾ۋۅۋ﴿ وإيامهنم لتوبتهم تصديقاً  ﴾ٴۇۈۈۆ﴿ باإل 

 غفر رحيم، غفور تعاىل اهلل ألن فخلوهم أي: ﴾ېېۉۉۅ﴿ كذل من بيشء هلم تتعرضوا وال

 (.تابوا أن بعد) سلف قد ما هلم

 جوارك منك وطلب استأمنك ﴾ائ﴿ هلم بالتعرض املأمور ﴾ىىېې﴿ (1)

نه ﴾ائ﴿  مل إن أمنه موضع ﴾ۆئۆئۇئۇئ﴿ األمر حقيقة عىل ويطلع ويتدبره ﴾وئوئەئەئ﴿ فأم 

 من بد فال إليه، تدعوهم ما حقيقة وما اإليامن ما ﴾ىئېئېئېئۈئ﴿ األمر أو األمن ﴾ۈئ﴿ يسلم

 ويتدبرون. يسمعون ريثام أماهنم
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ٻٻٻٱ﴿ (7)

نكار بمعنى استفهام ﴾پپپٻ  اإل 

 مع ينكثوه وال عهد هلم يكون ألن واالستبعاد

 اهلل يفي ألن أو حقدهم(، )أي: صدورهم َوْغَرة  

ڀپ﴿ نكثوه وهم بالعهد ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل

 قبل   املستثنون هم ﴾ٺٺڀڀڀ

 فرتبصوا :أي ﴾ٿٿٿٿٺٺ﴿

 عىل فاستقيموا العهد عىل استقاموا فإن أمرهم،

 )الذين ﴾ڤٹٹٹٹ﴿ الوفاء

 .(]املقتطف[ املوعود وُيافون بالعهود يوفون

 عىل ثباهتم الستبعاد تكرار ﴾ڤ﴿ (8)

 أهنم وحاهلم أي: ﴾ڦڤڤ﴿ العهد

 فيكم يراعوا ال ﴾ڦڦڦ﴿ بكم يظفروا إن

لفًا، ﴾ڄ﴿  عهدًا، أي: ﴾ڄڄڄ﴿ قرابة وقيل: ح 

 ﴾ڃڃ﴿ إغفاله عىل يعاب حقاً  أو

 به تتفوه ما ﴾ڃڃ﴿ الظفر عند مراقبتهم عدم إىل املؤدية العهد، عىل لثباهتم املنافية حاهلم لبيان استئناف  

 وختصيص   تردعهم. مروءة وال متنعهم( )أي: تزعهم عقيدة ال متمردون ﴾چچچ﴿ أفواههم

 السوء. أحدوثة إىل جير   عام والتعفف الغدر، عن التجنب( )أي: التفادي من الكفرة بعض يف ملا األكثر

 األهواء اتباع وهو يسريًا، عوضاً  ﴾ڇڇ﴿ بالقرآن استبدلوا ﴾ڇڇچ﴿ (2)

 احلجاج بحرص بيته سبيل أو إليه، املوصل دينه ﴾ڌڌڍڍ﴿ (الدنيا وحب أقول:) والشهوات

 .﴾ژژڈڈڎڎ﴿ والعامر

 وهذا املنافقني يف عام األول وقيل: تكرير. ال تفسري هو ﴾گگککککڑڑ﴿ (12)

گگ﴿ وأطعمهم سفيان أبو مجعهم الذين األعراب أو اليهود وهم اشرتوا، بالذين خاص

 الرشارة. يف ﴾ڳڳ

 إخوانكم فهم ﴾ڻڻںںڱڱڱڱ﴿ الكفر عن ﴾ڳڳ﴿ (11)

 لفص   ما تأمل عىل حث   وهو ﴾ہۀۀڻڻ﴿ عليكم ام وعليهم لكم ما هلم الدين، يف

 التائبني. خصال أو املعاهدين أحكام من

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڍڇڇڇڇچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳگگگگکککک

ںڱڱڱڱڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻں

ۓےےھھھھہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۈ

ېىېېېۉۉ

 ۆئۇئۇئوئوئەئەئائىائ
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 بالعهود الوفاء أو األيامن من عليه بايعوا ما نكثوا وإن ﴾ھھھہہہ﴿ (19)

 املرشكني رؤساء :أي ﴾ڭڭۓۓ﴿ األحكام وتقبيح التكذيب برصيح ﴾ےےھ﴿

 إذا الذمي أن عىل دليل وفيه ينكثوا. ومل طعنوا ملا وإال قيقة،احل عىل هلم أيامن ال :أي ﴾ۇۇڭڭ﴿

 هم عام ينتهوا أن املقاتلة يف غرضكم ليكن :أي ﴾ۈۆۆ﴿ عهده نكث فقد اإل سالم يف طعن

 .هبم األذية إيصال ال ،(اخليانة أو الكفر من) عليه

 عليه الرسول مع حلفوها التي ﴾ۅۋ﴿ القتال عىل حتريض   ﴾ۋٴۇۈ﴿ (1٢)

 ﴾ۉۉۅ﴿ خزاعة عىل بكر بني فعاونوا عليهم يعاونوا ال أن عىل واملؤمنني والسالم صالةال

 املدينة من بإخراجه واومَه   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد نكثوا اليهود، هم :وقيل الندوة. بدار أمره يف تشاوروا حني

 مكروه ينالكم أن خشية قتاهلم أترتكون ﴾ىائ﴿ واملقاتلة باملعاداة ﴾ېىېېې﴿

يامن قضية فإ ن ﴾ۆئۇئۇئوئ﴿ أمره ترتكوا وال أعداءه فقاتلوا ﴾وئەئەئائ﴿ منهم  أن اإل 

شى ال  وعال. جل منه إال ُي 
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 موجبه بيان بعد بالقتال أمر   ﴾ٱ﴿ (14)

ٻٻ﴿ عليه والتوعد تركه عىل والتوبيخ

 هلم وعد   ﴾پپٻٻ

 قتلهم من والتمكن عليهم بالنرص قاتلوهم إن

 ﴾ڀڀڀپپ﴿ وإذالهلم

 خزاعة. بني ييعن

 لقوا ملا ﴾ٺٺٺڀ﴿ (15)

 من واآلية وعدهم. بام تعاىل اهلل أوىف وقد منهم.

 بأن إخبار   ﴾ٿٹٿٿٿٺ﴿ املعجزات

 أيضاً  ذلك كان وقد كفره، عن يتوب بعضهم

 ﴾ڤٹ﴿ سيكون وما كان بام ﴾ٹٹ﴿

 احلكمة. وفق عىل إال حيكم وال يفعل ال

 حني للمؤمنني خطاب   ﴾ڤڤ﴿ (11)

ڦڤ﴿ للمنافقني وقيل: القتال. عضهمب كره

 يتبني ومل ﴾ڄڄڄڦڦڦ

 ﴾ڇڇچچچچڃڃڃڃڄ﴿ غريهم من جاهدوا الذين وهم منكم، اخلل ص

 كاملزيح وهو منه. غرضكم يعلم ﴾ڌڍڍڇڇ﴿ أرسارهم إليهم وي فشون يوالوهنم بطانةً 

م ملا  ﴾.ڦڦڦ﴿ قوله: ظاهر من ي توه 

 املسجد عن فضاًل  املساجد نم شيئاً  ﴾ژژڈڈ﴿ هلم صح ما ﴾ڎڎڌ﴿ (17)

 ما واملعنى .والسالم الصالة عليه الرسول وتكذيب الرشك بإظهار ﴾کککڑڑ﴿ احلرام

ه العباس أرس ملا أنه روي غريه. وعبادة تعاىل اهلل بيت عامرة متنافيني؛ أمرين بني جيمعوا أن هلم استقام  عري 

 تذكرون بالكم ما فقال: القول، يف عنه تعاىل اهلل ريض عيل   له وأغلظ الرحم، وقطيعة بالرشك املسلمون

 :أي) العاين ونفك احلجيج ونسقي الكعبة ونحجب احلرام املسجد لنعمر إنا حماسننا؟ وتكتمون مساوينا

ڳگگ﴿ الرشك من قارهنا بام هبا يفتخرون التي ﴾گگک﴿ فنزلت (األسري

 ألجله. ﴾ڳڳ

 :أي ﴾ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ﴿ (18)

 بالرسج وتنويرها بالفرش تزيينها عامرهتا ومن والعملية. العلمية للكامالت اجلامعني هلؤالء عامرهتا تستقيم إنام

پٻٻٻٻٱ

ڀڀڀڀپپپ

ٹٹٹٿٹٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈ

ڳڳڳگگگگک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہھہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ەئائائىېىېېېۉۉۅۅۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 جئیییىئیىئىئېئېئېئ
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ْبنَ  مل عام وصيانتها فيها، العلم ودروس والذكر العبادة وإدامة يامن يذكر مل وإنام الدنيا. كحديث له ت   اإل 

لم ملا ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول يامن أن ع  يامن ومتامه قرينه تعاىل باهلل اإل   ﴾ہھہہہ﴿ والسالم الصالة عليه به اإل 

بل ية، املحاذير عن اخلشية فإن الدين، أبواب يف أي: ےھھھ﴿ عنها يتاملك العاقل يكاد ال ج 

 هلم وتوبيخاً  بأعامهلم، واالنتفاع االهتداء يف املرشكني ألطامع قطعاً  التوقع بصيغة ذكره ﴾ۓۓے

 ؟!بأضدادهم كظن   فام ولعل عسى بني دائراً  اهتداؤهم كان إذا كامهلم مع هؤالء فإن مهتدون. بأهنم بالقطع

 عليها. كلواويت   بأحواهلم وايغرت   أن للمؤمنني ومنعاً 

 ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ﴿ (12)

 يشب ه أن إنكار واملعنى .آمن من كإيامن احلاج سقاية أجعلتم أو آمن، كمن احلاج سقاية أهل أجعلتم أي:

م املرشكون م باملؤمنني املحَبطة وأعامهل   عدم وبني   ﴾ېىېېې﴿ بقوله: ذلك رقر   ثم املثَبتة. وأعامهل 

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ومعاداة بالرشك ظلمة الكفرة؛ :أي ﴾وئەئەئائائى﴿ :تعاىل بقوله تساوهيم

 !والصواب للحق   قهمووف   تعاىل اهلل هداهم الذين يساوون فكيف الضاللة، يف منهمكون

 وأكثر رتبة أعىل ﴾ىئیىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ (92)

 ﴾جئییی﴿ عندكم والعامرة السقاية أهل من أو الصفات، هذه فيه تستجمع مل ممن كرامة

 دونكم. تعاىل اهلل عند احلسنى ونيل بالثواب
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ٻٻٻٻٱ﴿ (91)

 دائم. ﴾ڀڀپپپپ

د ﴾ٺٺڀڀ﴿ (99)  لوداخل أك 

ٺ﴿ الطويل للمكث يستعمل قد ألنه بالتأبيد،

 ما دونه ي ستحقر ﴾ٿٿٿٿٺ

 الدنيا. نعيم أو ألجله استوجبوه

ڤڤٹٹٹٹ﴿ (9٢)

 ملا فإهنم املهاجرين، يف نزلت ﴾ڤڤ

 آباءنا قطعنا هاجرنا إن قالوا: باهلجرة أمروا

 ضائعني. وبقينا جتاراتنا وذهبت وعشائرنا وأبناءنا

يامن عن يمنعونكم أولياء تتخذوهم ال واملعنى:  اإل 

ڦڦ﴿ لقوله: الطاعة، عن ويصدونكم

ضوا اختاروه إن ﴾ڄڄڦڦ  عليه وحر 

 ﴾چڃڃڃڃڄڄ﴿

 موضعها. غري يف املواالة بوضعهم

 ﴾ڌڍ﴿ أقرباؤكم ﴾ڍڇڇڇڇچچچ﴿ (94)

ڈڈ﴿ فيها( والرغبة رواجها )أي: نفاقها وقت فوات ﴾ڎڎڌ﴿ اكتسبتموها

 الطبيعة حب أي:) الطبيعي دون االختياري احلب ﴾ککککڑڑژژ

. جواب   ﴾ڳڳگگگگ﴿ عنه ظالتحف   يف التكليف حتت يدخل ال فإنه (البرشية  ووعيد 

 ويف يرشدهم. ال ﴾ڱڱڱڱڳڳ﴿ مكة فتح وقيل: آجلة. أو عاجلة وبةعق واألمر

 العلوية، والروح النورانية، القلوب يف ثابت الرتجيح وهذا :)أقول منه يتخلص من وقل   عظيم، تشديد اآلية

 واالستقامة، التوفيق نسأل واهلل املوىل، خدمة ومالزمة الدنيا، حب   برتك املتيقظة ةي  الربان القدسي ة والعقلية

 إخوان تتبعت لو فإنك قليل، أقل إال منه صيتخل   ال شديد وعيد اآلية ويف نا.مه   أكرب الدنيا جتعل ال اللهم

 يبالون وال الدنيوية، األمور من يشء أحقر بفوات نونويتحز   ونيتحري   لوجدهتم الورعني الزهاد من زماننا

 الرمحن، طاعة عىل الدنيوية املشتهيات هذه آثر من أن   اآلية حمصول فإن   ؛الدينية احلظوظ من حظ   أجل   بفوات

 األهوال من لصُي هل العاجلة احلظوظ من آثره ما أن ولينظر ،عاجلة أو آجلة عقوبة لنزول فليستعد  

 (.الرامحني أرحم يا وغفرانك عفوك اللهم ؟النازلة والدواهي

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڍڇڇڇڇچ

ڈڎڎڌڌڍ

ککڑڑژژڈ

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱ

ھھہہہہۀڻۀ

ۓۓےےھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ

 ەئائائىېىېې
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 ﴾ہہۀ﴿ مواقعها وهي احلرب، مواطن يعني ﴾ڻۀڻڻڻںں﴿ (95)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فيه حارب والطائف مكة بني واد   وحنني ﴾ھہہ﴿ حنني يوم وموطن

 لن املسلمني: بعض قال التقوا فلام ـ آالف أربعة وكانوا ـ وثقيفاً  هوازنَ  ـ ألفاً  عرش اثني وكانوا ـ واملسلمون

 كثرهتم عىل واعتامدهم إعجاهبم املسلمني فأدرك شديدًا، قتاالً  واقتتلوا بكثرهتم، إعجاباً  قلة، من اليوم ن غلب

 عمه وابن العباس عمه إال معه يسل مركزه يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وبقي مكة، )املنهزمون( فل هم بلغ حتى فاهنزموا

 ،والسالم الصالة عليه شجاعته تناهي عىل شهادة هبذا وناهيك .عنهام تعاىل اهلل ريض احلارث بن سفيان أبو

ْح » ـ: َصي تاً  وكان ـ عنه تعاىل اهلل ريض للعباس فقال  يا الشجرة أصحاب يا اهلل عباد يا فنادى: ،«بالناس ص 

نقاً  وافَكر   البقرة، سورة أصحاب  مع فالتقوا املالئكة ونزلت لبيك، لبيك يقولون: واحدة( دفعة )أي: واحداً  ع 

 قال: ثم فرماهم تراب من كفاً  أخذ ثم ،«احلرب( اشتدت )أي: الوطيس محي حني هذا» ملسو هيلع هللا ىلص: فقال املرشكني،

 ﴾ے﴿ الكثرة :أي ﴾ھھھ﴿ قريب[ بلفظ تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام ]رواه فاهنزموا «الكعبة ورب اهنزموا»

غناء من  فيها جتدون ال بسعتها، :أي حبهابرَ  ﴾ڭڭۓۓے﴿ العدو أمر من أو اإل 

اً   ظهوركم الكفار ﴾ڭڭ﴿ مكانه يسعه ال كمن فيها تثبتون ال أو الرعب، شدة من نفوسكم إليه تطمئن مفر 

 منهزمني. ﴾ۇۇ﴿

 ينالذ ﴾ۅۋۋٴۇ﴿ وأمنوا هبا سكنوا التي رمحته ﴾ۈۈۆۆ﴿ (91)

 ﴾ېۉۉۅ﴿ يفروا ومل والسالم الصالة عليه الرسول مع ثبتوا الذين هم :وقيل اهنزموا.

ېې﴿ األقوال اختالف عىل عرش ستة أو ثامنية أو آالف مخسة وكانوا املالئكة يعني بأعينكم

 الدنيا. يف كفرهم جزاء هبم فعل ما :أي ﴾ەئائائى﴿ والسبي واألرس بالقتل ﴾ېى
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (97)

 يبني مل :)أقول لإلسالم بالتوفيق منهم ﴾پڀ

 (وعال جل علمه يف بقوا التائبون، هم من هنا

 ويتفضل عنهم يتجاوز ﴾ٺڀڀڀ﴿

 عليه الرسول وترك االهنزام هذا :)أقول يهمعل

 رحيم، غفور واهلل الكبائر، من والسالم الصالة

 منهم أناساً  أن» روي (هلم وغفر عنهم عفى

 يا وقالوا: وأسلموا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولر إىل جاؤوا

 سبي وقد وأبرهم، الناس خري أنت اهلل رسول

 يومئذ سبي وقد أموالنا. وأخذت وأوالدنا أهلونا

 ال ما والغنم بلاإل من وأخذ نفس، آالف ستة

 وإما سباياكم إما اختاروا :ملسو هيلع هللا ىلص فقال حيىص.

 شيئًا، باألحساب نعدل كنا ما فقالوا: أموالكم؟

 جاؤوا هؤالء إن وقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فقام

ناهم وإنا مسلمني،  واألموال الذراري بني خري 

 فمن ، شيئاً  (باألهل )أي: باألحساب يعدلوا فلم

 فنعطيه شيئاً  نصيب حتى علينا قرضاً  وليكن فليعطنا ال وَمن فشأنه، يرده أن نفسه وطابت سبي بيده كان

 إلينا، فلريفعوا عرفاءكم فمروا يرىض، ال من فيكم علل أدري ال إين فقال: وسل منا، رضينا فقالوا: مكانه،

 .تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام اهروا القصة هذه] «رضوا قد أهنم فرفعوا

 كام عنهم جيتنب أن جيب ألنه أو باطنهم، خلبث ﴾ٿٿٿٺٺٺ﴿ (98)

ٹٿ﴿ غالباً  هلا مالبسون فهم النجاسات عن يتجنبون وال يتطهرون ال ألهنم أو األنجاس، عن جيتنب

 به املراد وقيل: احلرم. دخول عن للمنع أو للمبالغة االقرتاب عن هنى وإنام لنجاستهم. ﴾ٹٹ

 :وقيل ،التاسعة وهي َبَراءة، ةَ سنَ  يعني ﴾ڤڤڤٹ﴿ مطلقاً  الدخول عن ال والعمرة احلج عن النهي

 من قدومهم من لكم نكا ما وانقطاع احلرم من منعهم بسبب فقرًا، ﴾ڦڦڤ﴿ الوداع حجة سنة

 بأن وعده أنجز وقد آخر. بوجه تفضله أو عطائه من ﴾ڄڄڄڦڦ﴿ واألرزاق املكاسب

 وجرش (اليمن طريق يف هتامة أرض من مشهورة أرض وهي) تبالة أهل ووف ق مدرارًا، عليهم السامء أرسل

 البالد عليهم فتح ثم ،(طعامال وهي ،الكثرية ريةامل   جلبوا أي:) هلم وامتاروا فأسلموا (باليمن موضع)

 ولينب ه تعاىل، اهلل إىل اآلمال لتنقطع باملشيئة قي ده ﴾ڃڃڄ﴿ األرض أقطار من الناس إليهم وتوجه والغنائم

ڀڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککککڑڑژژڈ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻڻںںڱڱڱڱ

ہہہہۀۀڻڻ

ۓےۓےھھھھ

ۆۇۇڭڭڭڭ

ۅۋۋٴۇۈۈۆ

ېىېېېۉۉۅ

 ۇئۇئوئوئەئەئائائى
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ڃڃ﴿ عام دون عام ويف بعض دون لبعض   يكون املوعود الغنى وأن ذلك، يف متفضل تعاىل أنه عىل

 ويمنع. يعطي فيام ﴾چچ﴿ بأحوالكم ﴾چ

 فإن ينبغي، ما عىل هبام يؤمنون ال :أي ﴾ڌڍڍڇڇڇڇچ﴿ (92)

ڑڑژ﴿ والسنة بالكتاب حتريمه ثبت ما ﴾ژڈڈڎڎڌ﴿ إيامن اَل كَ  إيامهنم

 يؤمنون ال للذين بيان   ﴾گککک﴿ ومبطلها األديان سائر ناسخ هو الذي الثابت ﴾ک

 يدهم عن أو منقادين. بمعنى مؤاتية يد   عن :أي ﴾ڳڳ﴿ يعطوه أن عليهم تقرر ما ﴾گگگ﴿

 ال قيل: ولذلك غنى، عن أو فيه. التوكيل من منع ولذلك غريهم، بأيدي باعثني غري بأيدهيم مسل مني بمعنى

 باجلزية إبقاءهم فإن عليهم، إنعام عن أو أذالء. عاجزين بمعنى عليهم، قاهرة يد عن أو الفقري. من تؤخذ

 يالذم   من اجلزية تؤخذ قال: عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن وعن أذالء. ﴾ڱڳڳ﴿ عظيمة نعمة

 (.باليد قفاه يرضب أي:) عنقه وتوجأ

 قالوا وإنام باملدينة، كانوا ممن أو متقدميهم من بعضهم قاله إنام ﴾ںںڱڱڱ﴿ (٢2)

 عليهم أمىل عام مئة بعد تعاىل اهلل أحياه ملا وهو التوراة، حيفظ من بختنرص وقعة بعد فيهم يبَق  مل ألنه ذلك

 هو ﴾ۀۀڻڻڻڻ﴿ اهلل ابن ألنه إال هذا ما وقالوا: ذلك من بوافتعج   حفظًا، التوراة

 األكمه إبراء من فعله ما يفعل ألن أو أب، بال ولد يكون ألن استحالة قالوه وإنام بعضهم، قول أيضاً 

 أو إليهم، القول هذا لنسبة تأكيد إما ﴾ہہہہ﴿ إهلاً  يكن مل من املوتى وإحياء واألبرص

 األعيان يف مفهومه يوجد وال األفواه يف يوجد الذي للمهمل مماثل وحتقيق برهان عن جمرد قول بأنه إشعار

 واملراد قبلهم. من :أي ﴾ےۓے﴿ كفروا الذين قول قوهلم يضاهي أي: ﴾ھھھھ﴿

 الضمري أن عىل اليهود أو اهلل، ناتب املالئكة قالوا الذين املرشكون أو فيهم، قديم الكفر أن معنى عىل قدماؤهم

 أو هلك. تعاىل اهلل قاتله من فإن باإل هالك، عليهم دعاء   ﴾ڭڭۓ﴿ املشاهبة واملضاهاة: للنصارى.

 الباطل. إىل احلق عن يرصفون كيف ﴾ۇڭڭ﴿ قوهلم شناعة من تعجب  

 اهلل أحل ما حتريم يف أطاعوهم بأن ﴾ۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ (٢1)

 ﴾ۉۉ﴿ هلل ابناً  جعلوه بأن ﴾ۅۅۋ﴿ هلم بالسجود أو ،تعاىل هللا محر   ما وحتليل

ذون أ مر وما أي:  ليطيعوا ﴾ېې﴿ االختاذ بطالن عىل كالدليل فيكون أربابًا، املتَخذون أو املتخ 

 احلقيقة يف فهو بطاعته تعاىل اهلل َأمر من وسائر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طاعة وأما تعاىل. اهلل وهو ﴾ېىې﴿

 .سبحانه رشيك له يكون أن عن له تنزيه ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائائى﴿ تعاىل اهلل طاعة
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ٻ﴿ ُيمدوا ﴾ٻٻٱ﴿ (٢9)

 عن وتقدسه وحدانيته عىل الدالة حجته ﴾ٻ

 ﴾پ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبوة أو القرآن، هو أو الولد،

 ال :أي ﴾پپ﴿ بتكذيبهم أو برشكهم

 وإعزاز التوحيد بإعالء ﴾ڀڀڀپ﴿ يرىض

 .﴾ٺٺٺڀ﴿ اإل سالم

ٿٿٿٿٺ﴿ (٢٢)

 كالبيان ﴾ڤڤٹٹٹٹ

 ولذلك ،﴾ڀڀڀپپپ﴿ لقوله:

 أنه غري ﴾ڦڦڤڤ﴿ كرر

 عىل للداللة الكافرين موضع ﴾ونُ كُ رُ شُ المُ ﴿ وضع

 .تعاىل باهلل الرشك إىل بالرسول الكفر ضموا أهنم

ڃڄڄڄڄڦ﴿ (٢4)

 ﴾چچچڃڃڃ

 الامل أخذ سمي األحكام. يف بالرشا يأخذوهنا

 أحوال تأمل من ولعمري اآلية: هذه عند تعاىل اهلل رمحه الرازي الفخر يقول) منه األعظم لغرضا ألنه أكالً 

 الواحد فرتى أحواهلم، رشح ويف شأهنم يف إال أنزلت ما كأهنا اآليات هذه وجد زماننا يف والتزوير الفساد أهل

 مثل والعظمة الطهارة يف وأنه ،املخلوقات بجميع خاطره يتعلق وال الدنيا إىل يلتفت ال أنه عييد   منهم

 يف والدناءة الذل هناية ويتحمل عليه يتهالك تراه الواحد الرغيف إىل األمر آل إذا حتى املقربني، املالئكة

رين اجلهال ألكثر الطريق وهو زماننا، يف بأرسها اخلصال وهذه حتصيله.  واحلمقى العوام أموال أخذ إىل واملزو 

ڈڎڎڌڌڍڍ﴿ ين هد ﴾ڇڇڇڇچ﴿ (اخللق من

 والضن املال عىل باحلرص وصفهم يف مبالغة فيكون والرهبان، األحبار من الكثري به يراد أن جيوز ﴾ژڈ

 باملرتشني اقرتانه ويكون حقه، يؤدون وال ويقتنونه املال جيمعون الذين املسلمون يراد وأن به، (البخل أي:)

 (؛باملسلم الئقاً  ليس الفعل هذا لكن كافرًا، يكون أنه عىل دلي ال التغليظ :)أقول للتغليظ الكتاب أهل من

 مل اهلل إن» فقال: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول عنه تعاىل اهلل ريض عمر فذكر املسلمني، عىل كرب   نزل ملا أنه عليه ويدل

 ما» والسالم: الصالة عليه وقوله .تعاىل[ اهلل رمحه داود أبو ]رواه «أموالكم من بقي ما هبا ليطيب إال الزكاة يفرض

دَ  بكنز   ليس :أي تعاىل[ اهلل رمحه داود أبو ]رواه «بكنز فليس زكاته أ دي  عدم مع الكنز عىل الوعيد فإن عليه، أ وع 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڃڃڃڃڄڄڄ

ڇڇڇڇچچچچ

ڎڎڌڌڍڍ

کککڑڑژژڈڈ

ڳڳڳگگگگک

ڻڻںںڱڱڱڳڱ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭۓۓےےھھھ

ۋٴۇۈۆۈۆۇڭۇڭڭ

ېۉۉۅۋۅ

 ەئەئائائىىېېې
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نفاق  كوي (والفضة الذهب مها) بيضاء أو صفراء ترك من» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله وأما فيه. ينفق أن تعاىل اهلل أمر فيام اإل 

 أورده فيام والسالم الصالة عليه لقوله حقها، يؤد مل ما منها فاملراد ونحوه تعاىل[ اهلل رمحه أمحد اإلمام ]رواه «هبا

 إذا إال حقها منها يؤدي ال فضة وال ذهب صاحب من ما» عنه: تعاىل اهلل ريض هريرة أيب عن مروياً  الشيخان

 ﴾کڑڑژ﴿ «وظهره وجنبه جبينه هبا فيكوى نار من صفائح له صفحت القيامة يوم كان

 هبام. الكي هو

ڳگ﴿ عليها شديد محي ذات النار توقد يوم أي: ﴾گگگککک﴿ (٢5)

 الشهية باملطاعم والتنعم بالغنى الوجاهة لطلب كان إياه وإمساكهم مجعهم ألن ﴾ڳڱڳڳ

 ،أشتهيه ال وهذا أشتهيه هذا :ويقول ببطنه هيتم من ليتفكر :)أقول (الفارهة والسيارات) البهية واملالبس

وا ألهنم أو (،املسلم حق   يف هذا كل   ذلك؛ ألجل زوجته ُياصم اناً وأحي  السائل عن (انحرفوا أي:) ازور 

 تعذيبها وسبَب  مرضهتا عنيَ  وكان ملنفعتها، ﴾ںڱڱڱ﴿ ظهورهم وولوه عنه وأعرضوا

 يف للنساء والفضة الذهب زينة هذا من يستثنى :)أقول كنزكم وبال :أي ﴾ڻڻڻڻں﴿

 (.تعاىل اهلل رمحه الشافعي اماإلم مذهب

 يف أو :)أقول املحفوظ اللوح يف ﴾ےھھھھہہہہۀۀ﴿ (٢1)

 األمر نفس يف ثابت أمر هذا أن املعنى: ﴾ڭۓۓے﴿ (املبني الكتاب يف أو ،هلياإل العلم

 القعدة ذو :رسد وثالثة رجب، وهو فرد واحد ﴾ڭۇڭڭ﴿ واألزمنة األجرام تعاىل اهلل خلق منذ

 إبراهيم دين القويم، الدين هو األربعة األشهر حتريم :أي ﴾ۆۈۆۇ﴿ واملحرم احلجة ذوو

 حرمتها هبتك ﴾ۋۅۋٴۇۈ﴿ منهام ورثوه والعرب والسالم، الصالة عليهام وإسامعيل

لوا منسوخة، فيها املقاتلة حرمة أن عىل واجلمهور حرامها. وارتكاب ، املعايص بارتكاب الظلم وأو   فإنه فيهن 

 ﴾ېېېېۉۉۅ﴿ اإل حرام وحال احلرم يف كارتكاهبا وزراً  أعظم

 تقواهم. بسبب بالنرصة هلم وضامن   بشارة   ﴾ەئەئائائىى﴿ مجيعاً 
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 الشهر حرمة تأخري :أي ﴾ٻٱ﴿ (٢7)

 وهم حرام شهر جاء إذا كانوا آخر. شهر إىل

موا أحل وه ونحمارب ٻ﴿ آخر شهراً  مكانه وحر 

 وحتليل تعاىل اهلل أحله ام حتريم ألنه ﴾ٻپٻ

 إىل ضموه آخر كفر فهو ،تعاىل اهلل مهحر   ما

 زائداً  ضالالً  ﴾ڀپپپ﴿ كفرهم

 احلرم األشهر من لن يسءا حيلون ﴾ڀڀ﴿

 ﴾ٺڀ﴿ آخر شهراً  مكانه وحيرمون سنة

 ﴾ٿٿٺٺٺ﴿ حرمته عىل فيرتكونه

ٿٿ﴿ املحرمة األربعة عدة ليوافقوا :أي

 مراعاة غري من َوْحَدها ةالعد بمواطأة ﴾ٹٹٹ

 واملعنى ﴾ڤڤڤڤٹ﴿ الوقت

 حسناً  أعامهلم قبيح حسبوا حتى وأضلهم خذهلم

 ﴾ڄڄڦڦڦڦ﴿

 .االهتداء إىل موصلة هدايةً 

 تباطأتم، ﴾ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ﴿ (٢8)

 وقت يف الطائف من رجوعهم بعد هبا أمروا تبوك، غزوة يف ذلك وكان ﴾ڍڍڇ﴿ للتوبيخ واالستفهام

ة( ت قطع التي املسافة )أي: ةق  الش   بعد مع (شديد حر  ) وقيظ عرسة ڌ﴿ عليهم فشق   العدو وكثرة بمشق 

 التمتع فام ﴾ڑڑژژ﴿ ونعيمها اآلخرة بدل ﴾ڈڈڎ﴿ وغرورها ﴾ڎڌ

 مستحقر. ﴾گکک﴿ اآلخرة جنب يف ﴾کک﴿ هبا

 بسبب باإلهالك ﴾ڳڳگ﴿ إليه استنفرتم ما إىل تنفروا ال إن ﴾گگ﴿ (٢2)

 ﴾ڱںڱڱ﴿ مطيعني آخرين بكم ويستبدل ﴾ڱڳڳ﴿ عدو وظهور كقحط فظيع

 :أي ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول الضمري وقيل: أمر. كل ويف يشء كل عن الغني فإنه شيئًا، دينه نرصة يف تثاقلكم يقدح ال إذ

ه والنرص، بالعصمة له وعدَ  وتعاىل سبحانه اهلل فإن ترضوه وال  ﴾ۀڻڻڻڻں﴿ حق ووْعد 

 :تعاىل قال كام مدد بال والنرصة األسباب وتغيري التبديل عىل فيقدر

ھھ﴿ نرصه كام تعاىل اهلل فسينرصه تنرصوه مل إن :أي ﴾ہہہہۀ﴿ (42)

ڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گککککڑڑژژ

ڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻںڱںڱڱڱ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۈٴۇۈۆۆۇۇڭ

ېېۉۉۅۅۋ

ائائىىېې

 ۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئ
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 النرص له تعاىل اهلل أوجب فقد تنرصوه مل إن أو واحد. رجل إال معه يكن ومل ﴾ےےھھ

 وهو ثور، أعىل يف نقب والغار ﴾ڭڭۓۓ﴿ هغري يف ُيذله فلن الوقت، ذلك مثل يف نرصه حتى

 تعاىل اهلل ريض بكر أبو وهو ﴾ۇڭڭ﴿ ليال   ثالث فيه مكثا ساعة، مسرية عىل مكة يمنى يف جبل

 بكر أبو فأشفق الغار فوق طلعوا املرشكني أن روي واملعونة. بالعصمة ﴾ۈٴۇۈۆۆۇ﴿ عنه

 ومسلم البخاري ]أخرجه «ثالثهام اهلل باثنني ظنك ما» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عىل عنه تعاىل اهلل ريض

 اهلل بعث الغار دخال ملا وقيل: .يروه فلم حوله يرتددون فجعلوا الغار، عن تعاىل اهلل فأعامهم .[تعاىل اهلل رمحهام

 تسكن التي أمنته ﴾ۅۋۋ﴿ عليه فنسجت والعنكبوت ،أسفله يف فباضتا محامتني تعاىل

ۉ﴿ قلقًا( )أي: منزعجاً  كان ألنه األظهر وهو صاحبه عىل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل ﴾ۅ﴿ القلوب عندها

 واألحزاب بدر يوم العدو عىل ليعينوه أو الغار، يف ليحرسوه أنزهلم املالئكة، يعني ﴾ېېۉ

ەئەئ﴿ الكفر دعوة أو الرشك يعني ﴾ائائىىېې﴿ وحنني

 كفارال أيدي من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بتخليص ذلك وجعل واملعنى: اإل سالم. دعوة أو التوحيد يعني ﴾وئۇئوئ

ۆئۇئ﴿ حرض حيث له ونرصه بحفظه أو ،املواطن هذه يف باملالئكة إياه بتأييده أو له، املبدأ فإنه املدينة إىل

 وعال. جل وتدبريه أمره يف ﴾ۈئۆئ
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 ﴾ٻ﴿ له لنشاطكم ﴾ٻٱ﴿ (41)

 أو ،ولكثرهتا عيالكم لقلة أو عليكم، ملشقته عنه

 أو ،السالح من وثقاالً  خفافاً  أو ،ومشاة ركباناً 

پٻٻ﴿ ومراضاً  صحاحاً 

 أو كليهام منهام، لكم أمكن بام ﴾پڀپپ

ٺٺ﴿ تركه من ﴾ڀڀڀ﴿ أحدمها

 به تعاىل اهلل إخبار إذ خري، أنه ﴾ٺٺ

 إليه. فبادروا صدق

 عواد   ما كان لو أي: ﴾ٿٿٿ﴿ (49)

ٹ﴿ املأخذ سهل ﴾ٿ﴿ دنيوياً  نفعاً  إليه

ٹ﴿ لوافقوك ﴾ٹ﴿ متوسطاً  ﴾ٹ

 بمشقة تقطع التي املسافة :أي ﴾ڤڤڤڤ

 رجعت إذا املتخلفون أي: ﴾ڦڦ﴿

 ﴾ڄڄڦڦ﴿ معتذرين تبوك من

 قبل وقع عام إخبار ألنه املعجزات، من وهذا

ڃڃڃ﴿ اهلالك يف للنفس إيقاع الكاذب احللف ألن العذاب، يف بإيقاعها ﴾ڄڄ﴿ وقوعه

 اخلروج. نيمستطيع كانوا ألهنم ذلك، يف ﴾چڃ

 يشء ألي واملعنى: عليه. ومعاتبة بالعفو عنه كني ملا بيان   ﴾ڇڇڇچچچ﴿ (4٢)

 يف ﴾ڌڌڍڍڇ﴿ توقفت وهال بأكاذيب، واواعتل   استأذنوك حني القعود يف هلم أذنت

 فيه. ﴾ڈڎڎ﴿ االعتذار

 ليس :أي ﴾گگگککککڑڑژژڈ﴿ (44)

 فيه اإلذن عىل يتوقفون وال إليه يبادرون منهم اخللص فإن جياهدوا، نأ يف يستأذنوك أن املؤمنني عادة من

 ﴾ڳڳڳگ﴿ جياهدوا أن كراهة التخلف يف يستأذنوك أن أو عنه، التخلف يف يستأذنوك أن فضالً 

دة   بالتقوى هلم شهادة
 بثوابه. هلم وع 

 باهلل اإليامن ختصيص ﴾ڻںںڱڱڱ﴿ فالتخل   يف ﴾ڱڳ﴿ (45)

يامن عنه والوازع اجلهاد عىل الباعث بأن لإل شعار املوضعني يف اآلخر يوموال وجل عز   يامن وعدم اإل   هبام اإل 

 يتحريون. ﴾ہہ﴿ (همشك   :أي) ﴾ۀۀڻڻڻ﴿

پٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀپڀپپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ژژڈڈڎڎڌ

گککککڑڑ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھھہہہہۀۀ

ڭڭۓۓےےھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇ

 ەئائائىېىېېې
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 ﴾ڭۓۓے﴿ أهبةً  ﴾ے﴿ للخروج ﴾ھھھھہ﴿ (41)

 كره تعاىل ألنه تثبطوا، ولكن خرجوا ما قال: كأنه ﴾ھھہ﴿ قوله: مفهوم عن استدراك  

 ﴾ۆۇۇڭڭ﴿ والكسل باجلبن فحبسهم ﴾ڭ﴿ للخروج هنوضهم أي: انبعاثهم

لقاء متثيل    ضد الشيطان :)أقول بالقعود باألمر الشيطان وسوسة أو قلوهبم، يف اخلروج كراهة تعاىل اهلل إل 

 وإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وأمر تعاىل اهلل بأمر كيتمس   أن املؤمن ذلك فعىل وحيركه، قلبه يف يدخل شيئاً  أراد فإذا املؤمن،

 اإلنسان عىل عرض فإذا الشيطان. وسوسة ىلإ ينظر ال فإنه عنده ماً مقد   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأمر تعاىل اهلل أمر كان

 وسنة بالرشيعة أخذ فإذا بالرشيعة، يأخذ أن له بد ال يرتك، أو يفعل أو يذهب هل استقباله، يف يشء املؤمن

 عليه الرسول إذن أو لبعض. بعضهم قول حكاية أو (.لبيط ما وبني بينه فيام الوسوسة تزول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 ذم. عن ُيلو ال الوجهني وعىل وغريهم، املعذورين حيتمل والقاعدين: هلم. والسالم الصالة

 يف حصل كام :)أقول ورشاً  فساداً  ﴾ۅۋ﴿ شيئاً  بخروجهم ﴾ۋٴۇۈۈۆ﴿ (47)

ۉ﴿ والتخذيل يمةاهلز أو بالنميمة، بينكم ركائبهم وألرسعوا ﴾ۉۅ﴿ (أحد غزوة

 َضَعفة   ﴾ېىېې﴿ قلوبكم يف الرعب أو بينكم فيام اخلالف بإيقاع يفتنوكم أن يريدون ﴾ې

 فيعلم ﴾ەئائائى﴿ إليهم للنقل حديثكم يسمعون اممونن أو ويطيعوهنم، قوهلم يسمعون

 لرشيعةا يوافق ما إال يفعل ال فإنه بضمريه تعاىل اهلل علم عىل اعتمد من :)أقول منهم يتأتى وما ئرهمضام

 فإذا ،يفر   أن له يمكن ال املخالفة يف يقع أنه تعاىل اهلل علم يف كان وإذا ،والسالم الصالة عليه النبوية والسنة

ُْلْبَْقْ يَْْياَّلِْْوَْهُْ﴿وَْ تعاىل: اهلل قال ،تعاىل اهلل إىل والرجوع واالستغفار بالتوبة يستقبله أن بد   ال القدر عليه وقع
 (.[95 ]الشورى: ﴾هِْادِْبَْعِْْنْ عَْْةَْبَْوْ اِلَْ
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 أمرك تشتيت ﴾ٻٻٱ﴿ (48)

د يوم يعني ﴾ٻٻ﴿ أصحابك وتفريق  أح 

 ما بعد تبوك عن ختلفوا كام وأصحابه أ يب ابن فإن

 من أسفل جدة ذي إىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع خرجوا

 أحد يوم انرصفوا (مكان اسم) الوداع ثنية

 يلواحل املكايد لك رواودب   ﴾پپپ﴿

ڀپ﴿ أمرك إبطال يف اآلراء اروودو  

 ﴾ٺڀڀ﴿ اإلهلي والتأييد النرص ﴾ڀ

 عىل :أي ﴾ٺٺٺ﴿ دينه وعال

 واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لتسلية واآليتان منهم. رغم

 وكره ألجله تعاىل اهلل طهمثب   ما وبيان فهم،ختل   عىل

 أرسارهم وكشف أستارهم وهتك له انبعاثهم

 اعتذارهم. وإزاحة

 يف ﴾ٹٿٿٿٿ﴿ (42)

 :أي الفتنة، يف توقعني وال ﴾ٹٹٹ﴿ القعود

 إشعار وفيه يل. تأذن ال بأن واملخالفة العصيان يف

ڤڤ﴿ بعدي هلم كافل ال إذ والعيال، املال ضياع بسبب الفتنة يف أو يأذن. مل أم له أذن فمتخل   حمالة ال بأنه

ڦڦڦ﴿ عنه احرتزوا ما ال النفاق ظهور أو التخلف فتنة وهي ﴾ڤڦڤ

 كوجودها. هبم أسباهبا إحاطة ألن اآلن أو القيامة، يوم هلم جامعة ﴾ڄڄ

ڃ﴿ حسدهم لفرط ﴾ڃڃ﴿ وغنيمة ظفر ﴾ڃ﴿ غزواتك بعض يف ﴾ڄڄ﴿ (52)

 ﴾ڇڇڇڇچچ﴿ أحد يوم أصاب كام شدة أو كرس ﴾چ﴿ بعضها يف ﴾چ

 ورون.مرس ﴾ڌڌڍڍ﴿ التخلف يف رأهيم واستحمدوا بانرصافهم تباهوا( )أي: حواتبج  

 الشهادة، أو النرصة من وإجيابه بإثباته نااختص   ما إال ﴾ڑڑژژڈڈڎڎ﴿ (51)

ک﴿ بمخالفتكم وال بموافقتكم يتغري ال (وعال جل علمه يف :أي) املحفوظ اللوح يف ألجلنا كتب ما أو

 غريه. عىل لوايتوك   ال أن همحق   ألن   ﴾گگگگک﴿ أمورنا ومتويل نارصنا ﴾کک

 كل اللتني العاقبتني إحدى إال ﴾ڱڱڱڱ﴿ بنا تنتظرون ﴾ڳڳڳڳ﴿ (59)

ڻڻڻ﴿ السوأيني إحدى أيضاً  ﴾ڻںں﴿ الشهادة أو الن رصة العواقب: حسنى منهام

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڦڦڦڤڦ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڍڇڇڇڇچچچ

ژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگککککڑڑ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻں

ےےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ائائىىېېېې

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
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 ﴾ھ﴿ الكفر عىل القتل وهو بأيدينا، بعذاب أو ﴾ہہہ﴿ السامء من بقارعة ﴾ہۀۀ

 عاقبتكم. هو ما ﴾ےھھھ﴿ عاقبتنا هو ما

 نفقاتكم منكم يتقبل لن أي: اخلرب، معنى يف أمر   ﴾ۇۇڭڭڭڭۓۓے﴿ (5٢)

دين ﴾ٴۇۈۈۆۆ﴿ كرهاً  أو طوعاً  أنفقتم  .(]النسفي[ عاتني )متمر 

 قبول منعهم وما :أي ﴾ىېېېېۉۉۅۅۋۋ﴿ (54)

 ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ متثاقلني ﴾وئەئەئائائى﴿ كفرهم إال نفقاهتم

  .عقاباً  تركهام عىل ُيافون وال ثواباً  هبام يرجون ال ألهنم
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 فإن ﴾ٻپٻٻٻٱ﴿ (55)

پ﴿ :تعاىل قال كام هلم، ووبال استدراج ذلك

 ما بسبب ﴾ٺڀڀڀڀپپ

 يرون وما املتاعب من وحفظها جلمعها يكابدون

ٺٺٺ﴿ واملصائب الشدائد من فيها

 بالتمتع مشتغلني كافرين فيموتوا ﴾ٿٿ

 هلم. استدراجاً  ذلك فيكون العاقبة، يف النظر عن

 إهنم ﴾ٹٹٿٿ﴿ (51)

 قلوهبم لكفر ﴾ڤٹٹ﴿ املسلمني مجلة ملن

 أن منكم ُيافون ﴾ڦڤڤڤ﴿

 في ظهرون ،باملرشكني تفعلون ما هبم تفعلوا

 تقية. اإل سالم

 يلجؤون حصناً  ﴾ڦڦڦ﴿ (57)

 فيه ينجحرون نفقاً  ﴾ڄڄڄڄ﴿ إليه

 نحوه ألقبلوا ﴾ڃڃ﴿ (فيه يدخلون :أي)

 اجلموح. كالفرس يشء يردهم ال إرساعاً  يرسعون ﴾چڃڃ﴿

ڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿ َقْسمها يف ﴾ڇڇ﴿ ي عيبك ﴾چچچ﴿ (58)

 يقسم إنام صاحبكم إىل ترون أال قال: املنافق، اجلواظ أيب يف نزلت إهنا قيل: ﴾ژژڈڈ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كان اخلوارج، رأس اخلويرصة ذي ابن يف :وقيل يعدل. أنه ويزعم الغنم رعاة يف صدقاتكم

 ويلك» فقال: !اهلل رسول يا اعدل فقال: عليهم الغنائم بتوفري مكة أهل قلوب فاستعطف حنني غنائم يقسم

 .تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام ]أخرجه «يعدل فمن أعدْل  مل إن

 الصدقة. أو الغنيمة من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أعطاهم ما ﴾گککککڑڑ﴿ (52)

گ﴿ وعال جل بأمره كان والسالم الصالة عليه الرسول فعله ما أن عىل وللتنبيه يمللتعظ تعاىل اهلل وذكر

 آتانا مما أكثر فيؤتينا ﴾ڱ﴿ أخرى غنيمة أو صدقة ﴾ڳڳڳڳ﴿ فضله كفانا ﴾گگ

 فضله. من يغنينا أن يف ﴾ںںڱڱڱ﴿

 :وعال جل   فقال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فعله ملا وحتقيقاً  تصويباً  الصدقات مصارف بني   ثم

ڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککککڑڑژژڈ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ہہہۀۀڻ

ۓۓےےھھھھہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېۉۅۉۅۋۋٴۇۈ

ەئائائىىېې

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ
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 من والفقري: غريهم. دون املعدودين هلؤالء الزكوات :أي ﴾ۀڻڻڻ﴿ (12)

 ﴾ہۀ﴿ يكفيه ال كسب أو مال له من :واملسكني حاجته. من موقعاً  يقع كسب وال له مال ال

 أرشاف أو قلوهبم. فيستألف فيه ضعيفة ونيتهم أسلموا قوم ﴾ہہ﴿ ومجعها حتصيلها يف الساعني

 حابس بن واألقرع حصن بن عيينة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أعطى وقد نظرائهم، إسالم هتمومراعا بإعطائهم يرتقب قد

 كان أنه واألصح   يعطيهم. كان ملسو هيلع هللا ىلص فإنه يسلموا أن عىل يستألفون أرشاف وقيل لذلك. مرداس بن والعباس

 فدىي   بأن أو الرقاب، فك يف وللرصف ﴾ھہ﴿ ماله خاص   كان الذي اخلمس مخس من يعطيهم

 إل صالح أو وفاء، هلم يكن مل إذا إرساف غري ومن معصية غري يف ألنفسهم ملديوننيوا ﴾ھ﴿ األسارى

 أو لغارم، أو اهلل، سبيل يف لغاز   خلمسة: إال لغني الصدقة حتل   ال» :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله أغنياء، كانوا وإن البني ذات

 «عليها لعامل أو ي،للغن املسكني فأهدى املسكني عىل فتصدق مسكني جار له لرجل أو بامله، اشرتاها لرجل

نفاق اجلهاد يف وللرصف ﴾ےھھ﴿ [تعاىل اهلل رمحهام داود وأبو أمحد اإلمام ]رواه  وابتياع املتطوعة عىل باإل 

 املنقطع املسافر ﴾ۓۓے﴿ واملصانع القناطر بناء ويف وقيل: والسالح، (والغنم والبقر اخليل أي:) الكراع

 ﴾ۆۆۇۇ﴿ فريضة الصدقات ىلتعا اهلل هلم فرض :أي ﴾ڭڭڭڭ﴿ ماله عن

 مواضعها. يف األشياء يضع

 أهنم روي ويصدقه. له يقال ما كل يسمع ﴾ۅۉۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (11)

 بأنه هلم تصديق   ﴾ېېېۉ﴿ نقول بام فيصدقنا نأتيه ثم شئنا ما نقول ،سامعة أذن حممد :قالوا

ې﴿ بقوله: ذلك فرس ثم ويقبله، اخلري يسمع إنه حيث من بل به ذموا الذي الوجه عىل ال ولكن أذن،

 ﴾ائ﴿ خلوصهم من علم ملا ويصدقهم ﴾ائى﴿ األدلة من عنده قام ملا به يصدق ﴾ى

يامن، أظهر ملن ﴾وئوئەئەئ﴿ رمحة وهو أي:  ليس أنه عىل تنبيه وفيه رسه. يكشف وال يقبله حيث اإل 

 بإيذائه. ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ عليكم اً وترمح   بكم رفقاً  بل بحالكم، جهالً  قولكم يقبل
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 معاذيرهم عىل ﴾ٻٻٱ﴿ (19)

 واخلطاب عنهم. لرتضوا ﴾ٻ﴿ قالوا فيام

 أحق ﴾پپپپٻ﴿ للمؤمنني

 الضمري وتوحيد والوفاق. بالطاعة باإل رضاء

 ﴾ڀڀڀڀ﴿ الرضاءين لتالزم

 صدقًا.

ٿٿٺٺٺٺ﴿ (1٢)

ٹٹٹٿ﴿ يشاقق :أي ﴾ٿ

 يعني ﴾ڦڦڤڤڤڤٹ

 الدائم. اهلالك

 ﴾ڄڄڄڦڦ﴿ (14)

 :أي) ﴾ڃچڃڃڃڄ﴿ املؤمنني عىل

 أستارهم عليهم وهتتك (املنافقني قلوب يف بام

ڇ﴿ مظهر   أو مربز   ﴾ڇڇچچچ﴿

 إنزال من حتذرونه ما :أي ﴾ڍڇ

 مساويكم. من إظهاره حتذرون ما أو فيكم، السورة

 عىل مروا املنافقني ركب أن روي: ﴾ڈژڈڎڎڌڌڍ﴿ (15)

 هيهات وحصونه الشام قصور يفتح أن يريد الرجل هذا إىل انظروا فقالوا: تبوك غزوة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 وأمر أمرك من يشء يف كنا ما واهلل ال فقالوا: ،«وكذا كذا قلتم» فقال: فدعاهم نبيه به تعاىل اهلل فأخرب هيهات،

ڑڑژ﴿ السفر بعض عىل بعضنا ليقرص   الركب فيه ُيوض مما يشء يف كنا ولكن أصحابك،

 .عليهم للحجة وإلزاماً  به، االستهزاء يصح ال بمن استهزائهم عىل توبيخاً  ﴾کککک

 بإيذاء الكفر أظهرتم قد ﴾گگ﴿ الكذب معلومة فإهنا باعتذارتكم تشتغلوا ال ﴾گگ﴿ (11)

 لتوبتهم ﴾ڱڱڱڱڳ﴿ اإليامن إظهاركم بعد ﴾ڳڳڳ﴿ فيه والطعن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 عىل مرصين ﴾ڻڻڻڻںں﴿ واالستهزاء اإليذاء نع بهملتجن   أو وإخالصهم،

يذاء عىل مقدمني أو النفاق،  واالستهزاء. اإل 

يامن عن والبعد النفاق يف متشاهبة :أي ﴾ہہہہۀۀ﴿ (17)  كأبعاض اإل 

ٹٹ﴿ :تعاىل لقوله وتقرير   ،﴾ٹٹ﴿ تعاىل باهلل حلفهم يف هلم تكذيب إنه وقيل: الواحد. اليشء

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڦڦڦڦڤڤ

چچڃچڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچ

ڑڑژڈژڈڎڎڌ

گگگگکککک

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ۀۀڻڻڻڻ

ھھھہہہہ

ڭڭڭڭۓۓےےھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇ

ۉۉۅۅۋۋ

 وئوئەئەئائائىېىېېې

 
 



 ٢24 عاشرال اجلزء               توبةال سورة 

 :تعاىل قوله وهو املؤمنني، حلال حاهلم مضادة عىل يدل   فإنه عليه، كالدليل بعده وما ،[51 ]التوبة: ﴾ڤ

يامن عن ﴾ےھھ﴿ واملعايص بالكفر ﴾ھھ﴿ ے﴿ والطاعة اإل 

. عن ﴾ۓۓ  طاعته وتركوا تعاىل اهلل ذكر أغفلوا ﴾ڭڭ﴿ (البخل أي) الشح عن كناية اليد وقبض   املبار 

 دالتمر   يف الكاملون ﴾ۈۆۆۇۇ﴿ وفضله لطفه من فرتكهم ﴾ڭڭ﴿

 (.تعاىل اهلل طاعة عن اخلارجون) اخلري دائرة عن والفسوق

 ؛وجزاء عقاًبا ﴾ېىېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ (18)

 ؛ينقطع ال ﴾وئوئەئەئ﴿ وأهاهنم رمحته من أبعدهم ﴾ائائى﴿ عذاهبا عظم عىل دليل وفيه

عدوه، ما به واملراد  اق.النف تعب من يقاسونه ما أو و 
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 مثل أنتم :أي ﴾ٻٻٱ﴿ (12)

پپٻٻ﴿ قبلكم من الذين

 ومتثيل هبم لتشبيههم بيان   ﴾ڀپپ

 من نصيبهم ﴾ڀڀ﴿ بحاهلم حاهلم

ٺٺٺڀ﴿ لدنياا مالذ

 األولني ذم ﴾ٿٿٿٺ

 (الناقصة أي:) املخدجة بحظوظهم باستمتاعهم

 (اشتغاهلم أي:) والتهائهم الفانية الشهوات من

 اللذائذ حتصيل يف والسعي العاقبة يف النظر عن هبا

 واقتفاء بمشاهبتهم املخاطبني لذم متهيداً  احلقيقية

ٹ﴿ الباطل يف ودخلتم ﴾ٿ﴿ أثرهم

ٹ﴿ خاضوه الذي كاخلوض ﴾ٹٹ

 مل ﴾ڦڦڤڤڤڤ

ڦڦ﴿ الدارين يف ثواباً  عليها يستحقوا

 واآلخرة. الدنيا خرسوا الذين ﴾ڄڄ

 بالريح أهلكوا ﴾چ﴿ الطوفانب أغرقوا ﴾چچڃڃڃڃڄڄ﴿ (72)

 ﴾ڇڇ﴿ أصحابه وأهلك ببعوض، نمروذ أهلك ﴾ڇڇ﴿ بالرجفة أهلكوا ﴾چ﴿

 ناراً  أمطرهتم بسحابة عذاهبم وهو) الظلة يوم بالنار أهلكوا السالم، عليه شعيب قوم وهم مدين، وأهل

 وأمطروا ،سافلها عاليها فصار هبم انقلبت :أي هبم ائتفكت لوط، قوم قريات ﴾ڍڍ﴿ (فاحرتقوا

 من يك مل :أي ﴾ژژڈڈڎڎ﴿ الكل يعني ﴾ڌڌ﴿ سجيل من حجارة

ضوها حيث ﴾کککڑڑ﴿ جرم بال كالعقوبة الناس، ظلم يشابه ما عادته  للعقاب عر 

 والتكذيب. بالكفر

ڱڱڱڳڳڳگڳگگگک﴿ (71)

 فإن حمالة، ال ﴾ہہۀۀ﴿ األمور سائر يف ﴾ڻڻڻڻںںڱ

دة السني  يضع ﴾ھھ﴿ يريده ما عليه يمتنع ال يشء كل عىل غالب ﴾ھہہ﴿ قوعللو مؤك 

 مواضعها. األشياء

 ﴾ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ﴿ (79)

پپپٻٻٻٻٱ

ٺڀڀڀڀپ

ٿٿٿٿٺٺٺ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڌڍڍڇڇڇ

ڑژژڈڈڎڎڌ

گگککککڑ

ڱڱڳڳڳگڳگ

ڻڻںںڱڱ

ھھھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھ

ٴۇۋۈۈۆۆۇۇڭ

 ىېېېېۉۉۅۅۋ
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 عدن  » والسالم: الصالة عليه وعنه وخلود. إقامة   ﴾ٴۇۋۈۈ﴿ العيش فيها يطيب أو النفس تستطيبها

 والشهداء، والصديقون النبيون ثالثة؛ غري كنهايس ال برش، قلب عىل ختطر ومل قط عني ترها مل التي اهلل دار

  .[تعاىل اهلل رمحهام جرير وابن البزار ]رواه «دخلك ملن طوبى تعاىل: اهلل يقول

 وكرامة سعادة لكل املبدأ ألنه ﴾ۉۉۅۅۋ﴿ فقال: ذلك من أكرب هو بام وعدهم ثم

 فيقولون: رضيتم؟ هل اجلنة: ألهل يقول تعاىل اهلل إن» :ملسو هيلع هللا ىلص وعنه باللقاء. والفوز الوصول نيل إىل واملؤدي

 وأي فيقولون: ذلك، من أفضل أعطيكم أنا فيقول: خلقك، من أحداً  تعط مل ما أعطيتنا وقد نرىض ال لنا وما

ل   فيقول: ذلك؟ من أفضل يشء  تعاىل[ اهلل رمحهام ومسلم البخاري ]أخرجه «أبداً  عليكم أسخط فال رضواين عليكم أ ح 

 فيها. وما الدنيا دونه ت ستحقر الذي ﴾ىېېې﴿ تقدم ما مجيع أو الرضوان، أي: ﴾ې﴿
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 بالسيف ﴾ٻٻٻٱ﴿ (7٢)

پ﴿ احلدود وإقامة احلجة بإلزام ﴾ٻ﴿

م وال ذلك يف ﴾پپ اهب   معهم( تتساهل وال )أي: حت 

  مصريهم. ﴾ٺڀڀڀڀپ﴿

 أنه روي ﴾ٿٺٺٺ﴿ (74)

 القرآن عليه ينزل شهرين تبوك غزوة يف أقام ملسو هيلع هللا ىلص

 لئن سويد: بن اجلالس فقال املتخلفني، عيبوي

 من رش لنحن حقاً  إلخواننا حممد يقول ما كان

 فاستحرضه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ذلك فبلغ احلمري،

 اجلالس فتاب فنزلت قاله، ما باهلل فحلف

 الدالئل[ يف تعاىل اهلل رمحه البيهقي ]أخرجه توبته وحسنت

 ﴾ٹٹٹٹٿٿٿ﴿

ڤڤ﴿ سالماإل   إظهار بعد الكفر وأظهروا

 عرش مخسة أن وهو الرسول. قتل من ﴾ڤڦڤ

 عن يدفعوه أن تبوك من مرجعه عند توافقوا منهم

 يقودها، راحلته بخطام يارس بن عامر فأخذ بالليل، عالها( )أي: العقبة تسن م إذا الوادي إىل راحلته ظهر

 إليكم فقال: السالح، وقعقعة لاإلب أخفاف بوقع حذيفة سمع إذ كذلك مها فبينام يسوقها، خلفها وحذيفة

 بأن أو املدينة. من املؤمنني وإخراج إخراجه أو .بمعناه[ تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام ]رواه فهربوا اهلل، أعداء يا إليكم

جوا ڄڦ﴿ نقمتهم يورث ما وجدوا ما و ﴾ڦڦ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يرَض  مل وإن أيب بن اهلل عبد يتو 

 فلام العيش، من ضيق( )أي: ضنك يف حماويج كانوا املدينة أهل أكثر فإن ﴾ڃڃڃڄڄڄ

ت ل .ماهلم( كثر )أي: بالغنائم َرواَأثْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قدمهم  اثني بديته ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فأمر موىل للجالس وق 

 ﴾ڇڇ﴿ التوبة عىل اجلالس محل الذي وهو ﴾چڇچچچڃ﴿ فاستغنى درهم ألف عرش

ڑڑژژڈ﴿ والنار بالقتل ﴾ڎڈڎڌڌڍڍڇ﴿ النفاق عىل باإل رصار

 العذاب. من فينجيهم ﴾کککک

 اهلل أعطى من املنافقني ومن اآلية: )ومعنى ﴾ڱڳڳڳڳگگگ﴿ (75)

 ذلك من ولنخرجن   لنتصدقن   )يعني: ﴾ڱ﴿ الرزق( يف علينا عوس   بأن فضله من رزقنا إنْ  عهداً  تعاىل

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڤڦڤڤڤ

ڇڇڇچڇچچچڃڃڃڃ

ڑژژڈڎڈڎڌڌڍڍ

ڳڳگگگگککککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ائىىېېې

ۇئۇئوئوئەئەئائ

 یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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 بأمواهلم؛ الصالح أهل   يعمله ما املال ذلك يف ولنعملن   يعني:) ﴾ںںڱڱ﴿ صدقته( املال

 إىل وإيصاهلا الزكاة وإخراج واخلري، الرب   وجوه ومجيع تعاىل، اهلل سبيل يف واإلنفاق األرحام، صلة من

  .(]اخلازن[ أهلها

ہ﴿ تعاىل اهلل طاعة عن ﴾ہ﴿ منه تعاىل اهلل حق   منعوا ﴾ۀۀڻڻڻڻ﴿ (71)

 عنها. راضاإلع عادهتم قوم وهم ﴾ہہ

 قلوهبم يف اعتقاد وسوء نفاقاً  ذلك فعلهم عاقبة تعاىل اهلل فجعل :أي ﴾ھھھھ﴿ (77)

ڭڭڭۓ﴿ القيامة يوم وهو ،جزاءه :أي عملهم يلقون أو باملوت، تعاىل اهلل يلقون ﴾ۓےے﴿

 كاذبني وبكوهنم ﴾ۆۆۇۇ﴿ والصالح قالتصد   من وعدوه ما إخالفهم بسبب ﴾ڭ

ل فإن فيه،  الوجهني. من حمستقبَ  للكذب نمتضم   الوعد فخ 

 يف وهأرس   ما ﴾ۅۋۋٴۇ﴿ تعاىل اهلل عاهد من أو املنافقون، :أي ﴾ۈۈ﴿ (78)

ۉۉ﴿ املطاعن من بينهم فيام به يتناجون وما ﴾ۅ﴿ اإلخالف عىل العزم أو النفاق من أنفسهم

 ذلك. عليه ُيفى فال ﴾ېېې

ەئائائ﴿ عنيطو  املت ﴾ى﴿ (يعيبون :أي) ﴾ىې﴿ (72)

 آالف بأربعة عنه تعاىل اهلل ريض عوف بن الرمحن عبد فجاء الصدقة، عىل حث   ملسو هيلع هللا ىلص أنه روي: ﴾ەئ

 اهلل بارك» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فقال أربعة، لعيايل وأمسكت أربعة ريب فأقرضت آالف ثامنية يل كان وقال: درهم

 ثامنني عىل الث من نصف عن امرأتيه حدىإ صوحلت حتى له تعاىل اهلل فبارك ،«أمسكت وفيام أعطيت فيام لك

 أبو وجاء (.صاعاً  ستون الوسق:) متر من وسق ئةبم عنه تعاىل اهلل ريض عدي بن عاصم قوتصد   درهم. ألف

 للناس أستقي :أي) صاعني عىل باجلرير أجر ليلتي بت   فقال: متر بصاع عنه تعاىل اهلل ريض األنصاري عقيل

 فلمزهم الصدقات، عىل ينثره أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فأمره بصاع، وجئت لعيايل صاعاً  فرتكت (صاعني أجرة عىل

 عن لغنيني ورسوله اهلل كان ولقد رياء، إال وعاصم الرمحن عبد أعطى ما وقالوا: (عابوهم :أي) املنافقون

وئوئ﴿ الصحيحني[ يف القصة ]وأصل الصدقات من ليعطى بنفسه رهي ذك   أن أحب   هولكن   عقيل، أيب صاع

 سخريتهم عىل جازاهم ﴾ېئېئېئ﴿ هبم يستهزئون ﴾ۈئۈئۆئ﴿ طاقتهم إال ﴾ۆئۇئۇئ

 كفرهم. عىل ﴾یىئىئىئ﴿
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 يريد ﴾پٻٻٻٻٱ﴿ (82)

 كام هلم، اإلفادة عدم يف األمرين بني التساوي به

ڀڀڀپپپ﴿ بقوله: عليه نص

 بن اهلل عبد بن اهلل عبد أن روي ﴾ٺٺٺڀ

 يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ولرس سأل ،املخلصني من وكان ،أيب

 الصالة عليه ففعل له، يستغفر أن أبيه مرض

 والسالم: الصالة عليه فقال فنزلت، والسالم

َْعلَي ِهمْ ْ﴿َسواءْ  فنزلت: السبعني عىل ألزيدن  
َفر َتْ تَغ  س 

َ
مْ ْلَُهمْ ْأ

َ
ِفرْ ْلَمْ ْأ تَغ  ِفرَْْنْ لَْْلَُهمْ ْتَس  ْاهللَُْْيغ 

ٺ﴿ يحني[الصح يف احلديث ]وأصل [1 ]املنافقون: لَُهم ﴾

 أن إىل إشارة ﴾ٿٹٿٿٿ

 ليس استغفارك قبول وعدم املغفرة من اليأس

 قابليتهم لعدم بل فيك، قصور   وال منا لبخل  

ڤٹٹٹ﴿ عنها الصارف الكفر بسبب

 وهو كفرهم، يف ديناملتمر   ﴾ڤڤ

 الكافر مغفرة فإن السابق، احلكم عىل كالدليل

قالع رشاد الكفر عن باإل   عذر عىل والتنبيه هيتدي. وال ينقلع ال عليه املطبوع كفره يف واملنهمك   ق،احل إىل واإل 

 هو واملمنوع الضاللة، عىل مطبوعون أهنم يعلم مل ما إيامهنم من يأسه عدم وهو استغفاره، يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

ينَْْلِلَنِبِّْْنَْكَْْ﴿َما تعاىل: لقوله العلم، بعد االستغفار نْ ْآَمنُواَْواَّلِ
َ
تَغْ ْأ ِكيَِْْفُروايَس  ِ وِلْْكنُواَْولَوْ ْلِل ُمّش 

ُ
َبْْأ ْقُر 

َنُهمْ ْلَُهمْ ْتَبََيَْْماَْبع دِِْْمنْ 
َ
ْْأ

َ
حَْأ َِحيِم﴾ْاُبْص   .[11٢ ]التوبة: اْل 

ڄڄڄ﴿ خلفه الغزو عن بقعودهم ﴾ڄڦڦڦڦڤ﴿ (81)

 وفيه .عاىلت اهلل طاعة عىل العيش( رفاه )أي: واخلفض للراحة( )أي: للدعة إيثاراً  ﴾چڃڃڃڃ

ڇچچچ﴿ األرواح( )أي: واملهج األموال ببذل رضاه حتصيل عليها آثروا الذين باملؤمنني تعريض

 آثرمتوها وقد ﴾ڌڎڌڍڍڇ﴿ تأخريًا( )أي: تثبيطاً  للمؤمنني قالوه أو لبعض، بعضهم قال :أي ﴾ڇڇ

 الطاعة. عىل الدعة إيثارب اختاروها ما هي كيف أهنا أو إليها مآهبم أن ﴾ژڈڈڎ﴿ املخالفة هبذه

 الدنيا يف حاهلم إليه يؤول عام إخبار   ﴾گگککککڑڑژ﴿ (89)

 عن كنايتني والبكاء الضحك يكون أن وجيوز واجب. حتم أنه عىل للداللة األمر صيغة عىل أخرجه واآلخرة،

 العدم. القلة من واملراد   والغم. الرسور

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٹٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

کڑڑژژڈڈڎڌڎڌ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۆۈۆ

ەئەئائائىېىېېېۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

ییییىئىئىئېئېئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئجئ
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 يعني املتخلفني، من طائفة وفيها املدينة إىل اىلتع اهلل رد ك فإن ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ (8٢)

ڱ﴿ رجالً  عرش اثني املتخلفون وكان منهم، بقي َمن أو منافقني، يكونوا مل كلهم فإن منافقيهم،

 النهي معنى يف إخبار   ﴾ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ تبوك بعد أخرى غزوة إىل ﴾ڱ

 عىل هلم عقوبة الغزاة نديوا عن إسقاطهم وكان هلم. تعليل   ﴾ھہہہہ﴿ للمبالغة

ل ختلفهم. ة : وَأو   لياقتهم لعدم املتخلفني، أي: ﴾ےھھھ﴿ تبوك غزوة إىل اخلروج هي َمر 

 والصبيان. كالنساء للجهاد

 فلام مرضه، يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول دعا أ يب بن اهلل عبد أن» روي: ﴾ڭڭڭڭۓۓے﴿ (84)

 أرسل مات فلام عليه، ويصيل جسده ييل الذي (لباسه :أي) شعاره يف ويكفنه له يستغفر أن سأله عليه دخل

نهَ  مل وإنام .تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام ]أخرجه فنزلت «عليه ليصيل وذهب فيه، ليكفن قميصه  يف التكفني عن ي 

َي  قميصه  لباسهإل مكافأة كان وألنه بالكرم، خماًل  كان بالقميص (البخل :أي) الضن   ألن عليه الصالة عن وهن 

 الكافر حق يف ممنوع وهو له، واالستغفار للميت الدعاء الصالة من واملراد ببدر، أرس حني قميصه العباس

 ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ الزيارة أو للدفن قربه عند تقف وال ﴾ۆۈۆۇۇ﴿

 .املوت لتأبيد أو للنهي تعليل  

 ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىېىېېې﴿ (85)

 أن وجيوز عليها. مغتبطة والنفوَس  واألوالد، األموال إىل طاحمة األبصار فإن به، حقيق ألمر  وا للتأكيد. تكرير  

 األول. غري فريق يف هذه تكون

یییىئىئىئ﴿ بعضها هبا يراد أن وجيوز القرآن، من ﴾ېئېئېئ﴿ (81)

عة الفضل ذوو ﴾مئحئجئی . قعدوا الذين ﴾مبخبحبجبيئىئ﴿ والس   لعذر 



 421 عاشرال اجلزء               توبةال سورة 

 مع ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (87)

 ﴾ڀڀڀپپپپ﴿ النساء

 السعادة، من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وموافقة اجلهاد يف ما

 الشقاوة. من عنه فالتخل   يف وما

ٺٺٺٺڀ﴿ (88)

 هؤالء ختلف إن :أي ﴾ٿٿٿٿ

 منهم خري هو من جاهد فقد جياهدوا ومل

 النرص الدارين: منافع ﴾ٹٹٹٹ﴿

 اآلخرة يف والكرامة واجلنة الدنيا، يف والغنيمة

 .باملطالب الفائزون ﴾ڤڤڤڤ﴿

ڄڄڄڦڦڦڦ﴿ (82)

 ملا بيان   ﴾چچچڃڃڃڃڄ

 األخروية. اخلريات من هلم

ڇڇڇڇچ﴿ (22)

 التخلف يف استأذنوا وغطفان، أسداً  يعني ﴾ڍ

 عىل طيئ أغارت معك غزونا إن قالوا الطفيل، بن عامر رهط هم وقيل: العيال. وكثرة باجلهد معتذرين

 ﴾ڎڈڎڌڌڍ﴿ له عذر وال عذراً  له أن مومهاً  األمر يف قرص   من رواملعذ   واشينا.وم أهالينا

يامن ادعاء يف ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله اهلل كذبوا األعراب، منافقو وهم  األعراب، من ﴾ڑژژڈ﴿ اإل 

 والنار. بالقتل ﴾ککڑ﴿ لكفره ال لكسله اعتذر من منهم فإن رين،املعذ   من أو

 لفقرهم، ﴾ڱڱڱڳڳڳڳگگگگکک﴿ (21)

يامن ﴾ڻڻڻںں﴿ التأخر يف إثم   ﴾ڱ﴿ عذرة وبني ومزينة كجهينة  الرس يف والطاعة باإل 

ڻ﴿ بالصالح واملسلمني اإل سالم عىل يعود قواًل  أو فعاًل  عليه قدروا بام أو الناصح، امل وايل يفعل كام والعالنية،

 هلم، ﴾ھھھہ﴿ لسبي معاتبتهم إىل وال جناح عليهم ليس :أي ﴾ہہہۀۀ

 للمحسن؟ فكيف للميسء أو

 ،يسار بن معقل األنصار: من سبعة اؤون،البك   وهم ﴾ڭڭۓۓےےھ﴿ (29)

لي ة ،مغفل بن اهلل وعبد ،غنمة بن وثعلبة ،عمري بن وسامل ،كعب بن اهلل وعبد ،خنساء بن وصخر  زيد بن وع 

 والنعال املرقوعة اخلفاف عىل فامحلنا اخلروج نذرنا قد وقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتوا ،عنهم تعاىل اهلل ريض

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇ

کڑڑژژڈڎڈڎ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھہہہہۀۀڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۇئۇئوئەئوئەئائائ

 ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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ۅۋۋ﴿ تسيل ﴾ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ﴿ معك َنْغز   املخصوفة

 اتباع ختالفوا ال أن إيامنكم فمقتىض ،اإليامن مقتىض هذا :)أقول مغزاهتم يف ﴾ېېۉۉۅ

 (.والسالم الصالة عليه الرسول

 :أي) األهبة وند  اج  وَ  ﴾ەئوئەئائائى﴿ باملعاتبة ﴾ىې﴿ (2٢)

 رضاهم وهو عذر، غري من الستئذاهنم السبب هو ما لبيان استئناف   ﴾ۆئۆئۇئۇئوئ﴿ (العدة

 عن غفلوا حتى ﴾ېئېئۈئۈئ﴿ (الراحة :أي) للدعة إيثاراً  اخلوالف مجلة يف واالنتظام بالدناءة

 (.عاقبته :أي) مغب ته ﴾ىئىئىئېئ﴿ العاقبة وخامة
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ٻ﴿ التخلف يف ﴾ٻٱ﴿ (24)

 ﴾پپپ﴿ السفرة هذه نم ﴾ٻپٻ

 لن ﴾ڀڀڀ﴿ ألنه الكاذبة باملعاذير

 ﴾ٺٿٺٺٺڀ﴿ ألنه نصدقكم

 ما وهو أخباركم، بعض نبيه إىل بالوحي أعَلَمنا

ٿٿ﴿ والفساد الرش من ضامئركم يف

 تثبتون أم الكفر عن أتتوبون ﴾ٹٿ

ٹٹ﴿ للتوبة وإمهال استتابة فكأنه عليه؟

 فهو إليه، :أي ﴾ڤڤڤٹ

 يفوت ال وعلنهم، همرس   عىل لعمط   وعال جل  

ڤ﴿ وأعامهلم ضامئرهم من يشء علمه عن

 عليه. والعقاب بالتوبيخ ﴾ڦڦڦڦ

ڃڄڄڄڄ﴿ (25)

چ﴿ تعاتبوهم فال ﴾ڃچڃڃ

 فيهم ينفع ال ﴾ڇڇڇ﴿ خوهمتوب   وال ﴾چچ

 اإلعراض علة فهو التطهري، لتقب ال أرجاس وهؤالء اإلنابة، عىل باحلمل التطهري منه املقصود فإن التأنيب،

 فيهم ينفع ال النار أهل من أرجاس إهنم قال: وكأنه التعليل، متام من ﴾ڍڇ﴿ املعاتبة وترك

زون )أي: ﴾ڎڎڌڌڍ﴿ واآلخرة الدنيا يف التوبيخ  .(]النسفي[ كسبهم جزاء جي 

کڑ﴿ هبم تفعلون كنتم ما عليهم فتستديموا بحلفهم ﴾ژڑژڈڈ﴿ (21)

 ورضاكم ،تعاىل اهلل رضا يستلزم ال رضاكم فإن :أي ﴾ڳڳگگگگککک

لب سوا أن أمكنهم وإن عقابه، وبصدد تعاىل اهلل سخط يف كانوا إذا ينفعهم ال وحدكم  أن يمكنهم ال عليكم ي 

لب سوا  عنهم الرضا عن النهي اآلية من واملقصود هبم. اهلوان ينزل وال سرتهم هيتك فال تعاىل اهلل عىل ي 

 نحوهم. االلتفات وعدم باإلعراض األمر بعد بمعاذيرهم واالغرتار

 وعدم وقساوهتم لتوحشهم احلرض، أهل من ﴾ڱڱڳ﴿ البدو أهل ﴾ڳ﴿ (27)

 يعلموا ال بأن )وأحرى( وأحق ﴾ںڱڱ﴿ والسنة للكتاب استامعهم وقلة العلم ألهل خمالطتهم

نْ  ﴾ۀۀڻڻڻڻں﴿ ها الرشائع م   الوبر أهل من أحد كل حال يعلم ﴾ہہ﴿ وسنن ها فرائض 

 وثوابًا. عقاباً  وحمسنهم مسيئهم به يصيب فيام ﴾ہہ﴿ املبنية( البيوت )سكان واملدر اخليام( )سكان

ڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٿٺٿٺٺٺڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤ

چڃچڃڃڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑژڑژڈڈڎڎ

ڳگگگگکککک

ںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۇۆۇڭ

ېېۉۉۅۅۋ

ۇئوئوئەئەئائائىىېې

 یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئ
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د   ﴾ھھھھ﴿ (28)  ﴾ۓ﴿ به قويتصد   تعاىل اهلل سبيل يف يرصفه ﴾ےے﴿ َيع 

ڭۓ﴿ تقية أو رياء ينفق وإنام ثوابًا، عليه يرجو وال تعاىل اهلل عند قربة حيتسبه ال إذ وخرسانًا، غرامة

 ﴾ۇۆۇڭ﴿ اإلنفاق من فيتخلص عليكم األمر لينقلب (مصائبه أي:) ون َوَبه الزمان دوائر ﴾ڭڭ

 ﴾ۈۆ﴿ الزمان عقبة والدائرة: عليهم. ونيرتبص ما وقوع عن إخبار   أو يرتبصونه، ما بنحو عليهم دعاء  

 .ي ضمرون بام ﴾ٴۇۈ﴿ اإلنفاق عند يقولون ملا

ائائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ﴿ (22)

 بصحة تعاىل اهلل من شهادة   ﴾ۇئۆئۇئوئوئ﴿ هلم ويستغفر للمتصدقني يدعو كان ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ﴾ەئەئ

 لتحقيقه، والسني عليهم. الرمحة بإحاطة هلم وعد   ﴾ېئېئۈئۈئۆئ﴿ لرجائهم وتصديق معتقدهم،

: ه   لتقريره. ﴾یىئىئىئېئ﴿ وقول 
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 ﴾ٻٻٻٱ﴿ (122)

 بدرًا، شهدوا الذين أو القبلتني، إىل واصل   الذين هم

 أهل ﴾ٻ﴿ اهلجرة قبل أسلموا الذين أو

 العقبة بيعة وأهل سبعة، وكانوا األوىل العقبة بيعة

 عليهم قدم حني آمنوا والذين سبعني، وكانوا الثانية

پپ﴿ µ عمري بن مصعب زرارة أبو

 َمن أو القبيلني، من بالسابقني الالحقون ﴾پ

 القيامة يوم إىل والطاعة يامنباإل   اتبعوهم

 وارتضاء طاعتهم بقبول ﴾ڀڀپ﴿

 الدينية نعمه من نالوا بام ﴾ڀڀ﴿ أعامهلم

ٿٺٺٺٺ﴿ والدنيوية

 .﴾ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

 حول وممن :أي ﴾ڤڤ﴿ (121)

 ﴾ڦڦڦڦ﴿ املدينة يعني بلدتكم،

 كانوا وغفار، وأشجع وأسلم ومزينة جهينة هم

 عىل لعونط   ﴾چڇچ﴿ بأعياهنم تعرفهم ال ﴾چچڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿ حوهلا نازلني

روا مل عليك يلب سوا أن رواقدَ  إن ؛أرسارهم  أو والقتل، بالفضيحة ﴾ڇڇ﴿ علينا يلب سوا أن يقد 

 ﴾ڎڌڌڍڍڇ﴿ ضعيفة( جعلها )أي: األبدان وهنك الزكاة بأخذ أو القرب، وعذاب بأحدمها

 (.عظيم عذاب اآلخرة ويف ،وأرس قتل الدنيا يف ني:مرت تعذيبهم )أقول: النار عذاب إىل

 املتخلفني من طائفة وهم الكاذبة، باملعاذير ختلفهم عن يعتذروا ومل ﴾ڈڈڎ﴿ (129)

م املتخلفني، يف نزل ما بلغهم ملا املسجد َسَواري عىل أنفسهم أوثقوا  عىل املسجد فدخل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فقد 

كر همعن فسأل فرآهم، ركعتني فصىل عادته، ل هم، حتى أنفسهم حيل وا ال أن أقسموا أهنم له فذ   وأنا فقال: حَت 

 الصالح العمل خلطوا ﴾کڑڑژژ﴿ فأطلقهم فنزلت فيهم، أ ؤمر حتى مأحل ه ال أن أقسم

گککک﴿ النفاق أهل وموافقة فالتخل   هو ،سيئ بآخرَ  ـ بالذنب واالعرتاف   الندم إظهار   هو الذي ـ

 عليه. لويتفض   التائب عن يتجاوز ﴾ڳڳڳڳگ﴿ توبتهم يقبل أن ﴾گگ

وا ملا أهنم روي: ﴾ڱڱڱڱ﴿ (12٢)  ناتْ خل فَ  التي أموالنا هذه اهلل! رسول يا قالوا: أ ْطل ق 

پٻٻٻٻٱ

ٺڀڀڀڀپپپ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇچڇچ

ڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳڳگگگگککککڑ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ائائىىېېېې

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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رنا، هبا قفتصد   رت ما» فقال: وطه   [تعاىل اهلل رمحه جرير ابن ]أخرجه فنزلت «شيئاً  أموالكم من آخذ أن أ م 

 إىل وترفعهم حسناهتم، هبا وتنمي ﴾ڻں﴿ مثله إىل هبم املؤدي املال حب أو وبالذن من ﴾ں﴿

 إليها تسكن ﴾ہہہۀۀ﴿ هلم واالستغفار بالدعاء عليهم واعطف ﴾ڻڻڻ﴿ املخلصني منازل

 بندامتهم. ﴾ھھ﴿ باعرتافهم ﴾ھہ﴿ قلوهبم هبا وتطمئن نفوسهم

ن أن واملراد عليهم، للمتوب إما الضمري ﴾ےھ﴿ (124)  واالعتداد توبتهم قبول قلوهبم يف يمك 

ۇ﴿ تصح   إذا ﴾ڭڭڭڭۓۓے﴿ عليها التحضيض به واملراد لغريهم، أو بصدقاهتم،

 قبول شأنه من وأن ﴾ۋٴۇۈۈۆۆ﴿ بدله ليؤدي شيئاً  يأخذ من قبول يقبلها ﴾ۇ

 عليهم. والتفضل التائبني توبة

ې﴿ رشاً  أو كان خرياً  يهعل ُيفى ال فإنه ﴾ۉۉۅ﴿ شئتم ما ﴾ۅۋ﴿ (125)

في ال تعاىل فإنه ﴾ېې َ  رأيتم كام عنهم ُي   باملوت ﴾ائائىىې﴿ لكم وَتبني 

 عليه. باملجازاة ﴾ۇئوئوئەئەئ﴿

رون، ﴾ۆئ﴿ املتخلفني من ﴾ۇئ﴿ (121)  شأهنم يف ﴾ۈئۆئ﴿ أمرهم موقوف :أي مؤخ 

 فيام ﴾یی﴿ بأحواهلم ﴾یىئ﴿ تابوا إن ﴾ىئىئېئېئ﴿ النفاق عىل أرصوا إن ﴾ېئۈئ﴿

 الرسول أمر ،عنهم تعاىل اهلل ريض الربيع بن ومرارة أمية بن وهالل مالك بن كعب هبؤالء واملراد هبم. يفعل

ضوا اهتمني   أخلصوا ذلك رأوا فلام موهم،يكل   وال عليهم موايسل   ال أن أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص  فرمحهم اهلل إىل أمرهم وفو 

 تعاىل. اهلل
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 ﴾ٻٻٻٱ﴿ (127)

 ملا عوف بن عمرو بني أن روي .للمؤمنني مضارة

 يأتيهم أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سألوا قباء مسجد بنوا

 بن نمغ   بنو إخواهنم فحسدهتم فيه، فصىل فأتاهم

 أبو فيه يؤمهم أن قصد عىل مسجداً  فبنوا عوف،

 أتوا أمتوه فلام الشام، من قدم إذا الراهب عامر

 لذي مسجداً  بنينا قد إنا فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 فيه فصل   والشاتية، املطرية والليلة والعلة احلاجة

 معهم ليقوم ثوبه فأخذ مصىل، نتخذه حتى

 عدي بن ومعن الدخشم بن باملك فدعا فنزلت،

 انطلقوا هلم: فقال والوحيش، السكن بن وعامر

 وأحرقوه، فاهدموه أهله الظامل املسجد هذا إىل

ناسة مكانه واختذ ففعل  للكفر وتقوية ﴾ٻ﴿ ك 

 يريد ﴾پپپ﴿ رونهيضم الذي

 قباء مسجد يف للصالة جيتمعون كانوا الذي

ٺڀڀڀڀ﴿ ترقباً  ﴾پ﴿

 يزل فلم معهم، قاتلتك إال يقاتلونك قوماً  أجد ال أحد: يوم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول قال فإنه الراهب، يعني ﴾ٺٺ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مهب حيارب بجنود قيرص من ليأيت الشام إىل وهرب هوازن مع اهنزم حتى حنني يوم إىل يقاتله

 إىل خرج اهنزموا فلام األحزاب يوم اجليوش جيمع كان :وقيل وحيدًا، بالشام( بلدة )اسم بقنرسين ومات

 الصالة وهي احلسنى؛ اإلرادة أو احلسنى اخلصلة إال ببنائه أردنا ما ﴾ٿٹٿٿٿٺ﴿ الشام

 حلفهم. يف ﴾ڤڤٹٹٹ﴿ املصلني عىل والتوسعة والذكر

 رسول أسسه قباء، مسجد يعني ﴾ڄڄڄڦ﴿ للصالة ﴾ڦڦڦڤڤ﴿ (128)

 أيب لقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مسجد أو للقصة، أوفق ألنه اجلمعة، إىل االثنني من بقباء مقامه أيام فيه وصىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه «املدينة مسجد هذا مسجدكم هو فقال عنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سألت» عنه: اهلل ريض سعيد

ڇڇڇچ﴿ فيه تصيل بأن أوىل ﴾چچچڃڃ﴿ وجوده أيام من ﴾ڃڃڄ﴿ [تعاىل اهلل

 ﴾ڎڌڌڍ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل ملرضاة طلباً  املذمومة، واخلصال املعايص من ﴾ڇڍ

 أثنى قد وجل عز اهلل إن األنصار! معرش يا» :ملسو هيلع هللا ىلص قال حبيبه. املحب إدناء تعاىل جنابه من ويدنيهم عنهم يرىض

 ثم الثالثة، األحجارَ  الغائطَ  عـتب  ن   اهلل! رسول يا فقالوا: ؟«الغائط وعند الوضوء عند ونتصنع الذي فام عليكم

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤٹٹٹٿٹٿٿٿٺ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڍڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍ

گگککککڑڑژژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭۓےۓےھھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋ

وئەئەئائائىېى

ېئۈئېئۈئۆئۆئۇئوئۇئ

 حئجئیییىئیىئىئېئ
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 ماجه وابن والرتمذي داود وأبو أمحد اإلمام ]رواه ﴾ڇڍڇڇڇچ﴿ تعاىل: قوله فتال املاء، األحجار نتبع

 .متقاربة[ بألفاظ

 حمكمة قاعدة عىل ﴾ککڑڑژژ﴿ دينه بنيان ﴾ڈڈڎ﴿ (122)

 قاعدة عىل ﴾ڳڳگگگگکک﴿ بالطاعة مرضاته وطلب تعاىل اهلل من التقوى هي

 إىل استمساكه وقلة (لضعفه :أي) خلوره به فأدى ﴾ڱڱڱڱڳڳ﴿ وأرخاها القواعد أضعف هي

 ونجاهتم. صالحهم فيه ما إىل ﴾ڻڻڻڻںں﴿ النار يف السقوط

 يزال ال هذا بناءهم أن عنىوامل ونفاقًا. شكاً  :أي ﴾ھھہہہہۀۀ﴿ (112)

 وازداد قلوهبم يف ذلك رسخ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هدمه ملا ثم ذلك، عىل محلهم فإنه نفاقهم، وتزايد شكهم سبب

 قابلية هلا يبقى ال بحيث عاً طَ ق   ﴾ےۓےھھ﴿ قلوهبم عن (عالمته :أي) وسمه يزول ال بحيث

 وأسفاً  ندماً  بالتوبة التقطع :وقيل النار. يف أو قربال يف أو بالقتل كائن هو ما بالتقطع املراد وقيل: اإلدراك.

 بنياهنم. هبدم أمر فيام ﴾ڭڭ﴿ بنياهتم ﴾ڭۓ﴿

 تعاىل اهلل إلثابة متثيل ﴾ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿ (111)

 ببيان استئناف   ﴾ېىېېېۉۉ﴿ سبيله يف وأمواهلم أنفسهم بذل عىل اجلنة إياهم

 مبالغة   ﴾ۈئېئۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئائائى﴿ الرشاء ألجله ما

نجاز، يف  لكم أوجَب  فإنه الفرح، غاية به فافرحوا ﴾ىئیىئىئېئېئ﴿ حقاً  لكونه وتقرير   اإل 

 .﴾حئجئییی﴿ :تعاىل قال كام املطالب عظائمَ 
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 املؤمنون هبم املراد ﴾ٱ﴿ (119)

 تعاىل اهلل عبدوا الذين ﴾ٻ﴿ املذكورون

نيَ  ْل ص   اهلمن ملا أو لنعامئه ﴾ٻ﴿ الدين َله   خم 

 الصائمون، ﴾ٻ﴿ والرضاء الرساء من

 رياضة ألنه أو الشهوات، عن يعوق ألنه هبا شب ه

 امل لك خفايا عىل االطالع إىل هبا يتوصل نفسانية

 العلم لطلب أو للجهاد السائحون أو وامللكوت.

پ﴿ الصالة يف ﴾پٻ﴿

يامن ﴾پ ڀپ﴿ والطاعة باإل 

ڀ﴿ واملعايص الرشك عن ﴾ڀ

 احلقائق من وعي نه بي نه فيام أي: ﴾ٺٺڀ

 هؤالء به يعني ﴾ٿٺٺ﴿ والرشائع

ن نيَ  ووضعَ  الفضائل. بتلك املوصوفني  املْ ْؤم 

 إىل دعاهم إيامهنم أن عىل للتنبيه ضمريهم موضع

 كذلك، كان من الكامل املؤمن وأن ذلك،

 بام وبرشهم قيل: كأنه للتعظيم، به املبرش   وحذف

 الكالم. ريوتعب األفهام إحاطة عن جيل

 ملا طالب أليب قال ملسو هيلع هللا ىلص أنه روي: ﴾ڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿ (11٢)

 مل ما لك استغفر أزال ال» والسالم: الصالة عليه فقال فأبى، «اهلل عند هبا لك أحاج   كلمة قل» الوفاة: حرضته

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ﴿ [تعاىل اهلل رمحهام ومسلم البخاري ]أخرجه فنزلت «عنه أ ْنهَ 

 لإل يامن. همتوفيق   طلب   فإنه ألحيائهم، االستغفار جواز عىل دليل وفيه الكفر؛ عىل ماتوا نْ بأ ﴾ڃڃ

 بقوله: أباه إبراهيم وعدها ﴾ڇڇڇڇچچچچڃڃ﴿ (114)

ِفَرنَْ﴿ تَغ  س 
َ
ُي ُ فإنه لإليامن بالتوفيق مغفرتك ألطلبن   أي: [4 ]املمتحنة: ﴾لََكَْْل ب   آللويسا )قال قبله ما يقطع( )أي: ج 

ل والذي :تعاىل اهلل رمحه  يف ليس وأنه السالم، عليه إبراهيم والد يكن مل آزر أن السنة أهل من الغفري اجلم   عليه عو 

 لويس:ألا ]تفسري الطاهرات أرحام إىل الطاهرين البأص من أنقل أزل مل ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله أصاًل، كافر ملسو هيلع هللا ىلص النبي آباء

 قطع ﴾ڈژڈ﴿ يؤمن لن بأنه إليه أوحي أو ر،الكف عىل مات بأن ﴾ڎڎڌڌڍڍ﴿ ([7/124

 األذى. عىل صبور ﴾کک﴿ قلبه ورقة ترمحه فرط عن كناية وهو التأوه، لكثري ﴾ڑڑژ﴿ استغفاره

يهم أي: ﴾گگگکک﴿ (115) ال الً  ليسم  ڳگ﴿ مؤاخذهتم ويؤاخذهم ض 

ٻٻٻٱ

پپپٻ

ٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڇڇڇڇچچچچ

کڑڑژڈژڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳڳگگگگککک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ۓےےھھھہھہہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇ

ائائىىېېېېۉ

 ۈئۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئ
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 للرسول عذر   بيان وكأنه اتقاؤه، جيب ما خطر هلم يبني   حتى ﴾ڱڱڱڱڳڳ﴿ لإل سالم ﴾ڳ

 ﴾ڻڻڻڻںں﴿ املنع قبل املرشكني ألسالفه استغفر ملن أو لعمه قوله يف والسالم الصالة عليه

 احلالني. يف أمرهم فيعلم

 ﴾ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھہھہہہۀۀ﴿ (111)

 أن هلم بني   أسًا،ر عنهم التربؤ وجوب ذلك وتضمن قربى أويل كانوا وإن للمرشكني االستغفار عن منعهم لّما

 برشارشهم ليتوجهوا منه، إال نرصة وال والية هلم يتأتى وال عليه، والغالب أمره ومتويل موجود كل مالك تعاىل اهلل

 سواه. ويذرون يأتون فيام مقصود هلم يبقى ال حتى عداه، مما ويتربؤوا إليه (موجوداهتم بجميع يعني)

 برأهم أو التخلف، يف املنافقني إذن من ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿ (117)

ِفرَْ﴿ تعاىل: كقوله الذنوب علقة عن َخَر﴾َْوماَْذن ِبَكِْْمنْ َْتَقَدمََْْماْاهللُْْلََكِِْْلَغ 
َ
 عىل بعث   هو وقيل: .[9 ]الفتح: تَأ

 تعاىل: لقوله واألنصار، واملهاجرون ملسو هيلع هللا ىلص النبي حتى التوبة، إىل حمتاج وهو إال أحد من ما واملعنى: التوبة.

يعاً﴾ْاهللِْْإِىَلَْْوتُوُبوا﴿  من توبة   إليه والرتقي فيه، هو ما دونه يستنقص مقام وله إال أحد من ما إذ .[٢1 ]النور: َجِ

 ﴾ېۉۉۅۅ﴿ عباده من والصاحلني األنبياء مقام بأهنا لفضلها وإظهار النقيصة، تلك

 واحد، بعري عىل العرشة تعتقب ،كوب(املر قلة )أي: الظ هر ةرْسَ ع   يف كانوا تبوك، غزوة يف حاهلم هي وقتها. يف

رسة(و مترة، يقتسامن كانا الرجلني إن قيل: حتى الزاد رسة()ع  و  (الكرش ماء :أي) الفظ   رشبوا حتى املاء )ع 

 والسالم الصالة عليه الرسول اتباع أو اإليامن عىل الثبات عن ﴾ەئائائىىېېې﴿

ۆئۇئ﴿ العرسة من كابدوا ما أجل من عليهم تاب أنه عىل وتنبيه   للتأكيد، تكرير   ﴾وئۇئوئەئ﴿

 .﴾ۈئۈئۆئ
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 الثالثة: عىل وتاب ﴾ٻٱ﴿ (118)

 الربيع بن ومرارة أمية بن وهالل مالك بن كعب

ل ف أو الغزو، عن ختلفوا ﴾ٻٻ﴿  أمرهم خ 

رون :أي) املرجؤون فإهنم پپٻ﴿ (املؤخ 

 إل عراض برحبها، :أي ﴾ڀڀپپ

 احلرية لشدة مثل وهو بالكلية، عنهم الناس

 فرط من قلوهبم، ﴾ٺڀڀ﴿

 رسور وال أ نس يسعها ال بحيث والغم، الوحشة

 من ﴾ٿٿٿٺٺ﴿ وعلموا ﴾ٺ﴿

ٹٹ﴿ استغفاره إىل إال ﴾ٹٿ﴿ سخطه

 إيامنكم مقتىض :)أقول للتوبة بالتوفيق ﴾ٹ

 الصالة عليه الرسول اتبع من واختالف ال أن

 دوالي ع توبتهم قبول أنزل أو ﴾ڤڤ﴿ (السالمو

 والرمحة بالقبول عليهم رجع أو التائبني، مجلة من

ڦڤڤ﴿ توبتهم عىل ليستقيموا أخرى بعد مرة

 )أقول: مرة مئة اليوم يف عاد ولو تاب ملن ﴾ڦ

ر لو  بالنعم. عليه املتفضل ﴾ڦڦ﴿ (يتوب أن عليه اليوم يف مرة مئة املعصية يف يقع أن اإلنسان عىل ق د 

 إيامهنم يف ﴾چڃڃڃ﴿ يرضاه ال فيام ﴾ڃڄڄڄڄ﴿ (112)

 مع بالكينونة أمر بل هبا يكتف   ومل بالتقوى أمر )أقول: وعمالً  وقوالً  نيةً  تعاىل اهلل دين يف أو وعهودهم،

 بل هيملونه ال فإهنم الصادقني مع كان وإذا ،ونقصانه نقصه عىل يطلع ال بنفسه اإلنسان ألن الصادقني

 (.والسالم الصالة عليه الرسول وسنة القرآن علوم احلكمة كثريًا، خرياً  يتأو فقد احلكمة يؤت ومن ،يوقظونه

 أمراً  ربك موافقة يف صادقاً  وتكون متفقني، والعالنية الرس يكون أن أقلها كثرية، الصدق مراتب )أقول:

 يكون ال ناإليام وبمجرد .السالكني أمنية فهي تعاىل، هلل بالعبودية تتحقق حتى ،ملسو هيلع هللا ىلص رسولك اتباع ويف وهنياً 

 :أوصاف له والصادق .الصدق اإليامن مقتضيات ومن اإليامن، بمقتىض يعمل أن له بد فال صادقًا، املؤمن

 .تعاىل اهلل مرضاة إال يبتغي ال نيته، يف صادقاً  يكون أن -1

 .العالنية مع الرسيرة باستواء ويكون ،بلسانه صادقاً  يكون أن -9

 .تعاىل اهلل عىل توكله ويكون م،بالعز الوفاء يف صادقاً  يكون أن -٢

 .فيسو   وال ليسو   فال نواه، خري عىل عزمه يف صادقاً  يكون أن -4

 .وشوق وحب ورجاء خوف من مقاماته، يف صادقاً  يكون أن -5

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇچچچچڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگککککڑڑژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ۓۓےےھھھہھہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ائەئائىىېېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 یییىئىئىئېئېئ
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 (.وتعاىل تبارك لربه مناجاته يف صادقاً  يكون أن -1

كمه. عن أي: ﴾ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ﴿ (192)  ح 

نْ  مل عام أنفسهم يصونوا وال ﴾ڑڑژژڈڈ﴿ للمبالغة النفي بصيغة نهع عرب   هني    عنه، نفسه َيص 

 نفس من أشق أنفسهم عىل يكون ال ما يرصفوا وال هبا يرتفعوا ال :)أقول األهوال من يكابده ما معه ويكابدوا

 احلصري له وبسطت الظل يف له فرشت حسناء، زوجة له وكانت بستانه، بلغ خيثمة أبا أن» روي: ملسو هيلع هللا ىلص(. النبي

بت  اهلل ورسول حسناء، وامرأة بارد، وماء يانع، ورطب   ظليل، ظل   فقال: فنظر البارد، واملاء الرطب إليه وقر 

ل فقام بخري، هذا ما والريح! (الشمس :أي) الضح يف ملسو هيلع هللا ىلص  فمد   كالريح، ومر   ورحمه سيفه وأخذ ناقته فرح 

 هو، فكان خيثمة، أبا كن فقال: (،يرفعه :أي) الرساب يزهاه براكب فإذا الطريق إىل طرفه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 ما» :قول ه عليه دل   ما إىل إشارة ﴾ک﴿ تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام ]أخرجه «له واستغفر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول به ففرح

 ﴾گگ﴿ العطش من يشء ﴾گکک﴿ أهنم بسبب ﴾ک﴿ التخلف عن النهي من «كان

 ﴾ںڱ﴿ مكاناً  ﴾ڱ﴿ يدوسون وال ﴾ڱڱڳڳڳ﴿ جماعة ﴾ڳگ﴿ تعب  

 إال ﴾ہھہہہۀۀ﴿ والنهب واألرس كالقتل ﴾ڻڻڻڻں﴿ َوطؤه يغضبهم

 إحساهنم. عىل ﴾ۓۓےےھھھ﴿ الثواب به استوجبوا

 جيش يف عنه تعاىل اهلل ريض عثامن أنفق ما مثَل  ﴾ۇۇڭڭڭڭ﴿ (191)

 بذلك ﴾ۅۋ﴿ ذلك هلم أثبت ﴾ۋٴۇۈ﴿ مسريهم يف ﴾ۈۆۆ﴿ العرسة

 .أعامهلم جزاء أحسن أو ،أعامهلم أحسن جزاء ﴾ېېۉۉۅ﴿

، طلب أو غزو   لنحو مجيعاً  ينفروا أن هلم استقام وما ﴾ائەئائىىې﴿ (199)  علم 

 ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ املعاش بأمر ُيل   فإنه مجيعًا، يتأخروا( )أي: يتثبطوا أن هلم يستقيم ال كام

 الفقه( )أي: الفقاهة فواليتكل   ﴾ېئۈئۈئ﴿ قليلة مجاعة   بلدة أهل أو ةكقبيل كثرية مجاعة كل من نفر فهال

 ومعظم سعيهم غاية وليجعلوا ﴾ىئىئىئېئېئ﴿ حتصيلها مشاق   يتحملوا( )أي: ويتجشموا فيه

 من والتذكري هالتفق   أن عىل دليل وفيه أهم. ألنه بالذكر وختصيصه وإنذارهم. القوم إرشاد الفقاهة من غرضهم

 يف والتبسط الناس عىل الرتفع ال ويقيم، يستقيم أن فيه املتعلم غرض يكون أن ينبغي وأنه فاية،الك فروض

 يف نزل ملا أنه وهو آخر، معنى لآلية قيل: وقد منه. روننذَ ي   عام حيذروا أن إرادة ﴾ییی﴿ البالد

روا ه،التفق   عن وانقطعوا النفري إىل املؤمنون سبق نزل ما املتخلفني  اجلهاد إىل طائفة فرقة كل من ينفر أن فأ م 

 واملقصود األصل هو باحلجة اجلدال ألن األكرب، اجلهاد هو الذي التفقه ينقطع ال حتى يتفقهون أعقاهبم ويبقى

 ويف للغزو، النافرة الطوائف بعد الفرق لبواقي ﴾ېئ﴿ ﴾ۈئ﴿ يف الضمري فيكون البعثة، من

لوا بام إليهم رجعوا إذا افرينالن قوَمهم البواقي ولينذر :أي للطوائف. ﴾ىئ﴿  العلوم. من غيبتهم أيام حص 
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ٻٻٻٻٱ﴿ (19٢)

روا ﴾پپپ  منهم األقرب بقتال أم 

ر كام فاألقرب،  بإنذار أوالً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أم 

 بالشفقة أحق األقرب فإن األقربني، عشريته

 املدينة؛ حوايل هيود هم وقيل: واالستصالح.

 فإهنم الروم، يل:وق وخيرب. والنضري كقريظة

 املدينة من قريب وهو الشام يسكنون كانوا

 إىل أقرب   ألهنم مك  ونَ ل  يَ  الذين لواقات   )أقول:

ڀپ﴿ (هموكيدَ  همرش   لتأمنوا دياركم

ٺٺڀ﴿ القتال عىل وصرباً  ةشد   ﴾ڀڀ

 واإلعانة. باحلراسة ﴾ٿٺٺ

 فمن ﴾ٹٹٿٿٿ﴿ (194)

ڤ﴿ واستهزاءً  إنكاراً  ﴾ٹٹ﴿ املنافقني

ڦڦڦڤڦ﴿ السورة ﴾ڤڤ

 السورة تدبر من احلاصل العلم بزيادة ﴾ڄڄ

يامن وانضامم  درجاهتم. وارتفاع كامهلم لزيادة سبب ألنه بنزوهلا، ﴾ڃڄڄ﴿ إيامهنم إىل فيها وبام هبا اإل 

 إىل مضموماً  هبا كفراً  ﴾ڇڇچچ﴿ كفر   ﴾چچڃڃڃ﴿ (195)

 عليه. ماتوا حتى فيهم ذلك واستحكم ﴾ڍڍڇڇ﴿ بغريها الكفر

 رسول مع باجلهاد أو البليات، بأصناف يبتلون ﴾ڎڎ﴿ املنافقني يعني ﴾ڌڌ﴿ (191)

 وال هونينت ال ﴾کککڑڑژژڈڈ﴿ اآليات من عليه يظهر ما فيعاينون ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 مع املسلمني يف توجد األوصاف هذه :)أقول يعتربون وال ﴾گگگک﴿ نفاقهم من يتوبون

 (.يرجع وال يتوب ال من ومنهم ويرجع يتوب من منهم لكن هنم،إيام وجود

 ملا غيظاً  أو وسخرية، هلا إنكاراً  بالعيون تغامزوا ﴾ڱڱڱڳڳڳڳگ﴿ (197)

 ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حرضة من قمتم إن أحد يراكم هل يقولون أي: ﴾ڻںںڱ﴿ عيوهبم من فيها

ۀۀ﴿ الفضيحة خمافة حرضته عن ﴾ڻڻڻ﴿ أقاموا أحد رآهم وإن قاموا، أحد يَرهم مل فإن

يامن. عن ﴾ہ  فهمهم لسوء ﴾ھھہہ﴿ أهنم بسبب ﴾ہ﴿ والدعاء اإلخبار حيتمل وهو اإل 

 رهم.تدب   لعدم أو

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڤڦ

چچچچڃڃڃڃ

ڌڌڍڍڇڇڇڇ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳگگگگککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ۓۓےےھھھ

ۇۇڭڭڭڭ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

 ەئەئائائىېىېېېۉ
 

019ْْْْْْْْيُونَُسُُُسوَرة01ُُْْْْْْْْْْ
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 شديد   ﴾ڭۓ﴿ مثلكم عريب جنسكم من ﴾ۓےےھھ﴿ (198)

 إيامنكم عىل :أي ﴾ۇڭ﴿ املكروه ولقاؤكم (مشقتكم أي:) َعنتكم ﴾ڭڭ﴿ شاق  

ة والرأفة ﴾ۈۆۆ﴿ غريكم ومن منكم ﴾ۇ﴿ شأنكم وصالح  .الرمحة شد 

يامن عن ﴾ٴۇۈ﴿ (192) هتم يكفيك فإنه ﴾ۅۋۋ﴿ بك اإل   ويعينك (إيذاءهم :أي) معر 

 امل لك ﴾ەئەئائائى﴿ منه إال أخاف وال أرجو فال ﴾ېىېېېۉۉۅ﴿ عليهم

 أعلم. تعاىل واهلل واملقادير. األحكام منه تنزل الذي املحيط، العظيم اجلسم أو العظيم،

 توبةال سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َرب   هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 يونس سورة

 آيات وتسع مئة ويه مكيَّة
 ﴾پپٻٻٻٱٻ﴿ (1) 

 اآلي، من القرآن أو السورة نتهتضم   ما إىل إشارة  

 باحلكيم ووصفه ،أحدمها الكتاب من واملراد

  .حكيم كالم ألنه أو احِلكم، عىل الشتامله

 إنكار استفهام ﴾ڀپپ﴿ (2)

 أفناء من ﴾ٺٺڀڀڀ﴿ للتعجب

 عظامئهم. من عظيم   دون رجاهلم (عامة من أي:)

 جيد مل تعاىل اهلل أن الَعَجب   يقولون: كانوا :قيل

 وهو طالب. أيب يتيم إال الناس إىل يرسله رسوالا 

 األمور عىل نظرهم وقصور محاقتهم فرط من

 هذا والنبوة. الوحي بحقيقة وجهلهم العاجلة

 عن يقرص يكن مل والسالم الصالة عليه وإنه

 الصالة عليهم األنبياء أكثر كان ولذلك ،الباب هذا يف يشء أهون وهو املال، يف إال يعتربونه فيام عظامئهم

مَ  ﴾ٿٿٿٿٺٺ﴿ كذلك قبله والسالم  ينَذر أن ينبغي ما هفي ليس أحد من قلام إذ اإلنذار عم 

َص  منه، وا أن يصح ما للكفار ليس إذ باملؤمنني البشارة وخص   سابقة   ﴾ڤڤڤٹٹٹٹ﴿ به يبَّش 

 بصدق ينالوهنا إنام أهنم عىل والتنبيه لتحققها الصدق إىل وإضافت ها هبا. السبق ألن َقَدماا  سميت رفيعة. ومنزلة

ڦ﴿ والسالم الصالة عليه الرسول به جاء وما الكتاب يعنون ﴾ڦڦڦڤ﴿ والنية القول

 املعارضة. عن إياهم جزةمع للعادة خارقة أموراا  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من صادفوا بأهنم اعرتاف وفيه ﴾ڄڄ

ڇڇڇچچچ﴿ املمكنات أصول هي التي ﴾چڃڃڃڃڄڄ﴿ (3)

ر ﴾ڌڌڍ﴿ (عنهم تعاىل اهلل ريض الصالح السلف مذهب هذا وكم، وكيف أين بال :)أقول ﴾ڇڍ  يقدِّ

ژڈڈڎڎ﴿ منه وينزهلا أسباهبا بتحريكه وهييئ كلمته، به وسبقت حكمته اقتضته ما عىل الكائنات أمر

 إثبات وفيه .تعاىل اهلل عند هلم تشفع آهلتهم أن زعم من عىل ورد   جالله، وِعزِّ  لعظمته تقرير   ﴾ڑڑژ

 ﴾ک﴿ والربوبية لأللوهية املقتضية الصفات بتلك املوصوف أي: ﴾کک﴿ له أذن ملن الشفاعة

¬ 
ڀپپپپٻٻٻٱٻ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڈڎڎڌڌڍڇڍڇڇڇچچچ

گکگکککڑڑژژڈ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ۓےےھھھھہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئەئائائىىېېېۉې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 ییییىئىئىئېئ
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دوه ﴾کگ﴿ ذلك من يشء يف أحد يشاركه ال إذ غريه، ال  نتتفكرو ﴾گگگ﴿ بالعبادة وحِّ

 تعبدونه. ما ال والعبادة، ةللربوبي   املستحق   أنه عىل فينبهكم تفكر أدنى

ںںڱڱڱڱ﴿ للقائه فاستعدوا غريه، إىل ال والنشور باملوت ﴾ڳڳڳڳ﴿ (5)

 أو وعال. جل بعدله :أي ﴾ہہہہۀۀڻ﴿ وإهالكه َبدئه بعد ﴾ڻڻڻ

ھ﴿ عظيم ظلم الَّشك أن كام القويم، العدل ألنه بإيامهنم، أو أمورهم. يف العدل عىل وقيامهم بعدالتهم

 من بَّشاب كفروا الذين ليجزي معناه: ﴾ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

 والعقاب، اإلثابة هو واإلعادة اإِلبداء من بالذات املقصود أن عىل تنبيه وفيه كفرهم. بسبب َألِيم َوَعَذاب مَحِيم

 الكفرة عقاب وأما يعّينه، مل ولذلك وكرمه، بلطفه يليق بام ننياملؤم إثابة يتوىل تعاىل وأنه بالعَرض، واقع وهو

 يف كذلك يوجد االعتقاد وسوء األفعال شؤم :)أقول أفعاهلم وشؤم اعتقادهم سوء   ليهمإ ساقه داء فكأنه

 (.هلذا ينتبهون ال لكنهم إيامهنم، وجود مع املسلمني

 سبحانه هب  ن وقد نور. ذا أي: ﴾ٴۇۈ﴿ ضياء ذات أي: ﴾ۈۆۆۇۇ﴿ (4)

ة الشمس خلق أنه عىل بذلك وتعاىل ۋ﴿ منها واالكتساب الشمس مقابلة بعَرض نرياا  والقمرَ  ذاهتا يف نريِّ

ر أي: واحد، لكلِّ  الضمري ﴾ۋ ه للقمر، أو منازل. منهام واحد كل مسري قد   لرسعة بالذكر للقمر وختصيص 

 حساب ﴾ۉېۉۅۅ﴿ بقوله: لهعل   ولذلك به، الَّشع أحكام وإناطة منازله ومعاينة سريه

 باحلق ملتبساا  إال ﴾ائائىىېېې﴿ وترصفاتكم معامالتكم يف واأليام األشهر من األوقات

 فيها. بالتأمل املنتفعون فإهنم ﴾ۇئوئوئەئەئ﴿ البالغة احلكمة مقتىض فيه مراعياا 

 ﴾ی﴿ الكائنات أنواع من ﴾ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ﴿ (4)

 حيملهم فإنه العواقب، ﴾ییی﴿ وعال جل   وقدرته علمه وكامل هووحدت الصانع وجود عىل

 (.للكافرين ال للمؤمنني هذا :)أقول والتدبر التفكر عىل
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 ال ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (4)

 باملحسوسات وذهوهلم للبعث إلنكارهم يتوقعونه

 اآلخرة من ﴾پپپ﴿ وراءها عام

 مْقرِصين إليها وسكنوا ﴾ڀپ﴿ عنها لغفلتهم

ڀڀڀ﴿ وزخارفها لذائذها عىل مهمهم

 الهنامكهم فيها يتفكرون ال ﴾ٺٺٺ

  .يضادها فيام

ٿٿٿٿٺ﴿ (8)

نوا عليه واظبوا بام ﴾ٹٹ  من به ومتر 

 (.للمسلمني حيصل قد وهذا :)أقول املعايص

ڤڤڤٹٹ﴿ (9)

 سلوك إىل إيامهنم بسبب ﴾ڦڦڦڤ

 املِ  أو احلقائق. إدراك إىل أو اجلنة إىل يؤدي سبيل  

 أن عىل دل   وإن الرتتيب ومفهوم اجلنة. يف يريدونه

 دل   لكن الصالح والعمل اإِليامن هو اهلداية سبب

 اإِليامن استقالل عىل ﴾بِإِيمانِِهمْ ﴿ :قوله منطوق

 .﴾ڃڃڃڄڄڄڄڦ﴿ له والرديف كالتتمة الصالح العمل وأن بالسببية،

 حييِّي ما ﴾چ﴿ تسبيحاا  كنسبِّح إنا اللهم ﴾چچ﴿ دعاؤهم أي: ﴾چڃ﴿ (11)

ڎڌڌڍ﴿ دعائهم وآخر ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ إياهم املالئكة حتية أو بعضاا، بعضهم به

 وكربياءه تعاىل اهلل عظمة وعاينوا اجلنة دخلوا إذا أهنم املعنى ولعل   ؛ذلك يقولوا أن أي: ﴾ڈڎ

 تعاىل اهلل  أو الكرامات؛ بأصناف الفوزو اآلفات من بالسالمة املالئكة حي اهم ثم اجلالل، بنعوت ونعتوه جم دوه

 .اإلكرام بصفات عليه وأثنوا فحمدوه

 هلم إجابته برسعة إشعار   ﴾کک﴿ إليهم يرسعه ولو ﴾کڑڑژژ﴿ (11)

 ﴾ڱڱڱڱڳڳڳڳگ﴿ وأهلكوا أل ميتوا ﴾گگگک﴿ اخلري يف

ل ال ولكن قيل: كأنه هم نقيض، وال نعجِّ  واستدراجاا. هلم إمهاالا  فنذر 

ہۀۀ﴿ مضطجعاا  :أي ﴾ڻ﴿ فيه خملصاا  إلزالته ﴾ڻڻڻںں﴿ (12)

 يعني ﴾ھھھہہ﴿ املضارِّ  ألصناف أو األحوال، جلميع الدعاء تعميم   الرتديدِ  وفائدة   ﴾ہ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳگگگگککک

ںںڱڱڱڱڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائىائ

 ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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نا مل كأنه ﴾ےےھ﴿ كفره عىل واستمر طريقته عىل مىض  ضر  كشف إىل ﴾ڭڭۓۓ﴿ يدع 

 العبادات. عن واإِلعراض واتالشه يف االهنامك من ﴾ۈۆۆۇۇڭڭ﴿

 واستعامل بالتكذيب ظلموا حني ﴾ۉۉۅ﴿ مكة أهل يا ﴾ۅۋۋٴۇۈ﴿ (13)

 ﴾ىائىې﴿ صدقها عىل الدالة باحلجج ﴾ېېې﴿ ينبغي ما عىل ال واجلوارح القوى

 كفرهم عىل يموتون بأهنم وعلِمه هلم تعاىل اهلل وخذالن استعدادهم لفساد يؤمنوا أن هلم استقام وما

 فائدة ال أنه حتقق بحيث عليه وإرصارهم للرسل تكذيبهم بسبب إهالكهم وهو اجلزاء، ذلك مثل ﴾ائ ﴿

 جمرم. كل نجزي ﴾وئوئەئەئ﴿ إمهاهلم يف

 أهلكناها التي القرون بعد فيها استخلفناكم ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ﴿ (15)

 أعاملكم. مقتىض عىل فنعاملكم رشاا، أو خرياا  أتعملون ﴾ىئىئېئېئ ﴿ ََيترب من استخالَف 
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پٻپٻٻٻٱ﴿ (14)

ڀ﴿ املَّشكني يعني ﴾ڀڀپپ

 فيه ليس نقرؤه، آخر بكتاب ﴾ٺٺڀ

 بعد والعقاب والثواب البعث من نستبعده ما

 ﴾ٺٿٺ﴿ آهلتنا معايب من نكرهه ما أو املوت،

 أخرى آية ذلك عىل املشتملة اآلية مكان جتعل بأن

ٹٹٹ﴿ يل يصح   ما ﴾ٹٿٿٿ﴿

ڦڦڦڤ﴿ نفيس َبلقِ  من ﴾ڤڤڤ

 يستبد   ال أمر يف لغريه بعاملت   فإن ﴾ڄڄڦ

ڃڄڄ﴿ فيه فبالترص   (نفردي ال أي:)

چچڃ﴿ بالتبديل أي: ﴾ڃڃ

 استوجبوا أهنم إىل (إشارة أي) إيامء وفيه ﴾چ

 االقرتاح. هبذا العذاب

ڇ﴿ ذلك غريَ  ﴾ڇڇڇچ﴿ (14)

 أْعَلَمكم وال ﴾ڎڎڌڌڍڍ

ر ثم تشتهونه. ما نحو عىل أجعَله حتى بمشيئتي ال تعاىل اهلل بمشيئة األمر أن املعنىو لساين. عىل به  ذلك قر 

 أعلمه. وال أتلوه ال القرآن قبل من ﴾ڑکڑ﴿ سنة أربعني عمرِ  مقدارَ  ﴾ژژڈڈ﴿ بقوله:

عجز القرآن أن إىل إشارة فإنه  ومل علاما  فيها يامرس مل سنة أربعني أظهرهم بني عاش من فإن للعادة، خارق م 

عاا  منثوراا  كالماا  أي:) خطبة وال (ِشعراا  أي:) قريضاا  ينشئ ومل عاِلما ً يشاهد ت كتاباا  عليهم قرأ ثم (مسج   َبز 

 قواعد عىل واحتوى ومنظوم، منثور كلِّ  عن وعال (،بليغ :أي) يقطِ نْ مِ  كل فصاحة فصاحته (غلبت أي:)

لِم عليه، هي ما عىل اآلخرين وأحاديث ألولنيا أقاصيص عن وأعرب والفروع، األصول ِعلَمي  عل مم   أنه ع 

 إال ليس أنه لتعلموا فيه روالتفك   ربالتدب   كملعقو تستعملون أفال أي: ﴾ککک﴿ تعاىل اهلل من به

 تعاىل. اهلل من

 قوهلم: يف تعاىل اهلل عىل بافرتائهم للمَّشكني تظليم ﴾ڳڳڳگگگگ﴿ (14)

 .﴾ڻڻںںڱ﴿ هبا فكفر ﴾ڱڱڱڳ﴿ لدو وذو رشيك َلذو إنه

، وال نفع عىل يقدر ال مجاد فإنه ﴾ھہہہہۀۀڻڻ﴿ (18)  ضر

ثيباا  يكون أن ينبغي واملعبود  ﴾ھھ﴿ ضر  دفع أو نفع بجلب عبادته تعود حتى ومعاِقباا  م 

ڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگکککڑکڑژژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ۀۀڻڻڻڻںں

ھھھھہہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓےۓے

ېۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈ

ەئائىائىېېې

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئ

 خبحبجبيئىئمئحئجئ
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نا فيام لنا تشفع ﴾ےۓےھ﴿ األوثان  كانوا وكأهنم ،بعث يكن إن اآلخرة يف أو الدنيا أمور من هيم 

ني  أنه قطعاا  ي علم ما عبادة إىل سبحانه النافع الضارِّ  املوِجد عبادة تركوا حيث جهالتهم فرط من وهذا فيه، شاكِّ

م عىل ينفع وال يض   ال  له أن وهو ﴾ۇڭڭ﴿ أختربونه ﴾ڭڭۓ﴿ عنده هلم يشفع ربام أنه توه 

 إما تعاىل اهلل دونِ  ِمن يعبدون ما أن عىل تنبيه   ﴾ۈٴۇۈۆۆۇ﴿ عنده شفعاء هؤالء أو رشيكاا،

 به يََّشك أن يليق ال مثلهم، مقهور حادث وهو إال فيهام املوجودات من يشء وال أريض، وإما ساموي

 .﴾ۉۅۅۋۋ﴿

دين ﴾ىېېېېۉ﴿ (19)  عهد يف وذلك احلق. عىل متفقني أو الفطرة، عىل موحِّ

 ﴾ىائ﴿ الرسل من فرتة   يف الضالل عىل أو الطوفان. بعد أو بيَل،ها قابيل   تَل قَ  أن إىل السالم عليه آدم

ت طائفة فتبعتهم والسالم، الصالة عليهم الرسل ببعثه أو واألباطيل، اهلوى باتباع ائ﴿ أخرى وأرص 

 الفصل يوم فإنه القيامة، يوم إىل بينهم الفاصل العذاب أو بينهم احلكم بتأخري ﴾وئوئەئەئ

 املحق. وإبقاء املبطل بإهالك ﴾ۈئۈئۆئۆئ﴿ عاجالا  ﴾ۇئۇئ﴿ واجلزاء

جئیی﴿ اقرتحوها التي اآليات من أي: ﴾ییىئىئىئېئېئېئ﴿ (21)

 لنزول ﴾مئ﴿ إنزاهلا عن ترصف مفاسد املقرتحة اآليات إنزال يف يعلم فلعله بعلمه، املختص   هو ﴾حئ

ل ما بجحودكم بكم تعاىل اهلل يفعل ملا ﴾خبحبجبيئىئ﴿ اقرتحتموه ما  اآليات نم عل   نز 

 غريه. واقرتاحكم العظام
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 وَسعة صحة ﴾ٻٻٻٱ﴿ (21)

ڀپ﴿ ومرض كقحط ﴾پپپٻ﴿

 دفعها يف واالحتيال فيها بالطعن ﴾ڀٺڀڀ

 قبل عقابكم دب ر قد منكم، ﴾ٿٿٺٺٺ﴿

 من وهو الكيد، إخفاء واملكر   كيدكم. تدبِّروا أن

ٿ﴿ املكر عىل اجلزاء أو االستدراج إما تعاىل اهلل

 لالنتقام حتقيق   ﴾ٹٹٹٹٿ

 عىل َيَف  مل إخفائه يف دب روا ما أن عىل وتنبيه  

 تعاىل. اهلل عىل َيفى أن عن فضالا  احلََفظة

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿ (22)

 بمن ﴾ڃڃ﴿ السفن يف ﴾ڄڄڄ

 ﴾چچ﴿ اهلبوب ليِّنة ﴾ڃڃ﴿ فيها

تها ﴾چ﴿ الريح بتلك  ﴾ڇچ﴿ تلق 

ڇڇڇ﴿ اهلبوب شديدة عصف ذات

ڎڌڌ﴿ منه املوج جييء ﴾ڍڍ

ت أهلكوا ﴾ڎڈ د   غري من ﴾ڑڑژژڈ﴿ العدو به أحاط كمن اخلالص، مسالك عليهم وس 

 هذه من أو األهوال،) ﴾کک کک﴿ اخلوف شدة من املعارض وزوال الفطرة لرتاجع إرشاك،

كني ،بك مؤمنني لنعمتك،) ﴾گگگگ﴿ (الريح   .(]النسفي[ بطاعتك متمسِّ

 ما إىل وسارعوا فيها الفساد فاجؤوا ﴾ڱڱڱڳڳ﴿ لدعائهم إجابةا  ﴾ڳڳ﴿ (23)

 عىل إنه أو عليكم، وباله فإن ﴾ۀہۀڻڻڻڻ﴿ فيه مبطلني ﴾ںںڱ﴿ عليه كانوا

 ﴾ھھھ﴿ عقاهبا ويبقى تبقى ال الدنيا احلياة منفعة ﴾ہھہہ﴿ جنسكم وأبناء أمثالكم

 عليه. باجلزاء ﴾ڭۓۓےے﴿ الِقيامة يف

يها رسعة يف العجيبة حاهلا ﴾ۇڭڭڭ﴿ (25)  واغرتار إقباهلا بعد نعيمها وذهاب تقضِّ

ۅۅ﴿ بعضاا  بعضه خالط حتى بسببه فاشتبك ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ هبا الناس

ْسنها ﴾ىېېېې﴿ واحلشيش والبقول الزروع من ﴾ۉۉ  ﴾ى﴿ وهبجتها ح 

 هبا فتزينت والزينة الثياب ألوان من أخذت كعروس املختلفة وألواهنا وأشكاهلا النبات بأصناف تزي نت

نون ﴾وئەئەئائائ﴿  ما زرَعها َضب ﴾ۇئوئ﴿ غل تها ورفعِ  حْصدها من متمكِّ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀہۀڻڻڻڻںں

ڭۓۓےےھھھہھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

وئەئەئائائىى

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حئجئییییىئىئىئ

 حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ
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ه ِصد بام شبيهاا  ﴾ۈئ﴿ زرعها فجعلنا ﴾ۈئۆئۆئۇئ﴿ (هيلكه أي:) جيتاح  ېئېئ﴿ أصله من ح 

ها، يغنَ  مل كأن أي: ﴾ېئ بَيَله فيام ﴾ىئىئ﴿ يلبث مل :أي زرع   ﴾جئییییىئ﴿ ق 

 به. املنتفعون فإهنم

 .تعاىل اهلل دار أو ،واآلفة (االنقضاء أي:) التقيضِّ  من السالمة دار ﴾جبيئىئمئحئ﴿ (24)

 اجلنة واملراد ،يدخلها من عىل فيها واملالئكة تعاىل اهلل يسلِّم دار أو ذلك. عىل للتنبيه االسم هذا وختصيص  

ع ماإلسال وذلك طريقها. هو ﴾حتجتيبىب﴿ بالتوفيق ﴾مبخبحب﴿  ويف التقوى. بلباس والتدر 

ِردِ  مل الضاللة عىل املرص   وأن اإلرادة، غري األمر أن عىل دليل باملشيئة اهلداية وختصيص الدعوة تعميم  اهلل ي 

 رشَده. تعاىل
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 احلسنى املثوبة ﴾ٻٻٻ﴿ (24)

 وقيل: تفضالا. املثوبة عىل يزيد وما ﴾ٻپ﴿

 إىل أمثاهلا َعَّش والزيادة   حسناهتم، ِمثل احلسنى

 الصحيحة(. األحاديث يف )كام وأكثر ضعف مئة سبع

 ورضوان. تعاىل اهلل من مغفرة الزيادة وقيل:

 :)أقول اللقاء هي والزيادة اجلنة، احلسنى وقيل:

 جالله، جل   سبحانه فيها الكريم وجهه إىل والنظر  

 والشكر له احلمد ،خرةآلوا الدنيا يف عباده يرحم

ون نحن ،له  هو اهلل، إال إله ال جنبه، يف مقرصِّ

 ال ﴾پپپ﴿ (عبيده ونحن اخلالق

. ﴾ڀڀڀ﴿ سواد فيها غربة ﴾ڀ﴿ يغشاها  هوان 

 ال أو النار، أهل يرهق ما يرهقهم ال واملعنى:

 حال وسوء حزن من ذلك يوجب ما يرهقهم

 ﴾ٿٿٿٿٺٺٺٺ﴿

 لنعيمها، انقراض وال فيها زوال ال دائمون

 .وزخارفها الدنيا بخالف

زاد ال مثلها، بسيئة سيئة جتازى أن أي: ﴾ڤڤٹٹٹٹ﴿ (24)  عليها ي 

طيت ﴾ڃڃ﴿ تعاىل اهلل سخط من يعصمهم أحد من ما ﴾ڄڄڄڄڦڦڦڤڦڤ﴿  غ 

 مما وهي ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿ وظلمتها سوادها لفرط ﴾چچچچڃڃ﴿

ة به حَيتج   وا واملعتزلة، اخلوارج هم الوعيدية:) الَوعيدي  م   اهلل عىل الوعيد إنفاذ بوجوب يقولون ألهنم وعيدية س 

 الكفر عىل السيئات الشتامل الكفار، يف اآلية أن واجلواب (.اإليامن من َيرج الكبرية مرتكب أن يرونو تعاىل،

 قسيمه. يتناوهلم فال القبلة، أهل من الكبرية أصحاب يتناول أحسنوا الذين وألن والَّشك،

 مكانكم الزموا ﴾ڑڑژژڈ﴿ مجيعاا  نيالفريق يعني ﴾ڈڎڎ﴿ (28)

قنا ﴾گگکککک﴿ بكم ي فعل ما تنظروا حتى گ﴿ بينهم كانت التي َل َص الو   وقطعنا بينهم، ففر 

 أهواءهم، احلقيقة يف عبدوا إنام فإهنم عبادهتم، من عبدوه ما براءة عن جماز   ﴾ڱڳڳڳڳگ

 التي الشفاعة مكان بذلك فتشافههم األصنام تعاىل اهلل نطقي   وقيل: به. أرشكوا ما ال باإِلرشاك اآلمرة ألهنا

 منها. يتوقعون

نهِ  العاملِ  فإنه ﴾ںںڱڱڱ﴿ (29)  .﴾ۀۀڻڻڻڻ﴿ احلال بك 

ڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڦڤڤڤٹٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓےےھھھھہہہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭۓڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئۇئوئەئەئائائىىېې

ىئیىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

حبجبيئىئحئمئجئییی

 يتىتمتختحتجتيبىبمبخب
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مْت  ما خَتترب ﴾ھھھہہہ﴿ املقام ذلك يف ﴾ہ﴿ (31) ه نفَعه فتعاين عمل من َقد   وض 

 موىل اختذوه ما ال احلقيقة، عىل أمرهم ومتويل رهبم ﴾ۓڭۓ﴿ أسلفوا بام إياهم جزائه إىل ﴾ےےھ﴿

عون كانوا ما أو هلم، تشفع آهلتهم أن من ﴾ۆۇۇڭ﴿ عنهم وضاع ﴾ڭڭ﴿  آهلة. أهنا يد 

 ساموية بأسباب حتصل األرزاق فإن ،مجيعاا  منهام أي: ﴾ۋۋٴۇۈۈۆ﴿ (31)

 خلقهام يستطيع نْ مَ  مأ ﴾ۉۉۅۅ﴿ عليكم توسعةا  منهام واحد كلِّ  نْ مِ  أو أرضية، ومواد  

ىېېېې﴿ يشء أدنى من انفعاهلا ورسعة كثرهتا مع اآلفات من حيفظهام نْ مَ  أو وتسويتهام،

 ﴾وئۇئوئەئ﴿ منه والنطفة النطفة من احليوان ينشئ من أو ويميت، حييي ومن ﴾ەئائائى

ۈئۈئ﴿ وضوحه فرطل ذلك يف والعناد املكابرة عىل يقدرون ال إذ ﴾ۆئۆئۇئ﴿ العاملَ  أمر تدبري يل ومن

 ذلك. من يشء يف يشاركه ال ما إياه بإرشاككم عقابه ﴾ېئېئ

 ألنه ربوبيته، الثابت ربكم هو للعبادة املستحق األمور هلذه املتويل أي: ﴾ىئیىئىئېئ﴿ (32)

 َبْعدَ  ليس أي: إنكار، استفهام ﴾حئمئجئییی﴿ أموركم ودب ر ورزقكم وأحياكم أنشأكم الذي

 احلق عن ﴾جبيئىئ﴿ الضالل يف وقع تعاىل اهلل عبادة هو الذي احلق ختطى فمن الضالل، إاِل   احلق

 الضالل. إىل

ت كام أي: ﴾ىبمبخبحب﴿ (33) ت كذلك تعاىل هلل الربوبي ة حق  كمه تعاىل اهلل كلمة حق   وح 

دوا ﴾حتجتيب﴿  الِعَدة   هبا واملراد ﴾يتىتمتخت﴿ االستصالح حدِّ  عن وخرجوا كفرهم يف متر 

 بالعذاب.
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (35)

 هبا اإللزام يف كاإلبداء اإلعادة جعل ﴾پڀ

 ينوب أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أَمرَ  ولذلك برهاهنا. لظهور

ٺٺڀڀڀ﴿ فقال: اجلواب يف عنهم

هم ال (عنادهم أي:) جلاجهم ألن ﴾ٺٺ  أن يَدع 

 عن ترصفون ﴾ٿٿٿ﴿ هبا يعرتفوا

 السبيل. قصد

 ﴾ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ﴿ (34)

 الصالة عليهم الرسل وإرسال ججاحل   بنصب

ڦڦڦ﴿ والتدب ر للنظر والتوفيق والسالم

چچڃڃڃڃڄڄڄڦڄ

 أن إال هيتدي ال الذي أم ﴾ڇڇڇچچ

دى،  تعاىل اهلل هيديه أن إال غريه هَيدي ال أو هي 

 رصيح   يقتيض بام ﴾ڌڌڍڍڇ﴿

 بطالَنه. العقل

 كقياس فاسدة، وأقيسة فارغة خياالت إىل اا مستند ﴾ژژڈ﴿ يعتقدونه فيام ﴾ڈڎڎ﴿ (34)

 واالعتقاد العلم من ﴾ککککڑڑ﴿ موهومة مشاركة بأدنى املخلوق عىل واخلالق الشاهد عىل الغائب

 الربهان. عن وإعراضهم للظن اتباعهم عىل وعيد   ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ اإِلغناء من ﴾گگ﴿ احلق

 ﴾ہہۀۀڻ﴿ اخللق من افرتاءا  ﴾ڻڻڻںںڱڱڱڱ﴿ (34)

مه ملا مطابقاا   عي ار   دوهنا معجزاا  لكونه وهو كيف كذباا، يكون وال صدقها، عىل املشهود اإلهلية الكتب من تقد 

 والَّشائع العقائد من وأثبت حقق ما وتفصيل ﴾ہہ﴿ صحتها عىل شاهد   عليها (مقياس أي:)

 .﴾ۓےےھ﴿ (الشك أي:) الريب عنه منتفياا  ﴾ھھھ﴿

 البالغة يف ﴾ۆۇۇڭ﴿ اإلنكار فيه اهلمزة ومعنى ؛ملسو هيلع هللا ىلص حممد ﴾ڭڭڭۓ﴿ (38)

ناا  وأشد والفصاحة، العربية يف مثل فإنكم االفرتاء، وجه عىل املعنى وقوة النظم وحسن  والعبارة النظم يف متر 

 فإنه تعاىل، اهلل سوى ﴾ۋۋٴۇ﴿ به تستعينوا أن أمكنكم بمن فاستعينوا ذلك ومع ﴾ۈۈۆ﴿

 (.نفسه عند من) اختلقه أنه ﴾ۉۉۅۅ﴿ ذلك عىل قادر وحده

ڀڀڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڃڃڃڄڄڄڦڄڦڦڦڤڤڤ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

گگگگککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئوئەئەئائائىىېېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

جبيئمئىئحئجئییییىئىئ

متىتختحتجتيبىبمبخبحب

حخجخمحجحمجحجيثىثمثجثيت

 مضخضحضجضمصحصمسخسجسحسمخ

 
 



 524 عشر داي احل اجلزء                يونس سورة 

 أن قبل سمعوه، ما أول   بالقرآن، ﴾ىىېې﴿ التكذيب إىل سارعوا بل ﴾ېې﴿ (39)

 َيالف ما وسائر واجلزاء البعث ذكر من علاما  به حييطوا ومل جهلوه بام أو بشأنه، بالعلم وحييطوا آياته يتدبروا

 من فيه ما تأويل بعد   يأهتم ومل أو معانيه. أذهاهنم تبلغ ومل أويله،ت عىل بعد   يِقفوا ومل ﴾ەئەئائائ﴿ دينهم

 إهنم ثم واملعنى، اللفظ جهة من معجز   القرآن أن واملعنى كذب. أم صدق أنه هَلم يَتبني   حتى بالغيوب اإِلخبار

ۈئۈئ﴿ أنبياَءهم ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ معناه ويتفحصوا نظمه يتدبروا أن قبل تكذيبه فاجؤوا

 قبلهم. َمن به عوقب ما بمثل هلم وعيد   فيه ﴾ىئېئېئېئ

بني ومن ﴾ىئ﴿ (51) ق من ﴾ییىئ﴿ املكذِّ  أو يعاند، ولكن حق أنه ويعلم نفسه يف به يصدِّ

 فيام أو بره،تد وقلة غباوته لفرط نفسه يف ﴾مئىئحئجئیی﴿ الكفر عن ويتوب به سيؤمن َمن

ين.امل أو باملعاندين ﴾خبحبجبيئ﴿ الكفر عىل يموت بل ي ستقبل  رصِّ

وا وإن ﴾ىبمب﴿ (51) أ ﴾متىتختحتجتيب﴿ احلجة إلزام بعد تكذيبك عىل أرص   فترب 

مت )أي: أعذرَت  فقد منهم ة قد   كان حقاا  عملكم، جزاء ولكم عمل جزاء يل واملعنى: .عليك( لوم فال احلج 

 بعملكم. أؤاَخذ وال بعمل تؤاَخذون ال ﴾محجحمجحجيثىثمثجثيت﴿ باطالا  أو

 ال الذي كاألصم يقبلون، ال ولكن الَّشائع وعل مَت  القرآن قرأت إذا ﴾جسحسمخحخجخ﴿ (52)

 صممهم إىل انضم ولو ﴾مضخضحضجضمص﴿ إسامعهم عىل تقدر ﴾حصمسخس﴿ أصالا  يسمع

 البهائم، به توصف ال ولذلك منه، املقصود املعنى فهم   الكالم استامع حقيقة أن عىل تنبيه وفيه تعقلهم. عدم

 ره.تدب   يف السليم العقل استعاملب إال يتأتى ال وهو
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 يعاينون ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (53)

تك دالئل قونك ال ولكن نبو  پ﴿ يصدِّ

ڀپ﴿ هدايتهم عىل تقدر ﴾پپ

 البرص عدم إىل انضم   وإن ﴾ڀڀڀ

 هو اإلبصار من املقصود فإن البصرية، عدم  

 البصرية، ذلك يف والعمدة   واالستبصار، االعتبار

سي أي:) حيدس ولذلك  املستبرص األعمى (تفر 

 األمحق. البصري يدركه ال ملا ويتفطن

 بسلب ﴾ٿٿٺٺٺٺ﴿ (55)

هم ٹٹٿٿ﴿ وعقوهلم حواسِّ

 دليل وفيه عليهم. منافعها وتفويت بإفسادها ﴾ٹ

 االختيار بمسلوب ليس وأنه كسباا، للعبد أن عىل

 أن وجيوز اجلربية(. )أي: املجربة زعمت كام بالكلية

 القيامة يوم هبم حييق ما أن بمعنى هلم، اا وعيد يكون

 به، يظلمهم ال تعاىل اهلل من عدل   العذاب من

 أسبابه. باقرتاف أنفسهم ظلموا ولكنهم

 هلول القبور يف أو لدنياا يف لبثهم مدة يستقرصون ﴾ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿ (54)

 ينقطع ثم ن َّشوا، ما أول ذاوه قليالا. إال يتفارقوا مل كأهنم بعضاا  بعضهم يعرف ﴾ڄڄڄ﴿ يرون ما

 منه والتعجب خرساهنم عىل للشهادة استئناف   ﴾چڃڃڃڃڄ﴿ عليهم األمر لشدة التعارف

نحوا ما استعامل قر  لط   ﴾ڇچچچ﴿  جهاالت   هبا فاستكسبوا املعارف، حتصيل يف املعاِون من م 

 الدائم. والعذاب الردى إىل هبم تأد  

 نريك أن قبل ﴾ڌڌ﴿ بدر يوم أراه كام حياتك، يف العذاب من ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ (54)

از   ﴾کڑڑژژڈڈ﴿ اآلخرة يف فنريكه ﴾ڎڎ﴿  وأراد الشهادة ذكر عليه. جم 

 ومقتضاها. نتيجتها

گگ﴿ احلق إىل ليدعوهم إليهم ي بعث ﴾کگ﴿ املاضية األمم من ﴾کک﴿ (54)

بوه بالبينات ﴾گ  الرسول   ْنِجَي فأ   ل،بالعد ﴾ڳ﴿ ومكذبيه الرسول بني ﴾ڳڳ﴿ فكذ 

 جاء فإذا إليه، ت نَسب رسول القيامة يوم أمة لكل معناه وقيل: ﴾ڱڱڱڳ﴿ املكذبون وأهلِك

 الكفار. وعقاب املؤمنني بإنجاء بينهم ق يَض  واإليامن بالكفر عليهم ليشهد املوقَف  رسوهلم

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگکگک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ڭۓےۓےھھھھہہہہۀۀ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

جئییییىئىئىئېئ

ىبمبخبحبجبيئىئمئحئ

 مجحجيثىثجثمثيتىتمتختجتحتيب
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 بيللن منهم خطاب   ﴾ۀڻڻڻ﴿ به واستهزاءا  له استبعاداا  ﴾ڻںںڱ﴿ (58)

 واملؤمنني. ملسو هيلع هللا ىلص

ھ﴿ إليكم؟! العذاب جلب يف فأستعجل لكم أملك فكيف ﴾ھھہہہہۀ﴿ (59)

ۇڭ﴿ هلالكهم مضوب ﴾ڭڭڭۓ﴿ كائن   ذلك من تعاىل اهلل َشاء َما ولكن أو أملكه. أن ﴾ےۓےھ

 وقتكم فَسَيِحني   تستعجلوا، فال يتقدمون، وال يتأخرون ال ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

 وعدكم. وي نجز

ې﴿ بالنوم واشتغال   بيات   وقَت  ﴾ې﴿ به تستعجلون الذي ﴾ېۉۉۅۅ﴿ (41)

 العذاب من يشء أي   ﴾ەئائائىى﴿ معاشكم بطلب مشتغلني كنتم حني ﴾ې

 !االستعجال؟ يالئم ال مكروه وكله يستعجلونه،

 اإِليامن ينفعكم ال حني وقوعه بعد به آمنتم عذابه أتاكم إن بمعنى ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ (41)

 تكذيباا  ﴾ىئېئېئېئۈئ﴿ به آمنتم آآلن العذاب: وقوع بعد آمنوا إذا هلم قيل :أي ﴾ۈئ﴿

 ؟!واستهزاء

 ﴾خبحبجبيئىئمئحئ﴿ الدوام عىل املؤمل ﴾جئییییىئىئ﴿ (42)

 واملعايص. الكفر من

 أم بجد تقوله النبوة؟ ادعاء أو الوعد من تقول ما أحق   ﴾جتحتيب﴿ ويستخربونك ﴾ىب﴿ (43)

 عيتهاد ما أو لكائن العذاب إن ﴾جثمثيتىتمتخت﴿ مكة قدم ملا أخطب بن حيي قاله به؟ هتزل باطل

 العذاب. بفائتني ﴾مجحجيثىث﴿ نعم بمعنى وإي لثابت؛



 529 عشر داي احل اجلزء                يونس سورة 

 أو بالَّشك ﴾ٻٻٻٻٱ﴿ (45)

 خزائنها من ﴾پپپ﴿ الغري عىل التعدي

 من هلا فدية جلعلته ﴾ڀڀپ﴿ وأمواهلا

 ألهنم ﴾ٺٺٺٺڀڀ﴿ العذاب

وا :أي) هبتوا  من حيتسبوه مل مما عاينوا بام (حتري 

 ينطقوا. أن يقدروا فلم وَهْولِه، األمر فظاعة

ٹ﴿ (بالعدل :أي) ﴾ٿٿٿٿ﴿

 .﴾ٹٹٹ

 ﴾ڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿ (44)

ڄڄ﴿ والعقاب اإلثابة عىل تعاىل لقدرته تقرير  

 كائن والعقاب الثواب من وعده ما ﴾ڃڄڄ

لف ال  ﴾چچڃڃڃ﴿ فيه خ 

 الدنيا. احلياة من ظاهراا  إال معقوهل لقصور

 ﴾ڇڇڇڇچچ﴿ (44)

 النشور. و باملوت

 ﴾کککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ﴿ (44)

بة ومقابحها، األعامل حماسن عن الكاشفة العملية للحكمة جامع كتاب جاءكم قد :أي  املحاسن يف املرغِّ

 إىل وهدى االعتقاد، وسوء الشكوك من الصدور يف ملا شفاء هي التي النظرية واحلكمةِ  املقابح، عن والزاجرة

 وتبدلت اإِليامن، نور إىل الضالل ظلامت من هبا فنجوا عليهم أنزلت حيث للمؤمنني، ورمحة واليقني، احلق

 اجلنان. درجات من بمصاعد النريان طبقات من مقاعدهم

 ينبغي ال عام اخللق ظواهر تطهري إىل إشارة املوعظة أن فاحلاصل :تعاىل اهلل رمحه الرازي اإلمام قال)

 الطريقة، وهو الذميمة واألخالق الفاسدة العقائد عن األرواح تطهري إىل إشارة والشفاء الَّشيعة، وهو

 بالغة كوهنا إىل إشارة وهي والرمحة احلقيقة، وهو الصديقني قلوب يف احلق نور ظهور إىل إشارة وهو واهلدى

 (.[95 /14 الكبري: ]التفسري النبوة وهي للناقصني لةمكمِّ  صريت حيث إىل واإلرشاق الكامل يف

 هذه بني اجلامع الكتاب جميء أن :أي ﴾ڳگ﴿ القرآن بإنزال ﴾گگگک﴿ (48)

 قريب. زوال   إىل فإهنا الدنيا، حطام من ﴾ڱڱڳڳڳ﴿ للفرح موجب الصفات

ر ألنه منّزالا  الرزق جعل ﴾ڻڻڻڻںںڱڱ﴿ (49)  لحمص   السامء يف مقد 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےےھھھھہہہہۀۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ۇئوئوئەئەئائائىىېېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

خبحبجبيئىئمئحئجئیییىئی

 ىثمثجثيتىتمتختحتجتيبىبمب
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 بحكِمهِ  ذلك فتقولون والتحليل التحريم يف ﴾ھھھہہہہۀۀ﴿ منها بأسباب

 إليه. ذلك نسبة يف ﴾ۓۓےےھ﴿

 إهبام ويف عليه؟ واازَ جي   ال أن أحيسبون ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ﴿ (41)

 الرسل بإرسال وهداهم بالعقل عليهم أنعم حيث ﴾ۉۅۅۋۋٴۇ﴿ عظيم هتديد   الوعيد

 النعمة. هذه ﴾ېېېېۉ﴿ الكتب وإنزال

 يتناول ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿ أمر   يف تكون وال ﴾ائائىى﴿ (41)

 وتندفعون فيه ختوضون ﴾ىئیىئىئ﴿ عليه مطلعني رقباء ﴾ېئېئېئۈئ﴿ واحلقري اجلليل

يئ﴿ هباء أو صغرية، نملة موازن ﴾ىئمئحئ﴿ علمه عن يغيب وال عنه َيبعد وال ﴾جئییی﴿

ختحتجتيبىب﴿ غريمها ممكناا  تعرف ال العامة فإن واإلمكان، الوجود يف أي: ﴾مبخبحبجب

 (.وعال جل األزيل علمه أو) املحفوظ اللوح بالكتاب املراد ﴾ىثمثجثيتىتمت
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 يتول ونه الذين ﴾ٻٻٻٱ﴿ (42)

 انقطع ملن هذا :)أقول بالكرامة ويتوالهم بالطاعة

ه عنها ينقطع مل من أما نفسه، عن  متولية فنفس 

پ﴿ مكروه حلوق من ﴾پپٻ﴿ عليه(

 وهم :)أقول مأمول لفوات ﴾ڀڀپ

 املنسلخون بالكلية، البَّشية لوازم عن املنخلعون

 اخلوف إذ رأساا، نفوسهم أهوية مقتضيات عن

 مقتضياهتا(. ارتكاب ومن الطبيعة لوازم من واحلزن

 ﴾ٺٺٺڀڀ﴿ (43)

 جوهر اإليامن :)أقول وعال جل إياه لتوليهم بيان  

 يميِّز أن بد فال املؤمن، قلب يف تعاىل اهلل بأمر وقع

 وعال(. جل اهلل قِّ ح عن النفس حصة اجلوهر هبذا

 ما وهو ﴾ٿٿٿٿٺ﴿ (45)

 وما ،ملسو هيلع هللا ىلص نبيه لسان وعىل كتابه يف املتقني به بَّش  

 من هلم يسنح وما الصاحلة، الرؤيا من يرهيم

ٹ﴿ النزع عند املالئكة وبَّشى املكاشفات،

ين مسلِّمني إياهم ئكةاملال بتلقي ﴾ٹٹ  تغيري ال أي: ﴾ڤڤڤڤٹ﴿ والكرامة بالفوز مبَّشِّ

ين كوهنم إىل إشارة   ﴾ڦ﴿ ملواعيده إخالف وال ألقواله  .﴾ڄڦڦڦ﴿ الدارين يف مبَّش 

 ال قيل كأنه ﴾چچڃڃڃ﴿ .وهتديدهم وتكذيبهم إرشاكهم ﴾ڄڃڄڄ﴿ (44)

 عليهم وينرصك يقهرهم فهو منها، شيئاا  غريه يملك ال مجيعاا، تعاىل هلل الغلبة ألن هبم تبالِ  وال بقوهلم حتزن

 عليها. فيكافئهم (عليه عزموا بام :أي) بعزماهتم ﴾ڇڇ﴿ ألقواهلم ﴾چچ﴿

 هؤالء كان وإذا والثقلني، املالئكة من ﴾ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿ (44)

 أو نداا  له يكون ال أن أحق منها لَيعق ال فام للربوبية منهم أحد يصلح ال عبيداا  املمكنات أرشف هم الذين

گگگکگکککڑڑژژ﴿ قوله: عىل كالدليل فهو رشيكاا،

 فيام يكِذبون ﴾ڱڱڳڳڳ﴿ رشكاء أهنا ظنهم يتبعون وإنام يقيناا، يتبعون ما أي: ﴾ڳ

 .تعاىل اهلل إىل ينسبون

 وعظم قدرته كامل عىل تنبيه   ﴾ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ (44)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڄڃڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگکگکککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ۓۓےےھھھھہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇڭۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 ىئيئمئحئجئیی
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ده عىل مليدهل   هبام، هو املتوحد نعمته  ﴾ھھھہہہہ﴿ العبادة باستحقاق تفر 

 واعتبار. رتدب   سامع

 ممن إال يصح ال فإنه التبني، عن له تنزيه   ﴾ڭڭ﴿ !تبن اه :أي ﴾ۓۓےےھ﴿ (48)

 احلاجة عن مسب ب الولد اختاذ فإن لتنزهيه، ة  عل   ﴾ڭۇڭ﴿ احلمقاء كلمتهم من وتعجب   الولد. له ي تصور

 أقامه ما ملعارض نفي   ﴾ېېۉۉۅۅ﴿ لغناه تقرير   ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿

 توبيخ   ﴾ەئائائىىېې﴿ قوهلم لبطالن وحتقيقاا  جتهيلهم يف مبالغةا  الربهان، من

 وجهلهم. هماختالق عىل وتقريع

 ﴾ېئۈئۈئ﴿ إليه الَّشيك وإضافة الولد باختاذ ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ (49)

 باجلنة. ونيفوز وال النار من ينجون ال

 أو حياهتم أو الكفر يف رئاستهم به يقيمون الدنيا، يف متاع   افرتاؤهم أي: ﴾ىئېئېئ﴿ (41)

مئحئجئییی﴿ املؤب د الشقاء فيلقون باملوت، ﴾یىئىئ﴿ تقلبهم

 كفرهم. بسبب ﴾يئىئ
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 قومه مع َخرَبه ﴾ٻٻٻٻ﴿ (41)

 عظم ﴾ڀڀڀڀپپپپ﴿

 بينكم وإقامتي كوين أي: ﴾ٺ﴿ وشق   عليكم

 ﴾ٺ﴿ الدعوة عىل قيامي أو مديدة، مدة

 به وثقت ﴾ٿٿٿٺٺ﴿ إياكم

 أي: ﴾ٹ﴿ عليه فاعزموا ﴾ٹٿ﴿

 االجتامع أو بالعزم َأَمرهم واملعنى: رشكائكم؛ مع

 وجه أي عىل إهالكه يف والسعي قصده عىل

ٹٹ﴿ هبم مباالة   وقلةَ  تعاىل باهلل ثقةا  يمكنهم،

 مستوراا، ﴾ڤڤ﴿ قصدي يف ﴾ڤڤ

 حالكم يكن ال ثم أو مكشوفاا، ظاهراا  واجعلوه

 مقامي ثقل من وختلصتم أهلكتموين إذا غاما  عليكم

 األمر ذلك ﴾ڦ﴿ أد وا ﴾ڦڦ﴿ وتذكريي

 متهلوين. وال ﴾ڄڄڦ﴿ يب تريدون الذي

 تذكريي عن أعرضتم ﴾ڄڄ﴿ (42)

 الدعوة عىل يبثوا ما ﴾چچ﴿ ألجله إياي واهتامكم عليكم لثقله توليكم يوجب   ﴾ڃچڃڃڃ﴿

 ﴾ڎڌڌڍڍڇ﴿ توليتم أو آمنتم به يثيبني بكم، له تعل َق  ال ﴾ڇڇڇچ﴿ والتذكري

 غريه. أرجو وال أمره أخالف ال حلكمه، املنقادين

وا ﴾ڎ﴿ (43) دهم، لعنادهم إال ليس توليهم أن وبني   احلجة ألزمهم ما بعد تكذيبه عىل فأرص   ومتر 

ْت ح (حمالة ال أي:) َجَرمَ  ال  ثامنني وكانوا ﴾ڑژژڈ﴿ الغرق من ﴾ڈ﴿ العذاب كلمة عليهم ق 

 ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ بالطوفان ﴾گگککک﴿ به اهلالكني من ﴾کڑ﴿

ب ملن وحتذير   عليهم، جرى ملا تعظيم    والسالم. الصالة عليه له وتسلية   ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كذ 

 قومه إىل رسول كل   ﴾ڻںں﴿ السالم عليه نوح بعد من ﴾ڱڱ﴿ أرسلنا ﴾ڱڱ﴿ (45)

 لشدة يؤمنوا أن هلم استقام فام ﴾ۀۀڻ﴿ لدعواهم املثبِتة الواضحة باملعجزات ﴾ڻڻ﴿

 تكذيب دهمتعو   بسبب أي: ﴾ھھہہہہ﴿ إياهم تعاىل اهلل وخذالن الكفر يف عنادهم( )أي: شكيمتهم

 بخذالهنم، ﴾ۓۓےےھھ ﴿ والسالم الصالة عليهم الرسل بعثةِ  قبل عليه هنمومتر   احلق

 العبد. وكسب تعاىل اهلل بقدرة واقعة   األفعال أن عىل دليل ذلك أمثال ويف املألوف. واتباع الضالل يف الهنامكهم

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چڃچڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ےےھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىىېېېېۉۉ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

جئییییىئىئىئېئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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 قدرة إىل نزل فإذا تعاىل، اهلل من الداعي وحتريك اإلنسان، قلب يف تعاىل اهلل من خملوق الداعي :)أقول

 (.االختياري اجلزء هو وهذا ،ملخالفا يف وإما املوافق يف يستعمله أن إما العبد

 ﴾ۈۈۆۆۇۇ﴿ الرسل هؤالء بعد من ﴾ڭڭڭڭ﴿ (44)

 برسالة هتاونوا فلذلك اإلجرام، معتادين ﴾ۅۅۋۋ﴿ اتباعهام عن ﴾ٴۇ﴿ التسع باآليات

ها. عىل (جتارسوا :أي) واواجرتؤ رهبم  ردِّ

 فرطِ  ِمن ﴾ې﴿ للشك املزيلة الباهرة املعجزات بتظاهر وعرفوه ﴾ېېېۉۉ﴿ (44)

دهم  سحر. أنه ظاهر   ﴾ەئائائىى﴿ متر 

ېئېئ﴿ قالوه ملا إنكار   ﴾ۈئۈئ﴿ لسحر إنه ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ (44)

 الضمحل   سحراا  كان لو فإنه بسحر، ليس أنه عىل للداللة ،السالم عليه موسى كالم متام من ﴾ىئېئ

 السحرة. سحرَ  ي بطْل  ومل

فنا ﴾یىئىئ﴿ (48) يئىئمئحئ﴿ األصنام عبادة من ﴾جئییی﴿ لترْصِ

قني ﴾يبىبمبخبحب﴿ فيها امللك   ﴾جب  به. جئتام فيام بمصدِّ
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 ﴾پپٻٻٻٻٱ﴿ (49)

 فيه(. ماهر )أي: فيه حاذق  

ٺٺڀڀڀڀپپ﴿ (81)

 عىل رأيكم استقر   ما )أي: ﴾ٿٺٺ

 َيفى وال السحر، أصناف من كان ما كائناا  إلقائه

 املباالة بعدم إلشعاروا التحقري من اإلهبام يف ما

 .(التفاسري[ عيون من ]املقتطف

ٹٹٹٹٿٿٿ﴿ (81)

 سامه ما ال السحر، هو به جئتم الذي أي: ﴾ڤڤ

 سيمحقه ﴾ڦڦڤڤ﴿ سحراا  وقومه فرعون

ڄڄڄڄڦڦ﴿ بطالنه سي ظهر أو

ثبته ال ﴾ڃ  يقويه. وال ي 

 ﴾چ﴿ ويثبته ﴾ڃڃڃ﴿ (82)

 ذلك. ﴾ڇچچچ﴿ وقضاياه بأوامره

ڍ﴿ أمره مبدأ يف ﴾ڇڇڇ﴿ (83)

 وخازن ه آسية وامرأته فرعون آل مؤمن أو ،به آمنوا إرسائيل بني شبان من طائفة والذرية: ﴾ڌڌڍ

 فرعون يعذهبم أن ﴾ڑڑژ﴿ منهم خوف مع أي: ﴾ژڈڈڎڎ﴿ وماشطت ه وزوجت ه

 بيةالربو اد عى حتى والعتوِّ  رْب الكِ  يف ﴾ڳگگگ﴿ فيها لغالب   ﴾گکککک﴿

يتهم :أي) األنبياء أسباط واسرتق    (.ذرِّ

 واعتمدوا به فثِقوا ﴾ںںڱڱڱڱڳ﴿ املؤمنني فختو   رأى ملا ﴾ڳڳ﴿ (85)

 له. خملصني تعاىل اهلل لقضاء مستسلمني ﴾ڻڻڻڻ﴿ عليه

ھہہ﴿ دعوهتم أجيبت ولذلك خملصني، مؤمنني كانوا ألهنم ﴾ہہۀۀ﴿ (84)

 فيفتنونا. علينا طهمتسلِّ  ال :يأ ﴾ےھھ﴿ فتنة موضع ﴾ھ

 التوكل تقديم ويف مشاهدهتم. شؤم ومن كيدهم من ﴾ڭڭڭۓۓے﴿ (84)

 دعوته. لتجاب أوالا  ليتوك   أن له ينبغي الداعي أن عىل تنبيه   الدعاء عىل

 تسكنون ﴾ۋٴۇۈ﴿ (مكاناا  :أي) مباءة اختذا أي: ﴾ۈۆۆۇۇڭ﴿ (84)

 متوجهة مساجد :وقيل ،مصىل ﴾ۅۅ﴿ وقومكام أنتام ﴾ۋ﴿ للعبادة إليها ترجعون أو فيها

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

کککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےےھھھھہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ىىېېېۉېۉ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 حبجبيئىئمئحئجئییی
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 عن ويفتنوهم فيؤذوهم الَكَفَرة عليهم يظهر لئال أمرهم أول   بذلك أ ِمروا فيها، ﴾ۉېۉ﴿ القبلة نحو

 العقبى. يف واجلنة الدنيا يف بالنرصة ﴾ېېې﴿ دينهم

تزين ما ﴾وئوئەئەئائائىى﴿ (88)  واملراكب املالبس من به ي 

 بام األمر، بلفظ عليهم دعاء   ﴾ېئېئېئۈئۈئ﴿ املال من وأنواعاا  ﴾ۆئۆئۇئۇئ﴿ اونحومه

ی﴿ املحق والطمس: ،أهلكها :أي ﴾یىئىئىئ﴿ غريه يكون ال أنه أحواهلم ممارسة من َعلم

 جواب   ﴾حبجبيئىئمئحئجئ﴿ لإليامن تنَّشح ال حتى عليها واطبعْ  وأقِسها أي: ﴾یی

 النهي. بلفظ دعاء   أو للدعاء،
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 يعني ﴾ٻٻٻٱ﴿ (89)

ن كان ألنه السالم، عليهام وهارون موسى  يؤمِّ

 الصالة عليه موسى سيدنا كان فقد )أقول:

 سيدنا أما ،األحكام تبليغ عن مسؤوالا  والسالم

 بالتبليغ مأموراا  يكن فلم السالم عليه هارون

 كان يدعو موسى سيدنا كان ملا ولذلك ،مثله

 عىل تافاثب ﴾ٻ﴿ (آمني يقول هارون سيدنا

 وال احلجة، وإلزام الدعوة من عليه أنتام ما

 وقته. يف ولكنْ  كائن   طلبتام ما فإن تستعجال

 سنة أربعني الدعاء بعد فيهم مكث أنه روي:

 عليه موسى سيدنا دعا كيف يقال ال :)أقول

 رسول وهو اإليامن بعدم عليهم والسالم الصالة

 إليه ىأوح أو أفهمه تعاىل اهلل ألن العزم؟ أويل من

 تعاىل اهلل من بإهلام عليهم فدعاؤه يؤمنوا، لن أهنم

ڀپپپپ﴿ (عنده من وليس

 أو االستعجال يف اجلهلة طريق ﴾ڀڀ

 تعاىل. اهلل بوعد واالطمئنان الوثوق عدم

زناهم أي: ﴾ٺٺٺٺ﴿ (91)  ﴾ٿ﴿ هلم حافظني الشط   بلغوا حتى البحر يف جو 

َقه   ﴾ڤڤٹٹ﴿ وعادين باغني ﴾ٹٹٿٿٿ﴿ فأدركهم
ڦڦڤڤ﴿ حَلِ

 فيه وبالغ القبول، أوان اإليامن عن (عدل أي:) فنَكَب  ﴾چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

قبل. ال حني  ي 

 ذلك قبَل  ﴾ڇچچ﴿ اختيار لك يبَق  ومل نفسك من أيست وقد اآلن أتؤمن ﴾چ﴿ (91)

 اإليامن. عن املضلني الضالني ﴾ڍڇڇڇ﴿ عمرك مدة

 نجَوة عىل نلقيك أو طافياا، ونجعلك البحر قعر من قومك فيه وقع مما ننقذك ﴾ڌڍ﴿ (92)

 أو سوياا، كامالا  أو الروح، عن عارياا  ببدنك أي: ﴾ڌ﴿ إرسائيل بنو لرياك األرض من (مرتفع مكان أي:)

 وراءك ملن ﴾ڈژڈڎڎ﴿ هبا ي عرف ذهب من درع   له وكانت بدرعك، أو لباس، غري من عرياناا 

بوا حتى هيلك، ال أنه إليهم خّيل ما عظمته من نفوسهم يف كان إذ ائيل،إرس بنو وهم عالمة،  عليه موسى كذ 

هم عىل مطروحاا  عاينوه أن إىل بغرقه أخربهم حني السالم  إذا القرون من بعدك يأيت ملن أو الساحل. من ممرِّ

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇ

گککککڑڑژڈژڈ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ڭڭۓۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۆۈۆۇۇڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

وئوئەئەئائائىى

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 مئحئجئییییىئىئىئ
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 من عليه كان ما عىل نساناإل أن عىل تدهلم حجةا  أو الطغيان، عن ونكاالا  عربةا  شاهدك ممن أمرك مآل سمعوا

 ﴾گککککڑڑژ﴿ الربوبية مظان عن بعيد   مقهور   مملوك   امل لك وكربياء الشأن عظم

 هبا. يعتربون وال فيها يتفكرون ال

ڳ﴿ ومرص الشام وهو مرضياا، صاحلاا  منزالا  ﴾ڳڳڳگ﴿ أنزلنا ﴾گگ﴿ (93)

 التوراة قرؤوا ما بعد من إاِل نهمدي أمر يف اختلفوا فام ﴾ڻڻںںڱڱ﴿ اللذائذ من ﴾ڱڱ

ۀۀڻڻ﴿ معجزاتِه وتظاهرِ  بنعوته صدقه علموا ما بعد من إاِل ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمر يف أو أحكامها. وعلِموا

 واإلهالك. باإِلنجاء املبطل من املحق   فيميز ﴾ھھھہہہہ

ڭڭ﴿ والتقدير الفَرض سبيل عىل القصص من ﴾ڭڭۓۓےےھ﴿ (95)

ق إنهف ﴾ۆۈۆۇۇ  ذلك، حتقيق واملراد   إليك. ألقينا ما نحو عىل كتبهم يف ثابت   عندهم، حمق 

ق القرآن وأن املتقدمة، الكتب يف بام واالستشهاد    العلم يف بالرسوخ الكتاب أهل وصف   أو فيها. ملا مصدِّ

 الصالة عليه قال ولذلك له. الشك وقوع إمكان ال تثبيته، وزيادة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هتييج أو إليه. أنزل ما بصحة

 أو أمته. به واملراد ملسو هيلع هللا ىلص للنبي اخلطاب وقيل: .صحيح[ بسند قتادة عن جرير ابن ]أخرجه «َأسأل وال أشك   ال» والسالم:

 من كل أن عىل تنبيه وفيه إليك. نبينا لسان عىل نزلنا مما شك يف السامع أهيا كنت إن أي: يسمع، من لكل

ۋٴۇۈ﴿ العلم أهل إىل بالرجوع حلها إىل يسارع أن ينبغي الدين يف شبهة (له خطرت :أي) خاجلته

 ﴾ېېۉۉۅ﴿ القاطعة باآليات فيه، (للشك أي:) للمرية مدخل ال أنه واضحاا  ﴾ۅۋ

 واليقني. اجلزم من عليه أنت عام بالتزلزل

 التهييج باب من أيضاا  ﴾ۇئوئوئەئەئائائىىېې﴿ (94)

 عنه. األطامع وقطع والتثبيت

 يف وَيلدون الكفر عىل يموتون بأهنم ﴾ېئۈئ﴿ عليهم ثبتت ﴾ۈئۆئۆئۇئ﴿ (94)

ه َيكِذب ال إذ ﴾ىئېئېئ﴿ العذاب نتقض وال كالم   .وعال جل   قضاؤه ي 

 به (ومشيئته) تعاىل اهلل إرادة قتعل   وهو إِليامهنم األصل السبب فإن ﴾ییىئىئ﴿ (94)

 فرعون. ينفع ال كام ينفعهم ال وحينئذ ﴾مئحئجئیی﴿ مفقود
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 كانت فهال   ﴾ٻٻٻٱ﴿ (98)

 معاينة قبل منتآ أهلكناها التي القرى من قرية

ٻ﴿ فرعون رخِّ أ   كام إليها رتؤخ   ومل العذاب،

 العذاب ويكشف منها تعاىل اهلل يقبله بأن ﴾پ

 رأوا ما أول   ﴾ڀڀپپپ﴿ عنها

روه ومل العذاب أمارة ڀڀ﴿ حلوله إىل يؤخِّ

 ﴾ٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

 ب عث السالم عليه يونس أن» روي: جاهلم.آ إىل

بوه املوصل، من نينوى أهل إىل وا فكذ   عليه وأرص 

 ثالثني، إىل وقيل ثالث، إىل بالعذاب فوعدهم

 السامء أغامت املوعد دنا فلام أربعني. إىل وقيل

 غيش حتى فهبط شديد، دخان ذا أسود غياما 

 وافأيقن جيدوه، فلم يونس فطلبوا فهابوا مدينتهم،

 نسيج من كساء وهو) امل سوح فلبسوا صدقه،

عر  إىل وبرزوا (للجسد وقهراا  تقشفاا  ي لبس الش 

م، وصبياهنم ونسائهم بأنفسهم الصعيد  ودواهبِّ

 وأخلصوا (،الصياح :أي) والعجيج األصوات وعلت بعض، إىل بعضها فحن   وولدها، والدة كل بني وفرقوا

 .«اجلمعة يوم عاشوراء يوم وكان عنهم، وكشف فرمحهم تعاىل، اهلل إىل عواوتض   اإِليامن وأظهروا التوبة

 عىل جمتمعني ﴾ڦڦ﴿ أحد منهم يشذ   ال بحيث ﴾ڦڤڤڤڤٹٹٹ﴿ (99)

 دليل وفيه ﴾ڃڃڄڄ﴿ منهم تعاىل اهلل يشأ مل بام ﴾ڄڄڦ﴿ فيه َيتلفون ال اإِليامن

 روي إذ عليه، والتحريض احلث عن فضالا  عليه راهباإلك حتصيله يمكن فال مستحيل، املشيئة خالف أن عىل

 :تعاىل بقوله رهقر   ولذلك فنزلت. به االهتامم شديد قومه إيامن عىل حريصاا  كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه

 فال وتوفيقه، وألطافه بإرادته إال ﴾ڇڇڇچ﴿ تعاىل باهلل ﴾چچچڃڃ﴿ (111)

هدْ  ڌڌڍ﴿ سببه فإنه اخلذالن، أو العذاب ﴾ڍڇ﴿ تعاىل اهلل إىل فإنه هداها يف نفسك جت 

 قلوهبم عىل ملا وأحكامه دالئله يعقلون ال أو واآليات، احلجج يف بالنظر عقوهلم يستعملون ال ﴾ڎڎ

 الطبع. من

 عىل كملتدل   ،تعاىل صنعه عجائب من ﴾ڑکڑژژ﴿ تفكروا أي: ﴾ڈڈ﴿ (111)

 وحكمه. اىلتع اهلل علم يف ﴾ڳڳگگگگککک﴿ وعال جل قدرته وكامل وحدته

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳگگگگکککڑک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭۓۓےھےھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ەئائائىىېېېېۉۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

جئییییىئىئىئېئېئ

 ختحتجتيبىبمبخبجبحبيئىئمئحئ
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 تعاىل اهلل بأس ونزول وقائعهم مثل ﴾ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ﴿ (112)

 إيِنِّ  هالكي فانتظروا أو لذلك، ﴾ہہہۀۀڻڻ﴿ غريه يستحقون ال إذ هبم،

مْ   هالككم. الُمْنَتِظِرينًَ ِمنَ  َمَعك 

لك قيل: كأنه ﴾ھےھھھہ﴿ (113)  عىل هبم، آمن وَمن رسلنا ننجي ثم األمم هن 

 تعاىل اهلل ريض وصحبه ملسو هيلع هللا ىلص حممداا  ننجي كذلك ﴾ڭڭڭۓۓے﴿ املاضية احلال يةحكا

 املَّشكني. هنلك حني عنهم

ۅۅۋ﴿ وصحته ﴾ۋٴۇۈۈۆۆ﴿ مكة ألهل خطاب   ﴾ۇۇڭ﴿ (115)

 العقل عىل فاعرضوها وعمالا، اعتقاداا  ديني خالصة فهذا ﴾ائائىىېېېېۉۉ

ف،  أعبد ولكن وتعبدونه، ختلقونه ما أعبد ال أين وهو صحتها، لتعلموا افاإِلنص بعني فيها وانظروا الرصِّ

 ﴾ۇئۇئوئوئەئەئ﴿ للتهديد بالذكر التويف خص   وإنام ويتوفاكم. يوجدكم هو الذي خالقكم

 الوحي. به ونطق العقل عليه دل   بام

 اءبأد فيه واالشتداد الدين يف باالستقامة وأِمرت   املعنى: ﴾ېئۈئۈئۆئۆئ﴿ (114)

 .﴾ىئىئىئېئېئ﴿ القبلة باستقبال الصالة يف أو القبائح، عن واالنتهاء رائضالف

 فإن أي: ﴾مبخب﴿ خذلته أو دعوته إن بنفسه ﴾جبحبيئىئمئحئجئیییی﴿ (114)

 .(]النسفي[ الَّشك من أعظم ظلمَ  ال )فإنه ﴾ختحتجتيبىب﴿ َدعوَته
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 يصبك وإن ﴾ٻٻٻٱ﴿ (114)

 اهلل إال ﴾پڀپ﴿ يرفعه ﴾پپٻ﴿ به

 دافع فال ﴾ٺٺڀڀڀ﴿ تعاىل

 باخلري ﴾ٿٿ﴿ به أرادك الذي ﴾ٺٺ﴿

 ﴾ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ﴿

ضواف  سواتيئ وال بالطاعة، وعال جل   لرمحته تعر 

 (.بفضلك ارمحنا اللهم) باملعصية غفرانه من

ڄڦڦڦڦڤ﴿ (118)

 عذر لكم يبَق  ومل القرآن، أو ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ﴾ڄڄڄ

ڃڃ﴿ واملتابعة باإِليامن ﴾ڃڃ﴿

 هبام بالكفر ﴾چچ﴿ هلا نفعه ألن ﴾چچ

ڍ﴿ عليها الضالل وبال ألن ﴾ڇڇڇڇ﴿

 إيل   موكول بحفيظ ﴾ڎڌڌڍ

كم،  ونذير. بشري أنا وإنام أمر 

 والتبليغ باالمتثال ﴾ژڈڈڎ﴿ (119)

ل دعوهتم عىل ﴾ژ﴿  إذ ﴾گگکک﴿ بالقتال باألمر أو بالنرصة ﴾ککڑڑ﴿ أذيتهم وحَتم 

 الظواهر. عىل اطِّالَعه الرسائر عىل الطِّالِعه وعال، جل حكمه يف أاخلط يمكن ال

 يونس سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 هود ورةس

 آية وعرشون وثالث مئة ويه مكيَّة
 أحكمت أو واملعنى. اللفظ جهة من اختالل يعرتيه ال حمكاما  نظاما  ن ظِمت ﴾ڳڳڳگگ﴿ (1) 

 ﴾ںںڱڱڱ﴿ واألخبار واملواعظ واألحكام العقائد من بالفرائد ﴾ڱڳ﴿ والدالئل باحلجج

 خفي. وما أمره ظهر ما ارباعتب ينبغي ما أكمل عىل وتفصيلها ألحكامها تقرير وهو

 ﴾ھہہ﴿ تعاىل اهلل من ﴾ہہۀ﴿ تعاىل اهلل إال تعبدوا ال ألن أي: ﴾ڻۀڻڻڻ﴿ (2)

 التوحيد. عىل والثواب الَّشك عىل بالعقاب

ڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

 گگککککڑڑژژڈڈ
 

ُْهودُ ُُسوَرةُُ
¬ 

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ھھھہہہہۀڻۀڻڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈۆۆ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائىائىېېې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 حبجبيئىئمئجئحئیییی
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لوا ثم ﴾ۓےےھھھ﴿ (3)  ال احلق طريق عن امل عِرض فإن بالتوبة، مطلوبكم إىل توص 

 بالطاعة تعاىل اهلل إىل توبوا ثم الَّشك من استغفروا :وقيل (.قسمة له كان ملن :هذا)أقول الرجوع من له بد  

رة أعامركم آخر هو ﴾ۇڭڭ﴿ (راحة أي:) وَدَعة أْمن   يف يعيِّشكم ﴾ڭڭۓ﴿ ۆۇ﴿ املقد 

د وعد   وهو واآلخرة. الدنيا يف فضلِه جزاءَ  دينه يف فضل ذي كل ويعطِ  ﴾ۈٴۇۈۆ  بخري التائب للموحِّ

 وقد الشدائد، يوم وقيل القيامة. يوم ﴾ېېېۉۉۅۅ﴿ تتول وا وإن ﴾ۋۋ﴿ الدارين

 اجليف. أكلوا حتى بالقحط ابت لوا

 عذاب. أشد تعذيبكم عىل فيقدر ﴾ۇئوئوئەئەئائ﴿ اليوم ذلك يف رجوعكم ﴾ىائىې﴿ (5)

 أو .ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعداوة الكفر عىل يعطفوهنا أو عنه. وينحرفون احلق عن ﴾ۈئۆئۆئۇئ﴿ (4)

هم تعاىل اهلل من ﴾ېئېئۈئ﴿ ظهورهم يول ون  نزلت إهنا :قيل عليه. واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ي طلِع فال برسِّ

 كيف ملسو هيلع هللا ىلص حممد عداوة عىل صدورنا وطوينا ثيابنا واستغشينا ستورنا أرخينا إذا قالوا: املَّشكني من طائفة يف

 يف ﴾ییی﴿ بثياهبم ويتغطون فراشهم إىل يأوون حني أال ﴾ىئىئىئېئ﴿ يعلم؟

هم تعاىل علمه يف يستوي بأفواههم، ﴾جئحئی﴿ مقلوهب  !يظهرونه عسى ما عليه َيفى فكيف وعلنهم، رس 

 .وأحواهلا بالقلوب أو الصدور، ذات باألرسار ﴾حبجبيئىئمئ﴿
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 ﴾ڀپپپپٻٻٻٻ﴿ (4)

ِله ومعاشها، غذاؤها اه لتكف   ورمحة. الا تفض   إي 

 الا ومحْ  لوصوله حتقيقاا  الوجوب بلفظ أتى وإنام

 ﴾ڀٺڀڀ﴿ فيه التوكل عىل

 واألرحام األصالب أو واملامت، اةاحلي يف أماكنها

ٺ﴿ وأحواهلا الدواب من واحد كل   ﴾ٺ﴿

 املحفوظ اللوح يف مذكور ﴾ٿٿٺ

 اهلل ريض أولياؤنا قال كام األزيل تعاىل اهلل علم أو)

 عاملاا  كونه بيان باآلية أريد وكأنه (.عنهم

 عىل قادراا  كونه بيان بعدها وبام كلها، باملعلومات

 عادةا  يمكن ال فمثالا: :)أقول بأرسها املمكنات

 لكن إبرة، ثقب يف رضواأل السموات دخول

ع أن وعال جل هلل يمكن  مع - اإلبرة ثقب يوسِّ

 تقريراا  (.ثقبها يف الكونني وي دخل - ضيقها

 والوعيد. الوعد من سبق وملِا للتوحيد

ٹٹٹٹٿٿ﴿ (4)

 الختالف األرض دون السموات ومَجعَ  والسفل. العلوِّ  جهتي يف ما أو فيهام. وما خلقهام :أي ﴾ڤڤ

ِيْ﴿اللْه تعاىل: قوله عند الطالق سورة ويف) السفليات دون والذات باألصل العلويات َْسب عََْْخلََقْْاَّلذ
ْ ر ِضَْْوِمنََْْسَماَوات 

َ ﴾ْاْل  نذ  يف العدد من مثلهن   وخلق أي :تعاىل اهلل رمحه البيضاوي قال [12 ]الطالق: ِمث لَهه

 املاء متن عىل موضوعاا  كان أنه ال بينهام، حائل يكن مل خلقهام قبل ﴾ڦڦڤڤ﴿ (األرض

 من العرش بعد حادث أول   املاء وأن اخلالء، إمكان عىل به واست ِدل   (.املاء قبل خملوق العرش ألن :)أقول

 أي: ﴾ڄڄڄڦڦ﴿ بذلك أعلم تعاىل واهلل الريح متن عىل املاء كان :وقيل العامل. هذا أجرام

 لوجودكم ومواد أسباب ذلك مجلة فإن تعملون؟ كيف ألحوالكم املبتل معاملة ليعاملكم ذلك خلق

 يعم   ما عملبال واملراد منها. وتستنبطون هبا تستدلون وأمارات ودالئل أعاملكم، إليه حتتاج وما ومعاشكم

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ﴿ واجلوارح القلب عمل

 البطالن. أو اخلديعة يف كالسحر إال لذكره املتضمن القرآن أو به القول أو البعث ما أي: ﴾ڌڍ

  قليلة األوقات من (مدة :أي) مجاعة إىل ﴾ژژڈ﴿ املوعود ﴾ڈڎڎڌ﴿ (8)

ه ما ﴾ککڑ﴿ استهزاءا  ﴾ڑ﴿ گ﴿ بدر كيوم ﴾گکک﴿ (؟النزول أي:) الوقوع من يمنع 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺ

ڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇچچچچڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ىىېېېېۉۉۅ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 حئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئ
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 به كانوا الذي العذاب أي: ﴾ڱڱڱڳڳ﴿ هبم وأحاط ﴾ڳڳگگ

 استهزاء. كان استعجاهلم ألن يستعجلون موضع نَ ئوَيْسَتْهزِ  فوضعَ  يستعجلون.

 ثم ﴾ۀڻڻ﴿ لذهتا جيد بحيث نعمة أعطيناه ولئن ﴾ڻڻںںڱ﴿ (9)

 ﴾ہہ﴿ به ثقته دموع صربه لقلة تعاىل اهلل فضل من رجاَءه قطوع   ﴾ہۀ﴿ منه النعمة تلك سلبنا

 النعمة. من له سلف ما كفران يف مبالِغ

ۓے﴿ عدم بعد وغنى سقم، بعد كصحة ﴾ےھھھھہ﴿ (11)

 الناس، عىل ﴾ۇۇ﴿ هبا مغرت   بالنعم َبطِر   ﴾ڭڭ﴿ ساءتني التي املصائب أي: ﴾ڭڭۓ

 بحقها. والقيام الشكر عن مشغول  

 شكراا  ﴾ٴۇۈ﴿ لقضائه واستسالماا  تعاىل باهلل إيامناا  الضاء عىل ﴾ۈۆۆ﴿ (11)

 اجلنة أقل ه قال :)أقول اجلنة أقل ه ﴾ۉۉۅ﴿ لذنوهبم ﴾ۅۋۋ﴿ والحِقها سابِقها آلالئه

 (.تعاىل اهلل رؤية فوقه ألن

 رأي َيالف ما وهو إليك؛ يوحى ما بعض تبليغ ترتك ﴾ىىېېېې﴿ (12)

 عليهم تتلوه بأن صدرك ضيق أحياناا  لك رضوعا ﴾ەئائائ﴿ به واستهزائهم ردِّهم خمافة املَّشكني

 ﴾ېئېئۈئۈئۆئ﴿ كامللوك (األتباع طلب :أي) االستتباع يف ينفقه ﴾ۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ خمافة

قه وارَ  عليك وال إليك، أوحي بام اإِلنذار إال عليك ليس ﴾ىئىئىئېئ﴿ يصدِّ  يضيق بالك فام اقرتحوا، أو د 

 وأفعاهلم. أقواهلم جزاء هبم وفاعل حاهلمب عامل فإنه عليه فتوكل ﴾حئجئیییی﴿ صدرك به
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (13)

اهم النظم. وحسن البيان يف ﴾پ  أوالا  حتد 

ل عنها عجزوا ملا ثم سور، بعَّش  عليهم األمر سه 

اهم  عند من خمتَلقات ﴾ڀ﴿ بسورة وحتد 

 نفيس عند من اختلقته أين صح   إن أنفسكم.

 ما مثل عىل تقدرون مثل، فصحاء عرب فإنكم

 القصص لتعلمكم أقدر أنتم بل عليه، أقدر

 والنظم الشعر( )أي: القريض وتعودكم واألشعار

ٺڀڀڀ﴿ (املوزون الكالم أي:)

ٿٺ﴿ املعارضة عىل املعاونة إىل ﴾ٺٺ

  .مفرتى أنه ﴾ٿٿ

 ما بإتيان ﴾ٹٹٿ﴿ (15)

 بام ملتبساا  ﴾ڤڤڤٹٹ﴿ إليه دعوتم

ڤ﴿ سواه عليه يقدر وال تعاىل اهلل إال يعلمه ال

 ألنه اهلل، إال إله ال أن واعلموا ﴾ڦڄڦڦڦ

 عىل ثابتون ﴾ڃڄڄڄ﴿ آهلتهم عجز ولظهور غريه، عليه يقدر وال يعلم ال بام القادر العامل

 وقد لعجزهم، لكم يستجيبوا مل فإن أي: مطلقاا. إعجازه عندكم حتقق إذا خملصون فيه راسخون اإلسالم

 ما وأن عنده، من منزل وأنه اهلل، إال يعلمه ال نظم أنه فاعلموا املعارضة، عن القصور أنفسكم من عرفتم

 القاطعة. احلجة قيام بعد اإِلسالم يف داخلون أنتم فهل حق   التوحيد من إليه دعاكم

ه بإحسانه ﴾چچچڃڃڃ﴿ (14)  جزاء إليهم نوصل ﴾ڇڇڇچ﴿ وبرِّ

 ي نقصون ال ﴾ڌڌڍڍڇ﴿ األوالد وكثرة الرزق وسعة والرئاسة الصحة من الدنيا؛ يف أعامهلم

 برهبم. الكفرة يف :وقيل املنافقني، يف :وقيل الرياء، أهل يف واآلية أجورهم. من شيئاا 

 ما استوفوا ألهنم عملوا، ما مقابلة يف مطلقاا، ﴾ڑکڑژژڈڈڎڎ﴿ (14)

 يف ثواب هلم يبَق  مل ألنه ﴾گککک﴿ السيئة العزائم أوزار هلم وبقيت احلسنة أعامهلم صور تقتضيه

گگ﴿ اإِلخالص هو ثواهبا اقتضاء يف والعمدة   تعاىل، اهلل وجه به يريدوا مل ألهنم يكن مل أو اآلخرة،

 ينبغي. ما عىل ي عمل مل ألنه ﴾ڳڳگ

ه تعاىل اهلل من برهان ﴾ڱڱڱڱڳڳ﴿ (14)  ويذره يأتيه فيام والصواب احلق عىل يدل 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڦڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑکڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئەئائەئائىىېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

جئییییىئىئىئېئېئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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 بيِّ  عىل َكان َأَفمن واملعنى: .(هيرتك أي:)
 خملص. مؤمن كل يعم حكم   وهو الدنيا. احلياة يريد كان كمن نة 

 العقل دليل هو الذي الربهان ذلك وَيتبع ﴾ں﴿ الكتاب أهل مؤمنو :وقيل ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي به املراد :وقيل

 ﴾ۀڻ﴿ القرآن َقبل َومن ﴾ڻڻ﴿ القرآن وهو بصحته، يشهد تعاىل اهلل من شاهد ﴾ڻں﴿

 ألنه عليهم، املنزل عىل ﴾ہہ﴿ الدين يف به مؤمتاا  كتاباا  ﴾ۀ﴿ التصديق يف تتلوه أيضاا  فإهنا التوراة، يعني

ےھھ﴿ بالقرآن ﴾ھھہ﴿ بينة عىل كان من إىل إشارة   ﴾ہ﴿ الدارين بخري الفوز إىل لةالوص

ها ﴾ڭڭۓ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عىل معهم بحتز   ومن مكة أهل من (الكفار مجيع وهم) ﴾ۓے  َيِرد 

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ القرآن أو ،املوعد من شكر  أي: ﴾ۆۆۇۇڭڭ﴿ حمالة ال

 فكرهم. واختالل نظرهم لقلة ﴾ېۉ

 أنزله ما عنه نفى أو ينزله، مل ما إليه َأسنَد كأنْ  ﴾ائەئائىىېېې﴿ (18)

بسوا بأن املوقف، يف ﴾ۇئوئوئ﴿ الكاذبون أي: ﴾ەئ﴿ ۇئ﴿ أعامهلم وت عرض حي 

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿ جوارحهم من أو والنبيني، املالئكة من ﴾ۆئ

 تعاىل. اهلل عىل بالكذب لظلمهم حينئذ هبم حييق مما عظيم هتويل   ﴾یی

 احلق عن باالنحراف يصفوهنا ﴾جبيئ﴿ دينه عن ﴾ىئمئحئجئی﴿ (19)

واوَ عْ يَ  أن أهلها يبغون أو والصواب، ة ج   باآلخرة، كافرون أهنم واحلال ﴾يبىبمبخبحب﴿ بالرد 

م ﴾ وتكرير  .به واختصاصهم كفرهم لتأكيد ﴿هه
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 ﴾پٻٻٻٻٱ﴿ (21)

 أن الدنيا يف تعاىل اهلل معجزين كانوا ما أي:

 ﴾ٺٺڀڀڀڀپپپ﴿ يعاقبهم

ر ولكنه العقاب، من يمنعوهنم  هذا إىل عقاهبم أخ 

ٿٿٿٺٺ﴿ وأدومَ  أشد   ليكون اليوم

هم ﴾ٹٹٿ  لتظاهرهم أي:) لتصامِّ

ٹٹ﴿ له وبغضهم احلق عن (الصممب

 بالعمى( لتظاهرهم )أي: لتعاميهم ﴾ڤڤ

 العذاب. ملضاعفة العلة وكأنه ،تعاىل اهلل آيات عن

 ﴾ڦڦڤڤ﴿ (21)

ڦڦ﴿ تعاىل اهلل بعبادة اآلهلة عبادة باشرتاء

 أو وشفاعتها. اآلهلة من ﴾ڄڄڄڄ

لوا، ما عنهم وضاع بدلوا، بام خرسوا  فلم حص 

  والندامة. احلرسة سوى ممعه يبَق 

ڃڃ﴿ (حقاا  أي:) ﴾ڃڃ﴿ (22)

 منهم. خرساناا  وأكثر أبنَي  أحد ال ﴾چچچچ

 له (وتواضعوا) وخشعوا إليه اطمأنوا ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿ (23)

 دائمون. ﴾ڑڑژژڈڈڎڎ﴿

 تشبيه به يراد أن جيوز ﴾گگگگک﴿ واملؤمنِ  الكافرِ  ﴾کک﴿ (25)

ه وباألصمِّ  ،تعاىل اهلل آيات عن يهلتعام باألعمى الكافر  (امتناعه أي:) يهوتأبِّ  تعاىل، اهلل كالم استامع عن لتصامِّ

 والصمم، العمى بني باجلامع الكافر تشبيه أو بالضد. أمره ألن والبصري بالسميع املؤمن وتشبيه معانيه، تدب ر عن

هيام بني باجلامع واملؤمن  ﴾ڱڱڱ﴿ متثيالا  أي: ﴾ڳڳ﴿ الفريقان يستوي هل ﴾ڳڳ﴿ ضد 

 فيها. والتأمل األمثال بضب

 اخلالص. ووْجهَ  العذاب موجبات لكم أبنيِّ  ﴾ہۀۀڻڻڻڻںںڱ﴿ (24)

 مؤمل. ﴾ڭڭۓۓےےھھھھہہہ﴿ (24)

ة ختصك علينا لك مزي ة ال ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ﴿ (24)  بالنبو 

 من الرأي ظاهرَ  ﴾ىې﴿ اؤناس  أِخ  ﴾ېېېۉۉۅۅ﴿ الطاعة ووجوب

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍ

ککککڑڑژژ

ڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ڭۓۓےےھھھھہہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 حبجبيئىئمئحئجئیی

 
 



 558 عشر ثدانيال اجلزء                 هوي سورة 

 هبا األحظ   كان الدنيا احلياة من ظاهراا  إال يعلموا مل ملا فإهنم لفقرهم، أو لذلك اسرتذلوهم وإنام تعمق. غري

لكم ﴾وئەئەئ﴿ وملت بعيك لك ﴾ائائى﴿ أرذَل  منها واملحروم   عندهم، َف أرش  للنبوة يؤهِّ

ة، دعوى يف السالم( عليه نوحاا  :يعني) إياك أي: ﴾ۆئۇئۇئوئ﴿ املتابعة واستحقاق  وإياهم النبو 

 .الغائبني عىل املخاطب فغل ب ،بصدقك العلم دعوى يف متبعيه( )أي:

ة   ﴾ىئىئىئېئېئېئ﴿ أخربوين ﴾ۈئۈئۆئ﴿ (28) ی﴿ دعواي بصحة شاهدة حج 

ة أو البيِّنة بإيتاء ﴾ییی كم ﴾مئ﴿ هتِدكم فلم عليكم فخفيت ﴾حئجئ﴿ النبو   عىل أن كِره 

 فيها. لونتتأم   وال ختتاروهنا ال ﴾حبجبيئىئ﴿ اهب االهتداء



 559 عشر ثدانيال اجلزء                 هوي سورة 

 التبليغ عىل ﴾ٻٻٻٱ﴿ (29)

 منه املأمول فإنه ﴾ڀڀڀپپپٻپ﴿

 حني هلم جواب   ﴾ٺٿٺٺٺڀ﴿

 مونخاِص في   ﴾ٿٿٿ﴿ طردهم سألوا

 بقربه ويفوزون يالقونه إهنم أو عنده. همطاردَ 

ٹٹٹٹ﴿ أطردهم! فكيف

 (.بمنزلتهم :أي) مبأقداره أو ربكم بلقاء ﴾ڤ

هون أو  أراذل. تدعوهم بأن عليهم تتسف 

 بدفع ﴾ڦڦڤڤڤ﴿ (31)

 واملثابة؟ الصفة بتلك وهم ﴾ڦڄڦ﴿ انتقامه

 طردهم التامس أن لتعرفوا ﴾ڄڄڄ﴿

 بصواب. ليس عليه اإليامن وتوقيف

 ﴾چچڃڃڃڃ﴿ (31)

چ﴿ فضل جحدتم حتى وأمواله رزقه خزائن

 الغيب أعلم أنا ملك أقول وال أي: ﴾ڇچ

ڎڌڌڍ﴿ مثلنا بَّش إال أنت ما تقولوا حتى ﴾ڍڇڇڇ﴿ استبعاداا  تكذبوين حتى

ه ما فإن ﴾ژڑژڈڈ﴿ لفقرهم اسرتذلتموهم من شأن يف أقول وال ﴾ڎ  يف هلم تعاىل اهلل أعد 

 ذلك. من شيئاا  قلت   إنْ  ﴾ڳڳگگگکگکککڑ﴿ الدنيا يف آتاكم مما خري اآلخرة

ںں﴿ بأنواعه أتيت أو فأطلته، ﴾ڱڱ﴿ خاصمتنا ﴾ڱڱڳڳ﴿ (32)

 فينا. تؤثر ال مناظَرتك فإن والوعيد، الدعوى يف ﴾ۀۀڻڻڻ﴿ العذاب من ﴾ڻ

 منه. اهلرب أو العذاب بدفع ﴾ۓےےھ﴿ آجالا  أو عاجالا  ﴾ھھھہہہہ﴿ (33)

 ﴾ۉۅ﴿ هيلككم أن ﴾ۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (35)

 أعاملكم. عىل َفيجازيكم ﴾ېېۉ﴿ إرادته وفَق  فيكم واملترصف كمخالق هو

ه ﴾وئەئەئائائىىېې﴿ (34)  من ﴾ۆئۆئۇئۇئوئ﴿ وبال 

. االفرتاء إسناد يف إجرامكم  إيل 

 (تتأسف وال حتزن فال) ﴾حئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ﴿ (34)

ڀڀڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺ

ڦڄڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گگکگکککڑژڑژڈڈڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭۓۓےےھھھھہہہ

ۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

مبخبحبجبيئىئمئحئجئ

 مثجثيتمتىتختحتجتيبىب
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 واإِليذاء. التكذيب من فعلوه بام يغتم   أن وهناه   إيامهنم، من تعاىل اهلل أقنَطه   ﴾جبيئىئمئ﴿

 عن راعىوي   اليشء به فظحي   الذي احلسِّ  آلة بكثرة عرب   بأعيننا. ملتبساا  ﴾مبخبحب﴿ (34)

يب﴿ تصنعها كيف إليك ﴾ىب﴿ التمثيل طريق عىل والرعاية احلفظ يف املبالغة عن والزيغ االختالل

ني وال فيهم، تراجعني وال ﴾متىتختحتجت  ﴾مثجثيت﴿ نهمع العذاب باستدفاع تْدع 

ه. إىل سبيل فال باإِلغراق، عليهم حمكوم    كفِّ
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 ماضية حال   حكاية   ﴾ٻٱ﴿ (38)

 ﴾ڀڀپپپپٻٻٻ﴿

 يف يعملها كان فإنه السفينة، لعمله به استهزؤوا

ته أوان املاء من بعيدة بريِّة  (،املاء قل ة أي:) عز 

 نجاراا  رصت له: ويقولون منه يضحكون وكانوا

ٿٺٺٺٺڀڀ﴿ نبياا  كنت ما بعد

 الدنيا يف الغرق أخذكم إذا ﴾ٿٿٿ

 االستجهال. بالسخرية املراد وقيل: اآلخرة. يف واحلرق

ڤٹٹٹٹ﴿ (39)

ڤ﴿ الغرَق  وبالعذاِب  إياهم، به يعني ﴾ڤ

 دائم، ﴾ڦڦڦ﴿ عليه وينزل ﴾ڤ

 النار. عذاب وهو

 نبع ﴾ڃڄڄڄڄڦ﴿ (51)

 اخلبز تنور والت ن ور   تفور. كالقدر وارتفع منه املاء

 ﴾ڃڃڃ﴿ العادة خرق عىل النبوع منه ابتدأ

 املراد ﴾ڇ﴿ وأنثى ذكراا  ﴾چچ﴿ هبا املنتَفع احليوانات من نوع كل من ﴾چچ﴿ السفينة يف

 كانا فإهنام واِعلة، وأمه كنعان ابنه يريد املغرقني، من بأنه ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ ونساؤهم وبنوه امرأته

 زوجته وسبعني؛ تسعة كانوا قيل: ﴾ڑژژڈڈڎ﴿ غريهم من ملؤمننيوا ﴾ڌڎڌ﴿ كافَرين

 غريهم. من وامرأة رجالا  وسبعون واثنان ،ونساؤهم ،ويافث وحام سام الثالثة وبنوه ،املسلمة

ني فيها اركبوا أي: ﴾گگگگک﴿ فيها صريوا أي: ﴾ککک﴿ (51)  اهلل مسمِّ

 جتري أن أراد إذا كان أنه وروي مكاهنام. أو (،وقوفها :أي) ئهاوإرسا إجرائها وقت اهلل بسم قائلني أو تعاىل

 لوال أي: ﴾ڱڳڳڳڳ﴿ ْت َس رَ فَ  «اهلل بسم» :قال وَ رس  تَ  أن أراد وإذا ،ْت رَ جَ فَ  «اهلل بسم» :قال

 نجاكم. ملا إياكم ورمحت ه (لتقصرياتكم :أي) لفرطاتِكم مغفرته

 اضطرابه، عند املاء من يرتفع ما وهو الطوفان، من موج يف ﴾ڻںںڱڱڱ﴿ (52)

 نفسه فيه عَزَل  ﴾ہۀۀ﴿ كنعان ﴾ڻڻڻ﴿ وارتفاعها تراكمها يف كجبل منها موجة كل  

 واالنعزال. الدين يف ﴾ےھھھھ﴿ السفينة يف ﴾ہہہ﴿ دينه عن أو أبيه عن

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ يغرقني أن ﴾ڭۇڭڭڭۓۓے﴿ (53)

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڌڎڌ

ڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےھھھھہہہہۀ

ۆۆۇڭۇڭڭڭۓۓے

ېېېۉۅۉۅۋۋٴۇۈۈ

وئەئەئائائىىې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

مئحئجئییییىئىئىئ

 حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئ
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 اليوم يكون أن بذلك رد   املؤمنون. وهم تعاىل اهلل رمحهم َمنْ  مكانَ  إال َأو ىل.تعا اهلل وهو الراحمَ  إال ﴾ۅۉ

 وابنه نوح بني ﴾ېېۉ﴿ السفينة وهو املؤمنني معتَصم إال به الالئذ يعصم ونحوه جبل من معتَصم

 باملاء. املهلكني من فصار ﴾ىىېې﴿

 متثيالا  به، يؤمرون بام راوأ مِ  العلم أولو به ينادى بام ن وديا ﴾وئوئەئەئائائ﴿ (55)

 مهابةا  أمره، امتثال إىل املبادر حلكمه املنقاد يأمر الذي املطاع باآلمر فيهام تكوينه يشاء ملا وانقيادمها قدرته لكامل

 ﴾ۆئۆئ﴿ نقص ﴾ۇئۇئ﴿ اإلمساك واإلقالع: ف،النش والبلع: عقابه. أليم من وخشيةا  عظمته من

 جبل ﴾ېئېئۈئ﴿ السفينة واستقرت ﴾ۈئ﴿ املؤمنني جاءوإن الكافرين إهالك من وعد ما وأنجز

 هلم. هالكاا  ﴾یىئىئىئېئ﴿ (املوصل قرب أو:) باملوصل

ه وعد   كل   وإن   ﴾مبخبحبجبيئىئمئحئجئییی﴿ (54) ، تعد   ال حق 

؟ مل له فام أو حاله، فام أهل تنجي أن وعدَت  وقد اخل لف، إليه يتطرق  رقهغ قبل النداء هذا يكون أن وزوجي ينج 

 وأعدهلم. أعلمهم ألنك ﴾حتجتيبىب﴿
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 لقطع ﴾پپٻٻٻٻٱ﴿ (54)

 بقوله إليه وأشار والكافر. املؤمن بني الوالية

 كونه لنفي تعليل فإنه ﴾ڀڀڀپپ﴿ :تعاىل

 ذاته فجعل فاسد عمل ذو إنه وأصل ه   أهله. من

ٿٺٺٺٺڀ﴿ للمبالغة العمل ذات

 ك؟كذل ليس أم هو أصواب   تعلم ال ما ﴾ٿٿ

ه وإنام جر جهالا  سام  ٹٹٿ﴿ بقوله: عنه وز 

 سبق من استثناء ألن ﴾ڤڤٹٹ

ه قد أهله من القول عليه  عن وأغناه احلال عىل دل 

 اشتبه حتى عنه الولد حب   أشغله لكن السؤال،

 األمر. عليه

 فيام ﴾ڄڦڦڦڦڤڤ﴿ (54)

 يل علم ال ما ﴾ڃڃڃڄڄڄ﴿ ي ستقَبل

 فرط ما يل تغفر مل وإن ﴾چچڃ﴿ بصحته

 والتفضل بالتوبة ﴾چ﴿ السؤال يف مني

 أعامالا. ﴾ڇڇڇچ﴿ عل  

 عليك مسل اما  أو جهتنا، من املكاره من مسل اما  السفينة من انزْل  ﴾ڌڌڍڍڇ﴿ (58)

 معك. الذين هم أمم   وعىل ﴾ژڑژڈڈ﴿ نسلك يف زيادات أو عليك، ومباركاا  ﴾ڎڎ﴿

وا م  هبم، أمماا  س   :تعاىل لقوله املؤمنون هبم واملراد معك. ممن ناشئة أمم وعىل أو: منهم. األمم لتشعب أو لتحز 

 اآلخرة. يف ﴾گگگککک﴿ الدنيا يف سنمتعهم أمم معك وممن أي: ﴾کڑ﴿

 والعذاب   ،السالم عليهم وشعيب ولوط وصالح هود قوم هم :وقيل معه. من ذرية من الكفار هبم واملراد

 هبم. نزل ما

ڱڱڱڱڳ﴿ بعِضها أي: ﴾ڳڳڳ﴿ السالم عليه نوح قصة إىل إشارة   ﴾گ﴿ (95)

 مشاقِّ  عىل ﴾ہہ﴿ إليك احيائنا قبل من قومك وعند عندك جمهولة   أي: ﴾ۀۀڻڻڻڻںں

 ﴾ھھ﴿ بالفوز اآلخرة ويف بالظفر الدنيا يف ﴾ہہ﴿ السالم عليه نوح صرب كام القوم وأذية الرسالة

 واملعايص. الَّشك عن

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ژڑژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگگککککڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھھھہہہہۀۀڻڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓےۓے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۆۈ

ۇئوئوئەئەئائائىىېېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

جئییییىئىئىئ

ىبمبخبحبجبيئىئمئحئ

 مثجثيتىتمتختحتجتيب
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ۋٴۇۈۆۈۆۇۇڭ﴿ وحده ﴾ڭڭڭۓےۓےھھ﴿ (41)

 شفعاء. وجعلها رشكاء األوثان باختاذ تعاىل اهلل عىل ﴾ۅۋ

 إزاحة قومه به رسول   كل   خاطَب  ﴾ەئەئائائىىېېېېۉۉۅ﴿ (41)

 أفال ﴾ۇئوئوئ﴿ باملطامع مشوبة دامت ما (تنفع ال :أي) تنجع ال فإهنا للنصيحة ومتحيضاا  للتهمة

 اخلطأ. من والصواَب  املبطِل من املحق   فتعرفوا عقولكم ملونتستع

لوا ثم باإِليامن، تعاىل اهلل مغفرة اطلبوا ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئ﴿ (42)  بالتوبة إليها توس 

 ويضاعْف  ﴾یییىئ﴿ (املطر غزير أي:) الدرِّ  كثري ﴾ىئىئېئېئ﴿

 ت عرضوا وال ﴾جئی﴿ وعامرات زروع أصحاب كانوا ألهنم القوة وزيادة املطر بكثرة رغبهم وإنام قوتكم.

ين ﴾مئحئ﴿ إليه أدعوكم عام  إجرامكم. عىل مرصِّ

 وعدم عنادهم لفرط وهو دعواك. صحة عىل تدل بحجة ﴾خبحبجبيئىئ﴿ (43)

يتىتمتختحت﴿ عبادهتم بتاركي ﴾جتيبىبمب﴿ املعجزات من جاءهم بام اعتدادهم

 والتصديق. اإِلجابة من له إقناط   ﴾مثجث
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 ما أي: ﴾ٻٻٻٱ﴿ (44ـ45)

 بجنون   ﴾پپپٻ﴿ أصابك إال نقول

ك إياها لسبَِّك   هتذي ذلك ومن عنها، وصدِّ

ٺڀڀڀڀپ﴿ باخلرافات وتتكلم

ٹٹٹٹٿٿٿ ٿٺٺٺ

 بأن احلمقاء مقالتهم عن به أجاب ﴾ڤڤ

 عن وفراغه آهلتهم من براءته عىل تعاىل اهلل أشَهدَ 

موأمَ  له، وتثبيتاا  لذلك تأكيداا  إضارهم  بأن َره 

 الكيد عىل جيتمعوا وأن هبم، استهانة عليه يشهدوا

 فيه اجتهدوا إذا حتى إنظار، غري من إهالكه يف

 األقوياء وهم - آخرهم عن عجزوا أهنم ورأوا

 آهلتهم أن شبهة هلم يبق مل يضوه أن - األشداء

 من تتمكن ال ينفع وال يض   ال مجاد هي التي

 فإن معجزاته مجلة من وهذا منه. انتقاماا  إضاره

 من الغفري (اجلمع :أي) اجلم   الواحد مواجهة

ت اك اجلبابرة  إراقة إىل العطاش (األشداء :أي) الف 

قهم( )أي: وتثب طهم ،تعاىل باهلل لثقته إال ليس الكالم هبذا دمه  إياه وعال جل   بعصمته إال ليس إضاره عن تعو 

به ولذلك ،السالم عليه  :اىلتع بقوله عق 

 تضوين، لن وسعكم غاية بذلتم وإن أنكم واملعنى له. تقريراا  ﴾ڦڄڦڦڦڤڤ﴿ (44)

، مل ما يب حييق ال ومالككم مالكي وهو (،بحفظه أي:) بكالءته واثق   تعاىل اهلل عىل متوكل فإين  وال يِرْده 

. مل ما عىل تقدرون ْره   درقا هلا مالك وهو إال أي: ﴾ڃچڃڃڃڄڄڄ﴿ بقوله: عليه برهن ثم يقدِّ

 عنده يضيع ال والعدل، احلق عىل إنه أي: ﴾ڇڇڇچچچ﴿ هبا يريد ما عىل يرصفها عليها

 ظامل. يفوته وال معتِصم،

 وإلزام اإلبالغ من عل   ما أديت فقد ﴾ڈڈڎڎڌڌڍ﴿ تتولوا فإن ﴾ڍڇ﴿ (44)

 ويستخلف هيلكهم تعاىل اهلل بأن هلم وعيد   ﴾ڑڑژژ﴿ لكم عذر وال مني تفريط فال احلجة

 ﴾ڳڳڳگگگگ﴿ الضر من ﴾کک﴿ بتوليكم ﴾کک﴿ وأمواهلم ديارهم يف آخرين قوماا 

،  يشء. يضه أن يمكن فال عليه مسَتول   حافظ   أو جمازاتكم. عن يغفل وال أعاملكم عليه ختفى فال رقيب 

نا ﴾ڱڱڳ﴿ (48) نا أو عذاب   وكانوا ﴾ڻڻڻںںڱڱ﴿ العذاب أمر 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڄڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڇڇچچچڃچڃڃڃڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳڳگگگگککککڑڑژ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہھہہہۀۀڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېۉېۉۅۅۋٴۇۋۈۈۆۆۇ

ۇئوئۇئوئەئەئائائىىېې

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

ىبمبخبحبيئجبىئمئحئجئی

حجيثمثىثجثيتىتمتختحتجتيب

 مصحصمسخسحسجسمخحخجخمحجحمج
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 (،احلارة الريح :أي) السموم وهو منه، نجاهم ما لبيان تكرير   ﴾ہہۀۀڻ﴿ آالف عةأرب

 اآلخرة عذاب من تنجيت هم به املراد أو أعضاءهم. فتقطع أدبارهم من وخترج الكَفَرة أنوف تدخل كانت

ذبوا كام املهَلكني بأن والتعريض   أيضاا.  الغليظ. ذاببالع اآلخرة يف معذبون فهم بالسموم الدنيا يف ع 

ھ﴿ وآثارهم قبورهم إىل اإِلشارة ألن أو القبيلة، باعتبار اإِلشارة اسم أن َث  ﴾ہھہ﴿ (49)

 عىص فكأنام رسوالا  عىص وَمن ،السالم عليه رسوهلم عصوا ألهنم ﴾ےے﴿ هبا كفروا ﴾ھھ

،الك  ى:واملعن الطاغني. كرباَءهم يعني ﴾ڭڭڭڭۓۓ﴿ رسول كل بطاعة أِمروا ألهنم ل 

 (.هيلكهم :أي) ي ردهيم وما الكفر إىل دعاهم من وأطاعوا ينجيهم، وما اإِليامن إىل دعاهم من عصوا

علت أي: ﴾ٴۇۋۈۈۆۆۇۇ﴿ (41)  يف تكب هم الدارين يف مهل تابعة اللعنة ج 

 عليهم دعاء   ﴾ېېې﴿ به كفروا أو نَِعمه، كفروا أو جحدوه، أي: ﴾ۉېۉۅۅۋ﴿ العذاب

 ﴾ائىى﴿ عنهم حكى ما بسبب عليهم نزل ملا مستوجبني كانوا أهنم عىل الداللة به املرادو باهلالك.

 بينهم جرى بام للبعد استحقاقهم أن إىل واإِليامء   إرم، عاد الثانية عاد عن متييزهم وفائدت ه لعاد، بيان   عطف  

 .السالم عليه هود وبني

 هو ﴾یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئ﴿ (41)

نكمك ی﴿ الرتاب من منها نسله خلق التي النطف ومواد السالم عليه آدم خلق فإنه غريه، ال منها و 

ركم ﴾جئ  مدة تسكنوهنا دياركم معمرين جعلكم أو ،هبا وأمركم عامرهتا عىل أقَدَركم أو واستبقاكم، فيها عم 

 .لداعيه ﴾يبىب﴿ الرمحة قريب ﴾مبخبحبيئجبىئمئحئ﴿ لغريكم ترتكوهنا ثم عمركم،

 الرشد (عالمات :أي) خمايل من فيك نرى ِلما ﴾مثىثجثيتىتمتختحتجت﴿ (42)

 انقطع منك القول هذا سمعنا فلام الدين، يف توافقنا أن أو األمور، يف ومستشاراا  سيداا  لنا تكون أن والسداد

 األوثان عن والتربي التوحيد من ﴾مسخسحسجسمخحخجخمحجحمجحجيث﴿ عنك رجاؤنا

وِقع ﴾مصحص﴿  (.الشكِّ  :أي) بةالري يف م 



 544 عشر ثدانيال اجلزء                 هوي سورة 

پپپٻٻٻٻٱ﴿ (43)

ةا  ﴾ڀڀڀ﴿ وبصرية   بيان   ﴾پ ڀ﴿ نبو 

ٺ﴿ عذابه من يمنعني فمن ﴾ٺٺٺ

ٿ﴿ به اإِلرشاك عن واملنعِ  رسالته تبليغ يف ﴾ٿٿ

وين أن غري ﴾ٹٹٹٿ  ما بإبطال خترسِّ

 تزيدونني فام أو لعذابه. والتعرض به تعاىل اهلل منحني

 اخلرسان. إىل أنسبكم أن ريغ يل تقولون بام

ڦڦڤڤڤڤٹ﴿ (45)

ڄ﴿ ماءها وتَّشب نباهتا ترعَ  ﴾ڄڄڦڦ

 ال عاجل   ﴾چڃڃڃڃڄ

كم عن يرتاخى  أيام. ثالثة وهو يسرياا، إال بالسوء هلا مسِّ

 ﴾ڇڇچچچ﴿ (44)

 ﴾ڇڍڇ﴿ الدنيا داركم يف أو منازلكم يف ِعيشوا

لكون ثم واجلمعة واخلميس األربعاء ڍ﴿ هت 

 .فيه مكذوب غري أي: ﴾ڎڎڌڌ

ڑڑژژڈڈ﴿ (44)

م أو بالصيحة، هالكهم وهو يومئذ، خزي من ونجيناهم أي: ﴾گگگگکککک  ذهل 

 عليه. والغالب يشء كل عىل القادر ﴾ڱڱڳڳڳڳ﴿ القيامة يوم وفضيحتهم

 ميتني(. )خامدين ﴾ۀڻڻڻڻںںڱڱ﴿ (44)

 .﴾ڭڭۓۓےےھھھھہہ﴿ يقيموا( )أي: ﴾ہہۀ﴿ (48)

ۆ﴿ لوط قوم هبالك :وقيل الولد. ببشارة ﴾ۆ﴿ املالئكة   يعني ﴾ۇۇڭڭ﴿ (49)

 املشوي واحلنيذ: به. املجيء يف أبطأ فام ﴾ېېېۉۉۅۅ﴿ سالم وعليكم أي: ﴾ۋۋٴۇۈۈ

 املحامة(. باحلجارة )أي: بالرضف

ون ال ﴾ەئائائىىې﴿ (41)  منهم ذلك أنكرَ  ﴾ۇئۇئوئوئەئ﴿ أيدهيم إليه يمد 

 مالئكة إنا ﴾ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿ اخلوف أثر منه أحسوا ملا له ﴾ۆئ﴿ مكروهاا  به يريدوا أن وخاف

 نأكل. ال ألنا أيدينا إليه نمد   مل وإنام بالعذاب، إليهم مرَسلة

 بزوال رسوراا  ﴾ی﴿ للخدمة رؤوسهم عىل أو حماورهتم، تسمع السرت وراء ﴾یىئ﴿ (41)

 ﴾يئىئمئحئجئیی﴿ فحاضت أي: فضحكت، وقيل: الفساد. أهل الكهب أو اخليفة،

 الولد. عىل حريصة عقيمة كانت وألهنا هاجر، من ال منها يكون به املبَّش   الولد أن عىل للداللة إليها البشارة وتوجيه

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڇڍڇ

ککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےےھھھھہہہہۀۀ

ۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 يئىئمئحئجئییی
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ٻٻ﴿ عجباا  يا ﴾ٻٱ﴿ (42)

 ﴾پپ﴿ وتسعني تسع أو تسعني ابنة ﴾ٻ

ڀ﴿ ينوعَّش مئة أو مئة ابن ﴾پپ﴿ زوجي

 هِرَمني. من الولد يعني ﴾ٺڀڀڀ

 القدرة دون العادة حيث من استعجاب وهو

  ولذلك: (،اإلهلية)

ٹٿٿٿٿٺٺٺ﴿ (43)

 فإِن عليها، منكِرين ﴾ڤڤٹٹٹ

 ومهبط النبوة بيت أهل باعتبار العادات خوارق

 والكرامات النعم بمزيد وختصيصهم املعجزات،

 بأن (الئق) حقيق   وال (غريب  ) ببدع ليس

 يف وشابت نشأت عمن فضالا  عاقل   يستغربه

 يستوجب ما فاعل   ﴾ڤڤ﴿ اآليات مالحظة

 واإلحسان. اخلري كثري ﴾ڦڦ﴿ احلمدَ  به

 ما أي: ﴾ڄڄڄڦڦ﴿ (45)

وع بدَل  ﴾ڃڄ﴿ بعرفاهنم قلب ه واطمأن اخليفة، من أوجس  جيادل ﴾چچڃڃڃ﴿ الر 

 ل وطاا. فِيها إِن   له:قو إياهم وجمادلت ه شأهنم. يف رسلنا

 الذنوب من التأوه كثري ﴾ڇ﴿ إليه امليسء من االنتقام عىل عجول غري ﴾ڇچچ﴿ (44)

 وهو املجادلة، عىل له احلامل بيان ذلك من واملقصود .تعاىل اهلل إىل راجع ﴾ڇڇ﴿ الناس عىل والتأسف

ه. وفرط   قلبه رقة  ترمح 

ه ﴾ژڑژڈڈڎ﴿ اجلدال ﴾ڌڎڌڍ﴿ يم  إِْبراهِ  َيا املالئكة قالت أي: ﴾ڍ﴿ (44)  قَدر 

 مرصوف غري ﴾گککککڑ﴿ بحاهلم أعلم وهو بعذاهبم، األزيل قضائه بمقتىض

 ذلك. غري وال دعاء وال بجدال

 أهنم فظن   غلامن، صورة يف جاءوه ألهنم جميئهم، ساءه ﴾ڳڳڳگگگ﴿ (44)

 صدره، بمكاهنم وضاق ﴾ڱڱڳ﴿ ممدافعته عن فيعجز قومه يقصدهم أن عليهم فخاف أناس،

 شديد. ﴾ڻںںڱڱ﴿ املكروه مدافعة عن للعجز االنقباض شدة عن كناية وهو

ۀ﴿ أضيافه من الفاحشة لطلب دفعاا  ي دفعون كأهنم إليه يرسعون ﴾ۀڻڻڻ﴿ (48)

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇچچ

گگککککڑژڑژڈڈ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓڭۓےےھھھہھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ەئائائىىېېېېۉۉۅۅۋ

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

جبيئىئحئمئجئییییىئ

يتىتختمتحتجتيبىبمبخبحب

 مخحخجخمحمججححجيثمثىثجث
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نوا الفواحَش، ﴾ہھہہ ﴿ الوقت ذلك قبل ومن أي: ﴾ہ  حتى منها يستحيوا ومل هبا فتمر 

رعون جاؤوا  بنايت هؤالء واملعنى: ومحي ة. كرماا  أضيافه هبن   َفدى ﴾ےھھھ﴿ جماهرين هلا هي 

جوهن.  رشع فإنه الكفار، عىل املسلامت حلرمة ال كفاءهتم، وعدم خلبثهم جييبهم فال قبل   يطلبوهنن وكانوا فتزو 

ڭۓڭۓے﴿ والرتبية الشفقة حيث من أمته أبو نبي كل فإن نساؤهم، بالبنات املراد وقيل: طارئ.

 يف ﴾ۆۆۇ﴿ ختجلوين وال أو تفضحوين، وال ﴾ۇڭ﴿ عليهم بإيثارهن أو الفواحش برتك ﴾ڭ

 أي:) ويرعوي احلق إىل هيتدي ﴾ۋۋٴۇۈۈ﴿ إخزاؤه الرجل ضيف إخزاء فإن شأهنم،

 القبيح. عن (يمتنع

 الذكران. إتيان وهو ﴾ەئەئائائى﴿ حاجة   من ﴾ىېېېېۉۉۅۅ﴿ (49)

 قوير  إىل ﴾ىئېئېئېئۈئۈئ﴿ دفعكم عىل بنفيس قويت   لو ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ (18)

 «شديد ركن إىل يأوي كان لوطاا  أخي اهلل رحم» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن شدته. يف اجلبل بركن شبهه عنكم. به أمتنع

 .[تعاىل اهلل رمحهام الشيخان ]أخرجه

 ودْعنا عليك نْ فهوِّ  بإضارنا، إضارك إىل يصلوا لن ﴾حئمئجئییییىئىئ﴿ (81)

 وأعامهم، أعينهم فطمس وجوههم بجناحه السالم عليه جربيل فضب يدخلوا، أن همفخال   وإياهم،

مب﴿ منه بطائفة ﴾خبحبجبيئىئ﴿ سَحرة لوط بيت يف فإن النجاَء، النجاءَ  يقولون: فخرجوا

 ﴾يئىئ﴿ قوله: من استثناء   ﴾ختمتحت﴿ ورائه إىل ينظر ال أو يتخلف، وال ﴾جتيبىب
 جواب   ﴾مخحخجخمح﴿ باإِلرساء األمر علة   كأنه ﴾مججححجيثمثىثجثيتىت﴿

 العذاب. واستبطائه السالم عليه لوط الستعجال
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نا، ﴾ٻٻٱ﴿ (82) نا أو عذاب   به أمر 

 عليه جربيل أن روي: ﴾پٻٻ﴿

 إىل ورفعها مدائنهم حتت جناحه أدخل السالم

 الكالب نباح السامء أهل سمع حتى السامء

 ﴾پپ﴿ عليهم قلبها ثم الديكة، وصياح

اذها عىل أو املدن، عىل ذ   (منفردهيا أي:) ش 

ر طني من ﴾ڀڀپ﴿  قال) متحجِّ

 طني من حجر :عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن

 (مرتاكم :أي) ﴾ڀڀ﴿ (املطبوخ كاآلجر

د َعّداا  ن ضِّ   لعذاهبم م 

 ﴾ٺٺٺ﴿ للعذاب معل مةا  ﴾ٺ﴿ (83)

 ﴾ٹٹٿٿٿٿ﴿ خزائنه يف

 وعيد   وفيه عليهم. ي مطر بأن حقيق لمهمبظ فإهنم

 ظامل. لكل

 أوالد أراد ﴾ڤڤڤڤٹ﴿ (85)

 أهل أو والسالم، الصالة عليه إبراهيم بن مدين

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿ باسمه فسمي بناه بلد   وهو مدين

 املنايف (لنقصا :أي) البخس من اعتادوه عام هناهم ثم األمر، َمالك فإنه أوالا  بالتوحيد أَمَرهم ﴾چچ

 بنعمة أو البخس. عن تغنيكم بسعة ﴾ڇڇچ﴿ (التبادل أي:) التعاوض بحكمة املخلِّ  للعدل،

ها  أن الَّشيعة يف السنة من فإنه ولذا :)أقول حقوقهم. تنقصوا أن ال عليها، شكراا  الناس عىل تتفضلوا أن حق 

 يشذ   ال ﴾ڎڌڌڍڍڇڇ﴿ (اإلحسان له يثبت حتى شيئاا  املثقال يف البائع يزيد

 مهلك. عذاب وقيل منكم. أحد منه

ح ﴾ژڈڈڎ﴿ (84) هِ  عن النهي بعد باإِليفاء باألمر رص   وتنبيهاا  مبالغةا  ضدِّ

دهم عن الكف   يكفيهم ال أنه عىل  بدوهنا يتأتى ال بزيادة ولو اإِليفاء يف السعي   يلزمهم بل التطفيف، تعم 

ڑ﴿ به مأمور غري مندوب وهو إيفاء، االزدياد فإن نقصان، وال دةزيا غري من والتسوية، بالعدل ﴾ژڑ﴿

 قول ه: وكذا غريه، يف أو املقدار يف يكون أن من أعم   فإنه ختصيص، بعد تعميم   ﴾ککک

: الفساد. أنواع من وغريه احلقوق تنقيص يعم   العثو   فإن ﴾ڳگگگگک﴿  الرسقة والعثو 

. الطريق وقطع  والغارة 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچچڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇ

کڑژڑژڈڈ

ڳگگگگککک

ڻڻںڱںڱڱڱڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ائائىېىېېېۉۉۅۅۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 مئحئجئییییىئىئىئېئېئېئ
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 جتمعون مما ﴾ڱڳ﴿ عليكم حرم عام التنزه بعد احلالل من لكم أبقاه ما ﴾ڳڳ﴿ (84)

تها فإن تؤمنوا، أن بَّشطِ  ﴾ڱںڱڱ﴿ بالتطفيف  مَّشوط وذلك النجاة، مع الثواب باستتباع خريي 

قني كنتم إن أو باإِليامن.  أحفظ أو القبائح، عن أحفظكم ﴾ڻڻڻڻں﴿ لكم قويل يف يل مصدِّ

، ناصح أنا وإنام عليها، أجازيكمف أعاملكم عليكم  عليكم بحافظ   لست   أو ،أنذرت حني أعذرت وقد مبلِّغ 

 صنيعكم. سوء ترتكوا مل لو تعاىل اهلل نعم

ۓےےھ﴿ األصنام من ﴾ھھھہہہہۀۀ﴿ (84)

موا ﴾ۆۆۇۇڭ﴿ أموالنا يف نشاء ما فعَلنا نرتك وأن أي: ﴾ڭڭڭۓ  به هتك 

 ذلك. بضدِّ  وصَفه وقصدوا

 والنبوة العلم من تعاىل اهلل آتاه ما إىل إشارة   ﴾ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ (88)

 فهل تقديره حمذوف الَّشط وجواب احلالل. املال من تعاىل اهلل آتاه ما إىل إشارة   ﴾ېىېېې﴿

ى﴿ يهوهن أمره يف وأخالفه وحيه، يف أخون أن واجلسامنية الروحانية للسعادات اجلامع اإِلنعام هذا مع يسع

 صواباا  كان فلو دونكم، به ألستبد عنه أهناكم ما آيت أن أريد وما أي: ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائائ

 أصلحكم أن إال أريد ما ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿ عنه أهنى أن عن فضالا  عنه أ عِرْض  ومل آلثرته

 هنيتكم ملا عليه أنتم فيام الصالح وجدت فلو اإِلصالح، أستطيع دمت ما املنكر عن وهنيي باملعروف بأمري

: النسق هذا عىل الثالثة األجوبة وهلذه عنه.  يأتيه ما كل يف يراعي أن جيب العاقل أن عىل التنبيه وهو شأن 

ها ثالثة، حقوق أحد ويذره  ذلك وكل الناس. حق وثالثها النفس، حق وثانيها تعاىل، اهلل حق وأعالها أمه 

 احلق إلصابة توفيقي وما ﴾ییىئىئىئ﴿ عنه هنيتكم عام وأهناكم به أمرتكم بام آمركم أن يقتيض

 ذاته، حدِّ  يف عاجز   عداه وما يشء، كل من املتمكن القادر فإنه ﴾یی﴿ ومعونته هبدايته إال والصواب

 هذه ويف (.احلَّش أي:) املَعاد معرفة إىل إشارة   ﴾مئحئجئ﴿ االعتبار درجة عن ساقط معدوم بل

 عليه واإِلقبال أمره، جمامع يف به واالستعانة تعاىل، اهلل من ويذره يأتيه فيام احلق إِلصابة التوفيق طلب الكلامت

هم بمعاداهتم، املباالة وعدم   عنهم، الفراغ وإظهار   الكفار، أطامع وحسم   (،بجميعه أي:) بَّشارشه  وهتديد 

 للجزاء. تعاىل اهلل إىل بالرجوع
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 يكسبن كم ال ﴾ٻٻٱ﴿ (89)

پپپپٻ﴿ معادايت ﴾ٻ﴿

 الريح من ﴾ٺڀڀ﴿ الغرق من ﴾ڀڀ

ٿٿٿ﴿ الرجفة من ﴾ٺٿٺٺ﴿

 مل فإن مكاناا، أو زماناا  ﴾ٹٹٹ

 هبم. فاعتربوا قبلهم بمن تعتربوا

 ﴾ڤڦڤڤڤٹ﴿ (91)

 الرمحة عظيم   ﴾ڦڦڦ﴿ عليه أنتم عام

 اللطف من هبم فاعل ﴾ڄڄ﴿ للتائبني

ه. بمن املودةِ  البليغ   َيفعل ما واإلحسان  وهو يود 

 :)أقول اإلرصار. عىل الوعيد بعد التوبة عىل وعد  

:  تاب، ملن واملحبة والودِّ  الرمحة كثري أي: ودود 

 (.عليكم ويتفضل

 نفهم ما ﴾ڃڃڄڄ﴿ (91)

 وحرمة التوحيد كوجوب ﴾چڃڃ﴿

 أو بكالمه، استهانةا  ذلك قالوا وقيل: تفكرهم. وعدم عقوهلم لقصور وذلك عليهام. دليالا  ذكرت وما البخس

لقوا مل هنمأل  بك أردنا إن منا فتمتنع لك قوة ال ﴾ڇڇچچچ﴿ عنه نفرهتم لشدة أذهاهنم إليه ي 

م قوم ك ﴾ڇڇ﴿ لك عز   ال َمهيناا  أو سوءاا، هت   شوكتهم من خلوف ال ملتنا عىل لكوهنم عندنا وعز 

 الرجم. عن عزت ك فتمنعنا ﴾ڈڎڎڌڌ﴿ وجه   بأصعب أو األحجار برمي لقتلناك ﴾ڍڍ﴿

 والتهديد. بالسبِّ  واآليات احلجج يقابل املحجوج، السفيه ديدن وهذا

 املنبوذ كاملنيسِّ  وجعلتموه ﴾گگککککڑڑژژڈ﴿ (92)

 اإِلنكار حيتمل وهو لرهطي؟ علّ  وت بقون هلل علّ  ت بقون أفال برسوله، واإِلهانة به بإرشاككم الظهر وراء

 عليها. فيجازي منها يشء عليه َيفى فال ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ تكذيبوال والرد والتوبيخ

ين اعملوا )يعني: ﴾ڱڱڱڱ﴿ (93)  الَّشك من عليها أنتم التي جهتكم عىل قارِّ

نَآن نني والتأييد النرصة من تعاىل اهلل يؤتيني ما حسب عىل) ﴾ںڻں﴿ (]النسفي[ يل والش   (]النسفي[ ويمكِّ

ا ﴾ہھہہہۀۀڻڻڻ﴿  من تعلمون سوف ل:قا بوهوكذ   أوعدوه لمَّ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڦڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳگگگگککک

ںڻںڱڱڱڱڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻ

ۓۓےےھھھہھ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائائىېىېېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 مئحئجئییییىئىئىئ
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ب  منتظر. ﴾ےےھھ﴿ لكم أقول ما وانتظروا ﴾ھ﴿ ومنكم مني والكاذب املعذ 

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ﴿ )بالعذاب( ﴾ڭۓۓ﴿ (95)

 ميِّتني. ﴾ۉۉۅۅۋ﴿ فهلكوا السالم عليه جربيل هبم صاح قيل: ﴾ۋ

 نأل هبم شب ههم ﴾وئوئەئەئائائى﴿ فيها يقيموا مل كأن ﴾ېىېېې﴿ (94)

 فوقهم. من كانت مدين وصيحة   حتتهم من كانت صيحتهم أن غري بالصيحة، أيضاا  كان عذاهبم

 املعجزات وهو ﴾ېئۈئۈئ﴿ املعجزات أو بالتوراة ﴾ۆئۆئۇئۇئ﴿ (94)

  .العصا أو القاهرة

 اتبعوا فام أو .السالم عليه بموسى بالكفر أمره فات بعوا ﴾ییىئىئىئېئېئ﴿ (94)

 يف املنهمك فرعون طريقة واتبعوا الباهرة، القاهرة باملعجزات املؤي د احلق إىل دياهلا السالم عليه موسى

 لفرط العقل، من (قليل :أي) مسكة أدنى له من عىل فساده َيفى ال ما إىل الداعي والطغيان، الضالل

 رصيح. وضالل حمض   غي   هو وإنام رشد، ذي ﴾مئحئجئیی﴿ استبصارهم وعدم جهالتهم
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 كام النار إىل ﴾ٻٻٻٱ﴿ (98)

 فكام :)أقول الضالل إىل الدنيا يف يقدمهم كان

 اجلحيم نار إىل هلم يكون رائداا  الدنيا يف هلم كان

 املايض بلفظ ذَكَره ﴾پپٻ﴿ (قائداا 

ل حتقيقه، يف مبالغةا   املاء، منزلة هلم النار ونز 

ڀپپ﴿ قال: ثم مورداا  إتياهنا فسمى

 يراد فإنه وه،ورد الذي املورد بئس أي: ﴾ڀ

. والنار   العطش، وتسكني األكباد لتربيد  بالضدِّ

 ﴾ٺٿٺٺٺڀڀ﴿ (99)

لعنون أي: ٿٿ﴿ واآلخرة الدنيا يف ي 

 العطاء أو امل عان، العون بئس ﴾ٹٿ

 الدارين. يف اللعنة وهو املعطى.

ٹٹ﴿ النبأ ذلك :أي ﴾ٹ﴿ (111)

 من ﴾ڦڦڤڤڤ﴿ املهَلكة ﴾ڤ

 ﴾ڦڦ﴿ القائم كالزرع باق   القرى تلك

 املحصود. كالزرع أثره( منه بقي وما وفني هلك الذي )أي: األثر عايف ومنها

ضوها بأن ﴾ڃڃڄڄ﴿ إياهم بإهالكنا ﴾ڄڄ﴿ (111)  يوجب ه ما بارتكاب له عر 

هتم بل عنهم، تدفع أن قِدَرت وال نفعتهم فام ﴾چڃڃ﴿ ڇڇڇڇچچچ﴿ ض 

 ختسري. أو هالك   ﴾ڑژژڈڈ﴿ متهونق عذاب ه جاءهم حني ﴾ڎڎڌڌڍڍ

ا ﴾گگگ﴿ أهلها أهلك أي: ﴾گککککڑ﴿ (112)  بأهنم اإِلشعار وفائدهت 

 ﴾ڱڳڳڳڳ﴿ العاقبة فساد( )أي: وخامة من غريه أو نفسه ظلم ظامل كل وإنذار   بظلمهم، أِخذوا

،  والتحذير. التهديد يف مبالغة   وهو منه. اخلالص مرجوّ  غري   وجيع 

ه فيام أو اهلالكة، باألمم نزل فيام أي: ﴾ڱڱڱ﴿ (113)  لعربةا  ﴾ں﴿ قصصهم من تعاىل اهلل قص 

، هبا يعترب ﴾ڻڻڻڻں﴿  يف للمجرمني تعاىل اهلل أعد   مما أنموذج هبم حاق ما بأن لعلمه ِعظةا

 إشارة   ﴾ۀ﴿ يشاء من ويرحم يشاء من يعذب خمتار إله من بأهنا لعلمه موجباته، عن هبا ينزجر أو اآلخرة،

: عليه دل   اآلخرة. وعذاب القيامة يوم إىل ه  ہ﴿ واملجازاة املحاسبة من فيه ملا ﴾ہہہۀ﴿ قول 

 واألرضني. السموات أهل فيه مشهود أي: ﴾ھھھ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳڳگگگگککککڑ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھھہہہہۀۀ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۆۈۆ

ەئەئائائىىېېېې

ىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئوئ

يئىئمئحئجئییییىئىئ

 ىتمتختحتيبجتىبمبخبحبجب
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 متناهية. معدودة مدة   النتهاء إال ﴾ڭۓۓے﴿ اليوم أي: ﴾ےھ﴿ (115)

 أو جواب   من وينجي ينفع بام لمتتك ال ﴾ۇۇڭ﴿ اليوم أو اجلزاء أي: ﴾ڭڭ﴿ (114)

، يف وهذا .تعاىل اهلل بإذن إال ﴾ۆۈۆ﴿ شفاعة   مْهْا﴿ٰهذَْ وقول ه: موقف  ونََْْلْْيَو  مْ ْيهؤ َذنْهَْوَلْْ*َْين ِطقه ْلَهه
تَِذرهوَن﴾  األعذار هي عنه واملمنوع احلقة، اجلوابات هي فيه املأذون أو آخر. موقف   يف [34-34 ]املرسالت: َفيَع 

 الوعد. بموجب اجلنة له وجبت ﴾ۋۋ﴿ الوعيد بمقتىض النار له وجبت ﴾ٴۇۈ﴿ الباطلة

ه، والشهيق النفس، إخراج الزفري ﴾ىىېېېېۉۉۅۅ﴿ (114)  رد 

هم، كرهبم شدة عىل الداللة هبام واملراد  روحه، فيه وانحرص قلبه عىل احلرارة استولت بمن حاهلم وتشبيه   وغمِّ

 احلمري. بأصوات رصاخهم تشبيه أو

 فإن بدوامهام، النار يف دوامهم الرتباط ليس ﴾وئوئەئەئائائ﴿ (114)

ون العرب كانت بام واملبالغة التأبيد عن التعبري بل دوامهام. وانقطاع دوامهم تأبيد عىل دالة   النصوص  به يعربِّ

 من وال عذاهبم، لزوا واألرض السموات زوال من أيضاا  يلزم مل لالرتباط كان ولو التمثيل. سبيل عىل عنه

ه دوامهام  املنطوق يقاوم ال املفهوم أن عرفَت  وقد لدوامه، كامللزوم دوامهام ألن املفهوم، َقبيل من إال دوام 

دين فساق وهم - بعضهم ألن النار، يف اخللود من استثناء   ﴾ۆئۈئۆئۇئۇئ﴿  وذلك منها، َيرجون - املوحِّ

 الثاين، باالستثناء املراد وهم البعض، عن زواله يكفيه كلال عن احلكم زوال ألن االستثناء، صحة يف كاف  

 باعتبار ينتقض كام االبتداء باعتبار ينتقض معني مبدأ من التأبيد فإن عذاهبم، أيام اجلنة عن مفارقون فإهنم

 بإيامهنم. سعدوا فقد بعصياهنم شقوا وإن وهؤالء االنتهاء،

 ومشيئته إرادته تعلق أي: املثنيات بمراده. يعني بثنياه، أعلم تعاىل اهلل تعاىل: اهلل رمحه قتادة وقال)

 اعرتاض. غري من ﴾ىئىئېئېئېئۈئ﴿ (املؤمنني كفساق منها بعض خراجإل

ختحتيبجتىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئیییی﴿ (118)

 الثواب يف االستثناء من املراد أن عىل وتنبيه   ينقطع، ال الثواب بأن ترصيح وهو مقطوع. غريَ  ﴾ىتمت

ق وألجله النقطاع،ا ليس  من ألنه يقطع، ال والثواب ي قطع العمل نإ :)أقول بالتأبيد والعقاب الثواب بني فر 

 وعال(. جل اخلالق السيد وفعل العبد فعل بني ما وشتان يدوم، والثواب ينقيض فالعمل وكرمه، تعاىل اهلل فضل
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 أنزل ما بعد شكر  ﴾ٻٻٻٱ﴿ (119)

 من ﴾پپپٻ﴿ الناس أمر مآل من عليك

 مثل إىل مؤدر  ضالل   أهنا يف املَّشكني، هؤالء عبادة

 سوء عليك قصصت ممن قبلهم بمن حل   ما

ٺڀڀڀڀپ﴿ عبادهتم عاقبة

 وقد الَّشك، يف سواء وآباؤهم هم أي: ﴾ٺٺٺ

 مثله، فسيلحقهم ذلك من آباءهم حلق ما بلغك

 املسببات يف التامثل يقتيض األسباب يف التامثل ألن

 العذاب من حظ هم ﴾ٿٿٿ﴿

 العذاب لتأخري عذراا  فيكون الرزق، من أو كآبائهم.

 )أي: ﴾ٹٹٿ﴿ يوجبه ما قيام مع عنهم

 .(]النسفي[ كامالا 

ڤڤڤٹٹ﴿ (111)

، به وكفر قوم   به فآمن ﴾ڤڦ  هؤالء اختلف كام قوم 

 يعني ﴾ڄڄڦڦڦ﴿ القرآن يف

 كفار وإن   ﴾ڃ﴿ املحق عن به ليتميز املبطل هيستحق   ما لبإنزا ﴾ڄڃڄ﴿ القيامة يوم إىل اإِلنظار كلمة

وقع   ﴾چچ﴿ القرآن من ﴾چڃڃ﴿ قومك  .(الشك :أي) الريبة يف م 

 ملِنَ  أي: ﴾ڍڍڇڇڇ﴿ والكافرين منهم املؤمنني املختلفني كل وإن ﴾ڇچ﴿ (111)

 ي.خف وإن منه يشء يفوته فال ﴾ڈڎڎڌڌ﴿ أعامهلم جزاء ربك يوفين هم الذين

ا ﴾ژژڈ﴿ (112) ة، التوحيد يف املختلفني أْمرَ  بني   لمَّ  يف (وأكثر بالغ أي:) وأطنب والنبو 

 الَّشك من تاب أي: ﴾کڑڑ﴿ هبا أ ِمر ما مثل باالستقامة ملسو هيلع هللا ىلص رسوله أَمرَ  والوعيد، الوعد رشح

د   عام خَترجوا وال ﴾ککک﴿ معك وآمن والكفر  .عليه جمازيكم فهو ﴾ڳگگگگ﴿ لكم ح 

 واستحسان. قياس بنحو وانحراف فترص   غري من النصوص اتباع وجوب عىل دليل اآلية ويف

 كالتزيِّي اليسري، امليل هو الركون فإن ميل، أدنى إليهم متيلوا وال ﴾ڱڱڳڳڳ﴿ (113)

جد من إىل الركون كان وإذا إليهم. بركونكم ﴾ڱڱ﴿ واستدامته ذكرهم وتعظيم بزهيم  ما منه و 

 فيه؟! واالهنامك نفسه بالظلم ثم امليل، كل إليهم بامليل ثم الظاملني، إىل بالركون ظنك فام كذلك اما ظل يسمى

 هبا املؤمنني من معه ومن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وخطاب   عليه. والتهديد الظلم عن النهي يف يتصور ما أبلغ اآلية ولعل

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڤڦڤڤڤٹٹ

چچڃڃڃڄڃڄڄڄڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ککککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےھھھھہہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓےۓ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئەئائائىىېېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

جئییییىئىئىئېئ

 خبحبجبيئىئمئحئ
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 أو نفسه عىل ظلم   وتفريط إفراط طريف أحد إىل بامليل عنها الزوال فإن العدل، هي التي االستقامة عىل للتثبيت

ہۀ﴿ عنكم العذاب يمنعون أنصار من ﴾ۀڻڻڻڻںں﴿ نفسه يف ظلم   بل غريه،

 عليكم. يبقي وال يعذبكم أن حكمه يف سبق إذ تعاىل اهلل ينرصكم ال ثم أي: ﴾ہہ

 النهار. من قريبة منه وساعات ﴾ےۓےھ﴿ وعشيةا  غدوةا  ﴾ھھھہ﴿ (115)

 الظهر وقيل العرص، العشية وصالة النهار، أول من الصلوات أقرب ألهنا الصبح، صالة الغداة ةوصال

، الزوال بعد ما ألن والعرص، ْرهَنا. ﴾ڭڭڭڭۓ﴿ والعشاء املغرب الزَلِف  وصالة عيش   يكفِّ

 ﴾ۇ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه سلمم اإلمام ]أخرجه «الكبائر اجتنبت ما بينهام ما كفارة الصالة إىل الصالة إن» احلديث: ويف

 للمتعظني. عظة   ﴾ۆۆۇ﴿ القرآن إىل :وقيل بعده. وما فاستقم قوله إىل إشارة

 عىل دليل   وهو ﴾ۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ املعايص وعن الطاعات عىل ﴾ۈ﴿ (114)

عتد   ال بأنه وإيامء   إحسان، والصرب الصالة أن  (.دمفقو الناس أكثر عند وهو :)أقول اإلخالص دون هبام ي 

 فضل أولو أو والعقل. الرأي من ﴾ائىىېېې﴿ كان فهال ﴾ېۉ﴿ (114)

 كذلك كانوا ألهنم أنجيناهم منهم قليالا  لكن ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿

 عام وأعرضوا أسباهبا بتحصيل واهتموا الشهوات من فيه أنعموا ما ﴾ىئىئىئېئېئېئ﴿

 وهو السالفة، األمم الستئصال السبب انك ما يبنيِّ  أن أراد كأنه كافرين. ﴾ییی﴿ ذلك وراء

هم فيهم، الظلم فشو    الكفر. مع املنكرات عن النهي وترك للهوى، واتباع 

 ال بينهم، فيام ﴾خبحبجب﴿ بَّشك ﴾يئىئمئحئجئی﴿ (114)

 حقوقه. يف ومساحمته رمحته لفرط وذلك وتباغياا، فساداا  رشكهم إىل يضمون

 



 548 عشر ثدانيال اجلزء                 يوسف سورة 

پٻٻٻٻٱ﴿ (118)

 أن عىل ظاهر دليل وهو هم.كل مسلمني ﴾پپ

 كل من اإِليامن يردْ  مل تعاىل وأنه اإِلرادة، غري األمر

ڀپ﴿ وقوعه جيب أراده ما وأن أحد،

 عىل وبعضهم احلق عىل بعضهم ﴾ڀڀ

 مطلقاا. يتفقان اثنني جتد تكاد ال الباطل،

 هداهم ناساا  إال ﴾ٺٺٺٺڀ﴿ (119)

 دين أصول هو ما عىل فاتفقوا فضله من تعاىل اهلل

ٹٿٿٿٿ﴿ فيه والعمدة احلق

ه ﴾ٹ ٹٹ﴿ للمالئكة قوله أو وعيد 

 ﴾ڦڤ﴿ ع صاهتام من أي: ﴾ڤڤڤ

 أحدمها. من ال أمجعني منهام أي:

ڄڦڦ﴿ نبأ وكل   ﴾ڦ﴿ (121)

 ﴾ڃڃڃڃڄ﴿ به نخربك ﴾ڄڄ

 وهو االقتصاص، من املقصود عىل التنبيه وفائدته

چچ﴿ الكفار أذى واحتامل الرسالة أداء عىل والسالم الصالة عليه نفسه توثبا قلبه وطمأنينة يقينه زيادة

 سائر إىل إشارة   ﴾ڇڇڇڇ﴿ حق   هو ما ﴾چ﴿ عليك املقتصة األنباء أو السورة ﴾چ

 العامة. فوائده

 حالنا. عىل ﴾ژژڈ﴿ حالكم عىل ﴾ڈڎڎڌڌڍڍ﴿ (121)

 أمثالكم. عىل نزل ام نحو بكم ينزل أن ﴾ککڑ﴿ الدوائر بنا ﴾ڑ﴿ (122)

، ﴾گگکک﴿ (123)  ﴾ڳڳگگ﴿ فيهام مما خافية عليه َيفى ال خاصةا

ںںڱڱ﴿ كافيك فإنه ﴾ڱڱڳڳ﴿ وعال جل إليه وأمرك أمرهم حمالة ال فريجع

 ه.يستحق   ما كاًل  فيجازي وهم، أنت ﴾ڻڻ

 هود سورة يف تعاىل اهلل رمحه ويالبيضا تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳگگگگککک

 ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ْيُوُسَفُُُسوَرةُُ
¬ 

ھھھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

 ۇئۇئوئوئەئەئائائى
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¬ 
 يوسف سورة

 آية عرشة وإحدى مئة وآيُها مكيَّة

 اإِلعجاز، يف أمرها الظاهر السورة آيات اآليات تلك أي: ﴾ہہہۀۀڻڻ﴿ (1) 

 .تعاىل اهلل عند من أهنا تدبرها ملن املبينة أو ا،معانيه الواضحة أو

 مقروءاا  أو جمموعاا  أنزلناه أي: ﴾ےےھھھ﴿ الكتاب أي: ﴾ھہ﴿ (2)

 يتعلم مل ممن كذلك اقتصاصه أن فتعلموا عقولكم فيه وتستعملوا بمعانيه وحتيطوا تفهموه كي بلغتكم

ر ال معجز   القصص  (.بالوحي أي:) باإِلحياء إال ي تصو 

 الشتامله ي قص، ما أحسن أو األساليب أبدع عىل اقتص ألنه ﴾ڭڭڭۓۓ﴿ (3)

ۈ﴿ السورة يعني ﴾ۆۆۇ﴿ بإحيائنا أي: ﴾ۇڭ﴿ والعرب واآليات واحلكم العجائب عىل

 تعليل وهو قط، سمعك تقرع ومل ببالك ختطر مل القصة هذه عن ﴾ۅۅۋۋٴۇۈ

 موحى. لكونه

 السالم الصالة عليه وعنه السالم. عليهم إبراهيم نب إسحاق بن يعقوب ﴾ېېۉۉ﴿ (5)

 رمحه البخاري اإلمام ]أخرجه «إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم»

 أبوه أو أبواه، مها) ﴾ەئەئائائى﴿ الرؤية من ال الرؤيا من ﴾ىېې﴿ تعاىل[ اهلل

 .﴾ۇئۇئوئوئ﴿ ([]النسفي إخوته والكواكب وخالته،
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ره   ابن، بتصغري ﴾ٻٱ﴿ (4)  للشفقة صغ 

ٻ﴿ سنة عَّشة اثنتي ابن كان ألنه السن لصغر أو

 ﴾ڀڀپپپپٻٻ

 عليه يعقوب َفِهمَ  حيلة؛ إِلهالكك فيحتالوا

 لرسالته، يصطفيه تعاىل اهلل أن رؤياه من السالم

قه  وبغيهم. حسدهم عليه فخاف إخوته، عىل ويفوِّ

 أفق من املنحدرة الصورة انطباع هي والرؤيا

 إنام منها والصادقة املشرتك، احلس إىل املتخيلة

 من بينهام ملا بامللكوت النفس باتصال تكون

 فراغ، أدنى البدن تدبري من فراغها عند التناسب

 احلاصلة املعاين من هبا يليق مما فيها بام فتتصور

 تناسبه بصورة حتاكيه املتخيلة إن ثم هناك،

 (احلفظ إىل أي:) املشرتك احلس إىل هافرتسل

 املناسبة شديدة كانت إن ثم مشاهدة، فتصري

 بالكلية إال التفاوت يكون ال بحيث املعنى لذلك

 احتاجت وإال ،التعبري عن الرؤيا استغنت واجلزئية

 جهداا  يألو فال وحواء، السالم عليه بآدم فعل ِلما العداوة ظاهر ﴾ٺٺٺٺڀڀ﴿ إليه

 الكيد. عىل حيملهم حتى فيهم احلسد وإثارة همتسويل يف

 ﴾ٿٿ﴿ نفس   وكاملِ  وعزر  رشف   عىل ةالدال   ياالرؤ هذه ملثل اجتباك وكام أي: ﴾ٿ﴿ (4)

 كانت إن الَمَلك أحاديث ألهنا الرؤيا، تعبري من ﴾ٹٹٹٿ﴿ عظام ألمور   أو وامل لك للنبوة

 األنبياء وسنن تعاىل اهلل تِب ك   غوامض تأويل من أو .كاذبة كانت إن الشيطان أو النفس وأحاديث صادقة،

ڃڃڃڄڄڄ﴿ بالرسالة ﴾ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿ احلكامء وكلامت

 ينبغي. ما عىل األشياء يفعل ﴾چچ﴿ االجتباء يستحق بمن ﴾چڃ

 عالمات أو وحكمته، تعاىل اهلل قدرة دالئل ﴾ڍ﴿ قصتهم يف :أي ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ (4)

 قصتهم. عن ألس ملن ﴾ڌڌ﴿ نبوتك

 :أي) الطرفني من خوةباأل الختصاصه باإِلضافة وختصيصه بنيامني. ﴾ڈڈڎڎ﴿ (8)

 كفاية ال صغريين من باملحبة أحق أقوياء مجاعة أنا واحلال ﴾ککڑڑژژ﴿ (واألب األم من

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳگگگگککککڑڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىىېېېېۉۉۅ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 ىئمئحئجئیییی
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 ملا إليه أحب كان أنه روي املحبة. يف التعديل لرتك أو املفضول، لتفضيله ﴾گگگگکک﴿ فيهام

 يصرب مل بحيث املحبة له ضاعف الرؤيا رأى فلام حيسدونه، إخوته وكان (،العالمات أي:) املخايل من فيه يرى

 عالية، درجته كانت ولو احلسد عن َيلو ال اإلنسان :)أقول له. التعرض عىل محلهم حتى حسدهم فتبالغ عنه،

 (.البني من احلسد َيرج بل احلسد، له حيصل فال ،تعاىل اهلل بإعطاء إيامنه غلب من إال

 :وقيل يوسف، تقتلوا ال قال َمن إال األمر ذلك عىل اتفقوا كأهنم املحكي. مجلة من ﴾ڳڳ﴿ (9)

 العمران من بعيدة (جمهولة أي:) منكورةا  ﴾ڱڳڳ﴿ اآلخرون به وريض دان أو شمعون قاله إنام

 وال غريكم، إىل عنكم يلتفت الو عليكم، يتهبكلِّ  قبلفي   أبيكم وجه لكم َيْصف   أي: ﴾ںڱڱڱ﴿

 أو ،قتله أو ،أمره من الفراغ أو ،السالم عليه يوسف بعد من ﴾ڻڻں﴿ أحد حمبته يف ينازعكم

 بعذر   وبينه بينكم ما يصلح أبيكم، مع صاحلني أو جنيتم، عام تعاىل اهلل إىل تائبني ﴾ۀڻڻ﴿ طرحه

دونه  أبيكم. وجه بخلوِّ  بعده لكم ينتظم فإنه دنياكم، أمر يف صاحلني أو (،تظهرونه أي:) متهِّ

 عظيم القتل فإن ﴾ھہہ﴿ رأياا  فيه أحسنهم وكان هيوذا، يعني ﴾ہہۀ﴿ (11)

ڭ﴿ األَرض يف يسريون الذين بعض ﴾ۓۓ﴿ يأخذه ﴾ے﴿ قعره يف ﴾ےھھھ﴿

 بمشوريت. ﴾ڭڭڭ

َ  ﴾ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿ (11)  نشفق ونحن ﴾ۉۅۅۋ﴿ عليه ختافنا مِل

 .اخلري له يدونر عليه

 وجييء يذهب أي: عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن )قال ﴾ې﴿ الصحراء إىل ﴾ېېۉ﴿ (12)

 مكروه. يناله أن من ﴾ائائىى﴿ (السهام رمي أي:) واالنتضال باالستباق ﴾ې﴿ (وينشط

، مفارقته لشدة ﴾ۇئۇئوئوئەئەئ﴿ (13) ۈئۆئۆئ﴿ عنه صربي وقلة عل 

 بالرتع الشتغالكم ﴾ىئېئېئېئ﴿ (الذئاب كثرية أي:) َمْذَأبة كانت األرض ألن ﴾ۈئ

 بحفظه. اهتاممكم لقلة أو واللعب،

 .مغبونون ضعفاء ﴾ىئمئحئجئییییىئىئ﴿ (15)
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (14)

 روي فقد فيها. إلقائه عىل وعزموا ﴾پڀپ

 يؤذونه أخذوا الصحراء إىل به برزوا ملا أهنم

 يصيح فجعل يقتلونه، كادوا حتى ويضبونه

 ال أن عاهدمتوين أما هيوذا: فقال ويستغيث،

 فتعلق فيها فدلوه البئر، إىل به فْأتوا تقتلوه؟

 ونزعوا يديه فربطوا (حافتها أي:) بشفريها

 فلام أبيهم، عىل به وحيتالوا بالدم ليلطخوه قميصه

 ثم فيه، فسقط ماء فيها وكان ألقوه نصفها بلغ

 يبكي اعليه فقام فيها كانت صخرة إىل أوى

 ﴾ڀڀ﴿ قال: كام بالوحي جربيل فجاءه

 يف إليه أوحي :وقيل سنة، عَّشة سبع ابن وكان

 الصالة عليهم وعيسى حييى إىل أوحي كام ،صغره

 بام لتحدثنهم ﴾ٺٺڀ﴿ والسالم

 يوسف، أنك ﴾ٿٿٺٺ﴿ بك فعلوا

 العهد وطول أوهامهم عن وبعده شأنك لعلو

 للهيئات. املغريِّ 

 فزع بكاءهم سمع ملا أنه روي متباكني. ﴾ٹٹ ﴿ النهار آخر :أي ﴾ٹٿٿ﴿ (14)

 يوسف؟ وأين َبني   يا لكم ما وقال:

ڦڦڦڦ﴿ الرمي يف أو الَعْدوِ  يف نتسابق ﴾ڤڤڤڤٹ﴿ (14)

ق ﴾ڃڃڃڄڄڄڄ  حمبتك وفرط ،بنا كظنِّ  لسوء ﴾چچچڃ﴿ لنا بمصدِّ

 .السالم عليه ليوسف

 السالم عليه يوسف بخرب سمع ملا أنه روي: فيه. مكذوب أي: ﴾ڇڍڇڇڇچ﴿ (18)

ب حتى وبكى وجهه عىل وألقاه فأخذه ،قميصه عن وسأل صاح ضِّ ن أي:) خ  وِّ  وقال: القميص بدم وجهه (ل 

ڎڎڌڌڍ﴿ ولذلك قميصه، عليه قيمزِّ  ومل ابني أكل هذا، من أحلم ذئباا  كاليوم رأيت ما

لْت  أي: ﴾ڈڈ  ﴾گککککڑژڑژ﴿ عظياما  أمراا  أعينكم يف نْت وهو   أنفسكم لكم سه 

 .السالم عليه يوسف هالك من تصفونه ما احتامل عىل

 ثالثة بعد ذلك وكان اجلب، من قريباا  فنزلوا مرص، إىل مدين من يسريون رفقة ﴾گگ﴿ (19)

ڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ژڑژڈڈڎڎڌڌڍڇڍڇ

گگگگککککڑ

ڻڻںڱںڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻ

ۓۓےےھھھھ

ۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېۉۉۅۋۅۋٴۇۈۈ
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 ﴾ڳڳڳ﴿ اخلزاعي ذعر بن مالك وكان هلم، ويستقي املاء يرد الذي ﴾ڳگ﴿ فيه إلقائه من أيام

 بشارة البَّشى نادى ﴾ڱںڱڱڱ﴿ رآه فلام ،السالم عليه يوسف هبا فتدىل ليمألها اجلب يف رسلهافأ

 إلينا دفعه :هلم وقالوا أمره، أخَفوا :وقيل الرفقة. سائر من وأصحابه الوارد   أي: ﴾ں﴿ لقومه أو لنفسه

 عليه ََيَْف  مل ﴾ہۀۀڻڻ﴿ للتجارة متاعاا  أخفوه أي: ﴾ڻڻ﴿ بمرص هلم لنبيعه املاء أهل

 وأخيهم. بأبيهم يوسف إخوة صنيع أو إرسارهم.

 ﴾ھھ﴿ قليلة ﴾ھھ﴿ لنقصانه مبخوس ﴾ہہ﴿ وباعوه ﴾ہ﴿ (21)

 عنه. الراغبني ﴾ۓےے﴿ يوسف يف

 إطفري، أو ِقطفري واسمه مرص، خزائن عىل كان الذي العزيز وهو ﴾ڭڭڭڭۓ﴿ (21)

 وهو العزيز اشرتاه أنه روي: حياته. يف ومات بيوسف آمن قدو العمليقي، الوليد بن ريان يومئذ امللك وكان

 ثالثني، ابن وكان (وزيراا  جعله أي:) الريان واستوزره سنة، عَّشة ثالث منزله يف ولبث سنة، عَّشة سبع ابن

 راعيل ﴾ۇ﴿ وعَّشين مئة ابن وهو وتويف سنة، وثالثني ثالث ابن وهو والعلم احلكمة تعاىل اهلل وآتاه

 ﴾ۈۈۆ﴿ تعهده أحسني واملعنى حسناا. أي: كرياما  عندنا مقامه اجعل ﴾ۆۇ﴿ زليخا أو

س ِلما ـ عقياما  وكان ـ اهنتبن   ﴾ۋۅۋٴۇ﴿ مصاحلنا يف به ونستظهر وأموالنا ِضياعنا يف  الرشد من فيه تفر 

 أنجيناه كام أو منزله، يف مكناه كام أو العزيز، قلب يف حمبته مكنا وكام ﴾ېېۉۉۅ﴿

 أن إىل ومتكينه إنجائه يف القصد كان أي: ﴾ىائىېې﴿ فيها له مكنا العزيز، عليه ناوعط ف

 عىل املنبهة املنامات يعربِّ  أو فينفذها، وأحكامه تعاىل اهلل كتب معاين وَيعَلم الناس أمور ويدبر العدل يقيم

 ينازعه وال يشء، يرده ال ﴾وئەئەئائ﴿ حتل أن قبل بتدبريها وي شتَغل هلا لي ستَعد   الكائنة احلوادث

 اهلل أراده ما إال يكن فلم غريه، تعاىل اهلل وأراد شيئاا  إخوته به أراد ،السالم عليه يوسف أمر عىل أو يشاء. فيام

 صنعه لطائف أو (،بمشيئته أي:) بيده كله األمر أن ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ وعال جل

 لطفه. وخفايا

ته، جسمه اشتداد منتهى ﴾ېئېئۈئ﴿ (22)  واألربعني الثالثني بني ما الوقوف سن وهو وقو 

د العلم وهو حكمة، ﴾ىئېئ﴿  األحاديث تأويل علمَ  يعني ﴾ىئىئ﴿ الناس بني حكاما  أو بالعمل. املؤي 

 عنفوان يف وإتقانه عمله يف إحسانه عىل جزاءا  ذلك آتاه إنام تعاىل أنه عىل تنبيه   ﴾یییی﴿

 (.شبابه وقت أي:) أمره
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 ﴾پپٻٻٻٻٱ﴿ (23)

لت منه طلبت  يواقعها أن (احتالت أي:) ومتح 

 والتشديد سبعة. كانت قيل: ﴾پپ﴿

ڀڀ﴿ اإليثاق يف للمبالغة أو للتكثري

ٺٺ﴿ هتيأت   أو ،وباِدرْ  أْقبِْل  أي: ﴾ڀڀ

 ﴾ٿٹٿٿٿ﴿ معاذاا  باهلل أعوذ ﴾ٺٺ

دي، أحسنَ  قطفري سيدي : لِك  قال إذ تعه   يف 

،َمثْو َأْكِرِمي ٹ﴿ أهله يف أخونه أن جزاؤه فام اه 

 احلَسنَ  املجازون ﴾ڤڤٹٹ

 الزاين عىل ظلم الزنى فإن الزناة، :وقيل بالسيِّئ.

 بأهله. واملزين

 قصدت ﴾ڦڦڦڦڤڤ﴿ (25)

ه :باليشء واهلم   خمالطتها. وقصد خمالطته  قصد 

ه واملراد عليه. والعزم    الطبع ميل   السالم عليه هبمِّ

 أقول:) االختياري القصد   ال الشهوة، ومنازعة  

 يدخل ال مما وذلك (،البَّشية الطبيعة من فهذا

ف   َمن تعاىل اهلل من اجلزيل واألجر باملدح احلقيق   بل التكليف، حتت  أو ،اهلمِّ  هذا قيام عند الفعل عن نفسه َيك 

، مشارفة  أي:) تهب  مغَ  وسوء الزنى قبح يف ﴾ڃڃڄڄڄڄ﴿ تعاىل اهلل أخف مل لو قتلته كقولك: اهلمِّ

 يعقوب له متث ل :وقيل السالم. عليه جربيل رأى :وقيل (.الشهوة لشدة أي:) الغلمة لشبق خلالطها (عاقبته

 ﴾چچ﴿ السيد خيانة ﴾چچڃ﴿ تناهثب   التثبيت ذلك مثل أي: ﴾ڃ﴿ أنامله عىل عاّضاا 

 .(له تعاىل اهلل شهادة هذه) لطاعته تعاىل اهلل أخلصهم الذين ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ الزنى

 ليخرج، منها فر   السالم عليه يوسف أن وذلك الباب. إىل تسابقا أي: ﴾ڌڍ﴿ (24)

 الشق   :والقد   قميصه. فانقد ورائه من اجتذبته ﴾ڈڎڎڌ﴿ اخلروج لتمنعه وراءه وأرسعت

ڳڳڳڳگگگگککککڑڑژ﴿ زوجها وصادفا ﴾ژڈ﴿ طوالا 

 منه انتقاماا  به وإغراءه يوسف، عىل وتغيريه زوجها، عند هالساحت تربئة منه تفر   بأهنا إهياماا  ﴾ڱڱ

 السجن. إال جزاؤه يشء أي واملعنى: (النساء حيل هكذا أقول:)

َضته ملا دفعاا  ذلك قال وإنام (.املوافقة أي:) باملؤاتاة طالبتني ﴾ڻڻںںڱڱ﴿ (24)  له عر 

 هلا، عمر  ابن :قيل ﴾ۀۀڻڻ﴿ قاله ملا عليه تكذب مل ولو األليم، العذاب أو السجن من

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٹٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳڳگگگگکککک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئەئەئائائىىېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئوئۇئ

حئجئییییىئىئىئېئ

 متختحتجتيبىبخبمبحبجبىئيئمئ

 
 



 544 عشر ثدانيال اجلزء                 يوسف سورة 

ہ﴿ عليها َألَزمَ  لتكون أهلها لسان عىل الشهادة تعاىل اهلل ألقى وإنام املهد، يف صبياا  وكان هلا خال ابن :وقيل

 بالدفع قدامه من قميصه قدت أهنا عىل يدل ألنه ﴾ۓےےھھھھہہہ

 نفسها. عن

 فاجتذبت تبعته أهنا عىل يدل ألنه ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿ (24)

 .ه  تْ فقد   ثوبه

ې﴿ ﴾گگگککک﴿ :قولك إن أي: ﴾ېۉۉۅۅۋۋٴۇ﴿ (28)
 النساء كيد فإن ﴾ائائىى﴿ النساء لسائر أو وألمثاهلا هلا واخلطاب حيلتكن. من ﴾ېې

 مساَرقة. به يوسوس والشيطان الرجال، به يواجهن وألهنن النفس، يف تأثرياا  وأشد بالقلب وأعلق ألصق

ۈئۈئ﴿ راعيل يا ﴾ۆئۆئۇئ﴿ تذكره وال اكتمه أي: ﴾وئۇئوئەئەئ﴿ (92)

 املذنبني. القوم من ﴾ېئېئېئ

 واخلباز والساقي احلاجب زوجة مخساا: وكن   مرص، يف احلكاية َأَشْعنَ  ﴾ییىئىئ﴿ (31)

حبجب﴿ إياها غالمها مواقعة تطلب ﴾ىئيئمئحئجئیی﴿ الدواب وصاحب والسجان

 ضالل يف ﴾متختحتجتيبىب﴿ حباا  فؤادها إىل وصل حتى ،حجابه وهو قلبها، شغاف شق ﴾خبمب

ْعد   الرشد عن  الصواب. عن وب 
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 وإنام باغتياهبن. ﴾ٻٻٱ﴿ (31)

 أو مكره، املاكر َيفي كام أخفينه ألهنن مكراا  سامه

ها استكتمتهن ألهنا ٻ﴿ عليها فأفشينه رس 

 فيهن   امرأة أربعني دعت :قيل .تدعوهن   ﴾ٻ

 ما ﴾پپپ﴿ املذكورات اخلمس

ڀڀڀپ﴿ الوسائد من عليه يتكئن

 فإذا ،بأيدهين   والسكاكني يتكئن حتى ﴾ڀ

بهتن عليهن خرج  فتقع نفوسهن   عن وي شغلن ي 

 باحلجة في ْبَكتن فتقطعنها، أيدهين   عىل سكينهن

 إذا مكرها من يوسف هياب أو (،ي غَلبن أي:)

 اخلناجر أيدهين يف امرأة أربعني عىل وحده خرج

 عظ منه ﴾ٿٿٿٺٺٺٺ﴿

 َجَرْحنها ﴾ٹٿ﴿ الفائق حسنه وِهْبنَ 

 ﴾ٹٹٹ﴿ الدهشة فرط من بالسكاكني

 قدرته من وتعجباا  العجز، صفات من له تنزهياا 

 اجلامل هذا ألن ﴾ڤڤڤ﴿ مثله خلق عىل

 البالغة والعصمة الفائق والكامل الرائق اجلامل بني اجلمع فإن ﴾ڄڦڦڦڦڤ﴿ للبَّش معهود غري

 املََلك. إال فيه يفوقه وال البَّش مجال فوق مجاله ألن أو املالئكة، خواص من

 أن قبل به انباالفتت نيملتن   الذي الكنعاين العبد ذلك فهو أي: ﴾ڃڃڃڄڄڄ﴿ (32)

ن ه ولو ره،تصو   حق   رنهتتصو   رت  ن ني عاينت ن   بام تصو   طلباا  فامتنع ﴾چڇچچچڃ﴿ لعذرت 

ا كي يعذرهنا أهنن   عرفت حني هلن   تر  أق للعصمة.  (االنقياد سهل العريكة: َلنيِّ ) عريكته إالنة عىل يعاِوهن 

 األذالء. من ﴾ڈڎڎڌڌ﴿ به ﴾ڍڍڇڇڇ﴿

 الزنى( عىل )موافقتها اتاهتاوم من عندي آَثر   :أي ﴾ککککڑڑژژڈ﴿ (33)

 عني ترصف مل وإن ﴾گگگ﴿ تكرهه مما وذلك النفس تشتهيه مما هذا كان وإن العاقبة، إىل نظراا 

 إىل أو ،جانبهن   إىل َأِمْل  ﴾ڳڳ﴿ العصمة عىل بالتثبيت عندي وحتسينه إيل   ذلك حتبيب يف ﴾گ ﴿

 القبيح. يفعل ال احلكيم فإن إليه، يدعونني ما بارتكاب السفهاء من ﴾ڱڱڳڳ﴿ بطبعي أنفسهن  

ال مفإهن يعلمون، بام يعملون ال الذين من أو  سواء. واجله 

 وط ن حتى بالعصمة تهفثب   ﴾ڻڻڻں﴿ دعاءه تعاىل اهلل فأجاب ﴾ںڱڱ﴿ (35)

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇچڇچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓےےھھھھہہہہ

ۈۆۇۆۇڭڭڭڭۓ

ېېېۉۉۅۋۅۋٴۇۈ

ۆئۇئۇئوئوئەئائەئائىىې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

خبحبيئجبىئمئحئیجئییی

 جثيتىتمتختحتجتيبىبمب
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 ﴾ہہ﴿ إليه امللتجئني لدعاء ﴾ۀۀڻ﴿ للعصيان املتضمنة اللذة عىل وآثرها السجن، مشقة عىل نفسه

 يصلحهم. وما بأحواهلم

 عىل الدالة الشواهد ارأو ما بعد من وأهله للعزيز ظهر ثم ﴾ےےھھھھہہ﴿ (34)

ۓ﴿ عنهن   واستعصامه أيدهين   النساء وقطع القميص دِّ وقَ  الصبي كشهادة ؛السالم عليه يوسف براءة

 حيسب أو منه، يكون ما تبرص حتى زماناا  سجنه عىل ومحلته زوجها خدعت ألهنا وذلك ﴾ڭڭۓ

 سنني. سبع السجن يف فلبث املجرم، أنه الناس

 حينئذ دخلأ   أنْ  واتفق ،السجنَ  السالم عليه يوسف   دخلأ   أي: ﴾ۇۆۇڭڭ﴿ (34)

ه رشابي ه امللك؛ عبيد من آخران ه أن يريدان بأهنام لالهتام وَخباز  ام  ۈ﴿ الَّشايب   يعني ﴾ۈۆ﴿ َيس 

 اخلباز أي: ﴾ۉۅ﴿ إليه يؤول ما باعتبارِ  مخراا  وسامه عنباا. أي: ﴾ۋۅۋ﴿ املنام يف أرى أي: ﴾ٴۇ

 ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ منه تنهش ﴾ائەئائىىېېېېۉ﴿

ر السجن يف رأياه ألهنام ذلك قاال وإنام العاملني. من أو الرؤيا، تأويل حيسنون الذين من  وي عربِّ  الناس ي ذكِّ

 تعرفه. كنت إن رأينا ما بتأويل إلينا فأحِسنْ  السجن. أهل إىل املحسنني من أو رؤياهم.

، قصصتام ما بتأويل :أي ﴾یىئىئىئېئېئېئۈئ﴿ (34)  الطعام، بتأويل أو عل 

 الطريق إىل ويرشدمها التوحيد إىل يدعومها أن أراد كأنه املشكِل. تفسري يشبه فإنه وكيفيته، ماهيته ببيان يعني

 اهلداية يف العلامء من منازهلم والنازلني األنبياء طريقة هو كام منه، سأاله ما إىل ي سِعف أن قبل القويم

یجئیی﴿ والتعبري الدعوة يف صدقه عىل امليدهل بالغيب اإلخبار من له معجزة يكون ما مفقد   واإلرشاد،

خبحب﴿ التنجيم أو التكهن َقبيل من وليس والوحي، باإلهلام ﴾يئجبىئمئ﴿ التأويل ذلك أي: ﴾حئ

 أولئك. ِمل ة تركت ألين ذلك عل مني أي: قبله، ملا تعليل ﴾جثيتىتمتختحتجتيبىبمب
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ٻٻٻٻٱ﴿ (38)

 أنه وإظهار الدعوة لتمهيد مبتدأ كالم ﴾پپ

 إليه االستامع يف رغبتهام لتقوى النبوة، بيت من

 معَّش لنا صح   ما ﴾ڀپپ﴿ عليه والوثوق

 كان يشء أّي  ﴾ٺٺٺڀڀڀ﴿ األنبياء

 ﴾ٿٿٿٿ﴿ التوحيد أي: ﴾ٺ﴿

 يبعثنا الناس سائر وعىل ﴾ٹٹ﴿ بالوحي

 ﴾ڤٹٹ﴿ عليه وتثبيتهم إلرشادهم

 الفضل، هذا ﴾ڤڤڤ﴿ إليهم بعوثامل

 تعاىل اهلل فضل من أو يتنبهون. وال عنه في عرضون

 اآليات، وإنزال الدالئل بنصب وعليهم علينا

 هبا يستدلون وال إليها ينظرون ال أكثرهم ولكن

 يشكرها. وال النعمة يكفر كمن فيلغوهنا،

 أو ساكنيه، يا أي: ﴾ڦڦ﴿ (39)

 عددةمت شتى ﴾ڦڦ﴿ فيه صاحبي   يا

 غريه. يقاومه وال يعادله ال الذي الغالب ﴾ڃڃ﴿ باأللوهية داملتوحِّ  ﴾ڄڄڄڄ﴿

ڇڇچچ﴿ مرص أهل من دينهام عىل وملن هلام خطاب ﴾چچڃڃ﴿ (51)

 قحتق   عىل تدل   حجة غري من عليها أطلقتم أسام   باعتبار أشياء إال أي: ﴾ڎڎڌڌڍڍڇڇ

 هلا املستحق   ألنه ﴾ژڑژ﴿ العبادة أمر يف ﴾ڈڈ﴿ املجردة األسامء إال نتعبدو ال فكأنكم فيها، مسمياهتا

ک﴿ السالم عليهم أنبيائه لسان عىل ﴾ڑ﴿ ألمره واملالِك   للكل املوِجد   لذاته، الواجب إنه حيث من بالذات

ڳ﴿ القويم عن املعوج   متيزون ال وأنتم احلق ﴾گگگ﴿ احلجج عليه دلت الذي ﴾کگکک

 جهاالهتم. يف (طونفيتخب   أي:) فيخبطون ﴾ڱڱڳڳڳ

، يسقيه كان كام ﴾ڻڻڻڻ﴿ الَّشايب   يعني ﴾ںںڱڱ﴿ (51)  إىل ويعود قبل 

ھ﴿ فقال: كذبنا، :فقاال ﴾ھھہہہہ﴿ اخلباز به يريد ﴾ۀۀ﴿ عليه كان ما

 .أمركام إليه يؤول ما وهو فيه، تستفتيان الذي األمر قطع :أي ﴾ۓۓےےھ

 وحي   عن ذكره وإنْ  اجتهاد ، عن ذلك ذكر إن يوسف الظان   ﴾ۇۇڭڭڭڭ﴿ (52)

پپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ژڑژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳڳگگگکگکککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ەئەئائائىىېېې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 ییییىئىئىئېئېئېئ
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 ﴾ۋۋٴۇۈ﴿ َيلصني كي امللك عند حايل اذكر ﴾ۈۆۆ﴿ الناجي فهو

 تليق ال لكنها اجلملة يف حممودة كانت وإن الشدائد كشف يف بالعباد واالستعانة   لربه. يذكره أن الَّشايب   فأنسى

 الشدائد، من وَيلصه عنه يدافع حتى للمحامي أجرة يعطي الذي كاملظلوم وذلك :)أقول األنبياء. بمنصب

نْ ﴿ يقول: تعاىل واهلل رشعاا، جائز فهذا َفعْ ْمذ نَْحَسنَةْ َْشَفاَعةْ ْيَش  ْهْيَكه ّْْلذ ن َهاْنَِصيب  َفعْ َْوَمنْ ْمِّ َْشَفاَعةْ ْيَش 
نَْسيِّئَةْ  ْهْيَكه ل ّْْلذ ن َهاِْكف   التسع. إىل الثالث بني ما البضع ﴾ېېۉۉۅۅ﴿ ([84 ]النساء: ﴾مِّ

ه دنا ملا ﴾وئوئەئەئائائىىېې﴿ (53)  جانب من أقول:) َفَرج 

 السامنَ  املهازيل   فابتلعت مهازيل، بقرات وسبع يابس، هنر من خرجن سامن بقرات سبع امللك رأى (تعاىل اهلل

 َوِت فاْلتَ  أدركت، قد يابسات أخر وسبعاا  ﴾ۈئۈئۆئ﴿ هاب  َح  انعقد قد ﴾ۆئۇئۇئ﴿

وها ﴾ىئىئېئېئېئ﴿ عليها غلبت حتى اخلض عىل يابساتال  ﴾ییییىئ﴿ عربِّ

 .مثاهلا هي التي النفسانية املعاين إىل اخليالية الصور من االنتقال وهي الرؤيا؛ بعبارة عاملني كنتم إن



 581 عشر ثدانيال اجلزء                 يوسف سورة 

 أضغاث هذه أي: ﴾ٻٻٻٱ﴿ (55)

پپپٻ﴿ ختاليطها وهي أحالم،

 الباطلة اماتاملن باألحالم يريدون ﴾ڀپ

 التأويل وإنام عندنا، تأويل هلا ليس أي: خاصة،

 للعذر ثانية مقدمة كأنه فهو الصادقة، للمنامات

 بتأويله. جهلهم يف

 صاحبي من ﴾ٺڀڀڀ﴿ (54)

 وتذكر ﴾ٺٺٺ﴿ الَّشايب   وهو السجن؛

 مدة أي: جمتمعة، الزمان من مجاعة بعد يوسف

 أي: ﴾ٹٿٿٿٿ﴿ طويلة

 السجن. إىل أو ،لمهع عنده من إىل

 إىل فأ رسل :أي ﴾ٹٹٹ﴿ (54)

 وصفه وإنام يوسف. يا فقال فجاءه يوسف

ب ألنه الصدق يف املبالِغ وهو بالصديق  جر 

 ورؤيا رؤياه تأويل يف صدقه وعرف أحواله

ڦڦڤڤڤڤ﴿ صاحبه

 امللك إىل أعود ﴾چڃڃڃ﴿ ذلك رؤيا يف أي: ﴾ڃڄڄڄڄڦڦ

 ومكانك. فضلك أو تأويلها ﴾چچچ﴿ البلد لأه إىل أو عنده، ومن

 لئال ﴾ڎڎڌڌڍ﴿ املستمرة عادتكم عىل أي: ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ (54)

 السنني. تلك يف ﴾ڑژژڈڈ﴿ السوس يأكله

ڳ﴿ ألجلهن   ادخرتم ما أهلهن   يأكل :أي ﴾ڳڳگگگگککککڑ﴿ (58)

ِرزون ﴾ڱڱڱڳ  الزراعة. لبذور حت 

ْمَطرون ﴾ۀۀڻڻڻڻںںڱ﴿ (59) ہ﴿ القحط من يغاثون أو الغيث، من ي 

 بعد هبا بَّشهم بشارة وهذه الضوع. حيلبون :وقيل الثامر. لكثرة والزيتون، كالعنب ي ْعرَص؛ ما ﴾ہہ

 العجاِف  وابتالع جمدبة، بسنني واليابسات والعجاف خمصبة بسنني اخلض والسنبالت السامن البقرات أول أن

ع ما بأكل السامنَ   اجلدب انتهاء بأن أو بالوحي، ذلك َعلِمَ  ولعله املجدبة، السنني يف املخصبة السنني يف مج 

نة بأن أو باخلصب، ع أن عىل اإِلهلية الس   عليهم. ضي ق ما بعد عباده عىل يوسِّ

ڭۓ﴿ ليخرجه ﴾ۓےے﴿ بالتعبري الرسول جاءه ما بعد ﴾ھھھھہ﴿ (41)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڄڄڄڦڦڦڦ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگککککڑڑژژڈ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۉۅۅۋۋۈٴۇۈۆۆ

وئەئەئائائىىېېېې

ىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئ

ىئمئحئجئییییىئىئ

 ىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ
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ر( )أي: ىتأن   إنام ﴾ۈٴۇۈۆۆۇۇڭڭڭ م اخلروج يف تأخ   وفحص النسوة سؤال وقد 

جن أنه وي عَلم ساحته براءة لتظهر حاهلن ، س   :قال وإنام أمره. تقبيح إىل به يتوسل أن احلاسد َيقدر فال ظلاما

، عن يفتش أن فاسأله يقل: ومل ﴾ۆۇۇڭ﴿ ض مل وإنام احلال. وحتقيق البحث عىل له هتييجاا  حاهلن   يتعر 

 وفيه موالتك. أطع :يل قلن حني ﴾ۉۅۅۋۋ﴿ لألدب ومراعاة كرماا  به صنعت ما مع تهلسيد

 .كيدهن   عىل هلن   والوعيد به، ق ِذف مما بريء أنه وعىل ،عليه تعاىل اهلل بعلم واالستشهاد   كيدهن تعظيم

 تنزيه ﴾وئەئەئائائىىېې﴿ شأنكن   ما :هلن   كامللِ  قال ﴾ېېۉ﴿ (41)

ېئۈئ﴿ ذنب من ﴾ۆئۈئۆئۇئۇئوئ﴿ مثلِهِ  عفيف   َخْلِق  عىل قدرته من بوتعج   وتعاىل سبحانه له

 راَوَدْتنِي ِهَي  قولِه: يف ﴾مئحئجئییییىئ﴿ واستقر ثبت ﴾ىئىئېئېئ

 َنْفيِس. َعنْ 

 التثبت ذلك أي: .بكالمهن   وأخربه الرسول إليه عاد ملا السالم عليه يوسف قاله ﴾يئىئ﴿ (42)

 أو يسدده، وال ينفذه ال ﴾ىتمتختحتجتيبىب﴿ الغيب بظهر ﴾مبخبحبجب﴿ العزيز ليعلم

 بكيدهم. اخلائنني هيدي ال
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 تنبيهاا  أنزهها. ال أي: ﴾ٻٻٻٻ﴿ (43)

 بحاله، والعجَب  نفسه تزكية بذلك يرد مل أنه عىل

 والتوفيق العصمة من عليه تعاىل اهلل أنعم ما إظهارَ  بل

 بالطبع إهنا حيث من ﴾پپپپ﴿

 القوى وتستعمل هبا فتهم الشهوات، إىل مائلة

ڀڀڀ﴿ األوقات كل أثرها يف واجلوارح

 ريب، رمحة وقت إال أو ريب( رحم من إال )أي ﴾ڀٺ

 من فعصمه النفوس من تعاىل اهلل رمحه ما إال أو

 النفس، َهم   يغفر ﴾ٿٿٺٺٺ﴿ ذلك

 للمستغفر يغفر أو بالعصمة. يشاء من ويرحم

 استغفره ما ويرمحه نفسه، عىل املعرتف لذنبه

 ارتكبه. مما واسرتمحه

 ﴾ٹڤٹٹٹٿٿ﴿ (45)

 أتوا فلام أي: ﴾ڤڤ﴿ لنفيس خالصاا  أجعْله

ڦڤ﴿ والدهاء الرشدَ  منه وشاهد فكلمه به

 ﴾ڄڄ﴿ ومنزلة مكانة ذو ﴾ڦڦڦ

 يشء. كلِّ  عىل مؤمتَن

 ال ممن عليها ﴾چچ﴿ مرص أرض واألرض: أمرها. ولِّني ﴾ڃڃڃڃڄڄ﴿ (44)

 ما آثر حمالة ال أمره يف يستعمله أنه رأى ملا السالم عليه ولعله فيها. الترصف بوجوه ﴾چچ﴿ يستحقها

 إذا الكافر يد من والتويل هلا، مستعد أنه وإظهار التولية طلب جواز عىل دليل وفيه عوائده. وجتل   فوائده تعم  

 يده. عىل أسلم امللِك أن  جماهد وعن به. هارباالستظ إال اخللق وسياسة احلق إقامة إىل سبيل ال أنه علم

 بالدها من ينزل ﴾ڎڎڌڌڍ﴿ مرص أرض يف ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ (44)

 َأجورهم نويفِّ  بل ﴾ککککڑ﴿ واآلخرة الدنيا يف ﴾ژڑژڈڈ﴿ هيوى حيث

 وآجالا. عاجالا 

 ودوامه. لِعظِمه والفواحش الَّشكَ  ﴾ڳڳڳڳگگگگ﴿ (44)

 الزراعات تكثري يف واجتهد العدل أقام امللك استوزره ملا هأن روي: ﴾ڱڱڱ﴿ (48)

 فباعها الناس، إليه وتوجه ونواحيهام، والشام مرص القحط وعم   املجدبة السنون دخلت حتى الغالت، وضبط

 والعقار، بالضياع ثم بالدواب، ثم واجلواهر، باحللِّ  ثم منها، يشء معهم يبق مل حتى والدنانري بالدراهم أوالا 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤٹڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گککککڑژڑژڈ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےےھھھھہہہہۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئوئەئەئائائىىې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

حئجئییییىئىئىئېئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئ
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 أمواهلم. عليهم ورد   فأعتقهم رأيك، الرأي فقال: امللك، عىل األمر عرض ثم مجيعاا، اسرتقهم حتى برقاهبم ثم

 ألخذ أي:) للمرية إليه - بنيامني غري - بنيه يعقوب فأرسل البالد، سائر أصاب ما كنعانَ  أصاب قد وكان

 لعهد،ا لطول يعرفوه، ومل يوسف عرفهم أي: ﴾ڻڻڻڻںںڱ﴿ (الطعام

 حني حاله من عليها رأوه التي حاله وب عدِ  هلك، أنه هموتومه   إياه، ونسياهنم احلداثة، سنِّ  يف إياه ومفارقتهم

لهم وقلةِ  فارقوه،  واالستعظام. التهيب من (وأوصافه صورته أي:) حاله يف تأم 

م أصلحهم ﴾ہۀۀ و﴿ (49)  وأصل .ألجله واؤجا بام ركائبهم (مّحل أي:) وأوقر بعدهتِّ

دد للنقلة، األمتعة من يعد   ما اجلهاز مل وما السفر كع  ہ﴿ زوجها إىل املرأة به تزف   وما ىأخر إىل بلدة من حي 

 أي:) عيون لعلكم أمركم؟ وما أنتم، َمن قال: عليه دخلوا ملا أهنم روي: ﴾ھھھھہہ

يق كبري شيخ وهو واحد، أب   بنو نحن إنام اهلل! معاذ قالوا: ؟(جواسيس  يعقوب اسمه األنبياء من نبي   صدِّ

 قالوا: هاهنا؟ أنتم فكم قال: فهلك، الربية إىل أحدنا فذهب عَّش، اثني كنا قالوا أنتم؟ كم قال: ،السالم عليه

 يعرفنا ال قالوا: لكم؟ يشهد فمن قال: اهلالك، عن به يتسىل   أبينا عند قالوا: عَّش؟ احلادي فأين قال: عَّشة،

قكم، حتى أبيكم من بأخيكم وائتوين رهينة، عندي بعضكم وافَدع   قال: لنا، دفيشه هاهنا أحد  فاقرتعوا أصدِّ

 أبيهم، من هلم ألخ   زائداا  محالا  فسألوه محالا، نفر لكلِّ  يعطي السالم عليه يوسف كان وقيل: شمعون. فأصابت

ًُ ﴾ڭۓۓےے﴿ صدقهم ليعلم به يأتوه أن عليهم ورشط فأعطاهم هأ  ﴾ۇڭڭڭ﴿ تمُّ

 وضيافتهم. إنزاهَلم أحسنَ  وكان هلم، واملضيفني للضيف

  دياري. تدخلوا وال تقربوين وال أي: ﴾ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ (41)

 ال أي:) نتوانى ال ذلك ﴾ىىې﴿ أبيه من طلبه يف سنجتهد ﴾ېېېۉ﴿ (41)

 فيه. (نتكاسل

ل فإنه ﴾وئوئەئەئ﴿ الكي الني لغلامنه ﴾ائائ﴿ (42)  فيه يعبِّي واحداا  رحل بكلِّ  وك 

 عليهم، الا وتفض   توسيعاا  ذلك فعل وإنام (.جلداا  أي:) وأدماا  نعاالا  وكانت الطعام، هبا رشوا التي بضاعتهم

 ﴾ۇئۇئ﴿ به يرجعون ما أبيه عند يكون ال أن من وخوفاا  منهم، الطعام ثمن يأخذ أن من عاا وترف  

ها، حق   يعرفون لعلهم  أوعيتهم وفتحوا ﴾ۈئۈئ﴿ ورجعوا انرصفوا ﴾ۆئۆئ﴿ يعرفوها لكي أو ردِّ

 الرجوع. إىل تدعوهم ذلك معرفتهم لعل ﴾ېئېئېئ﴿

كِم ﴾حئجئییییىئىئىئ﴿ (43)  ببنيامني نذهب مل إن هذا بعد بمنعه ح 

 أن من ﴾ىبمبخبحب﴿ إليه نحتاج ما ونكتل الكيل من املانع نرفع ﴾جبيئىئمئ﴿

 مكروه. يناله
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پپٻٻٻٻٱ﴿ (45)

َّْلْهْ﴿َوإِنذا يوسف: يف قلتم وقد ﴾ڀڀڀپپ
وَن﴾  عليه فأتوكل ﴾ٺٺٺڀ﴿ ََلافِظه

 ﴾ٿٿٿٺ﴿ إليه أمري وأفوض

 مصيبتني. عل   جيمع وال بحفظه يرمحني أن فأرجو

ٹٹٹٹٿ و﴿ (44)

 نطلب؟ ماذا ﴾ڦڦڦڦڤڤڤڤ

 مثوانا وأحسن أكَرَمنا ذلك؟ عىل مزيد من هل

 ذلك وراء نطلب ال أو متاعنا. علينا ورد   منا وباع

 حكينا فيام نزيد وال القول يف نبغي ال أو إحساناا.

 ﴾ڄڃڄڄڄ﴿ إحسانه من لك

د ت أي:  هبا (نستعني :أي) فنستظهر إلينا ر 

 بالرجوع (الطعام هلم نجلب أي:) ﴾ڃڃ﴿

 ذهابنا يف املخاوف عن ﴾چڃ﴿ امللك إىل

 محل أي:) بعري وسق ﴾چڇچچ﴿ وإيابنا

 أن فأرادوا هلم كيل ما استقلوا يكفينا. ال قليل مكيل   :أي ﴾ڍڇڇڇ﴿ أخينا ابباستصح (بعري

 ألخيهم. ي كال ما إليه يزدادوا أو امللك، إىل بالرجوع يضاعفوه

 أي: ﴾ڑڑژژڈڈڎ﴿ رأيت ما منكم رأيت إذ ﴾ڎڌڌڍ﴿ (44)

گ﴿ مجيعاا  هتلكوا أن إال أو ذلك. واتطيق فال ت غلبوا أن إال ﴾کگککک﴿ به لتأتنني باهلل حتلفوا حتى

 مط لع. رقيب   ﴾ڱڱ﴿ وإتيانه املوثق طلب من ﴾ڱڳڳڳڳ﴿ عهدهم ﴾گگ

ة مجال ذوي كانوا ألهنم ﴾ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ﴿ (44)  أي:) وأهب 

 ةواحد (مجاعة :أي) كوكبةا  يدخلوا أن عليهم فخاف املِلك، عند والكرامة بالقربة مرص يف مشتهرين (،عظمة

 حينئذ. جمهولني كانوا ألهنم األوىل (املرة أي:) الكرة يف بذلك يوصهم مل ولعله (.بالعني يصابوا أي:) فيعانوا

 والسالم الصالة عليه قوله عليه يدل   والذي العني، منها آثار وللنفس بنيامني. عىل خوفه إليها الداعي كان أو

ة شيطان كلِّ  من ،ةالتام   اهلل بكلامت أعوذ إين اللهم» عوذته: يف ة عني كلِّ  ومن ،وهام   البخاري اإلمام أخرجه] «الم 

 يمنع ال احلذر فإن إليكم، به أرشت بام عليكم قىض مما ﴾ےۓےھھھھہ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه

 ذلك ينفعكم وال سوءاا  عليكم قىض إن حمالة ال يصيبكم ﴾ڭڭڭڭۓ﴿ (ي رتك ال ولكن :)أقول القَدر

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڃڄڄڄڦڦڦ

ڌڍڍڇڇڇچڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڱڳڳڳڳگگگکگکک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ڭڭۓےۓےھھھھہہہ

ۋٴۇۈۈۆۇۆۇڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئائائىى

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

حبيئجبىئمئحئجئییی

 ىتمتختحتجتيبىبمبخب
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قتدى ألن سبب   السالم عليهم األنبياء فعل فإن   ﴾ٴۇۈۈۆۇۆۇ﴿  .هبم ي 

 ﴾ېېېې﴿ البلد يف متفرقة أبواب من أي: ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿ (48)

ق وا السالم، عليه يعقوب قال كام عليهم قضاه مما ﴾ائائىى﴿ له واتباعهم يعقوب رأي ِ  َوأِخذ فرس 

ەئ﴿ (احلبوب به تكال مكيال والصواع:) عقوبي عىل املصيبة وتضاعفت رحله، يف الصواع بوجدان بنيامني

 أظهرها ﴾ۇئۆئ﴿ يعانوا أن من (وتوقيه احرتازه :أي) وِحرازته عليهم شفقته أي: ﴾ۇئوئوئەئ

ےھھھھہ﴿ قال: ولذلك احلجج، ونصب بالوحي ﴾ېئېئۈئۈئۆئ﴿ هبا ووىص

 احلذر. عنه يغني ال وأنه القدر رس   ﴾ییىئىئىئېئ﴿ بتدبريه يغرت   ومل ،﴾ےۓ

 روي: املنزل. يف أو الطعام عىل بنيامني إليه ضم   ﴾يئجبىئمئحئجئیی﴿ (49)

 معي، جللس حياا  يوسف أخي كان لو وقال: فبكى وحيداا  بنيامني فبقي مثنى، مثنى فأجلسهم أضافهم أنه

 وقال ه،عند فبات معي، فيكون له ثاين ال وهذا بيتاا، منكم اثنني كل لينزل قال: ثم مائدته، عىل معه فأجلسه

 راحيل، وال يعقوب يلْدك مل ولكن مثلك! أخاا  جيد من قال: اهلالك، أخيك بدل أخاك أكون أن أحتب له:

ختحت﴿ حتزن فال ﴾جتيبىبمبخبحب﴿و وعانقه إليه وقام السالم عليه يوسف فبكى

 مىض. فيام حقنا يف ﴾ىتمت
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ٻٻٻٱ﴿ (41)

 كانت قيل: ﴾پپپ﴿ املَّشبة ﴾ٻ

 تسقى كانت وقيل: به. كالي   صاعاا  جعلت مَّشبة

 مناد   نادى ﴾ڀڀپ﴿ هبا ويكال هبا الدواب

 يقله مل لعله ﴾ٺٺٺڀڀ﴿

 تعبية كان أو والسالم، الصالة عليه يوسف بأمر

 معناه وقيل: بنيامني. برضا عليها والنداء السقاية

 نكمأئ أو أبيه. من يوسف لسارقون إنكم

 التي اإلبل اسم وهو القافلة، والعري: لسارقون؟

 األمحال. عليها

 ﴾ٹٿٿٿٿٺ﴿ (41)

 منكم؟ ضاع يشء أي  

ڤڤڤٹٹٹ﴿ (42)

 له (أجراا  أي:) َجعالا  الطعام من ﴾ڦڦڤ

، ﴾ڄڄڦڦ﴿ ه. من إىل أؤديه كفيل   رد 

 ﴾ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ﴿ التعجب معنى فيه قَسم   ﴾ڄڄ﴿ (43)

يَت  يف هممن عرفوا ملِا أنفسهم براءة عىل بعلمهم استشهدوا يت :أي) كر   مما للملِك، ومداخلتهم جميئهم (َمر 

علت التي البضاعة كردِّ  أمانتهم، فرط عىل يدل  رحاهلم. يف ج 

 الرباءة. ادعاء يف ﴾ڎڎڌڌ﴿ السارق؟ جزاء فام ﴾ڍڍڇ﴿ (45)

جد من أْخذ   رسقته جزاء أي: ﴾کککڑڑژژڈڈ﴿ (44)  واسرتقاق ه. رحله ىف و 

گک﴿ له وإلزام   للحكم تقرير   ﴾کک﴿ :وقوله والسالم. الصالة عليه يعقوب ع  رش كان هكذا

 بالرسقة. ﴾گگ

 للتهمة نفياا  بنيامني، ﴾ڳڳڳڳ﴿ السالم عليه يوسف وقيل: املؤذِّن. ﴾گ﴿ (44)

 وأوحينا إياه عل مناه بأن ﴾ڻڻڻڻںںڱڱ﴿ الصواع أو السقاية أي: ﴾ڱڱ﴿

 دون أخذ، ما ضعف وتغريم الضب دينه ألن مرص، كمل ﴾ھہہہہۀۀ﴿ إليه به

 بمشيئة أخذه لكن أو امللِك. حكم احلكم ذلك جيعل أن ﴾ےےھھھ﴿ للكيد بيان   وهو االسرتقاق.

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئائ

جئییییىئىئىئېئېئ

 ىبمبخبحبجبىئيئمئحئ
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ۇڭ﴿ السالم( عليه يوسف )أي: درجته رفعنا كام بالعلم ﴾ڭڭڭۓۓ﴿ وإذنه تعاىل اهلل

 منه. درجة أرفع ﴾ۈۆۆۇ

 عمته ورثت :قيل يوسف. يعنون ﴾ېېېۉۉۅۅ﴿ بنيامني ﴾ۋۋٴۇ﴿ (44)

 شب   فلام ه،وحتب   يوسف حتضن وكانت (،الوسط به ي شد   ما واملنطقة:) السالم عليه إبراهيم ِمنطقة أبيها من

جدت عنها صفتفح   ضياعها، أظهرت ثم وسطه، عىل املنطقة تفشد   منها، انتزاعه يعقوب أراد  حمزومة فو 

وئ﴿ هلم يظهرها مل أي: ﴾ەئوئەئائائىىې﴿ حكمهم يف به أحق   فصارت عليه،

 سوء يف أو أخاكم. لرسقتكم الرسقة، يف منزلة :أي مكاناا، رش   أنتم نفسه: يف قال أي: ﴾ۆئۆئۇئۇئ

 تصفون. كام ليس األمر أن يعلم وهو ﴾ېئېئېئۈئۈئ﴿ عليه كنتم مما الصنيع

 عليه له استعطافاا  حاله هل ذكروا القدر. أو السنِّ  يف ﴾جئییییىئىئىئ﴿ (48)

 به مستأنس (،دوفقامل أي:) اهلالك أخيه عىل حمزون( أي:) ن  اَل كْ ثَ  أباه فإن ه،لَ دَ بَ  ﴾ىئيئمئحئ﴿

دين من أو إحسانك. فأمتم إلينا ﴾ىبمبخبحبجب﴿ ْ  فال اإِلحسان املتعوِّ  عادتك. تغريِّ
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پپپٻٻٻٻٱ﴿ (49)

م عىل ظلم   غريه أْخذَ  فإن   ﴾ڀپ  ،فْتواك 

 ﴾ٺڀڀڀ﴿ مكانه أحدكم أخذنا فلو

 يف أذن تعاىل اهلل أن مراده إن أو هذا. مذهبكم يف

 غريه أخذت   فلو رحله، يف الصاع وجدنا من أخذ

 ظاملاا. كنت

 من يئسوا ﴾ٺٺٺ﴿ (81)

 واعتزلوا انفردوا ﴾ٿ﴿ إياهم وإجابته يوسف

 ،السن يف ﴾ٹٿ﴿ متناجني ﴾ٿٿ﴿

 :وقيل معون،ش وهو ،الرأي يف أو ؛روبيل وهو

ڤڤڤڤٹٹٹ﴿ هيوذا

 ومن ﴾ڄڦ﴿ وثيقاا  عهداا  ﴾ڦڦڦ

تم ﴾ڃڃڄڄڄ﴿ هذا قبلِ   يف قرص 

 أرض أفارق فلن ﴾چڃڃ﴿ شأنه؟

ڇڇ﴿ الرجوع يف ﴾ڇچچچ﴿ مرص

 لتخليصه. معهم باملقاتلة أو منهم، أخي بخالص أو منها. باخلروج يل تعاىل اهلل يقيض أو ﴾ڍڍڇ

 منها تضع صيحة ألصيحن   أو لترتكنا واهلل امللِك! أهيا روبيل: فقال إطالقه، يف لعزيزا كلموا أهنم روي:

ه، جنبه إىل قم البنه: السالم عليه يوسف فقال ثيابه، من فخرجت جسده شعور ووقفت احلوامل، س   وكان فم 

 البلد هذا يف إن هذا؟ من روبيل: فقال غضبه. ذهب اآلخر هفمس   أحدهم غضب إذا السالم عليه يعقوب بنو

 باحلق. إال يكون ال حكمه ألن ﴾ڎڎڌڌ﴿ يعقوب بذر من (ذرية أي:) لبذراا 

ک﴿ األمر ظاهر من شاهدناه ما عىل ﴾ککڑڑژژڈڈ﴿ (81)

 احلال لباطن ﴾ڳڳگ﴿ وعائه من استخرج الصواع أن رأينا بأن ﴾گگگ﴿ عليه ﴾ک

ق أو رسق أنه ندري فال ﴾ڳڳ﴿ ِ  ندر فلم عاملني، للعواقب كنا وما أو رحله. يف اعالصو ود س   رس 

 .السالم عليه بيوسف أِصبت كام به تصاب أنك أو سيرسق. أنه املوثق أعطيناك حني

قهم بقرهبا قرية أو مرص يعنون ﴾ںڱڱڱڱ﴿ (82)  أرسل واملعنى: فيها. املنادي حَلِ

ۀ﴿ معهم وكنا فيهم وجهنات التي العري وأصحاب ﴾ڻڻڻڻں﴿ القصة عن واسأهلم أهلها إىل

 القسم. حمل يف تأكيد   ﴾ہۀ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھھہہہہۀۀ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓےۓے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ائىىېېېېۉ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 جبيئىئمئحئجئیییی
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لت َزي نت أي: ﴾ہہہ﴿ (83) رمتوه، أردمتوه ﴾ھھھھ﴿ وسه   امللك أدرى فام وإال فقر 

 الذي وأخيهام وبنيامني بيوسف ﴾ۇۇڭڭڭڭۓےۓے﴿ برسقته؟ يؤخذ السارق أن

 تدبريمها. يف ﴾ٴۇۈ﴿ وحاهلم بحايل ﴾ۈۆۆ﴿ بمرص توق ف

 أسفي يا أي: ﴾ۉۉۅۅ﴿ منهم صادف ملا كراهةا  عنهم وأعرَض  ﴾ۋۋ﴿ (85)

: أوانك. فهذا تعاَل  ِْْإِنذا﴿ األمم من أمة ت عطَ  مل» األثر: ويف واحلرسة. احلزن أشد   واألسف  ْإََِل هَِْْوإِنذاْلِِلٰ
 مل أصابه ما أصابه حني موالسال الصالة عليه يعقوب إىل ترى أال .«ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمة إال املصيبة عند راِجعهوَن﴾

 ذكر كام والسالم الصالة عليه املحمدية األمة خصوصيات من هذا :)أقول َأَسفى. َيا :وقال يسرتجع،

 السالم عليه نقصه عىل يدل   ال وهذا .﴾ۉۉۅ﴿ السالم: عليه يعقوب سيدنا قال ولذا املفرسون،

ْ َصْ﴿فَْ بقوله: املعنى هذا قحق   ألنه ْْانْهعَْتَْسْ مْهال ْْاللْهوَْْيل َْجِْْب  ْ  وقولِه: ،[18 ]يوسف: ﴾ونَْفْهِصْتَْْامَََْْعَ ْ﴿فََصب 
يل ْ نْاللْهَْعَسَْْجِ

َ
ْْأ

 
اْبِِهمْ ْتِيَِنْيَأ يع  وَْْإِنذهْهَْجِ َِكيم﴾ْال َعِليمْهْهه وْإِنذَماْ﴿قَاَلْو ،[83 ]يوسف: اَل  كه ش 

َ
ْْأ ِنَْْبّثِّ ز  ْإَِلْْوَحه

لَمْهْاللِْ ع 
َ
ونََْتعْ ْلََْْماْاللِِْْمنََْْوأ  (.هلم يقل ومل علمَ  السالم عليه فهو .[84 ]يوسف: ﴾لَمه

 ضعف وقيل: سوادمها. حمقت العربة كأن احلزن، من بكائه لكثرة ﴾ېېېې﴿

 حتت تدخل ال ذلك أمثال ولعل ع،التفج   عند والبكاء فالتأس   جواز عىل دليل وفيه عمي. وقيل برصه.

 القلب» وقال: إبراهيم ولده عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بكى ولقد ائد،الشد عند نفسه يملك من قل   فإنه التكليف،

 [تعاىل اهلل رمحهام الشيخان ]أخرجه «ملحزونون إبراهيم يا عليك وإنا الرب، يسخط ما نقول وال تدمع، والعني جيزع،

 ي ظهره. ال قلبه يف له ممسك   أوالده، عىل الغيظ من مملوء ﴾ائىى﴿

 ﴾ۆئۇئۇئ﴿ عليه عاا تفج   ذكرهت تزال ال أي: ﴾وئوئەئەئائ﴿ (84)

 امليتني. أي: ﴾ېئېئۈئۈئۆئ﴿ (اهلالك عىل مَّشفاا  أي:) اهلالك عىل مشفياا  مريضاا 

ی﴿ النَّش بمعنى البثِّ  من ،عليه الصرب أقدر ال الذي مهِّي ﴾یىئىئىئېئ﴿ (84)

 بَييِّ  ال فإنه ورمحته، صنعه من ﴾حئجئی﴿ وشكايتي فخل وين غريكم، ومن منكم أحد إىل ال ﴾ی

 عليه يوسف حياة من ﴾جبيئىئمئ﴿ اإلهلام من بنوع تعاىل اهلل من أو إليه. امللتجئ يَدع   وال داعيه،

. هو فقال: عنه، فسأله املنام يف املوت مَلَك  رأى قيل: .السالم  السالم عليه يوسف رؤيا من علم وقيل: حي 

 سجداا. إخوته له َير   حتى يموت ال أنه
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ٻٻٻٻٱ﴿ (84)

فواف ﴾پ صوا منهام تعر  پ﴿ حاهلام عن وتفح 

 فَرجه من تقنطوا وال ﴾ڀڀڀپپ

ٿٿٿٺٺٺٺڀ﴿ وتنفيسه

 العارف فإن وصفاته، تعاىل باهلل ﴾ٹٿ

 األحوال. من يشء يف رمحته من يقنط ال املؤمن

 ﴾ڤڤڤٹٹٹ﴿ (88)

 رجعوا ما بعدَ  السالم( عليه ليوسف قالوا )أي:

 شدة   ﴾ڦڦڤ﴿ ثانية رجعة مرص إىل

 قليلة أو رديئة ﴾ڄڦڦ﴿ اجلوع

 فأمتمْ  ﴾ڄڄڄ﴿ عنها رغبة عدفَ وت   َرد  ت  

 باملساحمة أو أخينا بردِّ  ﴾ڃڃڃ﴿ الكيل لنا

ڃ﴿ يساوهيا ما عىل بالزيادة أو جاة،املز وقبول

 اجلزاء. أحسن ﴾چچچچ

:والتصد    بام عرفاا  اخت ص   لكنه مطلقاا، لالتفض   ق 

بتغى  تعاىل. اهلل من ثواب به ي 

ه بأخيه وفعل هم عنه. فتبتم قبحه علمتم هل أي: ﴾ڌڍڍڇڇڇڇ﴿ (89)  إفراد 

 فلذلك قبحه، ﴾ڈڎڎڌ﴿ وذلة بعجز إال يكلمهم أن يستطيع ال كان حتى وإذالله يوسف عن

 عجزهم من رأى مالًِ عليهم وشفقة التوبة عىل وحتريضاا  هلم تنصيحاا  ذلك قال وإنام عاقبَته. أو عليه. أقدمتم

 له وذكروا بنيامني، ختليص يف يعقوب كتاب أعطوه وقيل: (.لوماا  أو تأنيباا  أي:) وتثريباا  معاتبة ال ومتسكنهم،

لهم وإنام ذلك. هلم فقال وأخيه، يوسف فقد عىل احلزن من فيه هو ما  أو اجلهال، فعل كان فعلهم ألن جه 

 طياشني. صبياناا  حينئذ كانوا ألهنم

 حني وشامئله (بمنظره :أي) بروائه عرفوه قيل: تقرير. استفهام ﴾ڑڑژژڈ﴿ (91)

 تشبه (رأسه بجانب أي:) بقرنه عالمة فرأوا رأسه عن التاج رفعَ  وقيل: بثناياه. فعرفوه تبسم وقيل: به. كلمهم

 تعريفاا  ذَكَره وأمي، أيب من ﴾گگکککک﴿ مثلها ويعقوب لسارة وكانت البيضاء، الشامة

ڱڳ﴿ والكرامة بالسالمة أي: ﴾ڳڳڳگگ﴿ قوله: يف له وإدخاالا  لشأنه، وتفخياما  ه،ب لنفسه

ڻڻںںڱ﴿ املعايص وعن الطاعات عىل أو البليات عىل ﴾ڱ﴿ تعاىل اهلل يتق :أي ﴾ڱ

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳگگگگککککڑڑژ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻ

ۓۓےےھھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ائائىىېې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 یییىئىئىئېئېئېئ
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 والصرب. التقوى بني مجع من املحسن أن عىل للتنبيه الضمري موضع املحسنني وَضعَ  ﴾ڻڻ

ھ﴿ السرية وكامل الصورة بحسن علينا اركاخت ﴾ہہہہۀۀ﴿ (91)

 معك. فعلنا بام مذنبني كنا أنا شأننا أن   واحلال ﴾ھھھ

 اليوم (ألومكم ال أي:) أثربكم ال واملعنى: ﴾ڭڭ﴿ عليكم تأنيب ال ﴾ۓۓےے﴿ (92)

 هبا واعرتفوا حينئذ جريمتهم عن صفح ألنه ﴾ۇۇڭڭ﴿ األيام! بسائر ظنكم فام مظنته، هو الذي

رَۡحمُُُوَُهوَُ﴿
َ
ميَُُأ َِّٰحم  السالم عليه يوسف كرم ومن التائب. عىل ويتفضل والكبائر، الصغائر يغفر فإنه ﴾ۈُٱلر 

 منا فرط ملا منك نستحيي ونحن الطعام إىل والعيش بالبكرة تدعونا إنك وقالوا: إليه أرسلوا عرفوه ملا أهنم

 ما درمهاا  بعَّشين بيع عبداا  بل غ من سبحان ويقولون: ،األوىل بالعني إيل ينظرون كانوا مرص أهل إن فقال فيك،

فت ولقد بلغ،  السالم. عليه إبراهيم حفدة من وأين إخويت أنكم علموا حيث عيوهنم، يف وعظمت بكم رش 

 أي: ﴾ېېۉۉۅۅ﴿ عليه كان الذي القميص هذا ﴾ۋۋٴۇ﴿ (93)

 ليكم.وموا وذراريكم بنسائكم ﴾ىىې﴿ وأيب أنتم ﴾ې﴿ برص ذا يرجع

ۇئوئ﴿ حضه ملن ﴾وئقَاَلُ﴿ عمراهنا من وخرجت مرص من ﴾ەئائائ﴿ (95)

ۈئ﴿ فرسخاا  ثامنني من هيوذا إليه به أقبل حني رحيه من هِ بقميِص  عبَق  ما ريَح  تعاىل اهلل َده  َج وْ أَ  ﴾ۆئۆئۇئ

 هرم. من حيدث عقل نقصان وهو الفند، إىل تنسبوين ﴾ېئېئۈئ

ماا  الصواب عن ذهابك لفي ﴾یییىئىئىئ﴿ احلاضون أي: ﴾ېئ﴿ (94) د   ق 

 للقائه. عوالتوق   ذكره وإكثار يوسف حمبة يف باإِلفراط
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 أنه روي: هيوذا. ﴾ٻٻٻٱ﴿ (94)

 إليه بالدم امللط خ قميصه بحمل أحزنته كام :قال

ه  ﴾پپٻ﴿ إليه هذا بحمل فأ فرح 

 عليه يعقوب وجه عىل القميَص  البشري   طرح

 ﴾پڀپ﴿ سهنف يعقوب طرحه أو السالم،

ڀڀڀ﴿ القوة من فيه انتعش ملا بصرياا  عاد

 من ﴾ٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

 الفرح. وإنزال السالم، عليه يوسف حياة

ڤڤڤڤٹٹٹ﴿ (94)

 ي صفح أن بذنبه املعرتف حق ومن ﴾ڦڦ

 املغفرة. له وي سأل عنه

ڃڃڄڄڄڄڦڦ﴿ (98)

ره ﴾چڃڃ  إىل أو السحر، إىل أخ 

 لوقت حترياا  اجلمعة، ليلة إىل أو الليل، صالة

 ويعلم يوسف من هلم يستحل أن إىل أو اإِلجابة.

 املغفرة. رشط املظلوم عفو فإن عنهم، عفا أنه

ه أنه روي: ﴾ڇچچچ﴿ (99)  واستقبله معه، بمن إليه ليتجهز وأمواالا  رواحل إليه وج 

ڇ﴿ وامرأة رجالا  وسبعني اثنني مرص همع دخلوا الذين أوالده وكان مرص، بأهل وامللك السالم عليه يوسف

هلا واعتنقهام؛ وخالته أباه إليه ضم   ﴾ڇڇ  من ﴾ڈڈڎڎڌڌڍڍ﴿ األم منزلة نز 

 املكاره. وأصناف القحط

 جيري عندهم كان السجود فإن له، وتكرمة حتية ﴾ککککڑڑژژ﴿ (111)

 سفيو عليه جيلس كان الذي الرسير هنا العرشب واملراد شكراا. هلل سجداا  ألجله خروا معناه وقيل جمراها.

ں﴿ صدقاا  ﴾ڱڱڱڱڳ﴿ الصبا أيام رأيتها التى ﴾ڳڳڳگگگگ﴿ السالم عليه

 من أي: ﴾ہہہۀ﴿ عليهم تثريباا  يكون لئال اجلب   يذكر ومل ﴾ۀڻڻڻڻں

 نابين أفسدَ  ﴾ۓۓےےھھھھہ﴿ البدو وأهل املوايش أصحاب كانوا ألهنم البادية،

ش ذ إال صعب من ما إذ له، التدبري لطيف   ﴾ۇۇڭڭڭڭ﴿ وحر   دوهنا. ويتسهل مشيئته فيه وتنف 

 (.اخلفي اإلحسان واللطف: يشاء. بمن لطف   ذو الكوايش: قال)

ڀپڀپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڳڳڳڳگگگگککک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ڭۓۓےےھھھھہہہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

جبيئىئمئحئجئییییىئ

 ختحتجتيبىبمبخبحب

 
 



 593 عشر ثدالثال اجلزء                 يوسف سورة 

 دق   وما وغوامضها املصالح دقائق يعلم من االسم هذا يستحق   إنام تعاىل: اهلل رمحه الغزايل اإلمام وقال)

 الوصف هذا من العبد وحظ   العنف. دون الرفق سبيل املستصلح إىل إيصاهلا يف يسلك ثم لطف، وما منها

 ﴾ٴۇۈ﴿ والتدابري املصالح بوجود ﴾ۈۆۆ﴿ (البيان[ روح تفسري ]من هبم والتلطف   تعاىل اهلل بعباد الرفق  

 احلكمة. يقتيض وجه وعىل وقته يف يشء كل يفعل الذي

 ﴾ېىېېې﴿ مرص ملك وهو لكامل بعَض  ﴾ۉۉۅۅۋ﴿ (111)

وئوئ﴿ أمري ومتويل نارصي ﴾ەئەئ﴿ مبدَعهام ﴾ائائى﴿ الرؤيا أو الكتب

 بأبويه، والتقى مرص رئيس صار :)أقول اقبضني ﴾ۆئۆئ﴿ فيهام بالنعمة يتوالين الذي َأو ﴾ۇئۇئ

 الرتبة يف الصاحلني بعامة أو آبائي، من ﴾ېئۈئۈئ﴿ (الدنيا يف ببقائه يكتِف  مل هذا ومع

 إىل بالشام يدفن أن وأوىص تويف، ثم سنة وعَّشين أربعاا  معه أقام السالم عليه يعقوب أن روي رامة.والك

 املخلد امل لك إىل نفسه تاقت ثم سنة، وعَّشين ثالثاا  بعده وعاش عاد ثم ثمة، ودفنه به فذهب أبيه، جنب

 طاهراا. طيباا  تعاىل اهلل فتوفاه املوت، فتمنى

ىئېئ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص للرسول فيه واخلطاب السالم. عليه يوسف نبأ من ذ كر ما إىل إشارة   ﴾ېئ﴿ (112)

 إال تعرفه مل غيب   النبأ هذا أن املعنى: ﴾حبجبيئىئمئحئجئییییىئىئ

وا ما عىل عزموا حني السالم عليه يوسف إخوة حتض مل ألنك بالوحي،  اجلب، غيابة يف جيعلوه أن من به مه 

 ذلك سمع أحداا  لقيت ما أنك مكذبيك عىل َيفى ال الذي املعلوم نوم معهم، لريسله وبأبيه به يمكرون وهم

  منه. فتعلمته

 ﴾ختحت﴿ عليهم اآليات إظهار يف وبالغت إيامهنم عىل ﴾جتيبىبمبخب﴿ (113)

 وأهل ،يامناإل أهل من حيصل اذكو ،الكفر أهل من حيصل العناد هذا :)أقول الكفر عىل وتصميمهم لعنادهم

 بنفوسهم يتعلقون بل وعال، جل اهلل بمراد قونيتعل   ال لكنهم اخلالق، بمخلوقية خملوق كل   أن   يعلمون اإليامن

 ي رزق من منهم كفرهم ومع بالكفر، قمتعلِّ  والكافر يبقون. ال هيهات، لكن فيها، باقون كأهنم الدنيا، بأمور

 تعاىل: قوله عليه وينطبق ي رزق، ال من ومنهم اإليامن
نْذ
َ
ََل م 

َ
نذةِِْْمنَْْمََْجَهنْذْ﴿َْل ِ

َِعنَي﴾َْوانلذاِسْْاْل  ج 
َ
 .[119 ]هود: (أ
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 أو اإلنباء عىل ﴾ٻٻٱ﴿ (115)

پپ﴿ األخبار مَحلة يفعله كام ﴾ٻپٻ﴿ القرآن

 عامة. ﴾ڀڀ﴿ تعاىل اهلل من ِعظة ﴾ڀپ

 ،آية من وكم ﴾ٺٺڀ﴿ (114)

ة الدالئل من شئت عدد وكأيِّ  واملعنى:  عىل الدال 

 وتوحيده قدرته وكامل كمتهوح الصانع وجود

 عىل ﴾ٿٿٿٺٺ﴿

 ﴾ٹٹٹٿ﴿ ويشاهدوهنا اآليات

 هبا. يعتربون وال فيها رونيتفك   ال

 يف ﴾ڤڤڤٹ﴿ (114)

 ﴾ڦڦڦڤ﴿ وخالقيته بوجوده إقرارهم

 التبني ونسبة أرباباا، األحبار باختاذ أو غريه، بعبادة

 ذلك. ونحو األسباب إىل النظر أو تعاىل. إليه

ڃڄڄڄڄڦ﴿ (411)

چڃڃ﴿ وتشملهم تغشاهم عقوبة   ﴾ڃ

 هلا. مستعدين غري بإتياهنا، ﴾ڇڇچچ﴿ عالمة   سابقةِ  غري من فجأةا  ﴾چ

 هكذا، نكون أن علينا :)أقول للَمعاد واإِلعداد التوحيد إىل ةالدعو يعني ﴾ڍڇڇ﴿ (118)

ڎڌڎڌڍ﴿ بقوله: السبيل فرس   ولذلك (،لآلخرة عيوننا ونفتح وأزواجنا، أهلنا عن عيوننا نغمض

 وأنزهه ﴾گگککککڑژڑژڈ﴿ عمياء غري واضحة وحجة بيان   ﴾ڈ

 الَّشكاء. عن تنزهياا 

ن َزَلْْاَربُّنَْْشاءَْْ﴿لَوْ  لقوهلم: رد   ﴾ڳڳڳڳگگ﴿ (119)
َ
﴾َمَلَْْْل لت: ِئَِكة   .[15 ]فصِّ

ڱڱ﴿ غريهم عن بذلك يمي زونو إليك، نوحي كام ﴾ڱڱ﴿ النساء استنباء نفي   معناه وقيل:

ہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ البدو أهل من وأحلم أعلم أهلها ألن ﴾ںں

 فيقلعوا عليها، املتهالكني بالدنيا املشغوفني من أو تكذيبك. فيحذروا واآليات، بالرسل املكذبني من ﴾ھھ

 الَّشك ﴾ۓۓےےھھ﴿ (فيهم يوجد لكنه املؤمنني، صفة ليس هذا :)أقول حبها عن

 خري. أهنا ليعرفوا عقوهلم يستعملون أي: ﴾ڭڭڭ﴿ واملعايص

 أيس حتى أمهلوا قبلهم َمن فإن أيامهم، متادي يغررهم ال أي: ﴾ۆۇۇڭ﴿ (111)

ڀڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژڑژڈڈڎڌڎڌڍڍ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىىېېېېۉۉۅۅۋ

ۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئائائ

ىئىئىئېئېئېئۈئ

 ىئمئحئجئیییی
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 )أي: وازع غري من فيه متامدين مرتفِّهني الكفر، يف الهنامكهم إيامهنم عن أو الدنيا، يف عليهم النرص عن الرسل

 بوعد القوم كذهبم أو ينرصون، بأهنم حدثتهم حني أنفسهم بتهمكذ أي: ﴾ٴۇۈۈۆ﴿ رادع(

 والوعيد بالدعوة كَذبوهم قد الرسل أن   إليهم املرَسل وظن   أي: إليهم، للمرَسل الضمري وقيل: اإِليامن.

 أن يستأهلون الذين أهنم عىل للداللة يعيِّنهم مل وإنام واملؤمنني. ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿

 هبم. نزل إذا ﴾ائىىېېېې﴿ غريهم فيه يشاركهم ال نجاهتم، يشاء

 وإخوته السالم عليه يوسف قصة يف أو وأممهم، األنبياء قصص يف ﴾وئەئەئائ﴿ (111)

ۈئۆئ﴿ احلسِّ  إىل والركون املألوفات( )أي: اإِللف شوائب من أةاملرب   العقول لذوي ﴾ۇئۆئۇئوئ﴿

 اإِلهلية الكتب من ﴾ىئىئىئېئېئ﴿ يفرتى حديثاا  القرآن كان ما ﴾ېئۈئ

تاج ﴾ییی﴿  وسط بغري أو بوسط القرآن من سند وله إال ديني أمر من ما إذ الدين، يف اليه حي 

 ﴾ىئمئحئ﴿ الدارين خري هبا ي نال ﴾جئ﴿ الضالل من ﴾ی﴿ واسطة( بغري أو بواسطة )أي:

قونه.  يصدِّ

 يوسف سورة يف تعاىل اهلل رمحه اويالبيض تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 الرعد سورة

ذ  وُل قُ ي  و  ﴿ قوهل: إال مكيَّة وقيل: مدنيَّة،  ين  اّلَّ
 آية وأربعون ثالث ويه اآلية. ...﴾وارُ ف  ك  
ملَۡكُُالٓٓمر ُ﴿ (1) َُّٰتُُت ُ َُءاَي  بالكتاب يعني ﴾ٱلۡكمَتَّٰبم

 اآليات تلك أي: آياهتا. إىل إشارة وتِْلَك  السورة،

ميُٓ﴿ القرآن أو الكاملة السورة آيات نزمَلَُُوٱَّل 
ُ
ُأ

مَكُُممنُإمََلَۡكُ ب  نُ ﴿ كله القرآن وهو ﴾ٱۡۡلَقُ ُر  َُوَلَّٰكم
ۡكَثَُ

َ
ُُأ  بالنظر إِلخالهلم ﴾١ يُۡؤممنُونََُُلُُٱنل اسم

 يه.ف والتأمل

(2) ﴿ُُ ميُٱّلل  َّٰتُمَُرَفعَُُٱَّل  َمََّٰو مَغۡيمُُٱلس   ﴾َعَمدُ ُب

 الصانع وجود عىل دليل وهو ﴾تََرۡوَنَها ُ﴿ عامد مجع

 املساوية األجسام سائر عىل ارتفاعها فإن احلكيم،

 يقتيض بام واختصاصها اجلرمية، حقيقة يف هلا

ص يكون وأن بد ال ذلك  وال بجسم ليس بمخصِّ

ح جسامين، ُُٱۡستََوىَُُُّٰثمُ ﴿ اآليات من ذكر ما سائر املنهاج هذا وعىل بإرادته، بعض عىل املمكنات بعض يرجِّ ََُعَ
 ُ رَُ﴿ والتدبري باحلفظ ﴾ٱلَۡعۡرشم ۡمَسُُوََسخ   املستمرة كاحلركة منهام، وتعاىل سبحانه أراد ِلما لهامذل   ﴾َوٱلَۡقَمَر ُُٱلش 

﴿ ائهاوبق الكائنات حدوث يف ينفع الرسعة من حدر  عىل
ُل َجلُ ََُيۡرميُُك 

َ
ُ ُِلم َسم ٗ تِم معينة ملدة ﴾م   أدواَره. فيها ي 

مرُُ﴿ سريه دوهنا ينقطع مضوبة لغاية أو ۡمرَُُيَُدب 
َ
 واإِلماتة واإِلحياء واإِلعدام جياداإل من ملكوته، أْمرَ  أي: ﴾ٱِۡل

ُلُ﴿ ذلك وغري م لة. ويبيِّنها ينزهلا ﴾ٱٓأۡلَيَّٰتمُُُيَفص  ْدث أو مفص  ملمَقآءمُُلََعل ُكم﴿ واحد بعد واحداا  دالئلال حي  ُب
مُكمُۡ  األشياء هذه خلق عىل َقِدر من أن فتعلموا قدرته، كامل وتتحققوا فيها تتفكروا لكي ﴾٢ُتُوقمنُونََُُرب 

 واجلزاء. اإلعادة عىل َقِدر وتدبريها

ميُوَُهوَُ﴿ (3) ۡرَضَُُمدُ ُٱَّل 
َ
ُوََجَعَلُ﴿ احليوان عليها وينقلب داماألق عليها لتثبت وعرضاا  طوالا  بَسطها ﴾ٱِۡل

َُُفميَها نَۡهَّٰرُٗ﴿ ثوابت جباالا  ﴾َرَوَّٰسم
َ
ها ﴾اُ َوأ  أسباب اجلبال إن حيث من واحداا  فعالا  هبام وعل ق اجلبال، إىل ضم 

ن اجلبال فإن هنار.األ لتولد أي:) لتولدها ُنَومُم﴿ (للناس فيجري يأمره تعاىل اهلل فإن إليه احتيج وإذا املطر، ختزِّ
ُم
ُ َُزوَۡجۡيُمُفميَهاَُجَعَلُُٱثل َمَرَّٰتُمُُك   كاحللو اثنني؛ صنفني الثمرات أنواع مجيع من فيها وجعل أي: ﴾ٱثۡنَۡيم

ُ﴿ والكبري والصغري واألبيض، واألسود واحلامض، َۡلُُُيۡغشم لبسه ﴾ٱنل َهاَر ُُٱَل   ما بعد مظلاما  اجلو   فيصري مكانه ي 

 الر ۡعدُمُُسوَرةُُ
¬ 

ڀڀڀپپپٻپٻٻٱٻ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤٹڤٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگکگکککڑڑژڈژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳگڳ

ہہۀۀڻڻڻڻ

ۓےےھھھھہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئوئەئەئائائىېى

 ىئىئېئېئۈئېئۈئۆئۇئۆئۇئ
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﴿ مضيئاا  كان
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل مَقۡومُ ُٓأَلَيَّٰتُ َُذ ُرونَُُل  هنا فإن فيها. ﴾٣َُيتََفك  صها تكو   عىل دليل   وجه دون بوجه وختص 

 أسباهبا. وهيأ أمرها دب ر حكيم صانع وجود

(5) ﴿ُ َُُوفم ۡرضم
َ
تََجَّٰومَرَّٰتُلُقمَطعُلُٱِۡل  رخوة وبعضها (،تنبت ال التي املاحلة) سبخة وبعضها طيبة بعضها ﴾م 

وِقع   قادر   ختصيص   ولوال بالعكس. وبعضها الشجر دون للزرع تصلح وبعضها صلبة، وبعضها  عىل ألفعاله م 

 ما بتوسط هلا وَيعرض يلزمها وما األرضية الطبيعة يف القطع تلك الشرتاك كذلك، تكن مل وجه دون وجه

َّٰتُل﴿ واألوضاع النسب يف متشاركة تضامةم أهنا حيث من الساموية، األسباب من يعرض منُُۡوََجن  ۡعَنَّٰبُ ُم 
َ
ُأ

ۡنَوان﴿ والزروع األشجار أنواع فيها وبساتني   ﴾َوََنميلَُوَزۡرعُل ۡنَوانُ ُوََغۡيُُ﴿ واحد أصلها نخالت   ﴾صم  ﴾صم

مَمآء ُُيُۡسَقَُّٰ﴿ األصول خمتلفات متفرقات   دُ ُب ُلَُُوَّٰحم ََُُّٰبۡعَضَهاَُوُنَفض م ََُُعَ َُُبۡعض  ُكلم ُُفم
ُ
 وقدراا  شكالا  الثمر يف ﴾ٱِۡل

، ورائحة  يكون ال واألسباب األصول احتاد مع اختالفها فإن احلكيم، الصانع عىل يدل مما أيضاا  وذلك وطعاما

﴿ خمتار قادر بتخصيص إال
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل مَقۡومُ ُٓأَلَيَّٰتُ َُذ  بالتفكر. عقوهلم يستعملون ﴾٤َُيۡعقملُونَُُل 

 بأن حقيق   ﴾قَۡولُُهمَُُۡجبُلَفعَُ﴿ البعث إنكارهم من والسالم الصالة عليه حممد يا ﴾َتۡعَجۡبُُِإَون﴿ (4)

ب  هي كام املعدودة واآليات عليه. يشء أيرَس  اإِلعادة كانت عليك قص   ما إنشاء عىل قدر من فإن منه، ي تعج 

 املواد وقبول وقدرته علمه كامل عىل تدل إهنا حيث من اإِلعادة إمكان عىل دالة فهي املبدأ وجود عىل دالة

ءمذَا﴿ ترصفاته ألنواع
َ
َّٰبًاُاُكنُ ُأ ءمن اُتَُر

َ
ُُأ فم

قُ ُلَ
ُ َُخلۡ يد  ْوَلَٰٓئمَكَُُجدم

ُ
مينَُُأ ُُْٱَّل  مهمۡمُ َُكَفُروا مَرب   عىل بقدرته كفروا ألهنم ﴾ب

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ البعث
ُ
َُّٰلَُُوأ ۡغَل

َ
ُُٓٱِۡل ۡعنَاقمهمۡمُ ُفم

َ
َغّلون أو خالصهم، يرجى ال بالضالل مقي دون ﴾أ ْوَلَٰٓئمكَُ﴿ القيامة يوم ي 

ُ
َُوأ

ۡصَحَُّٰبُ
َ
ونَُُفميَهاُُهمُُۡارمُ ٱنل ُُأ ُ  عنها. ونينفك   ال ﴾٥َُخَِّٰلم
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لُونََكُ﴿ (4) مئَةمَُُويَۡستَۡعجم ي  مٱلس   ﴾ٱۡۡلََسنَةمَُُقۡبَلُُب

 ما استعجلوا أهنم وذلك العافية؛ قبل بالعقوبة

ددوا َُخلَۡتَُُوقَدُۡ﴿ استهزاءا  الدنيا عذاب من به ه 
َُّٰت َُُقۡبلمهممُُُممن  نم أمثاهلم عقوبات أي: ﴾ٱلَۡمثَُل

زوا ومل هبا يعتربوا مل هلم فام املكذبني،  حلول جيوِّ

﴿ عليهم؟ مثلها
وَُرب كَُُِإَونُ  َُُمۡغفمَرة ََُُّلُ ملن اسم َُُّٰل  ََُعَ

ممهمۡمُ 
 الرامحني أرحم فهو) أنفسهم ظلمهم مع ﴾ُظلۡ

 التوبة قبل العفو جواز عىل دليل به والتقييد يرمحنا(

ْامَْْرَْاِئِْبَْكَْْوابهْنِْتََْت ْْنْ ﴿إِْ :تعاىل لقوله وذلك أقول:)
 ]النساء: ﴾مْ كْهاتِْئَْيِّْسَْْمْ كْهن ْعَْْرْ فِّْكَْنهْْهْهن ْعَْْنَْوْ هَْن ْتْه

 ذلك منع وَمن ظلمه، عىل ليس التائب فإن ([31

رة بالصغائر الظلم َخص    أو الكبائر، ملجتنِب املكف 

ل ﴿ واإِلمهال بالسرت املغفرة أو 
يدَُُُرب َكُُِإَونُ  ُلََشدم

 شاء. ملن أو للكفار ﴾٦ُٱلۡعمَقابُم

مينََُُويَُقوُلُ﴿ (4) ُُْٱَّل  نزمَلُُلَۡوَلَُُٓكَفُروا
ُ
َُءايَةلَُُعلَۡيهمُُأ

من ُُم   ٓ مهۦم ب   عليه، املنزلة باآليات اعتدادهم لعدم ﴾ر 

ُٓ﴿ السالم عليهام وعيسى موسى أويت ما لنحو واقرتاحاا  نَتُُإمن َما
َ
رل ُُأ  وما الرسل، من كغريك لإلنذار مرَسل ﴾ُمنذم

ُم﴿ عليك ي قرتح بام ال املعجزات، جنس من نبوتك به تتضح بام ياناإِلت إال عليك
 نبي   ﴾٧َُهادُ ُقَۡومُ َُولمُك 

 عىل قادر   أو الصواب. إىل ويدعوهم احلق إىل هيدهيم عليهم، الغالب هو ما جنس من بمعجزات خمصوص

ل بام هدايته يشاء من إال هيدي ال لكن تعاىل، اهلل وهو هدايتهم  عىل يدل   بام ذلك أردف ثم آليات.ا من عليك ينزِّ

 بأن لعلمه ينزل مل وإنام اقرتحوه، ما إنزال عىل قادر تعاىل أنه عىل تنبيهاا  وقدره، قضائه وشمول وقدرته علمه كامل

 :تعاىل فقال بالكفر عليهم قضائه لسْبق هيِدهم مل وإنام هدايتهم، عىل قادر وأنه االسرتشاد، دون للعناد اقرتاحهم

(8) ﴿ُُ نَثَُُُّٰك ََُُتۡممُلَُُماَُيۡعلَمُُُٱّلل 
ُ
 احلاضة األحوال من هو حال أي عىل حتمله ما أو مَحلها، أي: ﴾أ

رَۡحامُُُتَغميُضَُُوَما﴿ واملرتقبة
َ
﴿ والعدد واملدة اجلثة من تزداده وما تنقصه وما ﴾تَۡزَداُد َُُوَماُٱِۡل

ءُ َُوُكُ  ُعمنَدهُۥََُشۡ
مممۡقَدارُ   أسباباا  له أوهي   معينني، وحال بوقت حادث   كل   خص   تعاىل فإنه عنه، ينقص وال جياوزه ال بقدر   ﴾٨ُب

 ذلك. تقتيض إليه مسوقة

َّٰلممُُ﴿ (9) َهََّٰدةمُ﴿ احلس عن الغائب ﴾ٱلَۡغۡيبُمَُع  َيرج ال الذي الشأن العظيم ﴾ٱۡلَكبميُُ﴿ له احلاض ﴾َوٱلش 

 عنه. وتعاىل املخلوقني نعت عن كرب   الذي أو رته،بقد يشء كل عىل املستعل ﴾٩ُٱلُۡمتََعالُم﴿ يشء علمه عن

پپٻٻٻٻٱ
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ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ
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منُكمَُسَوآءلُ﴿ (11) نُُۡم  َسُ ُم 
َ
مهۦمَُجَهرََُُوَمن﴿ نفسه يف ﴾ٱلَۡقۡوَلُُأ ُُُهوََُُوَمنُۡ﴿ لغريه ﴾ب ۡلُمُُمۡستَۡخف 

مٱَل   ﴾ب

مٱنل َهارمُ﴿ بارز ﴾وََسارمُبُ ﴿ بالليل خمتبأ يف للخفاء طالب    .العباد( )من أحد كل يراه ﴾١٠ُب

مَبَّٰت﴿ (برز أي:) رسب أو استخفى أو جهر أو أرس   ملن ﴾ََلُۥ﴿ (11)  حفظه. يف تعتقب مالئكة ﴾ُمَعق 

منُ ﴿ فيكتبوهنا وأفعاله أقواله يعقبون ألهنم أو م ما األعامل من أو جوانبه، من ﴾َخلۡفمهۦمَُوممنُُۡيََديۡهمَُُبۡيُمُم   قد 

ر ۡمرمُُممنََُُۡيَۡفُظونَُهۥ﴿ وأخ 
َ
م ُُأ . من حيفظونه أو له، االستغفار أو باالستمهال أذنب متى بأسه نم ﴾ٱّلل   املضارِّ

 تعاىل(. اهلل بأمر أي:) الباء بمعنى «ِمن» :وقيل

﴾ شياءألا كل إىل بالنسبة سبحانه ﴿َّله﴾ :عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا )قال َبات  َعقِّ  مسميات   ﴿مه

ِْْ﴿ِمنْ  حميطات متتاليات متواليات عليها يعقبن باملالئكة، ﴾َْخل ِفهَِْْوِمنْ ْيََدي هَِْْبني  ونَهه  وينافره يعنيه ال عام ََي َفظه

رِْْ﴿ِمنْ  إال هو وما ويؤذيه، م 
َ
  .ومجاله لطفه مقتىض عىل وحفظه حلصانته ومشيئته إرادته وتعلق إياهم الِل﴾ْأ

﴿
َُُإمنُ  َُُُلُ﴿ُألحواهلم( املصلح عباده ألمور املدبِّر) ﴾ٱّلل  م مقََُُماُُيَغي  َُّٰ﴿ والنعمة العافية من ﴾ۡومُ ب َُُْحّت  وا ُ م َُماُُيَغي 
همۡم ُ نُفسم

َ
مأ ُٓ﴿ القبيحة باألحوال اجلميلة األحوال من ﴾ب َرادَُُِإَوذَا

َ
ُُُأ مَقۡومُ ُٱّلل  َُُمَردُ ُفََلُُاُسوٓءُُٗب ۥ  ُلَُهمَُوَما﴿ له رد   فال ﴾ََلُ

من مهۦمُم   حمال. تعاىل اهلل مراد خالف أن عىل دليل يهوف السوء. عنهم فيدفع أمرهم يل ممن ﴾١١َُوالُ ُممنُُدون

ميُُهوَُ﴿ (12) َقُُيُرميُكمُُُٱَّل   وقيل وطمع. خوف إراءة أي: الغيث. يف ﴾اَوَطَمعُٗ﴿ أذاه من ﴾اَخۡوفُُٗٱلََۡبۡ

ئُُ﴿ ينفعه من فيه ويطمع يضه، من طرامل َياف َحاَبَُُويُنشم مَقاَلُ﴿ اهلواء يف املنسحب الغيم ﴾ٱلس   وهو ﴾١٢ُٱثل 

  قيلة.ث مجع

محُُ﴿ (13) ۦم﴿ سامعوه ويسبح ﴾ٱلر ۡعدَُُُويَُسب  ه َۡمدم  أو هلل. واحلمد اهلل بسبحان فيضجون به، ملتبسني ﴾ِبم

 ابن وعن رمحته. ونزول فضله عىل بالداللة ملتبساا  قدرته، وكامل تعاىل اهلل وحدانية عىل بنفسه الرعد يدل

ل ملك» فقال: الرعد عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي سئل عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس  :أي) خماريق معه بالسحاب، موك 

يَفتمهۦمُممنَُُۡوٱلَۡمَلَٰٓئمَكةُُ﴿ [تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام ]أخرجه «السحاب هبا يسوق نار من (سيوف  اهلل خوف من ﴾خم

ُلُ﴿ للرعد الضمري :وقيل وإجالله. تعاىل َّٰعمقََُُويُرۡسم َو يُبُُٱلص  مَهاَُفيُصم لُونَُُوَُهمُۡ﴿ فيهلكه ﴾يََشآءَُُُمنُب ُُيَُجَّٰدم ُفم
مُ  الناس وإعادة باأللوهية والتفرد والقدرة العلم كامل من به يصفه فيام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يكذبون حيث ﴾ٱّلل 

 رسول عىل َوَفدا لبيد أخا ربيعة بن وأربد الطفيل بن عامر أن روي اخلصومة. يف التشدد   واجلدال: وجمازاهتم.

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول له هفتنب   بالسيف، ليضبه خلفه من أربد ودار باملجادلة، عامر فأخذه لقتله، قاصدين ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 بيت يف فامت بغدة عامراا  ورمى فقتلته، صاعقة أربد عىل تعاىل اهلل فأرسل شئت، بام اكفنيهام اللهم وقال:

 فنزلت. سلولية، بيت يف وموت البعري كغدة غدة يقول وكان (،وأرذهلم أقلهم العرب من قبيلة وهي) سلولية

يدُُُوَُهوَُ﴿  ألعدائه. املكايدة املامحلة: ﴾١٣ُٱلۡممَحالُمَُشدم
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ُ َُدۡعَوةََُُُلُۥ﴿ (15) م  فإنه احلق، الدعاء ﴾ٱۡۡلَق 

 غريه. دون عبادته إىل ويدعى يعبد أن حيق   الذي

 وقيل: أجابه. دعاه من فإن املجابة، الدعوة له أو

ًال  ق.احل دعوة إليه دعاء وكل تعاىل، اهلل هو َحقُّ

 أن وأربد عامر يف اآلية كانت إن باجلملتني واملراد

 تعاىل اهلل من حالمًِ به يشعرا مل حيث من إهالكهام

 عىل أنه عىل داللة أو ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله لدعوة إجابة

 عىل الكفرة وعيد فاملراد عامة كانت وإن احلق.

 هبم حالهمًِ بحلول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جمادلة

 أو م،عليه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دعاء بإجابة وهتديدهم

مينَُ﴿ رأهيم وفساد ضالهلم بيان ُممن يَۡدُعونََُُوٱَّل 
مهۦم  املَّشكون يدعوهم الذين واألصنام أي: ﴾ُدون

يبُونََُُلُ﴿ ءُ ُلَُهمُيَۡستَجم مَشۡ ُ﴿ الطلبات من ﴾ب ُإمل 
طمُ ۡيهمَُُكَبَّٰسم ُإمَلُ﴿ كفيه بسط من كاستجابة إال ﴾َكف 
َۡبلُغَُُٱلَۡمآءمُ ُُهوََُُوَما﴿ يبلغه أن منه يطلب ﴾فَاهَُُُلم

ُ مَبَّٰلمغمهمۦ   عىل يقدر وال بدعائه، يشعر ال مجاد ألنه ﴾ب

بل ما بغري واإِلتيان إجابته بِّهوا وقيل: آهلتهم. وكذلك عليه، ج   يغرتف أن أراد بمن هلا دعائهم جدوى قلة يف ش 

َّٰفمرمينَُُُدََعٓءَُُُوَما﴿ ليَّشبه كفيه فبسط ليَّشبه املاء َك
ُُٱلۡ ُُإمل   وباطل. وخسار ضياع يف ﴾١٤َُضَلَّٰلُ ُفم

َُُمنُُۤدُجۡسَيَُوِۤهَّلِل﴿ (14) َمََّٰوَّٰتُمُفم ُُٱلس  ۡرضم
َ
تمل ﴾اَوَكرۡهَُُٗطوَٗۡعَُُوٱِۡل  فإنه حقيقته، عىل السجود يكون أن حي 

 والضورة الشدة حال كرهاا  والكفرة   والرخاء، الشدة حالتي طوعاا  الثقلني من واملؤمنون املالئكة له يسجد

َّٰلُُهم﴿ َل  ظالهلم وانقياد كرهوا، أو شاؤوا منهم أراده ما إِلحداث انقيادهم به يراد أن أو عَرض.بال ﴾َوظم

مُ﴿ والتقليص باملد إياها لترصيفه ُغُدو 
مٱلۡ : الدوام. هبام املراد ﴾١٥َُوٱٓأۡلَصالُمُب  مجع واآْلصالِ  غداة، مجع والغدو 

 واملغرب. العرص بني ما وهو أصيل،

َُُمنُقُۡلُ﴿ (14) َمَُُّٰر ب  َّٰتُمٱلس  َُُو ۡرضم
َ
هام ﴾َوٱِۡل ُ ُُقُلُم﴿ أمرمها ومتويل خالق   ال إذ بذلك عنهم أجب ﴾ٱّلل 

نهم أو فيه، (اجلدل) املراء يمكن ال الذي البنيِّ  وألنه سواه، هلم جواب َۡذتُمُقُۡلُ﴿ به اجلواب لقِّ فَٱَّت 
َ
منُأ ُم 

ُٓ مهۦم َآءَُ﴿ العقل مقتىض عن بعيد منَكر   اختاذهم ألن بذلك ألزمهم ثم ﴾ُدون ۡوَلم
َ
هممَُُۡيۡملمُكونََُُلُُأ نُفسم

َ
َُوَلُُاَنۡفعُُِٗلم

 الض ودفع الغري إنفاع يستطيعون فكيف ضاا، عنها يدفعوا أو نفعاا  إليها جيلبوا أن عىل يقدرون ال ﴾اُ َض ُٗ

ُييَۡستَومَُُهۡلُُقُۡلُ﴿ هلم يشفعوا أن رجاء أولياء اختاذهم يف رأهيم وفساد ضالهلم عىل ثان دليل وهو عنه؟!
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ۡعَمَُّٰ
َ
يُُُٱِۡل د   هلا واملوجِب  العبادة بحقيقة اجلاهل املَّشك ﴾َوٱۡۡلَصم  الغافل املعبود وقيل: بذلك. العامل   واملوحِّ

مُۡ﴿ أحوالكم عىل املطلع واملعبود عنكم
َ
لَُمَُّٰتُُتَۡستَوميَُهۡلُُأ مُۡ﴿ والتوحيد الَّشك ﴾َوٱنل وُر ُُٱلظ 

َ
ُُْأ مَُُجَعلُوا ََكٓءَُُّللم  ُُُشَ

ُْ هم. تعاىل اهلل خلق   ﴾َعلَۡيهمۡمُ ُٱۡۡلَلۡقُُُفَتََشَّٰبَهََُُكَخلۡقمهۦمَُخلَُقوا  مثله خالقني رشكاء هلل اختذوا ما أهنم واملعنى: وخلق 

 ولكنهم استحقها، كام العبادة فاستحقوا تعاىل اهلل خلق كام خلقوا هؤالء فيقولوا اخللق عليهم يتشابه حتى

ُُُقُلُم﴿ اخلالق عليه يقدر عام فضالا  اخللق عليه قدري ما عىل يقدرون ال عاجزين رشكاء اختذوا ُمَُخَّٰلمقُُُٱّلل 
ُُك 

ء ُ  عمن نفاه ثم استحقاقها، والِزمَ  العبادة موجب اخللق جعَل  العبادة. يف فيشاركه غريه خالق ال أي: ﴾ََشۡ

َّٰحمدُُُوَُهوَُ﴿ قوله: عىل ليدل سواه َّٰرُُ﴿ باأللوهية داملتوحِّ  ﴾ٱلَۡو  يشء. كل عىل الغالب ﴾١٦ُٱلَۡقه 

نَزَلُ﴿ (14)
َ
َمآءمُُممنَُُأ ۡودميَُۢةُفََسالَۡتُ﴿ السحاب من ﴾َمآءُُٗٱلس 

َ
مَقَدرمَها﴿ أهنار   ﴾أ  علم الذي بمقدارها ﴾ب

، غري نافع أنه تعاىل اهلل ۡيُلُُفَٱۡحَتَمَلُ﴿ والكرب الصغر يف بمقدارها أو ضارر ابميُٗ﴿ رفعه ﴾اَزَبدُُٗٱلس   عالياا  ﴾ا ُر 

ا﴿ َُُعلَۡيهمُُنَُيُوقمُدوَُوممم  ات؛ يعم   ﴾ٱنل ارمُُفم  هبا التهاون وجه عىل والنحاس، واحلديد والفضة كالذهب الفلز 

مَغآءَُ﴿ لكربيائه إظهاراا  ۡلَيةُ ُٱبۡت وُۡ﴿ زينة( )أي: حلية طلب أي: ﴾حم
َ
 واحلرث. احلرب وآالت كاألواين ﴾َمَتَّٰعُ ُأ

﴿ منافعها بيان ذلك من واملقصود
َُُزَبدُل ۥ  ۡثلُُه م مَكُ﴿ خبَثه وهو املاء، زبد مثل زبد يهعل يوقدون ومما أي: ﴾م  َّٰل َُكَذ

ُُُيَۡۡضمُبُ َل ُُٱۡۡلَقُ ُٱّلل   السامء من ينزل الذي باملاء وثباته إفادته يف احلق مث َل  فإنه والباطل، احلق مثل ﴾َوٱلَۡبَّٰطم

 يف بعضه يثبت بأن ضاألر يف ويمكث املنافع، أنواع به فينتفع واملصلحة احلاجة قدر عىل األودية به فتسيل

 األرض( معادن )أي: وبالفلز واآلبار، قناة( )مجع والقنى العيون إىل األرض عروق يف بعضه ويسلك منافعه

 ورسعة نفعه قلة يف والباطل متطاولة. مدة ذلك ويدوم املختلفة، األمتعة واختاذ احلل صوغ يف به ينتفع الذي

مُ ﴿ بقوله: ذلك وبني   بزَبدمها. زواله
َ
بَدُُُافَأ ا﴿ املذاب الفلز   وأ ،يلالس به يرمي أي: ﴾ُجَفاٗٓء َُُفَيۡذَهُبُُٱلز  م 

َ
َُماَُوأ

َُُفَيۡمُكُثُ﴿ الفلز وخالصة كاملاء ﴾ٱنل اَسُُيَنَفعُُ ُ ُفم ۡرضم
َ
مَكُ﴿ أهلها به ينتفع ﴾ٱِۡل َّٰل ُُُيَۡۡضمُبَُُكَذ ۡمَثاَلُُٱّلل 

َ
 ﴾١٧ُٱِۡل

 املشتبهات. إليضاح

مينَُ﴿ (18) مَّل  ُْٱۡستََجاُل مهممُُ﴿ استجابوا الذين للمؤمنني ﴾بُوا مَرب  مينَُ﴿ احلسنى االستجابة ﴾ٱۡۡلُۡسَنَّٰ ُُل ُلَمَُُۡوٱَّل 
ُْ يبُوا نُ ُلَوُۡ﴿ الكفرة وهم ﴾ََلُۥُيَۡستَجم

َ
اُلَُهمُأ ُُم  ُُفم ۡرضم

َ
َُُْمَعُهۥَُوممۡثلَُهۥُاََجميعُُٗٱِۡل ََُُلۡفتََدۡوا  ٓ مهۦم  غري مآل لبيان ﴾ب

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ املستجيبني
ُ
َُُأ  يشء منه يغفر ال بذنبه الرجل حياَسب بأن فيه، املناقشة وهو ﴾ٱۡۡلمَسابمُُُسوٓءُُُُهمُۡل

َُّٰهمُۡ﴿ َوى
ۡ
مۡئَسَُُجَهن ُمُ ﴿ مرجعهم ﴾َوَمأ  املستقر. ﴾١٨ُٱلۡممَهادَُُُوب
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َفَمن﴿ (19)
َ
َُُٓيۡعلَمُُُأ َما ن 

َ
نزمَلُُأ

ُ
مَكُُممنُإمََلَۡكُُأ ب  ُر 

ُ ُُهوََُُكَمنُۡ﴿ فيستجيب ﴾ٱۡۡلَقُ  ۡعَمَٰٓ
َ
 القلب عمى ﴾أ

َما﴿ فيستجيب؟ يستبرص ال رُُُإمن  َُُْيتََذك  ْولُوا
ُ
ُأ

لَۡبَّٰبُم
َ
أة العقول ذوو ﴾١٩ُٱِۡل  مشايعة عن املرب 

 الوهم. ومعارضة (املألوف متابعة :أي) اإللف

مينَُ﴿ (21) مَعۡهدُمُيُوفُونَُُٱَّل  مُُب  عقدوه ما ﴾ٱّلل 

 بىل. قالوا حني بربوبيته االعرتاف من أنفسهم عىل

ُيَنُقُضونََُُوَلُ﴿ كتبه يف عليهم تعاىل اهلل عهده ام أو
 اهلل وبني بينهم املواثيق من وثقوه ما ﴾٢٠ُٱلۡمميَثَّٰقَُ

 العباد. وبني تعاىل

مينَُ﴿ (21) لُونََُُوٱَّل  ُُٓيَصم َمرََُُما
َ
ُُُأ ُُٓٱّلل  مهۦم نُب

َ
ُأ

 واإليامن املؤمنني ومواالة الرحم من ﴾يُوَصَلُ

 يف ويندرج سالم،وال الصالة عليهم األنبياء بجميع

 ﴾َرب ُهمَُُۡويَۡخَشۡونَُ﴿ الناس حقوق مجيع مراعاة ذلك

 ﴾٢١ُٱۡۡلمَسابُمُُسوٓءََُُويََخافُونَُ﴿ عموماا  وعيَده
 حياَسبوا. أن قبل أنفسهم فيحاسبون خصوصاا،

مينَُ﴿ (22) َُُْوٱَّل  وا مَغآءَُ﴿ اهلوى وخمالفة النفس تكرهه ما عىل ﴾َصََبُ مهممُُۡوَۡجهمُُٱبۡت  جلزاء ال لرضاه اا طلب ﴾َرب 

ُْ﴿ ونحومها وسمعة قَاُموا
َ
لَوَّٰةََُُوأ ُْ﴿ املفروضة ﴾ٱلص  نَفُقوا

َ
اَُوأ  إنفاقه عليهم وجب الذي بعضه ﴾َرزَۡقَنَُّٰهمُُۡممم 

رف ملن ﴾وََعَلنميَةُٗ﴿ باملال ي عرف مل ملن ﴾اسم ُٗ﴿ مٱۡۡلََسنَةمَُويَۡدرَُءونَُ﴿ به ع  مئَةَُُب ي   فيجازون هبا، ويدفعوهنا ﴾ٱلس 

تبعون وأ باإِلحسان. ساءةاإلِ  ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ فتمحوها احلسنة السيئة ي 
ُ
ارمُُُعۡقَبُُلَُهمُُۡأ  ينبغي وما الدنيا عاقبة ﴾٢٢ُٱدل 

 اجلنة. وهي أهلها مآل يكون أن

َُّٰتُ﴿ (23) مهممُُۡممنَُُۡصلَحََُُوَمن﴿ فيها يقيمون جنات   :أي اإِلقامة. والعدن: ﴾يَۡدُخلُوَنَهاَُعۡدنُ َُجن  َُءابَآئ
هممُۡوَُ ۡزَوَّٰجم
َ
َّٰتمهمۡمُ ُأ مي   وتعظياما  هلم تبعاا  فضلهم، مبلغ يبلغ مل وإن أهلهم من صلح من هبم ي لحق أنه واملعنى: ﴾َوُذر 

 يرى ال من ومنهم البعيد، إىل القريب من باملكربة يرى من الناس من أن ذلك مثل   ولكن )أقول: لشأهنم

 تعلو الدرجة أن عىل دليل وهو (؛يرون هم ما مثل يرون ال قبلهم َمن مراتب إىل يصلون فالذين ،باملكربة

 اجلنة دخول يف والوصلة القرابة من بينهم ملا ببعض بعضهم يقرن الصفات بتلك املوصوفني أن أو بالشفاعة،

منُهممَعلَيُُۡيَۡدُخلُونََُُوٱلَۡمَلَٰٓئمَكةُُ﴿ تنفع ال األنساب جمرد أن عىل داللة   بالصالح التقييد ويف أنسهم. يف زيادة ُمُم 
ُُك 

  قائلني: (اهلدايا أي:) والتحف الفتوح أبواب من أو املنازل، أبواب من ﴾٢٣ُبَابُ 

ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳگڳگگگکک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ےےھھھھہہہہ

ۈۈۆۇۆۇڭڭڭڭۓۓ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

جئیییىئیىئىئېئېئېئۈئۈئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ

 يثىثمثجثيتىتختمتحتجت
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َّٰمُ ﴿ (25) مَما﴿ السالمة بدوام بشارة ﴾َعلَۡيُكمَُسَل ُتۡمُ ُب ارمُُُعۡقَبُُفَنمۡعمَُ﴿ صربتم بام هذا أي: ﴾َصََبۡ  ﴾.٢٤ُٱدل 

مينَُ﴿ (24) مَُُعۡهدَُُيَنُقُضونََُُوٱَّل   والقبول اإلقرار من به أوثقوه ما بعد من ﴾مميَثَّٰقمهۦمَُبۡعدُمُممنُ ُٱّلل 

َُُٓويَۡقَطُعونَُ﴿ َمرََُُما
َ
ُُُأ ُُٓٱّلل  مهۦم نُب

َ
ُدونَُُيُوَصَلُُأ َُُويُۡفسم ُُفم ۡرضم

َ
ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ الفتن وهتييج بالظلم ﴾ٱِۡل

ُ
َُولَُهمُُۡٱلل ۡعنَةُُُلَُهمُُُأ

ارمُُُسوٓءُُ  الدنيا. عاقبة سوء أو جهنم عذاب ﴾٢٥ُٱدل 

(24) ﴿ُُ مۡزَقُُيَبُۡسُطُُٱّلل  مَمنُٱلر  ُر ُُيََشآءُُُل عه ﴾َويَۡقدم ُْ﴿ ويضيِّقه يوسِّ مٱۡۡلَيَوَّٰةمُ﴿ مكة أهل أي: ﴾َوفَرمُحوا ُب
ۡنيَا ۡنيَاُٱۡۡلَيَوَّٰةَُُُوَما﴿ الدنيا يف هلم بسط بام ﴾ٱدل  ُُٱدل  َرةمُُفم ُ﴿ اآلخرة جنب يف أي: ﴾ٱٓأۡلخم  ال متعة   إال ﴾٢٦َُمَتَّٰعُلُإمل 

 فيام يرصفوه ومل الدنيا، من نالوا بام (بطِروا أي:) أرِشوا أهنم واملعنى الراعي. وزاد الراكب كعجالة تدوم،

 الزوال. رسيع النفع قليل (يشء) نزر جنبه يف هو بام واغرتوا اآلخرة، نعيم به يستوجبون

مينََُُويَُقوُلُ﴿ (24) ُُْٱَّل  نزمَلُُلَۡوَلَُُٓكَفُروا
ُ
منَُءايَةلَُُعلَۡيهمُُأ ُرُ ُم  مهمۦ  َُُإمنُ ُقُۡلُُب  ل ُُٱّلل   اآليات باقرتاح ﴾يََشآءَُُُمنُيُضم

يُٓ﴿ املعجزات ظهور بعد نَاَبَُُمنُُۡإمََلۡهمَُُويَۡهدم
َ
 العناد. عن ورَجع احلق إىل أقبل ﴾٢٧ُأ

مينَُ﴿ (28) ُُْٱَّل  ۡكرمُُقُلُوبُُهمَُوَتۡطَمئمنُ َُءاَمنُوا مذم م ُُب  بعد رمحته بذكر أو .منه ورجاء عليه واعتامداا  به أنساا  ﴾ٱّلل 

 أقوى هو الذي القرآن يعني بكالمه أو ووحدانيته. وجوده عىل الدالة دالئله بذكر أو خشيته. من القلق

َلُ﴿ املعجزات
َ
ۡكرمُُأ مذم مُُب  يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي القايض شارأ وكام) إليه تسكن ﴾٢٨ُٱلُۡقلُوُبَُُتۡطَمئمنُ ُٱّلل 

 اهلل يقذف :أي اليقني، فيه حيصل وحطامها الدنيا حمبة عن املؤمن قلب صفا إذا أقول: اآلية، هذه يف تفسريه

 :تعاىل مرهأل امتثاالا  اخلبائث من بواطنهم ويطهرون أنفسهم جياهدون الذين عباده قلوب يف نوراا  تعاىل

ِْ﴿وَْ  بتقوية العناية شديد يكون أن عاقلال العبد فعىل [49 ]العنكبوت: ا﴾نَْلَْبهْسْهْمْ هْهنْذيَْدِْهْ نَلَْْاينَْفِْْوادْهاهَْجَْْينَْاَّلذ

 ابن حديث من الزهد يف البيهقي أخرجه] «كله اإليامن اليقني» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال الدين، رأسامل هو اليقني فإن اليقني،

 ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول قال طريقه، للقلب ينفتح ثم اليقني، علم تعلم من بد فال .حسن[ بإسناد عنه تعاىل اهلل ريض مسعود

 ويقينه إيامنه فإن فانية والدنيا أبدية اآلخرة أن املؤمن عند ثبت وإذا .[تعاىل اهلل رمحه ن عيم أبو ]أخرجه «اليقني واتعل م»

 وعال جل   ربه وبني بينه البعيدة املسافة ويقرصِّ  تعاىل، اهلل إىل فيتقرب الباقي، عىل الفاين برتجيح له يسمح ال

 فاهلل معه، بقلبه حاضاا  أو تعاىل اهلل عن غافالا  العبد كان سواء تعاىل، هلل ذاتية صفة القرب ألن الذكر، بكثرة

ْسَْْاذَْإِْ﴿وَْ حال: كل عىل العبد من قريب
َ
َْأ ْعَْْيادِْبَْعَِْْكْل ْإِْفَْْنِّ

ْرِْقَّْْنِّ  العبد، صفة والبعد ،[184 ]البقرة: ﴾يب 

 اجلوارح عىل القلب نور ىلاستو فإذا وجوارحه، وبدنه بجسده ال بقلبه، يكون وعال جل اهلل إىل العبد وتقرب

 (.األحوال كل يف وعال جل ربه مع أنه بقلبه العبد يرى الباطنية واللطائف الظاهرية



 415 عشر ثدالثال اجلزء                 الرعد سورة 

مينَُ﴿ (29) ُُْٱَّل  َُُْءاَمنُوا َّٰلمَحَّٰتُمُوََعمملُوا ُُطوَبَُُّٰٱلص 
 فرح عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن )قال ﴾لَُهمُۡ

 جعاملر) ﴾٢٩ُابُ ُ ََُمُُوَُحۡسنُُ﴿ هلم( عني وقرة

 (.التفاسري[ عيون من ]املقتطف اجلنة هيو واملقّر،

مَكُ﴿ (31) َّٰل  قبلك الرسل إرسال مثل ﴾َكَذ

رَۡسلَۡنََّٰكُ﴿
َ
ُُٓأ ة ُُفم م 

ُ
ُُٓممنَُخلَۡتُُقَدُُۡأ متها ﴾َقۡبلمَها  تقد 

َممُل﴿
ُ
 (غريب) ببدع فليس إليهم، أرسلوا ﴾أ

ُْ﴿ إليهم إرسالك َۡتلَُوا م ميَُُٓعلَۡيهممُُُّل  ُُٓٱَّل  وَۡحۡينَا
َ
ُأ

 إليك أوحيناه الذي الكتاب عليهم لتقرأ ﴾إمََلَۡكُ

مٱلر َٰمۡحُ ُيَۡكُفُرونَُُوَُهمُۡ﴿  يكفرون أهنم وحاهلم ﴾ب

 ووسعت نعمته هبم أحاطت الذي الرمحة بالبليغ

 ما وخصوصاا  نعمه، يشكروا فلم رمحته، يشء كل  

 الذي القرآن وإنزال إليهم، بإرسالك عليهم أنعم

 :وقيل عليهم. والدنيوية ةالديني املنافع مناط هو

وا :هلم قيل حني مكة أهل مَّشكي يف نزلت د   اْسج 

مْحنِ  ؟ َوَما :فقال وا ،لِلر  مْحن  ُُُهوَُُقُۡلُ﴿ الر  م  :أي ﴾َرب 

ُُإمَلَّٰهََُُلُٓ﴿ أمري ومتويل خالقي الرمحن ُۡتَُُعلَۡيهمُ﴿ سواه للعبادة مستحق   ال ﴾ُهوَُُإمل   عليكم نرصيت يف ﴾تََوَّك 

 ومرجعكم. مرجعي ﴾٣٠َُمتَابُمُهمُِإَوََلُۡ﴿

نُ َُولَوُۡ﴿ (31)
َ
َۡتُُاقُۡرَءانُُٗأ م مهمُُُسي  بَاُلُُب  الكفرة عناد يف املبالغة أو القرآن، شأن تعظيم منه واملراد ﴾ٱۡۡلم

كت أي:) زعزعت كتاباا  أن ولو أي: وتصميمهم. رِّ ها عن اجلبال به (ح  وُۡ﴿ مقارِّ
َ
َعۡتُُأ م مهمُُُقط  ۡرُضُُب

َ
 تصدعت ﴾ٱِۡل

وُۡ﴿ وعيوناا  أهناراا  فجعلت شققت أو قراءته، عند تعاىل اهلل شيةخ من
َ
ممَُُأ مهمُُُك   عند وجتيب فتسمع ﴾ٱلَۡمۡوَتَّٰ ُُب

 قريشاا  إن وقيل: به. آمنوا ملََا أو واإِلنذار. التذكري يف والنهاية اإِلعجاز يف الغاية ألنه القرآن هذا لكان قراءته،

ك إنْ  حممد يا قالوا  مجع) وقطائع بساتني فيها فنتخذ لنا تتسع حتى مكة عن اجلبال بقرآنك ريِّ فس نتبعك أن رَس 

ر أو (،هبا يزرع التي األرض وهي قطعة،  ابن قيص به لنا ابعث أو الشام، إىل ونتجر لنركبها الريح به لنا سخِّ

مُُبَل﴿ .فنزلت فيك، ليكلمونا آبائنا من وغريه كالب م  ۡمرُُُّلل 
َ
. كل عىل لقدرةا هلل بل ﴾ََجميًعا ُُٱِۡل

 
 اهلل بل أي: يشء

 شكيمتهم له تلني ال بأنه لعلمه بذلك، تتعلق مل إرادته أن إال اآليات، من اقرتحوه بام اإلتيان عىل قادر تعاىل

فَلَمُۡ﴿ قوله: ذلك ويؤيد (،عنادهم :أي)
َ
ُُ َُيَاْۡيُُأ مينَُُسم ُُْٱَّل  ن﴿ أحواهلم من رأوا ما مع إيامهنم من ﴾َءاَمنُٓوا

َ
ُل وُُۡأ

َُ َُُُشآءُُي مينَُُيََزاُلَُُوَلُ﴿ باهتدائهم املشيئة تعلق لعدم الناس بعض هدى نفي   معناه فإن ﴾ا ََُجميعُُٗٱنل اَسُُلََهَدىُٱّلل  ُٱَّل 

پپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ککڑڑژژڈڈڎڌڎڌ

ڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ڭۓۓےےھھھھہہہ

ٴۇۈۆۈۆۇۇڭڭڭ

ىېىېېېۉۉۅۅۋۋ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئائائ

حئجئییییىئىئىئېئېئ

ىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجبيئمئىئ

 جسمخحخجخمحجحمجيثحجىثمثيتجث
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ُْ يبُُهمَُكَفُروا مَماُتُصم ُُْب ﴿ األعامل وسوء الكفر من ﴾َصنَُعوا
وُۡ﴿ وتقلقهم تفزعهم داهية ﴾قَارمَعةُ 

َ
منُاقَرميبََُُٗتُل ُُأ ُم 

 صنعوا بام مصابني يزالون ال فإهنم مكة، كفار يف اآلية وقيل: رشرها. إليهم ويتطاير منها فيفزعون ﴾َدارمهممُۡ

َُّٰ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول ََُُحّت  تم
ۡ
م ُُوَۡعدُُُيَأ ﴿ مكة فتح أو القيامة أو املوت ﴾ٱّلل 

َُُإمنُ   المتناع ﴾٣١ُٱلۡمميَعادَُُُُيۡلمُفَُُلُُٱّلل 

 .وعال جل   كالمه يف الكذب

مرُُسلُ ُٱۡستُۡهزمئَُُلََقدُموَُ﴿ (32) منُب ۡملَۡيُتَُُقۡبلمَكُُم 
َ
مينَُُفَأ مَّل  ُُْل  ووعيد   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسلية   ﴾َكَفُروا

 وأمن   (راحة) َدعة يف الزمان من (وبرهة حيناا  أي:) مالوة ي رتك أن واإلمالء عليه. واملقرِتحني به للمستهزئني

َخۡذُتُهۡمُ ُُثمُ ﴿
َ
 إياهم. عقايب أي: ﴾٣٢ُعمَقابُمََُكنَُُفََكۡيَفُُأ

َفَمنُۡ﴿ (33)
َ
ممُ ُُهوَُُأ َُُّٰقَآئ ُمََُعَ

مَما﴿ عليها رقيب ﴾َنۡفِۢسُُك   يشء عَليه َيفى الَ  رش، أو خري من ﴾َكَسبَۡت ُُب

ُْ﴿ جزائهم من يشء عنده يفوت وال أعامهلم من مُُوََجَعلُوا ََكٓءَُُّللم  وُهۡمُ ُقُۡلُُُُشَ  ال الَّشكاء هؤالء أن عىل تنبيه   ﴾َسم 

مُۡ﴿ الَّشكة ويستأهلون العبادة به يستحقون ما هلم هل فانظروا وهمِصف   :واملعنى قوهنا.يستح
َ
ُُأ م  بل ﴾ونَُهۥُ ُُُتَنب 

مَما﴿ أتنبئونه َُُيۡعلَمَُُُلُُب ُُفم ۡرضم
َ
 ألجلها يستحقوهنا هلم بصفات أو اهلل، يعلمهم ال العبادة ونيستحق   بَّشكاء ﴾ٱِۡل

م﴿ يشء بكل العامل وهو يعلمها ال
َ
مُُأ منََُُظَّٰهمر ُب  حقيقة غري من القول من بظاهر رشكاء تسموهنم أم ﴾ٱلَۡقۡولم ُُم 

منَُُبَۡلُ﴿ معنى واعتبار مينَُُُزي  مَّل  ُُْل  لإلسالم كيدهم أو حقاا. خالوها ثم أباطيل فتخي لوا متوهيهم، ﴾َمۡكرُُهمَُُۡكَفُروا

ُْ﴿ بَّشكهم وا ُ َُعنُمُوَُصد  بميلم ُُُيُۡضلملُمَُوَمن﴿ احلق سبيل ﴾ٱلس   للهدى. يوفقه ﴾٣٣َُهاد ُُممنََُُۡلُۥَُفَما﴿ َيذله ﴾ٱّلل 

َُُعَذابُلُل ُهمُۡ﴿ (35) ۡنيَا ُُٱۡۡلَيَوَّٰةمُُفم َرةمَُُولََعَذاُبُ﴿ املصائب من يصيبهم ما وسائر واألرس بالقتل ﴾ٱدل  ُٱٓأۡلخم
َشق  ُ
َ
منَُُلَُهمَُوَما﴿ ودوامه لشدته ﴾أ مُُم   حافظ. ﴾٣٤َُواقُ ُممن﴿ رمحته من أو عذابه ِمن ﴾ٱّلل 
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ثَُلُ﴿ (34) ُُٱۡۡلَن ةمُُم  ّتم
ََُتۡرميُٱلُۡمت ُقوَنُ ُوُعمدَُُٱل 

نَۡهَُّٰر ََُُتۡتمَهاُممن
َ
ُكلَُهاُٱِۡل

ُ
ممُأ  ثمرها ينقطع ال ﴾َدآئ

ل َها ُ﴿  ي نسخ كام ي نسخ ال كذلك وظلها أي: ﴾َوظم

ملَۡكُ﴿ بالشمس الدنيا يف  املوصوفة اجلنة أي: ﴾ت

مينَُُُعۡقَبُ﴿ ُْ ُٱَّل  م ﴾ٱت َقوا  أمرهم ومنتهى مآهل 

َّٰفمرمينَُُو ُعۡقَبُ﴿ َك
 غري. ال ﴾٣٥ُٱنل ارُُُٱلۡ

مينَُ﴿ (34) َُُٓيۡفرَُحونَُُٱلۡكمَتََّٰبَُُءاَتۡيَنَُّٰهمَُُُوٱَّل  مَما ُب
نزمَلُ
ُ
 الكتاب؛ أهل من املسلمني يعني ﴾إمََلَۡك ُُأ

 النصارى، من آمن وَمن وأصحابه سالم كابن

َُوممنَُ﴿ كتبهم يوافق بام يفرحون كانوا فإهنم
ۡحَزابمُ

َ
 رسول عىل حتزبوا الذين كفرهتم يعني ﴾ٱِۡل

 وأصحابه األرشف بن ككعب بالعداوة؛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُُيُنكمرَُُُمن﴿ وأشياعهام والعاقب والسيد ۥ   ﴾َبۡعَضُه

فوه ما يوافق ما أو رشائعهم، َيالف ما وهو  حر 

ُُٓقُۡلُ﴿ منها ممۡرُتُُإمن َما
ُ
نُُۡأ

َ
ۡعبُدَُُأ

َ
َُُأ ُۡشمكََُُوَلُُٓٱّلل 

ُ
ُأ

ُ  ٓ مهۦم  أعبد بأن إيل أنزل فيام أمرت إين هلم قل أي: ﴾ب

ده، تعاىل اهلل  رشائعكم َيالف ملا تنكرونه ما وأما إنكاره، إىل لكم سبيل وال الدين، يف العمدة وهو وأوحِّ

ُُْإمََلۡهمُ﴿ األحكام جزئيات يف اإِلهلية والكتب الَّشائع خمالفة )بغريب( ببدع فليس ۡدُعوا
َ
ُابُمُ ََُمُُِإَوََلۡهمُ﴿ غريه إىل ال ﴾أ

 التفاريع من ذلك عدا ما وأما األنبياء، بني عليه املتفق القدر هو وهذا غريه. إىل ال للجزاء مرجعي وإليه ﴾٣٦

 فيه. املخالفة إلنكاركم معنى فال واألمم، باألعصار َيتلف فمام

مَكُ﴿ (34) َّٰل نَزۡلَنَّٰهَُُُوَكَذ
َ
مي ُٗ﴿ احلكمة ضيهتقت بام والوقائع القضايا يف حيكم ﴾ُحۡكًماُأ  بلسان مرتمجاا  ﴾ا َُعَرب

ئمنُم﴿ وحفظه فهمه هلم ليسهل العرب
ۡهَوآَءُهمُٱت بَۡعَتَُُولَ

َ
 إىل والصالة دينهم كتقرير إليها، يدعونك التي ﴾أ

مُُممنَُُلََكَُُما﴿ ذلك بنسخ ﴾ٱلۡعملۡمُمُممنََُُجآَءكََُُماَُبۡعدَُ﴿ عنها حولت ما بعد قبلتهم ُ ُممنُٱّلل   ﴾٣٧َُواقُ َُوَلَُُولم 
 دينهم. يف الثبات عىل للمؤمنني وهتييج ألطامعهم، حسم   وهو عنك. العقاب ويمنع ينرصك

رَۡسلۡنَاَُولََقدُۡ﴿ (38)
َ
منُرُُسٗلُُأ ۡزَوَّٰجُُٗلَُهمُُۡوََجَعلۡنَا﴿ مثلك بََّشاا  ﴾َقۡبلمَكُُم 

َ
مي ٗة ُُاأ  هي كام وأوالداا  نساءا  ﴾َوذُر 

مرَُسولُ ََُكنََُُوَما﴿ لك ن﴿ وسعه يف يكن ومل له يصح وما ﴾ل
َ
َُُأ تم

ۡ
لتَمس وحكم   عليه ت قرَتح ﴾يَةُ أَِبُيَأ ُ﴿ منه ي  ُإمل 

م ُُبمإمۡذنُم ُم﴿ (به يأيت الذي أي:) بذلك املل   فإنه ﴾ٱّلل 
َجلُ ُلمُك 

َ
 عىل ي كتب حكم   وأمد وقت لكل ﴾٣٨ُكمتَابُلُأ

 استصالحهم. يقتضيه ما عىل العباد

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڤڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭڭۓۓےےھھھھہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

خبمبحبجبيئىئمئحئجئیی

 يثىثمثجثيتىتختمتحتجتيبىب

 
 



 414 عشر ثدالثال اجلزء                 الرعد سورة 

(39) ﴿ُْ َُُُيۡمُحوا مُتُ ﴿ نسخه َيستصوب ما ينسخ ﴾يََشآءَُُُماُٱّلل   يمحو وقيل: حكمته. تقتضيه ما ﴾َويُثۡب

 مثبتاا  غريه ويرتك جزاء، به يتعلق ال ما احلفظة كتاب من يمحو وقيل: مكاهنا. احلسنات ويثبت التائب سيئات

ۥُٓ﴿ مُ ُوَعمنَدهُ
ُ
كمَتَّٰبُمُأ

 وهو إال كائن من ما إذ (زيلاأل تعاىل اهلل علم أو) املحفوظ اللوح وهو الكتب أصل ﴾٣٩ُٱلۡ

 فيه. مكتوب

اُِإَون﴿ (51) ميَُبۡعَضُُنُرميَن َكُُم  وُُۡنَعمُدُهمُُۡٱَّل 
َ
يَن َكُُأ  أوعدناهم ما بعض أريناك احلال دارت وكيفام ﴾َنتَوَف 

َّٰغَُُُعلَۡيَكُُفَإمن َما﴿ قبله توفيناك أو  فال) حتتفل فال يك،عل ال للمجازاة ﴾٤٠ُٱۡۡلمَساُبُُوََعلَۡينَا﴿ غري ال ﴾ٱۡۡلََل

 له. فاعلون فإنا بعذاهبم، تستعجل وال بإعراضهم (تبالِ 

وَُ﴿ (51)
َ
ُُْلَمُُۡأ ن اُيََرۡوا

َ
ُُأ تم

ۡ
ۡرَضُُنَأ

َ
ۡطَرافمَها ُُممنُُۡنَنُقُصَها﴿ الكفرة أرض ﴾ٱِۡل

َ
 منها. املسلمني عىل نفتحه بام ﴾أ

َُُوٱ﴿ (وتتقلص تنقص املَّشكني وأوطان ،تزداد املسلمني فديار )أقول: مَبَُُلََُُيُۡكمُُُّلل  ُُُمَعق  ُۡكممهمۦ   راد   ال ﴾ۡلم

َُسميعُُُوَُهوَُ﴿ تغيريه يمكن ال كائن وذلك باإِلدبار، الكفر وعىل باإلقبال لإِلسالم حكم أنه واملعنى: له.
 الدنيا. يف واإلجالء بالقتل عذهبم ما بعد اآلخرة يف قليل عام فيحاسبهم ﴾٤١ُٱۡۡلمَسابمُ

مينََُُمَكرََُُوقَدُۡ﴿ (52)  من وهذا )أقول: ﴾ا ََُجميعُُٗٱلَۡمۡكرُُُفَلمل همُ﴿ منهم واملؤمنني بأنبيائهم ﴾َقۡبلمهممُُۡممنُٱَّل 

َُماَُيۡعلَمُُ﴿ غريه دون منه املقصود هو ما عىل القادر فإنه مكره، دون بمكر   يؤبه ال إذ (باللفظ اللفظ مقابلة
ُبُ ُ ُُك ُُتَۡكسم َّٰرُُُوََسَيۡعلَمُُ﴿ جزاءها فيعد   ﴾َنۡفس  مَمنُُۡٱلُۡكف  ارمُُُعۡقَبُُل  العذاب يأتيهم حيثام احلزبني، من ﴾٤٢ُٱدل 

 هبم. تعاىل اهلل ملكر كالتفسري وهذا منه، غفلة يف وهم هلم املعد  
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مينََُُويَُقوُلُ﴿ (53) ُُْٱَّل   ﴾ُمرَۡسٗل ُُلَۡسَتَُُكَفُروا

مَُُكَفَُُّٰقُۡلُ﴿ اليهود رؤساء هبم املراد :قيل مٱّلل  ُب
ُُاَشهميَد ُ  عىل األدلة من أظهرَ  فإنه ﴾َوبَيۡنَُكمُُۡبَيۡنم

َُوَمنُۡ﴿ عليها يشهد شاهد عن ي غني ما لتيرسا
 ألف وما آنالقر علم   ﴾٤٣ُٱلۡكمَتَّٰبُمُعملۡمُُُعمنَدهُۥ

 ابن وهو ،التوراة م  عل أو املعجز؛ النظم من عليه

 اللوح علم أو وأضابه؛ عنه تعاىل اهلل ريض سالم

 يستحق   بالذي وكفى أي: ؛عاىلت اهلل وهو ،املحفوظ

 إال املحفوظ اللوح يف ما يعلم ال وبالذي ،العبادة

 منا. الكاذب فيخزي ،بيننا شهيداا  ،هو

 اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد

 ،حممد سيدنا عىل تعاىل اهلل وصىل .الرعد سورة

 احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني حبهوص آله وعىل

 العاملني َربِّ  هلل

¬ 
 إبراهيم سورة

 آية ومخسون اثنتان ويه مكيَّة
ُُالٓر ُ﴿ (1) نَزلَۡنَّٰهُُُكمَتَّٰب 

َ
ُۡخرمجَُُإمََلَۡكُُأ نه ما إىل إياهم بدعائك ﴾ٱنل اَسُُّلم لَُمَّٰتمُُممنَُ﴿ تضم   أنواع من ﴾ٱلظ 

مهممُُۡذۡنُمبمإمُ﴿ اهلدى إىل ﴾ٱنل ورمُُإمَلُ﴿ الضالل َرَّٰطمُُإمَلَُّٰ﴿ وتسهيله بتوفيقه ﴾َرب   وختصيص   ﴾١ُٱۡۡلَمميدُمُٱلَۡعزميزمُُصم

 سالكه(. )أي: سابله َييب وال سالكه يذل   ال أنه عىل للتنبيه (واحلميد العزيز :أي) الوصفني

مُ﴿ (2) ميُٱّلل  َُُماََُلُۥُٱَّل  َمََّٰوَّٰتُمُفم َُُوَماُٱلس  ُ ُفم ۡرضم
َ
 كالعَلم اجلاللة( لفظ )أي: وهو (لنسفي[]ا وملكاا  )خلقاا  ﴾ٱِۡل

﴿ احلق عىل باملعبود الختصاصه
َّٰفمرمينََُُوَوۡيلُل ملَۡك

يدُ َُعَذابُ ُممنُُۡل   من به ََيرج ومل بالكتاب كفر ملن وعيد   ﴾٢َُشدم

 النور. إىل الظلامت

مينَُ﴿ (3) ب ونَُُٱَّل  ۡنيَاُٱۡۡلَيَوَّٰةَُُيَۡستَحم ُُٱدل  َرةمََُُعَ  أن نفسه من يطلب لليشء املختار فإن يها،عل َيتاروهنا ﴾ٱٓأۡلخم

 شؤون ويرتكون الدنيا حبِّ  يف ينغمسون الذين الدنيا أهل شؤون من هذا )أقول: غريه من إليها أحب   يكون

م َمن َيرسون. وبذلك اآلخرة، يف ثمرهتا وتكون الدنيا يف حتصل التي اآلخرة  يكون الدنيا عىل وآخرته دينه قد 

پپپٻپٻٻٻٱ

 ٺٺٺٺڀڀڀڀ

مبُُُۡسوَرةُُ  َراهميمَُإ

¬ 
ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇ

ڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ۓۓےےھھھ

ۆۇۇڭڭڭڭ

 ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۆۈ
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ض عكسه انك ومن الناجني، من  مل وإذا عنه، اهلل عفا رجع فإذا االيامن، أهل من كان إذا تعاىل اهلل اىل أمره نفوِّ

ضاا  أمره يكون أو الكبائر، املنكرات عن باستنكافه عنه يعفو أن إما يرجع  أن املؤمن حق لكن تعاىل. اهلل إىل مفو 

ح مها آخرته يرجِّ ونَُ﴿ (احلاجة بقدر بدنياه ويشتغل دنياه، عىل ويقدِّ مَُُسبميلُمَُعنَُويَُصد   عن الناس بتعويق ﴾ٱّلل 

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ فيه ليقدحوا احلق عن ميالا( )أي: ونكوباا  زيغاا  هلا ويبغون ﴾عموًَجا َُُويَبُۡغوَنَها﴿ اإليامن
ُ
ُُأ  ﴾٣ُبَعميدُ َُضَلَِّٰۢلُفم

 بمراحل. عنه ووقعوا احلق عن ضلوا أي:

(5) ﴿ُٓ رَۡسلۡنَاَُوَما
َ
ُإمُُر ُسولُ ُممنُأ ملمَسانُمُل  َُ﴿ فيهم وب عث منهم هو الذي قومه بلغة إال ﴾قَۡوممهۦمُب م ُبَي   ﴾لَُهۡمُ َُلم

 يدعَوهم، بأن إليه الناس َأوىل فإهنم غريهم، إىل ويرتمجوه ينقلوه ثم ورسعة، بي رس عنه فيفقهوه به أِمروا ما

ل ُ﴿ أوالا  عشريته بإنذار ملسو هيلع هللا ىلص النبي أِمر ولذلك ينذَرهم، بأن وأحق َُُُفيُضم  اإِليامن عن فيخذله ﴾يََشآءَُُُمنُٱّلل 

 وال ي ِضل   ال الذي ﴾٤ُٱۡۡلَكميمُُ﴿ مشيئته عىل ي غلب فال ﴾ٱلَۡعزميزُُُوَُهوَُ﴿ له بالتوفيق ﴾يََشآُء َُُمنَُويَۡهدمي﴿

. إال هَيدي  حلكمة 

رَۡسلۡنَاَُولََقدُۡ﴿ (4)
َ
ُٓأَِبُُموَسَُُّٰأ َّٰتمنَا نُۡ﴿ همعجزات وسائر والعصا اليد يعني ﴾َي

َ
ۡخرمجُُۡأ

َ
لَُمَّٰتُمُممنَُُقَۡوَمَكُُأ ُٱلظ 

مرُۡهمُٱنل ورمُُإمَلُ َّٰمُمَُوَذك  ي ى
َ
مأ م ُُب ا. العرب وأيام   الدارجة. األمم عىل وقعت التي بوقائعه ﴾ٱّلل   بنعامئه وقيل: حروهب 

﴿ وبالئه
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل ُمُٓأَلَيَّٰت َُُذ

مُك   أنزل بام سمع إذا فإنه نعامئه. عىل ويشكر بالئه عىل يصرب ﴾٥َُشُكور َُُصب ار ُُل 

 لكل املراد وقيل: والشكر. الصرب من عليه جيب ملا وتنبه اعترب النعامء من عليهم وأفيض البالء من قبله   َمن عىل

 املؤمن. عنوان والشكر الصرب أن عىل تنبيهاا  بذلك عنه عرب   وإنام مؤمن،
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ُُْلمَقوۡممهمُُُموَسَُُّٰقَاَلُُِإَوذُۡ﴿ (4) مۡعَمةَُُٱۡذُكُروا مُُن ُٱّلل 
َُّٰكمُإمذَُُۡعلَۡيُكمُۡ جنَى

َ
منُُۡأ  اذكروا أي: ﴾فمرَۡعۡونََُُءالُمُم 

 ﴾يَُسوُمونَُكمُۡ﴿ إياكم إنجائه وقت عليكم نعمته

ُونَُُٱلَۡعَذابمُُُسوٓءَُ﴿ يذيقونكم( )أي: ۡبنَآَءُكمَُُۡويَُذِب م
َ
ُأ

مَسآَءُكۡمُ ﴿ يستبقون( )أي: ﴾َويَۡستَۡحيُونَُ ُُن َُوفم
َّٰلمُكم  تعاىلو تبارك اهلل بإقدار إنه ثحي من ﴾َذ

منُبََلٓءلُ﴿ فيه وإمهاهلم إياهم مُكمُُۡم  ب  يمُلُر   ﴾٦َُعظم
 منه. ابتالء

ذ نَُُِإَوذُۡ﴿ (4)
َ
 :أي) آذن بمعنى ﴾َرب ُكمُُۡتَأ

ُلَئمن﴿ (السالم عليه موسى كالم من وهو .أْعَلمَ 
 من عليكم أنعمت ما إرسائيل بني يا ﴾َشَكۡرُتمُۡ

 الصالح والعمل يامنباإلِ  وغريه اإلنجاء

زميَدن ُكۡمُ ﴿
َ
 ﴾َكَفۡرُتمَُُۡولَئمن﴿ نعمة إىل نعمة ﴾َِل

﴿ عليكم أنعمت ما
ُُإمنُ  يدُلَُعَذابم  فلعل ﴾٧ُلََشدم

 أكرم عادة ومن شديداا، عذاباا  الكفران عىل عذبكمأ

ح أن األكرمني ض بالوعد يرصِّ  بالوعيد. ويعرِّ

ُُْإمنُُموَسََُُٰٓوقَاَلُ﴿ (8) ُُتَۡكُفُرٓوا
َ
َُُوَمنُنتُمُۡأ ُُفم ۡرضم

َ
﴿ الثقلني من ﴾اََجميعُُٗٱِۡل

منُ  َُُفَإ ُيُٱّلل   شكركم عن ﴾لََغنم

 فام املخلوقات. ذرات بنعمه وتنطق املالئكة، حتمده حممود ذاته، يف للحمد مستحق   ﴾٨َُِحميدُ ﴿ لنعمته

ضتموها اإلنعام مزيد حرمتموها حيث أنفسكم إال بالكفران ضرتم  يد.الشد للعذاب وعر 

لَمُۡ﴿ (9)
َ
تمُكمُُۡأ

ۡ
ُُْيَأ مينََُُنبَُؤا  أو والسالم الصالة عليه موسى كالم من ﴾َوَثُمودَُُوَََعد ُُنُوحُ ُقَوۡمُمَُقبۡلمُكمُُۡممنُٱَّل 

مينَُ﴿ تعاىل اهلل من مبتدأ كالم َُُيۡعلَُمُهمَُُۡلَُُبۡعدمهممُُۡممنُ ُوَٱَّل  ُ ُُإمل   تعاىل اهلل إال عددهم يعلم ال لكثرهتم أهنم أي: ﴾ٱّلل 

مَنَّٰتمُُرُُسلُُهمَُجآَءۡتُهمُۡ﴿ مٱۡۡلَي  ُُْب ٓوا َيُهمُُۡفََرد  يۡدم
َ
ُُٓأ َّٰهمهممُُۡفم فَۡو

َ
 والسالم. الصالة عليهم الرسل به جاءت مما غيظاا  فعضوها ﴾أ

 والسالم الصالة يهمعل لألنبياء إسكاتاا  أو الضحك. غلبه كمن عليه استهزاء أو منه تعجباا  عليها وضعوها أو

 :أي األيادي، بمعنى األيدي :وقيل التكلم. من يمنعوهنم األنبياء أفواه يف رد وها أو األفواه. طباقبإ هلم وأمراا 

 ومل كذبوها إذا ألهنم أفواههم، يف والَّشائع احلكم من إليهم أوحَي  وما مواعظهم هي التي األنبياء أيادي ردوا

ُْ﴿ منه جاءت حيث إىل ردوها فكأهنم يقبلوها َُُٓكَفۡرنَاُاإمن َُُوقَالُٓوا مَما لۡتُمُب رۡسم
ُ
مهۦمُأ ُُِإَون ا﴿ زعمكم عىل ﴾ب َُشك ُ ُلَفم

ا مم  ُُٓم   اليشء. إىل تطمئن ال وأن النفس قلق وهي ريبة، ذي أي: ﴾٩ُُمرميبُ ﴿ اإليامن من ﴾إمََلۡهمُُتَۡدُعوَننَا

ُُرُُسلُُهمُُۡقَالَۡتُ﴿ (11) فم
َ
مُُأ  األدلة لكثرة الشك حيتمل ال وهو تعاىل اهلل إىل ندعوكم إنام أي: ﴾َشك ُُٱّلل 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٿٿٿٿٺ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگکگکککڑڑ

ںڱڱڱڱڳڳڳگڳ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھھہہ

ۈۆۈۆۇۇڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئەئەئائائىىېېېې

 ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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رمُ﴿ بقوهلم: ذلك إىل وأشاروا عليه. داللتها وظهور َّٰتُمُفَاطم َمََّٰو ُ ُٱلس  ۡرضم
َ
 إيانا ببعثه اإِليامن إىل ﴾يَۡدُعوُكمَُُۡوٱِۡل

َۡغفمرَُ﴿ منُلَُكمَُلم مُكمُُۡم   وقيل املظامل. دون جيب ه اإلسالم فإن تعاىل، وبينه بينكم ما وهو ذنوبكم، بعَض  ﴾ذُنُوب

 حيث املغفرة أن فيه املعنى ولعل اخلطابني، بني تفرقةا  القرآن مجيع يف املؤمنني دون الكفرة خطاب يف بِمن جيء

 عن والتجنب بالطاعة مشفوعة   املؤمنني خطاب يف جاءت وحيث اإِليامن، عىل مرتبة   الكفار خطاب يف جاءت

رَُ﴿ املظامل عن اخلروج فتتناول ذلك، ونحو املعايص م َجلُ ُإمَلَُُُٰٓكمَُۡويُؤَخ 
َ
ُ ُأ َسم ٗ  وجعله تعاىل اهلل سامه وقت إىل ﴾م 

ُْ﴿ أعامركم آخر نتُمُُۡإمنُُۡقَالُٓوا
َ
ُُأ مۡثلُنَاُبََشُلُإمل  ون فلمَ  علينا، لكم فضَل  ال ﴾م  َص   تعاىل اهلل شاء ولو دوننا؟ بالنبوة خت 

نُتُرميُدونَُ﴿ أفضل جنس   من لبعث رسالا  البَّش إىل يبعث أن
َ
اُونَاتَُصدُ ُأ  الدعوى هبذه ﴾َءابَآُؤنَاَُيۡعبُدََُُُكنََُُعم 

تُونَا﴿
ۡ
مُسلَۡطَّٰنُ ُفَأ بميُ ُب  مل كأهنم النبوة. ادعائكم صحة عىل أو املزية، هلذه واستحقاقكم فضلكم عىل يدل   ﴾١٠ُم 

 (.دياا متا أي:) وجِلاجاا  تعن تاا  أخرى آية عليهم واقرتحوا واحلجج، البينات من به جاؤوا ما يعتربوا
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ۡنُُُإمنُرُُسلُُهمُُۡلَُهمُُۡقَالَۡتُ﴿ (11) َُُّن  ُبََشُلُإمل 
مۡثلُُكمُۡ نُ ُم  ََُُوَلَّٰكم ََُُّٰيُمنُ ُٱّلل  ُممنُُۡيََشآءَُُُمنََُعَ
ُ مۦ   وجعلوا اجلنس، يف مشاركتهم سل موا ﴾عمبَادمه

 وَمن ه   تعاىل اهلل فضَل  بالنبوة الختصاصهم املوجب

 وأن عطائية، وةالنب أن عىل دليل وفيه عليهم.

 تعاىل اهلل بمشيئة بعض عىل ائزاتاجل بعض ترجيح

 تعاىل اهلل عند الدرجات كل   يقولون: ولذا )أقول:

ة( إال بالعمل ََُُٓكنََُُوَما﴿ النبو  نُنَلَا
َ
تميَُكمُأ

ۡ
مُسلَۡطَّٰنُ ُن أ ُب

ُ م ُُبمإمۡذنُمُإمل   وال باآليات اإِلتيان لنا ليس أي: ﴾ٱّلل 

 بام نأيت حتى استطاعتنا به (تنفرد أي:) تستبد  

 تعاىل، اهلل بمشيئة يتعلق أمر   هو وإنام اقرتحتموه،

ُ﴿ اآليات من بنوع نبير  كل فيخص مَُُوََعَ ُٱّلل 
ُم
 الصرب يف عليه فلنتوكْل  ﴾١١ُٱلُۡمۡؤممنُونَُُفَلۡيَتََوك 

موا ومعاداتكم. معاندتكم عىل  لإلشعار األمر عم 

 قصداا  فسهمأن به وقصدوا التوكل، يوجب بام

 تعاىل: قوله ترى أال أولياا.

َُُٓوَما﴿ (12) ُُنَلَا ل 
َ
َُُأ َُُنتََوك  مََُُعَ َّٰنَاَُوقَدُۡ﴿ عليه؟ نتوكل ال أن يف لنا عذر   أي   أي: ﴾ٱّلل   التي ﴾ُسبُلَنَا َُُهَدى

﴿ (وعال جل بإرادته أي:) بيده كلها األمور أن ونعلم هبا، نعرفه
نُ  َ ََُُّٰونَلَۡصَبم ََُُٓعَ دوا ﴾اذَۡيتُُمونَا ُءََُُما  توكلهم به أك 

ُ﴿ عليهم الكفار من جيري بام مباالهتم وعدم مَُُوََعَ ُمُٱّلل 
ُونَُُفَلۡيَتََوك  م  ما عىل املتوكلون فليثبت ﴾١٢ُٱلُۡمتََوَّك 

لهم من استحدثوه  إيامهنم. عن املسب ب توك 

مينََُُوقَاَلُ﴿ (13) ُُْٱَّل  مرُُسلمهممَُُۡكَفُروا منُُۡمنَلُۡخرمَجن كُُُل ُُٓم  نَا ۡرضم
َ
وُُۡأ

َ
َُُّلَُعوُدنُ ُأ  يكون أن عىل َحلفوا ﴾ممل تمنَا ُُفم

 مل تهم عىل يكونوا مل ألهنم الصريورة بمعنى وهو ملتهم، إىل عْود هم أو للرسل، إخراجهم إما األمرين: أحد  

وَۡحَُٰٓ﴿ قط  
َ
َّٰلممميَُُنَلُۡهلمَكنُ ﴿ رسلهم إىل أي: ﴾َرب ُهمُُۡإمََلۡهممُُۡفَأ  ﴾.١٣ُٱلظ 

ۡرَضَُُولَنُۡسكمنَن ُكمُُ﴿ (15)
َ
همۡمُ ُممنُ ُٱِۡل مَكُ﴿ ودياَرهم أرَضهم أي: ﴾َبۡعدم َّٰل  وهو به، املوحى إىل إشارة   ﴾َذ

مَمنُۡ﴿ املؤمنني وإسكان الظاملني إهالك َُُخاَفُُل  للحكومة العبادَ  فيه يقيم الذي املوقف وهو موقفي؛ ﴾َمَقامم

 للكفار. املوعود عذايب أي: ﴾١٤ُوَعميدُمُوََخاَفُ﴿ املهألع وحفظي عليه قيامي أو القيامة، يوم

(14) ﴿ُْ  والضمري أعدائهم. وبني بينهم القضاء أو أعدائهم، عىل الفتح تعاىل اهلل من سألوا ﴾َوٱۡستَۡفتَُحوا

 املبطل وهيلك املحق   ينرص أن سألوه كلهم فإن للفريقني. وقيل للكفرة :وقيل والسالم. الصالة عليهم لألنبياء

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃچڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچ

ژڈڈڎڎڌڌ

گگگککککڑڑژ

ڱڱڳڳڳڳگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھھھہہہہۀۀ

ڭڭڭۓۓےےھ

ۋٴۇۋۈۈۆۆۇۇڭ

ېىېېېۉۉۅۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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 للحق معاند تعاىل اهلل عىل متكرب عات   كل وخاب املؤمنون فأفلح هلم، ففتح أي: ﴾١٥َُعنميدُ َُجب ارُ ُُك ُُوََخاَبُ﴿

  يفلح. فلم

من﴿ (14) مهۦمُم   اآلخرة يف إليها مبعوث   الدنيا، يف شفريها عىل واقف فإنه يديه، بني من أي: ﴾َجَهن مَُُُوَرآئ

آء ُُممنَُويُۡسَقَُّٰ﴿ يُم   .النار أهل جلود من يسيل ما وهو ﴾١٦ُدُ َصدم

يُغُهۥُيََكادَُُُوَلُ﴿ (بلعه أي:) جرعه يتكلف ﴾َيتََجر ُعُهۥ﴿ (14)  فكيف يسيغه أن ي قارب وال ﴾يُسم

تميهمُ﴿ نفس   وقبولِ  بسهولة احللق عىل الَّشاب جواز والسوغ: عذابه. فيطول به يغص   بل يسيغه؟
ۡ
ُٱلَۡموُۡتَُُويَأ

ُمُممن
 من حتى جسده، من مكان كل من وقيل: اجلهات. مجيع من به فتحيط الشدائد، من أسبابه أي: ﴾َمََكنُ ُُك 

ُ ُُهوََُُوَما﴿ رجله وإهبام شعره أصول مت  مَمي  مهۦمَُوممن﴿ فيسرتيح ﴾ب َُُعَذاب ُ﴿ يديه بني ومن ﴾َوَرآئ  أي: ﴾١٧َُغلميظل

 الدنيا يف الكفار عمر إن يقال ال )أقول: نارال يف اخللود هو وقيل: عليه. هو مما أشد عذاباا  وقت كل يف يستقبل

 يف خلوده فإن ولذا كفره، عىل يبقى السنني آالف الدنيا يف بقي لو الكافر ألن جهنم؟ يف َيل دون فلمَ  قليل،

 (.ذلك بمقابلة يكون جهنم

ثَُلُ﴿ (18) مينَُُم  ُُْٱَّل  مهمۡمُ َُكَفُروا مَرب  ۡعَمَّٰلُُهمُۡ﴿ عليكم يتىل فيام :أي ﴾ب
َ
ۡتَُُمادُ َكرَُُأ مهمُُٱۡشتَد  ميحُُُب  محلته ﴾ٱلر 

ُ﴿ به الذهاب وأرسعت ُ ُيَۡومُ ُفم ف   وإغاثة الرحم وصلة الصدقة من صنائعهم شب ه ؛الريح شديد أي: ﴾ََعصم

 من أساس غري عىل لبنائها - منثوراا  هباء وذهاهبا حبوطها يف مكارمهم من ذلك ونحو الرقاب وعتق امللهوف

ُ﴿ العاصفة الريح طريته برماد لألصنام أعامهلم أو - إليه هبا والتوجه تعاىل اهلل معرفة ُرونَُُل   القيامة يوم ﴾َيۡقدم

ا﴿ ُُْممم  َُّٰ﴿ أعامهلم من ﴾َكَسبُوا ء  ََُُعَ مَكُ﴿ الثواب من أثراا  له يرون فال طه،حلبو ﴾ََشۡ َّٰل  مع ضالهلم إىل إشارة   ﴾َذ

َُّٰلُُُهوَُ﴿ حمسنون أهنم حسباهنم َل  احلق. طريق عن البعد يف الغاية نهفإ ﴾١٨ُٱۡۡلَعميدُُُٱلض 
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لَمُۡ﴿ (19)
َ
 به واملراد ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبي خطاب   ﴾تَرَُُأ

 التلوين عىل الكفرة من واحد لكل وقيل: أمته.

﴿ (التشكيل أي:)
نُ 
َ
َُُأ َمََّٰوَّٰتُمَُخلَقَُُٱّلل  ۡرَضُُٱلس 

َ
َُوٱِۡل

 ُ م مٱۡۡلَق   عليه ختلق أن حيق الذي والوجه باحلكمة ﴾ب

ُُإمن﴿
ۡ
تُمُمُۡيُۡذهمۡبكُُُيََشأ

ۡ
قُ َُويَأ

َلۡ يدُ ُِبم  ﴾١٩َُجدم
 ذلك رت ب مكانكم. آخر خلقاا  وَيلق ي عدمكم

 به استدالالا  واألرض للسموات خالقاا  كونه عىل

 عليه يتوقف وما أصوهلم خلق من فإن عليه،

هنم ثم ختليقهم  الطبائع وتغيري الصور بتبديل كو 

 عليه يمتنع ومل آخر، بخلق يبدهلم أن عىل قادر

  :تعاىل قال امك ذلك،

مَكَُُوَما﴿ (21) َّٰل َُُذ مََُُعَ مَعزميز ُُٱّلل   بمتعذر ﴾٢٠ُب

، أو  تعاىل له اختصاص ال لذاته قادر فإنه متعرسِّ

 وَمن (عنده متساو   فالكل) مقدور دون بمقدور

عبد به ي ؤَمن بأن حقيقاا  كان شأنه هذا كان  رجاءا  وي 

 اجلزاء. يوم عقابه من وخوفاا  لثوابه

َُْوبَرَُ﴿ (21) مُُُزوا  عىل للِْ أو وحماسبته. تعاىل اهلل ألمر القيامة يوم قبورهم من يربزون أي: ﴾اََجميعُُّٗللم 

 لل انكشفوا القيامة يوم كان فإذا تعاىل، اهلل عىل ختفى أهنا ويظنون الفواحش ارتكاب َيفون كانوا فإهنم ظنِّهم،
َُُْفَقاَلُ﴿ أنفسهم عند تعاىل ُؤا َعَفَٰٓ مينَُ﴿ الرأي ضعاف به يريد ضعيف، عمج األتباع. ﴾ٱلض  مَّل  ُُْل ٓوا  ﴾ٱۡستَۡكََبُ

 عن واإلعراض الرسل تكذيب يف ﴾اَتَبعُُٗلَُكمُُُۡكن اُإمن ا﴿ واستغَوْوهم استتبعوهم الذين لرؤوسائهم

نتُمَُفَهۡلُ﴿ نصائحهم
َ
ۡغنُونَُُأ مَُُعَذابُمُممنُۡ﴿ عنا دافعون ﴾َعن اُم  ء  ُُممنُٱّلل   هو لذيا اليشء بعض أي: ﴾ََشۡ

ُْ﴿ تعاىل اهلل عذاب َّٰنَاُلَوُۡ﴿ هبم: فعلوا عام واعتذاراا  األتباع معاتبة عن جواباا  استكربوا الذين أي: ﴾قَالُوا َُهَدى
ُُ َُسَوآءُ ﴿ ألنفسنا. اخرتناه ما لكم اخرتنا أي: فأضللناكم، ضللنا ولكن ،﴾لََهَديَۡنَُّٰكۡمُ ﴿ له ووفقنا لإليامن ﴾ٱّلل 
ُٓ َُُٓعلَۡينَا َجزمۡعنَا
َ
مُُۡأ

َ
نَاُأ ُُممنُنَلَاَُما﴿ والصرب اجلزع علينا مستويان ﴾َصََبۡ ميص   العذاب. من ومهرب منجى ﴾٢١َُّم 

ۡيَطَّٰنَُُُوقَاَلُ﴿ (22) اُٱلش  َُُلَم  ۡمرُُُقُضم
َ
ِرغ أ حكِم ﴾ٱِۡل  خطيباا  النار النار وأهل اجلنة اجلنة أهل ودخل منه وف 

﴿ الثقلني: من األشقياء يف
َُُإمنُ  ُمُوَۡعدَُُمُۡوََعَدكُُُٱّلل   الوعد وهو أنجزه. وعداا  أو ينَجز، أن حقه من وعداا  ﴾ٱۡۡلَق 

 لكم تشفع فاألصنام كانا وإن حساب، وال بعث ال أن وهو الباطل، وعد ﴾َووََعدت ُكمُۡ﴿ واجلزاء بالبعث

ۡخلَۡفتُُكۡمُ ﴿
َ
َََُُكنََُُوَماُفَأ منَُعلَۡيُكمُلم ، ﴾ُسلَۡطَّٰنُ ُم  ُٓ﴿ عايصوامل الكفر إىل فأجلئكم تسل ط  نُإمل 

َ
 إال ﴾َدَعۡوتُُكمُُۡأ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳگگگگکککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھہہہہۀڻۀڻ

ڭڭۓےۓےھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋ

وئەئەئائائىىېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 حئجئییییىئىئ
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ُ ُفَٱۡستََجبۡتُمُۡ﴿ السلطان جنس من ليس وهو بتسويل، إليهام إياكم دعائي ُُفََلُ﴿ إجابتي أرسعتم ﴾لم  ﴾تَلُوُمونم

ح من فإن بوسوستي، ُْ﴿ ذلك بأمثال يالم ال بالعداوة رص  نُفَسُكمُ َُولُوُمٓوا
َ
 ومل دعوتكم، إذ أطعتموين حيث ﴾أ

 دعاكم. ملا ربكم تطيعوا

 لصحتها يكفي إذ عليه، يدل ما فيها وليس بأفعاله، العبد استقالل عىل ذلك بأمثال املعتزلة واحتجت

 واجلامعة(. السنة أهل )أي: أصحابنا يقوله الذي الكسب وهو فعله، يف ما مدخل   العبد لقدرة يكون أن

حو تعاىل اهلل ألن االختياري، اجلزء عن مسؤول العبد )أقول:  باملخالفات أخذتم فإذا واملخالف، املوافق ض 

 به(. يؤاخذ العبد لكن اا ضعيف كان وإن وهو االختياري، باجلزء ذلك يكون

﴿ُٓ ا نَا ُُم 
َ
مُمۡۡصمخمُكمُُۡأ ُٓ﴿ العذاب من بمغيثكم ﴾ب نتُمَُوَما

َ
ُ ُأ مُمۡۡصمخم ُ﴿ بمغيثي   ﴾ب َُُٓكَفۡرُتُُإمن م مَما ۡكتُُمونُمُب ُۡشَ

َ
ُأ

 منه تربأت بمعنى الدنيا، يف أي اليوم، هذا قبل من إياي بإرشاككم اليوم كفرت إين أي: ﴾َقۡبُل ُُممن

 األصنام عبادة من إليه دعوتكم فيام إياي بطاعتكم تعاىل اهلل وهو أرشكتمونيه بالذي كفرت أو واستنكرته.

﴿ والسالم الصالة عليه آلدم بالسجود أمره رَدْدت   حني إرشاككم، قبل من وغريها
َّٰلممميَُٱُإمنُ  َُعَذاب ُُلَُهمُُۡلظ 

مُل َلم
َ
 حتى هلم وإيقاظ   للسامعني لطف   ذلك أمثال حكاية ويف تعاىل. اهلل من كالم   ابتداء   أو كالِمه، تتمة   ﴾٢٢ُأ

 عواقبهم. ويتدبروا أنفسهم حياِسبوا

َلُ﴿ (23) ۡدخم
ُ
مينََُُوأ ُُْٱَّل  َُُْءاَمُنوا َّٰلمَحَّٰتمُُوََعمملُوا َّٰت ُُٱلص  نَۡهَّٰرُُُتمَهاََتُُۡممنََُتۡرميَُجن 

َ
مينَُُٱِۡل ُبمإمۡذنُمُفميَهاَُخَِّٰلم

ۡمُ  مهم ُتُهمُۡ﴿ السالم عليه املالئكة هم واملدِخلون وأمره، تعاىل اهلل بإذن ﴾َرب  َّٰمُ ُفميَهاََُتمي   حتييهم أي: ﴾٢٣َُسَل

 .وعال جل   رهبم بإذن بالسالم فيها املالئكة

لَمُۡ﴿ (25)
َ
َُُُضََبَُُكۡيَفُُتَرَُُأ مبَةَُُٗكمَمةُٗ﴿ ووضعه اعتمده كيف ﴾َمثَٗلُُٱّلل  مبَةُ َُكَشَجَرة َُُطي   جعل أي: ﴾َطي 

ۡصلَُها﴿ طيبة كشجرة طيبة كلمة
َ
ُ﴿ وأعالها ﴾َوفَرُۡعَها﴿ فيها بعروقه ضارب األرض يف ﴾ثَابمتُأ َمآءمُُفم   .﴾٢٤ُٱلس 
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(24) ﴿ُٓ ُكلََهاُتُۡؤتم
ُ
ُُك ُ﴿ ثمرها تعطي ﴾أ

مَها ُُبمإمۡذنُم﴿ رهاإِلثام تعاىل اهلل وق ته ﴾حميِۢن  بإرادة ﴾َرب 

َُُُويَۡۡضمُبُ﴿ وتكوينه خالقها ۡمَثاَلُُٱّلل 
َ
ُُٱِۡل ملن اسم ُل

ُرونَُُلََعل ُهمُۡ  إفهام زيادة ضهبا يف ألن ﴾٢٥َُيتََذك 

. من هلا وإدناء للمعاين تصوير فإنه وتذكري،  احلسِّ

مَمةُ َُوَمثَُلُ﴿ (24)  ﴾َخبميثَةُ َُكَشَجَرة َُُخبميثَة َُُك

 استؤصلت ﴾ٱۡجتُث ۡتُ﴿ خبيثة شجرة مثلك أي:

ُُفَۡوقُمُممن﴿ بالكلية جثتها وأِخذت ۡرضم
َ
 ألن ﴾ٱِۡل

 استقرار. ﴾٢٦ُقََرار ُُممنُلََهاَُما﴿ منه قريبة عروقها

ت والشجرة، الكلمة يف واخت لف  الكلمة ففرسِّ

 والقرآن، اإلسالم ودعوة التوحيد بكلمة الطيبة

 إىل والدعاء ىلتعا باهلل بالَّشك اخلبيثة والكلمة  

 يعم ما هبام املراد ولعل احلق. وتكذيب الكفر

 إىل دعا أو حق عن أعَرب ما الطيبة فالكلمة ذلك،

 ذلك. خالف عىل كان ما بيثةاخل والكلمة صالح،

 ذلك وروي بالنخلة، الطيبة الشجرة ترسِّ وف  

 ذلك. يعم   ما أيضاا  هبام املراد ولعل ارة(،املر شديد عشبي نبات )وهو باحلنظل واخلبيثة   اجلنة. يف وبشجرة مرفوعاا،

مُتُ﴿ (24) ُُُيُثَب  مينَُُٱّلل  ُُْٱَّل  مٱلَۡقۡولُمَُءاَمنُوا متُمُب ن عندهم باحلجة ثبَت  الذي ﴾ٱثل اب ُ﴿ قلوهبم يف ومتك  ُٱۡۡلَيَوَّٰةمُُفم
ۡنيَا  فتنهم لذينوا وشمعون وجرجيس السالم عليهام وحييى كزكريا دينهم يف فتِنوا إذا يزالون فال ﴾ٱدل 

ُ﴿ األخدود أصحاب َرةم َُُوفم ؤون ال أو يرتد دون ال أي:) يتلعثمون فال ﴾ٱٓأۡلخم  يف معتقدهم عن سئلوا إذا (يتلك 

 يف روحه تعاد ثم» فقال: املؤمن روح قبض ذكر ملسو هيلع هللا ىلص أنه وروي: القيامة. يوم أهوال تدهشهم وال املوقف،

 وديني اهلل، ريبَ  فيقول: نبيك؟ ومن دينك؟ وما ربك؟ من :له ويقوالن قربه يف في جلسانه ملكان فيأتيه جسده

مُتُ﴿ قوله: فذلك عبدي. صدق أن السامء من مناد   فينادي ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد ونبيي اإلسالم، ُُُيُثَب  مينَُُٱّلل  ُُْٱَّل  َُءاَمُنوا
مٱۡلَقۡولُم ل ُ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام أخرجه ]احلديث «﴾ٱثل ابمتمُُب َُُُويُضم َّٰلمممَي ُٱلُٱّلل   أنفسهم ظلموا الذين ﴾ظ 

َُُُويَۡفَعُلُ﴿ الفتن مواقف يف يثبتون وال احلق، إىل هيتدون فال التقليد، عىل باالقتصار  تثبيت من ﴾٢٧ُيََشآءَُُُماُٱّلل 

 وعال. جل عليه اعرتاض غري من آخرين وإضالل بعض  

لَمُۡ﴿ (28)
َ
مينَُُإمَلُُتَرَُُأ ُُْٱَّل  لُوا مۡعَمَتُُبَد  مُُن لوا أي: ﴾اُكۡفرُُٗٱّلل   أو مكانه. وضعوه بأن كفراا، نعمته شكرَ  بد 

لوا  مكة، كأهل بَدهلا، للكفر حمصلني هلا تاركني فصاروا منهم سلبت كفروها ملا فإهنم كفراا، النعمة نفس بد 

ام وجعلهم حَرمه وأسكنهم تعاىل اهلل خلقهم ع بيته قو  فهم رزقه أبواب عليهم ووس   فروافك ،ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد ورش 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ
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ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ
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ہۀۀڻڻڻڻںں

ےھھھھہہہ
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ِحطوا ذلك  بالكفر وموصوفني النعمة مسلويب فبقوا أذالء، وصاروا بدر، يوم وقتلوا وأرِسوا سنني سبع فق 

﴿ُْ َحل وا
َ
  الكفر. عىل بحملهم اهلالك، دار ﴾٢٨ُٱۡۡلََوارمَُُدارَُ﴿ الكفر يف (تابعوهم أي:) شايعوهم الذين ﴾قَۡوَمُهمَُُۡوأ

ها مقاسني فيها لنيداخ أي: ﴾يَۡصلَۡوَنَها َُُجَهن مَُ﴿ (29) مۡئَسُ﴿ حلرِّ  جهنم. املقر   وبئس أي: ﴾٢٩ُٱلَۡقَرارَُُُوب

(31) ﴿ُْ مُُوََجَعلُوا نَدادُُّٗللم 
َ
ُُْاأ ل وا ُضم م َُُعنَُل  ُُْقُۡلُ﴿ التوحيد هو الذي ﴾َسبميلمهمۦ   بعبادة أو بشهواتكم، ﴾َتَمت ُعوا

﴿ هبا ي تمتع التي الشهوات قبيل من فإهنا األوثان
يَُُفَإمنُ   .﴾٣٠ُٱنل ارمُُإمَلُُُكمَُۡمصم

معمبَادميَُُقُل﴿ (31) مينَُُل  ُُْٱَّل  هم ﴾َءاَمنُوا  املقيمون أهنم عىل وتنبيهاا  هلم (تعظياما ) تنوهياا  باإلضافة خص 

ُْ﴿ العبودية حلقوق لَوَّٰةَُُيُقميُموا ُُْٱلص  اَُويُنفمُقوا  ال ثبحي ملسو هيلع هللا ىلص للرسول مطاوعتهم لفرط بأهنم إيذاناا  فيكون ﴾َرزَقَۡنَُّٰهمُُۡممم 

. رسِّ  إنفاَق  أي: ﴾وََعَلنميَةُُٗاسم ُٗ﴿ أمره عن فِعلهم ينفك   عِ  وإخفاء   الواجب إعالن   واألحب   وعالنية   به املتطو 

من﴿ نَُقۡبلُمُم 
َ
َُُأ تم

ۡ
ُُيَوۡملُُيَأ َلَّٰل َُُوَلُ﴿ نفسه به َيفدى أو تقصريه، به يتدارك ما املقرصِّ  فَيبتاع ﴾فميهمَُُبۡيعُلُل   وال ﴾٣١ُخم

نتفع وإنام خمالة، وال بمبايعة فيه انتفاع ال يوم يأتى أن قبل من أو خليل. لك فيشفع ةخمال    لوجه باإلنفاق فيه ي 

 تعاىل. اهلل

(32) ﴿ُُ ميُٱّلل  َمََّٰوَّٰتُمَُخلَقَُُٱَّل  ۡرَضُُٱلس 
َ
نَزَلَُُوٱِۡل

َ
َمآءمُُممنََُُوأ ۡخَرجََُُمآءُُٗٱلس 

َ
مهۦمُفَأ  ﴾ل ُكۡمُ ُارمزۡقُُٗٱثل َمَرَّٰتُمُممنَُُب

رَُ﴿ وامللبوس املطعوم يشمل وهو به؛ تعيشون َۡجرميَُُٱلُۡفلَۡكُُلَُكمُُُوََسخ  ُُّلم ُُٱۡۡلَۡحرمُُفم مۦ  ۡمرمه
َ
مأ  حيث إىل بمشيئته ﴾ب

هتم رَُ﴿ توج  نَۡهَّٰرَُُلَُكمُُُوََسخ 
َ
ة فجعلها ﴾٣٢ُٱِۡل َعد   تعليم   األشياء هذه تسخري :وقيل وترصفكم. النتفاعكم م 

 اختاذها. كيفية

رَُوَسَُ﴿ (33) ۡمَسُُلَُكمُُُخ  ُ َُوٱلَۡقَمرَُُٱلش  مبَۡيم  ما وإصالح وإنارهتام سريمها يف (يستمران أي:) يدأبان ﴾َدآئ

نات من يصلحانه رَُ﴿ املكو  َۡلُُلَُكمُُُوََسخ  باتكم يتعاقبان ﴾٣٣َُوٱنل َهارَُُٱَل   ومعاشكم. لس 
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َُّٰكم﴿ (35) منُوََءاتَى ُمُم 
ّۡلُُموهُ َُُماُُك 

َ
 أي: ﴾َسأ

 صنف كل من املوجود فإن سألتموه، ما بعَض 

ُُِْإَون﴿ تعاىل اهلل قدرة يف ما بعض   وا مۡعَمَتَُُتُعد  مُُن ُٱّلل 
ٓ َُُلُ وها ال ﴾َُتُۡصوَها  أنواعها عد   تطيقوا وال حترص 

﴿ متناهية غري فإهنا أفرادها، عن فضالا 
نَسَّٰنَُُإمنُ  ُٱۡۡلم

 يظلم أو شكرها، بإغفال النعمة يظلم ﴾لََظلُوم

ضها نبأ نفسه ارلُ﴿ للحرمان يعرِّ  شديد ﴾٣٤َُكف 

 الشدة يف ظلوم :وقيل (.النكران أي:) الكفران

 وَيمنع. جَيمع النعمة يف َكفار   وجيزع، يشكو

َّٰهميمُُُقَاَلُُِإَوذُۡ﴿ (34) مُُإمبَۡر  ﴾ٱۡۡلََِلََُُهََّٰذاُٱۡجَعۡلُُرَب 

ُ﴿ فيها ملن أْمن   ذا ﴾اَءاممنُٗ﴿ مكة بلدة َُوٱۡجنُبۡنم
 ُ دْ  ﴾َوبَنم ن﴿ وإياهم ينبعِّ

َ
ۡصنَامَُُن ۡعبُدَُُأ

َ
 ﴾٣٥ُٱِۡل

 عصمة أن عىل دليل وفيه جانب. يف منها واجعلنا

 وهو إياهم، وحفظه تعاىل اهلل بتوفيق األنبياء

 ذريته. ومجيع أحفاده يتناول ال بظاهره

مُ﴿ (34) ۡضلَلۡنَُُإمن ُهنُ َُرب 
َ
منَُُاَكثميُُٗأ ُ ُم   ﴾ٱنل اسم

َُفَمن﴿ السببية باعتبار إليهن اإلضالل وإسناد إضالهلن. من بك ذت  واستع العصمة منك سألت   فلذلك
ُ من ُهۥ﴿ ديني عىل ﴾تَبمَعنم م ُُفَإ َُُوَمنُۡ﴿ الدين أمر يف عني ينفك ال بعيض، أي: ﴾ممن  من َكَُُعَصانم يمُلَُغُفورلُُفَإ  ﴾٣٦ُر حم

 الَّشك، حتى يغفره أن فلِل هِ  ذنب كل أن عىل دليل وفيه للتوبة. التوفيق بعد أو ابتداء، وترمحه له تغفر أن تقِدر  

ق الوعيد أن إال  غريه. وبني بينه فر 

(34) ﴿ُٓ ب نَا ُُٓر  ۡسَكنُتُُإمن م
َ
ُُممنُأ مي ّتم لد ومن إسامعيل وهم ذريتي؛ بعض أي: ﴾ذُر   إسكانه فإن منه، و 

ن مَوادُ ﴿ إلسكاهنم متضمِّ  الذي ﴾ٱلُۡمَحر مُمُبَيۡتمَكُُعمندَُ﴿ نبتت ال حجرية فإهنا مكة، وادي يعني ﴾َزۡرع ُُذميَُغۡيمُُب

مت نع أو اجلبابرة. هيابه ممن عاا  معظاما  يزل مل أو به. والتهاون له التعرض حر   عليه، يستولِ  فلم الطوفان منه م 

 سيؤول ما أو كان ما باعتبار ذلك قال فلعله قِدَم، ما أول الدعاء هبذا ودعا منه. أعتق أي عتيقاا، سمي ولذلك

 إسامعيل منه فولدت السالم، عليه إلبراهيم فوهبتها عنها، اهلل ريض لسارة (جارية) كانت هاجر أن روي إليه.

 عني تعاىل اهلل فأظهر مكة، أرض إىل فأخرجهام عندها، من َيرجهام أن فناشدته عليهام، فغارت السالم، عليه

، وعندمها فرأومها فقصدوه املاء، عىل إال طري ال فقالوا: طيوراا  م  ثَ  رأوا (قبيلة اسم) جرهم إن ثم زمزم،  عني 

َُُْرب نَا﴿ ففعلْت  ألباننا يف نَّشكك مائك يف أرشكينا فقالوا: ُقميُموا لَوَّٰةََُُلم  البلقع الوادي هبذا أسكنتهم ما أي: ﴾ٱلص 

ڀڀپپپٻپٻٻٻٱ
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م بيتك عند الصالة إلقامة إال (به ينتفع يشء أي:) ومرتَزق قمرتفَ  كل من (اخلايل أي:)  من قصودوامل ،املحر 

ۡفُُفَٱۡجَعۡلُ﴿ هلا توفيقهم الدعاء
َ
منََُُدةُُٗ مأ ُُم   شوقاا  إليهم ترسع ﴾إمََلۡهممَُُۡتۡهوميُٓ﴿ الناس أفئدة من أفئدة أي: ﴾ٱنل اسم

منََُُوٱۡرزُۡقُهم﴿ ووداداا   فأجاب النعمة. تلك ﴾٣٧ُيَۡشُكُرونَُُلََعل ُهمُۡ﴿ فيه نبات ال وادياا  سكناهم مع ﴾ٱثل َمَرَّٰتُمُم 

 والصيفية الربيعية الفواكه فيه توجد حتى يشء كل ثمرات إليه جتبى آمناا  حرماا  فجعله دعوته، وجل عز اهلل

 واحد. يوم يف واخلريفية

(38) ﴿ُٓ َُُماَُتۡعلَمُُُإمن َكَُُرب نَا نا تعلم ﴾ُنۡعلمُن َُُوَماَُُنۡفم  بأحوالنا أعلم إنك واملعنى علننا. تعلم كام رس 

 إىل وافتقاراا  لعبوديتك، إظهاراا  ندعوك لكنا الطلب، إىل لنا حاجة فال نفسنا،بأ منا بنا وأرحم ومصاحلنا،

َُُُيَۡفََُُّٰوَما﴿ عندك ما لنيل واستعجاالا  رمحتك، مََُُعَ ء ُُممنُٱّلل  ََُُشۡ ُُفم ۡرضم
َ
َُُوَلُُٱِۡل َمآءمُُفم َ  ألن ﴾٣٨ُٱلس   بعلم   العامِل

 معلوم. كل إىل نسبته يستوي ذايتر 

مُُٱۡۡلَۡمدُُ﴿ (39) ميُّللم  ُُوََهَبُُٱَّل  ُُلم  بحال اهلبة قي د الولد. من آيس كبري وأنا يل وهب أي: ﴾ٱلۡكمََبمََُُعَ

 لتسع إسامعيل له ولد أنه روي ﴾ِإَوۡسَحََّٰق ُُإمۡسَمَّٰعميَلُ﴿ اآلية من فيها ملا وإظهاراا  للنعمة، استعظاماا  الكرب

﴿ سنة عَّشة واثنتي ملئة وإسحاق سنة، وتسعني
ُُإمنُ  م َُُرب 

َ ََعٓءمَُُسمميعُُل  دعا بأنه إشعار   وفيه ملجيب ه. :أي ﴾٣٩ُٱدل 

 وأجالها. النعم أجلِّ  من ليكون منه، اليأس وقع حينام سؤله له ووهب فأجابه الولد منه وسأل ربه

مُ﴿ (51) َُُرب  نم
لَوَّٰةمُُُمقميمَُُٱۡجَعلۡ الا  ﴾ٱلص  مي ّتم َُُوممن﴿ عليها مَواظباا  هلا، معدِّ  بإعالم هلعلم والتبعيض ﴾ذُر 

 دعائي، واستجب ﴾٤٠ُُدََعٓءمَُُوَتَقب ۡلَُُرب نَا﴿ كفار ذريته يف يكون أنه املاضية األمم يف عادته استقراء أو تعاىل اهلل

 عباديت. وتقبل أو

نَا﴿ (51) ُُٱۡغفمرَُُۡرب  يُ ُلم َ َّٰدلم ُمۡؤممنميَُ﴿ هلام استغفاره عذر   تقدم وقد ﴾َولمَو ملۡ  ﴾٤١ُُبُٱۡۡلمَساَُيُقومُُُيَۡومََُُول

 يثبت. أي:

َََُُتَۡسَبُ َُوَلُ﴿ (52) اَُغَّٰفمًلُُٱّلل  َّٰلمُموَنُ َُيۡعَمُلَُُعم   هو ما عىل تثبيته به واملراد .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول خطاب   ﴾ٱلظ 

 ال وكثريه قليله عىل معاقبهم بأنه والوعيد   خافية، عليه َيفى ال وأفعاهلم، أحواهلم عىل مطلع   تعاىل أنه من عليه

﴿ حمالة
رُُهمَُُۡماإمنُ  م َۡومُ ﴿ عذاهبم يؤخر ﴾يُؤَخ  بَۡصَّٰرُُُفميهمُُتَۡشَخُصَُُلم

َ
 يف تقر   فال أبصارهم، فيه تشخص أي: ﴾٤٢ُٱِۡل

 ترى. ما هول من أماكنها
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عميَُ﴿ (53)  الداعي إىل مرسعني أي: ﴾ُمۡهطم

 مقبلني أو (السالم عليه إرسافيل سيدنا وهو)

ُُمۡقنمُ﴿ وخوفاا  هيبة يطرفون ال بأبصارهم ُعم
هممُۡ  بل ﴾َطۡرُفُهۡمُ ُإمََلۡهممُُۡيَۡرتَدُ َُلُ﴿ رافعيها ﴾رُُءوسم

ۡفُ﴿ تطرف ال شاخصة عيوهنم تثبت
َ
َُهَوآءلَُُدُتُهمُُۡ مَوأ

٤٣﴾ .  احلرية لفرط الفهم عن خالية أي خالء 

 احلق. عن خاوية اخلري، عن خالية وقيل: والدهشة.

رمُ﴿ (55) نذم
َ
ُيَوۡمَُ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممد يا ﴾ٱنل اَسَُُوأ

ُ
ۡ
 املوت، يوم أو القيامة. يوم يعني ﴾ٱلَۡعَذاُبُُتميهممُُيَأ

مينََُُفيَُقوُلُ﴿ عذاهبم أيام أول   فإنه ُُْٱَّل   ﴾َظلَُموا

ُٓ﴿ والتكذيب بالَّشك َُُٓرب نَا ۡرنَا م خ 
َ
َجلُ ُإمَلَُُٰٓأ

َ
 ﴾قَرميبُ ُأ

ر نا أو ،عنا العذاب أخِّ  حد إىل وأمهلنا الدنيا إىل رد 

ر أو ،قريب الزمان من  ما مقدار أبِقناو آجالنا أخِّ

مۡبُ﴿ بك نؤمن
وَُُٱلر ُسَل َُُونَت بمعُمَُدۡعَوتََكُُجن 

َ
ُلَمُُۡأ

ُْ قَۡسۡمتُمُتَُكونُوٓا
َ
منُأ منُلَُكمَُماَُقۡبُلُُم   ﴾٤٤َُزَوالُ ُم 

 ت زالون ال الدنيا يف باقون أنكم أقسمتم أي:

لوا شديداا  بنَوا حيث حاهلم عليه دل   أو وغروراا، بطراا  أقسموا ولعلهم باملوت.  أهنم أقسموا :وقيل بعيداا. وأم 

 أخرى. دار إىل ينتقلون ال

ُُوََسَكنتُمُۡ﴿ (54) نُمُفم مينََُُمَسَّٰكم ُُْٱَّل  نُفَسُهمَُُۡظلَُمٓوا
َ
َُ﴿ وثمود كعاد واملعايص؛ بالكفر ﴾أ ُلَُكمَُُۡوتَبَي 

مهممَُُۡفَعلۡنَاَُكۡيَفُ ۡبنَا﴿ أخبارهم من كمعند تواتر وما هبم، نزل ما آثار من منازهلم يف تشاهدونه بام ﴾ب ُلَُكمَُُُوَضَ
ۡمثَاَلُ

َ
 وف ِعل َفعلوا ما صفات أو العذاب. واستحقاق الكفر يف مثلهم أنكم لكم بي نا أي: أحواهلم. من ﴾٤٥ُٱِۡل

 املضوبة. كاألمثال الغرابة يف هي التي هبم،

َُُْوقَدُۡ﴿ (54) هم فيه املستفَرغ ﴾َمۡكرَُهمَُُۡمَكُروا مُُوَعمندَُ﴿ الباطل روتقري احلق إلبطال جهد   ﴾َمۡكرُُهمُُۡٱّلل 

ََُكنَُُِإَون﴿ له وإبطاالا  ملكرهم جزاءا  به يمكرهم ما عنده أو عليه. جمازهيم فهو فعل هم، عنده ومكتوب
وَلُ﴿ والشدة الِعظم يف ﴾َمۡكرُُهمُۡ بَاُلُُممۡنهُُُلمََتُ  ثباتاا  الراسية كاجلبال هو ما ليزيلوا مكروا أهنم املعنى ﴾٤٦ُٱۡۡلم

 ورشائعه. تعاىل اهلل آيات من ناا ومتك  

َََُُتَۡسَبُ ُفََلُ﴿ (54) هۦمُُُمۡلمَفُُٱّلل  ۥٓ ُُوَۡعدم َُُإمنُ ُرُُسلَُه  ﴾٤٧ُٱنتمَقامُ ُذُو﴿ يداَفع ال قادر   يامَكر، ال غالب   ﴾َعزميزُلُٱّلل 
 أعدائه. من ألوليائه

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

چچچڃڃڃڃڄ

ڍڍڇڇڇڇچ

ژژڈڈڎڎڌڌ

گککککڑڑ

ڱڱڱڳڱڳڳڳگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںں

ےےھھھھہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۅۉۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائائىىېېېېۉ

 ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
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ُلُُيَوۡمَُ﴿ (58) ۡرُضُُُتبَد 
َ
َُُغۡيَُُٱِۡل ۡرضم

َ
َُّٰت ُُٱِۡل َمََّٰو  غري والسموات وتقديره: األرض، عىل عطف   ﴾َوٱلس 

 أرضاا  تبدل عنه: تعاىل اهلل ريض عل فعن ،حتتملهام واآلية الصفة، ويف الذات يف يكون والتبديل السموات.

َّش عنهام: تعاىل اهلل ريض وأنس مسعود ابن وعن ذهب. من وساموات فضة، من  مل بيضاء أرض عىل الناس حي 

 صفاهتا تغري وإنام األرض، تلك هي عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن وعن خطيئة. أحد عليها َيطئ

﴿ُْ مُ﴿ أجداثهم من ﴾َوبََرُزوا َّٰحمدُمُّللم  ارمُُٱلَۡو َقه 
 الواحد أي:) بالوصفني وتوصيفه وجمازاته. ملحاسبته ﴾٤٨ُٱلۡ

 ألحد مستغاث فال يغالب ال بال  غَ  لواحد كان إذا األمر فإن ،الصعوبة غاية يف األمر أن عىل للداللة (والقهار

 مستجار. وال غريه إىل

نميَُُيَۡوَمئمذُ ُٱلُۡمۡجرممميََُُوتََرى﴿ (59) َقر  ِرنَ  ﴾م   العقائد يف مشاركتهم بحسب بعض مع بعضهم ق 

ِرنت أو الباطلة. وامللكات الزائغة العقائد من اكتسبوا ما مع أو ،الشياطني مع رنواق   أو ،واألعامل  أيدهيم ق 

 أيدهيم (اكتسبته أي:) اقرتفته ما عىل ملؤاخذهتم متثيالا  يكون أن حيتمل وهو باألغالل، رقاهبم إىل موأرجله

ُ﴿ وأرجلهم ۡصَفادمُُفم
َ
 الغل. وقيل القيد، الصفد: ﴾٤٩ُٱِۡل

ابميلُُهم﴿ (41) من﴿ قمصاهنم ﴾َسَ َرانُ ُم   (الشجر من نوع) األهبل من يسيل( )أي: بيتحل   ما وهو ﴾قَطم

 برسعة، النار فيه تشتعل منتن، أسود وهو بحدته، اجلرب فيحرق اجلربى، اإِلبل به (تطىل أي:) نأفته فيطبخ

 ووحشة القطران لذع عليهم ليجتمع ،قميص( )مجع كالقمص هلم طالؤه يكون حتى النار أهل جلود به تطىل

َُوَتۡغَشَُّٰ﴿ النارين بني اوتكالتف القطرانني بني التفاوت أن عىل جلودهم. يف النار إرساع مع رحيه ونتن لونه
هوا مل ألهنم وتتغشاها أي: ﴾٥٠ُٱنل ارُُُوُُجوَهُهمُُ  وحواسهم مشاعرهم تدب ره يف يستعملوا ومل احلق، إىل هبا يتوج 

 ألجله. فيها خلقت التي

َۡجزميَُ﴿ (41) َُُُلم ُُُك ُُٱّلل  ا﴿ جمرمة نفس كل ليجزي ذلك هبم يفعل أي: ﴾َنۡفس   نفس كل أو ﴾َكَسبَۡتُ ُم 

لِمَ  إلجرامهم يعاقبون املجرمني أن بنّي  إذا ألنه مطيعة، أو جمرمة من ﴿ لطاعتهم يثابون املطيعني أن ع 
َُُإمنُ  ُٱّلل 

 حساب. عن حساب يشغله ال ألنه ﴾٥١ُٱۡۡلمَسابُمَُسميعُُ

﴿ والتذكري العظة من فيه ما أو السورة أو القرآن إىل إشارة   ﴾َهََّٰذا﴿ (42)
َّٰغُل ملن اُبََل ُل   يف هلم كفاية   ﴾سم

ُْ﴿ املوعظة ُنَذُروا مهۦمَُوَلم ُْ﴿ البالغ هبذا ولينذروا لينصحوا أي: ﴾ب َۡعلَُمٓوا ن َماَُوَلم
َ
دُلُإمَلَّٰهلُُُهوَُُأ  والتأمل بالنظر ﴾َوَّٰحم

رَُ﴿ عليه يدل ما عىل املنبهة أو عليه الدالة اآليات من فيه فيام ك  َذ  َُُْوَلم ْولُوا
ُ
لَۡبَّٰبُمُأ

َ
 يردهيم عام فريتدعوا ﴾٥٢ُٱِۡل

ظيهم بام ويتدرعوا نيلهم )أي: حي   هي فوائد، ثالث البالغ هلذا ذكر وتعاىل سبحانه أنه واعلمْ  .ومنزلة( مكانة ي 

 التوحيد، كامهلا منتهى التي النظرية القوة واستكامل للناس، الرسل تكميل الكتب: إنزال يف واحلكمة الغاية

 هبا. الفائزين من تعاىل اهلل جعلنا ؛التقوى بلباس عالتدر   هو الذي العملية القوة واستصالح

 إبراهيم سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 رْجاحِل سورة

 آية وتسعون تسع ويه مكيَّة،
َُّٰتُُتملَۡكُُالٓر ُ﴿ (1) بميُ َُوقُرَۡءانُ ُٱلۡكمَتَّٰبُمَُءاَي  ﴾١ُم 

 السورة هو واْلكِتاب   السورة. آيات إىل اإِلشارة  

  القرآن. وكذا

بََما﴿ (2) مينَُُيََودُ ُر  ُُْٱَّل  ُُْلَوَُُۡكَفُروا ُُمۡسلممميَََُُكنُوا
 النرص لنزو عند املسلمني حال عاينوا حني ﴾٢

 فيه التقليل ومعنى القيامة. يوم أو املوت حلول أو

 مرة اإِلسالم يود ون كانوا لو بأهنم اإليذان

 كل يودونه وهم فكيف إليه، يسارعوا أن فباحلري

 حانت فإن القيامة، أهوال تدهشهم :وقيل ساعة!

 ذلك. متنوا األوقات بعض يف إفاقة   منهم

ُْ﴿ دعهم ﴾َذرُۡهمُۡ﴿ (3) ُكلُوا
ۡ
ُُْيَأ  ﴾َويَتََمت ُعوا

َمُل َُُوُيلۡهمهممُُ﴿ بدنياهم
َ
 لطول توقعهم ويشغلهم ﴾ٱِۡل

 للَمعاد االستعداد عن األحوال واستقامة األعامر

ح فهو ذلك ومع الكافر خلق تعاىل اهلل للكافر. هي بل للمؤمن، ليست القاعدة هذه )أقول:  عىل الدنيا يرجِّ

 يكون ال أن املؤمن حق   لكن مؤمنني، كانوا ولو بالدنيا سكارى سالنا بعض هكذا. فليس املؤمن أما اآلخرة،

م بدنياه، يشتغل أن حقه بل هكذا،  عاينوا إذا صنيعهم سوء ﴾٣َُيۡعلَُمونَُُفََسوَۡفُ﴿ (دنياه عىل آخرته ويقدِّ

 وأن   اخلذالن، أهل من بأهنم وإيذان ه (،رجوعهم أي:) ارعوائهم من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إقناط والغرض جزاءه.

 األمل. طول إليه يؤدي وما التنعم ايثار عن وحتذير للحجة إلزام وفيه حتته. طائل ال بام اشتغال   بعد   ْصَحهمن

(5) ﴿ُٓ ۡهلَۡكنَاَُوَما
َ
ُُقَۡريَةُ ُممنُأ ۡعلُوملُُكمتَابُلَُولََهاُإمل  ر أجل   ﴾٤ُم  تب مقد   علم يف أو) املحفوظ اللوح يف ك 

 (.األزيل تعاىل اهلل

ا﴿ (4) ةُ ُممنُُۡبمقُُتَسُُۡم  م 
ُ
َجلََهاُأ

َ
ُرونَُُ ُۡيَۡسَتَُُوَما﴿(]املقتطف[ أوانه جميء قبل هالكها جييء ال أي:) ﴾أ  ﴾٥ُخم

 عنه. يستأخرون وما أي:

(4) ﴿ُْ َهاَُوقَالُوا ي 
َ
أ ميَُيَٰٓ مَلُُٱَّل  مۡكرَُُُعلَۡيهمُُنُز  ُإمن َكُ﴿ (االستهزاء أي:) التهكم عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي به ناَدوا ﴾ٱَّل 

 القرآن. أي الذكر، عليك نزل تعاىل اهلل أن تدعي حني املجانني قول لتقول إنك أي: ﴾٦ُلََمۡجنُونُل

مينَاَُماُل وُۡ﴿ (4) ت
ۡ
مَكةمُتَأ مٱلَۡمَلَٰٓئ قوك ﴾ب دوك ليصدِّ  عىل للعقاب أو الدعوة. عىل يعينوك( )أي: ويعض 

 رمُاۡلمجُُُۡسوَرةُُ

¬ 
ڀپپپپٻٻٻٱٻ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٿٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگککککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

 ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى
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قميَُُممنَُُُكنَتُُإمن﴿ قبل   املكذبة األمم أتت كام لك تكذيبنا َّٰدم  عواك.د يف ﴾٧ُٱلص 

مُلَُُما﴿ (8) ُُٱلَۡمَلَٰٓئمَكةَُُُنَن  ُمُإمل  مٱۡۡلَق  ره الذي بالوجه أي باحلق، ملتبساا  تنزيالا  إال ﴾ب  حكمته واقتضته قد 

 يف وال (،اختالطاا  أي:) لبساا  إال يزيدكم ال فإنه تشاهدوهنا، بصور   تأتيكم أن يف حكمة وال .وعال جل  

َُُْوَما﴿ باإِليامن له كلمتنا سبقت من ريكمذرا ومن منكم فإن بالعقوبة، معاجلتكم نَظرمينَُُاإمذََُُٗكنُٓوا  أي: ﴾٨ُم 

لنا ولو  منَظرين. كانوا ما املالئكة نز 

نۡلَاََُّنۡنُُُإمن ا﴿ (9) مۡكرَُُنَز   والزيادة التحريف من أي: ﴾٩ُلََحَّٰفمُظونَََُُلُۥُِإَون ا﴿ واستهزائهم إِلنكارهم رد   ﴾ٱَّل 

ق نفي   أو اللسان. أهل عىل نظمه تغيري َيفى ال بحيث البَّش، لكالم مبايناا  معجزاا  جعلناه بأن والنقص،  تطر 

 .ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ﴿َّله﴾ يف الضمري :وقيل له. امل نِزل بأنه فيه ي طعن أن نفى كام له. احلفظ بضامن الدوام يف إليه اخللل

رَۡسلۡنَاَُولََقدُۡ﴿ (11)
َ
َُُقۡبلمَكُُممنُأ يَعُمُفم لميَُُشم و 

َ
 عىل املتفقة الفرقة وهي شيعة، مجع فَِرقهم. يف أي: ﴾١٠ُٱِۡل

 بينهم. فيام رسالا  وجعلناهم فيهم رجاالا  نب أنا واملعنى: ومذهب. طريق

تميهممَُوَما﴿ (11)
ۡ
منُيَأ ُُر ُسولُ ُم  ُُْإمل  مهۦمََُكنُوا  عليه للنبيِّ  تسلية   وهو هؤالء، يفعل كام ﴾١١ُيَۡستَۡهزمُءونَُُب

 والسالم. الصالة

مَكُ﴿ (12) َّٰل ُ﴿ ندخله ﴾نَۡسلُُكُهۥَُكَذ  قتتعل   الذين قلوب يف ندخله أي )أقول: ﴾١٢ُٱلُۡمۡجرممميَُُقُلُوبمُُفم

 .لوهبمق يف الباطل يوجد تعاىل اهلل أن عىل دليل وفيه (بإهالكهم ومشيئتنا إرادتنا

مهۦمُيُۡؤممنُونََُُلُ﴿ (13) لميَُُُسن ةَُُُخلَۡتَُُوقَدُُۡب و 
َ
 يف الكفر وسلك خذهلم بأن فيهم تعاىل اهلل نةس :أي ﴾١٣ُٱِۡل

ب من بإهالك أو قلوهبم.  مكة. ألهل وعيداا  فيكون منهم، الرسل كذ 

منَُُابَابُٗ﴿ املقرِتحني هؤالء عىل أي: ﴾َعلَۡيهممَُفتَۡحنَاَُولَوُۡ﴿ (15) َمآءمُُم  ُُْٱلس   ﴾١٤َُيۡعرُُجونَُُفميهمَُُفَظل وا
 يشاهدوهنم. وهم املالئكة تصعد أو يرون. ملا مستوضحني ارهمهن طول عجائبها ويَرون إليها يصعدون

(14) ﴿ُْ هم من ﴾لََقالُٓوا َما﴿ احلق يف وتشكيكهم العناد يف غلوِّ مَرۡتُُإمن  بَۡصَُّٰرنَاُُسك 
َ
ْت  ﴾أ د   اإلبصار عن س 

ۡسُحوُرونَُُقَوۡملََُُّنۡنُُُبَۡلُ﴿ بالسحر  اآليات. من ريهغ ظهور عند قالوه كام بذلك، ملسو هيلع هللا ىلص حممد َسَحرنا قد ﴾١٥ُم 
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َُُجَعلۡنَاَُولََقدُۡ﴿ (14) َمآءمُُفم  اثني ﴾ابُُروجُُٗٱلس 

 عليه دل   ما عىل واخلواص، اهليئات خمتلفة عَّش،

ََّٰها﴿ والتجربة (األرصاد علم أي:) الرصد  ﴾َوَزي ن 

رمينَُ﴿ البهية واهليئات باألشكال َّٰظم ملن   املعتربين ﴾١٦ُل

 صانعها. توحيدو مبدعها قدرة عىل هبا املستِدلني

ُمُممنُوََحفمۡظَنََّٰها﴿ (14)
يمُ َُشۡيَطَّٰنُ ُُك   ﴾١٧ُر جم

 أهلها إىل ويوسوس إليها يصعد أن يقدر فال

 أحواهلا. عىل ويط لع أمرها يف ويترصف

(18) ﴿ُ َقَُُمنُمُإمل  ۡمعَُُٱۡسََتَ  السمع: اسرتاق   ﴾ٱلس 

ه ّطان من اليسرية خطفتهم به شب ه رّساا. اختالس   ق 

 يف املناسبة من بينهم ملِا الساموات (انسك أي:)

 عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن وعن اجلواهر.

َجبون ال كانوا أهنم لد فلام الساموات، عن حي   و 

نعوا والسالم الصالة عليه عيسى  ثالث من م 

لد فلام ساموات، نعوا ملسو هيلع هللا ىلص حممد و   كلها من م 

ب ۡتبََعُهۥ﴿ بالشه 
َ
﴿ وحلقه فتبعه ﴾فَأ

َهابُل ُبميُلمُ ُشم
 ساطعة. نار شعلة والشهاب: للمبرِصين. ظاهر   ﴾١٨

ۡرَضُ﴿ (19)
َ
لَۡقيۡنَا﴿ بسطناها ﴾َمَدۡدَنََّٰهاُوَٱِۡل

َ
َُُفميَهاَُوأ ۢنبَتۡنَا﴿ ثوابت جباالا  ﴾َرَوَّٰسم

َ
 أو األرض، يف ﴾فميَهاَُوأ

ُمُممن﴿ اجلبال ويف فيها
ء ُُُك  ۡوُزونُ ََُشۡ ر ﴾١٩ُم   متناسب. مستحَسن أو وعال، جل هحكمت تقتضيه معني   بمقدار مقد 

َّٰزمقميَََُُلُۥُل ۡستُمَُُۡوَمن﴿ واملالبس املطاعم من هبا تعيشون ﴾َمَعَّٰيمَشُُفميَهاُلَُكمُُۡوََجَعلۡنَا﴿ (21) مَر  ﴾٢٠ُب

 وإياهم. يرزقهم تعاىل اهلل فإن كاذباا، ظناا  يرزقوهنم أهنم يظنون ما وسائر واملامليك واخلدم العيال به يريد

دوه ذلك يف عليهم أنعم بام العباد عىل واالمتنان   األلوهية يف د  والتفر    وقال: ذلك يف بالغَ  ثم ويعبدوه. ليوحِّ

منُِإَون﴿ (21) ءُ ُم  ََُُشۡ منُُهۥُعمنَدنَاُإمل   وتكوينه إجياده عىل قادرون ونحن إال يشء من وما أي: ﴾َخَزآئ

جد ما أضعاف ِوج ال التي املخزونة باألشياء مقدوراته شب ه وأ القتداره، مثالا  اخلزائن فَضَب  ،منه و   حي 

ها ۥَُُٓوَما﴿ واجتهاد لفةك إىل إخراج  مَُلُ ُ﴿ القدرة (علوِّ  أي:) َيفاعِ  من ﴾ُنَن  مَقَدر ُُإمل  ۡعلُومُ ُب ته ﴾٢١ُم   احلكمة َحد 

 ال واحلاالت الصفات بعض عىل مشتمالا  األوقات بعض يف باإِلجياد بعضها ختصيص فإن املشيئة، به وتعلقت

ص من له بد    حكيم. خمصِّ

رَۡسلۡنَا﴿ (22)
َ
مَيَّٰحََُُوأ َّٰقمحَُُٱلر   ماطر سحاب إنشاء من بخري جاءت التي الريح شب ه حوامل. أي: ﴾لََو

نَزنۡلَا﴿ السحاب أو للشجر حات  ملقِّ  أو بالعقيم. كذلك يكون ال ما شبه كام باحلامل،
َ
َمآءمُُممنَُُفَأ َُمآءُُٗٱلس 

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گککککڑڑژژ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ےےھھھھہہہہۀۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 مئحئجئییییىئىئىئ
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ۡسَقۡيَنَُّٰ
َ
ُٓ﴿ سقيا لكم فجعلناه ﴾ُكُموهُُفَأ نتُمَُُۡوَما

َ
مَخَّٰزمنميَََُُلُۥُأ  ما عنهم نفى إخراجه. من متمكنني قادرين ﴾٢٢ُب

 عىل يدل أيضاا  وذلك واآلبار. والعيون (الصغري النهر وهو غدير: مجع  ) الغدران يف حافظني أو لنفسه. أثبته

 طبيعة فإن الناس. به ينتفع وجه عىل اجلهات بعض من األوقات بعض يف اهلواء حركة تدل كام احلكيم، املدبِّر

ص من له بد   ال حدر  دون فوقوفه (،األرض يف الذهاب أي:) الغور تقتيض املاء  (.القادر احلكيم وهو) خمصِّ

ۦُنَلَۡحنُُُِإَون ا﴿ (23) َلت وقد بإزالتها. ﴾َونُمميُتُ﴿ هلا القابلة األجسام بعض يف احلياة بإجياد ﴾نُۡۡحم  أ وِّ

َّٰرمثُونََُُوََّنۡنُُ﴿ والنبات احليوان يعم   بام احلياة َو
 كلها. اخلالئق ماتت إذا الباقون ﴾٢٣ُٱلۡ

مميََُُعلمۡمنَاَُولََقدُۡ﴿ (25) رمينَُُ ُۡٱلُۡمۡسَتَُُعلمۡمنَاَُولََقدُُۡممنُكمُُۡٱلُۡمۡستَۡقدم  ومن وموتاا  والدةا  استقدم َمن ﴾٢٤ُخم

، َيرج مل وَمن الرجال أصالب من خرج َمن أو استأخر، م َمن أو بعد   الطاعة إىل وسبق واجلهاد اإِلسالم يف تقد 

 يدل ما فإن قدرته، كامل عىل االحتجاج بعد علمه لكامل بيان   وهو أحوالكم. من يشء علينا َيفى ال تأخر، ومن

 املايضو احلال يعم   الذي تعاىل اهلل علم من يستحيي أن للمؤمن بد ال )أقول: علمه عىل دليل قدرته عىل

ر أن املؤمن فحق   واملستقبل، ب وقيل: ذلك(. يف يتفك   فنزلت. عليه فازدمحوا األول الصف يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رغ 

 وتأخر إليها، ينظر لئال القوم بعض مفتقد   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول خلف تصل كانت حسناء امرأة إن :وقيل

حهو والنسائي والرتمذي أمحد ماماإل ]أخرجه فنزلت ،ليبرصها بعض  .الذهبي[ ووافقه احلاكم صح 

(24) ﴿
 ﴾٢٥َُعلميمُل﴿ أفعاله يف متقن   احلكمة، باهر ﴾َحكميمُ ُإمن ُهۥ﴿ للجزاء حمالة ال ﴾ََيُۡشُُهۡمُ ُُهوََُُرب َكُُِإَونُ 

ه وِسعَ   يشء. كل   علم 

نَسَّٰنََُُخلَۡقنَاَُولََقدُۡ﴿ (24) َصَّٰلُ ُممنُٱۡۡلم
ت أي: ي صلِصل، يابس طني من ﴾َصلۡ منُۡ﴿ ن ِقر ذاإ يصوِّ  ﴾َِحَإ ُُم 

ۡسنُونُ ﴿ املاء جماورة طول من واسود   َتغري   طني   ر. لييبس مصبوب أي: ﴾٢٦ُم  ر احلَمأ أفرغ كأنه ويتصو   فصو 

 من فيه ونفخ سواه حتى طور بعد طوراا  ذلك َغري   ثم َصْلَصل، ن قر إذا حتى فيبس أجوَف، إنسان متثاَل  منها

 (.رادةباإل بل ،منفوخ وال نافخ ال )أقول: روحه

(24) ﴿
، أبا ﴾َوٱۡۡلَآنُ   ألن   اإِلنسان، من الظاهر هو كام اجلنس به يراد أن وجيوز إبليس. وقيل اجلنِّ

لق واحد شخص من كان مل ا اجلنس تشعب ُممنَُخلَۡقَنَّٰهُُ﴿ منها خملوقاا  بأرسه اجلنس كان واحدة مادة من خ 
ُمومُمُن ارمُُممن﴿ اإلنسان خلق قبل من ﴾َقۡبُلُ  هو كام اآلية ومساق   املسام. يف النافذ الشديد احلر نار من ﴾٢٧ُٱلس 

 إمكان عليها يتوقف التي الثانية املقدمة عىل للتنبيه فهو الثقلني خلق بدء وبيان تعاىل اهلل قدرة كامل عىل للداللة

 واإلحياء. للجمع املواد قبول وهو احلَّش،

َمَلَٰٓئمَكةمُ﴿ قوله وقت واذكر ﴾َرب َكُُقَاَلُُِإَوذُۡ﴿ (28)
ملۡ ُُل منُابََشَُُٗخَّٰلمُقُ ُإمن م َصَّٰلُ ُم 

منَُُۡصلۡ ۡسنُونُ َُِحَإ ُُم   .﴾٢٨ُم 

مذَا﴿ (29) ۡيتُُهۥُفَإ لت   ﴾َسو  ُُممنُفميهمَُُوَنَفۡخُتُ﴿ فيه الروح لنفخ وهيأته ِخلقته عد  وحم  فيه )وجعلت ﴾ر 

ُْ﴿ (]النسفي[ للتخصيص واإلضافة متثيل، هو وإنام نفخ، ثمة وليس وأحييته، الروح  له فاسقطوا ﴾ََلُۥَُفَقُعوا

ينَُ﴿ دم  اهلل(. ناقةَ  كقوله: والتكريم، التَّشيف سبيل عىل سبحانه إليه الروح أضاف )أقول: ﴾٢٩َُسَّٰجم

َۡجَُعونَُُُك ُهمُُۡٱلَۡمَلَٰٓئمَكةُُُفََسَجدَُ﴿ (31)
َ
 التخصيص. ومنْعِ  التعميم يف بالغةللم بتأكيدين أّكد ﴾٣٠ُأ

ُٓإمُ﴿ (31) َبَُُٰٓإمبۡلميَسُُل 
َ
نُأ

َ
ينََُُمعَُُيَُكونَُُأ دم َّٰجم  أبى. إبليس لكن أي: ﴾٣١ُٱلس 
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إمبۡلميُسُُقَاَلُ﴿ (32) ُُلََكَُُماَُيَٰٓ ل 
َ
 أي   ﴾تَُكونَُُأ

دمينََُُمعَُ﴿ تكون ال أن يف لك غرض   َّٰجم  آلدم. ﴾٣٢ُٱلس 

ُكنُلَمُُۡقَاَلُ﴿ (33)
َ
ۡسُجدَُُأ

َ
م  يصح   ال أي: ﴾ِل 

ُممنَُخلَۡقتَُهۥُلمبََشُ ﴿ أسجد أن حايل وينايف مني
منَُُۡصلَۡصَّٰلُ  ۡسنُونُ َُِحَإ ُُم   العنارص، أخس   وهو ﴾٣٣ُم 

 عليه آدمَ  استنقَص  أرشفها. وهي نار من وخلقتني

 واألصل. النوع باعتبار السالم

 أو السامء، من ﴾ممۡنَهاُفَٱۡخُرجُُۡقَاَلُ﴿ (35)

يمُلُفَإمن َكُ﴿ املالئكة زمر أو اجلنة،  ود  مطر ﴾٣٤ُرَجم

 باحلجر. ي رجم ي طرد من فإن والكرامة. اخلري من

 يتضمن وعيد   وهو بالشهب. ي رجم شيطان   أو

 شبهته. عن اجلواب

(34) ﴿
 واإِلبعاد الطردَ  هذا ﴾ٱلل ۡعنَةََُُعلَۡيَكُُِإَونُ 

مينُمُيَوۡمُمُإمَلَُّٰ﴿  فإنه اللعن، أمدِ  منتهى فإنه ﴾٣٥ُٱدل 

 .اجلزاء زمان ومنه التكليف، أيام يناسب

مُُقَاَلُ﴿ (34) َُُٓرب  ۡرنم نظم
َ
رين ﴾فَأ ُيَوۡمُمُإمَلَُّٰ﴿ فأخِّ

 األول إىل فأجابه البعث. وقت بعد موت ال إذ املوت، من نجاة أو اإِلغواء، يف فسحةا  جيد أن أراد ﴾٣٦ُُيۡبَعثُونَُ

 الثاين. دون

رت   الذين ةمجل من إنك أي:) ﴾٣٧ُٱلُۡمنَظرمينَُُممنَُُفَإمن َكُ﴿ (سبحانه الرب  ) ﴾قَاَلُ﴿ (34)  آجاهلم أخ 

،  .(التفاسري[ عيون من ]املقتطف التكوين حكمة تقتضيه حسبام أزالا

 وهو ،كلهم الناس انقراض أو تعاىل، اهلل عند أجل ك فيه املسمى ﴾٣٨ُٱلَۡمۡعلُومُمُٱلۡوَقۡتُمُيَوۡمُمُإمَلَُّٰ﴿ (38)

 خطاب ألن إبليس، منصب علوِّ  عىل تدل   مل بواسطة تكن مل وإن املخاطبة وهذه اجلمهور؛ عند األوىل النفخة

 واإلذالل. اإلهانة سبيل عىل له تعاىل اهلل

ُمُقَاَلُ﴿ (39) ُُٓرَب  مَما ُُب ۡغَوۡيتَنم
َ
 للسببية، الباء وقيل: إياي. بإغوائك أ قِسم   واملعنى: للقَسم، الباء ﴾أ

مَنُ ﴿ إياي إغوائك بسبب واملعنى: َزي 
ُ
ُُلَُهمَُُِۡل ُُفم ۡرضم

َ
 الغرور دار هي التي الدنيا يف املعايص مهل ألزينن   ﴾ٱِۡل

ۡغوميَن ُهمُۡ﴿
ُ
َۡجَعميََُُوَِل

َ
 الغواية. عىل أمجعني وألمحلن هم ﴾٣٩ُأ

(51) ﴿ُ يَُُممۡنُهمُُُعمبَاَدكَُُإمل  رهتم لطاعتك أخلصتهم الذين ﴾٤٠ُٱلُۡمۡخلَصم  يعمل فال الشوائب، من وطه 

 .املخلصني( من اجعلنا )اللهم كيدي فيهم
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َُُهََّٰذاُاَلُقَُ﴿ (51) َرَّٰط  ُ ُصم  ما إىل واإِلشارة   عنه. انحراف ال ﴾٤١ُُمۡستَقميمُ ﴿ أراعيه أن عل حق   ﴾ََعَ

 إغوائه. من املخَلصني ختليص وهو االستثناء؛ تضمنه

(52) ﴿
ُُُسلَۡطَّٰنُ َُعلَۡيهممُُۡلََكُُلَيَۡسُُعمبَادميُإمنُ   فيام سإِلبلي تصديق   ﴾٤٢ُٱلَۡغاومينَُُممنَُُٱت بََعَكَُُمنُمُإمل 

 أو عنهم. الشيطان خمالب وانقطاع عصمتهم بيان   املقصود وألن املْ ْخَلِصنَي، لتعظيم الوضع وتغيري استثناه،

، التحريض   تزيينه منتهى فإن عباده، من بمخَلص ليس من عىل سلطاناا  له أن أوَهمَ  فيام له تكذيب    والتدليس 

مْ ِْلَْْنَْكَْْا﴿َومَْ قال: كام ل ِْْمنْ َْعلَي كه ْْانْ طَْسه نْ ْإِلذ
َ
مْ ْأ تهكه َتَجب تهمْ َْدَعو   .[22 ]إبراهيم: ِل﴾ْفَاس 

(53) ﴿
َۡجَعميَُ﴿ املتبِّعني أو الغاوين ملوعد ﴾لََموۡعمُدُهمَُُۡجَهن مَُُِإَونُ 

َ
 .﴾٤٣ُأ

َّٰب َُُسۡبَعةُُُلََها﴿ (55) بَۡو
َ
 وهي: املتابعة، يف مراتبهم بحسب ينزلوهنا طبقات أو لكثرهتم. منها يدخلون ﴾أ

ُم﴿ اهلاوية ثم اجلحيم ثم سقر ثم السعري ثم احلطمة ثم لظى ثم جهنم
مُك  مۡنُهمُُۡبَابُ ُل  ُُجزۡءلُ﴿ األتباع من ﴾م 

ۡقُسومُ  دين فأعالها ؛له أ فِرز ﴾٤٤ُم   للصابئني، والرابع لليهود، والثالث للنصارى، والثاين العصاة، للموحِّ

 افقني.للمن والسابع للمَّشكني، والسادس للمجوس، واخلامس

(54) ﴿
رة غرَيها فإن والفواحش، الكفر يف اتِّباعه من ﴾ٱلُۡمت قميَُُإمنُ  ُ﴿ مكف  َّٰت ُُفم  لكل ﴾٤٥ُوَُعيُونُ َُجن 

ة   لكلر  أو وعني، جنة واحد  منهام. ِعد 

َّٰمُ ُٱۡدُخلُوَها﴿ (54) مَسَل  والزوال. اآلفات من ﴾٤٦َُءاممنميَُ﴿ عليكم مسل ام أو ساملني، ﴾ب

َُُما﴿ نفوسهم بتطييب اجلنة يف أو قلوهبم. بني أ لِّف بام الدنيا يف ﴾ۡعنَاَونَزَُ﴿ (54) منُُُۡصُدورمهممُفم ُ ُم 
 ﴾غمل 

 عنه: تعاىل اهلل ريض عل وعن القرب. ومراتب اجلنة درجات عىل التحاسد من أو الدنيا. يف كان حقد   من

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لسان عىل واجلنة الشهادة   له ثبتت َمن هذا )أقول: منهم والزبري وطلحة وعثامن أنا نأكو أن أرجو

 سيدنا قاله بام يقتدوا أن عليهم وأوالدهم وأمواهلم بأعامهلم الدنيا يف يغرتون فالذين أرجو... بدعائه: يقول

دح فإذا معلولة، كلها نجدها بالقرآن أعاملنا نزن   لو عنه. تعاىل اهلل ريض عل  هبا. يغرت   واحدة بكلمة اإلنسان م 

َّٰنًا﴿ (البَّشية الطبيعة خمالفات لكرس التصوف ضعو   ولذا َُُّٰإمۡخَو ر ََُُعَ تََقَّٰبملميَُُُسُ ر   عىل كوهنم )ويف ﴾٤٧ُم   رس  

 أن تعاىل اهلل رمحه جماهد عن  وروي التقابل. معنى وهذا لبعض، بعضهم وجه   وكرامة، رفعة يف أهنم إىل إشارة

ة  .(التفاسري[ عيون من ]املقتطف داروا حيثام هبم تدور األرس 

ُهمَُُۡلُ﴿ (58) مۡنَهاُُهمَُوَما﴿ (تعب   أي:) ﴾نََصبُفميَهاَُيَمس  يَُُم  مُمۡخرَجم  باخللود. النعمة متام فإن ﴾٤٨ُب

مئُۡ﴿ (59) ُٓ﴿ (والكافرين املؤمنني عبادي أخرب) ﴾عمبَادميَُُٓنب  ن م
َ
نَاُأ

َ
  . ﴾٤٩ُٱلر حميمُُُٱلَۡغُفورُُُأ

(41) ﴿
نُ 
َ
َُُوأ مَُُُذاُبُٱلۡعَُُُهوََُُعَذابم َلم

َ
ردْ  مل أنه عىل دليل   املغفرة ذكر ويف ﴾٥٠ُٱِۡل  الذنوب يتقي من باملتقني ي 

 وتأكيده. الوعد ترجيح   التعذيب دون والرمحة بالغفران ذاته توصيف ويف وصغريها. كبريها بأرسها

مۡئُهمُۡ﴿ (41) َُُعنَُونَب  َّٰهميمََُُضۡيفم  .(]النسفي[ لكاا م عَّش أحد مع السالم عليه جربيل )وهو ﴾٥١ُإمبَۡر
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ُُْإمذُۡ﴿ (42) َُُْعلَۡيهمَُُدَخلُوا َّٰمَُُٗفَقالُوا ُإمن اُقَاَلُُاَسَل
لُونَُُممنُكمُۡ  دخلوا ألهنم وذلك خائفون، ﴾٥٢ُوَجم

 األكل. من امتنعوا ألهنم أو وقت. وبغري إذن بغري

:  تكره. ما لتوق عِ  النفس اضطراب والوجل 

(43) ﴿ُْ ُُُإمن اُتَوَۡجۡلَُُلُُقَالُوا م  املَبَّشِّ  فإن ﴾كَُنُبَش 

اف   ال َّٰمُ ﴿ منه َي  مُغَل  السالم عليه سحاقإ هو ﴾ب

 بلغ. إذا ﴾٥٣َُعلميمُ ﴿

ُُقَاَلُ﴿ (45) ُتُمونم ۡ بَش 
َ
َُُٰٓأ نََُعَ

َ
َُُأ نم س   ﴾ٱلۡكمََبُُُم 

َب  ُفَبممَُ﴿ إياه الكرَب  مسِّ  مع له يولد أن من تعج 
ونَُ ُ م وين؟ أعجوبة فبأي أي: ﴾٥٤ُتُبَش   تبَّشِّ

ُْقَُ﴿ (44) َنََّٰكُُالُوا ۡ ُمُبَش  مٱۡۡلَق   ال يكون بام ﴾ب

ُتَُكنُفََلُ﴿ فيه لبس ال الذي باليقني أو حمالة،
منَُ  فإنه ذلك، من اآليسني من ﴾٥٥ُٱلَۡقَّٰنمطميَُُم 

 أبوين، غري من بَّشاا  َيلق أن عىل قادر تعاىل

 وكان عاقر؟ وعجوز   فان   شيخ من فكيف

 عادةال باعتبار السالم عليه إبراهيم استعجاب  

 ولذلك: القدرة، دون

ُُٓر ِۡحَةمُُممنَُيۡقنَُطَُُوَمنُقَاَلُ﴿ (44) مهۦم َُُرب  ٓال ونَُُإمل   سعة يعرفون فال املعرفة، طريق املخطئون أي: ﴾٥٦ُٱلض 

 وقدرته. علمه وكامَل  تعاىل اهلل رمحة

َهاَُخۡطبُُكمَُُۡفَماُقَاَلُ﴿ (44) ي 
َ
 البشارة. سوى ألجله سلتمأر الذي شأنكم فام أي: ﴾٥٧ُٱلُۡمرَۡسلُونَُُأ

 العدد. إىل حتتاج ال والبشارة   عدداا، كانوا ألهنم البشارة، ليس املقصود كامل أن علمَ  ولعله

(48) ﴿ُْ ُُٓقَالُٓوا ا ُُٓإمن  لۡنَا رۡسم
ُ
ۡرممميَُُقَۡومُ ُإمَلَُُّٰأ

 لوط. قوم يعني ﴾٥٨ُُّم 

(49) ﴿ُٓ َُُءاَلُُإمل   املجرمني لنهلك منهم، لوط آل إال كلهم أجَرمَ  م  َقوْ  إىل أ ْرِسْلنا إِن ا واملعنى: ﴾لُوط 

وُهمُُۡإمن ا﴿ قوله: عليه ويدل   ،لوط آل وننجي َۡجَعميَُُلَُمنَج 
َ
 القوم. به ن عذب مما أي: ﴾٥٩ُأ

(41) ﴿ُ تَُهۥُإمل 
َ
ُُٓٱۡمَرأ ۡرنَا مينَُُلَممنَُُإمن َهاُقَد   معهم. لَتهلك الكفرة مع الباقني ﴾٦٠ُٱلَۡغََّٰبم

افَُ﴿ (42ـ41) َُُءاَلَُُجآءَُُلَم  نَكُرونَُُقَۡوملُُإمن ُكمُُۡقَاَلُ ٦١ُٱلُۡمرَۡسلُونَُُلُوط  كمت   ﴾٦٢ُم  ر 
 عنكم وتنفر   نفيس نكِ

. تطرقوين أن خمافة  بَِّّش 

(43) ﴿ُْ ۡئَنََّٰكُُبَۡلُُقَالُوا مَماُجم ُُْب ونَُُفميهمََُُكنُوا ك بام جئناك بل ألجله، تنكرنا بام جئناك ما أي: ﴾٦٣َُيۡمََتُ  يرس 
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ك؛ من لك شفيوي دهَتم الذي العذاب وهو عدوِّ ون أي:) فيمرتون به توع   فيه. (يشك 

َتۡيَنََّٰكُ﴿ (45)
َ
ُمَُوأ مٱۡۡلَق  قُونَُُِإَون ا﴿ عذاهبم من باليقني ﴾ب  به. أخربناك فيام ﴾٦٤ُلََصَّٰدم

ۡسُم﴿ (44)
َ
ۡهلمَكُُفَأ

َ
مأ مقمۡطعُ ﴿ هبم فاذهب ﴾ب منَُُب ۡلُمُم 

َّٰرَُهمُُۡبمعَُۡوٱت ُ﴿ الليل من طائفة يف ﴾ٱَل  ۡدَب
َ
 عىل وكنْ  ﴾أ

َحدُلُممنُكمُُۡيَلۡتَفمۡتَُُوَلُ﴿ حاهلم عىل وتط لع هبم وترْسع   (تدفعهم أي:) تذودهم أثرهم
َ
 فريى وراءه ما لينظر ﴾أ

 لغرض امرؤ يتخلف وال أحدكم ينرصف وال أو أصاهبم. ما فيصيبه أو يطيقه، ال ما الشديد( األمر )أي: اهلول من

ُْ﴿ العذاب فيصيبه  مرص. أو الشام وهو إليه، بامليض تعاىل اهلل أمركم حيث إىل ﴾٦٥ُتُۡؤَمُرونََُُحۡيُثَُُوٱۡمُضوا

(44) ﴿ُٓ مَكُ﴿ مقضّياا  إليه وأوحينا أي: ﴾إمََلۡهمَُُوقََضۡينَا َّٰل ۡمرََُُذ
َ
، وهو ﴾ٱِۡل ه مبهم  ﴿ يفرّس 

نُ 
َ
مرَُُأ َُهَُٰٓؤَلٓءمَُُداب

يَُ﴿ أحد منهم يبقى ال حتى آخرهم عن ي ستأَصلون أهنم أي: ﴾َمۡقُطوعُل ۡصبمحم  .الصبح يف داخلني ﴾٦٦ُم 

ۡهُلُُوََجآءَُ﴿ (44)
َ
ينَةمُُأ ونَُ﴿ (بأهلها تعاىل اهلل خسفها التي القرى إحدى اسم) سدوم ﴾ٱلَۡمدم ُ  ﴾٦٧ُيَۡستَبۡشم

 فيهم. طمعاا  لوط بأضياف

َُُهَُٰٓؤَلٓءمُُإمنُ ُقَاَلُ﴿ (48)  إليه. أيسء فقد ضيفه إىل أ يسء من فإن ضيفي، بفضيحة ﴾٦٨َُتۡفَضُحونُمُفََلَُُضۡيفم

(49) ﴿ُْ ََُُوٱت ُقوا  فيهم. ختجلوين وال أو بسببهم. تذلوين وال ﴾٦٩َُُّتُۡزونُمَُوَلُ﴿ الفاحشة ركوب يف ﴾ٱّلل 

(41) ﴿ُْ وَُُقَالُٓوا
َ
 كانوا فإهنم وبينهم. بيننا متنع أو أحداا  منهم جتري أن عن ﴾٧٠ُٱلَۡعَّٰلَمميََُُعنُمَُنۡنَهَكُُلَمُُۡأ

 وإنزاهلم. الناس ضيافة عن أو وسعه. بقدر عنه يمنعهم لوط وكان أحد، لكل تعرضوني
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َُُٓهَُٰٓؤَلٓءمُُقَاَلُ﴿ (41)  القوم، نساء يعني ﴾َبنَاتم

َّٰعملميَُُُكنتُمُُۡإمن﴿ أبيهم بمنزلة أمة كلِّ  نبي   فإن  ﴾٧١َُف

 لكم. أقول ما أو الوطرِ  قضاءَ 

 ب.املخاطَ  بحياة قَسم   ﴾لََعۡمُركَُ﴿ (42)

 الصالة عليه النبي   هو القَسم هذا يف واملخاَطب  

 املالئكة قالت السالم، عليه لوط وقيل والسالم،

ُُإمن ُهمُۡ﴿ ذلك له مهممُُۡلَفم  أو ِغوايتهم لفي ﴾َسۡكَرت

 عقوهلم أزالت التي (شهوهتم أي:) َغلمتهم شدة

 به يشار الذي والصواب خطئهم بني ومتييَزهم

 الشباب وجنون جنون، له إنسان كل )أقول: إليهم

 واجلنون فنون، اجلنون شهوهتم. بسبب وأقبح أشد  

 الشباب( من يأيت اهلوى وهذا اهلوى، بقدر

 نصحك! يسمعون فكيف يتحريون، ﴾٧٢َُيۡعَمُهونَُ﴿

َخَذۡتُهمُُ﴿ (43)
َ
يَۡحةُُُفَأ  صيحة   يعني ﴾ٱلص 

 السالم. عليه جربيل صيحة وقيل: مهلكة. هائلة

 الشمس. رشوق وقت يف داخلني ﴾٧٣ُُمۡشمقميَُ﴿

َّٰلميََهاُفََجَعلۡنَا﴿ (45) ۡمَطۡرنَا﴿ هبم منقلبة فصارت ﴾َسافملََها﴿ قراهم عايل أو املدينة عايلَ  ﴾َع
َ
َُعلَۡيهممَُُۡوأ

منُحمَجاَرةُٗ يلُ ُم  م ج  ر. طني   من ﴾٧٤ُسم  به(. يعذهبم أن تعاىل اهلل كتب مما )أي: السجلِّ  من كتاب عليه طني أو متحجِّ

(44) ﴿
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل مميَُُٓأَلَيَّٰتُ َُذ م ملُۡمتَوَس  رينللمتف ﴾٧٥ُل   يعرفوا حتى نظرهم يف تونيتثب   الذين املتفرسني كِّ

 (.بعالمته أي:) بِسَمته اليشء حقيقة

قميمُ ُلَبمَسبميلُ ﴿ القرى أو املدينة وإن ﴾ِإَون َها﴿ (44)  آثارها. ويرون الناس يسلكه ثابت   ﴾٧٦ُم 

(44) ﴿
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل ملُۡمۡؤممنميَُُٓأَليَةَُُٗذ  .والسالم الصالة عليهم ورسله تعاىل باهلل ﴾٧٧ُل 

ۡصَحَُّٰبََُُكنَُُِإَون﴿ (48)
َ
يَۡكةمُُأ

َ
 الغيضة يسكنون كانوا ،السالم عليه شعيب قوم هم ﴾٧٨ُلََظَّٰلممميَُُٱِۡل

 عذاهبم وهو) ةل  بالظ   هلكوافأ   فكذبوه إليهم تعاىل اهلل فبعثه (ويلتف الشجر فيه يكثر الذي املوضع أي:)

: (.فاحرتقوا ناراا  أمطرهتم بسحابة  املتكاثف. الشجر واألَْيكة 

 كان فإنه ومدين. األيكة وقيل: واأليكة. سدوم يعني ﴾ِإَون ُهَما﴿ باإِلهالك ﴾ممۡنُهمُُۡفَٱنتََقۡمنَا﴿ (49)

بميُ ُمُ َۡلمإمَما﴿ األخرى عىل منبِّهاا  إحدامها ذكر   فكان إليهام، مبعوثاا   واضح. لبطريق ﴾٧٩ُم 

َبَُُولََقدُۡ﴿ (81) ۡصَحَُّٰبَُُكذ 
َ
بوا ثمود، يعني ﴾٨٠ُٱلُۡمرَۡسلميَُُٱۡۡلمۡجرمُُأ ب ومن صاحلاا. كذ   من واحداا  كذ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ککککڑڑژژ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئەئائائىىېېېېۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 ییییىئىئىئېئېئ
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ب فكأنام الرسل  بني واد   واحِلْجر: املؤمنني. من معه ومن صاحلاا  باملرسلني املراد يكون أن وجيوز اجلميع. كذ 

 َيْسكنونه. موالشا املدينة

َّٰتمنَاُوََءاَتۡيَنَُّٰهمُۡ﴿ (81) َُُْءاَي يََُُعۡنَهاُفَََكنُوا  معجزاته؛ أو نبيهم، عىل املنزل الكتاب آيات يعني ﴾٨١ُُمۡعرمضم

ها. ورشهِبا وَسقيها كالناقة  األدلة. من هلم ن صب ما أو ودرِّ

(82) ﴿ُْ تُونََُُوََكنُوا بَالُمُممنََُُيۡنحم  األعداء وختريب اللصوص ونقب االهندام من ﴾٨٢َُءاممنميَُُُبيُوتًاُٱۡۡلم

 منه. حتميهم اجلبال أن حسباهنم أو غفلتهم، لفرط العذاب من أو (،لقوهتا أي:) لوثاقتها

َخَذۡتُهمُُ﴿ (83)
َ
ۡيَحةُُُفَأ يَُ﴿ العذاب( )أي: ﴾ٱلص   .(]النسفي[ الصبح وقت الرابع اليوم )يف ﴾٨٣ُُمۡصبمحم

(85) ﴿ُٓ ۡغَنََُُّٰفَما
َ
ُُْامُ َُعۡنُهمُأ بُونَََُُكنُوا دد. األموال واستكثار الوثيقة البيوت بناء من ﴾٨٤ُيَۡكسم  والع 

َمََّٰوَّٰتُمَُخلَۡقنَاَُوَما﴿ (84) ۡرَضُُٱلس 
َ
َُُٓوَماَُوٱِۡل ُُبَيۡنَُهَما ُ ُإمل  م مٱۡۡلَق   استمرار يالئم ال باحلق، ملتبساا  خلقاا  إال ﴾ب

﴿ األرض من إفسادهم وإزاحة هؤالء لاأمث إهالك احلكمة اقتضت فلذلك الَّشور، ودوام الفساد
ُِإَونُ 

اَعةَُ ۡفحَُُفَٱۡصَفحُم﴿ كذبَك  ممن فيها لك تعاىل اهلل فينتقم ﴾ٓأَلتميَةل ُُٱلس   منهم، باالنتقام تعجل وال ﴾٨٥ُٱۡۡلَمميَلُُٱلص 

 احلليم. الصفوح معاملة وعاملهم

(84) ﴿
َّٰقُُُُهوََُُرب َكُُإمنُ   بحالك ﴾٨٦ُٱلَۡعلميمُُ﴿ وأمرهم مركأ وبيده وخلقهم، خلقك الذي ﴾ٱۡۡلَل 

 أن علم وقد لكم، األصلح وعلمَ  خلقكم الذي هو أو بينكم. ليحكم إليه ذلك تِكل بأن حقيق فهو وحاهلم،

 أصلح. اليوم الصفح

ور سبعَ  وقيل: الفاحتة. وهي آيات سبع ﴾اَسۡبعَُُٗءاَتۡيَنََّٰكَُُولََقدُۡ﴿ (84)  وسابعتها الطوال وهي س 

منَُ﴿ بالتسمية بينهام ي فصل مل ولذلك سورة، حكم يف فإهنام «وبةالت» و «األنفال» ُُم   أو التثنية من املثاين: ﴾ٱلَۡمثَانم

ر  ت   َمثنى ذلك كل فإن الثناء؛ ثنى أو ومواعظه. قصصه أو ألفاظه أو قراءته كر   أو واإلعجاز، بالبالغة عليه م 

ثنى يمََُُوٱلُۡقۡرَءانَُ﴿ احلسنى ئهوأسام العظمى صفاته من أهله هو بام تعاىل اهلل عىل م   بالسبع أريد إن ﴾٨٧ُٱلَۡعظم

. أو اآليات    السور 

نُ َُلُ﴿ (88) َُُٓمت ۡعنَاَُماُإمَلَُّٰ﴿ راغب   طموح ببرصك تطمْح  ال ﴾َعۡينَۡيَكَُُتُمد  مهۦم ۡزَوَّٰجُُٗب
َ
مۡنُهمُُۡاأ  من أصنافاا  ﴾م 

ََُتَۡزنَُُۡوَلُ﴿ اللذات دوام إىل ْفض  م   بالذات، لوب  مط كامل   فإنه أوتيَته، ما إىل باإلضافة مستحقر فإنه الكفار،
ملُۡمۡؤممنميََُُجنَاَحَكَُُوٱۡخفمۡضُ﴿ يؤمنوا مل أهنم ﴾َعلَۡيهممُۡ  هبم. وارفْق  هلم وتواضعْ  ﴾٨٨ُل

َُُٓوقُۡلُ﴿ (89) نَاُإمن م
َ
يرُُُأ  تؤمنوا. مل إن بكم نازل   تعاىل اهلل عذاب أن   وبرهان   ببيان   أنذركم ﴾٨٩ُٱلُۡمبميُُُٱنل ذم

(91) ﴿ُٓ نَزنۡلَاَُكَما
َ
ُُأ مميَََُُعَ  عَّش اإلثنا هم واملقتسمون عليهم. أنزلناه الذي العذاب مثل ﴾٩٠ُٱلُۡمۡقتَسم

روا املوسم أيام مكة مداخل اقتسموا الذين  بدر. يوم تعاىل اهلل فأهلكهم ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول اإِليامن عن الناس لينفِّ

 الكتاب. أهل هم املقتسمون :وقيل
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مينَُ﴿ (91) ُُْٱَّل  يَُُٱلُۡقرَۡءانََُُجَعلُوا  أجزاء. ﴾٩١ُعمضم

: :تعاىل اهلل رمحه عكرمة وعن .أسحاراا  وقيل:  الِعَضة 

حر؛  موافق حق   بعضه عناداا: قالوا حيث السِّ

 أو هلام. خمالف باطل   وبعضه واإلنجيل، للتوراة

موه  األولني. وأساطري وكهانة وِسحر ِشعر إىل قس 

مَكُفََورَُ﴿ (93ـ92) َۡجَعميَُُلَن ُهمُُۡ َُلَنَۡسُُب 
َ
ا ٩٢ُأ َُعم 

ُْ  إىل النسبة أو ،التقسيم من ﴾٩٣َُيۡعَملُونَََُُكنُوا

 ما كل يف عام   هو وقيل: عليه. فنجازهيم السحر،

 واملعايص. الكفر من فعلوا

مَماُفَٱۡصَدعُۡ﴿ (95)  أو به. فاجهر ﴾تُۡؤَمرُُُب

ْق  ۡعرمۡضُ﴿ والباطل احلق بني به فافر 
َ
ُنُمعََُُوأ

 يقولون. ما إىل تلتفت وال ﴾٩٤ُٱلُۡمۡشمكميَُ

 بقمعهم ﴾٩٥ُٱلُۡمۡستَۡهزمءمينََُُكَفۡيَنََّٰكُُإمن ا﴿ (94)

 وإهالكهم. (بقهرهم أي:)

مينَُ﴿ (94) مَُُمعَََُُيَۡعلُونَُُٱَّل  َُءاَخَر ُُإمَلًَّٰهاُٱّلل 
 الدارين. يف أمرهم عاقبة ﴾٩٦َُيۡعلَُمونَُُفََسوَۡفُ

ن َكَُُنۡعلَمَُُُولََقدُۡ﴿ (94)
َ
يقُُُأ مَماَُصۡدُركَُُيَضم  بك. واالستهزاء القرآن يف والطعن الَّشك من ﴾٩٧َُيُقولُونَُُب

محُۡ﴿ (98) َۡمدُمُفََسب  مَكُُِبم  الغم ويكشف يكِفَك  والتحميد بالتسبيح ناَبَك  فيام تعاىل اهلل إىل فافزعْ  ﴾َرب 

هه أو عنك. منََُُوُكن﴿ للحق هداك أنْ  عىل له حامداا  يقولون عاّم  فنزِّ ينَُُم  دم َّٰجم  عليه وعنه املصلني. من ﴾٩٨ُٱلس 

 .[تعاىل اهلل رمحه داود أبو اإلمام ]رواه «الصالة إىل فزع أمر َحزبه إذا كان أنه» والسالم: الصالة

ََُُّٰرب َكَُُوٱۡعبُدُۡ﴿ (99) تميََكَُُحّت 
ۡ
ن   فإنه املوت، أي: ﴾٩٩ُٱَۡلَقميُُُيَأ ه   متيق   :واملعنى خملوق. حير  كل   حلاق 

 أعلم. تعاىل واهلل حلظة. بالعبادة ختل   وال حياا، دمت ما فاعبده

 احلجر سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 النحل سورة

 آية وعرشون وثمان مئة ويه آخرها، يف آيات ثالث غري مكيَّة
َتَُٰٓ﴿ (1)

َ
ۡمرُُُأ

َ
مُُأ لُوهُ ُُفََلُُٱّلل   أو الساعة، قيام من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أوعدهم ما يستعجلون كانوا ﴾تَۡستَۡعجم

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

 ڎڎڌڌڍڍڇڇڇ
 

ْلُمانل حُُُۡسوَرةُُ
¬ 

ککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھہھہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۆۈ

 ائىىېېېېۉۉ
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 لنا تشفع صنامفاأل تقوله ما صح إن ويقولون وتكذيباا، استهزاءا  بدر يوم فعل كام إياهم تعاىل اهلل إهالك

 فال الوقوع، واجب إنه حيث من املتحقق اآليت بمنزلة به املوعود األمر أن واملعنى فنزلت، منه وختلصنا

 ولغريهم هلم أو للمؤمنني اخلطاب أن عىل منه.أو لكم خالص وال فيه لكم خري ال فإنه وقوعه تستعجلوا

اَُوتََعََّٰلَُُُّٰسۡبَحَّٰنَُهۥ﴿   هبم. أراد ما فيدفع رشيك له يكون أن عن وجل   تربأ ﴾١ُيُۡشمُكونََُُعم 

مُلُ﴿ (2) وحُمُٱلَۡمَلَٰٓئمَكةَُُُيَن  مٱلر   الدين يف يقوم أو باجلهل، امليتة القلوب به حييي فإنه القرآن، أو بالوحي ﴾ب

ۡمرمهۦمُممنُۡ﴿ اجلسد يف الروح مقام
َ
َُّٰ﴿ أجله من أو بأمره ﴾أ ُُٓممنُُۡيََشآءَُُُمنََُعَ ۦم نُۡ﴿ رسوالا  تخذهي أن ﴾عمبَادمه

َ
ُأ

ُْ ُرٓوا نذم
َ
ن ُهۥ﴿ اعلموا :أي أنذروا بأن ﴾أ

َ
ُُٓإمَلَّٰهََُُلُُٓأ نَا ُُإمل 

َ
ونِ  َأَنا إاِل   إِلهَ  ال :الشأن أن ﴾٢ُفَٱت ُقونُمُأ  خوفوا أو ؛َفات ق 

 .قصودامل هو بام خماطبتهم إىل رجوع ﴾فَٱت ُقونُم﴿ :وقوله ،َأَنا إاِل   إِلهَ  ال بأنه واملعايص الكفر أهل

 كامل منتهى هو الذي التوحيد عىل التنبيه حاصله وأن املالئكة بواسطة الوحي نزول أن عىل تدل واآلية

 بعدها التي واآليات عطائية النبوة وأن العملية. القوة كامل أقىص هو الذي بالتقوى واألمر العلمية، القوة

 واملصلحة. احلكمة وفق عىل وفروعه العامل ألصول املوجد هو تعاىل أنه عىل تدل إهنا حيث من وحدانيته عىل دليل

َمََّٰوَّٰتُمَُخلَقَُ﴿ (3) ۡرَضُُٱلس 
َ
ُ َُوٱِۡل م مٱۡۡلَق   قدرها خمتلفة صفاتو وأوضاع وشكل مقدار عىل أوجدمها ﴾ب

ََّٰلَُّٰ﴿ بحكمته وخصصها اُتََع  عىل يقدر ال ومما إليهام بقائه أو وجوده يف يفتقر مما أو منهام ﴾٣ُيُۡشمُكونََُُعم 

 اهلل قال بخالفه. فاهلل القلب عىل َيطر يشء كل )أقول: األجرام قبيل من ليس تعاىل أنه عىل دليل وفيه خلقهام.

ءْ َْكِمث ِلهِْْ﴿لَي َسْ تعاىل: وَََْْش  ِميعْهْوَهه ﴾ْالسذ َِصريه  .[11 ]الشورى: اْل 

نَسََُُّٰخلَقَُ﴿ (5) ُُهوَُُفَإمذَا﴿ والشكل الوضع حتفظ ال سيالة حراك وال هبا حس ال مجاد ﴾ن ۡطَفة ُُممنُنَُٱۡۡلم
يمُل بميُل﴿ جمادل بليغ( )أي منطيق ﴾َخصم ِْي  َمنْ  قائل: خلالقه خصيم أو للحجة ﴾٤ُم  . َوِهَي  اْلِعظامَ  حي   روي َرِميم 

( )أي: رميم بعظم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتى خلف بن أ يَب  أن  فنزلت. رّم. قد ما بعد هذا حييي اهلل أترى مدحم يا وقال: بال 

نَۡعَّٰمَُ﴿ (4)
َ
 بعده وما ألجله خلقت ما بيان لكم وخلقها ﴾لَُكمَُُۡخلََقَها ُ﴿ والغنم والبقر اإِلبل ﴾َوٱِۡل

ُكلُونََُُوممۡنَها﴿ وظهورها ودرها نسلها ﴾َوَمَنَّٰفمعُُ﴿ الربد فيقي به يدفأ ما ﴾دمۡفءلُُفميَها﴿ له تفصيل
ۡ
 أي: ﴾٥ُتَأ

  واأللبان والشحوم اللحوم من منها يؤكل ما تأكلون

ُوَحميَُ﴿ بالعيش مراحها إىل مراعيها من اتردوهن ﴾تُرميُحونَُُحميَُ﴿ زينة ﴾ََجَال ُُفميَهاَُولَُكمُۡ﴿ (4)
 وجيل الوقتني يف هبا تتزين (الدور أمام الساحات) األفنية فإن املراعي إىل بالغداة خترجوهنا ﴾٦ُتَۡۡسَُحونَُ

 الضوع، حافلة البطون مألى تقبل فإهنا أظهر فيها اجلامل ألن اإلراحة وتقديم إليها، الناظرين أعني يف اأهله

 ألهلها. حاضة احلظائر إىل تأوي ثم
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ۡثَقالَُكمَُُۡوََتۡممُلُ﴿ (4)
َ
ُل مُُۡبََِلُ ُإمَلَُّٰ﴿ كمأمحال ﴾أ

ُْ َّٰلمغميهمُُتَُكونُوا  ختلق ومل األنعام تكن مل إن أي: ﴾َب

ُ﴿ إليه ظهوركم عىل حتملوها نأ فضالا  ُمُإمل  ق  مشم ُب
 ُ نُفسم

َ
﴿ ومشقة بكلفة إال ﴾ٱِۡل

َُُرب ُكمُُۡإمنُ  ُلَرَُءوفل
يمُل  وتيسري النتفاعكم بخلقها رمحكم حيث ﴾٧ُر حم

 عليكم. األمر

 عىل عطف ﴾َوٱۡۡلَمميََُُوٱۡۡلمَغاَلَُُوٱۡۡلَۡيَلُ﴿ (8)

َكبُوَها﴿ اأْلَْنعامَ   وتتزينوا كبوهالرت أي: ﴾َوزمينَٗة ُُلمََتۡ

 فصل ملا ﴾٨َُتۡعلَُمونََُُلَُُماَُويَۡخلُقُُ﴿ زينة هبا

 ضورياا  احتياجاا  غالباا  إليها حيتاج التي احليوانات

 إخباراا  يكون أن وجيوز غريها، أمجل ضوري غري أو

 ما به يراد وأن به، لنا علم ال ما اخلالئق من له بأن

 بَّش. قلب عىل َيطر مل مما والنار اجلنة يف خلق

(9) ﴿ُ مَُُوََعَ بميلُمُقَۡصدُُُٱّلل   مستقيم بيان ﴾ٱلس 

 السبيل إقامة أو احلق، إىل املوصل الطريق

 سبيلال قصد عليه أو وفضالا، رمحة وتعديلها

مرُلَُوممۡنَها﴿ حمالة ال يسلكه من إليه يصل  ليس ألنه األسلوب وتغيري ،تعاىل اهلل عن أو القصد عن حائد ﴾َجآئ

 (االستقامة) القصد إىل السبيل وتقسيم سبيله بيان املقصود ألن أو الضاللة، طرق يبني أن عاىلت اهلل عىل بحق

َُّٰكمُۡ﴿ تعاىل اهلل ﴾َشآءََُُولَوُۡ﴿ بالعرض جاء إنام (املخالف) واجلائر َۡجَعميَُُلََهَدى
َ
 هدايتكم شاء ولو :أي ﴾٩ُأ

 لالهتداء. مستلزمة هداية السبيل قصد إىل هلداكم أمجعني

ميُُُٓهوَُ﴿ (11) نَزَلُُٱَّل 
َ
َمآءمُُممنَُُأ مۡنهُُُل ُكمَُماٗٓء ُ﴿ السامء جانب من أو السحاب من ﴾ٱلس  ابُلُم   ما ﴾َُشَ

 األرض عىل نبت ما كل وقيل املوايش. ترعاه الذي الشجر يعني شجر يكون ومنه ﴾َشَجرُلَُوممۡنهُُ﴿ تَّشبونه

يُمونَُُفميهمُ﴿ شجر  .مواشيكم ترعون ﴾١٠ُتُسم

مهمُُلَُكمُيُۢنبمُتُ﴿ (11) ۡرعَُُب ۡيتُونَُُٱلز  يَلَُُوٱلز  ۡعَنََّٰبَُُوٱنل خم
َ
ُمَُوممنَُوٱِۡل

ُ ُُك  ُُإمنُ ُٱثل َمَرَّٰتم مَكُُفم َّٰل مَقۡوم ُُٓأَليَةَُُٗذ ُل 
ُرونَُ  إليها وتصل األرض يف تقع احلبة أن تأمل من فإن وحكمته، وعال جل الصانع وجود عىل ﴾١١َُيتََفك 

 عروقها. منه فيخرج أسفلها وينشق الشجرة، ساق منه وَيرج أعالها شقفين فيها، تنفذ (رطوبة :أي) نداوة

 والطباع األشكال خمتلفة أجسام عىل منها كل ويشتمل والثامر، واألكامم واألزهار األوراق منه وَيرج ينمو ثم

 خمتار اعلف بفعل إال ليس ذلك أن علم الكل، إىل الفلكية والتأثريات السفلية الطبائع ونسبة املواد احتاد مع

 .وتعاىل سبحانه واألنداد األضداد منازعة عن مقدس

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٿٹٿٿ

ڄڄڄڦڄڦڦڦڤڤ

ڇڇچڇچچچڃڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ

ککڑڑژژڈ

ڳڳڳگگگگکک

ڻںںڱڱڱڱڳ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ڭۓڭۓےےھھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇ

ائىىېېېې

 ۇئوئوئەئەئائ
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رَُ﴿ (12) َۡلُُلَُكمُُُوََسخ  ۡمَسَُُوٱنل َهارَُُٱَل  َُّٰتُ ﴿ ملنافعكم أهاهي   بأن ﴾َوٱنل ُجومَُُُوٱلَۡقَمَر َُُوٱلش  َر ُُُمَسخ   ٓ ۦم ۡمرمه
َ
مأ  ﴾ب

َُّٰتُ  َوٱنل ُجومُُ﴿ البيان: روح يف قال) حلكمه أو وتقديره بإجياده له لقنخ ملا أو شاء، كيف رهاودب   خلقها َر ُُمَسخ 
ُ ۦٓ  م ۡمرمه

َ
مأ  خلقها تعاىل هلل التل  ذَ م   أي: ،راتسخ  م   وضاعهاأو حركاهتا يف النجوم سائر أي: ،وخرب مبتدأ ﴾ب

 يف ليهمإ لنجوما منافع د  وْ عَ  يكن مل وحيث ؛ومشيئته بارادته أي: ،مرهأب ،له نَ خلقْ  ملا وأ ،شاء كيف رهاودب  

 تسخريها ينسب مل والقمر[ الشمس ]أي: والقمرين والنهار[ًالليلً]أي:ًنًِيًْوًَلًَالمًَ من قبلها ما بمثابة الظهور

 ولذلك ،آخر ءيش عىل داللة غري من ،تعاىل ملوكته حتت كوهنا يفيد وجه عىل ذكر بل ،االختصاص داةأب ليهمإ

﴿ (واالستمرار للدوام املفيدة ةاالسمي ىلإ ،احلدوث عىل ةالدال   الفعلية اجلملة عن عدل
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل ُٓأَلَيَّٰتُ َُذ

مَقۡومُ   غري السليمة العقول لذوي ظاهرةا  الداللة من أنواعاا  تدل ألهنا العقل وذكر اآلية مجع ﴾١٢َُيۡعقملُونَُُل 

 النبات. كأحوال فكر استيفاء إىل حموجة

َُُوَما﴿ (13)
َ
ُُلَُكمُُۡذََرأ ُُفم ۡرضم

َ
ُُُمۡتَلمًفا﴿ ونبات حيوان من فيها لكم خلق ما ملك روسخ   أي: ﴾ٱِۡل

ُ ۥٓ  َّٰنُُه لَۡو
َ
﴿ غالباا  باللون تتخالف فإهنا أصنافه ﴾أ

ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل مَقۡومُ ُٓأَليَةَُُٗذ ُرونَُُل  ك   الطباع يف اختالفها إن ﴾١٣ُيَذ 

 وعال. جل حكيم صانع بصنع إال ليس واملناظر واهليئات

ميُوَُهوَُ﴿ (15) رَُُٱَّل   والغوص واالصطياد بالركوب به االنتفاع من تتمكنون بحيث جعله ﴾ۡحرَُٱۡۡلََُُسخ 

﴿ُْ ُكلُوا
ۡ
َأ  إىل فيسارع الفساد إليه يرسع اللحوم أرطب ألنه بالطراوة ووصفه السمك، هو ﴾اَطرمي ُُٗاَۡلۡمُُٗممۡنهُُُّلم

َُْوتَۡستَۡخرمُجو﴿ (مالح :أي) زعاق ماء يف طرياا  عذباا  خلقه يف قدرته وإِلظهار أكله، لۡيَةُُٗممۡنهُُُا  ﴾تَلۡبَُسوَنَها ُُحم

َُوتََرى﴿ ألجلهم هبا يتزين وألهنن مجلتهم من ألهنن إليهم فأسند نساؤكم، تلبسها أي واملرجان كاللؤلؤ
رَُ﴿ السفن ﴾ٱلُۡفلَۡكُ  شق وهو ، من (،صدورها بوسط :أي) بحيزومها تشقه فيه جواري ﴾فميهمَُُمَواخم

ُْ﴿ الفلك جري صوت وقيل: املاء. َبۡتَُغوا  ﴾١٤ُتَۡشُكُرونََُُولََعل ُكمُۡ﴿ للتجارة بركوهبا رزقه سعة من ﴾فَۡضلمهۦمُممنَُوّلم

 من نعاماإل باب يف أقوى ألنه الشكر تعقيبب ختصيصه ولعل بحقها، فتقومون تعاىل اهلل نعم تعرفون :أي

 املعاش. وحتصيل لالنتفاع سبباا  املهالك جعل نهإ حيث



 434 عشر رابعال اجلزء                 نحلال سورة 

لَۡقَُّٰ﴿ (14)
َ
َُُوأ ُُفم ۡرضم

َ
َُُٱِۡل  جباالا  ﴾َرَوَّٰسم

ن﴿ روايس
َ
مُكمُُۡتَمميدَُُأ  بكم متيل أن كراهة ﴾ب

 األرض تعاىل اهلل خلق ملا :وقيل وتضطرب.

 هي ما املالئكة: فقالت (تتحرك) متور جعلت

 أرسيت وقد فأصبحت ظهرها عىل أحد بمقر

نَۡهَّٰرُٗ﴿ باجلبال
َ
ُوَُسبُٗلُ﴿ أهناراا  فيها وجعل ﴾اَوأ

 معرفة إىل أو ملقاصدكم، ﴾١٥ُۡهتَُدونَُتَُُل َعل ُكمُۡ

 وتعاىل. سبحانه اهلل

(14) ﴿ ُ  السابلة هبا َيستدل معامل ﴾وََعَلََّٰمَّٰت 

 ذلك ونحو وريح وسهل جبل من (املسافرون)

مٱنل ۡجمُم﴿  الرباري يف بالليل ﴾١٦َُيۡهتَُدونَُُُهمَُُۡوب

 الثريا :وقيل اجلنس. بالنجم واملراد والبحار،

 الضمري ولعل واجلدي، نعش وبنات والفرقدان

 للتجارة األسفار كثريي كانوا ألهنم لقريش

 بالنجوم. مسايرهم يف باالهتداء مشهورين

َفَمن﴿ (14)
َ
َُُكَمنَُُيۡلُقُُُأ  بعد إنكار ﴾َُيۡلُُق ُُل 

 يساويه ألن مبدعاته من عدد ما بخلق والتفرد حكمته، وتناهي قدرته كامل عىل املتكاثرة الدالئل إقامة

 عبد ما كل َيلق ال بمن واملراد ما، يشء إجياد عىل بل ذلك من يشء خلق عىل يقدر ال ما مشاركته حقويست

باا  وتعاىل سبحانه اهلل دون من  َيلق ال كمن ليس َيلق من إن قيل: وكأنه األصنام، أو منهم العلم أولو فيه مغل 

فََلُ﴿ عنده علم ال بام فكيف العلم أويل من
َ
ُرونَُُأ  للعقل كاحلاصل جلالئه فإنه ذلك فساد فتعرفوا ﴾١٧ُتََذك 

 والتفات. تذكر بأدنى عنده حيض الذي

ُُِْإَون﴿ (18) وا مۡعَمةََُُتُعد  مُُن ٓ َُُلُُٱّلل   ذلك أتبع بشكرها، القيام تطيقوا أن فضال عددها تضبطوا ال ﴾َُتُۡصوَها

دَ  ما وراء أن عىل تنبيهاا  العبادة باستحقاق تفرده عىل احلجة وإلزام النعم تعداد  حق وأن تنحرص، ال نعاما  َعد 

﴿ مقدور غري تعاىل عبادته
َُُإمنُ  يمُل﴿ شكرها أداء يف التقصري عن يتجاوز حيث ﴾لََغُفورلُُٱّلل   يقطعها ال ﴾١٨ُر حم

 كفراهنا. عىل بالعقوبة يعاجلكم وال فيه لتفريطكم

(19) ﴿ُُ ونََُُماَُيۡعلَمَُُُوٱّلل   وأعاملكم. عقائدكم من ﴾١٩ُُتۡعلمنُونََُُوَماُتُۡسم 

مينَُ﴿ (21) مُُُدونُمُممنُيَۡدُعونََُُوٱَّل   نفى ملا ﴾اُ َُٗشۡيَُُُيۡلُُقونََُُلُ﴿ دونه من تعبدوهنم الذين واآلهلة أي: ﴾ٱّلل 

 هلم أثبت بأن ذلك أكد ثم يشاركونه، ال أهنم لينتج شيئاا  َيلقون ال أهنم بنّي  َيلق ال ومن َيلق من بني املشاركة

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڦڄڦڦڦڤ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڳگگگگککککڑڑ

ںڱڱڱڱڳڳڳ
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 ينبغي واإِلله التخليق، إىل الوجود مفتقرة ممكنة ذوات ألهنم ﴾٢٠ُُُيۡلَُقونَُُوَُهمُۡ﴿ فقال: األلوهية نايفت صفات

 الوجود. واجب يكون أن

َّٰت ُ﴿ (21) ۡمَو
َ
ۡحيَآء  َُُغۡيُُ﴿ مآالا  أو حاالا  أموات أو احلياة، تعرتهيم ال أموات هم ﴾أ

َ
 ليتناول بالذات ﴾أ

ي انَُُيَۡشُعُرونََُُوَما﴿ املامت يعرتيه ال بالذات حياا  كوني أن ينبغي واإِلله معبود، كل
َ
 يعلمون وال ﴾٢١ُُيۡبَعثُونَُُأ

 بالغيوب عاملاا  يكون أن ينبغي واإِلله عبادهتم، عىل جزاء وقت هلم يكون فكيف عبدهتم بعث أو بعثهم، وقت

 التكليف. توابع من البعث أن عىل تنبيه وفيه والعقاب، للثواب مقدراا 

ُ ُإمَلَّٰهلُُإمَلَُّٰهُكمُۡ﴿ (22) دل مينَُ﴿ احلجج إقامة بعد للمدعى تكرير ﴾َوَّٰحم َرةمُُيُۡؤممنُونََُُلُُفَٱَّل  مٱٓأۡلخم ُقُلُوبُُهمُب
لُ َرة نكم  طالباا  يكون هبا املؤمن فإن باآلخرة، إيامهنم عدم وذلك احلق وضوح بعد إرصارهم اقتىض ملا بيان ﴾م 

 بالربهان إال يعرف ال ما قلوهبم وإنكار بالعكس حاله يكون هبا كافروال به، فينتفع يسمع فيام متأمالا  للدالئل

ُونَُُوَُهم﴿ النظر ينايف فإنه املألوف، إىل وركوناا  لألسالف إتباعاا  ۡستَۡكَبم  وتصديقه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اتباع عن ﴾٢٢ُم 

 قوله. إىل وااللتفات

﴿ حقاا  ﴾َجَرمََُُلُ﴿ (23)
نُ 
َ
َُُأ ونََُُماَُيۡعلَمُُُٱّلل  َُُلُُإمن ُهۥ﴿ فيجازهيم ﴾ُيۡعلمُنوَنُ َُماوَُُيُۡسم  مينََُُُيمب   ﴾٢٣ُٱلُۡمۡستَۡكَبم

 والسالم. الصالة عليه الرسول اتباع أو توحيده عن استكربوا الذين عن فضالا 

ُُٓلَُهمُقميَلُُِإَوذَا﴿ (25) اذَا نَزَلُُم 
َ
 املسلمون أو عليهم الوافدون أو التهكم عىل بعضهم القائل ﴾َرب ُكمُُۡأ

﴿ُُ ُْقَال َسَّٰطميُُُوٓا
َ
لميَُُأ و 

َ
 األولني أساطري نزوله تدعون ما أي: ﴾٢٤ُٱِۡل

(24) ﴿ُْ َۡحمملُٓوا ۡوَزارَُهمَُُۡلم
َ
 ضالهلم أوزار فحملوا للناس إضالالا  ذلك قالوا أي: ﴾ٱلۡقمَيََّٰمةمُيَوۡمَََُُكمملَةُُٗأ

ۡوَزارمَُُوممنُۡ﴿ الضالل يف رسوخهم نتيجة إضالهلم فإن كاملة
َ
مينَُُأ  من ضالل أوزار وبعض ﴾ل وَنُهميُضُمُٱَّل 

مَغۡيمُ﴿ التسبب حصة وهو يضلوهنم ُ ُب  أن عىل الداللة وفائدهتا ضالل، أهنم يعلم ال من يضلون أي: ﴾عملۡم 

َلُ﴿ واملبطل املحق بني ويميزوا يبحثوا أن عليهم كان إذ يعذرهم، ال جهلهم
َ
 شيئاا  بئس ﴾٢٥ُيَزمُرونََُُماَُسآءَُُأ

 فعلهم. يزرونه

مينََُُمَكرَُُقَدُۡ﴿ (24)  عليهم اهلل رسل هبا ليمكروا (حيل :أي) منصوبات سووا :أي ﴾َقۡبلمهممُُۡممنُٱَّل 

َتُ﴿ والسالم الصالة
َ
ُُُفَأ منَُُُبۡنَيَّٰنَُهمُٱّلل   عتعِض ض   بأن عليها بنوا التي العمد جهة من أمره فأتاها ﴾ٱلَۡقَواعمدُمُم 

مهممُُۡممنُۡقُفُٱلسُ َُعلَيۡهممُُُفََخرُ ﴿ األرض( حتى هدمت )أي: َُّٰهمُُ﴿ هالكهم سبب وصار ﴾فَوۡق تَى
َ
َُحيُۡثُُممنُُۡٱلَۡعَذاُبَُُوأ

 الرصح بنى ،كنعان بن نمروذ به املراد :وقيل التمثيل. سبيل عىل وهو يتوقعون، وال حيتسبون ال ﴾٢٦ُيَۡشُعُرونََُُلُ

 فهلكوا. قومه وعىل عليه فخر   الريح تعاىل اهلل فأهب   السامء، أمر دليرتص   ذراع آالف مخسة سمكه ببابل
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 أو يذهلم ﴾ُُيۡزميهممُُۡٱلۡقمَيََّٰمةمُيَۡومَُُُثمُ ﴿ (24)

ِخِلَْْمنْ ْإِنذَكْْ﴿َربذنا تعاىل: كقوله بالنار يعذهبم ْتهد 
َزي تَهه﴾َْفَقدْ ْانلذارَْ خ 

َ
ۡينََُُويَُقوُلُ﴿ [192 عمران: ]آل أ

َ
ُأ

ََكٓءميَُ  كايةح أو استهزاء، نفسه إىل أضاف ﴾ُُشَ

مينَُ﴿ توبيخهم يف زيادة تهمإِلضاف ونَُُُكنتُمُُۡٱَّل  ُتَُشَٰٓق 
 املؤمنني مشاقةو شأهنم. يف املؤمنني تعادون ﴾فميهمۡمُ 

 حرمة عىل يدل هذا )أقول: وجل عز اهلل كمشاقة

مينَُُقَاَلُ﴿ (املؤمن ُُْٱَّل  وتُوا
ُ
 األنبياء أي: ﴾ٱلۡعمۡلمَُُأ

 فيشاقوهنم التوحيد إىل يدعوهنم كانوا الذين والعلامء

﴿ املالئكة أو عليهم، ويتكربون
ُٱَۡلَوۡمَُُٱۡۡلمۡزيَُُإمنُ 

وٓءَُ ُ﴿ والعذاب الذلة ﴾َوٱلس  َّٰفمرمينَََُُعَ َك
 ﴾٢٧ُٱلۡ

 اإِلهانة، وزيادة هبم الشامتة إظهار قوهلم وفائدة

 سمعه. ملن ووعظاا  لطفاا  يكون ألن وحكايته

مينَُ﴿ (28) َُّٰهمُُُٱَّل  ُُٓٱلَۡمَلَٰٓئمَكةَُُُتتَوَف ى ممم َُُظال
َ
همۡمُ أ  ﴾نُفسم

ُْ﴿ املخلد للعذاب عرضوها بأن لَۡقُوا
َ
لَمَُُفَأ  ﴾ٱلس 

ُُكن اَُما﴿ قائلني املوت عاينوا حني وأخبتوا فساملوا
﴿ بىل :املالئكة فتجيبهم :أي ﴾بََلَٰٓ ُ﴿ وعدوان كفر ﴾ُسوٓء ۚ ُممنَُنۡعَمُلُ

َُُإمنُ  مَماَُعلميُم ُُٱّلل   فهو ﴾٢٨َُتۡعَملُونَُُُكنتُمُُۡب

ُْ﴿ قوله: وقيل عليه، جيازيكم ۡلَقُوا
َ
لَمََُُفأ َُما﴿ القيامة يوم حاهلم رشح إىل ورجوع استئناف اآلية آخر إىل ﴾ٱلس 

 تعاىل، اهلل هو عليهم الراد يكون أن واحتمل ،سوءاا  عاملني واعتقادنا زعمنا يف نكن مل بأنا ﴾ُسوٓء ۚ ُممنَُنۡعَمُلُُُكن ا

 العلم. أولوا أو

(29) ﴿ُْ َُُّٰفَٱۡدُخلُٓوا بَۡو
َ
مينَُ﴿ عذاهبا أصناف جهنم أبواب :وقيل ،له املعد باهبا صنف كل ﴾َجَهن مََُُبُأ َُخَِّٰلم

مينََُُمۡثَوىُفَلَبمۡئَسُُفميَها ُ م  جهنم. ﴾٢٩ُٱلُۡمتََكَب 

مينََُُوقميَلُ﴿ (31) مَّل  ُُْل َقۡوا ُٓ﴿ املؤمنني يعني ﴾ٱت  نَزَلَُُماذَا
َ
َُُْرب ُكۡمُ ُأ  معرتفني خرياا، أنزل أي: ﴾اُ َخۡيُُٗقَالُوا

 فإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي بخرب يأتيهم من املوسم أيام يبعثون كانوا العرب أحياء أن روي الكفرة. خالف عىل باإِلنزال

 له قالوا (والسالم الصالة عليه اهلل رسول عن روالينفِّ  مكة مداخل اقتسموا الذين) املقتسمني من الوافد جاء

مينَُ﴿ ذلك له قالوا املؤمنني جاء وإذا قالوا ما مَّل  ُُل 
َ
ُْأ ُُۡحَسنُوا همُُفم ۡنيَاَُهَّٰذم ارُُ﴿ الدنيا يف مكافأة ﴾َحَسنَةل ُُٱدل  َرةمَُُودَلَ ُٱٓأۡلخم

مۡعمَُ﴿ منها خري اآلخرة يف ولثواهبم :أي ﴾َخۡيل ُ  .اآلخرة دار ﴾٣٠ُٱلُۡمت قميََُُدارَُُُونَل

َُّٰتُ﴿ (31) َُّٰر ََُُتۡتمَهاُممنََُتۡرميُيَۡدُخلُوَنَهاَُعۡدنُ َُجن  نَۡه
َ
 املشتهيات أنواع من ﴾يََشآُءوَنُ َُماُيَهافمُُلَُهمُُۡٱِۡل

مَكُ﴿ َّٰل ََُُُيۡزميَُكَذ  .جيزهيم اجلزاء هذا مثل ﴾٣١ُٱلُۡمت قميَُُٱّلل 

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ
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مينَُ﴿ (32) َُّٰهمُُُٱَّل  مبميَُُٱلَۡمَلَٰٓئمَكةَُُُتتَوَف ى  مقابلة يف ألنه واملعايص بالكفر أنفسهم ظلم من طاهرين ﴾َطي 

ِسِهْم. ظاملِِي  ةبالكلي   نفوسهم هلتوج   أرواحهم بقبض طيبني أو باجلنة، إياهم املالئكة ببشارة فرحني :وقيل َأْنف 

َّٰمُ َُيُقولُونَُ﴿ القدس حضة إىل ُْ﴿ مكروه بعد يلحقكم ال ﴾َعلَۡيُكمَُُُسَل مَماُٱۡۡلَن ةَُُٱۡدُخلُوا  ﴾٣٢َُتۡعَملُونَُُُكنتُمُُۡب

 حينئذ. بالدخول األمر ألن ؛احلَّش ةوفا التويف هذا :وقيل أعاملكم. عىل لكم معدة فإهنا تبعثون حني

ُٓ﴿ ذكرهم املار الكفار ينتظر ما ﴾يَنُظُرونََُُهۡلُ﴿ (33) نُإمل 
َ
تميَُهمُُُأ

ۡ
وُۡ﴿ أرواحهم لقبض ﴾ٱلَۡمَلَٰٓئمَكةُُُتَأ

َ
ُأ

َُ تم
ۡ
ۡمرُُُيَأ

َ
مَك ُُأ مَكُ﴿ املستأصل العذاب أو القيامة ﴾َرب  َّٰل ُمَُفَعَلُ﴿ والتكذيب الَّشك من الفعل ذلك مثل ﴾َكَذ ُينَُٱَّل 
َُُُظلََمُهمَُُُوَما﴿ أصابوا ما فأصاهبم ﴾َقۡبلمهمۡمُ ُممن َُُْوَلَّٰكمن﴿ بتدمريهم ﴾ٱّلل  نُفَسُهمََُُۡكنُوٓا

َ
 بكفرهم ﴾٣٣َُيۡظلمُمونَُُأ

 إليه. املؤدية ومعاصيهم

َصاَبُهمُۡ﴿ (35)
َ
ُُفَأ م َُُْماُاُتُُ ََُسي   اجلزاء تسمية أو املضاف، حذف عىل أعامهلم سيئات جزاء أي: ﴾َعمملُوا

مهممُوََحاَقُ﴿ باسمها اُب ُُْم  مهۦمََُكنُوا  ويالزمه نساناإل يشمل ما :أي) واحليق جزاؤه هبم وأحاط ﴾٣٤ُيَۡستَۡهزمُءونَُُب

 الَّش. يف إال يستعمل ال وهو (فعله مكروه من
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مينََُُوقَاَلُ﴿ (34) ُُْٱَّل  ُكوا ُۡشَ
َ
َُُُشآءَُُلَوُُۡأ َُماُٱّلل 

مهۦمُممنَُعبَۡدنَا ء ُُممنُُدون ََُُۡشۡ َُوَلَُُءابَآُؤنَاَُوَلُُٓنَُُّن 
مهۦمُممنَُحر ۡمنَا ء  ُُممنُُدون  ذلك قالوا إنام ﴾ََشۡ

 بأن متمسكني والتكليف للبعثة منعاا  أو استهزاء

 الفائدة فام يمتنع يشأ مل وما جيب تعاىل اهلل شاء ما

 الَّشك من عليهم أنكر ما لقبح إنكاراا  أو فيهام،

 كانت الناقة :ةريحِ والبَ ) ونحوها البحائر وحتريم

وا أْبط ن مخسة ولدت إذا اجلاهلية يف هَنا َشق   ،أ ذ 

نَْتَفعَ  أن وَأْعَفْوها  ،َمْرَعى من يمنعوها ومل ،هبا ي 

 لو بأهنا حمتجني (اإلسالم أبطلها وقد ماء وال

 عنهم صدورها تعاىل اهلل اءش ملا مستقبحة كانت

مَكُ﴿ خالفه ولشاء َّٰل مينََُُفَعَلَُُكَذ  ﴾ۡبلمهمۡمُ قَُُممنُٱَّل 

 لهس  ر   واورد   هل  حِ  وحرموا تعاىل باهلل فأرشكوا

َُُفَهۡلُ﴿ ُُٱلر ُسلُمََُعَ َّٰغُُُإمل   إال ﴾٣٥ُٱلُۡمبميُُُٱۡۡلََل

 من هدى يف يؤثر ال وهو للحق املوضح اإِلبالغ

 سبيل عىل إليه يؤدي لكنه هداه تعاىل اهلل شاء

 كلها األمم يف اإِلهلية السنة به جرت أمر البعثة أن بني ثم ،وقوعه جيب إنام وقوعه تعاىل اهلل شاء وما التوسط،

 ويقويه السوي املزاج ينفع فإنه الصالح كالغذاء ضالله، أراد من لضالل وزيادة اهتداءه أراد من هلدى سبباا 

 تعاىل: بقوله ،ويفنيه املنحرف ويض

َُُبَعۡثنَاَُولََقدُۡ﴿ (34) ُمُفم
ة ُُُك  م 

ُ
نُمُر ُسوًلُُأ

َ
ُْٱۡعبُدُُُأ َُُوا ُُْٱّلل  مبُوا َُّٰغوَت َُُوٱۡجتَن  تعاىل اهلل بعبادة يأمر أي: ﴾ٱلط 

بد ما كل   )وهو الطاغوت واجتناب نُُۡفَممۡنُهم﴿ (الشيطان أو تعاىل، اهلل دون من ع  َُُُهَدىُم   لإِليامن وفقهم ﴾ٱّلل 

نَُُۡوممۡنُهم﴿ بإرشادهم ۡتُُم  َّٰلَُة َُُعلَۡيهمَُُحق  َل ُْ﴿ هداهم يرد ومل يوفقهم مل إذ ﴾ٱلض  ُيوا ُُفَسم ُُفم ۡرضم
َ
 معَّش يا ﴾ٱِۡل

ُْ﴿ قريش َّٰقمبَةََُُُكنََُُكۡيَفُُفَٱنُظُروا بميََُُع م  تعتربون. لعلكم وغريهم وثمود عاد من ﴾٣٦ُٱلُۡمَكذ 

َُّٰ﴿ والسالم الصالة عليه حممد يا ﴾ََتۡرمۡصُُإمن﴿ (34) َُّٰهمََُُۡعَ َُُفَإمنُ ُُهَدى ل  َُُمنَُيۡهدميَُلُُٱّلل   ديري من ﴾يُضم

منُلَُهمَُوَما﴿ الضاللة عليه حقت بمن املعني وهو ضالله مينَُُم  َّٰۡصم  عنهم. العذاب بدفع ينرصهم من ﴾٣٧ُن 

(38) ﴿ُْ قَۡسُموا
َ
مَُُوأ مٱّلل  يَۡمَّٰنمهممَُُۡجۡهدَُُب

َ
َُُُيۡبَعُثَُُلُُأ  أنكروا التوحيد أنكروا كام بأهنم إيذاناا  ﴾َيُموُت َُُمنُٱّلل 

 ﴾بََلَُّٰ﴿ فقال: رد أبلغ عليهم تعاىل اهلل رد ولقد فساده، عىل (القطع :أي) لبتا يف زيادة عليه مقسمني البعث

 صفة ﴾اَحق ُٗ﴿ حكمته مقتىض البعث ألن أو سبحانه، وعده يف اخللف المتناع إنجازه ﴾َعلَۡيهمُُوَۡعًدا﴿ يبعثهم
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نُ ﴿ للوعد أخرى ۡكَثََُُوَلَّٰكم
َ
ُُأ  احلكمة مواجب من بأنه علمهم ملعد إما يبعثون أهنم ﴾٣٨َُيۡعلَُمونََُُلُُٱنل اسم

 فقال: األمرين بني تعاىل إنه ثم امتناعه، فيتومهون باملألوف نظرهم لقصور وإما بمراعاهتا، عادته جرت التي

(39) ﴿َُ م ُبَي  َ  يبعثهم :أي ﴾لَُهمَُُُلم مي﴿ هَل م   لِي َبنيِّ َۡعلَمَُ﴿ احلق وهو ﴾فميهمَُُُيۡتَلمُفونَُُٱَّل  مينََُُوَلم َُْكَفُروُُٓٱَّل  ُا
ن ُهمُۡ
َ
ُُْأ بميَََُُكنُوا  احلكمة، حيث من له املقتيض البعث إىل الداعي السبب إىل إشارة وهو يزعمون، فيام ﴾٣٩َُكَّٰذم

 قال: ثم والعقاب بالثواب واملبطل واملحق والباطل احلق بني املميز وهو

ءُ ُقَۡونُلَاُإمن َما﴿ (51) مَشۡ ُُٓل َرۡدَنَّٰهُُُإمذَا
َ
نُأ

َ
 تكوين أن وتقريره إمكانه بيان وهو ﴾٤٠َُفَيُكونُُُُكنََُلُۥُن ُقوَلُُأ

 بال ابتداء األشياء تكوين له أمكن فكام وامل دد، املواد سبق عىل له توقف ال ومشيئته قدرته بمحض تعاىل اهلل

 بعده. إعادة تكوينها له أمكن ومثال مادة سبق

مينَُ﴿ (51) َُُْوٱَّل  َُُهاَجُروا مُُفم ُُْظلممَُُُماَُبۡعدُمُممنُ ُٱّلل   ظلمهم املهاجرون وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هم ﴾وا

 هجرة بعد بمكة املعذبون املحبوسون أو املدينة، إىل وبعضهم املدينة إىل ثم احلبشة إىل بعضهم فهاجر قريش

 وقوله: عنهم، تعاىل اهلل ريض وسهيل جندل وأبو وعابس وعامر وخباب وصهيب بالل وهم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

﴿ُ مُُفم مَئن ُهمُۡ﴿ ولوجهه هحق يف أي: ﴾ٱّلل  ُُنَلُبَو  ۡنيَاُفم ۡجرُُ﴿ حسنة تبوئة أو املدينة وهي حسنة مباءة ﴾َحَسنَٗة ُُٱدل 
َ
َُوَِل

َرةمُ ۡكََبُ ُُٱٓأۡلخم
َ
 املهاجرين من رجالا  أعطى إذا كان أنه عنه: تعاىل اهلل ريض عمر وعن الدنيا. يف هلم يعجل مما ﴾أ

ُُْلَوُۡ﴿ أفضل اآلخرة يف لك ادخر وما دنياال يف اهلل عدكو ما هذا فيه لك اهلل بارك خذ له: قال عطاء ََُكنُوا
 أو لوافقوهم، الدارين خري املهاجرين هلؤالء جيمع تعاىل اهلل أن علموا لو :أي للكفار الضمري ﴾٤١َُيۡعلَُمونَُ

 وصربهم. اجتهادهم يف لزادوا ذلك علموا لو أي للمهاجرين

مينَُ﴿ (52) ُُْٱَّل  وا َُّٰ﴿ الوطن ومفارقة الكفار كأذى الشدائد عىل ﴾َصََبُ مهممَُُۡوََعَ ُونََُُرب   منقطعني ﴾٤٢َُيتََوَّك 

 ه.كل   األمر إليه ضنيمفوِّ  تعاىل، اهلل إىل
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(53) ﴿ُٓ رَۡسلۡنَاَُوَما
َ
َُُقبۡلمَكُُممنُأ ُُٓرمَجاٗلُُإمل  ُن وحم

 يكون أن من أعظم اهلل قريش: لقول رد ﴾إمََلۡهمۡمُ 

 يبعث ال بأن اإِلهلية السنة جرت أي بَّشاا، رسوله

 ألسنة عىل إليه يوحي بَّشاا  إال العامة للدعوة

ُُْ َُفَۡسُ﴿ فيه شككتم فإن املالئكة، ۡهَلُُلُٓوا
َ
مۡكرمُُأ  ﴾ٱَّل 

 أهنم) علموكملي   األخبار علامء أو الكتاب أهل

 ويف ﴾٤٣َُتۡعلَُمونََُُلُُُكنتُمُُۡإمن﴿ (رجاالا  اكانو

 ملكاا  وال امرأة يرسل مل تعاىل أنه عىل دليل اآلية

ِْئَِكةِْال َمَلْْاِعلِْ﴿جَْ وقوله: العامة للدعوة
﴾ ل   إىل أو املالئكة إىل رسالا  معناه [1 ]فاطر: رهسه

 دليل اآلية يف و والسالم. الصالة عليهم األنبياء

 يعلم. ال فيام العلامء إىل املراجعة وجوب عىل

مَنَّٰتُم﴿ (55) مٱۡۡلَي  بُرمُ ُب  بالبينات أرسلناهم أي: ﴾وَٱلز 

 جواب: كأنه والكتب، املعجزات :أي ،الزبرو

ُٓ﴿ أرسلوا؟ بم قال: قائل نَزنۡلَا
َ
مۡكرَُُإمََلَۡكَُُوأ  ﴾ٱَّل 

 وتنبيه موعظة ألنه ذكراا  سمي وإنام القرآن أي:

﴿َُ م ُبَي  ُُّلم ملن اسم مَلَُُماُل  أن العاقل وعىل :أقول) عنه وهنوا به أمروا مما إليك إنزاله بتوسط الذكر يف ﴾إمََلۡهممُُۡنُز 

 الدنيوي بعقلكم كواتتمس   ال أن عليكم ،واحلَّش املوت بعد خالصه سبب ألنه والسنة بالكتاب يتمسك

ُرونََُُولََعل ُهمُۡ﴿ (الفاسد  للحقائق. فيتنبهوا فيه يتأملوا أن وإرادة ﴾٤٤َُيتََفك 

ممنَُ﴿ (54)
َ
فَأ
َ
مينَُُأ ُُْٱَّل  َُُمَكُروا م ي   أو األنبياء، هلالك احتالوا ذينال وهم ،السيئات املكرات :أي ﴾اتُمُ َُٱلس 

ن﴿ اإِليامن عن أصحابه صد   وراموا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول مكروا الذين
َ
َفُُأ َُُُُيۡسم مهممُُُٱّلل  ۡرَضُُب

َ
 خسف كام ﴾ٱِۡل

وُۡ﴿ بقارون
َ
تميَُهمُُُأ

ۡ
 .السالم عليه لوط بقوم علف   كام السامء جانب من بغتة ﴾٤٥ُيَۡشُعُرونََُُلَُُحۡيُثُُممنُُۡٱلَۡعَذاُبُُيَأ

وُۡ﴿ (54)
َ
ُخَذُهمُُۡأ

ۡ
ُُيَأ بمهممُُۡفم

زمينَُُُهمَُفَما﴿ ومتاجرهم مسايرهم يف بنيمتقلِّ  :أي ﴾َتَقل  مُمۡعجم  ال )أي: ﴾٤٦ُب

 .(]املقتطف[ كان حال أيِّ  عىل تعاىل اهلل ي عِجزون

وُۡ﴿ (54)
َ
ُخَذُهمُُۡأ

ۡ
َُُّٰيَأ ََُُعَ  وهم ابالعذ فيأتيهم فيتخوفوا قبلهم قوماا  هيلك بأن خمافة عىل ﴾ََّتَو ف 

﴿ هيلكوا حتى وأمواهلم أنفسهم يف يشء بعد شيئاا  ينقصهم أن عىل أو متخوفون،
َُُرب ُكمُُۡفَإمنُ   ﴾٤٧ُر حميمُ ُلَرَُءوفل

 بالعقوبة. يعاجلكم ال حيث

وَُ﴿ (58)
َ
ُُْلَمُُۡأ َُُُخلَقََُُماُإمَلَُُّٰيََرۡوا ء ُُممنُٱّلل   مل هلمبا فام الصنائع هذه أمثال رأوا قد أي إنكار استفهام ﴾ََشۡ
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ُْ﴿ وعال جل   منه فيخافوا وقهره قدرته كامل هلم ليظهر فيها يتفكروا َّٰلُُهۥَُيتََفي ُؤا َل  إىل ينظروا مل أو أي: ﴾ظم

ملُمُٱَۡلَمميُمَُعنُم﴿ متفيئة ظالل هلا التي املخلوقات َمآئ  واحد كل جانبي عن أي امئلهاش وعن أيامهنا عن ﴾َوٱلش 

دُٗ﴿ منها مُُاُسج  م  ُرونَُُوَُهمُُّۡلل   :واملعنى .االختيار أو بالطبع كان سواء االستسالم السجود من واملراد ﴾٤٨َُدَّٰخم

 إىل جانب من تعاىل اهلل بتقدير ومغارهبا مشارقها باختالف أو وانحدارها، الشمس بارتفاع الظالل ترجع

 أنفسها يف واألجرام .الساجد هيئة عىل هبا ملتصقة األرض عىل واقعة أو التفيؤ، من هلا قدر ملا منقادة جانب

 فيها. تعاىل اهلل ألفعال منقادة صاغرة :أي ،داخرة أيضاا 

َُُماُُۤدُجۡسَيَُوِۤهَّلِل﴿ (59) َمََّٰوَّٰتُمُفم َُُوَماُٱلس  ُُفم ۡرضم
َ
 طبعاا  وتأثريه إلرادته االنقياد يعم انقياداا  ينقاد أي: ﴾ٱِۡل

 هلام بيان ﴾َدٓاب ة ُُممن﴿ وقوله: واألرض سمواتال أهل عامة إىل إسناده ليصح طوعاا  وأمره لتكليفه واالنقياد

 احلفظة من مالئكتها هبا املراد ﴾َوٱلَۡمَلَٰٓئمَكةُُ﴿ سامء أو أرض يف كانت سواء اجلسامنية احلركة هو الدبيب ألن

ُونََُُلُُوَُهمُۡ﴿ وغريهم  .عبادته عن ﴾٤٩ُيَۡستَۡكَبم

منَُرب ُهمَُُيَافُونَُ﴿ (41)  بالقهر فوقهم وهو َيافونه أو فوقهم، من عذاباا  يرسل أن َيافونه ﴾فَۡوقمهممُُۡم 

وَْ تعاىل: كقوله َقْْال قاِهرْهْ﴿وَهه  عن يستكرب مل تعاىل اهلل خاف من ألن وتقرير له بيان أو ،[18 ]األنعام: ِعباِدهِ﴾ْفَو 

 بني مدارون لفونمك املالئكة أن عىل دليل وفيه والتدبري، الطاعة من ﴾٥٠ُيُۡؤَمُرونََُُماَُويَۡفَعلُونَُ﴿ عبادته

 والرجاء. اخلوف

َُُُوقَاَلُ﴿ (41) َُُْلُُٱّلل  ُذٓوا ُ ُإمَلََّٰهۡيُمَُتت خم  مساق أن عىل داللة عليه يدل املعدود أن مع العدد ذكر ﴾ٱثۡنَۡيم

دُلُإمَلَّٰهلُُُهوَُُإمن َما﴿ قوله: يف الواحد ذكر كام األلوهية تنايف االثنينية بأن إيامء أو إليه، النهي  أن عىل لةللدال ﴾َوَّٰحم

َّٰيَُ﴿ اإِلهلية لوازم من الوحدة أن عىل للتنبيه أو اإِلهلية، دون الوحدانية إثبات املقصود  نقل ﴾٥١ُفَٱرَۡهبُونُمُفَإمي 

 فارهبون فإياي الواحد اإِلله ذلك فأنا قال: فكأنه باملقصود وترصحياا  الرتهيب يف مبالغة التكلم إىل الغيبة من

 غري. ال

َُُماَُوََلُۥ﴿ (42) َمََّٰوَّٰتُمُفم ُُٱلس  ۡرضم
َ
مينَُُُوََلُُ﴿ وملكاا  خلقاا  ﴾َوٱِۡل بًا ُ﴿ الطاعة أي: ﴾ٱدل   تقرر ملا الزماا  ﴾َواصم

 كلفة ذا الدين وله :أي ،الوصب من واِصباا  :وقيل منه. يرهب بأن (والالئق :أي) واحلقيق وحده اإلله أنه من

َفَغۡيَُ﴿ كفر ملن وعقابه آمن ملن ثوابه طعينق ال دائاما  اجلزاء وله :أي ،اجلزاء الدين :وقيل (.مشقة :أي)
َ
مُُأ ُٱّلل 

 تعاىل: قال كام غريه نافع ال كام سواه ضار وال ﴾٥٢َُتت ُقونَُ

مُكمَُوَما﴿ (43) منُب مۡعَمة ُُم  م ُُفَممنَُُن  ُإمذَاُُثمُ ﴿ تعاىل اهلل من فهو نعمة من بكم اتصل يشء وأي   :أي ﴾ٱّلل 
ُكمُُ ُ َُمس  مََلُُۡٱلۡض   واالستغاثة. الدعاء يف الصوت رفع واجلؤار إليه، إال تتضعون فام ﴾٥٣ُُرونَُُ َُتَۡجُُهمُفَإ

ُ َُكَشَفُُإمذَاُُثمُ ﴿ (45) منُكمُفَرميقُلُإمذَاَُعنُكمُُۡٱلۡض  مهممُۡ﴿ كفاركم وهم ﴾م  مَرب   غريه. بعبادة ﴾٥٤ُيُۡشمُكونَُُب
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(44) ﴿ُْ َۡكُفُروا َُُٓلم مَما  نعمة من ﴾َءاَتۡيَنَُّٰهۡمُ ُب

 كفران بَّشكهم قصدوا كأهنم عنهم كشفال

ُْ﴿ تعاىل اهلل من كوهنا إنكار أو النعمة،  ﴾َفتََمت ُعوا

 .وعيِدهِ  ظَ لَ غْ أَ  ﴾٥٥َُتۡعلَُمونَُُفََسوَۡفُ﴿ هتديد أمر

مَماَُويَۡجَعلُونَُ﴿ (44)  أي: ﴾َيۡعلَُمونََُُلُُل

 ال التي أو مجاد، ألهنا هلا علم ال التي آلهلتهم

 تنفعهم أهنا مثل جهاالت هافي فيعتقدون يعلموهنا

يبُٗ﴿ هلم وتشفع اُانَصم مم   الزروع من ﴾َرزَقَۡنَُّٰهۡم ُُم 

مُ﴿ واألنعام  (املَّشكون أهيا لكم قسمأ  ) ﴾تَٱّلل 

اُلُنُ ُ َُلَتُۡسُ﴿  آهلة أهنا من ﴾٥٦َُتۡفََتُونَُُُكنتُمَُُۡعم 

 عليه. هلم وعيد وهو إليها بالتقرب حقيقة

مَُُويَۡجَعلُونَُ﴿ (44)  خزاعة كانت ﴾َنَّٰتمُٱۡۡلَُُّللم 

 ﴾ُسۡبَحَّٰنَُهۥ﴿ اهلل بنات املالئكة :يقولون وكنانة

اَُولَُهم﴿ منه تعجب أو قوهلم، من له تنزيه ُم 
 البنني. يعني ﴾٥٧ُيَۡشتَُهونَُ

َُُِإَوذَا﴿ (48) م َحُدُهمُبُش 
َ
نَثَُُّٰأ

ُ
مٱِۡل  أخرب ﴾ب

 كناية الوجه واسوداد الناس. من واحلياء الكآبة من ﴾اُمۡسَود ُٗ﴿ كله النهار دام أو صار ﴾وَۡجُهُهۥَُظل ُ﴿ بوالدهتا

يمُلُوَُهوَُ﴿ (التخجيل :أي) والتشوير االغتامم عن  املرأة. من غيظاا  مملوء   ﴾٥٨َُكظم

ََّٰرىَُّٰ﴿ (49) ََُُماُُسوٓءمُُممن﴿ منهم يستخفي ﴾ٱلَۡقوۡمُمُممنََُُيتََو م ُُبُش   ٓ مهۦم  عرفاا  به املبَّش   سوء من ﴾ب

ُكُهۥ﴿ ُيۡمسم
َ
َُّٰ﴿ يرتكه أن يف راا متفكِّ  نفسه ثاا حمدِّ  ﴾أ مُۡ﴿ ذل ﴾ُهونُ ََُعَ

َ
ُهۥُأ ُُيَُدس  ُ ُفم َابم  ويئده فيه َيفيه أي: ﴾ٱلَت 

َلُ﴿ (يدفنه :أي)
َ
 .عندهم حمل ه هذا ما الولد عن تعاىل ملن جيعلون حيث ﴾٥٩ََُيُۡكُمونََُُماَُسآءَُُأ

مينَُ﴿ (41) مَّل  َرةمُُيُۡؤممنُونََُُلُُل مٱٓأۡلخم  باملوت املنادية الولد إىل احلاجة وهي السوء صفة ﴾وۡءم ُٱلسُ َُمثَُلُُب

 تعاىل اهلل ورد   أقول: .فتقاراال :أي) اإِلمالق خشية ووأدهن   اإِلناث وكراهة هبم استظهاراا  الذكور واستبقاء

تهلهواْ﴿َوَلْ :تعاىل بقوله عليهم مْ َْتق  َلَدكه و 
َ
يَةَْْأ َلقْ َْخش  مْ َّْنذ نْهْإِم  هه قه زه ﴾َوإِيذْْنَر  م  مُ﴿ ([31 ]اإلرساء: اكه ُٱلَۡمثَُلَُُوّللم 

ُ َّٰ َۡعَ
َ
ُٱلَۡعزميزُُُوَُهوَُ﴿ املخلوقني صفات عن والنزاهة الفائق واجلود املطلق والغنى الذايت الوجوب وهو ﴾ٱِۡل

 واحلكمة. القدرة بكامل املنفرد ﴾٦٠ُٱۡۡلَكميمُُ

ُُُيَُؤاخمذَُُُولَوُۡ﴿ (41) ممهممُٱنل اَسُُٱّلل 
مُظلۡ ا﴿ ومعاصيهم بكفرهم ﴾ب ُممن﴿ األرض عىل ﴾َعلَۡيَهاُتََركَُُم 

 جحره يف هيلك (اخلنفساء من نوع) اجل َعل كاد عنه: تعاىل اهلل ريض مسعود ابن وعن ظلمهم. بشؤم قط ﴾َدٓاب ة ُ
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رُُهمَُُۡوَلَّٰكمن﴿ األبناء يكن مل بكفرهم اآلباء أهلك لو :وقيل ظاملة. دابة من أو ،آدم ابن بذنب م َجلُ ُإمَلَُُٰٓيُؤَخ 
َ
ُأ

 ُ َسم ٗ َجلُُهمَُُۡجآءَُُفَإمذَا﴿ يتوالدوا كي لعذاهبم أو ألعامرهم سامه ﴾م 
َ
ُرونَُُ ُۡيَۡسَتَُُلُُأ ُمونََُُوَلَُُساَعةُُٗخم  ﴾٦١ُيَۡستَۡقدم

 ظاملني كلهم يكونوا أن إليهم الظلم وإضافة الناس عموم من يلزم وال حمالة، ال حينئذ عذبوا أو هلكوا بل

 أكثرهم. عن وصدر فيهم شاع ما إليهم يضاف أن جلواز والسالم، الصالة عليهم األنبياء حتى

مَُُويَۡجَعلُونَُ﴿ (42)  الرياسة، يف والَّشكاء البنات من ألنفسهم يكرهونه ما أي: ﴾يَۡكرَُهوَنُ َُماُّللم 

ُفُ﴿ األموال وأراذل بالرسل واالستخفاف نَتُُهمَُُُوتَصم لۡسم
َ
َبُُأ ﴿ وهو ذلك مع ﴾ٱلَۡكذم

نُ 
َ
 :أي ﴾ٱۡۡلُۡسَنَّٰ ُُمُُلَهُُُأ

 كقوله: تعاىل اهلل عند
ْْ﴿َولَِئْ  ْْإِلْرهِجع ته ىن﴾ِْعن َدهْهِْلْْإِنْذَْرّبِّ س  نُ َُجَرمََُُلُ﴿ [41 ]فصلت: لَل حه

َ
 رد ﴾ٱنل ارَُُلَُهمُُُأ

ن ُهم﴿ لضده وإثبات لكالمهم
َ
ۡفَرُطونََُُوأ  .النار إىل مونمقد   ﴾٦٢ُم 

مُ﴿ (43) رَۡسلۡنَُُلََقدُُۡتَٱّلل 
َ
ُٓأ َممُ ُإمَلَُُٰٓا

ُ
منُأ ۡيَطَّٰنُُُلَُهمُُُفََزي نََُُقۡبلمَكُُم  ۡعَمَّٰلَُهمُُۡٱلش 

َ
 وكفروا قبائحها عىل فأرصوا ﴾أ

 أبلغ عىل هلم للنارص نفياا  فيكون النارص، أو القرين والويل: الدنيا. يف أي: ﴾ٱَۡلَۡومََُُوَلم ُهمَُُُفُهوَُ﴿ باملرسلني

َُُولَُهمُۡ﴿ الوجوه مُلَُعَذاب  َلم
َ
 القيامة. يف ﴾٦٣ُأ

(45) ﴿ُٓ نَزنۡلَاَُوَما
َ
ُُٱلۡكمَتََّٰبَُُعلَۡيَكُُأ َُُإمل  م ُبَي  مي﴿ للناس ﴾لَُهمُُُّلم ُُْٱَّل   والقدر التوحيد من ﴾فميهمُُٱۡختَلَُفوا

مَقۡومُ َُورَِۡحَةُُٗىوَُهدُٗ﴿ األفعال وأحكام املعاد وأحوال  .﴾٦٤ُيُۡؤممنُونَُُل 
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(44) ﴿ُُ نَزَلَُُوٱّلل 
َ
َمآءمُُممنَُُأ ُُٓٱلس  ۡحيَاُءَُٗما

َ
مهمُُفَأ ُب

ۡرَضُ
َ
ٓ َُُبۡعدَُُٱِۡل مَها  بعد النبات أنواع فيها نبتأ ﴾َمۡوت

﴿ يبسها
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل مَقۡومُ ُٓأَليَةَُُٗذ  سامع ﴾٦٥ُيَۡسَمُعونَُُل 

 وإنصاف. رتدب  

(44) ﴿
ُُلَُكمُُِۡإَونُ  نَۡعَّٰمُمُفم

َ
 داللةا  ﴾لَعمَۡبَٗة ُُٱِۡل

اُن ۡسقميُكم﴿ العلم إىل اجلهل من هبا ي عرَب  مم  ُُم  ُفم
مهۦم َنًاَُوَدمُ ُفَۡرثُ َُبۡيُمُممنُ ُُبُطون لق فإنه ﴾ۡل   من َي 

 التي اللطيفة األجزاء من املتولد الدم أجزاء بعض

 بعض املنهضمة املأكولة األشياء وهو الفرث؛ يف

 يف تعاىل اهلل صنع تدب ر وَمن الكرش. يف االهنضام

ها وإعداد واأللبان األخالط إحداث  ارهياوجم مقارِّ

 كل   فيها املترصفة والقوى هلا املولدة واألسباب

 بكامل اإلقرار إىل اضطر به يليق ما عىل وقت

مٗصُ﴿ رمحته وتناهي حكمته  ال صافياا، ﴾اَخال

ى أو الفرث. رائحة وال الدم لون يستصحب  م صف 

 خمرجه بتضييق الكثيفة األجزاء من يصحبه عام

مغُٗ﴿ ميَُُاَسآئ َّٰرمب ملش 
 حلقهم. يف املرور سهَل  ﴾٦٦ُل 

يلُمَُثَمَرَّٰتُمَُوممن﴿ (44) ۡعَنَّٰبُمُٱنل خم
َ
 عصريمها من أي واألعناب، النخيل ثمرات من ون سقيكم أي: ﴾َوٱِۡل

ُذونَُ﴿ : ﴾اَسَكرُُٗممۡنهَُُُتت خم َكر   كانت إن واآلية واخلل. والدبس والزبيب كالتمر ﴾َحَسنًا َُُورمزۡقًا﴿ اخلمر الس 

ة  ف اخلمر حتريم عىل سابقة : وقيل واملن ة. العتاب بني فجامعة وإال كراهتها، عىل دال  َكر   الط ْعم وقيل: النبيذ، الس 

﴿ (الطعام أي:)
ُُإمنُ  مكَُُفم َّٰل مَقۡومُ ُٓأَليَةَُُٗذ  اآليات. يف والتأمل بالنظر عقوهلم يستعملون ﴾٦٧َُيۡعقملُونَُُل 

وَۡحَُّٰ﴿ (48)
َ
نُم﴿ أهلَمها ﴾ٱنل ۡحلُمُإمَلَُُرب َكَُُوأ

َ
مذميُأ بَالُمُممنَُُٱَّت  َجرمَُُوممنَُُاُبيُوتُُٗٱۡۡلم اُٱلش   ﴾٦٨َُيۡعرمُشونََُُوممم 

كِر  أو كْرم   من (به ي ستظل ما أي:) يعرش ما وكل شجر وكل جبل كل يف تبني ال ألهنا التبعيض بحرف ذ 

َي  وإنام منها، مكان كل يف وال سقف، مِّ  ملا اإلنسان، ببناء تشبيهاا  بيتاا  فيه العسل( خترج )أي: للتعسِّ  تبنيه ما س 

ذاق عليها يقوى ال التي القسمة وصحة الصنعة حسن من فيه  ولعل دقيقة. وأنظار بآالت إال املهندسني ح 

 ذلك. عىل للتنبيه ِذكره

ُُُثمُ ﴿ (49) ُمُممنُُُكم
ها تشتهينها؛ ثمرة كل من ﴾ٱثل َمَرَّٰتُمُُك  رِّ ُ﴿ وحلِوها م  مكمُرَُُُسبَُلُ﴿ أكلِت  ما ﴾فَٱۡسلُكم  ﴾ب 

يل التي مسالكه يف  يف أهلَمِك  التي الطرق َفاْسل كِي أو أجوافك. من عسالا  امل ر   األزهار( )أي: الن ْورَ  بقدرته فيها حي 

لها تعاىل اهلل ذل لها مذل لة، أي: ﴾ُذلُٗل ُ﴿ العسل عمل مَهاُممنُ َُُيُۡرجُُ﴿ لِك  وسه  ابُلُُبُطون  مما ألنه العسل، يعني ﴾َُشَ

ُۡ﴿ يَّشب ُُم  َّٰنُُهۥُتَلمف  لَۡو
َ
َفآءلُُفميهمُ﴿ وأسود وأمحر وأصفر أبيض ﴾أ ُ ُشم ملن اسم  أن قتادة وعن غريه. مع أو بنفسه إما ﴾ل 
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 سقيته قد فقال: رجع ثم فذهب ،«العسل اسقه» فقال: بطنه، يشتكي أخي إن فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل جاء رجالا 

 اإلمام ]أخرجه فربئ تعاىل اهلل فشفاه فسقاه «أخيك بطن كذبو اهلل صدق فقد عسالا، واسقه اذهب» فقال: نفع، فام

﴿ تعاىل[ اهلل رمحه البخاري
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل مَقۡومُ ُٓأَليَةَُُٗذ ُرونَُُل   الدقيقة العلوم بتلك النحل اختصاص تدب ر من فإن ﴾٦٩َُيتََفك 

 عليه. وحيملها ذلك ي لهمها محكي قادر خالق من بد   ال أنه قطعاا  علِمَ  التدب ر حق   العجيبة واألفعال

(41) ﴿ُُ َُّٰكۡمُ ُُثمُ َُخلََقُكمَُُۡوٱّلل  نَُوممنُكم﴿ خمتلفة بآجال ﴾َيتََوف ى ۡرَذلُمُإمَلَُٰٓ﴿ يعاد ﴾يَُردُ ُم 
َ
 ﴾ٱلُۡعُمرمُُأ

ه؛  إىل ليصري ﴾ا ُُ ًَُشۡيُُعملۡمُ َُبۡعدََُُيۡعلَمََُُلُُلمَكُۡ﴿ والعقل القوة نقصان يف الطفولية يشابه الذي اهلََرم يعني أخسِّ

 بأمر عمل َمن أْي  القرآن، أهل ذلك من ويستثنى )أقول: الفهم وسوء النسيان يف الطفولية بحالة شبيهة حالة

م تعاىل: قال حيث ،[4 ]آية: احلج سورة ويف هنا مرتني؛ القرآن يف العمر أرذل ذكر وَردَ  وقد القرآن. ْ﴿َوِمنكه
ن ْْٰمذ تََوّفذ مْيه نَْوِمنكه ر َذلَِْْلْٰإِْْيهَردُّْْمذ

َ
رِْْأ مه لَمَِْْلَكي َلْْال عه  يف تعاىل اهلل رمحه الصاوي قال َشي ئ ا﴾ِْعل مْ َْبع دِِْْمنَْيع 

 التي باألشياء علمه انتفاء ألجل أي: ﴾...ا ُُ ًَُشۡيُُعمۡلمُ َُبۡعدََُُيۡعلَمََُُلُُلمَكُۡ﴿ قوله: اجلاللني: تفسري عىل حاشيته

 قال قوله: شيئاا. يدري ال الذي كالطفل والعلم املعرفة عدم يف دئهمب إىل فريجع احلالة، هذه قبل يعلمها كان

 يصريون ال العاملون العلامء وكذلك به، عامالا  :أي ؛احلالة هبذه يرص مل القرآن قرأ من :تعاىل اهلل رمحه عكرمة

 كالم أعىل قالوا: ذاول مشاَهد، هو كام والعقل واملعرفة العلم يف ازدادوا العمر يف ازدادوا كلام بل احلالة، هبذه

﴿ (عمرهم آخر يف صدر ما العارفني
َُُإمنُ  يرُل﴿ أعامركم بمقادير ﴾َعلميمُلُٱّلل   النشيط الشاب يميت ﴾٧٠ُقَدم

ب حكيم، قادر بتقدير إال ليس الناس آجال تفاوت أن عىل تنبيه وفيه الفاين. اهلَِرم وي بقي ل أبنيتهم رك   وعد 

 املبلغ. هذا التفاوت يبلغ مل الطبائع مقتىض ذلك كان ولو معلوم، قدر عىل أمزجتهم

(41) ﴿ُُ َلَُُوٱّلل  ََُُّٰبۡعَضُكمُُۡفَض  ََُُعَ َُُبۡعض  ُ ُفم مۡزقم  يتول ون َموايل ومنكم فقري، ومنكم غني   فمنكم ﴾ٱلر 

مينََُُفَما﴿ ذلك خالف عىل حاهلم مماليك ومنكم غريهم ورزق رزقهم ُُْٱَّل  لُوا ميُفُض م مَرآد  مهممُُۡب  رزقهم بمعطي ﴾رمزۡق

﴿َُّٰ يَۡمَّٰنُُهمَُُۡملََكۡتَُُماََُعَ
َ
د ون فإنام مماليكهم، عىل ﴾أ ُفميهمَُُفُهمُۡ﴿ أيدهيم يف تعاىل اهلل جعله الذي رزقهم عليهم َير 

منمۡعَمةم﴿ رزقهم تعاىل اهلل أن يف سواء واملامليك فاملوايل ﴾َسَوآء  ُ فَب
َ
مُُأ  ،رشكاء له يتخذون حيث ﴾٧١ََُيَۡحُدونَُُٱّلل 

 أنكروا حيث أو ،تعاىل اهلل عند من أنه وجيحدوا عليهم تعاىل اهلل أنعم ما بعض إليهم يضاف أن يقتيض فإنه

 بإيضاحها. عليهم تعاىل اهلل أنعم ما بعد احلجج هذه أمثال

(42) ﴿ُُ منُُۡلَُكمَُجَعَلَُُوٱّلل  ُكمُُۡم  نُفسم
َ
ۡزَوَّٰجُُٗأ

َ
 لكممث أوالدكم ولتكون هبا تأنسوال جنسكم، من :أي ﴾اأ

منُُۡلَُكمُوََجَعَلُ﴿ ُكمُم  ۡزَوَّٰجم
َ
ميَُُأ  اخلدمة، يف املرسع هو احلافد فإن بنات، أو أوالد أوالد أي: ﴾وََحَفَدةُُٗبَن

 تدعو ديةاملحم   الَّشيعة أن مع ذلك، عكس فاحلال اآلن أما )أقول: خدمة أتم   البيوت يف َيدمن والبنات

منََُُوَرزَقَُكم﴿ (بيوهتن   إىل النساء ُ ٱلطُ ُم  مَبَّٰتم لُم﴿ احلالالت أو اللذائذ من ﴾ي  مٱلَۡبَّٰطم فَب
َ
 األصنام أن وهو ﴾يُۡؤممنُونَُُأ

م ما الطيبات من أن أو تنفعهم. وا أْبط ن سةمخ ولدت إذا اجلاهلية يف كانت الناقة رية:حِ والبَ ) كالبحائر حير   َشق 

هَنا، نَْتَفعَ  أن ْعَفْوهاوأَ  أ ذ   والسائبة:) والسوائب (اإلسالم أبطلها وقد ماء، وال َمْرَعى من يمنعوها ومل هبا، ي 

منمۡعَمتمُ﴿ (شاءت حيث فرتعى ونحوه، لنذر اجلاهلية يف تسيب كانت التي الناقة مَُُوب  ﴾٧٢ُيَۡكُفُرونَُُُهمُُۡٱّلل 

موا أو ،األصنام إىل نعمه أضافوا حيث  هلم. تعاىل اهلل أحل   ما حر 
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مُُُدونُمُممنَُويَۡعبُُدونَُ﴿ (43) َُيۡملمُكَُُلَُُماُٱّلل 
منَُُارمزۡقُُٗلَُهمُۡ َّٰتُمُم  َمََّٰو ُُٱلس  ۡرضم

َ
 مطر من ﴾اُ َُٗشۡيَُُوٱِۡل

يُعونََُُوَلُ﴿ ونبات  ال إذ يتملكوه أن ﴾٧٣ُيَۡستَطم

 أهنم مع هؤالء يستطيع ال أو أصالا. هلم استطاعة

فون أحياء  باجلامد! فكيف ذلك من شيئاا  مترصِّ

ُُْفََلُ﴿ (45) مُُتَۡۡضمبُوا ُُّللم 
َ
 له جتعلوا فال ﴾ۡمَثاَل ُٱِۡل

َب  فإن عليه، تقيسونه أو به تَّشكونه مثالا   َضْ

﴿ بحال حال تشبيه   املثل
َُُإمنُ   ما فساد ﴾َيۡعلَمُُُٱّلل 

لون نتُمُۡ﴿ القياس من عليه (تعتمدون أي:) تعوِّ
َ
َُوأ

 جرأتم ملا علمتموه ولو ذلك، ﴾٧٤َُتۡعلَُمونََُُلُ

نْهَ  يعلم أنه أو عليه.  تعلمونه، ال وأنتم األشياء ك 

وا  نّصه. دون رأيكم فَدع 

َُُُضََبُ﴿ (44) ۡملُوَٗكُُاَعۡبدَُُٗمثًَلُُٱّلل  ُُم  رُُُل  َُيۡقدم
َُّٰ ء ََُُعَ زَقَۡنَّٰهَُُُوَمنََُشۡ ُيُنفمقَُُُفُهوَُُاَحَسنُُٗرمزۡقًاُممن اُر 
 به ي َّشك ما مث َل  ﴾يَۡستَوُۥَنُ َُهۡلُُوََجۡهًرا ُُاسم ُُٗممۡنهُُ

 نفسه ومث َل  رأساا، الترصف نع العاجز باململوك

 االشرتاك بامتناع واحتج يشاء، كيف منه وينفق فيه يترصف فهو كثرياا  ماالا  تعاىل اهلل رزقه الذي املالك باحلرِّ 

 املخلوقات أعجز هي التي األصنام بني التسوية امتناع عىل واملخلوقية اجلنسية يف تشاركهام مع بينهام والتسوية

 هل املعنى: فإن املوف ق، واملؤمن املخذول للكافر متثيل هو :وقيل اإِلطالق. عىل القادر لغنيا تعاىل اهلل وبني

م ُُٱۡۡلَۡمدُُ﴿ والعبيد؟ األحرار يستوي  النعم موىل ألنه العبادة، عن فضالا  غريه يستحقه ال له، احلمد كل ﴾ّللم 

ۡكَثُُهمُُۡبَۡلُ﴿ كلها
َ
 ألجلها. ويعبدونه غريه إىل نعمه فيضيفون ﴾٧٥َُيۡعلَُمونََُُلُُأ

َُُُوَضََبُ﴿ (44) ُُٓر ُجلَۡيُمَُمثَٗلُُٱّلل  َحُدُهَما
َ
بَۡكمُُُأ

َ
لِد ﴾أ ْفِهم   َوال َيْفهم   ال أخرس و  رَُُُلُ﴿ ي  ََُُّٰيۡقدم ء ََُُعَ  ﴾ََشۡ

ََُُّٰكيُُوَُهوَُ﴿ عقله لنقصان والتدابري الصنائع من َّٰهََُُُعَ ۡينََما﴿ أمره يل من عىل وثقل   عيال ﴾َمۡولَى
َ
ههُ ُأ م  حيثام ﴾يُوَج 

تُمَُلُ﴿ أمر يف مواله يرسله
ۡ
ۡيُ ُيَأ

َ ُمرَُُُوَمنُُهوَُُيَۡستَوميَُهۡلُ﴿ مهمر  وكفاية   بنَْجح   ﴾ِبم
ۡ
مٱلَۡعۡدلُمُيَأ  َفِهم   هو وَمن ﴾ب

شد   كفاية ذو (بليغ :أي) ِمنطيق   َُُّٰوَُهوَُ﴿ الفضائل ملجامع الشامل العدل عىل بحثهم الناس ينفع ور  َرَّٰطُ ََُعَ ُصم
 سعي. بأقرب ويبلغه إال مطلب إىل يتوجه ال مستقيم، طريق عىل نفسه يف وهو ﴾٧٦ُۡستَقميمُ مُ 

مُ﴿ (44) َّٰتُمَُغۡيُبَُُوّللم  َمََّٰو ُ ُٱلس  ۡرضم
َ
ه به َيتص   ﴾َوٱِۡل  بأن العباد عن فيهام غاب ما وهو غريه؛ يعلمه ال علم 

ُٓ﴿ حمسوس عليه يدل ومل حمسوساا  يكن مل ۡمرَُُُوَما
َ
اَعةمُأ ُ﴿ وسهولته رسعته يف الساعة قيام أمر   وما ﴾ٱلس  َُكَۡمحُمُإمل 
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وُۡ﴿ أسفلها إىل احلدقة أعىل من الطرف كَرجع إال ﴾ٱۡۡلََۡصُم
َ
قَۡرُبُ ُُهوَُُأ

َ
ها أو ﴾أ  زمان يف يكون بأن منه، أقرب أمر 

بتدأ الذي اآلن يف بل احلركة، تلك نصف ﴿ آن يف كان دفعة يوجد وما دفعة، اخلالئق حييي تعاىل فإنه فيه، ي 
ُإمنُ 

َُ َُُّٰٱّلل  ُمََُعَ
ء ُُُك  يرُلََُشۡ  فقال: قدرته عىل دل   ثم متدرجاا. أحياهم أن َقِدرَ  كام دفعة اخلالئق حييي أن فَيقِدر ﴾٧٧ُقَدم

(48) ﴿ُُ ۡخرََجُكمُوَٱّلل 
َ
منُ ُأ َهَّٰتمُكمُُُۡبُطونُمُم  م 

ُ
االا، ﴾اُ َُٗشۡيَُُتۡعلَُمونََُُلُُأ ه  ُوََجَعَلُ﴿ اجلامدية جهل مستصحبني ج 

ۡمعَُُلَُكمُُ بَۡصَّٰرَُُٱلس 
َ
ۡفَُُوٱِۡل

َ
 ثم فتدركوهنا، األشياء جزئيات بمشاعركم فتحسون هبا، تتعلمون أداةا  ﴾َدةَُُ مَوٱِۡل

 من وتتمكنوا البدهيية، العلوم لكم تتحصل حتى اإِلحساس بتكرر بينها ومباَينات ملشاَركات بقلوبكم تتنبهون

 فتشكروه. طور بعد طوراا  عليكم أنعم ما تعرفوا كي ﴾٧٨ُتَۡشُكُرونَُُلََعل ُكمُۡ﴿ هافي بالنظر الكسبية املعامل حتصيل

لَمُۡ﴿ (49)
َ
ُُْأ ۡيمُُإمَلُُيََرۡوا َرَّٰتُ ُٱلط  لق بام للطريان مذل الت ﴾ُمَسخ   له املؤاتية واألسباب األجنحة من هلا خ 

﴿ُ مُُفم َمآءمَُُجو  ُ﴿ فيه ﴾ُكُهنُ ُيۡمسُمَُما﴿ األرض من املتباعد اهلواء يف ﴾ٱلس  ُ ُُإمل   يقتيض جسدها ثِقَل  فإن ﴾ٱّلل 

﴿ متسكها حتتها دعامة وال فوقها عالقة وال سقوطها،
ُُإمنُ  مَكُُفم َّٰل  خلقها بأن للطريان، الطري تسخري ﴾ٓأَلَيَّٰتُ َُذ

 طبعها خالف عىل اهلواء يف وإمساكها فيه، الطريان يمكن بحيث اجلو   وخلق الطريان، معها يمكن خلقة

مُ﴿  هبا. املنتفعون هم ألهنم ﴾٧٩ُيُۡؤممنُونََُُقۡومُ ل 
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(81) ﴿ُُ منُ ُلَُكمَُجَعَلَُُوٱّلل  ُُبيُوتمُكمُُۡم 
 إقامتكم وقت فيه تسكنون موضعاا  ﴾اَسَكنُٗ

ُلَُكمُوََجَعَلُ﴿ واملدر احلجر من املتخذة كالبيوت
من نَۡعَّٰمُمُُجلُودمُُم 

َ
 من املتَخذة القباب هي ﴾اُبيُوتُُٗٱِۡل

 من املتخذة تتناول أن وجيوز (،لداجل أي:) األدم

 عىل نابتة إهنا حيث من والشعر والصوف الوبر

ق جلودها  جلودها من أهنا عليها َيصد 

وَنَها﴿ ف   عليكم ََيف   خفيفة، جتدوهنا ﴾تَۡستَخم

 ترحالكم وقت ﴾َظۡعنمُكمُُۡيَوۡمَُ﴿ ونقلها محلها

 وقت ضهبا أو ووضعها ﴾إمقَاَمتمُكمَُُۡويَۡومَُ﴿

ۡصَوافمَهاَُوممنُۡ﴿ النزول أو احلض
َ
ۡوبَارمَهاُأ

َ
َُوأ

ُٓ ۡشَعارمَها
َ
 والشعر لإلبل والوبر للضأن الصوف ﴾َوأ

َثَّٰثُٗ﴿ للمعز
َ
 ما ﴾َوَمَتًَّٰعا﴿ وي فرش ي لبس ما ﴾اأ

ت جر  فإهنا الزمان، من مدة إىل ﴾٨٠ُحميُ ُإمَلَُّٰ﴿ به ي 

 أو مماتكم. حني إىل أو مديدة. مدة تبقى لصالبتها

 (.حاجاتكم :أي) أوطاركم منها تقضوا أن إىل

(81) ﴿ُُ اُلَُكمَُجَعَلَُُوٱّلل  مم  َّٰٗلُ﴿ وغريها واألبنية واجلبل الشجر من ﴾َخلَقَُُم  َل  حر   هبا تتقون ﴾ظم

منَُُلَُكمُوََجَعَلُ﴿ الشمس بَالُمُم  ۡكَنَّٰنُُٗٱۡۡلم
َ
 فيها املنحوتة والبيوت الكهوف من هبا؛ تسكنون مواضع ﴾اأ

َّٰبمُُلَُكمُُۡوََجَعَلُ﴿ ه ﴾ٱۡۡلَرُ ُتَقميُكمُُ﴿ وغريها والقطن والكتان الصوف من ثياباا  ﴾يَلَُسَر  اكتفاء بالذكر خص 

َّٰبميَلُ﴿ عندهم أهم كانت احلر وقاية ألن أو الضدين، بأحد َسُكۡمُ ُتَقميُكمُوََسَر
ۡ
 واجلواشن الدروع يعني ﴾بَأ

مَكُ﴿ ي لبس ما كل يعم   والرسبال (،والدرع الصدر اجلوشن:) َّٰل ممُ ﴿ تقدمت التي النعم هذه كإمتام ﴾َكَذ ُيُت
مۡعَمتَُهۥ  حلكمه. وتنقادون به فتؤمنون نعمه يف تنظرون أي: ﴾٨١ُتُۡسلمُمونَُُلََعل ُكمَُُۡعلَۡيُكمُُۡن

ُُْفَإمن﴿ (82) َما﴿ منك َيقبلوا ومل أعرضوا ﴾تََول ۡوا من  َّٰغَُُُعلَۡيَكُُفَإ ك، فال ﴾٨٢ُٱلُۡمبميُُُٱۡۡلََل  عليك فإنام يض 

 بل غَت. وقد البالغ

مۡعَمَتَُُيۡعرمفُونَُ﴿ (83) مُُن دها التي تعاىل اهلل نعمة املَّشكون يعرف أي: ﴾ٱّلل   حيث وغريها، عليهم عد 

 بسبب أو آهلتنا، بشفاعة إهنا وقوهِلم هبا، املنِعم غري بعبادهتم ﴾يُنكمُروَنَهاُُثمُ ﴿ تعاىل اهلل من وبأهنا هبا يعرتفون

ة تعاىل اهلل نعمة   :وقيل قها.حقو أداء عن بإعراضهم أو كذا.  وال أفضل نعمة هناك ليس )أقول: ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبو 

ۡكَثُُهمُُ﴿ عناداا  أنكروها ثم باملعجزات عرفوها (النعمة هذه من أكرب
َ
َّٰفمُرونََُُوأ  عناداا. اجلاحدون ﴾٨٣ُٱلَۡك

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٺٿٺٺٺڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

چڃڃڃڃڄڄ

ڍڇڇڇڇچچچ

ژڈڈڎڎڌڌڍ

گککککڑڑژ

ڱڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀ

ڭڭڭڭۓۓے

ۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ېېېېۉۉۅ

 ۆئۇئۇئوئوئەئائەئائىى
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 مل ألنه احلجة عليه تقم مل أو النظر، يف التفريط أو العقل لنقصان احلق يعرف مل بعضهم ألن إما األكثر وذكرَ 

 الكل. مقام ي قام ألنه وإما التكليف، حد   يبلغ

ُمُممنَُنۡبَعُثَُُويَوۡمَُ﴿ (85)
ة ُُُك  م 

ُ
ُيُۡؤذَنَُُُلُُُثمُ ﴿ والكفر باإليامن وعليهم هلم يشهد نبي ها، وهو ﴾اَشهميدُُٗأ

مينَُ مَّل  ُُْل ذر ال إذ االعتذار، يف ﴾َكَفُروا  هم وال ﴾٨٤ُيُۡستَۡعتَبُونَُُُهمَُُۡوَلُ﴿ الدنيا ىلإ الرجوع يف :وقيل هلم. ع 

 ي سرتضون.

مينَُُرََءاُِإَوذَا﴿ (84) ُُْٱَّل  ُفُُفََلُ﴿ جهنم عذاب ﴾ٱلَۡعَذاَبَُُظلَُموا ُُهمَُُۡوَلُ﴿ العذاب أي: ﴾َعۡنُهمُُُُۡيَف 
 ي مهلون. ﴾٨٥ُيُنَظُرونَُ

مينَُُرََءاُِإَوذَا﴿ (84) ُُْٱَّل  ُكوا ُۡشَ
َ
ََكَٓءُهمُُۡأ  يف شاركوهم الذين الشياطني أو رشكاء. دَعوها التي اهنمأوث ﴾ُُشَ

ُْ﴿ عليه باحلمل الكفر ََكُٓؤنَاَُهَُٰٓؤَلٓءمَُُرب نَاُقَالُوا مينَُُُُشَ ُُُْكن اُٱَّل  مَك ُُممنُنَۡدُعوا  اعرتاف وهو نطيعهم. أو نعبدهم ﴾ُدون

ُْ﴿ ذلك يف خمطئني كانوا بأهنم لَۡقۡوا
َ
بُونَُُإمن ُكمُُۡٱلَۡقۡوَلُُإمََلۡهممُُُفَأ َّٰذم  رشكاء أهنم يف بالتكذيب أجابوهم :أي ﴾٨٦ُلََك

 يف أو ،حينئذ به األصنام تعاىل اهلل إنطاق يمتنع وال أهواءهم، عبدوا وإنام حقيقة عبدوهم ما أهنم أو تعاىل، اهلل

 إياه. وألزموهم الكفر عىل محلوهم أهنم

(84) ﴿ُْ لَۡقۡوا
َ
مُُإمَلُ﴿ ظلموا الذين وألقى ﴾َوأ لََمُ َُمئمذُ يَوُُۡٱّلل   يف االستكبار بعد حلكمه االستسالم ﴾ٱلس 

ا﴿ وبطَل  عنهم وضاع ﴾َعۡنُهمُوََضل ُ﴿ الدنيا ُُْم   حني هلم ويشفعون ينرصوهنم آهلتهم أن من ﴾٨٧َُيۡفََتُونَََُُكنُوا

ؤوا كذبوهم  منهم. وترب 
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مينَُ﴿ (88) ُُْٱَّل  َُُْكَفُروا وا مَُُسبميلُمَُعنُوََصد   ﴾ٱّلل 

ُزمۡدَنَُّٰهمُۡ﴿ الكفر عىل واحلمل إلسالما عن باملنع
هم ﴾اَعَذابُٗ  بكفرهم املستَحقِّ  ﴾ٱلَۡعَذابمُُفَۡوَقُ﴿ لصدِّ

مَما﴿ ُُْب ُدونَََُُكنُوا هم. مفسدين بكوهنم ﴾٨٨ُُيۡفسم  بصدِّ

َُُنۡبَعُثَُُويَوۡمَُ﴿ (89) ُمُفم
ة ُُُك  م 

ُ
َُعلَۡيهممَُشهميًداُأ

منُۡ همۡمُ ُم  نُفسم
َ
 ب عث أمة كل نبي   فإن نبي هم، يعني ﴾أ

ۡئَنا﴿ منهم مَكُُوَجم  والسالم الصالة عليه حممد يا ﴾ب

ََُُّٰشهميًدا﴿ نۡلَا﴿ أمتك عىل ﴾َهَُٰٓؤَلٓءم ََُُعَ َُعلَۡيَكَُُونَز 
مۡبَيَّٰنُُٗٱلۡكمَتََّٰبُ ُم﴿ بليغاا  بياناا  ﴾ات

مُك  ء ُُل   أمور من ﴾ََشۡ

نة إىل باإلحالة اإلمجال أو التفصيل عىل الدين  الس 

 حرمان وإنام للجميع، ﴾رَِۡحَةُٗوَُُىوَُهدُٗ﴿ القياس أو

ىَُّٰ﴿ تفريطه من املحروم ملُۡمۡسلممميََُُوبُۡشَ  ﴾٨٩ُل

 (.النبوية والسنة بالَّشيعة املتمسكني أي:) خاصةا 

(91) ﴿
َُُإمنُ  ُمرُُُٱّلل 

ۡ
مٱلَۡعۡدلُمُيَأ ط ﴾ب  يف بالتوس 

ط كالتوحيد اعتقاداا؛ األمور:  التعطيل بني املتوسِّ

ط بالكسب والقول والتَّشيك،  حمض بني املتوسِّ

ط الواجبات بأداء كالتعبد وعَمالا؛ والقَدر. اجلرب لقاا؛ والرتهب. البطالة بني املتوسِّ ط كاجلود وخ   بني املتوسِّ

 بحسب أو ؛بالنوافل كالتطوع ،الكمية بحسب إما وهو ؛الطاعات إحسان ﴾َوٱۡۡلمۡحَسَّٰنُم﴿ والتبذير البخل

 ]أخرجه «يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه كأنك اهلل تعبد أن اإلحسان» :والسالم الصالة عليه قال كام ،الكيفية

 ﴾ٱلَۡفۡحَشآءمَُُعنُمَُويَۡنَهَُّٰ﴿ إليه حيتاجون ما األقارب وإعطاء ﴾ٱلُۡقۡرَبَُُّٰذميُِإَويتَآي ُ﴿ تعاىل[ اهلل رمحهام ومسلم البخاري

ة القوة متابعة يف اإِلفراط عن نكر ما ﴾َوٱلُۡمنَكرمُ﴿ وأشنعها اإلنسان أحوال أقبح فإنه ،كالزنى الشهوي   عىل ي 

ُ ﴿ الغضبية القوة إثارة يف متعاطيه  الشيطنة فإهنا عليهم، والتجرب   الناس عىل واالستيالء واالستعالء ﴾َوٱۡۡلَۡغم

ط صادر األقسام هذه يف مندرج وهو إال رش اإلنسان من يوجد وال الومهية. القوة مقتىض هي التي  بتوس 

 والَّش. للخري القرآن يف آية أمجع هي عنه: اهلل ريض مسعود ابن قال ولذلك الثالث، القوى هذه إحدى

 عليه لصدق اآلية هذه غري القرآن يف يكن مل ولو عنه. تعاىل اهلل ريض مظعون بن عثامن إسالم سبب وصارت

 للعاملني. ورمحة وهدى يشء لكل تبيان أنه

 من يكون أن إما أنه نرى ومصدره حقيقته عىل اطلعنا وإذا ،التصوف يف تأيت كلها األمور هذه )أقول:

 (.التصوف تطبيق بل التصوف، اسم ال التصوف، يف إال يوجد ال هذا ،النبوية السنة من وإما القرآن

پپپپٻٻٻٻٱ
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ُرونَُُلََعل ُكمُۡ﴿ والَّش اخلري بني (التفريق أي:) واملْيز والنهي باألمر ﴾يَعمُظُكمُۡ﴿  تتعظون. ﴾٩٠ُتََذك 

ُْوَُ﴿ (91) ۡوفُوا
َ
مَعۡهدُمُأ مُُب  تعاىل: لقوله اإلسالم، عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول البيعة يعني ﴾ٱّلل 

ينَْْ﴿إِنْذ ِ ونََكْْاَّلذ ْيهبايِعه
﴾ْيهبايِعهونَْْإِنذما َ ََّٰهدت مُُۡإمذَا﴿ [11 ]الفتح: الِلذ َُُْوَلُ﴿ باهلل اإِليامن وقيل: النذور. وقيل: ﴾َع يَۡمَّٰنَُُتَنُقُضوا

َ
 أي: ﴾ٱِۡل

َهاَُبۡعدَُ﴿ األيامن مطلق أو البيعة، أيامن ََُُجَعلۡتُمَُُُوقَدُۡ﴿ تعاىل اهلل بذكر توثيقها بعد ﴾تَۡوكميدم  ﴾َكفميًل َُُعلَۡيُكمُُۡٱّلل 

﴿ عليه رقيب   به املكفول حلال مراع   الكفيل فإن البيعة، بتلك شاهداا 
َُُإمنُ   نقض من ﴾٩١َُتۡفَعلُونََُُماَُيۡعلَمُُُٱّلل 

 والعهود. األيامن

َُُْوَلُ﴿ (92) ُُتَُكونُوا ّتم
ةُ َُبۡعدُمُممنُ ﴿ غزلته ما أي: ﴾َغۡزلََهاَُنَقَضۡتَُُكٱل   بعد من غزهلا نقضت أي: ﴾قُو 

َّٰثُٗ﴿ وإحكام   إبرام   نَك
َ
ُذونَُ﴿ شأنه هذا بمن الناقض تشبيه به واملراد َفتلها. ن كث طاقات ﴾اأ يَۡمَّٰنَُكمَُُۡتت خم

َ
ُأ

 مكراا  أي:) ودخالا  َمفَسدة أيامنكم متخذي شأهنا، هذا امرأةب متشبهني تكونوا ال أي: ﴾بَيۡنَُكمَُُۡدَخَل ُ

ن﴿ بينكم (وخديعة
َ
ةُ ُتَُكونَُُأ م 

ُ
َُُأ ۡرَبَُُّٰهم

َ
ة  ُُممنُُۡأ م 

ُ
 واملعنى مجاعة. من ماالا  وأوفر عدداا  أزيد مجاعة تكون بأن ﴾أ

َما﴿ وقلتهم لكثرتكم بقوم تغدروا ال َُُُيۡبلُوُكمُُُإمن  ُُٱّلل  مهمۦ   لينظر (أزيد :أي) أربى بكوهنم َيتربكم أي: ﴾ب

 وشوكتهم قريش بكثرة تغرتون أم والسالم الصالة عليه رسوله وبيعة تعاىل اهلل بعهد الوفاء بحبل أتتمسكون

مَنُ ﴿ وضعفهم املؤمنني وقلة  أعاملكم عىل جازاكم إذا ﴾٩٢ََُّتۡتَلمُفونَُُفميهمُُُكنتُمَُُۡماُٱلۡقمَيََّٰمةمُُيَوۡمَُُلَُكمَُُۡوََلُبَي 

 والعقاب. ثواببال

َُُُشآءََُُولَوُۡ﴿ (93) ةَُُٗۡلََعلَُكمُُۡٱّلل  م 
ُ
َدةُُٗأ ل َُُوَلَّٰكمن﴿ اإِلسالم عىل متفقة ﴾َوَّٰحم  باخلذالن ﴾يََشآءَُُُمنُيُضم

اُلُنُ ُ ََُولَتُۡسُ﴿ بالتوفيق ﴾يََشآُء َُُمنَُويَۡهدمي﴿  وجمازاة. (تقريع أي:) تبكيت   سؤاَل  ﴾٩٣َُتۡعَملُونَُُُكنتُمَُُۡعم 
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َُُْوَلُ﴿ (59) ُذٓوا يَۡمَّٰنَُكمَُُۡتت خم
َ
ُُأ  ﴾بَيۡنَُكمَُُۡدَخَل 

 عن أي: ﴾قََدُم َُُفََتمل ُ﴿ (وخديعة مكراا  أي:)

ة مَهاَُبۡعدَُ﴿ اإلسالم حمج  ُْ﴿ عليها ﴾ُثبُوت َُوتَُذوقُوا
وٓءَُ مَما﴿ الدنيا يف العذاب ﴾ٱلس  َُسبميلُمَُعنَُصَددت مُُۡب
مُ كم أو الوفاء عن بصدودكم ﴾ٱّلل   رَيكمغ صدِّ

ن ة ذلك جعل وارتد   البيعة نقَض  من فإن ،عنه  س 

َُُولَُكمُۡ﴿ لغريه يمُلَُعَذاب   اآلخرة. يف ﴾٩٤َُعظم

َُُْوَلُ﴿ (94) وا مَعۡهدُمُتَۡشََتُ مُُب  تستبدلوا وال ﴾ٱّلل 

 ﴾قَلميًل ُُاَثَمنُٗ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وبيعة تعاىل اهلل عهد

 َيِعدون قريش كانت ما وهو يسرياا. عَرضاا 

 االرتداد عىل هلم ويشرتطون منياملسل لضعفاء

َما﴿ مُُعمندَُُإمن   الدنيا يف والتغنيم النرص من ﴾ٱّلل 

 مما ﴾ل ُكمَُُۡخۡيلُُُهوَُ﴿ اآلخرة يف والثواب

 من كنتم إن ﴾٩٥َُتۡعلَُمونَُُُكنتُمُُۡإمن﴿ َيِعدونكم

 والتمييز. العلم أهل

 الدنيا أعراض من ﴾عمنَدُكمَُُۡما﴿ (94)

مُُعمندََُُوَما﴿ ويفنى ينقيض ﴾يَنَفدُُ﴿ ُ ﴿ رمحته خزائن من ﴾ٱّلل  مينََُُونَلَۡجزميَنُ ﴿ ينفد ال ﴾بَاق  ُُْٱَّل  ٓوا ۡجرَُهمَُصََبُ
َ
 ﴾أ

ۡحَسنُم﴿ التكاليف مشاقِّ  عىل أو الكفار، وأذى الفاقة عىل
َ
مأ َُُْماُب ح   بام ﴾٩٦َُيۡعَملُونَََُُكنُوا  أعامهلم؛ من فعله ي رج 

  أو واملندوبات. كالواجبات
 
 أعامهلم. من نأحس بجزاء

منُاَصَّٰلمحَُُٗعممَلَُُمنُۡ﴿ (94) وُُۡذََكرُ ُم 
َ
نَثَُُّٰأ

ُ
 اعتداد ال إذ ﴾ُمۡؤممنُلُوَُهوَُ﴿ للتخصيص دفعاا  بالنوعني بي نه ﴾أ

مبَٗة َُُحيَوَّٰةُُٗفَلَنُۡحيميَن ُهۥ﴿ العذاب ختفيف عليها املتوق ع وإنام الثواب، استحقاق يف الكفرة بأعامل  الدنيا. يف ﴾َطي 

، مورساا  كان إن فإنه طيباا، اا عيش يعيش  وتوقع بالقسمة والرضا بالقناعة عيشه يطيب معرسا كان وإن فظاهر 

، معرساا  كان إن فإنه الكافر، بخالف اآلخرة، يف العظيم األجر  وخوف احلرص يَدْعه مل مورساا  كان وإن فظاهر 

جَُُۡونَلَۡجزميَن ُهمُۡ﴿ اآلخرة يف :وقيل بعيشه. يتهنأ أن الفوات
َ
ۡحَسنُمُرَُهمأ

َ
مأ َُُْماُب  الطاعة. من ﴾٩٧َُيۡعَملُونَََُُكنُوا

مذَا﴿ (98) َتُُفَإ
ۡ
مُُفَٱۡستَعمذُۡ﴿ قراءته أردت إذا أي: ﴾ٱلُۡقۡرَءانَُُقََرأ مٱّلل  ۡيَطَّٰنُمُممنَُُب يمُمُٱلش   اهلل فاسأل ﴾٩٨ُٱلر جم

 القراءة. يف يوسوسك لئال وساوسه من يعيذك أن تعاىل

ُ﴿ ووالية تسل ط   ﴾ُسلَۡطَّٰنُ ُۥََلُُُلَيَۡسُُإمن ُهۥ﴿ (99) مينَََُُعَ ُُْٱَّل  ََُُّٰءاَمُنوا مهممُُۡوَََعَ ُونََُُرب   اهلل أولياء عىل ﴾٩٩َُيتََوَّك 

 قلة )أي: ندور   عىل حيتقرون فيام إال وساوسه َيقبلون وال أوامره يطيعون ال فإهنم عليه، واملتوكلني به املؤمنني تعاىل

، وجود( م لئال باالستعاذة األمر بعد السلطنةَ  فذَكرَ  عاذة.باالست أِمروا ولذلك وغفلة   سلطاناا. له أن منه ي توه 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃچڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳگگگگکککک

ںںڱڱڱڱڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻڻ

ۓۓےےھھھھ

ۆۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

وئەئەئائىائىېېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 ییىئىئىئېئ
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ُُُسلَۡطَّٰنُُهۥُإمن َما﴿ (111) مينَََُُعَ ب   ﴾َيتََول ۡونَُهۥُٱَّل  مينَُ﴿ ويطيعونه ونهحي  مهۦمُُهمَُوٱَّل   باهلل أي: ﴾١٠٠ُُمۡشمُكونَُُب

 .الشيطان بسبب أو ،تعاىل

نۡلَُُِإَوذَا﴿ (111) ُٓبَد  ََكنََُُءايَةُُٗا  حكاما  أو لفظاا  املنسوخة مكان الناسخة اآلية فجعلنا بالنسخ، ﴾َءايَة ُُم 

 الناس أخذ شدة فيها آية عليه نزل إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال )أقول:

 منها ألني   هو بام ويأتيهم الشدة ذهه تعاىل اهلل فينسخ عليهم، ذلك فيشق   يعملوا، أن تعاىل اهلل شاء ما وعملوا

 النسخ فائدة الرازي: الفخر وقال البيان. روح تفسري من العباد. ملصالح تعاىل اهلل من رمحة عليهم وأهون

ُُ﴿ (العباد ملصالح ذلك أن والتبديل ۡعلَمَُُُوٱّلل 
َ
مَماُأ مُلُُب  يصري وقت يف مصلحة يكون ما فلعل املصالح، من ﴾ُيَن 

ُْ﴿ مكانه فيثبته اآلن مصلحة يكون حينئذ مصلحة يكون ال وما ينسخه،ف بعده مفسدة ُٓ﴿ الكفرة :أي ﴾قَالُٓوا َما ُإمن 
نَتُ
َ
ل ﴾ُمۡفََت ۚ ُأ ۡكَثُُهمُُۡبَۡلُ﴿ عنه فتنهى لك يبدو ثم بيشء تأمر ،تعاىل اهلل عىل متقوِّ

َ
 حكمة ﴾١٠١َُيۡعلَُمونََُُلُُأ

 الصواب. من اخلطأ يميزون وال األحكام،

 ال النبوية والسنة بالَّشيعة متسك إذا املؤمن كذلك اخللق، لسان من َيلص مل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن كام )أقول:

 .(لساهنم من َيلص

ََلُۥُقُۡلُ﴿ (112) ُُُروحُُُنَز  مَكُُممن﴿ السالم عليه جربيل يعني ﴾ٱلُۡقُدسم ب  ُمُر  مٱۡۡلَق   باحلكمة. ملتبساا  ﴾ب

مَتُ﴿ ُثَب  مينََُُلم ُُْٱَّل  ه، بأنه اإليامن عىل ﴾َءاَمنُوا  الصالح رعاية من فيه ما وتدبروا الناسخ سمعوا إذا وأهنم كالم 

ىَُُّٰىوَُهدُٗ﴿ قلوهبم واطمأنت عقائدهم رسخت واحلكمة ملُۡمۡسلممميََُُوبُۡشَ  حلكمه. املنقادين ﴾١٠٢ُل
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ن ُهمَُُۡنۡعلَمَُُُولََقدُۡ﴿ (113)
َ
مُمُهۥُإمن َماَُيُقولُونَُُأ ُُيَعل 

 بن عامر غالم روميال جرباا  َيعنون ﴾بََشل ُ

 يصنعان كانا ويساراا، جرباا  :وقيل احلضمي.

 وكان واإلنجيل، التوراة ويقرآن بمكة السيوف

 :وقيل يقرآنه. ما ويسمع عليهام يمر   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 أسلم قد العزى، عبد بن حويطب غالم عائشاا 

 ريض الفاريس سلامن :وقيل ،كتب صاحب وكان

مَسانُُ﴿ عنه تعاىل اهلل ُمُل  ُدونَُُيٱَّل  ُإمََلۡهمُُيُلۡحم
ُل ۡعَجمم 

َ
 عن قوهلم ي ميلون الذي الرجل لغة ﴾أ

 ﴾َوَهََّٰذا﴿ بنيِّ  غري   أعجمي   لسان   إليه االستقامة

﴿ القرآن أي:
مَسانُ  لُُل بميُ َُعَربم   بيان ذو ﴾١٠٣ُم 

 ما أن أحدمها: وجهني؛ حيتمل وهو وفصاحة.

 أنتم، وال هو يفهمه ال أعجمي كالم منه سمعه

 يكون فكيف تأمل، بأدنى تفهمونه عريب قرآنوال

 منه؟ (برسعة وتناوله أخذه أي:) تلقفه ما

 كالمه باستامع املعنى منه يفهم أنه هْب  وثانيهام:

 من معجز فهو املعنى باعتبار معجز هو كام والقرآن   عريب، وهذا أعجمي ذاك ألن اللفظ، منه يتلقف مل لكن

 مدة العلوم تلك يف فائق معلم بمالزمة إال تعلمها يمكن ال القرآن يف التي الكثرية العلوم أن مع اللفظ، حيث

 أعجمية كلامت عليه مروره أوقات بعض يف منه سمع سوقي غالم من ذلك مجيع تعل مَ  فكيف متطاولة،

 يةغا عىل دليل   (الضعيفة أي:) الركيكة الكلامت هذه بأمثال القرآن يف وطْعن هم معناها. يعرف مل تعل مها

 عجزهم.

(115) ﴿
مينَُُإمنُ  مَُُيَّٰتُمأَِبُيُۡؤممنُونََُُلُُٱَّل  قون ال أي: ﴾ٱّلل  يهممَُُُلُ﴿ تعاىل اهلل عند من أهنا يصدِّ َُُُيۡهدم  إىل ﴾ٱّلل 

مُ َُعَذاب َُُولَُهمُۡ﴿ اجلنة إىل :وقيل ،النجاة سبيل إىل أو احلق َلم
َ
دهم اآلخرة. يف ﴾١٠٤ُأ  بعد بالقرآن كفرهم عىل هد 

 :تعاىل فقال عليهم األمر قلب ثم فيه، طعنهم ورد   شبهتهم (أزال أي:) ماطأ ما

َما﴿ (114) َبَُُيۡفََتميُإمن  مينَُُٱلَۡكذم م َُُيَّٰتُمأَِبُيُۡؤممنُونََُُلُُٱَّل   أي:) يرَدعهم عقاباا  َيافون ال ألهنم ﴾ٱّلل 

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ عنه (يمنعهم
ُ
بُونَُُُهمُُ﴿ قريش إىل أو كفروا، الذين إىل إشارة   ﴾َوأ َّٰذم  عىل الكاذبون :أي ﴾١٠٥ُٱلَۡك

 أو ،الكذب أعظم اخلرافات هبذه فيها والطعن تعاىل اهلل آيات تكذيب ألن ؛الكذب يف الكاملون أو ،احلقيقة

 مروءة. وال دين عنه يرصفهم ال الكذب، عادهتم الذين

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎ

گگگگکککک

ڱڱڱڳڳڳڳ

ۀڻڻڻڻںںڱ

ھھھہہہہۀ

ڭڭڭۓۓےےھ

ۈۈۆۆۇۇڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ

 ەئائائىىېېې
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مَُُكَفرََُُمن﴿ (114) مٱّلل  َُُٓبۡعدُمُممنُ ُب ُُإميَمَّٰنمهۦم كَُُۡمنُُۡإمل 
ُ
ُ َُوقَلۡبُُهۥ﴿ الكفر كلمة أو االفرتاء عىل ﴾رمهَُأ ُُمۡطَمئمن 

يَمَّٰنُم مٱۡۡلم نَُوَلَّٰكمن﴿ بالقلب التصديق هو اإِليامن أن عىل دليل وفيه عقيدته. تتغري مل ﴾ب حَُُم  ُكۡفرمَُُُشَ
مٱلۡ ُب

منََُُغَضبُلَُفَعلَۡيهممُۡ﴿ نفساا  به وطاب اعتقده ﴾اَصۡدرُٗ مُُم   روي جرمه. من أعظم ال إذ ﴾١٠٦ُيمُلَعظُمَُعَذاب َُُولَُهمُُۡٱّلل 

؟ تقول فام قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: حممد؟ يف تقول ما ألحدمها: فقال رجلني أخذ مسيلمة أن  أنت فقال: يف 

؟ تقول فام قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: ؟حممد يف تقول ما لآلخر: وقال ه،فخال   أيضاا.  فأعاد أصم، أنا قال: يف 

 وأما تعاىل، اهلل برخصة أخذ فقد األول أما» فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ذلك فبلغ فقتله، بهجوا فأعاد ثالثاا  عليه

[ احلسن عن شيبة أيب ابن ]أخرجه «له فهنيئاا  باحلق صدع فقد الثاين  عند بالكفر التكلم جواز عىل دليل وهو .مرسالا

 للدين. إعزازاا  عنه يتجنب أن األفضل كان وإن اإلكراه

مَكُ﴿ (114) َّٰل ن ُهمُُ﴿ الوعيد أو اإِليامن، بعد الكفر إىل رةإشا ﴾َذ
َ
مأ ُُْب ۡنيَاُٱۡۡلَيَوَّٰةَُُٱۡستََحب وا ُُٱدل  َرةمََُُعَ  ﴾ٱٓأۡلخم

﴿ عليها آثروها أهنم بسبب
نُ 
َ
ََُُوأ َّٰفمرمينَُُٱلَۡقوۡمََُُيۡهدميَُلُُٱّلل  َك

 ثبات يوجب ما إىل علمه، يف الكافرين أي: ﴾١٠٧ُٱلۡ

 الزيغ. من يعصمهم وال اإليامن

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ (118)
ُ
مينَُُأ َُُُطبَعَُُٱَّل  َُُّٰٱّلل  مهممََُُۡعَ بَۡصَّٰرمهمۡمُ ُوََسۡمعمهممُُۡقُلُوب

َ
 فيه والتأمل احلق إدراك عن فأبْت  ﴾َوأ

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿
ُ
  العواقب. تدبر عن الراهنة احلالة أغفلتهم إذ الغفلة، يف الكاملون ﴾١٠٨ُٱلَۡغَّٰفملُونَُُُهمَُُُوأ

ن ُهمُۡ﴿ )حقاا( ﴾َجَرمََُُلُ﴿ (119)
َ
ُُأ َرةمُُفم ونَُُُهمُُُٱٓأۡلخم ُ  فيام ورصفوها أعامرهم عواضي   إذ ﴾١٠٩ُٱلَۡخَّٰۡسم

 املخلد. العذاب إىل هبم أفىض

مينََُُرب َكُُإمنُ ُُثمُ ﴿ (111) مَّل  ُُْل َُُْماَُبۡعدُمُممنُ َُهاَجُروا منُوا بوا :أي ﴾فُت ذِّ ُُثمُ ﴿ عنه تعاىل اهلل ريض كعامر ع 
ُْ َُُْجََّٰهُدوا ٓوا ﴿ املشاق من أصاهبم وما اجلهاد عىل ﴾وََصََبُ

َهاُممنُ َُرب َكُُإمنُ   والصرب واجلهاد اهلجرة بعد من ﴾َبۡعدم

يمُل﴿ قبل   فعلوا ملا ﴾لََغُفورلُ﴿ . صنعوا ما عىل جمازاةا  عليهم، منعم   ﴾١١٠ُر حم  بعد 
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ُُيَۡومَُ﴿ (111) تم
ۡ
ُُُك ُُتَأ ُلَُُنۡفس  َُعنُتَُجَّٰدم

َها  ال خالصها، يف عىوتس ذاهتا عن جتادل ﴾ن ۡفسم

َُّٰ﴿ نفيس نفيس فتقول: غريها، شأن هيمها ُُك َُُوتَُوف 
ُ اَُنۡفس  َُلُُوَُهمُۡ﴿ عملت ما جزاءَ  أي: ﴾َعمملَۡتُُم 

 أجورهم. ينقصون ال ﴾١١١ُُيۡظلَُمونَُ

َُُُوَضََبُ﴿ (112)  جعلها أي: ﴾قَۡريَةَُُٗمثَٗلُُٱّلل 

 فأبطرهتم عليهم تعاىل اهلل أنعم قوم لكل مثالا 

 ملكة أو ،نقمته هبم تعاىل اهلل فأنزل فكفروا، نعمةال

من ةَُُٗءاممنَةََُُٗكنَۡتُ﴿ ۡطَمئ  خوف   أهَلها يزعج ال ﴾م 

تميَها﴿
ۡ
من﴿ واسعاا  ﴾ارََغدُٗ﴿ أقواهتا ﴾رمزُۡقَهاُيَأ ُمُم 

ُُك 
ۡنُعمُمُفََكَفَرۡتُ﴿ نواحيها من ﴾َمََكنُ 

َ
مأ مُُب  ﴾ٱّلل 

ََّٰقَها﴿ بنعمه َذ
َ
ُُُفَأ َاَسُُٱّلل  ُُوعُمٱۡلُُُۡۡلم  ﴾َوٱۡۡلَوۡفم

 ملا واللباَس  الضر، أثر إلدراك الذوق استعارَ 

مَما﴿ واخلوف اجلوع من عليهم واشتمل غشيهم ُب
ُْ  بصنيعهم. أي: ﴾١١٢ُيَۡصنَُعونَََُُكنُوا

مۡنُهمُُۡرَُسولُلَُجآَءُهمَُُۡولََقدُۡ﴿ (113)  يعني ﴾م 

بُوهُُ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممداا  َخَذُهمُُُفََكذ 
َ
 من أصاهبم ما والعذاب بالظلم التباسهم حال :أي ﴾١١٣ُونََُظَّٰلممُُُوَُهمُُۡٱلَۡعَذاُبُُفَأ

 بدر. وقعة أو الشديد، اجلدب

(115) ﴿ُْ اُفَُُكُوا َُُُرزَقَُكمُُُممم  َّٰٗلُُٱّلل  مبَُُٗحَل  عليهم أنعم ما وشكرِ  هلم تعاىل اهلل أحل ما بأكل أَمَرهم ﴾اَطي 

دهم الكفر عن زجرهم ما بعد  صنيع عن هلم صداا  هبم، حل   الذي العذابو التمثيل من َذكرَ  بام عليه وهد 

ُْ﴿ الفاسدة ومذاهبها اجلاهلية مۡعَمَتَُُوٱۡشُكُروا مُُن  زعمكم صح   إن أو ،تطيعون ﴾١١٤َُتۡعبُُدونَُُإمي اهُُُُكنتُمُُۡإمنُٱّلل 

 عبادته. اآلهلة بعبادة تقصدون أنكم

مَُُٱلَۡمۡيتَةََُُعلَۡيُكمَُُُحر مَُُإمن َما﴿ (114) ُُٓٱۡۡلمنميرمُُمََُوۡلََُُۡوٱدل  همل َُُوَما
ُ
مُُلمَغۡيمُُأ ُُٱّلل  مهمۦ  َُوَلُُبَاغُ َُغۡيَُُٱۡضُطرُ َُفَمنُمُب

َُُفَإمنُ ََُعد ُ يمُلَُغُفورلُُٱّلل  ا ﴾١١٥ُر حم د هلم أحل   ما بتناول أمرهم لمَّ ماته عليهم عد   هلم، حل   عداها ما أن لي علم حمر 

د ثم  :تعاىل فقال بأهوائهم والتحليل التحريم عن بالنهي ذلك أك 

َُُْوَلُ﴿ (114) مَماَُتُقولُوا ُفُُل نَتُُكمُُُتَصم لۡسم
َ
َبُُأ َّٰلُلَُهََّٰذاُٱلَۡكذم  الكالم سياق ومقتىض ﴾َحَراملَُُوَهََّٰذاَُحَل

مات حرص   ا﴾مَْنْذ﴿إِْ بـ اجلملة وتصدير  واحلمر كالسباع دليل؛ عليه أقيم ما إال األربعة األجناس يف املحر 

ُْ﴿ دليل غري من ألسنتكم به تنطق قول بمجرد حتللوا وال مواحترِّ  ال أي: األهلية. وا َۡفََتُ م ُُّل  مََُُعَ َبُ ُٱّلل  ُإمنُ ُٱلَۡكذم

ڀپپپپٻٻٻٻٱ
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مينَُ َُُيۡفََتُونَُُٱَّل  مََُُعَ َبُُٱّلل   الفالح عنهم نفى مطلوب لتحصيل يفرتي املفرتي كان مل ا ﴾١١٦ُُيۡفلمُحونََُُلُُٱلَۡكذم

 :تعاىل بقوله وبي نه

َُعَذاب َُُولَُهمُۡ﴿ قريب عن تنقطع قليلة منفعة فيه هم ما أو ألجله، يفرتون ما أي: ﴾قَلميلُلَُمَتَّٰعُل﴿ (114)
مُل َلم
َ
 اآلخرة. يف ﴾١١٧ُأ

(118) ﴿ُ مينََُُوََعَ ُُْٱَّل  ْ قوله: يف «األنعام» سورة يف أي: ﴾َعلَۡيكَُُقََصۡصنَاَُماَُحر ۡمنَاَُهاُدوا ينَْْ﴿وَََعَ ِ ْاَّلذ
ناْهادهوا م  َْْحرذ ذ ر ﴾ْيذِْْكه

فه َُُْوَلَّٰكمن﴿ بالتحريم ﴾َظلَۡمَنَُّٰهمُُۡوََماَُقبُۡل ُُممن﴿ [154 ]األنعام: ظه نُفَسُهمََُُۡكنُوٓا
َ
 ﴾١١٨َُيۡظلمُمونَُُأ

 عليه. عوقبوا ما فعلوا حيث
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مينََُُرب َكُُإمنُ ُُثمُ ﴿ (119) مَّل  ُُْل وٓءََُُعمملُوا ُٱلس 
ََهَّٰلَة ُ  هللبا اجلهَل  لتعم   هبا، ملتبسني أو بسببها، ﴾ِبم

 لغلبة العواقب يف رالتدب   وعدم وبعقابه تعاىل

ُُُْثمُ ﴿ الشهوة مَكَُُبۡعدُمُممنُ ُتَابُوا َّٰل َُُْذ ۡصلَُحوٓا
َ
َُرب َكُُإمنُ َُوأ

َهاُممنُ   لذلك ﴾لََغُفورلُ﴿ التوبة بعد من ﴾َبۡعدم

يمُ ﴿ السوء  أي:) اإلنابة عىل يثيب ﴾١١٩ُر حم

 من حصل مما ريب إليك تبت   )أقول: (الرجوع

 (.لرضاك َيالف ما البَّشية عةالطبي

(121) ﴿
َّٰهميمَُُإمنُ  ةََُُٗكنَُُإمبَۡر م 

ُ
 واستجامعه لكامله ﴾أ

 أشخاص يف متفرقة إال توجد تكاد ال فضائل

دين رئيس السالم عليه وهو كثرية.  وقدوة املوحِّ

 وأبطل املَّشكني فرق جادل الذي املحققني،

َب  ولذلك الدامغة، باحلجج الزائغة مذاهبهم  عق 

 الَّشك من املَّشكني مذاهب بتزييف رهذك

متُٗ﴿ أحله ما وحتريم النبوة يف والطعن مُُاقَان م   ﴾ّلل 

 الباطل عن مائالا  ﴾اَحنميفُٗ﴿ بأوامره قائاما  له مطيعاا 

 عليه. اهلل صلوات إبراهيم ملة عىل أهنم يزعمون كانوا قريشاا  فإن زعموا. كام ﴾١٢٠ُٱلُۡمۡشمكميَُُممنَُُيَُكَُُولَمُۡ﴿

ۡنُعممهمُ ُاَشاكمرُٗ﴿ (121)
َ
م ِل   ال كان أنه عىل للتنبيه القلة بلفظ ماألنع   كرذ ﴾ِل   فكيف القليلة النعم بشكر َي 

َّٰهُُ﴿ بالكثرية؟ َّٰهُُ﴿ للنبوة ﴾ٱۡجتَبَى َرَّٰط ُُإمَلَُُّٰوََهَدى ۡستَقميمُ ُصم  .تعاىل اهلل إىل الدعوة يف ﴾١٢١ُم 

ُُوََءاَتۡيَنَّٰهُُ﴿ (122) ۡنيَاُفم ثنون يتولونه امللل أرباب أن حتى الناس، إىل حب به نبأ ﴾َحَسنَٗة ُُٱدل   عليه، وي 

ُُِإَون ُهۥ﴿ والطاعة السعة يف طويالا  وعمراا  طيبة أوالداا  وَرَزقه َرةمُُفم يَُُلَممنَُُٱٓأۡلخم َّٰلمحم  اجلنة. أهل ملن ﴾١٢٢ُٱلص 

ُُُٓثمُ ﴿ (123) وَۡحۡينَا
َ
نُم﴿ والسالم الصالة عليه حممد يا ﴾إمََلَۡكُُأ

َ
َّٰهميمَُُممل ةَُُبمعُۡٱت ُُأ  التوحيد يف ﴾ا َُحنميفُُٗإمبَۡر

ُممنَََُُكنََُُوَما﴿ فهمه حسب عىل أحد كل مع واملجادلة أخرى بعد مرة الدالئل وإيراد بالرفق إليه والدعوة
دين. قدوة كان بل ﴾١٢٣ُٱلُۡمۡشمكميَُ  املوحِّ

بُۡتُُُجعمَلُُإمن َما﴿ (125) ُ﴿ للعبادة فيه التخل أو السبت، تعظيم   أي: ﴾ٱلس  مينَََُُعَ ُُْٱَّل   أي: ﴾فميهمُ ُٱۡختَلَُفوا

 نريد وقالوا: فأبوا اجلمعة، يوم للعبادة يتفرغوا أن السالم الصالة عليه موسى أَمَرهم اليهود، وهم نبيِّهم، عىل

د السبَت  تعاىل اهلل فألزمهم واألرض، السموات خَلق من فيه فرغ تعاىل ألنه السبت، يوم  .عليهم األمر وشد 

عل إنام معناه :وقيل موه تارة فيه الصيد فأحلوا فيه، اختلفوا الذين عىل ـ املسخ وهو ـ السبت وبال ج   وحر 
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﴿ املَّشكني لتهديد ههنا وَذكَرهم احليل. له واحتالوا أخرى،
ُُْفميَماُٱلۡقمَيََّٰمةمُيَۡومَُُبَيۡنَُهمََُُۡلَۡحُكمَُُُرب َكُُِإَونُ  ََُكنُوا

 يستحقه. بام فريق كل بمجازاة أو االختالف، عىل باملجازاة ﴾١٢٤َُُيۡتَلمُفونَُُفميهمُ

مكََُُسبميلُمُإمَلَُّٰ﴿ إليهم ب عثَت  َمن ﴾ٱۡدعُُ﴿ (124) مٱۡۡلمۡكَمةمُ﴿ اإلسالم إىل ﴾َرب   وهو املحكمة، باملقالة ﴾ب

ح الدليل  لدعوة فاألوىل نافعة.ال والعرب املقنعة اخلطابات ﴾ٱۡۡلََسنَةمُ َُوٱلَۡموۡعمَظةم﴿ للشبهة املزيح   للحق املوضِّ

لُۡهم﴿ عوامهم لدعوة والثانية للحقائق، الطالبني األمة خواص ُ﴿ معاندهيم وجادل ﴾َوَجَّٰدم ّتم
مٱل  َُُب ۡحَسُن ُُهم

َ
 ﴾أ

 فإن أشهر، هي التي واملقدمات األيرس الوجه وإيثار واللني الرفق من املجادلة طرق أحسن هي التي بالطريقة

﴿ شغبهم وتبيني (هياجهم :أي) هلَبهم تسكني يف أنفع ذلك
ۡعلَمُُُُهوََُُرب َكُُإمنُ 

َ
مَمنُأ ۡعلَمُُُوَُهوََُُسبميلمهۦمَُعنَُضل ُُب

َ
ُأ

ينَُ مٱلُۡمۡهتَدم  بل ،إليك فال عليهام واملجازاة والضالل اهلداية حصول وأما والدعوة، البالغ عليك إنام أي: ﴾١٢٥ُب

 هلم. املجازي وهو واملهتدين، بالضالني أعلم تعاىل اهلل

ََُُْعَقۡبتُمُُِۡإَونُۡ﴿ (124) مممۡثلُمَُفَعاقمبُوا ُُُعوقمۡبتُمَُماُب مهمۦ  َقها له وبني   بالدعوة أمره مل ا ﴾ب  من وإىل إليه أشار طر 

 إهنا حيث من عنه تنفك ال الدعوة فإن (،يعادهيم أي:) يناصبهم من مع العدل ومراعاة املخالفة برتك يتابعه

 إنه وقيل: والضالل. بالكفر عليهم واحلكم األسالف دين يف والقدح الشهوات وترك العادات رفض تتضمن

ثِّل وقد محزة رأى ملا والسالم الصالة عليه  مكانك. بسبعني ألمثلن   هبم تعاىل اهلل أظفرين لئن واهلل قال: به م 

ر فنزلت،  العفو عىل وحث   جياوزه. أن له وليس اجلاين يامثل أن للمقتصِّ  أن عىل دليل وفيه يمينه. عن فكف 

َوإِْ﴿ :تعاىل بقوله تعريضاا 
ُتمَُُۡولَئمن﴿ بقوله: اآلكد الوجه عىل وترصحياا  ،﴾ََعقب تهمْ ْنْ   الصرب :أي ﴾لَُهوََُُصََبۡ

مينََُُخۡيلُ﴿ ََّٰبم ملص 
ح ثم للمنتقمني، االنتقام من ﴾١٢٦ُل   لزيادة به، الناس أوىل ألنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول به باألمر رص 

 :تعاىل فقال عليه وقهووث تعاىل باهلل علمه

(124) ﴿ُۡ َُُصَۡبُكََُُوَماَُوٱۡصَبم م ُُإمل  مٱّلل   عىل أو الكافرين، عىل ﴾َعلَۡيهممََُُۡتَۡزنَُُۡوَلُ﴿ وتثبيته بتوفيقه إال ﴾ب

ُُتَُكَُُوَلُ﴿ هبم ف عل وما املؤمنني اَُضۡيقُ ُفم مم   مكرهم. من صدر ضيق يف ﴾١٢٧َُيۡمُكُرونَُُم 

(128) ﴿
َُُإمنُ  مينََُُمعَُُٱّلل  ُُْٱَّل  مينَُ﴿ املعايص ﴾ٱت َقوا نُونَُُُهمُو ٱَّل  ۡسم  أو والفضل. بالوالية أعامهلم يف ﴾١٢٨َُّم 

 .وعال جل   خلقه عىل بالشفقة حمسنون هم والذين ،أمره بتعظيم تعاىل اهلل اتقوا الذين مع

 تعاىل(. اهلل خلق عىل والشفقة ،تعاىل اهلل أوامر تعظيم شيئني: يف املرء سعادة )أقول:

 النحل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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ذ و  ﴿ تعاىل: قوهل إال وقيل: مكيَّة،  وادُ ك   ن  إ
 مئة ويه آيات، ثمان آخر إىل ﴾ك  ون  نُ تذ ف  ل   

 آية عرشة وإحدى
ميُُُٓسۡبَحَّٰنَُ﴿ (1) ىَُُّٰٱَّل  ۡسَ

َ
ۦمُأ ه مَعۡبدم  ﴾ََلۡٗلُُب

 التنزيه. هو الذى التسبيح بمعنى اسم سبحاَن:

 ذ كر عام العجز عن للتنزيه به الكالم وتصدير  

منَُ﴿ بعده دُمُم   أنه روي ملا بعينه، ﴾ٱۡۡلََرامُمُٱلَۡمۡسجم

 املسجد يف أنا بينا» قال: والسالم الصالة عليه

 إذ واليقظان النائم بني البيت ندع احِلْجر يف احلرام

 ؛[تعاىل اهلل رمحهام الشيخان ]أخرجه «بالرباق جربيل أتاين

 كله ألنه احلرام املسجد وسامه احلرم، من أو

 هانئ أم تبي يف نائاما  كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه روي ملا مسجد،

 ليلته، من ورجع به فأرسي العشاء، صالة بعد

ثِّل» وقال: عليها، القصة وقص  املسجد إىل خرج ثم ،«هبم فصليت والسالم الصالة عليهم األنبياء يل م 

، منه فتعجبوا قريشاا، به وأخرب احلرام،  اهلل ريض بكر أيب إىل رجال وسعى به، آمن ممن ناس وارتد   استحالةا

قه إين قال: ذلك؟ عىل أتصدقه فقالوا: صدق، لقد قال كان إن فقال: عنه تعاىل  ذلك، من أبعد عىل ألصدِّ

يق فسمي ل املقدس، بيت إىل سافروا طائفة   (ينعته أن منه طلب أي:) واسَتنَْعَته ؛الصدِّ  أي:) فطفق له، فج 

 فأخربهم نا،عري عن أخربنا فقالوا: أصاب، فقد (الوصف أي:) النعت أما فقالوا: هلم، وينعته إليه ينظر (أخذ

م   وقال وأحواهلا، مجاهلا بعدد ها الشمس، طلوع مع كذا يوم َتْقد  م   فخرجوا (،بياض فيه أي:) أورق مجل َيقد 

 ِسْحر   إال   هذا ما وقالوا: يؤمنوا، مل ثم أخرب، كام العري فصادفوا (،املدينة قرب مكان أي:) الثنية إىل يشتدون

. زج وأكثره وصححه، املستدرك يف تعاىل اهلل رمحه احلاكم أخرجه] بسنة اهلجرة قبل ذلك وكان مبنِي   أرسي وقد .الصحيحني[ يف م 

رج ثم املقدس، بيت إىل والسالم الصالة عليه بجسده  ولذلك نتهى،امل سدرة إىل انتهى حتى السموات إىل به ع 

ب  يعرجون الطرق وأهل   ،ملسو هيلع هللا ىلص وجسده بروحه يقظة واملعراج اإلرساء كان )أقول: واستحالوه قريش تعج 

دُمُإمَلُ﴿ (والسالم الصالة عليه الرسول معراج ظل يف فقط بروحهم قَۡصاُٱلَۡمۡسجم
َ
 مل ألنه املقدس، بيت أي: ﴾ٱِۡل

مي﴿ مسجد وراءه حينئذ يكن ََّٰرۡكنَاُٱَّل   األنبياء ومتعب د الوحي، مهبط ألنه والدنيا، الدين بربكات ﴾َحۡوََلُۥَُب

ۡسَُُُسوَرةُُ  اءمُاۡلم

¬ 
پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچڃچڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گککککڑڑژژڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۋٴۇۈۈۆۆ

 ېېېېۉۉۅۅۋ
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ُممنُُۡلمُُنميَُهۥ﴿ واألشجار باألهنار وحمفوف والسالم، الصالة عليه موسى نلد من والسالم الصالة عليهم
ُ ٓ َّٰتمنَا  عليهم األنبياء ومتث لِ  املقدس، بيت ومشاهدته شهر، مسرية الليل من (جزء أي:) برهة يف كذهابه ﴾َءاَي

مميعُُُُهوَُُإمن ُهۥ﴿ مقاماهتم عىل ووقوفه له، والسالم الصالة يُُ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممد ألقوال ﴾ٱلس   بأفعاله، ﴾١ُٱۡۡلَصم

به فيكرمه  ذلك. حسب عىل ويقرِّ

ُُٓىُهدُُٗوََجَعلَۡنَّٰهُُُٱلۡكمَتََّٰبُُُموَسُُوََءاتَيۡنَا﴿ (2) َنم م
َٰٓءميَلُُۡل  ُُإمۡسَر ل 

َ
ُُْأ ُذوا ُُممن﴿ تتخذوا ال أن عىل ﴾َتت خم ُُدونم

 غريي. أموركم إليه تكلون رباا  ﴾٢َُوكميٗلُ

مي ةَُ﴿ (3) ُ ُعَُمََُُِحَلۡنَاَُمنُُۡذُر   نوح. مع محلنا من ذرية يا وكيالا  دوين من تتخذوا ال هلم قلنا يعني: ﴾نُوح 

 السفينة يف والسالم الصالة عليه نوح مع بحملهم الغرق من آبائهم إنجاء يف عليهم تعاىل اهلل بإنعام تذكري وفيه

 إيامء   وفيه حاالته. جمامع عىل تعاىل اهلل حيمد ﴾٣ُاَشُكورُُٗاَعۡبدََُُٗكنَُ﴿ والسالم الصالة عليه نوحاا  إن ﴾إمن ُهۥ﴿

 به. االقتداء عىل للذرية وحث   شكره، بربكة كان معه وَمن إنجاءه بأن

(5) ﴿ُٓ ُُٓإمَلََُُّٰوقََضۡينَا َٰٓءميَلُُبَنم ُ﴿ (قطعياا  أي:) مبتوتاا  مقضّياا  وحياا  إليهم وأوحينا ﴾إمۡسَر كمَتَّٰبُمُفم
 يف ﴾ٱلۡ

﴿ التوراة
ُدنُ  َُُّلُۡفسم ُُفم ۡرضم

َ
َتۡيُمُٱِۡل  زكريا قتل   وثانيتهام شعياء، وقتل   التوراة أحكام خمالفة أوالمها إفسادتني؛ ﴾َمر 

ن   ﴾٤ُاَكبميُُٗاُعلُو َُُٗوَّلَۡعلُنُ ﴿ والسالم الصالة عليهم عيسى قتل وَقْصد   وحييى  تعاىل، اهلل طاعة عن ولتستكرب 

  .الناس لتظلمن أو

مذَا﴿ (4) َُّٰهمَُُوَۡعدَُُُجآءَُُفَإ ولَى
ُ
ُُٓاعمبَادَُُٗعلَۡيُكمَُُۡبَعۡثنَا﴿ أوالمها عقاِب  وعد   أي: ﴾اأ َا  وجنوده بختنرص ﴾نل 

﴿ُ ْولم
ُ
ُُأ س 

ۡ
يدُ ُبَأ ُْ﴿ شديد احلرب يف وبطش قوة ذوي ﴾َشدم دوا ﴾فََجاُسوا َلََّٰلُ﴿ لطلبكم فرتد  ميَارم ُُخم  وسطها ﴾ٱدل 

قوا صغارهم وسَبوا كبارهم فقتلوا والغارة، للقتل ۡفُعوٗلُُاوَۡعدَُُٗوََكنَُ﴿ املسجد بواوخر   التوراة وحر   ﴾٥ُم 
 ي فعل. أن بد   ال عقاهبم وعد   وكان

ةَُُلَُكمَُُُرَدۡدنَاُُثمُ ﴿ (4) ۡمَدۡدَنَُّٰكم﴿ عليكم ب عثوا الذين عىل ﴾َعلَۡيهممُۡ﴿ والغلبة الدولة أي: ﴾ٱلَۡكر 
َ
َُوأ

َّٰلُ  ۡمَو
َ
مأ ۡكَثَُُوََجَعلَۡنَُّٰكمَُُۡوبَنميَُُب

َ
 قومه. من الرجل مع ينفر من والنفري: تم.كن مما ﴾٦ُنَفمًياُأ

ۡحَسنتُمُُۡإمنُۡ﴿ (4)
َ
ۡحَسنتُمُُۡأ

َ
ُكۡمُ ُأ نُفسم

َ
ُتمُُِۡإَونُۡ﴿ هلا ثوابه ألن ﴾ِلم

ۡ
َسأ
َ
َُجآءَُُفَإمذَا﴿ عليها وباله فإن ﴾فَلََها ُُأ

َرةمُُوَۡعدُُ ة عقوبة وعد   ﴾ٱٓأۡلخم و بعثناهم أي: ﴾وُُجوَهُكمُُۡاُْؤُُسَيِل﴿ اآلخرة املر  الَِيس  مْ  ؤ  وَهك  ج   باديةا  جيعلوها أي و 

ُْ﴿ فيها املساءةِ  آثار   َۡدُخلُوا دََُُوَلم َلَُُدَخلُوهَُُُكَماُٱلَۡمۡسجم و 
َ
ة ُُأ َُُْمر  وا ُ م ُتََب  َُُْما﴿ ليهلِكوا ﴾َوَلم  واستولوا غلبوه ما ﴾َعلَۡوا

هم مدة أو عليه، مًيا﴿ علوِّ  من بابل ملك فغزاهم أخرى، مرة الفرس عليهم تعاىل اهلل سلط بأن ذلك ﴾٧ُتَتۡب

 الطوائف. ملوك
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نَُرب ُكمَُُۡعَسَُّٰ﴿ (8)
َ
 املرة بعد ﴾يَرَِۡحَُكۡمُ ُأ

 أخرى (مرة أي:) نوبة ﴾ُعدت مُُِۡإَونُۡ﴿ اآلخرة

 عادوا وقد عقوبتكم، إىل ثالثة مرة ﴾ُعۡدنَا ُ﴿

 تعاىل اهلل فعاد قتلِهِ  وقْصدِ  ملسو هيلع هللا ىلص حممد بتكذيب

 النضري بني وأجىل قريظة فقتَل  عليهم، بتسليطه

 الدنيا يف هلم هذا الباقني. عىل اجلزية وضب

َّٰفمرمينََُُجَهن مَُُوََجَعلۡنَا﴿ َك
ملۡ ًياُل  ال حَمَْبساا  ﴾٨َُحصم

 بساطاا  وقيل: اآلباد. أبد منها اخلروج عىل يقدرون

 احلصري. ي بسط كام

(9) ﴿
يُٱلُۡقرَۡءانََُُهََّٰذاُإمنُ  َُُيۡهدم ّتم

مل  َُُل قۡوَمُُُهم
َ
 ﴾أ

 الطرق أو احلاالت أقوم هي التي يقةالطر أو للحالة

﴿ُُ م مينَُُٱلُۡمۡؤممنميََُُويُبَش  َّٰلمَحَّٰتُمَُيۡعَملُونَُُٱَّل  نُ ُٱلص 
َ
ُأ

ۡجرُُٗلَُهمُۡ
َ
 .﴾٩ُاَكبميُُٗاأ

(11) ﴿
نُ 
َ
مينََُُوأ َرةمُُيُۡؤممنُونََُُلُُٱَّل  مٱٓأۡلخم ۡعتَۡدنَاُب

َ
ُأ

مَُُٗعَذابًاُلَُهمُۡ َلم
َ
 املؤمنني يبَّش أنه واملعنى: ﴾١٠ُاأ

 أعدائهم. وعقاِب  ثواهِبم شارتني؛بب

نَسَّٰنَُُُوَيۡدعُُ﴿ (11) ُمُٱۡۡلم مٱلش    وهذا )أقول: وماله وأهله نفسه عىل بالَّش غضبه عند تعاىل اهللَ ويدعو ﴾ب

مٱۡۡلَۡيم ُُُدََعَٓءهُۥ﴿ رش   وهو خرياا  حيسبه بام يدعوه أو (الَّشيعة يف عنه منهي نَسَّٰنَُُُوََكنَُ﴿ باخلري دعائه مثل ﴾ب ُٱۡۡلم
 استعجاَله وبالدعاء الكافَر، باإِلنسان يريد أن وجيوز عاقبته. ينظر ال بباله َيطر ما كل إىل يسارع ﴾١١َُعُجوٗلُ

 احلزبني خري انرص اللهم احلارث: بن النض كقول استهزاءه، بالعذاب
هواْ﴿َوإِذْ  مْذاللْْٰقَال وَْْٰهَذاَْكنَْْإِنْ ْهه َقذْْهه ْاَل 

ِطرْ ِْعنِدكَِْْمنْ  م 
َ
نَِْْحَجاَرةْ ْلَي نَاعَْْفَأ َماءِْْمِّ وِْْالسذ

َ
ْْاِئ ِتنَاْأ ﴾ْبَِعَذاب  َِلم 

َ
ب له، فأجيب ،[32 ]األنفال: أ  عنقه فض 

بس ذاإ صرباا  قتل يقال:) بدر يوم صرباا   (.القتل ألجل ح 

َۡلُُوََجَعلۡنَا﴿ (12) ُ َُوٱنل َهارَُُٱَل   غريه إمكان مع دواح نسق عىل بتعاقبهام احلكيم القادر عىل تدالن ﴾َءايَتَۡيم

﴿ُٓ ۡلُمَُءايَةََُُفَمَحۡونَا
ُٓ﴿ باإِلرشاق الليل هي التي اآلية أي: ﴾ٱَل  ةُُٗٱنل َهارمَُُءايَةَُُوََجَعلۡنَا َ ُْ﴿ مضيئة ﴾ُمبۡۡصم َبۡتَُغوا م ُفَۡضٗلُُّل 

من مُكمُُۡم  ب  َۡعلَمُُ﴿ أعاملكم استبانة إىل به وتتوصلوا معاشكم، أسباب النهار بياض يف لتطلبوا ﴾ر  َُْوّلم  ﴾وا

نميََُُعَددَُ﴿ بحركاهتام أو باختالفهام م ء َُُوُك َُُوٱۡۡلمَساَبُ ُٱلس  لَۡنَّٰهُُ﴿ والدنيا الدين أمر يف إليه تفتقرون ﴾ََشۡ ُفَص 
يٗلُ  ملتبس. غري بياناا  بي ناه ﴾١٢َُتۡفصم

لَۡزۡمَنَّٰهُُُإمنَسَّٰنُ َُوُك ُ﴿ (13)
َ
مَرهُۥُأ ر وما َعَمله ﴾َطَٰٓئ دِّ ُ﴿ له ق  ُُفم ََُلُۥَُوَُنۡرمجُُ﴿ عنقه يف الطوق زومل ﴾ُعنُقمهمۦ 

َّٰهُُ﴿ عمله صحيفة هو ﴾اكمَتَّٰبُُٗٱلۡقمَيََّٰمةمُيَوۡمَُ  الغطاء. لكشف ﴾١٣َُمنُشوًراُيَلَۡقى

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڎڈڎڌڌ

گگگگکککک

ںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہہۀڻۀڻڻڻں

ڭڭۓۓےےھھھھ

ۋۋٴۇۈۆۈۆۇۇڭڭ

ەئائائىىېېېېۉۉۅۅ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

جئییییىئىئىئېئ

 حتجتيبىبمبخبحبيئجبىئمئحئ
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(15) ﴿ُ
ۡ
َكَُُكَفَُّٰ﴿ (]النسفي[ قارئاا  ي بعث وكل   أعاملك؛ كتاب )أي: ﴾كمَتَّٰبََكُُٱقَۡرأ منَۡفسم َُعلَۡيكَُُٱَۡلَۡومَُُب

يبُٗ  .حماسباا( )أي: ﴾١٤ُاَحسم

نُم﴿ (14) َُُيۡهتَدميُفَإمن َماُٱۡهتََدىَُُّٰم  همۦ  َۡفسم من َماَُضل َُُوَمنُنلم ل ُُفَإ  وال غرَيه، اهتداؤه ي نجي ال ﴾َعلَۡيَها ُُيَضم

ه ي ردي لُُتَزمرَُُُوَلُ﴿ سواه ضالل  ۡخَرىَّٰ ُُومۡزرََُُوازمَرة
ُ
 حتمل إنام بل أخرى، نفس وزرَ  وزراا  حاملة   نفس حتمل وال ﴾أ

بميَُُن اكَُُُوَما﴿ وزرها م َُُُّٰمَعذ   عىل دليل هوفي احلجة. فيلزمهم الَّشائع ويمهد احلجج يبنيِّ  ﴾١٥ُرَُسوٗلَُُنۡبَعَثَُُحّت 

 تصل مل بعيد مكان يف اإلنسان كان إذا يقولون: األحناف العلامء بعض لكن )أقول: الَّشع قبل وجوب ال أنْ 

 (.بعقله ريتفك   أن بد   ال الَّشيعة أحكام إليه

ُِٓإَو﴿ (14) ُُٓذَا َرۡدنَا
َ
نُأ

َ
 وقته دنا أو السابق، قضائنا إلنفاذ قوم بإهالك إرادتنا تعلقت وإذا ﴾قَۡريَةًُُن ۡهلمَكُُأ

ر َمۡرنَا﴿ املقد 
َ
ميها ﴾ُمَۡتَفميَهاُأ  فإن بعده، وما قبله ما ذلك عىل ويدل إليهم. بعثناه رسول   لسان عىل بالطاعة متنعِّ

ُْ﴿ املقابلة طريق من الطاعة عىل فيدل العصيان، يف والتمرد   الطاعة عن اخلروج هو الفسق  ﴾فميَهاَُفَفَسُقوا

 ﴾ٱلَۡقۡوُلَُُعلَۡيَهاُفََحقُ ﴿ الفجور عىل وأقدر   احلامقة إىل عأرس وألهنم يتبعهم، غريهم ألن املرتفني وختصيص

ۡرَنََّٰها﴿ معاصيهم بظهور أو بحلوله، السابقة العذاب كلمة يعني  أهلها بإهالك أهلكناها ﴾١٦ُاتَۡدمميُُٗفََدم 

 ديارهم. وختريب

ۡهلَۡكنَاَُوَكمُۡ﴿ (14)
َ
ُ َُبۡعدُمُممنُ ُٱلُۡقُرونُمُممنَُ﴿ أهلكنا وكثرياا  ﴾أ مَكَُُوَكَفَُّٰ﴿ وثمود كعاد ﴾نُوح  مَرب  مُذنُوبُمُب ُب

ۦم يَُُٗخبمَي اُعمبَادمه  عليها. ب  فيعاقِ  وظواهرها بواطنها يدرك ﴾١٧ُابَصم
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لَةَُٱُيُرميدََُُُكنَُُم ن﴿ (18)  مقصوراا  ﴾لَۡعاجم

ه عليها لۡنَا﴿ مه  مَمنُنََشآءَُُُماُفميَهاََُلُۥَُعج   ﴾ن رميدُُُل

ل قي د ل املعج   ال ألنه واإِلرادة، باملشيئة له واملعج 

 ما مجيعَ  واجد   كل   وال يتمناه، ما متمنر  كل   جيد

ََّٰهاَُجَهن مَََُُلُۥَُجَعلۡنَاُُثمُ ﴿ هيواه ُاَمۡذُمومُُٗيَۡصلَى
ۡدُحورُٗ  تعاىل. اهلل رمحة من مطروداا  ﴾١٨ُام 

َرادََُُوَمنُۡ﴿ (19)
َ
َرةَُُأ  ﴾َسۡعيََهاُلََهاُوََسَعَُُّٰٱٓأۡلخم

 واالنتهاء به أِمر بام اإِلتيان وهو السعي، من حقها

 بآرائهم َيرتعون بام التقرب ال عنه، هني عام

 وال معه رشك ال صحيحاا  إيامناا  ﴾ُمۡؤممنُلُوَُهوَُ﴿

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ العمدة فإنه تكذيب،
ُ
 اجلامعون ﴾فَأ

ۡشُكورَُُٗسۡعيُُهمََُكنَُ﴿ الثالثة للَّشوط  من ﴾١٩ُام 

 شكرَ  فإن عليه، مثاباا  عنده مقبوالا  :أي تعاىل، اهلل

 الطاعة. عىل الثواب   تعاىل اهلل

(21) ﴿ُ
 ﴾ن ممدُ ﴿ الفريقني من واحد كل   ﴾ُُك ٗ

ُممنَُُۡلٓءمَُوَهَٰٓؤَُُُهَُٰٓؤَلٓءمُ﴿ أخرى بعد مرة بالعطاء
مَك َُُعَطآءمُ مَكَُُعَطآءََُُُكنََُُوَماَُرب  الا. كافر وال مؤمن عن الدنيا يف يمنعه ال ممنوعاا، ﴾٢٠ََُّمُۡظوًراَُرب   تفض 

لۡنَاَُكۡيَفُُٱنُظرُۡ﴿ (21) ََُُّٰبۡعَضُهمُُۡفَض  ُ ََُعَ َرةُُ﴿ الرزق يف ﴾َبۡعض  ۡكََبَُُُولٓأَۡلخم
َ
ۡكََبَُُُدَرَجَّٰت ُُأ

َ
يٗلَُُوأ  ﴾٢١َُتۡفضم

 ودركاهتا. والنار ودرجاهتا باجلنة فيها التفاوت ألن أكرب، اآلخرة يف التفاوت أي:

(22) ﴿ُ مَُُمعَََُُتَۡعۡلُُل   ﴾َفتَۡقُعدَُ﴿ أحد لكل أو أمته، به واملراد ملسو هيلع هللا ىلص للرسول اخلطاب ﴾َءاَخرَُُإمَلًَّٰهاُٱّلل 

ُۡذوٗلُُاَمۡذُمومُٗ﴿ فتصري  ومفهومه تعاىل. اهلل من واخلذالنَ  ملؤمننيوا املالئكة من الذم نفسك عىل جامعاا  ﴾٢٢ُُم 

د أن  منصوراا. ممدوحاا  يكون املوحِّ

ُ﴿ به مقطوعاا  أمراا  وأَمرَ  ﴾َرب َكَُُوقََضَُّٰ﴿ (23) ل 
َ
ُُْأ َُُٓتۡعبُُدٓوا  له ملن إال حتق   ال التعظيم غاية ألن ﴾إمي اهُُُإمل 

يۡنُم﴿ اإِلنعام وهناية العظمة غاية َ َّٰدلم مٱلَۡو  والتعيش للوجود الظاهر السبب ألهنام بالوالدين وأحسنوا ﴾ا ُإمۡحَسَّٰنًَُُوب

ا﴿ ُُٓٱلۡكمََبَُُعمنَدكََُُيۡبلَُغنُ ُإمم  َحُدُهَما
َ
وُُۡأ

َ
ُهَماُأ َ َُُٓتُقلُفََلُ﴿ وكفالتك كنفك يف يكونا أن «ِعنَْدكَ » ومعنى ﴾ُكم ُل ُهَما

ُ ف  
ُ
ر فال ﴾أ ؤنتهام، من وتستثقْل  منهام ي ستقذر مما تتضج   يدل ذلك عن والنهي تضجر. عىل يدل صوت وهو م 

 من عنه تعاىل اهلل ريض حذيفة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   منع ولذلك األوىل. بطريق قياساا  االيذاء أنواع سائر من املنع عىل

 ﴾٢٣ُاَكرميمُُٗقَۡوٗلُُل ُهَماَُوقُل﴿ بإغالظ يعجبك ال عام تزجْرمها وال ﴾َتنَۡهرُۡهَماَُوَلُ﴿ املَّشكني صفِّ  يف وهو أبيه قتل

 (.فيه قبح ال أي:) فيه رشاسة ال مجيالا 
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ُمَُجنَاحَُُلَُهَماَُوٱۡخفمۡضُ﴿ (25) ل   عليهام، رمحتك فرط من ﴾ٱلر ِۡحَةمُممنَُ﴿ معهام وتواضعْ  هلام تذلْل  ﴾ٱَّل 

ُمَُوقُل﴿ باألمس إليهام تعاىل اهلل خلق أفقر كان من إىل الفتقارمها  برمحته هاميرمح أن تعاىل اهلل وادع   ﴾ٱرَِۡحُۡهَماُر ب 

َُُكَما﴿ هيدهيام أن الرمحة من ألن كافرين كانا وإن الفانية برمحتك تكتِف  وال الباقية،  رمحةا  ﴾٢٤ُاَصغميَُُٗرب يَانم

 للرامحني. بوعدك وفاء صغري، يف يل وإرشادمها وتربيتهام عل   رمحتهام مثل

ب ُكمُۡ﴿ (24) ۡعلَمُُُر 
َ
مَماُأ ُُب ُكۡمُ ُفم  وكأنه التوقري. من هلام جيب ما واعتقاد إليهام لربِّ ا قْصدِ  ِمن ﴾ُنُفوسم

ُُْإمن﴿ واستثقاالا  كراهةا  هلام يضمر أن عىل هتديد يَُُتَُكونُوا من ُهۥ﴿ للصالح قاصدين ﴾َصَّٰلمحم َّٰبميَََُُكنَُُفَإ و 
َ
مۡۡل  ﴾ل

 يكون أن وزوجي عظيم. تشديد وفيه تقصري، أو أذية   من الصدر حرج عند منهم فرط ما ﴾٢٥ُاَغُفورُٗ﴿ للتوابني

 إْثره. عىل لوروده جنايته من التائب   أبويه عىل اجلاين فيه ويندرج تائب، لكل عاماا 

ُهۥُٱلُۡقۡرَبَُُّٰذَاُوََءاتُم﴿ (24)  اهلل رمحه حنيفة أبو وقال عليهم. والربِّ  املعارشة وحسن الرحم صلة من ﴾َحق 

هم :تعاىل  هذه )أقول: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أقارب القربى بذي املراد وقيل: عليهم. ينفق أن فقراء حمارم كانوا إذا حق 

 أن بد ال حمتاجني كانوا فإذا اخلمس، من ق طع حقهم ألن البيت، آلل الصدقة إعطاء جواز عىل تدل اآلية

بميلُمَُوٱۡبنََُُوٱلۡممۡسكميَُ﴿ (يعطوا رَُُۡوَلُُٱلس  م يًراُُتبَذ   رساف.اإلِ  وجه عىل وإنفاقه ينبغي ال فيام املال برصف ﴾٢٦َُتۡبذم

. التبذير وأصل    فقال: الرسف؟ هذا ما» يتوضأ: وهو عنه تعاىل اهلل ريض لسعد قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن التفريق 

 .تعاىل[ اهلل رمحه أمحد االمام رواه] «جار   هنر عىل كنت وإن نعم، قال: رسف؟ الوضوء أَويف

(24) ﴿
رمينَُُإمنُ  م

ُُْٱلُۡمبَذ  َّٰنَََُُكنُٓوا ُ ُإمۡخَو َيَّٰطميم . واإلتالف التضييع فإن الَّشارة، يف أمثاهَلم ﴾ٱلش   أو رش 

ۡيَطَّٰنَُُُوََكنَُ﴿ املعايص يف والرصف اإِلرساف يف يطيعوهنم ألهنم وأتباعهم أصدقاءهم مهۦمُٱلش  مَرب   ﴾٢٧ُاَكُفورُُٗل
 يطاع. ال أن فينبغي به، الكفر يف مبالغاا 
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ا﴿ (28)  أعرضت وإن ﴾َعۡنُهمُُُُتۡعرمَضنُ ُِإَوم 

 من حياءا  السبيل وابن واملسكني القربى ذي عن

مَغآءَُ﴿ الرد منُرَِۡحَة ُُٱبۡت مَكُُم  ب   النتظار ﴾تَرُۡجوَهاُر 

َُفُقل﴿ فتعطيه يأتيك أن ترجوه تعاىل اهلل من رزق  
يُۡسورُُٗقَۡوٗلُُل ُهمُۡ  ابتغاء ليناا  قوالا  هلم فقل أي: ﴾٢٨ُام 

 هلم. القول بإمجال عليهم برمحتك تعاىل اهلل رمحة

 وهو بامليسور، هلم الدعاء   امليسور القول وقيل:

؛  وإياكم. تعاىل اهلل ورزقنا تعاىل اهلل أغناكم مثل الي رس 

َُوَلُُُعنُقمَكُُإمَلََُُّٰمۡغلُولَةًُُيََدكَََُُتَۡعۡلَُُوَلُ﴿ (29)
 وإرساف الشحيح ملنع متثيالن ﴾ٱلۡبَۡسطمُُُك ُُتَبُۡسۡطَها

 هو الذي ينهامب باالقتصاد آمراا  عنهام هنى املبذر.

 تعاىل اهلل عند ملوماا  فتصري ﴾اَملُومَُُٗفتَۡقُعدَُ﴿ الكرم

ُۡسوًرا﴿ التدبري وسوء باإِلرساف الناس وعند  ﴾٢٩َُّم 

 عندك. يشء ال بك، منقطعاا  أو نادماا،

(31) ﴿
مۡزَقُُيَبُۡسُطَُُرب َكُُإمنُ  مَمنُٱلر  ُيََشآءُُُل

ُر ُ عه ﴾َويَۡقدم  للحكمة التابعة بمشيئته ويضيِّقه يوسِّ

ۦمََُكنَُُإمن ُهۥ﴿ ملصلحتك إال اإِلضاقة من يرهقك ما فليس البالغة، معمبَادمه يَُُٗخبمَي اُب هم يعلم ﴾٣٠ُابَصم  رس 

 العامل تعاىل اهلل أمر من والقبض البسط أن يراد أن وجيوز عليهم. َيفى ما مصاحلهم من فيعلم وعلنهم،

 وال بسن ته فاستن وا أخرى، ويقبض تارة يبسط تعاىل أنه أو قتصدوا.ي أن فعليهم العباد فأما والظواهر، بالرسائر

 البسط. كل تبسطوا وال القبض كل تقبضوا

َُُْوَلُ﴿ (31) ۡوَلََّٰدُكمَُُۡتۡقتُلُوٓا
َ
ُ َُخۡشيَةَُُأ َّٰق   الفقر، خمافة بناهِتم وأد هم هو أوالَدهم وقتل هم الفاقة. خمافة ﴾إمۡمَل

ۡنُُ﴿ ل:فقا أرزاقهم هلم وضِمن عنه فنهاهم  ملا كبرياا، ذنباا  ﴾٣١ُاَكبميُُٗاُ ُٗخمۡطََُُكنََُُقۡتلَُهمُُۡإمنُ ُِإَوي اُكۡمُ ُنَۡرزُُقُهمَُُّۡن 

 النوع. وانقطاع التناسل قطع من فيه

َُُْوَلُ﴿ (32) مَنَٰٓ َُُتۡقَربُوا َشةََُُٗكنَُُإمن ُهۥ﴿ تبارشوه أن عن فضالا  باملقدمات، واإِلتيان بالعزم ﴾ٱلز  َّٰحم  فعلة ﴾َف

ه طريقاا  وبئس ﴾٣٢َُسبميٗلُُوََسآءَُ﴿ زائَدته القبح رةظاه  الفتن. وهتيي ج األنساب قطع إىل املؤدي طريق 

َُُْوَلُ﴿ (33) ُُٱنل ۡفَسَُُتۡقتُلُوا ّتم
َُُُحر مَُُٱل  ُُٱّلل  ُ ُإمل  م مٱۡۡلَق   بعد وزنا إيامن، بعد كفر ثالث: بإحدى إال ﴾ب

مَُُوَمن﴿ عمداا  معصوم مؤمن   وقتل إحصان، مهۦمَُجَعلۡنَاَُفَقدُۡ﴿ للقتل مستوجب غري ﴾اَمۡظلُومَُُٗلُقُت مَوَلم   للذي ﴾ل

 عىل بالقصاص أو قتله، من عىل القتل بمقتىض باملؤاخذة طاا تسل   ﴾اُسلَۡطَّٰنُٗ﴿ الوارث وهو وفاته، بعد أمره يل
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ُ﴿ القاتل أي: ﴾يُۡۡسمفُفََلُ﴿ القاتل ُ ُف م َقۡتلم
 عليه يعود ما يفعل ال العاقل فإن قتله، يستحق ال من يقتل بأن ﴾ٱلۡ

 الدنيا يف منصور فإنه للمقتول إما والضمري ﴾٣٣ُاَمنُصورََُُٗكنَُُإمن ُهۥ﴿ القاتل غري قتل أو بامل ثلة الويل   أو باهلالك.

 وأمر له القصاص أوجب حيث نرصه تعاىل اهلل فإن لوليِّه وإما بالثواب، اآلخرة ويف بقتله القصاص بثبوت

 .بمعونته الوالة

َُُْوَلُ﴿ (35) ميمُمَُماَلَُُتۡقَربُوا ُ﴿ فيه تترصفوا أن فضالا  ﴾ٱَۡلَت ُُإمل  ّتم
مٱل  َُُب ۡحَسنُُُهم

َ
 هي التي بالطريقة إال ﴾أ

يه بأن أحسن ره أو ينمِّ َُّٰ﴿ يثمِّ َُُيۡبلُغََُُحّت  ۥ  هُ ُشد 
َ
ُْ﴿ االستثناء عليه دل   الذي الترصف جلواز غاية   ﴾أ ۡوفُوا

َ
مٱلَۡعۡهدمُ َُوأ  ﴾ب

﴿ وغريه عاهدمتوه ما أو تكاليفه. من تعاىل اهلل دكمعاه بام
 من ي طلب مطلوباا، ﴾٣٤ُوٗلُُ َُُمۡسََُُكنَُُٱلَۡعۡهدَُُإمنُ 

عاَتب الناكث ي سأل عنه، مسؤوالا  أو به. ويفي يضيعه ال أن املعاِهد  تبكيتاا  العهد   ي سأل أو نكثَت؟ ملَ  عليه وي 

 للناكث. (تأنيباا  أي:)

(34) ﴿ُْ ۡوفُوا
َ
ۡتُمُُۡإمذَاَُكۡيَلُٱلَُُۡوأ ُْ﴿ فيه تبخسوا وال ﴾كم َُُوزمنُوا مٱلۡقمۡسَطاسم ُ ُب  وهو السوي. بامليزان ﴾ٱلُۡمۡستَقميمم

ب، رومي   رِّ  يف كالمهم جمرى وأجرته العرب استعملته إذا العجمي ألن القرآن، عربية يف ذلك يقدح وال ع 

مَكُ﴿ عربياا  صار ونحوها والتنكري عريفوالت اإِلعراب َّٰل ۡحَسنَُُُخۡيلَُُذ
َ
وميٗلَُُوأ

ۡ
 إذا آَل  ِمن عاقبة. وأحسن ﴾٣٥ُتَأ

 رجع.

مهۦمُلََكُُلَيَۡسَُُما﴿ تتبعْ  وال ﴾َتۡقُفَُُوَلُ﴿ (34) ُ ُب  (ظناا  أي:) رمجاا  أو تقليداا  علمك به يتعلق مل ما ﴾عملۡم 

﴿ بالغيب
ۡمعَُُإمنُ  ْوَلَٰٓئمَكُُُك َُُوٱلُۡفَؤادََُُوٱۡۡلََۡصَُُٱلس 

ُ
 كانت مل ا العقالء جمرى فأجراها ،األعضاء هذه كل أي: ﴾أ

 مسؤوالا  منها واحد كل   كان أي ثالثتها. يف ﴾٣٦ُوٗلُُ َُُمۡسَُُعۡنهََُُُكنَُ﴿ صاحبها عىل شاهدة أحواهلا عن مسؤولة

 صاحبه. به فعل عام يعني نفسه، عن

َُُوَلُ﴿ (34) َُُتۡمشم ُُفم ۡرضم
َ
ۡرَضُُرمَقََُّتُُۡلَنُإمن َكُ﴿ االختيال وهو مرح، ذا أي: ﴾َمرًَحا ُُٱِۡل

َ
 فيها جتعل لن ﴾ٱِۡل

بَاَلَُُتۡبلُغََُُولَن﴿ وطأتك بشدة خرقاا  م   وهو بتطاولك. ﴾٣٧ُُطوٗلُُٱۡۡلم  االختيال بأن للنهي وتعليل باملختال، هتك 

 بجدوى. تعود ال جمردة محاقة

مَكُُُك ُ﴿ (38) َّٰل ْاللَِْْمعََْْعل َْت ْْ﴿َلْ تعاىل: قوله من املذكورة، والعَّشين اخلمس اخلصال إىل إشارة   ﴾َذ
مئُُهۥََُكنَُ﴿ [22 ]اإلرساء: آَخَر﴾ْإِٰلٰا ْ مَكُُعمندَُ﴿ ومناه   مأمورات   املذكورات فإن عنه املنهي يعني ﴾َسي   ﴾٣٨ُاَمۡكُروهَُُٗرب 

، املقابل املبغوض   به واملراد  املراد. يقابل ما ال للَمْريِضِّ
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مَكُ﴿ (39) َّٰل  املتقدمة األحكام إىل إشارة   ﴾َذ

﴿ُٓ ا وَۡحَُُٰٓممم 
َ
 هي التي ﴾ٱۡۡلمۡكَمةمُ ُممنََُُرب َكُُإمََلَۡكُُأ

َُمعَََُُتَۡعۡلَُُوَلُ﴿ به للعمل واخلري لذاته احلق معرفة
مُ ره ﴾َءاَخرَُُإمَلًَّٰهاُٱّلل   مبدأ التوحيد أن عىل للتنبيه كر 

 عمله، بطل له قْصدَ  ال من فإن ومنتهاه، األمر

 وأنه سعي ه، ضاع غريه تْركِهِ  أو بفعله قَصدَ  ومن

ها احلكمة رأس   َُُفتُلَۡقَُّٰ﴿ ومالك   ﴾اَملُومَُُٗجَهن مَُُفم

ۡدُحوًرا﴿ نفسك تلوم ا ﴾٣٩ُم  ْبعدا  اهلل رمحة من م 

 تعاىل اهلل مع نسانإلا أهيا جتعل وال )أقول: تعاىل

 اخلطاب ...جهنم نار يف الدين يوم فت لقى آخر إهلاا 

ر ممن غريه واملراد ملسو هيلع هللا ىلص للرسول  (.املنهي   منه ي تصو 

َُّٰكمُۡ﴿ (51) ۡصَفى
َ
فَأ
َ
ميََُُرب ُكمُأ مٱۡۡلَن  خطاب   ﴾ب

كم واملعنى: اهلل. بنات املالئكة قالوا: ملن  أفخص 

َذَُ﴿ البنون وهم األوالد بأفضل ربكم ُممنََُُوٱَّت 
 ما خالف وهذا لنفسه؟ بنات   ﴾إمَنَّٰثًا ُُٱلَۡمَلَٰٓئمَكةم

ُقَۡوًلَُُّلَُقولُونَُُإمن ُكمُۡ﴿ وعادتكم عقولكم عليه
يمُٗ  حيث عليه أنفسكم بتفضيل ثم زواهلا، لرسعة األجسام بعض خاصة وهي إليه، األوالد بإضافة ﴾٤٠ُاَعظم

 أْدوهَنم. تعاىل اهلل خلق أرشف من هم الذين املالئكة بجعل ثم تكرهون، ما له جتعلون

ۡفنَاَُولََقدُۡ﴿ (51) رنا ﴾ََص  ُ﴿ التقرير من بوجوه املعنى هذا كر   وجيوز منه. مواضع يف ﴾َءانُمٱلُۡقرَُُۡهََّٰذاُفم

فنا ولقد تقدير: عىل إليه البنات إضافة إبطال   القرآن هبذا يراد أن ُْ﴿ املعنى هذا يف القول رص  ُروا ك  َذ   ﴾َلم

ُُيَزميُدُهمَُُۡوَما﴿ ليتذكروا   إليه. طمأنينة وقلة احلق، عن ﴾٤١ُاُنُفورُُٗإمل 

ۥََُُٓكنَُُل وُُۡقُل﴿ (52) مَهةلَُُمَعُه ُُْاإمذَُُٗيُقولُونَُُاَكمََُُءال ۡبتََغۡوا ُُذميُإمَلََُُّٰل   هو من إىل لطلبوا أي: ﴾٤٢َُسبميٗلُُٱلَۡعرۡشم

 طريقاا  طلبوال إذاا  أي )أقول: بعض مع بعضهم امللوك يفعل كام (بالعز املقابلة أي:) باملعازة سبيالا  امللك مالك

  .وعجزهم بقدرته لعلمهم والطاعة إليه ببالتقر   أو ،(البتة حمال هذاو ،واجلالل العزة ذي مغالبة إىل

هَ  ﴾ُسۡبَحَّٰنَُهۥ﴿ (53) ََّٰلَُّٰ﴿ تنزهياا  تنز  اَُوتََع  عام البعد غاية متباعداا  ﴾٤٣ُاَكبميُٗ﴿ تعالياا  ﴾اُعلُو َُُٗيُقولُونََُُعم 

  الوجودِ  واجب كونه وهو الوجود، مراتب أعىل يف فإنه يقولون،
ِ
 اتبه،مر أدنى من الولد واختاذ   لذاته، والبقاء

 بقاؤه. يمتنع ما خواصِّ  من فإنه

محُُ﴿ (55) َُّٰتََُُلُُُتَُسب  َمََّٰو ۡبعُُُٱلس  ۡرُضُُٱلس 
َ
منُِإَونُفميهمن  َُُوَمنَُوٱِۡل ءُ ُم  ََُُشۡ محُُُإمل  ۦمُيَُسب  ه َۡمدم ه ﴾ِبم  من هو عام ينزهِّ

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گگگککککڑڑژژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھھہہہہۀڻۀڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ائائىىېېېېۉۉۅۅ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

حئجئییییىئىئىئېئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئ

 يثىثمثجثيتىتمتختحتجت

 
 



 441 عشر داسساخل اجلزء               اإلسراء سورة 

 لذاته الواجب قديمال الصانع عىل وحدوثها بإمكاهنا تدل حيث احلال، بلسان احلدوث وتوابع اإِلمكان لوازم

َُُوَلَّٰكمن﴿ وعال جل فهم به الذي الصحيح بالنظر إِلخاللكم املَّشكون أهيا ﴾تَۡسبميَحُهۡمُ َُتۡفَقُهونَُُل   تسبيحهم ي 

 منكم. تاب ملن ﴾٤٤ُاَغُفورُٗ﴿ ورشككم غفلتكم عىل بالعقوبة يعاجلكم مل حيث ﴾َحلميًماََُكنَُُإمن ُهۥ﴿

َتُُِإَوذَا﴿ (54)
ۡ
مينََُُوبَۡيَُُبَيۡنََكَُُجَعلۡنَاُانَُٱلُۡقرۡءَُُقََرأ َرةمُُيُۡؤممنُونََُُلُُٱَّل  مٱٓأۡلخم َجابُُٗب  ما فهم عن حيجبهم ﴾احم

ۡستُورُٗ﴿ عليهم تقرؤه  ال أهنم َيفهمون وال َيفهمون، ال آخر بحجاب أو ،احلسِّ  عن مستوراا  أو سرت، ذا ﴾٤٥ُام 

 يف املنصوبة للدالالت التفقه عنهم نفى ما بعد اآليات من عليهم أنزل ما يفهموا أن عنهم نفى َيفهمون.

 :تعاىل بقوله به حرص   كام الضاللة، عىل مطبوعني لكوهنم وبياناا  له تقريراا  واآلفاق، األنفس

َُُّٰوََجَعلۡنَا﴿ (54) مهممََُُۡعَ ن ةًُُقُلُوب كم
َ
ن﴿ وقبوله احلق إدراك عن دوهنا وحتول تسرتها( )أي: تكن ها ﴾أ

َ
ُأ

ُٓ﴿ يفقهوه أن منعناهم أو ،يفقهوه أن هةكرا ﴾َيۡفَقُهوهُُ مهممَُُۡوفم  يف ل  تأم   استامع استامعه عن يمنعهم ﴾اُ َوقۡرَُُٗءاذَان

ر   لفظه  املعنى فهم عن يمنع ما ملنكريه أثبت واملعنى اللفظ حيث من معجزاا  القرآن كان ولّما معناه. يف وتدب 

َُُرب َكُُذََكرَۡتُُِإَوذَا﴿ اللفظ وإدراك ُْ﴿ آهلت هم به مشفوع غري واحداا  ﴾وَۡحَدهُۥَُءانُمٱلُۡقرُُۡفم ََُُٰٓول ۡوا ۡدَبَّٰرمهممََُُۡعَ
َ
 ﴾٤٦ُاُنُفورُُٗأ

 .ونفرةا  التوحيد استامع من هرباا 

ۡنُُ﴿ (54) ۡعلَمَُُُّن 
َ
مَماُأ ُُٓيَۡستَممُعونَُُب مهۦم ُُهمُُِۡإَوذُُۡإمََلَۡكُُيَۡستَممُعونَُُإمذُۡ﴿ وبالقرآن بك اهلزء من وألجله بسببه ﴾ب

 نجوى ذوو هم وحني له، مضِمرون إليك مستمعون هم حني االستامع من بغرضهم أعلم نحن أي: ﴾جَنَۡوىَُٰٓ

َّٰلمُمونََُُيُقوُلُُإمذُۡ﴿ به يتناجون ُُتَت بمُعونَُُإمنُٱلظ  ۡسُحوًراُرَُجٗلُُإمل   الظلم. باب من هذا بقوهلم َتناجيهم ﴾٤٧ُم 

ِحرَ  الذي هو واملسحور  عقله. فزال س 

ُُْۡيَفُكَُُٱنُظرُۡ﴿ (58) بُوا ۡمثَاَلُُلََكَُُضَ
َ
ُْ﴿ واملجنون والكاهن والساحر بالشاعر مث لوك ﴾ٱِۡل  عن ﴾فََضل وا

يُعونَُُفََلُ﴿ ذلك مجيع يف احلق ، طعن   إىل ﴾٤٨َُسبميٗلُُيَۡستَطم ه   ال أمره يف كاملتحريِّ  وَيبطون فيتهافتون موج 

  الرشاد. إىل أو ،يصنع ما يدري

(59) ﴿ُْ ءمذَاَُوقَالُٓوا
َ
ًَّٰتاُاعمَظَّٰمُُُٗكن اُأ ءمن ا﴿ حطاماا  أي: ﴾َوُرَف

َ
يدُُٗاَخلۡقُُٗلََمۡبُعوثُونَُُأ  اإِلنكار عىل ﴾٤٩ُاَجدم

 واملنافاة. املباعدة من الرميم ويبوسة احلي غضاضة بني ملا واالستبعاد
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ُْ﴿ هلم جواباا  ﴾قُۡلُ﴿ (41) َجاَرةًُُُكونُوا وُُۡحم
َ
ُأ

يًدا  ﴾.٥٠َُحدم

وُۡ﴿ (41)
َ
اُاَخلۡقُُٗأ مم  ُُيَۡكَُبُُُم   ﴾ُصُدورمُكۡمُ ُفم

 أبعدَ  لكونه احلياة قبول عن عندكم يكرب مما أي:

 إحيائكم عن تقرص ال تعاىل قدرته فإن منها، يشء

 إذا فكيف األعراض، قبول يف األجسام الشرتاك

 غضة كانت وقد مفت تة( )أي: مرفوتة عظاماا  كنتم

؟ باحلياة موصوفة ُقُلُمُا ُيُعميُدنََُُمنَُفَسيَُقولُونَُ﴿ قبل 
مي َلَُُفَطَرُكمُُۡٱَّل  و 

َ
ة  ُُأ نتم ﴾َمر   أبعد هو وما تراباا  َوك 

 ﴾رُُءوَسُهمُُۡإمََلَۡكُُفََسيُۡنغمُضونَُ﴿ احلياة من منه

كوهنا َُويَُقولُونَُ﴿ واستهزاء تعجباا  نحوك فسيحرِّ
نَُعَسَُُٰٓقُۡلُُُهَو َُُمَّتَُّٰ

َ
 ما كل   فإن   ﴾٥١ُاقَرميبُُٗيَُكونَُُأ

. آت   هو  قريب 

يبُونَُُيَۡدُعوُكمُُۡيَۡومَُ﴿ (42)  يوم أي: ﴾فَتَۡستَجم

 واالستجابة الدعاء هلام استعار فتنبعثون. يبعثكم

 املقصود وأن أمرمها، وتيرس   رسعتهام عىل للتنبيه

ۦم﴿ واجلزاء للمحاسبة اإلحضار منهام ه َۡمدم  ينفضون إهنم قيل كام قدرته، كامل عىل تعاىل اهلل حامدين أي: ﴾ِبم

مثۡتُمُُۡإمنَُوَتُظن ونَُ﴿ وبحمدك. اللهم سبحانك ويقولون: رؤوسهم عن الرتاب
ُُۡل   وتستقرصون ﴾٥٢ُقَلميٗلُُإمل 

ِْكَْ﴿ القبور، يف لبثكم مدة َيةْ َْعَْمرْذْيَّلذ  اهلول. من ترون ملا حياتكم مدةَ  أو [249 :البقرة] ﴾َقر 

معمبَادميَُوقُل﴿ (43) ُْ﴿ املؤمنني يعني ﴾ل  َُُيُقولُوا ّتم
َُُٱل  ۡحَسُن ُُهم

َ
 َياِشنوا وال أحسن، هي التي الكلمةَ  ﴾أ

﴿ املَّشكني
ۡيَطَّٰنَُُإمنُ  ، املراءَ  بينهم هييِّج ﴾بَيۡنَُهۡمُ ُيََنغُُُٱلش   تفيض هبم (الليونة ضد   وهي:) املخاشنة فلعل والَّش 

﴿ الفساد وازدياد العناد إىل
ۡيَطَّٰنَُُإمنُ  نَسَّٰنُمََُكنَُُٱلش  مۡۡلم بمينُُٗاَعُدو ُُٗل  العداوة. ظاهر ﴾٥٣ُام 

ب ُكمُۡ﴿ (45) ۡعلَمُُُر 
َ
مُكۡمُ ُأ ُُإمنُب

ۡ
وُُۡيَرَِۡحُۡكمُُۡيََشأ

َ
ُُإمنُأ

ۡ
بُۡكۡمُ ُيََشأ م  ونحوها، الكلمة هذه هلم قولوا أي: ﴾ُيَعذ 

حوا وال ُٓ﴿ تعاىل اهلل إال يعلمه ال غيب   أمرهم ختام أن مع الَّش، عىل هييِّجهم فإنه النار، أهل من بأهنم ترصِّ َُوَما
ُ
َ
هم إليك موكوالا  ﴾٥٤َُوكميٗلَُُعلَۡيهممُُۡرَۡسۡلَنََّٰكُأ  مبَّشاا  أرسلناك وإنام اإِليامن، عىل (جتربهم أي:) تقرسهم أمر 

رْ  فداِرهم ونذيراا   منهم. باالحتامل أصحابك وْأم 

ۡعلَمَُُُوَرب َكُ﴿ (44)
َ
مَمنُأ ُُب َمََّٰوَّٰتُمُفم ُ ُٱلس  ۡرضم

َ
ته منهم فيختار وبأحواهلم، ﴾َوٱِۡل  وهو يشاء. من يتهووال لنبو 

ع العراة يكون وأن نبياا، طالب أيب يتيم يكون أن قريش الستبعاد رد   لۡنَاَُولََقدُۡ﴿ أصحابه اجلو  َُبۡعَضُُفَض 
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ُ م َُُّٰنَُُۧٱنل بمي  ُ ََُعَ  داود حتى واألتباع، األموال بكثرة ال اجلسامنية، العالئق من والتربي النفسانية بالفضائل ﴾َبۡعض 

 تفضيل إىل إشارة هو :وقيل امل لك. من أوتيه بام ال الكتاب من إليه أوحى بام رشفه فإن سالموال الصالة عليه

 األنبياء، خاتم أنه وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص تفضيله وجه عىل تنبيه   ﴾٥٥ُاَزبُورَُُٗداوُۥدَُُوََءاتَيۡنَا﴿ :تعاىل وقول ه ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

تب بام عليه املدلول األمم، خري   وأمته  الصاحلون. عبادي يرثها رضاأل أن من الزبور يف ك 

ُُْقُلُم﴿ (44) مينَُُٱۡدُعوا من﴿ آهلة أهنا ﴾زََعۡمتُمُٱَّل  مهۦمُم   فال ﴾َيۡملمُكونَُُفََلُ﴿ وعزير واملسيح كاملالئكة ﴾ُدون

ُمَُكۡشَفُ﴿ يستطيعون  غريكم. إىل منكم ذلك حتويل وال ﴾٥٦ََُتۡوميًلَُُوَلُ﴿ والقحط والفقر كاملرض ﴾َعنُكمُُۡٱلۡض  

(44) ﴿ُ
ُ
مينَُُْوَلَٰٓئمَكُأ مهممُُُإمَلَُُّٰيَبۡتَُغونَُُيَۡدُعونَُُٱَّل  يلَةََُُرب   أهنم املَّشكون زعم الذين أي:) اآلهلة هؤالء ﴾ٱلۡوَسم

ُهمُۡ﴿ بالطاعة القربة تعاىل اهلل إىل يبتغون (وعزير واملسيح املالئكة وهم آهلة ي 
َ
قَۡرُبُُأ

َ
 أقرب هو َمن يبتغي أي: ﴾أ

َُويَرُۡجونَُ﴿ األقرب؟ بغري فكيف (،الوسيلة إليه يطلب تعاىل اهلل إىل أقرهبم أن :أي) ةالوسيل تعاىل اهلل إىل منهم
َُُويََخافُونَُُرَِۡحََتُهۥ ۥٓ  ﴿ آهلة؟ أهنم تزعمون فكيف العباد، كسائر ﴾َعَذابَُه

مَكَُُعَذاَبُُإمنُ   حقيقاا  ﴾٥٧ُاََّمُۡذورََُُٗكنََُُرب 

 ئكة.واملال الرسل حتى أحد كل حيذره بأن جديراا( أي:)

منُِإَون﴿ (48) ُُقَۡريَةُ ُم  وُۡ﴿ واالستئصال باملوت ﴾ٱلۡقمَيََّٰمةمُيَوۡمُمَُقۡبَلُُُمۡهلمُكوَهاََُّنۡنُُُإمل 
َ
بُوَهاُأ م ُاَعَذابُُُٗمَعذ 

يدُٗ مَكََُُكنَُ﴿ البلية وأنواع بالقتل ﴾ا َُشدم َّٰل َُُذ  عن عبارة هو الذي أي )أقول: املحفوظ اللوح يف ﴾ٱلۡكمَتَّٰبُمُفم

 مكتوباا. ﴾٥٨ُاَمۡسُطورُٗ﴿ (قضائنا ولوح علمنا حضة
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َُُٓوَما﴿ (49) نَُمنََعنَا
َ
َلُُأ مٱٓأۡلَيَّٰتُمُن رۡسم  وما ﴾ب

 قريش اقرتحتها التي اآليات إرسال عن رَصَفنا

﴿ُٓ نُإمل 
َ
َبُُأ مَهاَُكذ  لُوَنُ ُب و 

َ
 األولني تكذيب إال ﴾ٱِۡل

 لو وأهنا وثمود، كعاد الطبع يف أمثاهلم هم الذين

بو أ رِسلت  واستوجبوا أولئك، تكذيب هبا الكذ 

 أن قضينا وقد سن تنا، به مضت ما عىل االستئصال

 نْ مَ  د  لِ يَ  أو يؤمن   نْ مَ  فيهم ألن نستأصلهم، ال

 اآليات بتكذيب املهَلكة األمم بعض ذكر ثم يؤمن.

 بسؤاهلم ﴾ٱنل اقَةََُُثُمودََُُوَءاتَيۡنَا﴿ فقال: املقرَتحة

ةُٗ﴿ َ ُْ﴿ بصائر أو إبصار ذات بيِّنة ﴾ُمۡبۡصم َُفَظلَُموا
مَها ُ  َعقرها بسبب أنفسهم فظلموا أو هبا، فكفروا ﴾ب

ُلَُُوَما﴿ مٱٓأۡلَيَّٰتُمُنُرۡسم ُ﴿ املقرَتحة اآليات أي: ﴾ب ُإمل 
 مل فإن املستأِصل، العذاب نزول من ﴾٥٩ُاََّتۡوميفُٗ

 وآيات كاملعجزات املقرتحة بغري أو أ نِزل. َيافوا

 من أْمر فإنّ  رة،اآلخ بعذاب ختويفاا  إال القرآن

ر إليهم ب عثَت   القيامة. يوم إىل مؤخ 

﴿ إليك أوحينا إذ واذكر ﴾لََكُُقُلۡنَاُِإَوذُۡ﴿ (41)
َحاَطَُُرب َكُُإمنُ 

َ
ُ ُأ مٱنل اسم  أحاط أو قدرته. قبضة يف فهم ﴾ب

ُُٓٱلر ۡءيَاَُجَعلۡنَاَُوَما﴿ أهلكهم بمعنى بقريش ّتم
َريَۡنََّٰكُُٱل 

َ
ت اليقظة، يف ذلك وكان املعراج، ليلة ﴾أ  الرؤيا وف رسِّ

ُ﴿ مكة دخل أنه رأى حني احلديبية عامَ  أو بالرؤية. ُُفمتۡنَةُُٗإمل  ملن اسم َجَرةَُ﴿ أيامهم يف حدث ما ﴾ل  ُُٱلَۡملُۡعونَةََُُوٱلش  ُفم
 ُ  يقول: ثم احلجارة حترق اجلحيم أن يزعم حممداا  إن قالوا: ذكرها املَّشكون سمع مل ا الزقوم، شجرة وهي ﴾ٱلُۡقرَۡءانم

مُفُهمُۡ﴿ الشجر فيها ينبت ُُيَزميُدُهمَُُۡفَما﴿ التخويف بأنواع ﴾َوَُنَو   احلد. متجاوز عتّواا  إال ﴾٦٠ُاَكبميُُٗاُطۡغَيَّٰنُُٗإمل 

َمَلَٰٓئمَكةمُقُلۡنَاُِإَوذُۡ﴿ (41)
ملۡ ُُْل ُُْٓأِلَدمَُُٱۡسُجُدوا ُُٓفََسَجُدٓوا ۡسُجدُُُقَاَلُُإمبۡلميَسُُإمل 

َ
مَمنَُُۡءأ  ملن ﴾٦١ُاينُٗطُمَُخلَۡقَتُُل

ي َتْ تعاىل: قال كام هواه، اتبع من حال وهذا )أقول: طني. من خلقته
َ
فََرأ
َ
َذََْْمِنْْ﴿أ  [23 ]اجلاثية: َهَواهه﴾ْإِلََههْهْاَّتذ

، اإلله هذا  (.الفراسة تعاىل اهلل أعطاه من إال عليه يطلع ال خفي 

رََءۡيتََكُُقَاَلُ﴿ (42)
َ
ميَُهََّٰذاُأ ُ َُكر ۡمَتُُٱَّل  مته الذي هذا عن أخربين املعنىو ﴾ََعَ  بالسجود بأمري عل   كر 

َ  له مته مِل ؟ كر  ۡرتَنُمُلَئمنُۡ﴿ عل  خ 
َ
ۡحتَنمَكنُ ُٱلۡقمَيََّٰمةمُيَۡومُمُإمَلَُُّٰأ

َ
ۥَُُِٓل مي تَُه ُُذُر   إال باإلغواء ألستأصلنهم أي: ﴾٦٢ُقَلميٗلُُإمل 

 املالئكة قول من استنباطاا  إما له يتسهل ذلك أن علم وإنام (.همباءَ إِ  أي:) شكيمتهم أقاوم أن أقدر ال قليالا 

َعل   ْفِسد   َمنْ  فِيها َأجَتْ  وغضب. وشهوة وهم ذا اإلنسان خلق من تفرساا  أو التقرير، مع فِيها ي 
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لت ما وبني بينه وختلية طرد   وهو قصدته، ملا امضِ  ﴾ٱۡذَهۡبُُقَاَلُ﴿ (43) مَعَكَُُفَمن﴿ نفسه له سو  ُممۡنُهمُُۡتَب
ۡوفُورَُُٗجَزآءُٗ﴿ وجزاؤهم جزاؤك ﴾َجَزآؤُُكمَُُۡجَهن مَُُفَإمنُ  الا  ﴾٦٣ُام   أن لك يمكن ال له: يقل مل )أقول: مكم 

دع الشيطان يتبع بطبيعته اإلنسان ألن ختدعهم،  (.وَي 

ه أن ﴾ممۡنُهمُٱۡستََطۡعَتَُُمنُم﴿ واستخف   ﴾َوٱۡستَۡفزمزُۡ﴿ (45) مَكُ﴿ تستفز  مَصۡوت  الفساد إىل بدعائك ﴾ب

ۡجلمۡبُ﴿
َ
َۡيلمَكُ﴿ عليهم وِصْح  ﴾َعلَۡيهممَُوأ لمَكُُِبم  متثيالا  يكون أن وجيوز وراكب. راجل من بأعوانك ﴾َورَجم

ت (شجاع مقاتل أي:) بمغوار يغويه من عىل لتسلطه هم قوم عىل صو   عليهم وأجلب أماكنهم من فاستفز 

ُُوََشارمۡكُهمُۡ﴿ استأصلهم حتى بجنده َّٰلُمُفم ۡمَو
َ
 ما عىل فيها والترصف احلرام، من ومجعها كسبها عىل بحملهم ﴾ٱِۡل

ۡوَلَّٰدُم﴿ ينبغي ال
َ
 العزى، عبد بتسميته فيه واإِلرشاك املحرم، بالسبب الولد إىل التوصل عىل باحلث ﴾َوٱِۡل

 كشفاعة الباطلة املواعيد ﴾وَعمۡدُهۡمُ ﴿ القبيحة واألفعال الذميمة واحِلَرف الزائغة األديان عىل باحلمل والتضليل

ۡيَطَّٰنُُُيَعمُدُهمَُُُوَما﴿ األمل لطول التوبة وتأخري اآلباء كرامة عىل واالتكال اآلهلة ُُٱلش   والغرور ﴾٦٤ُُغُروًراُإمل 

 (.الَّشيعة ىلإ نرجع أن بد ال ولذا )أقول: صواب أنه يوهم بام اخلطأ تزيني

(44) ﴿
 قدرة إغوائهم عىل لك ليس أي: ﴾نل ُُسلَۡطََُُّٰعلَۡيهممُُۡلََكُُلَيَۡسُ﴿ املخَلصني يعني ﴾عمبَادميُإمنُ 

مَكَُُوَكَفَُّٰ﴿ مَرب   هذه من حصتها تأخذ النفس )أقول: احلقيقة عىل منك االستعاذة يف به يتوكلون ﴾٦٥َُوكميٗلُُب

 عباده من جعل تعاىل اهلل لكن ،سلطان عليك للشيطان فليس تعاىل، اهلل عباد من أنت لصاحبها: فتقول اآلية،

 (.عبادتنا عىل وال تقوانا عىل نعتمد ال أن نافعلي والكافر، املؤمن

ب ُكمُُ﴿ (44) ميُر  ُُٱَّل  ري الذي هو ﴾يُزۡجم ُُٱلُۡفلَۡكُُلَُكمُُ﴿ جي  ُُْٱۡۡلَۡحرمُُفم َبۡتَُغوا ُُممنُّلم  ٓ  الربح ﴾فَۡضلمهۦم

مُكمََُُۡكنَُُإمن ُهۥ﴿ عندكم تكون ال التي األمتعة وأنواع يمُُٗب ل يهإل حتتاجون ما لكم هيأ حيث ﴾٦٦ُارَحم  وسه 

 أسبابه. من تعرس   ما عليكم
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ُكمُُُِإَوذَا﴿ (44) ُ َُمس  ُُٱلۡض   خوف   ﴾ٱۡۡلَۡحرمُُفم

 خواطركم عن ذهب ﴾تَۡدُعونََُُمنَُضل ُ﴿ الغرق

ُٓ﴿ حوادثكم يف تدعونه من كل    وحده، ﴾إمي اهُ ُُإمل 

 فال وعال، جل   سواه ببالكم َيطر ال حينئذ فإنكم

 تعبدونه من كل ضل   أو إياه. إال لكشفه تدعون

ا﴿ تعاىل اهلل إال إغاثتكم عن َُّٰكمُُۡفَلَم   من ﴾جَن ى

مُُإمَلُ﴿ الغرق ََب 
ۡعرَۡضتُۡمُ ُٱلۡ

َ
 وقيل: التوحيد. عن ﴾أ

نَسَّٰنَُُُوََكنَُ﴿ النعمة كفران يف اتسعتم  )أي: ﴾ٱۡۡلم

 .(]النسفي[ )للنَِّعم ﴾٦٧َُكُفوًرا﴿ الكافر(

ممنتُمُۡ﴿ (48)
َ
فَأ
َ
 فحملكم فأِمنتم أَنَجْوتم أي: ﴾أ

 يف هيلككم أن قِدر من فإن اإِلعراض، عىل ذلك

 باخلسف الرب يف هيلككم أن قادر بالغرق البحر

ن﴿ وغريه
َ
َفُُأ مُكمَُُُۡيۡسم مَبُُب مَُُجان ََب 

 يقلبه أن ﴾ٱلۡ

 ذكر ويف بسببكم. يقلبه أو عليه، وأنتم تعاىل اهلل

 كفروا الساحل وصلوا ملا أهنم عىل تنبيه اجلانب

، قدرته يف واجلهات اجلوانب وأن ،وأعرضوا  سواء 

وُۡ﴿ اهلالك أسباب من فيه يؤَمن   (ملجأ ال أي:) معقَل  ال
َ
َلُُأ بَُُٗعلَۡيُكمُُۡيُرۡسم  ترمي :أي حتصب؛ رحياا  ﴾اَحاصم

َُُْلُُُثمُ ﴿ (باألحجار أي:) باحلصباء  لفعله. راد   ال فإنه ذلك، من حيفظكم ﴾٦٨َُوكميًلُُلَُكمََُُۡتمُدوا

مُۡ﴿ (49)
َ
ممنتُمُُۡأ

َ
نُأ

َ
ۡخَرىَُُّٰتَاَرةًُ﴿ البحر يف ﴾فميهمُُيُعميَدُكمُُۡأ

ُ
 فرتكبوه ترجعوا أن إىل تلجئكم دواع   بخلِق  ﴾أ

َلُ﴿ فَُُٗعلَۡيُكمَُُۡفُيۡسم منَُُاقَاصم ميحُمُم  مَماَُفيُۡغرمقَُكم﴿ كرسته أي قصفته؛ إال بيشء متر   ال ﴾ٱلر   بسبب ﴾َكَفۡرُتمُُۡب

َُُْلُُُثمُ ﴿ اإِلنجاء نعمة كفرانكم أو إرشاككم مهۦمَُعلَيۡنَاُلَُكمََُُۡتمُدوا  رصف. أو بانتصار يتبعنا مطالباا  ﴾٦٩ُاتَبميعُُٗب

َُُٓكر ۡمنَاَُولََقدُۡ﴿ (41)  بالعقل، والتمييز القامة، واعتدال األعدل، واملزاج الصورة، بحسن ﴾َءاَدمَُُبَنم

 يف ما عىل والتسلط واملعاد، املعاش بأسبا إىل والتهدي (،الكتابة أي:) واخلط واإِلشارة بالنطق واإِلفهام

 باملنافع، عليهم يعود ما إىل والسفلية العلوية واملسب بات األسباب وانسياق الصناعات، من والتمكن األرض،

 حيوان كل أن وهو عباس: ابن ذكره ما ذلك ومن إحصائه. دون (العد   أي:) احلرص يقف مما ذلك غري إىل

 يأكل املؤمن ولكن والكافر، املؤمن بني مشرتك هذا )أقول: بيده. إليه يرفعه فإنه ساناإلن إال بفيه طعامه يتناول

ُُوََِحَۡلَنَُّٰهمُۡ﴿ (احليوان من أخسأ والكافر وحيمده، تعاىل اهلل فيشكر مُُفم ََب 
 أو والسفن. الدواب عىل ﴾َوٱۡۡلَۡحرمُُٱلۡ

منََُُنَُّٰهمَوَرزَقُۡ﴿ املاء يغرقهم ومل األرض هبم ختسف مل حتى فيهام محلناهم مَبَّٰتمُُم  ي   حيصل مما املستلذات ﴾ٱلط 

لَۡنَُّٰهمُۡ﴿ فعلهم وبغري بفعلهم ََُُّٰوفَض  نَُُۡكثمي ََُُعَ مم  يٗلَُُخلَۡقنَاُم   بالَّشف أو واالستيالء، بالغلبة ﴾٧٠َُتۡفضم
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 تفضيل عدم من يلزم وال (،املالئكة من) منهم اخلواص أو السالم عليهم املالئكة جنس واملستثنى والكرامة.

ينَْْإِنْذ﴿ تعاىل: اهلل يقول )أقول: أفراده. بعض تفضيل عدم   اجلنس ِ اَِلَاِتْْوََعِملهواْآَمنهواْاَّلذ ََلَِكْْالصذ و 
ه
مْ ْأ ْهه

ْه يذةَْخري  َبِ
 (.[4 ]البينة: ﴾ال 

ُُْيَۡومَُ﴿ (41) نَاِۢسُُك ُُنَۡدُعوا
ُ
م أو نبير  من به ائتموا بمن ﴾بمإمَمَّٰممهمۡمُ ُأ  وقيل: دين. أو كتاب وأ الدين يف مقد 

موها، التي أعامهلم بكتاب  األعامل. نسبة وتبقى األنساب علقة تنقطع أي كذا، كتاب صاحب يا فيقال: قد 

 ريض واحلسني احلسن رشف وإظهار والسالم، الصالة عليه عيسى إجالل ذلك يف واحلكمة بأمهاهتم، وقيل:

َُُفَمنُۡ﴿ الزنى أوالد يفتضح ال وأن عنهام، اهلل
ُ
َُأ ين من ﴾وتم  عمله كتاب أي: ﴾بميَممينمهۦمُكمَتَّٰبَُهۥ﴿ املدعوِّ

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿
ُ
 ينقصون وال ﴾٧١ُفَتميٗلُُُيۡظلَُمونََُُوَلُ﴿ فيه يرون بام (فرحاا  أي:) وتبجحاا  ابتهاجاا  ﴾كمَتَّٰبَُهمَُُۡيۡقرَُءونَُُفَأ

 عىل اطلع إذا بِِشاَملِهِ  كتابه أ وتَِى  َمنْ  أن عىل يدل   باليمني الكتاب بإيتاء القراءة وتعليق يشء. أدنى أجورهم من

 قوله: أن مع يذكرهم مل ولذلك القراءة، عن ألسنتهم حيبس ما واحلرية اخلجل من غشيهم فيه ما

ََُُكنََُُوَمن﴿ (42) ُُٓفم ۦم ه ۡعَمََُُّٰهَّٰذم
َ
َُُفُهوَُُأ َرةمُُفم ۡعَمَُُّٰٱٓأۡلخم

َ
 الكتاب. يقرأ ال األعمى فإن بذلك، مشعر   أيضاا  ﴾أ

 النجاة طريق يرى ال أعمى اآلخرة يف كان رشده يبرص ال القلب أعمى الدنيا هذه يف كان ومن ىواملعن

َضل ُ﴿
َ
 واملهلة. اآللة وفقدان االستعداد لزوال الدنيا، يف منه ﴾٧٢َُسبميٗلَُُوأ

ُُِْإَون﴿ (43)  هبا فتخرن خصاالا  تعطينا حتى أمرك يف ندخل ال قالوا ثقيف، يف نزلت ﴾ََلَۡفتمنُونََكََُُكُدوا

 صالتنا يف نحني وال (الغزو عىل يبعثوا ال أي:) ن ْحَّش وال (أمواهلم عَّش يؤخذ ال أي:) ن عَّش   ال العرب؛ عىل

 بالالت متتعنا وأن عنا، موضوع فهو علينا رباا  وكل لنا، فهو لنا رباا  وكل (،والسجود للركوع ينحنون ال أي:)

، م وأن َسنةا مت كام وادينا حترِّ  يف وقيل: أمرين. تعاىل اهلل إن فقل: ذلك؟ فعلَت  مل العرب: قالت فإن مكة، حر 

نك ال قالوا قريش، ها (وتزورها تأتيها أي:) بآهلتنا تلم   حتى احلجر استالم من نمكِّ  أهنم واملعنى بيدك. ومتس 

ميَُُٓعنُم﴿ باالستنزال الفتنة يف يوقعوك أن بمبالغتهم قاربوا ُُٓٱَّل  وَۡحۡينَا
َ
َۡفََتميَُ﴿ األحكام من ﴾إمََلَۡكُُأ َُعلَۡينَاُّلم

ُۥ  َُذوكَُُاِإَوذُٗ﴿ إليك أوحينا ما غري ﴾َغۡيَهُ َّت   بريئاا  هلم ولياا  بافتتانك الختذوك مرادهم اتبعت ولو ﴾٧٣َُخلميٗلَُُل 

 واليتي. من

نَُولَۡوَلُٓ﴿ (45)
َ
 أن لقاربت ﴾٧٤ُقَلميًلُُاُ ُۡٗيُشَُُإمََلۡهممُُۡتَرَۡكنُُُكمدت ُُلََقدُۡ﴿ إياك تثبيتنا ولوال ﴾ثَب ۡتَنََّٰكُُأ

 أدركتك لكن احتياهلم، وشدة خدعهم لقوة إليهم الركون صدد عىل كنت أنك واملعنى مرادهم. اتباع إىل متيل

نعت عصمتنا  ما والسالم الصالة عليه أنه يف رصيح وهو إليهم. تركن أن عن فضالا  الركون من تقرب أن فم 

 وحفظه. تعاىل اهلل بتوفيق العصمة أن عىل ودليل   ها،إلي الدواعي قوة مع بإجابتهم َهم  

َذقَۡنََّٰكُُاإمذ٧٤ُُٗ﴿ (44)
َ ۡعَفُ﴿ ألذقناك قاربَت  لو أي: ﴾ِل  ۡعَفُُٱۡۡلَيَوَّٰةمُُضم  الدنيا عذاب أي: ﴾ٱلَۡمَماتُمُوَضم

ب ما ضعف اآلخرة وعذاب  الرفعة ذي) اخلطري خطأ ألن غرَيك، الفعل هذا بمثل الدارين يف به نعذِّ

. (والَّشف ََُتمدَُُُلُُُثمُ ﴿ القرب عذاب   « ِضْعَف »وبـ اآلخرة عذاب   «ياةِ احلَ  ِضْعف»بـ املراد وقيل أخطر 
يَُُٗعلَۡينَاُلََكُ  عنك. العذاب يدفع ﴾٧٥ُانَصم
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ُُِْإَون﴿ (44)  مكة أهل كاد وإن ﴾ََكُدوا

ُُممنَُ﴿ بمعاداهتم ليزعجوك ﴾لَيَۡستَفمز ونََكُ﴿ ۡرضم
َ
 ﴾ٱِۡل

ُُ﴿ مكة أرض ُُاِإَوذُُٗممۡنَها ُُۡخرمُجوكََُلم ُيَلۡبَثُونَُُل 
ََّٰفَكُ َل  خروجك بعد يبقون ال خرجت ولو ﴾خم

﴿ُ  كذلك، كان وقد قليالا. زماناا  إال ﴾٧٦ُقَلميٗلُُإمل 

. هجرته بعد ببدر أهلِكوا فإهنم  بسنة 

رَۡسلۡنَاُقَدَُُۡمنُُسن ةَُ﴿ (44)
َ
 ﴾ر ُسلمنَا ُُممنَُقۡبلََكُُأ

، ذلك تعاىل اهلل َسن   أي:  كل هيلك أن وهو سن ةا

ََُتمدَُُُوَلُ﴿ أظهرهم بني من رسوهلم أخَرجوا أمة
مُسن تمنَا  تغيرياا. أي: ﴾٧٧ََُتۡوميًلُُل

قممُم﴿ (48)
َ
لَوَّٰةَُُأ لُوكُمُٱلص  ُ ُُدلم ۡمسم  لزواهلا. ﴾ٱلش 

ۡلُمَُغَسقُمُإمَلَُّٰ﴿ لغروهبا وقيل:
 وهو ظلمته، إىل ﴾ٱَل 

َفۡجرمُ ُانََُوقُۡرءَُ﴿ األخرية العشاء صالة وقت
 ﴾ٱلۡ

 كام ركن ها، ألنه قرآناا  سميت الصبح. وصالة

﴿ وسجوداا  ركوعاا  سميت
ََُكنَُُٱلَۡفۡجرمُُقُرَۡءانَُُإمنُ 

 ومالئكة الليل مالئكة تشهده ﴾٧٨ُاَمۡشُهودُٗ

 يشهده أن حقه ِمن أو باالنتباه، املوت أخو هو الذي والنوم بالضياء الظلمة تبدل من القدرة شواهد أو النهار،

 (.كثريون جمتمعون أي:) الغفري اجلم  

ۡلُمَُوممنَُ﴿ (49)
دُُۡٱَل  مهۦمَُفتََهج   فريضة ﴾ل َكُُنَافملَةُٗ﴿ للصالة (النوم أي:) اهلجود فاترك الليل وبعَض  ﴾ب

نَُعَسَُٰٓ﴿ بك وجوبه الختصاص لك فضيلة أو املفروضة. الصلوات عىل لك زائدة
َ
ُاَمَقامَُُٗرب َكَُُيۡبَعثََكُُأ

ُۡمودُٗ ن مقام كل يف مطلق وهو عرفه. من وكل   فيه القائم حيمده مقاماا  ﴾٧٩ُاَّم   مقام أنه واملشهور كرامة، يتضم 

 الشفاعة. مقام إال ذاك وما فيه، لقيامه حيمدونه الناس بأن إِلشعاره أو الشفاعة.

مَُُوقُل﴿ (81) ُُر ب  نم
ۡدخملۡ
َ
ۡدقُ ُُمۡدَخَلُ﴿ القرب يف أي: ﴾أ ُ﴿ مرضياا  إِدخاالا  ﴾صم ۡخرمۡجنم

َ
 عند منه أي: ﴾َوأ

ۡدقُ ُُُمَۡرجَُ﴿ البعث  إدخاله وقيل: مكة. من واإلخراج املدينة إدخال املراد وقيل: بالكرامة. ملقى إخراجاا  ﴾صم

َُُوٱۡجَعل﴿ منه وإخراجه أْمر   أو مكان من يالبسه ما كل يف م
نَكُُممنُل  ُ يُُٗاُسۡلَطَّٰنُُٗدل   عىل تنرصين حجة ﴾٨٠ُان صم

 الكفر. عىل اإِلسالم ينرص َملِكاا  وأ خالفني، من

ُل َُُوزََهقَُ﴿ اإلسالم ﴾ٱۡۡلَقُ َُجآءََُُوقُۡلُ﴿ (81) ﴿ الَّشك وهلك وذهب ﴾ٱلَۡبَّٰطم
َلُُإمنُ   ﴾٨١ُازَُهوقََُُٗكنَُُٱلَۡبَّٰطم

 وفيها الفتح يوم مكة دخل والسالم الصالة عليه أنه عنه: تعاىل اهلل ريض مسعود ابن عن ثابت. غري مضمحالا 
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، وستون مئة ثالث  احلق جاء فيقول: منها، واحد واحد عني يف (بعصا أي:) بمخرصة ينكث فجعل صناما

 (ذهب أي:) فرص   من وكان الكعبة فوق خزاعة صنم وبقي مجيعها ألقي حتى لوجهه فينكب الباطل، وزهق

! يا فقال:  .بنحوه[ تعاىل اهلل رمحهام الشيخان ]أخرجه وكرسه به فرمى فصعد به، ارمِ  عل 

مُلُ﴿ (82) َفآءلُُُهوََُُماُٱلُۡقرَۡءانُمُممنََُُوُنَن  ملُۡمۡؤممنميََُُورَِۡحَةلُُشم  نفوسهم واستصالح دينهم تقويم يف هو ما ﴾ل 

 من يشفي ما منه أن واملعنى للتبعيض، إهنا وقيل: كذلك. كله فإن للبيان، «ِمن»و للمرىض، الشايف كالدواء

َّٰلممميَُُيدُُيَزمَُُوَلُ﴿ الشفاء وآيات كالفاحتة املرض ُُٱلظ   به. وكفرهم لتكذيبهم ﴾٨٢ُاَخَسارُُٗإمل 

(83) ﴿ُٓ ۡنَعۡمنَاُِإَوذَا
َ
ُُأ نَسَّٰنُمََُعَ ۡعَرَضُ﴿ والسعة بالصحة ﴾ٱۡۡلم

َ
مبمهۦمُاُ ََُوَنُ﴿ تعاىل اهلل ذكر عن ﴾أ َان  لوى ﴾ِبم

د أعرض( )أي: عطفه  من ألنه االستكبار عن كناية يكون أن وجيوز بأمره. مستبد   مستغن   كأنه عنه، بنفسه وبع 

هُُُِإَوذَا﴿ املستكربين عادة ُ َُمس   .تعاىل اهلل َرْوح من اليأس شديد ﴾٨٣ُاوسُُٗ َُُيََُُكنَُ﴿ فقر   أو مرض   ِمن ﴾ٱلش 

ُلُقُۡلُ﴿ (85) ََُُّٰيۡعَمُلُُُك  َتمهۦمََُعَ  اهلدى يف حاله تشاكل التي طريقته عىل يعمل أحد كل   قل ﴾َشاكم

ۡعلَمُُُفََرب ُكمُۡ﴿ بدنه ملزاج التابعة وأحواله روحه جوهر أو والضاللة،
َ
مَمنُُۡأ ۡهَدىَُُُّٰهوَُُب

َ
 طريقاا  أسد   ﴾٨٤َُسبميٗلُُأ

 والدين. والعادة بالطبيعة الشاكلة فرست وقد منهجاا. وأبني  

ُ َُعنُمُلُونََكُُ ََُويَۡسُ﴿ (84) وحم وحُُُقُلُم﴿ ويدبِّره اإلنسان بدن به حييا الذي ﴾ٱلر  ۡمرمُُممنُُۡٱلر 
َ
ُرَُُأ م  من ﴾ب 

جد أو جسده. كأعضاء أصل من وتولد   مادة غري من بكنْ  الكائنة اإلبداعيات  وقيل: بتكوينه. وحدث بأمره و 

 القرنني ذي وعن الكهف أصحاب عن سلوه لقريش: قالوا اليهود أن روي ملِا بعلمه، تعاىل اهلل استأثره مما

 فبني   نبي، فهو بعض عن وسكت بعض نع أجاب وإن بنبي، فليس سكت أو عنها أجاب فإن الروح، وعن

ُٓ﴿ التوراة يف مبهم   وهو الروح. أمر وأهْبَمَ  القصتني هلم ميتُمَُوَما وت
ُ
منَُُأ ُُٱلۡعملۡمُمُم  ط تستفيدونه ﴾٨٥ُقَلميٗلُُإمل   بتوس 

 اجلزئيات، إحساس من املستفادة الضوريات من هو إنام النظرية للمعارف العقل اكتساب فإن حواسكم،

. َفَقدَ  فقدْ  حساا  فقد من قيل: ولذلك  متيزه بعوارض إال ذاته معرفة يمكن ال مما الروح أن إىل إشارة وهو علاما

 اجلواب. هذا عىل اقترص فلهذا به، يلتبس عام

ۡئنَاَُولَئمن﴿ (84) ميُُٓنَلَۡذَهَبُ ُشم مٱَّل  ُُٓب وَۡحۡينَا
َ
 املصاحف من وحموناه بالقرآن ذهبنا شئنا إن أي: ﴾إمََلَۡكُُأ

مهۦمُلََكََُُتمدَُُُلُُُثمُ ﴿ والصدور  حمفوظاا. مسطوراا  اسرتداده علينا كليتو   من ﴾٨٦َُوكميًلَُُعلَۡينَاُب
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(84) ﴿ُ منُرَِۡحَةُُٗإمل  مَك ُُم  ب   نالتك إن فإهنا ﴾ر 

ه فلعلها  استثناء يكون أن وجيوز عليك. تسرتد 

 غري تركته ربك من رمحة ولكن بمعنى: منقطعاا،

 تنزيله يف املن ة بعد بإبقائه امتناناا  يكونف به، مذهوب

﴿
 كإرساله، ﴾٨٧ُاَكبميَُُٗعلَۡيَكََُُكنَُُفَۡضلَُهۥُإمنُ 

 حفظه. يف وإبقائه عليه، الكتاب وإنزال

ئمنُمُقُل﴿ (88)
نُسُُٱۡجتََمَعتُمُل  نُ ُٱۡۡلم ََُُٰٓوٱۡۡلم نََُعَ

َ
ُأ

ُْ تُوا
ۡ
مممۡثلُمُيَأ  وحسن البالغة يف ﴾ٱلُۡقرَۡءانُمَُهََّٰذاُب

تُونََُُلُ﴿ املعنى وكامل ظمالن
ۡ
مممۡثلمهۦمُيَأ  وفيهم ﴾ب

 التحقيق وأهل البيان وَأرباب العرباء العرب

َُُبۡعُضُهمََُُۡكنََُُولَوُۡ﴿ َۡعض   تظاهروا ولو ﴾٨٨ُاَظهميُُٗۡلم

 به. اإِلتيان عىل تعاونوا( )أي:

ۡفنَاَُولََقدُۡ﴿ (89) رنا ﴾ََص   خمتلفة بوجوه كر 

ُ﴿ والبيان التقرير يف زيادةا  ملن اسم ُُل ُٱلُۡقرَۡءانُمَُهََّٰذاُفم
ُمُممن

لُ ُُك 
 غرابته يف كاملثل هو معنى كل من ﴾َمثَ

َبَُٰٓ﴿ األنفس يف موقعها ووقوعه
َ
ۡكَثُُُفَأ

َ
ُُأ ُٱنل اسم

ُ  جحوداا. إال ﴾٨٩ُاُكُفورُُٗإمل 

(91) ﴿ُْ َُُّٰلََكُُن ۡؤممنَُُلَنَُوقَالُوا ُُممنَُُنَلَاَُتۡفُجرََُُحّت  ۡرضم
َ
 احلجة لزمتهم ما بعد واقرتاحاا  تعنتاا  ﴾٩٠ُيَۢنبُوَعًُُٱِۡل

: إليه. املعجزات من غريه وانضامم القرآن إعجاز ببيان  ال أي:) ينضب ال عني والينبوع: مكة، أرض   واألرض 

 ماؤها. (األرض يف يغور

وُۡ﴿ (91)
َ
منَُجن ةلُُلََكُُتَُكونَُُأ ميلُ ُم 

رَُُوَعمنَبُ َُن  م نَۡهَّٰرََُُفتَُفج 
َ
َلَّٰلََهاُٱِۡل  بستان لك يكون أو ﴾٩١ًُياَتۡفجُمُخم

 ذلك. عىل يشتمل

وُۡ﴿ (92)
َ
َمآءَُُتُۡسقمَطُُأ وْ  تعاىل: قوله يعنون ﴾كمَسًفاَُعلَۡينَاُزََعۡمَتَُُكَماُٱلس 

َ
ْْ﴿أ ِقط  هس  ِْمنَِْْكَسفا َْْعلَي ِهمْ ْن

ماِء﴾ وُۡ﴿ ومعنى لفظاا  كِقَطع   وهو ،[9 ]سبأ: السذ
َ
َُُأ تم

ۡ
مُُتَأ مٱّلل  مَُُوٱلَۡمَلَٰٓئمَكةمُُب  شاهداا  أي تدعيه، بام كفيالا  ﴾٩٢ُيًلُقَب

 املالئكة. من حاالا  فيكون مجاعة، أو لدركه. ضامناا  صحته عىل

وُۡ﴿ (93)
َ
منَُبۡيتُلُلََكُُيَُكونَُُأ ُُم  وُۡ﴿ ذهب من ﴾زُۡخُرف 

َ
ُُتَۡرَقَُُّٰأ َمآءمُُفم ُن ۡؤممنََُُولَن﴿ معارجها يف ﴾ٱلس 

مَكُ مُرقمي  َُّٰ﴿ وحده ﴾ل مَلَُُحّت  ُۥ ُاكمَتَّٰبَُُٗعلَۡينَاُُتَن  ُُُسۡبَحانَُُقُۡلُ﴿ تصديقك فيه وكان ﴾ن ۡقَرُؤهُ م  من تعجباا  ﴾َرب 

ُُُكنُتَُُهۡلُ﴿ القدرة يف أحد يشاركه أو عليه يتحكم أو يأيت أن من تعاىل هلل تنزهياا  أو اقرتاحاهتم،  ﴾ابََشُُٗإمل 
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 يالئم ما عىل عليهم تعاىل اهلل هرهيظ بام إال قومهم يأتون ال وكانوا الرسل. كسائر ﴾٩٣ُر ُسوٗلُ﴿ الناس كسائر

. يتخريوهنا حتى تعاىل اهلل عىل يتحكموا أن هلم وال إليهم، اآليات أمر   يكن ومل قومهم، حال  عل 

نُٱنل اَسَُُمنَعََُُوَما﴿ (95)
َ
ُُْأ  وظهور الوحي نزول بعد اإليامن منعهم وما أي: ﴾ٱلُۡهَدىََُُٰٓجآَءُهمُُُإمذُُۡيُۡؤممنُوٓا

ُٓ﴿ احلق نُإمل 
َ
ُُْأ َبَعَثُُقَالُٓوا

َ
ُُُأ  اإليامن عن متنعهم شبهة هلم يبق مل أنه واملعنى هذا. قوهلم إال ﴾٩٤ُر ُسوٗلُُابََشُُٗٱّلل 

 بَّشاا. تعاىل اهلل يرسل أن أنكارهم إال والقرآن ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد

ََُُكنَُُل وُۡ﴿ لشبهتهم جواباا  ﴾قُل﴿ (94) ُُفم ۡرضم
َ
ميَُ﴿ آدم نوب يميش كام ﴾َيۡمُشونََُُمَلَٰٓئمَكةلُُٱِۡل من   ﴾ُمۡطَمئ

نۡلَا﴿ فيها ساكنني منََُُعلَۡيهممُلََن  َمآءمُُم  نهم ﴾٩٥ُر ُسوٗلَُُملََٗكُُٱلس   اإِلنس وأما منه، والتلقي به االجتامع من لِتمك 

تهم امة فعام   والتجانس. التناسب من بنوع مَّشوط ذلك فإن عنه(، األخذ )أي: منه والتلقف املَلك إدراك عن ع 

مَُُكَفَُُّٰقُۡلُ﴿ (94) مٱّلل  َُُشهميَد اُب  وفق عىل املعجزة بإظهاره إليكم تعاىل اهلل رسول أين عىل ﴾َوبَيۡنَُكۡمُ ُبَيۡنم

ۦمََُكنَُُإمن ُهۥ﴿ عاندتم وأنكم إليكم بِهِ  أ ْرِسْلت   ما بلغت أين عىل أو دعواي. معمبَادمه يَُُٗخبمَي اُب  يعلم ﴾٩٦ُابَصم

 للكفار. وهتديد ملسو هيلع هللا ىلص للرسول تسلية وفيه عليها. فيجازهيم رةوالظاه منها الباطنة أحواهلم
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َُُُيۡهدُمَُوَمن﴿ (94)  من أي:) ﴾ٱلُۡمۡهتَدمُ َُفُهوَُُٱّلل 

 املهتدي فهو اهلدى من كان ما لقبول تعاىل اهلل وف قه

 ومن أي:) ﴾يُۡضلمۡلَُُوَمن﴿ (]النسفي[ تعاىل اهلل عند

 الشيطان وساوس قبل حتى يعصمه ومل َيذله

َآءَُُلَُهمََُُۡتمدَُُفَلَن﴿ (نسفي[]ال ۡوَلم
َ
ُُممنُأ مهمۦ   )أي: ﴾ُدون

َُُّٰٱلۡقمَيََّٰمةمُُيَوۡمََُُوََّنُۡشُُهمُۡ﴿ هيدوهنم أنصاراا( ََُعَ
 روي هبا. يمشون أو عليها، ي سحبون ﴾وُُجوهمهممُۡ

 عىل يمشون كيف :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول قيل أنه

 أقدامهم عىل أمشاهم الذي إن» قال: وجوههم؟

وِهِهمْ  عىل يمشيهم أن عىل قادر ج   اإلمام ]أخرجه «و 

 ال ﴾ا ُوَُصم ُُٗاَوبُۡكمُُٗاُعۡميُٗ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه البخاري

ِقر   ما يبرصون لِذ   ما يسمعون وال أعينهم، ي   ي 

 يف ألهنم منهم، ي قبل بام ينطقون وال مسامعهم،

وا والعرب باآليات يستبرصوا مل دنياهم  عن وتصام 

 أن وجيوز بالصدق. ينطقوا نأ وأَبوا احلق استامع

 مؤويف النار إىل املوقف من احلساب بعد حيَّشوا

َُّٰهمُۡ﴿ (مرض   :أي آفة، أصابته من واملؤوف:) واحلواس القوى َوى
ۡ
أ  أكلت بأن هلبها سكن ﴾َخبَۡتُُُك َماَُجَهن ُمُ ُم 

 ملا فإهنم مستعرة. ملتهبة فتعود موحلومه جلودهم نبدل بأن داا،توق   ﴾٩٧ُاَسعميُُٗزمۡدَنَُّٰهمُۡ﴿ وحلوَمهم جلوَدهم

بوا  :تعاىل بقوله أشار وإليه واإِلفناء. اإِلعادة عىل يزالون ال بأن تعاىل اهلل جزاهم اإِلفناء بعد باإِلعادة كذ 

مَكُ﴿ (98) َّٰل ن ُهمَُُۡجَزآؤُُهمَُذ
َ
مأ ُُْب َّٰتمنَاأَِبَُكَفُروا َُُْي ءمذَاَُوقَالُٓوا

َ
َّٰتًاُاعمَظَّٰمُُُٗكن اُأ ءمَُُوُرَف

َ
يًداُاَخلۡقُُٗلََمۡبُعوثُونَُُن اأ  ﴾٩٨َُجدم

 عذاهبم. من تقدم ما إىل اإِلشارة ألن

وَُ﴿ (99)
َ
ُُْلَمُُۡأ ﴿ يعلموا مل أو ﴾يََرۡوا

نُ 
َ
َُُأ ميُٱّلل  َمََّٰوَّٰتُمَُخلَقَُُٱَّل  ۡرَضُُٱلس 

َ
َُُٰٓقَادمرُ َُوٱِۡل نََُعَ

َ
 ﴾ممۡثلَُهمَُُُۡيۡلُقَُُأ

َجٗلُُلَُهمُُۡوََجَعَلُ﴿ اإلبداء من عليه أصعب اإلعادة وال ،منهن   خلقاا  أشد   ليسوا اإلنس( )أي: فإهنم
َ
ُُأ َُريَۡبُُل 

َبُ﴿ القيامة أو املوت هو ﴾فميهمُ
َ
َّٰلمُمونَُُفَأ ُ﴿ احلق وضوح مع ﴾ٱلظ   جحوداا. إال ﴾٩٩ُاُكُفورُُٗإمل 

نتُمُُۡل وُُۡقُل﴿ (111)
َ
منََُُتۡملمُكونَُُأ ُُٓرَِۡحَةمَُخَزآئ م ۡمَسۡكتُمُُۡاإمذُٗ﴿ نعمه وسائر رزقه خزائن ﴾َرب 

َ ُ َُخۡشيَةَُُِل  نَفاقم  ﴾ٱۡۡلم

 يفوقه، لعوض   يؤثره فإنام بيشء غريه آثر ولو لنفسه، النفع وَيتار إال أحد ال إذ باإلنفاق، النفاد خمافة لبخلتم

نَسَّٰنَُُُوََكنَُ﴿ فيهم أغلب البخالء وإن هذا وكرمه. تعاىل اهلل جود إىل باإلضافة بخيل إذن فهو  ﴾١٠٠ُاَقتُورُُٗٱۡۡلم

 يبذله. فيام العوض ومالحظة إليه حيتاج بام (البخل أي:) والضنة احلاجة عىل أمره بناء ألن بخيالا،
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مۡسعَُُُموَسََُُّٰءاتَيۡنَاَُولََقدُۡ﴿ (111) ُ َُءاَيَّٰتُ ُت مَنَّٰت  ل واجلراد واليد العصا هي ﴾َبي   والدم والضفادع والقم 

 والسنون الطوفان وقيل: إرسائيل. بني عىل الطور (رفع ي:أ) ونتق البحر وانفالق احلجر من املاء وانفجار

 باهلل تَّشكوا ال أن فقال: عنها ملسو هيلع هللا ىلص النبي سأل هيودياا  أن صفوان وعن األخرية. الثالثة مكان الثمرات، ونقص

مَ  التي النفس ل واَتْقت   َوال تزنوا، وال ترسقوا، وال اا،شيئ  وال الربا، واتأكل وال تسحروا، وال باحلق، إاِل   اهلل َحر 

 اَل  أن اليهود خاصة وعليكم الزحف، من تفّروا وال حمصنة، تقذفوا وال ليقتله، سلطان ذي إىل بربيء متشوا

وا نه[ والرتمذي وصححه، املستدرك يف احلاكم ]أخرجه ورجله يده اليهودي فقب ل السبت. يِف  َتْعد   املراد هذا: فعىل .وحس 

 متعلقها يتعاطى من حال عىل تدل ألهنا بذلك سميت الَّشائع، كل يف الثابتة للملل العامة األحكام   باآليات

ُُٓۡلُُ َُفَۡسُ﴿ الشقاوة أو السعادة من اآلخرة يف َٰٓءميَلُُبَنم  اطلبهم أي:) فرعون من سلهم له: فقلنا ﴾َجآَءُهمُُۡإمذُُۡإمۡسَر

 موسى بني جرى عام إرسائيل بني حممد يا فاسأل أو دينهم. وحال إيامهنم عن سلهم أو معك. لريسلهم (منه

 ألرصوا اقرتحوا بام أتى لو تعاىل أنه لتعلم أو صدقك، للمَّشكني ليظهر اآليات عن أو جاءهم، إذ وفرعون

م كَمن واملكابرة العناد عىل ُُفمرَۡعۡونََُُُلُۥَُفَقاَلُ﴿ قبله  ُظن َكُُإمن م
َ
َُّٰموَسََُُِّٰل حرَت  ﴾١٠١ُاَمۡسُحورَُُٗي  عقلك. فتخبط س 

ُٓ﴿ فرعون يا ﴾َعلمۡمَتُُلََقدُُۡقَاَلُ﴿ (112) نَزَلَُُما
َ
ُ﴿ اآليات يعني ﴾َهَُٰٓؤَلٓءمُُأ ُُإمل  َمََّٰوَّٰتُمُرَب  ُُٱلس  ۡرضم

َ
َُوٱِۡل

مرَُ ك بينات ﴾بََصآئ ُ﴿ تعاند ولكنك صدقي، تبرصِّ ُظن َكُُِإَون م
َ
َّٰفمرَۡعۡونَُُُِل  مطبوعاا  اخلري عن مرصوفاا  ﴾١٠٢ُاَمۡثبُورَُُٗي

 حمض   كِذب   فرعون ظن   فإن الظنني، بني ما وشتان بظنه، (ظنِّه عىل رد   أي:) ظن ه قاَرعَ  ؛هالكاا  أو الَّش، عىل

 أماراته. تظاهر من اليقني حوم حيوم موسى وظن  

َرادَُ﴿ (113)
َ
ن﴿ فرعون ﴾فَأ

َ
منَُ﴿ وينفيهم وقومه موسى يستخف   أن ﴾يَۡستَفمز ُهمُأ ُُم  ۡرضم

َ
 أرض ﴾ٱِۡل

ۡغَرۡقَنَّٰهُُ﴿ ستئصالواال بالقتل مطلقاا، األرض أو مرص،
َ
َعُهۥَُوَمنُفَأ  مكره، عليه فعكسنا ﴾١٠٣ُاََجميعُُٗم 

 باإِلغراق. وقوَمه فاستفززناه

ۦمُممنُ َُوقُلۡنَا﴿ (115) ه ُٓ﴿ إغراقه أو فرعون بعد من ﴾َبۡعدم َنم َٰٓءميَلُُۡلم ُُْإمۡسَر ۡرَضُُٱۡسُكنُوا
َ
 أن أراد التي ﴾ٱِۡل

َرةمُٱٓأۡلُوَۡعدَُُُجآءَُُفَإمذَا﴿ منها يستفزكم ۡئنَا﴿ القيامة قيام يعني ﴾خم مُكمُُۡجم  ثم وإياهم، إياكم خمتلطني ﴾١٠٤ُالَفميفُُٗب

 شتى. قبائل من اجلامعات واللفيف: أشقيائكم. من سعداءكم ونميز بينكم نحكم
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ُم﴿ (114) مٱۡۡلَق  نَزلَۡنَّٰهَُُُوب
َ
ُمُأ مٱۡۡلَق   أي: ﴾نََزَل َُُوب

 إلنزاله، يضاملقت باحلق ملتبساا  إال القرآن أنزلنا وما

 الذي باحلق ملتبساا  إال الرسول عىل نزل وما

 إال السامء من أنزلناه وما وقيل: عليه. اشتمل

 وما املالئكة، من (باملراقبة أي:) بالرصد حمفوظاا 

 ختليط من هبم حمفوظاا  إال الرسول عىل نزل

 له البطالن رتاءاع نفي به أراد ولعله الشياطني.

ُم﴿ )أقول: وآخره األمر أول مٱۡۡلَق  نَزۡلَنَّٰهَُُُوب
َ
 :أي ﴾أ

 واقعلل املطابق باحلق ملتبساا  إال القرآن أنزلنا ما

ُم﴿ أصالا  عليه الباطل عروض بال مٱۡۡلَق   ﴾نََزَل َُُوب
 والنواهي وامرألوا حكامألا من فيه نزل ما :أي

 واملعارف شاراتإلوا والرموز مثالألوا والعرب

 لصاخلا الثابت الرصيح باحلق نزل كلها واحلقائق

 ريض أولياؤنا قال كام  ؛مطلقاا  الباطل توهم عن

ُٓ﴿ (عنهم تعاىل اهلل رَۡسۡلَنََّٰكَُُوَما
َ
ُُأ ُُٗإمل  م  ﴾اُمبَش 

يرُٗ﴿ بالثواب للمطيع  بالعقاب. للعايص ﴾١٠٥ُاَونَذم

 واإلنذار. التبشري إال عليك فال

قاا  لناهنز   ﴾فََرۡقَنَّٰهُُُاَوقُۡرَءانُٗ﴿ (114) . مفر  قن :وقيل منجاما هُۥ﴿ الباطل من احلق فيه افر 
َ
َۡقَرأ ُُّلم ََُُعَ َُُّٰٱنل اسم ََُعَ

لَۡنَّٰهُُ﴿ الفهم يف وأعون للحفظ أيرس فإنه (،تأنر  أي:) وتَؤدة َمَهل   عىل ﴾ُمۡكث ُ  احلوادث. حسب عىل ﴾١٠٦ُتَنميٗلَُُونَز 

ُُْقُۡلُ﴿ (114) َُُٓءاممنُوا مهۦم وُُۡب
َ
ُْ َُلُُأ  يورثه ال عنه وامتناعكم كامالا، دهيزي ال بالقرآن إيامنكم فإن ﴾تُۡؤممنُٓوا

﴿ وقوله: نقصاا.
مينَُُإمنُ  ُُْٱَّل  وتُوا

ُ
ُُٓممنُٱلۡعمۡلمَُُأ  منكم؛ خري هو من به آمن فقد به تؤمنوا مل إن أي: له. تعليل   ﴾َقۡبلمهۦم

 املحق بني امليز من ومتكنوا النبوة وأمارات الوحي حقيقة وعرفوا السابقة الكتب قرؤوا الذين العلامء وهم

 ﴾١٠٧ُۤاٗدَّجُسُِۤناَقۡذَأۡلِلَُۤنوُّرِخَي﴿ القرآن ﴾َعلَيۡهممُُُۡيۡتَلَُُّٰإمَذا﴿ الكتب تلك يف إليك أنزل ما وصفة نعتك رأوا أو واملبطل،

ة   عىل ملسو هيلع هللا ىلص حممد ببعثة الكتب تلك يف وعده إِلنجاز شكراا  أو تعاىل اهلل ألمر تعظياما  وجوههم عىل يسقطون  َفرْتَ

 عليه. نالقرآ وإنزال الرسل من

ُُُٓسۡبَحَّٰنََُُويَُقولُونَُ﴿ (118) مَنا منَاُوَۡعدََُُُكنَُُإمن﴿ املوعد خلف عن ﴾َرب   حمالة. ال كائناا  وعده كان إنه ﴾١٠٨ُلََمۡفُعوٗلَُُرب 

ونَُ﴿ (119) ر  ۡذقَانُمَُويَخم
َ
مۡۡل ره ﴾َيۡبُكونَُُل  إنجاز عند للشكر األول فإن والسبب، احلال الختالف كر 

 القرآن سامع ﴾َويَزميُدُهمُۡ﴿ تعاىل اهلل خشية من باكني كوهنم حال القرآن مواعظ من فيهم أثر اِلم والثاين الوعد،

 .تعاىل باهلل ويقيناا  علاما  يزيدهم كام ﴾ُخُشوَٗعُ﴿

ُُْقُلُم﴿ (111) َُُٱۡدُعوا ومُُٱّلل 
َ
ُُْأ  يا اهلل يا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول املَّشكون سمع حني نزلت ﴾ٱلر ۡحَمََّٰن ُُٱۡدُعوا

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگککککڑڑژژڈڈڎ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھھھہہہہۀۀڻڻڻڻں

 ۆۆۇڭۇڭڭڭۓۓےےھ
 

ُالَكهُُُۡسوَرةُُ  فم

¬ 
ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ۇئوئوئەئەئائائىى

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 مئحئجئییییىئىئىئ
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 أكثره وقد الرمحن ذكرَ  لتِقل   إنك اليهود: قالت أو آخر. إهلاا  يدعو وهو إهلني نعبد أن ينهانا إنه الوا:فق رمحن،

 اختلف وإن واحدة ذات عىل يطلقان بأهنام اللفظني بني التسوية هو األول عىل واملراد التوراة. يف تعاىل اهلل

 اإلطالق حسن يف سي ان أهنام الثاين وعىل املطلق. وداملعب هو الذي للذات هو إنام والتوحيد إطالقهام، اعتبار

ي ُٗ﴿ لقوله: أجود وهو املقصود، إىل واإلفضاء
َ
اُاأ ُُْم  ۡسَمآءُُُفَلَهُُُتَۡدُعوا

َ
 بمعنى اآلية يف والدعاء ﴾ٱۡۡلُۡسَنَّٰ ُُٱِۡل

ا التسمية. مَكََُُتَۡهرَُُۡوَلُ﴿ واإلكرام اجلالل صفات عىل لداللتها حسنى وكوهن  مَصَلت  حتى صالتك قراءةب ﴾ب

مَهاَُُّتَافمۡتَُُوَلُ﴿ فيها واللغو السب عىل حيملهم ذلك فإن املَّشكني، تسمع  من خلفك َمن تسمع ال حتى ﴾ب

مكََُُبۡيََُُوٱۡبَتغُم﴿ املؤمنني َّٰل  حمبوب. األمور مجيع يف االقتصاد فإن وسطاا، ﴾١١٠َُسبميٗلُ﴿ واملخافتة اجلهر بني ﴾َذ

 اهلل ريض وعمر حاجتي، علم وقد ريب أناجي ويقول: َيفت كان عنه تعاىل اهلل ريض بكر أبا أن روي

 أبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أَمرَ  نزلت فلام (،الناعس أي:) الوسنان وأوقظ   الشيطان أطرد   ويقول: جيهر كان عنه تعاىل

 وابتغ بأرسها، هبا ختافت وال كلها بصالتك جتهر ال معناه وقيل: قليالا. َيفض أن وعمر قليالا  يرفع أن بكر

 ليالا. واجلهر هناراا  باإِلخفات سبيالا، ذلك بني

مُُٱۡۡلَۡمدَُُُوقُلُم﴿ (111) ميُّللم  ذُُۡلَمُُۡٱَّل  ُۥُيَُكنَُولَمُُۡاَودَلَُُٗيت خم َُُُشميكُلَُل  ُيَُكنَُولَمُۡ﴿ األلوهية يف أي: ﴾ٱلُۡملۡكمُُفم
ُۥ ُلَُل  منََُُولم  م ُُم  ل   ومن جنسه من يشاركه ما له يكون أن عنه نفى مواالته.ب ليدفعها به مذلة أجل من يواليه ويل ﴾ٱَّل 

 جنس يستحق الذي أنه عىل للداللة عليه احلمد ورت ب ويقويه، يعاونه وما واضطراراا، اختياراا  جنسه، غري

د الذات، الكامل ألنه احلمد،  عليه، منعم أو نعمة مملوك، ناقص   عداه وما اإلطالق، عىل املنعم باإِلجياد، املتفرِّ

ۡهُُ﴿ قوله: عليه عطف ولذلك م  يف واجتهد والتمجيد التنزيه يف بالغ وإن العبد أن عىل تنبيه وفيه ﴾١١١ُتَۡكبمَي اَُوَكَب 

 واملآب. املرجع وإليه بالصواب أعلم واهلل ذلك. يف حقه عن بالقصور يعرتف أن ينبغي والتحميد العبادة

 اإلرساء سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من ائدوالفو اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

¬ 
 الكهف سورة

ذ  ع  م   ك  س  ف  ن   بذ  اص  و  ﴿ قوهل: إال :وقيل مكيَّة،  آية عرشة وإحدى مئة ويه اآلية، ﴾م  هُ بَّ ر   ون  عُ د  ي   ين  اّلَّ
مُُٱۡۡلَۡمدُُ﴿ (1) ميُُّٓللم  نَزَلُُٱَّل 

َ
َُُّٰأ همََُُعَ  عىل تنبيهاا  إنزاله عىل احلمد استحقاق رت ب .القرآن يعني ﴾ٱلۡكمَتََّٰبَُُعبۡدم

َُولَمُۡ﴿ واملَعاد املعاش صالح ينتظم به ما إىل والداعي العباد، كامل فيه ما إىل اهلادي ألنه وذلك نعامئه، أعظم أنه
ُۥََُيَۡعل  احلق. جناب إىل الدعوة من انحراف   أو املعنى، يف وتناف   اللفظ يف باختالل   العوج؛ من شيئاا  ﴾١ُعموََجاُ َُل 

ممُٗ﴿ (2)  السابقة الكتب عىل أو العباد، بمصالح َقيِّاما  أو تفريط. وال فيه إفراط ال معتدالا، مستقياما  ﴾اَقي 

رَُ﴿ بصحتها يشهد ُنذم م سَُُٗل 
ۡ
يدُُٗابَأ وا الذين لينذر أي: ﴾اَشدم من﴿ َشِديداا  َعَذاباا  َكَفر  نۡهُُُم  ُ  عنده من صادراا  ﴾دل 

﴿َُ م مينَُُممنميَُٱلُۡمؤَُُۡويُبَش  َّٰلمَحَّٰتُمَُيۡعَملُونَُُٱَّل  نُ ُٱلص 
َ
ۡجًراُلَُهمُُۡأ

َ
 اجلنة. هو ﴾٢ُاَحَسنُُٗأ

َّٰكمثميَُ﴿ (3) بَدُٗ﴿ األجر يف ﴾فميهمُُم 
َ
 انقطاع. بال ﴾٣ُاأ

رَُ﴿ (5) مينََُُويُنذم ُُْٱَّل  َذَُُقَالُوا ُُُٱَّت  هم ﴾٤ُاَودَلُُٗٱّلل  ر بالذكر خص   لكفرهم. استعظاماا  هبم متعلقاا  اإلنذار وكر 
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ا﴿ (4) مهۦمُلَُهمُم   يقولونه إهنم أي: ﴾عملۡمُ ُممنُُۡب

م   مفرط جهل   عن  سمعوه ملا تقليد   أو كاذب وتوه 

 به، أرادوا الذي باملعنى علم غري من أوائلهم من

 املؤثِّر بمعنى واالبن األب يطلقون كانوا فإهنم

 ملا علِموه لو إذ ،تعاىل باهلل جهل   عن أو واألثر.

ز مهمۡمُ َُوَلُ﴿ إليه الولد اختاذ نسبة واجو   لذينا ﴾ٓأِلبَآئ

لوه مَمةَُُٗكَُبَۡتُ﴿ التبني بمعنى تقو  ُممنََُُّۡتُۡرجَُُُك
َّٰهمهمۡمُ  ۡفَو

َ
 ملا الكفر، يف هذه مقالت هم عظ َمْت  أي: ﴾أ

 تعاىل احتياجه وإهيام والتَّشيك التشبيه من فيها

ُنإمُ﴿ الزيغ من ذلك غري إىل وَيلفه، نهيعي ولد إىل
َُُيُقولُونَُ بُُٗإمل   .﴾٥ُاَكذم

عُلُفَلََعل َكُ﴿ (4) َُٰٓ﴿ قاتِل ها ﴾ن ۡفَسَكَُُبَّٰخم ََُعَ
 توليهم عىل الوجد من يداخله ملِا َشب هه ﴾َءاَثَّٰرمهممُۡ

ه فارقته بمن ت  ُل مُُۡإمن﴿ آثارهم عىل يتحرس   فهو أِعز 
ُْ مَهََّٰذاُيُۡؤممنُوا يثُمُب َسًفا﴿ القرآن هبذا ﴾ٱۡۡلَدم

َ
 ﴾٦ُأ

 والغضب. احلزن فْرط   واألسف: عليهم. أسفللت

َُُماَُجَعلۡنَاُإمن ا﴿ (4) ََُُعَ ۡرضم
َ
َۡبلُوَُهمُۡ﴿ وألهلها ﴾ل َهاُزمينَةُٗ﴿ واملعادن والنبات احليوان من ﴾ٱِۡل ُهمُُۡنلم ي 

َ
ُأ

ۡحَسنُُ
َ
 (به يدفعها امب أي:) أيامه به يزجي بام منه وقنع به يغرت ومل فيه َزِهدَ  َمن وهو تعاطيه. يف ﴾٧َُعَمٗلُُأ

فه  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسكني وفيه ينبغي. ما عىل ورَصَ

: (الدنيا يف أي:) فيها تزهيد   ﴾٨ُُجُرًزاُاَصعميدَُُٗعلَۡيَهاَُماُلََجَّٰعملُونَُُِإَون ا﴿ (8) ز   ق طِع التي األرض واجل ر 

 فيه. نبات ال أملس يدكصع ونجعله باألرض مستوياا  تراباا  الزينة من عليها ما لنعيد إنا واملعنى: نباهتا.

مُۡ﴿ (9)
َ
ۡبَتُُأ ﴿ أحسبت بل ﴾َحسم

نُ 
َ
ۡصَحََّٰبُُأ

َ
ُُأ ُْ﴿ مديدة مدةا  حياهتم إبقاء يف ﴾َوٱلر قميمُمُٱلَۡكۡهفم ُممنََُُۡكنُوا

َّٰتمنَا  عىل للحرص الفائتة واألنواع األجناس من األرض عىل ما خلق إىل باإِلضافة وقصتهم ﴾٩َُعَجبًاَُءاَي

ها ثم واحدة مادة من الناظرين ت ْعجب الفةمتخ وهيئات متباعدة طبائع  من أنه مع بعجيب، ليس إليها ردِّ

ِقيم: اجلبل. يف الواسع الغار واْلَكْهف: احلقري. (كالقليل أي:) كالنزر تعاىل اهلل آيات  الوادي أو اجلبل اسم والر 

ِقمت حجري   أو رصايص   لوح   أو قريتهم. اسم أو كهفهم، فيه الذي عل همأسامؤ فيه ر   الكهف. باب عىل وج 

َوىُإمذُۡ﴿ (11)
َ
ُُإمَلُُٱلۡفمۡتيَةُُُأ  فأبوا الَّشك عىل دقيانوس أرادهم الروم، أرشاف من فتيةا  يعني ﴾ٱلَۡكۡهفم

ُْ﴿ الكهف إىل وهربوا َُُٓفَقالُوا منَاَُرب نَا نَكُُممنَُءات ُ مئُۡ﴿ العدو من واألمن والرزق املغفرة لنا توِجب   ﴾رَِۡحَةُُٗدل  ُوََهي 
ۡمرمنَاُممنُُۡانَلَُ

َ
 مهتدين. راشدين بسببه نصري   ﴾١٠ُارََشدُٗ﴿ الكفار مفارقة من عليه نحن الذي األمر من ﴾أ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺڀٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭۇڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ییىئىئىئېئېئېئۈئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئیجئی
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ۡبنَا﴿ (11) َُُٰٓفََۡضَ مهممََُُۡعَ  تنبِّههم ال ناَمةا إ أَنْمناهم بمعنى: السامع. يمنع حجاباا  عليها ضبنا أي: ﴾َءاذَان

ُ﴿ األصوات فيها ُُفم نميَُُٱلَۡكۡهفم  عدد. ذوات أي: ﴾١١ُاَعَددُُٗسم

َۡعلَمَُ﴿ أيقظناهم ﴾َبَعۡثَنَُّٰهمُُُۡثمُ ﴿ (12)  استقبالياا  تعلقاا  أوالا  لتعلقه مطابقاا  حالياا  تعلقاا  علمنا ليتعلق ﴾نلم

 إيامناا  ليزدادوا هلم األمر ظهور من العلم به ماتعلق املراد ألن بذلك عاملاا  يزل مل تعاىل أنه مع لنعلم قال وإنام)

يُ ﴿ ([النسفي ]تفسري
َ
ۡحَصَُّٰ﴿ لبثهم مدة يف غريهم من أو منهم املختلفني ﴾ٱۡۡلمۡزبَۡيُمُأ

َ
مَماُأ ُُْل َمدَُُٗۡلمثُوٓا

َ
 ضَبطَ  ﴾١٢ُاأ

 لبثهم. لِزمان أَمداا 

ۡنُُ﴿ (13) َُُّن  ُهمَُعلَۡيَكَُُنُقص 
َ
ُ َُنبَأ م مٱۡۡلَق  ُْ﴿ فتى مْجع   ،ب انش   ﴾فمۡتيَةُ ُإمن ُهمُۡ﴿ بالصدق ﴾ب مهممَُُۡءاَمنُوا مَرب  َُوزمۡدَنَُّٰهمُُۡب

 بالتثبيت. ﴾١٣ُىُهدُٗ

ََُُّٰوَربَۡطنَا﴿ (15) مهممََُُۡعَ يناها ﴾قُلُوب  إظهار عىل واجلراءة واملال، واألهل الوطن هجر عىل بالصرب وقو 

ُُْإمذُۡ﴿ اجلبار دقيانوس عىل والردِّ  احلق، ُْ﴿ يديه بني ﴾قَاُموا َُُرب نَاَُفَقالُوا َمََّٰوَّٰتُمَُرب  ُُٱلس  ۡرضم
َ
ُْن ُُلَنَُوٱِۡل ُُٓممنُۡدُعَوا مهۦم ُُدون

ُُٓل َقدُُۡا ُإمَلَّٰهُٗ  الظلم. يف مفرط   احلق عن ب عد   ذا أي شطط، ذا قوالا  قلنا لقد واهللِ ﴾١٤َُشَطًطاُاإمذُُٗقُلۡنَا

ُُْقَۡوُمنَاَُهَُٰٓؤَلٓءمُ﴿ (14) َُذوا ُُٓممنُٱَّت  مهۦم مَهٗة ُُُدون تُونَُُل ۡوَلُ﴿ إنكار معنى يف إخبار وهو ﴾َءال
ۡ
 يأتون هال ﴾يَأ

مُسلَۡطَِّٰۢن﴿ عبادهتم عىل ﴾َعلَۡيهمم﴿ ُ ُب م   ال ما أن عىل دليل وفيه به. إال يؤخذ ال الدين فإن ظاهر، بربهان   ﴾َبي 

، الديانات من عليه دليل ۡظلَمَُُُفَمنُۡ﴿ جائز غري فيه التقليد وأن مردود 
َ
نُمُأ ُُٱۡفََتَىَُُّٰممم  مََُُعَ بُُٗٱّلل   بنسبة ﴾١٥ُاَكذم

 إليه. الَّشيك
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ّۡلُُموُهمُُۡذمُِإَو﴿ (14)  بعضهم خطاب ﴾ٱۡعََتَ

َُُيۡعبُُدونََُُوَما﴿ لبعض َُُإمل   اعتزلتم وإذ أي: ﴾ٱّلل 

 كانوا فإهنم ،تعاىل اهلل إال ومعبودهيم القوم

 كسائر األصنام ويعبدون تعاىل اهلل يعبدون

ُْ﴿ املَّشكني ۥٓا ُو
ۡ
ُُإمَلُُفَأ  ﴾َرب ُكمُلَُكمُُۡيَنُشُُۡٱلَۡكۡهفم

من﴿ عليكم سعويو لكم الرزق يبسط  ﴾ر ِۡحَتمهۦمُم 

مئُۡ﴿ الدارين يف منُُۡلَُكمَُويَُهي  ۡمرمُكمُم 
َ
مۡرفَقُُٗأ  ﴾١٦ُام 

 بذلك وجْزمهم تنتفعون. أي: به، ترتفقون ما

 وثوقهم وقوة يقينهم (خللوص أي:) لنصوع

 تعاىل. اهلل بفضل

ۡمَسَُُوتََرى﴿ (14)  واخلطاب رأيتهم. لو ﴾ٱلش 

ََّٰورَُُُطلََعتُذَاإمُ﴿ أحد لكل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول ُت َز
 عليهم شعاعها يقع وال عنه متيل ﴾َكۡهفمهممَُُۡعن

 اهلل ألن أو جنوبياا، كان الكهف ألن فيؤذهيم،

 ﴾ٱَۡلَمميُمَُذاَتُ﴿ عنهم (أماهلا أي:) زَوَرها تعاىل

 ترتكهم )أي: ﴾ت ۡقرمُضُهمَُُۡغَربَتُِإَوذَا﴿ اليمني جهة

َمالُمَُذاَتُ﴿ عنهم( وتعدل م َُُوُهمُۡ﴿ لقوله: وشامله، الكهف يمني يعني ﴾ٱلش  ۡنُهُ ُفَۡجَوة ُُفم م  متسع يف وهم أي: ﴾م 

 كرب يؤذهيم وال الطيب( واهلواء النسيم برد   )أي: اهلواء َرْوح يناهلم بحيث وسطه، يف يعني الكهف، من

 وال هواءه، لويعدِّ  عفونته وحيلل   جانبيه، عىل شعاعها فيقع الشمس حر   وال وفيؤه( الغار ظلمة )أي: الغار

مَكُ﴿ ثياهبم ويبل أجسادهم فيؤذي عليهم يقع َّٰل م َُُءاَيَّٰتمُُممنَُُۡذ  أو كذلك، شأنه كهف إىل إيواؤهم أي: ﴾ٱّلل 

َُُُيۡهدُمَُمن﴿ آياته من وغاربةا  طالعةا  وقرضها الشمس ازورار أو قصتهم، إخبارك َُفُهوَُ﴿ بالتوفيق ﴾ٱّلل 
 ولكن كثرية، اآليات هذه أمثال أن عىل التنبيه أو عليهم الثناء إما به واملراد الفالح. أصاب الذي ﴾ٱلُۡمۡهَتدمُ 

ُاَوَلم ََُُٗلُۥََُتمدَُُفَلَن﴿ َيذله ومن ﴾يُۡضلمۡلَُُوَمن﴿ هبا واالستبصار فيها للتأمل تعاىل اهلل وف قه من هبا املنتِفع
دُٗ ۡرشم  ويرشده. يليه من ﴾١٧ُام 

ۡيَقاظَُُٗوََتَۡسبُُهمُۡ﴿ (18)
َ
مبُُهمُۡ﴿ نيام ﴾ُرقُودل ُُوَُهمُۡ﴿ تقلبهم لكثرة أو عيوهنم النفتاح ﴾اأ  رقدهتم يف ﴾َوُنَقل 

ُ َُوذَاَتُُٱَۡلَمميُمُذَاَتُ﴿ َمالم م  كلب هو ﴾َوََّكۡبُُهم﴿ الزمان طول عىل أبداهنم من يليها ما األرض تأكل كيال ﴾ٱلش 

وا وا راع   كلب   أو أحرسكم. وأنا فناموا هلل،ا أحب اءَ  أ ِحب   أنا فقال: تعاىل اهلل فأنطقه فطردوه فتبعهم به مر   به مر 

ُ﴿ الكلب وتبعه فتبعهم طل ُ ُذمَراَعۡيهمَُُبَّٰسم يدم مٱلۡوَصم ُلَومُ﴿ العتبة وقيل: الباب، الوصيد وقيل: الكهف، بفناء ﴾ب

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳگڳگگگکککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ہہۀۀڻڻڻ

ڭۓےۓےھھھہھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋ

ەئەئائائىىې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 یییىئىئىئېئېئېئ
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لَۡعَتُ َۡتُ﴿ إليهم فنظرت ﴾َعلَۡيهممُُۡٱط   يمأل خوفاا  ﴾١٨ُارُۡعبُُٗممۡنُهمَُُۡولَُملمۡئَتُ﴿ منهم هلربت ﴾افمَرارُُٗممۡنُهمُُۡلََوَل 

 مكاهنم. لوحشة :وقيل عيوهنم. وانفتاح أجرامهم لِِعَظم أو اهليبة، من تعاىل اهلل ألبسهم ملا صدرك

مَكُ﴿ (19) َّٰل ُْ﴿ قدرتنا كامل عىل آيةا  بعثناهم آيةا  َأَنْمناهم وكام ﴾َبَعۡثَنَُّٰهمَُُۡوَكَذ َتََسآَءلُوا  ليسأل ﴾بَيۡنَُهۡمُ َُلم

 به ويستبرصوا تعاىل، اهلل قدرة كامل عىل يقيناا  فيزدادوا هبم، تعاىل اهلل صنع وما حاهلم افيتعرفو بعضاا  بعضهم

ملُلُقَاَلُ﴿ عليهم به أنعم ما ويشكروا البعث، أمر مۡنُهمُُۡقَآئ َُُْۡلمثۡتُۡمُ َُكمُُۡم  وُُۡيَۡوًماَُۡلمثۡنَاُقَالُوا
َ
 عىل بناءا  ﴾يَۡوم  َُُبۡعَضُُأ

ُْ﴿ تعاىل اهلل إىل العلم أحالوا ولذلك نومه، ةمد حييص ال النائم ألن ظنهم، غالب ۡعلَمَُُُرب ُكمُُۡقَالُوا
َ
مَماُأ  ﴾َۡلمثۡتُمُُۡب

 وانتبهوا غدوة الكهف دخلوا إهنم وقيل: عليهم. اآلخرين إنكار وهذا بعضهم قول ذلك يكون أن وجيوز

 قالوا وأشعارهم ظفارهمأ طول إىل نظروا فلام ذلك، قالوا بعده الذي اليوم أو يومهم يف أهنم وظنوا ظهرية

ُْ﴿ وقالوا: هيمهم فيام أخذوا علمه إىل هلم طريق ال ملتبس األمر أن علموا ملّا ثم هذا، َحَدُكمُفَٱۡبَعثُوٓا
َ
ُأ

مَورمقمُكمُۡ ُُٓب ۦم ه ينَةمُُإمَلَُُهَّٰذم : ﴾ٱلَۡمدم . غريَ  أو كانت مضوبةا  الفضة، والوِرق  ُفَلۡيَنُظرُۡ﴿ طرسوس واملدينة: مضوبة 
ُٓ َها ي 
َ
ۡزَكَُّٰ﴿ أهلِها أي   ﴾أ

َ
تمُكم﴿ وأرخص وأكثر وأطيب أحل   ﴾اَطَعامُُٗأ

ۡ
مرمۡزقُ ُفَلۡيَأ مۡنهُُُب ۡفُُم   وليتكلف ﴾َوَۡلَتَلَط 

مُكمُُۡيُۡشعمَرنُ َُوَلُ﴿ ي عرف ال حتى التخفي يف أو (،َيدع ال أي:) ي غبن ال حتى املعاملة يف اللطف َحًداُب
َ
 ﴾١٩ُأ

 الشعور. إىل يؤدي ما يفعلن   وال

ُُْإمنُإمن ُهمُۡ﴿ (21)  بالرجم يقتلوكم ﴾يَرَُۡجُوُكمُۡ﴿ بكم يظفروا أو عليكم يط لعوا أي: ﴾َعلَۡيُكمَُُۡيۡظَهُروا

وُۡ﴿
َ
ُُيُعميُدوُكمُُۡأ تمهممُُۡفم

َُُْولَن﴿ كرهاا  إليها يصريوكم أو ﴾ممل  بَدُُٗإمذًاُُتۡفلمُحوٓا
َ
 تهم.مل   يف دخلتم إن ﴾٢٠ُاأ
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مَكُ﴿ (21) َّٰل نََُُوَكَذ ۡعَثۡ
َ
 َأَنْمناهم وكام ﴾َعلَۡيهممُُۡاأ

 عليهم َأْطَلْعنا بصريهتم لتزداد وبعثناهم

﴿ُْ َۡعلَُمٓوا  حاهلم عىل َأْطلعناهم الذين ليعلم ﴾َلم

﴿
نُ 
َ
مُُوَۡعدَُُأ ﴿ بالبعث ﴾ٱّلل 

ُل  نومهم ألن ﴾َحق 

﴿ يبعث ثم يموت من كحال وانتباهم
نُ 
َ
اَعةََُُوأ ُٱلس 

َُُٓرۡيَبَُُلُ  إمكاهنا. يف بري ال القيامة وأن ﴾فميَها

 سنني مئة ثالث وأمسكها نفوسهم َتوىّف  من فإن

 أرسلها ثم والتفتت، التحلل عن أبداهنا حافظاا 

 إياها ممسكاا  الناس مجيع نفوس يتوىف أن َقِدرَ  إليها

ها أبداهنم حيَّش أن إىل  ﴾َيتََنَّٰزَُعونَُُإمذُۡ﴿ عليها فريد 

ۡمرَُُبَيۡنَُهمُۡ﴿ يتنازعون حني عليهم أعثرنا أي:
َ
 ﴾ُهۡمُ أ

 األرواح ت بعث يقول بعضهم وكان دينهم. أمرَ 

دة، بعثان يقول وبعضهم جمر   اخلالف لريتفع معاا، ي 

بعثان أهنام ويتبني   ُْ﴿ معاا  ي  َُُْفَقالُوا ُا ُُبۡنَيَّٰنَُُٗعلَۡيهممُٱۡبنُوا
ب ُهمُۡ ۡعلَمُُُر 

َ
مهمۡمُ ُأ مينَُُقَاَلُُب ُُْٱَّل  ََُُٰٓغلَبُوا ۡمرمهممََُُۡعَ

َ
ُأ

َذنُ  دَُُٗعلَۡيهممُنَلَت خم ۡسجم ب ُهمُۡ﴿ وقوله: ﴾٢١ُام  ۡعلَمُُُر 
َ
ُأ

مهممُۡ  ِمنَ  أو زماهنم، يف املتنازعني أولئك من أمرهم يف (املتكلمني أي:) اخلائضني عىل رّداا  تعاىل اهلل من إما ﴾ب

كَي  .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد عىل فيهم املتنازعني  ماس عليها وكان الدراهم وأخرج السوق دخل ملا املبعوث أن ح 

 فقال القصص، عليه فقص   - موحداا  نرصانياا  وكان - امللك إىل به فذهبوا كنزاا، َوجد بأنه اهتموه ،دقيانوس

وا فتية أن أخربونا آباءنا إن بعضهم:  من املدينة وأهل امللك فانطلق هؤالء، فلعلهم دقيانوس، من بدينهم فر 

 واإِلنس، اجلن رشِّ  من به ونعيذك اهلل نستودعك :كللملِ  الفتية قالت ثم موهم،وكل   وأبرصوهم وكافر مؤمن

 الكهف إىل انتهوا لّما وقيل: مسجداا. عليهم وبنى الكهف يف امللِك فدفنهم توا،فام مضاجعهم إىل رجعوا ثم

َي  فدخل (،َيافوا أي:) يفزعوا لئال أوالا  أدخل حتى مكاَنكم الفتى: هلم قال مِّ  َثم   فبنوا املدخل، عليهم فع 

 مسجداا. (هناك :أي)

َّٰثَةلُ﴿ واملؤمنني الكتاب أهل من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد يف قصتهم يف اخلائضون أي: ﴾َسيَُقولُونَُ﴿ (22) ُثََل
مُعُهمُۡ اب ََُخَۡسةلَُُويَُقولُونَُ﴿ اليهود، قول هو قيل: إليهم. بانضاممه كلبهم يربعهم رجال ثالثة هم أي: ﴾َكۡبُُهمُُۡر 
ُ ُرََۡجَ ا﴿ رىالنصا قاله ﴾َكۡبُُهمَُُۡسادمُسُهمُۡ مٱلَۡغۡيبم  قاله إنام ﴾َكۡبُُهۡمُ َُوثَاممنُُهمَُُۡسۡبَعةلَُُويَُقولُونَُ﴿ بالغيب ظناا  أي: ﴾ب

  السالم عليه جربائيل عن هلم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بإخبار املسلمون
ِ
ُُٓقُل﴿ قوله: أتَبَعه بأن إليه تعاىل اهلل وإيامء م ب  ۡعلَمُُُر 

َ
ُأ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦ

چچچچڃڃڃ

ڎڎڌڍڌڍڇڇڇڇ

گگککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀہۀڻڻڻڻںںڱ

ڭڭۓۓےےھھھھہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییییىئىئىئېئېئېئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئجئحئ
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مهمم ت معمد  اُب َُُيۡعلَُمُهمُُۡم  ُُفميهممُُُۡتَمارمُُفََلُ﴿ (القليل ذلك من أنا عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن )قال ﴾قَلميلل ُُإمل  ُإمل 
 من القرآن يف ما عليهم تقص   أن وهو فيه، متعمق غري ظاهراا  جداالا  إال   الفتية شأن يف جتادل فال ﴾اَظَّٰهمرُُٗممَرآءُٗ

مۡنُهمُُۡفميهممُتَۡستَۡفتُمَُوَلُ﴿ عليهم والردِّ  هلم جتهيل غري َحدُُٗم 
َ
 سؤاَل  قصتهم عن منهم أحداا  تسأل وال ﴾٢٢ُاأ

،  تفضيح تريد   متعنِّت   سؤال وال هبا. هلم علم ال أنه مع غريه، من ملندوحة إليك أوحي فيام فإن مسرتِشد 

ل   فإنه عنده، ما وتزييف املسؤول ِ  األخالق. بمكارم خم 

مَشاْۡيءُ َُتُقولَنُ َُوَلُ﴿ (25ـ23) ُُل مَكُُفَاعملُلُإمن م َّٰل ُٓ ٢٣َُغًداَُذ نُإمل 
َ
ُ ُُيََشآءَُُأ  لنبيِّه تعاىل اهلل من تأديب   هني   ﴾ٱّلل 

وح عن سلوه لقريش: اليهود قالت حني والسالم الصالة عليه  فسألوه القرنني، وذي الكهف وأصحاب الر 

 قريش. وكذبته عليه شق   حتى يوماا  عَّش بضعة الوحي عليه فأبطأ يستثِن، ومل «أخربكم غداا  ائتوين» فقال:

 :أي ،تعاىل اهلل َيشاءَ  بَأنْ  إال يستقبل فيام فاعله إين عليه تعزم يشء ألجل تقولن وال أي: النهي من واالستثناء

ب َكَُُوٱۡذُكر﴿ تعاىل اهلل شاء إن قائالا: بمشيئته ملتبساا  إال يَتُُإمذَا﴿ تعاىل اهلل شاء إن :وقل ربِّك، مشيئةَ  ﴾ر   ﴾نَسم

ْرته. ثم لذلك نسيان منك (سبق أي:) فرط ذاإ  واالستغفار بالتسبيح ربك واذكر املعنى: يكون أن وجيوز تذك 

 وعقابه ربك اذكر أو عليه. احلث يف مبالغةا  تعاىل(، اهلل شاء إن تقول: أن نسيت إذا :أي) االستثناء نسيت إذا

نَُعَسََُُٰٓوقُۡلُ﴿ التدارك عىل ليبعثك به أمرك ما بعض تركت إذا
َ
يَنُمُأ َُُيۡهدم م قۡرََبُ﴿ يدلني ﴾َرب 

َ
 ﴾٢٤ُارََشدَُُٗهََّٰذاُممنُُِۡلم

 األنبياء كقصص ذلك؛ من ألعظم هداه وقد الكهف. أصحاب نبأ من نبي   أين عىل داللةا  وأظهرَ  رشداا  ألقرب

 ألقرب أو ساعة.ال قيام إىل املستقَبلة األعصار يف النازلة واحلوادث بالغيوب واإِلخبار أيامهم، عنه املتباعدة

. من خرياا  وأدنى رشداا   املنيِسِّ

(24) ﴿ُْ َُُوَۡلمثُوا ََّٰثَُُكۡهفمهممُُۡفم نميَُُمماْئَة ُُثََل ُُْسم مۡسعَُُٗوٱۡزَداُدوا  آذاهنم. عىل مضوباا  أحياء فيه لبثهم يعني ﴾٢٥ُات

ُُُقُلُم﴿ (24) ۡعلَمُُُٱّلل 
َ
مَماُأ ُْ ُب َّٰتُمَُغۡيُبََُُلُۥَُۡلمثُوا َمََّٰو ُ ُٱلس  ۡرضم

َ
 أهلهام، أحوال من وخفي فيهام غاب ما له ﴾َوٱِۡل

ُۡ﴿ ِعلاما  عليه َيفى خلَق  فال بۡۡصم
َ
مهۦمُأ ۡسممۡعُ ُب

َ
كِرَ  ﴾َوأ  عام خارج   اإِلدراك يف أمره أن عىل للداللة التعجب بصيغة ذ 

 وخفي وكبري وصغري وكثيف لطيف دونه يتفاوت وال يشء حيجبه ال إذ واملبرصين، السامعني إدراك عليه

من﴿ واألرض السموات ألهل الضمري ﴾لَُهمُامَُ﴿ وجل مهۦمُم  ُ ُممنُُدون ُُيُۡشمكَُُُوَلُ﴿ أمورهم يتوىل َمن ﴾َولم  ُفم
ُٓ َحدُٗ﴿ قضائه يف ﴾ُحۡكممهۦم

َ
 مدخالا. فيه له جيعل وال منهم، ﴾٢٦ُاأ

َُُٓوٱتُۡلُ﴿ (24) ََُُما وحم
ُ
مَك ُُكمتَابُمُممنُإمََلَۡكُُأ آنْ ْ﴿اِئ ِتْ لقوهلم: تسمع وال القرآن، من ﴾َرب  ر  ِْْبِقه وْ ْهذاَْغري 

َ
ْأ

ه﴾ ّل  َلَُُلُ﴿ [14]يونس: بَدِّ م ه وتغيريها تبديلها عىل يقدر أحد ال ﴾لمَُكمَمَّٰتمهۦمُُمبَد  مهۦمُممنََُتمدََُُولَن﴿ غري   ﴾٢٧ُاُملۡتََحدُُُٗدون

 به. مهمت إذ (إليه ت قبل أي:) إليه تعدل ملتجأ
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(28) ﴿ُۡ َُمعَُ﴿ وثبِّتها احبْسها ﴾َنۡفَسَكَُُوٱۡصَبم
مينَُ مٱلَۡغَدوَّٰةمَُُرب ُهمُيَۡدُعونَُُٱَّل   جمامع يف ﴾َوٱلَۡعشم ُمُب

ُۥ ُيُرميُدونَُ﴿ النهار طريف يف أو أوقاهتم،  ﴾وَۡجَهُه

َُعۡنُهمَُُۡعۡينَاكََُُتۡعدَُُُوَلُ﴿ وطاعته تعاىل اهلل رضا
ۡنيَا ُُٱۡۡلَيَوَّٰةمُُزمينَةَُُتُرميدُُ ك جياوْزهم وال ﴾ٱدل   إىل نظر 

 بفقراء يزدري أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هني   واملراد غريهم.

م َرثاثة عن عينه وتعلوَ  املؤمنني  اهرتاء أي:) زهيِّ

َُوَلُ﴿ األغنياء زيِّ  طراوة إىل طموحاا  (ألبستهم
ۡغَفلۡنَاَُمنُُۡتُطمعُۡ

َ
 غافالا  قلبه جعلنا َمن ﴾قَلۡبَُهۥُأ

 طرد إىل دعائك يف خلف بن كأمي ةَ  ﴾ذمۡكرمنَاَُعن﴿

 تنبيه   وفيه ريش.ق لصناديد جملسك عن الفقراء

 قلبه غفلة االستدعاء هذا إىل له الداعي أن عىل

 حتى املحسوسات، يف واهنامكه املعقوالت عن

 بزينة ال النفس بحلية الَّشف أن عليه خفي

َبعَُ﴿ اجلسد َّٰهَُُُوٱت  ۡمُرهُۥَُوََكنََُُهَوى
َ
 أي: ﴾٢٨ُافُُرطُُٗأ

ماا   ظهره. وراء له ونبذاا  احلق عىل تقد 

مُكۡمُ ُممنُقُ ٱۡلََُُۡوقُلُم﴿ (29) ب   اتبع من )أقول: اهلوى يقتضيه ما ال تعاىل اهلل جهة من يكون ما احلق   ﴾ر 

ي َتْ :تعاىل قوله عليه ينطبق اهلوى
َ
فََرأ
َ
َذََْْمِنْْ﴿أ  إهلك جعلَت  هل سألَته: لو لكن ،[23 ]اجلاثية: َهَواهه﴾ْإِلََههْهْاَّتذ

 من بإيامن أبايل ال ﴾فَلۡيَۡكُفۡر َُُشآءََُُوَمنُفَلۡيُۡؤممنَُشآءََُُفَمن﴿ (هواه إهله فجعل هواه يتبع لكنه ،ال يقول: هواك؟

ُٓ﴿ بمشيئة ليست فمشيئته بمشيئته كان وإن فإنه بفعله، العبد استقالل يقتيض ال وهو كفر. من كفر وال آمن ُإمن ا
ۡعتَۡدنَا

َ
َّٰلممميَُ﴿ هي أنا ﴾أ ملظ  َحاَطُُنَاًراُل

َ
مهممُُۡأ ادمُقَها ُُب  النار. من هبم حييط ما به شّبه (.اخليمة وهو) طهافسطا ﴾ُسَ

ُِإَون﴿ نار من حائط وقيل: دخاهنا. رسادقها وقيل: الفسطاط. حول تكون التي احلجرة الرسادق وقيل:
ُْ ُْ﴿ العطش من ﴾يَۡستَغميثُوا مَمآء ُُُيَغاثُوا ُيَۡشومي﴿ (عَكره أي:) الزيت كدرديِّ  :وقيل املذاب. كاجلسد ﴾َكٱلُۡمۡهلُمُب

ُۡ م إذا ﴾وُُجوهَ ُٱل مۡئَسُ﴿ حرارته فرط من لي ََّشب ق دِّ اُبُُب َ  وهو مت كأ. ﴾٢٩ُُمۡرَتَفًقا﴿ النار ﴾وََسآَءۡتُ﴿ امل ْهل ﴾ٱلش 

 النار. ألهل ارتفاق فال وإال ،﴾اُمۡرَتَفقُُٗوََحُسَنۡتُ﴿ :قوله ملقابلة

(31) ﴿
مينَُُإمنُ  ُُْٱَّل  َُُْءاَمنُوا َّٰلمَحَّٰتُمُوََعمملُوا  باحلقِّ  آمنوا والذين قيل: كأنه اإليامن، اختار من بيان) ﴾ٱلص 

يعَُُُلُُإمن ا﴿ (إليك أوحي الذي ۡجرَُُنُضم
َ
ۡحَسنََُُمنُُۡأ

َ
 نجزهيم بل ضياعاا، تذهب أعامهلم نرتك ال أي:) ﴾٣٠َُعَمًلُُأ

 .(التفاسري[ عيون من ]املقتطف اجلزاء أفضل عليها

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

چڃڃڃڄڃڄڄڄڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳگگگگککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۇۆۇڭ

ىىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ
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ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ (31)
ُ
َُّٰتُُلَُهمُُۡأ نَۡهَّٰرََُُُتۡتمهممُُُممنََُتۡرميَُعۡدنُ َُجن 

َ
َساومرَُُممنُُۡفميَهاَُُيَل ۡونَُُٱِۡل

َ
َهبُ ُممنُأ

ُثميَابًاَُويَلۡبَُسونَُُذَ
من﴿ طراوة وأكثرها األلوان أحسن اخلضة ألن ﴾اُخۡۡضُٗ ُُم  قُ ُُسنُدس   َغل ظَ  وما الديباج من َرق   مم ا ﴾ِإَوۡستََۡبَ

ُ﴿ األعني وتلذ األنفس هيتشت ما فيها أن عىل للداللة النوعني بني مجعَ  منه. ت كم ُُفميَهاُيَُُ مم  ُ ََُعَ مكم َرآئ
َ
 عىل ﴾ٱِۡل

مني هيئة هو كام الرسر مۡعمَُ﴿ املتنعِّ ها اجلنة   ﴾ٱثل َواُبُُن  متكأ. ﴾٣١ُاُمۡرَتَفقُٗ﴿ األرائك   ﴾وََحُسنَۡتُ﴿ ونعيم 

ثَٗلُُلَُهمَُوٱۡضمۡبُ﴿ (32)  اسمه كافر   إرسائيل؛ بني من أخوان مها ﴾ر ُجلَۡيُم﴿ واملؤمن للكافر ﴾م 

 وعقاراا، ِضياعاا  هبا الكافر فاشرتى فتشاطرا، دينار، آالف ثامنية أبيهام من َوِرثا هيوذا، اسمه ومؤمن قطروس

مها وآَل  اخلري، وجوه يف املؤمن ورَصفها  خمزوم؛ بني من أخوان هبام املمث ل   وقيل: تعاىل. اهلل حكاه ما إىل أمر 

َُجَعلۡنَا﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول َقبل سلمة أم زوج اهلل عبد سلمة أبو وهو ومؤمن األسد، بدع بن األسود وهو كافر
همَما َحدم

َ
ۡعَنَّٰبُ ُممنُۡ﴿ بستانني ﴾َجن تَۡيُمُِلم

َ
منَۡخلُ ُوََحَفۡفَنَُّٰهَما﴿ كروم من ﴾أ  مؤزراا  هبام حميطة النخيل وجعلنا ﴾ب

 والفواكه، لألقوات جامعاا  منهام كل ليكون ﴾٣٢َُزرَٗۡعُ﴿ وسطهام ﴾بَيۡنَُهَماُوََجَعلۡنَا﴿ كرومهام هبا (ملتفاا  أي:)

 األنيق. والرتتيب احلسن الشكل عىل العامرة متواصل

ۡتَا﴿ (33) ُكلََهاَُءاتَۡتُُٱۡۡلَن تَۡيُمُكم
ُ
مۡنهَُُُتۡظلممَُولَمُۡ﴿ ثمَرها ﴾أ  يف ي عهد ﴾ا ُُ َُٗشۡيُ﴿ أكلها من تنقص ومل ﴾م 

ۡرنَا﴿ غالباا  عام يف وتنقص امع يف تتم   الثامر فإن البساتني، سائر َّٰلَُهَماَُوفَج  َل  فإنه رشهبام ليدوم ﴾٣٣ُاَنَهرُُٗخم

 هباؤمها. ويزيد األصل،

بمهۦمَُفَقاَلُ﴿ اجلنتني سوى املال من أنواع ﴾َثَمرُلََُلُۥَُوََكنَُ﴿ (35) ۥُُٓوَُهوَُُلمَصَّٰحم نَا َُُُيَاومُرهُ
َ
ۡكَثُُُأ

َ
َُماٗلُُممنَكُُأ

َعزُ 
َ
 معه. ينفرون الذين ألهنم ذكوراا، أوالداا  وقيل: وأعواناا. َحَشاما  ﴾٣٤ُاَنَفرَُُٗوأ
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 به يطوف بصاحبه ﴾َجن تَُهۥَُوَدَخَلُ﴿ (34)

ممُلُوَُهوَُ﴿ هبا ويفاخره فيها هۦمَُظال َۡفسم م  هلا ضار   ﴾نل 

ْجبه ْفره بع  ُُٓقَاَلُ﴿ وك  ُظنُ َُما
َ
نُأ

َ
ُُٓتَبميدَُُأ ۦم ه  أنْ  ﴾َهَّٰذم

بَدُٗ﴿ اجلنة هِذهِ  تفنى
َ
 ومتادي أمله للطو ﴾٣٥ُاأ

 بمهلته. واغرتاره غفلته

(34) ﴿ُٓ ُظنُ َُوَما
َ
اَعةَُُأ مَمةُُٗٱلس  َُولَئمن﴿ كائنة ﴾قَآئ

ُُإمَلَُُّٰر دمدت ُ م ﴿ زعمَت  كام بالبعث ﴾َرب 
َدنُ  جم

َ
ُاَخۡيَُُِٗل

منَۡها  ألهنا وعاقبة، مرجعاا  ﴾٣٦ُاُمنَقلَبُٗ﴿ جنته من ﴾م 

 ادهالعتق ذلك عىل أقسم وإنام باقية. وتلك فانية

 واستحقاقه الستئهاله أواله ما أواله إنام تعاىل أنه

 يلقاه. أينام معه وهو لذاته إياه

بُُهۥََُلُۥُقَاَلُ﴿ (34) ۥُُٓوَُهوََُُصاحم َكَفۡرَتَُُُيَاومُرهُ
َ
ُأ

مي مٱَّل  ُُثمُ ﴿ أصلك مادة ألنه ﴾تَُراب ُُممنَُخلََقَكُُب
ََّٰكُُُثمُ ﴿ القريبة مادتك فإهنا ﴾ن ۡطَفة ُُممن ى ُٗلُرَجَُُُسو 
لك عَدلك ثم ﴾٣٧  مبلغ بالغاا  ذكراا  إنساناا  وكم 

 ألن تعاىل، باهلل كفراا  بالبعث كفره جعل الرجال.

 بدء عىل َقِدرَ  من فإن الرتاب، من إياه خلقه عىل اإِلنكار رتب ولذلك تعاىل، اهلل قدرة كامل يف الشك   منشأه

 منه. يعيده أن َقِدرَ  منه خلقه

َّٰكمن ا ُ﴿ (38) ُُُُهوَُُل  ُُٱّلل  م ُۡشمكَُُُوَلَُُٓرب 
ُ
ُُٓأ م مَرب  َحدُُٗب

َ
 لكن معناه: عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال) ﴾٣٨ُاأ

 (.ريب تعاىل اهلل هو أقول أنا

َُُُشآءََُُما﴿ دخوهلا عند قلت وهال   ﴾قُلَۡتَُُجن تََكَُُدَخلَۡتُُإمذَُُۡولَۡوَلُٓ﴿ (39) ، تعاىل اهلل شاء ما ﴾ٱّلل   كائن 

ُُقُو ةََُُلُ﴿ أبادها شاء وإن اهاأبق شاء إن م ُُإمل  مٱّلل   نفسك عىل بالعجز اعرتافاا  تعاىل، باهلل إال قوة ال :قلت فهال ﴾ب

نَا ُُتََرنُمُإمن﴿ وإقداره فبمعونته أمرها وتدبري عامرهتا من لك تيرس   ما وأن ،وعال جل   هلل والقدرة
َ
قَل ُُأ

َ
َُماٗلُُممنَكُُأ

ت ذلك )وألجل ﴾٣٩ُاَوَودَلُٗ  .(]املقتطف[ وتعظ مت عل   تكرب 

َُُٓفَعَسَُّٰ﴿ (51) م نَُرب 
َ
منُاَخۡيُُٗيُۡؤتمَيُمُأ َلُ﴿ إِليامين اآلخرة يف أو الدنيا يف ﴾َجن تمَكُُم   عىل ﴾َعلَۡيَهاَُويُرۡسم

منَُُاُحۡسبَانُٗ﴿ لكفرك جنتك َمآءمُُم   أو ها،بتخريب التقدير به واملراد احلساب. بمعنى وقيل: الصواعق. وهي ﴾ٱلس 

 وأشجارها. نباهتا باستئصال عليها يزلق ملساء أرضاا  ﴾٤٠َُزلًَقاُاَصعميدَُُٗفتُۡصبمحَُ﴿ السيئة األعامل حساب عذاب

وُۡ﴿ (51)
َ
ه. يف تردداا  الغائر للامء ﴾٤١ُاَطلَبََُُٗلُۥُتَۡستَطميعَُُفَلَن﴿ األرض يف غائراا  أي: ﴾اَغۡورَُُٗمآؤَُهاُيُۡصبمحَُُأ  ردِّ
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يَطُ﴿ (52) حم
ُ
ۦمَُوأ مثََمرمه ۡصبَحَُ﴿ منه وأنذره صاحبه توقعه حسبام أمواله وأهلكت ﴾ب

َ
مُبُُفَأ ۡيهمُُُيَقل   ﴾َكف 

َُّٰ﴿ وحترساا  تلهفاا  لبطن ظهراا  ََُُٓعَ نَفقََُُما
َ
َُ﴿ الندم عن كناية الكفني تقليب ألن عامرهتا، يف ﴾فميَهاُأ  ﴾َخاوميَةُ َُوهم

َُّٰ﴿ ساقطة َهاََُعَ َُُويَُقوُلُ﴿ فوقها الكروم وسقطت رضاأل عىل عروشها سقطت بأن ﴾ُعُروشم َّٰلَۡيتَنم ُۡشمكُُۡلَمَُُۡي
ُ
ُأ

ُٓ م مَرب  َحدُُٗب
َ
ر كأنه ﴾٤٢ُاأ يِتَ  أنه وعلم أخيه، موعظة تذك  كه، ِقَبل ِمن أ   اهلل هيلك فلم مَّشكاا  يكن مل لو فتمنى رِشْ

 منه. سبق ما عىل وندماا  الَّشك من توبة يكون أن وحيتمل بستاَنه. تعاىل

ُۥُتَُكنَُولَمُۡ﴿ (53) ونَُهۥُفمئَةلَُُل   بمثله اإِلتيان أو املهلك رد أو اإِلهالك بدفع نرصه عىل يقدرون ﴾يَنُۡصُ

مُُُدونُمُممن﴿ اََُكنََُُوَما﴿ وحده ذلك عىل القادر فإِنه ﴾ٱّلل  ً  منه. تعاىل اهلل انتقام عن بقوته ممتنعاا  كان وما ﴾٤٣ُُمنتَۡصم

مَكُ﴿ (55) مُُٱلَۡوَلَّٰيَةُُ﴿ حلالا وتلك املقام ذلك يف ﴾ُهنَال ُ ُّللم  م  غريه عليها يقدر ال وحده، له النرصة ﴾ٱۡۡلَق 

 ألوليائه. أي: ﴾٤٤ُاُعۡقبُُٗوََخۡيُ ُاثََوابَُُٗخۡيلُُُهوَُ﴿

ثََلُُلَُهمَُوٱۡضمۡبُ﴿ (54) ۡنيَاُٱۡۡلَيَوَّٰةمُُم   أو زواهلا، ورسعة زهرهتا يف الدنيا احلياة تشبهه ما هلم واذكر ﴾ٱدل 

نَزلَۡنَّٰهَُُُكَمآءُ ﴿ ةالغريب صفتها
َ
َمآءمُُممنَُُأ مهۦمُفَٱۡختَلََطُُٱلس  َُُنبَاُتُُب ۡرضم

َ
 من بعضاا  بعضه وخالط بسببه، فالتف   ﴾ٱِۡل

ۡصبَحَُ﴿ وتكاثفه كثرته
َ
يمُُٗفَأ َُّٰح ُُتَۡذُروهُُ﴿ مكسوراا  مهشوماا  ﴾اَهشم مَي قه ﴾ٱلر  َُُُوََكنَُ﴿ تفرِّ َُُّٰٱّلل  ُمََُعَ

ء ُُُك   من ﴾ََشۡ

ًرا﴿ ءواإِلفنا اإِلنشاء ۡقَتدم  قادراا. ﴾٤٥ُم 
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ۡنيَا ُُٱۡۡلَيَوَّٰةمُُزمينَةَُُُوٱۡۡلَنُونَُُٱلَۡماُلُ﴿ (54)  ﴾ٱدل 

 قريب عام عنه وتفنى دنياه يف اإِلنسان هبا نيتزي  

َّٰلمَحَُّٰتَُُوٱۡلَبَّٰقمَيَُّٰتُ﴿  التي اخلريات وأعامل ﴾ٱلص 

ْت  ما فيها ويندرج اآلباد. أبد ثمرهتا له تبقى  فرسِّ

 وصيام احلج وأعامل اخلمس الصلوات من به

 اهلل إال إله وال هلل واحلمد اهلل وسبحان رمضان

مَكُُعمندََُُخۡيُ ﴿ الطيب والكالم أكرب واهلل  من ﴾َرب 

َمٗلُُوََخۡيُ ﴿ (جزاءا  :)أي ﴾اثََوابُٗ﴿ والبنني املال
َ
ُأ

 يأمل كان ما اآلخرة يف هبا ينال صاحبها ألن ﴾٤٦

مَُُوََخۡيُ ﴿ )أقول: الدنيا يف هبا
َ
 ما خري أي: ﴾ٗلُأ

 من وغريها الصالة أعامهلم من العباد به يرجو

 (.الصاحلات عاملألا

َُُُويَۡومَُ﴿ (54) م بَاَلُُنَُسي   نقلعها يوم واذكر ﴾ٱۡۡلم

ها  هباء فنجعلها هبا نذهب أو اجلو. يف ونسريِّ

ۡرَضَُُوتََرى﴿ منبثاا 
َ
 حتت من برزت بادية، ﴾بَارمزَةُُٗٱِۡل

َنَُّٰهمُۡ﴿ هايسرت ما عليها ليس اجلبال  ﴾وََحَشۡ

َحدُُٗممۡنُهمُۡ﴿ نرتك فلم ﴾ُنَغادمرُُۡفَلَمُۡ﴿ املوقف إىل ومجعناهم
َ
 .﴾٤٧ُاأ

(58) ﴿ُْ َُُّٰوَُعرمُضوا مَكََُُعَ  فيهم ليأمر بل ،ليعرفهم ال السلطان عىل املعروضني اجلند بحال حاهلم شب هَ  ﴾َرب 

ۡئتُُمونَاُل َقدُۡ﴿ أحداا  أحد   حيجب ال مصطفني، ﴾اَصف ُٗ﴿ َلَُُخلَۡقَنَُّٰكمَُُۡكَماُجم و 
َ
ة ۚ ُأ  من معكم يشء ال عراةا  ﴾َمر 

ل نُزََعۡمتُمُُۡبَۡلُ﴿ لقوله: األوىل، كخلقتكم أحياء أو ولد،وال املال
َ
َۡعَلُُأ وۡعمدُُٗلَُكمُجن   الوعد إلنجاز وقتاا  ﴾٤٨ُام 

قتم( وما لكم لواقا السالم عليهم األنبياء أن أي )أقول: به بوكمكذ األنبياء وأن والنشور، البعثب  .صد 

عَُ﴿ (59) ُٱلُۡمۡجرممميََُُفََتَى﴿ امليزان يف أو والشامئل األيامن يف األعامل، صحائف ﴾ٱلۡكمَتَُّٰبَُُووُضم
ا﴿ خائفني ﴾ُمۡشفمقميَُ ََّٰوۡيلَتَنَاَُويَُقولُونَُ﴿ الذنوب من ﴾فميهمُُممم   بني من هبا اهلكو التي هلكتهم ينادون ﴾َي

باا  ﴾ٱلۡكمَتَّٰبُمَُهََّٰذاَُمالُم﴿ ([لويسألا ]تفسري اهلالك أي: إقباله يطلب بشخص بيههاتش عىل نداؤوها) اهللكات  تعج 

َُُٓكبميَةًَُُوَلُ﴿ صغرياا( ذنباا  أي:) صغرية َهنَة ﴾َصغميَةُُُٗيَغادمرَُُُلُ﴿ شأنه من ََّٰها ُُإمل  ۡحَصى
َ
ها إال ﴾أ  هبا وأحاط عد 

﴿ُْ َُُْماَُووََجُدوا َُُٗعمملُوا َحدَُُٗرب َكَُُيۡظلممَُُُوَلُ﴿ الصحف يف مكتوباا  ﴾اُ َحاضم
َ
 يزيد أو يفعل، مل ما عليه فيكتب ﴾٤٩ُاأ

 لعمله. (املوافق أي:) املالئم عقابه يف

َمَلَٰٓئمَكةمُُقُلۡنَاُِإَوذُۡ﴿ (41)
ملۡ ُُْل ُُْٓأِلَدمَُُٱۡسُجُدوا ُُٓفََسَجُدٓوا ره ﴾إمبۡلميَسُُإمل  َمةا  لكونه مواضع يف كر   لألمور مقدِّ

ر صنيعهم واستقبح املفتخرين عىل شن ع ملا هناوه   املحاّل. تلك يف ابياهن املقصود  إبليس. سنن من بأنه ذلك قر 
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 الشيطان وتسويل الشهوات حب هبا االغرتار سبب وكان عنها واملعرض بالدنيا املغرور حال بني   لّما أو

دهم  ثم وأعالها، أنَفسها من وأبقى خري الصاحلة واألعامل الزوال، عرضة بأهنا الدنيا زخارف يف أوالا  زه 

رهم ن ُمُممنَََُُكنَُ﴿ القديمة العداوة من بينهم ما بتذكري الشيطان عن نف  ۡمرمَُُعنَُُۡفَفَسقَُُٱۡۡلم
َ
ُُأ  ٓ مهۦم  عن فخرج ﴾َرب 

 أصله يف جنِّياا  كان ألنه إبليس عىص وإنام َألبتة، يعىص ال املَلك أن عىل دليل وفيه السجود. برتك أمره

﴿
َفتَتُ 
َ
ُذونَُهۥأ جد ما أَعقيَب  ﴾خم ۥُٓ﴿ تتخذونه منه و  مي تَُه َآءَُ﴿ أوالده ﴾َوُذر  ۡوَلم

َ
ُُممنُأ  يب، فتستبدلوهنم ﴾ُدونم

مۡئَسَُُعُدو  ۚ ُلَُكمُُۡوَُهمُۡ﴿ طاعتي بدل فتطيعوهنم َّٰلممميَُُب ملظ   وذريته. إبليس   تعاىل، اهلل من ﴾٥٠ُبََدٗلُُل

(41) ﴿ُٓ ا ۡشَهدت ُهمُُۡم 
َ
َُُمََّٰوَّٰتُمٱلسُ َُخلۡقَُُأ ۡرضم

َ
هممَُُۡخلۡقََُُوَلَُُوٱِۡل نُفسم

َ
 خلق وذريته إبليس إحضار نفى ﴾أ

 كام ذلك، يف هبم (االستعانة) االعتضاد نفي عىل ليدل بعض، خلق بعضهم وإحضارَ  واألرض السموات

ح ذَُُُكنُتَُُوَما﴿ بقوله: به رص  ميَُُُمت خم ل   تعاىل اهلل د ونِ  ِمن ْولَِياءأَ  الختاذهم رداا  أعواناا، أي: ﴾٥١ُاَعُضدُُٗٱلُۡمضم

 وقيل: فيها. االشرتاكَ  يستلزم فيه واالشرتاك   اخلالقية، توابع من العبادة استحقاق فإن العبادة. يف له رشكاءَ 

 آمنوا لو حتى غريهم يعرفها ال بعلوم خصصتهم وما ذلك خلق أشهدهتم ما واملعنى: للمَّشكني، الضمري

 أي:) أعتضد أن يل ينبغي ال فإنه للدين، نرصهتم يف طمعاا  قوهلم إىل تفْت تل فال يزعمون، كام الناس تبعهم

 لديني. باملضلني (وأتقوى أستعني

ُْ﴿ للكافرين تعاىل اهلل أي: ﴾َيُقوُلَُُويَۡومَُ﴿ (42) ََكٓءميَُُنَاُدوا مينَُُُُشَ  شفعاؤكم أو رشكائي أهنم ﴾زََعۡمتُمُُۡٱَّل 

بد ما واملراد للتوبيخ. مهمزع عىل الَّشكاء وإضافة عذايب. من ليمنعوكم  وذريته إبليس وقيل: دونه. من ع 

ُُْفَلَمُۡ﴿ لإِلغاثة فناَدوهم ﴾فََدَعوُۡهمُۡ﴿ يبُوا  وآهلتهم الكفار بني ﴾بَيۡنَُهمُوََجَعلۡنَا﴿ يغيثوهم فلم ﴾لَُهمُُۡيَۡستَجم

مقُٗ﴿ ۡوب  وجعلنا :أي الَوْصل، البني وقيل: هالك. شدهتا يف هي عداوةا  أو النار. وهو فيه يشرتكون مهلكاا  ﴾٥٢ُام 

 القيامة. يوم هالكاا  الدنيا يف تواصلهم

ُُْٱنل ارَُُٱلُۡمۡجرمُمونََُُورََءا﴿ (43) ن ُهم﴿ فأيقنوا ﴾َفَظن ٓوا
َ
َواقمُعوَهاُأ َُُْولَمُۡ﴿ فيها واقعون خمالطوها ﴾م  ََُيمُدوا

 إليه. ينرصفون مكاناا أو انرصافاا، ﴾٥٣ُاَمۡۡصمفَُُٗعۡنَها
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ََُُص ۡفنَاَُقدَُۡولَُ﴿ (45) ُُٱلُۡقرَۡءانُمَُهََّٰذاُفم ملن اسم ُل
ُمُممن

ل  ُُُك 
َُوََكنَُ﴿ إليه حيتاجون جنس كل من ﴾َمثَ
نَسَّٰنُُ ۡكَثَُُٱۡۡلم
َ
ء ُُأ  ﴾٥٤َُجَدٗلُ﴿ اجلدل منه يتأتى ﴾ََشۡ

 بالباطل. خصومة

نُٱنل اَسَُُمنَعََُُوَما﴿ (44)
َ
ُُْأ َُجآَءُهمُُُإمذُُۡيُۡؤممنُٓوا

 املبني والقرآن الداعي الرسول وهو ﴾ٱلُۡهَدىَُّٰ

﴿ُْ ُٓ﴿ الذنوب من ﴾َرب ُهمَُُۡويَۡستَۡغفمُروا نُإمل 
َ
تميَُهمُُۡأ

ۡ
ُتَأ

لميَُُُسن ةُُ و 
َ
 سنة تأتيهم أن انتظار أو طلب إال ﴾ٱِۡل

وُۡ﴿ االستئصال وهي األولني،
َ
تميَُهمُُُأ

ۡ
 ﴾ٱلَۡعَذاُبُُيَأ

 عياناا. ﴾٥٥ُُقُبٗلُ﴿ اآلخرة عذاب

ُلَُُوَما﴿ (44) ُُرَۡسلميَُٱلۡمُُُنُرۡسم مينَُُإمل  م ُُمبَش 
رميَن ُ ُلُ﴿ والكافرين للمؤمنني ﴾َوُمنذم مينََُُويَُجَّٰدم ُٱَّل 
ُْ َبَّٰطملُمَُكَفُروا

مٱلۡ  ظهور بعد اآليات باقرتاح ﴾ب

 الكهف أصحاب قصة عن والسؤال املعجزات،

ُْ﴿ تعنتاا  ونحوها ُۡدحمُضوا مهمَُُلم  باجلدال ليزيلوا ﴾ب

ه عن ﴾ٱۡۡلَق  ُ﴿ ُْوَُ﴿ ويبطلوه مقرِّ َُذٓوا ُُٱَّت   يعني ﴾َءاَيَّّٰتم

ُٓ﴿ القرآن َُُْوَما ُروا نذم
ُ
 استهزاء. ﴾٥٦ُاُهُزوُٗ﴿ العقاب من به أنذروا والذي أي: ﴾أ

ۡظلَمَُُُوَمنُۡ﴿ (44)
َ
مرَُُممم نُأ مهۦمَُيَّٰتمُأَِبُذُك  ۡعَرَضُ﴿ بالقرآن ﴾َرب 

َ
َُ﴿ هبا يتذكر ومل يتدب رها فلم ﴾َعۡنَهاُفَأ َُونَسم

َمۡتَُُما ََُُّٰجَعلۡنَاُإمن ا﴿ عاقبتهام يف يتفكر ومل واملعايص الكفر من ﴾يََداهُ ُُقَد  مهممََُُۡعَ ن ةًُُقُلُوب كم
َ
 عباس ابن )قال ﴾أ

ن﴿ أغطية( أي عنهام: تعاىل اهلل ريض
َ
ُٓ﴿ يفقهوه أن كراهة ﴾َيۡفَقُهوهُُُأ مهممَُُۡوفم  حق يستمعوه أن يمنعهم ﴾اُ َوقۡرَُُٗءاذَان

ُُْفَلَنُلُۡهَدىَُّٰٱُإمَلُُتَۡدُعُهمُُِۡإَون﴿ استامعه بَدُُٗإمًذاَُيۡهتَُدٓوا
َ
 يسمعون. وال يفقهون ال ألهنم تقليداا، وال حتقيقاا  ﴾٥٧ُاأ

ُذُهمُلَوُۡ﴿ بالرمحة املوصوف   ﴾ٱلر ِۡحَةمُ ُُذو﴿ املغفرة البليغ ﴾ٱلَۡغُفورَُُُوَرب َكُ﴿ (48) مَماُيَُؤاخم ُُْب َلَُُكَسبُوا ُلََعج 
وۡعمدُلُل ُهمُبَل﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عداوة يف إفراطهم مع قريش بإمهال ذلك عىل استشهاد   ﴾ٱلَۡعَذاَبُ ُلَُهمُُ  وهو ﴾م 

ُُْل ن﴿ القيامة يوم أو بدر، يوم مهۦمُممنََُيمُدوا مٗلُُُدون  ملجأ. وال َمنجى ﴾٥٨َُمۡوئ

ملَۡكُ﴿ (49) ۡهلَۡكَنَُّٰهمُۡ﴿ وأضاهبم وثمود عاد قرى يعني ﴾ٱلُۡقَرىََُُٰٓوت
َ
اُأ ُُْلَم   يببالتكذ كقريش ﴾َظلَُموا

مَمۡهلمكمهممُوََجَعلۡنَا﴿ املعايص وأنواع واملراء وۡعمدُُٗل  عنه يستأخرون ال معلوماا  وقتاا  إِلهالكهم وجعلنا أي: ﴾٥٩ُام 

 عنهم. العذاب بتأخري يغرتوا وال هبم فليعتربوا يستقدمون، وال ساعة

َّٰهُُ﴿ موسى قال إذ واذكر ﴾ُموَسَُُّٰقَاَلُُِإَوذُۡ﴿ (41)  عليهم يوسف بن أفرائيم بن نون بن يوشع ﴾لمَفتَى
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بَۡرحَُُُلُٓ﴿ فتاه سامه ولذلك ويتبعه، َيدمه كان فإنه والسالم، الصالة
َ
َُٰٓ﴿ أسري أزال ال أي: ﴾أ بۡلُغََُُحّت 

َ
َُُّمَۡمعَُُأ

ِعدَ  املَّشق. يل مما والروم فارس بحري ملتقى وهو ﴾ٱۡۡلَۡحَرۡينُم وُۡ﴿ فيه اخلض لقاء و 
َ
َُُأ ۡمضم

َ
 أو ﴾٦٠ُاُحُقبُُٗأ

يِض   أو املجمع بلوغ إما يقع حتى واملعنى: طويالا. اناا زم أسري ب. م  ب: احل ق   سنة. ثامنون وقيل: الدهر، واحل ق 

 هبا، فأعجب بليغة خطبة مرص ودخوله القبط هالك بعد الناس خطب والسالم الصالة عليه موسى أن روي:

 البحرين بمجمع وهو اخلض، عبدنا بل :إليه تعاىل اهلل فأوحى ال. فقال: منك؟ أعلم أحداا  تعلم هل له: فقيل

 الذي قال: إليك؟ أحب   عبادك أي   ربه: سأل والسالم الصالة عليه موسى إن وقيل: .الشيخان[ أخرجه ]احلديث

 من قل   اهلوى هذا )أقول: اهلوى. يتبع وال باحلق يقيض الذي قال أقىض؟ عبادك فأي   قال: ينساين. وال يذكرين

 أن عسى علمه إىل الناس علمَ  يبتغي الذي قال: أعلم؟ عبادك فأي   قال: (.تعاىل اهلل أعانه من إال منه، َيلص

ه أو هدى عىل تدله كلمة يصيب  عليه، فاْدللني مني أعلم عبادك يف كان إن فقال: (.هالك أي:) ردى عن ترد 

 قال: به؟ يل كيف قال: رة.الصخ عند الساحل عىل قال: أطلبه؟ أين قال: السالم. عليه اخلض منك أعلم قال:

 فأخرْبين، احلوت فقدَت  إذا لفتاه: فقال هناك. فهو فقدته فحيث (،زنبيل أي:) ِمكتل يف (مشوياا ) حوتاا  تأخذ

 يمشيان. فذهبا

ا﴿ (41) يَا﴿ البحرين جممع أي: ﴾بَيۡنمهمَماَُُّمَۡمعَُُبَلََغاُفَلَم   والسالم الصالة عليه موسى نيس ﴾ُحوَتُهَماُنَسم

ف طلبهي أن  عليه موسى أن روي: البحر. يف ووقوعه حياته من رأى ما له يذكر أن يوشع ونيس حاله، ويتعر 

 السالم. عليهام اخلض أو ملوسى معجزة البحر يف ووثب املشوي   احلوت فاضطرب رقد، والسالم الصالة

أ وقيل: دَ  نسيا وقيل: املاء. يف ووثب فعاش عليه، املاءَ  فانتضح احلياة، عني من يوشع توض   يكون وما أْمِره تفق 

َذَُ﴿ باملطلوب الظَفرِ  عىل أمارةا  منه َُُسبميلَُهۥُفَٱَّت  بُُٗٱۡۡلَۡحرمُُفم  مسلكاا. البحر يف طريقه احلوت فاختذ ﴾٦١ُاَسَ
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ا﴿ (42) ُقَاَلُ﴿ البحرين جممع ﴾َجاَوَزاُفَلَم 
َّٰهُُ منَاُلمَفتَى ُممنُينَالَقمُُلََقدُۡ﴿ به نتغدى ما ﴾َغَدآَءنَاَُءات
 جاوز حتى َينَصب مل قيل: ﴾٦٢ُانََصبَُُٗهََّٰذاَُسَفرمنَا

 الظهر إىل والغد الليلة وسار جاوزه فلاّم  املوعد،

 وقيل: (.التعب أي:) والنَصب اجلوع عليه ألِقَي 

 غريه. سفر   يف موسى (َيتَعْب  مل أي:) ْعَي يَ  مل

رََءيَۡتُُقَاَلُ﴿ (43)
َ
ُُٓإمذُُۡأ َوۡينَا

َ
 دهاين ما أرأيَت  ﴾أ

ۡخَرةمُُإمَلُ﴿ أوينا إذ (أصابني أي:)  يعني ﴾ٱلص 

 هي وقيل: موسى. عندها رقد التي الصخرة

 ملكان عَلم   وهو) الزيت هنر دون التي الصخرة

ي هناك، مِّ  عىل الزيت أشجار لكثرة الزيت بنهر س 

ُ﴿ (جانبه يُتُُفَإمن م  نسيت أو فقدت ه. ﴾ٱۡۡلُوَتُُنَسم

ُٓ﴿ منه رأيت   بام ذكَره نَُوَما
َ
َّٰنميهُُأ َُُسى ۡيَطَّٰنُُُإمل  نُُۡٱلش 

َ
ُأ

ُ ۥ  ۡذُكَرهُ
َ
 وهو الشيطان. إال ذكره أنساين وما أي: ﴾أ

 بوساوسه. له الشيطان بشغل نسيانه عن اعتذار

 ملا لكنه مثلها، ي نسى ال عجيبة كانت وإن واحلال

َي  هاهت قل   وألَِفها والسالم الصالة عليه موسى عند أمثاهلا بمشاهدة (اعتاد أي:) َضِ  ذلك نيس ولعله هبا. امم 

 مشاهدة من عراه بام القدس جناب إىل (موجوداته مجيع أي:) رشارشه وانجذاب االستبصار يف الستغراقه

َذَُ﴿ لنفسه هضاما  الشيطان إىل نَسَبه وإنام الباهرة. اآليات َُُسبميلَُهۥَُوٱَّت   عجباا. اختاذاا  أي: ﴾٦٣ُاَعَجبُُٗٱۡۡلَۡحرمُُفم

مَكُُقَاَلُ﴿ (45) َّٰل ُ ُُكن اَُما﴿ احلوت أمر   أي: ﴾َذ ا﴿ املطلوب أمارة ألنه نطلب، ﴾َنۡبغم َُُٰٓفَٱۡرتَد   ﴾َءاثَارمهمَماََُعَ

ان ﴾٦٤ُاقََصٗصُ﴿ فيه جاءا الذي الطريق يف فرجعا  الصخرة. أتيا حتى اتباعاا  آثارمها يت بعان أي قصصاا، يقص 

منُُۡاَعۡبدُُٗفَوََجَدا﴿ (44) ُُٓم   ملكان بن بليا واسمه السالم، عليه اخلض أنه ىلع واجلمهور ﴾عمبَادمنَا

منُُۡرَِۡحَةَُُٗءاَتۡيَنَّٰهُُ﴿ نَاُم  ض أن بد فال نبوته، يف خمتَلف   السالم عليه اخلض )أقول: والنبوة الوحي هي ﴾عمندم  نفوِّ

ن اُممنُوََعل ۡمَنَّٰهُُ﴿ (تعاىل اهلل إىل األمر ُ  الغيوب. علم وهو فيقنا،بتو إال ي علم وال بنا َيتص مما ﴾٦٥ُاعملۡمُُٗدل 

ت بمُعَكَُُهۡلُُُموَسَََُُّٰلُۥُقَاَلُ﴿ (44)
َ
َُُٰٓأ نََُعَ

َ
مَمنُمُأ

ا﴿ تعلمني أن رشط عىل ﴾ُتَعل  مۡمَتُُممم   ذا علاما  ﴾٦٦ُارُۡشدُُُٗعل 

 أبواب يف رشطاا  يكن مل ما غريه من يتعلم أن رشيعة صاحب وكونه نبوته ينايف وال اخلري. إصابة وهو رشد،

 وقد مطلقاا، ال وفروعه الدين أصول من به ب عث فيام إليه أرسل ممن أعلم يكون أن ينبغي الرسول فإن الدين،

 يرشده أن منه وسأل له، تابعاا  يكون أن واستأذن نفسه، فاستجهل واألدب، التواضع غاية ذلك يف راعى

 عليه. تعاىل اهلل أنعم ما بعضِ  بتعليم عليه وي نعم

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگک

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ڭڭۓۓےےھھھھہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ائىېىېېېۉۉۅۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

جئییییىئىئىئېئېئېئ

جتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ

 مجحجيثىثمثجثيتىتمتختحت
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َُُلَنُإمن َكُُقَاَلُ﴿ (44) َُُۡستَطميعَُت  كأنه التأكيد، من وجوه عىل معه الصرب استطاعة عنه نفى ﴾٦٧ُاَصَۡبَُُٗمعم

 بقوله: عنه واعتذر ذلك وعلَل  يستقيم، وال يصح   ال مما

َُُُوَكۡيَفُ﴿ (48) َُُّٰتَۡصَبم مهۦمَُُتمۡطُُلَمَُُۡماََُعَ  أمور   من أتوىل ما عىل نبي   وأنت تصرب وكيف أي: ﴾٦٨ُاُخَۡبُُٗب

ها  خربك. هبا حيط مل وبواطن ها ناكريم ظواهر 

ُُٓقَاَلُ﴿ (49) ُدنم َُُُشآءَُُإمنَُستَجم مرُُٗٱّلل  نكِر غري معك ﴾اَصاب َُُوَلُٓ﴿ عليك م  ۡعصم
َ
ۡمرُُٗلََكُُأ

َ
 ستجدين أي: ﴾٦٩ُاأ

. وغري صابراا   مشاهدة فإن األمر؛ بصعوبة لِعلمه أو (الترب ك أي:) للتيمن إما باملشيئة الوعد وتعليق عاص 

 تعاىل. اهلل بمشيئة واقعة   العباد أفعال أن عىل دليل وفيه خالف. بال شديد   املعتاد خالف عىل والصربَ  ادالفس

ُُفَإمنُمُقَاَلُ﴿ (41) ُُ َُتَۡسُُفََلُُٱت بَۡعتَنم نم
ءُ َُعنُلۡ  تعلمْ  ومل مني أنكرَته يشء عن بالسؤال تفاحتني فال ﴾ََشۡ

َُٰٓ﴿ صحته وجهَ  َثَُُحّت  ۡحدم
ُ
 ببيانه. أبتدئك حتى ﴾٧٠ُاۡكرُٗذمُُممۡنهُُُلََكُُأ

َُٰٓ﴿ السفينة يطلبان الساحل عىل ﴾فَٱنَطلََقا﴿ (41) َُُركمبَاُإمذَاَُحّت  فمينَةمُُفم  عليه اخلض أخذ ﴾َخَرَقَها ُُٱلس 

َخَرۡقتََهاُقَاَلُ﴿ ألواحها من لوحني قلع بأن السفينة فخرق فأساا  السالم
َ
ُۡغرمَقُُأ ۡهلََهاُّلم

َ
 سبب   خْرقها فإن   ﴾أ

ۡئَتُُلََقدُۡ﴿ أهلها غرق إىل املفيض فيها املاء خوللد . أمراا  أتيت ﴾٧١ُاإمۡمرُُٗاُ ًَُشۡيُُجم  عظياما

لَمُُۡقَاَلُ﴿ (42)
َ
قُۡلُُأ

َ
َُُتَۡستَطميعَُُلَنُإمن َكُُأ . ذكره ملِا تذكري   ﴾٧٢ُاَصَۡبَُُٗمعم  قبل 

َُُلُُقَاَلُ﴿ (43) مَماُتَُؤاخمۡذنم يُتُُب  اعتذار وهو عليه. يعرتض ال بأن وصي ته يعني نسيته، بالذي ﴾نَسم

 تؤاخذين ال أي: الرتَك؛ بالنسيان أراد وقيل: هلا. املانع قيام مع املؤاخذة عن النهي معرض يف أخرجه بالنسيان

َُُوَلُ﴿ مرة أول وصيتك من تركت بام ۡمرميُممنُُۡتُرۡهمۡقنم
َ
 من عرساا  (ت لِحقني ال أي:) تغَشني وال ﴾٧٣ُاُعۡۡسُُٗأ

، عىل ملؤاخذةوا باملضايقة أمري  متابعتك. عىل يعرس ذلك فإن املنيسِّ

َُٰٓ﴿ السفينة من خرجا بعدما أي: ﴾فَٱنَطلََقا﴿ (45) َّٰمُُٗلَقميَاُإمذَاَُحّت   أنه عىل للداللة والفاء ﴾َفَقتَلَُهۥُاُغَل

، واستكشاِف  تروِّ  غري من قتله لقيه لّما َقتَلَۡتُُقَاَلُ﴿ ولذلك: حال 
َ
مَغۡيمَُُزكمي َۢةُاَنۡفٗسُُأ ُُب  من طاهرةا  أي: ﴾َنۡفس 

 هبا. فتقاد نفساا  قتلت أو قتلها، يقتيض ذنباا  أذنبت قد يَرها مل أنه أو احللم. تبلغ ومل صغرية كانت فإهنا الذنوب.

ۡئَتُُل َقدُۡ﴿ منتف   األمرين وكال ِقصاصاا، أو حّداا  يباح إنام القتل أن عىل به نب ه  منَكراا. أي: ﴾٧٤ُان ۡكرُُٗاُ َُٗشۡيُُجم
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لَمُُۡقَاَلُ﴿ (44)
َ
قُلُأ

َ
َُُتَۡستَطميعَُُلَنُإمن َكُُل َكُُأ َُمعم

 (مواَجهةا  أي:) مكافحةا  َلَك  فيه زادَ  ﴾٧٥ُاَصَۡبُٗ

 (وْصفاا  أي:) ووْساما  الوصية، رفض عىل بالعتاب

ر ملّا والصرب الثبات بقلة  أي:) االشمئزاز منه تكر 

ه  (ينزجر مل أي:) يْرَعوِ  ومل واالستنكار (التكر 

 مرة. ثاين االستنكار يف زاد حتى مرة أوَل  التذكريب

ّۡلَُكُُإمنُقَاَلُ﴿ (44)
َ
ء َُُعنَُسأ ُفََلَُُبۡعَدَهاََُشۡ

ۡبنم ُ ُُممنُبَلَۡغَتُُقَدُُۡتَُصَّٰحم ن م ُ
 قد ﴾٧٦ُاُعۡذرُُٗدل 

 مرات. ثالث خالفتك ملّا ِقَبل من عذراا  وجدَت 

 موسى أخي اهلل رحم» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وعن

 ألبرص صاحبه مع لبث ولو ،ذلك فقال استحيى

 وأخرجه والرتمذي داود أبو ]أخرجه «األعاجيب أعجب

 .قريب[ بلفظ تعاىل اهلل رمحهم مسلم

َُُٰٓفَٱنَطلََقا﴿ (44) َُُٓحّت  ُُٓإمذَا َتيَا
َ
ۡهَلُُأ

َ
 َقرية ﴾قَۡريَةُ ُأ

ُٓ﴿ أنطاكية ۡهلََهاُٱۡستَۡطَعَما
َ
ُُْأ بَۡوا

َ
نُفَأ

َ
مُفوُهَماُأ ُيَُضي 

دَُُفميَهاُفَوََجَدا نُيُرميدُُُاارُٗجم
َ
ُُأ  أي:) يداين ﴾يَنَقض 

ُۥ ﴿ يسقط أن (يقارب قَاَمُه
َ
ُلَوُُۡقَاَلُ﴿ وبناه نقضه وقيل: فقام. بيده سحهم وقيل: به. عمده بعمود أو بعامرته ﴾فَأ

ۡئَتُ ۡجرَُُٗعلَۡيهمَُُّل َخۡذَتُُشم
َ
 كأنه فضول؛ بأنه تعريضاا  أو به. (يعيشا أي:) لينتعشا اجَلعل أخذ عىل حتريضاا  ﴾٧٧ُاأ

 نفَسه. يتاملك مل يعنيه ال بام واشتغاله احلاجة ومساس احلرمان رأى ملا

ُُفمَراُقَُُهََّٰذاُقَاَلُ﴿ (48)  االعرتاض إىل أو ت صاِحْبنِي، َفال بقوله: املوعود الفراق إىل اإِلشارة ﴾َوبَيۡنمَك ُُبَيۡنم

مئَُكُ﴿ الثالث نَب 
ُ
وميلُمَُسأ

ۡ
متَأ لَۡيهمُُتَۡستَطمعُلَمَُُۡماُب  منكراا  لكونه عليه الصرب تستطع مل فيام الباطن باخلرب ﴾٧٨ُاَصَۡبًُُع 

 الظاهر. حيث من

ا﴿ (49) م 
َ
فمينَةُُُأ مَمَسَّٰكميَُُفَََكنَۡتُُٱلس  َُُيۡعَملُونَُُل  املسكني أن عىل دليل وهو ملحاويج. أي: ﴾ٱۡۡلَۡحرمُُفم

وا وقيل: يكِفه. مل إذا شيئاا  يملك من عىل ي طلق م   الزمانة:) ولزمانتهم امللِِك  دفع نع لعجزهم مساكني س 

َردت ُ﴿ البحر يف يعملون ومخسة زمنى مخسة إخوة؛ لعَّشة كانت فإهنا (،مرض أو ِكرَب  من الضعف
َ
نُُۡفَأ

َ
ُأ

عميبََها
َ
لمكُلَُوَرآَءُهمَُوََكنَُ﴿ عيب ذات أجعلها ﴾أ  جلندى واسمه عليه، رجوعهم وكان خلفهم أو قدامهم، ﴾م 

ُخذُُ﴿ كركر بن
ۡ
 أصحاهبا. من ﴾٧٩ُاَغۡصبَُُٗسفمينَةُ ُُك ُُيَأ

ا﴿ (81) م 
َ
بََواهُُُفَََكنَُُٱلُۡغَلَّٰمَُُُوأ

َ
ُُُٓمۡؤممنَۡيُمُأ ينَا نُفََخشم

َ
 فيلحقهام بعقوقه لنعمتهام، ﴾٨٠ُاَوُكۡفرُُٗاُطۡغَيَّٰنُُٗيُرۡهمَقُهَماُأ

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گگککککڑڑژڈژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےھھھھہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىىېېېېۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

حئجئییییىئىئىئېئېئېئ

 جتيبىبمبخبحبيئجبىئمئ
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عْ  أو كافر. وطاغ   مؤمنان واحد بيت يف فيجتمع وكفره طغيانه بإيامهنام يقرن أو ،رشاا   فريتدا بعلته دهيامي 

 أعلمه. تعاىل اهلل ألن ذلك خيش وإنام له؛ حّباا  وكفره طغيانه عىل (مساعدته أي:) بمامألته أو ،بإضالله

(81) ﴿ُٓ َرۡدنَا
َ
نُفَأ

َ
لَُهَماُأ مۡنهُُُاَخۡيَُُٗرب ُهَماُُيۡبدم  الذنوب من طهارة ﴾َزَكوَّٰةُٗ﴿ منه خرياا  ولداا  بَدله يرزقهام أن ﴾م 

قَۡرَبُ﴿ ئةالردي واألخالق
َ
 والديه. عىل وعطفاا  رمحة ﴾٨١ُارُِۡحَُُٗوأ

ا﴿ (82) م 
َ
َدارَُُُوأ ََّٰمۡيُمُفَََكنَُُٱۡۡلم ميَمۡيُمُلمُغَل ُُيَت ينَةمُُفم  من وقيل: وفضة. ذهب من ﴾ل ُهَماَُكنلََُُتۡتَُهۥَُوََكنَُُٱلَۡمدم

 يؤمن ملن وعجبت حيزن، كيف بالقدر يؤمن ملن عجبت   فيه: مكتوباا  ذهب من لوحاا  كان وقيل: العلم. كتب

 يغفل، كيف باحلساب يؤمن ملن وعجبت يفرح، كيف باملوت يؤمن ملن وعجبت يتعب، كيف بالرزق

بُوُهَماَُوََكنَُ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال إليها، يطمئن كيف بأهلها هابَ وتقل   الدنيا يعرف ملن وعجبت
َ
ُأ

فظا الذي األب وبني بينهام كان وقيل: الحه.لص كان ذلك يف سعيه أن عىل تنبيه   ﴾اَصَّٰلمحُٗ  آباء، سبعة فيه ح 

َرادَُ﴿ كاشح واسمه (،السياحة كثري أي:) سياحاا  وكان
َ
نَُرب َكُُفَأ

َ
ُُٓأ ُهَماَُيۡبلَُغا ُشد 

َ
 الرأي وكامل احللم أي: ﴾أ

منُرَِۡحَةَُُٗكنَُهَماَُويَۡستَۡخرمَجا﴿ مَك ُُم  ب   املبارِش  ألنه نفسه إىل أوالا  رادةاإلِ  إسناد ولعل ربك. من مرحومني ﴾ر 

 تعاىل اهلل إىل وثالثاا  بَدله، تعاىل اهلل وإجياد الغالم بإهالك التبديل ألن نفسه وإىل تعاىل اهلل إىل وثانياا  للتعييب،

، نفسه يف األول ألن أو الغالمني. بلوغ يف له مدخل ال ألنه وحده ، والثالث رش   أو ممتزج. والثاين خري 

ۡمرميُ َُعنُۡ﴿ رأيَته ما فعلت وما ﴾َفَعلۡتُُهۥَُوَما﴿ الوسائط إىل االلتفات يف العارف حال الختالف
َ
 رأيي، عن ﴾أ

ل جيب ضران تعارض إذا أنه عىل ذلك ومبنى وجل. عز اهلل بأمر فعلته وإنام  وهو أعظمهام، لدفع أهوهنام حتم 

مَكُ﴿ خمتلفة تفاصيله يف الَّشائع أن غري ممّهد، أصل َّٰل َُُذ
ۡ
لَۡيهمُُتَۡسطمعُلَمَُُۡماُوميُلُتَأ  تستطع. مل ما أي: ﴾٨٢ُاَصَۡبُُٗع 

 هلا ويلزم صرب، هلا ويلزم عقل، هلا يلزم احلالة وهذه )أقول: بعلمه املرء ي عجب ال أن القصة هذه فوائد ومن

 للمعلم، ذللويت التعلم، عىل يداوم وأن يعرفه، ال رساا  فيه فلعل يستحسنه، مل ما إنكار إىل يبادر وال (،تفكر

 عنه. هياجر ثم إرصاره، يتحقق حتى عنه، ويعفو جرمه عىل املجرم ينبِّه وأن املقال، يف األدب ويراعي

ُ ُذميَُعنُلُونََكُُ ََُويَۡسُ﴿ (83) َقۡرَنۡيم
 املَّشق وقيل: والروم، فارس مَلَك  الرومي. إسكندر يعني ﴾ٱلۡ

مي ولذلك واملغرب،  قرنان أيامه يف انقرض ألنه وقيل: وغرهبا. رشقها دنياال قرين طاف ألنه أو القرنني. ذا س 

ته، يف واخت لِف الناس. من  أو امتحاناا، سألوه اليهود، هم والسائلون وصالحه. إيامنه عىل االتفاق مع نبو 

ُُْقُۡلُ﴿ مكة مَّشكو تۡلُوا
َ
مۡنهَُُُعلَۡيُكمَُسأ  بحانهس هلل وقيل: القرنني. لذي واهلاء للسائلني، خطاب ﴾٨٣ُذمۡكًراُم 

 .وتعاىل
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ن اُإمن ا﴿ (85) ََُُلُۥَُمك  ُُفم ۡرضم
َ
نّا أي: ﴾ٱِۡل  له مك 

ُممنَُوَءاَتۡيَنَّٰهُُ﴿ شاء كيف فيها فالترص   من أمره
ُم
ء ُُُك  هَ  أراده ﴾ََشۡ  وصلة ﴾٨٤ُاَسبَبُٗ﴿ إليه وتوج 

 واآللة. والقدرة العلم من إليه، توصله

ۡتبَعَُ﴿ (84)
َ
 غبلو فأراد أي: ﴾٨٥َُسبَبًاُفَأ

 إليه. يوصله سبباا  فاتبع املغرب،

(84) ﴿َُٰٓ َُُمۡغرمَبُُبَلَغَُُإمذَاَُحّت  ۡمسم ُوََجَدَهاُٱلش 
َُُتۡغُرُبُ  أسود طني أي:) محأة ذات ﴾َِحمئَة َُُعۡيُ ُفم

 إذ كذلك، فرآها املحيط ساحل بلغ ولعله (منتِن

 ﴾عمنَدَهاَُووََجدَُ﴿ املاء غري برصه مطمح يف يكن مل

 جلود لباسهم كان قيل: ﴾ا ُمُٗقَوُۡ﴿ العني تلك عند

 كفاراا، وكانوا البحر، لَفظه ما وطعامهم الوحش،

ه  إىل يدعوهم أو يعذهبم أن بني تعاىل اهلل فخري 

ََّٰذاُقُلۡنَا﴿ بقوله: حكى كام اإِليامن، َقۡرَنۡيُمَُي
ُُٓٱلۡ ا ُإمم 

ن
َ
َبُُأ م ُٓ﴿ كفرهم عىل بالقتل أي: ﴾ُتَعذ  ا نُِإَوم 

َ
ُأ

ذَُ  الَّشائع. وتعليم باإِلرشاد ﴾٨٦ُانُُٗحسُُۡفميهممَُُۡتت خم

اُقَاَلُ﴿ (84) م 
َ
بُُهۥُفََسوَۡفَُُظلَمََُُمنُأ م مهۦمُإمَلَُُّٰيَُردُ ُُثمُ ُُنَعذ  بُُهۥَُرب  م  الدعوة فاختار أي: ﴾٨٧ُان ۡكرُُٗاَعَذابَُُٗفيَُعذ 

 معي ومن أنا بهفنعذ الَّشك هو الذي ظلمه عىل استمر أو كفره عىل باإِلرصار نفسه فظلم دعوته من أما وقال:

 مثله. يعهد مل منكراا  عذاباا  اآلخرة يف تعاىل اهلل يعذبه ثم بالقتل، الدنيا يف

ا﴿ (88) م 
َ
 ﴾ٱۡۡلُۡسَنَّٰ َُُجَزآءًُ﴿ الدارين يف ﴾فَلَُهۥ﴿ اإِليامن يقتضيه ما وهو ﴾اَصَّٰلمحُُٗوََعممَلَُُءاَمنََُُمنَُُۡوأ

 لسان عىل أو فبإهلام   غريه كان وإن فبوحي، نبياا  كان إن إياه تعاىل اهلل ونداء هبا. جمزياا  احلسنى املثوبة فله أي:

ۡمرمنَاُممنََُُۡلُۥُوََسنَُقوُلُ﴿ نبير 
َ
 شاق. غري متيرساا  سهالا  ﴾٨٨ُايُۡۡسُٗ﴿ به نأمر بام ﴾أ

ۡتبَعَُُُثمُ ﴿ (89)
َ
 املَّشق. إىل يوصله طريقاا  اتبع ثم ﴾٨٩َُسبَبًاُأ

(91) ﴿َُٰٓ ُٱلشُ َُمۡطلمعَُُبَلَغَُُإمذَاَُحّت   األرض معمورة من أوالا  عليه الشمس تطلع الذي املوضع يعني ﴾ۡمسم

ََُُّٰتۡطلُعُُُوََجَدَها﴿ منُل ُهمُجَنَۡعلُل مُُۡقَۡومُ ََُعَ مَهاُم  َۡتُُُٗدون  األبنية، متسك ال أرضهم فإن البناء، أو اللباس من ﴾٩٠ُاسم

:) األرساب اختذوا أهنم أو  األبنية. بدل (األرض حتت احلفري أو الوحش، جحر والرسب 

مَك ُ﴿ (91) َّٰل َحۡطنَاَُوقَدُۡ﴿ القرنني ذي ر  أمْ  أي: ﴾َكَذ
َ
مَماُأ يۡهمُُب دد واآلالت اجلنود من ﴾دَلَ  واألسباب والع 

 اخلبري اللطيف علم إال به حييط ال مبلغاا  بلغت ذلك كثرة أن واملراد وخفاياه. بظواهره تعلق ِعلاما  ﴾٩١ُاُخَۡبُٗ﴿

 وعال. جل

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڱڳڳڳڳگگگگکککک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ڭۓۓےےھھھھہہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

حئجئییییىئىئىئېئېئېئ

ختحتجتيبىبخبمبحبجبيئىئمئ

جخمحجحمجحجيثىثمثجثىتيتمت

 حضجضمصحصمسخسحسجسمخحخ
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ۡتبَُُُثمُ ﴿ (92)
َ
 الشامل. إىل اجلنوب من آخذاا  واملغرب، املَّشق بني معرتضاا  ثالثاا  طريقاا  يعني ﴾٩٢َُسبَبًاُعَُأ

(93) ﴿َُٰٓ يۡنُمَُبۡيَُُبَلَغَُُإمذَاَُحّت  د  ه، بينهام املبني اجلبلني بني ﴾ٱلس   وقيل: وأذربيجان. أرمينية جبال ومها سد 

ُوََجدَُ﴿ ومأجوج يأجوج ورائهام من الرتك، أرض قطعمن يف الشامل، أواخر يف (مرتفعان أي:) منيفان جبالن
مهمَماُممن ُُاقَۡومُُُٗدون  فطنتهم. وقلة لغتهم لغرابة ﴾٩٣ُقَۡوٗلَُُيۡفَقُهونَُُيََكاُدونَُُل 

(95) ﴿ُْ ََّٰذاُقَالُوا َقۡرَنۡيُمَُي
﴿ مرتمجهم قال أي: ﴾ٱلۡ

ُجوجَُُإمنُ 
ۡ
ُجوجَُُيَأ

ۡ
 نوح بن يافث ولد من قبيلتان ﴾َوَمأ

ُدو﴿ ُُنَُُمۡفسم ُُفم ۡرضم
َ
 فال الربيع أيام َيرجون كانوا قيل: الزرع. وإتالف والتخريب بالقتل أرضنا يف أي: ﴾ٱِۡل

 َجعال ﴾َخرًۡجاُلََكُُجَنَۡعُلَُُفَهۡلُ﴿ الناس يأكلون كانوا وقيل: احتملوه. إال يابساا  وال أكلوه إال أخض يرتكون

َُٰٓ﴿ أموالنا من نخرجه نََُعَ
َ
 علينا. خروجهم دون حيجز ﴾٩٤ُاَسد ُُٗيۡنَُهمَُۡوبَُُبَيۡنَنَاََُتَۡعَلُُأ

َُُماُقَاَلُ﴿ (94) ن م
ُُفميهمَُُمك  م  اخلراج، من يل تبذلون مما خري وامل لك املال من مكيناا  فيه جعلني ما ﴾َخۡيلَُُرب 

ُ﴿ إليه يب حاجة وال عمينُونم
َ
ةُ ُفَأ مُقو  ، بقوةِ  أي: ﴾ب ۡجَعۡلُ﴿ اآلالت من به أتقوى بام أو فعلة 

َ
 ﴾٩٥َُرۡدًماَُوبَيۡنَُهمُُۡنَُكمُۡبَيُُۡأ

 السد. من أكرب وهو حصيناا، حاجزاا 

(94) ﴿ُ يدمُ ُُزبَرََُُءاتُونم ، ﴾ٱۡۡلَدم  عىل واالقتصار اخلراج رد   ينايف ال وهو الكبرية. القطعة والزبرة: ِقَطَعه 

َُٰٓ﴿ املناولة بمعنى اإليتاء ألن املعونة َدَفۡيُمَُبۡيََُُساَوىَُُّٰإمذَاَُحّت   بضمِّ  أي:) بتنضيدها اجلبلني جانبي بني ﴾ٱلص 

ُْ ُقَاَلُ﴿ (بعض إىل بعضها  جممرة وهو كور، مجع األكوار:) واحلديد األكوار يف انفخوا لللعام   قال أي: ﴾ٱنُفُخوا

اد َُٰٓ﴿ (احلد  ُُٓقَاَلُ﴿ باإِلمحاء كالنار ﴾انَارُٗ﴿ فيه املنفوخ جعل ﴾َجَعلَُهۥُإمذَاَُحّت  رمغَُُۡءاتُونم
فۡ
ُ
 أي: ﴾٩٦ُاقمۡطرُُٗهمَُعلَيُُۡأ

 .مذاباا  نحاساا 

َُُْفَما﴿ (94) نُٱۡسَطَُّٰعٓوا
َ
َُُْوَما﴿ وانمالسه الرتفاعه بالصعود يعلوه أن ﴾َيۡظَهُروهُُُأ  ﴾٩٧ُاَنۡقبََُُٗلُۥُٱۡستََطَُّٰعوا

َبرِ  من والبنيان املذاب، والنحاس الصخر من وجعله املاء، بلغ حتى لألساس حفرَ  وقيل: وصالبته. لثخنه  ز 

 فصب كالنار، صارت حتى املنافيخ وضع ثم اجلبلني، أعىل ساوى حتى والفحم، احلطب بينها احلديد،

 صلداا. جبالا  وصار ببعض بعضه والتصق فاختلط عليه، املذاب النحاس
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، هذا ﴾َهََّٰذاُقَاَلُ﴿ (98)  عىل اإلقدار   أو السد 

منُرَِۡحَةلُ﴿ تسويته م ُُم  ب  مذَا﴿ عباده عىل ﴾ر  َُجآءَُُفَإ
ُُوَۡعدُُ م  ومأجوج، يأجوج بخروج وعده وقت   ﴾َرب 

َُجَعلَُهۥ﴿ القيامة يوم شارف بأن الساعة، بقيام أو
َٓء ُ ُُوَۡعدَُُُوََكنَُ﴿ مستوية أرضاا  أي: ﴾َدَك  م  ﴾٩٨ُاَحق َُُٗرب 

 حمالة. ال كائناا 

َُُيُموجُُُيَوَۡمئمذُ َُبۡعَضُهمَُُۡوتََرۡكنَا﴿ (99) ُ ُفم  ﴾َبۡعض 

 مما َيرجون حني ومأجوج يأجوج بعض وجعلنا

 يف مزدمحني بعض يف بعضهم يموجون السد وراء

 ويضطربون بعض يف اخلالئق بعض يموج أو البالد.

 قوله: ويؤيده حيارى، نّهموجِ  إنسهم وَيتلطون

َُُونُفمخَُ﴿ ورمُُفم ُفََجَمۡعَنَُّٰهمُۡ﴿ الساعة لقيام ﴾ٱلص 
 واجلزاء. للحساب ﴾٩٩ُاََجۡعُٗ

َّٰفمرمينَُُئمذُ يَوۡمََُُجَهن مَُُوََعرَۡضنَا﴿ (111) َك
ملۡ ُل 

 هلم. وأظهرناها وأبرزناها ﴾١٠٠َُعۡرًضا

مينَُ﴿ (111) ۡعيُنُُهمََُُۡكنَۡتُُٱَّل 
َ
ُُأ َُعنُغمَطآءُ ُفم

ُْ﴿ والتعظيم بالتوحيد فأ ذَكر إليها ينظر التي آيايت عن ﴾ذمۡكرمي يُعونََُُلَُُوََكنُوا  لذكري استامعاا  ﴾١٠١َُسۡمًعاُيَۡستَطم

ْت  كأهنم وهؤالء به، صيح إذا السمع يستطيع ال قد األصم فإن احلق، عن صممهم إِلفراط وكالمي،  أ ِصم 

 بالكلية. مسامعهم

َبُ﴿ (112) فََحسم
َ
مينَُُأ ُُْٱَّل  ن﴿ لإِلنكار واالستفهام أفظنوا. ﴾َكَفُرٓوا

َ
ُُْأ ُذوا  املالئكة اختاَذهم ﴾عمبَادميَُيت خم

ُُٓممن﴿ واملسيح َآَء ُُُدونم ۡوَلم
َ
ُٓ﴿ به أعذهبم ال أو نافَعهم، معبودين ﴾أ ا ۡعتَۡدنَاُإمن 

َ
َّٰفمرمينََُُجَهن مَُُأ َك

ملۡ  يقام ما ﴾١٠٢ُنُُزٗلُُل

م   وفيه للنزيل.  دونه. ت ستحقر ما العذاب من وراءها هلم أن عىل وتنبيه   هتك 

مئُُكمَُهۡلُُقُۡلُ﴿ (113) ۡخَۡسمينَُ﴿ التوبيخ( وجه عىل للكفرة الثاين )اخلطاب ﴾نُنَب 
َ
مٱِۡل ۡعَمًَّٰلُُب

َ
 ﴾١٠٣ُأ

 كانوا حيث ،حسباهنم ويف نفسها يف احلسنة األعامل من عنهم صدر ما باعتبار الكفرة حلال بيان وهذا)

 .(التفاسري[ عيون من ]املقتطف ثواهبا بنيل واثقني هبا معجبني

مينَُ﴿ (115) َُُسۡعيُُهمَُُۡضل ُُٱَّل  ۡنيَاُٱۡۡلَيَوَّٰةمُُفم جبهم، لكفرهم وبطل ضاع ﴾ٱدل  هابنة وع   خرسوا فإهنم كالر 

ن ُهمََُُۡيَۡسبُونَُُوَُهمُۡ﴿ وآخرهتم دنياهم
َ
نُونَُُأ  احلق. عىل أهنم واعتقادهم بعجبهم ﴾١٠٤ُُصۡنًعاَُُيۡسم

ْوَلَٰٓئمَكُ﴿ (114)
ُ
مينَُُأ ُُْٱَّل  مهممَُُۡيَّٰتُمأَِبَُكَفُروا ة. التوحيد عىل املنصوبة بدالئله أو بالقرآن، ﴾َرب   والنبو 

مهۦم﴿ ۡعَمَّٰلُُهمُُۡفََحبمَطۡتُ﴿ عذابه لقاء أو عليه، هو ما عىل بالبعث ﴾َولمَقآئ
َ
ُنُقميمُُُفََلُ﴿ عليها يثابون فال بكفرهم، ﴾أ

ٺٺٺڀڀڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ڤڤڤٹڤٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڳگگگگککککڑژڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائىىېېېېۉۉ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

يئىئمئحئجئییییىئىئىئېئ

مثجثيتمتىتختحتجتيبىبمبخبحبجب

 حسجسمخحخجخمحجحمجحجيثىث
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 ميزاناا  هلم نضع ال أو واعتباراا. مقداراا  هلم نجعل وال (نحتقرهم أي:) هبم فنزدري ﴾١٠٥ُاَوۡزنُُٗٱلۡقمَيََّٰمةمُُيَوۡمَُُلَُهمُۡ

 النحباطها. أعامهلم به توزن

مَكُ﴿ (114) َّٰل مَماَُجَهن مَُُُزآؤُُهمُۡجََُُذ ُُْب َُُْكَفُروا َُذٓوا َُُوٱَّت  َُُءاَيَّّٰتم  ذلك. بسبب أي: ﴾١٠٦ُُهُزًواَُورُُسلم

(114) ﴿
مينَُُإمنُ  ُُْٱَّل  َُُْءاَمنُوا َّٰلمَحَّٰتُمُوََعمملُوا َُّٰتُُلَُهمََُُۡكنَۡتُُٱلص  َُُجن   حكم من سبق فيام ﴾١٠٧ُنُُزًلُُٱلۡفمۡرَدوۡسم

:واْلِفْرَدوْ  ووعده. تعاىل اهلل  .اجلنة درجات أعىل س 

مينَُ﴿ (118) َوٗلَُُعۡنَهاَُيۡبُغونََُُلُُفميَهاَُخَِّٰلم  إليه تنازَعهم حتى منها أطيب جيدون ال إذ الا،حتو   ﴾١٠٨ُحم

 اخللود. تأكيد به يراد أن وجيوز أنفسهم.

 أي:) والسليط للدواة كاحلرب اليشء يمد ما اسم وهو به. ي كتب ما ﴾اممَدادُُٗٱۡۡلَۡحرََُُُكنَُُل وُُۡقُل﴿ (119)

مَُكمَمَّٰتُم﴿ للرساج (الزيت ُُل  م  كل ألن بأرسه، البحر جنس لنفد ﴾ٱۡۡلَۡحرُُُنَلَفمدَُ﴿ وحكمته علمه لكلامت ﴾َرب 

نَُقۡبَلُ﴿ متناه   جسم
َ
َُُكمَمَُّٰتُُتَنَفدَُُأ م ۡئنَاَُولَوُۡ﴿ كعلمه تنفد ال متناهية، غري فإهنا ﴾َرب  مممۡثلمهۦمُجم  البحر بمثل ﴾ب

 ال األجسام من الوجود يف يدخل ما جمموع بل متناه ، املتناهني جمموع ألن ومعونة، زيادة ﴾١٠٩ُاَمَددُٗ﴿ املوجود

 حمالة. ال املتناهي غري ينفد أن قبل ينَفد واملتناهي األبعاد، تناهي عىل القاطعة للدالئل متناهياا، إال يكون

ُُٓقُۡلُ﴿ (111) نَا ُُإمن َما
َ
مۡثلُُكمُُۡبََشُلُأ ُُٓإمَلُ ُيُوَحَُٰٓ﴿ كلامته عىل اإِلحاطة عيأد   ال ﴾م  َما ن 

َ
ُ ُإمَلَّٰهلُُإمَلَُّٰهُكمُُۡأ دل  ﴾َوَّٰحم

ََُُْكنََُُفَمن﴿ بذلك عنكم متي زت   وإنام مهۦمُلمَقآءَُُيَرُۡجوا َُعَمٗلُُفَلَۡيۡعَمۡلُ﴿ لقائه سوء َياف أو لقائه، حسن يأمل ﴾َرب 
معمبَاُيُۡشمكَُُۡوَلُ﴿ تعاىل اهلل يرتضيه ﴾اَصَّٰلمحُٗ مُب َُُٓدة مهۦم َحَد اَُرب 

َ
 هذا )أقول: أجراا  منه يطلب أو يرائَيه بأن ﴾١١٠ُأ

 الَّشك وما قالوا: ،«األصغر الَّشك اتقوا» والسالم: الصالة عليه وعنه (.فقط للكافر ليس فالرياء للمؤمن،

 التوحيد ومها والعمل؛ العلم خلالصتي جامعة واآلية .تعاىل[ اهلل رمحه أمحد اإلمام نحوه ]روى «الرياء» قال: األصغر؟

 الطاعة. يف واإِلخالص

 الكهف سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تم  

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 مريم سورة

  السجدة، آية إال مكيَّة
 آية وتسعون تسع أو ثمان ويه

 .﴾١ٓٓكهيٓعٓصٓ﴿ (1)
 ِذْكر   املتلو   هذا :أي ﴾َرب َِكٓٓرَۡۡحَِتٓٓذِۡكرٓ ﴿ (2)

َٓٓٓعۡبَدهۥ ﴿ َربَِّك  َرْْحَِت   .﴾٢َٓزَكرِيَّا

ۥٓنَاَدىٓ ٓإِذۡٓ﴿ (3)  ألن ﴾٣ٓاَخفِي ٓ ٓنَِدآءٓ َٓربَّه 

 واإِلخفاء ،ِسيَّان تعاىل هللا عند واجلهر اإِلخفاء

 لئال أو إخالصا . وأكثر (خشوعا   )أي: إخباتا   أشد

 (وقت يف )أي: إبان يف الولد طلب عىل ي الم

 خافهم. الذين يهِ موالِ  عليه يطلع لئال أو الكرب.

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (4) َٓٓرب  ٓٓٱلَۡعۡظمٓ ٓوََهنَٓٓإِن ِ  :الوهن ﴾ِمن ِ

 وأصل دنالب دعامة ألنه العظم وختصيص   الضعف.

 وراءه ما كان وهن فإذا ،فيه ما أصلب وألنه بنائه

َٓٓوٱۡشتََعَلٓ﴿ أوهن س 
ۡ
 بياضه يف الشيب شبَّه ﴾اَشيۡبٓ ٓٱلرَّأ

نٓ َٓولَمۡٓ﴿ باشتعاهلا الشعر يف وانتشاَره ،(هلبها )أي: النار بشواظ وإنارته ك 
َ
ََعٓئَِكٓٓأ ِٓٓبِد   كلام بل ﴾٤ٓاَشقِي ٓ ٓرَب 

 معتادا   يكن مل وإن له املدعو أن عىل وتنبيه   ،االستجابة من معه َسلف بام ّسل  تو وهو يل. استجبَت  وت َك دعَ 

ده تعاىل وأنه ،معتادة فإجابته  أطمعه. َمن خييِّب ال أن الكريم حقِّ  وِمن ،فيها وأطمعه باإِلجابة عوَّ

(5) ﴿ٓ ه بني يعني ﴾ٱلَۡمَو ِلَِٓٓخۡفت ِٓٓإَون ِ سنوا ال أن فخاف ،إرسائيل بني أرشار وكانوا ،عمِّ  عىل خالفته ُي 

لوا أّمته ِتَٓٓوََكنَتِٓ﴿ مويت بعد ﴾َوَرآءِيِٓمن﴿ دينهم عليهم ويبدِّ
َ
نَكِٓٓمنِٓلَٓٓفَهۡبٓ﴿ تلد ال ﴾اََعقِرٓ ٓٱۡمَرأ  فإن ﴾َّلَّ 

﴿ للوالدة نصلح ال وامرأيت فإين ،قدرتك وكامل فضلك من إال يرجى ال مثله
لبي. من ﴾٥ٓاَوِل ٓ   ص 

وَبٓ َٓءالِِٓٓمنۡٓٓرِث َٓويَٓٓيَرِث ِنٓ﴿ (8) ثون ال األنبياء فإن ،والعلم الرشع وراثة املراد ﴾َيۡعق  َٓوٱۡجَعلۡهٓ ﴿ املال يورِّ
ِٓ  وعمال . قوال   ترضاه ﴾٦ٓارَِضي ٓ َٓرب 

(7) ﴿ٓٓ ِ كَٓٓإِنَّآَي َزَكرِيَّا َل مٓ ٓن بَّش  ۥٓبِغ  ه   تسميته توىل وإنام ه.دعائ بإجابة ووعد   ،لندائه جواب   ﴾ََيَۡيٓ ٓٱۡسم 

 قبله. بيحيى أحد   ي سمَّ  مل ﴾٧ٓاَسِمي ٓ َٓقۡبل ِٓٓمنَّٓلَّ ۥََٓنَۡعلٓلَمۡٓ﴿ له ترشيفا  

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (6) ٓ َٓرب 
نَّ
َ
ونٓ ٓأ َل مٓ ِٓلٓٓيَك  ِتَٓٓوََكنَتِٓٓغ 

َ
 (قساوة  ) جساوة   ﴾٨ٓاِعتِي ٓ ٓٱلِۡكَبِِٓٓمنَٓٓبَلَۡغت َٓٓوقَدۡٓٓاََعقِرٓ ٓٱۡمَرأ

 قدرته كامل   فيه املؤثِّر بأن اعرتافا   عاقر   وعجوز   فان   شيخ من الولدَ  َب استعجَ  وإنام املفاصل. يف (يبسا  ) وقحوال  

وَرة ٓ  َيمََٓمرۡٓٓس 

¬ 
پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککککڑڑژژڈڈڎ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

 ەئائائىىېېېې
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  :ولذلك ،ملغاة التحقيق عند واملشيئة( للقدرة )بالنسبة الوسائط وأن ،وعال جلَّ 

وََٓٓربَُّكٓٓقَاَلَٓٓكَذ لَِكٓ﴿ :له تصديقا   للبشارة املبلِّغ كامللَ  أو تعاىل اهلل :أي ﴾قَاَلٓ﴿ (6) َّٓٓه  ٓ هَََٓٓعَ ِ  ال ﴾ي 

 ِِصفا . معدوما   كنَت  بل ﴾٩ٓآ ٓ َشۡيٓٓتَك َٓٓولَمَۡٓٓقۡبل ِٓٓمنَٓخلَۡقت كََٓٓوقَدۡٓ﴿ األسباب إىل أفعله أن أريد فيام أحتاج

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (10) ٓٓٓٱۡجَعلَٓرب  ِ
تني ما وقوع هبا أعلم   عالمة   ﴾َءايَة  ٓٓل  َٓٓءاَيت َكٓٓقَاَلٓ﴿ به برشَّ ّلَّ

َ
ٓٱنلَّاَسٓٓت َكل ِمَٓٓأ

 ]آية: «عمران آل» يف واأليامَ  هناه   الليايل ذَكرَ  وإنام بكم. وال خرس من بك ما اخلَْلِق  َسِويَّ  ﴾١٠ٓاَسوِي ٓ ٓالٓلَلَٓٓثََل َثٓ

َّل  آَيتَُك  ﴿قَاَل ) [41
َ
ََ ثََل  انَلاَس  تَُكلِّمَ  أ يَام   ثَ

َ
 الناس كالم من املنع عليه استمر أنه عىل للداللة َرْمًزا﴾ إِّلَ  أ

 ولياليهن. أيام ثالثة الشكرو للذكر والتجرد

ٓ ٓفََخَرجَٓ﴿ (11) وَۡحٓى﴿ الغرفة من أو املصىلَّ  من ﴾ٱلِۡمۡحَراِبِٓٓمنَٓٓقَۡوِمهِۦََٓعَ
َ
 (أشار )أي: فأومأ ﴾إَِلِۡهمۡٓٓفَأ

ن﴿ األرض عىل هلم كتَب  :وقيل إليهم.
َ
وا ٓٓأ هوا أو َصل وا ﴾َسب ِح  ﴿ ربكم نزِّ

 النهار. طَريف ﴾١١ٓاوََعِشي ٓ ٓب ۡكَرةٓ 

 كثرة إىل املسلمني توجيه عىل دليل هذا ويف )أقول: يوافقوه بأن قومه ويأمر يسبِّح نبأ مأمورا   كان ولعله

 .(الذكر
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ذَِٓٓي يَۡحَيٓ ﴿ (12) ةل ٓ﴿ التوراة ﴾ٱلِۡكَت َبٓٓخ  وَّ  ﴾بِق 

 احلكمة يعني ﴾١٢ٓاَصبِي ٓ ٓٱۡۡل ۡكمََٓٓوَءاَتۡيَن هٓ ﴿ بِجد  

ةَ  :وقيل التوراة. وَفْهمَ   عقله تعاىل اهلل أحكم .النبوَّ

 .(نبيا   جعله )أي: واستنبأه صباه يف

(13) ﴿
ِنٓاوََحَنانٓ  نَّآم   أو ،عليه امنَّ  ورْحة ﴾َّلَّ 

ة  ٓ﴿ وغريمها أبويه عىل قلبه يف فا  عط  وت رْحة  ﴾َوَزَكو 

ق :أي ،صدقة أو الذنوب. من وطهارة  اهلل تصدَّ

قه أو ،أبويه عىل به تعاىل  ناسال عىل قللتصد   وفَّ

 املعايص. عن با  متجنِّ  مطيعا   ﴾١٣ٓاتَقِي ٓ َٓوََكنَٓ﴿

يۡهَِٓٓوبَرَّ ا﴿ (14) نَٓولَمۡٓ﴿ هبام وباّرا   ﴾بَِو َِّلَ ٓيَك 
ا  ربِّه. عايَص  أو عاّقا   ﴾١٤ٓاَعِصي ٓ َٓجبَّار 

ٓيَۡومَٓ﴿ تعاىل اهلل ِمن ﴾َعلَۡيهِٓٓوََسَل مٓ ﴿ (15)
َِّلَٓ  قال) آدم بني به ينال بام الشيطان يناله أن من ﴾و 

 نحسه إال مولود من ما» :والسالم الصالة عليه

 اهلل رْحه مسلم اإلمام أخرجه] «صارخا   فيستهل   الشيطان

َٓويَوۡمَٓ﴿ القرب عذاب من ﴾َيم وت َٓٓويَۡومَٓ﴿ (تعاىل[
ۡبَعث ٓ  القيامة. وهْول النار عذاب من ﴾١٥ٓاَحي ٓ ٓي 

رۡٓ﴿ (18) َتها عنيي ﴾َمۡريَمَٓ﴿ القرآن يف ﴾ٱلِۡكَت بِِٓٓفَٓٓوٱۡذك  ۡهلَِهآِمنۡٓ﴿ اعتزلت ﴾ٱنتَبََذۡتٓٓإِذِٓ﴿ قصَّ
َ
ٓاَمََكنٓ ٓأ

قِي ٓ  . املرشَق  النصارى اختذ ولذلك دارها. رشقيَّ  أو ،املقدس بيت رشقيَّ  ﴾١٦ٓاََشۡ  قبلة 

ََذۡتٓ﴿ (17) ٓٓ﴿ سرتا   ﴾اِحَجابٓ ٓد ونِِهمِۡٓٓمنٓفَٱَّتَّ رَۡسلۡنَا
َ
وَحنَآإَِلَۡهآفَأ  أتاها ﴾١٧ٓاَسوِي ٓ ٓابََّشٓ ٓلََهآَفتََمثََّلٓٓر 

 بكالمه. لتستأنس اخلَلق سويِّ  شاب بصورة ال  متمثِّ  السالم عليه جربائيل

ٓٓٓقَالَۡتٓ﴿ (16) وذٓ ٓإِن ِ ع 
َ
نَتٓٓإِن﴿ فهاعفا غاية من ﴾ِمنَكٓٓبِٱلرَِّنَٰمۡحٓأ  وحتتفل تعاىل اهلل تتقي ﴾١٨ٓاتَقِي ٓ ٓك 

عا   ا  تقيّ  كنت إن أي للمبالغة؛ يكون أن وجيوز (،هبا ت عنى )أي: باالستعاذة  مل إذا فكيف ،منك أعوذ فإين متورِّ

 كذلك؟ تكن

ٓٓٓقَاَلٓ﴿ (16) نَا ٓٓإِنََّما
َ
ول ٓٓأ َهَبٓ﴿ به استعذِت  الذي ﴾َرب ِِكٓٓرَس 

َ
َل مٓ ٓلَِكِِٓٓل  هبته يف سببا   ألكون :أي ﴾اغ 

﴿ (القميص )أي: الدرع يف بالنفخ
 إىل ِسن   من يا  مرتقِّ  :أي ،اخلري عىل ناميا   أو الذنوب. من طاهرا   ﴾١٩ٓاَزكِي ٓ 

 والصالح. اخلري عىل ِسن  

ٓ ٓقَالَۡتٓ﴿ (20) نَّ
َ
ونٓ ٓأ َل مٓ ِٓلٓٓيَك  كٓ َٓولَمۡٓ بََّشٓ ﴿ يبارِشين وملٓ﴾َيۡمَسۡسِنَٓٓولَمۡٓٓغ 

َ
 .(فاجرة )أي: ﴾٢٠ٓابَغِي ٓ ٓأ

وََٓٓربُِّكٓٓقَاَلَٓٓكَذ لِكِٓٓقَاَلٓ﴿ (21) َّٓٓه  ِ  ََٓٓعَ ۥَٓٓٓهي  ﴿ لنجعله ذلك فعلون :أي ﴾َونِلَۡجَعلَه 
 عالمة   ﴾ل ِلنَّاِسَٓٓءايَةٓ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳگگگگککککڑڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئوئوئەئەئائائىى

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 يئىئمئحئجئیییی
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﴿ قدرتنا كامل عىل وبرهانا   هلم
ِنَّا َٓٓورَۡۡحَةٓ  ۡمرٓ َٓوََكنَٓ﴿ بإرشاده هيتدون ،العباد عىل ﴾م 

َ
ۡقِضي ٓ ٓاأ َق  :أي ﴾٢١ٓامَّ  به تعلَّ

رَ  أو األزل. يف تعاىل اهلل قضاء دِّ طِّرَ  ق   .عال(و جلَّ  ومشيئته علمه يف أي )أقول: اللوح يف وس 

 ﴾بِهِۦٓفَٱنتَبََذۡتٓ﴿ جوفها يف النفخة فدخلت (قميصها )أي: درعها يف نفخ بأن ﴾فََحَملَۡتهٓ ﴿ (22)

﴿ بطنها يف وهو فاعتزلت
 الدار. أقىص :وقيل اجلبل. وراء أهلها من بعيدا   ﴾٢٢ٓاقَِصي ٓ ٓاَمََكنٓ 

َجآَءَها﴿ (23)
َ
ٓٓفَأ  الوالدة. عند عليه وتعتمد به لتسترت ﴾ۡخلَةِٱنلَِّٓٓجۡذعِٓٓإَِلٓ ﴿ املخاض فأجلأها ﴾ٱلَۡمَخاض 

 ما آياته من لريهيا ذلك أهلمها تعاىل ولعله شتاء. الوقت وكان ،فيها خرضة وال هلا رأس ال يابسة نخلة وكانت

ن ٓقَالَۡتٓ﴿ هلا املوافقة (طعامها )أي: النفساء خرسة هو الذي الرطب ويطعمها (خوفها )أي: روعتها يسكِّ
ٓمَِٓٓي لَۡيتَِنٓ نت ٓ﴿ لوِمهم وخمافةَ  الناس من استحياء ﴾َه َذآَقۡبَلٓٓتُّ  ي طلب وال ي نسى أن شأنه من ما ﴾انَۡسيٓ َٓوك 

﴿
نِسي ٓ   بباهلم. خيطر ال بحيث الذكر منسَّ  ﴾٢٣ٓامَّ

ِٓٓٓمنَٓفنَاَدى َها﴿ (24)  الولد. يقبِّل كان ،السالم عليه جربيل :وقيل والسالم. الصالة عليه عيسى ﴾ََتۡتَِها

ٓ﴿ مكاهنا من أسفل حتتها :لوقي ّلَّ
َ
 .(الصغري النهر وهو) جدوال   ﴾٢٤ٓاََسِي ٓ ََٓتۡتَكَِٓٓربُِّكَٓٓجَعَلٓٓقَدََۡٓٓتَۡزِنٓٓأ

ِيٓٓ﴿ (25) ز  ي أو ،إليك وأميليه ﴾ٱنلَّۡخلَةِِِٓبِۡذعِٓٓإَِلِۡكٓٓوَه  زِّ ه. الثمرة ه   ودفع. بجذب حتريك   واهلز   هبزِّ

 فهزهتا ،شتاء الوقت وكان ،ثمر وال هلا رأس ال يابسة نخلة كانت أهنا روي ﴾٢٥ٓاَجنِي ٓ ٓار َطبٓ َٓعلَۡيكِٓٓت َس قِۡطٓ﴿

 الدالة املعجزات من فيه ملا بذلك وتسليتها ورطبا . (النخل ورق :اخلوص) وخوصا   رأسا   هلا تعاىل اهلل فجعل

ر ال مثلها فإن ،ساحتها براءة عىل ثمر أن َقِدرَ  من أنَّ  عىل عليه رآها ملن واملنبِّهة ،الفواحش يرتكب ملن ي تصوَّ  ي 

بلها أن قِدرَ  الشتاء يف اليابسة النخلة  فيه ما مع شأهنا من (بغريب ليس )أي: ببِدع   ليس وأنه ،فحل   غري من ُي 

  :تعاىل فقال األمرين عليه رتََّب  ولذلك والطعام. الرشاب من
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(28) ﴿ٓ ِ ِبٓٓفَُك  َطب من :أي ﴾َوٱَۡشَ  وماء الر 

 وعصريه الرطب من أو (،اجلدول ماء :)أي الرسي

ِي﴿  ما عنها وارفيض نفسك وطيِّبي ﴾ا َٓعۡينٓ َٓوقَر 

ا﴿ زنكأح َحدٓ ٓٱلۡبََّشِِٓٓمنَٓٓتََريِنَّٓٓفَإِمَّ
َ
 تري فإن ﴾اأ

وِلٓٓ﴿ آدميا   َٓٓفق   أو ،صمتا   ﴾اَصۡومٓ ٓلِلرَِّنَٰمۡحٓنََذۡرت ٓٓإِن ِ

ٓفَلَنۡٓ﴿ صيامهم يف مونيتكلَّ  ال وكانوا ،صياما  
كَٓ
 
 ،بنذري أخربتكم أن بعد ﴾٢٦ٓاإِنِسي ٓ ٓٱۡلَۡومَٓٓل ِمَٓأ

 أخرَبهتم :وقيل ريب. وأناجي املالئكة أكلِّم وإنام

 املجادلة لكراهة بذلك وأَمَرها باإِلشارة. بنذرها

 ،والسالم الصالة عليه عيسى بكالم واالكتفاء

 .هلا( العائب )أي: الطاعن قطع يف كاف   فإنه

تَۡتٓ﴿ (27)
َ
 ﴾قَۡوَمَها﴿ ولدها مع :أي ﴾بِهِۦٓفَأ

رت ما بعد ،إليهم راجعة  النفاس من طه 

ٓۥ ﴿ ِٓجۡئتِٓٓلََقدَۡٓٓي َمۡريَمٓ ٓقَال وا ٓ﴿ إياه حاملة ﴾ََتِۡمل ه 
 منكرا . (مدهشا  ) بديعا   :أي ﴾٢٧ٓافَرِي ٓ ٓآ ٓ َشۡيٓ

ۡخَتٓ﴿ (26)
 
أ ونََٓٓيى  النبي هارون يعنون ﴾َه ر 

 بينهام وكان نسله من كانت :وقيل األخوة. طبقة يف معه كان من أعقاب من وكانت ،والسالم الصالة عليه

 أو ،صالحها من قبل   رأوا ِلما أو ،ام  هتك   به شبَّهوها زماهنم يف كان طالح أو صالح رجل هو :وقيل سنة. ألف

ب وكََِٓٓكنََٓٓما﴿ به شتموها
َ
ٓٓأ

َ
ِكََٓٓكنَۡتَٓٓوَمآَسوۡءلٓٓٱۡمَرأ مُّ

 
 ،(عجيب )أي: فري   به جاءت ما ألن تقرير ﴾٢٨ٓابَغِي ٓ ٓأ

. الصاحلني أوالد من الفواحش أن عىل وتنبيه  أفحش 

َشاَرۡتٓ﴿ (26)
َ
ََٓكنََٓٓمنٓن َكل ِمٓ َٓكۡيَفٓٓقَال وا ٓ﴿ ليجيبكم كلِّموه أن والسالم الصالة عليه عيسى إىل ﴾إَِلۡهِٓ ٓفَأ

 عاقل. كلََّمه املهد يف صبيا   نعَهد ومل ﴾٢٩ٓاَصبِي ٓ ٓٱلَۡمۡهدِِٓٓفٓ

ٓٓاَلٓقَٓ﴿ (30) َِٓٓعۡبدٓ ٓإِن ِ  ربوبيته يزعم من عىل وللرد املقامات أول ألنه أوال   به تعاىل اهلل أنطقه ﴾ٱّللَّ

 .﴾٣٠ٓانَبِي ٓ ٓوََجَعلَِنٓ﴿ اإِلنجيل ﴾ٱلِۡكَت َبَٓٓءاتَى ِنَٓ﴿

بَاَرَك ٓٓوََجَعلَِنٓ﴿ (31) اعا   ﴾م   أو ،ائهقض يف سبق ما باعتبار إما املايض بلفظ والتعبري للخري. معلام   نفَّ

ق بجعل ۡينَٓ﴿ طفال   واستنبأه عقله تعاىل اهلل أكمل :وقيل كالواقع. وقوعه املحقَّ
َ
َٓٓمآأ نت   كنت حيث ﴾ك 

ۡوَص ِنٓ﴿
َ
لَو ةِٓ﴿ وأمرين ﴾َوأ َكو ةِٓٓبِٱلصَّ َٓٓما﴿ الرذائل عن النفس تطهري أو ،ملكته إنْ  املال زكاة ﴾وَٱلزَّ  .﴾٣١ٓاَحي ٓ ٓد ۡمت 

ِتَٓٓوبَرَّ ا﴿ (32) ه. فرط من تعاىل اهلل عند ﴾٣٢ٓاَشقِي ٓ ٓاَجبَّارٓ ََٓيَۡعلِۡنَٓٓولَمۡٓ﴿ هبا وباّرا   ﴾بَِو َِّلَ  تكرب 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىېېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

حبجبيئىئمئحئجئییییىئ

 جثيتىتمتختحتجتيبىبمبخب
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َل مٓ ﴿ (33) ََّٓٓوٱلسَّ َِّلتُّٓٓيَوۡمَََٓٓعَ وت َٓٓويَۡومَٓٓو  م 
َ
ۡبَعث َٓٓويَۡومَٓٓأ

 
 يوم يف علَّ  تعاىل اهلل وسالم )أي: ﴾٣٣ٓاَحي ٓ ٓأ

 أعدائه. عىل باللعن تعريض وفيه (]املقتطف[ قربي من حّيا   خروجي ويوم ،ممايت يوم ويف ،والديت

م الذي :أي ﴾َمۡرَيَمٓ ٓٱۡبنٓ ِٓعيَسَٓٓذ لَِكٓ﴿ (34)  يصفه ما ال ،السالم عليه مريم ابن عيسى هو نعت ه تقدَّ

 ما بأضداد موصوفا   جعله ثحي ،الربهاين والطريق األبلغ الوجه عىل يصفونه فيام هلم تكذيب وهو ؛النصارى

ِي﴿ فيه ريب ال الذي احلق قول هو :أي ﴾ٱۡۡلَق َِٓٓلٓقَوۡٓ﴿ يصفونه ون أمره يف :أي ﴾٣٤َٓيۡمََت ونَٓٓفِيهِٓٓٱَّلَّ  أو يشك 

 اهلل. ابن   :النصارى لتاوق ،ساحر   :اليهود فقالت يتنازعون؛

ََِٓٓكنََٓٓما﴿ (35) نّٓلِلَّ
َ
َٓٓوََّللٓ ِٓمنَٓيتَِّخذَٓٓأ ۥٓ  ۡبَح نَه  ٓقََضٓىٓإِذَا﴿ هَبَتوه عام تعاىل هلل وتنزيه للنصارى تكذيب ﴾س 

ۡمرٓ 
َ
ول ٓٓفَإِنََّمآاأ نََّٓل ۥَٓيق  ونٓ ٓك  نْ »بـ أوجده شيئا   أراد إذا من فإن هلم. (توبيخ )أي: تبكيت   ﴾٣٥َٓفَيك   كان «ك 

ه )أقول: اإِلناث بإحبال الولد اختاذ يف ةاحلاج إىل اخللق شَبهِ  عن ها  منزَّ   هو إنام ،باللفظ ليس وعال جلَّ  أْمر 

 .(وعال جلَّ  ومشيئته هبإرادت

(38) ﴿
َِٓٓإَونَّٓ ٓٓٱّللَّ ِ مَۡٓٓرب  وه  َٓٓوَربُّك  َٓٓه َذآفَٱۡعب د  ۡستَقِيمٓ ِٓصَر ط   السالم، عليه عيسى كالم من )وهو ﴾٣٦ٓمُّ

 .(]النسفي[ شيئا   به ترشكوا وال فاعبدوه نعبده، أن وعليكم علَّ  عبيده، فأنتم عبده أنا كام يعني

ٓٓفَٱۡختَلََفٓ﴿ (37)
َ
ٓٱِۡل  ابن إنه :قالوا نسطورية :النصارى فَِرق أو والنصارى. اليهود ﴾بَيۡنِِهۡمٓ ِٓمنٓ ٓۡحَزاب 

دون ،ثالثة ثالث هو :قالوا وملكانية ،السامء إىل صعد ثم األرض إىل هبط اهلل هو :قالوا ويعقوبية ،اهلل  وموحِّ

﴿ ونبي ه اهلل عبد هو :قالوا
ِينَٓٓفََوۡيلٓ  وا ٓٓل َِّلَّ شِۡٓٓمنَٓكَفر   وحساب ه هول ه عظيم   يوم شهود من ﴾٣٧َٓعِظيمٓ ٓيَۡومٓ َٓهدِٓمَّ

 القيامة. يوم وهو ،وجزاؤه

ۡسِمعۡٓ﴿ (36)
َ
بِۡصۡٓٓبِِهمۡٓٓأ

َ
ب   ﴾َوأ ت وَننَا ٓٓيَۡومَٓ﴿ وأبصارهم استامعهم أن معناه تعج 

ۡ
 جدير القيامة يوم :أي ﴾يَأ

ب بأن تعجَّ اّم   كانوا ما بعد منهام ي  ميا   ص  َٓل ِكنِٓ﴿ يومئذ ويبرصون سيسمعون بام تهديدال أو الدنيا. يف ع 
بِيٓلَٓضَل لٓلِٓفٓٓٱۡلَوۡمَٓٓٱلظَّ لِم ونَٓ  ،ينفعهم حني والنظر االستامع أغفلوا حيث أنفسهم ظلموا بأهنم إشعار   ﴾٣٨ٓمُّ

. ضالل بأنه إغفاهلم عىل وسجل  بنيِّ
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مۡٓ﴿ (36) نِذرۡه 
َ
ةِٓٓيَوۡمََٓٓوأ  يتحرسَّ  يوم ﴾ٱۡۡلَۡۡسَ

 قلة عىل واملحسن   إساءته عىل املسء   الناس؛

ۡمرٓ ٓق ِضَٓٓإِذۡٓ﴿ إحسانه
َ
ِرغ ﴾ٱِۡل  ،احلساب من ف 

مۡٓ﴿ النار أو اجلنة إىل الفريقان وتصادر ِٓفٓٓوَه 
مۡٓ﴿ املقام( لذلك االهتامم عن )هنا ﴾َغۡفلَةلٓ َّٓلٓٓوَه 
قون ال )أي: ﴾٣٩ٓي ۡؤِمن ونَٓ  .(]النسفي[ به يصدِّ

ٓٓنَرِث ََٓٓنۡنٓ ٓإِنَّا﴿ (40)
َ
 ال ﴾َعلَۡيَهآَوَمنۡٓٓۡرَضٓٱِۡل

لك وعليهم عليها غرينا ألحد يبقى  أو َملِك. وال م 

َ  واإِلهالك باإِلفناء عليها ومن األرض نتوىف  تويفِّ

 يَرد ون ﴾٤٠ٓي رَۡجع ونَِٓٓإَوَلۡنَا﴿ إِلرثه الوارِث 

 للجزاء.

رۡٓ﴿ (41) ۥٓإِبَۡر هِيَمٓ ٓٱلِۡكَت بِِٓٓفَٓٓوٱۡذك  ََٓكنَٓٓإِنَّه 
يقٓ  ِ  لكثرة التصديق كثري أو للصدق. مالزما   ﴾اِصد 

ق ما  وكتبه وآياته تعاىل اهلل غيوب من به صدَّ

  تعاىل. اهلل استنبأه ﴾٤١ٓنَّبِيًّا﴿ ورسله

بِيهِٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ (42)
َ
بَِتِِٓٓل

َ
َّٓلَٓٓمآَتۡعب دٓ ٓلِمََٓٓيىأ

ۡبِصٓ َٓوَّلٓٓيَۡسَمعٓ  ل والذي :تعاىل اهلل هرْح لويسألا قال) خضوعك؟ ويرى ذكرك ويسمع حالك فيعرف ﴾ي   عوَّ

 كافر ملسو هيلع هللا ىلص النبي آباء يف ليس هوأن السالم، عليه إبراهيم والد يكن مل آزر أن السنة أهل من الغفري اجلمع عليه

َٓوَّلٓ﴿ ([164 /7 :لويسألا تفسري] «الطاهرات أرحام إىل الطاهرين أصالب من نقلأ   أزل مل» ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله ،أصال  
ۡغِنٓ . ودفعِ  نفع   جلِب  يف ﴾٤٢ٓآ ٓ َشۡيَٓٓعنَكٓٓي   وأرشقه احتجاج أبلغ عليه واحتجَّ  ضالله وبنيَّ  اهلدى إىل دعاه رض 

 به َيستِخف   ما عبادة إىل تدعوه التي العلة طلب بل ،بضالله يرصح مل حيث ،أدب وحسن برفق (ألطفه )أي:

 له ملن إال حتق   وال ،عظيمالت غاية هي التي عبادته عن فضال   ،إليه (امليل )أي: الركون ويأبى الرصيح العقل

 أن ينبغي العاقل أن عىل ونبَّهَ  املثيب. املعاقب املميت املحيي الرازق اخلالق وهو ،العام واإِلنعام التام االستغناء

 كان ولكن والرضِّ  النفع عىل مقتدرا   بصريا   سميعا   مميزا   حيا   كان لو واليشء   ،صحيح لغرض يفعل ما يفعل

 يف مثله يراه ملا ،والنبيني كاملالئكة اخللق أرشف كان وإن عبادته من القويم العقل   (امتنع ي:)أ الستنكف ممكنا  

 إىل ليهديه يتَّبعه أن إىل دعاه ثم يبرص؟ وال يسمع ال مجادا   كان إذا فكيف ،الواجبة للقدرة واالنقياد احلاجة

  :تعاىل فقال ،السويِّ  بالنظر مستقاًل  هلياإلِ  العلم من حمظوظا   يكن مل ملا املستقيم والرصاط القويم احلق

بَتِٓ﴿ (43)
َ
َٓٓيىأ تَِكٓٓلَمَۡٓٓمآٱلۡعِلۡمِِٓٓمنََٓٓجآَءِنٓٓقَدۡٓٓإِن ِ

ۡ
ۡهِدكَٓٓفَٱتَّبِۡعِنٓٓٓيَأ

َ
 باجلهل أباه ي سمِّ  ومل ﴾٤٣ٓاَسوِي ٓ ٓاِصَر طٓ ٓأ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ
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ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائائىىېېېېۉ
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ره) طهثبَّ  ثم ،طريقبال أعرف يكون مسري يف له كرفيق نفسه جعل بل ،الفائق بالعلم نفسه وال املفرط  عام (أخَّ

ه مع بأنه عليه كان   :فقال ،به اآلمر إنه حيث من للشيطان عبادة احلقيقة يف فإنه ،للرضِّ  مستلزم   النفع عن خلوِّ

بَتِٓ﴿ (44)
َ
ۡيَط َن َٓٓتۡعب دَِّٓٓلَٓٓيىأ  الشيطان بأن فيه الرضِّ  وجه بنيَّ  ذلك (استقبح )أي: استهجن وملا ﴾ٱلشَّ

﴿ :بقوله كلها للنعم امل ويل (ربك طاعة عن خارج) ربك عىل مستعص
ۡيَط نَٓٓإِنَّٓ  ﴾٤٤ٓاَعِصي ٓ ٓلِلرَِّنَٰمۡحََٓكنَٓٓٱلشَّ

نتقم النعم منه تسرَتدَّ  بأن حقيق عاص وكّل  ،عاص   للعايص املطاوع أن ومعلوم   به ولذلك ،منه وي   بتخويفه عقَّ

ه وما عاقبته سوء   :فقال إليه جير 

بَِتٓ﴿ (45)
َ
َٓٓٓيىأ ٓٓإِن ِ َخاف 

َ
نٓأ

َ
َكٓٓأ ِنََٓٓعَذابٓ َٓيَمسَّ ونَٓٓٱلرَِّنَٰمۡحٓم  ۡيَط نَِٓٓفتَك   اللعن يف قرينا   ﴾٤٥ٓاَوِل ٓ ٓلِلشَّ

 الثواب. من أكرب تعاىل اهلل رضوان أن كام ،العذاب من أكرب فإنه ،مواالته عىل ثابتا   أو ويليك. تليه ،والعذاب

 بني من الشيطان عصيان عىل اقتصاره ولعل العاقبة. خلفاء أو املةللمج إما العذاب وتنكري   واملسِّ  اخلوف وذْكر  

 عليها. منّبه وذريته آلدم معاداته نتيجة إنه حيث من ألنه أو ،َمالكها ألنه أو ،الربانية يف مهته الرتقاء جناياته

ٓٓقَاَلٓ﴿ (48) َراِغب 
َ
نَتٓٓأ

َ
ٓ َٓءالَِهِتَٓٓعنۡٓٓأ إِبَۡر هِيم   )أي: بالفظاظة اإلرشاد يف ولطفه استعطافه َل قابَ  ﴾َيى

ده ثم ،«بنيَّ  يا»بـ «َأَبِت  َيا» يقابل ومل ،باسمه فناداه ،العناد وغلظة (اخلشونة  عن ﴾تَنتَهِٓٓلَّمۡٓٓلَئِن﴿ :فقال هدَّ

َنََّك ٓ﴿ عنها الرغبة أو فيها مقالك رُۡج 
َ
 عني. تبعد أو ،متوت حتى باحلجارة أو ،والذم الشتم يعني بلساين؛ ﴾َِل

ۡرِنٓ﴿  طويال . زمانا   ﴾٤٦ٓاَملِي ٓ َٓوٱۡهج 

 لك أقول وال بمكروه أصيبك ال أي باحلسنة. للسيئة ومقابلة   ومتاركة   توديع   ﴾َعلَۡيَك َٓٓسَل مٓ ٓقَاَلٓ﴿ (47)

ۡستَۡغفِرٓ ﴿ :ولكن ،يؤذيك ما بعد  
َ
ٓ ٓٓلََكَٓٓسأ ِ  للكافر االستغفار حقيقة فإن واإِليامن. للتوبة يوفقك لعلَّه ﴾َرب 

ۥ﴿ مغفرته يوجب ملا فيقالتو استدعاء  واإِللطاف. الربِّ  يف بليغا   ﴾٤٧ٓاَحفِي ٓ ِٓبََٓٓكنَٓٓإِنَّه 

مۡٓ﴿ (46) ۡعََتِل ك 
َ
ونََٓٓوَمآَوأ ِٓٓد ونِِٓٓمنٓتَۡدع  وا ٓ﴿ بديني باملهاجرة ﴾ٱّللَّ ۡدع 

َ
َٓٓوأ ِ َٓٓٓعَسٓى﴿ وحده وأعبده ﴾َرب  ّلَّ

َ
ٓأ

ونَٓ ك 
َ
ََعٓءِٓٓأ ٓٓبِد  ِ َٓرب 

 التواضع   «َعسى»بـ الكالم تصدير ويف آهلتكم. دعاء يف مثلكم السعي ضائع خائبا   ﴾٤٨ٓاَشقِي ٓ 

ل   واإِلثابة اإِلجابة أن عىل والتنبيه   النفس وهضم    غيب. وهو خامتته األمر َمالك وأن ،واجب غري تفض 

ا﴿ (46) مۡٓٓفَلَمَّ لَه  ونََٓٓوَمآٱۡعََتَ ِٓٓد ونِِٓٓمنَٓيۡعب د  ۥٓٓٓوََهۡبنَا﴿ الشام إىل باهلجرة ﴾ٱّللَّ وَبٓ ٓإِۡسَح قَََّٓٓل   بَدَل  ﴾َويَۡعق 

ان أوال   أتى الشام قصد ملا إنه قيل الكَفَرة. من فارقهم َمنْ   )أقول: إسحاق له وولدت ،بسارة وتزوج ،حرَّ

لد (هاجر من إسامعيل والدة بعد هذا وكان  شجرتا ألهنام بالذكر ختصيصهام ولعل يعقوب. إسحاق من وو 

ٓ﴿ االنفراد عىل بفضله إسامعيل ذكري أن أراد ألنه أو ،األنبياء
 منهم. أو منهام وكال   ﴾٤٩ٓانَبِي ٓ َٓجَعلۡنَآَوُك   

مَٓووََهۡبنَا﴿ (50) ِنٓلَه  مۡٓٓوََجَعلۡنَا﴿ واألوالد واألموال النبوة ﴾رَّۡۡحَتِنَآم   َيفتخر ﴾٥٠ٓاَعلِي ٓ ِٓصۡدقٓ ٓلَِسانَٓٓلَه 

ثنون الناس هبم  .[64 :الشعراء] ﴾اْْلِخِرينَ  ِف  ِصْدق   انَ لِسَ  ِل  ْل َواْجعَ ﴿ :لدعوته استجابة   عليهم وي 

رۡٓ﴿ (51) ََٓٓكنَٓٓإِنَّه ۥٓم وَسى ٓٓٱلِۡكَت بِِٓٓفٓٓوَٱذۡك  ۡلَص  َٓٓوََكنَٓ﴿ (واصطفاه تعاىل اهلل أخلصه )أي: ﴾اُم  وّل   ﴾٥١ٓانَّبِي ٓ ٓرَس 

م ولذلك ،عنه فأنبأهم اخللق إىل تعاىل اهلل أرسله وال  » قدَّ  وأعىل. خص  أ أنه مع «َرس 
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ورَِٓٓجانِبِِٓٓمنَٓوَن َديَۡن هٓ ﴿ (52) ۡيَمنِٓٓٱلطُّ
َ
 من ﴾ٱِۡل

 عليه موسى يمني تل التي وهي ،اليمنى ناحيته

 بأن ،الي من من امليمون جانبه من والسالم الصالة

 بيمني قيَّد )أقول: اجلهة. تلك من الكالم له متثَّل

ه تعاىل اهلل ألن موسى  ﴾ۡبَن هٓ َوقَرَّٓ﴿ (اجلهة عن منزَّ

﴿ ترشيف   تقريَب 
 مناجيا . ﴾٥٢ٓاََنِي ٓ 

ِٓٓٓمنََّٓل ۥَٓووََهۡبنَا﴿ (53) َخاه ٓٓرَّۡۡحَتِنَا
َ
 معاضدةَ  ﴾أ

 :لدعوته إجابة   وموازرته أخيه (معاونةَ  )أي:

ْهِل  ِمنْ  اَوِزيرً  ِل  َواْجَعْل ﴿
َ
 كان فإنه [26 :طه] ﴾أ

ونَٓ﴿ موسى؟ من أَسنَّ   .﴾٥٣ٓانَبِي ٓ َٓه ر 

رَۡٓوٱذۡٓ﴿ (54) ۥٓإِۡسَم عِيَل ٓٓٱلِۡكَت بِِٓٓفٓٓك  ََٓكنَٓٓإِنَّه 
 به املشهور ألنه بذلك ذَكَره   ﴾ٱلۡوَۡعدَِٓٓصادَِقٓ

 ،غريه من ت عَهد مل الباب هذا يف بأشياء واملوصوف

 َستَِجُدِن ﴿ :فقال الذبح عىل الصرب َوَعدَ  أنه وناهيك
 فوىفَّ  [102 :الصافات] ﴾الَصابِِرينَ  ِمنَ  للُ ا شاءَ  إِنْ 

َٓٓوََكنَٓ﴿ وّل   ال الرسول أن عىل يدل   ﴾٥٤ٓانَّبِي ٓ ٓرَس 

 رشيعته. عىل كانوا إبراهيم أوالد فإن ،رشيعة صاحب يكون أن يلزم

رٓ َٓوََكنَٓ﴿ (55) م 
ۡ
ۥٓيَأ ۡهلَه 

َ
ِٓٓأ لَو ة َكو ةِٓٓبِٱلصَّ  هو وَمن نفسه عىل الرجل ي قبل أن وهو ،باألهمِّ  اشتغاال   ﴾َوٱلزَّ

ه   :وقيل ل.بالتكمي إليه الناس أقرب ته أهل   الستقامة ﴾٥٥ٓاَمرِۡضي ٓ َٓرب ِهِۦِٓعندََٓٓوََكنَٓ﴿ األمم آباء األنبياء فإن ،أمَّ

 وأفعاله. أقواله

رۡٓ﴿ (58)  واسمه ،والسالم الصالة عليهم نوح أيب وجد   شيث سبط وهو ﴾إِۡدرِيَسٓ ٓٱلِۡكَت بِِٓٓفَٓٓوٱۡذك 

ۥ﴿ أخنوخ يقٓ ََٓكنَٓٓإِنَّه  ِ  .﴾٥٦ٓانَّبِي ٓ ٓاِصد 

ة رشَف  يعني ﴾٥٧َٓعلِيًّآَمََكن آَوَرَفۡعَن هٓ ﴿ (57)  السامء :وقيل اجلنة. :وقيل .تعاىل اهلل عند والزلفى النبوَّ

ه هذا )أقول: الرابعة أو السادسة ض علم   .(تعاىل اهلل إىل مفوَّ

َلىئَِكٓ﴿ (56) و 
 
ِينَٓ﴿ سالمال الصالة عليهم إدريس إىل ازكري من السورة يف املذكورين إىل إشارة   ﴾أ ٓٱَّلَّ

ۡنَعمَٓ
َ
ٓ ٓأ ِنَٓ﴿ والدنيوية الدينية النعم بأنواع ﴾َعلَۡيِهمٓٱّللَّ ٓٓم  ِ ِيَّةِِٓمنٓنَٓٓۧٱنلَّبِي  نَۡٓٓءاَدمَٓٓذ ر   ومن :أي ﴾ن وحٓلَٓمعََٓٓۡحَلۡنَآَوِممَّ

 بن سام ذرية من كان السالم عليه إبراهيم فإن ،السالم عليه إدريس عدا من وهم ،خصوصا   ْحلنا من ذرية

ِيَّةَِٓٓوِمن﴿ السالم عليه وحن ىءِيَلٓ﴿ الباقون ﴾إِبَۡر هِيمَٓٓذ ر   السالم، عليه يعقوب :أي إرسائيل ذرية ومن أي: ﴾ِإَوۡسَر

 الذرية من البنات أوالد أن عىل دليل وفيه .السالم عليهم وعيسى وُييى وزكريا وهارون موسى منهم وكان
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ي وَُهوَ ﴿ :تعاىل اهلل بنيَّ  كام ،النسب نم ليسوا لكنهم ،الذرية من البنات أوالد )أقول: ا الَْماءِ  ِمنَ  َخلََق  اََّلِ  بَََشً
َ  فََجَعلَهُ  نۡٓ﴿ ([54 ]الفرقان: ﴾ارً هْ ِص وَ  ابً سَ ن ٓ ٓ﴿ احلق إىل هديناهم من مجلة ومن ﴾َهَدۡينَآَوِممَّ  للنبوة ﴾َوٱۡجتَبَۡينَا

 :أي) وإخباهتم تعاىل اهلل من خلشيتهم بيان   ﴾٥٨ٓا۩َوب ِكي ٓ ٓۤاٗدَّجُسْٓۤاوُّرَخٓٱلرَِّنَٰمۡحَٓءاَي ت َٓٓعلَۡيِهمۡٓٓت ۡتَلٓ ٓإِذَا﴿ والكرامة

 تعاىل. اهلل من (القربى )أي: والزلفى النفس وكامل النسب رشف يف الطبقة علوِّ  من هلم ما مع له (تواضعهم

وا اتبكو مل فإن واْبكوا القرآن اتلوا» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن  .جيد[ بإسناد تعاىل اهلل رْحه ماجه ابن ]أخرجه «فتباك 

َٓٓبۡعِدهِمِۡٓٓمنٓ ٓفََخلََفٓ﴿ (56)   عقب   بعدهم وجاء فعقبهم ﴾َخلۡف 
 
وا ٓ﴿ سوء َضاع 

َ
لَو ةَٓٓأ  أو تركوها ﴾ٱلصَّ

وا ٓ﴿ وقتها عن أخروها بَع  َهَو ِتٓ َٓوٱتَّ  يف واالهنامك األب من األخت نكاح واستحالل اخلمر كرشب ﴾ٱلشَّ

 جهنم يف   واد هو :وقيل اجلنة. طريق عن (ضالال   )أي: غيا   أو ،رشا   ﴾٥٩ٓيًّاغَٓٓيَلَۡقۡونَٓٓفََسوَۡفٓ﴿ املعايص.

 أوديتها. منه تستعيذ

(80) ﴿ٓ َلىئَِكٓ﴿ الكَفَرة يف اآلية أن عىل يدل   ﴾اَص لِحٓ ٓوََعِمَلٓٓوََءاَمنَٓٓتَاَبَٓٓمنٓإِّلَّ و 
 
 (التائبون :أي) ﴾فَأ

ل ونَٓ﴿ ونََٓٓوَّلٓٓٱۡۡلَنَّةَٓٓيَۡدخ   السابق كفرهم أن عىل تنبيه وفيه أعامهلم. جزاء من شيئا   ي نقصون وال ﴾٦٠ٓآ ٓ َشۡيٓٓي ۡظلَم 

هم ال  .(تعاىل اهلل فضل من هذا )أقول: أجورهم. ينقص وال يرض 

ۥ﴿ عنهم غائبة وهي إياهم وعدها أي: ﴾بِٱلَۡغۡيِبٓ ِٓعبَاَدهۥ ٓٱلرَّۡحَم نٓ ٓوََعدَٓٓٱلَِّتَٓٓعۡدنٓ َٓجنَّ تِٓ﴿ (81)  ﴾إِنَّه 

هۥ ََٓكنَٓ﴿ تعاىل اهلل إن ﴿ اجلنة هو الذي ﴾وَۡعد 
تِي ٓ 
ۡ
 حمالة. ال هلم املوعود أهلها يأتيها ﴾٦١ٓاَمأ

(82) ﴿ٓ ٓ﴿ كالم   فضوَل  ﴾لَۡغو آفِيَهآيَۡسَمع ونَّٓٓلَّ  العيب من فيه َيسَلمون قوال   يسمعون ولكن ﴾ا َٓسَل مٓ ٓإِّلَّ

 وأهل ها بالسالمة الدعاء معناه أن عىل أو بعض. عىل بعضهم تسليم أو ،عليهم املالئكة تسليم إال أو والنقيصة.

مۡٓ﴿ اإِلكرام فائدته وإنام ،ظاهرا   اللغو باب من فهو ،عنه أغنياء مَۡٓٓولَه  ه   عادة عىل ﴾٦٢ٓاوََعِشي ٓ ٓب ۡكَرةٓ ٓفِيَهآرِزۡق 

مني  .(كثرته )أي: ودروره الرزق دوام املراد :وقيل والرغابة. الزهادة بني والتوسط املتنعِّ

 عىل يبقى كام تقواهم ثمرة من عليهم ن بقيها ﴾٦٣ٓاتَقِي ٓ ََٓكنََٓٓمنِٓعبَادِنَآِمنۡٓٓن ورِث ٓٓٱلَِّتٓٓٱۡۡلَنَّةٓ ٓتِلَۡكٓ﴿ (83)

ثه. مال   الوارث ب ال إهنا حيث من واالستحقاق التملك يف ي ستعمل لفظ أقوى والوراثة مورِّ  وال بفسخ تعقَّ

 ،أطاعوا لو النار ألهل كانت التي املساكن اجلنة من املتقون يورث :قيلو إسقاط. وال بَِرد   ت بطل وال ،اسرتجاع

 .(اجلنة أهل كرامة :أي) كرامتهم يف زيادة  

ل َٓٓوَما﴿ (84) ٓٓنَتَََنَّ ۡمرِٓٓإِّلَّ
َ
ئل ملّا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول استبطأه حني السالم عليه جربيل قول حكاية   ﴾َرب َِك ٓٓبِأ  س 

 مخسة عليه فأبطأ فيه إليه يوحى أن ورجا ،جييب ما يْدرِ  ومل وحوالر القرنني وذي الكهف أصحاب قصة عن

 :والتنزل ذلك. ببيان نزل ثم ،(تركه )أي: وقاله ربه ودَّعه :املرشكون قال حتى ،يوما   أربعني وقيل ،يوما   عرش

 تقتضيه ما عىل تعاىل اهلل بأمر إال (وقت بعد وقتا   )أي: وقت غبَّ  وقتا   ننزل   وما واملعنى مهل. عىل النزول

يِۡدينَآَبۡيََٓٓمآََّل ۥ﴿ سبحانه حكمته
َ
 )أي: واألحايني األماكن من فيه نحن ما وهو ﴾َذ لَِك َٓٓبۡيََٓٓوَمآَخلَۡفنَآَوَمآأ

 ﴾٦٤ٓانَِسي ٓ َٓربَُّكََٓٓكنََٓٓوَما﴿ ومشيئته بأمره إال زمان دون زمان يف ننزل وال ،مكان إىل مكان من ننتقل ال ،(األزمنة

 كام إياك وتوديعه لك تعاىل اهلل ترك عن ذلك يكن ومل ،به األمر لعدم إال النزول عدم   كان ما أي ك.ل تاركا  

ه فيه. رآها حلكمة كان وإنام ،الكفرة زعمت   :تعاىل وقول 
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(85) ﴿ٓ َم َو تِٓٓرَّبُّ ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
َمآَوَمآَوٱِۡل  ﴾بَيۡنَه 

َٓوٱۡصَطِبۡٓٓفَٱۡعب ۡده ٓ﴿ عليه النسيان المتناع بيان  
ٓ  أي عليه. مرتَّب   ملسو هيلع هللا ىلص للرسول خطاب ﴾لِعَِب َدتِهۦِ 

 أو ،ينساك أن له ينبغي ال بأنه ربك عرفت ملا

 واصطرب عبادته عىل فأقبْل  العامل أعامل (ينسى)

مْ  )أي: عليها  بإبطاء تتشوش وال (عليها ود 

 ﴾٦٥ٓاَسِمي ٓ ََّٓل ۥَٓتۡعلَمٓ َٓهۡلٓ﴿ الكفرة وهزء الوحي

ي أحدا   أو ،ا  إهل يسمى أن يستحق مثال   مِّ  ؟«اهلل» س 

وا وإن املرشكني فإن وه مل إهلا   الصنم سمَّ  «اهلل» يسم 

 ،املامثلة عن ذاته وتعايل أحديته لظهور وذلك ،قط

 لألمر؛ تقرير   وهو ،واملكابرة اللبس يقبل مل بحيث

 العبادة يستحق وال مثله أحد ال أن صحَّ  إذا :أي

 واالشتغال ألمره التسليم من بد   يكن مل غريه

 .(لهاحتم   )أي: مشاقها عىل واالصطبار بعبادته

 :أي أونظريا ؟ شبيها   لربك تعلم هل )أقول:

 لوهيةألا يف ويامثله يشاهبه من تعاىل له ليس

 .(وعال جل والوحدانية والوحدة والعظمة

ول ٓ﴿ (88) نَس نٓ َٓويَق   فإنه ،خلف بن أيَبّ  أو الكفرة. وهم املعهود بعضهم أو بأرسه. اجلنس به املراد ﴾ٱۡۡلِ

ءِذَا﴿ نموت! ما بعد نبعث أنا حممد يزعم :وقال ففتَّها بالية عظاما   أخذ
َ
َٓٓمآأ ۡخَرجٓ ٓلََسوَۡفِٓٓمتُّ

 
 من ﴾٦٦َٓحيًّآأ

 املوت. حال من أو األرض.

وَٓ﴿ (87)
َ
رٓ َّٓلٓٓأ نَس نٓ ٓيَۡذك  ر لو فإنه ﴾ٱۡۡلِ ل تذكَّ نَّا﴿ وتأمَّ

َ
ََٓٓقۡبل ِٓٓمنَٓخلَۡقَن هٓ ٓأ  كان بل ﴾٦٧ٓآ ٓ َشۡيٓٓيَك ٓٓمَۡٓول

 األعراض. من فيها كان ما مثل وإجياد التفريق بعد املواد مجع من أعجب فإنه ،ذلك يقل مل ِِصفا   َعَدما  

مۡٓٓفََوَرب َِكٓ﴿ (86) نَّه  َ  لألمر حتقيقا   والسالم الصالة عليه نبيِّه إىل مضافا   تعاىل باسمه إقسام   ﴾نَلَۡحّش 

َي ِطيَٓ﴿ .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أنلش وتفخيام   وي ملا ﴾َوٱلشَّ رشون الكفرة أن ر   الذين الشياطني من قَرنائهم مع ُي 

 إذا فإهنم ،بأرسه اجلنس إىل نسبته ساغَ  هبم خمصوصا   كان وإن وهذا سلسلة. يف شيطانه مع كّل  ،أغَوْوهم

رشوا فقد الشياطنيب مقرونني الكفرة وفيهم حرشوا نَّٓٓث مَّٓ﴿ معهم مجيعا   ح  مۡٓنَل ۡحِِضَ  لريى ﴾َجَهنَّمََٓٓحۡوَلٓٓه 

روا ما األشقياء وينال ،ورسورا   غبطة فيزدادوا منه تعاىل اهلل اهمنجَّ  ما السعداء   ة   ملَعادهم ادخَّ دَّ  ويزدادوا ع 

﴿ عليهم وشامتتهم الثواب دار إىل معنه السعداء رجوع من غيظا  
َكبهم عىل ﴾٦٨ٓاِجثِي ٓ   )أي: َيدمَههم ِلما ر 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳڳگگگگککککڑڑژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

وئەئەئائائىىېېېېۉۉ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

جئییییىئىئىئېئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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 وأهل ،والعقاب الثواب إىل التواصل قبل للحساب التواقف توابع من ألنه أو املطلع. وله من (َيفَجؤهم

ثاة ي ساقون فلعلهم الكَفَرةَ  باإِلنسان املراد كان وإن جاثون. املوقف  ،هبم إهانة   جهنم شاطئ إىل املوقف من ج 

 الشدة. من (أصاهبم )أي: َعراهم ملِا القيام عن لعجزهم أو

ه مۡٓ﴿ دينا   (تبعْت  )أي: شاَيعْت  أمة كل من ﴾ِشيَعةٓ ٓك  ِٓٓمِنَٓنَِعنَّٓنَلَٓٓث مَّٓ﴿ (86) يُّ
َ
َشدُّٓٓأ

َ
ٓٓأ  ﴾٦٩ٓاِعتِي ٓ ٓٱلرَِّنَٰمۡحََٓعَ

 تعاىل أنه عىل تنبيه األشد ذكر ويف .(جهنم يف )أي: فيها فنطرحهم منهم (أفجر )أي: وأعتى أعىص كان َمن

صَّ  ولو العصيان. أهل من كثري عن يعفو  ويطرحهم فأعتاهم أعتاهم طوائفهم يميز أنه فاملراد بالكفرة ذلك خ 

 هبا. تليق التي طبقتها كاًل  ي دخل أو ،الرتتيب عىل النار يف

ۡعلَمٓ ٓنَلَۡحنٓ ٓث مَّٓ﴿ (70)
َ
ِينَٓٓأ مۡٓٓبِٱَّلَّ ۡوَلٓ ٓه 

َ
 )أي: بالصلِّ  أوىل هم بالذين أعلم لنحن أي: ﴾٧٠ٓاِصلِي ٓ ٓبَِهآأ

راد أن وجيوز املنتَزعون. وهم ،(النار يف باإللقاء  عذاهبم فإن ،(الِفَرق )أي: الشيع رؤساء عتيا   وبأشدهم هبم ي 

 وإضالهلم. لضالهلم مضاعف

مِۡٓٓإَون﴿ (71) ِنك  ٓ﴿ منكم وما ﴾م   وهي املؤمنون هبا يمر   ،دوهنا وحارض   واصلها إال ﴾َوارِد َها ٓٓإِّلَّ

ئل والسالم الصالة عليه أنه عنه تعاىل اهلل ريض ابرج وعن .حترقهم( هنا )واملراد بغريهم وتنهار ،خامدة  س 

نا وعَدنا قد أليس :لبعض بعضهم قال اجلنةَ  اجلنةِ  أهل دخل إذا» :فقال عنه  قد :هلم فيقال النار؟ َنِردَ  أن رب 

ِٓإَون﴿ :وعال جل قوله عن تعاىل اهلل رْحه حقي إبراهيم الشيخ شيخي سألت   )أقول: «خامدة وهي وردمتوها
مۡٓم ِٓ ٓٓنك  َهآإِّلَّ وئِلَك ﴿ :تعاىل قوله وأما .(الرؤية بمعنى الورود :فقال ﴾َوارِد 

ُ
 [101 :األنبياء] ﴾ُمبَْعُدونَ  اَعنْهَ  أ

ها :وقيل عذاهبا. عن فاملراد ٓ ََٓكنَٓ﴿ عليها ممدود فإنه ،الرصاط عىل اجلواز   ورود  ۡقِضي ٓ ٓاَحۡتمٓ َٓرب َِكََٓٓعَ  ﴾٧١ٓامَّ

لفه. يمكن ال وعدا   به َوَعدَ  بأن وقىض ،نفسه عىل تعاىل اهلل بهأوج واجبا   ورود هم كان  خ 

ٓٓث مَّٓ﴿ (72) ِينَٓٓن نَج ِ نََذرٓ ﴿ اجلنة إىل في ساقون ﴾ٱتََّقوا ٓٓٱَّلَّ  كانوا. كام هبم منهارة   ﴾٧٢ٓاِجثِي ٓ ٓفِيَهآٱلظَّ لِِميَٓٓوَّ

 وتبقى ،جتاثيهم بعد اجلنة إىل الفَجرة ارقونيف املؤمنني وأن ،حواليها اجلثو   بالورود املراد أن عىل دليل وهو

 هيئاهتم. عىل هبم منهارة   فيها الفجرة

 أو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ببيان أو بنفسها املعاين مبيَّنات األلفاظ مرتَّالت ﴾َبي َِن تلَٓٓءاَي ت نَآَعلَۡيِهمۡٓٓت ۡتَلٓ ِٓإَوذَا﴿ (73)

ِينَٓٓقَاَلٓ﴿ اإِلعجاز واضحاِت  وا ٓٓٱَّلَّ ِينََٓٓكَفر  يُّٓٓاَمن وٓا ٓءَٓٓلَِّلَّ
َ
َقامٓ َٓخۡي ٓ﴿ والكافرين املؤمنني ﴾ٱلَۡفرِيَقۡيِٓٓأ  مكانا   ﴾امَّ

ۡحَسنٓ ﴿
َ
 معارضتها عن وعجزوا الواضحات اآليات سمعوا ملا أهنم واملعنى وجمتمعا . جملسا   ﴾٧٣ٓانَِدي  َٓٓوأ

 فضلهم عىل يهاف حظهم بزيادة واالستدالل الدنيا حظوظ من هلم بام االفتخار يف أخذوا عليها والدخل

 ذلك عليهم فردَّ  ،الدنيا احلياة من بظاهر   وعلمهم ،احلال عىل نظرهم لقصور ،تعاىل اهلل عند حاهلم وحسن

  :بقوله نقضا   التهديد مع أيضا  

ۡهلَۡكنَآَوَكمۡٓ﴿ (74)
َ
ِنَٓقۡبلَه مٓأ مۡٓٓقَۡرنٓ ٓم  ۡحَسنٓ ٓه 

َ
َث ثٓ ٓأ

َ
 َجدَّ  ما هو :وقيل ،البيت متاع :األثاث   ﴾٧٤ٓاَورِۡءيٓ ٓاأ

ئي   منه.  يف يكون ما والنقصِ  الفضلِ  عىل العيار وإنام ،بإكرام وليس استدراج   متتيعهم أن بنيَّ  ثم املنظر. :والرِّ

  :تعاىل بقوله اآلخرة
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َل لَةِِٓفََٓٓكنََٓٓمنٓق ۡلٓ﴿ (75) دۡٓٓٱلضَّ ا ٓٓٱلرَّۡحَم نٓ ََّٓلٓ ٓفَلۡيَۡمد  ٓى﴿ به والتمتع العمر بطول ويمهله هفيمد   ﴾َمدًّ َٓحتَّ
ۡوا ٓٓإِذَا

َ
ونََٓٓمآَرأ آي وَعد  آٱلَۡعَذاَبٓٓإِمَّ اَعةَِٓٓإَومَّ  املسلمني غلبة وهو الدنيا؛ يف العذاب إما فإنه ،للموعود تفصيل   ﴾ٱلسَّ

 )أي: والنكال (الذل )أي: اخلزي من فيه يناهلم وما القيامة يوم وإما ،وأرسا   قتال   إياهم وتعذيب هم عليهم

ونَٓفََسيَعۡٓ﴿ (العقاب وََٓٓمنۡٓٓلَم  ٓ ٓه  ََكنٓ ََٓش  روه ما عكس عىل األمر عاَينوا بأن ،الفريقني من ﴾امَّ تِّعوا ما وعاد ،قدَّ  م 

ٓ﴿ عليهم ووباال   (وهوانا   ذال   )أي: خذالنا   به ۡضَعف 
َ
ندٓ َٓوأ  وأنصارا . فئة   أي: ﴾٧٥ٓاج 

ٓ َٓويَزِيدٓ ﴿ (78) ِينَٓٓٱّللَّ دٓ ٓٱۡهتََدۡوا ٓٓٱَّلَّ  ،لفضله ليس الدنيا باحلياة ومتتيَعه الكافر إمهال أن بنيَّ  ملّا كأنه ﴾ى ٓه 

َضه له خري   هو ما به أراد وجل عز اهلل ألن بل ،لنقصه ليس منها املؤمن حظ قصور أن يبني أن أراد  منه وعوَّ

 خلمسا الصلوات من قيل ما فيها ويدخل ،اآلباد أبد عائدهتا تبقى التي الطاعات ﴾ٱلصَّ لَِح ت َٓٓوٱۡلَب قَِي ت ٓ﴿

تِّع مما عائدة   ﴾اثََواب َٓٓرب َِكِٓٓعندََٓٓخۡيٓ ﴿ أكرب واهلل اهلل إال إله وال هلل واحلمد اهلل سبحان وقول  النعم من الكفرة به م 

 والعذاب   احلرسة   هذه ومآل ،املقيم النعيم ومآهلا سيَّام ،هبا يفتخرون التي الفانية (الناقصة )أي: املخدجة

آوََخۡي ٓ﴿ :تعاىل ولهبق إليه أشار كام ،الدائم َردًّ  .(وعاقبة مرجعا   )أي: ﴾٧٦ٓمَّ
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فَرََءيَۡتٓ﴿ (77)
َ
ِيٓأ َٓوقَاَلَٓٓي تِنَاأَِبَٓكَفرَٓٓٱَّلَّ

وَتَيَّٓ
 
َِٓٓل آَماّل   ،وائل بن العاص يف نزلت ﴾٧٧َٓوَوََّل 

 حتى ،ال :له فقال فتقاضاه مال   عليه خلّباب كان

 حّيا   حمدبم أكفر ال واهلل ال :فقال ،بمحمد تكفرَ 

 جئني ب عثت   فإذا :قال ،تبعث حني وال ميتا   وال

 فأعطيك. وولد   مال   َثمَّ  يل فيكون

لَعَٓ﴿ (76) طَّ
َ
 شأنه عظمة من َبلغ أقدْ  ﴾ٱلَۡغۡيَبٓٓأ

د الذي الغيب عامل إىل ارتقى أن إىل  الواحد به توحَّ

 وولدا   ماال   اآلخرة يف يؤتى أن ادَّعى حتى القهار

مِٓ﴿ ليهع (حلف )أي: وتأىل
َ
َذَٓٓأ ٓٱلرَِّنَٰمۡحِٓعندَٓٓٱَّتَّ

 ،بذلك عهدا   الغيوب عالم من اختذ أو ﴾٧٨ٓاَعۡهدٓ 

ل ال فإنه  الطريقني. هذين بأحد إال به العلم إىل ي توصَّ

 فيام خمطئ أنه عىل وتنبيه   ردع   ﴾لََكَّ ٓ﴿ (76)

ره ٓ﴿ لنفسه تصوَّ ول َٓٓمآَسنَۡكت ب   أّنا له سن ظهر ﴾َيق 

 جريمة كتَب  َمن انتقام منه ننتقمس أو قوله. كتْبنا

 ﴾٧٩ٓاَمد ٓ ٓٱلَۡعَذابِٓٓمِنَََّٓٓلۥ َٓونَم دُّٓ﴿ عليه وَحِفظها العدو

ل  عَظمت ه. جلَّْت  اهلل عىل واستهزائه وافرتائه لكفره له ونضاعفه عذابه نزيد أو يستأهله. ما العذاب من له ونطوِّ

ۥ﴿ (60) ول َٓٓما﴿ بموته ﴾َونَرِث ه  تِينَا﴿ الولدَ و املاَل  يعني ﴾َيق 
ۡ
﴿ القيامة يوم ﴾َويَأ

 يصحبه ال ﴾٨٠ٓافَۡردٓ 

ة ي ؤتى أن عن فضال   ،الدنيا يف له كان ولد   وال مال    زائدا . ثمَّ

وا ٓ﴿ (61) َذ  ِٓٓد ونِِٓٓمنَٓوٱَّتَّ ون وا َٓٓءالَِهةٓ ٓٱّللَّ َك  ِ مۡٓٓل  زوا ﴾٨١ٓاِعز ٓ ٓلَه   اهلل إىل وصلة هلم يكونون حيث ،هبم ليتعزَّ

 عنده. ءَ وشفعا تعاىل

زهم وإنكار   ردع   ﴾لََكَّ ٓ﴿ (62) ونَٓ﴿ هبا لتعز  ر   ما :ويقولون عبادهَتم اآلهلة   ستجَحد   ﴾بِعِبَاَدتِِهمَۡٓٓسيَۡكف 

ون ونَٓ﴿ عَبدوها أهنم العاقبة لسوء الكفرة سينكِر أو ،عبدمتونا آَعلَۡيِهمَۡٓٓويَك   عليهم ويكونون :أي ﴾٨٢ِٓضدًّ

هم أو ،ذاًل   نرياهنم. هبا توقد بأن عذاهبم يف معونة تكون اأهن معنى عىل بضدِّ

لَمۡٓ﴿ (63)
َ
ٓٓٓتَرَٓٓأ نَّا

َ
رَۡسلۡنَآأ

َ
َي ِطيَٓٓأ ٓٓٱلشَّ  قرناء هلم (أناهيَّ  )أي: قيَّضنا أو ،عليهم سلَّطناهم بأن ﴾فِرِينَٓـٱلَۡك ََٓٓعَ

مۡٓ﴿ زُّه  ز ٓ ٓتَؤ 
َ
هم ﴾٨٣ٓاأ  من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تعجيب املرادو الشهوات. وحتبيب بالتسويالت املعايص عىل وتغرهيم هتز 

 املتقدمة. اآليات به نطقت ما عىل احلق وضوح بعد الكفر عىل وتصميمهم الغيِّ  يف ومتادهيم الكفرة أقاويل

لكوا بأن ﴾َعلَۡيِهۡمٓ َٓتۡعَجۡلٓٓفََلٓ﴿ (64) ر رشورهم من واملؤمنون أنت تسرتيح حتى هي   من األرض وتطهِّ

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڳگگگگککککڑڑژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 يئىئمئحئجئیییی
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َما﴿ فسادهم دُّٓٓإِنَّ مَۡٓٓنع  ﴿ آجاهلم أيام ﴾لَه 
 حمصورة أيام   إال هلم يبَق  مل فإنه ،هبالكهم تعَجل ال :واملعنى ﴾٨٤ٓاَعد ٓ 

 معدودة. وأنفاس  

ٓ ٓيَۡومَٓ﴿ (65) تَّقِيَََٓٓنّۡش   هذا والختيار برْحته. غَمرهم الذي رهبم إىل ﴾ٱلرَِّنَٰمۡحٓإَِلٓ﴿ نجمعهم ﴾ٱلۡم 

 حال ورشِح  (الكبرية )أي: اجلسام نعمه لتعداد فيها كالمال هذا مساق ألن ولعله ،شأن   السورة هذه يف االسم

﴿ هبا والكافرين هلا الشاكرين
ّفاد يفد كام عليه وافدين ﴾٨٥ٓاَوۡفدٓ   وإنعامهم. لكرامتهم منتظرين امللوك عىل الو 

وق ٓ﴿ (68) ۡجرِِميََٓٓونَس   املاء يرد من نفإ ،ا  عطاش ﴾٨٦ٓاوِۡردٓ َٓجَهنَّمَٓٓإَِلٓ ﴿ املاء( )إىل البهائم ساقت   كام ﴾ٱلۡم 

 املاء. َتِرد   التي كالدواب أو ،لعطش إال يرده ال

(67) ﴿ٓ ونَّٓٓلَّ َف َعةََٓٓيۡملِك  ٓٓٱلشَّ َذََٓٓمنِٓٓإِّلَّ  أن ويستأهل   به يستعد   بام حتىلَّ  من إال ﴾٨٧ٓاَعۡهدٓ ٓٱلرَِّنَٰمۡحِٓعندَٓٓٱَّتَّ

 فيها. إذنا   تعاىل اهلل من اختذ من إال أو تعاىل. اهلل َوَعدَ  ما عىل ،الصالح والعمل اإِليامن من ،للعصاة َيشفع

َذََٓٓوقَال وا ٓ﴿ (66)  سبحانه اهلل بنات املالئكة أن زعم ومن واليهود النصارى )أي: ﴾٨٨ٓاَوََّلٓ ٓٱلرَّۡحَم نٓ ٓٱَّتَّ

 .(]النسفي[ وتعاىل

 امل نَكِر. العظيم   :واإِلد   ﴾٨٩ٓاإِد ٓ ٓآ ٓ َشۡيِٓٓجۡئت مۡٓٓلََّقدۡٓ﴿ (66)

َم َو ت َٓٓكادٓ تَٓ﴿ (60) ۡرنَٓٓٱلسَّ ة يتشققن ﴾ِمۡنهٓ َٓيتََفطَّ َٓٓوتَنَشقُّٓ﴿ أخرى بعد مرَّ ۡرض 
َ
بَال َٓٓوََّتِرُّٓٓٱِۡل آٱۡۡلِ  ﴾٩٠َٓهدًّ

َد    .هّدا   هت 

ن﴿ (61)
َ
رت لو بحيث وِعظَمها الكلمة هذه هول أن واملعنى ﴾٩١ٓاَوََّلٓ ٓلِلرَِّنَٰمۡحَٓدَعۡوا ٓٓأ وِّ  بصورة ت ص 

ْلبة فظاعتها ألن أو شدهتا. من وتفتَّتت العظام األجرام هذه تتحملها مل حمسوسة  ،وعال جل اهلل لغضب جم 

ب حلمه لوال بحيث د العامل خلرَّ ه من عىل غضبا   قوائمه (َت شتَّ  )أي: وبدَّ  هبا. تفوَّ

نٓلِلرَِّنَٰمۡحٓيَۢنبَِغَٓٓوَما﴿ (62)
َ
آَيتَِّخذَٓٓأ  لو له ُيصل( ال )أي: لبَينط وال ،الولد اختاذ به يليق وال ﴾٩٢َٓوََّل 

 عداه ما كلَّ  بأن لإِلشعار الرْحانية بصفة احلكم ترتيب ولعلَّ  مستحيل. ألنه ،الفرض( سبيل )عىل مثال   ط لب

ويل هاكلِّ  النعم َمبدأ هو َمن جيانِس فال ،عليه ومنَعم   نعمة    ولدا ؟ خذهيتَّ  أن يمكن فكيف ،وفروعها أصوهلا وم 

ح ثم   :ىلتعا قوله يف به ِصَّ

ُّٓٓإِن﴿ (63) َم َو تِِٓٓفَٓٓمنٓك  ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
ٓٓ﴿ منهم ما :أي ﴾َوٱِۡل  له مملوك   وهو إال ﴾٩٣ٓاَعۡبدٓ ٓٱلرَِّنَٰمۡحَٓءاِتٓٓإِّلَّ

 واالنقياد. بالعبودية إليه يأوي

مۡٓٓلََّقدۡٓ﴿ (64) ۡحَصى ه 
َ
هم ﴾أ  جلَّ  قدرته وقبضة علمه حوزة عن خيرجون ال بحيث هبم وأحاط حرَصَ

مۡٓوَٓ﴿ وعال ه   بمقدار. عنده يشء كلَّ  فإن ،وأفعاهلم وأنفاسهم أشخاصهم عدَّ  :أي ﴾٩٤ٓاَعد ٓ َٓعدَّ

مۡٓ﴿ (65) ُّه  آٱلۡقَِي َمةِٓيَۡومََٓٓءاتِيهَِٓٓوُك   ذلك من يشء جيانسه فال ،واألنصار األتباع من منفردا   ﴾٩٥ٓفَۡرد 

 به. ليرَشك يناسبه وال ،ولدا   ليتخذه



 823  عشر سادسال اجلزء               طه سورة  

(68) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ ٓٱلصَّ لَِح تِٓٓوََعِمل وا َٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ

مٓ َٓسيَۡجَعل ٓ  يف هلم سي حِدث ﴾٩٦ٓاو د ٓ ٓٱلرَّۡحَم نٓ ٓلَه 

ة القلوب ض   غري من مودَّ  ألسباهبا. منهم تعر 

 يقول عبدا   اهلل أحبَّ  إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن

 ثم ،جربائيل هفيحب   ،فأحبَّه فالنا   أحببت   :جلربائيل

 فالنا   أحبَّ  قد هللا إن :السامء أهل يف ينادي

 يف املحبة له توضع ثم ،السامء أهل فيحّبه ،فأحبوه

 .تعاىل[ اهلل رْحهام الشيخان أخرجه واحلديث] «األرض

 السورة ألن إما (﴾َسيَۡجَعل ٓ﴿ :تعاىل قوله )يف والسني

 فَوَعدهم ،الكفرة بني حينئذ ممقوتني وكانوا ةمكيَّ 

 أو .(هلهأ وكث رَ  قوي )أي: اإلسالم دجا إذا ذلك

 عىل حسناهتم عرضت حني القيامة يف املوعود ألن

. من صدورهم يف ما فينزع األشهاد رؤوس  الغلِّ

َن هٓ ٓفَإِنََّما﴿ (67) ۡ  أنزلناه بأن ﴾بِلَِسانَِكٓٓيَۡسَّ

َٓ﴿ بلغتك ِ تَّقِيَٓٓبِهِِِٓٓل بَّش   ﴾٩٧ٓاَّلُّ ٓ ٓاقَوۡمٓ ٓبِهِۦَٓوت نِذرَٓٓٱلۡم 
 :واللديد) لديد كل يف آخذين اخلصومة أشداء

 .(اخلصومة الشديد اخلصم  

ۡهلَۡكنَآَوَكمۡٓ﴿ (66)
َ
ِنَٓقۡبلَه مٓأ َٓٓهۡلٓ﴿ إنذارهم عىل ملسو هيلع هللا ىلص للرسول وجتسري   للكفرة ختويف   ﴾قَۡرنٓ ٓم  ِسُّ َٓت 

ِنِۡٓٓمۡنه م َحدٓ ٓم 
َ
وۡٓ﴿ وتراه منهم بأحد تشعر هل ﴾أ

َ
مۡٓٓتَۡسَمعٓ ٓأ  اخلفي. الصوت :والركز ﴾٩٨ٓرِۡكَز آلَه 

 مريم سورة يف تعاىل اهلل رْحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 طه سورة

 آية وثالثون )ومخس( مئة ويه مكيَّة،

١ٓٓٓٓطه﴿ (2ـ1) نَزنۡلَآَما
َ
رَۡءانََٓٓعلَۡيَكٓٓأ ل ﴾٢ٓلِتَۡشَقٓىٓٱلۡق   عليك أنزلنا ما :واملعنى القرآن. أو بالسورة مؤوَّ

 التهجد وكثرة الرياضة بكثرة لتتعب أو تبّلغ. أن إال عليك ما إذ ،قريش كفر عىل تأسفك بفرط لتتعب القرآن

. عىل والقيام  ساق 

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

 ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ
 

و  طهَٓرة ٓس 
¬ 

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگککککڑڑژژڈ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅ

 ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ
 

02 931 
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(3) ﴿ٓ  اهلل علم ملن أو باإِلنذار. يتأثر ورّقة خشية قلبه يف ملن ﴾٣ََٓيَۡشٓ ٓل َِمن﴿ تذكريا   لكن ﴾تَۡذكَِرةٓ ٓإِّلَّ

 به. املنتفع فإنه ،منه بالتخويف خيشى أنه منه تعاىل

(4) ﴿ٓ نۡٓٓتََنِيل  ِمَّ ۡرَضَٓٓخلَقَٓٓم 
َ
َم َو تِٓٓٱِۡل َلَٓٓوٱلسَّ ۡسَمآءٓ ََّٓلٓ ﴿ :قوله إىل بعده ما مع ﴾٤ٓٱلۡع 

َ
 ﴾ٱۡۡل ۡسَنٓ ٓٱِۡل

 بخلق فبدأ العقل؛ عند هو الذي الرتتيب عىل وصفاته أفعاله بذكر امل نِزل تعظيم بعرض امل نَزل لشأن تفخيم  

م ،العامل أصول هي التي والسموات األرض  السموات من عنده وأظهر   احلس إىل أقرب ألهنا األرض وقدَّ

ىل  ،والتقادير األحكام منه فأجرى العرش قصد بأن أمرها وتدبري الكائنات إحداث وجه إىل أشار ثم ،الع 

  :تعاىل فقال ،مشيئته به وتعلقت حكمته اقتضته ما حسب ومقادير ترتيب عىل األسباب منه وأنزل

ٓٓٱلرَّۡحَم نٓ ﴿ (5) م) ﴾٥ٓٱۡستََوىٓ ٓٱلَۡعرِۡشََٓٓعَ  أمره استوى وفيه: [54 ]آية: األعراف سورة يف عنه الكالم تقدَّ

 عىل استواء تعاىل له أن واملعنى: كيف. بال تعاىل هلل صفة العرش عىل االستواء أنَّ  أصحابنا وعن .استوىل أو

 عل قول واملذهب :تعاىل اهلل رْحه النسفي وقال ن.والتمك   االستقرار عن ها  منزَّ  ،عناه الذي الوجه عىل العرش

 ألنه ،بدعة عنه والسؤال ،واجب به واإليامن ،معقول غري والتكييف جمهول، غري االستواء عنه: تعاىل اهلل ريض

 أي :عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال .كان عام يتغريَّ  مل ،املكان خلق قبل كان ما عىل فهو ،مكان وال نكا تعاىل

 .(مجيعها عىل استوى بل ،الذرات من ذرة علمه حيطة عن خيرج ال بحيث ،الذرائر عروش عىل استوى

َم َو تِِٓٓفَٓٓمآََّل ۥ﴿ (8) ۡرِضِٓٓفَٓٓوَمآٱلسَّ
َ
مََٓٓوَمآٱِۡل َىٓ ََٓتَۡتَٓٓوَمآابَيۡنَه   قدرته كامل عىل بذلك ليدلَّ  ﴾٦ٓٱلَّثَّ

 جلَّ  أراد فإذا ،لإلرادة تابعة القدرة )أقول: طبقاهتا آخر يوه ،األرض من الرتابية الطبقة   :والثرى وإرادته.

 .(القدرة عليه جتري مشيئته به قتوتعلَّ  شيئا   وعال

َب  العلم عن تنفك   ال وهي لإلرادة تابعة القدرة كانت ولّما  األمور اتبجليَّ  تعاىل علمه بإحاطة ذلك عقَّ

  :سبحانه فقال سواء عىل اهتاوخفيَّ 

ۥٓبِٱلَۡقۡولََِٓٓتَۡهرِۡٓٓإَون﴿ (7) ََّٓٓيۡعلَمٓ ٓفَإِنَّه  ِ ۡخَفٓٓٱلۡس 
َ
 أنه فاعلم ودعائه تعاىل اهلل بذكر جتهر وإن :أي ﴾٧َٓوأ

 أن عىل تنبيه وفيه النفس. ضمري   (األخفى :أي) وهو منه؛ وأخفى الرسَّ  يعلم سبحانه فإنه ،جهرك عن غني  

  ََ نَ ائِ خَ  مُ لَ عْ يَ ﴿ وعال جلَّ  فهو) تعاىل، اهلل إلعالم ليس فيهام واجلهر والدعاء الذكر رشع
َ
 ِف ُتْ  امَ وَ  ُيِ عْ اْل

 الترضعب وهضمها بغريه االشتغال عن ومنعها فيها ورسوخه بالذكر النفس لتقرير بل ،([16 غافر:] ﴾ورُ دُ الص  

 هبا املتفرد أنه بنيَّ  األلوهية لصفات املستجمع أنه بذلك ظهر  ثم .(بالدعاء الصوت رفع )أي: واجلؤار

د   :تعاىل فقال بمقتضاها واملتوحِّ

(6) ﴿ ٓ ٓٓإَِل هََّٓٓلٓٓٓٱّللَّ َو ٓٓإِّلَّ ۡسَمآءٓ ََّٓلٓ ٓه 
َ
 ضمري إىل إنزاله إسناد :وجهني من امل نَزل وتفخيم ﴾٨ٓٱۡۡل ۡسَنٓ ٓٱِۡل

 به اإِليامن واجب أنه عىل والتنبيه ،واإِلكرام اجلالل بصفات املختصِّ  إىل ونسبته ،الشأن العظيم الواحد

 عىل لداللتها احل ْسن يف األسامء سائر عىل تعاىل اهلل أسامء وفضل   شأنه. هذا َمنْ  كالم   أنه حيث من له واالنقياد

 وأفضلها. املعاين أرشف هي معان  
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تَى َكٓٓوََهۡلٓ﴿ (6)
َ
وَسٓىَٓحِديث ٓٓأ ى ﴾٩ٓم  ته متهيد قفَّ  السالم عليه موسى بقصة (إظهارها )أي: ملسو هيلع هللا ىلص نبوَّ

ل يف به ليأتمَّ   نزل. ما أوائل من السورة هذه فإن ،الشدائد مقاساة عىل والصرب الرسالة وتبليغ النبوة أعباء حتم 

 ،(مرص يف) أمه إىل اخلروج يف والسالم ةالصال عليهام شعيبا   استأذن إنه :قيل ﴾انَارٓ ٓرََءآإِذۡٓ﴿ (10)

لد (الطور جبل) الطور وفيه (مكان اسم) طوى وادي واىف فلام ،بأهله وخرج  مظلمة شاتية ليلة يف ابن   له و 

ثلِجة قت الطريق ضلَّ  وقد ،اجلمعة ليلة وكانت ،م  ۡهلِهَِٓٓفَقاَلٓ﴿ نارا   الطور جانب من رأى إذ ،ماشيته وتفرَّ
َ
ِِٓل

ث ٓوا ٓ ٓٓ﴿ بمكانكم أقيموا ﴾ٱۡمك   به يؤنس ما إبصار اإليناس :وقيل فيه. شبهة ال إبصارا   أبرصهتا ﴾انَارٓ َٓءانَۡست ٓٓإِن ِ

﴿ٓٓ ِ
مٓلََّعل  ِۡنَهآَءاتِيك  ٓٓم  وۡٓ﴿ مجرة :وقيل النار. من بشعلة ﴾بَِقبَس 

َ
ِجدٓ ٓأ

َ
ٓٓأ دٓ ٓٱنلَّارََِٓٓعَ  عىل يدلني هاديا   ﴾١٠ٓىه 

 عار   )أقول: (هلم خيطر )أي: هلم يِعن   ما كل يف إليها مائلة األبرار أفكار فإن ،الدين أبواب هيديني أو الطريق.

 .(لإليامن موافقا   ليس وفكرنا ،ناقص عقلنا لكن ،الدنيا هبذه ننشغل نأ هذا بعد علينا

با   حصوهلام كان وملا  حمققا . كان فإنه اإليناس بخالف ،الرجاء عىل فيهام األمرَ  بنى مرتقَّ

ٓٓفَلَٓ﴿ (11) ا تَى َهآمَّ
َ
وَسٓىٓن ودِيَٓ﴿ خرضاء شجرة يف تتقد بيضاء نارا   وجد ،النار أتى ﴾أ  .﴾١١َٓي م 

(12) ﴿ٓٓ نَا ٓٓإِن ِ
َ
 لعلك :إبليس إليه فوسوس اهلل. أنا إين :قال املتكلم؟ َمن :قال نودي ملا إنه :قيل ﴾َربَُّكٓٓأ

 وبجميع اجلهات مجيع من أسمعه بأين عاىلت اهلل كالم أنه عرفت أنا :فقال ،(خطرات )أي: شيطان كالم تسمع

 متثل ثم ،روحانيا   تلقيا   كالمه ربه من تلقى والسالم الصالة عليه أنه إىل إشارة وهو .(فقط باألذن ال) األعضاء

 وجهة. بعضو اختصاص غري من به (ثبت )أي: فانتقش ،املشرَتك احلس إىل فانتقل ،لبدنه الكالم ذلك

 ،نعليه لنجاسةِ  :وقيل حافني. السَلف طاف ولذلك ،وأدب   تواضع   احلْفَوة ألن بذلك أَمَره ﴾َنۡعلَۡيَكٓٓفَٱۡخلَعۡٓ﴿

غْ  معناه :وقيل مدبوغ. غري ْحار جلد من كانتا فإهنام ِسٓٓبِٱلَۡوادِٓٓإِنََّكٓ﴿ واملال األهل من قلبك فرِّ َقدَّ  تعليل   ﴾ٱلۡم 

س   البقعة. باحرتام لألمر وٓ ﴿ املعنيني ُيتمل واملقدَّ  .(مكان اسم) ﴾١٢ٓىط 
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نَا﴿ (13)
َ
ت َكَٓٓوأ  للنبوة اصطفيتك ﴾ٱۡخََتۡ

 إليك. يوحى للذي ﴾١٣ٓي وَحٓىٓلَِمآفَٱۡستَِمعۡٓ﴿

نَآإِنَِّنٓٓ﴿ (14)
َ
ٓ ٓأ ٓٓٓإَِل هََّٓٓلٓٓٓٱّللَّ نَا ٓٓإِّلَّ

َ
 ﴾فَٱۡعب ۡدِنٓٓأ

 ،العلم منتهى هو الذي التوحيد تقرير عىل وهو

قِمِٓ﴿ لالعم كامل هي التي بالعبادة مرواأل
َ
َٓوأ

لَو ةَٓ  عظمتي لتعظيم أي )أقول: ﴾١٤َِّٓلِۡكرِيٓٓٓٱلصَّ

ها .(جاليلو  للعلة باألمر وأفَرَدها بالذكر خصَّ

ر   وهي إقامتها؛ هبا (علَّق )أي: أناط التي  َتذك 

 ال )أقول: بذكره. واللسان القلب وشغل   املعبودِ 

 هبا ترائي ال خاصة لِِذْكِري أو (الديك كنقر صالة  

 روي ملِا صاليت. لذكر أو غريي. بذكر شوهبات وال

 صالة عن نام من» :قال والسالم الصالة عليه أنه

 :يقول تعاىل اهلل إن ،ذكرها إذا فليقِضها نسيها أو

قِمِٓ﴿
َ
لَو ةََٓٓوأ  رْحهام ومسلم البخاري أخرجه] «﴾َِّلِۡكِريٓٓٓٱلصَّ

د   له من أن عىل يدل   وهذا )أقول: [تعاىل اهلل  إذا هتج 

 .(الضحى وقت يقضيه أن له يستحب   عنه نام

(15) ﴿
اَعةَٓٓإِنَّٓ ﴿ حمالة ال كائنة ﴾َءاتِيَةٓ ٓٱلسَّ

َكادٓ 
َ
ۡخفِيَهآأ

 
 بإتياهنا األخبار يف ما ولوال ،وقتها إخفاء أريد ﴾أ

ُِِّٓٓل ۡجَزىٓ ﴿ به أخربت ملا األعذار وقطع اللطف من  .(النسفي[] رش أو خري من )بسعيها ﴾١٥ٓتَۡسَعٓ ٓبَِمآَنۡفِۢسٓك 

نََّكٓٓفََلٓ﴿ (18) دَّ َٓٓمن﴿ الصالة عن أو ،الساعة تصديق عن ﴾َعۡنَهآيَص   أن الكافرَ  هنى ﴾بَِهآي ۡؤِمنٓ ّٓلَّ

لِّيت لو السليمة فطرته َأن عىل تنبيها   ،عنها ينَصدَّ  أن هني ه واملراد ،عنها والسالم الصالة عليه موسى يصدَّ   خ 

 يف راسخا   يكون أن ينبغي وأنه ،(تأخذه الدنيا أو ،ُيرفانه أبواه لكن )أقول: عنها ي عِرض ومل الختارها بحاهلا

 املخدجة املحسوسة اللذات إىل نفسه ميَل  ﴾َهَوى هٓ َٓوٱتَّبَعَٓ﴿ فيه ضعفه بسبب يكون إنام الكافر صدَّ  فإنَّ  ،دينه

 فتهلك. ﴾١٦َٓفََتَۡدىٓ ﴿ غريها عن نظره فقرص (الناقصة )أي:

 تكرير   ﴾١٧َٓي م وَسٓ ٓبِيَِمينَِكٓ﴿ العجائب من فيها يريه ملِا استيقاظا   يتضمن استفهام ﴾تِلَۡكَٓٓوَما﴿ (17)

 والتنبيه. تعاىل( اهلل بكالم) االستئناس لزيادة

ا َٓٓعَصايَِٓٓهَٓٓقَاَلٓ﴿ (16) ؤ  تََوكَّ
َ
 القطيع رأس عىل وقفت أو (تعبت )أي: أعييت إذا عليها أعتمد ﴾َعلَۡيَهآأ

ٓ﴿ (الغنم قطيع )أي: ه شُّ
َ
ٓ ٓبَِهآَوأ ٓٓ ََٓمٓٓفِيَهآَوِلَٓ﴿ غنمي رؤوس عىل هبا الورق وأخبط ﴾َغنَِمََٓٓعَ ۡخَرىٓ ٓارِب 

 
 ﴾١٨ٓأ

 والزندان) شعبتيها عىل الزندين وعرض أدواته هبا فعلق عاتقه عىل ألقاها سار إذا كان أن مثل أَخر؛ حاجات

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳگگگگکککک

ڻںںڱڱڱڳڱڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

وئوئەئەئائائىىېېېې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

خبحبجبيئىئمئحئجئیییی

 جثيتىتمتختحتجتيبىبمب
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واكني مثل غصنني منهام الرجل يقطع ،فاروالع املرخ شجر ومها ،النار هبام ت قدح اللذان العودان مها  ومها السِّ

 ﴿اََّلِي :تعاىل قوله وذلك ،تعاىل اهلل بإذن النار فتنقدح ،العفار عىل املرخ فيسحق ،املاء منهام يقطر خرضوان
نَ  لَُكم َجَعَل  ْخَضِ  الَشَجرِ  مِّ

َ
نتُم َفإَِذا نَاًرا ال

َ
نْهُ  أ  .([385 /4 :التفاسري عيون من املقتطف] [60 :يس] ﴾تُوقُِدونَ  مِّ

 قاتل لغنمه السباع تعرضت وإذا ،هبا وصله (احلبل )أي: الرشاء قرص وإذا ،به واستظل الكساء عليها وألقى

 إذا حتى ،منافعها من يرى وما حقيقتها يتذكر أن السؤال من املقصود أن َفِهمَ  والسالم الصالة عليه وكأنه ،هبا

 شعبتاها تشتعل أن مثل ،للعادة خارقة أخرى خصائص منها ووجد يقةاحلق تلك خالف عىل ذلك بعد رآها

 املاء وينبع ،عدو   ظهر إذا عنه وحتارب ،البئر بطول وتطول ،االستقاء عند دلوا   وتصريان ،كالشمع بالليل

 ذلك أن َعلِمَ  ،فركزها ثمرة اشتهى إذا وتثمر وتورق ،بنزعها (ينفد )أي: وينضب ،(بوضعها )أي: بركزها

 ومنافعها حقيقتها فذكر ،خواصها من وليست ألجله فيها تعاىل اهلل أحدثها قاهرة ومعجزات باهرة اتآي

 فهمه. الذي الغرَض  جواب ه ليطابق ،أمثاهلا منافع تنفع ،العيص جنس من أهنا معنى عىل وجممال   مفصال  

لۡقَِهآقَاَلٓ﴿ (20ـ16)
َ
لَۡقى َها  ١٩َٓي م وَسٓ ٓأ

َ
 صفراء حية انقلبت ألقاها لّما :قيل ﴾٢٠ٓتَۡسَعٓ ٓة َٓحيَِّٓٓهَٓٓفَإِذَآفَأ

مت ثم ،العصا بغلظ  وحيَّة ،املنتهى باعتبار مرة وثعبانا   ،املبدأ إىل نظرا   تارة جاّنا   سامها فلذلك ،وَعظ مت تورَّ

. وجالدة الثعبان ضخامة يف كانت :وقيل احلالني. يعم الذي االسم باعتبار أخرى  اجلانِّ

ۡذَهآقَاَلٓ﴿ (21)  منها. وهرب خاف والشجر احلجر وتبتلع ترسع حيَّة رآها لّما فإنه ﴾ََّتَۡفٓ َٓوَّلٓٓخ 

َها﴿ وَلٓ ِٓسَيَتَهآَسن عِيد 
 
. تنتفع كنت ما هبا فتنتفع ،املتقدمة وحالتها هيأهتا ﴾٢١ٓٱِۡل  ذلك ربه له قال لّما :قيل قبل 

 بلحييها. وأخذ فمها يف يده أدخل حتى نفسه اطمأنت

مۡٓ﴿ (22) جۡٓ﴿ العضد حتت جنبك إىل ﴾َجنَاِحَكٓٓإَِلٓ ٓيََدكََٓٓوٱۡضم  ة كأهنا ﴾َبۡيَضآءَََّٓٓتۡر  َٓغۡيِِٓٓمنۡٓ﴿ مشعَّ
وٓءٓ  ﴿ الربص عن به كنَّى ،وقبح عاهة غري من ﴾س 

ۡخَرىٓ َٓءايَةٓ 
 
 ثانية. معجزة ﴾٢٢ٓأ

ِيََكٓ﴿ (23) ۡبَىَٓءاَي تِنَآِمنۡٓٓلُِن   لنريك. ذلك فَعلنا :أي ﴾٢٣ٓٱلۡك 

ه   اآليتني هباتني ﴾فِرَۡعۡونَٓٓإَِلٓ ٓٱۡذَهۡبٓ﴿ (24) ۥ﴿ العبادة إىل واْدع  . عىص ﴾٢٤َٓطَغٓ ٓإِنَّه   وتكربَّ

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (28ـ25) حَۡٓٓرب  ۡٓ ٢٥َٓصۡدرِيِٓلٓٓٱَۡشَ ِ ۡمرِيِٓلَٓٓٓويَۡس 
َ
 (شأن   )أي: بَخْطب   تعاىل اهلل أمره لّما ﴾٢٦ٓأ

ل قلبه ويفسح صدره يرشح أن سأله (خطري )أي: جسيم وأمر   عظيم  والتلقي ،همشاقِّ  عىل والصرب أعبائه لتحم 

ل عليه ينزل ملا  املوانع. ورفع األسباب بإحداث له األمرَ  ويسهِّ

ۡقَدةٓ َٓوٱۡحل ۡلٓ﴿ (26ـ27) ِنٓع  وا ٢٧ٓٓٓل َِساِنٓٓم  ن   فإنام ﴾٢٨ٓقَۡوِلَٓٓيۡفَقه   لسانه يف وكان ،البليغ من التبليغ َُيس 

ة   د   )أي: َرتَّ  وأمر فغضب ،ونتفها بلحيته فأخذ يوما   ْحله فرعون أن وذلك فاه. أدخلها مجرة من (النطق يف ترد 

 فيه. يف ووضعها اجلمرة فأخذ يديه بني فأ حرِضا ،والياقوت اجلمر بني يفرق ال صبي   إنه :آسية فقالت ،بقتله

 أيِّ  إىل :قال دعاه ملا ثم ،أترب فلم عالجها يف فرعون واجتهد يده احرتقت :وقيل لذلك. كان يده تبييض ولعل

 عنه. عجزَت  وقد ،يدي أبرأَ  الذي إىل :قال تدعوين؟ رب
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َٓٓوٱۡجَعل﴿ (30ـ26) ِ
ِنۡٓٓاَوزِيرٓ ٓل  ۡهِلٓٓم 

َ
ون٢٩َٓٓٓأ ِخَٓٓه ر 

َ
 به. كلفتني ما عىل ي عينني ﴾٣٠ٓأ

دۡٓ﴿ (32ـ31) ۡزرِيٓبِهِۦٓٓٓٱۡشد 
َ
َۡشِۡكهٓ ٣١ٓٓأ

َ
ۡمرِيِٓفَٓٓٓوأ

َ
 أمر يف يل رشيكا   واجعله ظهري به قوِّ  )أي: ﴾٣٢ٓأ

 .(الرسالة

َرك٣٣َٓٓٓاَكثِيٓ ٓن َسب َِحَكَٓٓكۡٓ﴿ (34ـ33)  تكاثر إىل ويؤدي الرغبات هييِّج التعاون فإن ﴾٣٤َٓكثِي آَونَۡذك 

 وتزايده. اخلري

نَتٓٓإِنََّكٓ﴿ (35)  فيام يل نيامل ع نعم هارون وأن ،يصلحنا مما التعاون وأن بأحوالنا عاملِا   ﴾٣٥ٓابَِصيٓ ٓبِنَآك 

 به. أمرتني

وتِيَتٓٓقَدۡٓٓقَاَلٓ﴿ (38)
 
ۡؤلََكٓٓأ  مسؤولك. أي: ﴾٣٦َٓي م وَسٓ ٓس 

ة َٓٓعلَۡيَكَٓٓمنَنَّآَولََقدۡٓ﴿ (37) ۡخَرىٓىَٓمرَّ
 
 آخر. وقت يف عليك أنعمنا :أي ﴾٣٧ٓأ
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ٓٓٓإِذۡٓ﴿ (36) وَۡحۡينَا
َ
َِكٓٓإَِلٓىٓأ م 

 
 منام   يف أو بإهلام   ﴾أ

 وجه عىل ال ،َمَلك أو وقتها يف نبي   لسان عىل أو

 ال ما ﴾٣٨ٓي وَحٓىَٓما﴿ مريم إىل أوحي كام ،ةالنبوَّ 

 يوحى. أن ينبغي مما أو ،بالوحي إال ي عَلم

نِٓ﴿ (36)
َ
ِٓفٓٓفَٱۡقِذفِيهِٓٓٱِلَّاب وتِِٓٓفٓٓٱقِۡذفِيهِٓٓأ

ٓفَلۡي لۡقِهِٓ﴿ وللوضع لإِللقاء يقال :القذف   ﴾ٱۡلَم ِٓ
اِحلِٓٓٱۡلَمُّٓ  إىل إياه البحر لقاءإ كان لّما ﴾بِٱلسَّ

 اإلرادة لتعلق احلصول واجب أمرا   الساحل

 أمره مطيع متييز ذو كأنه البحر جعل ،به (اإلهلية)

ۡذه ٓ﴿ بذلك خ 
ۡ
ٓ ٓيَأ و  َٓٓعد  ِ

ٓ ٓل  و  ۥ ٓٓوََعد   فْليلقه جواب   ﴾َّلَّ 

وّ » وتكرير  يف َجعلت إهنا قيل للمبالغة. «َعد 

ته ثم فيه ووضعته قطنا   التابوت  لتهط )أي: قريَّ

 يرشع وكان ،اليم يف وألقته (الزفت وهو ،بالقري

اه ،إليه املاء فدفعه ،هنر   فرعون بستان إىل منه  فأدَّ

 عىل جالسا   فرعون وكان ،البستان يف بركة إىل

 به فأَمر ،مزاحم بنت آسية امرأته مع رأسها

تِح ،فأ خِرج لَۡقۡيت ٓ﴿ :وتعاىل سبحانه الق كام ،شديدا   حبا   فأحبه ،وجها   الناس أصبح   صبي هو فإذا فف 
َ
َٓعلَۡيكََٓٓوأ

ََٓٓمَبَّةٓ  ِن ِ  أحبَّك فلذلك ،رآك من عنك يصرب يكاد ال بحيث القلوب يف زرعت ها قد مني كائنة حمبة :أي ﴾م 

 يتأول أن يبعد ال لكن ،منه فالت قط يسحله املاء ألن ،شاطئه وهو بساحله ألقاه اليمَّ  أن اللفظ وظاهر   فرعون.

ٓ َٓوِِل ۡصنَعَٓ﴿ هنره (فتحة )أي: ةهَ وَّ ف   نببج الساحل َْسنَ  بَّىرُ لتُ  ﴾٣٩َٓعۡيِنََٓٓٓعَ  وراقبك. راعيك وأنا إليك وُي 

ۡخت َكَٓٓتۡمِشٓٓٓإِذۡٓ﴿ (40)
 
ول ٓٓأ مَۡٓٓهۡلَٓٓفتَق  د لُّك 

َ
ٓ ٓأ ٓۥ َٓمنََٓعَ ل ه   ،املَراضع ثدي يقبل ال كان ألنه وذلك ﴾يَۡكف 

مَۡٓٓهۡلٓ﴿ :فقالت ،ثدهيا َيقبل مرضعة له يطلبون دفتهمفصا ،خرَبه متفحصة مريم أخته فجاءت د لُّك 
َ
 ﴾أ

َِكٓٓإَِلٓىٓفَرََجۡعَن َكٓ﴿ ثدهيا فقبِل بأمه فجاءت م 
 
 ﴾َعۡين َهآَتَقرََّٓٓكۡٓ﴿ [7 القصص:] ﴾ِإََلِْك  َراد وهُ  إِنَا﴿ :بقولنا وفاء   ﴾أ

 الذي القبطيِّ  نفس ﴾اَنۡفس َٓٓوَقتَلَۡتٓ﴿ شفاقهاإ وفْقدِ  فراقها عىل أنت وأ ،بفراقك هي ﴾ََتَۡزَنٓ َٓوَّلٓ﴿ بلقائك

ۡيَن َكٓ﴿ اإِلرسائيل   عليه استغاثه  باملغفرة ،فرعون واقتصاص تعاىل اهلل عقاب من خوفا   قتله غمِّ  ﴾ٱلَۡغم ِِٓٓمنََٓٓفنَجَّ

ت ون َٓٓوَفَتنَّ َكٓ﴿ مدين إىل باهلجرة منه واألمن  بعد مرة فخلصناك ،االبتالء من أنواعا   أو ،ابتالء وابتليناك ﴾ا ٓف 

 وامليش ،(األلفة من ،آلِف مجع) األ اّلف ومفارقة الوطن عن اهلجرة من سفره يف ناله ملا إمجال   وهو أخرى.

ۡهلِِٓٓفِٓٓٓسنِيَٓٓفَلَبِۡثَتٓ﴿ ذلك غري إىل ،نفسه وأْجرِ  الزاد وفقدِ  ،حذر عىل راجال  
َ
 سنني عرش فيهم لبث ﴾َمۡدَينَٓٓأ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ
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ٓ ِٓجۡئَتٓٓث مَّٓ﴿ مرص من مراحل ثامن عىل :ن  ومديَ  األجلني. ألوىف قضاء   ه ﴾قََدرلََٓٓعَ رت   وأستنبئك أكلمك ألن قدَّ

وَسٓ ﴿ األنبياء إىل فيه يوحى السنِّ  من مقدار   عىل أو مستأِخر. وال املعنيَّ  وقته مستقِدم غري ره ﴾٤٠َٓي م   كرَّ

 إلكرامك لك تعاىل اهلل كتبه حمدد موعد عىل اآلن جئت ثم )أقول: ذلك. عىل للتنبيه احلكاية غاية هو ما َعقيب

 .(والرسالة بالنبوة

له فيام مثََّله   ملحبتي. واصطفيتك ﴾٤١ٓنِلَۡفِسَٓٓوٱۡصَطنَۡعت َكٓ﴿ (41) به بمن الكرامة من خوَّ  امللِك قرَّ

 لنفسه. واستخلَصه

نَتٓٓٱۡذَهۡبٓ﴿ (42)
َ
وكَٓٓأ خ 

َ
ا وال ﴾تَنِيَآَوَّلٓ﴿ بمعجزايت ﴾َي ِتٓأَِبَٓوأ ا وال تفرت   وال ﴾٤٢ٓذِۡكرِيِٓفٓ﴿ ت قرصِّ

. والدعاء ذكري تبليغ يف :وقيل تقلبتام. حيثام تنسياين  إيلَّ

(43) ﴿ٓٓ ۥٓفِرَۡعۡونَٓٓإَِلٓ ٓٱۡذَهبَا  إياه وههنا ،وحده والسالم الصالة عليه موسى أوال   به أَمرَ  ﴾٤٣َٓطَغٓ ٓإِنَّه 

 فاستقبله. بمقَبلِه سمع :وقيل موسى. يتلقى أن هارون إىل أوحى :قيل تكرير. فال ،وأخاه

وَّلٓ﴿ (44) ََّٓٓل ۥَٓفق  نْ  إَِل  لََك  َهْل ﴿ :ِمْثَل  ﴾الَّ ِنٓ ٓقَۡوّل 
َ
ْهِديََك  * تََزَّك  أ

َ
 :النازعات] ﴾َفتَْخَش  َربَِّك  إَِل  َوأ

 أو عليكام. (هيجم )أي: يسطوَ  أن عىل احلامقة حتمله أن َحَذرا   وَمشورة عْرض   صورة يف دعوة فإنه ،[16ـ16

 مرة. وأبو الوليد وأبو العباس أبو :كنى ثالث له وكان ،كنَِّياه :وقيل عليك. الرتبية حقِّ  من له ملِا احرتاما  

لكا   بعده هيرم ال شبابا   ِعَداه   :وقيل  ،كافر أنه مع فرعون مع األدب هذا علَّمهام )أقول: باملوت إال يزول ال وم 

 .(السم مثل بكالم يرضب الفرصة وجد إذا بعضهم ىنر املؤمن! مع املؤمن يكون أن جيب فكيف

ۥ﴿ رٓ ٓلََّعلَّه  وَۡٓٓيتََذكَّ
َ
 فإن ،سعيكام خييب وال يثمر أنه وطمعكام رجائكام عىل األمرَ  بارِشا :أي ﴾٤٤ََٓيَۡشٓ ٓأ

 إلزام   نيؤم ال بأنه علمه مع االجتهاد يف عليهام واملبالغة إرساهلام يف والفائدة متكلِّف. واآليَس  جمتهد   الراجي

ر اآليات من ذلك تضاعيف يف حَدَث  ما وإظهار   املعذرة وقطع   احلجة م. واخلشية للمتحقق والتذك   للمتوهِّ

م ولذلك  فيخشى. يتومهه أن من أقلَّ  فال يتذكر ومل صدقكام يتحقق مل إن أي ،األول قدَّ

ٓٓٓقَاَّلٓ﴿ (45) ٓٓإِنَّنَآَربَّنَا نََٓنَاف 
َ
َٓٓٓيۡفر َطٓٓأ ل أن ﴾َعلَۡينَا  الدعوة إمتام إىل يصربَ  وال بالعقوبة علينا يعجِّ

وۡٓ﴿ املعجزة وإظهار
َ
نٓأ

َ
 وقساوته جلراءته ،ينبغي ال ما فيك يقول أن إىل فيتخطى طغيانا   يزداد أن ﴾٤٥َٓيۡطَغٓ ٓأ

 .(به تقي ده عدم )أي: األدب حسن من وإطالقه

ٓ َّٓٓلٓٓقَاَلٓ﴿ (48) ٓٓٓإِنَِّنََّٓٓتَافَا َما ۡسَمعٓ ﴿ لنرصوا باحلفظ ﴾َمَعك 
َ
َرىٓ ٓأ

َ
 قول من وبينه بينكام جيري ما ﴾٤٦َٓوأ

ه يرصف ما حال كل يف فأ ْحِدث ،وفعل  لكام. نرصيت ويوجب   عنكام رشَّ

تِيَاه ٓ﴿ (47)
ۡ
وَّلٓٓٓفَأ وَّلٓٓإِنَّآَفق  رِۡسۡلَٓٓرب َِكٓٓرَس 

َ
ىءِيَلٓٓبَِنَٓٓٓمَعنَآفَأ ۡمٓ َٓوَّلٓ﴿ أطلِْقهم ﴾إِۡسَر ۡبه  ِ  بالتكاليف ﴾ت َعذ 

تعبوهنم يستخدموهنم القبط أيدي يف كانوا فإهنم ،الولدان وقتل لصعبةا  أوالدهم ذكور ويقتلون ،العمل يف وي 

 اإِليامن. إىل دعوهتم من أهم   الكفرة من املؤمنني ختليص أن عىل دليل   بذلك اإِلتيان وتعقيب   عام. دون عام يف

ِنٓيَةلٓأَِبِٓجۡئَن َكٓٓقَدۡٓ﴿ ب َِك ٓٓم   إىل اإِلشارة ال بربهاهنا الدعوى إثبات   املراد ألن آيتان معه وكان اآلية دَ وحَّ  وإنام ﴾رَّ
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ِدها احلجة وحدة َل مٓ ﴿ وتعد  ٓ َٓوٱلسَّ  أو املهتدين. عىل اجلنة وخزنة املالئكة وسالم ﴾٤٧ٓٱلۡه َدىٓىٓٱتَّبَعََٓٓمنََِٓٓعَ

 هلم. الدارين يف السالمة

وِحَٓٓقَدۡٓٓإِنَّا﴿ (46)
 
ٓٓٓأ نَّٓٓإَِلۡنَا

َ
ٓ ٓٱلَۡعَذاَبٓٓأ َبَٓٓمنََٓعَ ٓ َٓكذَّ  للرسل. املكذبني عىل :أي ﴾٤٨َٓوتََولَّ

َمآَفَمنٓقَاَلٓ﴿ (46) بُّك  وَسٓ ٓرَّ  وَخصَّ  االثنني خاطب وإنام به. أ ِمرا ما له وقاال أتياه ما بعد :أي ﴾٤٩َٓي م 

ة   له أن عرف نهأل أو ،وتابعه وزيره وهارون األصل ألنه بالنداء والسالم الصالة عليهام موسى دا   )أي: رتَّ  ترد 

 ي فحمه. أن فأراد فصاحة وألخيه (النطق يف

ِيَٓٓٓربُّنَآقَاَلٓ﴿ (50) ۡعَطىٓ ٓٱَّلَّ
َ
َّٓٓأ ءٓ ٓك  ۥ﴿ األنواع من ﴾ََشۡ  كامله يطابق الذي وشكله صورَته ﴾َخلَۡقه 

﴿ به (ينتفعون )أي: ويرتفقون إليه ُيتاجون يشء كلَّ  خليقته أعطى أو له. املمكن
فه ثم ﴾٥٠َٓهَدىٓ ٓمَّٓثٓ   عرَّ

 غاية يف جواب وهو طبعا . أو اختيارا   وكامله بقائه إىل به يتوصل وكيف ،أعِطي بام (ينتفع )أي: يرتفق كيف

 املنِعم بالذات القادر الغني أن عىل وداللته ،مراتبها عىل بأرسها املوجودات عن وإعرابه الختصاره البالغة

ت ولذلك ،وأفعاله وصفاته ذاته حدِّ  يف عليه منَعم   إليه مفتقر   عداه ما مجيع أنو ،تعاىل اهلل هو اإِلطالق عىل  هب 

َف  إاِل ير فلم ،فيه( الريبة إدخال )أي: عليه لْخ الدَّ  عن فِحموأ   كفر الذي  عنه. الكالم َِصْ

ونِٓٓبَال َٓٓفَمآقَاَلٓ﴿ (51) ر  وَلٓ ٓٱلۡق 
 
 وة.والشقا السعادة من موهتم بعد حاهلم فام ﴾٥١ٓٱِۡل
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َهآقَاَلٓ﴿ (52) ِٓٓعندَِٓٓعلۡم  ِ  غيب هو :أي ﴾َرب 

 أعلم ال مثلك عبد   أنا وإنام ،تعاىل اهلل إال يعلمه ال

ٓ ِٓفٓ﴿ به أخرَبين ما إال منه  اللوح يف مثَبت ﴾كَِت بل

 يكون أن وجيوز (،وعال جل علمه يف أو) املحفوظ

نه متثيال    وقيَّده العامل استحفظه بام علمه يف لتمك 

ه ،لكتبةبا د  ٓ﴿ :ويؤيِّ ٓٓيَِضلُّّٓٓلَّ ِ  ﴾٥٢ٓيَنَسَٓٓوَّلَٓٓرب 

 ،إليه هتتدِ  فلم مكانه يف اليشءَ  ختطئ أن والضالل  

 ،ببالك خيطر ال بحيث عنه تذهب أن والنسيان  

االن ومها  فيكون ،وعال جل بالذات العاِلم عىل حم 

 ،كله بذلك حميط تعاىل علمه أن :اجلواب معنى

 ينسى. وال ضل  ي ال عنده مثَبت وأنه

ِي﴿ (53) مٓ َٓجَعَلٓٓٱَّلَّ ۡرَضٓٓلَك 
َ
 :أي ﴾اَمۡهدٓ ٓٱِۡل

ٓوََسلََكٓ﴿ كالفراش يمهد ما اسم وهو ،كاملهد
مۡٓ ٓٓفِيَهآلَك  ب ل  ب ال   فيها لكم وَجعل ﴾س   بني س 

 أرض من تسلكوهنا ،والرباري واألودية اجلبال

نَزَلٓ﴿ منافعها لتبلغوا أرض إىل
َ
َمآءِِٓٓمنََٓٓوأ ٓٱلسَّ

ٓٓ ۡخرَۡجنَا﴿ مطرا   ﴾ءٓ َما
َ
 عىل تنبيها   ،تعاىل اهلل لكالم احلكاية عىل التكلم صيغة إىل الغيبة لفظ من به َعَدَل  ﴾بِهِۦٓٓٓفَأ

ۡزَو جٓ ﴿ ملشيئته املختلفة األشياء تنقاد مطاع   بأنه وإيذانا   ،واحلكمة القدرة كامل عىل الداللة من فيه ما ظهور
َ
 ﴾اأ

يت أصنافا . مِّ ِن﴿ ببعض بعضها واقرتان هاالزدواج بذلك س  ٓ ٓنَّبَاتٓلٓم  قات :أي ﴾٥٣َٓشتَّ  الصور يف متفرِّ

  :وعال جلَّ  قال فلذلك ،للبهائم وبعضها للناس بعضها يصلح ،واملنافع واألغراض

ۡمٓ َٓوٱرَۡعۡوا ُٓٓك  وا ٓ﴿ (54) نَۡع َمك 
َ
ل وا :قائلني النبات أصناف فأخرجنا أي: ﴾أ هي :واملعنى َواْرَعْوا. ك  عدِّ  ام 

﴿ فيه آذنني ،والعلف باألكل النتفاعكم
ِلٓٓٓأَلَي تٓلَٓذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ و 

 
ِ  اتباع عن الناهية العقول لذوي ﴾٥٤ٓٱنلَُّهٓ ِٓل 

 القبائح. وارتكاب الباطل

مِۡٓٓمۡنَها﴿ (55) مَۡٓٓوفِيَها﴿ أبدانكم مواد وأول ،آبائكم أولِّ  خلقة أصل   الرتاب فإن ﴾َخلَۡقَن ك  ك   ﴾ن عِيد 

مَۡٓٓوِمۡنَها﴿ األجزاء وتفكيك باملوت ك  ۡرِج  ۡخَرىٓ ٓتَاَرة َٓٓن 
 
 عىل بالرتاب املختلطة املتفتتة أجزائكم بتأليف ﴾٥٥ٓأ

 .(متوت ال وهي ،املتفتته األجزاء هذه خارج فاألرواح )أقول: إليها األرواح وردِّ  السابقة الصورة

َرۡيَن هٓ َٓولََقدۡٓ﴿ (58)
َ
ناه ﴾َءاَي تِنَآأ فناه أو إياها. برصَّ تها عرَّ ََّها﴿ صحَّ  أو ،األنواع لشمول تأكيد   ﴾ُك 

 أنه أو .السالم عليه بموسى املختصة التسع اآليات هي معهودة؛ آيات   بآياتنا املراد أن عىل األفراد. لشمول
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دَ  آياتِه أراه والسالم الصالة عليه َبٓ﴿ املعجزات من غرَيه أويت ما عليه وعدَّ  عناده فرط من موسى ﴾فََكذَّ

َبٓ ﴿
َ
ه. والطاعة اإِليامنَ  ﴾٥٦َٓوأ  لعتوِّ

ِجۡئتَنَآقَاَلٓ﴿ (57)
َ
ۡرِضنَآِمنِِۡٓٓل ۡخرَِجنَآأ

َ
وَسٓ ٓبِِسۡحرِكَٓ﴿ مرص أرض ﴾أ  ودليل   وحتري    تعل ل   هذا ﴾٥٧َٓي م 

لكه عىل منه خاف حتى حِمقا   كونه َعلِمَ  أنه عىل رج أن يقدر ال الساحر فإن ،م   .أرضه من مثله َمِلكا   خي 

تِيَنََّكٓ﴿ (56)
ۡ
ِۡثلِهِۦٓبِِسۡحرلٓٓفَلَنَأ ٓ﴿ وعدا   ﴾اَموِۡعدٓ َٓوبَيۡنََكٓٓبَيۡنَنَآفَٱۡجَعۡلٓ﴿ سحرك مثل ﴾م  ۥّٓلَّ ه  ۡلِف  َٓوَّلََٓٓٓنۡنٓ َٓن 

نَتٓ
َ
وٓ ٓاَمََكنٓ ٓأ  .(]النسفي[ وبينك بيننا منصفا   )أي: ﴾٥٨ٓىس 

مۡٓٓقَاَلٓ﴿ (56) ك  ِينَةِٓيَوۡمٓ َٓموِۡعد   اليوم ذلك يف فيه الناس باجتامع مشتِهر   مكان   عىل يدل الزينة ويوم ﴾ٱلز 

 يف ذلك ويشيع ،األشهاد رؤوس عىل الباطل ويزهق احلق ليظهر عيَّنه وإنام عام. كل يف هلم كان عيد   يوم أو

ن﴿ األقطار
َ
َّۡشََٓٓوأ َٓٓي  ٓٓٱنلَّاس  ح   .﴾٥٩ٓض 

(80) ﴿ ٓ َتٓ ٓث مَّٓ﴿ وآالهتم السحرة يعني به؛ كاد  ي   ما ﴾َكۡيَدهۥ ٓفََجَمعَٓٓفِرَۡعۡونٓ َٓفتََولَّ
َ
 باملوعد. ﴾٦٠ٓأ

مٓقَاَلٓ﴿ (81) وَسٓ ٓلَه  مۡٓٓمُّ وا َّٓٓلَٓٓوۡيلَك  َٓٓتۡفََت  ََِٓٓعَ م﴿ سحرا   آياته تدعوا بأن ﴾اَكِذبٓ ٓٱّللَّ ٓ ٓفَي ۡسِحتَك   ﴾بَِعَذابل

 عليه امللك ليبقى واحتال افرتى فإنه ،فرعون خاب كام ﴾٦١ٓٱۡفََتَىٓ َٓمنَِٓٓخاَبَٓٓوقَدۡٓ﴿ ويستأصلكم فيهلككم

 ينفعه. فلم

ٓوا ٓ﴿ (82) مَٓفَتَن زَع  ۡمرَه 
َ
مۡٓٓأ  :بعضهم فقال ،كالمه سمعوا حني موسى أمر يف السحرة تنازعت أي: ﴾بَيۡنَه 

َحرة كالم من ليس هذا وا ٓ﴿ السَّ ََسُّ
َ
 فيام واختلفوا تنازعوا أو اتبعناه. غلَبنا إن موسى بأن ﴾٦٢ٓٱنلَّۡجَوىٓ َٓوأ

. يف وتشاوروا ،موسى به يعارضون  الرسِّ

نٓي رِيَدانِٓ﴿ الناس فيتبعهام َيغلِبا أن حذرا   تلفيقه يف تشاوروا كأهنم ﴾لََس ِحَر نَِٓٓه َذ نِٓٓإِنۡٓٓقَال وٓا ٓ﴿ (83)
َ
ٓأ

م ۡرَِجاك  ِنَۡٓٓي  مٓم  ۡرِضك 
َ
مٓ َٓويَۡذَهبَآبِِسۡحرِهَِما﴿ عليها باالستيالء ﴾أ ۡثَلٓ ٓبَِطرِيَقتِك   هو الذي بمذهبكم ﴾٦٣ٓٱلۡم 

 كانوا فإهنم ،إرسائيل بنو وهم ،طريقتكم أهل أرادوا :وقيل دينهام. وإعالء مذهبهام بإظهار املذاهب أفضل

 لغريهم. قدوة   إهنم حيث من وأرشافهم القوم لوجوه اسم   الطريقة :وقيل بينهم. فيام علم أرباب

وا ٓ﴿ (84) ُۡجِع 
َ
مۡٓٓفَأ مَ  واجعلوه (فاعزموا )أي: فأزمعوه ﴾َكۡيَدك   منكم واحد عنه يتخلف ال عليه عا  جم 

 حبل   منهم واحد كل مع ،ألفا   سبعني كانوا :قيل الرائني. صدور يف أهيب   ألنه ،مصطفِّني ﴾ا َٓصف ٓ ٓٱۡئت وا ٓٓث مَّٓ﴿

فۡلَحََٓٓوقَدۡٓ﴿ واحدة   إقبالة   عليه وأقبلوا ،وعصا
َ
 َغلب. َمن باملطلوب فاز ﴾٦٤ٓٱۡستَۡعَلٓ َٓمنِٓٓٱۡلَوۡمَٓٓأ
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َٓٓٓي م وَسٓىٓال وا ٓقَٓ﴿ (85) ا نٓإِمَّ
َ
ٓٓٓت لِۡقَٓٓأ ا نِٓإَومَّ

َ
ونَٓٓأ ٓنَّك 

َلٓ وَّ
َ
لَۡقٓ َٓمنۡٓٓأ

َ
 لألدب. مراعاة   ،أتوا ما بعد :أي ﴾٦٥ٓأ

وا ٓ ٓبَۡلٓٓقَاَلٓ﴿ (88) لۡق 
َ
 ،بأدب أدب   مقابلة   ﴾أ

 (معاجلة )أي: وإسعافا   ،بسحرهم مباالة وعدم

 يف األول بذكر البدء إىل امليل من َأْومهوا ما إىل

هم  ي ربزوا وألن ،أبلغ وجه   إىل النظم وتغيري ،شقِّ

 اهلل يظهر ثم وسعهم أقىص ويستنفدوا معهم ما

 فيدمغه الباطل عىل باحلق فيقذف سلطانه تعاىل

مۡٓٓفَإِذَا﴿ مِۡٓٓحبَال ه  َيَّل ٓٓوَِعِصيُّه  نََّهآِسۡحرِهِمِۡٓٓمنٓإَِلۡهَِٓٓي 
َ
ٓأ

 عليه موسى ففوجئ فألقوا :أي ﴾٦٦ٓتَۡسَعٓ 

 حباهلم سعي ختييل وقت والسالم الصالة

 لطَّخوها بأهنم وذلك ،سحرهم من وعصيهم

 ،اضطربت الشمس عليها رضبت فلام ،بالزئبق

يِّل  تتحرك. أهنا إليه فخ 

وَۡجَسٓ﴿ (87)
َ
وَسٓ ِٓخيَفةٓ َٓنۡفِسهِۦِٓفٓٓفَأ  ﴾٦٧ٓمُّ

 مقتىض هو ما عىل مفاجأته من خوفا   فيها فأضمرَ 

 يتبعوه. فال شك   الناس خيالج أن نْ مِ  أو ،البرشية اجلبِلَّة

َت  ما ﴾ََّتَۡفَّٓٓلٓٓق لۡنَا﴿ (86) ْ نَتٓٓإِنََّكٓ﴿ تومهَّ
َ
ٓ ٓأ َۡعَ

َ
 لغلبته. وتقرير   ،للنهي تعليل   ﴾٦٨ٓٱِۡل

لۡقِٓ﴿ (86)
َ
 وألق وعصيهم حباهلم بكثرة تبال ال :أي ،هلا حتقريا   عصاك يقْل  وملْ  أهْبََمه ﴾يَِمينِكَِٓٓفَٓٓمآَوأ

ويدة  يف فإن ،وعظمها األجرام هذه بكثرة حتتفل ال :أي ،هلا تعظيام   أو يدك. يف التي (الصغري العود ي:)أ الع 

وٓا ٓ َٓمآتَلَۡقۡفٓ﴿ فألِقهِ  أثرا   منها أعظم هو ما كيمين َما﴿ تعاىل اهلل بقدرة تبتلعه ﴾َصنَع  وا ٓٓإِنَّ روا الذي إن ﴾َصنَع   زوَّ

ۡفلِحٓ َٓوَّلَٓٓس ِحرلٓ َٓكۡيدٓ ﴿ وافتعلوا اِحرٓ ٓي  َتٓ َٓحۡيث ٓٓٱلسَّ
َ
 أقبل. وأين ،كان حيث :أي ﴾٦٩ٓأ

لِۡقَٓ﴿ (70)
 
َحَرة ٓٓفَأ دٓ ٓٱلسَّ جَّ َق  ،فتلقفت فألقى :أي ﴾اس   من هو وإنام ،بسحر ليس أنه السحرة عند فتحقَّ

دا   وجوههم عىل ذلك فألقاهم ،معجزاته من ومعجزة تعاىل اهلل آيات جَّ  تابا  وإع ،صنعوا عاّم  توبة   ،تعاىل هلل س 

َِٓٓءاَمنَّآقَال ٓوا ٓ﴿ رأوا ملِا وتعظيام   (العتاب بعد إرضاء )أي: ونَٓٓبَِرب  وَسٓ َٓه ر   سجودهم يف رأوا أهنم :روي ﴾٧٠َٓوم 

 فيها. ومنازهلم اجلنة

نَۡٓٓقۡبَلٓ﴿ السالم عليه  :أي ﴾ََّل ۥَٓءاَمنت مۡٓٓقَاَلٓ﴿ (71)
َ
ۡم َٓٓءاذَنَٓٓأ ۥ﴿ له اإِليامن يف ﴾لَك  ٓإِنَّه 

مٓ لَٓ كم ﴾َكبِي ك  كم أو ،به وأعلمكم كمفنِّ  يف َلعظيم  ِي﴿ أَلستاذ  مٓ ٓٱَّلَّ ۡحَر َٓٓعلََّمك  ِ  ما عىل تواطأتم وأنتم ﴾ٱلس 
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َعنَّٓ﴿ فعلتم ِ َقط 
 
مۡٓٓفَََل يِۡديَك 

َ
مٓأ لَك  رۡج 

َ
ِنَۡٓٓوأ ٓٓم  مۡٓ﴿ اليرسى والرجل اليمنى اليد ﴾ِخَل فل َصل ِبَنَّك 

 
وعِِٓٓفَٓٓوَِل ذ  ٓج 

نَّٓ﴿ َصَلَب  من ل  أوَّ  وهو ﴾ٱنلَّۡخلِٓ َٓٓٓوَِلَۡعلَم  نَا يُّ
َ
 )أي: موسى توضيع به أراد السالم؛ عليه وموسى نفسه يريد ﴾أ

َشدُّٓ﴿ يشء يف التعذيب من يكن مل فإنه ،به واهلزء إهانته(
َ
ۡبَقٓ ٓاَعَذاب ٓٓأ

َ
 عقابا . وأدوم   ﴾٧١َٓوأ

ٓ ﴿ نختارك لن ﴾نُّۡؤثَِركَٓٓلَنٓقَال وا ٓ﴿ (72)  الواضحات املعجزات ﴾ٱۡۡلَي َِن تِِٓٓمنَٓ﴿ به موسى ﴾َجآَءنَآَمآََعَ

ِي﴿ ٓٓٓفَٱۡقِضٓ﴿ َقَسم   أو ،﴾َجآَءنَآَما﴿ عىل عطف   (َخَلَقنا )أي: ﴾َفَطَرنَا َٓٓوٱَّلَّ نَتَٓٓما
َ
ٓ ٓأ  :أي ،قاضيه أنت ما ﴾قَاض 

ه َما﴿ به حاكم   أو صانع  َِٓٓتۡقِضٓٓإِنَّ ٓٓٓٱۡۡلَيَو ةََٓٓه ِذه ۡنيَا  ،الدنيا هذه يف تراه بام حتكم أو واههت ما تصنع إنام ﴾٧٢ٓٱَّلُّ

 وَأْبقى. خري   واآلخرة  

(73) ﴿ٓٓ ا ٓٓ﴿ واملعايص الكفر من ﴾َخَط َي نَآنَلَآِلَۡغفِرَٓٓبَِرب ِنَآَءاَمنَّآإِنَّ ۡكرَۡهتَنَآَوَما
َ
ۡحرِٓ ِٓمنََٓٓعلَۡيهِٓٓأ ِ  يف ﴾ٱلس 

ٓ ﴿ املعجزة معارضة ۡبَقٓىَٓخۡي َٓٓوٱّللَّ
َ
 .عقابا   وأبقى ثوابا   خري أو ،جزاء   ﴾٧٣َٓوأ

ۥ﴿ (74) تَِٓٓمنٓإِنَّه 
ۡ
ۥٓيَأ ۡرِمٓ َٓربَّه  ﴿ وعصيانه كفره عىل يموت بأن ﴾اُم 

 ﴾فِيَهآَيم وت َّٓٓلَٓٓجَهنَّمَََّٓٓل ۥٓفَإِنَّٓ

هنَّأة. حياة ﴾٧٤ََٓيَۡيٓ َٓوَّلٓ﴿ فيسرتيح  م 

تِهِۦَٓوَمن﴿ (75)
ۡ
ۡؤمِنٓ ٓيَأ ٓ﴿ الدنيا يف ﴾ٱلصَّ لَِح ِتَٓٓعِمَلٓٓقَدۡٓٓام 

 
َلىئَِكٓفَأ ٓٓلَه مٓ ٓو  َرَج ت   الرفيعة. املنازل ﴾٧٥ٓٱلۡع َلٓ ٓٱَّلَّ

نَۡه رٓ ََٓتۡتَِهآِمنََٓتۡرِيَٓعۡدنٓلَٓجنَّ ت ٓ﴿ (78)
َ
ٓ َٓمنَٓجَزآءٓ َٓوَذ لَِكٓٓفِيَها َٓٓخ ِِلِينَٓٓٱِۡل رَ  ﴾٧٦ٓتََزّكَّ  أدناس من تطهَّ

 واملعايص. الكفر
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َٓٓٓولََقدۡٓ﴿ (77) وَۡحۡينَا
َ
وَسٓىٓإَِلٓ ٓأ ٓٓم 

َ
َۡسِٓٓنۡٓأ

َ
ٓأ

 هلم فاجعل ﴾لَه مۡٓٓفَٱۡۡضِۡبٓ﴿ مرص من :أي ﴾بِعِبَادِي

﴿
ٓ﴿ يابسا   ﴾ايَبَس ٓٓٱۡۡلَۡحرِِٓٓفٓٓاَطرِيقٓ  ّٓٓلَّ ٓٓتََخ ف   ﴾َدَرَك 

 ﴾٧٧ََّٓتَۡشٓ َٓوَّلٓ﴿ العدو   يدرككم أن من آِمنا   :أي
 الغرق. ختشى وال :أي

مۡٓ﴿ (76) ۡتبََعه 
َ
 أن وذلك ﴾ِِب ن ودِهِۦٓفِرَۡعۡونٓ ٓفَأ

َل  هبم خرج والسالم الصالة عليه موسى  الليل أوَّ

 أثرهم. (فتتبَّع )أي: فقصَّ  بذلك فرعون َفأ ْخرِبَ 

ه فرعون   فاتَّبعهم :واملعنى  جنوده ومعه نفس 

ِنََٓٓفَغِشيَه م﴿ مَۡٓٓمآٱۡلَم ِٓٓم   غشيهم :أي ﴾٧٨َٓغِشيَه 

ته سمعَت  ما نَهه   َيعرف وال ،قصَّ  (حقيقته )أي: ك 

 .تعاىل اهلل إال

َضلَّٓ﴿ (67)
َ
ۥٓفِرَۡعۡونٓ َٓوأ  ﴾٧٩َٓهَدىٓ َٓوَمآقَۡوَمه 

 يف أضلَّهم أو هداهم. وما الدين يف أضلَّهم :أي

 نجا. وما البحر

ىءِيَلَٓٓي بَِنٓٓ﴿ (60)  بعد هلم خطاب   ﴾إِۡسَر

ِعَل  بام والسالم الصالة عليه النبي عهد يف منهم للذين أو فرعون. وإهالك البحر من إنجائهم ٓقَدۡٓ﴿ بآبائهم ف 
م َنَۡيَن ك 

َ
ِنۡٓٓأ مۡٓٓم  و ِك  مۡٓ﴿ وقومه فرعون ﴾َعد  ورَِٓٓجانَِبَٓٓوَو َعۡدَن ك  ۡيَمنَٓٓٱلطُّ

َ
 الصالة عليه موسى ملناجاة ﴾ٱِۡل

نۡلَا﴿ عليه التوراة وإنزال والسالم مٓ َٓونَزَّ لَۡوىٓ ٓٱلَۡمنََّٓٓعلَۡيك   التيه. يف يعني ﴾٨٠َٓوٱلسَّ

مَۡٓرزَقَۡٓٓمآَطي َِب ِتِٓٓمنُٓك  وا ٓ﴿ (61)  باإِلخالل رزقناكم فيام ﴾فِيهَِٓٓتۡطَغۡوا َٓٓوَّلٓ﴿ حالالتِه أو لذائِذه ﴾َن ك 

مَۡٓٓفيَِحلَّٓ﴿ املستِحقِّ  عن واملنع والبطر كالرَسف فيه؛ لكم تعاىل اهلل َحدَّ  ملا والتعدي بشكره  ﴾َغَضِب َٓٓعلَۡيك 

 اهلاوية يف وقع :وقيل وهلك. تردَّى فقد ﴾٨١ٓىٓ َهوََٓٓفَقدَۡٓٓغَضِبَٓٓعلَۡيهََِٓٓيۡلِۡلَٓٓوَمن﴿ لكم وجيب عذايب فيلزمكم

 .(جهنم يف )أي:

(62) ﴿ٓ ار ِٓٓإَون ِ ك عن ﴾تَاَبٓٓل َِمنٓلََغفَّ ْ  ﴾٨٢ٓٱۡهتََدىٓ ٓث مَّٓٓاَص لِحٓ ٓوََعِمَلٓ﴿ به اإِليامن جيب بام ﴾َوَءاَمنَٓ﴿ الرشِّ
 املذكور. اهل دى عىل استقام ثم

(63) ﴿ٓٓ ۡعَجلََكَٓٓوَما
َ
ن العَجلة سبب عن سؤال   ﴾٨٣ٓوَسٓ َي مٓ ٓقَۡوِمَكَٓٓعنٓأ  إهنا حيث من إنكاَرها يتضمَّ

م ،األمرين عن موسى أجاب فلذلك ،عليهم التعظ مِ  وإهيام   القوم إغفال   إليها انضمَّ  نفسها يف نقيصة    وقدَّ

. ألنه اإلنكار جواب  أهم 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھہہہہۀۀڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائائىىېېېېۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

یییىئىئىئېئېئېئ

 خبحبجبيئىئمئحئجئی
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مۡٓ﴿ موسى ﴾قَاَلٓ﴿ (64) َّلٓءِٓٓه  و 
 
ٓىٓأ ثَرِيََٓعَ

َ
مت هم ما :أي ﴾أ  وليس ،عادة   هبا ي عَتد   ال يسرية بِخطى   إال تقدَّ

م قريبة مسافة إال وبينهم بيني هم الرفقة هبا يتقدَّ ٓ﴿ بعضا   بعض  ِٓٓإَِلَۡكٓٓوََعِجلۡت   إىل املسارعة فإن ﴾٨٤ٓلََِتَۡضٓ َٓرب 

 مرضاتك. توِجب   بعهدك والوفاء أمرك امتثال

 وهم بينهم. من خروجك بعد العجل بعبادة ابتلْيناهم ﴾ۡعِدكَٓبَِٓٓمنٓ ٓقَۡوَمَكَٓٓفتَنَّآقَدۡٓٓفَإِنَّآقَاَلٓ﴿ (65)

َضلَّه مٓ ﴿ ألفا   عرش اثنا إال منهم العجل عبادة من نجا ما ،ألف مئة ست وكانوا ،هارون مع خلَّفهم الذين
َ
َٓوأ

امِرِيُّٓ اِمِري   عبادته. إىل والدعاء العجل باختاذ ﴾٨٥ٓٱلسَّ  هلا يقال لإرسائي بني من قبيلة إىل منسوب والسَّ

 منافقا . وكان ،السامرة

وَسٓىٓفَرََجعَٓ﴿ (68) ﴿ عليهم ﴾َغۡضَب نَٓ﴿ التوراة وأخذ األربعني استوىف مابعد ﴾قَۡوِمهِۦٓإَِلٓ ٓم 
ِسفٓ 
َ
 ﴾ا ٓأ

لَمَۡٓٓي َقوۡمِٓٓقَاَلٓ﴿ فعلوا بام حزينا  
َ
مۡٓٓأ مۡٓٓيَعِۡدك  آَربُّك  ٓ﴿ ونور؟ هدى فيها التوراة يعطيكم بأن ﴾َحَسن ا ٓٓوَۡعد 

َ
َٓفَطاَلٓأ

مٓ  مۡٓ﴿ هلم مفارقته زمانَ  يعني ،الزمان :أي ﴾ٱلَۡعۡهدٓ َٓعلَۡيك 
َ
َردتُّمۡٓٓأ

َ
نٓأ

َ
مََۡٓٓيِلَّٓٓأ َٓغَضبٓ ﴿ (بكم ينزل )أي: ﴾َعلَۡيك 

ِن مۡٓٓم  ب ِك  ۡخلَۡفت م﴿ الَغباوة يف َمَثل   هو ما بعبادة ﴾رَّ
َ
وِۡعِديٓفَأ  تعاىل اهللب اإِليامن عىل بالثبات إياَي  وعَدكم ﴾٨٦ٓمَّ

 به. أمرتكم ما عىل القيامو

ٓٓٓقَال وا ٓ﴿ (67) ۡخلَۡفنَآَما
َ
لِّينا لو إذ ،(وبقصدنا باقتدارنا )أي: ﴾بَِملِۡكنَآَموِۡعَدكَٓٓأ ل ومل وأمَرنا خ   لنا ي سوِّ

َٓٓٓوَل ِكنَّا﴿ أخلفناه ملا السامري   ۡوَزارٓ ٓۡح  ِلۡنَا
َ
ِنٓاأ ِّلنا ﴾ٱلَۡقوۡمِٓٓزِينَةِٓٓم  لِّ  من أْحاال   ْح   منهم استعرناها التي قبطال ح 

 أن خمافة اخلروج عند َيرّدوا مل ثم ،هلم كان لعيد   استعاروا :وقيل العرس. باسم مرص من باخلروج مهمنا حني

لَۡقٓٓفََكَذ لَِكٓ﴿ ذابت حتى النار يف :أي ﴾َفَقَذۡفَن َها﴿ به ي علَّموا
َ
اِمرِيُّٓٓأ وي منها. معه كان ما :أي ﴾٨٧ٓٱلسَّ  ر 

ة أن حسبوا الم أهنم لت قد العدَّ لِّ  من معكم ِلما ميعادكم موسى أخلَف  إنام :السامري هلم قال كم   القوم ح 

َفرية نحفر أن فالرأي ،عليكم حرام وهو رَ  ح   ففعلوا. ،فيها معنا ما كلَّ  ونقذف نارا   فيها (نوقد )أي: وَنْسج 
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ۡخَرجَٓ﴿ (66)
َ
مۡٓٓفَأ ٓٓلَه   تلك من ﴾اَجَسدٓ ِٓعۡجل 

َوار َّٓٓلَّ ۥ﴿ بةاملذا احل لِّ   العجل صوت ﴾خ 

َل  به افتتن وَمن السامرّي  :يعني ﴾َفَقال وا ٓ﴿  ما أوَّ

ٓٓ﴿ :رأوه مَۡٓٓه َذا وَسٓ ِٓإَوَل هٓ ٓإَِل ه ك   :أي ﴾٨٨ٓفَنَِسَٓٓم 

 عند يطلبه وذهب السالم عليه موسى فنسيه

 عليه كان ما تَركَ  :أي ،السامري   فنَس  أو الطور.

 اإِليامن. إظهار من

فََلٓ﴿ (66)
َ
ٓ﴿ يعلمون أفال ﴾يََرۡونَٓٓأ ّلَّ

َ
ٓيَرِۡجعٓ ٓأ

ٓٓإَِلِۡهمۡٓ  يرد   وال كالما   إليهم يرجع ال أنه ﴾قَۡوّل 

مَۡٓٓيۡملِك َٓٓوَّلٓ﴿ جوابا   عليهم  ﴾٨٩ٓاَنۡفعٓ َٓوَّلٓٓاَۡض ٓ ٓلَه 

 وإرضارهم! إنفاعهم عىل يقدر وال

مۡٓٓقَاَلَٓٓولََقدۡٓ﴿ (60) ونٓ ٓلَه   :أي ﴾َقۡبل ِٓٓمنَٓه ر 

 أو والسالم. الصالة عليه موسى جوعر قبلِ  من

؛ قولِ  قبل من َل  كأنه السامريِّ  عليه وقع ما أوَّ

مَ  احلفرة من طلع حني برصه  وبادرَ  ذلك توهَّ

ٓٓف تِنت مٓإِنََّمآَي َقۡومِٓ﴿ حتذيرهم ﴿ بالعجل ﴾بِهۦِ 
ِٓإَونَّٓ

مٓ  وِنٓ﴿ غري ال ﴾ٱلرَّۡحَم نٓ َٓربَّك  ٓوا ٓٓفَٱتَّبِع  ِطيع 
َ
َٓوأ

ۡمرِي
َ
 الدين. عىل الثبات يف ﴾٩٠ٓأ

ٓ ﴿ مقيمني ﴾َع ِكفِيَٓ﴿ وعبادته العجل عىل ﴾َعلَۡيهِٓٓنَّۡبَحَٓٓلَنٓقَال وا ٓ﴿ (61) وَسٓ ٓإَِلَۡنآيَرِۡجعََٓٓحتَّ  .﴾٩١ٓم 
ونٓ ٓقَاَلٓ﴿ (62) مۡٓٓإِذَۡٓٓمَنَعَكَٓٓما﴿ رجع حني موسى له قال :أي ﴾َي َه ر  ۡيتَه 

َ
 العجل. بعبادة ﴾٩٢َٓضلُّوٓا َٓٓرأ

(63) ﴿ٓ
َ
ٓأ  عِقبي تأيت أن أو به. كفر َمنْ  مع واملقاتلة هلل الغضب يف تتبعني أن واملعنى ،مزيدة ال ﴾تَتَّبَِعِنٓ ّٓلَّ

َفَعَصۡيَتٓ﴿ وتلحقني؟
َ
ۡمرِيٓأ

َ
 عليه؟ واملحاماة الدين يف بالصالبة ﴾٩٣ٓأ

مَّٓٓقَاَلٓ﴿ (64)  أهنام عىل مهور  واجل ،األم من أخاه كان ألنه :وقيل وترقيقا . استعطافا   األم َخصَّ  ﴾يَبۡنَؤ 

ذَّۡٓٓلٓ﴿ وأم أب من كانا خ 
ۡ
ٓ َٓوَّلٓٓبِلِۡحيَِتٓٓتَأ ِسٓ

ۡ
ه عليهام قبَض  رأيس. بشعر :أي ﴾بَِرأ  وفرط غيظه شدة من إليه جير 

 لمف ،يشء كلِّ  يف با  متصلِّ  خشنا   تعاىل( اهلل دين يف )أي: حديدا   والسالم الصالة عليه وكان ،تعاىل هلل غضبه

ٓ﴿ العجل يعبدون مرآه حني يتاملك ٓٓإِن ِ نَٓخِشيت 
َ
وَلٓٓأ ىءِيَلٓٓبَِنَٓٓٓبۡيَٓٓفَرَّقَۡتَٓٓتق   بعضهم فارقت   أو قاتلت   لو ﴾إِۡسَر

ْصِلحْ  قَْوِم  ِف  اْخلُْفِن ﴿ :قلَت  حني ﴾٩٤ٓقَۡوِلٓٓتَۡرق ۡبَٓٓولَمۡٓ﴿ ببعض
َ
 يف كان اإِلصالح فإن [142 :األعراف] ﴾َوأ

 برأيك. األمر فتتداركَ  إليهم ترجع أن إىل هبم داراةوامل (الناس عامة )أي: الدمهاء حفظ

 ؟له طلبك ما :أي خطبك؟ ما :منكرا   له وقال عليه أقبل ثم :أي ﴾٩٥َٓي َس ِمرِيَُّٓٓخۡطب َكَٓٓفَمآقَاَلٓ﴿ (65)

 عليه؟ ْحلك الذي ما أو

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھھہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائىائىېېېېۉۉۅ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئوئۇئوئەئ

جئییییىئىئىئېئېئ

 ختحتجتيبىبخبمبحبجبيئىئمئحئ

 
 



 836  عشر سادسال اجلزء               طه سورة  

ۡت ٓٓقَاَلٓ﴿ (68) وا ٓٓلَمۡٓٓبَِمآبَص   أن وهو ،له يفطنوا مل ملا وفطنت ،يعلموه مل بام علمت :أي ﴾بِهِۦَٓيۡبص  

ه يمس   ال ،حمض روحاين   جاءك الذي الرسول  عليه جربائيل أن وهو ،يروه مل ما رأيت   أو أحياه. إال شيئا   أثر 

 جربائيل وكان ،فرعون من خوفا   ولدته حني ألقته أمه ألن عرفه إنام :وقيل احلياة. فرس عىل جاءك السالم

ِنَۡٓٓقۡبَضةٓ َٓفَقبَۡضت ٓ﴿ استقلَّ  حتى يغذوه ثَرِٓٓم 
َ
ولِٓٓأ  ولعله ،السالم عليه جربائيل والرسول موطئه. تربةِ  من ﴾ٱلرَّس 

هِ  مل َٓوَكَذ لِكَٓ﴿ حيَي  حتى العجل جوف يف أو ،املذاب احل لِّ  يف ﴾َفنَبَۡذت َها﴿ جربائيل أنه يعرف مل ألنه يَسمِّ
لَۡتٓ نَ  ﴾٩٦َٓنۡفِسِٓٓلَٓٓسوَّ نَ  ه  تْ زيَّ  يل. ه  تْ وحسَّ

ن﴿ فعلَت  ما عىل عقوبة   ﴾ٱۡۡلَيَو ةِِٓٓفٓٓلََكٓٓفَإِنَّٓٓفَٱۡذَهۡبٓٓاَلٓقَٓ﴿ (67)
َ
وَلٓٓأ  أن من خوفا   ﴾ِمَساَسٓ َّٓلَٓٓتق 

ك ى فتأخَذك أحد   يمسَّ ك وَمن احل مَّ  وتكون ،(ويتجنَّبوك فتتجنَّبهم )أي: ويتحاَموك الناس فتتحامى ،مسَّ

﴿ النافر كالوحش وحيدا   طريدا  
ٓۥ ٓلَّن﴿ اآلخرة يف ﴾اَموِۡعدٓ ٓلََكِٓٓإَونَّٓ ۡلََفه  لِفكه لن ﴾َّت   يف لك وينجزه تعاىل اهلل خي 

رۡٓ﴿ الدنيا يف عاقبك بعدما اآلخرة ِيٓإَِل ِهَكٓٓإَِلٓىَٓوٱنظ   مقيام   عبادته عىل ظللت ﴾ا ََٓعكِفٓ َٓعلَۡيهَِٓٓظلَۡتٓٓٱَّلَّ

ۥ﴿ ۥٓث مَّٓ﴿ بالنار ﴾نلَّ َحر َِقنَّه  آٱۡلَم ِِٓٓفٓ﴿ رمادا   لنذرينَّه ثم ﴾نَلَنِسَفنَّه   واملقصود يشء. منه يصاَدف   فال ﴾٩٧ٓنَۡسف 

 نظر. أدنى له ملن به املفتتنني غباوة وإظهار   عقوبته زيادة ذلك من

(66) ﴿ٓٓ َما مٓ ٓإِنَّ ٓ ﴿ لعبادتكم املستِحق   ﴾إَِل ه ك  ِيٓٱّللَّ ٓٓإَِل هََّٓٓلٓٓٓٱَّلَّ َو ٓٓإِّلَّ  كامل يف يدانيه أو يامثله أحدَ  ال إذ ﴾ه 

َّٓٓوَِسعَٓ﴿ قدرةوال العلم ءٓ ٓك  رق ي صاغ الذي العجل   ال ي علم. أن يصح   ما كل علمه وسع ﴾٩٨ٓاِعلۡمٓ ََٓشۡ  ،وُي 

 الغباوة. يف مثال   كان نفسه يف حيا   كان وإن
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 موسى قصة اقتصاص ِمثَل  ﴾َكَذ لَِكٓ﴿ (66)

ٓ﴿ والسالم الصالة عليه ۢنبَآءِِٓٓمنَۡٓٓعلَۡيَكَٓٓنق صُّ
َ
َٓمآأ

 واألمم املاضية األمور أخبار من ﴾َسبََق ٓٓقَدۡٓ

 وتكثريا   علمك يف وزيادة   لك تبرصة   الدارجة

 من للمستبرصين وتذكريا   وتنبيها   ملعجزاتك

تك نَّآِمنَٓءاَتۡيَن َكَٓٓوقَدۡٓ﴿ أمَّ  كتابا   ﴾٩٩ٓاذِۡكرٓ َّٓلَّ 

 حقيقا   ،واألخبار األقاصيص هذه عىل مشتمال  

تىل ا  ذكر ،القرآنَ  أي )أقول: واالعتبار بالتفكر  ي 

 .(والدهور األزمان مدى عىل

نۡٓ﴿ (100) ۡعَرَضٓٓمَّ
َ
 الذي الذكر عن ﴾َعۡنهٓ ٓأ

ٓفَإِنَّه ۥ﴿ والنجاة السعادة لوجوه اجلامع القرآن هو
آٱلۡقَِي َمةِٓيَوۡمَََٓٓيِۡمل ٓ  فادحة   ثقيلة   عقوبة   ﴾١٠٠ٓوِۡزر 

 وذنوبه. كفره عىل

 هَْحل يف أو ،الوزر يف ﴾فِيهِٓ َٓخ ِِلِينَٓ﴿ (101)

مۡٓٓوََسآءَٓ﴿ ٓٓٱلۡقَِي َمةِٓٓيَۡومَٓٓلَه   ْحال   ساء :أي ﴾١٠١ِٓۡحۡل 

هم.  وزر 

ورِ ِٓٓفٓٓي نَفخٓ ٓيَوۡمَٓ﴿ (102) ٓ ٓٱلصُّ ۡجرِِميََٓٓوََنّۡش  ۡرقٓ ٓيَوَۡمئِذٓلٓٱلۡم  ِصفوا العيون. زرق :أي ﴾١٠٢ٓاز   ألن بذلك و 

 ،عميا   أو العيون. زرق وهم أعدائهم أعدى كانوا الروم ألن ،العرب إىل وأبغضها العني ألوان أسوأ الزرقة

. األعمى حدقة فإن  تزراق 

مَۡٓٓيتََخ َفت ونَٓ﴿ (103) ِثۡت مۡٓ﴿ ما ﴾إِن﴿ واهلول الرعب من صدورهم يمأل ملِا أصواهتم خيفضون ﴾بَيۡنَه  ٓۡلَّ
ٓ  لتأسفهم أو ،اآلخرة مدة الستطالتهم أو ،لزواهلا فيها لبثهم مدة يستقرصون ؛الدنيا يف :أي ﴾١٠٣ٓاَعّۡشٓ ٓإِّلَّ

وها أهنم وعلموا الشدائد عاينوا  عليها  (احلاجات حتصيل )أي: األوطار قضاء يف إضاعتها عىل استحق 

 الشهوات. واتباع

ۡنٓ ﴿ (104) ۡعلَمٓ َٓنَّ
َ
ول ونَٓٓبَِمآأ ول ٓٓإِذۡٓ﴿ لبثهم مدة   وهو ﴾َيق  مَۡٓٓيق  ۡمثَل ه 

َ
م ﴾َطرِيَقةٓ ٓأ ٓإِن﴿ عمال   أو رأيا   أْعَدهل 

ِٓ
ٓٓثۡت مۡٓۡلَّ  .﴾١٠٤ٓايَوۡمٓ ٓإِّلَّ

بَالَِٓٓعنِٓٓل ونََكٓٓ ََٓويَۡسٓ﴿ (105) ۡلٓ﴿ َثقيف من رجل عنها سأل وقد أمرها. مآل عن ﴾ٱۡۡلِ  هلم ﴾َفق 

َها﴿ ٓٓيَنِسف  ِ َٓرب 
قها. الرياح عليها يرسل ثم ،كالرمل جيعلها ﴾١٠٥ٓانَۡسفٓ   فيفرِّ

ها فيذر ﴾َفيََذر َها﴿ (108) ﴿ ضاألر أو (أماكنها )أي: مقارَّ
﴿ خاليا   ﴾اقَاعٓ 

 كأن ،مستويا   ﴾١٠٦ٓاَصۡفَصفٓ 

 واحد. صف عىل أجزاءها

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڄڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گککککڑڑژژڈ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓےےھھھھہہہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئائائى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

حبجبيئىئمئحئجئیی

 جثيتىتمتختحتجتيبىبمبخب
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(107) ﴿ٓ ۡمتٓ َٓوَّلٓٓٓاِعوَجٓ ٓفِيَهآتََرىٓ ّٓلَّ
َ
 .(بروزا   )أي: نتوءا   وال اعوجاجا   ﴾١٠٧ٓاأ

اِعَٓٓيَتَّبِع ونَٓٓيَۡوَمئِذٓل﴿ (106)  الناس دعوي ،السالم عليه إرسافيل هو قيل املحرش. إىل تعاىل اهلل داعي ﴾ٱَّلَّ

ٓۥ ِٓعَوجََّٓٓلٓ﴿ (نحوه )أي: صوبه إىل (جهة )أي: أوب كل من في قبِلون ،املقدس بيت صخرة عىل قائام    ال ﴾ََّل 

ۡصَوات ٓٓوََخَشَعتِٓ﴿ عنه َيعدل   وال مدعو   له َيعَوج  
َ
ٓٓتَۡسَمعٓ ٓفََلٓ﴿ ملهابته خفضت ﴾لِلرَِّنَٰمۡحٓٱِۡل  صوتا   ﴾١٠٨ٓاَهۡمس ٓٓإِّلَّ

 املحرش. إىل ونقلها أقدامهم بخفق اهلمس ف رسِّ  وقد ،اإِلبل أخفاف لصوت يساهلم ومنه خفيا .

ٓٓيَۡوَمئِذٓل﴿ (106) َف َعةٓ ٓتَنَفعٓ ّٓلَّ ٓٓٱلشَّ ذِنََٓٓمنۡٓٓإِّلَّ
َ
 من إال أو الرْحن. له أذن من شفاعة إال :أي ﴾ٱلرَّۡحَم نٓ ََّٓلٓ ٓأ

ََّٓٓل ۥَٓورَِضَٓ﴿ تنفعه الشفاعة فإن ،له ي شَفع أن يف أذن  يف قوله تعاىل اهلل عند ملكانه وريض أي: ﴾١٠٩ٓقَۡوّل 

 .(يقرؤونه الذين للمؤمنني القيامة يوم يشفع القرآن )أقول: شأنه يف الشافع قول ألجله ريض أو الشفاعة.

يِۡديِهمَۡٓٓبۡيََٓٓمآَيۡعلَمٓ ﴿ (110)
َ
مهم ما ﴾أ مَۡٓٓوَما﴿ األحوال من تقدَّ َٓوَّلٓ﴿ يستقبلونه مما بعَدهم وما ﴾َخلَۡفه 

ونَٓ ِيط   بذاته. :وقيل بمعلوماته. علمهم ُييط وال ﴾١١٠ٓاِعلۡمٓ ٓبِهِۦَٓي 

وه ٓٓوََعنَتِٓ﴿ (111) ْت  ﴾ٱلَۡقيُّوِمٓ ٓلِلَۡح ِٓٓٱلۡو ج  ناة خضوع له وخضعت َذلَّ  امللك يد يف - األسارى وهم - الع 

ها القهار.  اهلل رْحة من يئس )أي: ﴾َخاَبَٓٓوقَدۡٓ﴿ املجرمني وجوه هبا يراد أن وجيوز ،العموم يقتيض وظاهر 

لۡمٓ َٓۡحََلَٓٓمنۡٓ﴿ تعاىل(  .(]النسفي[ رشكا   القيامة موقف إىل ْحل )من ﴾١١١ٓاظ 

وَٓ﴿ الطاعات بعَض  ﴾ٱلصَّ لَِح تِِٓٓمنََٓٓيۡعَمۡلَٓٓوَمن﴿ (112) ۡؤِمنٓ ٓوَه   صحة يف رشط   اإِليامن إذ ﴾م 

ٓٓفََلٓ﴿ اخلريات وقبول الطاعات لۡمٓ ََٓيَاف  . ﴾١١٢ٓاَهۡضمٓ َٓوَّلٓ﴿ بالوعد ق  مستح ثواب   منعَ  ﴾اظ   بنقصان 

نَزلَۡن هٓ َٓوَكَذ لَِكٓ﴿ (113)
َ
ۡفنَا﴿ (النسق )أي: الوترية هذه عىل كله ﴾اَعَربِي ٓ ٓق ۡرَءان آأ  ﴾ٱلۡوَِعيدِِٓٓمنَٓٓفِيهَِٓٓوََصَّ

رين مۡٓ﴿ الوعيد آيات فيه مكرِّ ونَٓٓلََعلَّه  وۡٓ﴿ َمَلكة هلم التقوى فتصري ،املعايص ﴾َيتَّق 
َ
ۡٓٓأ مِۡٓٓدث َٓي   عظة   ﴾١١٣ٓاذِۡكرٓ ٓلَه 

 عنها. (تؤخرهم )أي: فتثبطهم يسمعوهنا حني واعتبارا  
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ٓ َٓفتََع َلٓ﴿ (114)  عن وصفاته ذاته يف ﴾ٱّللَّ

ه يامثل ال ،املخلوقني مماثلة  ال كام َمهمكال كالم 

ه متاثل ه النافذ   ﴾ٱلَۡملِك ٓ﴿ ذاهَتم ذات   ،وهني ه أمر 

ه ي رجى بأن احلقيق   ه شىوخي   وعد   ﴾ٱۡۡلَقُّ ٓ﴿ وعيد 

 وصفاته ذاته يف الثابت أو لذاته. يستحقه ملكوته يف

رَۡءانَِٓٓتۡعَجۡلَٓٓوَّلٓ﴿ نَٓقۡبلِِٓٓمنٓبِٱلۡق 
َ
ۡقَضٓىٓأ ٓإَِلَۡكٓٓي 

ٓۥ   من الوحي تلقي يف االستعجال عن هني   ﴾وَۡحي ه 

 يف (متابعته )أي: ومساوقته السالم عليه جربيل

 ما تبليغ عن هني   :وقيل وحَيه. تِمَّ ـي   حتى القراءة

َِٓٓوق ل﴿ بيانه يأيت أن قبل جممال   كان ٓزِۡدِنٓٓرَّب 
 بدَل  العلم زيادة تعاىل اهلل َسلِ  :أي ﴾١١٤ٓاِعلۡمٓ 

 حمالة. ال تناله إليك أوحي ما فإن ،االستعجال

َٓٓٓولََقدۡٓ﴿ (115)  أمرناه. ولقد ﴾َءاَدمَٓٓإَِلٓىَٓعِهۡدنَا

فْنا﴿ :قوله عىل آدم قصةَ  عَطَف  وإنام  ِمنَ  ِفيهِ  َوََصَ
 بني أساس أن عىل للداللة [113 ]طه: ﴾الَْوِعيدِ 

 النسيان يف راسخ وعرقهم ،العصيان عىل آدم

يصِّ  ما ترك أو ،عنه غفل حتى (به هيتم مل )أي: به ي عنَ  ومل العهدَ  ﴾فَنَِسَٓ﴿ الزمان هذا قبل من ﴾َقۡبل ِٓٓمن﴿  و 

 عزيمة ذا كان لو إذ ،األمر عىل وثبات   رأي   تصميمَ  ﴾١١٥ٓاَعۡزمٓ ََّٓل ۥٓدََۡٓنَِٓٓولَمۡٓ﴿ الشجرة عن االحرتاز من به

ه   مل وتصل ب   ِزلَّ ب أن قبل أمره بدء يف كان ذلك ولعل تغريره. يستطع ومل الشيطان ي   رشهيا ويذوق األمور جيرِّ

 اإلنسان قلب يف غرسي فالشيطان ،آدم بني أفراد عىل جيري وهذا )أقول: (العسل وهو) وأرهيا (احلنظل وهو)

 آدم سيدنا عن اآلية يف واحلديث نفسه. منه طلبته بام وينحرف ،السنة إىل وال القرآن إىل يرجع ال وهو شيئا  

زنت لو» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن .(نعترب حتى لنا ذكره تعاىل فاهلل ،اجلنة من خرج وقد ،السالم عليه  )أي: أحالم و 

 .تعاىل[ اهلل رْحه الطربي أخرجه] «﴾اَعۡزمٓ ََّٓل ۥََٓنِدَۡٓٓولَمۡٓ﴿ :تعاىل اهلل قال وقد ،حلمه لرجح آدم بحلم آدم بني (عقول

دْ  ومل أخطأ ألنه ،الذنب عىل عْزما   له نجد مل :وقيل  .ه  يتعمَّ

وا ٓٓلِلَۡمَلىئَِكةِٓق لۡنَآِإَوذۡٓ﴿ (118) د  ٓوا ٓٓٓأِلَدمَٓٓٱۡسج  ٓٓٓفََسَجد  َبٓ ٓإِبۡلِيَسٓٓإِّلَّ
َ
 املطاوعة. عن ءةاإلبا أظهرَ  أي: ﴾١١٦ٓأ

لۡنَا﴿ (117) ٓ َٓه َذآإِنََّٓٓيىـ َاَدمٓ َٓفق  و  َمآفََلَٓٓولَِزوِۡجَكٓٓلََّكَٓٓعد  ۡرَِجنَّك   واملراد   إِلخراجكام. سببا   يكوَننَّ  فال ﴾َي 

 بعد ليهإ الشقاء بإسناد أفرده ﴾١١٧ٓفَتَۡشَقٓىٓٱۡۡلَنَّةِِٓٓمنَٓ﴿ إخراجهام إىل الشيطان يتسبب بحيث يكون أن عن هني هام

 يف التعب   بالشقاء املراد ألن أو عليها. قيِّم   إنه حيث من ،شقاَءها شقاِئه باستلزام اكتفاء اخلروج يف إرشاكهام

  :تعاىل قوله ويؤيده الرجال. وظيفة وذلك ،املعاش طلب

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭڭۓےۓےھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائىىېېېېۉۅۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ییىئىئىئېئېئېئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئجئیی
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(116) ﴿
ٓٓلََكٓٓإِنَّٓ ّلَّ

َ
ة األهن املالبس )عن ﴾١١٨َٓتۡعَرىٓ َٓوَّلٓ﴿ اجلنة( )يف ﴾فِيَهآََت وعَٓٓأ  فيها أبدا   معدَّ

 .(]النسفي[

نََّكٓ﴿ (116)
َ
ا َّٓٓلَٓٓوأ  الكفاية أسباب من اجلنة يف له ملا وتذكري بيان   فإنه ﴾١١٩ٓتَۡضَحٓ َٓوَّلٓٓفِيَهآَتۡظَمؤ 

 بأصناف سمعه ليطرق ،اكتساهبا عن مستغنيا   والسكن والكسوة والري   الشبع هي التي الكفاف وأقطاب

ر الشقوة  عنها. املحذَّ

ۡيَط نٓ ٓإَِلۡهِٓٓفَوَۡسوََسٓ﴿ (201) د لَُّكَٓٓهۡلَٓٓيىـ َاَدمٓ ٓقَاَلٓٓٱلشَّ
َ
ٓ ٓأ  خلَّد منها أكل َمن التي الشجرةِ  ﴾ٱۡۡل ِۡلَِٓٓشَجَرةََِٓٓعَ

لۡكلٓ﴿ أصال   يمت ومل َٓٓوم   يضعف. وال يزول ال ﴾١٢٠َٓيۡبَلٓ ّٓلَّ

َكَلٓ﴿ (121)
َ
َمآَفبََدۡتِٓٓمۡنَهآفَأ َمآلَه   يلزقان أخذا ﴾ٱۡۡلَنَّةِ َٓٓوَرقِِٓٓمنَٓعلَۡيِهَمآََيِۡصَفانِٓٓاَوَطفِقََٓٓسۡوَٰءت ه 

ۥَٓءاَدمٓ ٓوََعَصٓى﴿ التني ورق وهو ،للتسرت سوآهتام عىل الورق  عن فضلَّ  ﴾١٢١َٓفَغَوىٓ ﴿ الشجرة بأكل ﴾َربَّه 

 لعدو.ا بقول اغرت حيث ،الرشد عن أو ،به املأمور عن أو ،الشجرة بأكل اخللود طلب حيث ،وخاب املطلوب

 عنها. ألوالده بليغ وزجر   للزلة تعظيم   زلته صغر مع والغواية بالعصيان عليه النعي ويف

ۥٓٱۡجتََب هٓ ٓث مَّٓ﴿ (122) به اصطفاه ﴾َربُّه   توبته فَقبَِل  ﴾َعلَۡيهَِٓٓفَتاَبٓ﴿ هلا والتوفيق التوبة عىل باحلَمل وقرَّ

 العصمة. بأسباب (التمسك )أي: والتشبث التوبة عىل الثبات إىل ﴾١٢٢ٓوََهَدىٓ ﴿ تاب 

 :فقال خماطبتهم خاطبهام الذرية أصَلِ  كانا وملّا وحواء. آلدم اخلطاب ﴾َُجِيَع ا ِٓٓمۡنَهآٱۡهبَِطآقَاَلٓ﴿ (123)

مۡٓ﴿ ك  َٓٓبۡعض  و   ِٓٓۡلَۡعض  ا﴿ والتحارب التجاذب من الناس عليه كام ،املعاش ألمر ﴾َعد  مٓفَإِمَّ تِيَنَّك 
ۡ
ٓٓيَأ ِ ِن  دٓ ٓم   ﴾ىه 

َدايَٓٓٱتَّبَعََٓٓفَمنِٓ﴿ ورسول   كتاب    اآلخرة. يف ﴾١٢٣ٓيَۡشَقٓ َٓوَّلٓ﴿ الدنيا يف ﴾يَِضلُّٓٓفََلٓٓه 

ۡعَرَضَٓٓوَمنۡٓ﴿ (124)
َ
 اجلاري كتايب أي )أقول: عباديت إىل والداعي يل الذاكر اهلدى عن ﴾ذِۡكرِيَٓعنٓأ

﴿ (الضالل عن اهلادين رسل ألسنة عىل
ه جمامع ألن وذلك ضيقا . ﴾َضنَك َٓٓمعِيَشةٓ ََّٓل ۥٓفَإِنَّٓ  نظره ومطامَح  مهِّ

ه ،اإلنسان طبيعة هذه )أقول: انتقاصها عىل خائفا   ،ازديادها عىل متهالكا   ،الدنيا أعراض إىل تكون  املال مه 

ع الكفر ؤمبش يضيِّق قد تعاىل أنه مع لآلخرة. الطالب املؤمن بخالف ،(واملقامات  اإِليامن بربكة ويوسِّ

﴿ ٓ ۡعَمٓ ٓٱلۡقَِي َمةِٓٓيَۡومَٓٓهۥ َوََنّۡش 
َ
  :األول ويؤيد القلب. أو البرص أعمى ﴾١٢٤ٓأ

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (125) تَِنٓٓٓلِمََٓٓرب  ۡعَمٓ َٓحَّشۡ
َ
نت َٓٓوقَدۡٓٓأ  .الدنيا( )يف ﴾١٢٥ٓابَِصيٓ ٓك 
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َتتَۡكَٓٓكَذ لَِكٓٓقَاَلٓ﴿ (128)
َ
 واضحة   ﴾َءاَي ت نَآأ

ة    غري اوتركته عنها فعميَت  ﴾فَنَِسيتََها ٓ﴿ نريِّ

 إياها تركك ومثل ﴾َوَكَذ لَِكٓ﴿ إليها منظور

 والعذاب. العمى يف ت رَتك   ﴾١٢٦ٓت نَسٓ ٓٱۡلَۡومَٓ﴿

َۡسََفَٓٓمنََۡٓٓنۡزِيَٓوَكَذ لَِكٓ﴿ (127)
َ
 باالهنامك ﴾أ

َٓولَمۡٓ﴿ اآليات عن واإِلعراض الشهوات يف
َٓٓي ِتٓأَِبٓي ۡؤِمنٓ  ۦ  ِهِ هبا بل ﴾َرب   وخالفها كذَّ

﴿ٓ  العمى. عىل احلرش وهو ﴾ِخَرةِٓٱٓأۡلَٓولََعَذاب 

َشدُّٓ﴿ النار عذاب :وقيل
َ
ۡبَقٓىٓأ

َ
 ضنك من ﴾١٢٧َٓوأ

 العيش. (ضيق )أي:

فَلَمۡٓ﴿ (126)
َ
مَۡٓٓيۡهدِٓٓأ  أو ،تعاىل اهلل  أي: ﴾لَه 

ۡهلَۡكنَآَكمۡٓ﴿ عليه دلَّ  ما أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  
َ
َٓقۡبلَه مٓأ

ِنَٓ ونِٓٓم  ر  ونَٓ﴿ إياهم إهالكنا :أي ﴾ٱلۡق  ِٓفَٓٓيۡمش 
﴿ إهالكهم آثار ويشاهدون ﴾َس ِكنِِهۡمٓ مَٓ

ِٓفٓٓإِنَّٓ
ِلٓٓٓأَلَي تٓلَٓذ لَِكٓ و 

 
ِ  العقول لذوي ﴾١٢٨ٓٱنلَُّهٓ ِٓل 

 والتعامي. التغافل عن الناهية

ب َِكِٓٓمنَٓسبََقۡتَُٓٓكَِمة َٓٓولَۡوَّلٓ﴿ (126)  ﴾الَِزامٓ ٓلَََكنَٓ﴿ اآلخرة إىل األمة هذه عذاب بتأخري الِعَدة وهي ﴾رَّ

﴿ (الدنيا يف) الكفرة هلؤالء الزما   وثمودَ  بعاد   نزل ما مثل   لكان
َجلٓ 
َ
َٓٓوأ َسم    بتأخري الِعَدة ولوال أي: ﴾١٢٩ٓمُّ

 لزاما . العذاب لكان بدر   أو القيامة يوم وهو ،لعذاهبم أو ألعامرهم. مسّمى وأجل العذاب

ٓ ٓفَٱۡصِبۡٓ﴿ (130) ول ونََٓٓمآََعَ  أو وتوفيقه. هدايته عىل لربك حامد وأنت لِّ وص ﴾َرب َِكِِٓٓبَۡمدِٓٓوََسب ِحَۡٓٓيق 

ْهه    للنعم امل ويل بأنه معرتفا   باهلدى ميَّزك ما عىل له حامدا   ،النقائص من إليه يضيفون ما وسائر الرشك عن نزِّ

ل وعَِٓٓقۡبَلٓ﴿ كلها ۡمِسٓٓط  وبَِها َٓٓوَقۡبَلٓ﴿ الفجر يعني ﴾ٱلشَّ ر   أو .النهار آخر من ألهنام ،والعرص الظهر يعني ﴾غ 

َٓٓوِمنۡٓ﴿ وحده العرص ۡلَِٓٓءانَآي  م وإنام والعشاء. املغرب يعني ﴾فََسب ِحۡٓ﴿ ساعاته ومن ﴾ٱلَّ  فيه الليل زمان قدَّ

 )أي: أْحز   فيه العبادة فكانت ،االسرتاحة إىل أميل   والنفَس  أمجع   فيه القلب فإن ،الفضل بمزيد الختصاصه

ََ  نَ إِ ﴿ :وتعاىل سبحانه قال ولذلك .(وأمتن أقوى َشد   ِهَ  اللَيْلِ  ناِشئَ
َ
قَْومُ  َوْطئاً  أ

َ
ۡطَراَفٓ﴿ [8 :املزمل] ﴾ِقيًل  َوأ

َ
َٓوأ

 من ولاأل النصف هناية فإهنا ،الظهر بصالة أمر   أو االختصاِص. إرادةَ  واملغرب الصبح لصاليت تكرير   ﴾ٱنلََّهارِٓ

 به ما تعاىل اهلل عند تنال أن طمعا   األوقات هذه يف سبِّح :أي ﴾١٣٠ٓتَۡرَضٓ ٓلََعلََّكٓ﴿ اآلخر النصف وبداية النهار

 نفسك. تريض

ڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

کگکککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭۓۓےےھھھہھہ

ۋۋۈٴۇۈۆۆۇۇڭڭڭ

ەئائائىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

یییىئىئىئېئېئېئ

خبمبحبجبيئىئمئحئجئی

 يتىتمتختحتجتيبىب
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نََّٓٓوَّلٓ﴿ (131) دَّ  لك يكون أن ومتنيا   له استحسانا   ﴾بِهِۦَٓٓٓمتَّۡعنَآَمآإَِلٓ ﴿ عينيك َنَظرَ  :أي ﴾َعۡينَۡيَكَٓٓتم 

ۡزَو جٓ ﴿ مثله
َ
مۡٓٓاأ ِۡنه  ۡنيَآٱۡۡلَيَو ةِٓٓزَۡهَرةَٓ﴿ الكفرة من أصنافا   ﴾م   وهباء همملتنع   الدنيا زاهرو بأهنم هلم وصف   ﴾ٱَّلُّ

م هَّ  املؤمنون عليه ما بخالف ،زهيِّ مۡٓ﴿ ادالز   بسببه اآلخرة يف لنعذهبم أو فيه. ونختربهم لنبلوهم ﴾فِيهِٓ ٓنِلَۡفتِنَه 

ة اهلدى من َرَزقك ما أو ،اآلخرة يف لك ادَّخر وما ﴾َرب َِكَٓٓورِۡزق ٓ﴿ ۡبَقٓ ﴿ الدنيا يف منَحهم مما ﴾َخۡي ٓ﴿ والنبوَّ
َ
 ﴾١٣١َٓوأ

 ينقطع. ال فإنه

رۡٓ﴿ (132) م 
ۡ
ۡهلََكَٓٓوأ

َ
لَو ةِٓٓأ  ،هبا أَمَره   بعدما بالصالة أمته من له التابعني أو بيته أهل يأمر بأن أَمَره   ﴾بِٱلصَّ

 بأربا لفت يلتفتوا وال املعيشة بأمر هيتموا وال ،(حاجتهم )أي: خصاصتهم عىل هبا االستعانة عىل ليتعاونوا

ٓل َكٓٓ َٓنَۡسَّٓٓلٓ﴿ (القول من أبلغ بالفعل الوعظ فإن ،عليها داومْ  )أقول: عليها وداومْ  ﴾َعلَۡيَها َٓٓوٱۡصَطِبۡٓ﴿ الثروة
ۡنٓ ﴿ أهلك وال نفسك ترزق أن :أي ﴾ا ٓرِزۡقٓ  غ ،وإياهم ﴾نَۡرز ق َك َٓٓنَّ ﴿ اآلخرة ألمر بالك ففرِّ

 ﴾َوٱلَۡع قِبَةٓ 

 أمرهم رض   أهله أصاب إذا كان والسالم ةالصال عليه أنه» روي التقوى. لذوي ﴾١٣٢ٓلِلتَّۡقَوىٓ ﴿ املحمودة

 .[ثقات رجاله :وقال الزوائد جممع يف واهليثمي األوسط يف الطرباين أخرجه] «اآلية هذه وتال بالصالة

تِيَنآلَۡوَّلَٓٓوقَال وا ٓ﴿ (133)
ۡ
ِنٓيَةلٓأَِبٓيَأ ٓٓم  ب ِهِۦٓ   ملا إنكارا   ،مقرَتحة بآية أو النبوة. ادِّعاء يف صدقه عىل تدل   بآية ﴾رَّ

ها املعجزات أم   هو الذي بالقرآن بإتيانه فألزَمهم وعنادا . تعنتا   به لالعتداد أو ،اآليات من به جاء  ،وأبقاها وأعظم 

عي اختصاص املعجزة حقيقة ألن ة مدَّ  أن شك وال للعادة. خارق وجه   عىل العمل أو العلم من بنوع   النبوَّ

قَبل ال علم بدون العمل )أقول: القبيل هذا من كان ما فكذا ،أثرا   وأبقى قدرا   منه وأعىل العمل صل  أ العلم  .(ي 

وَٓ﴿ :فقال الباب هبذا املختصة إعجازه وجوه من َأْبنَي  وجه   عىل أيضا   ونبَّههم
َ
تِِهمٓلَمۡٓٓأ

ۡ
ِفِٓٓفَٓٓمآبَي ِنَةٓ ٓتَأ ح  ٓٱلصُّ

وَلٓ 
 
 واألحكام العقائد من فيها ما زبدة عىل اشتامهلا فإن ،الساموية الكتب وسائر واإِلنجيل التوراة من ﴾١٣٣ٓٱِۡل

. إعجاز   علَِمها ممن يتعلم ومل يَرها مل أ مي   هبا اآليت أن مع الكلية  - نبوته عىل يدل   كام - بأنه إشعار وفيه بنيِّ

مه ملا برهان    صحتها. عىل يشهد ما إىل فتقرةم هي بل ،كذلك ليست وتلك معجز أنه حيث من ،الكتب من تقدَّ

َٓٓٓولَوۡٓ﴿ (134) ا نَّ
َ
مٓأ ۡهلَۡكَن ه 

َ
ِنٓبَِعَذابٓلٓأ  البينة قبل من أو والسالم. الصالة عليه دحممَّ  قبل من ﴾َقۡبلِهِۦٓم 

رَۡسلَۡتٓٓلَۡوَّلَٓٓٓربَّنَآلََقال وا ٓ﴿ القرآن هبا املراد أو الربهان. معنى يف ألهنا ،والتذكري
َ
ٓٓإَِلۡنَآأ وّل  ِٓمنَٓءاَي تَِكَٓٓفنَتَّبِعَٓٓرَس 

نَٓقۡبلِٓ
َ
 القيامة. يوم النار بدخول ﴾١٣٤َٓوََنَۡزىٓ ﴿ الدنيا يف والسبي بالقتل ﴾نَِّذلَّٓٓأ

ٓ ٓق ۡلٓ﴿ (135) ٓ﴿ ومنكم منا واحد كل   :أي ﴾ك   ب ِص  ََتَ نا إليه َيؤول ملِا منتظر   ﴾مُّ كم أمر  وا ٓ ﴿ وأمر  بَّص  َٓفََتَ
ونَٓ ۡصَح َٓٓمنۡٓٓفََستَۡعلَم 

َ
ٓأ َر طِٓٓب  ِ وِي ِٓٓٱلص   الضاللة. من ﴾١٣٥ٓٱۡهتََدىٓ َٓوَمنِٓ﴿ املستقيم ﴾ٱلسَّ

 طه سورة يف تعاىل اهلل رْحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 األنبياء سورة

 آية عرشة واثنتا مئة وآيها مكيَّة،

مۡٓٓلِلنَّاِسٓٓٱۡقََتََبٓ﴿ (1)  إىل باإِلضافة ﴾ِحَساب ه 

 إَِنُهمْ ﴿ :تعاىل لقوله ،تعاىل اهلل عند أو ،مىض ما
صَّ  .[7ـ8 ]املعارج: ﴾قَِريباً  َونَراهُ  * بَِعيداً  يََرْونَهُ   وخ 

مۡٓوَٓ﴿ :بقوله لتقييدهم بالكفار الناس  ﴾َغۡفلَةلِٓٓفٓٓه 

ونَٓ﴿ احلساب عن غفلة يف :أي ۡعرِض   عن ﴾١ٓمُّ

 فيه. التفكر

تِيِهمَٓما﴿ (2)
ۡ
ِنٓيَأ  ِسنَةِ  عن ههمينبِّ  ﴾ذِۡكرلٓٓم 

ِن﴿ واجلهالة الغفلة ب ِِهمٓم  ٓٓرَّ َۡدث  ر تنزيل ه ﴾َمُّ  ليكرِّ

ٓ﴿ يتعظوا كي التنبيه أسامعهم عىل وه ٓٓإِّلَّ مۡٓٓٱۡستََمع  ٓوَه 
 ،منه ويستسخرون به يستهزئون ﴾٢ٓيَلَۡعب ونَٓ

 يف النظر عن إعراضهم وفرط غفلتهم لتناهي

 همءجا وكلام )أقول: العواقب يف والتفكر األمور

 (.والغفلة والتكذيب باللهو قابلوه جديد القرآن من

(3) ﴿
ۡم َّٓٓلهِيَةٓ   :لذهولوا) فيه التفكر عن والذهول والتلهي االستهزاء بني جامعني استمعوه :أي ﴾ق ل وب ه 

وا ٓ﴿ (لشغل النسيان هو ََسُّ
َ
ِينَٓ﴿ إخفائها يف بالغوا ﴾ٱنلَّۡجَوىَٓوأ وا ٓٓٱَّلَّ َٓٓٓهۡلَٓٓظلَم  َٓٓه َذا ۡمٓ ٓبََّشٓ ٓإِّلَّ ِۡثل ك  ت ونَٓٓم 

ۡ
َفَتأ
َ
ٓأ

ۡحرَٓ ِ نت مۡٓٓٱلس 
َ
ونََٓٓوأ  من به جاء ما أن منه استلزموا ،مَلكا   إال يكون ال الرسول أن العتقادهم كأهنم ﴾٣ٓت ۡبِص 

. - كالقرآن - وارقاخل  سحر 

ٓٓقَاَلٓ﴿ (4) ِ َمآءِِٓٓفٓٓٱلَۡقۡوَلَٓٓيۡعلَمٓ َٓرب  ۡرِضٓ ٓٱلسَّ
َ
وا عام فضال   ،رسا   أو كان جهرا   ﴾َوٱِۡل وَٓ﴿ آكد فهو ،به أرس  ٓوَه 

ِميعٓ  ون ما عليه خيفى فال ﴾٤ٓٱلَۡعلِيمٓ ٓٱلسَّ ك أن املسلمني معرش علينا )أقول: ي ضمرون ما وال ي رس   هبذه نتمسَّ

 .احلضور( علينا احفظ حفيظ يا بالغفلة، ننسى ولكنَّنا العقيدة،

ۡضَغ ث ٓٓقَال وٓا ٓٓبَۡلٓ﴿ (5)
َ
ۡحَل ِۢمٓأ

َ
ى هٓ ٓبَلِٓٓأ وَٓٓبَۡلٓٓٱۡفََتَ  ختاليط أنه إىل سحر هو قوهلم عن هلم إرضاب   ﴾َشاِعرٓ ٓه 

 أو ،بأخرى واالبتداء حكاية لتامم األوىل «َبْل » أنَّ  والظاهر شاعر. قول أنه إىل ثم افرتاه كالم أنه إىل ثم أحالم

 والثانية ،القرآن أمر يف تقاوهلم إىل اآليات من عليه ظهر وما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول شأن يف حتاورهم عن لإِلرضاب

يِّلت أباطيل كونه عن إِلرضاهبم والثالثة  إىل ثم ،نفسه تلقاء من اختلقها مفرتيات كونه إىل عليه وخلطت إليه خ 

يِّل شعري كالم أنه رّغب ه هلا حقيقة ال اينمع السامع إىل خي  تِنَا﴿ فيها وي 
ۡ
ٓٓٓيَةلٓأَِبٓفَلَۡيأ رِۡسَلَٓٓكَما

 
ل ونَٓٓأ وَّ

َ
 كام أي: ﴾٥ٓٱِۡل

وَرة ٓ نبيَاءِٓٓس 
َ
 اِل

¬ 
پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

چڇچچچڃڃڃڃڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۋۋٴۇۈۈۆۆ

 ىىېېېېۉۉۅۅ

 
 

09 990 



 847  عشر سابعال اجلزء              األنبياء سورة  

لون؛ به أرسل  املوتى. وإحياء األكمه وإبراء والعصا البيضاء اليد مثل األوَّ

(8) ﴿ٓٓ مَٓءاَمنَۡتَٓٓما ِنَٓقۡبلَه  ۡهلَۡكَن هَٓ﴿ قرية أهل من :أي ﴾قَۡريَةٓ ٓم 
َ
ٓ ٓأ مۡٓ﴿ جاءهتم ملا اآليات باقرتاح ﴾ا َفه 

َ
ٓأ

 ،عليهم لإِلبقاء باملقرَتح اإلتيان عدم أن عىل تنبيه وفيه منهم! (أشد )أي: أعتى وهم هبا جئَتهم لو ﴾٦ٓي ۡؤِمن ونَٓ

 قبلهم. كَمن االستئصال عذاب استوجبوا يؤمنوا ومل به أتى لو إذ

(7) ﴿ٓٓ رَۡسلۡنَآَوَما
َ
َٓٓقۡبلََكٓٓأ ٓرِجَٓٓإِّلَّ ۡهَلٓٓل ٓوا ٓٓ َٓفَۡسٓٓإَِلِۡهۡمٓ ٓنُّوِحٓٓٓاّل 

َ
ِۡكرِٓٓأ نت مۡٓٓإِنٓٱَّل   أن فأَمَرهم ﴾٧َٓتۡعلَم ونََّٓٓلٓٓك 

 إلقامة )أي: لإللزام إما عليهم واإِلحالة   الشبهة. عنهم لتزول املتقدمة الرسل حال عن الكتاب أهل يسألوا

 اجلمِّ  إخبار ألن أو ،بقوهلم ويثقون والسالم لصالةا عليه النبي أمر يف يشاوروهنم كانوا املرشكني فإن ،(احلجة

 كفارا . كانوا وإن العلم يوجب (الكثري اجلمع )أي: الغفري

مَۡٓٓوَما﴿ (6) ٓٓاَجَسدٓ َٓجَعلَۡن ه  ل ونَّٓٓلَّ ك 
ۡ
َعامَٓٓيَأ  خواص من أهنا اعتقدوا ملِا نفي   ﴾٨َٓخ ِِلِينَََٓٓكن وا َٓٓوَمآٱلطَّ

 مثلهم. (برشا   )أي: أبشارا   كانوا ألهنم حتقيقا   ،الرسل عن املََلك

مٓ ٓث مَّٓ﴿ (6) مۡٓ﴿ الوعد يف أي: ﴾ٱلۡوَۡعدََٓٓصَدۡقَن ه  َنَۡيَن ه 
َ
ََّشآءٓ َٓوَمنٓفَأ  إبقائه يف وَمنْ  هبم املؤمنني يعني ﴾ن

؛ يت ولذلك ذريته. من أحد أو هو سيؤمن كمن حكمة  فظت )أي: ْح   االستئصال عذاب من العرب (ح 

ۡهلَۡكنَا﴿
َ
 واملعايص. الكفر يف ﴾٩ٓۡۡسِفِيَٓٱلۡمٓ َٓوأ

ٓٓٓلََقدۡٓ﴿ (10) نَزنۡلَا
َ
مۡٓٓأ ۡمٓ ٓفِيهِٓ﴿ القرآن يعني ﴾اكَِت بٓ ﴿ قريش يا ﴾إَِلۡك   (رشفكم )أي: ِصيتكم ﴾ذِۡكر ك 

فََلٓ﴿ موعظتكم أو
َ
 به. فتؤمنون ﴾١٠َٓتۡعقِل ونَٓٓأ
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 (العقوبة وهذه) ﴾قَۡريَةلٓٓمِنٓقََصۡمنَآَوَكمۡٓ﴿ (11)

 ي بني كرس   القصم ألن ،عظيم غضب عن واردة  

 صفة   ﴾َظالَِمةٓ ََٓكنَۡتٓ﴿ األجزاء تالؤم (يفصل)

نَا﴿ ألهلها
ۡ
نَشأ
َ
ا﴿ أهلها إهالك بعد ﴾َبۡعَدَهآَوأ ٓقَۡوم 
 مكاهنم. ﴾١١َٓءاَخرِينَٓ

(12) ﴿ٓٓ ا وا ٓٓفَلَمَّ َحسُّ
َ
ٓٓٓأ َسنَا

ۡ
 شدة أدركوا فلام ﴾بَأ

ِۡنهَٓٓه مٓإِذَا﴿ املحسوس املشاَهد إدراكَ  عذابنا ٓام 
ونَٓ ض   مرسعني. هيربون ﴾١٢ٓيَۡرك 

وا َّٓٓلٓ﴿ (13) ض   ال :استهزاء   هلم قيل :أي ﴾تَۡرك 

 َمَلك   والقائل   املقال. أو احلال بلسان إما ،تركضوا

ة َمنْ  أو ٓوا ٓ﴿ املؤمنني من (هناك) َثمَّ ٓٓٓإَِلٓ َٓوٱرِۡجع  َٓما
تۡرِۡفت مۡٓ

 
 إبطار :واإِلتراف   والتلذذ. التنعم من ﴾فِيهِٓٓأ

مۡٓ﴿ (بسببها التكرب )أي: ةالنعم  التي ﴾َوَمَس ِكنِك 

مۡٓ﴿ لكم كانت  أعاملكم. عن غدا   ﴾١٣ٓل ونَٓٓ َٓت ۡسٓٓلََعلَّك 

بون أو  العذاب. مقدمات من السؤال فإن ،تعذَّ

ٓٓٓقَال وا ٓ﴿ (14) نَّآإِنَّآَي َوۡيلَنَا  لّما ﴾١٤َٓظ لِِميَٓٓك 

 نبي   إليهم ب عث اليمن قرى من ورض  َح  أهل إن :وقيل ينفعهم. مل فلذلك ،النجاة وجه يروا ومل العذاب رأوا

 األنبياء! َلثاراِت  يا :السامء من مناد   فنادى ،فيهم السيف فوضع ،بختنرص عليهم تعاىل اهلل فسلَّط ،فقتلوه

 ذلك. وقالوا فندموا ،(االنتقام هو :الثأر)

مۡٓٓت ِلَۡكَٓٓزالَتَٓفَما﴿ (15) دون زالوا فام ﴾َدۡعَوى ه   يدعو كأنه امل َوْلِوَل  ألن دعوى سامه وإنام .ذلك يردِّ

ٓ ﴿ أوان ك فهذا تعاَل  ويل   يا :ويقول الويل مَۡٓٓحتَّ آَجَعۡلَن ه   املحصود النبت وهو ،احلصيد مثل ﴾َحِصيد 

 ميتني. ﴾١٥َٓخ ِمِدينَٓ﴿

َمآءََٓٓخلَۡقنَآَوَما﴿ (18) ۡرَضٓٓٱلسَّ
َ
َمآَوَمآَوٱِۡل  برضوب (مملوءة )أي: مشحونة لقناهاخ وإنام ﴾١٦َٓل عِبِيَٓٓبَيۡنَه 

 ،واملَعاد املعاش يف العباد أمور به تنتظم ملا وتسببا   االعتبار لذوي وتذكرة   للنظار تبرصة   البدائع (أنواع )أي:

 الزوال. رسيعة فإهنا بزخارفها يغرتوا وال ،الكامل حتصيل إىل (بسببها َيرتقوا )أي: هبا يتسلقوا أن فينبغي

ٓٓلَوۡٓ﴿ (17)
َ
ٓٓأ نَٓرۡدنَا

َ
ى ما ﴾الَۡهوٓ ٓنَّتَِّخذَٓٓأ تلهَّ َۡذَن هٓ ﴿ وي لعب به ي  َّتَّ ِٓٓٓمنَّٓلَّ ا نَّ  عندنا من أو ،قدرتنا جهة من ﴾َّلَّ 

 السقوف رفع يف كعادتكم املبسوطة واألجرام املرفوعة األجسام من ال ،املجردات من بحرضتنا يليق مما

 عىل الرد   به واملراد .الزوجة :وقيل اليمن. بلغة ولد  ال :اللهو :وقيل وتزيينها. الفرش وتسوية وتزويقها

نَّآإِن﴿ النصارى  ذلك. ﴾١٧َٓف عِلِيَٓٓك 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇچچچچڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگگککککڑڑژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھہہہۀہۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

مئحئجئییییىئىئىئېئېئېئ

 ىتمتختجتحتيبىبمبخبجبحبيئىئ
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ٓٓبَۡلٓ﴿ (16) ٓٓبِٱۡۡلَق َِٓٓنۡقِذف   الباطل عىل اجِلد   مجلته من الذي احلقَّ  ن َغلِّب أن شأننا من بل :أي ﴾ٱلَۡب ِطلََِٓٓعَ

ۥ﴿ اللْهو   ِعداده من الذي ه  وَٓٓفَإِذَا﴿ فيمحقه ﴾َفيَۡدَمغ  مٓ ﴿ هالك ﴾َزاهِق  ٓٓه  آٱلَۡوۡيل َٓٓولَك  ونَِٓٓممَّ  مما ﴾١٨ٓتَِصف 

 عليه. جيوز ال مما به تصفونه

َم َو تِِٓٓفَٓٓمنَٓوََّل ۥ﴿ (16) ۡرِضٓ ٓٱلسَّ
َ
لكا   َخلقا   ﴾وَٱِۡل  لكرامتهم منه امل نَْزلني املالئكة يعني ﴾ِعنَدهۥ َٓوَمنۡٓ﴿ وم 

بني منزلة عليه ونََٓٓوَّلٓ﴿ عنها يتعظَّمون ال ﴾ِعبَاَدتِهِۦَٓعنۡٓٓيَۡستَۡكِب ونََّٓٓلٓ﴿ امللوك عند املقرَّ  وال ﴾١٩ٓيَۡستَۡحِۡس 

 .(يتعبون ال )أي: منها َيعَيْون

ونَٓ﴿ (20) َۡلٓٓي َسب ِح  هونه ﴾َوٱنلََّهارَٓٓٱلَّ ون ال )أي: ﴾٢٠َٓيۡفَت  ونََّٓٓلٓ﴿ دائام   ويعظِّمونه ينزِّ  .(يقرصِّ

مِٓ﴿ (21)
َ
ٓوا ٓٓأ َذ  ﴿ اختذوا بل ﴾ٱَّتَّ

ِنََٓٓءالَِهةٓ  ۡرِضٓٓم 
َ
مۡٓٓٱِۡل ونَٓٓه  حوا مل وإن وهم املوتى. ﴾٢١ٓي نِّش   لكن به يرصِّ

م   جتهيل هم به واملراد املمكنات. مجيع عىل االقتدار   لوازمها ِمنْ  فإنَّ  ،اإِلهلية هلا ادِّعائهم من َلِزمَ   هبم. والتهك 

ََٓٓٓكنَٓٓلَوۡٓ﴿ (22) َٓٓءالَِهةٓ ٓفِيِهَما ٓ ٓإِّلَّ  االختالف من بينهام يكون ملِا ،لبطلتا ﴾لََفَسَدتَا ٓ﴿ تعاىل اهلل غري ﴾ٱّللَّ

ۡبَح نَٓ﴿ (التنازع )أي: والتامنع ِٓٓفَس  ِٓٓٱّللَّ  ومنشأ التدابري حمل   هو الذي ،األجسام بجميع املحيط ﴾ٱلَۡعۡرِشَٓٓرب 

ا﴿ التقادير ونََٓٓعمَّ  والولد. والصاحبة الرشيك اختاذ من ﴾٢٢ٓيَِصف 

آل ٓٓ َٓي ۡسَّٓٓلٓ﴿ (23) ده سلطانه وقوة لعظمته ﴾َيۡفَعل َٓٓعمَّ لطنة باأللوهية وتفر  مۡٓ﴿ الذاتية والسَّ  ﴾٢٣ٓل ونَٓٓ َٓي ۡسٓٓوَه 
ستعَبدون. مَملوكون ألهنم  م 

مِٓ﴿ (24)
َ
وا ٓٓأ َذ  ره ﴾َءالَِهة  ٓٓد ونِهِۦِٓٓٓمنٓٱَّتَّ  وإظهارا   وتبكيتا   ألمرهم واستفظاعا   لكفرهم استعظاما   كرَّ

َٓهات وا ٓٓق ۡلٓ﴿ العقل من دليال   هلم يكون ما كارإن إىل النقل من سندا   هلم يكون ما إِلنكار َضاّم   أو ،جلهلهم
ۡمٓ   تطابقت وقد كيف ،عليه دليل ال بام القول يصح ال فإنه ،النقل من أو العقل من إما ذلك عىل ﴾ب ۡرَه نَك 

ِعََٓٓمنٓذِۡكرٓ َٓه َذا﴿ ونقال ؟ عقال   بطالنه عىل احلجج  هل فانظروا الساموية. الكتب من ﴾َقۡبِل َٓٓمنَٓوذِۡكرٓ ٓمَّ

ِعََٓٓمن﴿و اإِلرشاك عن لنهيوا بالتوحيد األمر إال فيها جتدون ت ه :﴾مَّ ٓبَۡلٓ﴿ املتقدمة األمم :﴾َقۡبِلَٓٓمن﴿و ،أمَّ
مۡٓ ۡكََّث ه 

َ
ونََٓٓفه م﴿ الباطل وبني بينه ي ميِّزون وال ﴾ٱۡۡلَقَّ َٓٓيۡعلَم ونََّٓٓلٓٓأ ۡعرِض   الرسول واتباع التوحيد عن ﴾٢٤ٓمُّ

 ذلك. أجل من ملسو هيلع هللا ىلص
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(25) ﴿ٓٓ رَۡسلۡنَآَوَما
َ
ولٓ ِٓمنَٓقۡبلَِكِٓٓمنٓأ ٓٓرَّس  ٓإِّلَّ

ۥٓإَِلۡهِٓٓن وِحٓٓ نَّه 
َ
ٓٓٓإَِل هََّٓٓلٓٓٓأ نَا ٓٓإِّلَّ

َ
ونِٓٓأ  )أي: ﴾٢٥ٓفَٱۡعب د 

دوين رة اآلية فهذه ،وحِّ  آي من سبقها ملا مقرِّ

 .(]النسفي[ التوحيد

َذَٓٓوا َٓوقَال ٓ﴿ (28)  يف نزلت ﴾ا َٓوََّلٓ ٓٱلرَّۡحَم نٓ ٓٱَّتَّ

 اهلل بنات املالئكة :قالوا حيث خزاعة؛

﴿ٓ ۥ  ۡبَح نَه   بل ﴾ِعبَاد ٓٓبَۡلٓ﴿ ذلك عن له تنزيه   ﴾س 

 بأوالد وليسوا خملوقون إهنم حيث من عباد هم

ونَٓ﴿ ۡكَرم  بون. ﴾٢٦ٓمُّ  مقرَّ

ۥَّٓلٓ﴿ (27) ونَه   شيئا   يقولون ال ﴾بِٱلَۡقۡولِٓٓيَۡسبِق 

بني العبيد َدْيَدن   هو كام ،يقوَله حتى  عند) املؤدَّ

ۡمرِهِۦٓوَه م﴿ (سيدهم
َ
 يعملون ال ﴾٢٧َٓيۡعَمل ونَٓٓبِأ

 وعال. جل به يأمرهم مل ما َقط  

يِۡديِهمَۡٓٓبۡيََٓٓمآَيۡعلَمٓ ﴿ (26)
َ
مَۡٓٓوَمآأ  ال ﴾َخلَۡفه 

موا مما خافية عليه خَتفى روا قدَّ ٓيَۡشَفع ونََٓٓوَّلٓ﴿ وأخَّ
ٓ  (خوفا   )أي: مهابة   له ي شَفع أن ﴾ٱۡرتََضٓ ٓلَِمنِٓٓإِّلَّ

ِنۡٓٓوَه م﴿ منه ونَٓ﴿ وعال جل ومهابتِه عظمتِه من ﴾َخۡشيَتِهِۦٓم  ۡشفِق   مرتِعدون. ﴾٢٨ٓم 

ۡلَٓٓوَمن﴿ (26) مَۡٓٓيق  ٓٓ﴿ اخلالئق من أو املالئكة من ﴾ِمۡنه  ِنٓإَِل ه ٓٓإِن ِ  به يدير ﴾َجَهنََّمٓ ََٓنۡزِيهِٓٓفََذ لَِكٓٓد ونِهِۦٓم 

عاءَ  النبوة نفَي  عي بتهديد املرشكني وهتديدَ  ،املالئكة عن ذلك وادِّ  ﴾٢٩ٓٱلظَّ لِِميَََٓٓنۡزِيَٓكَذ لَِكٓ﴿ الربوبية مدَّ

عاء باإلرشاك َظَلمَ  َمنْ   الربوبية. وادِّ

وَٓ﴿ (30)
َ
ِينَٓٓيَرَٓٓلَمۡٓٓأ ٓوا ٓٓٱَّلَّ ْ  ﴾َكَفر  ﴿ يعلموا أَومَل

نَّٓ
َ
َم َو تِٓٓأ ۡرَضٓٓٱلسَّ

َ
 أو ،َرْتق   ذات ﴾اَرتۡقٓ َٓنتَاَكََٓٓوٱِۡل

َما ٓ﴿ متحدة وحقيقة واحدا   شيئا   كانتا :أي وااللتحام. الضم   وهو ،مرتوقتني  والتمييز بالتنويع ﴾َفَفتَۡقَن ه 

َّٓٓٱلَۡمآءِِٓٓمنَٓٓوََجَعلۡنَا﴿ ءٓ ٓك  ه أعظم من ألنه وذلك ،حيوان كل املاء من وخلقنا ﴾َح   ََٓٓشۡ  أو ،الرتكيب يف موادِّ

فََلٓ﴿ بعينه به وانتفاعه إليه احتياجه لفرط
َ
 اآليات. ظهور مع ﴾٣٠ٓي ۡؤِمن ونَٓٓأ

ۡرِضِٓٓفٓٓوََجَعلۡنَا﴿ (31)
َ
ن﴿ ثابتات ﴾َرَو ِسَٓٓٱِۡل

َ
ٓوََجَعلۡنَا﴿ وتضطرب هبم متيل أن كراهةَ  ﴾بِِهمۡٓٓتَِميدَٓٓأ

ٓٓافَِجاجٓ ﴿ الروايس أو األرض يف ﴾فِيَها ب ل  مۡٓ﴿ واسعة مسالك ﴾س  ونَٓٓلََّعلَّه   مصاحلهم. إىل ﴾٣١َٓيۡهتَد 

َمآءَٓٓوََجَعلۡنَا﴿ (32) وظٓ ٓاَسۡقفٓ ٓٱلسَّ ۡف   املعلوم الوقت إىل واالنحالل الفساد عن أو ،بقدرته الوقوع عن ﴾ا َٓمَّ

مۡٓ﴿ بالشهب السمع اسرتاق عن أو ،بمشيئته  ووحدته الصانع وجود عىل الدالة أحواهلا عن ﴾َءاَي تَِهآَعنۡٓٓوَه 

ونَٓ﴿ حكمته ناهيوت قدرته وكامل ۡعرِض   متفكرين. غري ﴾٣٢ٓم 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳگگگگکککڑک

ںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀڻۀڻڻڻں

ڭڭۓۓےےھھھ

ٴۇۈۆۈۆۇۇڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىېى

یىئىئىئېئېئېئۈئۆئۈئ

 حبجبيئمئىئحئجئییی
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وَٓ﴿ (33) ِيٓوَه  َۡلَٓٓخلَقَٓٓٱَّلَّ ۡمَسَٓٓوٱنلََّهارَٓٓٱلَّ ﴿ اآليات تلك لبعض بيان   ﴾َوٱلَۡقَمَر َٓٓوٱلشَّ
 ٓ  واحد كل   :أي ﴾ك  

ونَٓٓفَلَكٓلِٓفٓ﴿ منهام  املاء. سطح عىل السابح إرساع الَفَلِك  سطح عىل يرسعون ﴾٣٣ٓيَۡسبَح 

ِنٓلِبََّشٓلَٓجَعلۡنَآاَومَٓ﴿ (34) فَإِي نٓٱۡۡل ِۡلَ َٓٓقۡبلَِكٓٓم 
َ
ٓٓأ ِتَّ مٓ ٓم  ونََٓٓفه  َبُص ﴿ :قالوا حني نزلت ﴾٣٤ٓٱلَۡخ ِِل   بِهِ  َنََتَ

 .(ومصائب ه الدهر حوادث   به حَتلَّ  أن ننتظر )أي: [30 الطور:] ﴾ونِ الَمنُ  َريَْب 

(35) ﴿ُّٓ ٓٓك  م﴿ أنكروه ما عىل برهان   وهو سَدها.ج مفارقتها مرارةَ  ذائقة   ﴾ٱلَۡموِۡتٓ ٓذَآئَِقةٓ َٓنۡفسل  ﴾َوَنۡبل وك 

 منا واختبارا   لكم فتنة   أي: )أقول: ابتالء   ﴾فِۡتنَة  ٓ﴿ والنعم بالباليا ﴾َوٱۡۡلَۡيِٓٓبِٱلّشَّ ِٓ﴿ املخترِب  معاملة ونعاملكم

 والشكر الصرب من منكم جديو ما حسب فنجازيكم ﴾٣٥ٓت رَۡجع ونَِٓٓإَوَلۡنَا﴿ (فيها لنا ومصلحة حلكمة إياكم

 والعقاب. للثواب والتعريض   االبتالء   احلياة هذه من املقصود بأن إيامء وفيه .(للمؤمن هذا)
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ِينَٓٓرََءاكَِٓٓإَوذَا﴿ (38) ٓوا ٓٓٱَّلَّ ٓإِنَٓكَفر 
ونََكٓ ٓ﴿ يتخذونك ما ﴾َيتَِّخذ  آإِّلَّ و  ز   مهزوءا   إال ﴾ه 

َه َذا﴿ :ويقولون ،به
َ
ِيٓأ رٓ ٓٱَّلَّ مۡٓٓيَۡذك   :أي ﴾َءالَِهتَك 

 بإرشاده أو بالتوحيد. ﴾ٱلرَِّنَٰمۡحٓبِِذۡكرِٓٓوَه م﴿ بسوء

 عليهم. رْحة   الكتب وإنزال الرسل ببعث اخللَق 

مۡٓ﴿ بالقرآن أو ونَٓٓه   فهم ،منكِرون ﴾٣٦َٓك فِر 

زأ بأن أحق    هبم. هي 

لِقَٓ﴿ (37) نَس نٓ ٓخ  لق كأنه ﴾َعَجلل ِٓٓمنۡٓٓٱۡۡلِ  خ 

 عجلته ومن ،تأنِّيه وقلة استعجاله لفرط منه

 أهنا روي الوعيد. واستعجال   الكفر إىل مبادرت ه

 العذاب استعجل حني احلارث بن النرض يف نزلت

مۡٓ﴿ و رِيك 
 
 ،بدر كوقعة الدنيا؛ يف نقاميت ﴾َءاَي ِتَٓٓسأ

 ﴾٣٧ٓتَۡستَۡعِجل ونِٓٓفََلٓ﴿ النار عذاب اآلخرة ويف

بلت عاّم  والنهي   هبا. باإِلتيان  همنفوس   عليه ج 

رادها. عن لي قعدوها  م 

ول ونَٓ﴿ (36)  وعدِ  وقت   ﴾ٱلۡوَۡعدٓ َٓه َذآَمَتٓ َٓويَق 

نت مۡٓٓإِن﴿ القيامة وقت   أو ،العذاِب   عنهم. اهلل ريض وأصحاَبه والسالم الصالة عليه النبيَّ  َيْعنون ﴾٣٨َٓص ِدقِيَٓٓك 

ِينََٓٓيۡعلَمٓ ٓلَوۡٓ﴿ (36) وا ٓٓٱَّلَّ ونََّٓٓلِٓٓحيََٓٓكَفر  فُّ وهِِهمٓ َٓعنٓيَك  ه ورِهِمَۡٓٓعنَٓوَّلٓٓٱنلَّارَٓٓو ج  ونَٓٓه مَۡٓٓوَّلٓٓظ   ﴾٣٩ٓي نَص 

 كل من النار هبم حتيط حني وهو ﴾ٱلۡوَۡعدٓ َٓه َذآَمَتٓ ﴿ :بقوهلم منه يستعجلون الذي الوقت يعلمون لو :أي

 استعجلوا. ملََا يمنعها ناِصا   جيدون وال دفعها عىل يقدرون ال بحيث جانب

ٓٓبَۡلٓ﴿ (40)
ۡ
﴿ الساعة أو ،النار أو ،الِعَدة   ﴾تِيِهمتَأ

مۡٓ﴿ فجأة ﴾َبۡغتَةٓ  هم أو فتغلبهم ﴾َفتَۡبَهت ه  ٓفََلٓ﴿ حتريِّ
َهآيَۡستَِطيع ونَٓ مَۡٓٓوَّلَٓٓردَّ ونَٓٓه   الدنيا. يف بإمهاهلم تذكري وفيه ي مَهلون. ﴾٤٠ٓي نَظر 

لٓلٓٱۡست ۡهزِئََٓٓولََقدِٓ﴿ (41) ِنٓبِر س  ِينَٓٓفََحاَقٓ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسلية   ﴾َقۡبلَِكٓٓم  وا ٓٓبِٱَّلَّ مَٓسِخر  آِمۡنه  ٓبِهِۦََٓكن وا ٓٓمَّ
 جزاءه. يعني ،فعلوا ما باألنبياء باملستهزئني حاق كام هبم َُييق به يفعلونه ما بأنَّ  له وعد   ﴾٤١ٓيَۡستَۡهزِء ونَٓ

مَٓمن﴿ للمستهزئني (والسالم الصالة عليه) حممد يا ﴾ق ۡلٓ﴿ (42) ۡٓ﴿ ُيفظكم ﴾يَۡكلَؤ ك  َٓوٱنلََّهارِٓٓلِٓبِٱلَّ
مۡٓٓبَۡلٓ﴿ بكم أراد إن بأِسه ِمن ﴾ٱلرَِّنَٰمۡحٓ ِٓمنَٓ ونََٓٓرب ِِهمٓذِۡكرَِٓٓعنٓه  ۡعرِض  طِرونه ال ﴾٤٢ٓمُّ  (بخاطرهم )أي: بباهلم خي 

 بأسه. خيافوا أن فضال  

مۡٓ﴿ (43)
َ
مۡٓٓأ مَٓءالَِهة ٓٓلَه  ه  ِنَٓتۡمنَع  ٓيَۡستَِطيع ونََّٓٓلٓ﴿ َمنَْعنا تجاوزت العذاب من نعهممت آهلة أهَل مْ  بل ﴾د ونِنَا ٓٓم 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ژڈڈڎڎڌڌڍ

گککککڑڑژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱ

ےھھھھہہہۀہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائائىىېېېېۉۉ

 ۆئۆئۇئوئۇئوئەئەئ
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ِسِهمۡٓٓنَۡصَٓ نف 
َ
ِنَّآه مَٓوَّلٓٓأ  فكيف تعاىل، اهلل من نرص   يصحب ه وال نفسه نرص عىل َيقدر ال من فإنَّ  ﴾٤٣ٓي ۡصَحب ونَٓٓم 

 غريه! ينرص

َّلٓءَِٓٓمتَّۡعنَآبَۡلٓ﴿ (44) مَۡٓٓهىؤ  ٓ ٓوََءابَآَءه  ر  َٓٓعلَۡيِهمٓ َٓطاَلَٓٓحتَّ م   االستدراج وهو حفظهم؛ إىل للداعي ان  بي ﴾ٱلۡع 

ر بام والتمتيع  حتى وأمهلهم الدنيا باحلياة متَّعهم تعاىل أنه وهو ذلك؛ أومههم ِلما بيان   أو األعامر. من هلم ق دِّ

هم طالت به ولذلك عليه. هم ما بسبب وأنه كذلك يزالوا ال أن فحسبوا ،أعامر   ،كاذب أمل   أنه عىل يدل بام عقَّ

فََلٓ﴿ :فقال
َ
نَّآيََرۡونَٓٓأ

َ
ِتٓٓأ

ۡ
ۡرَضٓٓنَأ

َ
َها﴿ الكفرة أرض ﴾ٱِۡل ص  ٓ ِٓٓمنۡٓٓنَنق  ۡطَرافَِها

َ
 وهو عليها. املسلمني بتسليط ﴾أ

ر ملا تصوير مٓ ﴿ املسلمني أيدي عىل تعاىل اهلل يهجي  َفه 
َ
 يعتربون أفال :أي) واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوَل  ﴾٤٤ٓٱلَۡغ لِب ونَٓٓأ

 وأوطان ،تزداد املسلمني فديار   ،عدائهأل وخذالنه وليائهأل تعاىل اهلل نرصة بيان   :هي يةآلا وخالصة بذلك؟

 .(امليرس[ ]الواضح وتتقلص تنقص املرشكني
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ٓٓٓق ۡلٓ﴿ (45) مٓإِنََّما نِذر ك 
 
ٓ ٓأ  أوحي بام ﴾بِٱلۡوَۡحِ

مُّٓٓيَۡسَمعٓ َٓوَّلٓ﴿ إيلَّ  ََعٓءَٓٓٱلصُّ مَّ  همسامَّ  وإنام ﴾ٱَّلُّ  الص 

هم عىل للداللة  يسمعون بام انتفاعهم عدمو تصامِّ

ونََٓٓمآإِذَا﴿ فون )أي: ﴾٤٥ٓي نَذر  وَّ  .(خي 

مَۡٓٓولَئِن﴿ (48) ۡته  سَّ ِنۡٓ﴿ يشء أدنى ﴾َنۡفَحة ٓٓمَّ ٓم 
نَذرون الذي ِمن ﴾َرب َِكَٓٓعَذابِٓ ول نَّٓ﴿ به ي  َٓلَق 
ٓٓ نَّآإِنَّآَي َوۡيلَنَا  أنفسهم عىل َلَدَعْوا ﴾٤٦َٓظ لِِميَٓٓك 

 بالظلم. اعليه واعرتفوا بالويل

 ،العدَل  ﴾ٱلۡقِۡسَطٓٓٱلَۡمَو زِينََٓٓونََضعٓ ﴿ (47)

 جلزاء ﴾ٱلۡقَِي َمةِِٓلَۡومِٓ﴿ األعامل صحائف   هبا توَزن

ٓٓت ۡظلَمٓ ٓفََلٓ﴿ ألهله أو القيامة. يوم  ﴾ا ٓٓ ٓ َشۡيَٓٓنۡفس 

ةلِٓٓمۡثَقاَلََٓٓكنَِٓٓإَون﴿ حقها ِمن ِنَۡٓٓحبَّ  ﴾َخۡرَدلٓ ٓم 

ٓ﴿ حبة مقدار العمل كان وإن :أي
َ
 ﴾بَِها ٓٓتَيۡنَاأ

 مزيد ال إذ ﴾٤٧َٓح ِسبِيَٓٓبِنَآَوَكَفٓ ﴿ أحرضناها

 وعْدلنا. ِعلمنا عىل

وَسٓ َٓءاتَيۡنَآَولََقدۡٓ﴿ (46) ونَٓٓم  ۡرقَانََٓٓوَه ر  ٓٱلۡف 
تَّقِيَٓٓاَوذِۡكرٓ ٓوَِضَيآءٓ   يف به ي ستضاء ﴾وَِضَيآءٓ ﴿ والباطل احلق بني فارقا   لكونه اجلامع الكتاَب  أي: ﴾٤٨ٓل ِلۡم 

 الرشائع. من إليه ُيتاجون ما ذكرَ  أو ،املتقون به عظيتَّ  ﴾اَوذِۡكرٓ ﴿ ،واجلهالة احلرية ظلامت

ِينَٓ﴿ (46) مََٓيَۡشۡونَٓٓٱَّلَّ مٓبِٱلَۡغۡيبَِٓٓربَّه  ِنَٓٓوَه  اَعةِٓم  ونَٓٓٱلسَّ ۡشفِق   خائفون. ﴾٤٩ٓم 

بَاَركٓ ﴿ القرآن يعني ﴾ذِۡكرٓ َٓوَه َذا﴿ (50) ه كثري   ﴾مُّ نزَٓ﴿ خري 
َ
ٓ أ  والسالم الصالة عليه حممد عىل ﴾لَۡن ه 

نت مۡٓ﴿
َ
فَأ
َ
ونَََّٓٓل ۥٓأ نِكر   .توبيخ استفهام ﴾٥٠ٓم 

َٓٓٓولََقدۡٓ﴿ (51)  وهارون موسى قبلِ  من ﴾َقۡبل ِٓٓمن﴿ الصالح لوجوه االهتداء ﴾ر ۡشَدهۥ ٓإِبَۡر هِيمََٓٓءاتَيۡنَا

نَّا﴿ بلوغه أو تنبائهاس قبل من :وقيل والسالم. الصالة عليه دحممَّ  أو .السالم عليهام  َعلِمنا ﴾٥١َٓع لِِميَٓٓبِهِۦَٓوك 

 باختيار   وتعاىل سبحانه فعله أن إىل إشارة وفيه اخلصال. ومكارم األوصاف ملحاسن جامع   أو آتيناه. ملِا أهل   أنه

 باجلزئيات. عامل   وأنه ،وحكمة  

بِيهِٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ (52)
َ
َِٓٓمآَوقَۡوِمهِۦِِٓل نت مۡٓٓٱلَِّتٓٓٓٱِلََّماثِيل َٓٓه ِذه

َ
ونَٓٓلََهآأ  عىل وتوبيخ لشأهنا حتقري   ﴾٥٢َٓع ِكف 

 ينفع. وال يرض   ال ،فيها روح ال صورة   التمثال فإن ،إجالهلا

ٓٓٓقَال وا ٓ﴿ (53)  فقلَّدناهم. ﴾٥٣َٓع بِِدينَٓٓلََهآَءابَآَءنَآوََجۡدنَا

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ
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نت مۡٓٓلََقدۡٓٓقَاَلٓ﴿ (54) نت مۡٓٓك 
َ
مۡٓٓأ بِيٓلَٓضَل لٓلِٓفٓٓوََءابَآؤ ك   عاقل عىل خيفى ال ضالل   سلِك  يف منخرطني ﴾٥٤ٓمُّ

 حق. عىل أنه اجلملة يف َعلِمَ  ملن جيوز فإنام جاز وإن والتقليد   دليل. إىل الفريقني استناد لعدم

ِجۡئتَنَآقَال وٓا ٓ﴿ (55)
َ
مۡٓٓبِٱۡۡلَق ِٓٓأ

َ
نَتٓٓأ

َ
 قاله ما نأ ظنوا إياهم تضليله الستبعادهم كأهنم ﴾٥٥ٓٱللَّ عِبِيَِٓٓمنَٓٓأ

ه أبِِجد   :فقالوا ،املالعبة وجه عىل قاله إنام  به؟ تلعب أم تقول 

مۡٓٓبَلٓقَاَلٓ﴿ (58) بُّك  ٓٓرَّ َم َو تِٓٓرَبُّ ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
ِيَٓوٱِۡل نَّٓٓٱَّلَّ  الربهان بإقامة العبا   كونه عن إرضاب   ﴾َفَطرَه 

عاه. ما عىل نَا ٓ﴿ عليهم احلجة وإلزامِ  تضليلهم يف َأْدَخل   وهو للتامثيل. أو واألرض للسموات :«هنَّ »و ادَّ
َ
َٓوأ

 ٓ مََٓعَ ِنَٓ﴿ التوحيد من املذكور ﴾َذ لِك   عليه. واملربِهنني له املتحققني من ﴾٥٦ٓٱلشَّ ِهِدينَٓٓم 

(57) ﴿ِٓ  وأْحد جبل بن معاذ وقرأ :تفسريه يف اآللويس قال )أقول: األصل وهي بالباء وقرئ ﴾َوتَٱّللَّ

به الَقَسم. حروف أصل وهي ،«باهلل» عنهام: اهلل ريض حنبل بن  وقد ،دليل ذلك عىل يقوم ال بأنه البحر يف وتعقَّ

ه ق ،آلخر أصال   األحرف هذه من يشء ليس أنه النظر يقتضيه والذي السهيل. ردَّ  والتاء الباء بني مهبعض وفرَّ

﴿ (التعجب وهو معنى زيادة   التاء يف بأن
ِكيَدنَّٓ

َ
مَِٓل ۡصَن َمك 

َ
نَٓبۡعدَٓ﴿ َكرْسها يف ألجتهَدنَّ  ﴾أ

َ
 عنها ﴾ت َولُّوا ٓٓأ

ۡدبِرِينَٓ﴿  رسا . ذلك قال ولعله عيدكم. إىل ﴾٥٧ٓم 
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مۡٓ﴿ (56) َذ ذ آفََجَعلَه  ٓ﴿ ِقَطعا   ﴾ج  ٓاَكبِيٓ ٓإِّلَّ
مۡٓ َّه   وجعل ،واستبقاه غرَيه َكرَسَ  ؛لألصنام ﴾ل

مۡٓ﴿ عنقه عىل الفأس  ألنه ﴾٥٨ٓيَرِۡجع ونَٓٓإَِلۡهِٓٓلََعلَّه 

 إىل )أي: إليه إال يرجعون ال أهنم ظنه عىل غلب

ده (والسالم الصالة عليه إبراهيم سيدنا  لتفر 

 بَْل ﴿ :بقوله همفيحاج   ،آهلتهم بعداوة واشتهاره
 أهنم أو هم.فيحج   [83 ]األنبياء: ﴾َكِبريُُهمْ  َفَعلَهُ 

 من إذ ،كارسها عن فيسألونه الكبري إىل يرجعون

تهم ،العقد حلِّ  يف إليه ي رَجع أن املعبود شأن  في بكِّ

 .(باحلجة يغلبهم )أي: بذلك

َٓه َذآَفَعَلَٓٓمن﴿ رجعوا حني ﴾قَال وا ٓ﴿ (56)
ٓٓأَِب ۥٓلَِهتِنَا  اآلهلة عىل بجراءته ﴾٥٩ٓٱلظَّ لِِميَٓٓلَِمنَٓٓإِنَّه 

 أو حطمها. يف بإفراطه أو باإِلعظام. احلقيقة

 للهالك. نفسه بتوريط

ٓفََٓٓسِمۡعنَآقَال وا ٓ﴿ (80) مۡٓٓت  ر ه   ،َيعيبهم ﴾يَۡذك 

َقال ٓ﴿ َفَعله فلعلَّه ۥٓٓٓي   .﴾٦٠ٓإِبَۡر هِيمٓ ََّٓل 

ت وا ٓٓقَال وا ٓ﴿ (81)
ۡ
ٓىٓبِهِۦٓفَأ ََِٓٓعَ ۡعي 

َ
ن   بحيث ،منهم بمرأى ﴾ٱنلَّاِسٓٓأ مۡٓ﴿ أعينهم يف صورته تتمكَّ ٓلََعلَّه 

ونَٓ  له. عقوبتنا ُيرضون أو ،قولِه أو بفعلِه ﴾٦١ٓيَۡشَهد 

نَتٓٓا ٓقَال وٓٓ﴿ (82)
َ
 أحرضوه. حني ﴾٦٢َٓيىإِبَۡر هِيمٓ ٓلَِهتِنَاأَِبَٓه َذآَفَعلَۡتَٓٓءأ

ۥٓبَۡلٓٓقَاَلٓ﴿ (83) مَۡٓٓفَعلَه  مۡٓٓ َٓفَۡسَٓٓه َذآَكبِي ه  ونَََٓٓكن وا ٓٓإِنٓل وه   ملِا غيظه ألن ،جتوزا   إليه الفعل أْسنَدَ  ﴾٦٣ٓيَنِطق 

 أسلوب عىل ،والتبكيت االستهزاء مع لنفسه تقريرا   أو إياه. ملبارشته تسبََّب  له تعظيمهم زيادة من رأى

. وي وما تعرييض   ملا ،كذبا   للَمعاريض تسمية   «كذبات ثالث إِلبراهيم» :قال والسالم الصالة عليه أنه ر 

ا شاهبْت   .تعاىل[ اهلل رْحهام ومسلم البخاري أخرجه احلديث] صورَته صورهت 

وٓا ٓ﴿ (84) ِسهِمۡٓٓإَِلٓىٓفَرََجع  نف 
َ
مۡٓ﴿ :لبعض بعضهم فقال ﴾َفَقال وٓا ٓ﴿ عقوهلم وراجعوا ﴾أ نت مٓ ٓإِنَّك 

َ
 ﴾٦٤ٓٱلظَّ لِم ونَٓٓأ

 .﴾الَظالِِميَ  لَِمنَ  إِنَهُ ﴿ :بقولكم ظلمتموه من ال ،ينفع وال يرض   وال ينطق ال من بعبادة أو السؤال. هبذا
وا ٓٓث مَّٓ﴿ (85) ٓ ٓن ِكس   الباطل إىل َعْوَدهم شبَّهَ  باملراجعة. استقاموا ما عدب املجادلة إىل انقلبوا ﴾ر ء وِسِهمََۡٓٓعَ

َّلٓءَِٓٓمآَعلِۡمَتٓٓلََقدۡٓ﴿ (وقالوا) أعاله عىل مستعليا   اليشء أسفل ةبصريور ونََٓٓهىؤ   بسؤاهلا؟ تأمرنا فكيف ﴾٦٥ٓيَنِطق 

ونَٓٓقَاَلٓ﴿ (88) َفتَۡعب د 
َ
ِٓٓد ونِِٓٓمنٓأ مَّۡٓٓلَٓٓمآٱّللَّ َُّٓٓوَّلٓٓآ ٓ َشۡيٓٓيَنَفع ك  مۡٓيَِض   بعد هلا لعبادهتم إنكار   ﴾٦٦ٓك 

 األلوهية. ينايف فإنه ،ترض   وال تنفع ال مجادات   بأهنا اعرتافهم

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇچچچچڃڃڃ

ڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳگگگگکک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھہھہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېۉۉۅۅۋ

وئەئەئائائىىېې

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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(87) ﴿ٓ ل ف 
 
مۡٓٓأ ونََٓٓولَِمآلَّك  ِ ٓٓد ونِِٓٓمنَٓتۡعب د  ر   ﴾ٱّللَّ . بالباطل إِصارهم عىل منه تضج   صوت   «أ ف  »و البنيِّ

ر ْبحا   :ومعناه ،املتضجِّ فََلٓ﴿ ونتنا   ق 
َ
  صنيعكم! قبَح  ﴾٦٧َٓتۡعقِل ونَٓٓأ

ة يف أخذا   ﴾قَال وا ٓ﴿ (86) ِق وه ٓ﴿ :املحاّجة عن عجزوا ملّا املضارَّ عاَقب ما (أشد )أي: أهَول   النار فإن ﴾َحر   ي 

ٓوا ٓ﴿ به مَۡٓٓوٱنص   نت مۡٓٓإِن﴿ هلا باالنتقام ﴾َءالَِهتَك   .(قويا   )أي: مؤزرا   نرصا   هلا ناِصين كنتم إن ﴾٦٨َٓف عِلِيَٓٓك 

وِنَٓٓي نَارٓ ٓق لۡنَا﴿ (86) آابَۡردٓ ٓك  ٓىٓوََسَل م  . غري بردا   ابردي :أي وسالم. برد   ذاَت  ﴾٦٩ٓإِبَۡر هِيمَََٓٓعَ وي ضار   ر 

 املنجنيق يف وضعوه ثم ،عظيمة نارا   فيها ومجعوا ،(أورفة إهنا :ويقال ،قرية اسم) بكوثي حظرية بنَْوا أهنم

 حسبي :فقال ربك؟ فسل :فقال ،فال إليك أما :فقال حاجة؟ لك هل :جربيل له فقال ،فيها به فرَموا ،مغلوال  

ه   )أي: ِوثاقه إال منه ُيرتق ومل ،روضة   احلظريةَ  - قوله بربكة - تعاىل اهلل فجعل ،بحايل علمه سؤايل من  .(قْيد 

ح من نمروذ عليه فاطَّلع ب   إين فقال ،الرصَّ  عليه إبراهيم عن وكفَّ  ،بقرة آالف أربعة فذبح ،إهلك إىل مقرِّ

 ،(بغريب ليس )أي: ببِدع ليس طيبا   هواء النار وانقالب سنة. عرشة ست ابن ذاك إذ وكان والسالم. الصالة

 دفع وتعاىل سبحانه لكنه ،بحاهلا النار كانت :وقيل معجزاته. من إذن فهو ،املعتاد خالف عىل هكذا أنه غري

 أذاها. عنه

َراد وا ٓ﴿ (70)
َ
مٓ ﴿ إرضاره يف مكرا   ﴾اۡيدٓ كَٓٓبِهِۦَٓوأ ۡخَۡسِينَٓٓفََجَعۡلَن ه 

َ
 عاد ملِا خارس   كلِّ  من أخرَس  ﴾٧٠ٓٱِۡل

 واستحقاقهم درجته ملزيد وموجبا   ،احلق عىل السالم عليه وإبراهيم الباطل عىل أهنم عىل قاطعا   برهانا   سعي هم

 العذاب. أشدَّ 

آَوََنَّۡيَن هٓ ﴿ (71) ۡرِضٓٓإَِلَٓٓول وط 
َ
ه الشام. إىل العراق من أي: ﴾٧١ٓلِلَۡع لَِميَٓٓفِيَهآَب َرۡكنَآِتٓٱلَّٓٓٱِۡل  وبركات 

 الدينية واخلريات الكامالت مبادئ هي التي رشائعهم العاملني يف فانترشت ،فيه ب عثوا األنبياء أكثر أن العامة

 عليه ولوطا   ،فلسطنيب نزل والسالم الصالة عليه أنه روي الغالب. واخلصب النعم كثرة :وقيل والدنيوية.

 وليلة. يوم مسرية وبينهام ،باملؤتفكة والسالم الصالة

ۥَٓٓٓووََهۡبنَا﴿ (72) وَبٓٓإِۡسَح قَََّٓٓل  لد) ولد   ولدَ  أو ،َعطيَّة ﴾نَافِلَة  َٓٓويَۡعق   عليهام سامعيلإ بعد إسحاق و 

ٓ﴿ (السالم
 عليهم ويعقوب وإسحاق مإبراهي وهم ثالثة؛ :املدارك يف النسفي قال) األربعة يعني ﴾َوُك   

 .كاملني فصاروا عليه وْحلناهم للصالح وفَّقناهم بأن ﴾٧٢َٓص لِِحيََٓٓجَعلۡنَا﴿ (والسالم الصالة
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مۡٓ﴿ (73) ةٓ ٓوََجَعلَۡن ه  ئِمَّ
َ
ونَٓ﴿ هبم ي قتدى ﴾أ  ﴾َيۡهد 

ۡمرِنَا﴿ احلق إىل الناس
َ
 وإرسالِنا ،بذلك هلم ﴾بِأ

لني صاروا حتى ،إياهم وۡحَٓ﴿ مكمِّ
َ
َٓٓوأ ٓفِۡعَلٓٓإَِلِۡهمۡٓٓۡينَا

لَو ةِِٓٓإَوقَامَٓٓٱۡۡلَۡيَر تِٓ َكو ةِ ِٓٓإَويتَآءَٓٓٱلصَّ ث وهم ﴾ٱلزَّ  ليح 

َٓوََكن وا ٓ﴿ العلم إىل العمل بانضامم كامهلم فيتم ،عليها
دين ﴾٧٣َٓع بِِدينَٓٓنَلَا  العبادة. يف خملصني موحِّ

ا﴿ (74) ۡكمٓ َٓءاَتۡيَن هٓ َٓول وط  ة أو ،حكمة   ﴾اح   ،نبوَّ

 ِعلمه ينبغي بام ﴾اوَِعلۡمٓ ﴿ اخلصوم بني فصال   أو

ٓٱلَِّتٓ﴿ سدوم قرية ﴾ٱلَۡقۡريَةِِٓمنََٓٓوََنَّۡيَن هٓ ﴿ لألنبياء
ئَِثٓ ٓتَّۡعَمل ََٓٓكنَت  َوَصَفها اللواطة. يعني ﴾ٱۡۡلََبى

مۡٓ﴿ أهلها بصفةِ   .﴾٧٤َٓف ِسقِيََٓٓسوۡءلٓٓقَوۡمَََٓٓكن وا ٓٓإِنَّه 
ۡدَخلَۡن هٓ ﴿ (75)

َ
ٓ ٓرَِٓٓفَٓٓوأ  ،رْحتنا أهل يف ﴾ۡۡحَتِنَا

ۥ﴿ جنِّتنا يف أو  الذين ﴾٧٥ٓٱلصَّ لِِحيَِٓٓمنَٓٓإِنَّه 

 احلسنى. منَّا هَل مْ  سبَقْت 

ا﴿ (78)  سبحانه اهلل دعا إذ ﴾نَاَدىٓ ٓإِذَۡٓٓون وح 

 املذكورين قبلِ  من ﴾َقبۡل ِٓٓمن﴿ باهلالك قومه عىل

ۡيَن هٓ ﴿ دعاءه ﴾ََّل ۥٓفَٱۡستََجۡبنَا﴿ هَۡٓٓفنَجَّ
َ
ۥَوأ  :والكرب   قومه. أذى من أو ،الطوفان من ﴾٧٦ٓٱلَۡعِظيمِٓٓٱلَۡكۡرِبِٓٓمنَٓٓلَه 

 الشديد. الغم  

َن هٓ ﴿ (77) ِينَٓٓٱلَۡقوۡمِِٓٓمنَٓ﴿ منترصا   جعلناه أي: ﴾َونََصۡ ب وا ٓٓٱَّلَّ ٓ ٓأَِبَٓكذَّ مَۡٓٓي تِنَا مَۡٓٓسوۡءلٓٓقَۡومَََٓٓكن وا ٓٓإِنَّه  ۡغَرقَۡن ه 
َ
ٓفَأ

ُۡجَعِيَٓ
َ
. يف واالهنامكِ  ،احلقِّ  تكذيِب  :األمرين الجتامع ﴾٧٧ٓأ  تعاىل. اهلل وأهلكهم إال قوم يف جيتمعا ومل الرشِّ

دَٓ﴿ (76) لَۡيَم نََٓٓوَداوۥ  َمانِٓٓإِذۡٓٓوَس  َٓنَفَشۡتٓٓإِذۡٓ﴿ عناقيده تدلت َكْرم   يف :وقيل الزرع. يف :أي ﴾ٱۡۡلَۡرثِِٓٓفََٓٓيۡك 
﴿ ليال   َرَعْته ﴾ٱلَۡقوۡمَِٓٓغنَمٓ ٓفِيهِٓ

نَّٓ  عاملنِي. إليهام واملتحاكمني احلاكمني حلكم ﴾٧٨َٓش ِهِدينَِٓٓۡل ۡكِمِهمۡٓٓاَوك 

ۡمَن َها﴿ (76) لَۡيَم َن َٓٓفَفهَّ  ،احلرث لصاحب بالغنم حكم داود أن روي الفتوى. أو ،احلكومة :أي ﴾س 

 بألباهنا ينتفعون احلرث أهل إىل الغنم بدفع فأَمرَ  ،هبام أرفق   هذا غري   :سنة عرشة إحدى ابن وهو سليامن فقال

ان ثم كان ما إىل يعود تىح ،عليه يقومون الغنم أرباب إىل واحلرِث  ،وأشعارها وأوالدها ٓ﴿ يرتادَّ ًّ َٓءاتَيۡنَآَوُك 
ۡكمٓ  ۡرنَا﴿ فيه يقدح ال املجتهد خطأ أن عىل دليل   ﴾ا ٓوَِعلۡمٓ ٓاح  دََٓٓمعَٓٓوََسخَّ بَاَلَٓٓداوۥ  ْسنَ  ﴾ي َسب ِۡحنَٓٓٱۡۡلِ  تعاىل اهلل يقدِّ

ۡيَ ٓ﴿ الكالم فيها تعاىل اهلل بخلق أو ،له يتمثل بصوت   أو ،احلال بلسان إما معه؛ باَل  عىل عطف   ﴾َوٱلطَّ نَّا﴿ اجْلِ َٓوك 
 عندكم. عجيبا   كان وإن منا (بغريب ليس )أي: ببِدع فليس ،ألمثاله ﴾٧٩َٓف عِلِيَٓ

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچچ

ژژڈڈڎڎڌڌ

گگگککککڑڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ۀۀڻڻڻڻںں

ےھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۋۅۋٴۇۈۈۆۆ

ىىېېېېۉۉۅ

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ
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َٓٓصۡنَعةَٓٓوََعلَّۡمَن هٓ ﴿ (60) مَۡٓٓۡل وسل ر عمَل  :أي ﴾لَّك   صفائح كانت :قيل اللباس. األصل يف وهو ،عالدِّ

م﴿ (دروعا   نسجها :أي) ورَسدها فحلَّقها ِنٓ ِِٓل ۡحِصنَك  ۡمٓ ٓم  ِسك 
ۡ
َٓفَهۡلٓ﴿ (عدوكم حرب من لتمنعكم )أي: ﴾بَأ

نت مۡٓ
َ
ونَٓٓأ  هلل(. والشكر هلل احلمد عنهم: بدال   )أقول ذلك؟ ﴾٨٠َٓش ِكر 

لَۡيَم نَٓ﴿ (61) ِيحََٓٓولِس  ﴿ الريح له وسخرنا ﴾ٱلر 
 يف بكرسيه تبعد إهنا حيث من ،اهلبوب شديدةَ  ﴾ََعِصَفةٓ 

 كانت :وقيل طيبة. نفسها يف رخاء وكانت .[12 ]سبأ: ﴾َشْهر   َوَرواُحها َشْهر   ُغُدو ها﴿ :تعاىل قال كام يسرية مدة

ۡمرِهِۦََٓٓٓتۡرِي﴿ إرادته حسب أخرى وعاصفة تارة رخاء
َ
ۡرِضٓٓإَِلٓ﴿ بمشيئته ﴾بِأ

َ
 الشام إىل ﴾فِيَها َٓٓب َرۡكنَآٱلَِّتٓٓٱِۡل

نَّا﴿ بكرة منه به سارت ما بعد ،رواحا   ل َِٓٓوك  ءٓ ٓبِك   .(اإلهلية) احلكمة تقتضيه ما عىل فن ْجريه ﴾٨١َٓع لِِميَََٓٓشۡ
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َي ِطيَِٓٓوِمنَٓ﴿ (62) ونََٓٓمنٓٱلشَّ  يف ﴾ََّل ۥَٓيغ وص 

رجون ،البحار َٓٓوَيۡعَمل ونَٓ﴿ نفائسها وخي  ٓد ونََٓٓعَمل 
 كبناء أ َخَر؛ أعامل إىل ذلك ويتجاوزون ﴾لَِك َٓذ ٓ

 كقوله ،الغريبة الصنائع واخرتاع والقصور املدن

 ََماِريَب  ِمنْ  يَشاءُ  َما َلُ  َيْعَملُونَ ﴿ :تعاىل
نَّا﴿ [13 :سبأ] ﴾َوتَماِثيَل  مَۡٓٓوك   أن ﴾٨٢َٓح فِِظيَٓٓلَه 

 عىل ،يفسدوا أو أمره عن (الشياطني :أي) يزيغوا

 جبِلَّتهم. مقتىض هو ما

يُّوَبٓ﴿ (63)
َ
ۥٓٓٓنَاَدىٓ ٓإِذَۡٓٓوأ َٓٓربَّه  ن ِ

َ
ِنَٓٓأ َُّٓٓمسَّ ٓٱلِضُّ

نَتٓ
َ
رَۡحمٓ َٓوأ

َ
 الرْحة بغاية ربَّه وَصَف  ﴾٨٣ٓٱلرَّ ِۡحِيَٓٓأ

 عن بذلك واكتفى ،يوجبها بام نفسه ذَكرَ  ما بعد

 من روميا   وكان السؤال. يف لطفا   املطلوب عرض

 )أي: تعاىل اهلل استنبأه ،إسحاق بن عيص َوَلدِ 

 هبالك هرب   فابتاله ،وماله أهله وكثرَ  (نبيا   جعله

 واملرض ،أمواله وذهاب ،عليهم بيت هبدم أوالده

 روي سنة. عرشة ثالث أو سنة عرشة ثامين بدنه يف

 ييأستح :فقال ،سنة ثامنني :فقالت الرخاء؟ مدة كانت كم :فقال ؟تعاىل اهلل دعوَت  لو :يوما   له قالت امرأته أن

 رخائي. مدةَ  بالئي مدة   بلغْت  وما أدعوه أن تعاىل اهلل من

ل ِٓٓمنٓبِهِۦَٓمآفََكَشۡفنَآََّل ۥٓفَٱۡستََجبۡنَا﴿ (64) ۥَٓوَءاَتۡيَن هٓ ﴿ مرضه من بالشفاء ﴾ۡض   ۡهلَه 
َ
مٓأ مَۡٓٓوِمۡثلَه  َعه   بأن ﴾مَّ

لد لدَ  ،ولده أ حيي أو ،كان ما ضعف له و  ﴿ (أحفاد )أي: نوافل منهم له وو 
ِنۡٓٓرَۡۡحَةٓ   ﴾٨٤ٓلِلَۡع بِِدينََٓٓوذِۡكَرىٓ ِٓعنِدنَآم 

 فإنا ،للعابدين لرْحتنا أو أثيب. كام فيثابوا ،صرب كام ليصربوا ،العابدين من لغريه وتذكرة ،أيوب عىل رْحة

رهم  .راجعون( إليه وإنَّا هلل )إنَّا ننساهم وال باإِلحسان نْذك 

ي السالم، عليهم زكريا :وقيل ،يوشع :وقيل ،إلياس يعني ﴾ٱلِۡكۡفِلٓ ٓاَوذَِٓٓإَوۡدرِيَسِٓٓإَوۡسَم عِيَلٓ﴿ (65) مِّ  س 

ل   أو تعاىل اهلل من حظ ذا كان ألنه به ﴿ وثواهِبم زمانه أنبياء عملِ  ضعف   َله   أوْ  ،منه تكف 
 ٓ ِنَٓ﴿ هؤالء كل   ﴾ك   ٓم 

 .(املصائب )أي: النوائب وشدائد التكاليف مشاقِّ  عىل ﴾٨٥ٓٱلصَّ ِبِينَٓ

مۡٓ﴿ (68) ۡدَخلَۡن ه 
َ
ٓ ِٓٓفَٓٓوأ ة. :يعني ﴾رَۡۡحَتِنَا ِنَٓٓإِنَّه م﴿ اآلخرة نعمة أو النبوَّ  يف الكاملني ﴾٨٦ٓٱلصَّ لِِحيَٓٓم 

 الفساد. كدر عن معصوم صالحهم فإن ،والسالم الصالة عليهم األنبياء وهم الصالح.

َغ ِضبٓ ٓذََّهَبٓٓذإِٓ﴿ السالم عليه متى بن يونس احلوت؛ وصاحَب  ﴾ٱنلُّونَِٓٓوذَا﴿ (67)  برم ملا لقومه ﴾ام 

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀپڀپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڦڄڦڦڦڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچ

ڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳگگگگککککڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہۀۀڻڻ

ۓےےھھھھہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈ

ائىىېېېېۉ

 ۆئۇئۇئوئەئوئەئائ
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 يؤمر أن قبل عنهم مهاجرا   ،إِصارهم ومتادي (عنادهم )أي: شكيمتهم وشدة دعوهتم بطول (ضجر )أي:

 كَذهبم أنه فظنَّ  ،احلال َيعرف ومل ،بتوبتهم مليعادهم يأهتم فلم بالعذاب وَعَدهم :وقيل .(تعاىل اهلل من)

نَٓفَظنَّٓ﴿ عندها العذاب حلوق خلوفهم هاجرةاملب أغضبهم ألنه أو ،ذلك من وغضب
َ
 لن ﴾َعلَۡيهِٓٓنَّۡقِدرَٓٓلَّنٓأ

ل َم ِتِٓٓفَٓٓفنَاَدىٓ ﴿ الَقَدرِ  من بالعقوبة عليه نقيض لن أو ،عليه نضيِّق  وأ ،املتكاثفة الشديدة الظلمة يف ﴾ٱلظُّ

ن﴿ والليل والبحر احلوت بطن ظلامت
َ
ٓٓٓأ ٓٓٓإَِل هَّٓٓلَّ نَتٓٓإِّلَّ

َ
ۡبَح نََكٓ﴿ َأنَت  إاِلَّ  إله الَّ  بأنه ﴾أ  يشء ي عجزك أن ِمن ﴾س 

﴿ٓ نت ٓٓإِن ِ  مكروب من ما» :والسالم الصالة عليه النبي وعن املهاجرة. إىل باملبادرة لنفس ﴾ٱلظَّ لِِميَِٓٓمنَٓٓك 

 كام يستجيب لكنو )أقول: [وصححه املستدرك يف تعاىل اهلل رْحه احلاكم رواه احلديث] «له استجيب إال الدعاء هبذا يدعو

 .(وعال جل هو يريد

ٓ ِٓمنََٓٓوََنَّيَۡن هٓ ََّٓل ۥٓفَٱۡستََجبۡنَا﴿ (66)  ،بطنه يف كان ساعات أربع بعد الساحل إىل احلوت قذفه بأن ﴾ٱلَۡغم ِ

َٓٓوَكَذ لَِكٓ﴿ ةاخلطيئ غم   :وقيل ،االلتقام غم :والغم   أيام. ثالثة :وقيل ۡؤِمنِيَِٓٓجٓٓۨن   اهلل اودعَ  غموم   من ﴾٨٨ٓٱلۡم 

 باإِلخالص. فيها تعاىل

(66) ﴿ٓٓ ۥٓنَاَدىٓ ٓإِذَۡٓٓوَزَكرِيَّا َِٓٓربَّه  نَتٓ﴿ يرثني ولد   بال ،وحيدا   ﴾افَۡردٓ ٓتََذۡرِنَّٓٓلَٓٓرب 
َ
 فإن ﴾٨٩ٓٱلَۡو رِثِيََٓٓخۡيٓ َٓوأ

 .(]النسفي[ باق أي: وارث، خري )فإنك به أبايل فال يرثني من ترزقني مل

ۡصلَۡحنَآََيَۡيٓ ََّٓل ۥَٓووََهۡبنَآََّل ۥٓفَٱۡستََجۡبنَا﴿ (60)
َ
ََّٓٓل ۥَٓوأ ۥٓ   أو عقرها. بعد للوالدة أصلحناها أي: ﴾َزوَۡجه 

ا اهاأصلحن ل قها بتحسني لَزَكِريَّ مۡٓ﴿ خ   والسالم الصالة عليهم األنبياء من املذكورين أو املتوالدين يعني ﴾إِنَّه 

ونَََٓٓكن وا ٓ﴿ وَننَا﴿ اخلري أبواب إىل يبادرون ﴾ٱۡۡلَۡيَر تِِٓٓفٓٓي َس رِع   أو .ورَهب   رَغب   ذوي ﴾ا َٓورََهبٓ ٓارََغبٓ َٓويَۡدع 

 ﴾٩٠َٓخ ِشعِيَٓٓنَلَآَوََكن وا ٓ﴿ املعصية أو العقاب من وخائفني ،الطاعة يف أو ،لإِلجابة راجني ،الثواب يف راغبني

 اخلصال. هبذه نالوا ما تعاىل اهلل من نالوا أهنم واملعنى الوجِل. دائمي أو (متواضعني )أي: خمبِتني
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ۡحَصنَۡتَٓٓوٱلَِّتٓٓ﴿ (61)
َ
 احلالل من ﴾فَرَۡجَهآأ

ٓفِيَهآَفنََفۡخنَا﴿ السالم عليها مريم يعني ،واحلرام
وِحنَآِمن  أو وحده. بأمرنا هو الذي الروح من ﴾رُّ

 السالم عليه جربيل يعني ،روحنا جهة من

وِحنَآِمن﴿ إليه الروح تعاىل أضاف )أقول:  عىل ﴾رُّ

 بل ،منفوخ وال نافخ ال ،والتعظيم الترشيف جهة

ٓٓٓوََجَعلَۡن َها﴿ (سبحانه بإرادته  قصتَّهام :أي ﴾وَٱۡبنََها

﴿ حاهَلام أو
ل من فإن ﴾٩١ٓل ِلَۡع لَِميََٓٓءايَةٓ   حاهلام تأمَّ

َق   تعاىل. الصانع قدرة كامَل  حتقَّ

(62) ﴿
مَۡٓٓه ِذهِۦٓٓٓإِنَّٓ ت ك  مَّ

 
 ملة إن :أي ﴾أ

 تكونوا أن جيب التي ملت كم سالمواإلِ  التوحيد

﴿ عليها فكونوا ،عليها
ةٓ  مَّ
 
 فيام خمتلفة غري ﴾َو ِحَدةٓ ٓأ

 مشاِركة وال ،والسالم الصالة عليهم األنبياء بني

نَا ٓ﴿ االتباع صحة يف لغريها
َ
مَۡٓٓوأ  إله ال ﴾َربُّك 

ونِٓ﴿ غريي لكم  غري. ال ﴾٩٢ٓفَٱۡعب د 

ٓوا ٓ﴿ (63) ع  مَٓوَتَقطَّ ۡمرَه 
َ
ۡمٓ بَيۡنَٓٓأ  وجعلوا :أي ﴾ه 

عة ِقَطعا   أمَره   لٓ﴿ غريهم إىل فعلهم بقبيح موزَّ بة الفرق من ﴾ك   فنجازهيم. ﴾٩٣َٓر ِجع ونَٓٓإَِلۡنَا﴿ املتحزِّ

ۡؤِمنٓ ٓوَه وَٓٓٱلصَّ لَِح تِٓٓمِنََٓٓيۡعَمۡلَٓٓفَمن﴿ (64) ۡفَرانَٓٓفََلٓ﴿ والسالم الصالة عليهم ورسله تعاىل باهلل ﴾م   ﴾ك 

ِٓ﴿ تضييعَ  فال ْثبِتون ﴾٩٤َٓك تِب ونَٓ﴿ لسعيه :أي ﴾ََّل ۥِٓإَونَّآَسۡعيِهِۦل  ما. بوجه   يضيع ال عمله صحيفة يف م 

ٓ ٓوََحَر مٓ ﴿ (65) ر   غري   ،أهلها عىل وممتنع   ﴾قَۡريَةٓ ََٓعَ ٓٓ﴿ منهم متصوَّ ۡهلَۡكَن َها
َ
 أو ،بإهالكها حَكْمنا ﴾أ

مۡٓ﴿ هالكة وجدناها نَّه 
َ
 احلياة. إىل أو ،وبةالت إىل ﴾٩٥ٓيَرِۡجع ونََّٓٓلٓٓأ

ٓى﴿ (68) وجٓ ٓف تَِحۡتٓٓإِذَآَحتَّ ج 
ۡ
وجٓ ٓيَأ ج 

ۡ
 قيام إىل الرجوع عدم أو اهلالك أو االمتناع يستمر :أي ﴾َوَمأ

 كلهم الناس أو ،ومأجوج يأجوج :يعني ﴾وَه م﴿ ومأجوج يأجوج سدِّ  فتح   وهو أماراهتا؛ وظهور الساعة

ِن﴿  ي رسعون. ﴾٩٦ٓيَنِسل ونَٓ﴿ (األرض من وظهر ارتفع ما ووه) األرض من َنَشز   ﴾َحَدبلٓٓك  ِٓٓم 

بَۡص رٓ َٓش ِخَصةٓ ِٓهَٓٓفَإِذَا﴿ القيامة وهو ﴾ٱۡۡلَقُّٓٓٱلۡوَۡعدٓ َٓوٱۡقََتََبٓ﴿ (67)
َ
ِينَٓٓأ وا ٓٓٱَّلَّ َٓي َوۡيلَنَا﴿ يقولون ﴾َكَفر 

نَّآقَدۡٓ ِنَۡٓٓغۡفلَةلِٓٓفٓٓك  ْ  ﴾َه َذآم  نَّآبَۡلٓ﴿ حق   أنه نعلمْ  مَل ِر. االعتداد وعدم بالنظر باإِلخالل ،ألنفسنا ﴾٩٧ٓيََٓظ لِمِٓٓك   بالن ذ 

مۡٓ﴿ (66) ونََٓٓوَمآإِنَّك  ِٓٓد ونِِٓٓمنَٓتۡعب د   حكم يف هلم بطاعتهم ألهنم ،وأعوانه وإبليس األوثان َُيتِمل ﴾ٱّللَّ

 ورب خصمتك قد :ىالزبعر ابن له قال املرشكني عىل اآلية تال ملا والسالم الصالة عليه أنه روي ملا عبدهتم.

پپٻٻٻٻٱ

ٺڀڀڀڀپپ

ٿٿٿٿٺٺٺ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

چچچچڃڃڃڃ

ڌڌڍڍڇڇڇڇ

ڑڑژژڈڈڎڎ

گگگگکککک

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہۀۀڻڻڻڻ

ےےھھھھہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

 ائائىىېېېې
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 همْ  بل» :ملسو هيلع هللا ىلص فقال املالئكة؟ عبدوا مليح وبنو املسيح عبدوا والنصارى عزيرا   عبدوا اليهود أليس ،الكعبة

 :تعاىل اهلل فأنزل [تعاىل اهلل رْحهام الذهبي ووافقه ،حهوصحَّ  املستدرك يف احلاكم أخرجه] «بذلك أمرهتم التي الشياطني عبدوا

ينَ  إِنَ ﴿ وئِلَك  ْسىناْلُ  ِمَنا لَُهمْ  َسبََقْت  اََّلِ
ُ
ٓ﴿ [101 ]األنبياء: ﴾ُمبَْعدونَ  َعنْها أ  إليها به ي رمى ما ﴾َجَهنَّمََٓٓحَصب 

نت مۡٓ﴿ به وهتيج
َ
 .﴾٩٨َٓو رِد ونَٓٓلََهآأ

َّلٓءََِٓٓكنَٓٓلَوۡٓ﴿ (66) آَءالَِهةٓ َٓهىؤ  ﴿ إهلا   يكون ال بالعذاب املؤاَخذ ألن ﴾َوَرد وَها ٓٓمَّ
 ٓ ونََٓخ ٓٓفِيَهآَوك    ال ﴾٩٩ِِٓل 

 عنها. هلم خالص

مۡٓ﴿ (100) مۡٓ﴿ شديد وتنفس أنني   ﴾زَفِي ٓٓفِيَهآلَه   العذاب. وشدة اهلول من ﴾١٠٠ٓيَۡسَمع ونََّٓٓلٓٓفِيَهآوَه 

هم. ما يسمعون الَ  :وقيل  َيرس  

(101) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ مَٓسبََقۡتٓٓٱَّلَّ ِنَّآلَه   ،للطاعة التوفيق أو ،ةالسعاد وهي احلسنى؛ اخلصلة :أي ﴾ٱۡۡل ۡسَنٓىٓم 

ين العرشة مثل )أقول: باجلنة. البرشى أو  اهلل برْحة اجلنة دخول فإن ،موافقا   كان وإن والعمل ،باجلنة املبرشَّ

َلىئَِكٓ﴿ (تعاىل و 
 
ونََٓٓعۡنَهآأ ۡبَعد   عليني. أعىل إىل ي رفعون ألهنم ﴾١٠١ٓم 
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 للمبالغة ِسيق ﴾َحِسيَسَها ٓٓيَۡسَمع ونََّٓٓلٓ﴿ (102)

 به َحس  ـي   صوت   :واحلسيس   عنها. إبعادهم يف

مۡٓ﴿ مۡٓٓٱۡشتََهۡتَٓٓمآِفٓٓوَه  ه  س  نف 
َ
ونَٓٓأ  دائمون ﴾١٠٢َٓخ ِِل 

م غاية يف  .التنع 

مٓ َّٓلٓ﴿ (103) ن ه  ۡكَبٓ ٓٱلَۡفَزعٓ ََٓيۡز 
َ
 النفخة ﴾ٱِۡل

ورِ  ِف  ُينَْفخُ  َوَيْومَ ﴿ :تعاىل لقوله ،األخرية  الص 
  ِف  َوَمنْ  اِت والَسم   ِف  َمنْ  َفَفِزعَ 

َ
ِْ اْل  َمنْ  إَِّل  ْر

 أو النار. إىل االنرصاف أو .[67 :النمل] ﴾اللُ  اءَ شَ 

 صورة عىل املوت ي ذَبح أو النار. عىل ي طَبق حني

مٓ ﴿ أملح كبش ى ه   تستقبلهم ﴾ٱلَۡمَلىئَِكةٓ َٓوَتتَلَقَّ

مٓ َٓه َذا﴿ :هلم قائلني ،مهنئني  ثوابكم يوم ﴾يَوۡم ك 

ِي﴿ نت مۡٓٓٱَّلَّ ونَٓٓك   الدنيا. يف ﴾١٠٣ٓت وَعد 

َمآءََٓٓنۡطوِيٓيَوۡمَٓ﴿ (104)  :بالطيِّ  امل راد ﴾ٱلسَّ

 مظلة   ن رشت ألهنا وذلك املحو. أو النرش ضد  

ضت انتقلوا فإذا ،آدم لبني  )أي: عنهم ق وِّ

قت انتقضت ٓ﴿ (وتفرَّ ِجل َِٓٓكَطى ِ ِ ت ِبٓ ٓٱلس   طيا   ﴾لِلۡك 

ِجل  » :وقيل فيه. املكتوبة الكثرية للمعاين (الصحيفة )أي: الطومار كطي  إذا لاألعام كت َب  يطوي مَلك   «السِّ

فعت َٓٓٓكَما﴿ إليه ر  نَا
ۡ
َلٓٓبََدأ وَّ

َ
قٓلٓأ

َٓٓخلۡ ۥ  ه   من إجيادا   كوهنام يف إياه بدئنا مثل إعادة مبتدأ خلقناه ما ن عيد :أي ﴾نُّعِيد 

دة األجزاء بني مجعا   أو ،العدم قة( أي:) املتبدِّ  لشمول ،اإِلبداء عىل بالقياس اإِلعادة صحة بيان املقصود  و .املتفرِّ

ح الذايت اإِلمكان ا﴿ السواء عىل هلام القديمة القدرة وتناول ،للمقدورية املصحِّ ٓ ٓٓوَۡعد  ه   علينا :أي ﴾َعلَۡينَا  إنجاز 

نَّآإِنَّا﴿  حمالة. ال ذلك ﴾١٠٤َٓف عِلِيَٓٓك 

ب ورِِٓٓفَٓٓكتَبۡنَآَولََقدۡٓ﴿ (105) ِۡكرَِٓٓبۡعدِِٓٓمنٓ ﴿ السالم عليه داود كتاب يف ﴾ٱلزَّ  :وقيل التوراة. أي: ﴾ٱَّل 

ب ورِ » بـ املراد ْكرِ »وبـ ،(والسالم الصالة عليهم تعاىل اهلل رسل عىل) املنزلة الكتب جنس   «الزَّ  اللوح   «الذِّ

﴿ (األزيل تعاىل اهلل علم أو) املحفوظ
نَّٓ
َ
ۡرَضٓٓأ

َ
 هذا) املقدسة األَرض أو (احلرش بعد هذا) اجلنة أرض :أي ﴾ٱِۡل

ونَِٓٓعبَادِيَٓٓيَرِث َها﴿ (الدنيا يف  األرض مشارق يستضعفون اكانو الذين أو املؤمنني. عامة   :يعني ﴾١٠٥ٓٱلصَّ لِح 

 .ملسو هيلع هللا ىلص دحممَّ  أمة أو ،ومغارهبا

(108) ﴿
﴿ واملواعيد واملواعظ األخبار من ذكرنا فيام :أي ﴾َه َذآِفٓٓإِنَّٓ

. ﴾اَۡلََل غٓ   بلوغ   َلسبَب  وأ َلكفاية 

 العادة. دون العبادة   مّههم ﴾١٠٦َٓع بِِدينَٓٓل َِقۡومٓ ﴿ (املطلب )أي: البغية إىل

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٿٿٿٿٺ

ڦڤڦڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ڑژژڈڈڎڎڌ

گگگککککڑ

ڱںڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻں

ۓۓےےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

 ۇئوئوئەئەئائائىىېې
 

وَرة ٓ  اَۡلج ِٓٓس 
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(107) ﴿ٓٓ رَۡسلَۡن َكَٓٓوَما
َ
ٓٓأ  لصالح وموجب   ،إلسعادهم سبب   به ب عثَت  ما ألن ﴾١٠٧ٓل ِلَۡع لَِميَٓٓرَۡۡحَةٓ ٓإِّلَّ

 االستئصال. وعذاب واملسخ اخلسف من به أْمن هم للكفار رْحة   كون ه   :وقيل وَمعادهم. معاشهم

َمآق ۡلٓ﴿ (106) ٓٓٓإَِلَّٓٓي وَحٓىٓإِنَّ نََّما
َ
مۡٓٓأ ٓ ٓإَِل ه ٓٓإَِل ه ك   واحد. إله إال لكم إله ال أنه إال إيلَّ  يوحى ما :أي ﴾َو ِحد 

نت مَٓفَهۡلٓ﴿ التوحيد عىل مقصور   بعثته من األصلَّ  املقصود ألن وذلك
َ
ۡسلِم ونَٓٓأ  تعاىل هلل العبادة نخملِصو ﴾١٠٨ٓمُّ

ق الوحي مقتىض عىل  باحلجة؟ املصدَّ

ۡلٓ﴿ التوحيد عن ﴾تََولَّۡوا ٓٓفَإِن﴿ (106) مَۡٓٓفق   َحْريب أعلمتكم أو به. ِمرتأ   ما أعلمتكم :أي ﴾َءاذَنت ك 

ٓ ﴿ لكم ِٓإَونۡٓ﴿ به كمأعلمت بام العلم يف وأنتم اأن مستوين أو (والكافر املؤمن) به اإِلعالم يف مستوين ﴾َسَوآءل ََٓٓعَ
ۡدرِيٓٓ

َ
ٓ﴿ أدري وما ﴾أ قَرِيب 

َ
مٓأ

َ
آبَعِيدٓ ٓأ ونَٓٓمَّ  حمالة. ال كائن لكنه ،احلرش من أو ،املسلمني غَلَبةِ  من ﴾١٠٩ٓت وَعد 

ۥ﴿ (110)  ﴾١١٠ٓتَۡكت م ونََٓٓمآَويَۡعلَمٓ ﴿ اإِلسالم يف الطعن من به جتاهرون ما ﴾ٱلَۡقۡولِِٓٓمنَٓٓٱۡۡلَۡهرََٓٓيۡعلَمٓ ٓإِنَّه 

 عليه. فيجازيكم ،للمسلمني واألحقاد (الضغائن )أي: َحناإلِ  من

ۡدرِيِٓإَونۡٓ﴿ (111)
َ
مۡٓٓفِتۡنَة ٓٓلََعلَّه ۥٓأ  أو افتتانكم. يف وزيادة   لكم استدراج   جزائكم تأخري لعل أدري وما ﴾لَّك 

ر أجل إىل ومتتيع   ﴾١١١ِٓحيٓلٓإَِلٓ َٓوَمَت عٓ ﴿ تعملون كيف لينظر امتحان  وعال. جل مشيئته تقتضيه مقدَّ

َِٓٓق َلٓ﴿ (112) مَٓرب  ٓ ٓٱۡحك  ِ  العذاب الستعجال املقتيض بالعدل مكة أهل وبني بيننا اقضِ  ﴾بِٱۡۡلَق 

نَا﴿ عليهم والتشديد ﴿ خلقه عىل الرْحة كثري ﴾ٱلرَّۡحَم نٓ َٓوَربُّ
ۡستََعانٓ  ٓ ﴿ املعونة منه املطلوب ﴾ٱلۡم  َٓمآََعَ

ونَٓ  كان لو به امل وَعد وأن ،تسكن ثم أياما   ختفق اإِلسالم راية وأن ،مهل تكون الشوكة بأن احلال من ﴾١١٢ٓتَِصف 

 عليهم. ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وَنرَصَ  أمانيهم فخيَّب ملسو هيلع هللا ىلص رسوله دعوة تعاىل اهلل فأجاب هبم. لنزل حقا  

 األنبياء سورة يف تعاىل اهلل رْحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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 احلج سورة

  آيات، ست إال مكيَّة
   اط  ص   ﴿ إىل ﴾ان  م  ص  خ   ان  ذ  ه  ﴿ من

 
 ،﴾يد  م  ال

 آية وسبعون ثمان وآيها

َها﴿ (1) يُّ
َ
أ َٓٓيى وا ٓٓٱنلَّاس  ۡمٓ ٓٱتَّق  َٓزلَۡزلَةَٓٓإِنََّٓٓربَّك 

اَعةِ ءٓ ٓٱلسَّ  بالتقوى أمرهم علََّل  ؛هائل ﴾١َٓعِظيمٓ ََٓشۡ

روها الساعة بفظاعة  أنه ويعلموا بعقوهلم ليتصوَّ

نهم ال ع سوى منها يؤمِّ  التقوى. بلباس التدر 

ُّٓٓتَۡذَهل ٓٓتََرۡوَنَهآيَۡومَٓ﴿ (2) رِۡضَعةٓ ٓك  ٓٓٓم  ا َٓعمَّ
ۡرَضَعۡتٓ

َ
ْوِلها تصوير   ﴾أ  عىل الداللة واملقصود .ِله 

 د ِهشت إذا بحيث (القيامة هول )أي: هوهلا أن

 وذهلت فيه من هنزعت ثدهَيا الرضيعَ  ألقمت التي

َُّٓٓوتََضعٓ ﴿ عنه  قال) جنينها ﴾َۡحۡلََهآَۡحۡلٓ ٓذَاتِٓٓك 

 رْحه احلسن قال :تعاىل اهلل رْحه الرشبيني اخلطيب

 البقاعي وقال ،القيامة يوم ذلك أنَّ  عىل :تعاىل اهلل

 مات ما عىل يقوم أحد كل فإنَّ  ،حامال   ماتت من :احلمل ذات ويف ،رضيعا   ابنها مع ماتت من هي :املرضعة يف

 اهلل نفعنا الشعراين الوهاب عبد الشيخ سيدي عندي حرض املحل هذا يف كتابتي حال يف فإين أوىل وهذا عليه.

َك َرىٓ ٓاَسٓٱنلََّٓٓوتََرى﴿ ([املنري الرساج انظر] القول هلذا صدره فانرشح بربكته تعاىل ٓه مَٓوَما﴿ سكارى كأهنم ﴾س 
َك َرىٓ  َِٓٓعَذاَبَٓٓوَل ِكنَّٓ﴿ احلقيقة عىل ﴾بِس  ه فَأْرهقهم ﴾٢َٓشِديدٓ ٓٱّللَّ  متييزهم. وأذَهَب  عقوهَلم طريَّ  بحيث هول 

ْكرِ  وأثر    غريه. عىل أحد   كل   يراه إنام الس 

ِِٓٓفٓٓي َج ِدل َٓٓمنٓٱنلَّاِسَٓٓوِمنَٓ﴿ (3)  شديد )أي: َجِدال   وكان ،احلارث بن النرض يف نزلت ﴾ِعلۡمٓلٓبَِغۡيِٓٓٱّللَّ

ه هي املوت. بعد بعَث  وال ،األولني أساطري والقرآن ،اهلل بنات املالئكة :يقول (اخلصومة  )أي: وأرضاَبه   َتعم 

َّٓ﴿ أحواله عامة يف أو املجادلة يف ﴾َويَتَّبِعٓ ﴿ (أمثاله رِيدٓلَٓشۡيَط نٓلٓك  د ﴾٣ٓمَّ  ساد.للف متجرِّ

تَِبٓ﴿ (4) ۥ﴿ الشيطان عىل ﴾َعلَۡيهِٓٓك  نَّه 
َ
ه َٓٓمنٓأ ۥ﴿ تبعه ﴾تََوّلَّ نَّه 

َ
ۥٓفَأ تب :أي ﴾ي ِضلُّه   من ضاللإ عليه ك 

بَِل  ألنه يتواله عِيَِٓٓعَذابِٓٓإَِلٓ َٓويَۡهِديهِٓ﴿ عليه ج   إليه. يؤدي ما عىل باحلَْملِ  ﴾٤ٓٱلسَّ

َها﴿ (5) يُّ
َ
أ َٓٓيى نت مۡٓٓإِنٓٱنلَّاس  ِنَٓٓۡيبٓلرَِٓٓفٓٓك  مٓفَإِنَّا﴿ مقدورا   وكونه إمكانِه ِمن ﴾ٱۡۡلَۡعِثٓٓم   :أي ﴾َخلَۡقَن ك 

كم ي زيل )أي: ريبكم يزيح فإنه ،خلقكم بدء يف فانظروا ِن﴿ خلقناكم فإنا (شكَّ  ،منه آدمَ  َخَلَق  إذْ  ﴾ت َرابلٓٓم 

¬ 
پپپپٻٻٻٻٱ
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ن التي غذيةَ واأل ِٓمنٓث مَّٓ﴿ جامدة الدم من قطعة ﴾َعلََقةلِٓٓمنۡٓٓث مَّٓ﴿ مني   ﴾نُّۡطَفةلِٓٓمنٓث مَّٓ﴿ املني   منها يتكوَّ
ۡضَغةلٓ َلََّقةلٓ﴿ اللحم من قطعة ﴾مُّ َلََّقةلٓٓوََغۡيُِٓٓمُّ اة   ﴾ُم  َسوَّ اة. وغري عيب وال فيها نقص ال م  . تامة   أو مسوَّ  وساقطة 

رة   أو رة وغري مصوَّ َٓ﴿ مصوَّ ِ ِ بَي 
ۡمٓ ٓنل  ن والفساد التغريَ  َقبَِل  ما وأن ،وحكمتنا قدرَتنا التدريج هبذا ﴾لَك   والتكو 

ة   ال   وتصويره تغيريه عىل َقِدرَ  من وأن ،أخرى َقبَِلها مرَّ رَۡحامِِٓٓفَٓٓون قِرُّٓ﴿ ثانيا   ذلك عىل َقِدرَ  أوَّ
َ
 أن ﴾نََشآءٓ َٓمآٱِۡل

ه َجلٓلٓإَِلٓى﴿ نقرَّ
َ
ٓٓأ َسم   ۡرِٓٓث مَّٓ﴿ سنني أربع وأقصاه ،أشهر ستة بعد وأدناه الوضع. وقت هو ﴾مُّ

مَۡٓن  ك  ٓٓج  ٓث مَِّٓٓطۡفل 
وٓا ٓ ۡمٓ ِِٓلَۡبل غ  ك  دَّ ش 
َ
م﴿ والعقل القوة يف كاملكم ﴾أ نَٓوِمنك  ٓ ٓمَّ تََوّفَّ دِّ  بلوغ عند ﴾ي  م﴿ قبله أو األش  نَٓوِمنك  ٓي َردُّٓٓمَّ

ۡرذَلِٓٓإَِلٓى
َ
رِٓٓأ م  نا اللهم) واخلرف اهلرم وهو ﴾ٱلۡع   ﴾ا ٓٓ ٓ َشۡيِٓٓعلۡمٓلَٓبۡعدِِٓٓمنٓ َٓيۡعلَمَٓٓلَِكۡيَلٓ﴿ (الراْحني أرحم يا إليه التردَّ

 علمه ما فينسى ،الفهم وقلة (العقل ضعف )أي: العقل سخافة من الطفولية؛ أوان يف األوىل كهيئته ليعود

 تعاىل اهلل رْحه الصاوي قال القرآن. بأمر عمل َمن :أْي  ،القرآن أهل ذلك من ويستثنى )أقول: عرفه من وينكر

 التي باألشياء علمه انتفاء ألجل ﴾آ ٓ َشۡيِٓٓعۡلمٓلَٓبۡعدِِٓٓمنٓ َٓيۡعَلمَٓٓلَِكۡيَلٓ﴿ وقوله :اجلاللني تفسري عىل حاشيته يف

 قال :قوله شيئا . يدري ال الذي كالطفل والعلم املعرفة عدم يف مبدئه إىل فريجع ،احلالة هذه قبل يعلمها كان

 بل ،احلالة هبذه يصريون ال العاملون ءالعلام وكذلك ،به عامال   :أي ؛احلالة هبذه يرص مل القرآن قرأ من :عكرمة

 ما العارفني كالم أعىل :قالوا ولذا ،مشاَهد هو كام والعقل واملعرفة العلم يف ازدادوا العمر يف ازدادوا كلام

 وهو ،سن   مجع) أسنانه يف اإِلنسان يعرتي بام البعث إمكان عىل ثان   استدالل   واآلية .(عمرهم آخر يف صدر

ۡرَضَٓٓوتََرى﴿ نظائره عىل َقِدرَ  ذلك عىل ِدرَ قَ  من فإن ،املتضادة واألحوال املختلفة راألمو من (العمر
َ
 ﴾َهاِمَدةٓ ٓٱِۡل

ٓٓ﴿ يابسة ميتة نَزنۡلَآفَإِذَا
َ
كت ﴾ٱۡهََتَّۡتٓٓٱلَۡمآءََٓٓعلَۡيَهآأ ۢنبَتَۡتٓ﴿ وانتفخت ﴾َوَربَۡتٓ﴿ بالنبات حترَّ

َ
 ﴾َزۡوِۢجٓك  ِِٓٓمنَٓوأ

. ن  حس ﴾٥ٓبَِهيجٓل﴿ صنف كل من رها ثالثة داللة   وهذه رائق  . وكوهنا لظهورها كتابه يف تعاىل اهلل كرَّ  مشاَهَدة 
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 اإِلنسان خلق من ذ كر ما إىل إشارة   ﴾َذ لَِكٓ﴿ (8)

 ،متضادة أحوال عىل وحتويله خمتلفة أطوار يف

﴿ موهتا بعد األرض وإحياء
نَّٓ
َ
َٓٓبِأ وَٓٓٱّللَّ  ﴾ٱۡۡلَقُّٓٓه 

 األشياء تتحقق به الذي نفسه يف الثابت أي:

نَّه ۥ﴿
َ
 وإال ،إحيائها عىل َيقِدر وأنه ﴾ٱلَۡمۡوَتٓ ٓي ۡحَِٓٓوأ

 ألن )أقول: امليتة. واألرض النطفة أحيى ملََا

 جل بقدرته األرحام يف ُيييها ثم ،ميتة النطفة

ۥ﴿ (وعال نَّه 
َ
ٓ َٓوأ ءلٓٓك  ََِٓٓعَ  قدرته ألن ﴾٦ٓقَِديرٓ ََٓشۡ

 كبرِيها) اءسو عىل الكل إىل نسبته الذي لذاته

 عىل قدرته عىل املشاهدة   دلَّت فلاّم  .(وصغرِيها

ه َلِزمَ  األموات بعض إحياء  كلها. إحياء عىل اقتدار 

(7) ﴿
نَّٓ
َ
اَعةََٓٓوأ َٓٓءاتِيَة ٓٓٱلسَّ  فإن ﴾فِيَهآَرۡيَبّٓٓلَّ

 (االنقضاء )أي: االنرصام مقدمات من التغري  

﴿ وطالئِعه
نَّٓ
َ
ََٓٓوأ ب ورِٓٱلِۡٓٓفَٓٓمنَٓيۡبَعث ٓٓٱّللَّ  ﴾٧ٓق 

 اخل ْلَف. َيقبل ال الذي وعِدهِ  بمقتىض

ِِٓٓفٓٓي َج ِدل َٓٓمنٓٱنلَّاِسَٓٓوِمنَٓ﴿ (6) ِٓعلۡمٓلٓبَِغۡيِٓٓٱّللَّ
دٓ َٓوَّلٓ نِيلٓٓكَِت بٓلَٓوَّلٓٓىه  . أو استدالل   من له َسنَدَ  ال أنه عىل ﴾٨ٓمُّ  لَيِصحَّ  الفطري   العلم   بالعلمِ  واملراد وحي 

 يه.عل والكِتاب اهل دى عطف  

ا   :أي ﴾ِعۡطفِهِۦٓثَاِنَٓ﴿ (6) ل) متكربِّ َٓعنِٓل ِضلَّٓ﴿ به استخفافا   احلّق  عن معرضا   أو ،(احلق عن عنقه ُيوِّ
ِ َٓٓسبِيلِٓ ۡنيَآِفََّٓٓل ۥٓٱّللَّ ٓ ٓٱَّلُّ ه ۥ﴿ بدر يوم أصابه ما وهو ﴾ِخۡزي   امل حرق؛ ﴾٩ٓٱۡۡلَرِيقَِٓٓعَذاَبٓٓٱلۡقَِي َمةِٓٓيَوۡمََٓٓون ِذيق 

 النار. وهو

َمۡتٓٓبَِمآَذ لَِكٓ﴿ (10)  )أي: اقرتفَته ما بسبب والتعذيب اخلزي ذلك :القيامة يوم له يقال أي: ﴾يََداكَٓٓقَدَّ

﴿ واملعايص الكفر من (اكتسبَته ما
نَّٓ
َ
ََٓٓوأ  أعامهلم. عىل هلم جماز   هو وإنام ﴾١٠ٓل ِلَۡعبِيدِٓٓبَِظلَّ مٓلٓلَيَۡسٓٓٱّللَّ

َٓٱَٓيۡعب دٓ َٓمنٓٱنلَّاِسَٓٓوِمنَٓ﴿ (11) ٓ ّٓللَّ ٓ ََٓعَ ين من طَرف   عىل ﴾َحۡرفل  عىل يكون كالذي ،فيه له َثَباَت  الَ  الدِّ

ۥٓفَإِنۡٓ﴿ فرَّ  وإال ،قرَّ  بَظَفر أحسَّ  فإن ،اجليش طرف َصابَه 
َ
نََّٓٓخۡيٓ ٓأ

َ
ٓٓٱۡطَمأ َصاَبۡتهٓ ِٓإَونۡٓٓبِهۦِ 

َ
ٓ ٓٱنَقلََبٓٓفِۡتنَةٓ ٓأ  ﴾وَۡجِههِۦََٓعَ

ه ونتجت بدن ه صحَّ  إذا أحدهم وكان ،املدينة إىل قِدموا أعاريب يف نزلت أهنا روي هرا   فرس   )أي: رسيا   م 

 خريا   إال هذا ديني يف دخلت منذ أصبت ما :قال وماشيت ه مال ه وكث رَ  سويا   غالما   امرأته وولدت (كريام   خطريا  

 هيوديا   أن عنه، اىلتع اهلل ريض سعيد أيب وعن وانقلَب. رشا   إال أصبت ما قال بخالفه األمر كان وإن ،فاطمأن

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳگگگگککککڑ

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ےےھھھھہہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېۉۉۅۅۋٴۇۋۈۈ

وئوئەئەئائىائىېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

يئىئمئحئجئیییىئیىئىئېئ

ىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجب

 جخمحجحمجحجيثىثمثجثيت
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 ال اإِلسالم إن» :فقال ،(اعِفني )أي: أِقْلنِي :فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأتى ،باإِلسالم فتشاءم مصائب فأصابته أسلم

ۡنيَآَخِۡسَٓ﴿ فنزلت «ي قال وََٓٓذ لَِكٓ﴿ باالرتداد عمله وحبوط (حفظه )أي: عصمته بذهاب ﴾َوٱٓأۡلِخَرةَ ٓٓٱَّلُّ ٓه 
انٓ  بِيٓ ٓٱۡۡل ۡۡسَ  مثله. خرسان ال ذإ ﴾١١ٓٱلۡم 

وا ٓ﴿ (12) ِٓٓد ونِِٓٓمنٓيَۡدع  ه ۥَّٓلَٓٓمآٱّللَّ ُّ َّٓٓلَٓٓوَمآيَِض  ۥ  ه   ينفع وال بنفسه يرض   ال (صنام  ) مجادا   يعبد ﴾يَنَفع 

وََٓٓذ لَِكٓ﴿ َل ل ٓٓه   املقصد. عن ﴾١٢ٓٱۡۡلَعِيدٓ ٓٱلضَّ

وا ٓ﴿ (13) ۥٓٓٓلََمنٓيَۡدع  ه  ٓ﴿ اآلخرة يف والعذاب لدنياا يف القتل يوجب ألنه ؛معبودا   بكونه ﴾َۡضُّ قَۡرب 
َ
ِٓمنٓأ

ٓ تَوقع الذي ﴾نَّۡفعِهۦِ   وِصاخ بدعاء ذلك الكافر يقول :أي ،تعاىل اهلل إىل هبا والتوسل فاعةالش وهو بعبادته؛ ي 

. ﴾١٣ٓٱلَۡعِشيٓ َٓوَۡلِۡئَسٓ﴿ الناِص   ﴾ٱلَۡمۡوَلٓ َٓۡلِۡئَسٓ﴿ به استرضاره يرى حني  الصاحب 

(14) ﴿
َٓٓإِنَّٓ ِينَِٓٓخل ٓي دۡٓٓٱّللَّ نَۡه ر  ََٓٓتۡتَِهآِمنََٓتۡرِيَٓجنَّ تٓلٓٱلصَّ لَِح تِٓٓوََعِمل وا َٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ

َ
َٓٓإِنَّٓٓٱِۡل َٓمآَيۡفَعل ٓٓٱّللَّ

د إثابةِ  من ﴾١٤ٓي رِيدٓ   بالعمل اإليامن قيَّد )أقول: مانع وال له دافع ال ،الطالح املرشك وعقاب الصالح املوحِّ

 .(مقتضاه هو بل ،أصله من يكن مل ولو الصالح

نََُّٓٓكنََٓٓمن﴿ (15) نَٓيظ 
َ
ه ٓٓلَّنٓأ َ ٓ ٓيَنص  ۡنيَآِفٓٓٱّللَّ  الدنيا يف رسوَله ناِص   تعاىل اهلل إن :أي ﴾َوٱٓأۡلِخَرةِٓٓٱَّلُّ

دۡٓ﴿ غيظه من ويتوقعه ذلك خالف يظن كان فمن ،واآلخرة ٓٓفَلۡيَۡمد  َمآءِٓٓإَِلٓٓبَِسبَب   يف فليستقصِ  ﴾ۡلَۡقَطعۡٓٓث مَّٓٓٱلسَّ

دَّ  حتى جَزعا   املبالغ أو ،غيظا   املمتلئ يفعله ما كلَّ  يفعل بأن جَزعه أو غيظه إزالة  فيختنق بيته سامء إىل حبال   َيم 

رۡٓ﴿ به ر ﴾فَلۡيَنظ  هۥ ٓي ۡذهَِبََّٓٓهۡلٓ﴿ نفسه يف فلَيتصوَّ َٓٓما﴿ ذلك فِعل ه ﴾َكۡيد   نرص ِمنْ  ي غيظه الذي :أي ﴾١٥ٓيَغِيظ 

 .تعاىل اهلل
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نَزلَۡن هٓ َٓذ لَِكَٓوكَٓ﴿ (18)
َ
 كله القرآن أنزلنا ﴾أ

﴿ واضحات ﴾َبي َِن تلَٓٓءاَي تٓ ﴿
نَّٓ
َ
ََٓٓوأ  ﴾َيۡهِديٓٱّللَّ

َٓمن﴿ اهلدى عىل يثبِّت أو به هيدي تعاىل اهلل وألن
 مبينا . كذلك أنزله ثباته أو هدايَته ﴾١٦ٓي رِيدٓ 

(17) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ ِينََٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ ٓيَٓٓ ِِبٓوَٱلصَّ َٓٓهاد وا ٓٓوَٱَّلَّ
وَسَٓٓوٱنلََّص َرىٓ  ِينََٓٓوٱلَۡمج  وٓا َٓٓوٱَّلَّ ك  َۡشَ

َ
َٓٓإِنَّٓٓأ َٓيۡفِصل ٓٓٱّللَّ

مۡٓ  امل ِحقِّ  وإظهار بينهم باحلكومة ﴾ٱلۡقَِي َمةِ ٓٓيَوۡمَٓٓبَيۡنَه 

 يليق ما كال فيجازي ،باجلزاء أو املبطل. من منهم

﴿ له امل َعدَّ  املحلَّ  ويدخله به
َٓٓإِنَّٓ ٓ ٓٱّللَّ ءلٓٓك  ََِٓٓعَ ََٓشۡ

 ألحواله. مراقب   به عامِل   ﴾١٧َٓشِهيدٓ 

لَمۡٓ﴿ (16)
َ
نَّٓٓتَرَٓٓأ

َ
َٓٓأ ِٓفَٓٓمنٓۤۥُهَلُٓۤدُجۡسَيٓٱّللَّ

َم َو تِٓ ۡرِضِٓٓفَٓٓوَمنٓٱلسَّ
َ
ر ﴾ٱِۡل  وال لقدرته يتسخَّ

ل   أو تدبريه. عن يتأبى تِه َيد  ِره عظمة عىل بِِذلَّ  مدبِّ

﴿ٓ ۡمس  ومٓ َٓوٱلَۡقَمرٓ َٓوٱلشَّ َجرٓ ٓبَال َٓوٱۡلَِۡٓٓوٱنلُّج  َٓوٱلشَّ
ٓ َوآبُّ  ذلك واستبعاد لشهرهتا الذكرب أفردها ﴾َوٱَّلَّ

ِنََٓٓوَكثِي ٓ﴿ منها  من كثري له ويسجد :أي ﴾ٱنلَّاِسٓ ٓم 

ٓ ٓي ِهنَِٓٓوَمن﴿ الطاعة عن وإبائه بكفره ﴾ٱلَۡعَذاب  َٓٓعلَۡيهَِٓٓحقََّٓٓوَكثِيٓ ﴿ طاعة   سجودَ  الناس ََّٓل ۥَٓفَما﴿ بالشقاوة ﴾ٱّللَّ
﴿ بالسعادة يكرمه ﴾ۡكرِم  ٓمُِّٓٓمن

َٓٓإِنَّٓ  واإلهانة. اإلكرام من ﴾١٨ٓيََشآء ۩َٓمآَيۡفَعل ٓٓٱّللَّ

وا ٓ﴿ خمتصامن َفْوجان :أي ﴾َخۡصَمانَِٓٓه َذانِٓ﴿ (16)  ﴾َرب ِِهۡمٓ ِٓفٓ﴿ والكافرون املؤمنون هبام املراد ﴾ٱۡختََصم 

 وأقدم تعاىل، باهلل أحق   نحن :اليهود فقال ،واملؤمنون اليهود ختاصمت :وقيل وصفاته. ذاته يف أو ،دينه يف

 َأنَزَل  وبام كذلك وبنبيِّكم ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد آمنا تعاىل، باهلل أحق   نحن :املؤمنون وقال ،نبيكم قبَل  ونبي نا كتابا   منكم

ِينَٓ﴿ فنزلت ،حسدا   به كفرتم ثم ونبيَّنا كتابنا تعرفون وأنتم ،كتاب ِمن تعاىل اهلل وا ٓٓفَٱَّلَّ مَۡٓٓعۡتٓق ط َِٓٓكَفر  رت ﴾لَه   ق دِّ

﴿ جثثهم مقادير عىل هلم
ِنٓثِيَابٓ  ارلٓٓم 

ٓ﴿ الثياب إحاطة هبم حتيط نريان ﴾نَّ  ﴾١٩ٓٱۡۡلَِميمٓ ٓر ء وِسِهمٓ ٓفَۡوقِِٓٓمنٓي َصبُّ

 احلار. املاء وهو

ونِِهمِۡٓٓفَٓٓمآبِهِۦٓي ۡصَهرٓ ﴿ (20) َؤثِّر :أي ﴾٢٠َٓوٱۡۡل ل ودٓ ٓب ط   ،ظاهرهم يف هتأثريَ  باطنهم يف حرارته فرط من ي 

 جلودهم. به تذاب كام أحشاؤهم به فتذاب

َق ِمعٓ َٓولَه م﴿ (21) لدون منه (مطارق أو) سياط ﴾٢١َٓحِديدٓلِٓمنۡٓٓمَّ  هبا. جي 

(22) ﴿ٓٓ ََّما ٓوا ُٓٓك  َراد 
َ
نٓأ

َ
وا ٓٓأ وا ٓ﴿ غمومها من ﴾َغم ٓ ِٓمنۡٓ﴿ النار من ﴾ِمۡنَهآََيۡر ج  ِعيد 

 
 كلَّام )يعني: ﴾فِيَهآأ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڎڈڎڌڌڍڍڇ

گگگگککککڑڑژژڈ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۇئۇئوئوئەئەئائائ

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 مئحئجئییییىئىئ
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 اخلروج. بعد إال تكون ال اإِلعادة ألن ،أعيدوا فخرجوا (]النسفي[ يلحقهم غم   أجل من النار من روجاخل أرادوا

 أي: ﴾َوذ وق وا ٓ﴿ فيها (يسقطون )أي: فيهوون باملقامع في رَضبون ،أعالها إىل فريفعهم النار هلب يرضهبم :وقيل

وا :هلم وقيل وق   اإِلحراق. يف غةالبال النارَ  أي: ﴾٢٢ٓٱۡۡلَرِيقَِٓٓعَذاَبٓ﴿ ذ 

(23) ﴿
َٓٓإِنَّٓ ِينَٓٓي ۡدِخل ٓٓٱّللَّ نَۡه رٓ ََٓتۡتَِهآِمنََٓتۡرِيَٓجنَّ تٓلٓٱلصَّ لَِح تِٓٓوََعِمل وا َٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ

َ
 حلال إْحاد   وهو ﴾ٱِۡل

َلَّۡونَٓ﴿ لشأهنم وتعظيم   املؤمنني َساوِرَِٓٓمنۡٓ﴿ احل لَّ  ألبست ها إذا املرأة حلَّْيت   ِمنْ  ﴾فِيَهآَي 
َ
 وهي ،َأْسِورة مجع ﴾أ

َهبٓلِٓمن﴿ ِسوار مجع
مۡٓ﴿ (لؤلؤا   وي ؤَتونَ  )أي: ﴾آ َول ۡؤل ؤٓ ٓذَ ه    .﴾٢٣َٓحرِيرٓ ٓفِيَهآَوِۡلَاس 
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ٓوا ٓ﴿ (24) د  ي ِبِٓٓإَِلٓٓوَه   وهو ﴾ٱلَۡقۡولِِٓٓمنَٓٓٱلطَّ

ِ  اْلَْمدُ ﴿ :قوهلم  [74 :الزمر] ﴾وَْعَدهُ  َصَدقَنا اََّلِي لِِلَ

 :ويقال أ ْرِشدوا. يعني ل:)أقو التوحيد كلمة أو

 :ويقال اهلل. إال إله ال التوحيد قول إىل د عوا

ٓوا ٓ﴿ (القرآن د   وهو ﴾٢٤ٓٱۡۡلَِميدِِٓٓصَر طِٓٓإَِلٓ ٓوَه 

 اهلل وهو ،احلمد لذاته املستِحق   أو احلق. أو اجلنة.

 وهو )أقول: اإلسالم :وِصاط ه وتعاىل. سبحانه

 .(دينا   لعباده تعاىل اهلل ارتضاه الذي

(25) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ وا ٓٓٱَّلَّ ونََٓٓكَفر  دُّ َٓسبِيلَِٓٓعنَٓويَص 

ِٓ ِيٓٱۡۡلََرامَِٓٓوٱلَۡمۡسِجدِٓٓٱّللَّ َٓسَوآءٓ ٓلِلنَّاِسَٓٓجَعۡلَن هٓ ٓٱَّلَّ
ٓ  :أي) والطارئ املقيم   :أي ﴾َوٱۡۡلَادِ ٓٓفِيهِٓٓٱلَۡع ِكف 

 القصد عن عدول   ﴾بِإِۡۡلَاد ٓٓفِيهِٓٓي رِدَۡٓٓوَمن﴿ (الغريب

ۡلمٓل﴿ ِٓٓمنۡٓٓنُِّذقۡهٓ ﴿ حق غريب ﴾بِظ  ِلمٓلَٓعَذاب 
َ
 .﴾٢٥ٓأ

نَآِإَوذۡٓ﴿ (28)
ۡ
بَۡر هِيمَٓٓبَوَّأ  :أي ﴾ٱۡۡلَۡيِتَٓٓمََكنَِٓٓۡلِ

 .(مكانا   )أي: مباءة له وجعلناه عيَّناه إذ واذكر

فع :قيل  )أي: انطمس أو السامء. إىل البيت ر 

ه عىل فبناه ،حوله ما ستفكن أرسلها بريح مكانه تعاىل اهلل فأعلمه ،الطوفان أيام (انمحى  أساسه( )أي: أ سِّ

ن﴿ القديم
َ
ٓٓأ ِرۡٓٓآ ٓ َشۡيِٓٓبٓٓت ّۡشِكّۡٓٓلَّ آئِفِيَٓٓبَۡيِتََٓٓوَطه  عَِٓٓوٱلَۡقآئِِميَٓٓلِلطَّ كَّ ودَِٓٓوٱلرُّ ج   ترشك لئال ذلك فعلنا :أي ﴾٢٦ٓٱلسُّ

ر بعباديت  فيه. ويصل به يطوف ملن واألقذار األوثان من بيتي وتطهِّ

ذ ِنوَٓ﴿ (27)
َ
 الصالة عليه إبراهيم أن روي به. واألمرِ  احلج بدعوة ﴾بِٱۡۡلَج ِٓ﴿ فيهم نادِ  ﴾ٱنلَّاِسِٓٓفٓٓأ

وا الناس أهيا يا :فقال قبيس أبا صعد والسالم ج   الرجال أصالب يف َمنْ  تعاىل اهلل فأسمعه ،ربكم بيت ح 

 :الباري فتح يف تعاىل اهلل رْحه حجر ابن احلافظ ]قال َُي جَّ  أن علمه يف سبق ممن غربوامل املرشق بني فيام النساء وأرحام

ت وكَٓ﴿ [قوي إسناده
ۡ
ٓٓيَأ ٓ ﴿ راجل مجع ،شاةم   ﴾رَِجاّل  ْعد   أتعبه هزولم بعري كلِّ  عىل وركبانا   :أي ﴾َضاِمرلٓٓك  َِٓٓوََعَ  ب 

له السفر تِيَٓ﴿ فهزَّ
ۡ
 بعيد. طريق :أي ﴾٢٧َٓعِميقٓلٓفَج  ٓٓك  ِِٓٓمنٓيَأ

مَۡٓٓمَن فِعَٓ﴿ ليحرضوا ﴾وا ٓل ِيَۡشَهدٓ ﴿ (26) وا ٓ﴿ ودنيوية دينية ﴾لَه  ر  ِٓٓٱۡسمََٓٓويَۡذك   اهلدايا إعداد دعن ﴾ٱّللَّ

يَّامٓلِٓفٓٓ﴿ وذبحها والضحايا
َ
ٓٓأ ۡعل وَم ت  ٓ ﴿ النحر أيام :وقيل احلجة. ذي عرش يه ﴾مَّ مَٓمآََعَ ِنٓ َٓرزََقه  ٓبَِهيَمةِٓٓم 

نَۡع ِمٓ 
َ
ج من اجلاهلية أهل عليه ملا وإزاحة إباحة   بذلك َأَمرَ  حلومها. من ﴾ِمۡنَهآفَُك  وا ٓٓٱِۡل  إىل ندبا   أو ،فيه التحر 

ع يف وهذا ومساواهتم. الفقراء مواساة وا ٓ﴿ (فقط للفقراء فالواجب )أقول: الواجب دون به املتطوَّ ۡطعِم 
َ
َٓوأ

 لوجوب.ل فيه واألْمر   املحتاج. ﴾٢٨ٓٱلَۡفقِيَٓ﴿ شدة :أي ،بؤس أصابه الذي ﴾ٱۡۡلَآئَِسٓ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڌڍڍڇڇڇ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳگگگگکککک

ںڱڱڱڱڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻں

ےےھھھھہ

ۇڭڭڭڭۓۓ

ۅۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىېىېېېۉۉ

 ۇئوئوئەئەئائائ

 
 



 873  عشر سابعال اجلزء               احلج سورة  

وا ٓٓث مَّٓ﴿ (26) مۡٓٓۡلَۡقض   عند واالستحداد اإِلبط ونتف واألظفار الشارب بقص وسخهم ليزيلوا ثم ﴾َتَفثَه 

مَۡٓٓوۡل وف وا ٓ﴿ اإِلحالل ورَه  وَّف وا ٓ﴿ احلج مواجب   :وقيل حجهم. يف الرِبِّ  من َينذرون ما ﴾ن ذ   الركن طواف ﴾َوۡلَطَّ

 أول ألنه ،القديم ﴾٢٩ٓٱلَۡعتِيقِٓٓبِٱۡۡلَۡيتِٓ﴿ الوداع طواف :وقيل التفث. ضاءق قرينة فإنه ،التحلل متام به الذي

 تعاىل. اهلل فمنعه ليهدمه إليه سار جبار من فكم ،اجلبابرة تسلط من امل ْعَتق أو للناس. وضع بيت

مَۡٓٓوَمنَٓذ لَِك ٓ﴿ (30) ِ َعظ  َم تِٓٓي  ر  ِٓٓح  ه. َُيل ال ما وسائرَ  أحكاَمه ﴾ٱّللَّ  من باحلج يتعلق وما مَ احلر أو هتك 

وَٓ﴿ مِ وامل ْحرِ  احلرام والشهر احلرام والبلد احلرام واملسجد الكعبة :وقيل التكاليف.  َخرْي   فالتعظيم ﴾َّلَّ ۥَٓخۡي َٓٓفه 

ِٓٓعندَٓ﴿ َله   ِحلَّۡتٓ﴿ ثوابا   ﴾َرب ِهِۦ 
 
مٓ َٓوأ نَۡع مٓ ٓلَك 

َ
ٓٓٱِۡل ۡتَلٓ َٓمآإِّلَّ ۡمٓ ٓي  ه.حت عليكم املتلوَّ  إال ﴾َعلَۡيك  م ما وهو ريم  رِّ  ح 

؛ منها موا فال ،تعاىل اهلل لَِغرْيِ  بِهِ  أ ِهلَّ  َوَما كامليتة لعارض  مه ما غري منها حترِّ  والسائبة كالبحرية ؛تعاىل اهلل حرَّ

ۡوَث نِِٓٓمنَٓٓٱلر ِۡجَسٓٓفَٱۡجتَنِب وا ٓ﴿
َ
تنب كام األوثان هو الذي الرجس فاجتنبوا ﴾ٱِۡل  يف ةاملبالغ غاية وهو األنجاس. جت 

ورِٓٓقَۡوَلَٓٓوٱۡجتَنِب وا ٓ﴿ عبادهتا عن والتنفري تعظيمها عن النهي  األوثان عبادة فإن ،ختصيص بعد تعميم   ﴾٣٠ٓٱلزُّ

ور. رأس  باهلل اإِلرشاكَ  الزور شهادة َعَدلْت » :قال والسالم الصالة عليه أنه) روي ملا ،الزور شهادة :وقيل الز 

 .[تعاىل اهلل امرْحه والرتمذي داود أبو اإلمام هروا] (اآلية هذه وتال ،ثالثا   «تعاىل
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َنَفآءَٓ﴿ (31) ِٓٓح  ّۡشِكِيََٓٓغۡيَٓ﴿ له خملصني ﴾ّلِلَّ ٓم 
ٓ ِٓٓي ّۡشِكَۡٓٓوَمنٓبِهۦِ  نََّمآبِٱّللَّ

َ
َمآءِِٓٓمنََٓٓخرَّٓٓفََكأ  ألنه ﴾ٱلسَّ

 الكفر حضيض إىل اإِليامن أوج من سقط

هٓ ﴿ ۡيٓ َٓفتَۡخَطف  ع ئةالردي األهواء فإن ﴾ٱلطَّ  توزِّ

وۡٓ﴿ أفكاره
َ
ِيحٓ ٓبِهَِٓٓتۡهوِيٓأ  ﴾٣١َٓسِحيقٓلَٓمََكنٓلِٓفٓٓٱلر 

ح قد الشيطان فإن بعيد.  يف (به رمى )أي: به طوَّ

 فقد تعاىل اهللب يرشك ومن :واملعنى الضاللة.

 اهلالكني. أحد يشبه هالكا   نفسه هلكت

مَۡٓٓوَمنَٓذ لَِك ٓ﴿ (32) ِ َعظ  َِٓٓشَعىئِرَٓٓي   اهلل دينَ  ﴾ٱّللَّ

 ،اهلدايا أو نسكه. ومواضع احلج فرائض أو .عاىلت

 بعده. ما لظاهر أوفق وهو ،احلج معامل من ألهنا

ها تارَ  أن وتعظيم   روي األثامن. غالية سامنا   حسانا   خت 

 يف جهل أليب مجل فيها ،بدنة مئة أهدى ملسو هيلع هللا ىلص أنه

ة أنفه رَّ  ريض عمر وأن ،ذهب من (حلقة )أي: ب 

 ط لبت (كريمة ناقة أي:) نجيبة أهدى عنه تعاىل اهلل

ل وبَِٓٓتۡقَوىِٓمنٓفَإِنََّها﴿ دينار مئة بثالث منه ٓٱلۡق 
 هبام. واآلمرة   والفجور التقوى منشأ ألهنا القلوب وَذَكرَ  القلوب. تقوى ذوي أفعال من تعظيمها فإن ﴾٣٢

مۡٓ﴿ (33) َجلٓلٓإَِلٓىَٓمَن فِعٓ ٓفِيَهآلَك 
َ
ٓٓأ َسم   ٓٓٓث مَّٓٓمُّ ها منافع فيها لكم :أي ﴾٣٣ٓٱلَۡعتِيقِٓٓۡيتِٓٱۡۡلَٓٓإَِلََٓٓمِلَُّها  درِّ

 منها. أعظم دينية منافع وبعده ،ت نحر أن إىل وظهِرها وصوفِها ونسلِها

ةلَٓٓولِك  ِٓ﴿ (34) مَّ
 
 قربانا   أو ،متعبَّدا   ﴾َمنَسَك َٓٓجَعلۡنَا﴿ (اإلسالم تعاىل اهلل عند والدين) دين أهل ولكلِّ  ﴾أ

وا ٓ﴿ تعاىل اهلل إىل به يتقربون ر  َۡذك  ِ ِٓٓٱۡسمَٓٓل  ٓ ﴿ تعاىل لوجهه (ذبيحتهم )أي: نسيكتهم وجيعلوا ،غريه دون ﴾ٱّللَّ ََٓعَ
مَٓما ِنٓ َٓرزََقه  نَۡع ِمٓ ٓبَِهيَمةِٓٓم 

َ
مۡٓ﴿ ذبحها عند ﴾ٱِۡل ۥَٓٓٓو ِحدٓ ٓإَِل ه ٓٓفَإَِل ه ك  وا ٓ ٓفَلَه  ۡسلِم 

َ
 وال ،الذكر أو التقرب أخلصوا ﴾أ

ِٓ﴿ باإِلرشاك تشوبوه ِ ۡخبِتِيََٓٓوبَّش   املخلِصني. أو املتواضعني ﴾٣٤ٓٱلۡم 

ِينَٓ﴿ (35) ٓ ٓذ كِرَٓٓإِذَآٱَّلَّ مۡٓٓوَِجلَۡتٓٓٱّللَّ ٓ َٓوٱلصَّ ِبِينَٓ﴿ عليها جالله أشعة إِلرشاق منه هيبة   ﴾ق ل وب ه  ََٓٓٓعَ َٓما
مۡٓ َصاَبه 

َ
قِيِمٓ﴿ واملصائب الكلف من ﴾أ لَو ةَِٓٓوٱلۡم  ا﴿ أوقاهتا يف ﴾ٱلصَّ مَۡٓرزَقَۡن َٓٓوِممَّ ونَٓٓه   اخلري. وجوه يف ﴾٣٥ٓي نفِق 

مَٓجَعلَۡن َها﴿ َبَدَنة مجع ﴾َوٱۡۡل ۡدنَٓ﴿ (38) ِنٓلَك  َِٓٓشَعىئِرِٓٓم   تعاىل. اهلل رشعها التي دينه أعالم من ﴾ٱّللَّ

مۡٓ﴿ وا ٓ﴿ ودنيوية دينية منافع ﴾َخۡي  ٓٓفِيَهآلَك  ر  ِٓٓٱۡسمَٓٓفَٱۡذك   إال إله ال أكرب اهلل :ذبحها عند تقولوا بأن ﴾َعلَۡيَهآٱّللَّ

ن وب َهآوََجبَۡتٓٓفَإِذَا﴿ وأرجلهن أيدهين صففن قد قائامت ﴾َصَوآفَّ ٓ﴿ وإليك منك اللهم أكرب واهلل اهلل  ﴾ج 

ڀڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڍڇڇڇڇچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳڳگگگگککک

ڻڻںںڱڱڱڱ

ہہہہۀۀڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےھےھھھ

ۅۋٴۇۋۈۈۆۆۇ

ائىىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 جتيبىبمبخبحبجبيئمئىئحئجئی
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وا ِٓٓمۡنَهآفَُك  وا ٓ﴿ املوت عن كناية وهو ،األرض عىل سقطت ۡطعِم 
َ
 غري من يعطى وبام عنده بام الرايَض  ﴾ٱلَۡقانِعََٓٓوأ

ۡعََتَّ ٓ﴿ مسألة ض) ﴾َوٱلۡم  ۡرَن َهآَكَذ لَِكٓ﴿ (َيسأل أن غري من للسؤال املتعرِّ مَۡٓٓسخَّ هتا ِعظمها مع ﴾لَك   حتى وقوَّ

ة   وحتبسوها باركة( لتبقى بالِعقال تربطوها )أي: وهال  قِ عْ فتَ  منقادة تأخذوها  اهتابَّ لَ  يف تطعنون ثم ،قوائمها صافَّ

مۡٓلََعلَّٓ﴿ (العنق أسفل من النَّحر لحم :ةبَّ اللَّ ) ونَٓٓك  ر   واإلخالص. ببالتقر   عليكم إنعامنا ﴾٣٦ٓتَۡشك 

ََٓٓينَاَلٓٓلَن﴿ (37) َها﴿ القبول موقعَ  منه يقع ولن رضاه   يصيب لن ﴾ٱّللَّ ق   :أي ﴾ۡل  وم  َٓوَّلٓ﴿ هبا املتصدَّ
ٓ َٓوَل ِكن﴿ ودماء حلوم إهنا حيث من ،بالنحر امل هراقة ﴾دَِمآؤ َها ۡمٓ ٓٱِلَّۡقَوىٓ َٓينَاَّل   يصحبه ما يصيبه ولكن ﴾ِمنك 

 اجلاهلية أهل كان :وقيل له. واإِلخالص إليه والتقرب تعاىل أمره تعظيم إىل تدعوكم التي قلوبكم تقوى من

رََهآَكَذ لَِكٓ﴿ فنزلت املسلمون به فهمَّ  ،تعاىل اهلل إىل قربة بدمائها الكعبة لطَّخوا القرابني ذبحوا إذا مَۡٓٓسخَّ ٓلَك 
وا ٓ  ِ َِِٓٓل َكب  ه عليه َيقدر ال ما عىل باقتداره عظمته لتعرفوا :أي ﴾ٱّللَّ دوه غري   التكبري هو :وقيل بالكربياء. فتوحِّ

ٓ ﴿ الذبح أو اإِلحالل عند ۡم َٓٓمآََعَ ِٓ﴿ هبا التقرب وكيفية تسخريها طريق إىل أرشَدكم ﴾َهَدى ك  ِ  ﴾٣٧ٓٱلۡم ۡحِسنِيََٓٓوبَّش 

 ويذرونه. يأتونه فيام املخلِصني

(36) ﴿
َٓٓإِنَّٓ ِينََٓٓعنِٓٓي َد فِعٓ ٓٱّللَّ ﴿ عنهم الدفع يف يبالغ أي: ﴾َءاَمن ٓوا ٓ ٓٱَّلَّ

َٓٓإِنَّٓ َّٓٓلٓٓٱّللَّ ِبُّ ََّٓٓي   أمانة يف ﴾َخوَّانٓلٓك 

ورٓ ﴿ تعاىل اهلل ب كمن ؛لنعمته ﴾٣٨َٓكف   ينرصهم. وال فعلهم يرتيض فال ،بذبيحته األصنام إىل يتقرَّ
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ذِنَٓ﴿ (36)
 
ص ﴾أ خِّ ِينَٓ﴿ ر   أي: ﴾تَل ونَٓي َق ٓٓلَِّلَّ

مۡٓ﴿ املرشكون يقاتلهم للذين نَّه 
َ
وا ٓ ٓبِأ لِم   بسبب ﴾ظ 

 وكان ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب وهم ،ظ لموا أهنم

 مرضوب بني من يأتونه وكانوا ،يؤذوهنم املرشكون

 فإين اصربوا :هلم فيقول إليه يتظلمون ،ومشجوج

 أول وهي فأنزلت. هاجر حتى ،بالقتال أومر مل

ي ما دبع لالقتا يف نزلت آية  وسبعني نيف يف عنه هن 

﴿ آية
َِٓٓإَونَّٓ ٓ ٓٱّللَّ  هلم وَعدَ  ﴾٣٩ٓلََقِديرٓ ٓنَۡصِهِمََۡٓٓعَ

 عنهم. الكفار أذى بدفع وعدَ  كام بالنرص

ِينَٓ﴿ (40) وا ٓٓٱَّلَّ ۡخرِج 
 
 مكة يعني ﴾دَِي رِهِمِٓمنٓأ

ٓٓ﴿ به استحقوه موجب بغري ﴾َحق ٓ ٓبَِغۡيِٓ﴿ نٓإِّلَّ
َ
ٓأ

ول وا ٓ َِٓٓدۡفعٓ َٓولَۡوَّلٓٓٱّللَّ  َٓٓربُّنَآَيق  َٓبۡعَضه مٓٱنلَّاَسٓٓٱّللَّ
ٓ  الكافرين عىل منهم املؤمنني بتسليط ﴾بِبَۡعضل

َمۡتٓ﴿ ِ د  َّه  بت ﴾ل  أهل عىل املرشكني باستيالء خل رِّ

 بيع ﴾َوبِيَعٓ ﴿ الرهبانية صوامع ﴾َصَو ِمعٓ ﴿ امللل

﴿ النصارى
 ﴾َوَمَس ِجدٓ ﴿ اليهود كنائس ﴾وََصلََو تٓ 

ِٓٓٱۡسمٓ ٓفِيَهآي ۡذَكرٓ ﴿ لمنياملس مساجد ت «مساجد  »لـ أو ،لألربع صفة   ﴾آ َكثِيٓ ٓٱّللَّ صَّ ﴿ تفضيال   هبا خ 
نَّٓ َ َٓوَلَنص 

 ٓ ۥٓ َٓٓمنٓٱّللَّ ه   وأكارسة العرب صناديد عىل واألنصار املهاجرين سلَّط بأن وعده أنَجزَ  وقد دينه. ينرص من ﴾يَنص  

﴿ مودياره أرضهم وأورثهم ،وقياِصهتم العجم
َٓٓإِنَّٓ  يشء. يامنعه ال ﴾٤٠َٓعزِيزٓ ﴿ نرصهم عىل ﴾لََقوِيٓلٓٱّللَّ

ِينَٓ﴿ (41) مۡٓٓإِنٓٱَّلَّ نَّ ه  كَّ ۡرِضِٓٓفٓٓمَّ
َ
وا ٓٓٱِۡل قَام 

َ
لَو ةَٓٓأ َكو ةَٓٓوََءاتَو ا ٓٓٱلصَّ وا ٓٓٱلزَّ َمر 

َ
وِفَٓٓوأ نَكرِٓ َٓعنَِٓٓوَنَهۡوا ٓٓبِٱلَۡمۡعر   ﴾ٱلۡم 

ة عىل دليل وفيه بالء. قبل ثناء وهو أ خرجوا، للذين وصف  ذلك يستجمع مل إذ الراشدين، اخللفاء أمر صحَّ

ِٓ﴿ (]النسفي[ ملسو هيلع هللا ىلص دحممَّ  ةأمَّ  هم عنه: تعاىل اهلل ريض احلسن )وعن املهاجرين من غريهم ورَِٓٓع قِبَةٓ َٓوّلِلَّ م 
 
 ﴾٤١ٓٱِۡل

 حكمه. إىل َمرجعها فإنَّ 

ب وكَِٓٓإَون﴿ (44ـ43ـ42) ِ بَۡتَٓٓفَقدۡٓٓي َكذ  مَۡٓٓكذَّ ودٓ ٓوَََعد ٓٓن وحٓلٓقَوۡمٓ َٓقۡبلَه   ٤٣ٓل وطٓلَٓوقَوۡمٓ ٓإِبَۡر هِيمََٓٓوقَوۡمٓ  ٤٢َٓوَثم 
ٓ ۡصَح ب 

َ
بوا قد هؤالء فإن ،التكذيب يف بأوحدي   ليس فهو كذبوه إن قومه بأن ملسو هيلع هللا ىلص له تسلية   ﴾َمۡدَيَن َٓٓوأ  َكذَّ

َبٓ﴿ قومه قبل رسلهم ِ ذ  ٓ َٓوك  وَس   ،يكذبوه ومل إرسائيل بنو قومه ألن ،للمفعول الفعل وبنى النَّظم فيه غريَّ  ﴾م 

ٓ﴿ وأشَيع أعظم كانت وآياتِه ،أشنع كان تكذيبه وألن القبط. كذبه وإنام ۡملَۡيت 
َ
 حتى فأمهلتهم ﴾لِلَۡك فِرِينَٓٓفَأ

رة آجاهلم (انقضت )أي: انرصمت ۡمٓ ٓث مَّٓ﴿ املقدَّ َخۡذت ه 
َ
 بتغيري عليهم إنكاري أي: ﴾٤٤ٓنَِكيََِٓٓكنَٓٓفََكۡيَفٓٓأ

 خرابا . والعامرة هالكا   واحلياة حمنة النعمة

ڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇچڇچچچڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

کگکککڑڑژ

ڱڳڳڳڳگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ھھھھہہہہ

ۇڭڭڭڭۓۓےے

ۋٴۇۈۈۆۆۇ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

 یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ
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ي ِن﴿ (45)
َ
ِنٓفََكأ ۡهلَۡكَن َهآقَۡريَةٓ ٓم 

َ
ٓ َٓخاوِيَةٓ ٓفَِهَٓ﴿ أهل ها :أي ﴾َظالَِمة َٓٓوِهَٓ﴿ أهلها بإهالك ﴾أ ََٓعَ

وِشَها ر   فوق فسقطت حيطاهنا هتدمت ثم سقوفها تفخرَّ  بنياهنا تعطََّل  بأن ،سقوفها عىل حيطاهنا ساقطة   ﴾ع 

لَةلَٓٓوبِۡئلٓ﴿ وسالمتها عروشها بقاء مع خالية وأ السقوف. َعطَّ  ال ت ركت البوادي يف عامرة بئر   وكم :أي ﴾مُّ

ِشيدٓ َٓوقَۡصٓل﴿ أهلها هلالك منها يستقى ص أو مرفوع   ﴾٤٥ٓمَّ  ساكنيه. عن أخليناه (باجِلصِّ  مطل )أي: جمصَّ

فَلَمۡٓ﴿ (48)
َ
وا ٓٓأ ۡرِضِٓٓفٓٓيَِسي 

َ
 وإن وهم فيعتربوا. املهَلكني مصارع لريوا سافرواي أن عىل هلم حث   ﴾ٱِۡل

ونَٓ﴿ لذلك يسافروا فلم سافروا قد انواك مَۡٓٓفَتك  َٓٓٓيۡعقِل ونَٓٓق ل وبٓ ٓلَه   حصل بام التوحيد من ي عقل أن جيب ما ﴾بَِها

وۡٓ﴿ واالستدالل صاراالستب من هلم
َ
 من بحال والتذكري الوحي من ي سمع أن جيب ما ﴾بَِها ٓٓيَۡسَمع ونََٓٓءاذَانٓ ٓأ

بَۡص رٓ َٓتۡعَمَّٓٓلٓٓفَإِنََّها﴿ آثارهم شاهدوا
َ
ل وب َٓٓتۡعَمَٓٓوَل ِكنٓٱِۡل ورِِٓٓفٓٓٱلَِّتٓٓٱلۡق  د   ليس :أي االعتبار. عن ﴾٤٦ٓٱلصُّ

فت )أي: أِيَفْت  وإنام مشاعرهم يف اخللل ُدورِ ﴿ كروذ التقليد. يف واالهنامك اهلوى باتباع عقوهلم (َضع   ﴾الص 
زال ونفي للتأكيد ل ،املجاز( )أي: تجو   البرص. خيص   الذي املتعارف ليس احلقيقي العمى أن عىل للتنبيه وفصَّ

ْعىم هِذهِ  ِف  اكنَ  َوَمنْ ﴿ :نزلت لّما :قيل
َ
 أعمى الدنيا يف أنا اهلل! رسول يا :مكتوم أم ابن قال [72 ]اإلرساء: ﴾أ

َٓٓتۡعَمَّٓٓلَٓٓفإِنََّها﴿ :فنزلت أعمى؟ اآلخرة يف أفأكون
َ
َٓٓتۡعَمَٓٓوَل ِكنٓبَۡص رٓ ٱِۡل ل وب  ورِِٓٓفٓٓٱلَِّتٓٓٱۡلق  د   .﴾ٱلصُّ
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د ﴾بِٱلَۡعَذاِبَٓٓويَۡستَۡعِجل ونََكٓ﴿ (47)  به املتوعَّ

ۡلَِفَٓٓولَن﴿ ٓ َٓي  ۥ ٓٓٱّللَّ  يف اخل لف المتناع ﴾وَۡعَده 

 ،حني بعد ولو به أوعدهم ما فيصيبهم ،خربه

ل ال صبور لكنه ﴿ بالعقوبة يَعجِّ
ايَوِۡٓٓإَونَّٓ ِٓعندَٓٓم 

لِۡفَٓٓرب َِكٓ
َ
آَسنَةلَٓٓكأ ِمَّ ونَٓٓم   لتناهي بيان   ﴾٤٧َٓتع دُّ

 أو الطِّوال. امل َددَ  استقرص حتى ،وتأنيه صربه

 حقيقة. أيامه وطول عذابه لتامدي

ي ِن﴿ (46)
َ
ِنَٓوَكأ  قرية أهل من وكم ﴾قَۡريَةٓ ٓم 

ۡملَۡيت ٓ﴿
َ
 مثلكم ﴾َظالَِمة َٓٓوِهَٓ﴿ أمهلتكم كام ﴾لََهآأ

َخۡذت َهآث مَّٓ﴿
َ
 وإىل ﴾٤٨ٓٱلَۡمِصيٓ ِٓإَوَلَّٓ﴿ بالعذاب ﴾أ

 اجلميع. مرجع حكمي

َهآق ۡلٓ﴿ (46) يُّ
َ
أ َٓٓيى  خطاب هذا) ﴾ٱنلَّاس 

ٓٓ﴿ (مجيعا   والكافرين للمسلمني نَا ٓٓإِنََّما
َ
مۡٓٓأ ٓنَِذيرٓ ٓلَك 

بِيٓ  ح ﴾٤٩ٓمُّ  واالقتصار   به. َأنَذركم ما لكم أوضِّ

 ألن الفريقني ذكرو اخلطاب عموم مع اإِلنذار عىل

 املؤمنني َذَكرَ  وإنام ،للمرشكني وَمساقه الكالم صدر

 .(الكفار غيظ )أي: غيظهم يف زيادة   وثواهَبم

ِينَٓ﴿ (50) ۡغفَِرة ٓٓلَه مٓٱلصَّ لَِح تِٓٓوََعِمل وا َٓٓءاَمن وا ٓٓفَٱَّلَّ ﴿ منهم َبَدرَ  ملِا ﴾مَّ
 اجلنة. هي ﴾٥٠َٓكرِيمٓ َٓورِۡزقٓ 

ِينَٓ﴿ (51) َع ِجزِينَٓ﴿ واإِلبطال بالردِّ  ﴾َءاَي تِنَآِفٓٓٓۡوا َٓسعََٓٓوٱَّلَّ َلىئَِكٓ﴿ مسابقني ﴾م  و 
 
ٓٓأ ۡصَح ب 

َ
 ﴾٥١ٓٱۡۡلَِحيمِٓٓأ

 .(جهنم دركات من) َدَركة اسم :وقيل املوقدة. النارِ 

(52) ﴿ٓٓ رَۡسلۡنَآَوَما
َ
ولٓلِٓمنَٓقۡبلَِكِٓٓمنٓأ  الناس يدعو ددةجم برشيعة تعاىل اهلل بعثه َمن الرسول   ﴾نَِب ٓ َٓوَّلٓٓرَّس 

ه والنبيَّ  ،إليها  عليهم وعيسى موسى بني كانوا الذين إرسائيل بني كأنبياء سابق؛ رشع لتقرير بعثه وَمن يعم 

ٓٓ﴿ هبم أمته علامء ملسو هيلع هللا ىلص النبي َشبَّهَ  ولذلك والسالم. الصالة ٓىٓإِذَآإِّلَّ ر إذا :أي ﴾َتَمنَّ  ما نفسه يف (هيَّأ )أي: زوَّ

لَۡقٓ﴿ هيواه
َ
يۡٓٓأ ۡمنِيَّتِهِۦِٓفَٓٓٓط نٓ ٱلشَّ

 
 عىل ليغان وإنه» :والسالم الصالة عليه قال كام ،بالدنيا اشتغاله يوجب ما ﴾أ

﴿ [تعاىل اهلل رْحه مسلم اإلمام أخرجه] «مرة سبعني اليوم يف اهلل فأستغفر قلبي
ٓ َٓفيَنَسخٓ  ۡيَط نٓ ٓي لِۡقَٓٓمآٱّللَّ  في بطل ه ﴾ٱلشَّ

زيله )أي: يزُيه ما إىل واإِلرشاد يهإل الركون عن بعصمته به وَيذهب   ِۡكمٓ ٓث مَّٓ﴿ (ي  ٓ َٓي  ٓٓٱّللَّ ْثبت ثم ﴾َءاَي تِهِۦ   ي 

ٓ ﴿ اآلخرة أمر يف االستغراق إىل عيةالدا آياته  هبم. يفعله فيام ﴾٥٢َٓحِكيمٓ ﴿ الناس بأحوال ﴾َعلِيمٓ َٓوٱّللَّ

َۡجَعَلٓ﴿ (53) ِ ۡيَط نٓ ٓي لِۡقَٓٓمآل   عرفه ظاهر أمر   امللقى أن عىل يدل   وذلك نه.م الشيطان لتمكني علة   ﴾ٱلشَّ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇچچچچڃڃڃ

ڎڌڌڍڍڇڇڇ

گککککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀۀڻڻڻںڻںڱڱ

ےھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓےۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ەئائائىىېېېېۉۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 ییییىئىئىئېئېئ
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﴿ واملبطل املحق
ِينَٓٓفِۡتنَةٓ  ٓٓق ل وبِِهمِٓفٓٓل َِّلَّ َرض  ۡم َٓٓوٱلَۡقاِسيَةِٓ﴿ ونفاق شك   ﴾مَّ ﴿ املرشكني ﴾ق ل وب ه 

 ﴾ٱلظَّ لِِميَِٓٓإَونَّٓ

 واملؤمنني. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن أو احلق. عن ﴾٥٣ٓبَعِيدٓلِٓشَقاقٓ ٓلَِفٓ﴿ الفريقني يعني

ِينََٓٓوِلَۡعلَمَٓ﴿ (54) وت وا ٓٓٱَّلَّ
 
نَّهٓ ٓٱلۡعِلۡمَٓٓأ

َ
ب َِكِٓٓمنٓٱۡۡلَقُّٓٓأ  تعاىل اهلل عند من النازل احلقَّ  هو القرآن أن ﴾رَّ

ۡم ََّٓٓل ۥَٓفت ۡخبَِتٓ﴿ تعاىل باهلل أو ،بالقرآن ﴾بِهِۦَٓفي ۡؤِمن وا ٓ﴿ ﴿ واخلشية باالنقياد (فتخضع) ﴾ق ل وب ه 
َِٓٓإَونَّٓ ٓلََهادِٓٓٱّللَّ

ِٓ ۡستَقِيمٓلِٓصَر طٓلٓإَِلٓ ﴿ عليهم أشَكَل  فيام ﴾َءاَمن وٓا ٓٓينَٓٱَّلَّ  احلق. هو ما إىل يوصلهم صحيح نظر   هو ﴾٥٤ٓمُّ

ِينَٓٓيََزال َٓٓوَّلٓ﴿ (55) وا ٓٓٱَّلَّ ِۡنهٓ ﴿ شك   يف ﴾ِمۡريَةلِٓٓفَٓٓكَفر  ٓ ﴿ الرسول أو ،القرآن من ﴾م  مٓ َٓحتَّ تِيَه 
ۡ
ٓتَأ

اَعةٓ  ﴿ املوت أو ،أرشاطها أو ،القيامة ﴾ٱلسَّ
وۡٓ﴿ فجأة ﴾َبۡغتَةٓ 

َ
مۡٓٓأ تِيَه 

ۡ
 ي قتلون حرب   يوم ﴾٥٥َٓعقِيمٓ ٓيَۡومٓ َٓعَذاب ٓٓيَأ

 يلد ال عقيم كأنه ،شفاعة وال إيامن وال توبة فيه ي قبل ال نهأل بالعقم َوَصَفه )أقول: القيامة يوم بدر.أو كيوم فيه

 .(قبوال   تقبلهم وال ثوابا   عمل هم فيه يثمر وال خريا   هلم
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لۡك ٓ﴿ (58) ِٓٓيَۡوَمئِذٓلٓٱلۡم  َّ ِ  تزول يوم :أي ﴾ّلل 

هم :أي) مريتهم  دار انقضاء بعد أي )أقول: (شك 

 وىلألا النشأة يف كان وإن ،واالختبار االبتالء

 تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال كام ،كذلك أيضا  

مٓ ﴿ عنهم( ۡمٓ ََٓيۡك  ِينَٓ﴿ باملجازاة ﴾بَيۡنَه  َٓءاَمن وا ٓٓفَٱَّلَّ
 .﴾٥٦ٓٱنلَّعِيمَِٓٓجنَّ تِِٓٓفٓٓٱلصَّ لَِح تِٓٓوََعِمل وا ٓ

ِينَٓ﴿ (57) وا َٓٓوٱَّلَّ ب وا َٓٓكَفر  َلىئَِكَٓٓي تِنَاأَِبَٓوَكذَّ و 
 
ٓفَأ

مۡٓ ِهيٓ َٓعَذابٓ ٓلَه   الثاين اخلرب يف الفاء وإدخال ﴾٥٧ٓمُّ

 باجلنات املؤمنني إثابة أن عىل تنبيه   األول دون

ل    مسبَّب   رينالكاف عقاب وأن ،تعاىل اهلل من تفض 

مۡٓ﴿ :قال فلذلك أعامهلم. عن  :يقل ومل ﴾َعَذابٓ ٓلَه 

 عذاب. يف هم

ِينَٓ﴿ (56) وا َٓٓوٱَّلَّ َِٓٓسبِيلِِٓٓفَٓٓهاَجر  ٓث مَّٓٓٱّللَّ
وۡٓ﴿ اجلهاد يف ﴾ق تِل ٓوا ٓ

َ
مٓ َٓمات وا ٓٓأ ز َقنَّه  ٓ ٓلََيۡ ٓرِزۡق آٱّللَّ

ى وإنام ونعيَمها. اجلنةَ  ﴾ا َٓحَسنٓ  تِل من بني سوَّ  يف ق 

 الستوائهام الوعد يف أنفه حتف مات وَمن هاداجل

تِلوا الذين هؤالء اهلل! نبي يا :قالوا عنهم تعاىل اهلل ريض الصحابة بعض أن روي العمل. وأصل القصد يف  قد ق 

﴿ فنزلت متنا؟ إن لنا فام ،جاهدوا كام معك نجاهد ونحن ،اخلري من تعاىل اهلل أعطاهم ما علمنا
َِٓٓإَونَّٓ ٓلَه وَٓٓٱّللَّ

 حساب. بغري يرزق فإنه ﴾٥٨ٓٱلرَّ زِقِيََٓٓخۡيٓ 

َٓٓل ۡدِخلَنَّه م﴿ (56) ۡدَخل  ٓٓمُّ ۥ  بونه ما فيها اجلنة هو ﴾يَرَۡضۡونَه  ﴿ ُي 
َِٓٓإَونَّٓ  وأحوال بأحواهلم ﴾لََعلِيمٓ ٓٱّللَّ

 العقوبة. يف يعاجل ال ﴾٥٩َٓحلِيمٓ ﴿ َمعادهم

وقَِٓٓمآبِِمۡثلََِٓٓعقََبَٓٓوَمنَۡٓٓذ لَِك ٓ﴿ (80)  إىل باملعاودة ﴾َعلَۡيهِٓٓب ِغَٓٓث مَّٓ﴿ االقتصاص يف َيِزدْ  ومل ﴾بِهِۦَٓبٓع 

نَّهٓ ﴿ العقوبة َ ﴿ حمالة ال ﴾ٱّللَّ  َٓٓلَنص 
َٓٓإِنَّٓ وٓلٓٱّللَّ ور ٓٓلََعف   ألجل) االنتقام يف هواه اتبع حيث للمنترص. ﴾٦٠َٓغف 

ُمورِ  َعْزمِ  لَِمنْ  ذلَِك  إِنَ  َفرَ َوغَ  َصَبَ  َولََمنْ ﴿ :بقوله إليه تعاىل اهلل ندب عام وأعرض (نفسه
ُ
 .[43 :الشورى] ﴾اْل

ه ويغفر يعفو كان ملا شأنه وتعايل قدرته كامل مع تعاىل فإنه ،واملغفرة العفو عىل باحلثِّ  تعريض وفيه  بذلك فغري 

 ضده. عىل القادر إال بالعفو يوصف ال إذ ،العقوبة عىل قادر تعاىل أنه عىل وتنبيه أوىل.

﴿ النرص ذلك أي: ﴾لَِكَٓذ ٓ﴿ (81)
نَّٓ
َ
َٓٓبِأ َۡلٓٓي ولِجٓ ٓٱّللَّ ۡلِِٓٓفٓٓٱنلََّهارََٓٓوي ولِجٓ ٓٱنلََّهارِِٓٓفٓٓٱلَّ  اهلل أن بسبب ﴾ٱلَّ

 ذلك ومن ،املتعاندة األشياء بني املداولة عىل عادت ه جار   ،بعض عىل بعضها األمور تغليب عىل قادر تعاىل

پپٻپٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٿٿٿٿٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڇڇڇچچچچ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگکگکککڑڑژژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

وئوئەئەئائائىىېېې

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
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 مكان يف الليل ظلمة بتحصيل أو ،منه ينقص ما فيه يزيد بأن ،اآلخر يف (روالنها الليل )أي: املََلَوْينِ  أحد إيالج

﴿ بإطالعها ذلك وعكس ،الشمس بتغييب النهار ضوء
نَّٓ
َ
ََٓٓوأ  واملعاَقب املعاقِب قول يسمع ﴾َسِميع  ٓٓٱّللَّ

 هيملهام. فال أفعاهلام يرى ﴾٦١ٓبَِصي ٓ﴿

﴿ والعلم القدرة بكامل الوصف ﴾َذ لَِكٓ﴿ (82)
نَّٓ
َ
َٓٱٓبِأ وَّٓٓللَّ  وجوب فإن وحده. لذاته الواجب ﴾ٱۡۡلَقُّٓٓه 

﴿ عداه وبام بذاته عاملا   ،سواه يوجد ما لكل مبدأ   يكون أن يقتضيان ووحدته وجوده
نَّٓ
َ
ونََٓٓمآَوأ ٓمِنٓيَۡدع 

ونِهِۦ وَٓ﴿ إهلا   ﴾د  ﴿ األلوهية باطل أو ،ذاته حدِّ  يف املعدوم ﴾ٱلَۡب ِطل ٓٓه 
نَّٓ
َ
ََٓٓوأ وَٓٓٱّللَّ  األشياء عىل ﴾ٱلَۡعِلُّٓٓه 

 سلطانا . منه وأكرب شأنا   منه أعىل يشء ال ،رشيك له يكون أن عىل ﴾٦٢ٓٱلَۡكبِيٓ ﴿

لَمۡٓ﴿ (83)
َ
نَّٓٓتَرَٓٓأ

َ
َٓٓأ نَزَلٓٓٱّللَّ

َ
َمآءِِٓٓمنَٓٓأ َٓٓفت ۡصبِحٓ َٓمآءٓ ٓٱلسَّ ۡرض 

َ
ة  ٓٓٱِۡل َِۡضَّ َٓٓإِنَُّٓٓم  ٓٓٱّللَّ  لطفه أو علمه يصل ﴾لَِطيف 

 والباطنة. الظاهرة بالتدابري ﴾٦٣َٓخبِي ٓ﴿ وَدقَّ  َجلَّ  ما كل إىل

َم َو تِِٓٓفَٓٓمآَّلَّ ۥ﴿(84) ۡرِضٓ ِٓفَٓٓوَمآٱلسَّ
َ
لكا   َخلقا   ﴾ٱِۡل ﴿ وم 

َِٓٓإَونَّٓ وَٓٓٱّللَّ  يشء كلِّ  عن ذاته يف ﴾ٱلَۡغِنُّٓٓلَه 

 وأفعاله. بصفاته للحمد املستوِجب   ﴾٦٤ٓٱۡۡلَِميدٓ ﴿
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لَمۡٓ﴿ (85)
َ
نَّٓٓتَرَٓٓأ

َ
َٓٓأ رَٓٓٱّللَّ مَٓسخَّ آلَك  ِٓفٓٓمَّ

ۡرِضٓ
َ
ة لكم لةمذلَّ  جعلها ﴾ٱِۡل َعدَّ  ملنافعكم م 

لَۡكٓ﴿ ۡمرِهِۦٓٱۡۡلَۡحرِِٓٓفََٓٓتۡرِيَٓوٱلۡف 
َ
َمآءََٓٓوي ۡمِسك ٓٓبِأ ٓٱلسَّ

ن
َ
َٓٓتَقعَٓٓأ ۡرِضََٓٓعَ

َ
 خلقها بأن ،تقع أن من :أي ﴾ٱِۡل

ٓ﴿ االستمساك إىل متداعية صورة عىل ٓٓإِّلَّ  ﴾بِإِۡذنِهِۦٓ 

 رد   وفيه القيامة. يوم لكوذ ،بمشيئته إال

 األجسام لسائر مساوية   فإهنا ،بذاهتا الستمساكها

 قبول اهلابط للميل قابلة   فتكون ،اجلسمية يف

﴿ غريها
َٓٓإِنَّٓ ٓٓبِٱنلَّاِسٓٓٱّللَّ  حيث ﴾٦٥ٓرَِّحيمٓ ٓلَرَء وف 

 أبواب عليهم وفَتَح  ،االستدالل أسباب هلم هيَّأ

 املضار. أنواع عنهم ودفع ،املنافع

وَٓ﴿ (88) ِيٓٓٓوَه  مۡٓٓٱَّلَّ ۡحيَاك 
َ
 كنتم أن عدب ﴾أ

مۡٓٓث مَّٓ﴿ ونطفا   عناِص مجادا ؛  جاء إذا ﴾ي ِميت ك 

ۡم ٓٓث مَّٓ﴿ أجلكم ۡيِيك  ﴿ اآلخرة يف ﴾َي 
نَس نَٓٓإِنَّٓ ٓٱۡۡلِ

ور ٓ  ظهورها. مع تعاىل اهلل لنعم جلحود   ﴾٦٦ٓلََكف 

ةلٓٓل ِك  ِٓ﴿ (87) مَّ
 
 ﴾َمنَسَكٓ َٓجَعلۡنَا﴿ دين أهل ﴾أ

 وسنة رشيعتنا وأمر ديننا نامهَّ  واجعل ،برشعك املتعبدين من اجعلنا اللهم )أقول: هبا دواتعبّ  رشيعة أو ،دا  متعبَّ 

مۡٓ﴿ (تعاىل اهلل ألولياء واملحبة وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بأخالق كنيمتمسِّ  نبينا وه  ٓٓه  ٓفََلٓ﴿ ينسكونه ﴾نَاِسك 
نََّكٓ ۡمرِ ِٓٓفٓ﴿ امللل أرباب سائر   ﴾ي َن زِع 

َ
ك، )مجع النسائك أو الدين أمر يف ﴾ٱِۡل  بني ألهنم ،العبادة( وهي ن س 

﴿ النزاع َيقبل أن من أظهر   دينك أمر ألن أو ،عناد وأهل جهال
ٓإِنََّكٓ﴿ وعبادته توحيده إىل ﴾َرب َِك ٓٓإَِلٓ َٓوٱۡدعٓ 

دٓ ٓلََعَلٓ  ۡستَقِيمٓلٓىه  . احلق إىل طريق   ﴾٦٧ٓمُّ  سوي 

لِٓ﴿ احل جة ولزمت احلق رظه وقد ﴾َج َدل وكَِٓٓإَون﴿ (86) ٓ َٓفق  ۡعلَمٓ ٓٱّللَّ
َ
 املجادلة من ﴾٦٨َٓتۡعَمل ونَٓٓبَِمآأ

. فيه وعيد   وهو عليها. فيجازيكم ،وغريها الباطلة  ِرْفق 

(86) ﴿ ٓ مٓ ٓٱّللَّ مََۡٓٓيۡك   ﴾ٱلۡقَِي َمةِٓٓيَۡومَٓ﴿ والعقاب بالثواب والكافرين منكم املؤمنني بني يفصل ﴾بَيۡنَك 

نت مۡٓٓفِيَما﴿ واآليات باحلجج الدنيا يف فصل كام ونَٓٓفِيهِٓٓك   الدين. أمر من ﴾٦٩ََّٓتۡتَلِف 

لَمۡٓ﴿ (70)
َ
نََّٓٓتۡعلَمۡٓٓأ

َ
َٓٓأ َمآءِِٓٓفَٓٓمآَيۡعلَمٓ ٓٱّللَّ ۡرِضٓ ٓٱلسَّ

َ
﴿ يشء عليه خيفى فال ﴾َوٱِۡل

ٓ ِٓفَٓٓذ لَِكٓٓإِنَّٓ  هو ﴾كَِت ب 

نك فال حدوثه قبل فيه كتبه ،(تعاىل اهلل علم أو) املحفوظ اللوح هم هيمَّ ﴿ له وحفظنا به علمنا مع أمر 
ٓإِنَّٓ

ٓ﴿ بينكم احلكم أو ،املحفوظ اللوح يف وإثباته به اإِلحاطة إن ﴾َذ لَِكٓ ََِٓٓعَ  .﴾٧٠ٓيَِسي ٓٓٱّللَّ

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگککک

ڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہھہہہۀۀڻڻڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ېئېئۈئېئۈئۆئۆئ

حئجئییییىئىئىئ

 حتجتيبمبىبخبحبجبيئمئىئ
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ونَٓ﴿ (71) ِٓٓد ونِِٓٓمنَٓويَۡعب د  ِۡلٓٓلَمَۡٓٓمآٱّللَّ ََن  لَۡط نٓ ٓبِهِۦٓي  ة   ﴾اس  جَّ َٓٓلَيَۡسَٓٓوَما﴿ عبادته جواز عىل تدل ح  مل ٓبِهِۦٓه 
ِٓمن﴿ الظلم هذا مثل ارتكبوا للذين وما ﴾لِلظَّ لِِميََٓٓوَما﴿ استدالله أو العقل رضورة من هلم حصل ﴾ِعلۡم  ٓ
ر ﴾٧١ٓنَِّصيلٓ  عنهم. العذاب يدفع أو مذهبهم يقرِّ

يَّة ئدقاالع عىل الداللة واضحاِت  ﴾َبي َِن تٓل﴿ القرآن من ﴾َءاَي ت نَآَعلَۡيِهمۡٓٓت ۡتَلٓ ِٓإَوذَا﴿ (71)  واألحكام احلقِّ

ٓ﴿ اإِلهلية ِِٓٓفَٓٓتۡعرِف  وه ِينَٓٓو ج  وا ٓٓٱَّلَّ نَكَر َٓٓكَفر   أخذوها ألباطيَل  وغيظهم للحق نكريهم لفرط ،اإلنكار ﴾ٱلۡم 

ونَٓٓيََكاد ونَٓ﴿ اجلهالة منتهى وهذا تقليدا . ِينَٓٓيَۡسط  ٓۡلٓق ٓ﴿ هبم ويبطشون يثبون ﴾َءاَي تِنَا َٓٓعلَۡيِهمَۡٓٓيۡتل ونَٓٓبِٱَّلَّ
م نَب ِئ ك 

 
فَأ
َ
ٓلٓأ ِنٓبَِّش  ٓ ٓم  م   ما بسبب الضجر من أصابكم مما أو عليهم؟ وسطوتكم التالني عىل غيظكم من ﴾َذ لِك 

ٓ ٓوََعَدَها﴿ النار هو :أي ﴾ٱنلَّارٓ ﴿ عليكم؟ تلوا ِينَٓٓٱّللَّ وا ٓ ٓٱَّلَّ  النار. ﴾٧٢ٓٱلَۡمِصيٓ َٓوبِۡئَسَٓٓكَفر 
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َها﴿ (73) يُّ
َ
أ َٓٓيى َِبٓٓٱنلَّاس   لكم بنيَّ  ﴾َمثَلٓ ٓۡض 

 مثال . سامها ولذلك ،رائعة قصة   أو مستغَربة حاال  

ِعل أو ؛ هلل ج   العبادة استحقاق يف َمَثل   :أي َمَثل 

وا ٓ﴿ ٓٓفَٱۡستَِمع  ۥٓ   تدبر استامع ،لشأنه أو للمثل ﴾ََّل 

﴿ وتفكر
ِينَٓٓإِنَّٓ ونَٓٓٱَّلَّ ِٓٓد ونِِٓٓمنٓتَۡدع   يعني ﴾ٱّللَّ

وا ٓٓلَن﴿ األصنام  خلقه عىل َيقدرون ال ﴾اابٓ ذ بَََٓٓيۡل ق 

وا َٓٓولَوِٓ﴿ صغره مع ٓۥ ٓٱۡجتََمع   :أي ،قللخل :أي ﴾ََّل 

 ،عليه متعاونني له جمتمعني خلقه عىل يقدرون ال

مٓ ِٓإَون﴿ منفردين! كانوا إذا فكيف بَاب ٓٓيَۡسل ۡبه  ٓٱَّلُّ
ٓٓآ ٓ َشۡيٓ وه ّٓٓلَّ ٓ ٓيَۡستَنقِذ  لهم ﴾ِمۡنه   التجهيل غاية جهَّ

د كلها املقدورات عىل ِدرَ قَ  إهلا   أرشكوا بأن  وتفرَّ

 أعجز هي متاثيَل  بأرسها املوجودات بإجياد

 أقل خلق عىل تقدر ال بأهنا ذلك وبنيَّ  األشياء.

ا األحياء  عىل تقوى ال بل ،له اجتمعوا ولو وأذهلِّ

 )أي: ذبِّه عن وتعجز ،األذلِّ  األقلِّ  هذا مقاومة

 ندها.ع من خيتطفه ما واستنقاذ نفسها عن (دفعه

وى من الذباب فيدخل ،األبواب عليها ويغلقون ،والعسل بالطيب يطلوهنا كانوا :قيل َٓضع َفٓ﴿ فيأكله الك 
الِب ٓ ٓٓٱلطَّ ه. الصنم عابد   ﴾٧٣َٓوٱلَۡمۡطل وب   ولو يسلبه. ما منه ليستنقذ يطلبه كأنه ،والذباب الصنم أو ومعبود 

 بدرجات. أضعَف  الصنم وجدت حققَت 

وَٓما﴿ (74) َٓٓا ٓقََدر  َٓٓحقَّٓٓٱّللَّ وا به أرشكوا حيث ،معرفته حقَّ  عرفوه ما ﴾قَۡدرِهِۦٓ   أبعد هو ما باسمه وَسم 

﴿ مناسبة   عنه األشياء
َٓٓإِنَّٓ  ي دخل أن وعال جل اهلل أراد فلو )أقول: بأرسها املمكنات خلق عىل ﴾لََقوِيٓلٓٱّللَّ

ع إبرة ثقب يف السموات  ال ﴾٧٤َٓعزِيزٓ ﴿ (املمكنات من فهذا ،دخلهاوي   السموات ويضيِّق اإلبرة ثقب يوسِّ
ا. من مقهورة   أقلِّها عن عاجزة   يعبدوهنا التي وآهلتهم يشء. يغلبه  أذهلِّ

(75) ﴿ ٓ ٓٓٱلَۡمَلىئَِكةِِٓمنَٓٓيَۡصَطِفٓٓٱّللَّ ل   َيْدعون ﴾ٱنلَّاِسٓ َٓوِمنَٓ﴿ بالوحي األنبياء وبني بينه وسطونيت ﴾ر س 

ر ملا كأنه عليهم. نزل ما ليهمإ ويبلِّغون ،احلق إىل سائرهم  يف غريه يشاركه أن ونفى األلوهية يف وحدانيته قرَّ

ل للرسالة مصطَفني عبادا   له أن بنيَّ  صفاهتا توسَّ  أعىل وهو وتعاىل. سبحانه اهلل عبادة إىل هبم واالقتداء بإجابتهم ي 

ُبونا إَِّل  َنْعبُُدُهمْ  َما﴿ :لقوهلم ييفا  وتز ،للنبوة تقريرا   ،املوجودات من سواه ملن الدرجات ومنتهى املراتب  َِلَُقرِّ
﴿ ذلك ونحو ،اهلل بنات املالئكة :و ،[3 ]الزمر: ﴾ُزلىْف الَِلِ  إَِل 

َٓٓإِنَّٓ  كلها. لألشياء مدرك ﴾٧٥ٓبَِصي َٓٓسِميع  ٓٓٱّللَّ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڄڃڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگگککککڑڑژژ

ڱڳڳڳڳگ

ڻڻںںڱڱڱ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائىىېېېېۉۉ

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ
 

وَرة ٓ ۡؤِمن ونَٓالٓس   م 
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يِۡديِهمَۡٓٓبۡيََٓٓمآَيۡعلَمٓ ﴿ (78)
َ
ۡمٓ َٓوَمآأ ِِٓٓإَوَلٓ﴿ اومتوقَّعه بواِقعها عامل   ﴾َخلَۡفه  ورٓ ٓت رَۡجعٓ ٓٱّللَّ م 

 
 ،كلها ﴾٧٦ٓٱِۡل

 ي سألون. وهم ،وغريه االصطفاء من يفعل عام ي سأل ال بالذات مالكها ألنه

َها﴿ (77) يُّ
َ
أ ِينََٓٓيى وا َٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ  أول يفعلوهنا كانوا ما ألهنم هبام أَمَرهم صالتكم. يف ﴾َوْۤاوُدُجۡسٱٓٱۡرَكع 

وا تعاىل هلل اخضعوا أو أركاهنا. أعظم ألهنام هبام الصالة عن وعربَّ  ،صل وا أو اإِلسالم.  )أقول: سجدا   له وخر 

 بأشياء تتعلق وخطرات بوساوس علينا خيرهبا فهو ،اإليامن بعد ديننا ركن وهي ،صالتنا يف علينا يتغلب الشيطان

مۡٓٓوا ٓوَٱۡعب دٓ ﴿ (يأيت ال قد املستقبل يف بيشء وإما ،وانتهت مضت إما تافهة؛ َٓوٱۡفَعل وا ٓ﴿ به تعبَّدكم ما بسائر ﴾َربَّك 
وا ﴾ٱۡۡلَۡيَٓ  األخالق ومكارم األرحام وصلة عاتالطا كنوافل وتذرون؛ تأتون فيام وأصلح خري هو ما وحترَّ

مۡٓ﴿ وَن۩ٓلََعلَّك   أعاملكم. عىل واثقني له متيقنني غري الفالح راجون وأنتم كلها هذه افعلوا أي: ﴾٧٧ٓت ۡفلِح 

وا ٓ﴿ (76) ِِٓٓفَٓٓوَج ِهد   كاهلوى والباطنة؛ ،الزيغ كأهل الظاهرة؛ دينه أعداءَ  ،أجله ومن تعاىل هلل :أي ﴾ٱّللَّ

َٓٓحقَّٓ﴿ والنفس ِۦ  وَٓ﴿ لوجهه خالصا   حقا   فيه جهادا   :أي ﴾ِجَهادِه مۡٓٓه   وفيه ولنرصته. لدينه اختاركم ﴾ٱۡجتَبَى ك 

مَۡٓٓجَعَلَٓٓوَما﴿ إليه والداعي للجهاد املقتيض عىل تنبيه ِينِِٓٓفَٓٓعلَۡيك  ٓ ِٓمنۡٓٓٱَّل   يشتد ما بتكليف ،ضيق :أي ﴾َحَرجل

 ما بعض إغفال يف الرخصة إىل أو تركه. يف هلم عذر وال عنه هلم مانع ال أنه إىل إشارة   وهو عليكم. به القيام

 أخرجه] «استطعتم ما منه تواأف بيشء أمرتكم إذا» :والسالم الصالة عليه لقوله ،عليهم َشقَّ  حيث به أمرهم

ص بأن ،خمرجا   ذنب كل من هلم جعل بأن ذلك :وقيل .[تعاىل اهلل رْحهام ومسلم البخاري  وفتح ،املضايق يف هلم رخَّ

 العباد حقوق يف والديات (اجلراحات دية )أي: واألروش حقوقه يف الكفارات هلم ورشع ،التوبة باب عليهم

ِلَّةَٓ﴿ مۡٓٓم  بِيك 
َ
عو :أي ﴾إِبَۡر هِيَمٓ ٓأ  وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أبو ألنه أباهم جعله وإنام أبيكم. ملة توسعة دينكم سَّ

 أكثر ألن أو اآلخرة. يف به املعتد الوجه عىل ووجودهم األبدية حلياهتم سبب أنه حيث من ،ألمته كاألب

وَٓ﴿ غريهم عىل فغلِّبوا ذريته من نواكا العرب مٓ ٓه  ى ك  ۡسلِِميََٓٓسمَّ  الكتب يف القرآن لقب من ﴾َقۡبل ِٓٓمنٓٱلۡم 

ونَٓ﴿ السالم عليه إِلْبراِهيمَ  أو تعاىل هلل لضمريوا ،القرآن ويف ﴾َه َذآَوِّفٓ﴿ املتقدمة ول ِٓٓلَك   القيامة يوم ﴾ٱلرَّس 

ا﴿ مَۡٓٓشِهيد   أطاع من بطاعة أو ،عصمته عىل اعتامدا   لنفسه شهادته قبول عىل فيدل ،بلَّغكم بأنه ﴾َعلَۡيك 

﴿ عىص من وعصيان
َهَدآءَٓٓون وا َٓوتَكٓ  ٓٓش  وا ٓ﴿ إليهم الرسل بتبليغ ﴾ٱنلَّاِسٓ ََٓعَ قِيم 

َ
لَو ةَٓٓفَأ َكو ةَٓٓوََءات وا ٓٓٱلصَّ  ﴾ٱلزَّ

كم ملِا تالطاعا بأنواع تعاىل اهلل إىل فتقربوا وا ٓ﴿ والرشف الفضل هبذا خصَّ َِٓٓوٱۡعتَِصم   جمامع يف به وثِقوا ﴾بِٱّللَّ

وَٓ﴿ منه إال والنرصة اإِلعانة تطلبوا وال ،أموركم ۡمٓ ٓه  كم ﴾َمۡولَى ك  َٓونِۡعمَٓٓٱلَۡمۡوَلٓ ٓفَنِۡعمَٓ﴿ أموركم ومتويل ناِص 
 احلقيقة. يف سواه نصري وال موىل ال بل ،والنرصة الوالية يف سبحانه له مثل ال إذ ،هو ﴾٧٨ٓٱنلَِّصيٓ 

 احلج سورة يف عاىلت اهلل رْحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 املؤمنون سورة

 عند آية عرشة وتسع مئة ويه مكيَّة،
 الكوفيني عند عرشة وثماين ابلرصيني،

فۡلَحَٓٓقَدۡٓ﴿ (1)
َ
 بأمانيِّهم. فازوا قد ﴾١ٓٱلۡم ۡؤمِن ونَٓٓأ

ِينَٓ﴿ (2) مۡٓٓٱَّلَّ  ﴾٢َٓخ ِشع ونََٓٓصَلتِِهمِۡٓٓفٓٓه 

 له. متذللون ،وتعاىل سبحانه اهلل من خائفون

ِينَٓ﴿ (3) مَۡٓٓوٱَّلَّ ۡغوَِٓٓعنِٓٓه 
 من َيعنيهم ال عاّم  ﴾ٱللَّ

 من» :والسالم الصالة عليه قال) فعل   أو قول  

 اإلمام ]رواه «يعنيه ال ما تركه املرء إسالم حسن

ونَٓ﴿ (عاىل[ت اهلل رْحه الرتمذي ۡعرِض   من هبم ملِا ﴾٣ٓم 

 عنه. يشغلهم ما اجِلدِّ 

ِينَٓ﴿ (4) مَۡٓٓوٱَّلَّ َكو ةِٓٓه   َوَصَفهم ﴾٤َٓف عِل ونَٓٓلِلزَّ

 عىل ليدلَّ  الصالة يف باخلشوع َوْصفهم بعد بذلك

 البدنية الطاعات عىل القيام يف الغاية بلغوا أهنم

 اجتناَبه. املروءة   ت وِجب   ما وسائر املحرمات عن والتجنب واملالية

ِينَٓ﴿ (5) مَۡٓٓوٱَّلَّ وِجِهمۡٓٓه  ر  ونَٓٓلِف   يبذلوهنا. ال ﴾٥َٓح فِظ 

(8) ﴿ٓ ٓىٓإِّلَّ ۡزَو ِجِهمََۡٓٓعَ
َ
وۡٓٓأ

َ
مَۡٓٓملََكۡتَٓٓمآأ يَۡم ن ه 

َ
يَّاهتم أو زوجاهتم ﴾أ ِّ ة مجع) رس  يَّ ِّ  (اململوكة اجلارية وهي :رس 

مۡٓ﴿  ذلك. عىل ملومني غري فإهنم إمائهم أو ألزواجهم لوهابذ فإنْ  :أي ﴾٦َٓمل وِميََٓٓغۡيٓ ٓفَإِنَّه 

َلىئَِكٓ﴿ املستثنى ﴾َذ لَِكَٓٓوَرآءَٓٓٱۡبتََغٓ َٓفَمنِٓ﴿ (7) و 
 
مٓ ٓفَأ  العدوان. يف الكاملون ﴾٧ٓٱلَۡعاد ونَٓٓه 

ِينَٓ﴿ (6) مَۡٓٓوٱَّلَّ َم َن تِِهمۡٓٓه 
َ
ونَٓ﴿ لقاخل أو احلق جهة من ويعاهِدون عليه يؤمَتَنون ملا ﴾وََعۡهِدهِمِِۡٓٓل  ﴾٨َٓر ع 

 وإصالحها. بحفظها قائمون

ِينَٓ﴿ (6) مَۡٓٓوٱَّلَّ ٓ ٓه  ونََٓٓصلََو تِِهمََۡٓٓعَ َافِظ   األوصاف تصدير ويف أوقاهتا. يف ويؤد وهنا عليها يواظبون ﴾٩َٓي 

 لشأهنا. تعظيم   الصالة بأمر وختِمها

َلىئَِكٓ﴿ (10) و 
 
مٓ ﴿ الصفات هلذه اجلامعون ﴾أ وا بأن حقاءاأل ﴾١٠ٓٱلَۡو رِث ونَٓٓه  َسمَّ اثا  ) ي  رَّ  غريهم. دون (و 

ِينَٓ﴿ (11) توها حيث فيها منازهَلم الكفار من يرثون :أي ﴾ٱلۡفِۡرَدۡوَسٓٓيَرِث ونَٓٓٱَّلَّ  ألنه ،أنفسهم عىل فوَّ

مۡٓ﴿ النار يف ومنزال   اجلنة يف منزال   إنسان لكل خلق تعاىل ونَٓٓفِيَهآه   العليا. طبقتِها يف أو اجلنة يف :أي ﴾١١َٓخ ِِل 

¬ 
ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇ

ککڑڑژژڈڈ

ڳڳڳگگگگکک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀ

ڭڭۓۓےےھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅ

 ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى
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نَس نََٓٓخلَۡقنَآَولََقدۡٓ﴿ (12) َل لَةلِٓٓمنٓٱۡۡلِ ِنٓس  لَّْت  خالصة من ﴾١٢ِٓطيٓلٓم   )أي: الكدر بني من (انت زعت) س 

لق ،والسالم الصالة عليه آدم :اإلنسان  و .(العكر لَّْت  صفوة من خ  لقوا إهنمف :اجلنس أو الطني. من س   من خ 

علت سالالت  أدوار. بعد فا  ن طَ  ج 

﴿ نسله جعلنا ثم ﴾َجَعۡلَن هٓ ٓث مَّٓ﴿ (13)
َرارلِٓٓفٓ﴿ منها خلقناه بأن ﴾ن ۡطَفةٓ 

ِكيٓلٓقَ  َحصني؛ مستقرِّ  ﴾١٣ٓمَّ

 الرحم. يعني

ۡضَغةٓ ٓٱلَۡعلََقةََٓٓفَخلَۡقنَا﴿ ْحراء علقة   البيضاء النطفةَ  َأَحْلنا بأن ﴾َعلََقةٓ ٓٱنلُّۡطَفةََٓٓخلَۡقنَآث مَّٓ﴿ (14)  ﴾م 

ناها ۡضَغةَٓٓفََخلَۡقنَا﴿ حلم قطعة فصريَّ َن هٓ ٓث مَّٓٓاَۡلۡمٓ ٓٱلۡعَِظ مَٓٓفََكَسۡونَا﴿ صلَّْبناها بأن ﴾اِعَظ مٓ ٓٱلۡم 
ۡ
نَشأ
َ
آأ  ﴾َءاَخَر َٓٓخلۡق 

ٓ َٓفتَبَاَركَٓ﴿ الروح أو البدن صورة   وهو ۡحَسنٓ ﴿ وحكمته قدرته يف شأنه فتعاىل ﴾ٱّللَّ
َ
 أي )أقول: ﴾١٤ٓٱلَۡخ لِقِيَٓٓأ

رين ر   ف رض لو ،واخرتاعا   إبداعا   هاوأتمَ  ،وَخلقا   تقديرا   املقدِّ ال   أنه مع ،غريه مقدَّ  قال كام ؛وعادة عقال   حم 

 .عنهم( تعاىل اهلل ريض أولياؤنا

مٓث مَّٓ﴿ (15)  حمالة. ال املوت إىل لصائرون ﴾١٥ٓلََمي ِت ونََٓٓذ لَِكَٓٓبۡعدَٓٓإِنَّك 

مۡٓٓث مَّٓ﴿ (18)  وامل جازاة. للمحاسبة ﴾١٦ٓت ۡبَعث ونَٓٓٱلۡقَِي َمةِٓيَۡومَٓٓإِنَّك 

مَۡٓٓخلَۡقنَآَولََقدۡٓ﴿ (17) ها ط وِرَق  ألهنا ،سموات سبع ﴾َطَرآئِقََٓٓسۡبعَٓٓفَۡوقَك  عل )أي: بعض فوق بعض   ج 

نَّآَوَما﴿ املالئكة طرق ألهنا أو (مطابقة   بعض عىل بعضها  هو الذي املخلوق ذلك عن ﴾ٱۡۡلَلۡقَِٓٓعنِٓٓك 

 وندبِّر   ،واالختالل الزوال عن نحفظها بل ،أمَرها مهِملني ﴾١٧َٓغ فِلِيَٓ﴿ املخلوقات مجيع عن أو السموات.

رَ  ما منتهى تبلغ حتى أمرها دِّ  املشيئة. به وتعلقت احلكمة اقتضته حسبام الكامل من هلا ق 



 866  عشر ثامنال اجلزء              املؤمنون سورة  

نَزنۡلَا﴿ (16)
َ
َمآءِِٓٓمنََٓٓوأ  بتقدير   ﴾بَِقَدرلَٓٓمآَء ٓٓٱلسَّ

ه َيكثر   ه. وَيِقل   نفع   من َعلِمنا ما داربمق أو رضر 

ۡسَكنَّ هٓ ﴿ صالحهم
َ
ِٓفٓ﴿ مستقرا   ثابتا   فجعلناه ﴾فَأ

ۡرِضٓ 
َ
ٓ ِٓإَونَّآٱِۡل  باإِلفساد إزالته عىل ﴾بِهِۦٓذََهابٓ ََٓعَ

 استنباطه يتعذر بحيث التعميق أو التصعيد أو

ونَٓ﴿ (استخراجه )أي:  قادرين كنا كام ﴾١٨ٓلََق ِدر 

 إنزاله. عىل

نَا﴿ (16)
ۡ
نَشأ
َ
ملَٓٓفَأ ِنَٓجنَّ تلٓ﴿ باملاء ﴾بِهِۦٓك  ٓم 

ِيلٓل
ۡعَن بٓلَٓنَّ

َ
مَۡٓٓوأ ٓفََو كِهٓ ﴿ اجلنات يف ﴾فِيَهآلَّك 
هون ﴾َكثَِية ٓ  ،اجلنات ومن ﴾َوِمۡنَها﴿ هبا تتفكَّ

ل ونَٓ﴿ وزروِعها ثامِرها ك 
ۡ
 أو تغذيا . ﴾١٩ٓتَأ

لون ترتزقون  معايشكم. وحتصِّ

(20) ﴿
 به لكم أنشأنا ومما :أي ﴾وََشَجَرةٓ 

جٓ ﴿ رةشج ورِِٓٓمنََّٓتۡر   موسى جبل وهو ﴾َسيۡنَآءَٓٓط 

ٓتَۢنب ت ٓ﴿ وأيلة مرص بني ،والسالم الصالة عليه
ۡهنِٓ نْبِت   :أي ﴾بِٱَّلُّ  بالدهن ملتبسا   زيتوهَنا ت 

 منه. ويرسج به ي دَهن دهنا   كونه بني اجلامع باليشء تنبت :أي ﴾٢٠ٓل ٓأِۡلُِكِيَٓ﴿ (إدام )أي: ﴾وَِصۡبغٓل﴿

(21) ﴿
مِۡٓٓإَونَّٓ نَۡع مِِٓٓفٓٓلَك 

َ
م﴿ هبا وتستدل ون بحاهلا تعتربون ﴾لَعِۡبَة  ٓٓٱِۡل ُّۡسقِيك  آن ِمَّ ونَِهآِفٓٓم   من ﴾ب ط 

ن اللبن فإن ،العَلف من أو األلبان. مۡٓ﴿ منه يتكوَّ  وشعورها وأصوافها ظهورها يف ﴾َكثَِية َٓٓمَن فِعٓ ٓفِيَهآَولَك 

ل ونََٓٓوِمۡنَها﴿ ك 
ۡ
 أعياهنا.ب فتنتفعون ﴾٢١ٓتَأ

ٓٓوََعلَۡيَها﴿ (22) لِۡكَٓٓوََعَ َۡمل ونَٓٓٱلۡف  لك وعىل) الرَبِّ  يف (األنعام عىل) :أي ﴾٢٢َٓت   البحر. يف (الف 

رَۡسلَۡنآَولََقدۡٓ﴿ (23)
َ
آأ وا َٓٓي َقوۡمَِٓٓفَقاَلٓٓقَۡوِمهِۦٓإَِلٓ ٓن وح  َٓٓٱۡعب د   كفران لبيان َمسوق القصص آخر إىل ﴾ٱّللَّ

د ما الناس دِّ مَٓما﴿ زواهلا من هبم (أحاط )أي: حاق وما املتالحقة النعم من عليهم ع  ِنۡٓٓلَك  ۥٓ ٓٓإَِل هٓ ٓم  فََلَٓٓغۡي ه 
َ
ٓأ

ونَٓ  وكفرانِكم غريه عبادة إىل عبادته برفضكم ويعذبكم فيهلككم نعَمه عنكم ي زيل أن ختافون أفال ﴾٢٣َٓتتَّق 

 حتصوهنا؟ ال التي نعَمه

ا َٓٓفَقاَلٓ﴿ (24) ِينَٓ﴿ فاألرشا ﴾ٱلَۡملَؤ  وا ٓٓٱَّلَّ هم ﴾قَۡوِمهِۦِٓمنَٓكَفر  َٓٓٓما﴿ :لعوامِّ َٓٓه َذا مۡٓٓبََّشٓ ٓإِّلَّ ِۡثل ك  ٓي رِيدٓ ٓم 
ن
َ
َلٓٓأ مَۡٓٓيتََفضَّ وَدكم عليكم الفضل يطلب :أي ﴾َعلَۡيك  ٓ َٓشآءََٓٓولَوۡٓ﴿ وَيس  نَزَلٓ﴿ رسوال   يرسل أن ﴾ٱّللَّ

َ
َِٓل

ا﴿ رسال   ﴾َمَلىئَِكةٓ  لِيََٓٓءابَآئِنَآِفٓٓٓبَِه َذآَسِمۡعنَآمَّ وَّ
َ
 به سمعنا ما :أي والسالم. الصالة عليه نوحا   َيعنون ﴾٢٤ٓٱِۡل

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگککک

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ڭۓۓےےھھھھہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

یىئىئېئىئېئېئۈئۈئۆئ

جبيئىئمئحئجئییی

 يتىتمتحتختجتيبىبمبحبخب
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. أنه  إما وذلك النبوة. دعوى من أو غريه. إله ونفي وتعاىل سبحانه اهلل عبادة عىل احلث من به كلََّمهم ما أو نبي 

 .(السالمو الصالة عليه نوح قبل) متطاولة فرتة يف كانوا ألهنم أو ،عنادهم لفرط

وَٓٓإِنۡٓ﴿ (25) ٓٓه  ٓ ٓإِّلَّ ل  وا ٓ﴿ جنون :أي ﴾ِجنَّة ٓٓبِهِۦٓرَج  بَّص  ٓ ﴿ وانتظروا فاحتملوه ﴾بِهِۦَٓفََتَ  ﴾٢٥ِٓحيٓلَٓحتَّ

 جنونه. من ي فيق لعله

ِٓ﴿ :إيامهنم من أِيَس  ما بعد ﴾قَاَلٓ﴿ (28) ِنَٓٓرب  ۡ  العذاب. من وعدهَتم ما بإنجاز أو ،بإهالكهم ﴾ٱنص 

ب ٓٓبَِما﴿  إياي. تكذيبهم بسبب ﴾٢٦ٓونَِٓكذَّ

(27) ﴿ٓٓ وَۡحۡينَا
َ
نِٓٓإَِلۡهِٓٓفَأ

َ
لَۡكٓٓٱۡصنَعِٓٓأ ۡعي نِنَآٱلۡف 

َ
 مفِسد. عليك يفسده أو ،فيه ختطئ أن نحفظه بِحفظنا. ﴾بِأ

نَآَجآءَٓٓفَإِذَا﴿ تصنع كيف وتعليِمنا وأْمِرنا ﴾َووَۡحيِنَا﴿ ۡمر 
َ
 روي ﴾رٓ ٱِلَّنُّوَٓوفَارَٓ﴿ العذاب نزول أو بالركوب. ﴾أ

 امرأته أخربته (التنور من )أي: منه املاء نبع فلام ،معك ومن أنت اركب التنور من املاء فار إذا :لنوح قيل أنه

ٓلِٓمن﴿ فيها فأدخل ﴾فِيَهآفَٱۡسل ۡكٓ﴿ كندة باب يل مما الداخل يمني عن ،الكوفة مسجد يف وحمل ه   فركب.
ٓك  

ۡهلََكٓ﴿ جنيزو نوع   كل من :أي ﴾ٱثۡنَۡيَِٓٓزوَۡجۡيِٓ
َ
ٓ﴿ معك آمن ومن أو بيتك. وأهَل  ﴾َوأ ٓٱلَۡقۡول َٓٓعلَۡيهَِٓٓسبَقََٓٓمنٓإِّلَّ

ۡمٓ  ِينَِٓٓفٓٓت َخ ِطۡبِنَٓٓوَّلٓ﴿ لكفره بإهالكه تعاىل اهلل من قولال أي: ﴾ِمۡنه  وٓا ٓٓٱَّلَّ ٓإِنَّه م﴿ باإلنجاء هلم بالدعاء ﴾َظلَم 
ۡغَرق ونَٓ ع   وال له ي شَفع ال شأنه هذا وَمن عايص.وامل باإِلرشاك لظلمهم ،حمالة ال ﴾٢٧ٓمُّ َشفَّ  فيه. ي 
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نَتٓٓٱۡستََوۡيَتٓٓفَإِذَا﴿ (26)
َ
َعَكَٓٓوَمنٓأ ٓٓمَّ ََٓعَ

لۡكِٓ نتم )فإذا ﴾ٱلۡف  لِٓ﴿ راكبني( عليها متكَّ ٓٱۡۡلَۡمدٓ َٓفق 
ِٓ ِيّٓلِلَّ  باحلمد أمر) ﴾٢٨ٓٱلظَّ لِِميَٓٓٱلَۡقوۡمِٓٓمِنَََٓٓنَّى نَآٱَّلَّ

 .(]النسفي[ نهمم والنجاة هالكهم عىل

َِٓٓوق ل﴿ (26) نزِلِۡنٓٓرَّب 
َ
 يف أو السفينة. يف ﴾أ

ٓ﴿ األرض ََنّل  ٓٓم  بَاَرَك   يف اخلري ملزيد يتسبَّب   ﴾مُّ

نَتٓ﴿ الدارين
َ
 مطابِق ثناء   ﴾٢٩ٓٱلۡم َنِلِيََٓٓخۡيٓ َٓوأ

 فيه مبالغة   به (يقرنه )أي: َيْشفعه بأن أَمَره   لدعائه.

 اإِلجابة. إىل به وتوسال  

(30) ﴿
 وقومه بنوح ف ِعل فيام ﴾َذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ

 االستبصار أولو َيعتربو هبا َيستِدل   ﴾ٓأَلَي تٓل﴿

نَّآِإَون﴿ واالعتبار ۡبتَلِيَٓٓك   قوم ملَصيبني ﴾٣٠ٓلَم 

 اآليات. هبذه عبادنا ممتحنني أو عظيم. ببالء نوح

نَآث مَّٓ﴿ (31)
ۡ
نَشأ
َ
 ﴾٣١َٓءاَخرِينَٓٓقَۡرن آَبۡعِدهِمۡٓٓمِنٓ ٓأ

 ثمود. أو عاد   هم

رَۡسلۡنَا﴿ (32)
َ
ٓٓفِيِهمۡٓٓفَأ وّل  مۡٓٓرَس  ِۡنه   هود هو ﴾م 

نِٓ﴿ والسالم الصالة عليهام صالح أو
َ
وا ٓٓأ َٓٓٱۡعب د  مَٓمآٱّللَّ ِنۡٓٓلَك  ٓٓإَِل هٓ ٓم  ۥٓ   الرسول لسان عىل هلم قلنا :أي ﴾َغۡي ه 

فََلٓ﴿ تعاىل اهلل اعبدوا :ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ونَٓٓأ  ؟تعاىل اهلل عذاب ﴾٣٢َٓتتَّق 

َٓٓوقَاَلٓ﴿ (33)
 
ِينَٓٓقَۡوِمهِِٓٓمنٓٱلَۡمََل وا ٓٓٱَّلَّ ب وا َٓٓكَفر   أو والعقاب. الثواب من فيها ما بلقاء ﴾ٱٓأۡلِخَرةِٓٓبِلَِقآءَِٓٓوَكذَّ

مۡٓ﴿ بالبعث الثانية احلياة إىل بَمعادهم تَۡرفَۡن ه 
َ
مناهم ﴾َوأ ۡنيَآٱۡۡلَيَو ةِِٓٓفٓ﴿ ونعَّ َٓما﴿ واألوالد األموال بكثرة ﴾ٱَّلُّ

َٓٓه ذَٓ ٓٓا مۡٓٓبََّشٓ ٓإِّلَّ ِۡثل ك  ل ٓ﴿ واحلال الِصفة يف ﴾م  ك 
ۡ
آيَأ ل ونَِٓٓممَّ ك 

ۡ
ِٓٓمۡنهٓ ٓتَأ آَويَّۡشَب  ب ونَِٓٓممَّ  .﴾٣٣ٓتَّۡشَ

َطۡعت مَٓولَئِنۡٓ﴿ (34)
َ
مۡٓٓابََّشٓ ٓأ ِۡثلَك  كم فيام ﴾م  مۡٓ﴿ به يأمر  ونَٓٓاإِذٓ ٓإِنَّك   أنفسكم. أذللتم حيث ﴾٣٤ٓلََّخ ِۡس 

مۡٓ﴿ (35) ك  يَعِد 
َ
ٓٓأ

َ
مۡٓأ نت مِۡٓٓمتُّمۡٓٓإِذَآنَّك  آات َرابٓ َٓوك  دة ﴾وَِعَظ م  م﴿ واألعصاب اللحوم عن جمرَّ نَّك 

َ
ونَٓٓأ ۡرَج   ﴾٣٥ُٓمُّ

 الوجود. إىل أخرى تارة العدم من أو األجداث. من

دَ  ﴾َهۡيَهاَتَٓٓهۡيَهاَتٓ﴿ (38) ونَٓٓلَِما﴿ الصحة أو التصديق َبع  دَ  أو ﴾٣٦ٓت وَعد   توعدون. ما َبع 

ِٓٓهَٓٓإِنۡٓ﴿ (37) ۡنيَآَحيَات نَآإِّلَّ  ويولد بعضنا يموت ﴾َوََنۡيَآَنم وت ٓ﴿ احلياة هذه إال حياة ال :أي ﴾ٱَّلُّ

 املوت. بعد ﴾٣٧ٓبَِمۡبع وثِيَََٓٓنۡنٓ َٓوَما﴿ بعض

وَٓٓإِنۡٓ﴿ (36) ٓ﴿ هو ما ﴾ه  ل ٓٓإِّلَّ ٓٓٱۡفََتَىٓ ٓرَج  ََِٓٓعَ عيه فيام ﴾اَكِذب ٓٓٱّللَّ نايَ  فيام أو له. إرساله من يدَّ  من ِعد 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگگککککڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ییییىئىئىئېئېئېئ

خبحبجبيئىئمئحئجئ

 يتىتمتختحتجتيبىبمب
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ۡؤِمنِيَََّٓٓل ۥََٓنۡنٓ َٓوَما﴿ البعث قني. ﴾٣٨ٓبِم   بمصدِّ

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (36) ِنَٓٓرب  ۡ ب ونِٓٓبَِما﴿ منهم يل وانتقم عليهم ﴾ٱنص   إياي. تكذيبهم بسبب ﴾٣٩َٓكذَّ

آقَاَلٓ﴿ (40) نَّٓ﴿ قليل زمان   عن ﴾قَلِيلٓلَٓعمَّ  عذاب.ال عاينوا إذا ،التكذيب عىل ﴾٤٠َٓن ِدِميَٓٓلَّ ۡصبِح 

مٓ ﴿ (41) َخَذۡته 
َ
يَۡحةٓ ٓفَأ عت هائلة صيحة عليهم صاح السالم. عليه جربيل صيحة   ﴾ٱلصَّ  قلوهبم منها تصدَّ

 له. دافع ال الذي الثابت بالوجه ﴾بِٱۡۡلَق ِٓ﴿ والسالم الصالة عليه صالح قوم   القوم أن عىل به ِدلَّ واست   فامتوا.

مۡٓ﴿ تعاىل اهلل من بالعدل أو ثَآء  ٓٓفََجَعۡلَن ه  ﴿ السيل بغثاء دمارهم يف شبَّههم ﴾غ 
 ﴾٤١ٓٱلظَّ لِِميَٓٓل ِلَۡقوۡمِٓٓاَفب ۡعدٓ 

 والدعاء. اإِلخبار َُيتِمل

نَآث مَّٓ﴿ (42)
ۡ
نَشأ
َ
ون آَبۡعِدهِمِۡٓٓمنٓ ٓأ  الصالة عليهم وشعيب ولوط صالح قوم :هي ﴾٤٢َٓءاَخرِينَٓٓق ر 

 وغريهم. والسالم
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ةٓ ِٓمنۡٓٓتَۡسبِقٓ َٓما﴿ (43) مَّ
 
َجلََهآأ

َ
 اّلذي الوقَت  ﴾أ

دَّ  ونَٓٓ ۡٓيَۡسَتَٓٓوَما﴿ هلالكها ح   األجَل. ﴾٤٣ِٓخر 

رَۡسلۡنَآث مَّٓ﴿ (44)
َ
لَنَآأ ا ٓٓر س   متواترين ﴾َتَۡتَ

َّٓ﴿ واحد بعد واحدا   ةٓ َٓجآءََٓٓمآك  مَّ
 
ول َهآأ ب وه  ٓٓرَّس  َٓكذَّ

ۡتبَۡعنَا
َ
مٓفَأ َٓٓبۡعَضه  مۡٓ﴿ اإِلهالك يف ﴾اَبۡعض  ٓوََجَعلَۡن ه 

َحادِيَثٓ 
َ
ْبِق  ملْ  ﴾أ  من) هبا ي سَمر حكايات إال منهم ن 

ث   ما وهي ،(ليال   احلديث وهو :السَمر  به ي تحدَّ

يا   ﴿ تلهِّ
ٓٓل َِقۡومٓلٓاَفب ۡعدٓ   .﴾٤٤ٓي ۡؤِمن ونَّٓٓلَّ

رَۡسلۡنَآث مَّٓ﴿ (45)
َ
وَسٓ ٓأ َخاه ٓٓم 

َ
ونََٓٓوأ  ﴾َي تِنَاأَِبَٓه ر 

ۡلَط نٓل﴿ التسع باآليات بِيٓ ٓوَس  ة   ﴾٤٥ٓمُّ جَّ  وح 

راد أن وجيوز للخصم. ملِزَمة   واضحة  بالسلطان ي 

 هبام يراد وأن ،احل َجج   وباآليات ،املعجزات  

 ما عىل بينة وحجة   ،للنبوة آيات فإهنا املعجزات؛

 .والسالم الصالة عليه النبي يدعيه

ي هِۦٓفِرَۡعۡونَٓٓإَِلٓ ﴿ (48) وا َٓٓوَمََلِ  عن ﴾فَٱۡستَۡكَب 

آَوََكن وا ٓ﴿ تابعةوامل اإِليامن ين. ﴾٤٦ََٓعلِيَٓٓقَوۡم   متكربِّ

ن ۡؤِمنٓ َٓفَقال ٓوا ٓ﴿ (47)
َ
ۡينِٓٓأ َما﴿ (والسالم الصالة عليهام وهارون موسى ومها) ﴾ِمۡثلِنَآلِبََّشَ ه   يعني ﴾َوقَۡوم 

ونَٓٓنَلَا﴿ إرسائيل بني  كالعباد. منقادون خاِدمون ﴾٤٧َٓع بِد 

َما﴿ (46) ب وه  ۡهلَِكيَِٓٓمنَٓٓفَََكن وا ٓٓفََكذَّ  .(األْحر البحر وهو) قلزم بحر يف بالغَرق ﴾٤٨ٓٱلۡم 

وَسَٓٓءاتَيۡنَآَولََقدۡٓ﴿ (46) مۡٓ﴿ التوراة ﴾ٱلِۡكَت َبٓٓم  ونَٓ﴿ إرسائيل بني لعل ﴾لََعلَّه   املعارف إىل ﴾٤٩َٓيۡهتَد 

 واألحكام.

ۥَٓٓٓمۡريَمَٓٓٱۡبنَٓٓوََجَعلَۡنا﴿ (50) ه  مَّ
 
 تكلم بأن آية؛ مريم نَ اب اجعلن أو َمسيس. غري من إياه بوالدهتا ﴾َءايَةٓ َٓوأ

ٓٓ﴿ مسيس غري من َولدت بأن آية؛ ه  وأمَّ  ،أ َخر معجزات منه وظهرت املهد يف َما  يتب أرض ﴾َرۡبَوةلٓٓإَِلٓ َٓوَءاَوۡيَن ه 

َرارلٓٓذَاتِٓ﴿ دمشق أو مرتفعة. فإهنا املقدس
 نفإ ،وزروع ثامر ذات :وقيل منبسطة. األرض من مستقرِّ  ﴾قَ

ون ساكنيها   ﴾٥٠َٓوَمعِيٓل﴿ ألجلها فيها يستقر 
 
. ظاهر   َمعني   وماء  جار 

َها﴿ (51) يُّ
َ
أ ل َٓٓيى ي َِب تِِٓٓمنَُٓٓك  وا ٓٓٱلرُّس  ل كان وإذا ،به أَمَرهم ما خمالفة من حتذير   فيها )أقول: ﴾ٱلطَّ س   مع الر 

ل وِّ  وي ِلما أوىل. لغريهم حتذيرا   يكون فألن كذلك شأهنم ع   اهلل إن» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن µ هريرة يبأ عن ر 

َها﴿ :فقال ،املرسلني به أمر بام أمراملؤمنني تعاىل اهلل وإن ،طيِّبا   إال يقبل ال طيِّب تعاىل يُّ
َ
أ ل َٓٓيى ِٓمنَُٓٓك  وا ٓٓٱلرُّس 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤٹڤ

چچڃڃڃڃڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇَوََكن وا ٓچ

ڑژژڈڈڎڎڌ

گگگگککککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ائىىېېېېۉۉۅ

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ىئمئحئجئییییىئىئىئ

 ختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ
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ي َِب ِتٓ   ايَ ﴿ :وقال ﴾ٱلطَّ
َ
َٓوٱۡعَمل وا ٓ﴿ ([اخلازن] «[172 :البقرة] ﴾مْ اكُ نَ قْ زَ رَ  امَ  اِت بَ يِّ َط  نْ مِ  واُكُ  وانُ آمَ  ينَ اََّلِ  اهَ ي  أ

ا ٓ ٓ﴿ وعال جلَّ  ربكم عند والنافع منكم املقصود فإنه ﴾َص لِح   عليه. فأجازيكم ﴾٥١َٓعلِيمٓ َٓتۡعَمل ونَٓٓبَِمآإِن ِ

(52) ﴿
مۡٓ﴿ هذه أن واعلموا ﴾َه ِذهِۦِٓٓٓإَونَّٓ ت ك  مَّ

 
ةٓ ٓأ مَّ

 
ة   ملَّت كم ﴾َو ِحَدةٓ ٓأ  العقائد يف متحدة أي واحدة؛ ملَّ

نَا ٓ﴿ العبادة يف والتوحيد اإِليامن ىلع متفقة واحدة مجاعة مجاعت كم أو الرشائع. وأصول
َ
مَۡٓٓوأ ونَِٓٓربُّك   ﴾٥٢ٓفَٱتَّق 

 الكلمة. وخمالفة (اجلامعة مفارقة )أي: العصا شق يف

وٓا ٓ﴿ (53) ع  مَٓفتََقطَّ ۡمرَه 
َ
مۡٓٓأ قوا أو .خمتلفة أديانا   وجعلوه دينهم أمر فتقطعوا ﴾بَيۡنَه  بوا فتفرَّ ب رٓ ﴿ وحتزَّ  ﴾آ ز 

ُّٓ﴿ ِقَطعا   بني من ﴾ِحۡزبٓ ٓك  يِۡهمۡٓٓبَِما﴿ املتحزِّ ونَٓ﴿ الدين من ﴾ََّلَ  احلق. عىل أهنم معتقدون معَجبون ﴾٥٣ٓفَرِح 

مۡٓ﴿ (54) ٓ ﴿ جهالتهم يف ﴾َغۡمَرتِِهمِۡٓٓفٓٓفََذرۡه  قتلوا أن إىل ﴾٥٤ِٓحيٓ َٓحتَّ  يموتوا. أو ي 

ََيۡسَٓ﴿ (58ـ55)
َ
نََّمآب ونَٓأ

َ
ه مٓأ الٓلِٓمن﴿ مددا   هلم ونجعله نعطيهم ما أنَّ  ﴾بِهِۦٓن ِمدُّ ٓلَه مۡٓٓن َسارِعٓ   ٥٥َٓوبَنِيَٓٓمَّ

هم الذي أن أُيسبون :أي ﴾ٱۡۡلَۡيَر ِتٓ ِٓفٓ ٓٓبَل﴿ وإكرامهم خريهم فيه فيام هلم به نسارع به ن ِمد  ونَّٓٓلَّ ر   ﴾٥٦ٓيَۡشع 

 اخلري. يف مسارعة   ال استدراج   اإِلمداد ذلك أن فيعلموا فيه ليتأملوا عورَ ش وال هلم فطنة ال كالبهائم هم بل

(57) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ ِنۡٓٓه مٓٱَّلَّ ونَٓ﴿ عذابه خوف من ﴾َرب ِِهمَٓخۡشيَةِٓم  ۡشفِق   هم الذين واملعنى) حذرون ﴾٥٧ٓمُّ

 شفاقإلا حدِّ  إىل خلشيةا يف بلغ من أنَّ  والتحقيق ؛مرضاته طلب يف ونجاد   ،طاعته يف دائمون رهبم خشية من

 االحرتاز هناية يف انفك ،آجال   عقابه ومن ،عاجال   تعاىل اهلل سخط من اخلوف هناية يف كان ،اخلشية كامل وهو

 .([الرازي تفسري] املعايص عن

ِينَٓ﴿ (56) لة املنصوبة ﴾َرب ِِهمَۡٓٓي تِٓأَِبٓه مَٓوٱَّلَّ  مدلوهلا. بتصديق ﴾٥٨ٓي ۡؤِمن ونَٓ﴿ واملنزَّ

ِينَٓ﴿ (56) ونََّٓٓلٓٓبَِرب ِِهمۡٓٓه مَٓوٱَّلَّ  خفيا . وال جليا   رشكا   ﴾٥٩ٓي ّۡشِك 
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ِينَٓ﴿ (80) ٓٓٓي ۡؤت ونََٓٓوٱَّلَّ  ما ي عط ون ﴾َءاتَوا َٓٓما

مۡٓ﴿ الصدقات من أعَطْوه  :أي ﴾وَِجلَةٓ ٓوَّق ل وب ه 

قبل ال أن خائفة  الوجه عىل يقع ال وأن منهم ي 

مۡٓ﴿ به فيؤاخذوا الالئق نَّه 
َ
 ﴾٦٠َٓر ِجع ونََٓٓرب ِِهمۡٓٓإَِلٓ ٓأ

 عليهم خَيفى ما يعلم وهو ،إليه مرجعهم ألن

 العبادة يف اإلخالص عىل يدل   هذا )أقول:

ر أن للمؤمن بد ال ،والصدقة  من قلبه يطهِّ

 والكرب العجب من قلبه يف ي غَرس ومما الوساوس

 يوجد مل وإذا ،اإلخالص خالف هو مما والفخر

قبل ال فإنه العمل يف اإلخالص  .(ي 

َلىئَِكٓ﴿ (81) و 
 
ونَٓٓأ  يرغبون ﴾ٱۡۡلَيَۡر تِِٓٓفٓٓي َس رِع 

 يف يسارعون أو فيبادروهنا. الرغبة أشدَّ  الطاعات يف

 األعامل صالح ىلع املوعودة الدنيوية اخلريات نيل

مۡٓ﴿ إليها باملبادرة ونَٓٓلََهآوَه   ألجلها ﴾٦١َٓس بِق 

 ة.اجلن أو الثواب أو الطاعة إىل الناس سابقون

َٓٓوَّلٓ﴿ (82) آن َكل ِف  َٓٓنۡفس   َقْدرَ  ﴾و ۡسَعَها ٓٓإِّلَّ

ۡينَا﴿ النفوس عىل وتسهيله الصاحلني به َوَصَف  ما عىل التحريَض  به يريد طاقتها.  أو اللوح به يريد ﴾كَِت ب َٓٓوََّلَ

مۡٓ﴿ الواقع خيالف ما فيه يوجد ال دق.بالص ﴾بِٱۡۡلَق ِٓٓيَنِطقٓ ﴿ األعامل صحيفة ۡظلََّٓٓلٓٓوَه   عقاب بزيادة ﴾٦٢ٓم ونَٓي 

 ثواب. نقصان أو

مۡٓٓبَۡلٓ﴿ (83) ِنۡٓ﴿ هلا غامرة غفلة يف ﴾َغۡمَرةلِٓٓفٓ﴿ الكفرة قلوب :أي ﴾ق ل وب ه  ِصف الذي من ﴾َه َذآم   به و 

مۡٓ﴿ احلََفَظة كتاب من أو ،هؤالء ۡعَم لٓ َٓولَه 
َ
ِن﴿ خبيثة ﴾أ ِصفوا ملا متجاوزة ﴾َذ لَِكٓٓد ونِٓٓم  مۡٓ﴿ به و   ﴾٦٣ِٓمل ونََٓع ٓٓلََهآه 

 فِْعَلها. معتادون

ٓى﴿ (84) َٓٓٓحتَّ َخۡذنَآإِذَا
َ
َۡتَفِيِهمٓأ ميهم ﴾م   دعا حني اجلوع أو بدر. يوم القتَل  يعني ﴾بِٱلَۡعَذاِبٓ﴿ متنعِّ

 الشيخان رواه] «يوسف كِسني ِسنني عليهم واجعلها ،م رض عىل وطأتك اشددْ  اللهم» :فقال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عليهم

ِحطوا .[عنه تعاىل اهلل ريض هريرة أيب نع تعاىل اهلل رْحهام قة والعظام والكالب اجليف أكلوا حتى فق  مۡٓٓإِذَا﴿ املحرَّ ٓه 
ونَٓٓ َٓيَۡجٓ  باالستغاثة. (يرصخون) ﴾٦٤ٓر 

وا ٓٓ َٓتَۡجَّٓٓلٓ﴿ (85) وا ال هلم قيل :أي ﴾ٱۡلَۡوَم ٓٓر  َأر  م﴿ (تترضعوا ال )أي: اْلَيْومَ  جَتْ ِنَّآإِنَّك  ونََّٓٓلٓٓم   ﴾٦٥ٓت نَص 

نَعون ال إذ ينفعكم؛ ال فإنه جتأروا الَ  :أي  جهتنا. من ومعونة   نرص   يلحقكم ال أو ،منا مت 
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مۡٓٓت تَۡلٓ َٓءاَي ِتََٓٓكنَۡتٓٓقَدۡٓ﴿ (88) نت مۡٓ﴿ القرآن يعني ﴾َعلَۡيك  ٓىٓفَك  مََۡٓٓعَ ۡعَق بِك 
َ
ونَٓٓأ  ت عِرضون ﴾٦٦ٓتَنِكص 

 هبا. والعمل وتصديقها سامعها عن مدبرين

سۡٓ﴿ (87) ونَٓ﴿ فيه والطعن القرآن بذكر َتسَمرون :أي ﴾اَس ِمرٓ ﴿ بالبيت :أي ﴾بِهِۦٓتَۡكِبِينَٓم  ر   ﴾٦٧َٓتۡهج 

 شأنه. يف معقول( غري كالم )واهلذيان: ونذ  هَتْ  أو ،القرآن عن تعرضون :أي

فَلَمۡٓ﴿ (86)
َ
وا ٓٓأ بَّر  ه   ليعلموا ،القرآنَ  :أي ﴾ٱلَۡقۡوَلٓٓيَدَّ هّبِمْ  ِمن احلق َأنَّ مۡٓ﴿ مدلوله ووضوح لفظه جازبإع رَّ

َ
ٓأ

آَجآَءه م تِٓٓلَمۡٓٓمَّ
ۡ
مٓ ٓيَأ لِيََٓٓءابَآَءه  وَّ

َ
 خيافوا فلم ،تعاىل اهلل عذاب من األمن من أو والكتاب. الرسول من ﴾٦٨ٓٱِۡل

 األقدمون. آباؤهم خاف كام

مۡٓ﴿ (86)
َ
مَۡٓٓيۡعرِف وا ٓٓلَمۡٓٓأ ولَه   غري إىل التعلم عدم مع العلم وكامل اخللق وحسن والصدق باألمانة ﴾رَس 

مۡٓ﴿ والسالم الصالة عليهم األنبياء صفة هو مما ذلك ونَََّٓٓل ۥَٓفه  نِكر   الوجوه؟! هذه ألَحدِ  َدْعواه ﴾٦٩ٓم 

مۡٓ﴿ (70)
َ
ول ونَٓٓأ هم ملسو هيلع هللا ىلص أنه يعلمون وكانوا بقوله؟ يبالون فال ﴾ِجنَُّۢةۚ ٓبِهِۦَٓيق   نظرا . وأدق هم عقال   أرجح 

ۡكََّث ه مۡٓٓبِٱۡۡلَق َِٓٓجآَءه مٓبَۡلٓ﴿
َ
 احلكم قيَّد وإنام أنكروه. فلذلك وأهواَءهم شهواهتم خيالف ألنه ﴾٧٠َٓك رِه ونَٓٓلِلَۡحق َِٓٓوأ

 للحق. كراهة   ال ،فكرته وعدم فطنته لقلة أو قومه توبيخ من استنكافا   اإِليامن ترك من منهم كان ألنه باألكثر

مۡٓٓٱۡۡلَقُّٓٓٱتَّبَعََٓٓولَوِٓ﴿ (71) ۡهَوآَءه 
َ
َم َو ت ٓٓلََفَسَدتِٓ﴿ شتى آهلة الواقع يف كان بأن ﴾أ ٓٓٱلسَّ ۡرض 

َ
 ﴾فِيِهنَّ َٓٓوَمنَٓوٱِۡل

َ   اِفيِهمَ  نَ اكَ  لَوْ ﴿ :تعاىل قوله يف تقريره سبق كام مٓبَۡلٓ﴿ [22 :األنبياء] ﴾الََفَسَدتَ  اللُ  إَِّل  آلَِه َتۡيَن ه 
َ
 ﴾بِِذۡكرِهِمۡٓٓأ

هم؛ هو الذي بالكتاب نَ  لوْ ﴿ :بقوهلم متنَّوه الذي الذكر أو ،(رشفهم) همِصيت أو وْعظ هم :أي ِذْكر 
َ
 ِعنَْدنا أ

َوِليَ  ِمنَ  ِذْكراً 
َ
مۡٓ﴿ [186 ]الصافات: ﴾اْل ونَٓٓذِۡكرِهِمَٓعنَٓفه  ۡعرِض   إليه. يلتفتون ال ﴾٧١ٓمُّ

مۡٓ﴿ (72)
َ
مۡٓٓ َٓتَۡسٓٓأ ه ﴾َرب َِكٓٓفََخَراجٓ ﴿ الرسالة أداء عىل أْجرا   ﴾اَخرۡجٓ ٓل ه   العقبى يف ثواب ه أو ،الدنيا يف ِرزق 

وَٓ﴿ (تركه فيمكنك) عطائهم عن لك (َسعة )أي: مندوحة ففيه ودوامه. لَِسعته ﴾َخۡي  ٓ﴿  .﴾٧٢ٓٱلرَّ زِقِيََٓٓخۡيٓ ٓوَه 

مِۡٓٓإَونََّكٓ﴿ (73) وه  ۡستَقِيمٓلِٓصَر طلٓٓإَِلٓ َِٓلَۡدع   فيه عوج ال ،استقامته عىل السليمة العقول تشَهد ﴾٧٣ٓمُّ

 له. اهتامهم يوجب

(74) ﴿
ِينَِٓٓإَونَّٓ َر طَِٓٓعنِٓٓبِٱٓأۡلِخَرةِٓٓي ۡؤِمن ونََّٓٓلٓٓٱَّلَّ ِ  عنه. َلعادلون ﴾٧٤ٓلََن ِكب ونَٓ﴿ السويِّ  الرصاط عن ﴾ٱلص 

 طريقه. وسلوك احلق طلب عىل البواعث أقوى اآلخرة خوف فإن
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مَۡٓٓولَوۡٓ﴿ (75) ِنٓبِِهمَٓمآَوَكَشۡفنَآرَِۡحَۡن ه  ٓلٓم   ﴾ۡض  

وا ٓلَّلَٓ﴿ القحطَ  يعني ۡغَي نِِهمِۡٓٓفٓ﴿ لثبتوا ﴾جُّ  ﴾ط 

 وعداوة احلق عن واالستكبار الكفر يف إفراطهم

ونَٓ﴿ واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  اهلدى. عن ﴾٧٥َٓيۡعَمه 

وي  طعام وهو) العلهز أكلوا حتى ق ِحطوا أهنم ر 

 ِسني يف البعري ووبر الدم من يتخذونه كانوا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل سفيان أبو فجاء ،(املجاعة

م ألست ،والرحم اهللِ أ نِشدك :فقال  أنك تزع 

 اآلباء قتلَت  :فقال ،بىل :قال للعاملني؟ رْحة ب عثت

 النزول سبب] فنزلت ،باجلوع واألبناءَ  ،بالسيف

 .[تعاىل اهلل رْحه النسائي اإلمام أخرجه

مَٓولََقدۡٓ﴿ (78) َخۡذَن ه 
َ
 القتل يعني ﴾بِٱلَۡعَذاِبٓٓأ

ِٓٓٱۡستَََكن وا َٓٓفَما﴿ بدر يوم  عىل أقاموا بل ﴾َرب ِِهمۡٓل

ونََٓٓوَما﴿ واستكبارهم عتوهم  وليس ﴾٧٦َٓيتََِضَّع 

 الترضع. عادهتم من

ٓى﴿ (77) َٓعَذابٓلٓذَآابَابٓ َٓعلَۡيِهمَٓفتَۡحنَآإِذَآَحتَّ
مۡٓٓإِذَا﴿ واألرس القتل من أشد   فإنه ،اجلوع يعني ﴾َشِديدٓ  ونَٓٓفِيهِٓٓه  ۡبلِس  ون ﴾٧٧ٓم   ،ريخ كل من آيسون متحريِّ

هم )أي: أعتاهم جاءك حتى  يستعطفك. (أشد 

وَٓ﴿ (76) ِيٓٓٓوَه  ٓٓٱَّلَّ
َ
نَشأ
َ
مٓ ٓأ ۡمعَٓٓلَك  بَۡص رَٓٓٱلسَّ

َ
وا ﴾َوٱِۡل ۡفٓ﴿ اآليات من نصب ما هبا لت ِحس 

َ
 لتتفكروا ﴾َدةَ ٓٓ َِوٱِۡل

ٓ﴿ والدنيوية الدينية املنافع من ذلك غري إىل ،هبا وتستدلوا فيها آقَلِيل  ونَٓٓمَّ ر   ،قليال   شكرا   تشكروهنا ﴾٧٨ٓتَۡشك 

ا شكرها يف العمدة ألن  إرشاك. غري من ملانِِحها واإلذعان ،ألجله خلقت فيام استعامهل 

وَٓ﴿ (76) ِيٓوَه  مۡٓٓٱَّلَّ ك 
َ
ۡرِضِٓٓفٓٓذََرأ

َ
ونَِٓٓإَوَلۡهِٓ﴿ بالتناسل فيها وبثَّكم خلقكم ﴾ٱِۡل َّۡش  َمعون ﴾٧٩َٓت   يوم جت 

 تفرقكم. بعد القيامة

وَٓ﴿ (60) ِيٱٓوَه  ۦَّٓلَّ َٓٓوََّلٓ َٓوي ِميت ٓٓي ۡحِ ۡلِٓٓٱۡختَِل ف   ،غريه عليه يقدر ال ،تعاقب هام به وخَيتص   ﴾َوٱنلََّهارِ ٓٓٱلَّ

 اآلخر. وازدياد أحدمها انتقاص أو ،تعاقبهام وقضائه ألمره أو جمازا . أو حقيقة الشمس إىل لنسبته ردا   فيكون

فََلٓ﴿
َ
 )أقول: مجلتها من البعث وأن كلها املمكنات تعم   قدرتنا وأن منا لكلا أن والتأمل بالنظر ﴾٨٠َٓتۡعقِل ونَٓٓأ

ر لو  وال الربا أكل وال اخلمر رشب وال املخالفات نرَ  ومل ،بدينهم عظيم اهتامم هلم حلصل هبذا املؤمنون تفكَّ

 .(الصالة ترك
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ل ونَٓٓقَاَلَٓٓمآِمۡثَلٓ﴿ مكة كفار :أي ﴾قَال وا ٓٓبَۡلٓ﴿ (61) وَّ
َ
 بدينهم. (تديَّنَ  )أي: دانَ  وَمنْ  همآباؤ ﴾٨١ٓٱِۡل

ءِذَآقَال ٓوا ٓ﴿ (62)
َ
نَّآِمۡتنَآأ آات َرابٓ َٓوك  ءِنَّآوَِعَظ م 

َ
لوا ومل ،لذلك استبعادا   ﴾٨٢ٓلََمۡبع وث ونَٓٓأ  قبل كانوا أهنم يتأمَّ

لقوا ترابا   أيضا   ذلك  .فخ 

نَآََنۡنٓ ٓو ِعۡدنَآلََقدۡٓ﴿ (63) ٓٓٓإِنۡٓٓل َٓقبِۡٓٓمنَٓه َذآوََءابَآؤ  َٓٓٓه َذا َس ِطيٓ ٓإِّلَّ
َ
لِيَٓٓأ وَّ

َ
 كتبوها. التي أكاذيب هم إال ﴾٨٣ٓٱِۡل

ٓٓل َِمنِٓٓق ل﴿ (64) ۡرض 
َ
َٓٓٓوَمنٓٱِۡل نت مۡٓٓإِنٓفِيَها  بذلك. العاملني من أو ،العلم أهل من كنتم إن ﴾٨٤َٓتۡعلَم ونَٓٓك 

 له ملن يمكن ال بام إلزاما   الواضح لِّ اجل هذا مثل جهلوا حتى ،جهالتهم لفرط وتقريرا   هبم استهانة   فيكون

  :فقال جييبوا أن قبل جواهبم عن أخرب ولذلك ،إنكاره العلم من (بقيَّة )أي: مسكة

ول ونَٓ﴿ (65) ِ َٓٓسيَق  فََلٓٓق ۡلٓ﴿ خالقها بأنه اإِلقرار إىل نظر بأدنى اضطرهم قد الرصيح العقل ألن ﴾ّلِلَّ
َ
ٓأ

ونَٓ ر   اخللق بدء فإن ثانيا ؟ إجيادها عىل قادر   ابتداء   فيها ومن األرض (خلق )أي: فطر َمن أن فتعلمون ﴾٨٥ٓتََذكَّ

 إعادته. من أهون ليس

َٓٓمنٓق ۡلٓ﴿ (68) َم َو تِٓٓرَّبُّ ۡبعِٓٓٱلسَّ ٓٓٱلسَّ  ذلك. من أعظم فإهنا ﴾٨٦ٓٱلَۡعِظيمِٓٓٱلَۡعۡرِشَٓٓوَربُّ

ول ونَٓ﴿ (67) ِ َٓٓسيَق  فََلٓٓق ۡلّٓٓلِلَّ
َ
ونَٓٓأ  عىل قدرته تنكروا وال ،خملوقاته بعض به ترشكوا فال ،عقاَبه ﴾٨٧َٓتتَّق 

 مقدوراته. بعض

وت ٓٓبِيَِدهِۦَٓمنٓ ٓق ۡلٓ﴿ (66) ءلٓٓك  َِٓٓملَك  ه ﴾ََشۡ ْلك  وَٓ﴿ خزائن ه :وقيل يمكن. ما غايةَ  م  ِيٓ ٓوَه   من ي غيث ﴾َي 

َارٓ َٓوَّلٓ﴿ وُيرسه يشاء نت مۡٓٓإِن﴿ منه ي منع وال أحد ي غاث وال ﴾َعلَۡيهَِٓٓي  ونَٓتَٓٓك   .﴾٨٨ٓۡعلَم 
ول ونَٓ﴿ (66) ِ َٓٓسيَق  ٓ ٓق ۡلّٓٓلِلَّ نَّ

َ
ونَٓٓفَأ َدعون أين فمن ﴾٨٩ٓت ۡسَحر   األمر ظهور مع الرشد عن فت رَصفون خت 

 األدلة. وتظاهر
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َتيَۡن ه مٓبَۡلٓ﴿ (60)
َ
 والوعد التوحيد من ﴾بِٱۡۡلَق ِٓٓأ

مۡٓ﴿ (بالقيامة )أي: بالنشور  ﴾٩٠ٓلََك ِذب ونَِٓٓإَونَّه 

 ذلك. واأنكر حيث

َذََٓٓما﴿ (61) ٓ ٓٱَّتَّ سه ﴾َوََّلٓلِٓمنٓٱّللَّ  عن لتقد 

ۥََٓكنََٓٓوَما﴿ أحد مماثلة ٓ ِٓمنَۡٓٓمَعه   )أي: يسامهه ﴾إَِل ه 

﴿ األلوهية يف (يقاسمه
َهَبٓٓاإِذٓ  َ َُّّٓٓلَّ َٓخلَقَٓٓبَِمآإَِل ه ٓٓك 

مَۡٓٓولََعَلٓ ه  ٓ َٓبۡعض  ٓ ََٓعَ  آهلة معه كان لو :أي ﴾َبۡعضل

 به واستبدَّ  خلقه بام منهم كل لذهب تقولون كام

لكه وامتاز  بينهم وظهر اآلخرين ملك عن م 

 فلم ،الدنيا ملوك حال هو كام والتغالب التحارب

 باطل والالزم يشء. كل ملكوت وحده بيده يكن

 الربهان وقيام (التتبع )أي: واالستقراء باإِلمجاع

 جل واحد واجب إىل املمكنات مجيع استناد عىل

ۡبَح ٓ﴿ وعال ِٓٓنَٓس  آٱّللَّ ونََٓٓعمَّ  الولد من ﴾٩١ٓيَِصف 

 فساده. عىل الدليل من سبق ملا ،والرشيك

َه َدةِٓٓٱلَۡغۡيبَِٓٓع لِمِٓ﴿ (62)  الرس )أي: ﴾َوٱلشَّ

د أنه يف توافقهم عىل بناء الرشيك نفي عىل آخر دليل   وهو (]النسفي[ والعالنية آَفتََع َلٓ ﴿ بذلك املتفرِّ ونََٓٓعمَّ  .﴾٩٢ٓي ّۡشِك 

ِٓٓق ل﴿ (63) آرَّب  ٓٓإِمَّ ِ ونََٓٓما﴿ تريني أن من بد ال كان إن ﴾ت رِيَن   واآلخرة. الدنيا يف العذاب من ﴾٩٣ٓي وَعد 

(64) ﴿ِٓ  ألن أو ،النفس هلضم إما وهو العذاب. يف هلم قرينا   ﴾٩٤ٓٱلظَّ لِِميَٓٓٱلَۡقوۡمِِٓٓفََٓٓتَۡعلِۡنٓٓفََلَٓٓرب 

ًَ  َواَتُقوا﴿ :تعاىل قولهك ،وراءهم بمن َُييق قد مةلَ الظَّ  شؤم ينَ  تُِصيَبَ  ّلَ  فِتْنَ ًَ  ِمنُْكمْ  َظلَُموا اََّلِ  ﴾َخاَص
 ،وقتها عىل ي طلعه ومل ،نقمة أمته يف له أنه والسالم الصالة عليه نبيه أخرب تعاىل أنه احَلَسن عن .[25 األنفال:]

 الدعاء. هبذا فأمره

ٓىِٓإَونَّا﴿ (65) نََٓعَ
َ
مَۡٓٓمآنُّرِيََكٓٓأ ه  ونَٓٓنَعِد  ه لكنَّا ﴾٩٥ٓلََق ِدر   أعقاهبم بعض أو بعضهم بأن علام   نؤخر 

 قد :وقيل به. استهزاء له واستعجاهلم املوعودَ  إِلنكارهم رد   ولعله فيهم. وأنت نعذهبم ال ألنا أو ،يؤمنون

 مكة. فتح أو بدر قتل وهو أراه؛

ۡحَسنٓ ِٓهَٓٓبِٱلَِّتٓٓٱۡدَفعۡٓ﴿ (68)
َ
ي ِئََة ٓٓأ  إىل يؤدِّ  مل بحيث لكن ،مقابلتها يف واإِلحسان   عنها الصفح وهو ﴾ٱلسَّ

ۡعلَمٓ ََٓنۡنٓ ﴿ الرشك والسيئة   ،التوحيد كلمة هي :وقيل .(املداهنة وهو) الدين يف (ضعف )أي: َوْهن  
َ
ٓبَِمآأ

ونَٓ  أمرهم. إلينا َفكِْل  ،جزائهم عىل وأقَدر   ،حالك خالف عىل إياك بوصفهم :أي ﴾٩٦ٓيَِصف 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀ

ۈۆۇۆڭۇڭڭڭۓۓے

ېېېېۉۉۅۅۋٴۇۋۈ

ۇئوئوئەئەئائائىى

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

جئییییىئىئىئ
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َِٓٓوق ل﴿ (67) وذ ٓٓرَّب  ع 
َ
َي ِطيَِٓٓهَمَز تِِٓٓمنۡٓٓبَِكٓٓأ  .وساوسهم ﴾٩٧ٓٱلشَّ

وذ ٓ﴿ (66) ع 
َ
ِٓٓبَِكَٓٓوأ نَٓرب 

َ
ونِٓٓأ  الصالة حال وختصيص   األحوال. من يشء يف حويل ُيوموا ﴾٩٨ََٓيِۡض  

 عليه. خياف بأن األحوال أحرى ألهنا األجل وحلول القرآن وقراءة

ٓى﴿ (66) َٓٓجآءَٓٓإِذَآَحتَّ
َ
مٓ أ  )أي: إِلغضاءا تأكيدل اعرتاض بينهام وما ﴿يَِصُفوَن﴾بـ متعلِّق ﴾ٱلَۡموۡت َٓٓحَده 

ه   أن الشيطان من تعاىل باهلل باالستعاذة (إليه االلتفات عدم ا   ﴾قَاَلٓ﴿ االنتقام عىل ويغرَيه احِللم عن يزلَّ  حترس 

ط ما عىل ِٓرَٓ﴿ :األمر عىل لعاطَّ  لّما والطاعة اإِليامن من فيه فرَّ د وين ﴾٩٩ٓٱرِۡجع ونِٓٓب   الدنيا. إىل ر 

(100) ﴿ٓٓ ِ
ۡعَمل ٓٓلََعل 

َ
ٓ ٓفِيَمآاَص لِحٓ ٓأ  فيه. وأعمل باإِليامن آيت لعل :أي تركته؛ الذي اإليامن يف ﴾تََرۡكت 

ٓ ٓ﴿ (والكافر املؤمن فيه يشرتك وهذا )أقول: الدنيا يف أو املال يف :وقيل  واستبعاد   الرجعة طلب عن دع  ر ﴾لََكَّ

ِٓ﴿ :قوله يعني ﴾َُكَِمةٓ ٓإِنََّها﴿ هلا ونَِٓٓرب   بعض. مع بعضها املنتظم الكالم من الطائفة :والكلمة الخ. ﴾ٱرِۡجع 

وَٓ﴿ ﴿ أماَمهم ﴾َوَرآئِِهمَٓوِمن﴿ عليه احلرسة لتسل ط حمالة ال ﴾قَآئِل َها ٓٓه 
ٓإَِلٓ ﴿ الرجعة وبني بينهم حائل   ﴾بَۡرَزخٓ 

ۡبَعث ونَٓٓيَوۡمِٓ لم ملا ،الدنيا إىل الرجوع عن كل   إقناط وهو القيامة. يوم ﴾١٠٠ٓي   ،الدنيا إىل البعث يوم رجعة ال أنه ع 

 اآلخرة. يف تكون حياة إىل فيه الرجوع وإنام

ورِِٓٓفٓٓن فِخَٓٓفَإِذَا﴿ (101) نَساَبٓٓفََلٓٓ﴿ الساعة لقيام ﴾ٱلصُّ
َ
مۡٓٓأ هم ﴾بَيۡنَه   والرتاحم التعاطف لزوال ،تنفع 

ِخيهِ  ِمنْ  املرء يَِفر  ﴿ بحيث ،الدهشة واستيالء احلرية فرط من
َ
ّمهِ  * أ

ُ
بِيهِ  َوأ

َ
 ]عبس: ﴾َوَبنِيهِ  وصاحبته * َوأ

 الشتغاله بعضا   بعضهم يسأل وال ﴾١٠١ٓيَتََسآَءل ونََٓٓوَّلٓ﴿ اليوم يفعلون كام ﴾يَۡوَمئِذٓل﴿ هبا يفتخرون أو .[38ـ34

ْقبََل ﴿ :تعاىل قوله يناقض ال وهو بنفسه.
َ
 ،النفخة عند ألنه [27 ]الصافات: ﴾اَءلُونَ يَتَسَ  َبْعض   ََع  ُضُهمْ َبعْ  َوأ

 النار. النار وأهل اجلنة اجلنة أهل دخول أو املحاسبة بعد وذلك

لَۡتَٓٓفَمن﴿ (102) ۥَٓثق   صاحلة وأعامل عقائد له كانت فمن أي وأعامله. عقائِده موزونات   ﴾َمَو زِين ه 

َلىئَِكٓ﴿ ر  وقدْ  تعاىل اهلل عند وزن هلا يكون و 
 
مٓ ٓفَأ ونَٓٓه  ۡفلِح   والدرجات. بالنجاة الفائزون ﴾١٠٢ٓٱلۡم 

 الصالح العمل ألن ،ينفع ال فإنه اعتقاد بدون العمل أما ،ينفع الصحيح االعتقاد مع العمل )أقول:

بنى  .(الصحيح االعتقاد عىل ي 

ۡتَٓٓوَمنۡٓ﴿ (103) ۥَٓخفَّ  فَل﴿ :تعاىل لقوله ،الكفار وهم ،وزن   له يكون ما له يكن مل ومن :أي ﴾َمَو زِين ه 
َ  نُِقيمُ  َِ الِْقيَ  يَْومَ  ُهمْ ل َلىئَِكٓ﴿ [105 ]الكهف: ﴾اَوْزنً  اَم و 

 
ِينَٓٓفَأ ٓوا ٓٓٱَّلَّ مَۡٓٓخِۡس  َسه  نف 

َ
 زمان ضيَّعوا حيث ،غَبنوها ﴾أ

ونََٓٓجَهنَّمَِٓٓفٓ﴿ كامهلا يللن استعدادها وأبطلوا استكامهلا  .﴾١٠٣َٓخ ِِل 

مٓ ٓتَلَۡفحٓ ﴿ (104) وَهه  رقها ﴾ٱنلَّارٓ ٓو ج  مۡٓ﴿ حت  ونَٓٓفِيَهآوَه   :والكلوح االحرتاق. شدة من ﴾١٠٤َٓك لِح 

 .األسنان عن الشفتني تقل ص  
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لَمۡٓ﴿ (105)
َ
نۡٓٓأ مۡٓٓت ۡتَلٓ َٓءاَي ِتٓٓتَك   أي: ﴾َعلَۡيك 

لَمۡٓ﴿ :هلم يقال
َ
نۡٓٓأ ۡتَلٓ َٓءاَي ِتٓٓتَك  مۡٓٓت   ﴾َعلَۡيك 

نت م﴿ ب ٓٓبَِهآفَك  ِ  بام هلم وتذكري تأنيب   ﴾١٠٥ٓونَٓت َكذ 

 ألجله. العذاب هذا استحقوا

 ﴾ِشۡقَوت نَآَعلَۡينَآَغلَبَۡتَٓٓربَّنَآقَال وا ٓ﴿ (108)

نا صارت بحيث َمَلكْتنا  سوء إىل مؤدية   أحوال 

نَّا﴿ العاقبة  احلق. عن ﴾١٠٦َٓضٓال ِيَٓٓاقَۡومٓ َٓوك 

(107) ﴿ٓٓ ۡخرِۡجنَآَربَّنَا
َ
ٓفَإِنۡٓ﴿ النار من ﴾ِمۡنَهآأ

ۡدنَا ونَٓٓفَإِنَّا﴿ التكذيب إىل ﴾ع   ألنفسنا. ﴾١٠٧َٓظ لِم 

 سكوَت  اسكتوا ﴾فِيَهآوا ٓٓ ٓ ٱۡخَسٓٓقَاَلٓ﴿ (106)

َٓوَّلٓ﴿ سؤال مقامَ  ليست فإهنا ،النار يف هوان  
 تكلمونِ  ال أو ،العذاب رفع يف ﴾١٠٨ٓت َكل ِم ونِٓ

 اَرَبنَ ﴿ :سنة ألف يقولون النار أهل إن :قيل رأسا .
نَ  بََْصْ

َ
 َحَق ﴿ :في جابون [12 :السجدة] ﴾اوََسِمْعنَ  اأ

 َرَبنا﴿ :ألفا   فيقولون .[13 :السجدة] ﴾ِمنِّ  الَْقْوُل 
َمَتنَا

َ
نَهُ  ُكمْ لِ ذ  ﴿ :فيجابون ،[11 ]غافر: ﴾اثْنَتَْيِ  أ

َ
 بِأ

 إِنَُكمْ ﴿ :في جابون ،﴾َرب َك  َعلَيْنا ْقِض َِلَ  مالُِك  يا﴿ :ألفا   فيقولون .[12 ]غافر: ﴾َكَفْرُتمْ  وَْحَدهُ  اللُ  ُدِعَ  إِذا
ْرنا َرَبنا﴿ :ألفا   فيقولون .[77 :الزخرف] ﴾اِكثُونَ مَ  خِّ

َ
َجل   إِل أ

َ
َولَمْ ﴿ :فيجابون ،﴾قَِريب   أ

َ
قَْسْمتُمْ  ونُواتَكُ  أ

َ
 أ

ْخرِْجنا َرَبنا﴿ :ألفا   فيقولون ،[44 :إبراهيم] ﴾َقبُْل  ِمنْ 
َ
َولَمْ ﴿ :بونفيجا ،﴾صاِلاً  َنْعَمْل  أ

َ
ْرُكمْ  أ  [37 ]فاطر: ﴾ُنَعمِّ

 فيها هلم يكون ال ثم ،[106 املؤمنون:] ﴾ِفيها اْخَسُؤا﴿ :فيجابون ،[66 ]املؤمنون: ﴾ارِْجُعونِ  رَبِّ ﴿ :ألفا   فيقولون

 وعواء. وشهيق زفري إال

ۥ﴿ (106) ِنۡٓٓفَرِيقٓ ََٓكنَٓٓإِنَّه  ول ونَٓ﴿ الصفة أهل :وقيل الصحابة. :وقيل املؤمنني. يعني ﴾ِعبَادِيٓم  َٓٓٓيق  َٓربَّنَا
نَتَٓٓوٱرَۡۡحَۡنآنَلَآفَٱۡغفِرَۡٓٓءاَمنَّا

َ
 .﴾١٠٩ٓٱلرَّ ِۡحِيََٓٓخۡيٓ َٓوأ

مۡٓ﴿ (110) وه  َۡذت م  ٓى﴿ هزؤا   أي: ﴾ِسۡخرِيًّآفَٱَّتَّ مَۡٓٓحتَّ نَسوۡك 
َ
 باالستهزاء تشاغلكم فرط من ﴾ذِۡكرِيٓأ

نت م﴿ أوليائي يف ختافوين فلمْ  ،هبم مۡٓم َِٓٓوك  ونَٓٓۡنه   هبم. استهزاء   ﴾١١٠ٓتَۡضَحك 

(111) ﴿ٓ مٓ ٓإِن ِ ٓوا ٓٓبَِمآٱۡلَوۡمََٓٓجَزۡيت ه  مۡٓ﴿ أذاكم عىل ﴾َصَب  نَّه 
َ
مٓ ٓأ ونَٓٓه   مراداهتم. بمجامع ﴾١١١ٓٱلَۡفآئِز 

ۡرِضِٓٓفَٓٓۡلِثۡت مَۡٓٓكمۡٓ﴿ :بسؤاهلم املأمور املََلك أو ،تعاىل اهلل ﴾َق َلٓ﴿ (112)
َ
 القبور يف تا  أموا أو ،أحياء ﴾ٱِۡل

 .﴾١١٢ِٓسنِيََٓٓعَددَٓ﴿
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وَرة ٓ  انلُّورِٓٓس 
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آَۡلِثۡنَآقَال وا ٓ﴿ (113) وۡٓٓيَۡوم 
َ
ٓلِٓٓ َٓفَۡسٓ﴿ النار يف خلودهم إىل بالنسبة يهاف لبثهم ملدة استقصارا   ﴾يَۡومٓلَٓبۡعَضٓٓأ

 عن مشغولون العذاب من فيه نحن ملِا فإنا ،حتقيقها أردت إن أيامها عدِّ  من يتمكنون الذين ﴾١١٣ٓٱلَۡعآد ِينَٓ

ون الذين املالئكة فاسأل أو وإحصائها. تذكرها صون الناس أعامر َيعد   أعامهلم. وُي 

ِثۡت مۡٓٓإِنَٓق َلٓ﴿ (114) ٓٓۡلَّ مۡٓٓلَّوۡٓٓقَلِيل  ٓٓإِّلَّ نَّك 
َ
نت مۡٓٓأ ونَٓٓك   مقاهلم. يف هلم تصديق   ﴾١١٤َٓتۡعلَم 

فََحِسبۡت مۡٓ﴿ (115)
َ
نََّمآأ

َ
مۡٓٓأ  وإنام ،بكم تلهيا   نخلقكم مل إنا :أي ؛تغافلهم عىل توبيخ   ﴾اَعبَثٓ َٓخلَۡقَن ك 

مۡٓ﴿ البعث عىل كالدليل وهو ؛أعاملكم عىل ونجازيكم لنتعبَّدكم خلقناكم نَّك 
َ
 .﴾١١٥ٓت رَۡجع ونََّٓٓلٓٓإَِلۡنَآَوأ

ٓ َٓفتََع َلٓ﴿ (118)  لِكما ،بالذات مملوك َعداه من فإن ،مطلقا   امل لك له ُيق الذي ﴾ٱۡۡلَقُّ ٓٓٱلَۡملِك ٓٓٱّللَّ

ٓٓإَِل هََّٓٓلٓٓ﴿ حال   دون حال   ويف وجه   دون وجه   من بالعَرض وَٓٓإِّلَّ ٓ﴿ له عبيد   عداه ما فإن ﴾ه   ﴾١١٦ٓٱلَۡكرِيمِٓٓٱلَۡعرِۡشٓٓرَبُّ
َكامت منه وتنزل ،باألجرام ُييط الذي  أكرم إىل لنسبته أو ،بالكرم وصفه ولذلك ،واألحكام األقضية حم 

 .(احلسن بمعنى الكريم :وقيل) وعال جل الرب صفة أنه عىل (الكريم   )أي: بالرفع وقرئ األكرمني.

َِٓٓمعَٓٓيَۡدعٓ َٓوَمن﴿ (117) آٱّللَّ  ال الباطل فإن ﴾بِهِۦََّٓل ۥٓب ۡرَه نََّٓٓلٓ﴿ إرشاكا   أو إفرادا   يعب ده ﴾َءاَخرَٓٓإَِل ه 

ۥٓفَإِنََّما﴿ به برهان ِٓٓعندَِٓٓحَساب ه  از   فهو ﴾َرب ِهِۦٓ  ۥ﴿ يستحقه ما مقدارَ  له جم  ۡفلِحٓ َّٓلٓٓإِنَّه  ونَٓٓي   حسابه :أي ﴾١١٧ٓٱلَۡك فِر 

 بأن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله أمر ثم ،الكافرين عن الفالح بنفي وختمها املؤمنني فالح بتقرير السورة بدأ الفالح. عدم

  :تعاىل فقال ويسرتْحه يستغفره

َِٓٓوق ل﴿ (116) نَتَٓٓوٱرَۡحمۡٓٓٱۡغفِرۡٓٓرَّب 
َ
 لقد» :قال أنه والسالم الصالة يهعل وعنه ﴾١١٨ٓٱلرَّ ِۡحِيََٓٓخۡيٓ َٓوأ

فْلَحَ  َقدْ ﴿ :قرأ ثم ،اجلنة دخل أقامهنَّ  من آيات عرش   علَّ  أنزلت
َ
 أْحد االمام رواه] «العرش ختم حتى ﴾الُْمْؤِمنُونَ  أ

 .[عنه تعاىل اهلل ريض اخلطاب بن عمر عن مسنده يف تعاىل اهلل رْحه

 املؤمنون سورة يف تعاىل اهلل رْحه البيضاوي تفسري من لفوائدوا اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 النور سورة

 آية وستون أربع ويه مدنيَّة،

وَرة ٓ﴿ (1) نَزلَۡن َها﴿ سورة هذه أي: ﴾س 
َ
ٓأ

نَزنۡلَا﴿ األحكام من فيها ما اوفرضن ﴾َوفَرَۡضَن َها
َ
َٓوأ

ٓٓ مۡٓ﴿ الداللة واضحات ﴾َبي َِن تٓلَٓءاَي تٓ ٓفِيَها ٓلََّعلَّك 
ونَٓ ر   املحارم. فتتقون ﴾١ٓتََذكَّ

(2) ﴿
انِيَةٓ  اِنٓٓٱلزَّ  أنزلنا أو نافرض فيام :أي ﴾َوٱلزَّ

وا ٓ﴿ اجلَلد وهو حكمهام؛ َّٓٓفَٱۡجِِل  َمآَو ِحدٓلٓك  ِۡنه  ٓم 
ةل ِٓٓما ئَةَٓ انَِية قدم وإنام ﴾َجِۡلَ  األغلب يف ىالزن ألن الزَّ

ضها يكون  ،عليه نفسها وَعْرضِ  للرجل بتعر 

 :واجلَلد إليها. باإِلضافة تتحقق مفسدته وألن

 ليس بمن خيص   حكم وهو اجِللِد. رضب  

حَصن  ،الرجم هو امل حَصن َحدَّ  أن عىل دلَّ  ِلما ،بم 

 عليه لقوله ،سنة احل رِّ  تغريَب  عليه الشافعي وزاد

 وتغريب مئة جلد بالبكر البكر» :والسالم الصالة

 والعقل والبلوغ باحلرية :واإِلحصان .[آخر بلفظ تعاىل اهلل رْحه البخاري اإلمام وكذلك ،تعاىل اهلل رْحه مسلم اإلمام أخرجه] «عام

مَٓوَّلٓ﴿ أيضا   اإِلسالم احلنفية واعتربت ،صحيح نكاح يف واإِلصابة ۡذك  خ 
ۡ
فَة َٓٓمابِهِٓٓتَأ

ۡ
ِٓٓدِينِِٓٓفٓ﴿ رْحة   ﴾َرأ  ﴾ٱّللَّ

ه وإقامة طاعته يف نت مۡٓٓإِن﴿ فيه تساحموا أو فتعطِّلوه َحدِّ ِٓٓت ۡؤِمن ونَٓٓك   اجِلدَّ  يقتيض اإِليامن َفإِن ﴾ٱٓأۡلِخرِٓ َٓوٱۡلَوۡمِٓٓبِٱّللَّ

َمآَولۡيَۡشَهدۡٓ﴿ وأحكامه حدوده إقامة يف واالجتهاد تعاىل اهلل طاعة يف ِنََٓٓطآئَِفة َٓٓعَذاَبه  ۡؤِمنِيَٓٓم   يف زيادة   ﴾٢ٓٱلۡم 

ل قد التفضيح فإن ،(الردع :أي) التنكيل ل مما أكثر ينكِّ  حافَّة   تكون أن يمكن فرقة :والطاِئَفة التعذيب. ينكِّ

 التشهري. به ُيصل مجع   واملراد ،اثنان أو واحد :وقيل ،ثالثة وأقل ها ،يشء حول

اِنٓ﴿ (3) ٓإِٓٓيَنِكحٓ َّٓلٓٓٱلزَّ وَۡٓٓزانِيَةٓ ّٓلَّ
َ
ّۡشَِكةٓ ٓأ انِيَةٓ ٓم  َّٓٓٓلَٓٓوٱلزَّ َها ٓٓيَنِكح  وَۡٓٓزانٓ ٓإِّلَّ

َ
ّۡشِك  ٓٓأ  إىل املائل أن الغالب إذ ﴾م 

 ألن ،إطالقه عىل ليس هذا )أقول: الصلحاء فيها َيرغب ال سافَِحة  وامل ،الصوالح نكاح يف يرغب ال ىالزن

وا ملّا املهاجرين َضَعفة يف نزلت واآلية .(تعاىل اهلل إىل ويرجع يتوب قد الزاين  يكرين بغايا يتزوجوا أن مه 

م ولذلك ،اجلاهلية عادة عىل أكساهبن من عليهم لينفقن أنفسهن (يؤجرن) ِمَٓ﴿ الزاين قدَّ ر  َٓٓذ لَِكٓٓوَح  ََٓعَ
ۡؤِمنِيَٓ  من ذلك وغري النسب يف والطعن املقالة لسوء وتسبب للتهمة وتعرض   بالفّساق تشب ه ألنه ﴾٣ٓٱلۡم 

. بالتحريم التنزيه عن عربَّ  ولذلك ،املفاسد  أوله» :فقال ذلك عن سئل والسالم الصالة عليه أنه ويؤيده مباَلغة 

¬ 
پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇڇڇ

گگککککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ائائىىېېېېۉۉۅ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

حئجئییییىئىئىئېئېئ

 جتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ
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 ،املنع عدم ذلك من ف هم )أقول: تعاىل[ اهلل رْحه البيهقي اإلمام أخرجه] «احلالل ُيرم ال واحلرام نكاح وآخره سفاح

 .(ذلك متنع ال فالرشيعة

(4) ﴿ِٓ ونَٓٓينََٓوٱَّلَّ ۡحَصَن ِتٓٓيَۡرم  ت وا ٓٓلَمۡٓٓث مَّٓ﴿ ىبالزن يقذفوهننَّ  ﴾ٱلۡم 
ۡ
ۡربََعةِٓيَأ

َ
َهَدآءَٓٓبِأ مۡٓٓش  وه  ٓثََم نِيَٓٓفَٱۡجِِل 

ةٓ   واإِلحصان   املحصن. غري كقذف ،التعزير يوجب اخلمر شارب ويا فاسق يا :مثل بغريه؛ والقذف   ﴾َجِۡلَ

مَۡٓٓتۡقبَل وا َٓٓوَّلٓ﴿ واألنثى الذكر بني فيه فرق وال ،ىالزن عن العفةو سالمواإلِ  والعقل والبلوغ باحلرية هناه   ٓلَه 
﴿ رت  مف ألنه ،كانت شهادة أيَّ  ﴾َشَه َدة ٓ

بَدٓ 
َ
 عمره آخر إىل تعاىل اهلل رْحه حنيفة أيب وعند يتب. مل ما ﴾ا ٓأ

َلىئَِكٓ﴿ و 
 
مٓ َٓوأ ونَٓٓه   بفسقهم. املحكوم ﴾٤ٓٱلَۡف ِسق 

(5) ﴿ٓ ِينَٓٓإِّلَّ وا َٓٓذ لَِكَٓٓبۡعدِِٓٓمنٓ ﴿ القذف عن ﴾ب وا ٓتَآٱَّلَّ ۡصلَح 
َ
 االستسالم ومنه بالتدارك؛ أعامهَلم ﴾َوأ

﴿ املقذوف من االستحالل أو ،للَحدِّ 
َٓٓفَإِنَّٓ ور ٓٓٱّللَّ  .﴾٥ٓرَِّحيمٓ َٓغف 

ِينَٓ﴿ (8) ونََٓٓوٱَّلَّ مۡٓٓيَۡرم  ۡزَو َجه 
َ
نَٓولَمۡٓٓأ مۡٓٓيَك  َّه  َهَدآءٓ ٓل ٓٓٓش  مۡٓٓإِّلَّ ه  س  نف 

َ
َحِدهِمَۡٓٓدة ٓفََشَه ٓٓأ

َ
 شهادة   فالواجب   ﴾أ

ۡربَعٓ ﴿ أحدِهم
َ
َِٓٓشَه َد تٓ ٓأ ۥٓبِٱّللَّ  .ىالزن من به رماها فيام :أي ﴾٦ٓٱلصَّ ِدقِيَٓٓلَِمنَٓٓإِنَّه 

(7) ﴿
﴿ اخلامسة والشهادة ﴾َوٱلَۡخ ِمَسةٓ 

نَّٓ
َ
ِٓٓلَۡعنََتٓٓأ  الرمي. يف ﴾٧ٓٱلَۡك ِذبِيَِٓٓمنَََٓٓكنَٓٓإِنَٓعلَۡيهِٓٓٱّللَّ

ا َٓويَٓ﴿ (6) ن﴿ احلَدَّ  :أي ﴾ٱلَۡعَذاَبَٓٓعۡنَها﴿ (يدفع )أي: ﴾ۡدَرؤ 
َ
ۡربَعَٓٓتَۡشَهدَٓٓأ

َ
َِٓٓشَه َد تٓ ٓأ ۥٓبِٱّللَّ ٓلَِمنَٓٓإِنَّه 

 به. رماين فيام ﴾٨ٓٱلَۡك ِذبِيَٓ

نََّٓٓوٱلَۡخ ِمَسةَٓ﴿ (6)
َ
َِٓٓغَضَبٓٓأ ٓٓٓٱّللَّ  ذلك. يف ﴾٩ٓٱلصَّ ِدقِيَِٓٓمنَٓ﴿ الزوج( )أي: ﴾ََكنَٓٓإِنَٓعلَۡيَها

ِٓٓفَۡضل َٓٓولَۡوَّلٓ﴿ (10) مۡٓٓٱّللَّ ۥَٓعلَۡيك  نََّٓٓورَۡۡحَت ه 
َ
ََٓٓوأ  بالعقوبة. وعاجلكم لفضحكم ﴾١٠َٓحِكيمٓ ٓتَوَّاب ٓٓٱّللَّ



 704  عشر ثامنال اجلزء               النور سورة  

(11) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ فِۡكَٓٓجآء وٓٱَّلَّ  ما بأبلغِ  :أي ﴾بِٱۡۡلِ

 عائشة عىل به أ فِك ما واملراد الكذب. من يكون

 صالةال عليه أنه وذلك عنها؛ تعاىل اهلل ريض

 ليلة فأذن ،الغزوات بعض يف استصحبها والسالم

 فمشت ،بالرحيل (الرجوع )أي: القفول يف

 فلمست الرحل إىل عادت ثم حاجة   لقضاء

 خرز   من )أي: ظفار جزع من عقد فإذا صدرها

 فرجعت ،انقطع قد (اليمن يف ظفار مدينة من

لها كان الذي فظنَّ  ،لتلتمسه  دخلت أهنا ي رحِّ

 إىل عادت فلام ،وسار مطيتها عىل لهفرحَّ  ،اهلودج

 إليها يرجع كي فجلست ،أحدا   ثمة جتد مل منزهلا

 وكان ،(عليه ويدل   الطريق يعرف من )أي: منشد  

س قد عنه اهلل ريض السلمي املعطل بن صفوان  عرَّ

 (الظلمة يف )أي: فأدلج ،اجليش وراء (تأخر )أي:

 ،كبتهافر راحلته فأناخ ،فعرفها منزهلا عند فأصبح

ِ  ،اجليش أتيا حتى فقادها  يف احلديث] به َمْت فاهت 

ۡصبَة ٓ﴿ [تعاىل اهلل رْحه البخاري اإلمام صحيح ۡمٓ ٓع  ِنك   بن اهلل عبد يريد األربعني. إىل العرشة من وهي منكم؛ مجاعة   ﴾م 

ٓاََش ٓ َٓسب وه ََٓتَّۡٓٓلٓ﴿ ساعدهم وَمنْ  جحش بنت وْحنة ثاثةأ بن ومسطح ثابت بن وحسان رفاعة بن وزيد أ يَبّ 
مٓ  وَٓٓبَۡلٓ﴿ عنهم تعاىل اهلل ريض صفوانو وعائشة بكر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص للرسول واخلطاب ﴾لَّك  ۡمٓ َٓخۡي ٓٓه   ﴾لَّك 

 ،شأنكم وتعظيمِ  ،براءتكم يف آية عرشة ثامين بإنزال اهلل عىل كرامتكم وظهورِ  ،العظيم الثواب به الكتسابكم

  ،فيكم تكلم ملن الوعيد وهتويلِ 
ِ
ِٓ﴿ خريا   بكم َظنَّ  من عىل والثناء ٓٓلِك   مٓٱۡمرِي  ِۡنه  آم  ثِۡمٓ ِٓمنَٓٓٱۡكتََسَبٓٓمَّ  لكل   ﴾ٱۡۡلِ

ِي﴿ فيه خاض ما بقْدرِ  اكتسب ما زاء  ج ٓ َٓوٱَّلَّ ْعظَمه ﴾كِۡبَه ۥٓتََولَّ مۡٓ﴿ م   فإنه ،أيبّ  ابن وهو اخلائضني؛ من ﴾ِمۡنه 

ََّٓل ۥ﴿ به بالترصيح (تابعاه )أي: شايعاه فإهنام ،ومسطح وحسان هو أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول عداوة   وأذاعه به بدأ
لدوا بأن الدنيا؛ يف أو اآلخرة يف ﴾١١َٓعِظيمٓ َٓعَذاب ٓ  بالنفاق. مشهورا   مطرودا   أيب   ابن وصار ،ج 

وه ٓٓإِذۡٓ﴿ هالَّ  ﴾لَّۡوَّلٓٓ﴿ (12) ۡؤِمن ونََٓٓظنََّٓٓسِمۡعت م  ۡؤِمَن ت ٓٓٱلۡم  ِسِهمَۡٓٓوٱلۡم  نف 
َ
 املؤمنني من هممن بالذين ﴾اَخۡيٓ ٓبِأ

َٓٓٓوقَال وا ٓ﴿ واملؤمنات بِيٓ ٓإِفۡكٓ َٓه َذا  احلال. عىل املطَّلع املستيقن يقول كام ﴾١٢ٓمُّ

ۡربََعةَِٓٓعلَۡيهَِٓٓجآء وٓلَّۡوَّلٓ﴿ (13)
َ
َهَدآَء ٓٓبِأ ت وا ٓٓلَمۡٓٓفَإِذۡٓٓش 

ۡ
َهَدآءِٓٓيَأ َلىئَِكٓٓبِٱلشُّ و 

 
ِِٓٓعندَٓٓفَأ مٓ ٓٱّللَّ  تقرير   ﴾١٣ٓٱلَۡك ِذب ونَٓٓه 

 عليه. احلَدَّ  رتََّب  ولذلك ،حكمه يف أي اهلل؛ عند كذب   عليه حجة ال ما فإن ،كذبا   لكونه

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇ

گگککککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅۋ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئائائ

یییىئىئىئېئېئېئۈئ

ىبمبخبحبجبيئىئحئمئجئی

 مثجثيتىتمتختحتجتيب

 
 



 705  عشر ثامنال اجلزء               النور سورة  

ِٓٓفَۡضل َٓٓولَۡوَّلٓ﴿ (14) مۡٓٓٱّللَّ ۥَٓعلَۡيك  ۡنَيآِفَٓٓورَۡۡحَت ه   بأنواع الدنيا يف عليكم اهلل فضل لوال :أي ﴾َوٱٓأۡلِخَرةِٓٓٱَّلُّ

ران واملغفرة بالعفو اآلخرة يف ْْحَت ه  َورَ  ،للتوبة اإِلمهال مجلتها من التي النعم مۡٓ﴿ لكم املقدَّ ك  ِٓفٓ﴿ عاجال   ﴾لََمسَّ
ٓٓ فَۡضت مَۡٓٓما
َ
ٓٓفِيهِٓ﴿ (دخلتم )أي: خضتم ﴾أ . اللوم   دونه ي ستحَقر ﴾١٤َٓعِظيمٓ َٓعَذاب   واجلَْلد 

ۥٓإِذۡٓ﴿ (15) ۡونَه  مۡٓٓتَلَقَّ لِۡسنَتِك 
َ
ه ﴾بِأ ول و﴿ عنه بالسؤال بعض من بعضكم يأخذ  مٓنََٓوَتق  فَۡواهِك 

َ
 :أي ﴾بِأ

ا﴿ القلوب من مساعدة بال باألفواه خمتصا   كالما   وتقولون مٓلَيَۡسٓٓمَّ  علم عن تعبريا   ليس ألنه ﴾ِعلۡمٓ ٓبِهِۦٓلَك 

وَٓ﴿ له َتبِعةَ  ال سهال   ﴾اَهي ِنٓ َٓوََتَۡسب ونَه ۥ﴿ قلوبكم يف به ِِٓٓعندَٓٓوَه   العذاب. واستجرار الوزر يف ﴾١٥َٓعِظيمٓ ٓٱّللَّ

 ،حتقق غري من به والتحدث ،بألسنتهم اإِلفك تلقي :العظيم العذاب مسَّ  هبا علََّق  ،مرتتبة آثام ثالثة هفهذ

 عظيم. اهلل عند وهو لذلك واستصغارهم

وه ٓٓإِذَۡٓٓولَۡوَّلٓٓ﴿ (18) آق لۡت مَٓسِمۡعت م  ونٓ ٓمَّ ٓٓٓيَك  ن﴿ لنا يصح وما ينبغي ما ﴾نَلَا
َ
 كونت أن جيوز ﴾بَِه َذآنَّتََُكَّمَٓٓأ

م الناس آحاد قذف فإن نوعه؛ إىل تكون وأن املخصوص القول إىل اإِلشارة ض عن فضال   ،رشعا   حمرَّ  تعر 

يقة دِّ ديق ابنة الصِّ  (كفرهم يف شك ال هؤالء ،باهلل نعوذ هذا. يثبتون الشيعة بعض) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حرمةِ  الصِّ

ۡبَح نََكٓ﴿ ب   ﴾س  ر فجورها فإن ،فاجرة   ملسو هيلع هللا ىلص نبيه حرمة تكون أن من تعاىل هلل تنزيه   أو ،ذلك يقول ممن تعج   ينفِّ

ل   عنه  حقارة فإن ،عليه املبهوت لعظمة ﴾١٦َٓعِظيمٓ ٓب ۡهَت نٓ َٓه َذا﴿ كفرها بخالف ،الزواج بمقصود وخي 

 متعلَّقاهتا. باعتبار وعظمها الذنوب

مٓ ﴿ (17) ك  ٓ ٓيَعِظ  نٓٱّللَّ
َ
ود وا ٓٓأ ا﴿ ثلهمل تعودوا أن كراهة ﴾لِِمۡثلِهِۦَٓٓٓتع  بَد 

َ
ٓإِن﴿ مكلَّفني أحياء دمتم ما ﴾أ

نت م ۡؤِمنِيَٓٓك   عنه. يمنع اإِليامن فإِن ﴾١٧ٓمُّ

(16) ﴿ ٓ ِ ٓ َٓوي بَي  مٓ ٓٱّللَّ ٓ ﴿ وتتأدبوا تتعظوا كي اآلداب وحماسن الرشائع عىل الدالة ﴾ٱٓأۡلَي ِتٓ ٓلَك  َٓوٱّللَّ
 تدابريه. يف ﴾١٨َٓحِكيمٓ ﴿ كلها باألحوال ﴾َعلِيمٓ 

(16) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ ِبُّونَٓٓٱَّلَّ ن﴿ يريدون ﴾َي 

َ
﴿ تنرش أن ﴾تَِشيعَٓٓأ

ِينَِٓٓفٓٓٱلَۡف ِحَشةٓ  مَۡٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ ِلمٓ َٓعَذاب ٓٓلَه 
َ
ِٓفٓٓأ

ۡنيَا ٓ ﴿ ذلك غري إىل والسعري احلَدِّ ب ﴾َوٱٓأۡلِخَرةِ ٓٓٱَّلُّ نت مۡٓ﴿ الضامئر ىِف  َما ﴾َيۡعلَمٓ َٓوٱّللَّ
َ
 يف فعاِقبوا ﴾١٩َٓتۡعلَم ونََّٓٓلَٓٓوأ

 اإِلشاعة. حب من القلوب يف ما عىل يعاقب سبحانه واهلل ،الظاهر عليه دلَّ  ما عىل الدنيا

ِٓٓفَۡضل َٓٓولَۡوَّلٓ﴿ (20) مۡٓٓٱّللَّ ۥَٓعلَۡيك   ِعَظمِ  عىل للداللة ،بالعقاب املعاجلة برتك للِمنَّة تكرير   ﴾َورَۡۡحَت ه 

﴿ :قوله عَطَف  ولذا ،اجلريمة
نَّٓ
َ
ََٓٓوأ ٓٓٱّللَّ  ،اجلواب وحَذَف  عليهم ورْحته فضله حصول عىل ﴾٢٠ٓمٓ رَِّحيٓرَء وف 

ستغنَى وهو  مرة. بذكره عنه م 
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َها﴿ (21) يُّ
َ
ِينََٓٓيىأ َو تِٓٓتَتَّبِع وا َّٓٓلَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ ط  ٓخ 

ۡيَط ِنٓ  َو تِٓٓيَتَّبِعَۡٓٓوَمن﴿ الفاحشة بإشاعة ﴾ٱلشَّ ط  ٓخ 
ۡيَط نِٓ رٓ ٓفَإِنَّه ۥٓٱلشَّ م 

ۡ
ۡٓٓبِٱلَۡفۡحَشآءِٓٓيَأ نَكرِ ٓوَٱل  ﴾م 

ه َأفَرط ما :والفحشاء  الرشع أنكره ما واملنَكر ،قبح 

ِٓٓفَۡضل َٓٓولَۡوَّلٓ﴿ مۡٓٓٱّللَّ ۥَٓعلَۡيك   التوبة بتوفيق ﴾َورَۡۡحَت ه 

عِ  للذنوب املاحية رة احلدود ورَشْ  ﴾َزَّكٓ َٓما﴿ هلا املكفِّ

ر ما م﴿ دنسها من طه  ِنِۡٓٓمنك  َحدٓ ٓم 
َ
بَدٓ ٓأ

َ
َٓوَل ِكنَّٓٓاأ

َٓ ٓٓٱّللَّ ِ
 وقبوهلا التوبة عىل بحمله ﴾يََشآء  َٓٓمنٓي َزّك 

﴿ ٓ  )أقول: بنيَّاهتم ﴾٢١َٓعلِيمٓ ﴿ ملقاهلم ﴾َسِميعٓ ٓوَٱّللَّ

 فإنه الشيطان، خطوات تتبعوا أن إياكم إياكم إياكم

 نبيكم، وبني وبينكم ربكم، وبني بينكم يدخل

 وإذا إخوانكم. وبني وبينكم شيخكم، وبني وبينكم

 ألنه ،وتعاندوه جتادلوه فال إشكاال   عليكم أوَردَ 

 بل آخر، إىل إشكال من وينقلكم معكم يسرتسل

 جل ربنا قال كام ،منه تعاىل باهلل تستعيذوا أن عليكم

 فَاْستَِعذْ  نَْزغ   الَشيَْطانِ  ِمنَ  يزََنَغَنَك  ﴿َوإَِما :وعال
 .([200 :األعراف] ﴾بِاللِ 

تَلَِٓٓوَّلٓ﴿ (22)
ۡ
 ينفق ال أن حلف وقد ،عنه تعاىل اهلل ريض الصديق بكر أيب يف نزل ُيلف. وال :أي ﴾يَأ

ل وا ٓ﴿ ناملهاجري فقراء من وكان ،خالته ابن وكان ،بعد   مسطح عىل و 
 
مۡٓٓٱلَۡفۡضلِٓٓأ َعةِٓ﴿ الدين يف ﴾ِمنك   يف ﴾َوٱلسَّ

ن﴿ ورشفه عنه تعاىل اهلل ريض بكر يبأ فضل عىل دليل وفيه املال.
َ
ْؤت وا ال أن عىل ﴾ي ۡؤت ٓوا ٓٓأ ِلٓ﴿ ي  و 

 
ۡرَبٓ ٓأ ٓٱلۡق 

َه ِجرِينََٓٓوٱلَۡمَس ِكيَٓ ِ َٓٓسبِيلِِٓٓفَٓٓوٱلۡم  وا ٓٓٱّللَّ ٓوا ٓ ﴿ منهم فَرط عاّم  ﴾َوۡلَۡعف  َّلٓ﴿ عنه باإِلغامض ﴾َوۡلَۡصَفح 
َ
ِبُّونَٓٓأ نَٓت 

َ
ٓأ

ٓ َٓيۡغفِرَٓ ۡمٓ ٓٱّللَّ ٓ ﴿ إليكم؟ أساء من إىل وإحسانكم وصفحكم عفوكم عىل ﴾لَك  ور َٓٓوٱّللَّ  كامل مع ﴾٢٢ِٓحيمٓ رََّٓٓغف 

 بىل :فقال عنه تعاىل اهلل ريض بكر أيب عىل قرأها والسالم الصالة عليه أنه روي بأخالقه. فتخلَّقوا ،قدرته

ع ،أحب  .تعاىل[ اهلل رْحهام الشيخان أخرجه احلديث] نفقته مسطح إىل ورجَّ

(23) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ ونَٓٓٱَّلَّ ۡحَصَن ِتٓٓيَۡرم  ۡؤِمَن ِتٓ﴿ به ق ذفنَ  عامَّ  ﴾ِتٓٱلَۡغ فَِل ٓ﴿ العفائف ﴾ٱلۡم   ،وبرسوله باهلل ﴾ٱلۡم 

ۡنَيآِفٓٓل عِن وا ٓ﴿ أيب   كابن ،واملؤمنني والسالم الصالة عليه الرسول يف وطعنا   لعرضهنَّ  استباحة    ملا ﴾َوٱٓأۡلِخَرةِٓٓٱَّلُّ

مۡٓ﴿ فيهن طعنوا  خمصوص وقيل ب.يت مل ما قاذف كل حكم هو وقيل ذنوهبم. لعظم ﴾٢٣َٓعِظيمٓ َٓعَذاب َٓٓولَه 

 مل القرآن وعيداِت  فتَّشَت  ولو له. توبة ال :عنهام اهلل ريض عباس ابن قال ولذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج قذف بمن

 عنها. تعاىل اهلل ريض عائشة إفك يف نزل مما أغلظَ  جتد
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مَۡٓٓعلَۡيِهمۡٓٓتَۡشَهدٓ ٓيَوۡمَٓ﴿ (24) لِۡسنَت ه 
َ
يِۡديِهمۡٓٓأ

َ
ل ه مَٓوأ رۡج 

َ
 تعاىل اهلل بإنطاق هبا يعرتفون ﴾٢٤َٓيۡعَمل ونَََٓٓكن وا ٓٓبَِمآَوأ

 عليها. آثاره بظهور أو ،اختيارهم بغري إياها

ٓ ٓي وَف ِيِهمٓ ٓيَوَۡمئِذٓل﴿ (25) مٓ ٓٱّللَّ ونَٓ﴿ املستحق جزاءهم ﴾ٱۡۡلَقَّٓٓدِينَه  ﴿ األمر ملعاينتهم ﴾َويَۡعلَم 
نَّٓ
َ
َٓٓأ ٓه وَٓٓٱّللَّ

بِيٓ ٓٱۡۡلَقُّٓ  والعقاب الثواب عىل يقدر وال ،غريه ذلك يف يشاركه ال ،ألوهيَّت ه اهر  الظ ،بذاته الثابت ﴾٢٥ٓٱلۡم 

؛ احلق ذو أو سواه. ِ ه. الظاهر العادل :أي البنيِّ  حمالة. ال للمظلوم الظامل من ينتقم شأنه هذا كان وَمنْ  عدل 

ي َِب ت ٓٓلِلَۡخبِيَث ِتٓ َٓوٱۡۡلَبِيث ونَٓٓلِلَۡخبِيثِيَٓٓٱۡۡلَبِيَث ت ٓ﴿ (28) ي ِبِيََٓٓوٱلطَّ ي ِب ونَٓٓلِلطَّ ي َِب ِتٓ َٓوٱلطَّ  اخلبائث :أي ﴾لِلطَّ

جنَ  َلىئَِكٓ﴿ الطِّيب أهل وكذلك ،وبالعكس اخِلباث يتزوَّ و 
 
 وعائشة الرسول أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي بيت أهل :يعني ﴾أ

َبَّء ونَٓ﴿ عنهم تعاىل اهلل ريض وصفوان آم  ول وَن ِٓٓممَّ  ومل والسالم الصالة عليه زوجَته   تكن مل صدق لو إذ ﴾َيق 

ر ۡغفَِرة ٓٓلَه م﴿ عليها يقرَّ أ ولقد اجلنة. يعني ﴾٢٦َٓكرِيمٓ َٓورِۡزقٓ ٓمَّ  الصالة عليه يوسف برأ :بأربعة أربعة تعاىل اهلل برَّ

 ،بثوبه ذهب الذي باحلجر فيه اليهود قول من والسالم الصالة عليه وموسى ،أهلها من بشاهد والسالم

 ذلك وما ،املبالغة هذه مع الكريمة اآليات هبذه عنها اهلل ريض وعائشة ،مالسال عليهام ولدها بإنطاق ومريم

 منزلته. وإعالء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول منصب إِلظهار إال

َها﴿ (27) يُّ
َ
ِينََٓٓيىأ ل وا َّٓٓلَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ مَۡٓٓغۡيَٓٓب ي وت آتَۡدخ   أيضا   وامل عري اآلجر فإن تسكنوهنا؛ ال التي ﴾ب ي وتِك 

ٓ ﴿ نبإذ إال يدخالن ال وا َٓٓحتَّ نِس 
ۡ
 مستعلم   املستأِذن فإن ،االستعالم بمعنى االستئناس من ،تستأذنوا :أي ﴾تَۡستَأ

 فإن ،االستيحاش خالف هو الذي االستئناس من أو له. يؤذن ال أو دخوله يراد هل أنه مستكشف للحال

وا ٓ﴿ استأنس له أ ِذنَ  فإذا له يؤذن ال أن خائف مستوحش املستأذن ٓىَٓوت َسل ِم  ۡهلَِها ََٓٓعَ
َ
 السالم :تقولوا بأن ﴾أ

 فإن ،مرات ثالث أأدخل؟ ،عليكم السالم يقول أن التسليم» :والسالم الصالة عليه وعنه أأدخل؟ عليكم

مۡٓ﴿ [سننه يف تعاىل اهلل رْحه داود أبو أخرجه] «رجع وإال دخل له أ ذن مَۡٓٓخۡي َٓٓذ لِك   خري التسليم أو االستئذان :أي ﴾لَّك 

. تدخلوا أن نم لكم ييتم :قال بيته غري بيتا   دخل إذا منهم الرجل كان اجلاهلية. حتية من لكم خري   أو بغتة   ح 

ييتم أو صباحا    :ملسو هيلع هللا ىلص للنبي قال رجال   أن وروي حلاف. يف امرأته مع الرجَل  أصاب فربام ،ودخل مساء ح 

 تراها أن أحتب   :قال دخلت؟ كلام ليهاع أأستأذن غريي خادم هلا ليس إهنا :قال ،نعم :قال أمي؟ عىل أأستأذن»

مۡٓ﴿ [املوطأ يف تعاىل اهلل رْحه مالك اإلمام أخرجه] «فاستأِذنْ  :قال ،ال :قال عريانة؟ ونَٓٓلََعلَّك  ر   أنزل أي: ﴾٢٧ٓتََذكَّ

 لكم. أصلح هو بام وتعملوا تذكروا أن إرادة عليكم

مها واملخالفات   ،واآلخرة الدنيا خري بالرشيعة التمسك )أقول:  اليضيع أن العاقل للمؤمن بد فال ،رضر 

 من له بد ال العمل ألن عمله، عىل يعتمد ال وأن ربه، قدرة بني وقوفه ويتذكر مرجعه، ينسى ال وأن أوقاته،

 إىل فانظر ذلك من شك   يف كنت إن و ما. تقصري   من خيلو ال والعبد   واإلخالِص، للرشيعة، موافقتِهِ  :رشطني

 .(وتعاىل سبحانه لربك مناجاتك مقدار تعرْف  بحضورك معها أنت كيف دينك أركان نم هي التي صالتك
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وا ٓٓلَّمۡٓٓفَإِن﴿ (26) ََٓٓٓتِد  َحدٓ ٓفِيَها
َ
 لكم يأذن   ﴾اأ

ل وَهآفََلٓ﴿ ٓ ٓتَۡدخ  ۡمٓ ٓي ۡؤَذنََٓٓحتَّ  من يأيت حتى ﴾لَك 

 االطالع ليس الدخول من املانع فإن ،لكم يأذن

 الناس خيفيه ما وعىل بل ،فقط العورات عىل

 إذنه بغري الغري ملك يف الترصف أن مع ،عادة

 غرق أو حرق فيه عرض إذا ما واست ثني حمظور.

مٓ ٓقِيَلِٓٓإَون﴿ ونحوها منكر   فيه كان أو وا ٓٓلَك  ٓٱرِۡجع 
وا ٓ  وا وال ﴾فَٱرِۡجع  ح 

لِ وَٓ﴿ ت  ۡزَّكٓ ٓه 
َ
ۡمٓ ٓأ  الرجوع ﴾لَك 

 عىل والوقوف اإِلحلاح خيلو ال مما لكم أطهر  

 أنفع   أو املروءة. وترك الكراهة من عنه الباب

ٓ ﴿ ودنياكم لدينكم  ﴾٢٨َٓعلِيمٓ َٓتۡعَمل ونَٓٓبَِمآَوٱّللَّ

 به خوطبتم مما تذرون وما تأتون ما فيعلم

  عليه. فيجازيكم

مۡٓٓلَّۡيَسٓ﴿ (26) َناحٓ َٓعلَۡيك  نٓج 
َ
ل وا ٓٓأ ٓتَۡدخ 

ي وت ا ونَةلَٓٓغۡيَٓٓب  ب ط ﴾َمۡسك   واحلوانيت كالر 

 الصوفية رباطات )أي: واخلانقات خلاناتوا

ۡمٓ ﴿ استمتاع ﴾َمَت عٓ ٓفِيَها﴿ (الزوايا وهي  األمتعة وإيواء والربد احلر من (ستتاراال )أي: كاالستكنان ﴾لَّك 

ٓ ﴿ وغريها املسكونة البيوت لشموله قالساب احلكم من استثناء   وذلك للمعاملة. واجللوس َٓمآَيۡعلَمٓ َٓوٱّللَّ
ونَٓ ونََٓٓماوَٓٓت ۡبد   عورات. عىل تطل ع   أو لفساد   مدخال   دخل ملن وعيد   ﴾٢٩ٓتَۡكت م 

ۡؤِمنِيَٓٓق ل﴿ (30) وا ٓٓل ِلۡم  بَۡص رِهِمِۡٓٓمنَۡٓٓيغ ضُّ
َ
م   نحوَ  يكون ما أي: ﴾أ وا ٓ﴿ حمرَّ ۡمٓ َٓويَۡحَفظ  وَجه   عىل إاِلَّ  ﴾ف ر 

ه خاصة   ههنا الفروج حفظ :وقيل أيامهنم. ملكت ما َأوْ  أزواجهم ۡزَّكٓ َٓذ لَِكٓ﴿ اسرت 
َ
ۡمٓ ٓأ  ملِا ،أطهر أو هلم أنفع ﴾لَه 

﴿ الريبة عن البعد من فيه
َٓٓإِنَّٓ  أبصارهم (دوران )أي: إجالة   عليه خيفى ال ﴾٣٠ٓيَۡصنَع ونَٓٓبَِمآَخبِي  ٓٓٱّللَّ

 .وسكون حركة كل يف منه حذر عىل فليكونوا ،هبا يقصدون وما جوارحهم وحتريك   حواسهم سائر واستعامل  

 عليك لعاطَّ  امرأ أن لو» :تعاىل اهلل رْحه البخاري اإلمام رواه الذي الرشيف احلديث يف ورد :ائدةف)

 تعاىل اهلل رْحه مسلم االمام رواه ما وكذلك .«جناح عليك يكن مل ،عينه ففقأت ،بحصاة فخذفته ،إذن بغري

 هلم حلَّ  فقد ،إذهنم بغري قوم بيت يف لعاطَّ  من» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن عنه، تعاىل اهلل ريض هريرة أيب حديث من

 .(«عينه يفقؤا أن

ۡؤِمَن تَِٓٓوق ل﴿ (31) ۡضنَٓٓل ِلۡم  بَۡص رِهِنَِّٓٓمنَۡٓٓيۡغض 
َ
 الرجال من إليه النظر هلن ُيل   ال ما إىل ينظرنَ  فال ﴾أ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچچڃڃڃڄڃڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳگگگگ

ڻڻڻڻںڱںڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀ

ڭۓۓےےھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 ىئمئحئجئیییی
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نََّٓٓويَۡحَفۡظنَٓ﴿ وَجه  ۡبِدينََٓٓوَّلٓ﴿ ىالزن بريد النظر ألن الغضِّ  ديموتق ى،الزن عن التحفظ أو ،بالتسرت ﴾ف ر  ٓي 
نَّٓ ٓ﴿ له تبدى أن ُيل   ال ملن مواضعها عن فضال   واألصباغ والثياب كاحللِّ  ﴾زِينَتَه   عند ﴾ِمۡنَها َٓٓظَهرََٓٓمآإِّلَّ

ها بالزينة املراد :وقيل حرجا . سرتها يف فإن - كالثياب - األشياء مزاولة  اخللقية املحاسن يعم   ما أو ،مواِضع 

 كل فإن ،النظر يف ال الصالة يف هذا أن واألظَهر   بعورة. ليست ألهنا ،والكفان الوجه هو تثنىواملس والتزيينية.

 ُيل   ال ،(سرتها فيجب ،فتنة كشفها لكن ،األحناف عند بعورة ليست والكفان الوجه )أقول: عورة احلرة بدن

م   كاملعاجلة ؛لرضورة   إال منها يشء إىل النظر   واملحرم الزوج لغري  املرأة ذهاب جاز ولذا )أقول: الشهادة لِ وحَتَ

رِهِنََّٓٓوۡلَِۡضِبۡنَٓ﴿ (ليعاجلها الرجال من احلاذق الطبيب إىل ٓ ِِٓب م  ي وبِِهنَّ ََٓٓعَ ۡبِدينََٓٓوَّلٓ﴿ ألعناقهن سرتا   ﴾ج  ٓي 
نَّٓ ره ﴾زِينَتَه  ٓ﴿ له ُيل ال ومن اإِلبداء له ُيل من لبيان كرَّ وَِلِِهنَّٓٓإِّلَّ  أن وهلم ،بالزينة قصودونامل فإهنم ﴾ِۡل ع 

ْره   الفرج حتى بدهنن مجيع إىل ينظروا وۡٓ﴿ (بمكروه ليس :حنيفة أبو قال )أقول: بك 
َ
وَۡٓٓءابَآئِِهنَّٓٓأ

َ
ٓب ع وَِلِِهنََّٓٓءابَآءِٓٓأ

وۡٓ
َ
ۡبنَآئِِهنَّٓٓأ

َ
وۡٓٓأ

َ
ۡبنَآءِٓٓأ

َ
وۡٓٓب ع وَِلِِهنَّٓٓأ

َ
وۡٓٓإِۡخَو نِِهنَّٓٓأ

َ
وۡٓٓإِۡخَو نِِهنَّٓٓبَِنٓٓٓأ

َ
َخَو تِِهنَّٓٓبَِنٓٓٓأ

َ
 واحتياجهن عليهن مداخلتهم لكثرة ﴾أ

 ما منهن ينظروا أن وهلم ،القرائب مماسة عن النفرة من الطباع يف ملا ِقَبلهم من الفتنة توقع وقلة مداخلتهم إىل

نَ  أن وطاألح ألن أو ،اإلخوان معنى يف ألهنم واألخوال األعامم يذكر مل وإنام واخلدمة. املهنة عند يبدو ْ  يتسرتَّ

وۡٓ﴿ ألبنائهم يصفوهن أن حذرا   عنهم
َ
جن ال الكافرات فإن ،املؤمنات يعني ﴾نَِسآئِِهنَّٓٓأ  وصفهن عن يتحرَّ

وۡٓ﴿ خالف ذلك يف وللعلامء كلِّهن. اءالنس أو للرجال.
َ
نََّٓٓملََكۡتَٓٓمآأ يَۡم ن ه 

َ
 املرأة وعبد   ،اإِلماء هبا املراد ﴾أ

وِٓ﴿ منها كاألجنبي
َ
ِلَٓٓغۡيِٓٓبِعِيَٓٱلتَّ ٓٓأ و 

 
ۡربَةِٓٓأ  الذين الب له   وقيل النساء. إىل احلاجة أويل غري :أي ﴾ٱلر َِجالِِٓٓمنَٓٓٱۡۡلِ

وِٓ﴿ النساء أمور من شيئا   يعرفون وال طعامهم لفضل الناس يتبعون
َ
ۡفلِٓٓأ ِ ِينَٓٓٱلط  وا ٓٓلَمۡٓٓٱَّلَّ ٓ َٓيۡظَهر  َٓعۡوَر تََِٓٓعَ

لِِهنَّٓٓيَِۡضِۡبنََٓٓوَّلٓ﴿ الشهوة َحدَّ  بلوغهم ملعد أو هم.متييز لعدم ﴾ٱلن َِسآءِ ٓ رۡج 
َ
ۡفِيََٓٓمآِل ۡعلَمَٓٓبِأ  ﴾زِينَتِِهنَّ ِٓٓمنَٓي 

 إظهار عن النهي من أبلغ وهو الرجال. يف ميال   يورث ذلك فإن ،خلخال ذات أهنا في علم خلخاهلا ليتقعقع

ِٓٓإَِلَٓٓوت وب وٓا ٓ﴿ الصوت رفع من املنع عىل وأدل   ةالزين آٱّللَّ يُّهََُٓٓجِيع 
َ
ۡؤِمن ونَٓٓأ  من منكم أحد خيلوا يكاد ال إذ ﴾ٱلۡم 

بَّ  وإن فإنه ،اجلاهلية يف تفعلونه كنتم مما توبوا :وقيل الشهوات. عن الكف يف سيَّام تفريط    لكنه باإِلسالم ج 

تذكر كلام عنه الكفِّ  عىل والعزم   عليه الندم جيب مۡٓ﴿ ي  ونَٓٓلََعلَّك   الدارين. ةبسعاد ﴾٣١ٓت ۡفلِح 
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وا ٓ﴿ (32) نِكح 
َ
َي َمٓ َٓوأ

َ
مۡٓٓٱِۡل َٓوٱلصَّ لِِحيَِٓٓمنك 

مِۡٓٓمنۡٓ ۡمٓ ِٓعبَادِك   أن عسى عام نهى المَُّ ﴾ِإَوَمآئِك 

 لأللفة املقتيض بالنسب املخلِّ  السفاح إىل يفيض

 النوع بقاء إىل املؤدية الشفقة ومزيد الرتبية وحسن

 بالنكاح ألمربا َبه  عقَّ  فيه مبالغة عنه الزجر بعدَ 

 :وأيامى ،والسادة لألولياء واخلطاب   ،له احلافظ

 بِكرا   ،أنثى أو كان ذكرا   ،العزب وهو ، مجع  

نيَ  وختصيص ثيبا . أو كان احِلِ  إحصان ألن الصَّ

. بشأهنم واالهتامم دينهم  املراد :وقيل أهم 

ون وا ٓٓإِن﴿ بحقوقه موالقيا للنكاح الصاحلون ٓيَك 
َقَرآءَٓ ٓ ٓۡغنِِهمٓ يٓ ٓف  ِٓٓمنٓٱّللَّ  أن عسى ملا رد   ﴾فَۡضلِهِۦ 

 اخلاطب فقر َيمنعنَّ  ال واملعنى النكاح. من يمنع

 تعاىل اهلل فضل يف فإن ،املناكحة من املخطوبة أو

نَية    يذهب )أي: ورائح   غاد   فإنه ،املال عن غ 

 لكن ،باإِلغناء تعاىل اهلل من وعد   أو (ويرجع

ًَ  ِخْفتُمْ  إِنْ وَ ﴿ :ىلتعا قوله ،باملشيئة مرشوط  َعيْلَ
ٓ ﴿ [26 التوبة:] ﴾اءَ شَ  إِنْ  فَْضِلهِ  ِمنْ  اللُ  ُيْغِنيُكمُ  فََسوَْف   قدرته تنتهي ال إذ نعمته تنفد ال سعة ذو ﴾َو ِسعٓ َٓوٱّللَّ

 حكمته. تقتضيه ما عىل ويقدر الرزق يبسط ﴾٣٢َٓعلِيمٓ ﴿

ِينَٓ﴿ وةالشه وقمع العفة يف وليجتهد ﴾َولۡيَۡستَۡعفِِفٓ﴿ (33) ونََّٓٓلٓٓٱَّلَّ آََيِد  ٓ ﴿ أسباَبه :أي ﴾نَِكاح  َٓحتَّ
مٓ  ۡغنِيَه  ٓ ٓي  ِٓٓمنٓٱّللَّ ِينَٓ﴿ به يتزوجون ما فيجدوا ﴾فَۡضلِهِۦ   الرجل وليق أن وهو ،املكاتبة ﴾ٱلِۡكَت َبٓٓيَبۡتَغ ونََٓٓوٱَّلَّ

ا﴿ كذا عىل كاتبتك ململوكه مَۡٓٓملََكۡتِٓٓممَّ يَۡم ن ك 
َ
 أكثر عند للندب فيه ألمروا ﴾فَََكتِب وه مۡٓ﴿ ،أمة أو كان عبدا   ﴾أ

ِنٓوََءات وه م﴿ الدين يف صالحا   :وقيل باالحرتاف. املال أداء عىل وق درة   أمانة   ﴾آ َخۡيٓ ٓفِيِهمَۡٓٓعلِۡمت مۡٓٓإِنۡٓ﴿ العلامء ٓم 
الِٓ ِٓٓمَّ ِيٓٓٓٱّللَّ ۡمٓ ٓٱَّلَّ  مال من يشء حط   معناه ويف هلم.أموا من شيئا   هلم يبذلوا بأن َقْبله كام للموايل أمر   ﴾َءاتَى ك 

وا َٓٓوَّلٓ﴿ األكثر عند للوجوب وهو ،الكتابة مۡٓٓت ۡكرِه  ٓ﴿ إماَءكم ﴾َفتََي تِك   اهلل لعبد كانت ى؛الزن عىل ﴾ٱۡۡلَِغآءََِٓٓعَ

 فنزلت. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل بعضهنَّ  فشكا ،الرضائب عليهنَّ  ورضب ،ىالزن عىل ي كرههن َجوار   ست   أيب   بن

ٓٓإِنۡٓ﴿
َ
نٓ َٓرۡدنَٓأ  جواز عدمه من يلزم مل للنهي رشطا   جعل وإن ،دونه يوجد ال فإنه لإِلكراه رشط   تعففا . ﴾اََتَصُّ

وا ٓ﴿ (تعاىل اهلل رْحه الصاوي قال كام ،للرشط مفهوم فال )أقول: اإلكراه َبۡتَغ  ِ ۡنَيا ٓٓٱۡۡلَيَو ةَِٓٓعرََضِٓٓل   لتبتغوا )أي: ﴾ٱَّلُّ

نََّٓٓوَمن﴿ (]النسفي[ أجورهنَّ  الزنى عىل بإكراههنَّ  َٓٓفَإِنَّٓٓي ۡكرِههُّ ور ٓٓإِۡكَر هِِهنََّٓٓبۡعدِِٓٓمنٓ ٓٱّللَّ . أي: ﴾٣٣ٓرَِّحيمٓ َٓغف   هلنَّ

پپپپٻٻٻٻٱ
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َٓٓٓولََقدۡٓ﴿ (34) نَزنۡلَا
َ
مۡٓٓأ بَي َِن تلَٓٓءاَي تٓلٓإَِلۡك  ٓ﴿ واحلدود األحكام َبيَّنت ﴾مُّ ِنََٓٓوَمثَل  ِينَٓٓم  ِٓمنَٓخلَۡوا ٓٓٱَّلَّ

مۡٓ  ومريم يوسف كقصة فإهنا ،عنها تعاىل اهلل ريض عائشة قصة وهي قصصهم؛ مثل يبة  عج وقصة   :أي ﴾َقۡبلِك 

﴿ السالم عليهام
تَّقِيََٓٓوَموِۡعَظةٓ  عظ ما يعني ﴾٣٤ٓل ِلۡم   هبا. املنتفعون ألهنم املتقني وختصيص   اآليات. تلك يف به و 

(35) ﴿ ٓ َم َو تِٓٓن ورٓ ٓٱّللَّ ۡرِضٓ ٓٱلسَّ
َ
ر :أي ﴾َوٱِۡل  تعاىل اهلل ريض عباس ابن وقال واألرض. السموات منوِّ

ةلٓٓن ورِهِۦَٓمثَل ٓ﴿ هيتدون بنوره فهم ،فيهام من هادي معناه :عنهام ٓز َجاَجة ٓ ِٓفٓٓٱلِۡمۡصبَاحٓ ِٓمۡصبَاح  ٓٓفِيَهآَكِمۡشَكو 
نََّهآٱلزَُّجاَجةٓ 

َ
ٓ َٓكۡوَكب َٓٓكأ ِي  َب َرَكةلَٓٓشَجَرةلِٓٓمنٓي وقَدٓ ٓد ر  َٓٓزۡيت ونَةلٓٓمُّ قِّٓٓلَّ ءٓ َٓزۡيت َهآيََكادٓ َٓغۡربِيَّةلَٓٓوَّلٓٓيَّةلََٓشۡ ٓلَمَۡٓٓولَوۡٓٓي ِضٓ

ٓ ٓنُّورٓ ٓنَار  َٓٓتۡمَسۡسهٓ   اآليات عليه دلت الذي للهدى متثيل أنه :األول وجوه؛ التمثيل معنى يف ذ كر وقد ﴾ن ورل ََٓٓعَ

ر ملا متثيل :والثاين ،املنعوتة باملشكاة اهلدى من تضمنته ما وظهور مدلوهلا جالء يف املبينات  قلب به تعاىل اهلل نوَّ

 عليه اهلل رسول مثاله أقول:) مصباحها من فيها املنترش( )أي: املنبثِّ  املشكاة بنور والعلوم املعارف من املؤمن

 ملو .باإلهلام ولألولياء بالوحي لألنبياء يكون وهذا ،واألولياء عنهم اهلل ريض وأصحابه والسالم الصالة

ٓ َٓيۡهِدي﴿ (اآلية معنى بيان يف ليس ألنه تعاىل اهلل رْحه البيضاوي ذكره ما مجيع هنا نأخذ  النور هلذا ﴾نِل ورِهِۦٓٱّللَّ

ٓ﴿ متامها هبا إذ الِغية   مشيئته وند األسباب فإن ﴾يََشآء  َٓٓمن﴿ الثاقب ٓ َٓويَِۡضِب  ۡمَث َلٓٓٱّللَّ
َ
 إدناء   ﴾لِلنَّاِسٓ ٓٱِۡل

ٓ وَٓ﴿ وبيانا   توضيحا   املحسوس من للمعقول ل ِٓٓٱّللَّ ءٓ ٓبِك   أو كان ظاهرا   حمسوسا   أو كان معقوال   ﴾٣٥َٓعلِيمٓ ََٓشۡ

( مل )أي: يكرتث مل وملن تدبرها ملن ووعيد وعد وفيه خفيا .  هبا. هيتمَّ

ِٓٓفٓ﴿ (38) ذِنَٓ﴿ املساجد هبا املراد ﴾ب ي وت 
َ
ٓ ٓأ نٓٱّللَّ

َ
ۥٓفِيَهآَوي ۡذَكرَٓ﴿ التعظيم أو بالبناء ﴾ت ۡرَفعَٓٓأ ه   عام   ﴾ٱۡسم 

ِٓٓفِيَهآََّل ۥٓي َسب ِحٓ ﴿ أحكامه يف واملباحثة أفعاله يف ةاملذاكر حتى ذكره يتضمن فيام و  د  غ 
هونه ﴾٣٦َٓوٱٓأۡلَصالِٓٓبِٱلۡ  ،ينزِّ

 والعشيات. بالغدوات فيها له يصل ون :أي
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(37) ﴿
ٓٓرَِجالٓ  َٓعنَٓبۡيعٓ َٓوَّلٓٓتَِج َرة ٓٓت لِۡهيِهمّۡٓٓلَّ

ِٓٓذِۡكرِٓ لَو ةِٓٱِٓإَوقَامِٓٓٱّللَّ َكو ةِِٓٓإَويتَآءِٓٓلصَّ  ﴾ايَۡومٓ ََٓيَاف ونَٓٓٱلزَّ

ٓ﴿ والطاعة الذكر من عليه هم ما مع ٓفِيهَِٓٓتتََقلَّب 
ل وب ٓ بَۡص رٓ ٓٱلۡق 

َ
 من وتتغري تضطرب ﴾٣٧َٓوٱِۡل

 تكن مل ما القلوب فتْفَقه   أحواهلا تتقلب أو اهلول.

 تتقلب أو تبرص. تكن مل ما األبصار وتبرص ،تفقه

 ،اهلالك وخوف النجاة توق ع من القلوب

 كتاهبم. ويؤتى هبم يؤخذ ناحية أيِّ  من واألبصار  

مٓ ﴿ (36) ٓ ِٓلَۡجزِيَه  ۡحَسنَٓٓٱّللَّ
َ
 :أي ﴾َعِمل وا َٓٓمآأ

ِنَٓويَزِيَده م﴿ اجلنة من هلم املوعود ٓٓم   ﴾فَۡضلِهِۦ 

 بباهلم ختطر ومل أعامهلم عىل هبا َيِعْدهم مل أشياء

﴿ ٓ ق َٓٓوٱّللَّ  تقرير   ﴾٣٨ِٓحَسابلٓٓبَِغۡيِٓٓيََشآءٓ َٓمنٓيَۡرز 

 املشيئة ونفاذ القدرة كامل عىل وتنبيه   ،للزيادة

 اإِلحسان. وَسعة

ِينَٓ﴿ (36) وٓا ٓٓوَٱَّلَّ ۡعَم ل ه مَۡٓٓكَفر 
َ
 ﴾بِقِيَعةلَٓٓكَۡسَابٓ ٓأ

م كفروا والذين  أعامهلم فإن ،ذلك ضدِّ  عىل حاهل 

 ملعان من الفالة يف يرى ما وهو كالرساب؛ العاقبة يف خميِّبة   غية  ال جيدوهنا اهلل عند نافعة صاحلة ُيسبوهنا التي

 املستوية األرض وهو ،القاع بمعنى والقيعة جيري. أي ،يرسب ماء أنه في َظن الظهرية وقت عليها الشمس

ۡمََٓٓيَۡسب هٓ ﴿ ه العطشان. :أي ﴾َمآءٓ ٓانٓ ٓ َٓٱلظَّ ٓى﴿ حلاجةا مسيس عند اخليبة شدة يف هب الكافر لتشبيه وختصيص  َٓحتَّ
ه ما جاء ﴾َجآَءهۥ ٓإِذَا َ ََٓٓووََجدَٓ﴿ ظنَّه مما ﴾آ ٓ َشۡيََٓٓيِۡده ٓٓلَمۡٓ﴿ ماء   تومهَّ  وجده أو ،زبانيته أو عقاَبه :أي ﴾ِعنَدهۥ ٓٱّللَّ

ٓۥ ٓفََوفَّى هٓ ﴿ إياه حماسبا   ازاة   أو استعراضا   ﴾ِحَسابَه  ٓ ﴿ جم   حساب. عن حساب يشغله ال ﴾٣٩ٓٱۡۡلَِساِبََٓٓسِيعٓ َٓوٱّللَّ

وۡٓ﴿ (40)
َ
ل َم تلٓٓأ  احلق نور عن خالية ولكوهنا ،كالرساب هلا منفعة ال الغية لكوهنا أعامهلم فإن ﴾َكظ 

 ،فكالرساب حسنة كانت إن أعامهلم فإن للتنويع؛ أو والسحاب. واألمواج البحر لجِّ  من املرتاكمة كالظلامت

ِٓفٓ﴿ اآلخرة يف وكالرساب ،الدنيا يف كالظلامت فإهنا وقتني؛ باعتبار للتقسيم أو فكالظلامت. قبيحة كانت وإن
ج ِ ٓلَِٓبۡرلٓ
﴿ البحرَ  يغشى ﴾َيۡغَشى هٓ ﴿ عميق أي ،لج   ذي ﴾لُّ

ِنَٓمۡوجٓ   مرتاكمة مرتادفة أمواج أي: ﴾َمۡوجٓ ٓفَۡوقِهِۦٓم 

ِن﴿ ٓ ﴿ الثاين املوج فوق من ﴾فَۡوقِهِۦٓم  ٓ ﴿ أنواَرها وَحجَب  النجومَ  غطَّى ﴾َسَحاب  ل َم ت   ظلامت هذه :أي ﴾ظ 

َها﴿ ٓٓفَۡوَقَٓٓبۡعض  َٓٓٓبۡعض  ۡخَرجَٓٓإِذَا
َ
ْب َيق مل ﴾يََرى َها ٓٓيََكدۡٓٓلَمۡٓ﴿ إليه يرى ما أقرب وهي ﴾يََدهۥ ٓأ  عن فضال   يراها أن ر 

ٓ ََٓيَۡعلِٓٓلَّمَۡٓٓوَمن﴿ يراها أن ر مل ومن ﴾ان ورٓ ََّٓل ۥٓٱّللَّ ورٓ ٓنمََِّٓٓل ۥَٓفَما﴿ ألسباهبا يوفِّقه ومل اهلداية له يقدِّ
 ﴾٤٠ٓنُّ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺڀٺ
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ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ
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ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ
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 نور. عىل نور له الذي املوفَّق بخالف

لَمۡٓ﴿ (41)
َ
﴿ االستدالل أو بالوحي والوثاقة اليقني يف املشاهدة يشبه علام   تعلم أمل ﴾تَرَٓٓأ

نَّٓ
َ
َٓٓأ ِحٓ ٓٱّللَّ ٓي َسب 

ۥ َم َو تِِٓٓفَٓٓمنََّٓل  ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
ه ﴾َوٱِۡل ٓ ٓۡيٓ َوٱلطَّٓ﴿ واألرض السموات أهل   وآفة نقص كل عن ذاَته ينزِّ فَّ تل  فإن ﴾َصى

ة   والبسط القبض من فيها بام أجنحتها باسطة   اجلو يف الوقوف عىل تقوى به ما الثقيلة األجرام إعطاء  حجَّ

﴿ تدبريه ولطف تعاىل الصانع قدرة لكام عىل قاطعة
 ٓ كر مما واحد   كل   ﴾ك   ۥَٓعلِمَٓٓقَدۡٓ﴿ الطري من أو ذ  َٓصَلتَه 

ٓۥ  ٓ ﴿ :تعاىل لقوله طبعا   أو اختيارا   وتنزهيه دعاءه تعاىل اهلل علم قد :أي ﴾َوتَۡسبِيَحه   ﴾٤١َٓيۡفَعل ونَٓٓبَِمآَعلِيم  َٓٓوٱّللَّ

ه وجه عىل النفع إىل وامليل احلق عىل الداللة يف حاله تشبيه عىل كل   َعلمَ  أو  مع ،ذلك علم َمنْ  بحالِ  خيص 

د ال أنه  هتتدي تكاد ال تعيشها أسباب يف دقيقة علوما   أهلمها كام ا  وتسبيح دعاء الطري تعاىل اهلل يلهم أن َيبع 

 العقالء. إليها

(41) ﴿ِٓ لۡك َٓٓوّلِلَّ َم َو تِٓٓم  ۡرِضٓ ٓٱلسَّ
َ
 من ،واألفعال والصفات الذوات من فيهام وما هلام اخلالق فإنه ﴾َوٱِۡل

  واجبة   ممكنة   إهنا حيث
ِ
ِِٓٓإَوَلٓ﴿ الواجب إىل االنتهاء  اجلميع. مرجع وإليه ﴾٤٢ٓٱلَۡمِصيٓ ٓٱّللَّ

لَمۡٓ﴿ (43)
َ
نَّٓٓتَرَٓٓأ

َ
َٓٓأ ه   ﴾اَسَحابٓ ٓي زِۡجٓٓٱّللَّ ٓٓث مَّٓ﴿ يسوق  ۥٓي َؤل ِف   قطعة وهي ،قزعة مجع) قزعا   يكون بأن ﴾بَيۡنَه 

ۥٓث مَّٓ﴿ بعض إىل بعضه فيضم   (رقيقة السحاب من ََكمٓ ََٓيَۡعل ه   ﴾ٱلَۡوۡدَقَٓٓفََتَى﴿ بعض فوق بعضه مرتاكام   ﴾ار 

جٓ ﴿ املطرَ  ِل ٓ﴿ فتوقه من ﴾ِخَل لِهِۦِٓمنََۡٓٓيۡر  َمآءِِٓٓمنََٓٓوي ََن   تشبه عظام   قطع   من ﴾فِيَهآِجبَالٓلِٓمن﴿ الغامم من ﴾ٱلسَّ

ل   أي: ﴾بََردٓلِٓمنٓ ﴿ مجودها أو ِعَظِمها يف اجلبال نَزِّ  أن واملشهور َبَردا . َبَرد   ِمنْ  فِيها جبال   ِمنْ  السامء ِمنَ  مبتدأ ي 

 وصار اجتمع هناك الربد وقوي اهلواء من الباردة الطبقةَ  فبلغت حرارة   حتلِّلها ومل اعدتتص إذا األبخرة

 وإاِل ،ثلجا   نزل اجتامعها قبل البخارية األجزاء إىل وصل فإن اشتد وإن ،مطرا   تقاطرَ  الربد يشتد مل فإن ،سحابا  

ٓفَٓ﴿ احلكيم الواجب إرادة إىل يستند أن بد ال ذلك وكل   َبَردا . نزل ۥٓيََشآءٓ َٓمنٓبِهِۦٓي ِصيب  نَٓعنَٓويَۡصِف ه  ٓيََشآء  ٓٓمَّ
ٓ﴿ برقه ضوء   ﴾بَۡرقِهِۦَٓسنَآيََكادٓ  بَۡص رِٓٓيَۡذَهب 

َ
 أقوى وذلك اإِلضاءة. فرط من إليه الناظرين بأبصار ﴾٤٣ٓبِٱِۡل

 الضد. من للضد توليد إنه حيث من وعال جل قدرته كامل عىل دليل  
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(44) ﴿ٓ َقل ِب  ٓ ٓي  َۡلٓٓٱّللَّ  باملعاقبة ﴾َوٱنلََّهاَر ٓٓٱلَّ

 بتغيري أو ،اآلخر وزيادة أحدمها بنقص أو ،بينهام

 يعم   بام أو ،والنور والظلمة والربد باحلر أحواهلام

﴿ ذلك
﴿ ذكره تقدم فيام ﴾َذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ

ِلٓٓلَعِۡبَةٓ  و 
 
ِ ِٓل 

بَۡص رِٓ
َ
 القديم الصانع وجود عىل لداللة ﴾٤٤ٓٱِۡل

ِهه مشيئته ونفاذ علمه وإحاطة قدرته وكامل  وتنز 

 بصرية. إىل يرجع ملن إليها يفيض وما احلاجة عن

(45) ﴿ ٓ ََّٓٓخلَقََٓٓوٱّللَّ  عىل يدب   حيوان   ﴾َدٓابَّةلٓٓك 

ِن﴿ األرض آءل ٓٓم  ته. جزء   هو ﴾مَّ  ماء   أو مادَّ

نٓفَِمۡنه م﴿ النطفة هو خمصوص ٓ َٓيۡمِشٓٓمَّ ََٓعَ
 عىل مشيا   الزحَف  سمى وإنام كاحلية. ﴾َبۡطنِهِۦ

نَٓوِمۡنه م﴿ املشاكلة أو االستعارة ٓ َٓيۡمِشٓٓمَّ ََٓعَ
نَٓوِمۡنه م﴿ والطري كاإِلنس ﴾رِۡجلَۡيِٓ ٓىَٓيۡمِشٓٓمَّ ََٓعَ
 ٓ ۡربَعل
َ
 أكثر له ما فيه ويندرج ،والوحش كالنََّعم ﴾أ

 عىل مشت إذا اعتامدها فإن ،كالعناكب أربع من

ٓ ََٓيۡل قٓ ﴿ أربع ََٓٓمآٱّللَّ كِر مما ﴾َشآء  ٓي  ،ي ذكر مل ومما ذ 

 احتاد مع واألفعال والقوى والطبائع واحلركات واهليئات واألعضاء الصور اختالف عىل ،ومركبا   بسيطا  

﴿ مشيئته بمقتىض العنرص
َٓٓإِنَّٓ ٓ ٓٱّللَّ ءلٓٓك  ََِٓٓعَ  يشاء. ما فيفعل ﴾٤٥ٓقَِديرٓ ََٓشۡ

ٓٓٓلََّقدۡٓ﴿ (48) نَزنۡلَا
َ
بَي َِن َٓٓءاَي تٓلٓأ ٓ مُّ ٓ ﴿ الدالئل بأنواع للحقائق ﴾تل  للنظر بالتوفيق ﴾يََشآءٓ َٓمنَٓيۡهِديَٓوٱّللَّ

ۡستَقِيمٓلِٓصَر طلٓٓإَِلٓ ﴿ ملعانيها والتدب ر فيها  باجلنة. والفوز احلق َدْرك إىل املوصل اإِلسالم دين هو ﴾٤٦ٓمُّ

ول ونَٓ﴿ (47) َِٓٓءاَمنَّآَويَق  ولِٓٓبِٱّللَّ  ،أرض يف خصومة هيودي وبني بينه كان ،املنافق برِْش   يف نزلت) ﴾َوبِٱلرَّس 

 ،ُييف حممدا   فإن ،األرشف بن كعب إىل نتحاكم بل :املنافق وقال ،(ملسو هيلع هللا ىلص) حممد إىل نتحاكم :اليهودي فقال

 يف عنه اهلل ريض علّيا   خاصم وائل بن مغرية يف :وقيل .([تعاىل اهلل رْحه للنسفي املدارك] اآلية هذه تعاىل اهلل فأنزل

َطۡعنَا﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل ُياكمه أن فأبى أرض
َ
ٓ ٓث مَّٓ﴿ وأطعنامها :أي ﴾َوأ  حكمه قبول عن باالمتناع ﴾َيتََولَّ

مٓفَرِيقٓ ﴿ ِۡنه  ِنٓ ٓم  ٓٓ﴿ هذا قوهلم بعد ﴾َذ لَِك َٓٓبۡعدِٓٓم  َلىئَِكَٓٓوَما و 
 
ۡؤِمنِيَٓٓأ  فيكون ،بأرسهم القائلني إىل إشارة   ﴾٤٧ٓبِٱلۡم 

 وسلب   منهم. املتويل الفريق إىل أو ،قلوهبم تؤمن مل - بلساهنم آمنوا وإن - مجيعهم بأن تعاىل اهلل من إعالما  

 لتوليهم. عنهم اإليامن

ٓوا ِٓٓإَوذَا﴿ (46) ِٓٓإَِلٓٓد ع  وَِّلِۦٓٱّللَّ مََٓٓورَس  مِۡٓٓلَۡحك   املدعو   أو ظاهرا   احلاكم فإنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي ليحكم :أي ﴾بَيۡنَه 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڍڌڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئوئەئەئائائىىېېې

ىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئ

مئحئجئییییىئىئ

ختجتحتيبىبمبخبحبجبيئىئ

 جخمحجحمجحجيثمثىثجثىتيتمت
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ِۡنه مٓفَرِيقٓ ٓإِذَا﴿ تعاىل اهلل حكم   احلقيقة يف ملسو هيلع هللا ىلص حكمه أن عىل الداللةو لتعظيمه اهللَ وَذَكرَ  إليه. ونَٓٓم  ۡعرِض   ﴾٤٨ٓمُّ
 هلم. حتكم ال بأنك لعلمهم ،عليهم احلق كان إذا اإِلعراض منهم فريق   فاجأ

نِٓإَون﴿ (46) مٓ ٓيَك  َّه  ت ٓوا ٓ﴿ عليهم ال احلكم أي: ﴾ٱۡۡلَقُّٓٓل
ۡ
ۡذِعنِيَٓٓإَِلۡهِٓٓيَأ  بأنه لعلمهم ،دينمنقا ﴾٤٩ٓم 

 هلم. ُيكم  

ِفٓ﴿ (50)
َ
ٓٓق ل وبِِهمٓأ َرض  مِٓ﴿ الظلم إىل ميل   أو ،كفر   ﴾مَّ

َ
 وثقتهم يقينهم فزال هتمة   منك رأوا بأن ﴾ٱۡرتَاب ٓوا ٓٓأ

مۡٓ﴿ بك
َ
نََٓيَاف ونَٓٓأ

َ
ٓ ََٓيِيَفٓٓأ َٓٓعلَۡيِهمۡٓٓٱّللَّ ۥ  وَّل   َلىئَِكٓٓبَۡلٓ﴿ احلكومة يف (يظلمهم )أي: ﴾َورَس  و 

 
مٓ ٓأ  ﴾٥٠ٓٱلظَّ لِم ونَٓٓه 

 .(الظلم )أي: احليف إىل نفوسهم وميَل  عقيدهتم خلَل  يعم   وظلمهم

ۡؤِمنِيَٓٓقَۡوَلََٓٓكنَٓٓإِنََّما﴿ (51) ٓوا ٓٓإِذَآٱلۡم  ِٓٓإَِلٓٓد ع  وَِّلِۦٓٱّللَّ مََٓٓورَس  مِۡٓٓلَۡحك  نٓبَيۡنَه 
َ
ول وا ٓٓأ َطۡعنَا َٓٓسِمۡعنَآَيق 

َ
َٓوأ

ئَِكٓ َلى و 
 
مٓ َٓوأ ۡفلِحٓ ٓه   إنكاره بعد ينبغي ما عىل والتنبيهِ  ،امل بطَِل  امل ِحقِّ  ذكر إتباع يف تعاىل عادته عىل ﴾٥١ٓونَٓٱلۡم 

 ينبغي. ال ملا

َٓٓي ِطعَِٓٓوَمن﴿ (52) وََّل ۥٓٱّللَّ ََٓٓويَۡخَشٓ﴿ والسنن الفرائض يف أو ،يأمرانِهِ  فيام ﴾َورَس   عنه صدر ما عىل ﴾ٱّللَّ

َلىئَِكٓ﴿ رهعم من بقي فيام ﴾َويَتَّۡقهِٓ﴿ الذنوب من و 
 
مٓ ٓفَأ ونَٓٓه   املقيم. بالنعيم ﴾٥٢ٓٱلَۡفآئِز 

وا ٓ﴿ (53) قَۡسم 
َ
َِٓٓوأ يَۡم نِِهمَۡٓٓجۡهدَٓٓبِٱّللَّ

َ
مۡٓٓلَئِنۡٓ﴿ حكمه عن لالمتناع إنكار   ﴾أ َمۡرَته 

َ
 ديارهم عن باخلروج ﴾أ

نَّ ٓ﴿ وأمواهلم ٓٓق لَٓلَۡخر ج  وا ٓ ّٓلَّ وفَة  َٓٓطاَعة ٓ﴿ الكذب عىل ﴾ت ۡقِسم  ۡعر   ال ،معروفة طاعة   منكم املطلوب أي: ﴾مَّ

﴿ املنَكرة النِّفاقيَّة الطاعة ىلع اليمني  
َٓٓإِنَّٓ  رسائركم. عليه ختفى فال ﴾٥٣َٓتۡعَمل ونَٓٓبَِمآَخبِي  ٓٓٱّللَّ
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وا ٓٓق ۡلٓ﴿ (54) ِطيع 
َ
َٓٓأ وا ٓٓٱّللَّ ِطيع 

َ
وَل َٓٓوأ  أمر   ﴾ٱلرَّس 

 يف مبالغة احلكاية عىل به اهلل خاطبهم ما بتبليغ

 حممد عىل أي: ﴾َعلَۡيهِٓٓفَإِنََّمآتََولَّۡوا ٓٓفَإِن﴿ بكيتهمت

م﴿ التبليغ من ﴾ۡح  َِلَٓٓما﴿ ملسو هيلع هللا ىلص آوََعلَۡيك  ٓمَّ
ِلۡت ۡمٓ  وه ِٓٓإَون﴿ االمتثال من ﴾ۡح    حكمه يف ﴾ت ِطيع 

وا ٓ ﴿ َٓٓوَما﴿ احلق إىل ﴾َتۡهَتد  ولََِٓٓعَ ٓٓٱلرَّس  ٓٱۡۡلََل غٓ ٓإِّلَّ
بِيٓ  ح التبليغ ﴾٥٤ٓٱلۡم  لِّفتم ملا املوضِّ  وقد ،به ك 

ْلت مْ  ما بقي وإنام ،أدَّى ِّ يتم فإن ،ْح   وإن ،فلكم أدَّ

 اهلل اأطيعو :هلم قل أي )أقول: فعليكم توليتم

 اوأطيعو ،النفاق وترك النية بإخالص تعاىل

 ،هبديه والتمسك مرهأل باالستجابة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 ما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فعىل طاعته عن أعرضتم فإن

لَِّف  لِّفتم وعليكم ،الرسالة تبليغ من به ك   به ماك 

 فقد أمره أطعتم وإن ،والطاعة السمع من

 أوامر تبليغ إال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عىل وليس ،اهتديتم

 .(الناس قلوب يف اإليامنَ  َيَضعَ  أن ال ،تعاىل اهلل

ٓ ٓوََعدَٓ﴿ (55) ِينَٓٓٱّللَّ مَۡٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ  معه وملن َله   أوْ  مة.ولأل ملسو هيلع هللا ىلص للرسول خطاب   ﴾ٱلصَّ لَِح ِتٓٓوََعِمل وا ِٓٓمنك 

مۡٓ﴿ ۡرِضِٓٓفٓٓلَيَۡستَۡخلَِفنَّه 
َ
فني خلفاء ليجعلنهم ﴾ٱِۡل َف  ألرضا يف مترصِّ ٓٱۡستَۡخلََفَٓٓكَما﴿ مماليكهم يف امللوك ترص 

ِينَٓ َِنَّٓ﴿ اجلبابرة بعد والشام مرص يف استخلفهم إرسائيل؛ بني يعني ﴾َقۡبلِِهمِۡٓٓمنٓٱَّلَّ مَۡٓٓوَل َمك  مٓ ٓلَه  ِيٓدِينَه  ٓٱَّلَّ
مۡٓٓٱۡرتََضٓ  نَلَّه م﴿ والتثبيت بالتقوية ،اإِلسالم وهو ﴾لَه  ِ ِنٓ َٓوَل بَد  ﴿ األعداء من ﴾َخۡوفِِهمَۡٓٓبۡعدِٓٓم 

ۡمنٓ 
َ
 وكان منهم. ﴾ا ٓأ

 السالح يف ي صبِحون وكانوا ،املدينة إىل هاجروا ثم ،خائفني سنني عرش بمكة مكثوا وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 عىل دليل وفيه والغرب. الرشق بالد هلم وفتح كلهم العرب عىل فأظهرهم وعده اهلل أنجز حتى ،فيه وي مسون

 عليه واملوعود املوعود جيتمع مل إذ الراشدين اخللفاء وخالفة ،به هو ما عىل الغيب عن لإِلخبار النبوة صحة

ونَِنٓ﴿ اآلخرة يف منه واألمن العذاب من اخلوف :وقيل باإِلمجاع. لغريهم  عىل بالثبات الوعد قييدتل ﴾َيۡعب د 

ونََّٓٓلٓ﴿ التوحيد  النعمة هذه كفر أو ،ارتدَّ  ومن ﴾َكَفرََٓٓوَمن﴿ مرشكني غري يعبدونني :أي ﴾ا ٓٓ ٓ َشۡيِٓٓبٓٓي ّۡشِك 

َلىئَِكٓ﴿ اخلالفة حصول أو ،الوعد بعد ﴾َذ لَِكَٓٓبۡعدَٓ﴿ و 
 
مٓ ٓفَأ ونَٓٓه   ارتّدوا حيث فسقهم؛ يف الكاملون ﴾٥٥ٓٱلَۡف ِسق 

 العظيمة. النعمة تلك كفروا أو ،اآليات هذه ثلم وضوح بعد

وا ٓ﴿ (58) قِيم 
َ
لَو ةََٓٓوأ َكو ةَٓٓوََءات وا ٓٓٱلصَّ وا ٓٓٱلزَّ ِطيع 

َ
وَلَٓٓوأ مۡٓ﴿ به أمركم ما سائر يف ﴾ٱلرَّس   ﴾٥٦ٓت رَۡۡح ونَٓٓلََعلَّك 

 .(]النسفي[ الرْحة مستجلبات من فإهنا ت رَْحوا، )لكي

ڀڀڀپپپٻپٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڄڄڄڄ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇ

گگگککککڑژڑ

ڱڱڳڳڳڳگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۆۈۆ

وئوئەئەئائائىىېېې

ېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئ

 يئىئمئحئیجئیییىئىئىئ
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ِينَََٓٓتَۡسَبََّّٓٓلٓ﴿ (57) وا ٓكَٓٓٱَّلَّ ۡعِجزِينََٓٓفر  ۡرِضٓ ِٓفٓٓم 
َ
 الكفارَ  والسالم الصالة عليه حممد يا حَتسبن ال ﴾ٱِۡل

مٓ ﴿ وإهالكهم إدراكهم عن تعاىل هلل معِجزين َوى ه 
ۡ
 ومأواهم بمعجزين ليسوا كفروا الذين :قيل كأنه ﴾ٱنلَّار  َٓٓوَمأ

َۡٓٓوَۡلِۡئَسٓ﴿ اإلعجاز نفي حتقيق احلسبان عن هيالن من ألن ،النار  إليه. يصريون اّلذي املأوى ﴾٥٧َٓمِصيٓ ٱل

َها﴿ (56) يُّ
َ
ِينََٓٓيىأ مٓ ٓ ۡٓلِيَۡسَتَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ ِينَِٓٓذنك  مَۡٓٓملََكۡتٓٓٱَّلَّ يَۡم ن ك 

َ
 السالفة األحكام تتمة إىل رجوع   ﴾أ

 عىل والوعيد عليها والوعد وغريها األحكام من سلف فيام الطاعة وجوب عىل الدالة اإِلهليات من الفراغ بعد

 مرثد أيب بنت أسامء غالم أن روي ملا الرجال فيه غلََّب  ،والنساء الرجال خطاب به واملراد عنها. اإِلعراض

 تعاىل اهلل ريض األنصاري عمرو بن مدلج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أرسل :وقيل فنزلت. ،َكِرهْته وقت   يف عليها دخل

 ،ثوبه عنه انكشف وقد نائم وهو فدخل ،عنه تعاىل اهلل ريض عمر ليدعو الظهرية وقت - غالما   وكان - عنه

 الساعات هذه يدخلوا ال أن وخدمنا وأبناءنا آباءنا هنى وجل عز اهلل أن لَوِدْدت   :عنه تعاىل اهلل ريض عمر فقال

ِينَٓ﴿ اآلية هذه عليه أنزلت وقد فوجده ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل معه انطلق ثم ،بإذن إال علينا وا ٓٓلَمَۡٓٓوٱَّلَّ ٓٱۡۡل ل مََٓٓيۡبل غ 
مۡٓ ٓ ٓثََل َثٓ﴿ األحرار من يبلغوا مل الذين والصبيان ﴾ِمنك  ة   ،والليلة اليوم يف ﴾َمرَّ تل ِن﴿ َمرَّ  ﴾ٱلَۡفۡجرَِٓٓصلَو ةَِٓٓقۡبلِٓٓم 

مٓتََضع ونَٓٓوَِحيَٓ﴿ اليقظة ثياب ولبس النوم ثياب وطرح املضاجع من القيام وقت ألنه  ثيابكم أي: ﴾ثِيَابَك 

ِنَٓ﴿ للقيلولة ِهَيةِٓٓم  ٓثََل ث ٓ﴿ باللحاف وااللتحاف اللباس عن دالتجر   وقت   ألنه ﴾ٱلۡعَِشآءِ َٓٓصلَو ةَِٓٓبۡعدَِٓٓوِمنٓ ٓٱلظَّ
ۡمٓ َٓعۡوَر تٓل كم. فيها خيتل أوقات ثالث هي :أي ﴾لَّك  مۡٓٓلَيَۡسٓ﴿ اخلَلل   العورة وأصل   َتَسرت   َٓعلَۡيِهمَۡٓٓوَّلَٓٓعلَۡيك 
نَاح  ٓ نَّ ٓٓج   يف ألنه ،فينسخها االستئذان آية ينايف ما فيه وليس االستئذان. كتر يف األوقات هذه بعد ﴾َبۡعَده 

مَٓطوَّ ف ونَٓ﴿ البالغني األحرار يف وتلك ،عليه املدخول ومماليك الصبيان ص العذر بيان   وهو ﴾َعلَۡيك   يف املرخِّ

مۡٓ﴿ املداخلة وكثرة املخالطة وهو ان؛االستئذ ترك ك  ٓ َٓبۡعض  ٓ ََٓعَ َٓكَذ لِكَٓ﴿ عضب عىل بعضكم يطوف ﴾َبۡعضل
 ٓ ِ ٓ ٓي بَي  مٓ ٓٱّللَّ ٓ ﴿ األحكام :أي ﴾ٱٓأۡلَي ِتٓ ٓلَك  عَ  فيام ﴾٥٨َٓحِكيمٓ ﴿ بأحوالكم ﴾َعلِيمٓ َٓوٱّللَّ  لكم. رَشَ
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ۡطَف ل ٓٓبَلَغَِٓٓإَوذَا﴿ (56)
َ
مٓ ٓٱِۡل ٓٱۡۡل ل مَِٓٓمنك 

ِينََٓٓذنَٓٓ ۡٓٱۡسَتَٓٓكَمآِذن وا ٓٓ ۡٓفَلۡيَۡسَتٓ  ﴾َقۡبلِِهۡمٓ ِٓمنٓٱَّلَّ

 واستدل كلها. األوقات يف قبلهم من اَبَلغو الذين

 سيدته عىل البالغ العبد استئذان أوجب من به

 منهم وظهر احللم منكم األطفال بلغ )أقول:

 (أنثى أم ذكر كانوا سواء ،والشهوات امليل أمارات

ٓ َٓكَذ لَِكٓ﴿ ِ ٓ ٓي بَي  مۡٓٓٱّللَّ ٓٓلَك  ٓ َٓءاَي تِهِۦ  َٓحِكيمٓ َٓعلِيمٓ َٓوٱّللَّ
ره ﴾٥٩   باالستئذان. األمر يف ومبالغة تأكيدا   كرَّ

 الاليت العجائز ﴾ٱلن َِسآءِِٓٓمنََٓٓوٱلَۡقَو ِعدٓ ﴿ (80)

ونََّٓٓلٓٓٱلَّ ِتٓ﴿ واحلمل احليض عن قعدن ٓيَرۡج 
َٓعلَۡيِهنَّٓٓفَلَيَۡسٓ﴿ لكرِبهنَّ  فيه نَ يطمعْ  ال ﴾انَِكاحٓ 
نَاحٓ  نٓج 

َ
نَّٓٓيََضۡعنَٓٓأ  الظاهرة الثياب :أي ﴾ثِيَاَبه 

َِج تٓ َٓغۡيَٓ﴿ كاجللباب تََب   مظهرات غريَ  ﴾بِزِينَةلٓ ٓم 

 ُيبِْدينَ  َوّل﴿ :تعاىل قوله يف بإخفائه أ ِمْرنَ  ممّا زينة  
ن﴿ [31 ]النور: ﴾ِزينَتَُهنَ 

َ
 من ﴾يَۡستَۡعفِۡفنََٓٓوأ

نَّ َٓٓخۡي ٓ﴿ التهمة من أبعد ألنه ،الوضع َّه  ٓ ٓل َٓوٱّللَّ
 ،املؤمن عاتق عىل مسلط ةالطاهر الرشيعة سيف )أقول: نَّ بمقصوده ﴾٦٠َٓعلِيمٓ ﴿ للرجال ملقالتهنَّ  ﴾َسِميعٓ 

 بالسوء األمارة نفسه إىل ويسلمه عزته يقطع الرشيعة سيف فإن ، الرشعية والنواهي باألوامر يتقيد مل فإذا

 ترجع ثم ، املرعى يف وترعى تأكل التي البهائم مثل مثله ويكون ، باملخالفات عمره فيضيع ، تعاىل باهلل والعياذ

 أن كام القانون هذا مواد خيالف أن للمسلم جيوز فال الكريم القرآن هو األرض يف اإلهلي فالقانون ، املأوى إىل

 .(اقانوهن مواد خيالف أن كان شخص ألي تسمح ال الدول

ٓٓلَّيَۡسٓ﴿ (81) ۡعَمٓ ََٓعَ
َ
َٓٓوَّلَٓٓحَرجٓ ٓٱِۡل ۡعَرِجََٓٓعَ

َ
َٓٓوَّلَٓٓحَرجٓ ٓٱِۡل جون كانوا ملا نفي   ﴾َحَرجٓ ٓٱلَۡمرِيِضََٓٓعَ  يتحرَّ

 إذا فيه التبسط هلم ويبيح املفتاح إليهم يدفع من بيت من أكلهم أو استقذارهم. من حذرا   األصحاء مؤاكلة من

 بيوت إىل دعوهم َمن إجابة من أو قلب. طِيِب  عن ذلك يكون ال أن خمافة املنازل عىل وخلَّفهم الغزو إىل خرج

 رضا علم إذا يكون إنام وهذا عليهم. ِعبئا ( )أي: َكاًل  يكونوا أن كراهة موهنمفيطع وأقارهبم وأوالدهم آبائهم

ٓىَٓوَّلٓ﴿ احلال( ظاهر داللة )أي: قرينة   أو بإذن   البيت صاحب مََۡٓٓعَ ِسك  نف 
َ
نٓأ

َ
ل وا ٓٓأ ك 

ۡ
مِۡٓٓمنٓ ٓتَأ  من ﴾ب ي وتِك 

 الصالة عليه لقوله كبيته؛ الولد بيت ألن ،األوالد بيوت فيها فيدخل ،وعيالكم أزواجكم فيها التي البيوت

 يأكل ما أطيب إن» :والسالم الصالة عليه وقوله .تعاىل[ اهلل رْحه هماج ابن أخرجه] «ألبيك ومالك أنت» :والسالم

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککککڑڑژژڈڈ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻڻںںڱڱڱڱ

ہہہۀۀڻڻ

ےےھھھھہ

ۇۇڭڭڭۓڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائىىېېېېۉ

 ۇئۇئوئوئەئەئائ
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وۡٓ﴿ [تعاىل اهلل رْحهم السنن أصحاب أخرجه] «كسبه من ولده وإنَّ  ،كسبه من املؤمن
َ
مۡٓٓب ي وتِٓٓأ وَۡٓٓءابَآئِك 

َ
مَّٓٓب ي وتِٓٓأ

 
مۡٓأ َٓه تِك 

وۡٓ
َ
مۡٓٓب ي وتِٓٓأ وۡٓٓإِۡخَو نِك 

َ
مۡٓٓب ي وتِٓٓأ َخَو تِك 

َ
وۡٓٓأ

َ
مۡٓٓب ي وتِٓٓأ ۡعَم ِمك 

َ
وۡٓٓأ

َ
مۡٓٓب ي وتِٓٓأ وَۡٓٓعمَّ تِك 

َ
مۡٓٓب ي وتِٓٓأ ۡخَو لِك 

َ
وۡٓٓأ

َ
ٓب ي وتِٓٓأ

مۡٓ وَۡٓٓخ َل تِك 
َ
ۥَٓٓٓملَۡكت مَٓمآأ َفاَِتَه  فِكم أيديكم حتت يكون ما وهو ﴾مَّ  حفظا . أو َوكاَلة   ،ماشية أو ضيعة من وترص 

وۡٓ﴿ ليكاملام بيوت :وقيل
َ
ۡمٓ ٓأ  كله هذا به. وأرس   أمواهلم يف بالتبسط أرىض فإهنم ،صديقكم بيوت أو ﴾َصِديقِك 

ٓلَيَۡسٓ﴿ بينهم التبسط يعتاد فإنه هؤالء صخص ولذلك ،قرينة   أو بإذن   البيت صاحب رضا َعلِمَ  إذا يكون إنام
مۡٓ نَاحٓ َٓعلَۡيك  نٓج 

َ
ل ٓٓأ ك 

ۡ
آوا ٓتَأ وَُۡٓٓجِيع 

َ
ۡشتَاتٓ ٓأ

َ
 كانوا ،كِنانة من عمرو بن ليث بني يف نزلت متفرقني. أو جمتمعني ﴾ا ٓأ

جون  قوم يف أو معه. إال يأكلون ال ضيف هبم نزل إذا األنصار من قوم يف أو وحده. الرجل يأكل أن يتحرَّ

جوا ٓفَإِذَا﴿ (الطعام يف الشهوة افراط )أي: والنهمة القذارة يف الطبائع الختالف الطعام عىل االجتامع عن حترَّ
وا ٓ﴿ البيوت هذه من ﴾اب ي وت َٓٓدَخلۡت م ٓىٓفََسل ِم  مََۡٓٓعَ ِسك  نف 

َ
﴿ وقرابة دينا   منكم هم الذين أهلها عىل :أي ﴾أ

ََٓتِيَّةٓ 
ِنۡٓ ِِٓٓعندِٓٓم  ﴿ لدنه من مرشوعة   ،بأمره ثابتة   ﴾ٱّللَّ

َب َرَكةٓ   تطيب ﴾َطي ِبَة  ٓ﴿ ابوالثو اخلري زيادة هبا يرجى األهن ﴾م 

 أمتي من أحدا   لقيَت  متى» :يل قال والسالم الصالة عليه أنه عنه تعاىل اهلل ريض أنس وعن املستمع. نفس هبا

 صالة فإهنا الضحى صالة وصلِّ  ،بيتك خري يكثرْ  عليهم فسلِّم بيتك دخلت وإذا ،عمرك يط ْل  عليه فسلِّمْ 

ٓ َٓكَذ لَِكٓ﴿ [اإليامن شعب يف تعاىل اهلل رْحه البيهقي رواه] «األوابني األبرار ِ ٓ ٓي بَي  مٓ ٓٱّللَّ ره ﴾ٱٓأۡلَي ِتٓٓلَك   التأكيد ملزيد ثالثا   كرَّ

مۡٓ﴿ به املختَتَمة األحكام وتفخيم  األمور. يف واخلريَ  احلقَّ  أي: ﴾٦١َٓتۡعقِل ونَٓٓلََعلَّك 
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َما﴿ (28) ۡؤِمن ونَٓٓإِنَّ  يف الكاملون أي: ﴾ٱلۡم 

ِٓ﴿ اإليامن َِٓٓءاَمن وا ٓٓينَٓٱَّلَّ وَِّلِۦٓبِٱّللَّ  صميم من ﴾َورَس 

ۥََٓكن وا ِٓٓإَوذَا﴿ قلوهبم ٓىَٓمَعه  ۡمرلََٓٓعَ
َ
عة ﴾َجاِمعٓلٓأ  كاجلم 

ٓلَّمۡٓ﴿ األمور يف واملشاورة واحلروب واألعياد
ٓ ٓيَۡذَهب وا ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يستأذنوا ﴾ِذن وه  ٓٓ ۡٓيَۡسَتَٓٓحتَّ

ه هلم. فيأذن  ألنه اإِليامن كامل يف واعتبار 

 عن فيه للمخلص واملميِّز لصحته كاملصداق

 اجلرم ولتعظيم ،والفرار التسلل َديدنه فإن ،املنافق

 ،إذنه بغري ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جملس عن الذهاب يف

دا   أعاده ولذلك ﴿ :فقال أبلغ أسلوب عىل مؤكَّ
ٓإِنَّٓ

ِينَٓ َلىئَِكِٓٓذن ونََكٓٓ ۡٓيَۡسَتٓٓٱَّلَّ و 
 
ِينَٓٓأ ِٓٓي ۡؤِمن ونَٓٓٱَّلَّ ٓبِٱّللَّ

ٓ وَِّلِۦ   ،حمالة ال مؤمن   املستأِذن أنَّ  يفيد فإنه ﴾َورَس 

ٓفَإِذَا﴿ كذلك ليس إذن بغري الذاهَب  وأن
نِِهمِۡٓٓۡلَۡعِضَٓٓذن وكَٓٓ ۡٓٱۡسَتٓ

ۡ
 املهام من هلم َيعِرض ما ﴾َشأ

َذن﴿
ۡ
مِۡٓٓشۡئَتٓٓل َِمنٓفَأ  رأي إىل لألمر تفويض   ﴾ِمۡنه 

مٓ َٓوٱۡسَتۡغفِرۡٓ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول َ ٓٓلَه   فإن اإِلذن؛ دبع ﴾ٱّللَّ

﴿ الدين أمر عىل الدنيا ألمر تقديم   ألنه ،ق صور   لعذر   ولو االستئذان
َٓٓإِنَّٓ ور ٓٓٱّللَّ ٓرَِّحيمٓ ﴿ العباد لفَرطات ﴾َغف 

 عليهم. بالتيسري ﴾٦٢

(83) ﴿ٓ ولِٓٓد ََعٓءَََٓٓتَۡعل وا ّٓٓلَّ مۡٓٓٱلرَّس  ََعٓءِٓٓبَيۡنَك  مَٓكد  َٓٓبۡعِضك   دعاء عىل إياكم دعاءه تقيسوا ال ﴾ا َٓبۡعض 

 الصالة عليه إجابته إىل املبادرة فإن ،إذن بغري والرجوع اإِلجابة يف واملساهلة اإِلعراض جواز يف بعضا   بعضكم

. إذنه بغري واملراجعة ،واجبة   والسالم مة   ورفع باسمه بعضا   بعضكم كنداء وتسميته نداءه جتعلوا ال وقيل حمرَّ

 التوقري مع ،اهلل رسوَل  ويا اهلل نبيَّ  يا :مثل املعظَّم؛ بلقبه ولكن ،احلجرات وراء من والنداء به الصوت

ٓ َٓيۡعلَمٓ ٓقَدۡٓ﴿ الصوت وخفض والتواضع ِينَٓٓٱّللَّ مۡٓٓيَتََسلَّل ونَٓٓٱَّلَّ  اجلامعة من قليال   قليال   ينسل ون :أي ﴾ِمنك 

﴿
ه   هكأن معه فينطلق له يؤذن بمن َيلوذ أو خيرج. حتى ببعض بعضكم يسترت بأن ﴾ا ٓلَِواذٓ  يَۡحَذرِٓ﴿ تابِع 

ِينَٓٓفَلۡ ٓٱَّلَّ
ونَٓ َالِف  ۡمرِهِۦَٓٓٓعنَۡٓٓي 

َ
 خالف طريقا   )أي: سمته خالف سمتا   ويذهبون ،مقتضاه برتك أمَره خيالفون :أي ﴾أ

ون وأ (طريقه ن﴿ املؤمنني دون أمره عن َيصد 
َ
مۡٓٓأ وۡٓ﴿ الدنيا يف حِمْنة ﴾فِۡتنَةٓ ٓت ِصيبَه 

َ
مۡٓٓأ ٓٓي ِصيبَه  ِلمٓ َٓعَذاب 

َ
 يف ﴾٦٣ٓأ

 للوجوب. األمر أن عىل به واست ِدلَّ  اآلخرة.

َّلٓٓ﴿ (84)
َ
ِٓٓإِنَّٓٓأ َم َو تِِٓٓفَٓٓمآّلِلَّ ۡرِضٓ ٓٱلسَّ

َ
َٓٓٓيۡعلَمٓ ٓقَدَۡٓٓوٱِۡل نت مَۡٓٓما

َ
 واملوافقة املخالفة من املكلَّفون أهيا ﴾َعلَۡيهِٓٓأ

پپپپٻٻٻٻٱ
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وَرة ٓ رۡٓٓس   قَانِٓالف 

¬
ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

 ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې
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دَ  وإنام واإِلخالص. والنفاق  إليه املنافقون يرجع يوم ﴾إَِلۡهِٓٓي رَۡجع ونََٓٓويَۡومَٓ﴿ الوعيد لتأكيد «َقدْ »بـ علمه أكَّ

ٓ ﴿ عليه واملجازاة بالتوبيخ األعامل سوء من ﴾َعِمل وا ٓ ٓبَِمآَفي نَب ِئ ه م﴿ للجزاء ل َِٓٓوٱّللَّ ءٓ ٓبِك   ال ﴾٦٤َٓعلِيم  ََٓٓشۡ

 خافية. عليه ختفى

 النور سورة يف تعاىل اهلل هرْح البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 فرقانال سورة

 آية وسبعون سبع وآيها مكيَّة،
ِيَٓتَباَركَٓ﴿ (1) َلٓٓٱَّلَّ ۡرقَانَٓٓنَزَّ ٓ ٓٱلۡف  ه. َتكاَثرَ  ﴾َعۡبِدهِۦََٓعَ  كل عىل َتزاَيدَ  أو اخلري. ثرةك وهي ،الربكة من خري 

ْرقانال إنزال عىل وترتيبه ،الزيادة معنى تتضمن الربكة فإن ،وأفعاله صفاته يف عنه وتعاىل يشء  كثرة من فيه ملِا ف 

ق مصدر   والفرقان تعاليه. عىل لداللته أو ،اخلري ي ،بينهام فصل إذا الشيئني بني فرَّ مِّ  بني لفصله القرآن به س 

ونَٓ﴿ اإلنزال يف بعض عن بعضه مفصوال   لكونه أو ،بإعجازه واملبطل امل ِحقِّ  بني أو ،بتقريره لوالباط احلق  ﴾ِلَك 

ا﴿ واإِلنس للجن ﴾لِلَۡع لَِميَٓ﴿ الفرقان أو (والسالم الصالة عليه اهلل رسول )أي: العبد نذرا . ﴾١ٓنَِذير   م 

ِي﴿ (2) لۡك ََّٓٓل ۥٓٱَّلَّ َم َو تِٓٓم  ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
نَٓولَمۡٓ﴿ النصارى كزعم ﴾اَوََّلٓ َٓيتَِّخذۡٓٓلَمۡٓوََٓٓوٱِۡل ِٓفََٓٓشِيكٓ َّٓلَّ ۥٓيَك 

لۡكِٓ َّٓٓوََخلَقَٓٓٱلۡم  ءلٓٓك   خمصوصة مواد من اإِلنسانَ  كخلِقهِ  إرادته؛ حسب التقدير فيه مراعى إحداثا   أحدثه ﴾ََشۡ

َره ۥ﴿ معينة وأشكال وصور ره ﴾٢ٓاَتۡقِديرٓ َٓفَقدَّ  اإِلنسان كتهيئة واألفعال؛ اخلصائص نم منه أراد ملا أهوهيَّ  فقدَّ

 غري إىل املختلفة األعامل ومزاولة عةاملتنوِّ  الصنائع استخراج( )أي: واستنباط والتدبري والنظر والفهم لإِلدراك

َره   أو ذلك.  ى.مسمّ  أجل إىل للبقاء َفَقدَّ
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وا ٓ﴿ (3) َذ  َٓٓءالَِهةٓ ٓد ونِهِۦِٓٓٓمنَٓوٱَّتَّ ونَّٓٓلَّ ٓآ ٓ َشۡيََٓٓيۡل ق 
مۡٓ ونَٓٓوَه  ۡلَق  روهنم َينحتوهنم َعَبَدهتم ألن ﴾َي   وي صوِّ

ونََٓٓوَّلٓ﴿ ِسِهمۡٓ﴿ يستطيعون وال ﴾َيۡملِك  نف 
َ
 ﴾اَۡض ٓ ِِٓل

ونََٓٓوَّلٓ﴿ نفع   جلَب  وال ﴾اَنۡفعٓ َٓوَّلٓ﴿ رض   دفعَ  َٓيۡملِك 
ورٓ َٓوَّلَٓٓحيَو ةٓ َٓوَّلٓٓاَمۡوت ٓ  إماتةَ  يملكون وال ﴾٣ٓان ش 

ال   إحياءه وال أحد    كذلك كان ومن ثانيا . َبْعثهو أوَّ

 عن (لتجرده )أي: لَعرائه األ لوهية عن فبَمعزل  

 أن عىل تنبيه وفيه ينافيها. بام واتصافه لوازمها

 واجلزاء. البعث عىل قادرا   يكون أن جيب اإِلله

ِينََٓٓوقَاَلٓ﴿ (4) ٓوا ٓٓٱَّلَّ ٓٓٓإِنَۡٓٓكَفر  َٓٓٓه َذا  ﴾إِفۡك ٓٓإِّلَّ

ى هٓ ﴿ كِذب   ۥ﴿ اختلقه ﴾ٱۡفََتَ ََعنَه 
َ
ٓقَوۡمٓ َٓعلَۡيهَِٓٓوأ

وَنٓ  لقون فإهنم اليهود؛ أي: ﴾َءاَخر   أخبار إليه ي 

 ويسار جرب :وقيل بعبارته. عنها يعربِّ  وهو األمم

 ُيَعلُِّمهُ  ﴿إَِنَما تعاىل: قوله يف سبق وقد ،وعداس
﴾ لۡمٓ َٓجآء وَٓفَقدۡٓ﴿ [103 ]النحل: بَََش   بجْعلِ  ﴾اظ 

فا   تَلقا  خم إِْفكا   امل عِجز الكالم  اليهود من متلقَّ

ورٓ ﴿  إليه. منه بريء هو ما بنسبة ﴾٤ٓاَوز 

َس ِطيٓ َٓوقَال ٓوا ٓ﴿ (5)
َ
لِيَٓٓأ وَّ

َ
مون سطَّره ما ﴾ٱِۡل  واحد )أي: استكتبها أو ،لنفسه كَتَبها ﴾ٱۡكتَتَبََها﴿ املتقدِّ

ٓٓب ۡكَرةٓ َٓعلَۡيهِٓٓت ۡمَلٓ ٓفَِهَٓ﴿ (له كتبها ِصيل 
َ
 ليحفظها. ﴾٥َٓوأ

نَزََّلٓ ٓق ۡلٓ﴿ (8)
َ
ِيٓأ ََّٓٓيۡعلَمٓ ٓٱَّلَّ ِ َم َو تِِٓٓفٓٓٱلۡس  ۡرِضٓ ٓٱلسَّ

َ
نِه بفصاحته آِخِركم عن أعَجَزكم ألنه ﴾َوٱِۡل  وتضم 

 َأساطرِي جتعلونه فكيف ،األرسار عاملِ  إال يعلمها ال (مستورة )أي: مكنونة وأشياء مستقبلة مغيَّبات عن أخبارا  

لني؟ ۥ﴿ األوَّ وََٓكنَٓٓإِنَّه  ل ال فلذلك ﴾٦ٓارَِّحيمٓ ٓارٓ َغف   عليها قدرته كامل مع تقولون ما عىل عقوبتكم يف يعجِّ

بَّ  أن واستحقاقكم  صّبا . العذاب عليكم َيص 

ولَِٓٓه َذآَمالَِٓٓوقَال وا ٓ﴿ (7) م استهانة   وفيه الرسالة. يزعم الذي هلذا ما ﴾ٱلرَّس  ل ٓ﴿ وهتك  ك 
ۡ
َعامَٓٓيَأ  كام ﴾ٱلطَّ

ۡسَواقِِٓٓفَٓٓويَۡمِشٓ﴿ نأكل
َ
ه فام دعواه صحَّ  إنْ  :واملعنى نميش. كام املعاش لطلب ﴾ٱِۡل  حاَلنا. حال ه خيالف مل بال 

 ليس عداهم عمن الرسل متي ز فإنَّ  ،املحسوسات عىل نظرهم وقصور (دهموترد   همحتري   )أي: لَعَمِههم وذلك

نَا اإَِنمَ  قُْل ﴿ :ىلتعا بقوله إليه أشار كام ،نفسانية بأحوال هو وإنام ،جسامنية بأمور
َ
َنمَ  إَِلَ  يُوَح  ِمثْلُُكمْ  بَََش   أ

َ
 اأ

نزَِلٓٓلَۡوَّلٓٓ﴿ [110 :الكهف] ﴾اِحد  وَ  إِل    ُهُكمْ إِل  
 
ونََٓٓملَكٓ ٓإَِلۡهِٓٓأ ۥَٓفيَك  آَمَعه   املََلك. بتصديق صدقه لنعَلمَ  ﴾٧ٓنَِذير 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇچچچچڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گککککڑژڑژڈ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےھےھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 ییىئىئىئېئېئېئۈئ
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وۡٓ﴿ (6)
َ
وۡٓ﴿ املعاش حتصيل عن ويستغنَي  ،(تعنيفيس :أي) به فيستظهرَ  ﴾َكَنٓ ٓإَِلۡهِٓٓي لَۡقٓىٓأ

َ
ونٓ ٓأ ََّٓل ۥٓتَك 

ل َٓٓجنَّة ٓ ك 
ۡ
ل؛ سبيل عىل هذا ﴾ِمۡنَها ٓٓيَأ ْلَق  مل إن :أي التنز   للدهاقني كام بستان له يكون أن من أقلَّ  فال كنز   إليه ي 

 ما ﴾تَتَّبِع ونَٓٓإِنٓلِم ونَٓٱلظَّ َٓٓوقَاَلٓ﴿ (غلته من )أي: بريعه فيتعيش (األغنياء :أي) واملياسري (القرى رؤساء )أي:

ٓ﴿ تتبعون ٓٓإِّلَّ ل  ور آرَج  ۡسح  ِحر ﴾٨ٓمَّ لب س   عقله. عىل فغ 

رۡٓ﴿ (6) ب وا َٓٓكۡيَفٓٓٱنظ  ۡمَث َلٓٓلََكَٓٓۡضَ
َ
 النادرة األحوال لك واخرتعوا ،الشاذة األقوال فيك قالوا :أي ﴾ٱِۡل

 فخبطوا ،(النبوة مدعي :أي) املتنبِّي وبني بينه واملْيزِ  النبي خواصِّ  معرفة إىل املوصل الطريق عن ﴾فََضلُّوا ٓ﴿

ٓٓيَۡستَِطيع ونَٓٓفََلٓ﴿ عشواء خبط تك. يف القدح إىل ﴾٩َٓسبِيل   واهلدى. الرشد إىل أو نبوَّ

ِيَٓٓٓتبَاَركَٓ﴿ (10) ِنٓاَخۡيٓ ﴿ الدنيا يف ﴾لََكَٓٓجَعَلَٓٓشآءَٓٓإِنٓٱَّلَّ ره ولكن ،قالوه مما ﴾َذ لَِكٓٓم   اآلخرة إىل أخَّ

نَۡه رٓ ََٓتۡتَِهآِمنََٓتۡرِيَٓجنَّ تٓل﴿ وأبقى خري   ألنه
َ
وَر آلََّكَٓٓويَۡجَعلٓٱِۡل  .﴾١٠ٓق ص 

ب وا ٓٓبَۡلٓ﴿ (11) اَعةِٓ َٓكذَّ  ،باملال هي إنام الكرامة أن وظن وا ،الدنيوية احلطام عىل أنظارهم فقرَصْت  ﴾بِٱلسَّ

لوا ملِا ال كذبوك فلذلك أو لَِفقرك. فيك فَطعنوا ۡعَتۡدنَا﴿ الفاسدة املطاعن من (تالوااح )أي: متحَّ
َ
َبٓٓلَِمنَٓوأ َٓكذَّ

اَعةِ  جلهنم. اسم هو :وقيل (،التوقد )أي: االستعار شديدة نارا   ﴾١١َٓسعِي آبِٱلسَّ



 724  عشر ثامنال اجلزء              الفرقان سورة  

مٓإِذَا﴿ (12) ۡته 
َ
 منهم بمرأى كانت إِذا ﴾َرأ

ِن﴿ ََكنٓ ٓم   ي رى أن يمكن ما أقىص وهو ﴾بَعِيدٓلٓمَّ

وا ٓ﴿ منه . صوت ﴾١٢ٓاَوزَفِيٓ ٓايُّظٓ َتغَٓٓلََهآَسِمع   تغي ظ 

 وهو ،وزفريه املغتاظ بصوت غلياهنا صوت شبَّهَ 

 جوفه. من ي سمع صوت

(13) ﴿ٓٓ وا ِٓٓإَوذَا لۡق 
 
 يف :أي ﴾اَضي ِقٓ ٓاَمََكنٓ ِٓمۡنَهآأ

 مع الكرب فإن ،العذاب لزيادة ضيِّق مكان

ْوح ،الضيق عة مع (الراحة )أي: والرَّ  السَّ

نِيَٓ﴿ َقرَّ َنْت ق   ﴾مُّ  بالسالسل أعناقهم إىل أيدهيم رِّ

نَالَِكَٓٓدَعۡوا ٓ﴿  ﴾١٣ٓاث ب ورٓ ﴿ املكان ذلك يف ﴾ه 
 :فيقولون وينادونه اهلالك يتمنون :أي هالكا .

 ِحين َك. فهذا ثبوراه يا تعاَل 

(14) ﴿ٓ وا ّٓٓلَّ  أي: ﴾اَو ِحدٓ ٓاث ب ورٓ ٓٱۡلَۡومَٓٓتَۡدع 

وا ٓ﴿ ذلك هلم يقال  ألن ﴾١٤ٓاَكثِيٓ ٓاث ب ورٓ َٓوٱۡدع 

 )أي: ثبور منها نوع كل   ،كثرية أنواع عذابكم

د ألنه أو .لشدته (هالك  ُكَما﴿ :تعاىل لقوله ،يتجدَّ
 ث بور. وقت كل يف فهو ،ينقطع ال ألنه أو .[58 النساء:] ﴾الَْعذاَب  َِلَُذوقُوا َغرْيَها ُجلُوداً  بََدنْلاُهمْ  ُجلُوُدُهمْ  نَِضَجْت 

َذ لَِكٓٓق ۡلٓ﴿ (15)
َ
مۡٓٓۡيٓ خَٓٓأ

َ
وَنٓ ٓو ِعدَٓٓٱلَِّتٓٓٱۡۡل ِۡلَِٓٓجنَّةٓ ٓأ تَّق   والتفضيل واالستفهام   ،العذاب إىل اإِلشارة ﴾ٱلۡم 

مََۡٓٓكنَۡتٓ﴿ التهكم مع للتقريع والرتديد  كالواقع. حتققه يف تعاىل اهلل وعده ما ألن أو اللوح. أو اهلل علم يف ﴾لَه 

 إليه ينقلبون ﴾١٥ٓاَوَمِصيٓ ﴿ بالوعد أعامهلم عىل ﴾َجَزآءٓ ﴿

مۡٓ﴿ (18) َّه   إذ ،برتبته يليق ما عىل طائفة كل مِهم   َتْقرص   ولعله النعيم. من يشاءونه ما ﴾يََشآء ونََٓٓمآفِيَهآل

ةَ  )أي: شأوَ  يدرك ال الناقص أن الظاهر  يف إال حتصل ال املرادات لك أن عىل تنبيه وفيه بالتشهي. الكاملِ  (مهَّ

ٓ ََٓكنََٓٓخ ِِلِيَن ٓ﴿ اجلنة ۡسٓٓاوَۡعدٓ َٓرب َِكََٓٓعَ ٓٓ ٓ مَّ  مسؤوال   أو وي طلب. ي سأل بأن حقيقا   موعودا   ذلك كان :أي ﴾١٦ٓوّل 

 َرَبنا﴿ :بقوهلم املالئكة   أو .[164 :عمران آل] ﴾رُُسِلَك  ََعَ  اوََعْدَتنَ  َما اَوآتِنَ  اَرَبنَ ﴿ :دعائهم يف الناس سأله
ْدِخلُْهمْ 

َ
  .[6 :غافر] ﴾َعْدَتُهمْ وَ  الَِت  َعْدن   َجَناِت  َوأ

مَۡٓٓويَوۡمَٓ﴿ (17) ونََٓٓوَما﴿ للجزاء ﴾ََيّۡش  ه  ِٓٓد ونِِٓٓمنَٓيۡعب د  م   ﴾ٱّللَّ ول ٓ﴿ تعاىل سواه معبود كل َيع   ﴾َفيَق 

نت مۡٓ﴿ للمعبودين
َ
ۡضلَلۡت مَۡٓٓءأ

َ
َّلٓءِِٓٓعبَادِيٓأ مَۡٓٓهىؤ 

َ
مۡٓٓأ بِيَلَٓٓضلُّوا ٓٓه   راضهموإع الصحيح بالنظر إِلخالهلم ﴾١٧ٓٱلسَّ

 للَعَبَدة. وتبكيت تقريع   استفهام   وهو النصيح. املرشد عن

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڍڇڇڇچچچچڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگککککڑڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہ

ۇۇڭڭڭڭۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ىىېېېېۉۉ

ۇئوئەئوئەئائائ

 ېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئ

 
 



 725  عشر ثامنال اجلزء              الفرقان سورة  

ۡبَح نََكٓٓقَال وا ٓ﴿ (16) با   ﴾س   تقدر ال مجادات   أو ،معصومون أنبياء   أو مالئكة   إما ألهنم ،هلم قيل مما تعج 

 عبيده! لإضال هبم يليق فكيف ،وتوحيده بتسبيحه (املوصوفون )أي: املوسومون بأهنم إشعارا   أو يشء. عىل

ٓٓٓيَۢنبَِغََٓٓكنََٓٓما﴿ األنداد عن تعاىل هلل تنزهيا   أو ن﴿ لنا يصح   كان ما ﴾نَلَا
َ
ۡوِلَآءَِٓٓمنۡٓٓد ونَِكِٓٓمنٓنَّتَِّخذَٓٓأ

َ
 ﴾أ

مَۡٓٓوَل ِكن﴿ دونك؟ أحدا   يتوىل أن غرينا ندعو أن لنا يصح فكيف القدرة. لعدم أو للعصمة. تَّۡعتَه  مۡٓٓمَّ  ﴾وََءابَآَءه 

ٓ ﴿ الشهوات يف فاستغرقوا ،لنعما بأنواع وا َٓٓحتَّ ِۡكرَٓٓنَس   والتدبر آلالئك التذكر أو ،ذكرك عن غفلوا حتى ﴾ٱَّل 

 هبم اهلل فعل ما إىل (للضالل :أي) له وإسناد   ،بَِكْسبهم إنه حيث من إليهم للضالل نسبة   وهو آياتك. يف

 كني.هال ﴾١٨ٓاب ورٓ ٓقَۡوَم ا﴿ قضائك يف ﴾َوََكن وا ٓ﴿ عليه فحملهم

مَٓفَقدۡٓ﴿ (16) ب وك  َبكم فقد :أي ﴾َكذَّ ول ونَٓٓبَِما﴿ املعبودون كذَّ  أضلونا هؤالء أو ،آهلة إهنم قولكم يف ﴾َتق 

﴿ للعابدين خطاب   ﴾تَۡستَِطيع ونََٓٓفَما﴿
فٓ  َٓيۡظلِمَٓوَمن﴿ عليه يعينكم ﴾آ نَۡصٓ َٓوَّلٓ﴿ عنكم للعذاب دفعا   ﴾اََصۡ

مۡٓ ِنك   النار. هي ﴾١٩ٓاَكبِيٓ ٓاَعَذابٓ ٓهٓ ن ِذقۡٓ﴿ املكلَّفون أهيا ﴾م 

(20) ﴿ٓٓ رَۡسلۡنَآَوَما
َ
رَۡسلِيَِٓٓمنََٓٓقۡبلََكٓٓأ ٓٓٓٱلۡم  مۡٓٓإِّلَّ ل ونَٓٓإِنَّه  ك 

ۡ
َعامََٓٓلَأ ونَٓٓٱلطَّ ۡسَواِقٓ ِٓفَٓٓويَۡمش 

َ
ٓوََجَعلۡنَآٱِۡل

مۡٓ ٓ﴿ الناس أهيا ﴾َبۡعَضك   إليهم باملرَسل واملرَسلني ،نياءباألغ الفقراء ابتالء   ذلك وِمنْ  ابتالء. ﴾فِۡتنَةٓ ِٓۡلَۡعضل

 عىل دليل وفيه نقضه. بعدَ  قالوه ما عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسلية   وهو هلم. وإيذائهم العداوة هلم ومناصبتهم

وَن ٓ﴿ والقدر القضاء تَۡصِب 
َ
 ما عىل الصرب عىل حث   أو يصرب. أّيكم لِنَعلم فتنة   لبعض   َبْعضكم وجعْلنا :أي ﴾أ

 وغرِيه. به َيبتل فيام بالصواب أو يصرب. بمن ﴾٢٠ٓابَِصيٓ َٓربَُّكٓٓنََٓوََكٓ﴿ به افت تِنوا
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ِينََٓٓوقَاَلٓ﴿ (21) ونََّٓٓلٓٓٱَّلَّ  يأملون ال ﴾يَرۡج 

 هالَّ  ﴾لَۡوَّلٓٓ﴿ بالبعث لكفرهم باخلري ﴾لَِقآَءنَا﴿

نزَِلٓ﴿
 
 حممد بصدق فتخربنا ﴾ٱلَۡمَلىئَِكةٓ َٓعلَۡينَآأ

وۡٓ﴿ إلينا رسال   فيكونوا :وقيل .ملسو هيلع هللا ىلص
َ
 ﴾َربَّنَا ٓٓنََرىٓ ٓأ

وا ٓٓلََقدِٓ﴿ واتباعه بتصديقه فيأمرنا ِٓفٓٓٓٱۡستَۡكَب 
ِسِهمۡٓ نف 

َ
 يتفق ما هلا أرادوا حتى ،شأهنا يف أي: ﴾أ

 يف اهلل خلق أكمل هم الذين األنبياء من ألفراد  

 ﴾وََعتَوۡٓ﴿ ذلك من أعظم هو وما أوقاهتا أكمل

﴿ الظلم يف احلد وجتاوزوا
ت و ٓ   بالغا   ﴾٢١ٓاَكبِيٓ ٓاع 

 القاهرة املعجزات عاينوا حيث ،مراتبه أقىص

 ما اخلبيثة ألنفسهم واقرتحوا ،عنها فأعرضوا

ت دَّ  القدسية. النفوس مطامح دونه س 

 أو املوت مالئكة ﴾ٱلَۡمَلىئَِكةَٓٓيََرۡونَٓٓيَۡومَٓ﴿ (22)

ىٓ َّٓلٓ﴿ العذاب ۡجرِِميَٓٓيَوَۡمئِذٓلٓب ّۡشَ  فإنه ﴾ل ِلۡم 

منَعون بمعنى ول ونَٓ﴿ ي عَدموهنا أو رشىالب ي  َٓويَق 
ورٓ ٓاِحۡجرٓ  ۡج   هذه حينئذ الكفرة ويقول :أي ﴾٢٢ٓاَمَّ

ما   حراما بمعنى املالئكة تقوهلا أو لقاءهم. يمنع أن تعاىل اهلل من وطلبا   استعاذة   الكلمةَ   البرشى. أو اجلنة عليكم حمرَّ

(23) ﴿ٓٓ آَهبَآءٓ َٓعلَۡن هٓ فَجََٓٓعَملٓلِٓمنَۡٓٓعِمل وا َٓٓمآإَِلٓ َٓوقَِدۡمنَا نث ور   ما إىل (قصدنا )أي: وعَمدنا :أي ﴾٢٣ٓمَّ

 اعتباِره رشط   هو ما لفْقدِ  فأحبطناه امللهوف وإغاثة الرحم وصلة الضيف كِقرى املكارم؛ من كفرهم يف عملوا

 .(اإليامن وهو)

(24) ﴿ٓ ۡصَح ب 
َ
ۡستََقر ٓ َٓخۡي ٓٓيَۡوَمئِذٓ ٓٱۡۡلَنَّةِٓٓأ ر مكانا   ﴾امُّ  والتحادث. للتجالس األوقات أكثر فيه ي ستقَّ

ۡحَسنٓ ﴿
َ
َٓٓوأ  اهلل ريض مسعود ابن عن) روي هبم. والتمتع باألزواج لالسرتواح إليه ي ؤوى مكانا   ﴾٢٤َٓمقِيل 

فرغ أنه (عنه  النار. يف النار وأهل   اجلنة يف اجلنة أهل فَيقيل   ،اليوم ذلك نصف يف احلساب من ي 

قٓ َٓويَۡومَٓ﴿ (25) َمآءٓ ٱٓتََشقَّ  يف املذكور الغامم وهو ،منها الغامم طلوع بسبب ﴾بِٱلَۡغَم مِٓ﴿ تتشقق أصله ﴾لسَّ

نْ  إَِّل  َينُْظُرونَ  َهْل ﴿ :تعاىل قوله
َ
ِتيَُهمُ  أ

ْ
َُ َوالَْمَل  امِ الَْغمَ  ِمنَ  ُظلَل   ِف  اللُ  يَأ  يأيت )أي: [210 :البقرة] ﴾ئَِك

م َِلٓ﴿ (عذاهب  ٓٓٱلَۡمَلىئَِكةٓ َٓون ز   العباد. أعامل بصحائف الغامم ذلك يف ﴾٢٥ٓتََنِيل 

لۡك ٓ﴿ (28) لك   كل ألن له الثابت ﴾لِلرَِّنَٰمۡحٓ ٓٱۡۡلَقُّٓٓيَۡوَمئِذٓ ٓٱلۡم  لكه إال يبقى وال يومئذ َيبطل م  آَوََكنَٓ﴿ م  ٓيَۡوم 
ٓ  شديدا . ﴾٢٦ٓاَعِسيٓ ٓٱلَۡك فِرِينَََٓٓعَ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےےھھھھہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىىېېېېۉ
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 جئییییىئىئىئېئېئ
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َٓٓويَۡومَٓ﴿ (27) الِمٓ َٓيَعضُّ ٓ ٓٱلظَّ  أيب ابن عقبة :وقيل اجلنس. بالظامل واملراد احلرسة. فرط من ﴾يََديۡهََِٓٓعَ

 ،ففعل بالشهادتني ينطق حتى طعامه من يأكل أن فأبى ،ضيافته إىل فدعاه ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي جمالسة ي كثر كان ،معيط

 )أي: يأكل ال أن آىل ولكن ،ال :فقال (دينك عن خرجت )أي: صبأت وقال فعاتبه صديقه خلف بن أيب   وكان

 فتطأ تأتيه أن إال منك أرىض ال :فقال ،له فشهدت منه فاستحييت   ،بيتي يف وهو طعامي من (يأكل ال أن أقسم

 خارجا   ألقاك ال :والسالم الصالة عليه فقال ،ذلك ففعل الندوة دار يف ساجدا   فوجده ،وجهه يف وتبزق قفاه

رِسَ  ،بالسيف رأسك علوت   إال مكة من
د   أبّيا   وَطَعن ،فقتله عليا   فأمر بدر يوم فأ   مكة إىل فرجع ،املبارزة يف بِأ ح 

ول ٓ﴿ ومات َۡذت َٓٓي لَۡيتَِنَٓٓيق  ولَِٓٓمعَٓٓٱَّتَّ ٓٓٱلرَّس   ومل احلق طريق وهو ،واحدا   طريقا   أو النجاة. إىل طريقا   ﴾٢٧َٓسبِيل 

 الضاللة. طرق يب (تتفرق )أي: تتشعب

ِذۡٓٓلَمَۡٓٓلۡتَِنَٓٓي َوۡيلََتٓ ﴿ (26) َّتَّ
َ
ٓٓن اف َلٓٓأ  أَضلَّه. َمنْ  يعني ﴾٢٨َٓخلِيل 

َضلَِّنٓٓلََّقدۡٓ﴿ (26)
َ
ِۡكرَِٓٓعنِٓٓأ  الشهادة كلمة أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول موعظة أو ،كتابه أو ،تعاىل اهلل ذكر عن ﴾ٱَّل 

ِۡكرَِٓٓعنِٓ﴿ )أقول: نْت   ﴾َجآَءِن ٓٓإِذَۡٓٓبۡعدَٓ﴿ (واإليامن اهلدى عن :أي ﴾ٱَّل  ۡيَط نٓ َٓوََكنَٓ﴿ منه ومتكَّ  اخلليل   يعني ﴾ٱلشَّ

.  جن   من تشيطن من كل   أو .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وخمالفة (وحمبته صداقته )أي: خمالته عىل َْحََله ألنه إبليس أو املِضل 

نَس نِٓ﴿ وإنس ٓٓلَِۡلِ وّل  يه حتى يواليه ﴾٢٩َٓخذ   ينفعه. وال يرتكه ثم ،اهلالك إىل يؤدِّ

ول َٓٓوقَاَلٓ﴿ (30)  :تعاىل اهلل إىل (شكوى )أي: بّثا   الدنيا يف وأ يومئذ ،والسالم الصالة عليه حممد ﴾ٱلرَّس 

﴿ِٓ وا ٓ﴿ قريشا   ﴾قَۡوِمٓٓإِنََّٓٓي َرب  َذ  رَۡءانََٓٓه َذآٱَّتَّ ورٓ ٓٱلۡق   )أي: فيه وار  جَ هَ  أو ،عنه واوَصد   تركوه بأن ﴾٣٠ٓاَمۡهج 

ْجر   أنه زعموا أو ،سمعوه إذا فيه اَغوْ ولَ  قبيحا ( قوال   قالوا  ختويف وفيه ولني.األ وأساطري هذيان( )أي: ه 

ل قومهم تعاىل اهلل إىل شكوا إذا والسالم الصالة عليهم األنبياء نأل ،لقومه  العذاب. هلم عجَّ

و ٓ ٓنَِب ٓ ٓلِك  َِٓٓجَعلۡنَآَوَكَذ لَِكٓ﴿ (31) ِنَٓٓاَعد  ۡجرِِمَي ٓٓم  ٓبَِرب َِكَٓٓوَكَفٓ ﴿ صربوا كام فاصرب ،لك جعلناه كام ﴾ٱلۡم 
 عليهم. لك ﴾٣١ٓاَونَِصيٓ ﴿ همقهر طريق إىل ﴾اَهادِي ٓ

ِينََٓٓوقَاَلٓ﴿ (32) وا ٓٓٱَّلَّ َِلٓٓلَۡوَّلَٓٓكَفر  رَۡءانٓ َٓعلَۡيهِٓٓن ز  ۡلَةٓ ٓٱلۡق  َٓكَذ لَِكٓ﴿ الثالثة كالكتب واحدة دفَعة   ﴾َو ِحَدة  ُٓٓج 
قا   أنزلناه كذلك :أي ﴾ف َؤاَدَك ٓٓبِهِۦٓنِل ثَب َِتٓ َي  مفرَّ  حال خيالف حاله ألن وفهمه. حفظه عىل فؤادك بتفريقه لنقوِّ

يَّا   ملسو هيلع هللا ىلص كان حيث ،والسالم الصالة عليهم وعيسى وداود موسى  تعنّى مجلة عليه أ لِقَي  فلو ،يكتبون وكانوا أمِّ

 يوجب الوقائع بحسب نزوله وألن ،فشيئا   شيئا   إال يتأتى ال التلقف فإن ،له يستتبَّ  مل ولعله ،بحفظه (تعب)

ام   نزل إذا وألنه ،املعنى يف وغوص   بصرية مزيد  ذلك زاد معارضته عن فيعجزون نجم   بكل يتحدى وهو منجَّ

َٓوَرتَّلَۡن هٓ ﴿ واملنسوخ الناسخ معرفة ومنها ده؛فؤا به يثبِّت حال بعد حاال   جربيل به نزل إذا وألنه ،قلبه قوة
ٓ َؤدة   عىل يشء بعد شيئا   عليك وقرأناه ﴾٣٢ٓتَۡرتِيل  ل ت   رشين.وع ثالث أو سنة عرشين يف ومته 
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ت ونََكَٓٓوَّلٓ﴿ (33)
ۡ
 كأنه عجيب   سؤال   ﴾بَِمثَلٓ ٓيَأ

تك يف القدح به يريدون البطالن يف مثل   ٓ﴿ نبوَّ ٓإِّلَّ
ۡحَسنَٓ﴿ جوابه يف له الدامغ ﴾بِٱۡۡلَق ِِٓٓجۡئَن َكٓ

َ
َٓوأ

 من معنى أو بيانا   أحسن   هو وبام ﴾٣٣َٓتۡفِسي ا

 هاّل  :يقولون عجيبة بحال يأتونك وال أو سؤاهلم.

 ُيق ما األحوال من أعطيناك إال حاله هذه كانت

 له. ب عثَت  ِلما كشفا   أحسن هو وما ،حكمتنا يف لك

ِينَٓ﴿ (34) ونَٓٓٱَّلَّ َّۡش  ٓ َٓي  وهِِهمََۡٓٓعَ ٓإَِلٓ ٓو ج 
 أو عليها. مسحوبني أو مقلوبني :أي ﴾َجَهنَّمَٓ

ة بالسفليات قلوهبم متعلقة  إليها. وجوههم متوجهَّ

رش» :لسالموا الصالة عليه وعنه  يوم الناس ُي 

 ،الدواب عىل صنف :أصناف ثالثة عىل القيامة

 رواه] «الوجوه عىل وصنف ،األقدام عىل وصنف

َلىئَِكٓ﴿ [تعاىل اهلل رْحهام الرتمذيو أْحد اإلمام و 
 
ٓ ٓأ ََكنٓ ََٓش  ٓامَّ

َضلُّٓ
َ
َٓٓوأ  هذه عىل حاملهم إن :قيَل  كأنَّه ﴾٣٤َٓسبِيل 

 يعلمون وال ،سبيله لوتضلي مكانه حتقري   األسئلة

 سبيال . وأضل   مكانا   رش   أهنم ليعلموا حاهلم

وَسَٓٓءاتَيۡنَآَولََقدۡٓ﴿ (35) ۥٓٓٓوََجَعلۡنَآٱلِۡكَت َبٓٓم  َخاه َٓٓمَعه 
َ
ونَٓٓأ  وإعالء الدعوة يف يوازره ﴾٣٥ٓاَوزِيرٓ َٓه ر 

  الكلمة.

لۡنَا﴿ (38) َٓٓٓفق  ِينَٓٓٱلَۡقۡومِٓٓإَِلٓٓٱۡذَهبَا ب وا ٓٓٱَّلَّ مَۡٓٓي تِنَاأَِب﴿ وقومه فرعون يعني ﴾َكذَّ ۡرَن ه   :أي ﴾٣٦ٓاتَۡدِميٓ ٓفََدمَّ

رناهم. فكذبومها إليهم فذهبا  فدمَّ

آن وحٓلَٓوقَۡومَٓ﴿ (37) َّمَّ ب وا ٓٓل َلَٓٓكذَّ بوا ﴾ٱلرُّس   من واحد ذيبتك ولكن ،وحده نوحا   أو قبله. وَمنْ  نوحا   كذَّ

مۡٓ﴿ الكلِّ  كتكذيب الرسل ۡغَرقَۡن ه 
َ
مۡٓ﴿ طوفانبال ﴾أ  عربة ﴾َءايَة  ٓٓلِلنَّاِسٓ﴿ قصتهم أو إغراقهم وجعلنا ﴾وََجَعۡلَن ه 

ۡعتَۡدنَا﴿
َ
ِلمٓ َٓعَذاب آلِلظَّ لِِميَٓ﴿ (هيَّأنا أي:) ﴾َوأ

َ
 .﴾٣٧ٓاأ

(36) ﴿
وَدا ٓٓاوَََعدٓ  ۡصَح َبَٓٓوَثم 

َ
َٓٓوأ  شعيبا   إليهم تعاىل اهلل فبعث ،األصنام يعبدون كان قوم وهم ﴾ٱلرَّس ِ

سِّ  حول هم فبينام ،فكذبوه سالمال عليه ة غري   البئر وهي ـ الرَّ ِسفت ،فاهنارت ـ املطويَّ  وبديارهم. هبم فخ 

 األخدود :وقيل فهلكوا. فقتلوه نبي إليهم فب عث ،ثمود بقايا فيها كان الياممة بفلج عظيمة قرية الرس   :وقيل

ونَ ا﴿  .تعاىل اهلل إال يعلمها ال ﴾٣٨ٓاَكثِيٓ ﴿ ذ كر ما إىل إشارة   ﴾َذ لَِكَٓٓبۡيَٓ﴿ أعصار   وأهَل  ﴾َوق ر 

پپپپٻٻٻٻٱ
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(36) ﴿ٓ
ۡبنَآَوُك    ۡمَث َل ََّٓٓلٓ َٓۡضَ

َ
وا فلام ،وإعذارا   إنذارا   األولني قصص من العجيبة القصص له بيَّنا ﴾ٱِۡل  أَِص 

ٓ﴿ :قال كام ،أهلكوا
نَآَوُك    ۡ  تفتيتا . فتَّتناه ﴾٣٩ٓاتَتۡبِيٓ َٓتبَّ

تَۡوا َٓٓولََقدۡٓ﴿ (40)
َ
وا ،قريشا   يعني ﴾أ ٓ﴿ الشام إىل متاجرهم يف ِمرارا   َمر  ۡمِطَرۡتٓٓٱلَِّتٓٓٓٱلَۡقۡريَةََِٓعَ

 
َٓمَطرَٓٓأ

وۡءِ ٓ فَلَمۡٓ﴿ احلجارة عليها أ مطرت - لوط قوم قرى عظمى - سدوم يعني ﴾ٱلسَّ
َ
ون وا ٓٓأ  ِمرار يف ﴾يََرۡوَنَها ٓٓيَك 

رورهم ونََّٓٓلََٓٓكن وا ٓٓبَۡلٓ﴿ ؟اىلتع اهلل عذاب آثار من فيها يرون بام فيتعظوا م  ورٓ ٓيَرۡج   ال كفرة كانوا بل ﴾٤٠ٓان ش 

وا ،يتعظوا ومل ينظروا مل فلذلك ،عاقبة وال نشورا   يتوقعون ت كام هبا فمر   ركاهبم. مرَّ

ۡوكَِٓٓإَوذَا﴿ (41)
َ
ونََكٓٓإِنَٓرأ َٓٓيتَِّخذ  آإِّلَّ و  ز  َه َذا﴿ به مهزوءا   إال يتخذونك ما ﴾ه 

َ
ِيٓأ ٓ َٓبَعَثٓٓٱَّلَّ ٓٓٱّللَّ وّل   .﴾٤١ٓرَس 

نا ﴾َءالَِهتِنَآَعنَۡٓٓل ِضلُّنَا﴿ كاد إنه ﴾ََكدَٓٓإِن﴿ (42)  إىل الدعاء يف اجتهاده بفرط عبادهتا عن َليرصف 

َجج   بأهنا الذهن إىل يسبق مما ي وردها ما وكثرة التوحيد نٓلَۡوَّلٓٓ﴿ ومعجزات ح 
َ
نَآأ  عليها َبْتناثَ  ﴾َعلَۡيَها َٓٓصَبۡ

َضلَُّٓٓمنۡٓٓٱلَۡعَذاَبٓٓيََرۡونَِٓٓحيََٓٓيۡعلَم ونَٓٓوََسوَۡفٓ﴿ عبادهتاب واستمسكنا
َ
ٓٓأ  ال أنه عىل وداللة وعيد   وفيه ﴾٤٢َٓسبِيل 

 أمهلهم. وإن هيملهم

رََءيَۡتٓ﴿ (43)
َ
َذََٓٓمنِٓٓأ ۥٓٱَّتَّ ة   َيسمع ال ،دينه عليه وبنى أطاعه بأن ﴾َهَوى هٓ ٓإَِل َهه   دليال   ي برص وال حجَّ

نَتٓ﴿
َ
فَأ
َ
َٓٓعلَۡيهِٓٓونٓ تَكٓ ٓأ ه   واملعايص الرشك عن متنعه حفيظا   ﴾٤٣َٓوكِيل   هذا؟ وحال 
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مۡٓ﴿ (44)
َ
ٓٓأ ﴿ أحتسب بل ﴾ََتَۡسب 

نَّٓ
َ
مۡٓٓأ ۡكََّثَه 

َ
ٓأ

وۡٓٓيَۡسَمع ونَٓ
َ
ر )أي: هلم فتجدي ﴾َيۡعقِل وَنٓ ٓأ  فتؤثِّ

 يف وتطمع بشأهنم فتهتم ،احلجج أو اآليات (فيهم

ة   أشد   وهو إيامهنم.  حقَّ  حتى قبله مما مذمَّ

 كان ألنه األكثر وختصيص   إليه. عنه باإِلرضاب

 استكبارا   وكابر احلقَّ  عقل من ومنهم آمن من منهم

مۡٓٓإِنۡٓ﴿ الرئاسة عىل وخوفا   ٓٓه  نَۡع مِٓٓإِّلَّ
َ
 يف ﴾َكٱِۡل

 تدب ِرهم وعدم ،آذاهَنم اآليات بقرع انتفاعهم عدم

مۡٓٓبَۡلٓ﴿ واملعجزات الدالئل من شاهدوا فيام ٓه 
َضلُّٓ
َ
ٓٓأ  ملن تنقاد ألهنا ،األنعام من ﴾٤٤َٓسبِيل 

ها د  سن من ومتَيِّز ،يتعهَّ  ،إليها يسء ممن إليها ُي 

ها ما وتتجنب ينفعها ما وتطلب  ال وهؤالء ،يرض 

م ينقادون  إساءة من إحسانه يعرفون وال ،لرهبِّ

 أعظم هو الذي الثواب يطلبون وال ،الشيطان

 ،املضارِّ  أشد هو الذي العقاب يتقون وال ،املنافع

 تعتقد مل خريا   تكتسب ومل حقا   َتْعَتِقد مل إن وألهنا

 الفتن هيج إىل تؤدي هؤالء وجهالة   ،بأحد ترض   ال جهالتها وألن ،هؤالء بخالف ،رشا   تكتسب ومل باطال  

نة غري   وألهنا ،احلق عن الناس وصدِّ  ونم وهؤالء ،ذمَّ  وال منها تقصري فال الكامل طلب من متمكِّ  قرصِّ

 تقصريهم. عىل العقاب أعظم ومستحقون

لَمۡٓ﴿ (45)
َ
لََّٓٓمدََّٓٓكۡيَفٓ﴿ صنعه إىل تنظر أمل ﴾َرب َِكٓٓإَِلٓ ٓتَرَٓٓأ ِ  كيف الظلِّ  إىل تنظر أمل أو َبَسطه؟ كيف ﴾ٱلظ 

ه ۥَٓشآءََٓٓولَوۡٓ﴿ رب َك؟ مدَّ ٓث مَّٓ﴿ واحد وضع عىل مقيمة الشمس جيعل نبأ ،متقلِّص غريَ  أو ثابتا . ﴾اَساكِنٓ َٓۡلََعلَه 
ۡمَسَٓٓجَعلۡنَا َٓٓعلَۡيهِٓٓٱلشَّ  )أي: األجرام بعض عىل ضوؤها فيقع ،تطل عَ  حتى للحس يظهر ال فإنه ﴾٤٥َٓدِلل 

 حركتها. بسبب إال يتفاوت وال يوجد ال أو (األجسام

ٓ﴿ موقعه الشعاع عبإيقا أزلناه أي: ﴾إَِلۡنَآَقبَۡضَن هٓ ٓث مَّٓ﴿ (48)  ترتفع حسبام ،قليال   قليال   ﴾٤٦ٓايَِسيٓ ٓاَقۡبض 

ىص ال ما به ويتحصل ،الكون مصالح بذلك لتنتظم الشمس  اخللق. منافع من ُي 

وَٓ﴿ (47) ِيٓوَه  مٓ َٓجَعَلٓٓٱَّلَّ َۡلٓٓلَك  بَاتٓ َٓوٱنلَّوۡمَٓ﴿ سرته يف باللباس ظالمه شبَّهَ  ﴾اِۡلَاسٓ ٓٱلَّ  لألبدان راحة   ﴾اس 

 النوم من بعث   أو للمعاش. الناس فيه ينترش ،انتشار أي نشور ذا ﴾٤٧ٓاورٓ ن شٓ ٓٱنلََّهارَٓٓوََجَعَلٓ﴿ املشاغل بقطع

 بنيَّ  يا :السالم عليه لقامن وعن والنشور. للموت أنموذج واليقظة النوم أن إىل إشارة فيكون ،األموات بْعَث 

 فتنرَش. متوت كذلك فتوَقظ تنام كام

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

کڑکڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭۓۓےےھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 ىبمبخبحبجبيئمئىئحئجئیی
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وَٓ﴿ (46) ِيٓٓٓوَه  رَۡسَلٓٓٱَّلَّ
َ
َِي حَٓٓأ ات :أي ﴾ب ّۡشَ آٱلر  ٓٓيََديَۡٓٓبۡيَٓ﴿ مبرشِّ ام يعني ﴾رَۡۡحَتِهۦِ  دَّ نَزنۡلَا﴿ املطر ق 

َ
ِٓمنََٓٓوأ

َمآءِٓ ورٓ َٓمآءٓ ٓٱلسَّ را   ﴾٤٨ٓاَطه  َرُكمْ ﴿ :لقوله ،مطهِّ َتطَ  ملا اسم وهو .[11 ]األنفال: ﴾بِهِ  َِلَُطهِّ ر  ي   به املاء وتوصيف به. هَّ

ته يزيل ما خالطه مما وأنفع   أهنَأ   الطهور املاء فإن ،بعده فيام للمنة وتتميم   ،فيه بالنعمة إشعار    عىل وتنبيه   ،َطهوريَّ

روها أن ينبغي مما كانت لّما ظواهرهم أن  أوىل. بذلك فبواطن هم يطهِّ

ِ ۡحـِۧىَٓ﴿ (46) ةٓ ٓبِهِۦٓنل  يۡتٓ ٓبَِۡلَ آَون ۡسقِيَه ۥ﴿ بالنبات ﴾امَّ ِٓٓٓممَّ نَۡع مٓ َٓخلَۡقنَا
َ
نَاِسَّٓٓاأ

َ
 هذه مساق وإن ﴾٤٩ٓاَكثِيٓ َٓوأ

نية   واألنعام   النعمة. أنواع لتعداد فهو القدرة ِعَظمِ  عىل للداللة هو كام اآليات ة   ،(يقتنيها )أي: اإِلنسان ق   وعامَّ

م ولذلك ،هبا منوطة   أرفعها( )أي: معايشهم ة  يَ لْ وعِ  منافعهم م كام ،َسقيهم عىل َسقيها قدَّ  إحياء عليها قدَّ

 إنسان. أو إنّس  مجع هو وأنايّس  وتعي ِشها. اهتاحلي سبب فإنه ،األرض

ۡفَن هٓ َٓولََقدۡٓ﴿ (50) مََۡٓٓصَّ فنا ﴾بَيۡنَه   يف بينهم املطر أو الكتب. وسائر القرآن يف الناس بني القول هذا ِصَّ

 اهلل ريض عباس ابن وعن وغريمها. وَطل   وابل   من املتفاوتة الصفات وعىل املتغايرة واألوقات املختلفة البلدان

 أخرجه] «اآلية هذه وتال ،شاء ما عىل عباده بني ذلك قسم تعاىل اهلل ولكن ،عام   من أمطرَ  عام   ما» :عنهام تعاىل

وا ٓ﴿ واملنابع األهنار يف أو .[الذهبي ووافقه ،الشيخني رشط عىل صحيح :وقال املستدرك يف احلاكم ر  كَّ  ويعرفوا ليتفكروا ﴾ِلَذَّ

َبٓى﴿ وإليهم عنهم بالرصف ليعتربوا أو بشكره. ويقوموا ،ذلك يف ةالنعم وحقَّ  القدرة كامل
َ
ۡكََّثٓ ٓفَأ

َ
ٓٓٱنلَّاِسٓٓأ ٓإِّلَّ

ورٓ  ف  طرنا يقولوا بأن جحودها أو هلا. (االعتبار )أي: االكرتاث وقلة النعمة كفران إال ﴾٥٠ٓاك   ومن كذا. بنَْوء م 

 واألنواء ،تعاىل اهلل َخلق من أهنا يرى من خالفب ،كافرا   كان (النجوم )أي: األنواء من إال األمطار يرى ال

 تعاىل. بجعله وأمارات وسائط

ف   ،أهلها ينذر نبيا   ﴾٥١ٓانَِّذيرٓ ٓقَۡريَةلٓٓك  ِِٓٓفَٓٓۡلََعۡثنَآِشۡئنَآَولَوۡٓ﴿ (51) ة أعباء   عليك فت خفَّ َنا لكن ،النبوَّ  َقرَصْ

 يف واالجتهاد بالثبات ذلك َفَقابِْل  ،الرسل سائر عىل لك وتفضيال   لشأنك وتعظيام   لك إجالال   عليك األمرَ 

 احلق. وإظهار الدعوة

 وللمؤمنني والسالم الصالة عليه له هتييج   وهو عليه. يريدونك فيام ﴾ٱلَۡك فِرِينَٓٓت ِطعِٓٓفََلٓ﴿ (52)

﴿ طاعتهم برتك أو بالقرآن ﴾بِهِۦَٓوَج ِهۡده م﴿
 جماهدة من أكرب جباحلج السفهاء جماهدة ألن ﴾٥٢ٓاَكبِيٓ ٓاِجَهادٓ 

هم مع أظهرهم بني فيام ومعاداهتم خمالفتهم ألن أو بالسيف. األعداء  كل مع جهاد ألنه أو وظهورهم. عتوِّ

 القرى. كافة إىل مبعوث ألنه الكفرة

وَٓ﴿ (53) ِيٓوَه  مها ﴾ٱۡۡلَۡحَرۡينَِٓٓمَرجَٓٓٱَّلَّ َٓعۡذبٓ َٓه َذا﴿ يتامزجان ال بحيث متالصقني اورينمتج َخالَّ
َجاجٓ ِٓملۡحٓ َٓوَه َذا﴿ عذوبته فرط من للعطش قاِمع   ﴾تٓ ف َرا

 
َمآوََجَعَلٓ﴿ امللوحة بليغ   ﴾أ  من حاجزا   ﴾ابَۡرزَخٓ ٓبَيۡنَه 

ورٓ ٓاوَِحۡجرٓ ﴿ قدرته ۡج  ذ يقوله ما لآلخر يقول منهام كال   كأن ،بليغا   وتنافرا   ﴾٥٣ٓاَمَّ ذ املتعوِّ  :وقيل منه. للمتعوَّ

 طعمها. يتغري ال فراسخ خالله يف فتجري فتشقه البحر تدخل كدجلة وذلك حمدودا . َحّدا  

وَٓ﴿ (54) ِيٓوَه   البرش مادة من جزءا   جعله أو آدم. طينة به مخَّر الذي يعني ﴾ابََّشٓ ٓٱلَۡمآءِِٓٓمنََٓٓخلَقَٓٓٱَّلَّ
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ۥ﴿ النطفة أو ،بسهولة واهليئات شكالاأل وتقبل وتلني( تسهل )أي: وتسلس لتجتمع  ﴾آ وَِصۡهرٓ ٓانََسبٓ ٓفََجَعلَه 

نَسب ذكورا   أي ،َنَسب   ذوي :قسمني قسَمه   :أي  (القرابة وتكون) هبنَّ  يصاَهر إناثا   :أي ،ِصهر وذواِت  ،إليهم ي 

 قسمني وجعله ،متباعدة وطباع خمتلفة أعضاء ذا برشا   واحدة مادة من خلق حيث ﴾٥٤ٓاقَِديرٓ َٓربَُّكَٓٓوََكنَٓ﴿

 وأنثى. ذكرا   وأمنيت واحدة نطفة من خيلق وربام ،متقابلني

ونَٓ﴿ (55) ِٓٓد ونِِٓٓمنَٓويَۡعب د  مَّۡٓٓلَٓٓمآٱّللَّ ۡم َٓٓوَّلٓٓيَنَفع ه  ُّه  بِدَ  ما كلَّ  أو األصنام يعني ﴾يَِض   اهلل دون من ع 

ٓ ٓٱلََۡكفِرٓ َٓوََكنَٓ﴿ والرّض  بالنفع يستقل   خملوق من ما إذ ،تعاىل  شيطانال (ي ِعني )أي: ي ظاهر   ﴾٥٥ٓاَظِهيٓ َٓرب ِهِۦََٓعَ

 والرشك. بالعداوة
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(58) ﴿ٓٓ رَۡسۡلَن َكَٓٓوَما
َ
ٓٓأ ٓ ٓإِّلَّ ِ بَّش   ﴾٥٦ٓاَونَِذيرٓ ٓام 

 والكافرين. للمؤمنني

ٓٓٓق ۡلٓ﴿ (57) ۡسَٓٓما
َ
مۡٓٓ َٓأ  تبليغ عىل ﴾َعلَۡيهِٓٓل ك 

ۡجرٓ ِٓمنۡٓ﴿ الرسالة
َ
ٓٓأ  شاء َمن فِْعَل  إال ﴾َشآءََٓٓمنٓإِّلَّ

ن﴿
َ
َٓٓرب ِهِۦٓإَِلٓ َٓيتَِّخذَٓٓأ  إليه يتقرب أن ﴾٥٧َٓسبِيل 

ر والطاعة. باإِليامن عنده الزلفى ويطلب  فصوَّ

 ،فعل ه مقصود   إنه حيث من ،األجر بصورة ذلك

 لغاية وإظهارا   الطمع لشبهة قلعا   منه واستثناه

 بالتعرض نفَسك بإنفاعك اعتدَّ  حيث ،الشفقة

 مرضيا   وافيا   أجرا   العقاب من والتخلص للثواب

 عليه. مقصورا   به

(56) ﴿ٓۡ َٓٓوتََوكَّ ِيٓٱلَۡح ََِٓٓعَ  يف ﴾َيم وت َّٓٓلٓٓٱَّلَّ

 فإنه ،أجورهم عن واإِلغناء رشورهم استكفاء

َل  بأن احلقيق توكَّ  الذين األحياء دون عليه ي 

 عليهم َل توكَّ  من ضاع ماتوا إذا فإهنم ،يموتون

ٓٓوََسب ِحۡٓ﴿ ِۦ  ْهه   ﴾ِِبَۡمِده  ،النقصان صفات عن ونزِّ

ْثنيا   ن وبِٓٓبِهِۦَٓوَكَفٓ ﴿ (نعمه إمتام :أي) سوابغه عىل بالشكر اإلنعام ملزيد طالبا   ،لكاملا بأوصاف عليه م  ٓبِذ 
 كفروا. أو آمنوا أن عليك فال مطَّلعا . ﴾٥٨َٓخبِي ا﴿ بطن وما منها ظهر ما ﴾ِعبَادِهِۦ

ِي﴿ (56) َم َو تَِٓٓخلَقَٓٓٱَّلَّ ۡرَضٓٓٱلسَّ
َ
َمآَوَمآَوٱِۡل يَّآِستَّةِِٓفٓٓبَيۡنَه 

َ
ٓٓٱۡستََوىٓ ٓث مَّٓٓمٓلأ  استوى )أي: ﴾ٱلَۡعۡرِشٓ ََٓعَ

 استواء تعاىل له أن واملعنى: .كيف بال تعاىل هلل صفة العرش عىل االستواء أنَّ  أصحابنا وعن استوىل. أو أمره،

 نبأ حقيقا   لكونه تقرير   زيادة   ذكره ولعل .(نوالتمك   االستقرار عن ها  منزَّ  ،عناه الذي الوجه عىل العرش عىل

ل ف للكل اخلالق إنه حيث من عليه ي توكَّ  مع تعاىل فإنه ،األمر يف والتأين الثبات عىل وحتريض ،فيه واملترصِّ

راد   كل يف أمره نفاذ ورسعة قدرته كامل ج   (تأن   )أي: تؤدة عىل األشياء خلَق  م  ٓٓٱۡسَتَوىٓ ﴿ )أقول: وتدر  ََٓعَ
 عنهم( تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال كام ؛العامة والبسطة التام ستيالءالبا املظاهر مجيع عروش :أي ﴾ٱۡلَعۡرِشٓ

كِرَ  عام فاسأل ﴾٥٩ٓاَخبِيٓ ٓبِهِۦٓۡلٓٓ َٓفَۡسٓٓٱلرَّۡحَم نٓ ﴿  َأوْ  ،تعاىل اهلل وهو بحقيقته خيربك عاملِا   واالستواء اخللق من ذ 

َقك املتقدمة الكتب يف وجده َمنْ  أو ،جربيل  عىل إطالقه أنكروا إن واملعنى ،للرْحن الضمري :وقيل فيه. لَيصد 

  كتبهم. يف يرادفه ما جميء ليعرفوا الكتاب أهل من خيربك من عنه فاسأل تعاىل اهلل

 عاملا   ،خبريا   عنه سألاِ  :املعنى ﴾اَخبِيٓ ٓبِهِۦٓۡلٓٓ َٓفَۡسٓ﴿ :تعاىل قوله عند تعاىل اهلل رْحه الصاوي اإلمام قال)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڦڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڇڍڇڇڇچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ِي ےھھھھہہہہۀٱَّلَّ

ۇڭڭڭڭۓۓے

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ېېېۉۉۅۅ

ۇئوئوئەئائەئائىىې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 مئحئجئییییىئىئ
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 الصالة عليه النبيَّ  السائل كان فإن ،السائل باختالف خيتلف واخلبري ؛عليك خفي ما عىل يطلعك بصفاته

 فاخلبري التابعني السائل كان وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي فاخلبري أصحابه السائل كان وإن ،تعاىل اهلل هو فاخلبري والسالم

 نع الطالب يفيدون فنيالعار املشايخ أن إىل األمر فآل ،وهكذا ،وتعاىل تبارك اهلل عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الصحابة

 .([الصاوي حاشية] تعاىل اهلل

مٓ ٓقِيَلِٓٓإَوذَا﴿ (80)  ظنوا ألهنم أو اهلل. عىل يطلقونه كانوا ما ألهنم ﴾ٱلرَّۡحَم نٓ َٓوَمآقَال وا ٓٓلِلرَِّنَٰمۡحْٓۤاوُدُجۡسٱٓلَه 

دٓ ﴿ :قالوا ولذلك ،غريه به أراد أنه نَۡسج 
َ
نَآلَِمآأ ر  م 

ۡ
 لنا ألمرك أو ،هبسجود تأمرنا يعني ،تأمرناه للذي أي: ﴾تَأ

مۡٓ﴿ عرفان غري من ورٓ ﴿ للرْحنِ  بالسجود األمر   أي: ﴾َوَزاَده   اإِليامن. عن ﴾٦٠ٓا۩ن ف 

ِيَٓتبَاَركَٓ﴿ (81) َمآءِِٓٓفَٓٓجَعَلٓٓٱَّلَّ وجٓ ٓٱلسَّ يت عرش. االثني الربوج يعني ﴾اب ر  مِّ  القصور وهي - به س 

نِيٓ ٓاَوَقَمرٓ ﴿ الشمس يعني ﴾اِسَر جٓ ٓفِيَهآَعَلٓوَجَٓ﴿ لسكاهنا كاملنازل السيارة لكواكبل ألهنا - العالية  ﴾٦١ٓامُّ

 بالليل. مضيئا  

وَٓ﴿ (82) ِيٓوَه  َۡلَٓٓجَعَلٓٓٱَّلَّ  فيام مقامه يقوم بأن اآلخر منهام كل   خيلف ،ِخلفة   ذوي :أي ﴾ِخلَۡفةٓ َٓوٱنلََّهارَٓٓٱلَّ

َرادَٓٓل َِمنۡٓ﴿ يعتقبا بأن أو ،فيه ي عَمل أن ينبغي
َ
نٓأ

َ
كَّٓٓأ  له بدَّ  ال أن فيعلم صنعه يف ويتفكر اهلل آالء يتذكر أن ﴾رَٓيَذَّ

وۡٓ﴿ العباد عىل رحيم الذات واجِب  حكيم صانع من
َ
َرادَٓٓأ

َ
ورٓ ٓأ ك   من فيه ما عىل تعاىل اهلل يشكر أن ﴾٦٢ٓاش 

ه فاَته   َمنْ  ،والشاكرين للمتذكرين وقتني ليكونا أو النعم.  اآلخر. يف تداركه أحدمها يف ِوْرد 

(83) ﴿
ِينَٓٓٱلرَِّنَٰمۡحٓوَِعبَادٓ  ونَٓٓٱَّلَّ َٓٓيۡمش  ۡرِضََٓٓعَ

َ
ْْحنِ  إىل وإضافتهم ﴾ٱِۡل  أو والتفضيل. للتخصيص الرَّ

﴿ عبادته يف الراسخون ألهنم
ِٓإَوذَا﴿ وتواضع بسكينة يمشون أهنم واملعنى هيِّنا . مشيا   أو ،هيِّنني ﴾اَهۡونٓ 

مٓ   اإِلغضاء به واملراد واإِلثم. اإِليذاء من فيه َيْسَلمون القول من سدادا   أي: ﴾٦٣ٓاَسَل مٓ ٓقَال وا ٓٓٱلَۡج ِهل ونََٓٓخاَطبَه 

ال( )أي: السفهاء عن (السكوت )أي:  الكالم. يف مقابلتهم وترك اجل هَّ

ِينَٓ﴿ (84) دٓ ٓلَِرب ِِهمۡٓٓيَبِيت ونََٓٓوٱَّلَّ جَّ  أْحز بالليل العبادة ألن البيتوتة وختصيص الصالة. يف ﴾٦٤ٓاَوقَِي مٓ ٓاس 

 الرياء. عن وأبعد (أشق  )

ِينَٓ﴿ (85) ول ونََٓٓوٱَّلَّ آََكنََٓٓعَذاَبَهآإِنََّٓٓجَهنََّمٓ َٓعَذاَبَٓٓعنَّآٱَۡصِۡفَٓٓربَّنَآَيق  . ﴾٦٥َٓغَرام   بأهنم إيذان   وهو الزما 

 اهلل إىل مبتهلون ،العذاب من (خائفون )أي: َوِجلون احلق عبادة يف واجتهادهم اخللق مع خمالطتهم حسن مع

 أحواهلم. استمرار عىل ووثوقهم بأعامهلم اعتدادهم لعدم ،عنهم ِصفه يف تعاىل

ۡستََقر ٓ َٓسآَءۡتٓٓإِنََّها﴿ (88) َقامٓ ٓام   مستقرا . بئست :أي ﴾٦٦ٓاَوم 

ِينَٓ﴿ (87) َٓٓٓوٱَّلَّ وا ٓٓإِذَا نَفق 
َ
وا َٓٓولَمۡٓ﴿ الكرم َحدَّ  جياِوزوا مل ﴾ي ۡۡسِف وا ٓٓلَمۡٓٓأ  الشحيح ضييقت يضيِّقوا ومل ﴾َيۡقَت  

 ﴾٦٧ٓاقََوامٓ َٓذ لَِكَٓٓبۡيََٓٓوََكنَٓ﴿ الواجب منع   والتقتري   ،املحارم يف اإِلنفاق هو اإِلرساف :وقيل (البخيل )أي:

 وعدال . وَسطا  
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ِينَٓ﴿ (86) ونََّٓٓلَٓٓوٱَّلَّ َِٓٓمعَٓٓيَۡدع  آٱّللَّ َٓءاَخرَٓٓإَِل ه 
ٓ َٓحرَّمَٓٓٱلَِّتٓٓٱنلَّۡفَسَٓٓيۡقت ل ونََٓٓوَّلٓ م :يأ ﴾ٱّللَّ  حرَّ

ٓ﴿ قتلها هاِت  عنهم نفى ﴾يَۡزن وَنٓ َٓوَّلٓٓبِٱۡۡلَق ِٓٓإِّلَّ  أمَّ

 إظهارا   ،الطاعات أصول هلم أثبت ما بعد املعايص

 موعود   املذكور األجر بأن وإشعارا   ،إيامهنم لكامل

 ،بأضداده للكفرة وتعريضا   ،ذلك بني للجامع

َٓوَمن﴿ :فقال هلم هتديدا   بالوعيد عقبه ولذلك
ثَامٓ ٓيَلۡقََٓٓذ لَِكٓٓۡلَٓيۡفعَٓ

َ
 إثم. جزاء ﴾٦٨ٓاأ

ۡٓٓٱلۡقَِي َمةِٓيَوۡمَٓٓٱلَۡعَذاب ََّٓٓلٓ ٓي َض َعۡفٓ﴿ (86) َٓويَۡخِل 
َهان آفِيهِۦ  مضاعفته العذاب وتضعيف ﴾٦٩ٓم 

 .إليه املعصية النضامم

(70) ﴿ٓ ٓٓوََعِمَلَٓٓوَءاَمنَٓٓتَاَبَٓٓمنٓإِّلَّ َٓعَمل 
ئَِكٓٓاَص لِحٓ  َلى و 

 
ل ٓٓفَأ ِ َبد  ٓ ٱٓي  ّٓٓللَّ ِ ٓ ٓاتِِهمۡٓٓ ََٓسي   ﴾َحَسَن تل

 ويثبَت  ،بالتوبة معاصيهم سوابق يمحو بأن

ل أو طاعتهم. لواحق مكاهنا  املعصية َمَلَكة يبدِّ

 يوفِّقه بأن :وقيل الطاعة. بملكة النفس يف

ٓ َٓوََكنَٓ﴿ ثوابا   عقاب كل بدل له يثبت بأن أو منه. سلف ما ألضداد ورٓ ٓٱّللَّ  عن يعفو لذلكف ﴾٧٠ٓارَِّحيمٓ ٓاَغف 

 احلسنات. عىل ويثيب السيئات

 يرضب وال منه َيقبل آَمنَ  ثم الكفر يف عمره طول الكافر أمىض فإذا الرب؛ هذا مثل رأينا ما )أقول:

 .(وعال جل منه َيقبل تاب ثم اخلمر ورشب ىزن إذا املؤمن وكذلك ،وجهه

 عن خرج أو فرط. ما به يتالىف ﴾اَص لِحٓ ٓوََعِمَلٓ﴿ عليها والندم برتكها املعايص عن ﴾تَاَبَٓٓوَمن﴿ (71)

ۥ﴿ الطاعة يف ودخل املعايص ٓٓفَإِنَّه  ِٓٓإَِلَٓٓيت وب   ،تعاىل اهلل عند مرضيا   ﴾٧١ٓاَمتَابٓ ﴿ بذلك تعاىل اهلل إىل يرجع ﴾ٱّللَّ

ال   ،للعقاب ماحيا    ُُيِب   اللَ  إِنَ ﴿ :تعاىل قال كام) التائبني ُيب   الذي تعاىل اهلل إىل متابا   يتوب أو للثواب. حمصِّ
ِرين َوُُيِب   اتَلَوابِيَ   حسنا . مرجعا   ثوابه وإىل تعاىل اهلل إىل يرجع فإنه أو .([222 ]البقرة: ﴾الُْمتََطهِّ

ِينَٓ﴿ (72) ونََّٓٓلَٓٓوٱَّلَّ ورَٓٓيَۡشَهد   فإن ،الكذب حمارِض  ُيرضون ال أو الباطلة. الشهادة يقيمون ال ﴾ٱلزُّ

كَ  الباطل مشاهدة وا ِٓٓإَوذَا﴿ فيه ة  رَشِ ۡغوَِٓٓمرُّ
وا ٓ﴿ وي طرح ي لقى أن جيب ما ﴾بِٱللَّ  ،عنه معرضني ﴾٧٢ٓاكَِرامٓ َٓمرُّ

 ،الفواحش عن (اإلغامض )أي: اإِلغضاء ذلك ومن فيه. واخلوض عليه الوقوف عن أنفسهم مكرمني

 به. الترصيح (ي ستقَبح )أي: ي ستهَجن فيام والكناية ،الذنوب عن والصفح

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇچڇچچچڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگککککڑڑ

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ھھھھہہہہ

ڭڭڭۓۓےے

ۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېېۉۉۅۅۋٴۇۋ

 ۇئوئوئەئەئائىائى
 

وَرة ٓ َعَراءِٓٓس   الشُّ
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ِينَٓوَٓ﴿ (73) وا ٓٓإِذَآٱَّلَّ ِر  وا ٓٓلَمۡٓ﴿ القراءة أو بالوعظ ﴾َرب ِِهمَۡٓٓي تِٓأَِبٓذ ك  م ٓ َٓعلَۡيَهآََيِرُّ ۡميَانٓ ٓاص   يقيموا مل ﴾٧٣ٓاوَع 

 ،واعية بآذان سامعني عليها أكب وا بل ،يبرص وال يسمع ال كمن فيها بام متبرصين وال هلا واعني غري عليها

 راعية. بعيون مبرصين

ِينَٓ﴿ (74) ول ونََٓٓوٱَّلَّ ۡزَو ِجنَآِمنۡٓٓنَلَآَهۡبَٓٓربَّنَآَيق 
َ
ِيَّ تِنَآأ ةََٓٓوذ ر  ٓلٓق رَّ ۡعي 

َ
 )أي: وحيازة للطاعة بتوفيقهم ﴾أ

َّ  تعاىل اهلل طاعة يف أهله شاركه إذا املؤمن فإن ،الفضائل (حتصيل ت ،قلب ه هبم رس   من يرى ملا ،عين ه هبم وَقرَّ

تَّقِيََٓٓوٱۡجَعلۡنَا﴿ اجلنة يف به حلوقهم وق عِ وت ،الدين يف له مساعدهتم آلِلۡم   ،الدين أمر يف بنا يقتدون ﴾٧٤ٓإَِمام 

 للعمل. والتوفيق العلم بإفاضة

َلىئَِكٓ﴿ (75) و 
 
َۡزۡونَٓٓأ ۡرفَةََٓٓي  وا ٓٓبَِما﴿ اجلنة أسامء من هي :وقيل اجلنة. مواضع أعىل ﴾ٱلۡغ   بصربهم ﴾َصَب 

ل الشهوات ورفض الطاعات (تعب )أي: مضض من املشاقِّ  عىل ۡونَٓ﴿ املجاهدات وحتم  ََٓتِيَّةٓ ٓفِيَهآَوي لَقَّ
ا  ويسلم بعضا   بعضهم ُييي أو عليهم. ويسلمون املالئكة ُيييهم :أي ،والسالمة بالتعمري دعاء   ﴾٧٥ٓوََسَل م 

 آفة. كل من وسالمة دائمة تبقية   أو عليه.

نَۡتٓ﴿ خيرجون وال هافي يموتون ال ﴾فِيَها َٓٓخ ِِلِينَٓ﴿ (78) ۡستََقر ٓ َٓحس  َقامٓ ٓام   وإقامة قرار موضع) ﴾٧٦ٓاَوم 

 .(]النسفي[

ا َٓٓمآق ۡلٓ﴿ (77) مَۡٓٓيۡعبَؤ  ٓٓبِك  ِ ۡمٓ ٓلَۡوَّلٓ﴿ بكم َيعَتد   ال أو ،بكم يصنع ما ﴾َرب   فإن ،عبادتكم لوال ﴾د ََعٓؤ ك 

 بعذابكم يصنع   ما معناه :وقيل سواء. اتاحليوان وسائر فهو وإال ،والطاعة باملعرفة وكرامته اإلنسان رشف

ۡبت مَۡٓٓفَقدۡٓ﴿ آهلة معه دعاؤكم لوال  العبادة يف تمقرصَّ  فقد :وقيل خالفتموه. حيث ،به أخربتكم بام ﴾َكذَّ

ونٓ ٓفََسوَۡفٓ﴿  بكم الزما   أثره أو حمالة. ال بكم (ُييط )أي: ُييق الزما   التكذيب جزاء يكون ﴾٧٧ٓلَِزاَم آيَك 

 النار. يف يكبَّكم حتى

 الفرقان سورة يف تعاىل اهلل رْحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 شعراءال سورة

 م  ه  ع  ب  تَّ ي   ء  ار  ع  الش  و  ﴿ تعاىل: قوهل إال مكيَّة
 وسبع مئتان ويه آخرها، إىل ﴾ون  او  غ  ال  

 آية وعرشون

بِيِٓٓٱلِۡكَت بَِٓٓءاَي ت ٓٓتِلَۡك١ٓٓٓطٓسمٓٓ﴿ (2ـ1) ٓٱلۡم 
ه الظاهر ﴾٢  إىل واإِلشارة   وصحت ه. إعجاز 

 القرآن. أو السورة

ٓ﴿ نفسك قاتل ﴾نَّۡفَسكََٓٓب ِخعٓ ٓلََعلََّكٓ﴿ (3) ّلَّ
َ
ٓأ

ون وا ٓ ۡؤِمنِيَٓٓيَك   يؤمنوا. ال أن خيفةَ  ﴾٣ٓم 

ٓٓإِن﴿ (4)
ۡ
ََّشأ ِۡلٓٓن ِنََٓٓعلَۡيِهمٓن ََن  َمآءِٓٓم   ﴾َءايَةٓ ٓٱلسَّ

لِجئة   داللة    (قاهرة )أي: قارسة بليَّة أو اإِليامن. إىل م 

ه مَۡٓٓفَظلَّۡتٓ﴿ عليه ۡعَن ق 
َ
 منقادين. ﴾٤َٓخ ِضعِيَٓٓلََهآأ

تِيِهمَٓوَما﴿ (5)
ۡ
ِنٓيَأ . ﴾ذِۡكرلٓٓم   طائفة أو موعظة 

ِنَٓ﴿ القرآن من  ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّه إىل يوحيه ﴾ٱلرَِّنَٰمۡحٓم 

﴿ٓ َۡدث  د ﴾َم   وتنويع التذكري بتكرير إنزال ه جمدَّ

ٓ﴿ التقرير ۡعرِِضيََٓٓعۡنهٓ ََٓكن وا ٓٓإِّلَّ دوا إال ﴾٥ٓم    عليه. كانوا ما عىل وإِصارا   عنه إعراضا   جدَّ

ب وا َٓٓفَقدۡٓ﴿ (8)  به االستهزاء إىل هبم أدى بحيث كذيبهت يف وأمعنوا ،إعراضهم بعد بالذكر أي: ﴾َكذَّ

تِيِهمۡٓ﴿
ۡ
هم إذا أي: ﴾فََسيَأ ا ٓ﴿ القيامة يوم أو بدر يوم اهلل عذاب مسَّ ؤ  ۢنَبى

َ
 أنه من ﴾٦ٓيَۡستَۡهزِء ونَٓٓبِهِۦََٓكن وا َٓٓمآأ

ق بأن حقيقا   وكان ،باطال   أم حقا   كان ه ويعظَّم يصدَّ ب أو قدر  ه. في ستَخفَّ  يكذَّ  أمر 

وَٓ﴿ (7)
َ
ۡرِضٓٓإَِلٓٓيََرۡوا ٓٓلَمۡٓٓأ

َ
ۢنبَتۡنَآَكمۡٓ﴿ عجائبها إىل ينظروا أَومل ﴾ٱِۡل

َ
 ﴾٧َٓكرِيمٓ ﴿ صنف ﴾َزۡوجلٓٓك  ِٓٓمِنٓفِيَهآأ

 املنفعة. كثري حممود  

(6) ﴿
نبَِتها أن عىل ﴾ٓأَليَة  ٓ﴿ واحد كل يف أو األصناف. تلك إنبات يف إن ﴾َذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ  القدرة تام   م 

ۡكََّث ه مََٓكنََٓٓوَما﴿ وعال جلَّ  والرْحة النعمة سابغ   ،واحلكمة
َ
ۡؤِمنِيَٓٓأ  فلذلك ،وقضائه تعاىل اهلل علم يف ﴾٨ٓمُّ

 العظام. اآليات هذه أمثال ينفعهم ال

(6) ﴿
وََٓٓربََّكِٓٓإَونَّٓ  أو أمهلهم. حيث ﴾٩ٓٱلرَِّحيمٓ ﴿ الكفرة من االنتقام عىل القادر بالغال ﴾ٱلَۡعزِيزٓ ٓلَه 

 وآمن. تاب ملن الرحيم   ،كفر ممن مهانتقا يف العزيز  

وَسٓىَٓربَُّكٓٓنَاَدىٓ ِٓإَوذۡٓ﴿ (10) نِٓٓم 
َ
 بني واستعباد بالكفر ﴾١٠ٓٱلظَّ لِِميَٓٓٱلَۡقوۡمَٓ﴿ اْئِت  بأن :أي ﴾ٱئِۡتٓٓأ

 أوالدهم. وذبح إرسائيل

¬ 
ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ڳگگگگککککڑڑژژ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ےھھھھہہہہۀۀڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئەئەئائائىېىېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

جبيئىئمئحئجئییییىئىئ

 ختحتجتيبىبمبخبحب
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َّلٓ﴿ بذلك أوىل كان فرعون بأن للعلم مالقو عىل االقتصار ولعل ﴾فِرَۡعۡوَنٓ ٓقَۡومَٓ﴿ (11)
َ
ونَٓٓأ  ﴾١١َٓيتَّق 

 عىل احلث من مزيد وفيه عليه. واجرتائهم الظلم يف إفراطهم من له تعجيبا   لإِلنذار إليهم إرساله أتبعه استئناف

 مورده. وتأمل تدبره ملن التقوى

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (13ـ12) ٓٓٓرَب  ِ
ٓٓإِن  َخاف 

َ
نٓأ

َ
ب ونِٓٓأ ِ رۡٓٓلَِساِنٓٓيَنَطلِقٓ َٓوَّلَٓٓصۡدرِيَٓويَِضيقٓ  ١٢ٓي َكذ 

َ
ونَٓٓإَِلٓ ِٓسۡلٓفَأ  ﴾١٣َٓه ر 

 انفعاال   القلب وضيق ،التكذيب خوف :الثالثة األمور عىل األمر يف له وإرشاكه إليه أخيه ضمِّ  استدعاء رتَّب

 اجتمعت إذا ألهنا ،ينطلق ال بحيث ضيقه عند القلب باطن إىل الروح بانقباض اللسان يف احلبسة وازدياد ،عنه

ِت  عني   إىل احلاجة َمسَّ  وال دعوته ختتل ال حتى ،حبسته (له َتعِرض )أي: تعرتيه متى منابه وينوب ،قلبه ييقو م 

 امتثاله عىل معونة   يكون ملا طلبا   بل ،األمر تلقي يف وتوقفا   منه تعلال   ذلك وليس حجته. (تنقطع وال )أي: تنبرت

 فيه. عذره ومتهيدَ 

مۡٓ﴿ (14) ََّٓٓولَه  ٓ﴿ زعمهم عىل ذنبا   سامه وإنام بطي.الق قتل دواملرا ،ذنب   تبِعة   :أي ﴾ذَۢنب ََٓٓعَ َخاف 
َ
نٓفَأ

َ
ٓأ

 استمداد   ذاك أن كام ،املتوقعة للبلية استدفاع هو وإنام ،تعلال   ليس أيضا   وهو الرسالة. أداء قبل به ﴾١٤َٓيۡقت ل ونِٓ

ه الدعوة. أمر يف واستظهار   :وقول 

ٓ ٓأَِبٓفَٱۡذَهبَآلََكَّ ٓٓقَاَلٓ﴿ (15)  ،اخلوف عن ردعه الالزم بالئهم لدفع ،بوعده الطِّلبتني إىل له إجابة   ﴾َي تِنَا

مٓإِنَّا﴿ اإلرسال يف إليه أخيه وضمِّ  ۡستَِمع ونَٓ﴿ وفرعون وهارون موسى يعني ﴾َمَعك   جيري ملا سامعون ﴾١٥ٓمُّ

ام وبينه بينكام  ،بينهم جيري ملا له تامعا  اس قوم   جمادلةَ  (بذاته ال بعلمه) َحرَضَ  بمن تعاىل نفَسه مثَّل عليه. فأ ظهرك 

 باإِلعانة. الوعد يف مبالغة   ،منهم أوليائه إِلمداد وترقبا  

تِيَا﴿ (18)
ۡ
وَّلٓٓٓفِرَۡعۡونَٓٓفَأ ول ٓٓإِنَّآَفق  ِٓٓرَس  صف مصدر ألنه الرسول أفرد ﴾١٦ٓٱلَۡع لَِميََٓٓرب   بني مشرتك به و 

ادمها أي تعاىل: اهلل رْحه النسفي )قال به واملرسل املرسل لوحدة أو ،والرسالة املرسل  عىل واتِّفاقهام الحتِّ

ام واحدة رشيعة  .واحد( رسول كأهنَّ

نۡٓ﴿ (17)
َ
رِۡسۡلٓٓأ

َ
ىءِيَلٓٓبَِنَٓٓٓمَعنَآأ  الشام. إىل معنا ليذهبوا َخلِِّهمْ  :أي ﴾١٧ٓإِۡسَر

لَمۡٓ﴿ :ذلك له فقاال أتياه ما بعد ،ملوسى فرعون أي: ﴾قَاَلٓ﴿ (16)
َ
﴿ منازلنا يف ﴾فِينَآن َرب َِكٓٓأ

ٓاَوِلدٓ 
رِكَِٓٓمنۡٓٓفِينَآَوَۡلِۡثَتٓ م   إليهم عاد ثم ،سنني عرش مدين إىل خرج ثم ،سنة ثالثني فيهم لبث :قيل ﴾١٨ِٓسنِيَٓٓع 

 مخسني. الغرق بعد بقي ثم ،ثالثني تعاىل اهلل إىل يدعوهم

د ما بعد إياه معظِّام   هب وبَّخه القبطي. قتلَت  يعني ﴾َفَعلَۡتٓٓٱلَِّتَٓٓفۡعلَتََكَٓٓوَفَعلَۡتٓ﴿ (16)  نعمته يهعل عدَّ

نَتٓ﴿
َ
 خوايص. قتل إىل عمدَت  حتى ،بنعمتي ﴾١٩ٓٱلَۡك فِرِينَِٓٓمنََٓٓوأ
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ٓٓٓقَاَلٓ﴿ (20) نَا ٓٓاإِذٓ َٓفَعلۡت َها
َ
ٓال ِيَِٓٓمنََٓٓوأ  ﴾٢٠ٓٱلضَّ

 أويل فعَل  الفاعلني من :واملعنى ،اجلاهلني من :أي

د مل ألنه ،اخلاطئني من أو والسفه. اجلهل  يتعمَّ

 ألنه ،الوكز إليه يؤول عام الذاهلني من أو قتله.

 التأديب. به أراد

مَۡٓٓفَفَرۡرت ٓ﴿ (21) آِمنك  مۡٓٓلَمَّ ِٓلٓٓفَوََهَبِٓٓخۡفت ك 
ٓ ِ ۡكمٓ َٓرب   ﴾٢١ٓٱلۡم رَۡسلِيَِٓٓمنَٓٓوََجَعلَِنٓ﴿ حكمة ﴾اح 

 كرَّ  ثم ،نبوته يف قدحا   به وبَّخه ما بذلك أوال   ردَّ 

ح ومل ،النعمة من عليه عدَّ  ما عىل ه يرصِّ  ألنه بردِّ

 كان أنه عىل نبَّه بل ،دعواه يف قادح غري صدقا   كان

  :تعاىل فقال ،عنها مسبَّبا   لكونه ،نقمة احلقيقة يف

نَُّهآنِۡعَمة َٓٓوتِلَۡكٓ﴿ (22) ََّٓٓتم  نََۡٓٓعَ
َ
ٓبَِنَٓٓٓعبَّدتَّٓٓأ

ىءِيَلٓ  علَّ  متنها نعمة الرتبية وتلك :أي ﴾٢٢ٓإِۡسَر

ك احلقيقة يف وهي ،ا  ظاهر  إرسائيل بني تعبيد 

 .(ولقومك لك خدما   جعلتهم أي )أقول:

هم  وقوعي يف السبب فإنه ،أبنائهم بذبح وقصد 

  تربيتك. يف وحصويل إليك

َٓٓوَمآفِرَۡعۡونٓ ٓقَاَلٓ﴿ (23)  (يكفَّ  مل )أي: َيْرَعوِ  مل أنه ورأى به َطَعنَه ما جواب سمع المَُّ ﴾٢٣ٓٱلَۡع لَِميَٓٓرَبُّ

عَ  بذلك  املرِسل. حقيقة عن باالستفسار فبدأ ،دعواه عىل االعرتاض يف رَشَ

ٓٓقَاَلٓ﴿ (24) َم َو تَِٓٓربُّ ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
ٓ َٓٓوَمآَوٱِۡل َما فه ﴾بَيۡنَه  نت مٓإِن﴿ وآثاره خواصه بأظهر عرَّ وقِنِيَٓٓك   :أي ﴾٢٤ٓمُّ

قني األشياء موقنني كنتم إن بها ممكنة   وسةاملحس األجرام هذه أن علمتم هلا حمقِّ دها لرتك   ،أحواهلا وتغري   وتعد 

بدئ فلها   املمكنات. لسائر َمبدأ   يكون وأن بد ال امل بدئ وذلك ،لذاته واجب   م 

ۥٓٓٓلَِمنۡٓٓقَاَلٓ﴿ (25) َّلَٓٓحۡوََّل 
َ
 َرب   أنه يزعم أو ،أفعاله يذكر وهو حقيقته عن سألت ه   جوابه؟ ﴾٢٥ٓتَۡستَِمع ونَٓٓأ

امواِت   لذواهتا. متحركة جبةوا وهي السَّ

مۡٓٓقَاَلٓ﴿ (28) َٓٓربُّك  مٓ َٓوَربُّ لِيََٓٓءابَآئِك  وَّ
َ
دوال   ﴾٢٦ٓٱِۡل م أن يمكن ال ما إىل ع  كَّ  مثل ه فيه َيتوهَّ  يف وَيش 

ر   إىل افتقاره  التأمل. عند وأوضح الناظر إىل أقرب ويكون ،حكيم مصوِّ

مٓ ٓإِنَّٓٓقَاَلٓ﴿ (27) ولَك  ِيٓٓٓرَس  رِۡسَلٓٓٱَّلَّ
 
مۡٓإَِلۡٓٓأ ه   ﴾٢٧ٓلََمۡجن ونٓ ٓك   وساّمه آخر. عن وجييبني يشء عن أْسأل 

 السخرية. عىل رسوال  

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ۓۓےےھھھھہہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائى

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

مئحئجئییییىئ

 حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئ
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ٓٓقَاَلٓ﴿ (26) ٓ َٓٓوَمآَوٱلَۡمۡغرِِبٓٓٱلَۡمّۡشِقَِٓٓربُّ َما  ،املرشق ِمنَ  بالشمس َيْأيِت  أنه يوم كل تشاهدون ﴾بَيۡنَه 

كها َبلِّغها حتى قبله الذي اليوم مدار غري مدار   عىل وُيرِّ  اتالكائن أمور به تنتظم نافع وجه عىل املغرب ىلإ ي 

نت مۡٓٓإِن﴿ مْ  ذاك. فوق لكم جواب ال أن علمتم عقل لكم كان إن ﴾٢٨َٓتۡعقِل ونَٓٓك  ال   الَينَه   عاَملهم )أي: أوَّ

م شكيمتهم شدة رأى ملّا ثم ،(باللني  مقاهلم. بمثل وعارضهم خاَشنَه 

َۡذَتٓٓلَئِنِٓٓقَاَلٓ﴿ (26) آٱَّتَّ ۡجَعلَنََّكٓٓۡيِيغَٓٓإَِل ه 
َ
ونِيَِٓٓمنََِٓٓل دوال   ﴾٢٩ٓٱلَۡمۡسج  ة عن التهديد إىل ع   بعد املحاجَّ

 .احلجة( عليه قامت الذي )أي: املحجوج املعاند َدْيَدن   وهكذا االنقطاع.

َولَوۡٓٓقَاَلٓ﴿ (30)
َ
ءلِٓٓجۡئت َكٓٓأ بِيٓلٓبَِشۡ  ييعن - دعواي صدق يبنيِّ  بيشء جئتك ولو ذلك أتفعل :أي ﴾٣٠ٓمُّ

عي صدق عىل والداللة وحكمته الصانع وجود عىل الداللة بني اجلامعة فإهنا - املعجزة  نبوته. مدَّ

تِٓٓقَاَلٓ﴿ (31)
ۡ
نَتٓٓإِنٓبِهِۦٓٓٓفَأ دَّ  ال النبوة مدعي فإن دعواك. يف أو بيِّنة. لك أن يف ﴾٣١ٓٱلصَّ ِدقِيَِٓٓمنَٓٓك   ب 

 حجة. من له

لَۡقٓ ﴿ (32)
َ
بِيٓ ٓۡعبَانٓ ثٓ ِٓهَٓٓفَإِذَآَعَصاه ٓٓفَأ  ث عبانيَّت ه. ظاهر   ﴾٣٢ٓمُّ

 فهل :قال األوىل اآلية رأى ملا فرعون أن روي ﴾٣٣ٓلِلنَّ ِظرِينََٓٓبۡيَضآءٓ ِٓهَٓٓفَإِذَآيََدهۥ َٓونََزعَٓ﴿ (33)

 األفق. ويسد   األبصار يغيش يكاد شعاع وهلا نزعها ثم إبطه يف فأدخلها فيها؟ فام :قال ،يده فأخَرَج  غريها؟

ۥٓٓٓلِلَۡمََلِٓٓقَاَلٓ﴿ (34)  السحر. علم يف فائق   ﴾٣٤َٓعلِيمٓ ٓلََس ِحرٓ َٓه َذآإِنََّٓٓحۡوََّل 

نٓي رِيدٓ ﴿ (35)
َ
مٓأ ۡرَِجك  ِنَۡٓٓي  مٓم  ۡرِضك 

َ
ونََٓٓفَماذَآبِِسۡحرِهِۦٓأ ر  م 

ۡ
َره   ﴾٣٥ٓتَأ ه أدهشه )أي: هَبَ  سلطان (وحريَّ

 االستشعار وإظهار موسى عن وتنفريهم وائتامرهم القوم مؤامرة إىل الربوبية دعوى عن حطَّه حتى املعجزة

 ملكه. عىل واستيالئه بظهوره

رِۡجهۡٓٓقَال ٓوا ٓ﴿ (38)
َ
َخاه ٓٓأ

َ
رْ  :أي ﴾َوأ ا أخِّ طا   ﴾٣٦َٓح ِّشِينَٓٓٱلَۡمَدآئِنِِٓٓفَٓٓوٱۡبَعۡثٓ﴿ أْمَرمه  َ  السحرة. َُيرشون رش 

ت وكَٓ﴿ (37)
ۡ
ل ِٓٓيَأ ارٓ ٓبِك  لون ﴾٣٧َٓعلِيمٓلَٓسحَّ  الفن. هذا يف عليه َيفض 

ِمعَٓ﴿ (36) َحَرة ٓٓفَج  ۡعل ومٓلٓيَۡومٓلٓلِِميَق تِٓٓٱلسَّ َت  ملِا ﴾٣٨ٓمَّ قِّ  الضحى وقت وهو ،معنيَّ  يوم ساعات من به و 

 الزينة. يوم من

نت مَٓهۡلٓٓلِلنَّاِسَٓٓوقِيَلٓ﴿ (36)
َ
ۡتَِمع ونَٓٓأ  إليه. مبادرهتم عىل حثا   االجتامع يف هلم استبطاء   فيه ﴾٣٩ُٓمُّ
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َحَرةَٓٓنَتَّبِعٓ َٓعلَّنَالَٓ﴿ (40) مٓ ََٓكن وا ٓٓإِنٓٱلسَّ ٓه 
 َغلبوا. إن دينهم يف نتبعهم لعلنا ﴾٤٠ٓٱلَۡغ لِبِيَٓ

ا﴿ (42ـ41) َحَرة َٓٓجآءَٓٓفَلَمَّ ٓلِفِرَۡعۡونَٓٓقَال وا ٓٓٱلسَّ
ئِنَّٓ
َ
آنَلَآأ ۡجر 

َ
نَّآإِنَِٓل َٓنَعمۡٓٓقَاَلٓ ٤١ٓٱلَۡغ لِبِيَََٓٓنۡنٓ ٓك 
مۡٓ َِّمنَٓٓاإِذٓ ِٓإَونَّك  بِيَٓٓل َقرَّ  األجر هلم التزم ﴾٤٢ٓٱلۡم 

 َغلبوا. إن عليه زيادة   عنده والقربة

وَسٓىٓلَه مٓقَاَلٓ﴿ (43) وا ٓٓمُّ لۡق 
َ
ٓٓٓأ نت مَٓما

َ
ونَٓٓأ لۡق   ﴾٤٣ٓمُّ

نْ  إَِما﴿ :له قالوا ما بعد :أي
َ
  َوإَِما تُلِْقَ  أ

َ
 نْ أ

ِردْ  ومل [115 :األعراف] ﴾الُْملِْقيَ  ََنْنُ  نَُكونَ   به ي 

 اإِلذنَ  بل ،(اخلداع )أي: والتمويه بالسحر َرهمأمْ 

ال   ،حمالة ال فاعلوه هم ما تقديم يف  إىل به توس 

 احلق. إظهار

لَۡقۡوا ٓ﴿ (44)
َ
مۡٓٓفَأ مِۡٓٓحبَالَه  ٓبِعِزَّةَِٓٓوقَال وا ٓٓوَِعِصيَّه 

 عىل بعزته أقسموا ﴾٤٤ٓٱلَۡغ لِب ونَٓٓنَلَۡحنٓ ٓإِنَّآفِرَۡعۡونَٓ

 أو ،أنفسهم يف قادهماعت لفرط هلم الغلبة أن

 السحر. من به يؤتى أن يمكن ما بأقىص إِلتياهنم

لَۡقٓ ﴿ (45)
َ
وَسٓ ٓفَأ ِٓٓهَٓٓفَإِذَآَعَصاه ٓٓم  ونََٓٓما﴿ تبتلع ﴾تَلَۡقف  فِك 

ۡ
 بتموهيهم وجهه عن َيقلِبونه ما ﴾٤٥ٓيَأ

 تسعى. حيات أهنا وعصيَّهم حباهلم فيخيِّلون ،وتزويرهم

لِۡقَٓ﴿ (48)
 
َحرَٓٓفَأ  بالسحر. يتأتى ال مثله بأن لِعلمهم ﴾٤٦َٓس ِجِدينَٓٓة ٓٱلسَّ

َِٓٓءاَمنَّآقَال وٓا ٓ﴿ (46ـ47) ِٓ ٤٧ٓٱلَۡع لَِميَٓٓبِرَب  وَسٓ ٓرَب  ونَٓٓم  م ودفع للتوضيح وهو ﴾٤٨َٓوَه ر   واإِلشعارِ  التوه 

 أيدهيام. عىل أجراه ما إِليامهنم املوجب أن عىل

َٓٓقۡبَلََّٓٓل ۥَٓءاَمنت مۡٓٓقَاَلٓ﴿ (46)
َ
ۡمٓ َٓءاذَنَٓٓنۡٓأ ۥٓلَك  مٓ ٓإِنَّه  ِيٓلََكبِي ك  مٓ ٓٱَّلَّ ۡحرََٓٓعلََّمك  ِ  دون شيئا   فعلََّمكم ﴾ٱلس 

 كي قومه عىل التلبيس به وأراد عليه. وتواطأتم ذلك عىل (صاحلكم )أي: َفوادعكم أو ،غلبكم ولذلك يشء

وَنٓ ٓفَلََسوَۡفٓ﴿ حق   وظهورِ  بصرية عن آمنوا أهنم يعتقدوا ال َعنَّٓ﴿ فعلتم ما وباَل  ﴾َتۡعلَم  ِ َقط 
 
مَِۡٓٓل يِۡديَك 

َ
ٓأ

م لَك  رۡج 
َ
ِنَۡٓٓوأ ٓٓم  مِۡٓٓخَل فل َصل ِبَنَّك 

 
ُۡجَعِيََٓٓوَِل

َ
دهم ﴾٤٩ٓأ  للعامة وترهيبا   لريجعوا هلم ختويفا   والصلب بالقتل )هدَّ

 .(والنسفي[ ]املقتطف اإليامن يف يتَّبعوهم لئال

ٓٓ﴿ ذلك يف علينا رضر ال ﴾َضۡيَ َّٓٓلٓٓقَال وا ٓ﴿ (50) ا نَقلِب ونََٓٓرب ِنَآإَِلٓ ٓإِنَّ نا بام ﴾٥٠ٓم   عليه الصرب فإن ،به ت وِعد 

ها والقتل   ،املوت أسباب من بسبب أو تعاىل. اهلل من والقرب للثواب موجب   للذنوب حمَّاء  وأرجاها. أنفع 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

کککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

ہۀڻۀڻڻڻںں

ۓےۓےھھھھہہہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

یییىئىئىئېئېئېئۈئ

مبخبحبجبيئىئمئحئجئی

 يتىتمتختحتجتيبىب
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نَٓنۡطَمعٓ ٓإِنَّا﴿ (51)
َ
َٓٓٓربُّنَآنَلَآَيۡغفِرَٓٓأ نَٓخَط َي نَا

َ
ٓٓٓأ نَّا َلٓ﴿ كنا نأل ﴾ك  وَّ

َ
ۡؤِمنِيَٓٓأ  أو ،فرعون أتباع من ﴾٥١ٓٱلۡم 

 املشهد. أهل من

(52) ﴿ٓٓ وَۡحۡينَا
َ
وَسٓىٓإَِلٓ َٓوأ نۡٓٓم 

َ
َۡسِٓٓأ

َ
 احلق إىل يدعوهم أظهرهم بني أقامها سنني بعد وذلك ﴾بِعِبَادِيٓٓٓأ

 حده عن جتاوز إذا اإلنسان فإن ولذا )أقول: وفسادا   (إنكارا   )أي: عتوا   إال يزيدوا فلم اآليات هلم وي ظهر

م﴿ (إصالح أو إهالك أو قتل   إال يمنعه ال بنفسه تَّبَع ونَٓٓإِنَّك   ،هبم َأرْسِ  :أي وجنوده. فرعون يتبعكم ﴾٥٢ٓمُّ

م   لكم كان مصبحني اتَّبعوكم إذا حتى  يكونون بل ،البحر إىل وصولكم قبل يدركونكم ال بحيث عليهم تقد 

 فأغرقهم. عليهم فأ طبقه ،مدخلكم فيدخلون ،البحر (تدخلون :)أي َتلِجون حني إْثِركم عىل

رَۡسَلٓ﴿ (53)
َ
اهم أ خرِب  حني ﴾فِرَۡعۡونٓ ٓفَأ  العساكر ﴾٥٣َٓح ِّشِينَٓٓٱلَۡمَدآئِنِِٓٓفٓ﴿ (بذهاهبم )أي: برس 

 ليتبعوهم.

(54) ﴿
َّلٓءِٓٓإِنَّٓ ذَِمة َٓٓهىؤ   باإِلضافة - ألفا   وسبعني لفأ مئة ست وكانوا - استقلَّهم وإنام ﴾٥٤ٓقَلِيل ونَٓٓلَِّشۡ

  القليلة. الطائفة :والرشذمة ألف. مئة سبع مقدمته وكانت خرج أنه روي إذ ،جنوده إىل

مۡٓ﴿ (55) ونَٓٓنَلَآِإَونَّه   .(ويغيظنا يغضبنا ما فعلوا أي )أقول: ي غيظنا ما لفاِعلون ﴾٥٥ٓلََغآئِظ 

ونََٓٓۡلَِميعٓ ِٓإَونَّا﴿ (58) ال   أشار األمور. يف احلزم واستعامل   احلذر   عادتنا من جلميع   وإنا ﴾٥٦َٓح ِذر   إىل أوَّ

 حثا   شأهنم يف التيقظ ووجوب عداوهتم فرط من إليه يدعو ما حتقق إىل ثم ،شوكتهم من اتباعهم يمنع ما عدم

َظنَّ  ال كي املدائن أهل إىل بذلك اعتذرَ  أو عليه.  سلطانه. يكرس ما به ي 

ۡخرَۡجَن ه م﴿ (57)
َ
ِن﴿ عليه فحَمَلْتهم السبب هبذا اخلروج داعيةَ  خَلْقنا أنب ﴾فَأ ي ونٓلَٓجنَّ تٓلٓم    .﴾٥٧ٓوَع 

ن وزلٓ﴿ (56)
 البهية. واملجالس احلسنة املنازل :يعني ﴾٥٨َٓكرِيمٓلَٓوَمَقامٓلَٓوك 

ۡوَرثَۡن َها﴿ أخرجناهم اإلخراج ذلك مثل ﴾َكَذ لَِك ٓ﴿ (56)
َ
ىءِيَلٓٓبَِنَٓٓٓوأ  اهلل ْحهر احلسن )عن ﴾٥٩ٓإِۡسَر

  .(]النسفي[ وأمواهلم ديارهم وأخذوا رجعوا النهر عربوا المُّ تعاىل:

ۡتبَع وه م﴿ (80)
َ
ّۡشِقِيَٓٓفَأ  الشمس. رشوق وقت يف داخلني ﴾٦٠ٓمُّ
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ا﴿ (81) ىَءآفَلَمَّ  بحيث تقاَربا ﴾ٱۡۡلَۡمَعانِٓٓتََر

ٓٓقَاَلٓ﴿ اآلخر منهام واحد كل رأى ۡصَح ب 
َ
وَسٓىٓأ ٓم 

ۡدرَٓٓإِنَّا ونَٓلَم   مل لَحقون. ﴾٦١ٓك 

ٓ ٓٓقَاَلٓ﴿ (82)  وعدكم اهلل فإن ،ي دِركوكم لن ﴾لََكَّ

﴿ منهم باخلالص
َٓٓمِعَٓٓإِنَّٓ ِ  والنرصة باحلفظ ﴾َرب 

ؤمنَ  أن روي منهم. النجاة طريق ﴾٦٢َٓسيَۡهِدينِٓ﴿  م 

 :فقال السالم عليه موسى يدي بني كان فرعون آلِ 

 آل غشيك وقد ،أمامك البحر فهذا أ مرَت؟ أين

 أصنع. بام أؤَمر ولعل ،بالبحر أ ِمرت :فقال ،فرعون

(83) ﴿ٓٓ وَۡحۡينَا
َ
وَسٓىٓإَِلٓ ٓفَأ نِٓٓم 

َ
ٓب َِعَصاكَٓٓٱۡۡضِبٓأ

 ﴾فَٱنَفلَقَٓ﴿ (األْحر البحر وهو) القلزم بحر ﴾ٱۡۡلَۡحَر ٓ

 بينها فِرقا   عرش اثني وصار ،فانفلق فرضب :أي

ُّٓٓفَََكنَٓ﴿ مسالك ۡودِٓٓفِۡرقٓلٓك   ﴾٦٣ِٓظيمِٓٱلۡعََٓٓكٱلطَّ

ه يف الثابت (املرتفع )أي: املنيف كاجلبل  ،مقرِّ

 والسبط) ِشْعب   يف ِسبط كّل  ،ِشعاهبا يف فدخلوا

 .(العرب من كالقبيلة اليهود من

ۡزلَۡفنَا﴿ (84)
َ
بنا ﴾َوأ  مداخَلهم. إثرهم عىل دخلوا حتى ،وقومه فرعون ﴾٦٤ٓٱٓأۡلَخرِينََٓٓثمَّٓ﴿ وقرَّ

َنَۡينَا﴿ (85)
َ
وَسٓ َٓوأ ۥَٓٓٓوَمنٓم  َعه  ُۡجَعِيَٓٓمَّ

َ
 َعربوا. أن إىل اهليئة تلك عىل البحر بحفظ ﴾٦٥ٓأ

ۡغَرۡقنَآث مَّٓ﴿ (88)
َ
 عليهم. بإطباقه ﴾٦٦ٓٱٓأۡلَخرِينَٓٓأ

(87) ﴿
ة   ﴾ٓأَليَة  َٓٓذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ مََٓكنََٓٓوَما﴿ !آية   وأيَّ ۡكََّث ه 

َ
ۡؤِمنِيَٓٓأ  نيؤم مل إذ ،أكثرهم عليها تنبَّهَ  وما ﴾٦٧ٓمُّ

 :وقالوا ،العجل واختذوا ،يعبدوهنا بقرة سألوا نَجوا ما بعد إرسائيل وبنو القبط. من مرص يف بقي ممن أحد هبا

 .[55 :البقرة] ﴾َجْهَرةً  اللَ  نََرى َحَّت  لََك  نُْؤِمنَ  لَنْ ﴿

(86) ﴿
وََٓٓربََّكِٓٓإَونَّٓ  بأوليائه. ﴾٦٨ٓٱلرَِّحيمٓ ﴿ أعدائه من املنتقم ﴾ٱلَۡعزِيزٓ ٓلَه 

ٓ﴿ العرب مرشكي عىل ﴾َعلَۡيِهمَۡٓٓوٱتۡل ٓ﴿ (86)
َ
 .(]النسفي[ خربه )أي: ﴾٦٩ٓإِبَۡر هِيمََٓٓنبَأ

بِيهِٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ (70)
َ
ونََٓٓمآَوقَۡوِمهِۦِِٓل  العبادة. يستحق ال يعبدونه ما أن لريهَيم سأهَلم ﴾٧٠َٓتۡعب د 

ۡصنَامٓ َٓنۡعب دٓ ٓقَال وا ٓ﴿ (71)
َ
حا   معه حاهلم برشح جواهبم فأطالوا ﴾٧١َٓع ِكفِيَٓٓلََهآَفنََظلُّٓٓاأ  (فَرحا   )أي: تبجَّ

 ندوم. بمعنى هناه   «نظل»و وافتخارا . به

مَۡٓٓهۡلٓٓقَاَلٓ﴿ (72) ونَٓٓإِذۡٓ﴿ لداللةِ  ذلك فحذَف  دعاءكم؟ يسمعون ﴾يَۡسَمع ونَك   عليه. ﴾٧٢ٓتَۡدع 

وۡٓ﴿ (73)
َ
مۡٓٓأ وۡٓ﴿ هلا عبادتكم عىل ﴾يَنَفع ونَك 

َ
ونَٓٓأ ُّ  عنها؟ رضأع َمنْ  ﴾٧٣ٓيَِض 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓےےھھھھہہہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئەئەئائائىىېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حئجئییییىئىئىئېئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئ
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ٓٓٓبَۡلٓٓقَال وا ٓ﴿ (74)  أو سمع هلم يكون أن عن (أعرضوا )أي: أرضبوا ﴾٧٤َٓيۡفَعل ونََٓٓكَذ لَِكَٓٓءابَآَءنَآوََجۡدنَا

 التقليد. إىل والتجؤوا ،نفع   أو رض   منهم ي توقع

فَرََءۡيت مٓقَاَلٓ﴿ (78ـ75)
َ
آأ نت مۡٓٓمَّ ونَٓٓك  نت مۡٓ ٧٥َٓتۡعب د 

َ
مٓ ٓأ قۡٓٓوََءابَآؤ ك 

َ
ونَٓٱِۡل مَ  فإن ﴾٧٦َٓدم   عىل يدل   ال التقد 

 حقا . الباطل به ينقلب وال ،الصحة

مۡٓ﴿ (77) ٓ ٓفَإِنَّه  و  َٓٓٓعد  ِ
 يترضر ما فوق جهتهم من يترضرون إهنم حيث من ،لعابدهيم أعداء أهنم يريد   ﴾ل 

ه. جهة من الرجل ر لكنه الشيطان. وهو أعدائهم؛ أعدى بعبادهتم املغري إن أو عدوِّ  نفسه يف األمرَ  صوَّ

 القبول إىل أدعى ليكون ،نفسه هبا بدأ نصيحة بأهنا وإشعارا   ،الترصيح من النصح يف أنفع   فإنه ،هلم تعريضا  

﴿ٓ ٓٓإِّلَّ  .﴾٧٧ٓٱلَۡع لَِميََٓٓربَّ

ِي﴿ (76) وََٓٓخلََقِنٓٓٱَّلَّ عاد املعاش أمور من له خلق ملِا خملوق كل هيدي ألنه ﴾٧٨َٓيۡهِدينَِٓٓفه   كام ،والم 

جة   هداية   [3 ]األعىل: ﴾َفَهدى قََدرَ  َواََّلِي﴿ :الق  جلب من هبا نيتمكَّ  ،أجله منتهى إىل إجياده مبدأ من مدرَّ

. ودفع املنافع  املضارِّ

ِي﴿ (60ـ76) وََٓٓوٱَّلَّ ِنٓٓه  ۡطعِم  وََٓٓمرِۡضت ِٓٓإَوذَا ٧٩َٓويَۡسقِيِٓٓي  ِنٓ﴿ عىل عطف   ﴾٨٠ٓيَۡشفِيَِٓٓفه  ۡطعِم  ٓي 
 ينسب مل وإنام واملرشوب. املأكول يتبعان األغلب يف واملرض الصحة إن حيث من َرَواِدفهام من ألنه ﴾َويَۡسقِيِٓ

َس   ال إنه حيث من املوت فإن ،إليه اإِلماتة بإسناد ينتقض وال ،النعم تعديد   املقصود ألن تعاىل إليه املرض  به ُي 

 ت ستحَقر التي املحابِّ  نيل إىل وْصلة   الكامل ألهل إنه ثم ،املرض وهي مقدماته؛ يف الرضر وإنام ،فيه رضرَ  ال

 من بتفريط   ُيدث إنام األمر غالب يف املرض وألن ،والبليات املحن أنواع من وخالص   ،الدنيوية احلياة دوهنا

 باستحفاظ حتصل إنام والصحة   ،والتنافر التنايف من واألركان األخالط بني وبام ،ومشاربه مطاعمه يف اإِلنسان

 :تعاىل اهلل بقول أخذ من )أقول: العليم العزيز اهلل بقدرة وذلك ،قهرا   عليها املخصوص واالعتدال تامعهااج

ُبواْ  ُُكُواْ وَ ﴿ ُفواْ  َوَّل  َواْْشَ ِفيَ  ُُيِب   َّل  إِنَهُ  تُْْسِ  ال أن برشط صحته تدوم األغلب عىل [31 ]األعراف: ﴾الُْمْْسِ

 خمالف. فهذا ،بالشهوة يأكل أن ال ،العبادة عىل ليتقوى ويرشب يأكل أن مناملؤ وعىل األكل. يف احلدَّ  يتجاوز

 كْل  بحالنا. أعلم لنا حدَّ  فالذي ،القرآن حدِّ  عن تتجاوزوا ال املرض. له ُيصل اآلية هذه بخالف عمل ومن

 .(عليكم نقدي من إىل تلتفتوا وال ،مستقبال   أو حاليا   إما ،تترضر وإال ،االشتهاء بقدر ال االحتياج بقدر

ِي﴿ (61) ۡيِيِٓٓث مَّٓٓي ِميت ِنَٓٓوٱَّلَّ  اآلخرة. يف ﴾٨١َٓي 

ِيٓٓ﴿ (62) ۡطَمعٓ ٓوَٱَّلَّ
َ
نٓأ

َ
ِينِٓٓيَوۡمَِٓٓتٓٓ ََٓخِطٓيِٓٓلَٓٓيۡغفِرَٓٓأ  جيتنبوا أن لألمة وتعليام   ،لنفسه هضام   ذلك َذَكرَ  ﴾٨٢ٓٱَّل 

 الصغائر. من منه يندر عسى ملا استغفارا  و ،منهم يفرط ما هلم يغفر ألن وطلبا   ،حذر عىل ويكونوا املعايص

(63) ﴿ِٓ ۡكمٓ ِٓلَٓٓهۡبَٓٓرب  ۡۡلِۡقِنٓٓاح 
َ
 احلق خلالفة به أستعد   والعمل العلم يف كامال   ﴾٨٣ٓبِٱلصَّ لِِحيََٓٓوأ

ْلِْقِن ﴿ اخللق ورئاسة
َ
 ذينال الصالح يف الكاملني ِعداد يف به ألنتظم العمل يف للكامل ووفقني ﴾بِالَصاِلِيَ  َوأ

 صغريه. وال ذنب كبري صالحهم يشوب ال
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ٓٓوَٱۡجَعل﴿ (64) ِ
 ﴾٨٤ٓٱٓأۡلِخرِينَِٓٓفِٓٓصۡدقٓلٓلَِسانَٓٓل 

ْسنَ  جاها    يوم إىل أثره يبقى الدنيا يف صيت   وح 

ثنون له حمب ون وهم إال أمة من ما ولذلك الدين.  م 

د ذريتي من صادقا   أو عليه.  ويدعو ديني أصل جيدِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمّمد وهو إليه؛ أدعوهم كنت ما إىل الناس

 يف ﴾٨٥ٓٱنلَّعِيمَِٓٓجنَّةَِٓٓوَرثَةِِٓٓمنَٓوٱۡجَعلِۡنٓ﴿ (65)

 املؤمنون سورة يف) الوراثة معنى مرَّ  وقد اآلخرة.

 فيها منازهَلم الكفار من يرثون :قال حيث [10 :آية]

توها حيث  لكل خلق تعاىل ألنه ،أنفسهم عىل فوَّ

 .(النار يف ومنزال   اجلنة يف منزال   إنسان

ِبَٓٓٓوٱۡغفِرۡٓ﴿ (68)
َ
 لإِليامن والتوفيق باهلداية ﴾ِِل

ۥ﴿ ٓال ِيَِٓٓمنَََٓٓكنَٓٓإِنَّه   )أقول: احلق طريَق  ﴾٨٦ٓٱلضَّ

 وإذا عمه. هو بل والَده ليس أنه السنة أهل اتفق

 يقيِّد أن بد فال الكافر عىل يدعو أن املؤمن أراد

 له عويد أن أراد وإذا ،الكفر عىل مات إذا :بقوله

ل فإنه  .(تعاىل اهلل إىل أمره ُيوِّ

ۡزِِنَٓٓوَّلٓ﴿ (67)
ۡبَعث ونَٓٓيَوۡمََّٓٓت  . ما عىل بمعاتبتي ﴾٨٧ٓي  طت  اث. بعض رتبة عن رتبتي بنقص أو فرَّ  الورَّ

 .عقال   التعذيب وجواز العاقبة خلفاء ،بتعذيبي أو

٨٨َٓٓٓبن ونََٓٓوَّلَٓٓمالٓ ٓيَنَفعٓ َّٓلٓٓيَۡومَٓ﴿ (66ـ66) َتَٓٓمنۡٓٓإِّلَّ
َ
َٓٓأ بٓلٓٱّللَّ

 إال أحدا   ينفعان ال :أي ﴾٨٩َٓسلِيمٓلٓبَِقلۡ

 حيث ،وبنوه شأن ه هذا من مال   إال ينفعان ال أو آفاته. وسائر املعايص وميل الكفر عن القلب سليم خملِصا  

 مطيعني تعاىل اهلل عباد يكونوا أن هبم وَقَصدَ  ،اخلري عىل وحثَّهم ،احلق إىل بنيه وأرشدَ  ،الرِبِّ  سبيل يف ماله أنفق

 وحب الذنوب من اخلالص هو السليم القلب :عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال) القيامة يوم له شفعاء

 بد ال )أقول: ([عنهام اهلل ريض عباس ابن تفسري من املقباس تنوير من] ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب بغض من سليم :ويقال ،الدنيا

 .(رجوع وال توبة وال تفتيش يبقى ال متنا إذا ألننا ،النبوية والسنة ةبالرشيع عمله ويزنَ  ،نفسه يفتش أن للمؤمن

ۡزلَِفتِٓ﴿ (60)
 
تَّقِيَٓٓٱۡۡلَنَّةٓ َٓوأ  بأهنم (يفرحون )أي: فيتبجحون املوقف من يروهنا بحيث ﴾٩٠ٓلِلۡم 

 إليها. املحشورون

ِزَتِٓ﴿ (61) وقون أهنم عىل ويتحرسون ،مكشوفة فريوهنا ﴾٩١ٓلِلَۡغاوِينَٓٓٱۡۡلَِحيمٓ َٓوب ر   إليها. امَلس 

مَۡٓٓوقِيَلٓ﴿ (63ـ62) ۡينَٓٓلَه 
َ
نت مَۡٓٓمآأ ونَٓٓك  ِٓٓد ونِِٓٓمن ٩٢َٓتۡعب د   أهنم تزعمون الذين آهلتكم أين ﴾ٱّللَّ

مَۡٓٓهۡلٓ﴿ شفعاؤكم؟ ونَك  وۡٓ﴿ عنكم العذاب بدفع ﴾يَنص  
َ
ونَٓٓأ  وآهلتهم ألهنم أنفسهم؟ عن بدفعه ﴾٩٣ٓيَنتَِص 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگگککککڑڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ېېۉېۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ۇئوئوئەئەئائائىىې
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 حسجسمخحخجخمحجحمجحج
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  :عاىلت قال كام ،النار يدخلون

ۡبِكب وا ٓ﴿ (64) مۡٓٓفِيَهآفَك  نَٓٓه   يف ألقي َمن كأن ،الكبِّ  تكرير :والكبكبة   ؛وعَبدهتم اآلهلة   :أي ﴾٩٤َٓوٱۡلَغاوۥ 

 قعرها. يف يستقر حتى أخرى بعد مرة ينكب   النار

(65) ﴿
ن ودٓ  ُۡجَع ونَٓٓإِبۡلِيَسٓٓوَج 

َ
تَّبعوه ﴾٩٥ٓأ صاة من م   .شياطينه أو ،الثقلني ع 

مۡٓٓقَال وا ٓ﴿ (67ـ68) ِٓ ٩٦ََٓيۡتَِصم ونَٓٓفِيَهآوَه  نَّآإِنٓتَٱّللَّ بِيٓ َٓضَل لٓلٓلَِفٓٓك   ي نطق تعاىل اهلل أن عىل ﴾٩٧ٓمُّ

 العَبدة. فتخاصم األصنامَ 

مٓإِذۡٓ﴿ (66) ِيك  ِٓٓن َسو   مبدأ يف ختاصمهم مع أهنم :واملعنى العبادة. استحقاق يف :أي ﴾٩٨ٓٱلَۡع لَِميَٓٓبَِرب 

 عليها. ونمتحرسِّ  الضاللة يف باهنامكهم ونمعرتف ضالهلم

ٓٓ﴿ (100ـ66) َٓٓٓوَما َضلَّنَا
َ
ٓٓأ ونَٓٓإِّلَّ ۡجرِم   واألنبياء. املالئكة من للمؤمنني كام ﴾١٠٠َٓش فِعِيَِٓٓمنٓنَلَآَفَما ٩٩ٓٱلۡم 

ِخَل ﴿ إِذ ﴾١٠١َٓۡحِيمٓلَٓصِديقٓ َٓوَّلٓ﴿ (101)
َ
 أو .[87 :الزخرف] ﴾الُمتَقيَ  إَِّل  َعُدو   ِِلَْعض   ْعُضُهمْ بَ  يَْوَمئِذ   ءال

هم ممن ْحيم صديق وال شافعني من لنا فام  صديق. وال شافع منها خيلصنا ال مهلكة يف وقعنا أو وأصدقاء. شفعاء نعد 

نَّٓٓفَلَوۡٓ﴿ (102)
َ
ونََٓٓكرَّةٓ ٓنَلَآأ ۡؤِمنِيَٓٓمِنََٓٓفنَك   ؤمنني.امل من فنكون (نرجع )أي: نكرَّ  أن لنا أن لو :أي ﴾١٠٢ٓٱلۡم 

(103) ﴿
ة   ﴾ٓأَليَة  ٓ﴿ السالم عليه إبراهيم قصة من ذ كر فيام أي: ﴾َذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ  أن أراد ملن وِعظة حَلجَّ

 من فيها ملا ،علمه لغزارة فيها املتأمل يتفطن ،تقرير وأحسن ترتيب أنظم عىل جاءت فإهنا ،ويعترب هبا يستبرص

 وكامل ،معهم خمالقته وحسن ،للقوم دعوته وحسن ،دالئلها عىل والتنبيه الدينية العلوم أصول إىل اإِلشارة

 ،هلم وإيقاظا   تعريضا   احلكاية سبيل عىل والوعيد الوعد وإطالق ،نفسه يف األمر وتصور ،عليهم إشفاقه

مََٓكنََٓٓوَما﴿ والقبول االستامع إىل هلم أدعى ليكون ۡكََّث ه 
َ
ۡؤِمنِيَٓ﴿ قومه أكثر ﴾أ  به. ﴾١٠٣ٓمُّ

وََٓٓربََّكٓٓنَِّٓإَو﴿ (104)  أو هم يؤمنوا لكي باإِلمهال ﴾١٠٤ٓٱلرَِّحيمٓ ﴿ االنتقام تعجيل عىل القادر ﴾ٱلَۡعزِيزٓ ٓلَه 

 ذريتهم. من أحد  

بَۡتٓ﴿ (105) ٓٓقَوۡمٓ َٓكذَّ رَۡسلِيَٓٓن وح  ب من ألنه السالم، عليه نوح باملرسلني )واملراد ﴾١٠٥ٓٱلۡم   واحدا   كذَّ

ب فقد منهم  .(]النسفي[ الكلَّ  كذَّ

مۡٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ (108) مۡٓٓلَه  وه  خ 
َ
َّلٓ﴿ منهم كان ألنه ﴾ن وحٓ ٓأ

َ
ونَٓٓأ  غريه. عبادة فترتكوا ،تعاىل اهللَ ﴾١٠٦َٓتتَّق 

(107) ﴿ٓ مۡٓٓإِن ِ ول ٓٓلَك  ِميٓ ٓرَس 
َ
 فيكم. باألمانة مشهور   ﴾١٠٧ٓأ

وا ٓ﴿ (106) َٓٓفَٱتَّق  ِطيع ونِٓٓٱّللَّ
َ
 سبحانه. هلل والطاعة التوحيد من به آمركم فيام ﴾١٠٨َٓوأ

(106) ﴿ٓٓ ۡسَٓٓوَما
َ
مۡٓٓ َٓأ ۡجر ٓ ِٓمنۡٓ﴿ والنصح الدعاء من عليه أنا ما عىل ﴾َعلَۡيهِٓٓل ك 

َ
ۡجرِيَٓٓإِنۡٓٓأ

َ
ٓٓأ ٓ ٓإِّلَّ ََِٓٓعَ ٓرَب 

 .﴾١٠٩ٓٱلَۡع لَِميَٓ
وا ٓ﴿ (110) َٓٓفَٱتَّق  ِطيع ونِٓٓٱّللَّ

َ
ره ﴾١١٠َٓوأ  للتأكيد. كرَّ

ن ۡؤمِنٓ ٓقَال وٓا ٓ﴿ (111)
َ
ۡرذَل ونََٓٓكٓوَٱتَّبَعَٓٓلََكٓٓأ

َ
 رأهيم وقصور عقلهم سخافة من وهذا وماال . جاها   األقل ون ﴾١١١ٓٱِۡل

 بطالنه. عىل دليال   إليه يدعوهم بام وإيامهنم اتباعهم مانعا عن فيها املقلِّني اتباع جعلوا حتى الدنيوية احلطام عىل
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 ﴾١١٢َٓيۡعَمل ونَََٓٓكن وا ٓٓبَِمآِعلِۡمَٓٓوَمآقَاَلٓ﴿ (112)

 علَّ  وما ،طعمة يف طمعا   أو إخالصا   عملوه أهنم

 الظاهر. اعتبار إال

مۡٓٓإِنۡٓ﴿ (113) ِٓٓحَساب ه  ٓ ٓإِّلَّ ِ ََٓٓعَ  ما ﴾َرب 

 لعاملطَّ  فإنه تعاىل اهلل عىل إال بواطنهم عىل حساهبم

ونَٓٓلَوۡٓ﴿ عليها ر   ولكنكم ،ذلك َلَعلِمتم ﴾١١٣ٓتَۡشع 

 تعلمون. ال ما فتقولون جتهلون

(114) ﴿ٓٓ نَا َٓٓوَما
َ
ۡؤِمنِيَٓٓبَِطارِدِٓٓأ  جواب   ﴾١١٤ٓٱلۡم 

م َأْوَهمَ  ملِا  وتوق ف طردهم استدعاء من قوهل 

 عنه. املانع اتباعهم جعلوا حيث ،عليه إيامهنم

نَا ٓٓإِنۡٓ﴿ (115)
َ
ٓٓأ بِيٓ ٓنَِذيرٓ ٓإِّلَّ  أنا ما :أي ﴾١١٥ٓمُّ

 الكفر عن املكلَّفني إِلنذار مبعوث رجل إال

 فكيف ،أذالء أو أعزاء كانوا سواء ،واملعايص

 األغنياء! الستتباع الفقراء طرد يب يليق

 تقول عامَّ  ﴾َي ن وحٓ ٓتَنتَهِٓٓلَّمۡٓٓلَئِنٓقَال وا ٓ﴿ (118)

وَننَّٓ﴿ وِميَِٓٓمنََِٓٓلَك   أو املشتومني. من ﴾١١٦ٓٱلَۡمرۡج 

 باحلجارة. املرضوبني

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (117) ب ونِٓٓقَۡوِمٓٓإِنََّٓٓرب   ختويفهم ال احلق تكذيب وهو ألجله؛ عليهم يدعو ملا إظهارا   ﴾١١٧َٓكذَّ

 عليه. واستخفافهم له

مۡٓٓبَيِۡنٓٓفَٱۡفتَحۡٓ﴿ (116) ِعََٓٓوَمنَٓوََن ِِنٓ﴿ وبينهم بيني فاحكمْ  ﴾اَفۡتحٓ َٓوبَيۡنَه  ۡؤِمنِيَِٓٓمنَٓٓمَّ  ِمنْ  ﴾١١٨ٓٱلۡم 

 عملهم. شؤم أو ،قْصِدهم

َنَۡيَن هٓ ﴿ (116)
َ
ۥَٓوَمنٓفَأ َعه  لِۡٓٓفٓٓمَّ ونِٓٓكِٓٱلۡف   اململوء. :أي ﴾١١٩ٓٱلَۡمۡشح 

ۡغَرۡقنَآث مَّٓ﴿ (120)
َ
 قومه. من ﴾١٢٠ٓٱۡۡلَاقِيَٓ﴿ إنجائه بعدَ  ﴾َبۡعدٓ ٓأ

(121) ﴿
مََٓكنََٓٓوَما﴿ وتواترت شاعت ﴾ٓأَليَة  َٓٓذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ ۡكََّث ه 

َ
ۡؤِمنِيَٓٓأ  .﴾١٢١ٓمُّ

(122) ﴿
وََٓٓربََّكِٓٓإَونَّٓ ( جحد من ةبإهان املنتقم) ﴾ٱلَۡعزِيزٓ ٓلَه  د من بإعانة )املنعم ﴾١٢٢ٓٱلرَِّحيمٓ ﴿ وأِصَّ  وحَّ

 .(]النسفي[ وأقرَّ 

بَۡتٓ﴿ (123)  أبيهم. اسم األصل يف وهو ﴾١٢٣ٓٱلۡم رَۡسلِيَََٓٓعدٓ َٓكذَّ

مۡٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ (127ـ124) مۡٓٓلَه  وه  خ 
َ
ودٓ ٓأ َّلٓٓه 

َ
ونَٓٓأ ٓ ١٢٤َٓتتَّق  مۡٓٓإِن ِ ول ٓٓلَك  ِميٓ ٓرَس 

َ
وا ٓ ١٢٥ٓأ َٓٱٓفَٱتَّق  ِطيع ونِّٓٓللَّ

َ
 ١٢٦َٓوأ

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڳڳگگگگککککڑڑژ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ےھھھھہہہہۀۀڻڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئەئەئائائىىې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حئجئییییىئىئىئېئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئ

 حجيثىثمثجثيتىتمتختحتجت
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ٓٓ ۡسَٓٓوَما
َ
مۡٓٓ َٓأ ۡجر ٓ ِٓمنَۡٓٓعلَۡيهِٓٓل ك 

َ
ۡجرِيَٓٓإِنۡٓٓأ

َ
ٓٓأ ٓ ٓإِّلَّ ََِٓٓعَ  البعثة أن عىل داللة   هبا القصص تصدير   ﴾١٢٧ٓٱلَۡع لَِميَٓٓرَب 

ب فيام والطاعة احلق معرفة إىل الدعاء عىل مقصورة    نبياءاأل وكان عقابه. عن ويبعده ثوابه إىل املدعوَّ  يقرِّ

ئني ،التفاريع بعض يف اختلفوا وإن ذلك عىل متَّفقني  أكثر )أقول: الدنيوية واألغراض الدنيئة طامعامل عن مربَّ

 (.الدنيا من املسلمني بالء

تَبۡن ونَٓ﴿ (126)
َ
ل ِٓٓأ ﴿ مرتفع مكان بكل ﴾رِيعٓ ٓبِك 

ة عَلام   ﴾َءايَةٓ   كانوا إذ ببنائها؟ ﴾١٢٨َٓتۡعبَث ونَٓ﴿ للامرَّ

 هبا. يفتخرون قصورا   أو إليها. ُيتاجون فال أسفارهم يف لنجومبا هيتدون

ونَٓ﴿ (126) مۡٓ﴿ وحصونا   مشيدة قصورا   :وقيل ،املاء مآخذ ﴾َمَصانِعََٓٓوَتتَِّخذ  ونَٓٓلََعلَّك   ﴾١٢٩ََّٓتِۡل  

 بنياهنا. فت حكِمون

 بال ،(ظاملني )أي: غاشمني متسلِّطني ﴾١٣٠َٓجبَّارِينََٓٓبَطۡشت مۡٓ﴿ سوط أو بسيف ﴾َبَطۡشت مِٓإَوذَا﴿ (130)

 ،رضألا يف جبارين ِصتم حتى املتفوقة القوة ربكم أعطاكم أي )أقول: العاقبة يف ونظر   تأديب   قصدِ  وال رأفة  

 .(ظاملني وعنف بقوة بطشتم بخصومكم بطشتم فإذا

وا ٓ﴿ (131) َٓٓفَٱتَّق  ِطيع ونِٓ﴿ األشياء هذه برتك ﴾ٱّللَّ
َ
 لكم. أنفع فإنه إليه أدعوكم فيام ﴾١٣١َٓوأ

وا ٓ﴿ (132) ِيَٓٓٓوٱتَّق  مٓٱَّلَّ ك  َمدَّ
َ
ونَٓٓبَِمآأ ره ﴾١٣٢َٓتۡعلَم  با   كرَّ  أنواع من يعرفونه بام إياهم اهلل إمداد عىل مرتَّ

 باالنقطاع. تركه عىل والوعيدِ  ،اإلمداد بدوام عليه الوعد عىل وتنبيها   تعليال   النعم

م﴿ (134ـ133) ك  َمدَّ
َ
نَۡع مٓلٓأ

َ
ي ونٓ ٓوََجنَّ تٓل١٣٣َٓٓوبَنِيَٓٓبِأ   فقال: أوعدهم ثمَّ  ﴾١٣٤ٓوَع 

(135) ﴿ٓٓ ٓٓإِن ِ َخاف 
َ
مۡٓٓأ  َقِدرَ  اإِلنعام عىل َقِدرَ  كام فإنه ،واآلخرة الدنيا يف ﴾١٣٥َٓعِظيمٓلٓيَۡومٓ َٓعَذاَبَٓٓعلَۡيك 

 االنتقام. عىل

َٓٓٓسَوآءٓ ٓقَال وا ٓ﴿ (138) وََعۡظَتَٓٓعلَۡينَا
َ
مۡٓٓأ

َ
نٓلَمۡٓٓأ ِنَٓٓتَك   (نرتدع وال نرجع ال) نرعوي ال فإنا ﴾١٣٦ِٓعِظيَٓٱلَۡو ٓٓم 

 عليه. نحن عام
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ٓٓٓإِنۡٓ﴿ (137) َٓٓه َذا ل قٓ ٓإِّلَّ لِيَٓٓخ  وَّ
َ
 :أي ﴾١٣٧ٓٱِۡل

 كانوا األولني؛ عادة   إال به جئَت  الذي هذا ما

 الدين من عليه نحن الذي هذا ما أو مثله. يلقنون

ل ق   إال  مقتدون. هبم ونحن ،وعادهتم األولني خ 

بِيَََٓٓنۡنٓ َٓوَما﴿ (136) َعذَّ  نحن ما عىل ﴾١٣٨ٓبِم 

 عليه.

ب وه ٓ﴿ (136) ۡمٓ ٓفََكذَّ ۡهلَۡكَن ه 
َ
 التكذيب بسبب ﴾فَأ

َِص   بريح   ﴿ (الربد شديدة )أي: َِصْ
َٓذ لِكَِٓٓفٓٓإِنَّٓ

مََٓكنََٓٓوَمآٓأَليَة  ٓ ۡكََّث ه 
َ
ۡؤِمنِيَٓٓأ  .﴾١٣٩ٓمُّ

﴿ (145ـ140)
وََٓٓربََّكِٓٓإَونَّٓ ٓٱلرَِّحيمٓ ٓيزٓ ٱلَۡعزِٓٓلَه 

بَۡتٓ ١٤٠ ودٓ َٓكذَّ رَۡسلِيََٓٓثم  مۡٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ ١٤١ٓٱلۡم  مۡٓٓلَه  وه  خ 
َ
ٓأ

َّلَٓٓص لِحٓ 
َ
ونَٓٓأ ٓ ١٤٢َٓتتَّق  مۡٓٓإِن ِ ول ٓٓلَك  ِميٓ ٓرَس 

َ
 ١٤٣ٓأ

وا ٓ َٓٓفَٱتَّق  ِطيع ونِٓٓٱّللَّ
َ
ٓٓ ١٤٤َٓوأ ۡسَٓٓوَما

َ
مۡٓٓ َٓأ ِٓمنَۡٓٓعلَۡيهِٓٓل ك 

ۡجر ٓ 
َ
ۡجرِيَٓٓإِنۡٓٓأ

َ
ٓٓأ ٓ ٓإِّلَّ ِٓرَََٓٓعَ  )هذه ﴾١٤٥ٓٱلَۡع لَِميَٓٓب 

ر رسول كلِّ  كلمة  بعثته من بالغاية قومه هبا يذكِّ

 .(]املقتطف[ ورسالته

ونَٓ﴿ (148) ك  ت َۡتَ
َ
َٓٓٓمآِفٓٓأ نَا  تعاىل اهلل ختلية يف بالنعمة تذكري   أو كذلك. ي رتكوا ألن إنكار   ﴾١٤٦َٓءاِمنِيََٓٓه ه 

ِمهم وأسباب إياهم   :لهبقو فرسه ثم آمنني. تنع 

ي ونٓلَٓجنَّ تٓلِٓفٓ﴿ (146ـ147) وعٓل ١٤٧ٓوَع  ر  لٓلَٓوز 
َهآَوََنۡ  الثمر. طفل  لِ  ،لنيِّ  لطيف   أي: ﴾١٤٨َٓهِضيمٓ َٓطلۡع 

بَالِِٓٓمنََٓٓوَتۡنِحت ونَٓ﴿ (146)  فإن ،النشاط وهي :الفراهة من ،حاذقني أو َبطِرين. ﴾١٤٩َٓف رِهِيَٓٓاب ي وت ٓٓٱۡۡلِ

 قلب. وطيب بنشاط يعمل احلاذق

وا ٓ﴿ (152ـ501) َٓٓفَٱتَّق  ِطيع ونِٓٓٱّللَّ
َ
ٓوا َٓٓوَّلٓ ١٥٠َٓوأ ۡمرَٓٓت ِطيع 

َ
ِينَٓ ١٥١ٓٱلۡم ۡۡسِفِيَٓٓأ ونَٓٓٱَّلَّ ۡفِسد  ۡرِضِٓٓفٓٓي 

َ
 وصف   ﴾ٱِۡل

ح   ونََٓٓوَّلٓ﴿ َعَطَف  ولذلك ،إِلرسافهم موضِّ  فسادهم. خلوص عىل داللة   ،يفسدون عىل ﴾١٥٢ٓي ۡصلِح 

ٓٓٓقَال ٓوا ٓ﴿ (153) َما نَتٓٓإِنَّ
َ
رِينَِٓٓمنَٓٓأ ِحروا الذين ﴾١٥٣ٓٱلۡم َسحَّ  عقلهم. عىل غلب حتى كثريا   س 

(154) ﴿ٓٓ نَتَٓٓما
َ
ٓٓأ ِۡثل نَآبََّشٓ ٓإِّلَّ تِٓٓم 

ۡ
نَتٓٓإِنٓيَةٓ أَِبٓفَأ  دعواك. يف ﴾١٥٤ٓٱلصَّ ِدقِيَِٓٓمنَٓٓك 

ََّها﴿ حوهااقرت كام بدعائه الصخرة من تعاىل اهلل أخرجها ما بعد :أي ﴾نَاقَة َٓٓه ِذهِۦٓقَاَلٓ﴿ (155) ٓل
مۡٓ﴿ املاء من نصيب ﴾َِشۡبٓ  َٓٓولَك  ۡعل ومٓلٓيَۡومٓلَِٓشۡب   .رشهبا يف تزاْحوها وال رشبكم عىل فاقترصوا ﴾١٥٥ٓمَّ

وَهآَوَّلٓ﴿ (158) وٓءلَٓٓتَمسُّ مۡٓ﴿ (ذبح   )أي: وَعقر   كرضب   ﴾بِس  َذك  خ 
ۡ
 َعظَّمَ  ﴾١٥٦َٓعِظيمٓلٓيَۡومٓ َٓعَذاب َٓٓفيَأ

 العذاب. تعظيم من أبلغ وهو ،فيه ُيل   ما لِعَظمِ  اليوم

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ژڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ۓۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

خبحبيئجبىئمئحئیجئییی

 يتىتمتختحتجتيبىبمب
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وَها﴿ (157)  مجيعا   أ ِخذوا ولذلك ،برضاهم عقرها إنام عاقرها ألن كلهم إىل العقر أسندَ  ﴾َفَعَقر 

وا ٓ﴿ ۡصبَح 
َ
 مل ولذلك ،العذاب معاينة عند أو توبة. ال العذاب حلول من خوفا   ،عقرها عىل ﴾١٥٧َٓن ِدِميَٓٓفَأ

 ينفعهم.

مٓ ﴿ (156ـ156) َخَذه 
َ
ٓ ٱٓفَأ ﴿ املوعود العذاب أي: ﴾لَۡعَذاب 

ۡكََّث ه مََٓكنََٓٓوَمآٓأَليَة  َٓٓذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ
َ
ۡؤمِنِيَٓٓأ  ﴾١٥٨ٓمُّ

هم أو أكثرهم آمن لو بأنه إيامء   املعرض هذا يف أكثرهم عن اإِليامن نفي يف  قريشا   وأن ،بالعذاب أ ِخذوا ملا شطر 

ِصموا إنام وََٓٓربََّكٓٓنَِّٓإَو﴿ هممن آمن َمنْ  بربكة مثله من ع   .﴾١٥٩ٓٱلرَِّحيمٓ ٓٱلَۡعزِيزٓ ٓلَه 
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بَۡتٓ﴿ (184ـ180) ٓٓقَوۡمٓ َٓكذَّ رَۡسلِيَٓٓل وط   ١٦٠ٓٱلۡم 
مۡٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ مۡٓٓلَه  وه  خ 

َ
ٓٓأ َّلٓٓل وط 

َ
ونَٓٓأ ٓ ١٦١َٓتتَّق  مۡٓٓإِن ِ ٓلَك 

ول ٓ ِميٓ ٓرَس 
َ
وا ٓ ١٦٢ٓأ َٓٓفَٱتَّق  ِطيع ونِٓٓٱّللَّ

َ
ٓٓ ١٦٣َٓوأ َٓوَما

ۡسٓ
َ
مۡٓٓ َٓأ ۡجر ٓ ِٓمنَۡٓٓعلَۡيهِٓٓل ك 

َ
ۡجرِيَٓٓإِنۡٓٓأ

َ
ٓٓأ ٓ ٓإِّلَّ ََِٓٓعَ َٓرب 

 .﴾١٦٤ٓٱلَۡع لَِميَٓ

ت ونَٓ﴿ (185)
ۡ
تَأ
َ
ۡكَرانَٓٓأ  ﴾١٦٥ٓٱلَۡع لَِميَِٓٓمنَٓٓٱَّلُّ

 العاملني من َعداكم من بني من أتأتون أي:

 أتأتون أو غريكم. فيه يشارككم ال الذكرانَ 

 اإِلناث وغلبة كثرهتم مع آدم أوالد من الذكران

 .أحوجنكم( )أي: أعوزَنكم قد كأهننَّ  فيهم

ونَٓ﴿ (188) مَۡٓٓخلَقََٓٓمآَوتََذر  مٓلَك   ﴾َربُّك 

ِنۡٓ﴿ استمتاعكم ألجل مٓ ٓم  ۡزَو ِجك 
َ
 هوفي ﴾أ

 بنسائهم ذلك مثل يفعلون كانوا بأهنم تعريض

نت مۡٓٓبَۡلٓ﴿ (باهلل نعوذ) أيضا  
َ
 ﴾١٦٦ََٓعد ونَٓٓقَۡومٓ ٓأ

 ىلع زادوا حيث ،الشهوة َحدِّ  عن متجاوزون

 ،املعايص يف مفرطون أو احليوانات. بل الناس سائر

 اجلريمة. هذه الرتكابكم بالعدوان توصفوا بأن أِحّقاء   أو ذاك. مجلة من وهذا

ٓٓتَنتَهِٓٓلَّمۡٓٓلَئِنٓقَال وا ٓ﴿ (187) عيه عام ﴾َي ل وط  وَننَّٓ﴿ أمرنا وتقبيح هنينا عن أو ،تدَّ ۡخرَِجيَِٓٓمنََِٓٓلَك   ﴾١٦٧ٓٱلۡم 
رجون كانوا ولعلهم أظهرنا. بني من نياملنفيِّ  من   عنف   عىل أخرجوه من خي 

ِ
. وسوء  حال 

ٓٓقَاَلٓ﴿ (186) مٓإِن ِ ِنَٓٓلَِعَملِك   عليه اإِلنكار عن أقف ال ،البغض غاية املبغضني من ﴾١٦٨ٓٱلَۡقالِيَٓٓم 

 باإِلبعاد.

(186) ﴿ِٓ ۡهِلََٓٓن ِِنَٓٓرب 
َ
آَوأ  ابه.وعذ شؤمه من أي: ﴾١٦٩َٓيۡعَمل ونَِٓٓممَّ

ۡيَن هٓ ﴿ (170) ۥَٓٓٓفنَجَّ ۡهلَه 
َ
ُۡجَعِيََٓٓوأ

َ
 حلول وقت بينهم من بإخراجهم دينه عىل له واملتبِّعني بيته أهل ﴾١٧٠ٓأ

 هبم. العذاب

(171) ﴿ٓ وزٓ ٓإِّلَّ رة   ﴾١٧١ٓٱلَۡغ ِبِينَِٓٓفٓ﴿ لوط امرأة هي ﴾اَعج   حجر   أصاهبا إذ ،العذاب يف الباقني يف مقدَّ

 خترج مل فإهنا ،القرية يف بقي فيمن كائنة :وقيل بفعلهم. راضية القوم إىل مائلة كانت هناأل ،فأهلكها الطريق يف

 لوط. مع

ۡرنَآث مَّٓ﴿ (172)  أهلكناهم. ﴾١٧٢ٓٱٓأۡلَخرِينََٓٓدمَّ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گگگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئەئەئائائىىېېېېۉ

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حبجبيئىئمئحئجئییییىئىئىئ

متختحتجتيبىبمبخب

 محجحمجحجيثىثمثجثيتىت
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ۡمَطۡرنَا﴿ (173)
َ
َطرٓ َٓعلَۡيِهمَٓوأ  من منهم اخلارجني )أي: القوم شذاذ عىل تعاىل اهلل أمطر :قيل ﴾آ مَّ

نَذرِينََٓٓمَطرٓ ٓفََسآءَٓ﴿ فأهلكهم ارةحج (بالدهم   .﴾١٧٣ٓٱلۡم 

﴿ (175ـ174)
مََٓكنََٓٓوَمآٓأَليَة  َٓٓذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ ۡكََّث ه 

َ
ۡؤِمنِيَٓٓأ وََٓٓربََّكِٓٓإَونَّٓ ١٧٤ٓمُّ  .﴾١٧٥ٓٱلرَِّحيمٓ ٓٱلَۡعزِيزٓ ٓلَه 

َبٓ﴿ (178) َٓٓكذَّ ۡصَح ب 
َ
رَۡسلِيَٓٓۡيَكةِٓ َۡٓلٓٓأ نبِ  (أرض )أي: غيضة   :األيكة ﴾١٧٦ٓٱلۡم   يريد الشجر. ناعم تت 

 أجنبيا   وكان ،مدين إىل بعثه كام السالم عليه شعيبا   إليهم تعاىل اهلل فبعث ،طائفة تسكنها ،مدين بقرب غيضة

  :تعاىل قال فلذلك ،منهم

مۡٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ (177) ٓٓلَه  َعۡيب  َّلٓٓش 
َ
ونَٓٓأ  وكان ،ملتف   شجر األيكة :وقيل شعيب. أخوهم :يقل ومل ﴾١٧٧َٓتتَّق 

 .(املقل وثمره ،ألياف ذو شجر والدوم) املقل   وهو الدوم شجرهم

ٓ﴿ (160ـ176) مۡٓٓإِن ِ ول ٓٓلَك  ِميٓ ٓرَس 
َ
وا ٓ ١٧٨ٓأ َٓٓفَٱتَّق  ِطيع ونِٓٓٱّللَّ

َ
ٓٓ ١٧٩َٓوأ ۡسَٓٓوَما

َ
مۡٓٓ َٓأ ۡجر ٓ ِٓمنَۡٓٓعلَۡيهِٓٓل ك 

َ
ۡجرِيَٓٓإِنۡٓٓأ

َ
ٓأ

ٓ ٓ ٓإِّلَّ ََِٓٓعَ  .﴾١٨٠ٓٱلَۡع لَِميََٓٓرب 
(161) ﴿ٓ

َ
ون وا َٓٓوَّلٓ﴿ وهأتمُ  ﴾ٱلَۡكۡيَلٓٓۡوف وا ٓأ  بالتطفيف. الناس حقوق ﴾١٨١ٓٱلۡم ۡخِۡسِينَِٓٓمنَٓٓتَك 

ۡستَقِيمِٓٓبِٱلۡقِۡسَطاِسَٓٓوزِن وا ٓ﴿ (162)  السوي. بامليزان ﴾١٨٢ٓٱلۡم 

وا َٓٓوَّلٓ﴿ (163) ۡشيَآَءه مۡٓٓٱنلَّاَسَٓٓتبَۡخس 
َ
ۡرِضِٓٓفَٓٓتۡعثَۡوا َٓٓوَّلٓ﴿ حقوقهم من شيئا   تنقصوا وال ﴾أ

َ
ۡفِسِدينَٓٓٱِۡل  ﴾١٨٣ٓم 

 الطريق. وقطع والغارة بالقتل
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وا ٓ﴿ (164) ِيَٓوٱتَّق  مۡٓٓٱَّلَّ بِلَّةََٓٓخلََقك  َٓوٱۡۡلِ
لِيَٓ وَّ

َ
 َمنْ  يعني األولني؛ اجلبلة وذوي ﴾١٨٤ٓٱِۡل

مهم  اخلالئق. من تقدَّ

ٓٓٓقَال وٓا ٓ﴿ (165) نَتٓٓإِنََّما
َ
رِينَِٓٓمنَٓٓأ  ﴾١٨٥ٓٱلۡم َسحَّ

  .(]املقتطف[ املسحورين )أي:

(168) ﴿ٓٓ نَتَٓٓوَما
َ
ٓٓأ ِۡثل نَآبََّشٓ ٓإِّلَّ نَُّكِٓٓإَونٓم  ٓنَّظ 

 دعواك. يف ﴾١٨٦ٓٱلَۡك ِذبِيَٓٓلَِمنَٓ

ۡسقِۡطٓ﴿ (167)
َ
ِنَٓٓاكَِسفٓ َٓعلَۡينَآفَأ َمآءِٓٓم   ﴾ٱلسَّ

نَتٓٓإِن﴿ منها قطعة    دعواك. يف ﴾١٨٧ٓٱلصَّ ِدقِيَٓٓمِنَٓٓك 

ٓٓٓقَاَلٓ﴿ (166) ِ ۡعلَمٓ َٓرب 
َ
 ﴾١٨٨َٓتۡعَمل ونَٓٓابِمَٓٓأ

 وقته يف عليه لكم أوجَبه امم عليكم املنزل وبعذابه

ر  حمالة. ال له املقدَّ

ب وه ٓ﴿ (166) مۡٓٓفََكذَّ َخَذه 
َ
لَّةِ ٓٓيَوۡمَِٓٓعَذاب ٓٓفَأ  ﴾ٱلظُّ

 عليهم تعاىل اهلل سلَّط بأن ،اقرتحوا ما نحو عىل

 وأظلتهم ،أهنارهم غلت حتى ،أيام سبعة احلرَّ 

 نارا   عليهم فأمطرت ،حتتها فاجتمعوا سحابة

ۥ﴿ فاحرتقوا  .﴾١٨٩َٓعِظيمٓ ٓيَۡومٓ َٓعَذاَبََٓٓكنَٓٓإِنَّه 
(160) ﴿

مََٓكنََٓٓوَما﴿ (عالمة )أي: ﴾ٓأَليَة  َٓٓذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ ۡكََّث ه 
َ
ۡؤِمنِيَٓٓأ  .﴾١٩٠ٓمُّ

(161) ﴿
وََٓٓربََّكِٓٓإَونَّٓ  نوحو موسى قصة وهي )أقول: السبع القصص آخر هذا ﴾١٩١ٓٱلرَِّحيمٓ ٓٱلَۡعزِيزٓ ٓلَه 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسلية   االختصار سبيل عىل املذكورة (السالم عليهم شعيبو لوطو وصالح وهود إبراهيمو

 استهزاء   له واقرتاِحهم ،به الرسل إنذار بعد األمم تكذيب عىل العذاب نزول واطراد   به. للمكذبني وهتديدا  

 تكذيبهم. عىل مؤاخذة   ال ،هلم ابتالء كان أو ،فلكية اتصاالت بسبب كان إنه :يقال أن َيدفع   به مباالة وعدمَ 

ۥ﴿ (164ـ162) َِِٓٓلََنِيل ِٓٓإَونَّه  وحٓ ٓبِهِٓٓنََزَلٓ ١٩٢ٓٱلَۡع لَِميََٓٓرب  ِميٓ ٓٱلرُّ
َ
ٓ  ١٩٣ٓٱِۡل  تلك حلقيَّة تقرير   ﴾قَلۡبَِكََٓٓعَ

 اهلل من وحيا   إال يكون ال يتعلَّمها مل ممن عنها اإلخبار فإن ،ملسو هيلع هللا ىلص حمّمد ونبوةِ  القرآن إعجاز عىل وتنبيه   ،القصص

وح   وجل. عز  القلب هو والقلب )أقول: وحيه عىل تعاىل اهلل أمني فإنه ،السالم عليه جربيل :األَِمني   والر 

ونَٓ﴿ (رباين وقلبي ،صنوبري جسامين قلب :قلبان القلب ألن ،الرباين نِذرِينَِٓٓمنَِِٓٓلَك   إىل يؤدي عاّم  ﴾١٩٤ٓٱلۡم 

. أو فعل   نْ مِ  عذاب    ترك 

ٓلٓبِلَِسانٓ ﴿ (165) بِيٓلَٓعَرِب   نفهمه؟ ال بام نصنع ما :يقولوا لئال ،املعنى واضِح  ﴾١٩٥ٓمُّ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓۓےےھھھھہہہہۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئوئەئەئائائىىېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

جئییییىئىئىئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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لِيَٓٓز ب رِٓٓلَِفِٓٓإَونَّه ۥ﴿ (168) وَّ
َ
 .(الكتب أو الصحف :والزبر) املتقدمة الكتب لفي معناه أو رهذك وإنَّ  ﴾١٩٦ٓٱِۡل

وَٓ﴿ (167)
َ
نٓلَمۡٓٓأ مۡٓٓيَك  َّه  ن﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبوة أو القرآن صحة عىل ﴾يَةٓ َءآل

َ
ۥٓأ ا َٓٓيۡعلََمه  لََمىؤ  ىءِيَلٓٓبَِنٓٓٓع   ﴾١٩٧ٓإِۡسَر

 دليال . لكونه تقرير وهو كتبهم؟ يف املذكور بنعته يعرفوه أن

لَۡن هٓ َٓولَوۡٓ﴿ (166) ٓ ٓنَزَّ ۡعَجِميََٓٓبۡعِضََٓٓعَ
َ
 العجم. بلغة أو إعجازه. يف زيادة   ،هو كام ﴾١٩٨ٓٱِۡل

هۥ ﴿ (166)
َ
آَعلَۡيِهمَٓفَقَرأ ۡؤِمنِيَٓٓبِهِۦََٓكن وا ٓٓمَّ  فهمهم لعدم أو واستكبارهم. عنادهم لفرط ﴾١٩٩ٓم 

 العجم. اتباع من (امتناعهم )أي: واستنكافهم

 بقوله عليه املدلول للكفر والضمري ﴾٢٠٠ٓٱلۡم ۡجرِِميَٓٓق ل وِبِٓٓفٓ﴿ أدخلناه ﴾َسلَۡكَن هٓ َٓكَذ لَِكٓ﴿ (200)

 فعرفوا فيها أدخلناه أي ،للقرآن :وقيل .تعاىل اهلل بخلق أنه عىل اآلية فتدل ﴾ُمْؤِمِنيَ  بِهِ  نُوااكَ  امَ ﴿ :تعاىل

 عنادا . به يؤمنوا مل ثم ،وإعجازه معانيه

ٓ ٓبِهِۦٓي ۡؤِمن ونََّٓٓلٓ﴿ (201) ا َٓٓحتَّ ِلمَٓٓٱلَۡعَذاَبٓٓيََرو 
َ
 اإِليامن. إىل امل لجئ ﴾٢٠١ٓٱِۡل

تِيَهٓ ﴿ (202)
ۡ
مۡٓ﴿ واآلخرة الدنيا يف ﴾َبۡغتَةٓ ٓمَفيَأ ونََّٓٓلٓٓوَه  ر   بإتيانه. ﴾٢٠٢ٓيَۡشع 

ول وا ٓ﴿ (203) ونَََٓٓنۡنٓ َٓهۡلَٓٓفيَق  نَظر  ا   ﴾٢٠٣ٓم  فا . حترس   وتأس 

فَبَِعَذابِنَا﴿ (204)
َ
 فَ ﴿ :فيقولون ﴾٢٠٤ٓيَۡستَۡعِجل ونَٓٓأ

َ
 ،[32 األنفال:] ﴾اءِ مَ السَ  نَ مِّ  ِحَجاَرةً  َعلَيْنَا رْ طِ مْ أ

تِنا﴿
ْ
 .(اإلمهال )أي: النظرة طلب   العذاب نزول عند وحاهلم ،[70 ]األعراف: ﴾تَِعُدنا بِما فَأ

فَرََءيَۡتٓ﴿ (208ـ205)
َ
مۡٓٓإِنٓأ تَّۡعَن ه  آَجآَءه مٓث مَّٓ ٢٠٥ِٓسنِيَٓٓمَّ ونَََٓٓكن وا ٓٓمَّ  .العذاب( )من ﴾٢٠٦ٓي وَعد 
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(207) ﴿ٓٓ ۡغَنٓ َٓما
َ
آَعۡنه مٓأ َمتَََّٓٓكن وا ٓٓمَّ  ﴾٢٠٧ٓع ونَٓي 

 وختفيفه. العذاب دفع يف املتطاول متت ع هم عنهم يغنِ  مل

(206) ﴿ٓٓ ۡهلَۡكنَآَوَما
َ
ٓٓقَۡريَةٓ ِٓمنٓأ ٓلََهآإِّلَّ

ونَٓ نِذر   للحجة. إلزاما   أهلها َأنَذروا ﴾٢٠٨ٓم 

 ذكرى بجعلهم أو ،تذكرة ﴾ذِۡكَرىٓ ﴿ (206)

نَّآَوَما﴿ التذكرة يف إلمعاهنم  ﴾٢٠٩َٓظ لِِميَٓٓك 
 اإلنذار. قبل أو ،الظاملني غري لكفنه

لَۡتَٓٓوَما﴿ (210) َي ِطيٓ ٓبِهَِٓٓتََنَّ  زعم كام ﴾٢١٠ٓٱلشَّ

 الكهنة. عىل الشياطني يلقي ما قبيل من أنه املرشكون

 أن هلم يصح وما ﴾لَه مۡٓٓيَۢنبَِغَٓٓوَما﴿ (211)

 يقدرون. وما ﴾٢١١ٓيَۡستَِطيع ونََٓٓوَما﴿ به يتنزلوا

مۡٓ﴿ (212) ۡمعَِٓٓعنِٓٓإِنَّه   املالئكة لكالم ﴾ٱلسَّ

ول ونَٓ﴿  صفاء يف بمشاركة مرشوط ألنه ﴾٢١٢ٓلََمۡعز 

 )أي: واالنتقاش ،احلق فيضان وقبول ،الذات

هم ،امللكوتية بالصور االتِّسام(  خبيثة   ونفوس 

 والقرآن ذلك. تقبل ال ،بالذات رِشيرة   ظلامنية  

 إال تلقيها يمكن ال ومغيَّبات حقائق عىل مشتمل  

 .(اإلهلي بالوحي) املالئكة من

َِٓٓمعَٓٓتَۡدعٓ ٓفََلٓ﴿ (213) آٱّللَّ ونََٓٓءاَخرَٓٓإَِل ه  بِيَِٓٓمنََٓٓفتَك  َعذَّ  ولطف   ،اإِلخالص الزدياد هتييج   ﴾٢١٣ٓٱلۡم 

 املكلَّفني. لسائر

نِذرۡٓ﴿ (214)
َ
قَۡربِيََٓٓعِشَيتََكَٓٓوأ

َ
.أه بشأهنم االهتامم فإن ،فاألقرب منهم األقرب ﴾٢١٤ٓٱِۡل  م 

 اجتمعوا حتى (العشرية من فرع )أي: فخذا   فخذا   وناداهم ،الصفا ملسو هيلع هللا ىلص النبي صعد نزلت ملا أنه روي

؟ أكنتم خيال   اجلبل هذا بسفح أن أخربتكم لو» :فقال ،إليه مْ  َنِذير   فإين» :قال ،نعم :قالوا «مصدقيَّ  َبنْيَ  لَّك 

 .[تعاىل اهلل امرْحه ومسلم البخاري يف أصله احلديث] «شديد عذاب َيَدْى 

ۡؤِمنِيَِٓٓمنَٓٓٱتَّبََعَكٓٓلَِمنَِٓٓجنَاَحَكَٓٓوٱۡخفِۡضٓ﴿ (215)  الطائر خفض من مستعار   هلم. جانبك لنّي  ﴾٢١٥ٓٱلۡم 

. أن أراد إذا جناحه  ينحطَّ

ۡلٓ﴿ يتبعوك ومل ﴾َعَصۡوكَٓٓفَإِنۡٓ﴿ (218) َٓٓفق  آبَرِٓيء ٓٓإِن ِ ِمَّ  .أعاملكم من أو تعملونه، مما أي: ﴾٢١٦َٓتۡعَمل ونَٓٓم 

(217) ﴿ٓۡ َٓٓوتََوكَّ  من رشَّ  يكِفَك  ،أوليائه ونرص أعدائه قهر عىل َيقِدر الذي ﴾٢١٧ٓٱلرَِّحيمِٓٓٱلَۡعزِيزََِٓٓعَ

 غريهم. ومن منهم يعصيك

ِي﴿ (216) ومٓ ِٓحيَٓٓيََرى َكٓٓٱَّلَّ  د.التهج   إىل ﴾٢١٨َٓتق 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےے

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائائىىېېېېۉۉ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
 

وَرة ٓ  لِٓانلَّمۡٓٓس 
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َدك ﴾٢١٩ٓٱلسَّ ِجِدينَِٓٓفَٓٓوَتَقلُّبََكٓ﴿ (216)  املجتهدين. أحوال ف حتص يف وترد 

ۥ﴿ (220) وَٓٓإِنَّه  ِميعٓ ٓه   تنويه. بام ﴾٢٢٠ٓٱلَۡعلِيمٓ ﴿ تقوله ملا ﴾ٱلسَّ

مَۡٓٓهۡلٓ﴿ (222ـ221) نَب ِئ ك 
 
ٓ ٓأ ل َٓٓمنََٓعَ َي ِطيٓ َٓتََنَّ ل ٓ ٢٢١ٓٱلشَّ ٓ َٓتََنَّ فَّاكٓ ٓك  ََِٓٓعَ

َ
ثِيمٓلٓأ

َ
 القرآن أن بنيَّ  لّما ﴾٢٢٢ٓأ

د الشياطني به تنزلت مما يكون أن يصح ال  :وجهني من عليه يتنزلوا أن ح  يص ال ملسو هيلع هللا ىلص حمّمدا   أن بنيَّ  بأنْ  ذلك أكَّ

ير عىل يكون إنام أنه :أحدمها  التناسب من بينهام ملا بالغائبات اإِلنسان اتصال فإن ،اإِلثم كثري كذاب رشِّ

  :تعاىل قوله :وثانيهام ذلك. خالف عىل ملسو هيلع هللا ىلص حمّمد وحال   ،والتوادِّ 

و﴿ (223) ۡمعَٓٓنَٓي لۡق  مۡٓٓٱلسَّ ۡكََّث ه 
َ
 فيتلقون ،الشياطني إىل السمع يلقون األفَّاكون :أي ﴾٢٢٣َٓك ِذب ونََٓٓوأ

ون ،علمهم لنقصان وأمارات ظنونا   منهم  يف جاء كام ،أكثرها يطابق ال أشياء ختيالهتم حسب عىل إليها فيضم 

 ومسلم البخاري رواه احلديث] «كذبة مئة من أكثر فيها فيزيد وليِّه أذن يف فيقّرها اجلني   خيطفها الكلمة» :احلديث

 الضامئر :وقيل كلها. طابق وقد حتىص ال كثرية مغيبات عن أخرَبَ  فإنه ،ملسو هيلع هللا ىلص دحممَّ  كذلك وال .تعاىل[ اهلل رْحهام

لقون :أي ،للشياطني  إىل هبا ويوحون املغيَّبات بعض منهم فَيختطفون ،ي رمجوا أن قبل األعىل املأل إىل السمع ي 

 عىل ال يسمعوهنم إذ ،إليهم به يوحون فيام كاذبون وأكثرهم ،أوليائهم إىل منهم مسموعهم يلقون أو وليائهم.أ

 إفهامهم. أو ضبطهم أو فهمهم لقصور أو ،لرشارهتم املالئكة به تكلمت ما نحو

َعَرآءٓ ﴿ (224) مٓ َٓوٱلشُّ ه  نَٓٓيَتَّبِع   كذلك. واليس ملسو هيلع هللا ىلص دحممَّ  وأتباع (الضال ون) ﴾٢٢٤ٓٱلَۡغاوۥ 

لَمۡٓ﴿ (225)
َ
مۡٓٓتَرَٓٓأ نَّه 

َ
 كلامهتم وأغلب ،هلا حقيقة ال خياالت مقدماهتم أكثر ألن ﴾٢٢٥ٓيَِهيم ونََٓٓوادلٓٓك  ِِٓٓفٓٓأ

 يستحقه ال من ومدح الباطل واالفتخار الكاذب والوعد األنساب يف والقدح األعراض ومتزيق الغَزل يف

  :تعاىل بقوله أشار وإليه فيه. واإلطراء

مۡٓ﴿ (282) نَّه 
َ
ول ونََٓٓوأ  وقد ،واملعنى اللفظ جهة من القرآن إعجاز كان لّما فكأنه ﴾٢٢٦َٓيۡفَعل ونََّٓٓلَٓٓمآَيق 

 وبنيَّ  ،القسمني يف تكلَّمَ  ،الشعراء كالم جنس من بأنه اللفظ ويف ،الشياطني به تنزلت مما بأنه املعنى يف َقَدحوا

ة ،هلام القرآن منافاة  أرباهبام. حلال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حال ومضادَّ

(227) ﴿ٓ ِينَٓٓإِّلَّ وا ٓٓٱلصَّ لَِح تِٓٓوََعِمل وا َٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ ََٓٓوذََكر  وا ٓٓاَكثِيٓ ٓٱّللَّ وا ٓ َٓمآَبۡعدِِٓٓمنٓ َٓوٱنتََص  لِم   استثناء   ﴾ظ 

 تعاىل اهلل عىل والثناء التوحيد يف أشعارهم أكثر ويكون تعاىل اهلل ذكر يكثرون الذين الصاحلني املؤمنني للشعراء

 بن اهلل كعبد املسلمني؛ هجاة ومكافحة هجاهم ممن االنتصار به أرادوا هجوا   قالوا ولو ،طاعته عىل واحلث

 عليه وكان .عنهم تعاىل اهلل ريض (زهري بن وكعب مالك بن كعب) والكعبني ثابت بن وحسان رواحة

 مالك بن كعب وعن [تعاىل اهلل رْحه لبخاريا اإلمام رواه] «معك القدس وروح   قل» :حلسان يقول والسالم الصالة

مْ » :له قال والسالم الصالة عليه أنه ه   اهلل رْحه مسلم اإلمام ]رواه «النبل من عليهم أشد هلو بيده نفس فواّلذي اهج 

ِينَٓٓوََسيَۡعلَمٓ ﴿ قريب[ بلفظ تعاىل ٓوا ٓٓٱَّلَّ يََّٓٓظلَم 
َ
نَقلَبٓلٓأ  البليغ الوعيد من «سيعلم» يف ِلما ،شديد هتديد   ﴾٢٢٧ٓيَنَقلِب ونَٓٓم 

ِينَٓ﴿ ويف ٓوا ٓٓٱَّلَّ يَّٓ﴿ ويف والتعميم اإلطالق من ﴾َظلَم 
َ
بٓلٓأ

نَقلَ  والتهويل. اإلهيام من املوت بعد :أي ﴾يَنَقلِب ونَٓٓم 

 الشعراء سورة يف تعاىل اهلل رْحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 نملال سورة

 آية وتسعون ثالث ويه مكيَّة،
رَۡءانَِٓٓءاَي ت ٓٓتِلَۡكٓٓطٓسٓ ﴿ (1) بِيٓ َٓوكِتَابلٓٓٱلۡق  ٓمُّ
 إما :املبني والكتاب   السورة. آي إىل اإِلشارة ﴾١

 (مبينا   كونه معنى :)أي وإبانت ه املحفوظ؛ اللوح

طَّ  أنه  فيه. للناظرين يبينه فهو ،كائن هو ما فيه خ 

 احِلكم من فيه أ وِدع ِلما وإبانته القرآن؛ هو أو

 بإعجازه. لصحته أو ،واألحكام

(2) ﴿
دٓ  ىٓ ٓىه  ۡؤِمنِيََٓٓوب ّۡشَ  تلك )أي: ﴾٢ٓلِلۡم 

ة الضاللة، من هادية آيات  وقيل: باجلنة. ومبرشِّ

 .(]النسفي[ خاصة للمؤمنني وبرشى لق،اخل جلميع ىهد  

ِينَٓ﴿ (3) لَو ةَٓٓي قِيم ونَٓٓٱَّلَّ َكو ةََٓٓوي ۡؤت ونَٓٓٱلصَّ  ﴾ٱلزَّ

 والزكاة الصالة من الصاحلات ملونيع الذين

مۡٓٓبِٱٓأۡلِخَرةِٓٓوَه م﴿  وهؤالء :قيل كأنه ﴾٣ٓي وقِن ونَٓٓه 

 املوقنون هم الصاحلات ويعملون يؤمنون الذين

 املحاسبة. عىل والوثوق العاقبة خلوف يكون إنام ملشاقِّ ا حتمل ألن ،باآلخرة

(4) ﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ مَۡٓٓزيَّنَّآبِٱٓأۡلِخَرةِٓٓي ۡؤِمن ونََّٓٓلٓٓٱَّلَّ مۡٓٓلَه  ۡعَم لَه 

َ
 للطبع مشتهاة جعلها بأن القبيحة أعامهلم هلم زيَّن ﴾أ

 برتتيب يعملوها أن ليهمع وجب التي احلسنة األعامل هلم زيَّن أو (،األمارة) للنفس حمبوبة (البرشي)

مۡٓ﴿ عليها املثوبات ونََٓٓفه   نفع. أو رض   من يتبعها ما يدركون ال :أي عنها. ﴾٤َٓيۡعَمه 

َلىئَِكٓ﴿ (5) و 
 
ِينَٓٓأ مۡٓٓٱَّلَّ وٓءٓ ٓلَه  مۡٓ﴿ بدر يوم واألرس كالقتل ﴾ٱلَۡعَذاِبٓٓس  مٓ ٓٱٓأۡلِخَرةِِٓٓفٓٓوَه  ونَٓٓه  ۡخَۡس 

َ
 ﴾٥ٓٱِۡل

 العقوبة. واستحقاق املثوبة لفوات ،خرسانا   الناس أشد  

ِٓٓإَونََّكٓ﴿ (8) رَۡءانََِٓٓل لَقَّ نِۡٓٓمن﴿ لت ؤتاه ﴾ٱلۡق   أن مع بينهام واجلمع عليم. وأّي  حكيم أّي  ﴾َعلِيمٓ َٓحِكيمٓ َّٓلَّ 

 هي ما منها القرآن علوم بأن واإِلشعار الفعل اتقان عىل احلكمة وداللة العلم لعموم احلكمة يف داخل العلم

 تلك بعض بيان يف رشع ثم ،املغيَّبات عن واإلخبار كالقصص كذلك ليس ما ومنها والرشائع ئدكالعقا حكمة

  :تعاىل بقوله العلوم

وَسٓ ٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ (7) ۡهلِهِۦٓٓٓم 
َ
ٓٓ﴿ :ألهله قاَل  إِذْ  قصته اذكر :أي ﴾ِِل ٓٓإِن ِ ٓانَارٓ ﴿ (أبرصت   )أي: ﴾َءانَۡست 

مٓ ََٓسٓ ِۡنَهآاتِيك  َبٓ ٓم 
وۡٓ﴿ ضله قد ألنه ،الطريق لحا عن :أي ﴾ِِبَ

َ
مٓأ ٓٓبِِشَهابٓلَٓءاتِيك  علة ﴾قَبَسل  مقبوسة نار ش 

مۡٓ﴿ (مأخوذة )أي:  العظيمة. النار   :الءوالصِّ  هبا. تستدفئوا أن رجاءَ  ﴾٧ٓتَۡصَطل ونَٓٓلََّعلَّك 

¬ 
ڀپپپپٻٻٻٱٻ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڳگگگگککککڑ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھےھھھہہہہۀۀڻ

ۈۈۆۇۆۇڭڭڭڭۓۓے

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ىئمئحئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئ

 ختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ
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ا﴿ (6) نٓ ٓن ودِيََٓٓجآَءَهآفَلَمَّ
َ
 املباركة البقعة وهو لنَّاِر؛ا مكان يف َمنْ  ﴾ٱنلَّارِِٓٓفَٓٓمن﴿ ب وِركَ  :أي ﴾ب ورِكَٓٓأ

ْيَمِن  ادِ الْوَ  اِطئِ شَ  ِمنْ  نُوِديَ ﴿ :تعاىل قوله يف املذكورة
َ
َِ  ِف  اْل َِ الُْمبَ  اِْلُْقَع  ﴾َحۡولََهآَوَمنۡٓ﴿ [30 :القصص] ﴾اَرَك

 بالربكات (املميزة )أي: املوسومة الشام أرض من وحواليها البقعة تلك يف َمنْ  كل يف عام   أنه والظاهر   مكان ه.

هم ما )أي: وكفاهَتم األنبياء مبعَث  لكوهنا هم يضم   اهلل كلم التي البقعة تلك وخصوصا   ،وأمواتا   أحياء (وجيمع 

 بذلك اخلطاب وتصدير احلارضون. واملالئكة السالم عليه موسى املراد :وقيل .السالم عليه موسى فيها تعاىل

ۡبَح نَٓ﴿ الشام أقطار يف هبركت تنترش عظيم أمر   له ق يض قد بأنه بشارة   ِٓٓوَس  ِٓٓٱّللَّ  نودَي  ما متام ِمن ﴾٨ٓٱلَۡع لَِميََٓٓرب 

م لئال ،به ب   هو أو األمر. ذلك عظمة من وللتعجيب ،تشبيها   كالمه سامع من َيتوهَّ  عليه موسى من تعج 

 عظمته. من (أصابه )أي: دهاه ملا السالم

وَسٓى﴿ (6) ۥَٓٓٓي م  نَآإِنَّه 
َ
ٓ ٓأ د ما عىل القادر القوي أنا يريد .تعاىل هلل صفتان ﴾٩ٓٱۡۡلَِكيمٓ َٓعزِيزٓ ٱلۡٓٓٱّللَّ  عن َيبع 

 وتدبري. بحكمة أفعله ما كلَّ  الفاعل   ،حية العصا كقلب األوهام؛

لۡقِٓ﴿ (10)
َ
ا﴿ عصاك ألِق  وأن النار يف من بورك أن نودي :أي بورك. عىل عطف   ﴾َعَصاَك َٓٓوأ ٓرََءاَهآفَلَمَّ

نََّها﴿ باضطراب ركتتح ﴾َتۡهََتُّٓ
َ
ٓ َٓكأ ٓ ﴿ رسيعة خفيفة حيَّة ﴾َجآن  ۡدبِرٓ َٓولَّ ِۡبٓ َٓولَمۡٓٓام  َعق   بعَ رَ  وإنام يرجع. ومل ﴾ي 

وَسٓ ﴿ :تعاىل قوله عليه ويدل   به. أريد األمر ذلك أن لظنه  ،مطلقا   أو يب. ثقة   ،غريي من :أي ﴾ََّتَۡفَّٓٓلَٓٓي م 

ٓ﴿ :لقوله َّٓٓلٓٓإِن ِ يَََّٓٓيَاف  ََّۡٓٓلَ رَۡسل ونَٓٱل  اهلل من الناس أخوف فإهنم ،االستغراق فرط من إليهم يوحى حني ﴾١٠ٓم 

 منه. فيخافون عاقبة سوء   عندي هلم يكون ال أو تعاىل.

(11) ﴿ٓ َلٓٓث مََّٓٓظلَمََٓٓمنٓإِّلَّ ۡسنَ آبَدَّ وٓءلَٓٓبۡعدَٓٓح  ٓٓس  ور ٓٓفَإِن ِ  من الصدر يف خيتلج ما به استدَركَ  ﴾١١ٓرَِّحيمٓ َٓغف 

بطلها ما فعلها أتبعوا فعلوها وإنْ  فإهنم صغرية. منه َفَرطْت  من وفيهم ،كلهم عن وفاخل نفي  به ونويستحق   ،ي 

 القبطي. بوكزه موسى تعريض وَقَصدَ  أيضا . خياف ال فإنه ،ورْحة مغفرة تعاىل اهلل من

ۡدِخۡلٓ﴿ (12)
َ
مَّ  ال صوف   مدرعةَ  كان ألنه ﴾َجۡيبَِكِٓٓفٓٓيََدكََٓٓوأ لَبس ما :عةواملدر) هلا ك   .(الدرع بدل ي 

جۡٓ﴿ ي قَطع :أي ،جياب ألنه ،القميص :اجليب :وقيل وٓءل َٓٓغۡيِِٓٓمنَۡٓٓبۡيَضآءَََّٓٓتۡر  ٓٓتِۡسعِِٓٓفٓ﴿ كرَبص آفة   ﴾س   يف ﴾َءاَي ت 

 ،والدم ،والضفادع ،والقّمل ،واجلراد ،والطوفان ،(البحر فلق )أي: الفلق :هي التسع أن عىل معها. أو مجلتها

ْمَوالِِهمْ  ََعَ  اْطِمْس  َرَبنَا﴿ :بقوله والسالم الصالة عليه دعاؤه وهي) والطمسة
َ
 تعاىل اهلل فجعل [66 ]يونس: ﴾أ

دَّ  أن التسع من واليد العصا َعدَّ  وملن مزارعهم. يف والنقصان ،بوادهيم يف واجلدب ،(حجارة أمواهلم  َيع 

ٓٓفِرَۡعۡونَٓٓإَِلٓ ﴿ فرعون إىل به ي بعث مل ألنه ،الفلق يعدَّ  وال واحدا   األخريين مَۡٓٓوقَۡوِمهِۦٓ   ﴾١٢َٓف ِسقِيَٓٓاقَۡومٓ ََٓكن وا ٓٓإِنَّه 

 .لإلرسال تعليل

ا﴿ (13) مۡٓٓفَلَمَّ ﴿ هبا موسى جاءهم بأن ﴾َءاَي ت نَآَجآَءۡته 
ةٓ  ۡبِصَ بِيٓ ِٓسۡحرٓ َٓه َذآقَال وا ٓ﴿ بيِّنة   ﴾م   واضح   ﴾مُّ

ت ه.  سحريَّ
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وا ٓ﴿ (14) بوا ﴾بَِهآوََجَحد  ٓٓ﴿ هبا وكذَّ ٓوَٱۡستَيَۡقنَتَۡها
مۡٓ ه  س  نف 

َ
لۡمٓ ٓأ ﴿ ألنفسهم ﴾اظ 

ل و ٓ   عن ترف عا   ﴾آ وَع 

رۡٓ﴿ اإِليامن ۡفِسِدينََٓٓع قِبَةٓ ََٓكنََٓٓكۡيَفٓٓفَٱنظ   ﴾١٤ٓٱلۡم 

 اآلخرة. يف واإِلحراق الدنيا يف اإِلغراق وهو

دََٓٓءاتَيۡنَآۚۡ﴿ (15) لَۡيَم نََٓٓداوۥ   طائفة   ﴾ا ِٓعلۡمٓ ٓوَس 

 :علام   أو والرشائع. احلكم علم وهو العلم؛ من

ِٓٓٱۡۡلَۡمدٓ َٓوقَاَّلٓ﴿ علم   أيَّ   ففَعال :قال كأنه ﴾ّلِلَّ

ِي﴿ للِ  احلمد   :وقاال ،فَعال ما له شكرا   لَنَآٱَّلَّ ٓفَضَّ
 ٓ ِنَۡٓٓكثِيلََٓٓعَ ِٓٓم  ۡؤِمنِيَِٓٓعبَادِه  مل َمنْ  يعني ﴾١٥ٓٱلۡم 

. يؤَت   فضل ىلع دليل وفيه علمهام. مثل أو علام 

 العلم عىل َشَكرا حيث ،أهله ورشف العلم

 أوتيا ما دونه َيعتربا ومل ،الفضل أساس وجعاله

 للعاملِ  وحتريض   ،غريمها يؤت مل الذي امللك من

 وأن ،فضله من آتاه ما عىل تعاىل اهلل ُيمد أن عىل

ل وإن أنه ويعتقد يتواضع َل  فقد كثري   عىل ف ضِّ  ف ضِّ

. عليه  كثري 

لَۡيَم نٓ ٓرَِثَٓووَٓ﴿ (18) َد ٓٓس  ة ﴾َداوۥ   وكانوا ،بنيه سائر دون ذلك يف مقامه قام بأن امللك؛ أو العلم أو النبوَّ

َهآَوقَاَلٓ﴿ عرش تسعة يُّ
َ
َٓٓيىأ ل ِۡمنَآٱنلَّاس  ۡيَِٓٓمنِطقَٓٓع  وتِينَآٱلطَّ

 
ء  ٓٓك  ِِٓٓمنَٓوأ  ،هبا وتنوهيا   ،تعاىل اهلل لنعمة تشهريا   ﴾ََشۡ

 ولعل أوتيه. ما عظائم من ذلك وغري ،الطري منطق علم هي التي املعجزة بذكر التصديق إىل للناس ودعاء  

ته علم حيوان صوت سمع مهام والسالم الصالة عليه سليامن ته الذي التخيل احلدسية بقوَّ  والغرض صوَّ

اه الذي ﴿ به (قصده )أي: توخَّ
وََٓٓه َذآإِنَّٓ بِيٓ ٓٱلَۡفۡضل ٓٓلَه   أحد. عىل خيفى ال الذي ﴾١٦ٓٱلۡم 

ِّشَٓ﴿ (17) لَۡيَم نَٓ﴿ ومجع ﴾وَح  ن ود هۥ ٓلِس  ن ِِٓٓمنَٓٓج  نِسٓٓٱۡۡلِ ۡيَِٓٓوٱۡۡلِ مَۡٓٓوٱلطَّ ونََٓٓفه  بسون ﴾١٧ٓي وزَع   بحبس ،ُي 

هلم  ليتالحقوا. آخرهم عىل أوَّ

ٓى﴿ (16) َٓٓٓحتَّ تَۡوا ٓٓإَِذا
َ
ٓ ٓأ  وليست الوحدة تاء التاء) ﴾َنۡملَة ٓٓقَالَۡتٓ﴿ النمل كثري بالشام واد   ﴾ٱنلَّۡملَِٓٓوادََِٓٓعَ

َها﴿ (التأنيث تاء يُّ
َ
أ ل وا ٓٓٱنلَّۡمل َٓٓيى مۡٓٓٱۡدخ  هني رأهتم ملا كأهنا ﴾َمَس ِكَنك  ت الوادي إىل متوجِّ  خمافةَ  عنهم فرَّ

ها فتبَِعها ،حطمهم  بمخاطبة ذلك فشبَّه فتبعتها. النامل من بحرضهتا ما هبا نبَّهت صيحة   فصاحت ،غري 

وا ولذلك ،ومناصحتهم العقالء  العقل فيها وتعاىل سبحانه اهلل َخَلَق  أنْ  يمتنع ال أنه مع ،جمراهم أ ْجر 

مَّۡٓٓلٓ﴿ والنطق لَۡيَم نٓ ََٓيِۡطَمنَّك  ه ۥٓس  ن ود   التوقف عن هني ها واملراد ،الكرس( )أي: احلطم عن هلم هني   ﴾وَج 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڦڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگکککک

ڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ەئەئائائىىې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 حئجئییییىئىئىئېئېئ
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مۡٓ﴿ ُيطموهنا بحيث ونََّٓٓلَٓٓوه  ر   عصمة شعرت كأهنا يفعلوا. مل واشعر لو إذ ،ُيطمونكم أهنم ﴾١٨ٓيَۡشع 

 واإِليذاء. الظلم من األنبياء

مَٓ﴿ (16) ِنَٓضاِحَك َٓٓفتَبَسَّ با   ﴾قَۡولَِهآم   بام رسورا   أو ،مصاحلها إىل واهتدائها وحتذيرها حذرها من تعج 

ه َِٓٓوقَاَلٓ﴿ شكره توفيق سأل ولذلك ،غرضها وفهم مهسها إدراك من به تعاىل اهلل خصَّ ۡوزِعَۡٓٓرب 
َ
نِۡٓٓنٓٓأ

َ
رَٓٓأ ۡشك 

َ
ٓأ

ه :أي عندي؛ نعمتك شكرَ  أَزع   اجعلني ﴾نِۡعَمتََكٓ ٓٱلَِّتٓٓ﴿ عنه أنفك ال بحيث عني ينفلت ال هوأرتبط أكف 
ۡنَعۡمَتٓ

َ
َّٓٓأ ٓ ََٓعَ يََّٓٓوََعَ  ،عليه نعمة   عليهام النعمة فإن ،هلا تعميام   أو للنعمة تكثريا   والديه ذكر فيه أْدَرَج  ﴾َو َِّلَ

نۡٓ﴿ الدينية سيَّام إليهام نفعها رجعي هعلي والنعمة
َ
ۡعَمَلَٓٓوأ

َ
 للنعمة. واستدامة   للشكر إمتاما   ﴾تَرَۡضى هٓ ٓاَص لِحٓ ٓأ

ۡدِخلِۡنٓ﴿
َ
 اجلنة. ِعداِدهم يف ﴾١٩ٓٱلصَّ لِِحيَِٓٓعبَادِكَِٓٓفٓٓبِرَۡۡحَتَِكَٓٓوأ

دَٓ﴿ (20) ۡيََٓٓوَتَفقَّ ف ﴾ٱلطَّ َرىَّٓلِٓٓٓلََٓٓمآَفَقاَلٓ﴿ اهلدهد فيها جيد فلم ،الطري وتعرَّ
َ
ۡده دَٓٓأ مۡٓٓٱلۡه 

َ
ِٓمنَََٓٓكنَٓٓأ

 أنه له فالَح  احتاط ثم أراه؟ ال يل ما :فقال ،غريه أو لساتر يراه وال حارض أنه ظنَّ  يَره   مل ملّا كأنه ﴾٢٠ٓٱلَۡغآئِبِيَٓ

 له. الَح  ما صحة عن يسأل كأنه غائب؟ أهو :يقول وأخذ ذلك عن فأرضب ،غائب

(21) ﴿
َبنَّٓ ِ َعذ 

 
ۥَِل آاَعَذابٓ ٓه   مع جْعله أو يأكله. النمل حيث أو الشمس يف وإلقائه ريشه كنْتِف  ﴾َشِديد 

ه وۡٓ﴿ قفص يف ضدِّ
َ
ۥٓٓٓأ ا ۡذَِبَنَّه 

َ
وۡٓ﴿ جنسه أبناء به ليعترب ﴾َِل

َ
ٓٓأ ِ تِيَن 

ۡ
لَۡط نٓلَٓلَأ بِيٓلٓبِس  ة   ﴾٢١ٓمُّ  عذره. تبنيِّ  بحجَّ

َٓفَقاَلٓ﴿ منه خوفا   رجوعه رسعة عىل لداللةا به يريد ديد.م غري زمانا   ﴾بَعِيدٓلَٓغۡيََٓٓفَمَكَثٓ﴿ (22)
َحطت ٓ

َ
ِۡطٓٓلَمۡٓٓبَِمآأ  من تعاىل اهلل خلق أدنى يف أن عىل له تنبيه   بذلك إياه خماطبته ويف سبأ. حاَل  يعني ﴾بِهِۦَٓت 

ه إليه لتتحاقر ،به ُيط مل بام علام   أحاط لَٓٓسبَإ ِٓٓمنٓوَِجۡئت َكٓ﴿ علمه لديه ويتصاغر ،نفس  ق. بخرب ﴾٢٢ٓيَقِيٓ ٓبِنَبَإ  حمقَّ
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(23) ﴿ٓ ةٓ ٓوََجدتُّٓٓإِن ِ
َ
مۡٓٓٱۡمَرأ ه   يعني ﴾َتۡملِك 

وتِيَۡتٓ﴿ رشاحيل بنت بلقيس
 
ءلٓٓك  ِِٓٓمنَٓوأ  ﴾ََشۡ

َٓٓولََها﴿ امللوك إليه ُيتاج  عظمه ﴾٢٣َٓعِظيمٓ َٓعۡرش 

 كان :وقيل أمثاهلا. عروش إىل أو إليها بالنسبة

 ثامنني أو ،وسمكا   رضا  ع ثالثني يف ذراعا   ثالثني

 باجلواهر. ال  مكلَّ  وفضة ذهب من ،ثامنني يف

ونََٓٓوقَۡوَمَهآوََجدتَُّها﴿ (24) د  ۡمِسٓٓيَۡسج  ِٓمنٓلِلشَّ
ِٓٓد ونِٓ مٓ َٓوَزيَّنَٓ﴿ يعبدوهنا كانوا كأهنم ﴾ٱّللَّ ٓلَه 

ۡيَط نٓ  مۡٓٓٱلشَّ ۡعَم لَه 
َ
 من وغرَيها الشمس عبادةَ  ﴾أ

مۡٓ﴿ أعامهلم مقابح ه  بِيلِٓٓنِٓعَٓٓفََصدَّ  سبيل عن ﴾ٱلسَّ

مۡٓ﴿ والصواب احلق ونََّٓٓلَٓٓفه   إليه. ﴾٢٤َٓيۡهتَد 

ِْٓٓۤاوُدُجۡسَيٓۤاَّلَأ﴿ (25) هم ﴾ّلِلَّ  يسجدوا. لئال فصدَّ

ِي﴿ تعاىل هلل يسجدوا ال أن هلم زيَّن أو ۡرِجٓ ٓٱَّلَّ َٓي 
َم َو تِِٓٓفٓٓٱۡۡلَۡبءَٓ ۡرِضٓٓٱلسَّ

َ
ونََٓٓمآَويَۡعلَمٓ َٓوٱِۡل ۡف  َٓوَمآَّت 

 يوجب بام تعاىل له وصف   ﴾٢٥ٓلِن ونَٓت عۡٓ

د من السجود؛ باستحقاق اختصاصه  بكامل التفر 

ه ،غريه يف خفي ما :واخْلَْبء لغريه. يسجد من عىل ورّدا   سجوده عىل حثا   ،والعلم القدرة  إظهاره. :وإخراج 

 إىل بالقوة اليشء يف ما جإخرا فإنه ،اإِلنشاء بل ،النبات وإنبات األمطار وإنزال الكواكب إرشاق يعم   وهو

 لذاته. بالواجب خيتص   أنه ومعلوم ،والوجود الوجوب إىل والعدم اإِلمكان يف ما إخراج فإنه ،واإِلبداع الفعل

(28) ﴿ ٓ ٓٓإَِل هََّٓٓلٓٓٓٱّللَّ وَٓٓإِّلَّ ٓٓه  ل   هو الذي ﴾٢٦ٓٱلَۡعِظيِم۩ٓٱلَۡعۡرِشَٓٓربُّ  واملحيط وأعظمها األجرام أوَّ

 .(وعال جل الرب وعرش بلقيس عرش بني بعيد قياس )أي: عظيم بون   عظيمنيال فبنْيَ  بجملتها.

رٓ ٓقَاَلٓ﴿ (27) ف ﴾َسنَنظ  َصَدقَۡتٓ﴿ التأمل بمعنى النظر من ،سنتعرَّ
َ
مۡٓٓأ

َ
نَتٓٓأ  ﴾٢٧ٓٱلَۡك ِذبِيَِٓٓمنَٓٓك 

 كذبت. أم :أي

لۡقِهَۡٓٓه َذآب ِِكَت ِبٓٓٱۡذَهب﴿ (26)
َ
مۡٓٓتََولَّٓٓث مَّٓٓإَِلِۡهمۡٓٓفَأ  )أي: تتوارى قريب مكان إىل عنهم تنحَّ  ثم ﴾َعۡنه 

رۡٓ﴿ فيه (تسترت  القول. من بعض إىل بعضهم يرجع ماذا ﴾٢٨ٓيَرِۡجع ونََٓٓماذَآفَٱنظ 

َها﴿ إليها ألقي ما بعد :أي ﴾قَالَۡتٓ﴿ (26) يُّ
َ
أ ا َٓٓيى ٓٓٓٱلَۡملَؤ  لِۡقَٓٓإِن ِ

 
 أو مضمونه لكرم ﴾٢٩َٓكرِيمٓ ٓكَِت بٓ ٓإَِلَّٓٓأ

ة من اهلدهد فدخل األبواب مغلقة بيت يف مستلقية كانت إذ شأنه؛ لغرابة أو خمتوما . كان نهأل أو مرِسله.  كوَّ

 به. تشعر مل بحيث نحِرها عىل وألقاه

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ائائىىېېېېۉۉۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

یییىئىئىئېئېئېئ

 خبحبجبيئىئمئحئجئی
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ۥ﴿ (30) لَۡيَم نَِٓٓمنٓإِنَّه   من العنوان أو الكتاب :أي إنه :فقالت هو؟ وما هو؟ ممن :هلا قيل كأنه ﴾س 

ۥ﴿ سليامن ِِٓٓمۡسِب﴿ املضمون أو وباملكت وإن :أي ﴾ِإَونَّه   .﴾٣٠ٓٱلرَِّحيمِٓٓٱلرَِّنَٰمۡحٓٱّللَّ

(31) ﴿ٓ ّلَّ
َ
ََّٓٓتۡعل وا ٓٓأ ت وِنٓ﴿ تعلوا ال أن املقصود   ﴾ََعَ

ۡ
ۡسلِِميََٓٓوأ  يف كالم وهذا منقادين. أو مؤمنني ﴾٣١ٓم 

 وصفاته تعاىل الصانع ذات عىل الدالة البسملة عىل الشتامله ،املقصود عىل الداللة كامل مع الوجازة غاية

 وليس ،الفضائل ألمهات اجلامع باإِلسالم واألمر ،الرذائل أم هو الذي الرتفع عن والنهي ،التزاما   أو ِصُيا  

 تلك عىل إليها الكتاب إلقاء فإن ،للتقليد استدعاء يكون حتى رسالته عىل احلجة إقامة قبل باالنقياد فيه األمر

 الدالالت. أعظم من احلالة

َهآۡتٓقَالَٓ﴿ (32) يُّ
َ
أ ا َٓٓيى ۡفت وِنٓٓٱلَۡملَؤ 

َ
ۡمرِيِٓفٓٓٓأ

َ
 ،(قريب عام احلادث )أي: الفتي أمري يف أجيبوين ﴾أ

نت َٓٓما﴿ فيه تستصوبون ما واذكروا آقَاِطَعةٓ ٓك  ۡمر 
َ
ٓ ﴿ أمرا   أب ت   ما ﴾أ ونَِٓٓحتَّ  بمحرضكم. إال ﴾٣٢ٓتَۡشَهد 

 جابة.اإلِ  عىل (ليعاونوها )أي: لياملِئوها بذلك استعطفتهم

ل وا ََٓٓنۡنٓ ٓقَال وا ٓ﴿ (33) و 
 
ةلٓٓأ ل وا ٓ﴿ والعدد باألجساد ﴾ق وَّ و 

 
َٓٓوأ سل

ۡ
ۡمرٓ ﴿ وشجاعة   نجدة   ﴾َشِديدٓلٓبَأ

َ
 ﴾إَِلِۡكَٓٓوٱِۡل

رِي﴿ موكول رِينََٓٓماذَآفَٱنظ  م 
ۡ
 رأيك. ونتبعْ  نطْعك ،الصلح أو املقاتلة من ﴾٣٣ٓتَأ

ل وكَٓٓإِنَّٓٓقَالَۡتٓ﴿ (34) وَها﴿ وغلبة   (قرسا   )أي: عنوة   (بلدا   )أي: ﴾قَۡريَةٓ َٓدَخل وا ٓٓإِذَآٱلۡم  فَۡسد 
َ
 ملا تزييف   ﴾أ

 أن خمافة الصلح ترى بأهنا وإشعار   ،والعرضية الذاتية القوى بادعائهم املقاتلة إىل امليل من منهم أحست

 ت درى ال سجال احلرب إن ثم ،وعامراهتم أمواهلم من يصادفه ما إفساد إىل فيرسع خططهم سليامن يتخطى

ِعزَّةَٓٓوََجَعل وٓا ٓ﴿ عاقبتها
َ
ٓٓٓأ ۡهلَِها

َ
ذِلَّة  ٓٓأ

َ
َٓوَكَذ لِكَٓ﴿ واألرس اإِلهانة من ذلك غري إىل ديارهم وختريب أمواهلم بنهب ﴾أ

 اهلل من هلا تصديق   أو املستمرة. الثابتة عاداهتم من ذلك بأن وتقرير   ،حاهلم من وصفت ملا تأكيد   ﴾٣٤َٓيۡفَعل ونَٓ

 وجل. عز

(35) ﴿ٓ رِۡسلَةٓ ِٓإَون ِ  أدفعه هبدية رسال   مرسلة إين :واملعنى للمصاحلة. تقديمه ترى ملا بيان ﴾بَِهِديَّةلٓٓإَِلِۡهمٓم 

رَۡسل ونَٓٓيَرِۡجعٓ ٓبِمََٓٓفنَاِظَرة  ٓ﴿ ملكي عن هبا  بن منذر بعثت أهنا روي ذلك. بحسب أعمل حتى ،حاله من ﴾٣٥ٓٱلۡم 

قا   ،الغلامن زيِّ  عىل وجواري اجلواري زيِّ  عىل غلامنا   معهم وأرسلت وفد   يف عمرو  من صغري إناء )أي: وح 

ة   فيه (زجاج أو خزف  ميَّز نبيا   كان إن :وقالت ،الثقب معوجة (خرزة )أي: وجزعة (ت ثقب مل )أي: عذراء درَّ

 ورأوا رهمعسك إىل وصلوا فلام خيطا . اخلرزة يف وسلك ،مستويا   ثقبا   الدرة وثقَب  ،واجلواري الغلامن بني

 عام وَأْخرَب  احل قَّ  فطلب باحلال جربيل سبقهم وقد يديه بني وقفوا فلام ،نفوسهم إليهم تقاِصت شأنه عظمة

 دودة وأمر ،الدرة يف ونَفذت شعرة فأخذت (ونحوه اخلشب تأكل بيضاء حرشة وهي) األَرضة فأمر ،فيه

 ثم األخرى يف فتجعله بيدها املاء تأخذ اريةاجل فكانت باملاء ودعا ،اجلزعة يف ونَفذت اخليط فأخذت بيضاء

 اهلدية. ردَّ  ثم ،وجهه به يرضب يأخذه كام والغالم ،وجهها به ترضب
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ا﴿ (38) لَۡيَم نََٓٓجآءَٓٓفَلَمَّ . :أي ﴾س   أو الرسول 

ونَنِٓٓقَاَلٓ﴿ إليه أهدت ما ت ِمدُّ
َ
 خطاب   ﴾بَِمالٓلٓأ

 عىل واملرَسل للرسول أو معه. ومن للرسول

ٓٓ﴿ خاَطبامل تغليب ۦََٓٓفَما ٓ َٓءاتَى ِن  النبوة من ﴾ٱّللَّ

َٓٓٓخۡي ٓ﴿ عليه مزيد ال الذي وامللك ا ِمَّ م ٓٓم   ﴾َءاتَى ك 

 (قيمة ال )أي: َوْقعَ  وال هديتكم إىل يل حاجة فال

نت مٓبَۡلٓ﴿ عندي هلا
َ
مۡٓٓأ ونَٓٓبَِهِديَّتِك   ﴾٣٦َٓتۡفرَح 

 ،الدنيا احلياة من ظاهرا   إال تعلمون ال ألنكم

دى امب فتفرحون  أو أموالكم. لزيادة حبا   إليكم هي 

ونه بام د   أمثالكم. عىل افتخارا   هت 

 إىل ﴾إَِلِۡهمۡٓ﴿ الرسول أهيا ﴾ٱرِۡجعۡٓ﴿ (37)

تِيَنَّه م﴿ وقومها بلقيس
ۡ
ِِٓٓب ن ودٓلٓفَلََنأ مٓقَِبَلّٓٓلَّ ٓلَه 

 عىل هلم قدرة وال ،بمقاومتها هلم طاقة ال ﴾بَِها

ٓٓم َِٓٓونَل ۡخرَِجنَّه م﴿ مقاتلتها ﴿ سبأ من ﴾ۡنَها
ذِلَّةٓ 
َ
 ﴾أ

مۡٓ﴿ العزِّ  من فيه كانوا ما بذهاب ونَٓٓوَه   ﴾٣٧َٓص غِر 
 مهانون. أرسى

َهآقَاَلٓ﴿ (36) يُّ
َ
أ ا َٓٓيى مۡٓٓٱلَۡملَؤ  يُّك 

َ
تِيِنٓٓأ

ۡ
ه ما بعض يرهيا أن بذلك أراد ﴾بَِعۡرِشَهآيَأ  من به تعاىل اهلل خصَّ

ر بأن عقلها وخيترب ،النبوة دعوى يف وصدقه القدرة ِعَظمِ  عىل الدالة العجائب  أم أتعرفه فينظر عرشها ينكِّ

نَٓقۡبَلٓ﴿ تنكره؟
َ
ت وِنٓٓأ

ۡ
ۡسلِِميَٓٓيَأ  برضاها. إال أخذه ُيلَّ  مل مسلمة أتت إذا فإهنا ﴾٣٨ٓم 

ِنَٓ﴿ مارد   ﴾ِعۡفرِيتٓ ٓقَاَلٓ﴿ (36) ن ِٓٓم  نَا ٓ﴿ صخرا   أو ذكوان اسمه وكان ﴾ٱۡۡلِ
َ
نَٓقۡبَلٓٓبِهِۦَٓءاتِيَكٓٓأ

َ
ومَٓٓأ َٓتق 

َقاِمَك ِٓٓمن ٓ﴿ النهار نصف إىل جيلس وكان ،للحكومة جملِسك ﴾مَّ ِميٓ ٓلََقوِيٓل﴿ َْحْله عىل ﴾َعلَۡيهِِٓٓإَون ِ
َ
 ال ﴾٣٩ٓأ

له. وال شيئا   منه أختزل  أبدِّ

ِيٓقَاَلٓ﴿ (40) ِنَِٓٓعلۡمٓ ِٓعنَدهۥ ٓٱَّلَّ ه برخيا بن آصف ﴾ٱلِۡكَت بِٓٓم  نَا ٓ﴿ وزير 
َ
نَٓقۡبَلٓٓبِهِۦَٓءاتِيَكٓٓأ

َ
ٓإَِلَۡكٓٓيَۡرتَدَّٓٓأ

ه أن فقبل يشء نحو طرفك ترسل أنك واملعنى ﴾َطۡرف َك ٓ  اإِلرساع يف غاية   هذاو يديك. بني عرشها أ حرِض  تردَّ

ا﴿ فيه ومثل   ا﴿ العرش رأى ﴾رََءاه ٓٓفَلَمَّ ۡستَقِرًّ يا   ﴾قَاَلٓ﴿ يديه بني حاصال   ﴾ِعنَدهۥ ٓم   عىل بالشكر للنعمة تلقِّ

ٓٓفَۡضلِِٓٓمنَٓه َذا﴿ :تعاىل اهلل عباد من املخلصني شاكلة ِ َل  ﴾َرب   إىل واإِلشارة   استحقاق. غري من علَّ  به تفضَّ

ن رٓ ِٓلَۡبل َوِنٓٓ﴿ غريه أو بنفسه شهرين مسرية من الطرف ارتداد مدة يف العرش إحضار من التمك  ۡشك 
َ
 بأن ﴾َءأ

ٓ﴿ بحقه وأقوم قوة وال مني حول بال تعاىل اهلل من فضال   أراه
َ
ر  ٓٓمۡٓأ ۡكف 

َ
َٓوَمن﴿ مواجبه؟ أداء يف أقرصِّ  أو ﴾أ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

گگگککککڑڑژژڈ

ڻڻںںڱڱڱڳڳڳڳگ
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َمآَشَكرَٓ رٓ ٓفَإِنَّ ٓٓيَۡشك   وُيفظها ،الواجب عبء عنها وُيط ،ومزيدها النعمة دوام هلا يستجلب به ألنه ﴾نِلَۡفِسهۦِ 

ٓٓفَإِنََّٓٓكَفرََٓٓوَمن﴿ الكفران وصمة عن ِ ٓ َٓرب   ثانيا . عليه باإلنعام ﴾٤٠َٓكرِيمٓ ﴿ شكره عن ﴾َغِن 

وا ٓٓقَاَلٓ﴿ (41) ر  ِ رۡٓ﴿ وشكله هيئته بتغيري ﴾َعرَۡشَهآلََهآنَك  َتۡهتَِديٓٓٓنَنظ 
َ
مۡٓٓأ

َ
ونٓ ٓأ ِينَِٓٓمنَٓٓتَك  ونََّٓٓلٓٓٱَّلَّ  ﴾٤١َٓيۡهتَد 

م رأت إذا والسالم الصالة عليه ورسوله تعاىل باهلل اإِليامن إىل :وقيل الصواب. اجلواب إىل أو معرفته. إىل  تقد 

لة   األبواب عليه لقة  مغ خلَّفته وقد عرشها اَس. عليه موكِّ  احل رَّ

ا﴿ (42) َه َكَذآقِيَلَٓٓجآَءۡتٓٓفَلَمَّ
َ
ِكٓ ٓأ  عنده ذ كرت إذ ،عقلها امتحان يف زيادة   ،عليها تشبيها   ﴾َعرۡش 

ۥٓقَالَۡتٓ﴿ العقل بسخافة نَّه 
َ
َو َٓٓكأ وتِينَا﴿ عقلها كامل من وذلك ،مثله يكون أن الحتامل هو هو تقل ومل ﴾ه 

 
َٓوأ

نَّآَقۡبلَِهآِمنٓٱلۡعِلۡمَٓ ۡسلِِميََٓٓوك   معجزة وإظهار عقلها اختبار بذلك أراد أنه ظنت كأهنا كالمها. تتمة من ﴾٤٢ٓم 

تك وصحة تعاىل اهلل قدرة بكامل العلم وأوتينا :فقالت ،هلا م مما املعجزة أو احلالة هذه قبل نبوَّ  اآليات. من تقدَّ

 باهلل إيامهنا عىل الداللة من فيه ملا جواهبا عىل وعطفوه ،وقومه والسالم لصالةا عليه سليامن كالم من إنه :وقيل

زت حيث ،والسالم الصالة عليه ورسوله تعاىل  )أي: ثمة وإحضاره ،غالبا   جتويزا عرشها ذلك يكون أن جوَّ

 والسالم. الصالة معليه األنبياء يد عىل إال تظهر وال تعاىل اهلل غري عليها يقدر ال التي املعجزات من هناك(

 دينه. عىل نزل ومل حلكمه منقادين وكنا ،قبلها عنده من جاء ما وصحة وقدرته تعاىل باهلل العلم وأوتينا :أي

هم ويكون  .تعاىل لل شكرا   ذلك يف التقدم من عليهم تعاىل اهلل أنعم بام التحدَث  فيه غرض 

َها﴿ (43) ِ ٓٓد ونِِٓٓمنٓتَّۡعب دٓ ََٓكنَتَٓمآوََصدَّ ها :أي ﴾ٱّللَّ  أو اإِلسالم. إىل التقدم عن الشمس عبادهتا وصدَّ

ها :أي ﴾٤٣َٓك فِرِينَٓٓقَۡومٓلِٓمنََٓكنَۡتٓٓإِنََّها﴿ لإِليامن بالتوفيق عبادهتا عن تعاىل اهلل وصدها  أظهر بني نشؤها صدَّ

 الكفار.

ِلٓٓلََهآقِيَلٓ﴿ (44) َح ٓٓٱۡدخ  ۡ ا﴿ القرص :أي ﴾ٱلصَّ تۡهٓ ٓفَلَمَّ
َ
َّةٓ ٓۡتهٓ َحِسبََٓٓرأ  أَمرَ  أنه روي ﴾َساَقۡيَها َٓٓعنَٓوَكَشَفۡتٓٓۡل 

 ووضع ،البحر حيوانات فيه وألقى ،املاء حتته من وأجرى ،أبيض زجاج من صحن ه قرص   ببناء قدومها قبل

ۥٓقَاَلٓ﴿ ساقيها عن فكشفت راكدا   ماء ظنته أبرصته فلام ،عليه فجلس صدره يف رسيره  ماء تظنينه ما إن ﴾إِنَّه 

د ٓٓحٓ ََصۡٓ﴿ َمرَّ ِن﴿ ُمَملَس ﴾مُّ ِٓٓقَالَۡتٓ﴿ الزجاج من ﴾قََوارِيَر ٓٓم  َٓٓرب  ِ
 :وقيل الشمس. بعباديت ﴾َنۡفِسَٓٓظلَۡمت ٓٓإِن 

ۡسلَۡمت ٓ﴿ اللجة يف يغرقها أنه حسبت فإهنا ،السالم عليه بسليامن بظني
َ
لَۡيَم نََٓٓمعََٓٓوأ ِٓٓس  ِّٓٓلِلَّ  فيام ﴾٤٤ٓٱلَۡع لَِميَٓٓرَب 

جها أنه يف اخت لف وقد عباده. به أَمرَ  جها أو تزوَّ  مهدان. ملك تبَّع ذي من زوَّ
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َٓٓٓولََقدۡٓ﴿ (45) رَۡسلَۡنا
َ
ودَٓٓإَِلٓ ٓأ مَۡٓٓثم  َخاه 

َ
آأ َٓص لِح 

نِٓ
َ
وا ٓٓأ َٓٓٱۡعب د  مۡٓٓفَإِذَا﴿ تعاىل اهلل اعبدوا بأن ﴾ٱّللَّ ٓه 

 التفرق ففاجؤوا ﴾٤٥ََٓيۡتَِصم ونَٓٓفَرِيَقانِٓ

 فريق. وكفر فريق فآمن ،واالختصام

ي ِئَةِٓتَۡستَۡعِجل ونَٓٓلِمََٓٓي َقوۡمِٓٓقَاَلٓ﴿ (48)  ﴾بِٱلسَّ

 [77 ]األعراف: ﴾تَِعُدنَا بَِما ائْتِنَا﴿ :فتقولون ،بالعقوبة

َسنَةِٓ َٓقۡبَلٓ﴿ روهنا ،التوبة قبل ﴾ٱۡۡلَ  إىل فتؤخِّ

 َصَدَق  إن :يقولون كانوا فإهنم العقاب؟ نزول

ه بْنا إيعاد  ونَٓتَۡستَغۡٓٓلَۡوَّلٓ﴿ حينئذ ت  َٓٓفِر   قبل ﴾ٱّللَّ

مۡٓ﴿ نزوله  ال فإهنا ،بقبوهلا ﴾٤٦ٓت ۡرَۡح ونَٓٓلََعلَّك 

 حينئذ. تقبل

نَآقَال وا ٓ﴿ (47) ۡ يَّ َٓوبَِمنٓبَِكٓ﴿ تشاءمنا ﴾ٱطَّ
َعَك ٓ  بيننا وَوَقعَ  الشدائد علينا تتاَبَعْت  إِذ ﴾مَّ

مۡٓٓقَاَلٓ﴿ دينكم اخرتعتم منذ االفرتاق  ﴾َطىئِر ك 

كم منه جاء الذي سبب كم ِ ِٓٓعندَٓ﴿ رش   وهو ﴾ٱّللَّ

. ه  نت مۡٓٓبَۡلٓ﴿ عنده املكتوب   عمل كم أو َقَدر 
َ
ٓقَوۡم ٓٓأ

ترَبون ﴾٤٧ٓت ۡفتَن ونَٓ  والرضاء. الرساء بتعاقب خت 

ونَٓ﴿ أنفس تسعة ﴾رَۡهطلٓٓتِۡسَعةٓ ٓٱلَۡمِدينَةِِٓٓفَٓٓوََكنَٓ﴿ (46) ۡفِسد  ۡرِضِٓٓفٓٓي 
َ
ونََٓٓوَّلٓٓٱِۡل  شأهنم :أي ﴾٤٨ٓي ۡصلِح 

 الصالح. شائبة( )أي: شوب عن اخلالص اداإِلفس

وا ٓٓقَال وا ٓ﴿ (46) َِٓٓتَقاَسم  ۥ﴿ (بالقسم بعضا   بعضهم أَمرَ  )أي: ﴾بِٱّللَّ ۥٓنَل بَي ِتَنَّه  ۡهلَه 
َ
 وأهله صاحلا   َلنباغَتنَّ  ﴾َوأ

ولَنَّٓٓث مَّٓ﴿ ليال   ۡهلِهِۦَٓمۡهلَِكَٓٓشِهۡدنَآَما﴿ دمه لويلِّ  ﴾لَِوِل ِهِۦٓنَلَق 
َ
ينا أن فضال   ﴾أ  ﴾٤٩ٓلََص ِدق ونَِٓٓإَونَّا﴿ إهالكهم َتَولَّ

 لصادقون. إنا ونحلف  

وا ٓ﴿ (50)  سببا   جعلناها بأن ﴾اَمۡكرٓ َٓوَمَكۡرنَا﴿ (بينهم باملوافقة :أي) املواضعة هبذه ﴾اَمۡكرٓ َٓوَمَكر 

مۡٓ﴿ إِلهالكهم ونََّٓٓلٓٓوَه   يف مسجد احلجر يف والسالم الصالة عليه لصالح كان أنه روي بذلك. ﴾٥٠ٓيَۡشع ر 

 الشعب إىل فذهبوا ،الثالث قبل أهله ومن منه فنفرغ ،ثالث إىل منا َيفرغ أنه زعم :فقالوا ،فيه يصل ِشعب  

 الباقون وهلك ،ثمة فهلكوا ،الشعب فم عليهم فطبقت ،جتاههم( )أي: ِحياهلم صخرة عليهم فوقع ،ليقتلوه

  :تعاىل قوله إليه أشار كام بالصيحة. أماكنهم يف

رۡٓ﴿ (51) نَّآَمۡكرِهِمَۡٓٓع قِبَةٓ ََٓكنََٓٓكۡيَفٓٓفَٱنظ 
َ
مۡٓٓأ ۡرَن ه  مَۡٓٓدمَّ ُۡجَعِيََٓٓوقَۡوَمه 

َ
 .(]النسفي[ )بالصيحة ﴾٥١ٓأ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤٹٹٹٿٹٿٿ

ڄڄڦڄڦڦڦڤڤڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ

ککککڑڑژژڈ

ڳڳڳگگگگ

ڻںںڱڱڱڱڳ

ہہۀۀڻڻڻ

ۓۓےھےھھھہہ

ۆۇۇڭڭڭڭ

ۅۋۋٴۇۈۈۆ

ېېېېۉۉۅ

 ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى
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مۡٓٓفَتِلَۡكٓ﴿ (52) . ﴾َخاوِيََۢةٓب ي وت ه  ٓوا ٓ ٓبَِما﴿ منهدمة   ساقطة   أو خالية  ﴿ ظلمهم بسبب ﴾َظلَم 
َٓذ لِكَِٓٓفٓٓإِنَّٓ

ونَٓيَٓٓل َِقۡومٓلٓٓأَليَةٓ   فيتَّعظون. ﴾٥٢ٓۡعلَم 

َنَۡينَا﴿ (53)
َ
ِينََٓٓوأ ونََٓٓوََكن وا ٓ﴿ معه ومن صاحلا   ﴾َءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ وا فلذلك ،واملعايص الكفر ﴾٥٣َٓيتَّق  ص   خ 

 بالنجاة.

ا﴿ (54) ت ونَٓٓلَِقۡوِمهِۦٓٓٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ السالم عليه لوطا   واذكر ﴾َول وط 
ۡ
تَأ
َ
نت مۡٓٓٱلَۡف ِحَشةَٓٓأ

َ
وَٓوأ  تعلمون ﴾٥٤ٓنَٓت ۡبِص 

 كانوا ألهنم ،بعض من بعضكم يبرصها أو ؛أقبح   بقبحها العاملِ  من القبائح واقرتاف   ،القلب َبرَصِ  ِمنْ  ،ف حشها

 أفحَش. فتكون هبا يعلنون

مۡٓ﴿ (55) ئِنَّك 
َ
ت ونَٓٓأ

ۡ
ه الفاحشة، إلتياهنم بيان   ﴾َشۡهَوةٓ ٓٱلر َِجاَلَِٓٓلَأ  قبحه، عىل للداللة بالشهوة وتعليل 

ِن﴿ الوطر قضاء ال ،النسل طلب املواقعة يف احلكمة أن عىل تنبيهِ وال لقنَ  الاليت ﴾ٱلن َِسآءِ ٓٓد ونِٓٓم   لذلك خ 

نت مۡٓٓبَۡلٓ﴿
َ
 أو والقبيح. احلََسنِ  بني يميِّز ال سفيها   يكون أو قبحها. جيهل من فعل تفعلون ﴾٥٥ََٓتَۡهل ونَٓٓقَۡوم ٓٓأ

 العاقبة. جتهلون
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ٓٓٓقَۡوِمهِۦٓٓٓاَبَٓجوَََٓٓكنََٓٓفَما﴿ (58) نٓإِّلَّ
َ
ٓقَال ٓوا ٓٓأ

ٓوا ٓ ۡخرِج 
َ
ِنٓل وطٓلَٓءاَلٓٓأ ۡمٓ ٓم  مۡٓٓقَۡريَتِك  ٓٓإِنَّه  نَاس 

 
ٓأ

ونَٓ ر  هون :أي ﴾٥٦َٓيتََطهَّ  عن أو أفعالنا عن يتنزَّ

ون ،األقذار  يقولون )أقول: قذرا   فعلنا ويعد 

 .(للعذاب استحقوا حتى استهزاء

َنَۡيَن هٓ ﴿ (57)
َ
ۥٓٓٓفَأ ۡهلَه 

َ
َٓٓوأ ۥٓإِّلَّ تَه 

َ
ۡرَن َهآٱۡمَرأ ٓقَدَّ

رنا ﴾٥٧ٓٱلَۡغ ِبِينَِٓٓمنَٓ  يف الباقني من كوهَنا قدَّ

 العذاب.

ۡمَطۡرنَا﴿ (56)
َ
َطرٓ َٓعلَۡيِهمَٓوأ  حجارة) ﴾آ مَّ

َٓمَطرٓ ٓفََسآءَٓ﴿ (صاحبها اسم عليها مكتوبا  
نَذرِينَٓ  .(]النسفي[ اإلنذار يقبلوا مل الذين) ﴾٥٨ٓٱلۡم 

ِٓٓدٓ ٱۡۡلَمۡٓٓق لِٓ﴿ (56) ٓ ٓوََسَل مٓ ّٓلِلَّ ِينَِٓٓعبَادِهََِٓٓعَ ٓٱَّلَّ
 عليه قصَّ  ما بعد - ملسو هيلع هللا ىلص رسوله أَمرَ  ﴾ٱۡصَطَفى ٓ

 جلَّ  شأنه وِعظم قدرته كامل عىل الدالة القصص

 الكربى اآليات من رسله به َخصَّ  وما وعال،

 عىل والسالم بتحميده - العدا من واالنتصار

 تقدمهم وحق لفضلهم وعرفانا   ،أحواهلم من َجهل ما علَّمه أو عليهم. نعمأ ما عىل شكرا   ،عباده من املصطَفنْي 

َسلِّمَ  ،قومه كفرة هالك عىل ُيمده بأن السالم عليه لوطا   أو الدين. يف واجتهادهم  مةبالعص اصطفاه من عىل وي 

ٓ ﴿ اهلالك من والنجاة الفواحش من آَخۡيٓ َٓءاّلٓلَّ مَّ
َ
ونَٓٓأ مو ،هلم إلزام   ﴾٥٩ٓي ّۡشِك   من إذ لرأهيم؛ وتسفيه   ،هبم هتك 

 خري. كلِّ  مبدأ هو من وبني بينه يواِزن حتى رأسا   أرشكوه فيام خري ال أن املعلوم

نۡٓ﴿ (80) مَّ
َ
َم َو تَِٓٓخلَقَٓ أ ۡرَضٓٓٱلسَّ

َ
نَزَلٓ﴿ املنافع ومبادئ الكائنات أصول هي التي ﴾َوٱِۡل

َ
مَٓوأ  ﴾لَك 

ِنَٓ﴿ ألجلكم َمآءِٓٓم  ۢنبََٓٓمآءٓ ٓٱلسَّ
َ
 املختلفة البهية احلدائق إنبات أن عىل والتنبيه   ﴾َبۡهَجةلٓٓذَاَتَٓٓحَدآئِقَٓٓبِهِۦٓتۡنَافَأ

ا﴿ :تعاىل بقوله إليه أشار كام ،غريه عليه َيقدر   ال املتشاهبة املواد من الطباع املتباعدة األنواع مََۡٓٓكنَٓٓمَّ نٓلَك 
َ
ٓأ

ٓ ٓٓت ۢنبِت وا ٓ ٓ﴿ البساتني وهي احلدائق؛ شجر ﴾َشَجرََها
َ
عَٓٓءَِل ه ٓأ ِ ٓٓمَّ ْقَرن   أغريه ﴾ٱّللَّ عل به ي  د وهو رشيكا   له وجي   املتفرِّ

مۡٓٓبَۡلٓ﴿ والتكوين! باخللق  التوحيد. هو الذي احلق عن ﴾٦٠َٓيۡعِدل ونَٓٓقَۡوم ٓٓه 

مَّن﴿ (81)
َ
ۡرَضَٓٓجَعَلٓٓأ

َ
 استقرار يتأتى بحيث وتسويتها املاء من بعضها (بإظهار )أي: بإبداء ﴾اقََرارٓ ٓٱِۡل

ٓٓٓوََجَعَلٓ﴿ عليها والدواب نساناإلِ  نَۡه رٓ ﴿ وسطها ﴾ِخَل لََها
َ
 فيها تتكون جباال   ﴾َرَو ِسَٓٓلََهآوََجَعَلٓ﴿ جارية ﴾اأ

 والروم فارس  خليجي أو ،لحواملا العذب ﴾ٱۡۡلَۡحَرۡينَِٓٓبۡيَٓٓوََجَعَلٓ﴿ املنابع حضيضها من وتنبع املعادن

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺڀٺڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڤڦڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ

ککککڑڑژژڈ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھھہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ۉۅۉۅۋۋٴۇ

ەئەئائائىىېېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 حئجئیییىئیىئىئېئېئ
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ا ٓ﴿ (منه بتشعَّ  ما البحر من اخلليج)و ءَِل ه ٓ﴿ [53 ]آية: الفرقان سورة يف بيانه مرَّ  وقد برزخا . ﴾َحاِجز 
َ
عَٓٓأ ِ ٓٓمَّ ٓٱّللَّ

مۡٓٓبَۡلٓ ۡكََّث ه 
َ
 به. فيرشكون احلقَّ  ﴾٦١َٓيۡعلَم ونََّٓٓلٓٓأ

مَّن﴿ (82)
َ
ٓٓأ ِيب   من تعاىل اهلل إىل وءاللج إىل به ما شدة   أحوجه الذي :املضطر   ﴾َدََعه ٓٓإِذَآٱلۡم ۡضَطرََّٓٓي 

ٓوَٓ﴿ االضطرار وٓءَٓٓيَۡكِشف  مۡٓ﴿ يسوؤه ما اإِلنسان عن ويدفع ﴾ٱلسُّ لََفآءََٓٓويَۡجَعل ك  ۡرِضٓ ٓخ 
َ
 بأن ،فيها خلفاء ﴾ٱِۡل

ثكم ءَِل ه ٓ﴿ قبلكم ممن فيها والترصف سكناها ورَّ
َ
عَٓٓأ ِ ٓٓمَّ كم الذي ﴾ٱّللَّ ٓ﴿ واخلاصة العامة النعم هبذه خصَّ ٓقَلِيل 

ا ونَٓٓمَّ ر   للفائدة. املزُية احلقارة أو العدم   بالقلة واملراد ؛قليال   كرا  تذ آالءه تذكرون :أي ﴾٦٢ٓتََذكَّ

مَّن﴿ (83)
َ
مۡٓٓأ ل َم تِِٓٓفَٓٓيۡهِديك  ِٓٓظ  َب 

 الليايل ظلامت والظ ل امت   األرض. وعالمات بالنجوم ﴾َوٱۡۡلَۡحرِٓٓٱلۡ

َِي حَٓٓي رِۡسل َٓٓمنوَٓ﴿ الطرق مشتبهات أو .فيهام( الظلامت )لوقوع للمالبسة َواْلَبْحرِ  اْلرَبِّ  إىل أضافها َٓبۡيَٓٓب ّۡشَ آٱلر 
ٓٓيََديۡٓ  الطبقة من الصاعدة نةاألدخ معاودة   الرياح تكون يف األكثر السبب أن صحَّ  ولو املطر. يعني ﴾رَۡۡحَتِهِۦٓ 

ها نكساراِل  الباردة  ،تعاىل اهلل َخْلِق  من لذلك والقابلية الفاعلية األسباب أن شك فال اهلواء ومتوجيها حرِّ

ءَِل ه ٓ﴿ للمسبَّب فاعل   للسبب فاعل  وال
َ
عَٓٓأ ِ ٓٓمَّ ٓ ٓتََع َلٓ﴿ !ذلك من يشء عىل يقدر ﴾ٱّللَّ آٱّللَّ ونََٓٓعمَّ  ﴾٦٣ٓي ّۡشِك 

 املخلوق. العاجز مشاركة عن اخلالق القادر اهلل تعاىل
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مَّن﴿ (84)
َ
ا ٓٓأ هۥ ٓث مَّٓٓٱۡۡلَلۡقََٓٓيۡبَدؤ   والكفرة   ﴾ي عِيد 

 باحلجج جوجونحم فهم اإِلعادة أنكروا وإن

مَٓوَمن﴿ عليها ةالدالَّ  ِنَٓٓيَۡرز ق ك  َمآءِٓٓم  ٓٱلسَّ
ۡرِضٓ 
َ
ءَِل ه ٓ﴿ وأرضية؟ ساموية بأسباب :أي ﴾َوٱِۡل

َ
ٓأ

عَٓ ِ ٓٓمَّ مَۡٓٓهات وا ٓٓق ۡلٓ﴿ ذلك؟ يفعل ﴾ٱّللَّ  ﴾ب ۡرَه نَك 

نت مۡٓٓإِن﴿ ذلك من يشء عىل يقدر غريه أن عىل ٓك 
 من درةالق كامل فإن ،إرشاككم يف ﴾٦٤َٓص ِدقِيَٓ

 األلوهية. لوازم

ٓٓق ل﴿ (85) َم َو تِِٓٓفَٓٓمنَٓيۡعلَمٓ ّٓلَّ ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
َٓوٱِۡل

ٓٓٱلَۡغۡيَبٓ  بالقدرة تعاىل اختصاصه بنيَّ  لّما ﴾ٱّللَّ  ٓٓإِّلَّ

 وهو ،له كالالزم هو ما أتَبَعه   العامة الفائقة التامة

ونََٓٓوَما﴿ الغيب بعلم التفرد ر  يَّانَٓٓيَۡشع 
َ
ۡبَعث ونَٓٓأ ٓي 

 ي نرَشون. متى ﴾٦٥

مۡٓٓٱدَّ َركَٓٓبَلِٓ﴿ (88) ه   نفى ملّا ﴾ٱٓأۡلِخَرةِ ِٓٓفِٓٓعلۡم 

د الغيب علمَ  عنهم  بام شعورهم بنفي ذلك وأكَّ

 أن وبنيَّ  عنه أرضب بأن فيه بالغ حمالةَ  ال مآهلم هو

 ينبغي كام يعلمونه ال حمالة ال كائنة القيامة أن وهو واآليات احلجج من علمهم أسباب فيه وتكامل انتهى ما

مۡٓٓبَۡلٓ﴿ ِۡنَها َٓٓشك لِٓٓفٓٓه  مٓبَۡلٓ﴿ دليال   عليه جيد ال أمر   يف ريَّ حت كمن ﴾م  ِۡنَهآه  ونَٓٓم   دالئلها يدركون ال ﴾٦٦َٓعم 

 بصريهتم. الختالل

ِينََٓٓوقَاَلٓ﴿ (87) ٓوا ٓٓٱَّلَّ ءِذَآَكَفر 
َ
نَّآأ ٓٓٓات َر ب ٓٓك  نَا ئِنَّآوََءابَآؤ 

َ
ونَٓٓأ ۡخرَج   يف ترد دهم )أي: لعَمِهِهم كالبيان ﴾٦٧ٓلَم 

 احلياة. إىل الفناء حال من أو ،األجداث من اإِلخراج   باإِلخراج واملراد .الضالل(

نَآََنۡنٓ َٓه َذآو ِعۡدنَآلََقدۡٓ﴿ (86) ٓٓٓإِنۡٓ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص دحممَّ  وعدِ  قبلِ  من ﴾َقۡبل ٓٓمِنٓوََءابَآؤ  َٓٓٓه َذا َس ِطيٓ ٓإِّلَّ
َ
لِيَٓٓأ وَّ

َ
 ﴾٦٨ٓٱِۡل

 .(ليال   احلديث وهو ،سمر مجع) امركاألس هي التي

وا ٓٓق ۡلٓ﴿ (86) ۡرِضِٓٓفِٓٓسي 
َ
وا ٓٓٱِۡل ر  ۡجرِِميََٓٓع قِبَةٓ ََٓكنََٓٓكۡيَفٓٓفَٱنظ   وختويف   ،التكذيب عىل هلم هتديد   ﴾٦٩ٓٱلۡم 

 ائم.اجلر ترك يف باملؤمنني لطفا   ليكون ُمْجِرِميَ بال عنهم والتعبري قبلهم. باملكذبني نزل ما مثل هبم ينزل بأن

نَٓوَّلٓ﴿ وإعراضهم تكذبيهم عىل ﴾َعلَۡيِهمََۡٓٓتَۡزنَۡٓٓوَّلٓ﴿ (70) ا﴿ صدر   حرِج  يف ﴾َضۡيقٓلِٓفٓٓتَك  ِمَّ ٓم 
ونَٓ ر   الناس. من يعصمك تعاىل اهلل فإن ،مكرهم من ﴾٧٠َٓيۡمك 

ول ونَٓ﴿ (71) نت مۡٓٓإِن﴿ املوعود العذاب ﴾ٱلۡوَۡعدٓ َٓه َذآَمَتٓ َٓويَق   .﴾٧١َٓص ِدقِيَٓٓك 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڇڍڇڇ

گگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

خبحبجبيئىئمئحئجئییی

 جثيتىتمتختحتجتيبىبمب
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نَٓعَسٓىٓق ۡلٓ﴿ (72)
َ
ونَٓٓأ مَٓردَِفٓٓيَك  ٓ﴿ وحلقكم تبعكم ﴾لَك  ِيَٓبۡعض   وهو حلوله؛ ﴾٧٢ٓتَۡستَۡعِجل ونَٓٓٱَّلَّ

 بدر. يوم عذاب

(73) ﴿
وَٓربََّكِٓٓإَونَّٓ ٓٓفَۡضلٓ ََّٓل  ۡكََّثَه مَۡٓٓوَل ِكنَّٓ﴿ املعايص عىل عقوبتهم لتأخري ﴾ٱنلَّاِسََٓٓعَ

َ
ونََّٓٓلٓٓأ ر   ﴾٧٣ٓيَۡشك 

 وقوعه. بجهلهم يستعجلون بل ،يشكرونه فال ،فيه النعمة حق يعرفون ال

(74) ﴿
مۡٓٓت ِكنَُّٓٓمآَلَۡعلَمٓ َٓربََّكِٓٓإَونَّٓ ور ه  د  ۡعلِن ونََٓٓوَما﴿ ختفيه ما ﴾ص   عليه. فيجازهيم ،عداوتك من ﴾٧٤ٓي 

َمآءِِٓٓفََٓٓغٓئِبَةلِٓٓمنَۡٓٓوَما﴿ (75) ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
ٓ﴿ فيهام خافية   ﴾َوٱِۡل بِٓٓكَِت بٓلِٓفٓٓإِّلَّ . ﴾٧٥ٓيٓ مُّ  أو اللوح واملراد بنيِّ 

 .(وأبدا   أزال   ويكون ماكان مجيع فيه فصل الذي هليإلا العلم وحرضة القضاء لوح هو )أقول: القضاء

(78) ﴿
رَۡءانََٓٓه َذآإِنَّٓ ٓٓٱلۡق  ٓ َٓيق صُّ ىءِيَلٓٓبَِنََٓٓٓعَ ۡكََّثَٓٓإِۡسَر

َ
ِيٓأ مۡٓٓٱَّلَّ ونَٓٓفِيهِٓٓه   والتنزيه كالتشبيه ﴾٧٦ََٓيۡتَلِف 

 .السالم عليهام واملسيح وعزير والنار اجلنة وأحوال
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ۥ﴿ (77) ۡؤِمنِيََٓٓورَۡۡحَة ٓٓىلَه دٓ ِٓإَونَّه   ﴾٧٧ٓل ِلۡم 

 به. املنتفعون فإهنم

(76) ﴿
مَٓيۡقِضَٓٓربََّكٓٓإِنَّٓ  بني بني ﴾بَيۡنَه 

ٓ﴿ إرسائيل  أو ،احلق وهو به ُيكم بام ﴾ِِب ۡكِمهۦِ 

وَٓ﴿ وعال جلَّ  بحكمته َرد   فال ﴾زٓ ٱلَۡعزِيٓوَه   قضاؤه ي 

 وحكمه. فيه يقيض ما بحقيقة ﴾٧٨ٓٱلَۡعلِيمٓ ﴿

(76) ﴿ٓۡ َٓٓفتََوكَّ ِ ََٓٓعَ  بمعاداهتم تبالِ  وال ﴾ٱّللَّ

ٓٓإِنََّكٓ﴿ بِيِٓٓٱۡۡلَق ََِٓٓعَ  احلق وصاحب   ،﴾٧٩ٓٱلۡم 

 ونرصه. تعاىل اهلل بحفظ بالوثوق حقيق  

 آخر تعليل ﴾ٱلَۡمۡوَتٓ ٓت ۡسِمعٓ َّٓلٓٓإِنََّكٓ﴿ (60)

 عن طمعه يقطع إنه حيث من بالتوكل لألمر

 )أي: ومعاضدهتم (متابعتهم )أي: مشايعتهم

بِّهوا وإنام رأسا . (معاونتهم  لعدم باملوتى ش 

تىل ما باستامع انتفاعهم بِّهوا كام ،عليهم ي   بالصم ش 

مَّٓٓت ۡسِمعٓ َٓوَّلٓ﴿ :تعاىل قوله يف ََعٓءَٓٓٱلصُّ َٓولَّۡوا ٓٓإِذَآٱَّلُّ
ۡدبِرِينَٓ . احلالة هذه يف إسامعهم فإن ﴾٨٠ٓم   أبعد 

(61) ﴿ٓٓ نَتَٓٓوَما
َ
ۡمِٓٓبَِه ِديٓأ  ما :أي ﴾ت ۡسِمعٓ ٓإِن﴿ بالبرص إال حتصل ال اهلداية حيث ﴾َضَل لَتِِهۡمٓ َٓعنٓٱلۡع 

ك جيدي ٓ﴿ إسامع  ونََٓٓفه م﴿ كذلك تعاىل اهلل علم يف هو َمنْ  ﴾َي تِنَاأَِبٓي ۡؤِمنٓ َٓمنٓإِّلَّ ۡسلِم   صون.خملِ  ﴾٨١ٓمُّ

عدوا ما ووه معناه؛ وقوع دنا إذا ﴾َعلَۡيِهمۡٓٓٱلَۡقۡول َٓٓوَقعَِٓٓإَوذَا﴿ (62) ۡخرَۡجنَا﴿ والعذاب البعث من به و 
َ
ٓأ

مۡٓ ِنََٓٓدٓابَّةٓ ٓلَه  ۡرِضٓٓم 
َ
 أن روي .(تطلبه :أي ،الكافر جتس   ألهنا اسةجسَّ  الدابة سميت :قيل) اسةاجلسَّ  وهي ﴾ٱِۡل

 والزغب) طالب يدركها وال هارب يفوهتا ال ،وجناحان وريش وزغب قوائم أربع وهلا ،ذراعا   ستون طوهلا

 من :فقال خمرجها؟ أين من :سئل والسالم الصالة عليه أنه وروي .(الفرخ ريش عىل الصفر الشعرات هو

مۡٓ﴿ احلرام املسجد يعني ،تعاىل اهلل عىل حرمة املساجد أعظم ه   ومعها خترج أهنا وروي الكالم. من ﴾ت َكل ِم 

 (سجوده مكان )أي: املؤمن مسجد يف بالعصا فتنكت ،والسالم الصالة عليهام سليامن وخاتم موسى عصا

﴿ وجهه فيسودّ  سوداء نكتة الكافر فأن يف وباخلاتم ،وجهه فيبيض بيضاء نكتة
نَّٓ
َ
 ﴾َي تِنَاأَِبََٓكن وا ٓٓٱنلَّاَسٓٓأ

 يتيقنون. ال ﴾٨٢ٓي وقِن ونََّٓٓلٓ﴿ القرآن :وقيل تعاىل. اهلل آيات من فإهنا أحواهلا. وسائر خروِجها

ٓ َٓويَۡومَٓ﴿ (63) ةلٓٓك  ِِٓٓمنََٓنّۡش  مَّ
 
ِمَّن﴿ القيامة يوم :يعني (الناس من مجاعة )أي: ﴾افَوۡجٓ ٓأ ٓي َكذ ِب ٓٓم 

بني فوجا   :أي ﴾َي تِنَاأَِب مۡٓ﴿ مكذِّ ونََٓٓفه   كثرة عن عبارة وهو ليتالحقوا. آخرهم عىل أوهلم ُيبس ﴾٨٣ٓي وزَع 

 أطرافهم. وتباعد عددهم

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

کککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےےھھھھہہہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېۉېۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

خبمبحبجبيئىئمئحئجئیی

 يثىثمثجثيتىتمتختحتجتيبىب
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ٓى﴿ (64) ۡبت مٓقَاَلٓ﴿ املحرش إىل ﴾َجآء وٓإِذَآَحتَّ َكذَّ
َ
وا َٓٓولَمَۡٓٓي ِتٓأَِبٓأ ِيط  آبَِهآَت   بادئ هبا أكذبتم :أي ﴾ِعلۡم 

اذَا﴿ التكذيب؟ أو بالتصديق حقيقة وأهنا (بحقيقتها )أي: بكنهها علمكم ُييط نظرا   فيها ناظرين غري الرأي مَّ
َ
ٓأ

 غري يفعلوا مل إذ للتوبيخ( )أي: للتبكيت وهو ذلك؟ بعد تعملونه كنتم يشء أيَّ  أم ﴾٨٤َٓتۡعَمل ونَٓٓنت مۡٓكٓ 

 ذلك. غري فعلنا يقولوا أن يقدرون فال ،اجلهل من التكذيب

 ﴾وا َٓظلَمٓ ٓبَِما﴿ ذلك بعد النار يف َكب هم وهو املوعود؛ العذاب هبم حلَّ  ﴾َعلَيۡهِمٓٱلَۡقۡول َٓٓوَوَقعَٓ﴿ (65)

مۡٓ﴿ تعاىل اهلل بآيات التكذيب وهو ظلمهم؛ بسبب ونََّٓٓلَٓٓفه   بالعذاب. لشغلهم باعتذار   ﴾٨٥ٓيَنِطق 

لَمۡٓ﴿ (68)
َ
 ألن .السالم عليهم الرسل وبعثة احلرش جتويز إىل ويرشدهم التوحيد هلم ليتحقق ﴾يََرۡوا ٓٓأ

 إبدال عىل َقِدرَ  من وأن ،قاهر بقدرة إال يكون ال بذاته متعني غري خمصوص وجه عىل والظلمة النور تعاقب

 فيه ليبرصوا النهار جعل من وأن ،األبدان مواد يف باحلياة املوت إبدال عىل َقِدرَ  واحدة مادة يف بالنور الظلمة

ِل   ال لعله معاشهم أسباب من سببا   نَّا﴿ وَمعادهم معاشهم يف مصاحلهم مجيع مناط هو بام خي 
َ
َۡلَٓٓجَعلۡنَآأ ٓٱلَّ

ن وا ٓلِيَسۡٓ ا َٓٓوٱنلََّهارَٓ﴿ والقرار بالنوم ﴾فِيهِٓٓك  ۡبِص  ﴿ فيه ليبرصوا ﴾م 
قون ﴾٨٦ٓي ۡؤمِن ونَٓٓل َِقۡومٓلٓٓأَلَي تلَٓٓذ لَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓ  )يصدِّ

 .(]النسفي[ فيعتربون

ورِِٓٓفٓٓي نَفخٓ َٓويَوۡمَٓ﴿ (67)  نفخة تتلوها ثم ،الفزع نفخة هي النفخة هذه )أقول: القرن أو الصور يف ﴾ٱلصُّ

َم َو تِِٓٓفَٓٓمنَٓفَفزِعَٓ﴿ (القبور من واخلروج اإلحياء نفخة ثم- املوت :أي - الصعق ۡرِضِٓٓفَٓٓوَمنٓٱلسَّ
َ
 من ﴾ٱِۡل

ٓ﴿ وقوعه لتحقق باملايض عنه وعربَّ  اهلول.  جربيل هم :قيل قلبه. يثبِّت بأن يفزع ال أنْ  ﴾ٱّللَّ  َٓٓشآءََٓٓمنٓإِّلَّ

 وقيل الشهداء. :وقيل العرش. وْحلة واخلََزنة احلور :وقيل سالم.ال عليهم وعزرائيل وإرسافيل وميكائيل

 يعم ما املراد ولعل .(والشهداء نبياءألوا املالئكة واملراد )أقول: مرة صعق ألنه والسالم الصالة عليه موسى

﴿ ذلك
ٓل تَۡوه َٓٓوك 

َ
 غرين.صا ﴾٨٧َٓد ِخرِينَٓ﴿ أمره إىل راجعون أو الثانية. النفخة بعد املوقف حارضون ﴾أ

بَاَلَٓٓوتََرى﴿ (66) رَُّٓٓوِهَٓ﴿ مكاهنا يف ثابتة   ﴾َجاِمَدةٓ ََٓتَۡسب َهآٱۡۡلِ َحاِبٓ َٓمرََّٓٓتم   ألن وذلك الرسعة. يف ﴾ٱلسَّ

ۡنعَٓ﴿ حركت ها تتبنيَّ  تكاد ال واحدة( هيئة )أي: واحد ت  سم يف حتركت إذا الكبار األجرام ِٓٓص  ِيٓٓٓٱّللَّ ۡتَقنَٓٓٱَّلَّ
َ
َّٓٓأ ٓك 

ء  ٓ اه خلَقه كمأح ﴾ََشۡ ۥ﴿ ينبغي ما عىل وسوَّ  ،وبواطنها األفعال بظواهر عامل   ﴾٨٨َٓتۡفَعل ونَٓٓبَِمآَخبِي  ٓٓإِنَّه 

  :تعاىل قال كام عليها فيجازيكم
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ۥٓبِٱۡۡلََسنَةَِٓٓجآءََٓٓمن﴿ (66) ِۡنَهآَخۡي ٓٓفَلَه   إذ ﴾م 

 ،بالفاين والباقي ،باخلسيس الرشيف له ثبت

ۥ﴿ )أقول: بواحدة مئة وسبع ِۡنَهآَخۡي ٓٓفَلَه   يريد ﴾م 

 ،يدوم والثواب ينقيض العمل فإن ،ضعافإلا

 جل اخلالق السيد وفعل العبد فعل بني ما وشتان

ِنٓوَه م﴿ ([الكشاف انظر] وعال َٓءاِمن ونَٓٓيَوَۡمئِذٓ ٓفََزعٓلٓم 
 القيامة. يوم عذاِب  خوَف  به يعني ﴾٨٩

ي ِئَةَِٓجآءََٓٓوَمن﴿ (60)  لرشكبا :قيل ﴾بِٱلسَّ

بَّۡتٓ﴿ مۡٓٓفَك  ه  وه  ب وا ﴾ٱنلَّارِِٓٓفٓٓو ج   عىل فيها فك 

َۡزۡونََٓٓهۡلٓ﴿ وجوههم َٓٓت  نت مَۡٓٓمآإِّلَّ  ﴾٩٠َٓتۡعَمل ونَٓٓك 

 ذلك. هلم قيل أي

(61) ﴿ٓٓ َما ِمۡرت ٓٓإِنَّ
 
نۡٓٓأ

َ
ۡعب دَٓٓأ

َ
ٓٓأ َِٓٓربَّ ةَِٓٓه ِذه ٓٱۡۡلَِۡلَ

ِي َمَهآٱَّلَّ  هلم يقول بأن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أَمرَ  ﴾َحرَّ

 أحوال ورشح واملَعاد املبدأ بنيَّ  ما بعد ذلك

 ،كملت وقد الدعوة أتم قد بأنه إشعارا   ،القيامة

 يف واالستغراق بشأنه االشتغال إال بعد عليه وما

َُّٓٓوََّل ۥ﴿ لشأهنا وتعظيم هلا ترشيف إِلضافةا هبذه مكة وختصيص   .وعال جلَّ  ربه عبادة ءل ٓٓك  لكا   َخلقا   ﴾ََشۡ  وم 

ِمۡرت ٓ﴿
 
نَۡٓٓوأ

َ
ٓٓأ

َ
ونَٓأ  .اإلسالم ملة عىل الثابتني أو ،املنقادين ﴾٩١ٓٱلۡم ۡسلِِميَِٓٓمنَٓٓك 

نۡٓ﴿ (62)
َ
تۡل َوا َٓٓوأ

َ
ۡرَءاَنٓ ٓأ  عىل أو فشيئا . شيئا   تالوته يف حقائقه يل لتنكشف تالوته عىل أواظب وأن ﴾ٱۡلق 

َما﴿ ذلك يف إياي باتباعه ﴾ٱۡهَتَدىٓ َٓفَمنِٓ﴿ اتباعه ٓنِلَۡفِسهَِٓٓيۡهَتِديٓفَإِنَّ  ﴾َضلََّٓٓوَمن﴿ إليه عائدة منافعه فإن ﴾ۦ 

ۡلٓ﴿ بمخالفتي َٓٓٓفق  َما نَا ٓٓإِنَّ
َ
نِذرِينَِٓٓمنَٓٓأ  ،البالغ إاِلَّ  الرسول عىَل  ما إذْ  ،يشء ضالله وبالِ  من علَّ  فال ﴾٩٢ٓٱلۡم 

. وقد  َبلَّْغت 

ۡمدٓ َٓوق لِٓ﴿ (63) ِٓٓٱۡۡلَ ة نعمة عىل ﴾ّلِلَّ مۡٓ﴿ به لعملل قنيووفَّ  منيعلَّ  ما عىل أو ،النبوَّ ِيك  َٓسي 
 اهلل آيات أهنا ﴾َفتَۡعرِف وَنَها ٓ﴿ اآلخرة يف أو ،األرض دابة وخروج بدر كوقعة نيا؛الد يف القاهرة ﴾َءاَي تِهِۦ

آبَِغ فِلٓ َٓربَُّكَٓٓوَما﴿ املعرفة تنفعكم ال حني ولكن ،تعاىل  عذابكم تأخري أن حتسبوا فال ﴾٩٣َٓتۡعَمل ونََٓٓعمَّ

 عاملكم.أ عن سبحانه لغفلته

 النمل سورة يف تعاىل اهلل رْحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

 ڱڱڱڳڳڳگڳگگگ
 

و ٓالَقَصِصَٓٓرة ٓس 
¬ 

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےھھھھہہہہ

ۇڭڭڭڭۓۓے

ۅۋٴۇۋۈۈۆۆۇ

ىىېېېېۉۉۅ

 ۇئوئوئەئەئائائ
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¬ 
 قصصال سورة

   غ  ت  ب  ن   ال  ﴿ قوهل: إىل ﴾اب  ت  ك  ال   م  اه  ن  ي  آت   ين  اّلَّ  ﴿ تعاىل: قوهل إال قيل:و مكيَّة،
 
 ﴾ني  ل  اه  ال

 آية وثمانون ثمان ويه
بِيِٓٓٱلِۡكَت بَِٓٓءاَي ت ٓٓتِلَۡك١ٓٓٓطٓسمٓٓ﴿ (2ـ1)  املصالح عجلمي اجلامع قلبك عىل املنزل )أي: ﴾٢ٓٱلۡم 

بِيِٓ﴿و واألخروية الدنيوية   (.[تعاىل اهلل رْحه بينيللرش املنري الرساج] الباطل من احلق املظهر :أي ﴾ٱلۡم 

ِِٓٓمنَٓعلَۡيَكَٓٓنۡتل وا ٓ﴿ (3) وَسٓ ٓنَّبَإ ني ﴾بِٱۡۡلَق ِٓ﴿ نبئهام بعضِ  ﴾َوفِرَۡعۡونَٓٓم  قِّ  ألهنم ﴾٣ٓي ۡؤِمن ونَٓٓلَِقۡومٓل﴿ حم 

 به. املنتفعون

(4) ﴿
ۡرِضِٓٓفَٓٓعَلٓٓفِرَۡعۡونَٓٓإِنَّٓ

َ
ۡهلََهآوََجَعَلٓ﴿ مرص أرضِ  ﴾ٱِۡل

َ
 فيام (يطيعونه )أي: هيشيعون فرقا   ﴾اِشيَعٓ ٓأ

 العداوة بينهم (ألقى )أي: أغرى بأن أحزابا   أو عمل. يف صنف كل استعمل ،استخدامه يف أصنافا   أو يريد.

ٓ﴿ عليه يتفقوا ال كي مَۡٓٓطآئَِفةٓ ٓيَۡستَۡضعِف  ِۡنه  مۡٓٓي َذب ِحٓ ﴿ إرسائيل بنو وهم ﴾م  ۡبنَآَءه 
َ
ۦٓأ ۡمٓ َٓويَۡستَۡحِ  ذلك كان ﴾نَِسآَءه 

ۥ﴿ يده عىل ملكك يذهب إرسائيل بني يف مولود يولد :له قال اهنا  ك ألن ۡفِسِدينَِٓٓمنَََٓٓكنَٓٓإِنَّه   فلذلك ﴾٤ٓٱلۡم 

 فاسد. لتخي ل   األنبياء أوالد من كثري خلق قتل عىل اجرتأ

نَٓون رِيدٓ ﴿ (5)
َ
نَّٓٓأ ٓٓنَّم  ِينَََٓٓعَ وا ٓٓٱَّلَّ ۡرِضِٓٓفٓٓٱۡست ۡضعِف 

َ
َل  أن ﴾ٱِۡل مۡٓ﴿ بأسه من ذهمبإنقا عليهم نتفضَّ َٓوََنَۡعلَه 

ةٓ  ئِمَّ
َ
مني ﴾أ مٓ ﴿ الدين أمر يف مقدَّ  وقومه. فرعون ملك يف كان ملِا ﴾٥ٓٱلَۡو رِثِيََٓٓوََنَۡعلَه 
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نَٓ﴿ (8) ِ مَۡٓٓون َمك  ۡرِضِٓٓفٓٓلَه 
َ
 مرص أرضِ  ﴾ٱِۡل

 األمر وإِطالق التسليط هو لتمكنيوا والشام.

ن ودََٓٓوَه َم نَٓٓفِرَۡعۡونََٓٓون رِيَٓ﴿ َماوَج  مٓه   بني من ﴾ِمۡنه 

ا﴿ إرسائيل ونَََٓٓكن وا ٓٓمَّ  ذهاب من ﴾٦ََٓيَۡذر 

 منهم. مولود يد عىل وهالكهم ملكهم

(7) ﴿ٓٓ وَۡحۡينَا
َ
م ِٓٓإَِلٓىَٓوأ

 
وَسٓىٓأ  رؤيا أو بإهلام   ﴾م 

نۡٓ﴿
َ
ۡرِضعِيهِٓ ٓأ

َ
ِٓخۡفتِٓٓفَإِذَا﴿ إخفاؤه أمكنك ما ﴾أ
َسَّ  بأن ﴾َعلَۡيهِٓ لۡقِيهِٓ﴿ به ُي 

َ
 ،البحر يف ﴾ۡلَم ِٓٱِٓفٓٓفَأ

 (ضياعا   )أي: ضيعة   عليه ﴾ََّتَاِفَٓٓوَّلٓ﴿ النيل يريد

 ﴾إَِلِۡكَٓٓرآدُّوه ٓٓإِنَّا﴿ لفراقه ﴾ََتَۡزِنٓ َٓٓوَّلٓ﴿ شدة وال

ِٓمنَٓٓوََجاِعل وه ٓ﴿ عليه تأمنني بحيث ،قريب عن
رَۡسلِيَٓ  دعت الطلق رضهبا ملا أهنا روي ﴾٧ٓٱلۡم 

الت من قابلة باىل املوكَّ  ،فعاجلتها إرسائيل نيب بح 

 عينيه بني نور   هاهَلا األرض عىل موسى وقع فلام

 بحيث قلبها يف حب ه ودخل مفاصلها وارتعشت

 (أمه) فأرضعته ،(الوشاية )أي: السعاية من منعها

ِصها يف (اجلواسيس )أي: العيون واجتهد ،املواليد طلب يف فرعون ألحَّ  ثم ،أشهر ثالثة  تابوتا   له فأخذت ،تفح 

 النيل. يف فقذفته

ۥٓٓ﴿ (6) ونَٓٓفِرَۡعۡونََٓٓءال ٓٓفَٱِۡلََقَطه  مِۡٓٓلَك  و ٓ ٓلَه  ﴿ عليه احلامل بالغرض له تشبيها   ﴾وََحَزن ا ٓٓاَعد 
ٓفِرَۡعۡونَٓٓإِنَّٓ

َمآَوَه َم نَٓ ن وَده   ،ألجله ألوفا   قتلوا أن منهم (بغريب ليس )أي: ببدع فليس ،يشء كل يف ﴾٨ٓيَٓٓ َِخ ِطََٓٓكن وا ٓٓوَج 

هم ربَّى بأن تعاىل اهلل فعاقبهم مذنبني أو ُيذرون. كانوا ما هبم ويفعل ليكرب   يرب ونه أخذوه ثم  أيدهيم. عىل عدوَّ

ت َٓٓوقَالَتِٓ﴿ (6)
َ
َٓٓعۡيٓلٓق رَّت ٓ﴿ التابوت من أخرجته حني لفرعون أي ﴾فِرَۡعۡونَٓٓٱۡمَرأ ِ

ة هو ﴾َولََك ٓٓل   عني   قرَّ

 وعاجلها ،(بالربص مصابة )أي: برصاء ابنة له كانت ألنه أو أحبَّاه. لتابوتا من أخرج رأياه ملا ألهنام لنا

 (والسالم الصالة عليه موسى بريق )أي: بريقه برصها فلطَّخت ،اإِلنسان يشبه بحري حيوان بريق األطباء

 النسائي اإلمام أخرجه] هداها كام تعاىل اهلل هلداه لك هو كام يل هو :قال ولو ،يل ال لك :قال أنه احلديث ويف فربئت.

نَٓعَسٓى﴿ للتعظيم اجلمع بلفظ خطاب ﴾َتۡقت ل وه َّٓٓلٓ﴿ تعاىل[ اهلل رْحه
َ
ٓٓٓأ  (الربكة )أي: اليمن خمايل فيه فإن ﴾يَنَفَعنَا

وۡٓ﴿ بريقه الربصاء وبرء ،لبنا   إهبامه وارتضاعه ،عينيه بني نور من رأت ملِا وذلك ،النفع ودالئل
َ
 ﴾اَوََّلٓ َٓنتَِّخَذهۥ ٓأ

مۡٓ﴿ له أهل فإنه ،نتبنَّاه وأ ونََّٓٓلٓٓوَه  ر   التقاطه. يف اخلطأ عىل أهنم يشعرون ال وهم :أي ﴾٩ٓيَۡشع 

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇچڇچچچڃڃڃ

ڌڌڍڍڇڇ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓےۓے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائائىىېېېېۉ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 ییىئىئىئېئېئېئۈئ
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ۡصبَحَٓ﴿ (10)
َ
م ِٓٓف َؤادٓ َٓوأ

 
وَسٓ ٓأ  سمعت حني واحلرية اخلوف من َدمَهها ملِا ،العقل من صفرا   ﴾َف رَِغ  ٓٓم 

 من ،وقصته بأمره :أي ؛السالم عليه بموسى لت ظِهر ادتك أهنا ﴾بِهِۦَِٓل ۡبِديََٓكَدۡتٓٓإِن﴿ فرعون يد يف بوقوعه

نٓلَۡوَّلٓٓ﴿ لتبنِّيه الفرح أو ،الضجر فرط
َ
بَۡطنَآأ ٓ ٓرَّ ونَٓ﴿ والثبات بالصرب ﴾قَلۡبَِهآََعَ ۡؤِمنِيَِٓٓمنَِِٓٓلَك   من ﴾١٠ٓٱلۡم 

قني  وعطفه. فرعون بتبني ال بحفظه الواثقني من أو اهلل. بوعد املصدِّ

ۡختِهِۦَٓوقَالَۡتٓ﴿ (11)
 
يهِٓ ﴿ مريم ﴾ِِل ِ َۡتٓ﴿ خربه وتتبَّعي أثره اتبِّعي ﴾ق ص  ن بٓلَٓعنٓبِهِۦَٓفبَص   ب ْعد   عن ﴾ج 

مۡٓ﴿ ونََّٓٓلٓٓوَه  ر   أخته. أهنا أو ،تقص   أهنا ﴾١١ٓيَۡشع 

ۡمنَا﴿ (12) ها قبلِ  من ﴾َقبۡل ِٓٓمن﴿ املرضعات من يرتضع أن ومنعناه ﴾ٱلَۡمَراِضعََٓٓعلَۡيهِٓٓوََحرَّ  أثَره قصِّ

مَۡٓٓهۡلَٓٓفَقالَۡتٓ﴿ د لُّك 
َ
ٓىٓأ ۡهلََِٓٓعَ

َ
ۥَٓبۡيتٓلٓأ ل ونَه  مۡٓٓيَۡكف  مۡٓٓلَك  ونَََّٓٓل ۥٓوَه  ون ال ﴾١٢َٓن ِصح   وتربيته؟ إرضاعه يف يقرصِّ

مۡٓ﴿ :بقويل) أردت   إنام :فقالت ،بحاله خترِبَ  حتى فخذوها وأهَله لتعرف ه إهنا :قال سمعها ملا هامان أن روي ٓوَه 
ونَََّٓٓل ۥ  يد عىل وموسى بأمها فأتت ،يكفله بمن تأيت أن فرعون فأمرها ،ناصحون للملك وهم أي:( ﴾َن ِصح 

ل ه وهو يبكي فرعون  إال ثدي كلَّ  أبى فقد منه؟ أنت من :هلا فقال ،ثدهيا والتقم استأنس رُيها وجد فلام ،يعلِّ

 )أي: عليها وأجرى إليها فدفعه ،يَقبِلن إال بصبي   أوتى ال اللبن طيبة الريح طيِّبة امرأة إين :فقالت ،ثديك

  :تعاىل قوله وهو ،يومها من بيتها إىل به فرجعت ،(أجرا   أعطاها

ِهِۦٓإَِلٓىٓفََرَدۡدَن هٓ ﴿ (13) م 
 
نََّٓٓوِِلَۡعلَمَٓ﴿ بفراقه ﴾ََتَۡزنََٓٓوَّلٓ﴿ بولدها ﴾َعۡين َهآَتَقرََّٓٓكۡٓٓأ

َ
ِٓٓوَۡعدَٓٓأ ٓ ٓٱّللَّ  علمَ  ﴾َحق 

كَۡٓٓوَل ِكنَّٓ﴿ مشاهدة  
َ
مۡٓأ ونََّٓٓلََّٓٓثَه   فيه. فريتابون ،حق   وعَده أنَّ  ﴾١٣َٓيۡعلَم 
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ا﴿ (14) هۥ ٓبَلَغََٓٓولَمَّ دَّ ش 
َ
 يزيد ال الذي مبلغه ﴾أ

ه عليه  فإن ،سنة أربعني إىل ثالثني من وذلك ،َنْشؤ 

ه   ﴾َوٱۡستََوىٓى﴿ حينئذ يكمل العقل  (قامته )أي: َقد 

ۡكمٓ َٓءاَتۡيَن هٓ ﴿ وعقله ة   أي ﴾اح   ﴾ا ٓوَِعلۡمٓ ﴿ نبوَّ

 قبل وسْمتهم والعلامء احلكامء علم أو ،بالدين

ة إعطائه قبل )أي: استنبائه  وال يقول الف ،(النبوَّ

 ذلك ومثل ﴾َوَكَذ لَِكٓ﴿ فيه ي ستجهل ما يفعل

ه السالم عليه بموسى فعلنا الذي ََٓنۡزِي﴿ وأمِّ
ۡحِسنِيَٓ  إحساهنم. عىل ﴾١٤ٓٱلۡم 

 من آتيا   مرص دخلو ﴾ٱلَۡمِدينَةََٓٓوَدَخَلٓ﴿ (15)

ٓ ﴿ فرعون قرص ِنَۡٓٓغۡفلَةلِٓٓحيََِٓٓعَ ۡهلَِهآم 
َ
 يف ﴾أ

عتاد ال وقت ا ي   كان :قيل فيه. يتوقعونه وال دخوهل 

ٓفِيَهآفَوََجدَٓ﴿ العشاءين بني :وقيل ،القيلولة وقت
لَۡيِٓ ِٓمنَۡٓٓوَه َذآِشيَعتِهِۦِٓمنَٓه َذآَيۡقتَتَِلنِٓٓرَج 
ٓ ِهۦِ  و  مها ﴾َعد   دينه عىل (تبعه )أي: ايعهش ممن أحد 

 القبط وهم خمالفيه من واآلخر ،إرسائيل بنو وهم

ِيٓفَٱۡستََغ ثَهٓ ﴿ ِٓٓشيَعتِهِۦِٓمنٓٱَّلَّ ِيََٓعَ ِهِۦِٓمنۡٓٓٱَّلَّ و  وَسٓ ٓفََوَكَزهۥ ﴿ باإِلعانة يغيثه أن فسأله ﴾َعد   القبطي فرضب ﴾م 

ۡيَط ِنٓ َٓملِٓعَِٓٓمنَۡٓٓه َذآقَاَلٓ﴿ فقتله ﴾َعلَۡيهِٓ َٓفَقَضٓ ﴿ كفه بجمع  مأمونا   كان ألنه أو الكفار. بقتل ي ؤَمر مل ألنه ﴾ٱلشَّ

ه وإنام ،خطأ لكونه عصمته يف ذلك يقدح وال اغتياهلم. له يكن فلم فيهم ه الشيطان عمل من عدَّ  ظلام   وسامَّ

رات استعظام يف عادهتم عىل منه واستغفر ۥ﴿ ممنه فرطْت  حمقَّ ٓ ٓإِنَّه  و  ٓ َٓعد  ِضل  بِيٓ ٓمُّ  العداوة. ظاهر   ﴾١٥ٓمُّ

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (18) َٓٓرب  ٓٓإِن ِ ۥٓ َٓٓفَغَفرَٓ﴿ ذنبي ﴾ِلٓٓفَٱۡغفِرۡٓ﴿ بقتله ﴾َنۡفِسَٓٓظلَۡمت  ۥ﴿ الستغفاره ﴾ََّل  وَٓٓإِنَّه  ٓه 
ورٓ  ِحيم  ﴿ عباده لذنوب ﴾ٱلَۡغف   هبم. ﴾الرَّ

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (17) َٓٓٓرب  ۡنَعۡمَتٓٓبَِما
َ
َّٓٓأ ونَٓٓفَلَنۡٓ﴿ ألتوَبنَّ  ريهاوغ باملغفرة علَّ  بإنعامك أقسم :أي ﴾ََعَ ك 

َ
ٓاَظِهيٓ ٓأ

ۡجرِِميَٓ . أو ﴾١٧ٓل ِلۡم  ْت  ملن معينا   أكون فلن اعصمني علَّ  إنعامك بحق :أي استعطاف   جرم. إىل معاونته أدَّ

 أعدائك. (معاونة )أي: ظاهرةِ م   يف أستعملها فلن ،أولياءك أ عني   القوة من علَّ  أنعمت بام معناه :وقيل

ۡصٓ﴿ (16)
َ
ٓٓاَخآئِفٓ ٓٱلَۡمِدينَةِِٓٓفٓٓبَحَٓفَأ د   ﴾َيََتَقَّب  ِيٓفَإِذَا﴿ (االقتصاص )أي: االستقادة يرتصَّ هۥ ٓٱَّلَّ ٓٱۡستَنَصَ

ۡمِسٓ
َ
ٓٓبِٱِۡل ۥ  ه  وَسٓىََّٓل ۥٓقَاَلٓ﴿ يستغيثه ﴾يَۡستَۡصِخ  ﴿ (قوتك وقلة ضعفك مع )أي: ﴾إِنََّكٓٓم 

 ٓ بِيٓ ٓلََغوِي   بنّي  ﴾١٨ٓمُّ

 آخر. وتقاتل رجل للقت تسببت ألنك ،الغواية

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڦڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

گککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھہھہہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

یییىئىئىئېئېئېئۈئ

خبحبجبيئىئمئحئجئی

 ىثمثجثيتىتمتختجتحتيبىبمب
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(16) ﴿ٓٓ ا نۡٓٓفَلَمَّ
َ
َرادَٓٓأ

َ
نٓأ

َ
ِيَٓيۡبِطَشٓٓأ وَٓٓبِٱَّلَّ ٓ ٓه  و  َمآَعد  َّه   ،دينهام عىل يكن مل ألنه واإِلرسائيل. ملوسى ﴾ل

وَسٓىٓقَاَلٓ﴿ إرسائيل لبني أعداء كانوا القبط وألن ت رِيدٓ َٓي م 
َ
نٓأ

َ
آَقَتۡلَتَٓٓكَمآَتۡقت لَِنٓٓأ ۡمِسٓ َٓنۡفَس 

َ
 قاله ﴾بِٱِۡل

م وكأنه ،القبطي أو ،عليه يبطش أنه ظنَّ  غوّيا   هسامَّ  لّما ألنه :اإِلرسائيل  القبطي لقت الذي أنه قوله من توهَّ

ٓٓ﴿ تريد ما ﴾ت رِيدٓ ٓإِن﴿ اإلرسائيل هلذا باألمس نٓإِّلَّ
َ
ونَٓٓأ ۡرِضِٓٓفٓٓاَجبَّارٓ ٓتَك 

َ
 وال ،الناس عىل تتطاول ﴾ٱِۡل

نٓت رِيدٓ َٓوَما﴿ العواقب يف تنظر
َ
ونَٓٓأ ۡصلِِحيَِٓٓمنَٓٓتَك   أحسن. هي بالتي التخاصم فتدفع ،الناس بني ﴾١٩ٓٱلۡم 

وا ،وملئه فرعون إىل وارتقى احلديث انترش هذا قال وملا  ابن وهو - فرعون آل من مؤمن   فخرج ،بقتله فهم 

  :تعاىل قال كام ليخربه - عمه

لٓ ٓوََجآءَٓ﴿ (20) ِنۡٓٓرَج  قَۡصآم 
َ
َٓٓٱلَۡمِدينَةِٓٓأ وَسٓىٓقَاَلٓ﴿ يرسع ﴾ۡسَعٓ ي ٓٓإِنََّٓٓي م 

َ
ونَٓٓٱلَۡمََل تَِمر 

ۡ
 ﴾ِلَۡقت ل وكَٓٓبَِكٓٓيَأ

جۡٓ﴿ بسببك يتشاورون ٓٓفَٱۡخر   .﴾٢٠ٓٱلنَّ ِصِحيَِٓٓمنَٓٓلََكٓٓإِن ِ
﴿ املدينة من ﴾ِمۡنَهآفََخَرجَٓ﴿ (21)

ٓ ٓاَخآئِفٓ  ِٓٓقَاَلٓ﴿ طالب   حلوَق  ﴾َيََتَقَّب   ﴾٢١ٓلِِميَٓٱلظَّ ٓٓٱلَۡقوۡمِٓٓمِنَََٓٓن ِِنٓٓرَب 

 حلوقهم. من واحفظني منهم خلِّصني
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ا﴿ (22) هََٓٓولَمَّ  مدين قبالة ﴾َمۡدَينَٓٓتِلَۡقآءَٓٓتَوَجَّ

ميت .السالم عليه شعيب قرية  بن مدين باسم س 

 يف تكن ومل ،والسالم الصالة عليهم إبراهيم

 ثامن مسرية مرص وبني بينها وكان ،فرعون سلطان

ٓٓرََٓٓعَسٓ ٓقَاَلٓ﴿ (فراسخ) ِ نٓب 
َ
َٓسَوآءََٓٓيۡهِديَِنٓٓأ

بِيلِٓ  به. ظن   وحسنَ  تعاىل اهلل عىل ال  توك   ﴾٢٢ٓٱلسَّ

 له (فظهر )أي: فعنَّ  ،الطريق يعرف ال وكان

 الطالب وجاء ،أوسطها يف فأخذ ،طرق ثالث

 اآلَخرْين. يف فأخذوا ،عقيبه

ا﴿ (23)  وهو إليه. وصل ﴾َمۡدَينََٓٓمآءََٓٓوَردََٓٓولَمَّ

 فوق وجد ﴾َعلَۡيهِٓٓوََجدَٓ﴿ منها يسقون كانوا بئر  

﴿ شفريه
ةٓ  مَّ
 
ِنَٓٓأ  خمتلفني كثرية مجاعة ﴾ٱنلَّاِسٓٓم 

ونَٓ﴿  يف ﴾د ونِِهمٓ ِٓمنَٓووََجدَٓ﴿ مواشيهم ﴾يَۡسق 

َتۡيِٓ﴿ مكاهنم من أسفل مكان
َ
وَداِنٓ ٓٱۡمَرأ  ﴾تَذ 

ٓقَاَلٓ﴿ بأغنامهم ختتلط لئال املاء عن أغنامهام متنعان
َما َٓٓما ٓنَۡسِقَّٓٓلٓٓقَاَِلَا﴿ تذودان؟ شأنكام ام ﴾َخۡطب ك 

 ٓ ب ونَا﴿ الرجال مزاْحة عن حذرا   املاء عن هممواشيَ  الرعاة   َف َترِص  ﴾ٱلر ََِعٓء  ٓٓي ۡصِدرََٓٓحتَّ
َ
 كبري ﴾٢٣َٓكبِي َٓٓشۡيخٓ َٓوأ

 اضطرارا . فريسلنا للسقي خيرج أن يستطيع ال ،السن

َمآفََسَقٓ ﴿ (24) ِقل ه ال حجرا   البئر رأس عىل يضعون الرعاة كانت قيل .عليهام رْحة مواشَيهام ﴾لَه   ي 

 وجراحة واجلوع (التعب )أي: الوصب من به كان ما مع وحده فأقلَّه   ،أكثر أو رجال سبعة إال (يرفعه ال )أي:

ٓىٓث مَّٓ﴿ القدم ل ِٓٓإَِلٓٓتََولَّ ِ َِٓٓفَقاَلٓٓٱلظ  َٓٓرب  ِ
ٓٓٓإِن  نَزلَۡتٓٓلَِما

َ
. أو قليل   ﴾َخۡيلِٓٓمنۡٓ﴿ إيل تأنزل يشء أليِّ  ﴾إَِلَّٓٓأ  وَْحَله كثري 

 يف فقريا   ِصت   الدين خري من إيلَّ  أنزلت ملِا إين معناه وقيل سائل. حمتاج ﴾٢٤ٓفَقِي ٓ﴿ الطعام عىل األكثرون

 ذلك. عىل والشكر   (الفرح )أي: التبجح إظهار منه والغرض فرعون. عند َسعة يف كان ألنه ،الدنيا

َمآفََجآَءتۡهٓ ﴿ (25) َٓٓتۡمِشٓٓإِۡحَدى ه  ِبٓٓإِنَّٓٓقَالَۡتٓ﴿ مستحيية أي ﴾ٱۡستِۡحيَآءلََٓٓعَ
َ
وكَٓٓأ  ليكافئك ﴾ِلَۡجزِيََكٓٓيَۡدع 

ۡجرَٓ﴿
َ
 الشيخ برؤية ليتربك أجاهبا إنام والسالم الصالة عليه موسى ولعل لنا. سقيك جزاءَ  ﴾نَلَا َٓٓسَقۡيَتَٓٓمآأ

م جاءه ملا أنه روي بل األجر. يف طمعا   ال بمعرفته ويستظهر  ال بيت أهل إنا :وقال ،عنه فامتنع طعاما   إليه قدَّ

 من كلَّ  وإن هذا بنا. ينزل من كل مع عادتنا هذه :والسالم الصالة عليه شعيب له قال حتى ،بالدنيا ديننا نبيع

م مل بيشء فأ هِدي فا  معرو فعل ا﴿ أخذه َُير  َٓٓجآَءهۥ ٓفَلَمَّ ٓٱلَۡقوۡمِِٓٓمنَََٓٓنَوَۡتََّٓٓتَۡفٓ َّٓلٓٓاَلٓقَٓٓٱلَۡقَصَصَٓٓعلَۡيهَِٓٓوقَصَّ
 وقومه. فرعون يريد ﴾٢٥ٓٱلظَّ لِِميَٓ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگگکککک

ڻںںڱڱڱڳڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییىئىئىئېئېئېئۈئ

 مبخبحبجبيئىئحئمئجئیی
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َمآقَالَۡتٓ﴿ (28) بَتِٓ﴿ :استدعته التي يعني ﴾إِۡحَدى ه 
َ
﴿ الغنم لرعي ﴾ِجۡره  ٓٓ ۡٓٱۡسَتَٓٓيىأ

َٓمنَِٓٓخۡيَٓٓإِنَّٓ
ِميٓ ٓٱلَۡقوِيَُّٓٓجۡرَتٓٓ ۡٓٱۡسَتٓ

َ
 باالستئجار. (جدير )أي: حقيق أنه عىل الدليل جمرى جيري ،شائع تعليل   ﴾٢٦ٓٱِۡل

ب وأنه احلجر إقالل فذكرت وأمانته؟ بقوته أعلمك وما :هلا قال شعيبا   أن وروي  طأطأ )أي: رأسه صوَّ

 خلفه. بامليش وأَمَرها ،رسالَته َبلَّغْته   حني (رأسه

ٓٓٓقَاَلٓ﴿ (27) رِيدٓ ٓإِن ِ
 
نۡٓٓأ

َ
نِكَحَكٓٓأ

 
ٓىَٓه تَۡيِٓٓٱبۡنََتَّٓٓإِۡحَدىٓأ نََٓعَ

َ
َرِنٓٓأ ج 

ۡ
 أجريا   يل تكون أن عىل :أي ﴾تَأ

ٓ ٓثََم ِنَٓ﴿ ۡتَمۡمَتٓٓفَإِنۡٓ﴿ (سنني )أي: حجج ثامين َرْعَيةَ  :أي ﴾ِحَججل
َ
 ﴾ِعنِدَك ٓٓفَِمنۡٓ﴿ حجج عرش عملَت  ﴾اَعّۡشٓ ٓأ

ال   عندك من فإمتامه  رةأج عىل جرى فلعله ،نفسه ال العقدِ  استدعاء   وهذا عليك. إلزاما عندي من ال ،تفض 

ٓٓ﴿ العقد قبل له تيرسَّ  إن األخري يويف أن له ووعد ،األول األجَل  برعيته أو ،آخر وبمهر   معيَّنة رِيدٓ َٓوَما
 
نۡٓٓأ

َ
قَّٓٓأ ش 

َ
ٓأ

ِنٓٓ﴿ األعامل واستيفاء األوقات مراعاة يف املناقشة أو ،العرش إمتام بإلزام ﴾َعلَۡيَك ٓ ٓ َٓشآءَٓٓإِنَٓستَِجد  ِٓمنَٓٓٱّللَّ
 باملعاهدة. والوفاء اجلانب ولنِي املعاملة حسن يف ﴾٢٧ٓٱلصَّ لِِحيَٓ

َما﴿ عنه نخرج ال بيننا قائم   فيه عاهدَتني الذي ذلك :أي ﴾َوبَيۡنََك ٓٓبَيِۡنَٓٓذ لَِكٓٓقَاَلٓ﴿ (26) يَّ
َ
َجلَۡيِٓٓأ

َ
 ﴾ٱِۡل

ٓ﴿ أقرَصمها أو أطوهَلام يت ك ﴾قََضۡيت  ۡدَو نَٓٓفََلٓ﴿ إياه وفَّ َّ ٓٓع   أطاَلب ال فكام ،لزيادةا بطلب عل تعتدي ال ﴾ََعَ

ٓ ﴿ عليه الزيادة برتك متعديا   أكون فال أو الثامن. عىل بالزيادة أطاَلب ال العرش عىل بالزيادة ٓ َٓوٱّللَّ ول َٓٓمآََعَ  ﴾َنق 

﴿ املشارطة من
 حفيظ. شاهد ﴾٢٨َٓوكِيلٓ 
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ا﴿ (26) وَسٓٓقََضٓ ٓفَلَمَّ َجَلٓٓم 
َ
ۡهلِهِۦٓٓٓوََسارَٓٓٱِۡل

َ
 ﴾بِأ

 ومكث ،األجلني أقىص قىض هأن روي بامرأته.

 الرجوع عىل عزم ثم ،أخرى عرشا   عنده ذلك بعد

ورَِٓٓجانِبِِٓٓمنَٓءانََسٓ﴿  اجلهة من أبرص ﴾آ نَارٓ ٓٱلطُّ

ۡهلِهِٓٓقَاَلٓ﴿ نارا   الطور تل التي
َ
ث وٓا ِِٓٓل ٓٓٓٱۡمك  َٓءانَۡست ٓٓإِن ِ

ٓٓٓانَارٓ  ِ
مٓلََّعل  ِۡنَهآَءاتِيك  َبٓ ٓم 

وۡٓ﴿ الطريق بخرب ﴾ِِبَ
َ
ٓأ

 مل أو نار رأسه يف كان سواء ،غليظ   عود   ﴾ۡذَوةلٓجَٓ

ِنَٓ﴿ :تعاىل بقوله بيَّنه ولذلك ،يكن مۡٓٓٱنلَّارِٓٓم  ٓلََعلَّك 
 هبا. تستدفئون ﴾٢٩ٓتَۡصَطل ونَٓ

(30) ﴿ٓٓ ا تَى َهآفَلَمَّ
َ
ِٓٓمنٓن ودِيَٓٓأ ٓٱلَۡوادَِٓٓش ِطى 

ۡيَمنِٓ
َ
 ملوسى األيمن الشاطئ من النداء أتاه ﴾ٱِۡل

َب َرَكةِٓٱۡۡل ۡقَعةِِٓٓفٓ﴿ َجَرةِِٓٓمنَٓٓٱلۡم  نٓٱلشَّ
َ
وَسٓىٓأ  :أي ﴾َي م 

ٓٓ﴿ موسى يا نَآإِن ِ
َ
ٓ ٓأ ٓٓٱّللَّ   .﴾٣٠ٓٱلَۡع لَِميََٓٓربُّ

نۡٓ﴿ (31)
َ
لۡقَِٓٓوأ

َ
آَعَصاَك ٓٓأ  :أي ﴾َتۡهََتُّٓٓرََءاَهآفَلَمَّ

نََّها﴿ هَتْتَز   َرآها َفَلامَّ  ،واهتزت ثعبانا   فصارت فألقاها
َ
َٓكأ

 ٓ ٓ ﴿ الرسعة يف أو ،واجلثة يئةاهل يف ﴾َجآن  ۡدبِرٓ َٓولَّ  ﴾ام 

ِۡبٓ َٓولَمۡٓ﴿ اخلوف من منهزما    ﴾َي م وَسٓى﴿ يرجع ومل ﴾ي َعق 

قۡبِۡلٓ﴿ موسى يا نودي
َ
َي  اُف َيَ  َّل ﴿ فإنه ،املخاوف من ﴾٣١ٓٱٓأۡلمِنِيَٓٓمِنَٓٓإِنََّكََّٓٓتَۡفٓ َٓوَّلٓٓأ  .[10 النمل:] ﴾الُْمرَْسلُونَ  ََلَ

جۡٓ﴿ أدخلها ﴾َجيۡبَِكِٓٓفٓٓكَٓيَدَٓٓٱۡسل ۡكٓ﴿ (32) وٓءلَٓٓغۡيِِٓٓمنَۡٓٓبيَۡضآءَََّٓٓتۡر  مۡٓ﴿ عيب ﴾س   ﴾َجنَاَحَكٓٓإَِلَۡكٓٓوَٱۡضم 

 يف بإدخاهلام أو وبالعكس. اليرسى عضد حتت اليمنى بإدخال ،الفزع كاخلائف احليَّة هبام تتقي ،املبسوطتني يديك

ٓمِنَٓ﴿ معجزة لظهور ومبدأ جراءة إظهار والعد هوج يف ذلك يكون أن وهو آخر لغرض تكريرا   فيكون ،اجليب
 واليد العصا إىل إشارة ﴾فََذ نَِكٓ﴿ لنفسك وضبطا   جتلدا   ذلك فافعل اخلوف عراك إذا أي الرهب؛ أجل من ﴾ٱلرَّۡهِبٓ 

ب َِكٓٓمِنٓب ۡرَه نَانِٓ﴿ ٓٓفِرَۡعۡونَٓٓإَِلٓ ﴿ هبام مرَسال   ﴾رَّ ي هِۦٓ   إليهم. يرَسل بأن أحقاء فكانوا ﴾٣٢ِٓسقِيََٓف ٓٓاقَوۡمٓ ََٓكن وا ٓٓإِنَّه مَۡٓٓوَمََلِ

ِٓٓقَاَلٓ﴿ (33) َٓٓرب  ِ
مَۡٓٓقتَلۡت ٓٓإِن  ٓٓاَنۡفس ِٓٓمۡنه  َخاف 

َ
نٓفَأ

َ
 هبا. ﴾٣٣َٓيۡقت ل ونِٓٓأ

ِخٓ﴿ (34)
َ
ونٓ َٓوأ وََٓٓه ر  فَۡصحٓ ٓه 

َ
ٓٓأ ِ رِۡسلۡهٓ ٓالَِسانٓ ِٓمن 

َ
ق ِنٓ ٓ﴿ معينا   ﴾ارِۡدءٓ َٓمِعَٓٓفَأ ِ  وتقرير احلق بتخليص ﴾ي َصد 

ٓٓ﴿ الشبهة وتزييف حلجةا ٓٓإِن ِ َخاف 
َ
نٓأ

َ
ب ونِٓٓأ ِ ة عند يطاوعني ال ولساين ﴾٣٤ٓي َكذ   .(املجادلة )أي: املحاجَّ

دُّٓٓقَاَلٓ﴿ (35) َدكََٓٓسنَش  ِخيَكَٓٓعض 
َ
يك ﴾بِأ  ،األمور مزاولة عىل اليد بشدة الشخص قوة فإن ،به سنقوِّ

َمآَوََنَۡعل ٓ﴿ (العضد كلمة يف داخلة اليد فكأن) العضد بشدة وشدهتا ،باليد عنه يعربَّ  ولذلك لَۡط نٓ ٓلَك   غلبة ﴾اس 

َمآيَِصل ونَٓٓفََلٓ﴿ حجة أو   ﴾إَِلۡك 
 
ٓ ٓأَِب﴿ ِحجاج   أو باستيالء نت َما﴿ بآياتنا منهم متتنعون أو ،بآياتنا اذهبا :أي ﴾َي تِنَا

َ
ٓأ

َمآَوَمنِٓ  .﴾٣٥ٓٱلَۡغ لِب ونَٓٓٱتَّبََعك 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگگگککککڑڑژژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئوئەئەئائىائىېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 جئییییىئىئىئېئ
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ا﴿ (38) ٓقَال وا َٓٓبي َِن تلَٓٓي تِنَاأَِبٓوَسٓ مَُّٓٓجآَءه مٓفَلَمَّ
َٓٓٓما َٓٓه َذا ۡفََتٓ ِٓسۡحرٓ ٓإِّلَّ  يفعل مل ،ختتلقه سحر   ﴾ىمُّ

 تعاىل اهلل عىل تفرتيه ثم تعمله سحر أو ،مثله قبل  

 النبوة ادعاء أو ،السحر يعنون ﴾بَِه َذآَسِمۡعنَآَوَما﴿

لِيََٓٓءابَآئِنَآِفٓٓ﴿ وَّ
َ
 مهم.أيا يف كائنا   ﴾٣٦ٓٱِۡل

وَسٓ َٓوقَاَلٓ﴿ (37) ٓٓٓم  ِ ۡعلَمٓ َٓرب 
َ
َدىٓ َٓجآءَٓٓبَِمنٓأ ٓبِٱلۡه 

َٓوَمن﴿ مبطلون وأنتم حمق   أين فيعلم ﴾ِعنِدهِۦٓمِنۡٓ
ونٓ  ارِ َٓٓع قِبَةٓ ََّٓل ۥٓتَك   املراد فإن املحمودة. العاقبة ﴾ٱَّلَّ

لقت ألهنا ،اجلنة هي األصلية وعاقبتها ،الدنيا بالدار  خ 

 بالذات منها واملقصود اآلخرة. إىل (طريقا   )أي: جمازا  

ۥ﴿ والعقاب الثواب هو ۡفلِحٓ َّٓلٓٓإِنَّه   ﴾٣٧ٓٱلظَّ لِم ونَٓٓي 

 العقبى. يف العاقبة وحسن الدنيا يف باهلدى يفوزون ال

َهآفِرَۡعۡونٓ َٓوقَاَلٓ﴿ (36) يُّ
َ
َٓٓيىأ

 
َٓعلِۡمت َٓٓمآٱلَۡمََل

م ِنۡٓٓلَك   وند غريه بإله   علمه نفى ﴾َغۡيِيٓإَِل هٓ ٓم 

 ،بعدمه اجلزم يقتيض ما عنده يكن مل إذ ،وجوده

 عىل ويتطلع عليه ليصعد الرصح ببناء أمرَ  ولذلك

ۡوقِدۡٓ﴿ :بقوله احلال
َ
َٓٓي َه َم نٓ ِٓلٓٓفَأ ِيََِٓٓعَ ٓفَٱۡجَعلٓٱلط 

ٓ ِ
ٓٓٓاََصۡحٓ ٓل  ِ

لِعٓ ٓلََّعل  طَّ
َ
وَسٓ ٓإَِل هِٓٓإَِلٓىٓأ م كأنه ﴾م   أنه توهَّ

ٓ﴿ :قال ثم ،إليه الرتقي يمكن امءالس يف جسام   لكان كان لو ۥِٓإَون ِ نُّه  ظ 
َ
 .﴾٣٨ٓٱلَۡك ِذبِيَِٓٓمنََِٓٓل

وََٓٓوٱۡستَۡكَبَٓ﴿ (36) هۥ ٓه  ن ود  ۡرِضِٓٓفٓٓوَج 
َ
مَۡٓٓوَظنُّٓوا ٓ﴿ استحقاق بغري ﴾ٱۡۡلَق ِٓٓبَِغۡيِٓ﴿ مرص أرض ﴾ٱِۡل نَّه 

َ
ٓإَِلۡنَآأ

 بالنشور. ﴾٣٩ٓي رَۡجع ونََّٓٓلٓ

َخۡذَن هٓ ﴿ (40)
َ
مۡٓٓن وَدهۥ وَجٓ ٓفَأ ٓ ِٓفَٓٓفنَبَۡذَن ه   واستحقار ،اآلخذ لشأن وتعظيم فخامة   وفيه بيانه. مرّ  كام ﴾ٱۡلَم ِ

رۡٓ﴿ اليم يف وطَرَحهم كف   يف كثرهتم مع أخذهم كأنه ،للمأخوذين  والسالم الصالة عليه حممد يا ﴾فَٱنظ 

رْ  ﴾٤٠ٓٱلظَّ لِِميََٓٓع قِبَةٓ ََٓكنََٓٓكۡيَفٓ﴿  .مثلها عن قوَمك وحذِّ

مۡٓ﴿ (41) ةٓ ٓوََجَعلَۡن ه  ئِمَّ
َ
ونَٓ﴿ اإِلضالل عىل باحلمل للضالل قدوة   ﴾أ  من موجباهتا إىل ﴾ٱنلَّارِٓ ٓإَِلٓٓيَۡدع 

ونََّٓٓلٓٓٱلۡقَِي َمةَِٓٓويَوۡمَٓ﴿ واملعايص الكفر  عنهم. العذاب بدفع ﴾٤١ٓي نَص 

مۡٓ﴿ (42) ۡتبَۡعَن ه 
َ
ِِٓٓفَٓٓوأ ۡنَيآَه ِذه  واملؤمنون. املالئكة يلعنهم الالعنني لعن أو رْحة.ال عن طردا   ﴾لَۡعنَة  ٓٓٱَّلُّ

ِنَٓٓه مٓٱلۡقَِي َمةَِٓٓويَۡومَٓ﴿  وجوههم. قبح ممن أو املطرودين. من ﴾٤٢ٓٱلَۡمۡقب وِحيَٓٓم 

وَسَٓٓءاتَيۡنَآَولََقدۡٓ﴿ (43) َٓٓٓبۡعدِِٓٓمنٓ ﴿ التوراة ﴾ٱلِۡكَت َبٓٓم  ۡهلَۡكنَآَما
َ
ونَٓٓأ ر  وَلٓ ٓٱلۡق 

 
 وهود نوح أقوامَ  ﴾ٱِۡل

 احلق بني ومتيز احلقائق هبا تبرص لقلوهبم أنوارا   ﴾لِلنَّاِسٓٓبََصآئِرَٓ﴿ والسالم الصالة عليهم ولوط وصالح

﴿ والباطل
دٓ  ﴿ تعاىل اهلل سبل هي التي الرشائع إىل ﴾ىوَه 

 سبحانه اهلل رْحة نالوا هبا عملوا لو ألهنم ﴾َورَۡۡحَةٓ 

مۡٓ﴿ وتعاىل ونَٓٓلََّعلَّه  ر   التذكر. منهم يرجى حال   عىل نواليكو ﴾٤٣َٓيتََذكَّ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگککککڑڑ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ڻڻڻڻںںڱ

ھھہہہہۀۀ

ڭڭۓۓےےھھ

ۈٴۇۈۆۆۇۇڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋ

ەئەئائائىىېې

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
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نَتَٓٓوَما﴿ (44)  أو الوادي يريد ﴾ٱلَۡغۡرِب ِِِٓٓبَانِبِٓٓك 

 أو ،موسى مقام من الغرب شقِّ  يف كان فإنه ،الطور

 ما :أي ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول واخلطاب منه. الغريب اجلانب

ٓٓٓإِذۡٓ﴿ حارضا   كنت وَسٓٓإَِلٓ ٓقََضۡينَا ۡمرَٓٓم 
َ
 أوحينا إذ ﴾ٱِۡل

نَتَٓٓوَما﴿ تعريفه أردنا الذي مراأل إليه ٓٱلشَّ هِِدينَٓٓمِنَٓٓك 
 السبعون وهم إليهم؛ املوحى عىل أو إليه. للوحي ﴾٤٤

 عن إخباره أن عىل الداللة واملراد امليقات. املختارون

 إاِل تعرف ال التي املغيبات عن اإِلخبار قبيل من ذلك

  :بقوله عنه استدرك ولذلك ،بالوحي

(45) ﴿ٓٓ نَآَوَل ِكنَّا
ۡ
نَشأ
َ
ونٓ ٓأ ر  َٓٓعلَيۡهِمٓ َٓفَتَطاَوَلٓٓاق ر   ﴾ٱلۡع م 

 بعد خمتلفة قرونا   أنشأنا ألنا إليك أوحينا ولكنا :أي

فت ،امل َدد عليهم فتطاولت ،موسى رِّ  وتغريت األخبار فح 

نَتَٓٓوَما﴿ العلوم واندرست الرشائع  مقيام   ﴾اثَاوِيٓ ٓك 

ۡهلِِٓٓفٓٓ﴿
َ
 ﴾َعلَيۡهِمَۡٓٓتۡتل وا ٓ﴿ به واملؤمنني شعيب   ﴾َمۡدَينَٓٓأ

 قصتهم فيها التي ﴾َءاَي تِنَا﴿ منهم تعلام   عليهم تقرأ

نَّآَوَل ِكنَّا﴿ رِۡسلِيَٓٓك   هبا. لك وخمربين إياك ﴾٤٥ٓم 

نَتَٓٓوَما﴿ (48) ورِِِٓٓبَانِبِٓٓك   لعل ﴾نَاَدۡيَنآإِذۡٓٓٱلطُّ

 ما حني وباألول ،التوراة أعطاه ما وقت به املراد

﴿ علَّمناك ﴾َوَل ِكن﴿ القصة يف املذكوران ألهنام ،(ةالنبوَّ  أعطاه )أي: استنبأه
ِنٓرَّۡۡحَةٓ  ب َِكٓٓم  ٓٓٓاقَوۡمٓ ِِٓل نِذرَٓٓرَّ ا مٓمَّ تَى ه 

َ
ِنٓأ ٓم 

ِذيرلٓ
ِنٓنَّ  أن عىل ،إسامعيل وبني بينك أو سنة. ومخسون مئة مخس وهي ،عيسى وبني بينك فرتة يف لوقوعهم ﴾َقۡبلَِكٓٓم 

مۡٓ﴿ حواليهم وما إرسائيل ببني خمتصة كانت سالمال عليهام وعيسى موسى دعوة ونَٓٓلََعلَّه  ر   يتعظون. ﴾٤٦َٓيتََذكَّ

نَٓولَۡوَّلٓٓ﴿ (47)
َ
مٓأ ِصيبَُۢةٓت ِصيبَه  َمۡتٓٓبَِمآمُّ يِۡديهِمۡٓٓقَدَّ

َ
ول وا ٓٓأ رَۡسلَۡتٓٓلَۡوَّلَٓٓٓربََّنآَفيَق 

َ
ٓٓإَِلۡنَآأ وّل   إذا قوهلم لوال :أي ﴾رَس 

نا ومعاصيهم همكفر بسبب عقوبة أصابتهم نا رسوال   إلينا أرسلت هالَّ  ربَّ قني من ونكون فنتبعها آياتك يبلغ   املَصدِّ

ق الرسوَل  يعني ﴾َءاَي تَِكَٓٓفنَتَّبِعَٓ﴿ ونَٓ﴿ املعجزات من بنوع املصدَّ ۡؤمِنِيَٓٓمِنََٓٓونَك   .﴾٤٧ٓٱلۡم 

ا﴿ (46) ق الرسول يعني) ﴾ٱۡۡلَقَُّٓٓجآَءه مٓ ٓفَلَمَّ وِتَٓٓلَۡوَّلٓٓٓقَال وا ِٓٓعنِدنَآِمنۡٓ﴿ (عجزاتامل من بنوع املصدَّ
 
ٓٓٓمِثَۡلٓٓأ وِتََٓٓما

 
ٓأ

وَسى ٓ وَٓ﴿ وتعنتا   اقرتاحا   ،وغريها والعصا واليد مجلة   الكتاب من ﴾م 
َ
وا ٓٓلَمۡٓٓأ ر  ٓٓٓيَۡكف  وِتَٓٓبَِما

 
 أبناء يعني ﴾َقۡبل  ٓٓمِنٓم وَسٓ ٓأ

 قال) ﴾تََظ َهَرآِسۡحَرانِٓٓقَال وا ٓ﴿ عاد أوالد من عربيا   ونفرع كان و ،موسى زمان كفرة وهم ،واملذهب الرأي يف جنسهم

ي ،والقرآن التوراة أي :تعاىل اهلل رْحه اخلازن ٓلٓإِنَّآَوقَال وٓا ٓ﴿ (اآلخر منهام واحد كل   يقوِّ
ل  ونَٓٓبِك   منهام. بكل أي ﴾٤٨َٓك فِر 

ت وا ٓٓق ۡلٓ﴿ (46)
ۡ
ِنۡٓٓبِِكَت بٓلٓفَأ ِِٓٓعندِٓٓم  وَٓٓٱّللَّ ۡهَدىٓ ٓه 

َ
ٓٓٓأ َما  الصالة عليهام حممد وعىل موسى عىل أ نِزل مما ﴾مِنۡه 

تَّبِۡعهٓ ﴿ والسالم
َ
نت مۡٓٓإِنٓأ راد التي الرشوط من وهذا خمتلفان، ساحران أنا ﴾٤٩َٓص ِدقِيَٓٓك   .والتبكيت اإللزام هبا ي 

نََّمآفَٱۡعلَمۡٓ﴿ األهدى بالكتاب اإِلتيان إىِل دعاَءك ﴾لََكٓٓيَۡستَِجيب وا ٓٓلَّمۡٓٓفَإِن﴿ (50)
َ
ۡمٓ ٓيَتَّبِع ونَٓٓأ ۡهَوآَءه 

َ
 لو إذ ﴾أ

ة   اتبعوا َضلَُّٓٓوَمنۡٓ﴿ هبا ألَتوا حجَّ
َ
دٓ ٓبَِغۡيَِٓٓهَوى هٓ ٓٱتَّبَعَٓٓمِمَّنِٓٓأ ِنَٓٓىه  ِ ٓٓم  ﴿ احلق يوافق قد النفس هوى فإن ﴾ٱّللَّ

َٓٓإِنَّٓ َّٓلٓٓٱّللَّ
 اهلوى. اتباع يف باالهنامك أنفسهم ظلموا الذين ﴾٥٠ٓٱلظَّ لِِميَٓٓٱلَۡقوۡمََٓٓيۡهِدي

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈ

ڳڳگگگگکک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائائىىېېېېۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 جئییییىئىئېئىئېئېئ

 
 



 764  عشرونال اجلزء            القصص سورة  

لۡنَآَولََقدۡٓ﴿ (51) مٓ ٓوَصَّ  بعَضه أْتَبْعنا ﴾ٱلَۡقۡوَلٓٓلَه 

 النظم يف أو ،التذكري ليتَّصل اإِلنزال يف بعضا  

ر  والنصائح باملواعيد واملواعظ باحلجة الدعوة لتتقرَّ

ونَٓٓلََعلَّه مۡٓ﴿ بالعرب ر   ويطيعون. فيؤمنون ﴾٥١َٓيتََذكَّ

ِينَٓ﴿ (52) مٓ َءاَتيۡٓٓٱَّلَّ ٓه مَٓقۡبلِهِۦِٓمنٓٱلِۡكَت َبَٓٓن ه 
 الكتاب. أهل مؤمني يف نزلت ﴾٥٢ٓي ۡؤِمن ونَٓٓبِهِۦ

 وثالثون اثنان اإلنجيل؛ أهل من أربعني يف :وقيل

 الشام. من وثامنية احلبشة من جعفر مع جاؤوا

ۡتَلٓ ِٓإَوذَا﴿ (53)  :أي ﴾بِهِۦَٓٓٓءاَمنَّآقَال ٓوا َٓٓعلَۡيِهمۡٓٓي 

ِٓٓٓمنٓٱۡۡلَقُّٓٓإِنَّهٓ ﴿ اىلتع اهلل كالم بأنه ب ِنَا نَّآإِنَّآرَّ ِٓمنٓك 
ۡسلِِميََٓٓقۡبلِهِۦ  به إيامهنم أن عىل داللة فيه ﴾٥٣ٓم 

ه تقاَدمَ  أمر هو وإنام ،حينئذ   أحدثوه مما ليس  عهد 

 دين عىل وكوهنم ،املتقدمة الكتب يف ذكره رأوا ملا

 عليهم تالوته أو القرآن. نزول قبل اإِلسالم

 اجلملة. يف صحته همباعتقاد

َلىئَِكٓ﴿ (54) و 
 
ۡجرَه مٓي ۡؤتَۡونَٓٓأ

َ
َتۡيِٓٓأ رَّ ة   ﴾مَّ  مرَّ

ة   بكتاهبم إيامهنم عىل وا ٓٓبَِما﴿ بالقرآن إيامهنم عىل ومرَّ  اإِليامن عىل أو ،اإِليامَننْي  عىل وثباهتم بصربهم ﴾َصَب 

َٓويَۡدرَء ونَٓ﴿ دينهم أهل من (تركهم )أي: هاجرهم من أذى و املرشكني أذى عىل أو ،وبعده النزول قبل بالقرآن
ي ِئَةَٓٓبِٱۡۡلََسنَةِٓ  اهلل رْحه الرتمذي اإلمام ]أخرجه «متحها احلسنة السيئة أتبع» :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ،املعصيةَ  بالطاعةِ  ويدفعون ﴾ٱلسَّ

ا﴿ تعاىل[ مَۡٓٓوِممَّ ونََٓٓرزَقَۡن ه   اخلري. سبيل يف ﴾٥٤ٓي نفِق 

وا ِٓٓإَوذَا﴿ (55) وا ٓٓوَٓٱللَّغَۡٓٓسِمع  ۡعرَض 
َ
ما   ﴾َعۡنهٓ ٓأ غني ﴾َوقَال وا ٓ﴿ تكر  ٓٓ﴿ :لاِلَّ ۡعَم ل نَآنَلَا

َ
مۡٓٓأ مَۡٓٓولَك  ۡعَم ل ك 

َ
َٓسَل مٓ ٓأ

مۡٓ  صحبتهم نطلب ال ﴾٥٥ٓٱلَۡج ِهلِيَٓٓنَبۡتَِغَّٓٓلٓ﴿ فيه هم عام بالسالمة هلم دعاء أو وتوديعا . هلم متاَركة   ﴾َعلَۡيك 

 نريدها. وال

ۡحبَۡبَتَٓٓمنِۡٓٓديَتهَّۡٓٓلٓٓإِنََّكٓ﴿ (58)
َ
ََٓٓوَل ِكنَّٓ﴿ اإِلسالم يف تدخله أن عىل تقدر   ال ﴾أ  ﴾يََشآء  َٓٓمنَٓيۡهِديٓٱّللَّ

وَٓ﴿ اإِلسالم يف فيدخله ۡعلَمٓ ٓوَه 
َ
ۡهتَِدينَٓٓأ ين ﴾٥٦ٓبِٱلۡم   طالب؛ أيب يف نزلت أهنا عىل واجلمهور   لذلك. باملستعدِّ

 ابن يا :قال ،اهلل عند هبا لك أحاج   كلمة   اهلل إال إله ال قل ّم!ع يا :وقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جاءه احت رِض  ملا فإنه

 .تعاىل[ اهلل رْحهام ومسلم البخاري أخرجه] املوت عند (خاف )أي: جزع يقال أن أكره ولكنْ  ،لصادق أنك علمت   قد أخي!

َدىٓ ٓنَّتَّبِعِٓٓإِنَٓوقَال وٓا ٓ﴿ (57) ۡفَٓٓمَعَكٓٓٱلۡه  ٓ ِٓٓمنۡٓٓن تََخطَّ ۡرِضنَا
َ
 بن عثامن بن احلارث يف نزلت منها. خَرْج ن   ﴾أ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڇڇڇڇچچچچ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگککککڑڑژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہۀہۀڻڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېۉۉۅۋۅۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 ىئمئحئجئییی
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 - العرب وخالفنا اتبعناك إن نخاف ولكنا ،احلق عىل أنك نعلم نحن :فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتى ،مناف عبد بن نوفل

وَٓ﴿ :بقوله عليهم اهلل فردَّ  أرضنا. من يتخطفونا أن - (قليلون )أي: رأس أَكَلة   نحن وإنام
َ
نٓلَمۡٓٓأ ِ مۡٓٓن َمك  َّه  آل َٓحَرم 

 ،حوله (بعضا   بعضهم يقتل )أي: العرب يتناحر الذي البيت بحرمة أمن ذا حرما   مكاهنم نجعل مل أو ﴾ااِمنٓ ءَٓ

َۡبٓى﴿ فيه آمنون وهم َمل ﴾إَِلۡهَِٓٓي  َمع إليه ُي  ءلٓٓك  َِٓٓثَمَر ت ٓ﴿ فيه وجي  ﴿ (جهة )أي: أْوب   كل من ﴾ََشۡ
ِۡزقٓ  ِنٓار  ٓم 

نَّا ضهم فكيف األصنام َدةعبَ  وهم حاهلم هذا كان فإذا ﴾َّلَّ  وا إذا والتخطف للخوف نعرِّ  البيت حرمة إىل َضم 

مَۡٓٓوَل ِكنَّٓ﴿ التوحيد حرمةَ  ۡكََّثَه 
َ
 أي :وقيل ليعلموه. يتفكرون وال ،له يتفطنون ال ،جَهَلة   ﴾٥٧َٓيۡعلَم ونََّٓٓلٓٓأ

 أن بنيَّ  ثم غريه. واخاف ملا علموا لو إذ ،تعاىل اهلل عند من رزق ذلك أن فيعلمون يتدبرون منهم قليل

  :تعاىل بقوله عليه هم ما عىل اهلل بأس من خيافوا بأن أحقاء فإهنم األمربالعكس؛

ۡهلَۡكنَآَوَكمۡٓ﴿ (56)
َ
 األمن يف كحاهلم حاهلم كانت قرية أهل من وكم :أي ﴾َمعِيَشتََها ٓٓبَِطَرۡتٓٓقَۡريَة ِٓٓمنٓأ

ر (ربوااستك )أي: أرِشوا حتى (العيش رفاه )أي: العيش وخفض ب عليهم تعاىل اهلل فدمَّ  ديارهم وخرَّ

مۡٓٓفَتِلَۡكٓ﴿ ِنٓ ٓت ۡسَكنٓلَمۡٓ﴿ خاوية   ﴾َمَس ِكن ه  َٓٓبۡعِدهِمۡٓٓم  ة إال يسكنها ال إذ ﴾قَلِيل  ٓٓإِّلَّ  أو يوم. بعض َأو يوما املارَّ

نَّا﴿ معاصيهم شؤم من قليال   إال يسكنها من يبقى ال ف أحد خَيل ْفهم مل إذ منهم؛ ﴾٥٨ٓٱلَۡو رِثِيَََٓٓنۡنٓ َٓوك   يترصَّ

فهم فاهتم. وسائر ديارهم يف ترص   مترصَّ

نته )أي: عادته كانت وما ﴾َربَُّكََٓٓكنََٓٓوَما٥٨ٓ﴿ (56) ۡهلَِكٓ﴿ (س  َرىٓ ٓم  ٓ ٓٱلۡق  َِهآِفَٓٓٓيۡبَعَثَٓٓحتَّ م 
 
 يف )أي: ﴾أ

ها القرى تلك لتيا ،وأعظمها أصلها ها سواد  ٓ﴿ وأنبل أفطن تكون لهاأه ألن ،([البيان روح من] وأتباع  وّل  ٓرَس 
نَّآَوَما﴿ املعذرة وقطع احلجة إِللزام ﴾َءاَي تِنَا َٓٓعلَۡيِهمَۡٓٓيۡتل وا ٓ ۡهلِِكٓٓك  َرىٓىٓم  ٓٓٱلۡق  ۡهل َهآإِّلَّ

َ
 بتكذيب ﴾٥٩َٓظ لِم ونََٓٓوأ

 الكفر. يف (الصالبة )أي: والعتوِّ  الرسل
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(80) ﴿ٓٓ وتِيت مَٓوَما
 
ِنٓأ ءلٓٓم   أسباب من ﴾ََشۡ

ۡنيَآٱۡۡلَيَو ةَِٓٓفَمَت عٓ ﴿ دنياال  تتمتعون ﴾َوزِينَت َها ٓٓٱَّلُّ

نون ِٓعندََٓٓوَما﴿ املنقضية حياتكم مدة به وتتزيَّ
ِٓ  ألنه ،ذلك من نفسه يف ﴾َخۡي ٓ﴿ ثوابه وهو ﴾ٱّللَّ

ۡبَقى ٓ﴿ كاملة وهبجة خالصة لذة  
َ
 أبدي   ألنه ﴾َوأ

فََلٓ﴿
َ
 أدنى هو الذي فتستبدلون ﴾٦٠َٓتۡعقِل ونَٓٓأ

 خري. هو بالذي

َفَمن﴿ (81)
َ
آوََعۡدَن هٓ ٓأ  وعدا   ﴾اَحَسنٓ ٓوَۡعد 

ْسنَ  فإن ،باجلنة وَٓ﴿ املوعود بحسن الوعد ح  َٓفه 
دركه ﴾َل قِيهِٓ  وعده يف اخل لف المتناع ،حمالة ال م 

تَّۡعَن هٓ َٓكَمن﴿ وعال جل ۡنيَآٱۡۡلََيو ةَِٓٓمَت عَٓٓمَّ  الذي ﴾ٱَّلُّ

ر ،باآلالم مشوب   هو  مستعَقب   ،عبباملتا مكدَّ

وَٓٓث مَّٓ﴿ االنقطاع عىل بالتحرس ِٓمنَٓٓٱلۡقَِي َمةِٓٓيَوۡمَٓٓه 
ۡحَِضِينَٓ  العذاب. أو للحساب ﴾٦١ٓٱلۡم 

نَادِيِهمَۡٓٓويَۡومَٓ﴿ (82) ول ٓٓي  ۡينََٓٓفيَق 
َ
ََكٓءِيَٓٓأ َ َٓش 

ِينَٓ نت مۡٓٓٱَّلَّ ونَٓٓك  م   كنتم الذين أي ﴾٦٢ٓتَزۡع 

 رشكائي. تزعموهنم

ِينَٓٓقَاَلٓ﴿ (83) اه وحصول مقتضاه بثبوت ﴾ٱلَۡقۡول َٓٓعلَۡيِهمٓ َٓحقَّٓٓٱَّلَّ نَ ﴿ :تعاىل قوله وهو ،مؤدَّ
َ
ْمََل

َ
 َل

َِ  ِمنَ  َجَهَنمَ  َن ْْجَِعيَ  َوانَلاِس  اْْلِ
َ
ه .[116 :هود] ﴾أ َّلٓءَِٓٓربَّنَا﴿ الوعيد آيات من وغري  ِينََٓٓهىؤ  ٓٓٓٱَّلَّ ۡغَوۡينَا

َ
مۡٓٓأ ۡغَويَۡن ه 

َ
ٓأ

 وأهنم ،باختيارهم غَوْوا أهنم عىل داللة وفيه َغوْينا. ما مثل غّيا   فغَوْوا أغَوْيناهم الذين ءهؤال :أي ﴾َغَوۡينَا َٓٓكَما

ٓٓ﴿ (تزيينا   )أي: وتسويال   وسوسة   إال هبم يفعلوا مل نَا
ۡ
َٓما﴿ منهم ىهو   الكفر من اختاروه ومما منهم ﴾إَِلَۡك َٓٓتَبَّأ

ونَٓٓإِيَّانَآََكن ٓوا ٓ  أهواءهم. يعبدون كانوا وإنام ،يعبدوننا كانوا ما أي ﴾٦٣َٓيۡعب د 

وا َٓٓوقِيَلٓ﴿ (84) مۡٓٓٱۡدع  ََكَٓءك  َ مَۡٓٓش  مۡٓٓيَۡستَِجيب وا ٓٓفَلَمۡٓ﴿ احلرية فرط من ﴾فََدَعوۡه   اإِلجابة عن لعجزهم ﴾لَه 

ا ٓ﴿ والنرصة و 
َ
مۡٓٓلَوۡٓ﴿ هبم الزما   ﴾ٱلَۡعَذاَبٓ َٓوَرأ نَّه 

َ
ونَََٓٓكن وا ٓٓأ  إىل أو ،العذاب به يدفعون احلَيل من لوجه   ﴾٦٤َٓيۡهتَد 

 مهتدين. كانوا أهنم متنَّوا أي للتمني؛ «َلوْ » :وقيل ،العذاب رأوا لّما احلقِّ 

نَادِيِهمَۡٓٓويَۡومَٓ﴿ (85) ول ٓٓي  َٓٓٓفيَق  َجبۡت مٓ َٓماذَا
َ
رَۡسلِيَٓٓأ  عن ثم ،به إرشاكهم عن أوال   يسأل تعاىل فإنه ﴾٦٥ٓٱلۡم 

  األنبياء. تكذيبهم

ۢنبَآءٓ َٓعلَۡيِهمٓ َٓفَعِميَۡتٓ﴿ (88)
َ
ْمِي  األنباء فصارت ﴾يَۡوَمئِذٓلٓٱِۡل  باألنباء وامل راد إليهم. هتتدي ال ،عليهم كالع 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کککڑڑژڈژڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىېىېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 مبخبحبجبيئمئىئحئجئی
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ها ما أو ،الرسل به أجابوا ما دون )أي: يتعتعون الرسل كانت وإذا وغريها. يعم   اجلواب يف (ويتلعثمون يرتدَّ

ضون ،اهلول من ذلك مثل عن ل ظن ك امف ،تعاىل اهلل علم إىل ويفوِّ الَّ مۡٓ﴿ أممهم؟ من بالض   ﴾٦٦ٓيَتََسآَءل ونََّٓٓلَٓٓفه 

 العجز. يف مثله بأنه والعلم ،الدهشة لفرط اجلواب عن بعضا   بعضهم يسأل ال

ا﴿ (87) مَّ
َ
َٓفَعَسٓى﴿ الصالح والعمل اإِليامن بني ومَجَع ﴾اَص لِحٓ ٓوََعِمَلَٓٓوَءاَمنَٓ﴿ الرشك من ﴾تَاَبَٓٓمنٓفَأ

ن
َ
ونَٓٓأ ۡفلِِحيَٓٓنَٓمِٓٓيَك   بمعنى ،التائب من َتَرج   أو ،الكرام عادة عىل حتقيق   وعسى .تعاىل اهلل عند ﴾٦٧ٓٱلۡم 

 ي فلح. أن فليتوقع

وجَب  ال ﴾َويَۡختَار  ٓٓيََشآءٓ َٓمآََيۡل قٓ َٓوَربَُّكٓ﴿ (86) مٓ ََٓكنََٓٓما﴿ له مانع وال عليه م  . أي ﴾ٱۡۡلَِيَة  ٓٓلَه   التخري 

 منوط ،اهلل باختيار خملوق العباد اختيار فإن ،التحقيق عند كذلك واألمر   ،رأسا   عنهم راالختيا نفي وظاهره

ۡبَح نَٓ﴿ عليه خيتار أن خلقه من ألحد ليس أنه املراد وقيل ،فيها هلم اختيارَ  ال بدواع   ِٓٓس   ينازعه أن له تنزيه   ﴾ٱّللَّ

آَوتََع َلٓ ﴿ اختيار اختياَره   يزاحمَ  أو أحد   ونَٓي ّۡشَِٓٓعمَّ  به. يرشكونه ما مشاركة عن ﴾٦٨ٓك 

مۡٓٓت ِكنَُّٓٓمآَيۡعلَمٓ َٓوَربَُّكٓ﴿ (86) ور ه  د  َٓوَما﴿ عليه وحقدهم والسالم الصالة عليه الرسول كعداوة ﴾ص 
ۡعلِن ونَٓ  فيه. كالطعن ﴾٦٩ٓي 

وَٓ﴿ (70) ٓ ٓوَه  ٓٓإَِل هََّٓٓلٓٓ﴿ للعبادة املستحق   ﴾ٱّللَّ َو ٓٓإِّلَّ ِٓفٓٓٱۡۡلَۡمدٓ ََّٓلٓ ﴿ وعال جل هو إال هايستحق   أحدَ  ال ﴾ه 
وَلٓ 
 
 :بقوهلم الدنيا يف ْحدوه كام اآلخرة يف املؤمنون ُيمده ،وآجلِها عاجلِها ،كلها للنعم امل ويل ألنه ﴾َوٱٓأۡلِخَرةِ ٓٓٱِۡل

ْذَهَب  اََّلِي للِ  اْلَْمدُ ﴿
َ
 بفضله ابتهاجا   ،[74 ]الزمر: ﴾وَْعَدهُ  َصَدقَنا اََّلِي للِ  دُ اْلَمْ ﴿ [34 :فاطر] ﴾اْلََزنَ  َعَنا أ

 بالنشور. ﴾٧٠ٓت رَۡجع ونَِٓٓإَوَلۡهِٓ﴿ يشء كل يف النافذ القضاء ﴾ٱۡۡل ۡكمٓ َٓوََّلٓ ﴿ بحمده والتذاذا  
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رََءۡيت مۡٓٓق ۡلٓ﴿ (71)
َ
ٓ َٓجَعَلٓٓإِنٓأ مٓ ٓٱّللَّ َۡلَٓٓعلَۡيك  ٓٱلَّ

ا َمد  َِٓٓغۡيٓ ٓإَِل هٓ َٓمنۡٓٓٱلۡقَِي َمةِٓيَوۡمِٓٓإَِلٓ ﴿ دائام   ﴾ََسۡ ٓٱّللَّ
م تِيك 

ۡ
 اإللزام إليراد ،إله هل :يقل مل) ﴾بِِضيَآء  ٓٓيَأ

فََلٓ﴿ ([البيان روح] آهلة غريه أن زعمهم عىل
َ
ٓأ

 واستبصار. تدب ر سامعَ  ﴾٧١ٓتَۡسَمع ونَٓ

رََءۡيت مۡٓٓق ۡلٓ﴿ (72)
َ
ٓ َٓجَعَلٓٓإِنٓأ مٓ ٓٱّللَّ ٓٱنلََّهارََٓٓعلَۡيك 

ا َمد   ،السامء وسط يف كاهناباس ﴾ٱلۡقَِي َمةِٓيَوۡمِٓٓإَِلٓ ََٓسۡ

َِٓٓغۡيٓ ٓإَِل هٓ َٓمنۡٓ﴿ األفق فوق مدار عىل حتريكها أو ٓٱّللَّ
م تِيك 

ۡ
ن ونَٓٓبِلَۡيلٓلٓيَأ  متاعب من اسرتاحة   ﴾فِيهِ ٓٓتَۡسك 

فََلٓ﴿ األشغال
َ
ونَٓٓأ  العقل استفادة ألن ﴾٧٢ٓت ۡبِص 

 البرص. من استفادته من أكثر السمع من

مٓ َٓجَعَلٓٓرَّۡۡحَتِهِۦَٓوِمن﴿ (73) َۡلٓٓلَك  َٓوٱنلََّهارَٓٓٱلَّ
ن وا ٓ وا ٓ﴿ الليل يف ﴾فِيهِٓٓلِتَۡسك   ﴾فَۡضلِهِۦِٓمنَٓوِِلَبۡتَغ 

مۡٓ﴿ املكاسب بأنواع النهار يف ونََٓٓولََعلَّك  ر  ٓتَۡشك 
 ذلك يف تعاىل اهلل نعمة تعرفوا ولكي ﴾٧٣

 عليها. فتشكروه

نَادِيِهمَۡٓٓويَوۡمَٓ﴿ (74) ول ٓٓي  ۡينََٓٓفيَق 
َ
ََكٓءِيَٓٓأ َ ِينََٓٓش  نت مۡٓٓٱَّلَّ ونَٓٓك  م   ال بأنه لإلشعار تقريع   بعد تقريع   ﴾٧٤ٓتَزۡع 

 به. اإِلرشاك من تعاىل اهلل لغضب أجلب   يشء

ةلٓٓك  ِِٓٓمن﴿ وأخرجنا ﴾َونَزَۡعنَا﴿ (75) مَّ
 
لۡنَا﴿ عليه كانوا بام عليهم يشهد نبي هم وهو ﴾اَشِهيدٓ ٓأ  ﴾َفق 

مَۡٓٓهات وا ٓ﴿ لألمم ٓوا ٓ﴿ به تدينون كنتم ام صحة عىل ﴾ب ۡرَه نَك  ﴿ حينئذ ﴾َفَعلِم 
نَّٓ
َ
ِٓٓٱۡۡلَقَّٓٓأ  ال ،األلوهية يف ﴾ّلِلَّ

مٓوََضلَّٓ﴿ أحد فيها يشاركه ا﴿ الضائع غيبة عنهم وغاب ﴾َعۡنه   الباطل. من ﴾٧٥َٓيۡفََت ونَََٓٓكن وا ٓٓمَّ

(78) ﴿
ونَٓٓإِنَّٓ وَسٓ ٓقَۡومِِٓٓمنََٓكنََٓٓق ر   به. آمن ممن وكان ،ويال بن قاهث بن َيصهر عمه ابنَ  كان ﴾م 

 حني وذلك :قيل ،ظلمهم أو عليهم تكربَّ  أو أمره. حتت يكونوا وأن ،عليهم الفضل فطلب ﴾َعلَۡيِهۡمٓ َٓفبََغٓ ﴿

 الرسالة لك :والسالم الصالة عليه ملوسى قال أنه روي ملا ،حسدهم أو إرسائيل. بني عىل فرعون ملَّكه

َٓوَءاَتۡيَن هٓ ﴿ تعاىل اهلل صنع هذا :موسى قال أصرب؟ متى إىل ،يشء ريغ يف وأنا (اإلمامة )أي: احلبورة وهلارون
ن وزِِٓٓمنَٓ

خرة األموال من ﴾ٱلۡك  ٓٓ﴿ املدَّ ۥٓإِنََّٓٓما ٓ﴿ خزائنه :وقيل صناديقه. مفاتيح ﴾َمَفاَِتَه 
 
ۡصبَةَِِٓٓلَن وٓأ ِلٓٓبِٱلۡع  و 

 
ٓأ

وَّةِٓ ۥََّٓل ۥٓقَاَلٓٓإِذۡٓ﴿ الكثرية عةاجلام والعصبة   ،أماله حتى أثقله إذا احِلمل به وناءَ  ﴾ٱلۡق  ه   ،تبطرْ  ال ﴾َتۡفَرۡح َّٓٓلٓٓقَۡوم 

 من فيها ما بأن العلم فإن ،ذهاهبا عن والذهول هبا والرضا حبِّها نتيجة ألنه ،مطلقا   مذموم   بالدنيا والفرح  

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍ

ککککڑڑژژ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ۇئوئەئوئەئائائىىې

ىئىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئ

 حبجبيئىئمئحئیجئیییىئ
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﴿ :فقال تعاىل اهلل حمبة من مانعا   بكونه النهي وعلََّل  (احلزن )أي: الرَتَح  يوجب حمالة ال مفاَرَقة   اللذة
َٓٓإِنَّٓ َّٓلٓٓٱّللَّ

ٓ ِبُّ  الدنيا. بزخارف أي ﴾٧٦ٓٱلَۡفرِِحيََٓٓي 

َٓٓٓوٱۡبتَغِٓ﴿ (77) ٓ َٓءاتَى َكٓٓفِيَما ارَٓ﴿ الغنى من ﴾ٱّللَّ  أن منه املقصود فإن ،لك يوجبها فيام برَصفِه ﴾ٱٓأۡلِخَرةَ ٓٓٱَّلَّ

ۡنيَا ِٓٓمنََٓٓكٓنَِصيبَٓ﴿ املنسِّ  تركَ  ترتك وال ﴾تَنَسَٓٓوَّلٓ﴿ إليها وصلة يكون  وتأخذ آخرتك هبا حتصل أن وهو ﴾ٱَّلُّ

ۡحِسن﴿ يكفيك ما منها
َ
ٓٓ﴿ تعاىل اهلل عباد إىل ﴾َوأ ۡحَسنََٓٓكَما

َ
ٓ ٓأ  :وقيل عليك. تعاىل اهلل أنعم فيام ﴾إَِلَۡك ٓٓٱّللَّ

ۡرِضٓ ِٓفٓٓٱلَۡفَسادََٓٓتۡبغَِٓٓوَّلٓ﴿ باإِلنعام إليك َأْحَسنَ  َكام والطاعة بالشكر َأْحِسنْ 
َ
 والبغي للظلم علة   يكون بأمر   ﴾ٱِۡل

﴿
َٓٓإِنَّٓ َّٓٓلٓٓٱّللَّ ِبُّ ۡفِسِدينََٓٓي   أفعاهلم. لسوء ﴾٧٧ٓٱلۡم 
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ٓٓٓقَاَلٓ﴿ (76) َما ۥٓإِنَّ وتِيت ه 
 
ٓ ٓأ  ﴾ِعنِدٓيٓ ِٓعلۡمٓ ََٓعَ

لت َق  به واستوَجبت   الناس عىل به ف ضِّ  التفوَّ

 وكان ،التوراة علم وهو واملال. باجلاه عليهم

 علم :وقيل الكيمياء. هو :وقيل هبا. أعلمهم

 بكنوز العلم :وقيل املكاسب. وسائر التجارة

وَٓ﴿ السالم عليه يوسف
َ
نََّٓٓيۡعلَمۡٓٓلَمۡٓٓأ

َ
َٓٓأ ٓقَدۡٓٓٱّللَّ

ۡهلََكٓ
َ
ونِِٓٓمنََٓٓقۡبلِهِۦِٓمنٓأ ر  وََٓٓمنۡٓٓٱلۡق  َشدُّٓٓه 

َ
 ،ق وَّةٓ ِٓمۡنهٓ ٓأ

ۡكََّثٓ 
َ
ته اغرتاره عىل وتوبيخ   تعجب   ﴾ا َُٓجۡعٓ َٓوأ  بقوَّ

 التوراة يف قرأه ألنه ،بذلك علمه مع ماله وكثرة

 العلمَ  الدعائه رد   أو التواريخ. حفاظ من وسمعه

 مثل أعنده :أي ،عنه العلم هذا بنفي به وتعظ مه

 به يقي حتى هذا يعلم ومل ،ادَّعى الذي العلم ذلك

ٓذ ن وبِِهمٓ َٓعنٓل ٓٓ َٓي ۡسَٓٓوَّلٓ﴿ اهلالكني مصارع نفسه
ونَٓ ۡجرِم   مطلع تعاىل فإنه استعالم. سؤاَل  ﴾٧٨ٓٱلۡم 

بون فإهنم ،معاتبة   أو عليها.  بغتة. هبا يعذَّ

ٓ ٓفََخَرجَٓ﴿ (76) ِٓٓفٓٓقَۡوِمهِۦََٓعَ ۦ   قيل كام ﴾زِينَتِهِ

 قطيفة )أي: األرجوان عليه ،(سوادها عىل البياض من فيها ما يغلب التي وهي) شهباء بغلة عىل خرج إنه

ه عىل آالف بعةأر ومعه ،ذهب من رسج وعليها ،(ْحراء ِينَٓٓقَاَلٓ﴿ زيِّ ونَٓٓٱَّلَّ ةَٓٓي رِيد  َيو  ۡنَيآٱۡۡلَ  هو ما عىل ﴾ٱَّلُّ

ِٓٓٓمۡثَلٓٓنَلَآَي لَۡيَتٓ﴿ :الرغبة من الناس عادة وِتََٓٓما
 
ونٓ ٓأ ۥ﴿ احلسد عن حذرا   ،عينه ال مثله متنَّوا ﴾َق ر  وٓإِنَّه  ََّٓٓل  َٓحظ  

 الدنيا. من ﴾٧٩َٓعِظيمٓل

ِينََٓٓوقَاَلٓ﴿ (60) وت وا ٓٓٱَّلَّ
 
مۡٓ﴿ :للمتمنِّني اآلخرة بأحوال ﴾ٱلۡعِۡلمَٓٓأ  است عمل ،باهلالك دعاء   ﴾َوۡيلَك 

ٓ﴿ ي رتىض ال عام للزجر ِٓٓثََواب   الدنيا من بل ،قارون أويت مما ﴾ا َٓص لِحٓ ٓوََعِمَلَٓٓءاَمنَٓٓل َِمنَۡٓٓخۡي ٓ﴿ اآلخرة يف ﴾ٱّللَّ

َٓٓٓوَّلٓ﴿ فيها وما ى َها ٓ﴿ الصالح والعمل اإليامن أو اجلنة. أو املثوبة :أي ﴾ي لَقَّ ونَٓٓإِّلَّ  الطاعات عىل ﴾٨٠ٓٱلصَّ ِب 

 املعايص. وعن

ِٓٓبِهِۦٓفََخَسۡفنَا﴿ (61) ۡرَضَٓٓوبَِدارِه
َ
 يداريه وهو ،وقت كل السالم عليه موسى يؤذي كان أنه روي ﴾ٱِۡل

 بني موسى يفضح نأ إىل فعمد ،فاستكثره فحسبه ،واحد عىل ألف   كل عن فصاحله ،الزكاة نزلت حتى ،لقرابته

 عليه موسى قام العيد يوم كان فلام ،بنفسها لرتميه (الرشوة أعطاها )أي: َبغيَّة   فربطل ،لريفضوه إرسائيل بني

َصن غري ىزن ومن ،قطعناه رسق من :فقال خطيبا   السالم  :قارون فقال ،رمجناه حمصنا   ىزن ومن ،جلدناه حم 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭۓۓےےھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۇۆۇڭڭ

ائىىېېېېۉۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

حئجئییییىئىئىئېئېئېئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئ
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 موسى فناشدها ،فأ حرِضت ،بفالنة فجرت كأنَّ  يزعمون ائيلإرس بني إن :قال ،كنت   ولو :قال كنَت؟ ولو

 أرميك أن عىل رشوة( )واملراد عال  ج   قارون يل علج :فقالت ،تصدق أن تعاىل باهلل والسالم الصالة عليه

رِ  أن إليه تعاىل اهلل فأوحى ،ربه إىل منه شاكيا   السالم عليه موسى فخرَّ  ،بنفس  يا :فقال ،شئت بام األرض م 

 قال ثم ،عنقه إىل فأخذته ،خذيه قال ثم ،وسطه إىل فأخذته ،خذيه قال ثم ،ركبتيه إىل فأخذته ،خذيه رضأ

ع قارون وكان ،به فخسفت ،خذيه  اسرتْحك :إليه تعاىل اهلل فأوحى ،يرْحه فلم األحوال هذه يف إليه يترضَّ

ة   دعاين لو وجاليل يتوعزَّ  ،ترْحه فلم مرارا    حتى تعاىل هللا فدعا ،لريثه فعله إنام :إرسائيل بنو قال ثم ألجبته. مرَّ

ۥ﴿ أعوان ﴾فِئَةلِٓٓمنََّٓل ۥََٓكنََٓٓفَما﴿ وأمواله بداره خسف ونَه  ِٓٓد ونِِٓٓمنٓيَنص   َٓوَما﴿ عذابه عنه فيدفعون ﴾ٱّللَّ
نتَِصِينَِٓٓمنَََٓٓكنَٓ  منه. املمتنعني ﴾٨١ٓٱلۡم 

ۡصبَحَٓ﴿ (62)
َ
ِينََٓٓوأ ۥَمََكنََٓٓتَمنَّۡوا ٓٓٱَّلَّ ۡمِسٓ﴿ منزلته :أي ﴾ه 

َ
ول ونَٓ﴿ قريب زمان منذ ﴾بِٱِۡل نََّٓٓيق 

َ
ََٓٓوۡيَكأ ٓٱّللَّ

ٓ ط  ِۡزَقٓٓيَبۡس  ط   :أي ﴾َويَۡقِدر  ِٓٓعبَادِهِۦِٓمنۡٓٓيََشآءٓ ٓلَِمنٓٱلر   وال ،البسط تقتيض لكرامة   ال ،مشيئته بمقتىض َوَيْقِدر   َيْبس 

نٓلَۡوَّلٓٓ﴿ القبض يوجب هلوان  
َ
نَّٓٓأ ٓ ٓمَّ  ،فيه ولده ما فينا لتوليده ﴾بِنَا َٓٓۡلََسَفٓ﴿ متنَّينا ما يعطنا فلم ﴾ۡينَاَعلَٓٓٱّللَّ

نَّه ۥ﴿ ألجله بنا فخسف
َ
ۡفلِحٓ َّٓلَٓٓوۡيَكأ ونَٓٓي   الصالة عليهم برسله بوناملكذِّ  أو تعاىل، اهلل لنعمة ﴾٨٢ٓٱلَۡك فِر 

 اآلخرة. ثواب من هلم َوعدوا وبام والسالم،

ارٓ ٓتِلَۡكٓ﴿ (63) . إشارة   ﴾َرة ٓٱٓأۡلخِٓٓٱَّلَّ ها وبلَغَك  خربها سمعَت  اّلتي تلك :قال كأنه تعظيم  ََٓنَۡعل َها﴿ وصف 
ِينَٓ ونََّٓٓلٓٓلَِّلَّ ل و ٓ ٓي رِيد  ۡرِضِٓٓفٓٓاع 

َ
 وقارون فرعون أراد كام الناس عىل ظلام   ﴾ا ٓفََسادٓ َٓوَّلٓ﴿ وقهرا   غلبة   ﴾ٱِۡل

﴿
تَّقِيَٓ﴿ املحمودة ﴾َوٱلَۡع قِبَةٓ   .﴾٨٣ٓلِلۡم 

ۥٓبِٱۡۡلََسنَةَِٓٓجآءَٓٓنمَٓ﴿ (64) ِۡنَها َٓٓخۡي ٓٓفَلَه  ي ِئَةَِٓجآءََٓٓوَمن﴿ ووصفا   وقدرا   ذاتا   ﴾م  َۡزىٓفََلٓٓبِٱلسَّ ِينََٓٓي  ٓٱَّلَّ
َٓٓعِمل وا ٓ ِ ي  ٓٓاتِٓٓ َٓٱلسَّ  يعملون. كانوا ما مثل إال :أي ﴾٨٤َٓيۡعَمل ونَََٓٓكن وا َٓٓمآإِّلَّ
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(65) ﴿
ِيٓإِنَّٓ رَۡءانَٓٱلَۡٓٓعلَۡيَكٓٓفََرَضٓٓٱَّلَّ  ﴾ق 

 فيه بام والعمل وتبليغه تالوته عليك أوجَب 

 املحمود املقام وهو ،َمعاد أيِّ  ﴾َمَعادل ٓٓإَِلٓ ٓلََرآدُّكَٓ﴿

 اعتْدَت  اّلتي مكة أو فيه. يبعثك أن وعدك الذي

ه ،هبا  بأن حكم ملا كأنه الفتح. يوم إليها وردَّ

تَِّقنيَ  اْلعاِقَبةَ   عيدوو املحسنني بوعد ذلك وأكد لِْلم 

 روي الدارين. يف احلسنى بالعاقبة وَعَده   املسيئني

حفة بلغ ملا أنه  وهو ،واملدينة مكة بني موضع) ج 

هاَجره يف (الشام أهل ميقات  مولده إىل تاقاش م 

ٓٓٓق ل﴿ فنزلت آبائه ومولد ِ ب  ۡعلَمٓ ٓرَّ
َ
َٓجآءََٓٓمنٓأ

َدىٓ  َٓوَمنۡٓ﴿ والنرص الثواب من يستحقه وما ﴾بِٱلۡه 
وَٓ بِيٓلَٓل لٓلضَِٓٓفٓٓه   العذاب من استحقه وما ﴾٨٥ٓمُّ

 واملرشكني. نفسه به يعني واإلذالل.

نَتَٓٓوَما﴿ (68) ٓوا ٓٓك  نٓتَرۡج 
َ
ٓإَِلَۡكٓٓي لَۡقٓىٓأ

ٓ  إليك ألقى كام َمعادك إىل سريد ك :أي ﴾ٱلِۡكَت ب 

ٓ﴿ ترجوه كنت وما الكتاب ِنٓرَۡۡحَةٓ ٓإِّلَّ ب َِك ٓٓم   ﴾رَّ

وَننَّٓٓفََلٓ﴿ وتعاىل سبحانه منه رْحة ألقاه ولكن  واإلجابة عنهم والتحمل بمداراهتم ﴾٨٦ٓل ِلَۡك فِرِينَٓٓاَظِهيٓ ٓتَك 

 طلبتهم. إىل

نََّكَٓٓوَّلٓ﴿ (67) دُّ َِٓٓءاَي تَِٓٓعنۡٓٓيَص  نزِلَۡتٓٓإِذَۡٓٓبۡعدَٓ﴿ هبا والعمل قراءهتا عن ﴾ٱّللَّ
 
 إىل ﴾َرب َِك ٓٓإَِلٓ َٓوٱۡدعٓ ٓإَِلَۡك ٓٓأ

ّۡشِكِيَِٓٓمنَٓٓوَننَّٓتَكٓ َٓوَّلٓ﴿ وتوحيده عبادته  بمساعدهتم. ﴾٨٧ٓٱلۡم 

َِٓٓمعَٓٓتَۡدعٓ َٓوَّلٓ﴿ (66) آٱّللَّ  هَلم. مساعدته عن املرشكني أطامع وقطع للتهييج قبله وما هذا ﴾َءاَخَر ٓٓإَِل ه 

 غريه تتخذ وال تعاىل اهلل غري عىل تعتمد فال غريه. املراد ولكن والسالم الصالة عليه له اخلطاب ولعل )أقول:

ٓٓإَِل هََّٓٓلٓٓ﴿ (التوحيد يف طريقه يكمل مل فكأنه تعاىل اهلل بغري وثق من فإن ،أمورك يف كيال  و َو ٓٓإِّلَّ ُّٓٓه  ءٓ ٓك  َٓهالِك ََٓٓشۡ
ٓ ٓٓإِّلَّ ۥ   اخللق يف النافذ القضاء ﴾ٱۡۡل ۡكمٓ ََّٓلٓ ﴿ معدوم ذاته َحدِّ  يف هالك   ممكن   عداه ما فإن ،ذاَته إال ﴾وَۡجَهه 

 باحلق. للجزاء ﴾٨٨ٓونَٓت رَۡجعٓ ِٓإَوَلۡهِٓ﴿

 القصص سورة يف تعاىل اهلل رْحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأنِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڎڌڍڌڍڇڇڇڇچچچ

گگککککڑڑژژڈڈ

 ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ
 

وَرة ٓ  الَعنَكب وتِٓٓس 

¬ 
ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائىىېېېېۉۉۅۅ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 حئجئییییىئىئىئېئېئ
 

 

01 41 



 763  عشرونال اجلزء            العنكبوت سورة  

¬ 
 عنكبوتال سورة

 آية وستون تسع وآيها كيَّة،م
َحِسَب١ٓٓٓالٓمٓٓ﴿ (2ـ1)

َ
ٓٓأ نٓٱنلَّاس 

َ
وٓا ٓٓأ ك  َۡتَ نٓي 

َ
ول وٓا ٓٓأ مَۡٓٓءاَمنَّآَيق  ۡفتَن ونََّٓٓلٓٓوَه   ي:أ) أحسبوا :معناه ﴾٢ٓي 

 واملجاهدة كاملهاجرة - التكاليف بمشاق تعاىل اهلل يمتحنهم بل آَمنَّا؟ لقوهلم مفتونني غري تْرَكهم (وان  ظَ أ

 ،املنافق من املخلص ليتميز - واألموال األنفس يف املصائب نواعوأ الطاعات ووظائف الشهوات ورفض

د فإن الدرجات. عوايل عليها بالصرب ولينالوا ،فيه املضطرب من الدين يف والثابت    عن كان وإن - اإِليامن جمرَّ

 العذاب. يف اخللود من اخلالص غري يقتيض ال - خلوص

ِينََٓٓفتَنَّآَولََقدۡٓ﴿ (3) توقع أن ينبغي فال ،كلها األمم يف جارية قديمة سنَّة   ذلك إن أي ﴾ۡمٓ َقۡبلِهِِٓٓمنٓٱَّلَّ  ي 

ٓ ٓفَلَيَۡعلََمنَّٓ﴿ خالفه ِينَٓٓٱّللَّ ه فَليتعلقنَّ  ﴾٣ٓٱلَۡك ِذبِيََٓٓوَلَۡعلََمنََّٓٓصَدق وا ٓٓٱَّلَّ  به يتميز حاليا   تعلقا   باالمتحان علم 

 وعقاهبم. ثواهبم به وينوط ،فيه كذبوا والذين اإِليامن يف صدقوا الذين

مۡٓ﴿ (4)
َ
ِينََٓٓحِسَبٓٓأ َٓٓيۡعَمل ونَٓٓٱَّلَّ ِ ي   واجلوارح القلوب أفعال يعم   العمل فإن واملعايص. الكفر ﴾اتِٓٓ َٓٱلسَّ

ن﴿
َ
ونَا ٓٓأ م ونََٓٓمآَسآءَٓ﴿ مساوهيم عىل نجازهيم أن نقدر فال ،يفوتونا أن ﴾يَۡسبِق   الذي بئس :أي ﴾٤ََٓيۡك 

 ُيكمونه.

وا ٓيَرََۡٓٓكنََٓٓمن﴿ (5) ِٓٓلَِقآءَٓٓج   من العاقبة؛ إىل أو ،ثوابه إىل الوصول اهلل بلقاء املراد :وقيل اجلنة. يف ﴾ٱّللَّ

 السيد اطلع وقد ،مديد زمان بعد سيِّده عىل َقِدمَ  عبد   بحال حاله متثيل عىل واجلزاء. واحلساب والبعث املوت

 تلتقي أن للعبد يمكن ال )أقول: منها سخط ملِا خطبس أو أفعاله من ريض ملِا ببرْش   يلقاه أن فإما ،أحواله عىل

ال هذا حاشا - اهلل بذات ذاته  .(العقاب وإما الثواب إما العبد يلقاه وما ،معنا بعلمه وعال جل ولكنه - حم 

﴿
َجَلٓٓفَإِنَّٓ

َ
ِٓٓأ ٓ ﴿ للقائه املرضوب الوقت فإن ﴾ٱّللَّ . ﴾ٓأَلتل

 
 ال ا  كائن اللقاء كان آتيا   اللقاء وقت كان وإذا جلاء

ق أمله ُيقق ما فليبادر ،حمالة  حقيقة هي هذه )أقول: والرضا القربة به يستوجب ما أو رجاءه ويصدِّ

وَٓ﴿ (التصوف ِميعٓ ٓوَه   يموت ال أن للمؤمن بد ال )أقول: وأفعاهلم بعقائدهم ﴾٥ٓٱلَۡعلِيمٓ ﴿ العباد ألقوال ﴾ٱلسَّ

 .(تعاىل اهلل إىل والرجوع واالستغفار التوبة عىل إال

َما﴿ الشهوات عن والكفِّ  (تَعبِها )أي: الطاعة مضض عىل بالصرب نفسه ﴾َج َهدََٓٓوَمن﴿ (8) ٓي َج ِهدٓ ٓفَإِنَّ
ٓ ﴿ هلا منفعته ألن ﴾نِلَۡفِسهِۦٓ 

َٓٓإِنَّٓ  عليهم رْحة عباده كلَّف وإنام ،طاعتهم إىل به حاجة فال ﴾ٱلَۡع لَِميََٓٓعنِٓٓلََغِنٓلٓٱّللَّ

 لصالحهم. ومراعاة
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ِينََ﴿ (4) َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا َََوٱَّلذ َٱلصذ
َِرنَذ َََعنُۡهمََََۡلَُكف  ِ  واملعايص باإِليامن، الكفر   ﴾ِتاهِهِمََۡ َََسي 

ۡحَسنََََوََلَۡجزِيَنذُهمَۡ﴿ الطاعات من يتبعها بام
َ
ِيَأ َٱَّلذ

 أعامهلم. جزاء أحسن :أي ﴾٧ََيۡعَملُونَََََكنُوا َ

ن واجلزاء    وأحسن ،حسنة حسنةب جيازي أن احلس 

 وزيادة. بالعرش الواحدة احلسنة جيازي أن هو اجلزاء

ۡينَِتا﴿ (8) نَسَّٰنََََووَصذ يۡهََِٱۡۡلِ َِِّٰلَ  بإيتائه ﴾ِتا َُحۡسنَ َبَِو

ْسن   ذا فعلا  َلَيَۡسَََمِتاَِبََلِتُۡۡشِكََََجََّٰهَداكَََِإَون﴿ ح 
 العلم بنفي نفيها عن عَّب  بإهليته. ﴾ِعلۡمَ َبِهِۦَلََكَ

 اتباعه جيوز ال صحت ه ي علم ال ما أنب إشعاراا  ،هبا

َفََلَ﴿ بطلنه علم عام فضلا  ،بطلنه يعلم مل وإن
 يف ملخلوق طاعة ال فإنه ،ذلك يف ﴾هُِطۡعُهَمِتا  َ

نْ  مرجع ﴾َمرِۡجُعُكمََۡإَِلَذ﴿ اخلالق معصية  آمن م 

نْ  منكم َق  ومن بوالديه ب رَ  ومن ،أرشك وم   ع 

نَب ِئُُكم﴿
ُ
 عليه. باجلزاء ﴾٨َۡعَملُونََتَََُكنتُمََۡبَِمِتاَفَأ

 اهلل ريض وقاص أيب بن سعد يف نزلت واآلية

 عليه يقع الذي املوضع )أي: الضح   من تنتقل ال أهنا حلفت بإسلمه سمعت لّما فإهنا محنة؛ وأمه عنه تعاىل

م وال (الشمس ضوء  .[تعاىل اهلل رمحه مذيالرت اإلمام رواه احلديث] كذلك أيام ثلثة ولبثت ،يرتدَ  حتى ترشب وال ت طع 

ِينََ﴿ (9) َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا َََوٱَّلذ َّٰلِِحيَََِفََََلُۡدِخلَنذُهمََۡٱلصذ  الصلح يف والكامل   مجلتهم. يف ﴾٩َٱلصذ

تمنَى ،املؤمنني درجات منتهى دخلهم يف أو املرسلني. تعاىل اهلل أنبياء وم   اجلنة. وهو م 

َََِءاَمنذِتاََيُقوُلَََمنَٱَلذِتاِسَََوِمنََ﴿ (01) وذِيَََفَإِذَا ََبِٱّللذ
ُ
ََِِفََأ َفِۡتنَةََََجَعَلَ﴿ اإِليامن عىل الكفرة عَذهبم بأنْ  ﴾ٱّللذ

ِ َََكَعَذابَِ﴿ اإِليامن عن الرصف يف أذَيتهم من يصيبه ما ﴾ٱَلذِتاِسَ َنَۡصَ ََجِتا ءََََولَئِن﴿ الكفر عن الرصف يف ﴾ٱّللذ
ِن ب َِكََم  ع ف   قوم   أو املنافقون واملراد فيه. فأرشكونا الدين يف ﴾َمَعُكۡمَ َُكنذِتاَإِنذِتاَُقولُنَذَلََ﴿ وغنيمة   فتح   ﴾رذ  ض 

وََ﴿ املرشكني أذى من وافارتد   إيامهنم
َ
ََُلَيَۡسََأ ۡعلَمَََٱّللذ

َ
 والنفاق. اإِلخلص من ﴾١٠َٱلَۡعَّٰلَِميَََُصُدورََِِفََبَِمِتاَبِأ

َََُوَلَۡعلََمنَذ﴿ (00) ِينَََٱّللذ  الفريقني. فيجازي ﴾١١َٱلُۡمَنَّٰفِقِيََََوَلَۡعلََمنَذ﴿ بقلوهبم ﴾َمنُوا ََءاَٱَّلذ

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (01) ِينََََكَفُروا ََٱَّلذ  إن ﴾َخَطََّٰيَُّٰكمَََۡوَۡلَۡحِمۡلَ﴿ ديننا يف نسلكه اَلِذي ﴾َسبِيلَنِتَاَٱهذبُِعوا َََءاَمنُوا ََلَِّلذ

ََخَطََّٰيَُّٰهمَِمنََۡبَِحَِّٰملِيَََُهمََوَمِتا﴿ :تعاىل بقوله هبموكذَ  عليهم وردَ  ومؤاخذة. بعث   كان إن أو ،خطيئة ذلك كان
ِن ء  ََم  َِّٰذبُونَََإِنذُهمََََۡشۡ  ﴾.١٢َلََك

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٺٿٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڤڦڤ

چچچڃڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گککککڑڑژژڈ

ڱڱڱڱڳڳڳگڳگگ

ۀڻڻڻڻںں

ھھھہہہہۀ

ڭڭڭۓۓےےھ

ٴۇۈۈۆۆۇڭۇ

ېېېۉۉۅۋۅۋ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

 ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
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ۡثَقِتالَُهمَََۡوَلَۡحِملُنَذ﴿ (01)
َ
هم (اكتسبته )أي: اقرتفته ما أثقال ﴾أ َ﴿ أنفس  ۡثَقِتال 

َ
عََََوأ ۡثَقِتالِِهۡمَ َمذ

َ
ر   وأثقاالا  ﴾أ  أ خ 

َلُنَذَ َََولَيُۡسَ﴿ يشء تبعهم من أثقال من ينقص أن غري من ،املعايص عىل واحلمل ضللباإلِ  له تسببوا ملِا ،معها
م )أي: تقريع   سؤال   ﴾ٱلۡقَِيََّٰمةَِيَوۡمََ ِتا﴿ وتبكيت (هتك  ل وا التي األباطيل من ﴾١٣ََيۡفََتُونَََََكنُوا َََعمذ  هبا. أ ض 

رَۡسلۡنَِتاََولََقدَۡ﴿ (07)
َ
لَۡفََفِيِهمََۡبَِثَفَلَََقَۡوِمهِۦَإَِلَََّٰنُوًحِتاَأ

َ
َََسنَةَ َأ  أنه روي إِذ املبعث؛ بعد ﴾ِتاََعمَ َََخِۡسيَََإِلذ

 تسلية   القصة من واملقصود ستني. الطوفان بعد وعاش ،ومخسني مئة تسع قوماا  ودعا ،األربعني رأس عىل ب عث

َخَذُهمَُ﴿ الكفرة من ي كابده ما عىل تثبيتهو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
َ
وفِتَانََُفَأ  بالكفر. ﴾١٤ََظَّٰلُِمونَََوَُهمَۡ﴿ اءامل طوفان   ﴾ٱلطُّ
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جنَۡيَنَّٰهَُ﴿ (07)
َ
 الصلة عليه نوحاا  :أي ﴾فَأ

ۡصَحََّٰبَ﴿ والسلم
َ
فِينَةَََِوأ  معه أركبه ومن ﴾ٱلسذ

 ثامنية وقيل ،ثامنني وكانوا وأتباعه؛ أوالده من

 ونصفهم ذكور نصفهم ،عرشة وقيل ،وسبعني

﴿ ةاحلادث أو السفينة :أي ﴾وََجَعلَۡنََّٰهِتا َ﴿ إناث
ََءايَةَ 

 هبا. ويستدلون يَتعظون ﴾١٥َل ِلَۡعَّٰلَِميََ

َّٰهِيمََ﴿ (07)  عليه) إبراهيم اذكر :أي ﴾ِإَوبَۡر

َََٱۡعبُُدوا ََلَِقوِۡمهََِقِتَاَلََإِذَۡ﴿ (السلم  :أي ﴾ٱّللذ

ل حني أرسلناه ر   وتمَ  عقله كم   عرف بحيث هنظ 

ر   احلق َّٰلُِكمَََۡوٱتذُقوهُ َ﴿ به الناس وأم   ﴾لذُكمَََۡخۡي َََذ

 ،والرَش  اخلري   ﴾١٦ََتۡعلَُمونَََُكنتُمََۡإِن﴿ عليه أنتم مما

 رش. هو مما خري هو ما ومتي زون

ََُِدونََِِمنََتۡعبُُدونَََإِنذَمِتا﴿ (04) ۡوَثَّٰنَ َٱّللذ
َ
َِتاأ

 آهلة تسميتها يف كذباا  وت ْكذبون ﴾إِفًۡك َََوََتۡلُُقونََ

 
ِ
 تعملوهنا أو تعاىل. اهلل عند شفاعتها وادعاء

 عليه هم ما رشارة عىل استدالل وهو ا.وتنحتوهن

﴿ وباطل زور إنه حيث من
ِينَََإِنَذ ََُِدونََِِمنََتۡعبُُدونَََٱَّلذ  أن يستطيعون ال :أي ﴾ِتارِزۡقَ َلَُكمَََۡيۡملُِكونََََلََٱّللذ

ََِِعندَََفَٱۡبتَُغوا َ﴿ يرزقوكم ِۡزَقََٱّللذ لني ﴾ۥ َ َلَََُوٱۡشُكُروا َََوٱۡعبُُدوهَُ﴿ له املالك   فإنه كَله ﴾ٱلر   مطالبكم إىل متوس 

 .﴾١٧َهُرَۡجُعونَََإَِلۡهَِ﴿ فإنه ،هبام للقائه مستعدين أو بشكره. النعم من (عَمكم )أي: حَفكم ملا مقي دين ،بعبادته

بُوا ََِإَون﴿ (08) ِ َبَََفَقدَۡ﴿ تكذبوين وإن ﴾هَُكذ  َممَ ََكذذ
ُ
ِنَأ نْ  ﴾َقۡبلُِكۡمَ َم   يرضهم فلم ،الرسل من قبيل م 

َََوَمِتا﴿ تكذيبكم فكذا ،العذاب من هبم حَل  ملا تسَبب   حيث أنفسهم؛ َض  وإنام ،متكذيبه ََٱلرذُسولََََِعَ َّٰغََُإِلذ َٱۡۡلََل
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لتسلية القصة ومساق   كَذب.ي   وال صَدقي   أن عليه وما ،الشك   معه ي زال الذي ﴾١٨َٱلُۡمبِيَُ

 بنحو (مبتىل )أي: اا ممنو   كان عليهام وسلمه اهلل صلوات هللا خليل   اهأب بأنَ  ،(عنه التخفيف )أي: عنه والتنفيس

نِي   ما  قومه. يف السلم عليه إبراهيم بحال فيهم حاله وتشبيه وتكذيبهم القوم رِشك من به م 

وََ﴿ (09)
َ
َُ﴿ ي ظهر ﴾ُيۡبِدئَََُكۡيَفََيََرۡوا ََلَمََۡأ َُثمَذ﴿ (لمالس عليه كعيسى) غريها ومن مادة من ﴾ٱۡۡلَلۡقَََٱّللذ

َ ۥ    السابقة السنة يف كان ما مثل سنة كل يف ينشئ بأن اإلعادة تؤَول أن وجيوز املوت. بعد باإِلعادة إخبار   ﴾يُعِيُدهُ

﴿ (كاإلنسان) ونحومها والثامر النبات من
َّٰلَِكََإِنَذ كِر ما إىل أو اإِلعادة إىل اإِلشارة ﴾َذ َ﴿ األمرين من ذ  ََََِعَ َٱّللذ

 يشء. إىل فعله يف يفتقر ال إذ ﴾١٩َيَِسي َ

پٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپپپ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککککڑژڑژڈڈڎ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓۓےےھھھھہہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۋۅۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئائەئائىى

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 يئىئمئحئجئیییی
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ۡرِضََِفََِسُيوا ََقُۡلَ﴿ (11)
َ
َفَٱنُظُروا َ﴿ والسلم الصلة عليهام حممد أو إِلبراهيم تعاىل اهلل كلمِ  حكاية   ﴾ٱۡۡل

َََكۡيَفَ
َ
ََُُثمَذ﴿ واألحوال األجناس اختلف عىل ﴾ٱۡۡلَلَۡق ََبََدأ ةَََيُنِشئََُٱّللذ

َ
 التي وىلاأل النشأة بعد ﴾ٱٓأۡلِخَرةَ ََٱلنذۡشأ

﴿ العدم من وإخراج   اخرتاع   كًل  نأ حيث من نشأتان واإِلعادة فإنه اإلبداء، هي
َََإِنَذ َََّٰٱّللذ ء ََُك ََََِعَ  ﴾٢٠َقَِديرَ َََشۡ

ِدر   كام األخرى النشأة عىل في ْقِدر سواء؛ عىل املمكنات كل إىل ذاتهِ  ونسبة   ،وتعاىل سبحانه لذاته قدرته ألن  ق 

 .األوىل النشأة عىل

ُبَ﴿ (10) ِ د ون ﴾٢١َُتۡقلَبُونَََِإَوَلۡهَِ﴿ رمحت ه ﴾يََشِتا ُء َََمنََويَرَۡحمَُ﴿ تعذيب ه ﴾يََشِتا ءَََُمنَُيَعذ  ر   ال )أقول: ت 

 .(خلصإلبا والسنة الرشيعةب اعملوا ،العمل عىل تَتكلوا وال تعتمدوا

نتُمََوَمِتا َ﴿ (11)
َ
ۡرِضََِفَ﴿ إدراِككم عن رَبكم ﴾بُِمۡعِجزِينَََأ

َ
َمِتا ءِ ََِفَََوَلََٱۡۡل  قضائه من فررتم إن ﴾ٱلسذ

  يِف  والتحصن ،جباهلا( بني )أي: مهاوهيا يف اهلبوط أو األرض يف (بالتخفي )أي: بالتواري
ِ
 القلع أو الَسامء

ِنَلَُكمََوَمِتا﴿ فيها الذاهبة ََُِدونََِم  َ َِمنَٱّللذ   عن حيرسكم ﴾٢٢َنَِصي َََوَلَََوِل 
 
 من زلين أو األرض من ي ظهر بلء

 عنكم. ويدفعه السامء

ِينََ﴿ (11) َََِيَّٰتَِأَِبََكَفُروا َََوٱَّلذ َلَٰٓئَِكَ﴿ بالبعث ﴾َولَِقِتا ئِهِۦ َ﴿ بكتبه أو وحدانيته. بدالئل ﴾ٱّللذ و 
ُ
َِمنَيَئُِسوا ََأ

 البعث رإلنكا الدنيا يف أِيسوا أو واملبالغة. للتحقق باملايض عنه فعَّب  ،القيامة يوم منها سونئيي :أي ﴾رذۡۡحَِتَ

َلَٰٓئَِكَ﴿ واجلزاء و 
ُ
ِلمَ ََعَذاب ََلَُهمَََۡوأ

َ
 بكفرهم. ﴾٢٣َأ
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 إبراهيم قوم ﴾قَۡوِمهِۦ َََجَواَبََََكنََََفَمِتا﴿ (17)

نَإِلذ َ﴿ له السلم عليه
َ
وََۡٱۡقتُلُوهََُقِتَالُوا ََأ

َ
ِقُوهََُأ  ﴾َحر 

 فيهم قيل لّما لكن ،بعضهم قول   ذلك وكان

َّٰهَُ﴿ كلهم إىل أ سنِد الباقون به ريض  و جنَى
َ
ََُفَأ َِمنَََٱّللذ

 هامن تعاىل اهلل فأنجاه النار يف فقذفوه :أي ﴾ٱَلذِتارِ َ

﴿ وسلماا  برداا  عليه جعلها بأن
َّٰلَِكََِفََإِنَذ  يف ﴾َذ

 ،النار أذى من ِحفظ ه هي ﴾ٓأَلَيَّٰت َ﴿ منها إنجائه

ها  روض وإنشاء يسري زمان يف ِعظ مها مع وإمخاد 

 املنتفعون ألهنم ﴾٢٤َيُۡؤِمنُونَََل َِقۡومَ ﴿ مكاهنا

ص  فيها. والتأمل عنها (بالتدقيق )أي: بالتفح 

َۡذهُمَإِنذَمِتاََوقِتَاَلَ﴿ (17) ِنَٱَتذ ََُِدونََِم  ۡوَثَّٰنَ َٱّللذ
َ
َِتاأ

ةََ َودذ ۡنيَِتا ََٱۡۡلَيَوَّٰةََِِفََبَيۡنُِكمََۡمذ وا :أي ﴾ٱِلُّ  بينكم لتتواد 

 أهل )أقول: عبادهتا عىل الجتامعكم واصلواوتت

 بعض مع بعضهم جيتمع إيامهنم وجود مع الفسق

 موَدة   عىل جيتمعون ،تعاىل اهلل أمر خمالفة عىل

َََبۡعُضُكمَيَۡكُفرََُٱلۡقَِيََّٰمةََِيَوۡمَََُثمَذ﴿ (بينهم َبِبَۡعض 
َََبۡعُضُكمََويَۡلَعنَُ  يوم قبل احلال هبذا رضواي ال أن فعليهم )أقول: بينكم والتلعن التناكر يقوم :أي ﴾ِتاَبۡعض 

 خاص هذا )أقول: األوثان وبني بينكم أو (ذلك قبل النبوية والسنة بالرشيعة نتمسك أن ناعلي ،القيامة

َُّٰكمَُ﴿ (للكفار َوى
ۡ
ِنَلَُكمََوَمِتاَٱَلذِتارَََُوَمأ َِّٰصِينَََم   منها. خيل صونكم ﴾٢٥َنذ

 حترقه مل النار رأى حني به آمن إنه :وقيل به. آمن من وأول   ،أخيه ابن هو ﴾لُوط  َََلُۥَِتاَمنَََ َََفَ﴿ (17)

َََوقِتَاَلَ﴿ ِ  ََإَِلََّٰ﴿ قومي من ﴾ُمَهِتاِجرَ َإِن ِ  أعدائي من يمنعني الذي ﴾ٱلَۡعزِيزََُُهوَََإِنذُهۥ﴿ أمرين حيث ىلإ ﴾َرب 

 وامرأته لوط مع (أورفة )أي: كوثى من هاجر أنه روي صلحي. فيه بام إال يأمرين ال الذي ﴾٢٦َٱۡۡلَِكيمَُ﴿

 سدوم. لوط ونزل فلسطني فنزل ،الشام إىل امنه ثم ،حَران إىل عمه ابنة سارة

َۥ ََووََهۡبنِتَا﴿ (14)  مل ولذلك ،عاقر عجوز من الوالدة من أيس حني ونافلة ولداا  ﴾َويَۡعُقوَبََإِۡسَحَّٰقََََلُ

ِيذتِهََِِفََوََجَعلۡنَِتا﴿ السلم عليه إسامعيل يذكر  ،اجلنس به يريد ﴾َوٱۡلِكَتََّٰبَ﴿ األنبياء منهم فكث ر   ﴾ٱَلُّبُوذةَََذُر 

ۡجَرهُۥََوَءاَتۡيَنَّٰهَُ﴿ (والزبور والتوراة واإلنجيل القرآن) األربعة الكتب ليتناول
َ
ۡنيَِتا ََِفَ﴿ إلينا هجرته عىل ﴾أ  ﴾ٱِلُّ

 عليه والصلة ثناءوال ،إليه امللل أهل وانتامء ،فيهم النبوة واستمرار الطيبة والذرية ،أوانه غري يف الولد بإعطاء

َّٰلِِحيَََلَِمنَََٱٓأۡلِخَرةََِِفََُهۥِإَونذَ﴿ الدهر آخر إىل  الصلح. يف الكاملني عداد لفي ﴾٢٧َٱلصذ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇچچچچڃ

ڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگکککڑکڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےھھھھہہہ

ۇڭڭڭڭۓۓے

ٴۇۈۈۆۆۇ

ېېېۉۉۅۅۋۋ

وئوئەئەئائائىىې

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
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هُونَََإِنذُكمََۡلَِقوِۡمهِۦ ََقِتَاَلََإِذَََۡولُوًطِتا﴿ (18)
ۡ
َحدَ َِمنََۡبَِهِتاََسبََقُكمََمِتا﴿ القبح يف البالغة الِفْعلة ﴾ٱلَۡفَِّٰحَشةَََََلَأ

َ
َأ

ِنََ ر استئناف   ﴾٢٨َٱلَۡعَّٰلَِميَََم   وحتاشت ،الطباع منه (تنفرت )أي: اشمأزت مما إهنا حيث من ،لفاحشتها مقر 

 طينتهم. خِل بث عليها أقدموا حتى ،النفوس عنه

ئِنذُكمَۡ﴿ (19)
َ
هُونَََأ

ۡ
بِيَلَََوَتۡقَطُعونَََٱلر َِجِتاَلََََلَأ  املال وأخذ بالقتل (املاَرة )أي: للسابلة وتتعَرضون ﴾ٱلسذ

 بحرث ليس ما وإتيان احلرث عن باإِلعراض النسل سبيل ونتقطع أو الطرق. انقطعت حتى بالفاحشة أو

هُونََ﴿
ۡ
ََفَمِتا﴿ هبا مباالة   عدم   القبائِح  ن  مِ  ﴾ٱلُۡمنَكَر َ﴿ بأهلها (املمتلئة )أي: الغاَصة جمالسكم يف ﴾نِتَادِيُكمََُِفَََوهَأ
نَإِلذ ََقَۡوِمهِۦ َََجَواَبََََكنََ

َ
ََِبَِعَذابََِٱئۡتِنِتَاَقِتَالُوا ََأ َِّٰدقِيَََِمنَََُكنَتََإِنَٱّللذ  دعوى يف أو ذلك. استقباح يف ﴾٢٩َٱلصذ

 التوبيخ. من املفهومة النبوة

ََِقِتَاَلَ﴿ (11) ِنَََرب  َ﴿ العذاب بإنزال ﴾ٱنُصۡ  فيمن وسن ها الفاحشة بابتداع ﴾٣٠َٱلُۡمۡفِسِدينَََٱلَۡقۡومََََِعَ

هم بعدهم. ف  ل أنب أحقاء بأهنم وإشعاراا  ،العذاب استنزال يف مبالغة بذلك وص   العذاب. هلم يعج 



 811  عشرونال اجلزء            العنكبوت سورة  

ِتا﴿ (10) َّٰهِيمَََرُُسلُنِتَا َََجِتا َءۡتَََولَمذ ىَََّٰإِبَۡر  ﴾بِٱلۡبُۡۡشَ

ۡهلََُِمۡهلُِكو ا ََإِنذِتاَقِتَالُو ا َ﴿ والنافلة بالولد بالبشارة
َ
ََِأ ََهَِّٰذه

﴿ سدوم قرية ﴾ٱلَۡقۡريَةَِ 
ۡهلََهِتاَإِنَذ

َ
 ﴾٣١ََظَّٰلِِميَََََكنُوا ََأ

 ظلمهم يف دهيمومتا بإرصارهم هلم إِلهلكهم تعليل  

 املعايص. وأنواع الكفر هو الذي

 بأن عليهم اعرتاض   ﴾ِتا َلُوطَ َفِيَهِتاَإِنَذَقِتَاَلَ﴿ (11)

ۡعلَمََََُنۡنََُقِتَالُوا َ﴿ ي ظلِم مل من فيها
َ
َفِيَهِتا ََبَِمنَأ

يَنذُهۥ ِ َۥ َََلُنَج  ۡهلَُه
َ
 مزيد ادعاء مع لقوله تسليم   ﴾َوأ

 عنه وجواب   عنه، غافلني كانوا ما وأهنم به العلم

 تأقيت أو وأهله. عداه بمن األهل بتخصيص

َ﴿ منها بإخراجهم اإِلهلك هَُهۥَإِلذ
َ
َِمنَََََكنَۡتََٱۡمَرأ

 القرية. أو العذاب يف الباقني ﴾٣٢َٱلَۡغَِِّٰبِينََ

ِتا َ﴿ (11) نََولَمذ
َ
ءَََِتالُوطَ َرُُسلُنِتَاََجِتا َءۡتََأ  ﴾بِِهمََِِۡس 

هقو يقصدهم أن خمافة   بسببهم والغم   امل ساءة جاءته  م 

 وتدبري بشأهنم وضاق ﴾ذَرَۡع  ََبِِهمََۡوََضِتاَقَ﴿ بسوء

ه، أمرهم  أثر فيه رأوا مل ا ﴾َوقِتَالُوا َ﴿ طاقت ه أي: ذرع 

ََوَلََََتَۡفَََلَ﴿ :(والعجز التحري )أي: الضجرة
نِهم عىل ﴾ََتَۡزنَۡ وكَََإِنذِتا﴿ منا متك  ۡهلََكََُمنَجُّ

َ
َََوأ هََكََإِلذ

َ
 .(القرية أو العذاب يف الباقني )أي: ﴾٣٣َنََٱلَۡغَِِّٰبِيَمِنَََََكنَۡتََٱۡمَرأ

َََُٰٓمزنِلُونَََإِنذِتا﴿ (17) ۡهلََََِعَ
َ
ََِأ ِنَََارِۡجزَ َٱلَۡقۡريَةََِهَِّٰذه َمِتا ءََِم   فسقهم. بسبب ﴾٣٤ََيۡفُسُقونَََََكنُوا ََبَِمِتا﴿ منها عذاباا  ﴾ٱلسذ

ة؛ احلجارة وقيل: اخلربة. الديار آثار أو ،الشائعة حكايتها هي ﴾بَي ِنَةَ ََءايََۢةَِمۡنَهِتا ََهذَرۡكنَِتاََولََقد﴿ (17)  املمط ر 

. باقية كانت فإهنا َدة أهنارها بقَية وقيل: بعد   واالعتبار. االستبصار يف عقوهلم يستعملون ﴾٣٥ََيۡعقِلُونَََل َِقۡومَ ﴿ املسو 

َخِتاُهمَََۡمۡدَينَََِإَوَلََّٰ﴿ (17)
َ
ََّٰقوۡمَََِفَقِتاَلََِتاُشَعۡيبَ َأ َََٱۡعبُُدوا َََي  ثوابه. به ترجون ما وافعلوا ﴾ٱٓأۡلِخرَََٱۡلَۡومَََرُۡجوا ََوٱَٱّللذ

ۡرِضََِفَََتۡعثَۡوا َََوَلَ﴿ اخلوف بمعنى الرجاء من إنه وقيل:
َ
 يف تعاىل اهلل أوجده ما تفسدوا ال )أي: ﴾٣٦َُمۡفِسِدينَََٱۡۡل

 .(ه[زاد شيخ حاشية] حق بغري القتلك والطاعة؛ التعبد إفساد بقصد األرض

بَُ﴿ (14) َخَذۡتُهمََُوهَُفََكذذ
َ
 ترجف القلوب ألن ،السلم عليه جّبيل صيحة وقيل: الشديدة. الزلزلة ﴾ٱلرذۡجَفةََُفَأ

ۡصبَُحوا َ﴿ هلا
َ
 مي تني. الركب عىل باركني ﴾٣٧ََجَّٰثِِميََ﴿ (بيوهتم )أي: د ورهم أو بلدهم يف ﴾َدارِهِمََِۡفََفَأ

(18) ﴿
ََََوقَدََوَثُموَدا ََاوَََعدَ  َسَِّٰكنِِهۡمَ َنم ََِلَُكمَهذبَيذ هم أو مساكنهم، بعض   لكم تبني أي: ﴾مذ  جهة من إهلك 

ۡيَطَّٰنََُلَُهمَََُوَزيذنََ﴿ هبا مروركم عند إليها نظرتم إذا مساكنهم، ۡعَمَّٰلَُهمََۡٱلشذ
َ
ُهمَۡ﴿ واملعايص الكفر من ﴾أ ََعنََِفََصدذ

بِيلَِ  يفعلوا. مل ولكنهم واالستبصار، النظر من متمكنني ﴾٣٨َُمۡستَۡبِصِينََََوََكنُوا َ﴿ هلم الرسل بيَنه الذي السوي   ﴾ٱلسذ

 هلكوا. حتى (بالعناد متادوا )أي: جل وا ولكنهم هلم، الرسل بإخبار هبم الِحق   العذاب أن متبي نني أو

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤڤٹٹٹٿٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇڇ

ککککڑڑژژ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻڻںںڱڱڱڱ

ہہہہۀۀڻڻ

ڭۓۓےےھھھھ

ۆۇۇڭڭڭ

ۅۋۋٴۇۈۈۆ

ېېېۉېۉۅ

 وئەئەئائائىى
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َُّٰرونََ﴿ (19)  معطوفون ﴾َوَهََّٰمََّٰن َََوفِرَۡعۡونََََوَق

ون   وتقديم   .«عاداا » عىل  ابن فهو) نسبه لرشف قار 

وَِسََََّٰجِتا َءُهمََولََقدَۡ﴿ (السلم عليه سىمو عم َمُّ
وا ََبِٱۡۡلَي َِنَّٰتَِ ۡرِضََِفََفَٱۡستَۡكَِبُ

َ
ََسَّٰبِقِيَََََكنُوا َََوَمِتاَٱۡۡل

 .تعاىل اهلل أمر أدركهم بل ،فائتني ﴾٣٩

(71) ﴿َ َخۡذنِتَا﴿ املذكورين من ﴾فلَُُكً
َ
ََأ  ﴾بَِذۢنبِهۦِ 

نََۡفَِمۡنُهم﴿ بذنبه عاقبناه رَۡسلۡنِتَاَمذ
َ
 ﴾ِتاَحِتاِصبَ َۡيهََِعلَََأ

 حىص فيه تراب )أي: حصباء فيها عاصفاا  رحياا 

 عليه لوط كقوم هبا؛ رماهم مل كاا  أو (صغاراا 

نَََۡوِمۡنُهم﴿ السلم َخَذهۡهََُمذ
َ
ۡيَحةََُأ  كمدين ﴾ٱلصذ

نَََۡوِمۡنُهم﴿ وثمود ۡرَضََبِهَََِخَسۡفنِتَاَمذ
َ
 كقارون ﴾ٱۡۡل

نَََۡوِمۡنُهم﴿ ۡغَرۡقنَِتا ََمذ
َ
 السلم عليه نوح كقوم ﴾أ

ََََُكنََََوَمِتا﴿ وقومه وفرعون  ﴾ِلَۡظلَِمُهمََۡٱّللذ

 إذ ،جرم بغري فيعاقبهم الظامل معاملة ليعاملهم

َََكنُو ا َََوَلَِّٰكن﴿ وجل عز عادته من ذلك ليس
نُفَسُهمَۡ

َ
 للعذاب. بالتعريض ﴾٤٠ََيۡظلُِمونَََأ

ِينََََمثَُلَ﴿ (70) َُذوا ََٱَّلذ ََُِدونََِِمنَٱَتذ ۡوِلِتَا ءَََٱّللذ
َ
داا  اختذوه فيام ﴾أ لا  معتم  ََذۡتََٱلَۡعنَكبُوتَََِكَمثَلَِ﴿ ومَتك  َٱَتذ

نِ  يف نسجته مما ﴾ِتا َبَيۡتَ  ث ل هم أو ما. وانتفاعاا  حقيقة هلذا فإن أوهن؛ ذاك بل ،(الضعف )أي: واخلور الوه   م 

د إىل باإلضافة ﴿ وجص   حجر من بيتاا  بنى رجل إىل باإلضافة كمثله املوح 
وۡهَََِإَونَذ
َ
 ﴾ٱلَۡعنَكبُوِتَ ََۡلَۡيُتََٱۡۡلُيُوتََِنََأ

 أو مثلهم. هذا أن لعلموا علم إىل يرجعون ﴾٤١ََيۡعلَُمونَََََكنُوا ََلَوَۡ﴿ منه والّبد للحر وقايةا  وأقل   أوهن   بيت   ال

 ذلك. من أوهن   دينهم أن

(71) ﴿
َََإِنَذ ء  ََِمنَُدونِهِۦَِمنَيَۡدُعونََََمِتاََيۡعلَمََُٱّللذ َٱلَۡعزِيزََُوَُهوََ﴿ يعلم تعاىل اهلل إن :كفرةلل قْل  :أي ﴾ََشۡ

د   ال ما إرشاك الغباوة فْرطِ  ِمنْ  فإن ﴾٤٢َٱۡۡلَِكيمَُ ع  نْ  شيئاا  ي   القاهر القادر إىل باإِلضافة اجلامد وإن شأنه. هذا بم 

نْ  وإن كاملعدوم. الغاية   الفعل وإتقان العلم يف البالغ يشء كل عىل ْصفه هذا م   هتم.جمازا عىل قادر   و 

ۡمَثَُّٰلَََوهِلَۡكَ﴿ (71)
َ
د   ملا تقريباا  ﴾لِلنذِتاِسَ َنَۡۡضِبَُهِتا﴿ ونظائره املثل هذا يعني ﴾ٱۡۡل ع  ََوَمِتا﴿ أفهامهم من ب 

سن ها يعقل وال ﴾َيۡعقِلَُهِتا َ َ﴿ وفائدهتا ح  دون )أقول: ينبغي ما عىل األشياء يتدبرون الذين ﴾٤٣َٱلَۡعَّٰلُِمونَََإِلذ بع   وي 

 .(اخلياالت وعن دنياال حب وعن النفوس عن

َََُخلَقََ﴿ (77) َمََّٰوَّٰتََِٱّللذ ۡرَضََٱلسذ
َ
َ ََوٱۡۡل ِ  خلقها من بالذات املقصود فإن باطلا؛ به قاصد غري حمقاا  ﴾بِٱۡۡلَق 

پپٻٻٻٻٱ

ٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڇڇڇچچچچ

ڎڎڌڌڍڍڇ

کککڑڑژڈژڈ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ڻڻڻڻںڱںڱڱ

ھھہہہہۀۀ

ڭڭڭۓڭۓےےھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ېېېېۉۅۉۅ

 ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى
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﴿ :بقوله إليه أشار كام ،وصفاته ذاته عىل والداللة   اخلري إفاضة  
َّٰلَِكََِفََإِنَذ  عوناملنتف ألهنم ﴾٤٤َل ِلُۡمۡؤِمنِيَََٓأَليَةَ ََذ

لق مل اإلنسان إن )أقول: به لق ما وعل. جل خالقه عىل ليدَل  بل ،عبثاا  خي   املرء ديتجرَ  مل وإذا املال. ليجمع خ 

 .(حيلنا عن نقطع أن بد فل ،به ي عتّب ال نفسه حيل عن املسلم

وِحََََمِتا ََٱهُۡلَ﴿ (77)
ُ
باا  ﴾ٱلِۡكَتَّٰبََِِمنَََإَِلَۡكََأ  ،ملعانيه واستكشافاا  أللفاظه ظاا حتف  و بقراءته تعاىل اهلل إىل تقر 

ل القارئ فإن  ،املؤمن حق   هكل   هذا )أقول: سمعه قرع ما أوَل  له ينكشف مل ما بالتكرار له ينكشف قد املتأم 

قِمَِ﴿ (ربالتدب   القرآن قراءة كثرة من بد ال ولذا
َ
ةَ َََوأ لَوَّٰ لَوَّٰةَََإِنَذَٱلصذ  تكون بأن ﴾ٱلُۡمنَكرَِ وَََٱلَۡفۡحَشِتا ءَََِعنَََِتۡنَهَََّٰٱلصذ

ر إهنا حيث من وغريها؛ هبا االشتغال حال املعايص عن للنتهاء سبباا   منه خشية النفس وتورث تعاىل اهلل تذك 

َََِوََّلِۡكرَُ﴿ رََٱّللذ ۡكَِبُ
َ
 هو ذكره عىل اشتامهلا بأن للتعليل به عنها عَّب  وإنام ،الطاعات سائر من أكّب ول لصلة ﴾أ

مدة  ذكركم من أكّب   برمحته إياكم تعاىل اهلل ول ذكر أو السيئات. عن ناهية ،احلسنات عىل مفَضلة كوهنا يف الع 

َُ﴿ بطاعته إياه  املجازاة. أحسن به فيجازيكم ،الطاعات سائر ومن منه ﴾٤٥َهَۡصنَُعونََََمِتاََيۡعلَمَََُوٱّللذ
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ۡهَلََهَُجَِّٰدلُو ا َََوَلَ﴿ (77)
َ
ََٱلِۡكَتَّٰبََِأ َِهَََبِٱلذِتََإِلذ

ۡحَسنَُ
َ
 كمعارضة أحسن؛ هي التي باخلصلة إال ﴾أ

 واملشاغبة ،بالكظم والغضب ،باللني اخلشونة

َ﴿ بالنصح ِينَََإِلذ  يف باإِلفراط ﴾ِمۡنُهۡمَ ََظلَُموا ََٱَّلذ

ُيَدُ ﴿ وقوهلم الولد بإثبات أو ،والعناد االعتداء
 ومنع العهد بنبذ أو [77 ]املائدة: ﴾َمْغل ولَةُ ُاّلَلُه

ِيَ ََءاَمنذِتاَقُولُو ا َوََ﴿ اجلزية نزَِلََبِٱَّلذ
ُ
نزَِلََإَِلۡنَِتاَأ

ُ
ََوأ

 وعن أحسن. هي بالتي املجادلة من هو ﴾إَِلُۡكمَۡ

قوا ال» ملسو هيلع هللا ىلص النبي  وال الكتاب أهل تصد 

بوهم  وبكتبه وملئكته تعاىل اهللب آمنا وقولوا ،تكذ 

 قالوا وإن ،تصدقوهم مل باطلا  قالوا فإن ،ورسله

 اإلمام صحيح يف أصله واحلديث] «تكذبوهم مل حقاا 

ََوََنۡنَََُوَِّٰحدَ َِإَوَلَُّٰهُكمََِۡإَوَلَُّٰهنِتَا﴿ [ تعاىل اهلل رمحه البخاري
 وفيه خاصة. له مطيعون ﴾٤٦َُمۡسلُِمونََََلُۥ

هم باختاذهم تعريض اباا  ورهباهنم أحبار  ْرب   من أ 

 .تعاىل اهلل دون

َّٰلَِكَ﴿ (74) نَزَۡلِتَا َ﴿ اإِلنزال ذلك وِمثل   ﴾َوَكَذ
َ
 اإلهلية الكتب لسائر مصدقاا  وحياا  ﴾ٱلِۡكَتََّٰبَ َإَِلَۡكََأ

ِينََ﴿ ََيُۡؤِمنُونَََٱلِۡكَتََّٰبَََءاَتۡيَنَُّٰهمََُفَٱَّلذ نْ  أو وأضاب ه. عنه تعاىل اهلل ريض سلم بن اهلل عبد هم ﴾بِهۦِ   عهد   تقَدم م 

 أهل من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد يف نمم أو ،مكة أهل أو ،العرب ومن ﴾َهَُٰٓؤَل ءَََِوِمنَۡ﴿ الكتاب أهل من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

ََيُۡؤِمنَََُمن﴿ الكتاب َّٰتِنِتَا َأَِبَََيَۡحدَََُوَمِتا﴿ بالقرآن ﴾بِهۦِ  َ﴿ عليها احلجة وقيام ظهورها مع ﴾َي َّٰفُِرونَََإِلذ  ﴾٤٧َٱلَۡك

لون إال  إىل باإلضافة معجزة لكوهنا صدقها هلم يفيد فيام التأمل عن يمنعهم به جزمهم فإن الكفر؛ يف املتوغ 

  :تعاىل بقوله إليه أشار كام ،ملسو هيلع هللا ىلص ولالرس

ُهۥََوَلََكَِتَّٰبَ َِمنََقۡبلِهِۦَِمنََتۡتلُوا ََُكنَتَََوَمِتا﴿ (78)  ألنواع اجلامع الكتاب هذا ظهور فإن ﴾بِيَِمينَِك ََََتُطُّ

ي   عىل الرشيفة العلوم ف مل أم  ﴿ للعادة خارق   والتعلم بالقراءة ي عر 
ۡرهِتَاَبََاإِذَ   ممن كنت   لو :أي ﴾٤٨َٱلُۡمۡبِطلُونََََّلذ

 أو لكفرهم مبطلني ساَمهم وإنام واألقدمني. األولني كتب من التقطه أو تعَلمه لعله :لقالوا ويقرأ خيط  

 عىل نعت ك لوجداهنم الكتاب أهل الرتاب :وقيل املتكاثرة. اإلعجاز وجوه من واحد وجه بانتفاء الرتياهبم

م فيكون ،كتبهم يف ما خلف  املقَدر. دون الواقع باعتبار إبطاهل 

َُّٰتَ ﴿ القرآن بل ﴾ُهوَََبَۡلَ﴿ (79) ِينَََُصُدورََِِفَََبي َِنَّٰتَ ََءاَي وهُوا ََٱَّلذ
ُ
ْقِدر   ال حيفظونه ﴾ٱلۡعِلَۡمَ َأ  عىل أحد ي 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺڀٺڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگکککڑکڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻں

ڭۓۓےےھھھہھہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋٴۇۋۈ

ەئەئائائىىېېې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 یىئىئىئېئېئېئ
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َّٰتِنِتَا َأَِبَََيَۡحدَََُوَمِتا﴿ حتريفه َََي َّٰلُِمونَََإِلذ  ،ازهاإعج دالئل وضوح بعد باملكابرة الظلم يف املتوغلون إال ﴾٤٩َٱلظذ

وا مل حتى  هبا. يعتد 

نزَِلََلَۡوَل َََوقِتَالُوا َ﴿ (71)
ُ
ِنََءاَيَّٰتَ ََعلَۡيهََِأ ََم  ب ِهِۦ   عليهم عيسى ومائدة موسى وعصا صالح ناقة مثل   ﴾رذ

َُّٰتََإِنذَمِتاَقُۡلَ﴿ السلم ََِِعندَََٱٓأۡلَي نِتَا ََِإَونذَمِتا َ﴿ تقرتحونه بام فآتيكم أملكها لست   يشاء، كام ينزهلا ﴾ٱّللذ
َ
بِيَ َِذيرَ نَََأ  ﴾٥٠َمُّ

 اآليات. من أ عطِيت   بام وإبانت ه اإلنذار إال شأين من ليس

وََ﴿ (70)
َ
نذِتا َ﴿ اقرتحوه عام مغنيةا  آيةا  ﴾يَۡكفِِهمََۡلَمََۡأ

َ
نَزَۡلِتَاَأ

َ
 تلوته تدوم ﴾َعلَۡيِهۡمَ َُيۡتَلَََّٰٱلِۡكَتََّٰبَََعلَۡيَكََأ

ين عليهم تىل أو اآليات. سائر بخلف تضمحل   ال ثابتة آية معهم يزال فل ،به متحد   - اليهود يعني - عليهم ي 

﴿ دينك ونعت نعتك من أيدهيم يف ما بتحقيق
َّٰلَِكََِفََإِنَذ  مبينة وحجة مستمرة آية هو الذي الكتاب ﴾َذ

﴿
ه ملن وتذكرةا  ﴾٥١َيُۡؤِمنُونَََلَِقۡومَ ََوذِۡكَرىََّٰ﴿ عظيمة لنعمة ﴾لَرَۡۡحَةَ   :وقيل .(دالعنا )أي: التعنت دون اإِليامن مه 

ب   بكتف   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتوا املسلمني من أناساا  إن
تِ  ضللة هبا كفى» :ملسو هيلع هللا ىلص فقال ،اليهود يقول ما بعض فيها ك 

 .[صحيح بسند مرسلا  تعاىل اهلل رمحه الدارمي رواه] فنزلت «نبيهم غري به جاء ما إىل نبي هم به جاءهم عام يرغبوا أن لقوم

َََِكَفَََّٰقُۡلَ﴿ (71)  أ ْرِسْلت   ما بتبليغي أو باملعجزات. صَدقني وقد بصدقي. ﴾ا ََشِهيدَ ََوبَيۡنَُكمََۡيِۡنَبَََبِٱّللذ

َمََّٰوَّٰتََِِفَََمِتاََيۡعلَمَُ﴿ والتعنت بالتكذيب إياي ومقابلتكم ،ونصحي إليكم بِهِ  ۡرِضَ َٱلسذ
َ
 حايل عليه خيفى فل ﴾َوٱۡۡل

ِينََ﴿ وحالكم عب   ما وهو ﴾بِٱلَۡبَِّٰطلَََِءاَمنُوا َََوٱَّلذ َََِوَكَفُروا َ﴿ تعاىل اهلل دون من دي  َلَٰٓئَِكَ﴿ منكم ﴾بِٱّللذ و 
ُ
َُهمََُأ

ونََ  باإِليامن. الكفر اشرتوا حيث صفقتهم؛ يف ﴾٥٢َٱلَۡخَِِّٰسُ
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 :بقوهلم ﴾بِٱلَۡعَذابَََِويَۡستَۡعِجلُونََكَ﴿ (71)

ُفَُ﴿
َ
جَُُاَعلَيْنَُُرُْطُهمُْأ نَُُاَرةُ حه  [11 ]األنفال: ﴾اءُهالَسمَُُمه

َجلَ ََولَۡوَل َ﴿
َ
ََأ َسم    قوم أو عذاب لكل ﴾مُّ

َِتا َءُهمَُ﴿ هِيَنذُهم﴿ عاجلا  ﴾ٱلَۡعَذاُبَ ََّلذ
ۡ
 ﴾َبۡغتَةَ ََوَلَأ

 عند اآلخرة؛ يف أو بدر. كوقعة الدنيا؛ يف فجأةا 

 بإتيانه. ﴾٥٣َيَۡشُعُرونََََلََوَُهمَۡ﴿ هبم املوت نزول

ََجَهنذمَََِإَونَذَبِٱلَۡعَذابََِيَۡستَۡعِجلُونََكَ﴿ (77)
َّٰفِرِينَََُۢةلَُمِحيطََ  يأتيهم يوم هبم ستحيط ﴾٥٤َبِٱلَۡك

 إِلحاطة اآلن هبم كاملحيطة هي أو العذاب.

 هبم. توجبها التي واملعايص الكفر

َُّٰهمََُيَوۡمََ﴿ (77) ََوِمنَفَۡوقِِهمََِۡمنَٱلَۡعَذاُبَََيۡغَشى
رُۡجلِِهمََََۡتۡتَِ
َ
 اهلل ﴾َويَُقوُلَ﴿ جوانبهم مجيع من ﴾أ

َُكنتُمَََۡمِتاَُذوقُوا َ﴿ :هبأمر ملئكته بعض   أو ،تعاىل
 جزاءه. :أي ﴾٥٥ََتۡعَملُونََ

َّٰعَِبِتادِيََ﴿ (77) ِينََََي ۡرِضََإِنَذََءاَمنُو ا ََٱَّلذ
َ
ََوَِّٰسَعة ََأ

َّٰيََ  لكم يتسَهل مل إذا :أي ﴾٥٦َفَٱۡعبُُدونََِفَإِيذ

 :والسلم ةالصل عليه وعنه ذلك. لكم يتمشى حيث إىل فهاجروا دينكم إظهار لكم يتيرس ومل بلدة يف العبادة

 الصلة عليهام وحممد إبراهيم رفيق وكان اجلنة استوجب شّباا  كان ولو أرض إىل أرض من بدينه فرَ  من»

 .[تعاىل اهلل رمحه البرصي احلسن عن مرسلا  الشايف الكايف يف تعاىل اهلل رمحه حجر ابن أخرجه] «السلمو

ََُكَُّ﴿ (74) نْ  للجزاء. ﴾٥٧َهُرَۡجُعونَََإَِلۡنَِتاَُثمَذ﴿ الةحم ال تناله ﴾ٱلَۡموِۡتَ َذَا ئَِقةَََُنۡفس   ينبغي عاقبته هذا وم 

 له. االستعداد يف جيتهد أن

ِينََ﴿ (78) َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا َََوٱَّلذ َِئنذُهمَٱلصذ نَهم ﴾ََلُبَو  ِنََ﴿ لن نِْزل  َِمنَََتۡرِي﴿ عليل ﴾ِتاُغَرفَ َٱَّۡلَنذةََِم 
نَۡهَّٰرََََُتۡتَِهِتا

َ
ۡجرََُنِۡعمَََفِيَهِتا ََِِلِينَََخَََّٰٱۡۡل

َ
 .﴾٥٨َٱلَۡعَِّٰملِيَََأ

ِينََ﴿ (79) وا ََٱَّلذ ََّٰ﴿ واملشاق املحن من ذلك غري إىل للدين واهلجرة املرشكني أذية عىل ﴾َصَِبُ ََرب ِِهمَََۡوََعَ
ُونََ  .تعاىل اهلل عىل إال لونيتوكَ  وال ﴾٥٩ََيتََوَّكذ

ي ِن﴿ (71)
َ
ِنََوَكأ َ﴿ (دابة نم وككثري )أي: ﴾َدٓابذة ََم   ،تدخره ال أو لضعفها محله تطيق ال ﴾رِزَۡقَهِتاَََتِۡمُلََلذ

َُ﴿ عندها معيشة وال تصبح وإنام لها ضعفها مع إهنا ثم ﴾ِإَويذِتاُكۡمَ َيَۡرزُُقَهِتاَٱّللذ  قوتكم مع وإياكم وتوك 

 فل ،وحده هلا ب باملس هو بأسباب الكل رزق ألن ،تعاىل اهلل إال وإياكم يرزقها ال أنه يف سواء   واجتهادكم

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀ

ڭڭڭڭۓۓےے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۇۆۇ

وئەئەئائائىىېېېېۉ

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 جبيئىئمئحئیجئییىئیىئ
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م   كيف :بعضهم قال باهلجرة أ ِمروا لّما فإهنم ،باهلجرة معاشكم عىل ختافوا  فنزلت معيشة فيها لنا ليس بلدة ن قد 

ِميعََُوَُهوََ﴿  بضمريكم. ﴾٦٠َٱۡلَعلِيمَُ﴿ هذا لقولكم ﴾ٱلسذ

َۡلَُهمََولَئِن﴿ (70)
َ
نَََۡسأ َمََّٰوَّٰتَََِخلَقَََمذ ۡرَضََٱلسذ

َ
رََََوٱۡۡل ۡمَسََوََسخذ  مكة أهل عنهم املسؤول   ﴾َوٱلَۡقَمرَََٱلشذ

ُ َََلَُقولُنَذ﴿ َرر   ِلما ﴾ٱّللذ ق  ََّٰ﴿ وعل جَل  الوجود واجِب  واحد   إىل املمكنات انتهاء وجوب من العقول يف ت  نذ
َ
َفَأ

فون ﴾٦١َيُۡؤفَُكونََ  بذلك. إقرارهم بعد توحيده عن ي رص 

(71) ﴿َُ ِۡزَقََيَبُۡسُطََٱّللذ َََلَِمنَٱلر  َََويَۡقِدرََُِعبِتَادِهِۦَِمنَََۡشِتا ءَُي ۥ   تمل ﴾َلُ  عليه واملضَيق   له املوَسع   يكون أن حي 

﴿ التعاقب عىل والقبض البسط أن عىل ،واحداا 
َََإِنَذ ءَ َبُِكل ََِٱّللذ  ومفاسدهم. مصاحلهم يعلم ﴾٦٢ََعلِيمَ َََشۡ

َۡلَُهمََولَئِن﴿ (71)
َ
نََسأ َلََمذ َمِتا ءََِِمنَََنذزذ ۡحيَِتاََمِتا ءَ َٱلسذ

َ
ۡرَضََبِهََِفَأ

َ
ُ َََلَُقولُنَذََمۡوهَِهِتاََبۡعدََِِمنَ َٱۡۡل  بأنه معرتفني ﴾ٱّللذ

قِدر ال الذي خملوقاته بعض به يرشكون إهنم ثم ،وفروِعها أصوهِلا ،بأرسها للممكنات املوجد  من يشء عىل ي 

ِ ََٱۡۡلَۡمدََُقُلَِ﴿ ذلك مك ما عىل ﴾ّلِلذ َبَۡلَ﴿ حجتك وإظهار يقكتصد عىل أو ،الضللة هذه مثل من عص 
ۡكََثُُهمَۡ

َ
ون حيث ،فيتناقضون ﴾٦٣ََيۡعقِلُونََََلََأ ِقر   ال :وقيل الصنم. به يرشكون ثم ،عداه ما لكل امل بدئ بأنه ي 

 مقاهلم. عند بتحميدك تريد ما يعقلون
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َََِوَمِتا﴿ (77) ۡنيِتَا ََٱۡۡلَيَوَّٰةَََُهَِّٰذه ، إشارة   ﴾ٱِلُّ  حتقري 

 بعوضة جناح تعاىل هللا عند تزن ال وهي ال وكيف

﴿َ َ َلَۡهو ََإِلذ ى كام إال ﴾َولَعِب  له  لَعب ي   الصبيان، به وي 

 يتفرقون ثم ساعة به ويبتهجون عليه جيتمعون

بني تع  ﴿ م 
ارَََِإَونَذ  دار هلي ﴾ٱۡۡلَيََواُنَ َلَِهَََٱٓأۡلِخَرةَََٱِلذ

 املوت جريان( )أي: طريان المتناع احلقيقية احلياة

َََكنُوا ََلَوَۡ﴿ للمبالغة حياة، ذاهتا يف هي أو عليها.
ْؤثِروا مل ﴾٦٤ََيۡعلَُمونََ  أصلها التي الدنيا عليها ي 

 الزوال. رسيعة عارضة   فيها واحلياة   احلياة، عدم

 ركبوا فإذا أي: ﴾ٱلُۡفلِۡكََِفَََركُِبوا ََفَإَِذا﴿ (77)

ََََدَعُوا َ﴿ البحر ِينََََلََُُُمۡلِِصيَََٱّللذ  يف كائنني ﴾ٱِل 

 ال حيث املؤمنني؛ من دينه أخلص   م نْ  ورةص

 بأنه لِعلمهم سواه، يدعون وال تعاىل اهلل إال يذكرون

ِتا﴿ وعل جَل  هو إال الشدائد يكشف ال َُّٰهمََۡفَلَمذ َجَنذى
ََِإَِلَ  إىل املعاودة   فاجؤوا ﴾٦٥َيُۡۡشُِكونَََُهمََۡإِذَاَٱلَِۡب 

 الرشك.

 ﴾َوِلَتََمتذُعوا َ ﴿ النجاة نعمة برشكهم كافرين ليكونوا يرشكون أي: ﴾َءاَتۡيَنَُّٰهمََۡبَِمِتا ََِلَۡكُفُروا َ﴿ (77)

 يعاق بون. حني ذلك عاقبة ﴾٦٦ََيۡعلَُمونَََفََسوَۡفَ﴿ عليها وتواد هم األصنام عبادة عىل باجتامعهم

وََ﴿ (74)
َ
نذِتا﴿ مكة أهل يعني ﴾يََرۡوا ََلَمََۡأ

َ
 )أي: النهب عن وناا مص بلدهم جعلنا :أي ﴾ِتاَءاِمنَ ََحَرًمِتاََجَعلۡنِتَاَأ

ُفَ﴿ والسبي القتل عن أهل ه آمناا  ،والتعدي (قهراا  اليشء وأخذ اإلغارة تلسون ﴾َحۡولِِهۡمَ َِمنََۡٱَلذِتاُسَََويُتََخطذ  خي 

 )أي: وتناهب (بعض عىل بعضهم ي ِغري )أي: تغاور يف حوله العرب كانت إذ وسبياا؛ قتلا  (يباغتون )أي:

فَبِٱلَۡ﴿ (بعضاا  بعضهم ينهب
َ
 تعاىل اهلل إال عليه ي قدر ال مما وغريها املكشوفة النعمة هذه أبعد ﴾يُۡؤِمنُونََََبَِّٰطلَِأ

َََِوبِنِۡعَمةِ﴿ الشيطان؟ أو بالصنم يؤمنون  غريه. به أرشكوا حيث ﴾٦٧َيَۡكُفُرونَََٱّللذ

ۡظلَمَََُوَمنَۡ﴿ (78)
َ
نََِأ ََٱۡفََتَىَََِّٰممذ ََََِعَ َ﴿ رشيكاا  له أن زعم بأن ﴾َكِذبِتًاَٱّللذ

َ
َبََوَۡأ ِتاَبِٱۡۡلَق َََِكذذ ۥ  ََلَمذ  ﴾َجِتا َءهُ

لَيَۡسَ﴿ الكتاب   أو الرسول   يعني
َ
َّٰفِرِينَََىَمۡثوَ ََجَهنذمَََِفََأ  فيها (اإلقامة )أي: الثواء يستوجبون أال :أي ﴾٦٨َل ِلَۡك

 أن لموايع أمل :أي الجرتائهم؛ أو التكذيب؟ هذا مثل باحلق وكذبوا تعاىل اهلل عىل الكذب هذا مثل افرتوا وقد

ْثوىا  جهنم يِف   اجلراءة. هذه مثل اجرتءوا حتى للكافِرين م 

ِينََ﴿ (79) نا. يف ﴾فِينِتَاََجََّٰهُدوا َََوٱَّلذ  بأنواعه والباطنة الظاهرة األعادي جهاد   ليعمَ  املجاهدة وإطلق   حق 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺڀٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ژژڈڈڎڌڎڌڍ

ڳگگگگککککڑڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

 ھہہہہۀۀڻڻڻ
 

ومََُِسوَرةَُ  الرُّ

¬ 
ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋۈٴۇۈۆۆۇۇ

ىېېېۉېۉۅۅ

 ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى
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 ،لسلوكها وتوفيقاا  اخلري سبيل إىل هداية لنزيدهَنم أو جنابنا. إىل والوصول إلينا السري سبل   ﴾ُسبُلَنَِتا ََََلَۡهِدَينذُهمَۡ﴿

ينَُ﴿ :تعاىل كقوله مُُْاْهَتَدْواَُواََّله دىُ ُزاَده  ﴿ [04 حممد:] ﴾ه 
َََِإَونَذ  واإِلعانة. بالنرص ﴾٦٩َٱلُۡمۡحِسنِيَََلََمعَََٱّللذ

 عنكبوتال ةسور يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 

¬ 
 الروم سورة

 آية ستون وآيُها اآلية، ِه﴾اهلل فَُسْبَحانَ ﴿ قوهل: إال مكيَّة،

ومََُُغلِبَت١َََِال مَ ﴿ (7ـ0) ۡدَنََِفَ ٢ََٱلرُّ
َ
ۡرِضََأ

َ
 عندهم املعهودة األرض ألهنا منهم، العرب أرضِ  ﴾ٱۡۡل

ِنَ َوَُهم﴿ وا فارس أن روي ﴾ِسنَِيرََبِۡضعََِِف٣ََََسيَۡغلِبُونََََغلَبِِهمَََۡبۡعدََِم   (أتْوهم )أي: فوافوهم الروم غز 

عات لبوا الفرس، من الروم أرض أدنى وهي - باجلزيرة وقيل - وبرصى بأذر   مكة اخلّب وبلغ عليهم، فغ 

يون، وفارس ونحن كتاب أهل والنصارى أنتم وقالوا: ني،باملسلم وشِمتوا املرشكون ففرح  ظهر وقد أم 

نَ  إخوانكم عىل إخواننا  تعاىل اهلل يقرنَ  ال عنه: تعاىل اهلل ريض بكر أبو هلم فقال فنزلت، عليكم، ولنظهر 

نَ  فواهلل أعينكم  أجلا  ننابي اجعل كذبت، خلف: بن أ يب    له فقال سنني، بضع بعد فارس عىل الروم لتظهر 

 وجعل منهام، واحد كل من (الشابة النوق وهي) قلئص عرش عىل فناحبه عليه، (أشارطك )أي: أ ناِحب ك

 التسع، إىل الثلث بني ما البضع   فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عنه تعاىل اهلل ريض بكر أبو فأخّب   سنني، ثلث األجل

ل )أي: األجل يف هوماد   (الرهان )أي: اخلطر يف ه  فزاِيدْ   سنني، تسع إىل قلوص مئة فجعله ،معه( األجل طو 

، من (رجوعه )أي: قفوله بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جرح من أ يب    ومات د   يوم فارس عىل الروم وظهرت أ ح 

 سبب] به تصَدْق  :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل به وجاء ،أ يب    ورثة من (الرهان )أي: اخلطر بكر أبو فأخذ احلديبية،

َِ﴿ الغيب عن إخبار ألهنا النبوة ئلدال من واآلية .[تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام سنن يف ورد النزول ۡمرََُّلِلذ
َ
ََقۡبُلََِمنَٱۡۡل

لبوا حني األمر له :أي ﴾َبۡعُدَ ََوِمنَ   الروم ي غلب ويوم ﴾َويَۡوَمئِذَ ﴿ بقضائه إال منهام يشء ليس ،ي غلبون وحني غ 

  .﴾٤َٱلُۡمۡؤِمنُونََََيۡفَرحَُ﴿
ِ ََبِنَۡصَِ﴿ (7) نْ  ﴾ٱّللذ نْ  عىل كتاب له م   صدقهم وظهور التفاؤل، انقلب من فيه لِما له، كتاب ال م 

وا فيام  فينرص    ﴾يََشِتا ُء َََمنَيَنُصَُ﴿ دينهم يف وثباهتم يقينهم وازدياد رهاهنم، يف وغلبتهم املرشكني، به أخّب 

َعزِيزَََُوُهوََ﴿ أخرى وهؤالء تارةا  هؤالء
 عليهم ويتفضل تارة، عليهم بالنرص عباده من ينتقم ﴾٥َيمَُٱلرذحََِٱلۡ

 أخرى. بنرصهم
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ِ ََوَۡعدََ﴿ (7) ََُُُيۡلُِفَََلََٱّللذ  المتناع ﴾وَۡعَدهُۥَٱّللذ

ۡكََثََََوَلَِّٰكنَذ﴿ تعاىل عليه الكذب
َ
ََلََٱَلذِتاِسََأ

ه   ﴾٦ََيۡعلَُمونََ ْعد   جلهلهم وعِده صحة   وال و 

 تفكرهم. وعدم

ِنَََاَظَِّٰهرَ ََيۡعلَُمونََ﴿ (4) ۡنيَِتاَٱۡۡلَيَوَّٰةََِم   ما ﴾ٱِلُّ

ََعنََِوَُهمَۡ﴿ بزخارفها والتمتع منها يشاهدونه
َُهمَۡ﴿ منها واملقصود غايتها هي التي ﴾ٱٓأۡلِخَرةَِ
نِ  ،بباهلم ختطر ال ﴾٧ََغَّٰفِلُونََ ك   عن غفلتهم لت م 

 هلم وتشبيه   جلهالتهم تقرير   وهو املحققة. اآلخرة

 ببعض الدنيا من اكهاإدر املقصور باحليوانات

 حقائقها معرفة   بظاهرها العلم من فإن ،ظاهرها

 وكيفية وأسباهبا وأفعاهلا وخصائصها وصفاهتا

 باطن ها وأما ،فيها الترصف وكيفية منها صدورها

 وأنموذج   نيلها إىل ووصلة   اآلخرة إىل جماز   فإهنا

 العلم عدم بني فرق ال بأنه وإشعار   ألحواهلا.

 الدنيا. بظاهر خيتص   الذي والعلم

وََ﴿ (8)
َ
ُروا ََلَمََۡأ نُفِسِهمَ َِفَ ََيتََفكذ

َ
ملْ  ﴾أ و 

وا أ  ْكر  ت ف  تىل ومرآة   ،غريها من إليهم أقرب فإهنا ،أنفسهم أمر يف ي   جي 

تىل ما للمستبرص فيها (ي ظهر )أي:  إعادهتا عىل وعل جَل  مبدعها قدرة   له ليتحقق ،بأرسها املمكنات يف له جي 

ِتا﴿ إبدائها عىل رتهقد مثل َََُخلَقَََمذ َمََّٰوَّٰتََِٱّللذ ۡرَضََٱلسذ
َ
ََبَيۡنَُهَمِتا َََوَمِتاََوٱۡۡل َجلَ َبِٱۡۡلَق ََِإِلذ

َ
َ ََوأ َسم    وال عنده تنتهي ﴾مُّ

﴿ بعده تبقى
ِنَََاَكثِيَ َِإَونَذ ََٱَلذِتاِسََم   الساعة قيام أو املسمى األجل انقضاء عند جزائه بلقاء ﴾َرب ِِهمََۡبِلَِقِتا ي 

َّٰفُِرونََلََ﴿  حق يف كانت وإن اآلية هذه )أقول: تكون ال اآلخرة وأن أبدية الدنيا أن حيسبون ،جاحدون ﴾٨ََك

رج ال أن املؤمن عىل لكن الكافرين  .(الغفلة يف يقع لكنه ،ينكر ال واملؤمن ينكر الكافر أن إال ،منها نفسه خي 

وََ﴿ (9)
َ
ۡرِضََِفََيَِسُيوا ََلَمََۡأ

َ
َّٰقِبَةََََُكنََََفََكيَََۡفيَنُظُروا ََٱۡۡل ِينََََع  أقطار يف لسريهم تقرير   ﴾َقۡبلِِهۡمَ َِمنَٱَّلذ

َشدَذَََكنُو ا َ﴿ قبلهم املدَمرين آثار يف ونظرهم األرض
َ
ثِتَاُروا َ﴿ وثمود كعاد   ﴾قُوذةَ َِمۡنُهمََۡأ

َ
ۡرَضَََوأ

َ
 وجهها وقلبوا ﴾ٱۡۡل

ۡكََثََ﴿ األرض وعمروا ﴾وَهِتا َوََعَمرَُ﴿ وغريها البذور وزرع املعادن واستخراج املياه الستنباط
َ
ِتاَأ  ﴾َعَمُروَهِتاَِممذ

ط   ال ،زرع ذي غريِ  واد   أهل فإهنم ،إياها مكة أهل عامرة من ب س  م   وفيه غريها. يف هلم ت   إهنم حيث من هبم هتك 

 ادالعب عىل والتسلط البلد يف التبسط عىل أمرها مدار إذ ،فيها حاالا  أضعف وهم هبا مفتخرون بالدنيا مغرتون

ؤون ضعفاء وهم ،العامرة بأنواع األرض أقطار يف والترصف لج  َرُُسلُُهمَوََجِتا َءۡتُهمَۡ﴿ هلا نفع ال دار   إىل م 
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ََََُكنََََفَمِتا﴿ الواضحات اآليات أو ،باملعجزات ﴾بِٱۡۡلَي َِنَِّٰتَ  رهم الظلمة تفعل   ما هبم ليفعل ﴾ِلَۡظلَِمُهمََۡٱّللذ  فيدم 

نُفَسُهمََََۡكنُو ا ََنَوَلَّٰكَِ﴿ تذكري وال جرم غري من
َ
 تدمريهم. إىل أَدى ما عملوا حيث ﴾٩ََيۡظلُِمونَََأ

َّٰقِبَةَََََكنَََُثمَذ﴿ (01) ِينََََع ـ ُوا ََٱَّلذ َسَٰٓ
َ
ىَََٰٓأ

َ
و أ نَٱلسُّ

َ
بُوا ََأ َََِيَّٰتَِأَِبََكذذ  كان   ث مَ  :أي ﴾١٠َيَۡستَۡهزُِءونَََبَِهِتاََوََكنُوا ََٱّللذ

ب ع   أن اخلطيئة (وااكتسب )أي: اقرتفوا الذين عاِقب ة   ل وهِبِمْ  عىل تعاىل اهلل ط   تعاىل اهلل بآيات كَذبوا حتى ق 

 هبا. واستهزؤوا

(00) ﴿َُ نِشئهم ﴾ٱۡۡلَلۡقََََيۡبَدُؤا ََٱّللذ  للجزاء. ﴾١١َهُرَۡجُعونَََإَِلۡهََُِثمَذ﴿ يبعثهم ﴾يُعِيُدهُۥَُثمَذ﴿ ي 

ِتاَعةَََُتُقومَََُويَوۡمََ﴿ (01) ين يسكتون ﴾١٢َُمونََٱلُۡمۡجرََُِيۡبلُِسََٱلسذ  آيسني. متحري 

ذُهمَيَُكنََولَمَۡ﴿ (01) ِنَل ََك ئِِهمََۡم  ُؤا َ﴿ تعاىل اهللب أرشكوهم ممن ﴾ُُشَ  (خيل صوهنم )أي: جيريوهنم ﴾ُشَفَعَٰٓ

ََك ئِِهمَََۡوََكنُوا َ﴿ تعاىل اهلل عذاب من  لدنياا يف كانوا :وقيل منهم. يئسوا حني بآهلتهم يكفرون ﴾١٣ََكَّٰفِرِينَََبُِۡشَ

 بسببهم. كافرين

ِتاَعةَََُتُقومَََُويَوۡمََ﴿ (07)   :تعاىل لقوله ،والكافرون املؤمنون :أي ﴾١٤ََيتََفرذقُونَََيَوَۡمئِذَ َٱلسذ

ِتا﴿ (07) مذ
َ
ِينَََفَأ َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ ونََ﴿ وأهنار أزهار ذات أرض   ﴾َرۡوَضة ََِفَََفُهمََۡٱلصذ  ﴾١٥َُُيَِۡبُ

ون  وجوههم. له هتَلل ْت  وراا رس ي رس  
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ِتا﴿ (07) مذ
َ
ِينََََوأ بُوا َََكَفُروا ََٱَّلذ َّٰتِنِتَاأَِبََوَكذذ ََي

َ َلَٰٓئَِكَ﴿ البعث( )أي: ﴾ٱٓأۡلِخَرةَََِولَِقِتا ي  و 
ُ
َٱلَۡعَذابََِِفََفَأ

ونََ لون ﴾١٦َُُمَۡۡضُ ْدخ   عنه. يغيبون ال م 

ََِفَُسۡبَحَّٰنََ﴿ (08ـ04) َوَِحيَََُتۡمُسونَََِحيَََٱّللذ
َمََّٰوَّٰتََِِفََٱۡۡلَۡمدَََُوَلَُ ١٧َۡصبُِحونََهَُ ۡرِضََٱلسذ

َ
ََوٱۡۡل

 األمر معنى يف إخبار   ﴾١٨َُتۡظِهُرونَََوَِحيَََِتاوََعِشي َ 

 التي األوقات هذه يف عليه والثناء تعاىل اهلل بتنزيه

 عىل داللة أو نعمته. فيها وتتجَدد قدرته فيها تظهر

ه الناطقة الشواهد من فيها حيدث ما  هبتنز 

 السموات أهل من متييز له ممن احلمد   واستحقاقه

 والصباح باملساء التسبيح وختصيص   واألرض.

ر   فيهام والعظمة القدرة آثار ألن  وختصيص   ،أظه 

 التي والظهريةِ  النهار آخر هو الذي بالعيش   احلمد

د ألن وسط ه هي  ابن وعن أكثر. فيهام النعم جتد 

 جامعة   اآلية أن عنهام تعاىل اهلل ريض عباس

ون  » :اخلمس للصلوات ْس   املغرب صلتا «مت 

ون  »و ،والعشاء ْصبِح  ِشًيا»و ،الفجر صلة «ت  ون  »و ،العرص صلة «ع  ْظِهر   الصلة عليه وعنه الظهر. صلة «ت 

 ومن ،ليلته يف فاته ما أدرك خترجون وكذلك قوله إىل متسون حني اهلل فسبحان :يصبح حني قال من» :والسلم

 .[عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن عن تعاىل اهلل رمحه داود أبو أخرجه] «يومه يف فاته ما أدرك يميس حني قاله

 ﴾ٱلَۡح ََِِمنَََٱلَۡمي َِتَََويُۡخرِجَُ﴿ البيضة من والطائر النطفة من كاإِلنسان ﴾ٱلَۡمي ِتََِِمنَََٱلَۡحَذَُُيۡرِجَُ﴿ (09)

ب   أو والبيضة. كالنطفة ۡرَضَََويُۡحَِ﴿ وبالعكس باملوت احلياة   يعق 
َ
 ْبسهاي   ﴾َمۡوهَِهِتا َََبۡعدََ﴿ بالنبات ﴾ٱۡۡل

َّٰلَِكَ﴿ . احلياةِ  تعقيب أيضاا  فإنه ،قبوركم من ﴾١٩ََُتۡرَُجونََ﴿ اإلخراج ذلك وِمْثل   ﴾َوَكَذ  املوت 

َّٰتِهِۦ َََوِمنَۡ﴿ (11) نَََۡءاَي
َ
ِنََخلََقُكمَأ نتُمَإِذَا ََُثمَذ﴿ منه مأصله خلق ألنه ،اإِلنشاء أصل يف :أي ﴾هَُرابَ َم 

َ
َأ

ونَََبََۡشَ   األرض. يف منترشين برشاا  كونكم وقت فاجأتم ثم ﴾٢٠َهَنتَِۡشُ

َّٰتِهِۦ َََوِمنَۡ﴿ (10) نَََۡءاَي
َ
ِنََۡلَُكمََخلَقَََأ نُفِسُكمََۡم 

َ
ۡزَوَّٰجَ َأ

َ
 وسائر ،آدم ضلع من خلقت حواء ألن ﴾ِتاأ

 إليها لتميلوا ﴾إَِلَۡهِتاَل ِتَۡسُكنُو ا َ﴿ آخر نسج من ال جنسهم من ألهنن أو ،الرجال ن ط ِف  من خلقن النساء

 والنساء الرجال بني :أي ﴾بَيۡنَُكمَوََجَعَلَ﴿ للتنافر سبب   واالختلف ،للضم ِعَلة   اجلنسَية فإن ،هبا وتألفوا

﴿
ةَ  َودذ  نوالتعاو تعارفال عىل متوق ف   اإِلنسان تعي ش بأنَ  أو املعاش. ألمر نظاما  ،الزواج بواسطة ﴾َورَۡۡحًَة ََمذ
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﴿ (الرمحة من بد فل املودة توجد مل وإذا )أقول: والرتاحم التواد   إىل املحِوج
َّٰلَِكََِفََإِنَذ ُرونَََل َِقۡومَ َٓأَلَيَّٰت َََذ  ﴾٢١ََيتََفكذ

ِم. من ذلك يف ما فيعلمون  احِلك 

َّٰتِهِۦََوِمنَۡ﴿ (11) َمََّٰوَّٰتَََِخلۡقَََُءاَي ۡرِضََٱلسذ
َ
َُّٰفَََوٱۡۡل لۡسَََِوٱۡختَِل

َ
 ،لغته صنف كَل  عَلم بأن لغاتكم؛ ﴾نَتُِكمَۡأ

ها أهلمه أو ه وضع  ر   الكيفية يف متساويني منطقني تسمع تكاد ال فإنك وأشكاله؛ نطقكم أجناس أو عليها. وأقد 

َّٰنُِكۡمَ ﴿ ۡلَو
َ
 بحيث ،(أوصافها )أي: وِحلها وألواهنا وهيئاهتا األعضاء ختطيطات أو ،وسواِدهِ  اجللد بياضِ  ﴾َوأ

 يف خيتلفان التخليق يف هلام امللقية واألمور وأسباهبام مواد مها توافق مع التوأمني أن حتى ،والتعارف تاميزال وقع

﴿ حمالة ال ذلك من يشء
َّٰلَِكََِفََإِنَذ . أو إنس   أو مل ك   ِمنْ  عاقل؛ عىل ختفى تكاد ال ﴾٢٢َل ِلَۡعَّٰلِِميَََٓأَلَيَّٰتَ ََذ  جن 

َّٰتِهِۦََوِمنَۡ﴿ (11) ۡلََُِكمَمنِتَامَََُءاَي ِنََوٱبۡتَِغِتا ؤُُكمََوٱَلذَهِتارََِبِٱلذ ََم   السرتاحة الزمانني يف منامكم ﴾فَۡضلِهِۦ  

 فلَف  ،بالنهار وابتغاؤكم بالليل منامكم أو فيهام. معاشكم وطلب ،الطبيعية القوى وتقوي النفسانية القوى

 عند لآلخر صالح فهو بأحدمها اختص وإن الزمانني من كلا  بأن إشعاراا  بعاطفني والفعلني الزمانني بني وضمَ 

﴿ احلاجة
َّٰلَِكََِفََإِنَذ م   سامع   ﴾٢٣َيَۡسَمُعونَََل َِقۡومَ َٓأَلَيَّٰتَ ََذ  ظاهرة. فيه احلكمة فإن ،واستبصار   تفه 

َّٰتِهِۦََوِمنَۡ﴿ (17) َقََيُرِيُكمَََُءاَي َِ﴿ للمقيم الغيث يف ﴾ِتاَوَطَمعَ ﴿ للمسافر الصاعقة من ﴾ِتاَخۡوفَ َٱلَِۡبۡ َُلََويزَُن 
َمِتا ءََِِمنََ ۦََمِتا ءَ َٱلسذ ۡرَضََبِهَََِفيُۡحِ

َ
﴿ ْبسهاي   ﴾َمۡوهَِهِتا  َََبۡعدََ﴿ بالنبات ﴾ٱۡۡل

َّٰلَِكََِفََإِنَذ  ﴾٢٤ََيۡعقِلُونَََل َِقۡومَ َٓأَلَيَّٰتَ ََذ

هنا وكيفية أسباهبا استنباط يف عقوهلم يستعملون  .وعل جَل  وحكمته الصانع قدرة كامل هلم ليظهر تكو 
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َّٰتِهِۦ َََوِمنَۡ﴿ (17) نََءاَي
َ
َمِتا ءَََُتُقومَََأ ۡرُضََٱلسذ

َ
ََوٱۡۡل

َ ِۦ  ۡمرِه
َ
 يف لقيامهام وإرادته هلام بإقامته قيامهام ﴾بِأ

هْيام  والتعبري   حمسوس. مقيم غري من املعَين نْي  حي ز 

 اآللة عن والغنى القدرة كامل يف للمبالغة باألمر

ِنََََدۡعوَةَ ََدََعُكمََۡإِذَاَُثمَذ﴿ ۡرِضََم 
َ
نتُمََۡا َإِذَََٱۡۡل

َ
َأ

 السموات قيام آياته ومن :قيل كأنه ﴾٢٥َََتۡرُُجونََ

 دعاكم إِذا القبور من خروجكم ثم بأمره واألرض

 واملراد اخرجوا. املوتى أهيا :فيقول واحدة دعوةا 

 إرادته تعلق عىل ذلك حصول ترت ِب  رسعة تشبيه

مِ  إىل واحتياج توقف بل  عمل   (تكل ِف  )أي: جتش 

 دعائه. عىل املطاع الداعي إجابةِ  ِب ترت   برسعةِ 

َمََّٰوَّٰتََِِفَََمنََوَلُۥ﴿ (17) ۡرِضَ َٱلسذ
َ
َ ََوٱۡۡل ُۥَُك  َلذ

َّٰنِتُونََ  عليه. يمتنعون ال فيهم، لفعله منقادون ﴾٢٦ََق

ِيَوَُهوََ﴿ (14)  ﴾يُعِيُدهُۥَُثمَذَٱۡۡلَلۡقََََيۡبَدُؤا ََٱَّلذ

ۡهَونََُوَُهوََ﴿ هلكهم بعد
َ
 أسهل ةواإِلعاد ﴾َعلَۡيهَِ َأ

ْدِركم إىل باإِلضافة األصل من  عىل والقياسِ  ق 

 واحلكمة العامة كالقدرة الشأن؛ العجيب الوصف ﴾ٱلَۡمثَُلَََوَلَُ﴿ سواء وعل جل عليه فهام وإال ،أصولكم

نْ  التامة. ََّٰ﴿ بالوحدانية الوصف به أراد اهلل إال إله ال :بقول فرَسه وم  َۡعَ
َ
 أو يساويه ما لغريه ليس الذي ﴾ٱۡۡل

َمََّٰوَّٰتََِِفَ﴿ يدانيه ۡرِضَ َٱلسذ
َ
  عن يعجز ال الذي القادر ﴾ٱلَۡعزِيزََُوَُهوََ﴿ ونطقاا  داللةا  فيهام ما به يصف ﴾َوٱۡۡل

ِ
 إبداء

ري الذي ﴾٢٧َٱۡۡلَِكيمَُ﴿ وإعادته ممكن    وعل. جل حكمته مقتىض عىل األفعال   جي 

ََلَُكمَََضََبَ﴿ (18) ثَل  ِنََۡمذ نُفِسُكۡمَ َم 
َ
عاا  ﴾أ َلذُكمََهل﴿ إليكم األمور أقرب هي التي أحواهلا من منتز 

ِن ِتاَم  يَۡمَّٰنُُكمََملََكۡتََمذ
َ
ِن﴿ مماليككم من ﴾أ ََك ءَََم  نتُمَۡ﴿ وغريها األموال من ﴾َرزَۡقَنَُّٰكمَََۡمِتاَِفََُُشَ

َ
 ﴾َسَوا ء ََفِيهََِفَأ

فكم فيه يترَصفون سواء فيه وهم أنتم فتكونون ع وأهنا مثلكم برش أهنم مع كترص   عارية )أي: لكم ارةم 

نُفَسُكۡمَ ََكِخيَفتُِكمَۡ﴿ فيه بترصف   يستبدوا أن ﴾ََتَِتافُوَنُهمَۡ﴿ (عندكم
َ
 بعض من بعضهم األحرار خياف كام ﴾أ

َّٰلَِكَ﴿ ُلَ﴿ التفصيل ذلك ِمْثل   ﴾َكَذ ِ حها املعاين يكشف مما التفصيل فإن ،نبي ن ها ﴾ٱٓأۡلَيَّٰتََُِنَفص  َلَِقۡوم َ﴿ ويوض 
 األمثال. تدب ر يف عقوهلم تعملونيس ﴾٢٨ََيۡعقِلُونََ

ِينَََٱتذبَعَََبَلَِ﴿ (19) ۡهَوا َءُهم﴿ باإِلرشاك ﴾َظلَُمو ا ََٱَّلذ
َ
هم ال ،جاهلني ﴾ِعلۡم َ َبَِغۡيََِأ  إذا العاملِ  فإن ،يشء   يكف 

د عه ربام هواه اتبع ه ر  َضلذَََمنَََۡيۡهِديََفَمن﴿ علم 
َ
ُ ََأ نْ  ﴾ٱّللذ ََََوَمِتا﴿ هدايته عىل يقدر فم  ِنَُهمل َِّٰصِينَََم   ﴾٢٩َنذ
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 آفاهتا. عن وحيفظوهنم الضللة من خيل صوهنم

قِمَۡ﴿ (11)
َ
ِينََِوَۡجَهَكََفَأ ْمه   ﴾ِتا ََحنِيفَ َلِِل   عليه واالستقامة لإلقبال متثيل وهو عنه. ملتفت غري ،له فقو 

ََِفِۡطَرَتَ﴿ به واالهتامم ل   ﴾َعلَۡيَهِتا ََٱَلذِتاَسَََفَطرَََٱلذِتَ﴿ ِخلقته ﴾ٱّللذ  من ومتكنهم للحق قبوهلم وهي عليها؛ قهمخ 

ل وا لو فإهنم ،اإِلسلم ملة أو إدراكه.  وذريته آدم من املأخوذ العهد :وقيل إليها. هبم أَدى عليه خلقوا وما خ 

ِ ََِۡلَلۡقَََِتۡبِديَلَََلَ﴿ ه. أن أحد يقدر ال ﴾ٱّللذ َّٰلَِكَ﴿ يغرَي  أن ينبغي ما أو يغري   بإقامة أمورامل الدين إىل إشارة   ﴾َذ

ت إن الفطرة أو ،له الوجه ِينَُ﴿ بامللة ف رس  ۡكََثََََوَلَِّٰكنَذ﴿ فيه عوج ال الذي املستقيم ﴾ٱلَۡقي ِمََُٱِل 
َ
ََلََٱَلذِتاِسََأ

 تدب رهم. لعدم استقامت ه   ﴾٣٠ََيۡعلَُمونََ

قِمَۡ﴿) واآلية إليه. منقطعني :وقيل إليه. راجعني ﴾إَِلۡهََُِمنِيبِيََ﴿ (10)
َ
 ملسو هيلع هللا ىلص للرسول خطاب (﴾َكَوَۡجهََََفأ

قِيُموا َََوٱتذُقوهَُ﴿ :تعاىل لقوله واألمة
َ
لَوَّٰةََََوأ رت أهنا غري ﴾٣١َٱلُۡمۡۡشِكِيَََِمنَََهَُكونُوا َََوَلََٱلصذ د   الرسول بخطاب ص 

 له. تعظياما  ملسو هيلع هللا ىلص

ِينَََِمنََ﴿ (11) قُوا ََٱَّلذ ََوََكنُوا َ﴿ أهوائهم اختلف عىل يعبدونه فيام اختلفهم وتفريقهم ﴾دِينَُهمََۡفَرذ
ر   ﴾ِتا َِشيَعَ 

يِۡهمََۡبَِمِتاَِحۡزبَ َُكَُّ﴿ (أضاعه أي:) دينها َل ضأ الذي إمامها كل   تشايع قاا فِ  ﴾٣٢َفَرُِحونََََِلَ

 احلق. بأنه ظناا  مرسورون
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ََِإَوذَا﴿ (11) َ َٱَلذِتاَسَََمسذ ََدَعۡوا َ﴿ شدة   ﴾َُض 
نِيبِيََََربذُهم  غريه دعاء من إليه راجعني ﴾إَِلۡهََِمُّ

ذَاَقُهمَإِذَا ََُثمَذ﴿
َ
ِۡنهََُأ  تلك من خلصاا  ﴾رَۡۡحَةًََم 

ِۡنُهمَفَرِيقَ َإِذَا﴿ الشدة  فاجأ ﴾٣٣َيُۡۡشُِكونَََبَِرب ِِهمََۡم 

 عافاهم. الذي برهبم باإِلرشاك منهم فريق

َفََسوَۡفَََفتََمتذُعوا َََءاَتۡيَنَُّٰهۡمَ َبَِمِتا ََِلَۡكُفُروا َ﴿ (17)
 متتعكم. عاقبة ﴾٣٤ََتۡعلَُمونََ

مَۡ﴿ (17)
َ
نَزَۡلِتَاَأ

َ
 حجة. ﴾ِتاُسلَۡطَّٰنَ ََعلَۡيِهمََۡأ

ََفُهوََ﴿ برهان معه ملكاا  أي سلطان؛ ذا :وقيل
ق ُُكهتاب ناُاذَُهُ ﴿ :كقوله ،داللة تكلم ﴾َيتَََكذمَُ َُينْطه

مُْ َبَِمِتا﴿ نطق تكل م أو .[19 :اجلاثية] ﴾بهاْْلَق َُُعلَيْك 
 أو ،وصحته بإرشاكهم ﴾٣٥َيُۡۡشُِكونَََبِهِۦَََكنُوا َ

 ألوهيته. يف به يرشكون بسببه الذي باألمر

ذَۡقنِتَاَِإَوذَا َ﴿ (17)
َ
؛ ﴾رَۡۡحَةَ َٱَلذِتاَسََأ  من نعمةا

 جاوزوا )أي: بطِروا ﴾بَِهِتا ََفَرُِحوا َ﴿ وسعة صحة

َبَِمِتا﴿ ة  شدَ  ﴾َسي ِئَُۢةَهُِصبُۡهمََِۡإَون﴿ بسببها احلَد(
َمۡتَ يِۡديِهمََۡقَدذ
َ
 .وعل جَل  رمحته من القنوط فاجؤوا ﴾٣٦َنَُطونَََيقََُۡهمََۡإِذَا﴿ معاصيهم بشؤمِ  ﴾أ

وََ﴿ (14)
َ
نَذَيََرۡوا ََلَمََۡأ

َ
َََأ ِۡزَقََيَبُۡسُطََٱّللذ  الرساء يف حيتسبوا ومل يشكروا مل هلم فام ﴾َويَۡقِدُر ََيََشِتا ءََُلَِمنَٱلر 

﴿ كاملؤمنني؟ والرضاء
َّٰلَِكََِفََإِنَذ  واحلكمة. القدرة كامل عىل هبا فيستدل ون ﴾٣٧َيُۡؤِمنُونَََل َِقۡومَ َٓأَلَيَّٰتَ ََذ

ُهۥَٱلُۡقۡرَبَََّٰذَاَِتاتََِ َََفَ﴿ (18)  غري وهو ،للمحارم النفقة وجوب عىل احلنفية به واحتج الرحم. كصلة ﴾َحقذ

 قطعني ومن ،اهلل وصله وصلني من :تقول ،رضواأل السامء بني قةمعلَ  الَرِحم» ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول قال) به م شعر

بِيِل َََوٱۡبنََََوٱلِۡمۡسِكيََ﴿ (تعاىل[ اهلل رمحه مسلم ماإلما أخرجه] «اهلل قطعه ظ ف   ما ﴾ٱلسذ  واخلطاب الزكاة. من هلام و 

ِس  ملن أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول ع )أي: له طب  س  َّٰلَِكَ﴿ الرزق( يف له و  ِينََََخۡي َََذ ِ ََوَۡجهَََيُرِيُدونَََل َِّلذ ؛ ﴾ٱّللذ ه   :أي ذات 

َلَٰٓئَِكَ﴿ أخرى جهة ال وعل جل إليه لتقربا جهة أو خالصاا. إياه بمعروفهم يقصدون و 
ُ
 ﴾٣٨َٱلُۡمۡفلُِحونَََُهمَََُوأ

 املقيم. النعيم   هلم ب ِسط بام حَصلوا حيث

ِنََءاهَيۡتُمََوَمِتا َ﴿ (19) ِبَ َم  بَُوا َ﴿ مكافأة   مزيد   هبا يتوقع عطية أو ،املعاملة يف حمرمة زيادة ﴾ِتار  َّٰلََِِفَ َل َِيۡ ۡمَو
َ
َأ

ِ ََِعندَََيَۡربُوا ََفََلَ﴿ أمواهلم يف كو  ويز ليزيد ﴾ٱَلذِتاِسَ ك وال عنده فليزكو ﴾ٱّللذ ِنََءاهَيۡتُمََوَمِتا َ﴿ فيه يبار  ة ََم  ََزَكوَّٰ
ََِوَۡجهَََهُرِيُدونََ َلَٰٓئَِكَ﴿ خالصاا  وجهه هبا تبتغون ﴾ٱّللذ و 

ُ
 أو الثواب. من األضعاف ذوو ﴾٣٩َٱلُۡمۡضعُِفونَََُهمََُفَأ

َعفوا الذين  الزكاة. بّبكة وأمواهلم ثواهبم ض 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ۀڻڻڻںڻںڱڱ

ےےھھھھہہہہۀ

ٴۇۈۈۆۇۆۇڭڭڭڭۓۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئوئەئوئەئائائىىې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

يئىئمئحئجئییییىئ

 ختحتجتيبىبمبخبحبجب
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(71) ﴿َُ ِيَٱّللذ ََك ئُِكمَِمنََهۡلََُُيۡيِيُكۡمَ َُثمَذَيُِميتُُكمََُۡثمَذََرزَقَُكمََُۡثمَذََخلََقُكمََۡٱَّلذ نَُُشَ َِمنََيۡفَعُلََمذ
َّٰلُِكم ِنََذ ء  ََم  داا  ،وغريها األصنام من له رشكاء اختذوه عام رأساا  ونفاها ،األلوهية لوازم له أثبت ﴾ََشۡ  مؤك 

يان الّبهان عليه دَل  ما عىل رباإلنكا  له يكون أن عن تقدَسه ذلك من استنتج ثم ،الوفاق عليه ووقع والع 

ِتاََوهََعََّٰلَََُّٰسۡبَحَّٰنَُهۥ﴿ :تعاىل فقال رشكاء  .﴾٤٠َيُۡۡشُِكونََََعمذ

ََِِفََٱلَۡفَسِتادَََُظَهرََ﴿ (70) َِب 
 وكثرة (لدوابوا الناس يف عام موت )أي: وامل ْوتان كاجل ْدِب  ﴾َوٱۡۡلَۡحرََِٱلۡ

ةِ  وإخفاق والغرق احلرق  وكثرة الّبكات وحمق ؤلؤ(الل الستخراج البحر يف يغوصون ينالذ خيبة )أي: الغاص 

. يِۡديََكَسبَۡتََبَِمِتا﴿ والظلم الضللة أو املضار 
َ
ََبۡعَضََِلُِذيَقُهم﴿ إياه بكسبهم أو معاصيهم. بشؤم ﴾ٱَلذِتاِسََأ

ِي  عليه. هم عام ﴾٤١َيَرِۡجُعونَََلََعلذُهمَۡ﴿ اآلخرة يف متامه نفإ ،جزاِئه بعض   ﴾َعِملُوا ََٱَّلذ
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ۡرِضََِفََِسُيوا ََقُۡلَ﴿ (71)
َ
َََكنََََكۡيَفََفَٱنُظُروا ََٱۡۡل

َّٰقِبَةَُ ِينََََع  ذلك مصداق لتشاهدوا ﴾َقۡبُل ََِمنَٱَّلذ

ۡكََثُُهمَََكنََ﴿ صدقه وتتحققوا
َ
ۡۡشِكِيَََأ  ﴾٤٢َمُّ

 الرشك لفشو   كان عاقبتهم سوء أن عىل يدل   وهو

 يف الرشك كان أو فيهم. وغلبتِه (انتشاره )أي:

 منهم. قليل   يف املعايص من دونه وما أكثرهم،

قِمَۡ﴿ (71)
َ
ِينََِوَۡجَهَكََفَأ  البليغ ﴾ٱلَۡقي ِمََِلِِل 

نََقۡبلََِِمن﴿ االستقامة
َ
ِتَََأ

ۡ
ََيَۡوم ََيَأ  ال ﴾َلُۥََمَردَذَلذ

ِ ََِمنََ﴿ أحد   يرَده أن يقدر ه ال أو ﴾ٱّللذ  تعاىل اهلل يرد 

ُعونَََيَۡوَمئِذَ ﴿ بمجيئه القديمة إرادته لتعلق دذ َيَصذ
ِريق   ،قونيتفرَ  :أي عون؛يتصدَ  ﴾٤٣  اجْل نَةِ  يِف  ف 

ِريق   ف    :تعاىل قال كام ،الَسِعريِ  يِف  و 

َۥ ََفَعلَۡيهَََِكَفرََََمن﴿ (77)  وبال ه؛ :أي ﴾ُكۡفُرهُ

نُفِسهِمََِۡتاَصَّٰلِحَ ََعِمَلَََوَمنَۡ﴿ املؤبدة النار وهو
َ
َفَِِل

ون ﴾٤٤ََيۡمَهُدونََ  اجلنة. يف منزالا  ي سو 

ِينَََِلَۡجزِيََ﴿ (77) َوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ
َّٰلَِحَّٰتَِ ََِمنَٱلصذ  فحوى عىل واالكتفاء ،بالذات املقصود بأنه لإِلشعار املؤمنني جزاء عىل واالقتصار   ،﴾فَۡضلِهِۦ  

َََلََإِنذُهۥ﴿ :قوله َّٰفِرِينََٱَُُيِبُّ ََِمن﴿ :وقوله للمؤمنني. واملحبة هلم البغض إثبات فيه فإن ﴾٤٥َلَۡك ۦ    دال   ﴾فَۡضلِهِ

ل   اإِلثابة أن عىل  حمض. تفض 

َّٰتِهِۦ َََوِمنَۡ﴿ (77) نََءاَي
َ
ِيِتَاحَََيُرِۡسَلََأ  فريح الدبور وأما ،الرمحة رياح فإهنا واجلنوب؛ والصبا الشامل ﴾ٱلر 

َرَّٰتَ ﴿ العذاب ِ ِنََوِلُِذيَقُكم﴿ رباملط ﴾ُمبَش   لنزول التابع اخلصب :وقيل هلا. التابعة املنافع   يعني ﴾رذۡۡحَتِهِۦَم 

ۡمرِهِۦَٱلُۡفلُۡكَََوَِلَۡجرِيََ﴿ عنها املسَبب املطر
َ
 جتارة يعني ﴾فَۡضلِهِۦَِمنََوَِلَبۡتَُغوا َ﴿ (السفن   الرياح   تسوق )أي: ﴾بِأ

 فيها. تعاىل اهلل نعمة كرواولتش ﴾٤٦َتَۡشُكُرونََََولََعلذُكمَۡ﴿ البحر

رَۡسلۡنَِتاََولََقدَۡ﴿ (74)
َ
ِينَََِمنَََفَٱنتََقۡمنِتَاَبِٱۡۡلَي َِنَّٰتََِفََجِتا ُءوُهمَقَۡوِمِهمََۡإَِلَََّٰرُُسًلَََقۡبلَِكََِمنَأ ۡجَرُموا َ َٱَّلذ

َ
 بالتدمري ﴾أ

 عىل مستحقني جعلهم حيث ،لكرامتهم ر  وإظها ،هلم االنتقام بأن إشعار   ﴾٤٧َٱلُۡمۡؤِمنِيَََنَۡصَََُعلَۡينِتَاََحًقِتاََوََكنََ﴿

د   مسلم امرئ من ما» :والسلم الصلة عليه وعنه ينرصهم. أن تعاىل اهلل  عىل حقاا  كان إال أخيه عرض عن ير 

دَ  أن تعاىل اهلل  .[تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام رواه] «ذلك تل ثم ،جهنم نار عنه ير 

(78) ﴿َُ ِيَٱّللذ ََِيُرِۡسُلََٱَّلذ َمِتا ءََِِفَ﴿ تارة متصلا  ﴾َفيَبُۡسُطُهۥَِتاَسَحِتابَ ََفتُثِيَََُيَّٰحََٱلر  ْمتها يف ﴾ٱلسذ  يف )أي: س 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککککڑڑژژڈ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھہھہہہۀ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئەئەئائائىىېېېۉې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

ىئمئحئجئییییىئىئ

 يتىتمتختحتجتىبيبمبخبحبيئجب
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ََويَۡجَعلُُهۥ﴿ ذلك غري إىل ،جانب دون جانب من ،مطبق وغري مطبقاا  ،واقفاا  أو سائراا  ﴾يََشِتا ءَََُكۡيَفَ﴿ (جهتها
ََِمنََُۡرجََُُيَۡ﴿ املطر ﴾ٱلَۡوۡدَقَََفََتَى﴿ أخرى تارةا  ِقط عاا  ﴾ِتاكَِسفَ  َّٰلِهۦِ  ت نْي  يف ﴾ِخَل َصِتاَبََفَإِذَا َ﴿ التار 

َ
َيََشِتا ءَََُمنَبِهِۦَأ

ونَََُهمََۡإِذَا﴿ وأراضيهم بلد هم يعني ﴾ِعبِتَادِهِۦ ََِمنَۡ  .واخلري( النامء )أي: اخلصب بمجيء ﴾٤٨َيَۡستَبِۡۡشُ

نََقۡبلََِِمنَََكنُوا ََِإَون﴿ (79)
َ
َلََأ ِن﴿ املطر ﴾َعلَۡيِهمَُيزَنذ  تطاول عىل والداللة للتأكيد تكرير   ﴾ۦَقۡبلِهََِم 

 آليسني. ﴾٤٩َلَُمۡبلِِسيََ﴿ يأسهم واستحكام باملطر عهدهم

ََِرَۡۡحَِتَََءاَثَّٰرََِإَِلَََٰٓفَٱنُظرَۡ﴿ (71) ۡرَضََيُۡحَََِكۡيَفَ﴿ الثامر وأنواع واألشجار النبات من الغيث؛ أثرِ  ﴾ٱّللذ
َ
َٱۡۡل

َّٰلَِكََإِنَذََمۡوهَِهِتا  َََبۡعدََ ِدر   الذي إن :يعني ﴾َذ  ،إحيائهم عىل لقادر   ﴾ٱلَۡمۡوَتَّٰ ََلَُمۡحَِ﴿ موهتا بعد األرض إحياء عىل ق 

 من فيها كان ما لملث إحداث   األرض إحياء أن كام ،احليوانية القوى من أبداهنم مواد يف كان ما ملِِثل إحداث   فإنه

َََّٰوَُهوََ﴿ النباتية القوى ء ََُك ََََِعَ  سواء. عىل املمكنات مجيع إىل رتهقد نسبة ألن ﴾٥٠َقَِديرَ َََشۡ
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رَۡسلۡنِتَاََولَئِنَۡ﴿ (70)
َ
ۡوهََُِتارِيحَ َأ

َ
 فرأوا ﴾اُمۡصَفر َ َفََرأ

اا. الزرع أو األثر  إذا ألنه السحاب؛ وقيل: مصفر 

ًرا كان ْصف  َيَۡكُفُرونََََبۡعِدهِۦَِمنَ َلذَظلُّوا َ﴿ يمطر مل م 
 عىل (مفضحة شاهدة )أي: ناعية اآلية وهذه ﴾٥١

 ورسعة تدب رهم، وعدم تثب تهم، بقلة الكفار

 النظر فإن رأهيم، وسوء تفكرهم لعدم تزلزهلم،

 ويلتجئوا تعاىل اهلل عىل يتوكلوا أن يقتيض السوَي 

 وال عنهم، القطر احتبس إذا باالستغفار إليه

 الشكر إىل يبادروا وأن رمحته، من سوائيي

 وال برمحته، أصاهبم إذا بالطاعة واالستدامة

 إذا بلئه عىل يصّبوا وأن االستبشار، يف طواي فر

 نعمه يكفروا وال باالصفرار، زروعهم ضب

 .وعل جَل 

 ملِا ِمْثل هم وهم ﴾ٱلَۡمۡوَتَََّٰتُۡسِمعَََُلََفَإِنذَكَ﴿ (71)

وا مَذَتُۡسِمعَََُوَلَ﴿ مشاعرهم احلق عن سد  َٱلصُّ
ََع ءََ  ليكون به احلكم   قَيد ﴾٥٢َُمۡدبِرِينََََولذۡوا ََإِذَاَٱِلُّ

 شيئاا. احلركات بواسطة منه يفطن الكلم يسمع مل وإن املقبل األصم فإن ،استحالة أشد

نَتَََوَمِتا َ﴿ (71)
َ
َّٰلَتِِهۡمَ ََعنَٱلُۡعۡمََِبَِهَّٰدََِأ  أو ،اإلبصار من احلقيقي املقصود لفقدهم عمياا  ساَمهم ﴾َضَل

ََتُۡسِمعََُإِن﴿ قلوهبم لِعمى َّٰتَِأَِبَيُۡؤِمنَََُمنَإِلذ  أن وجيوز املعنى. وتدبر اللفظ تلقي إىل يدعوهم إيامهنم فإن ﴾نِتَاَي

ۡسلُِمونََََفُهم﴿ لإِليامن املشارف   باملؤمن يراد  به. تأمرهم ملِا ﴾٥٣َمُّ

(77) ﴿َُ ِيَٱّللذ ِنََخلََقُكمَٱَّلذ ََم   كقوله ،أمركم أساس الضعف وجعل ،ضعفاء ابتدأكم :أي ﴾َضۡعف 

لهَقُوَُ﴿ :تعاىل نْسَُُخ  يفُ ُانُ اْْله ََبۡعدََِِمنَ ََجَعَلََُثمَذ﴿ النطفة وهو ضعيف؛ أصل من خلقكم وأ .[18 :النساء] ﴾اَضعه
َ ة َََبۡعدََِِمنَ ََجَعَلََُثمَذ﴿ الروح بأبدانكم تعلق أو ،احل ل م بلغتم إذا وذلك ﴾قُوذةَ ََضۡعف   أخذ إذا ﴾وََشيۡبَة  ََِتاَضۡعفَ َقُوذ

 ﴾٥٤َٱلَۡقِديرََُٱلَۡعلِيمََُوَُهوََ﴿ وشيبة وشبيبة   وقوة   ضعف   من ﴾ُء َيََشِتا َََمِتاََُيۡلُقَُ﴿ (بالشيخوخة )أي: السن منكم

 والقدرة. العلم دليل   غريه إمكان مع املختلفة األحوال يف الرتديد فإن

ِتاَعةَََُتُقومَََُويَوۡمََ﴿ (77) يت القيامة. ﴾ٱلسذ م   تقع ألهنا أو ،الدنيا ساعات من ساعة آخر يف تقوم ألهنا هبا س 

 الدنيا فناء بني فيام أو ،القبور يف أو ،الدنيا يف ﴾َۡلِثُوا َََمِتاَٱلُۡمۡجرُِمونَََُيۡقِسمَُ﴿ بالغل بة هلا ل اما ع وصارت ،بغتة

 حمتِمل   وهو .[الصحيحني يف أصله] «أربعون والبعث الدنيا فناء بني ما» :احلديث ويف عذاهبم. وانقطاع والبعث

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

گکککڑکڑژڈژڈڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےھےھھھہہہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئەئەئائائىىېېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حئجئییییىئىئىئېئ

 جتيبىبمبخبحبيئجبىئمئ
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 نسياناا  أو ،اآلخرة يف عذاهبم مدة إىل إضافة لبثهم مدة قلوااست ﴾َسِتاَعة  َََغۡيََ﴿ واألعوام واأليام اتللساع

َّٰلَِكَ﴿  الدنيا. يف ي رصفون ﴾٥٥َيُۡؤفَُكونَََََكنُوا َََكَذ

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (77) وهُوا ََٱَّلذ
ُ
يَمَّٰنَََٱلۡعِۡلمَََأ ََِكَِتَّٰبََِِفَََۡلِثۡتُمََۡلََقدَۡ﴿ واإِلنس امللئكة من ﴾َوٱۡۡلِ  أو علمه يف ﴾ٱّللذ

نُْ﴿ :قوله وهو القرآن. أو اللوح. أو أوجبه. أي لكم؛ تبهك ما أو قضائه. مَُْورََُُومه  [011 :املؤمنون] ﴾بَْرَزخُ ُائههه

وا ﴾ٱۡۡلَۡعِثَ َيَوۡمََِإَِلََّٰ﴿ د  ََّٰذا﴿ عليه وحلفوا قالوه ما بذلك ر  ََلََُكنتُمَََۡوَلَِّٰكنذُكمَۡ﴿ أنكرمتوه الذي ﴾ٱۡۡلَۡعِثََيَوۡمََُفََه
 النظر. يف يطكملتفر حق   أنه ﴾٥٦ََتۡعلَُمونََ

َََفيَۡوَمئِذَ ﴿ (74) ِينَََيَنَفعََُلذ ون ال ﴾٥٧َيُۡستَۡعتَبُونَََُهمَََۡوَلَََمۡعِذَرُتُهمَََۡظلَُموا ََٱَّلذ  إعتاهبم؛ يقتيض ما إىل ي دع 

عوا كام ،والطاعة التوبة من ،عتبهم إزالة   أي  الدنيا. يف إليه د 

ۡبنِتَاََولََقدَۡ﴿ (78) ل  ََُك ََِِمنَُقرَۡءانَِٱلَََۡهََّٰذاَِفََلِلنذِتاِسََََضَ
 هي التي الصفات بأنواع فيه وصفناهم ولقد ﴾َمثَ

 االنتفاع من هلم يكون ال وما هلم يقال وما يقولون فيام القيامة يوم املبعوثني صفة مثل كاألمثال؛ الغرابة يف

 الصلة عليه لالرسو وصدق والبعث التوحيد عىل ينب ههم مثل كل من هلم بَينا أو واالستعتاب. باملعذرة

َُقولَنَذ﴿ القرآن آيات من ﴾يَة َأَِبَِجۡئتَُهمََولَئِن﴿ والسلم ِينَََلذ ا ََٱَّلذ  قلوهبم وقساوة عنادهم فرط من ﴾َكَفُرو 

نتُمََۡإِنَۡ﴿
َ
َ﴿ واملؤمنني الرسول يعنون ﴾أ رون. ﴾٥٨َُمۡبِطلُونَََإِلذ  مزو 

َّٰلَِكَ﴿ (79) َََُيۡطبَعَُ﴿ الطبع ذلك مثل ﴾َكَذ َََّٰٱّللذ ِينَََقُلُوِبََََعَ  العلم يطلبون ال ﴾٥٩ََيۡعلَُمونََََلََٱَّلذ

ون . تكذيب ويوجب احلق إدراك يمنع املركب اجلهل فإن ،اعتقدوها خرافات عىل ويرص   املحق 

﴿ أذاهم عىل (والسلم الصلة عليه) حممد يا ﴾فَٱۡصِِبَۡ﴿ (71)
ََِوَۡعدَََإِنَذ  دينك وإظهار بنرصتك ﴾ٱّللذ

نذَكَََوَلَ﴿ إنجازه من بدَ  ال ﴾َحق   َ﴿ كله الدين عىل ِينََ﴿ والقلق اخلَفة عىل حيملنَك وال ﴾يَۡستَِخفذ  ﴾٦٠َيُوقِنُونََََلََٱَّلذ
ون فإهنم ،وإيذائهم بتكذيبهم ع ال ضال ون شاك  ب ال )أي: ي ستبد   ذلك. منهم (يستغر 

 الروم سورة يف تعاىل اهلل رمحه بيضاويال تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 
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¬ 
 لقمان سورة

ذ ﴿ ويه: آية إال مكيَّة،  ةَ َل الصَّ  ونَ يمُ قذ يُ  ينَ اّلَّ
 وهو باملدينة، وجوبهما فإنَّ  ﴾ةَ َك الزَّ  ونَ تُ ؤْ يُ وَ 

 :وقيل بمكة، رشعيَّتهما ينايف ال ألنه ضعيف،
َ وَ ﴿ قوهل: من ثلثا   إال   وْ ل

َ
  يفذ  امَ  نَّ أ

َ
 نْ مذ  ضذ رْ اأْل

  ة  رَ جَ شَ 
َ
 آية وثلثون أربع ويه ﴾م  َل قْ أ

َُّٰتََهِلَۡك١َََال مَ ﴿ (1ـ0) َٱۡۡلَِكيمََِٱلِۡكَتَّٰبَََِءاَي
 من القرآن أو السورة تضَمنته ما إىل إشارة  ) ﴾٢

 باحلكيم ووصفه أحدمها، تابالك من واملراد اآلي،

 .(حكيم كلم ألنه أو احِلكم، عىل الشتامله

﴿ (7ـ1)
ِينََ ٣َل ِلُۡمۡحِسنِيََََورَۡۡحَةَ َىُهدَ  َٱَّلذ

لَوَّٰةَََيُقِيُمونََ َكوَّٰةََََويُۡؤهُونَََٱلصذ َُهمََۡبِٱٓأۡلِخَرةََِوَُهمَٱلزذ
 هلذه ختصيص أو إلحساهنم. بيان ﴾٤َيُوقِنُونََ

به من الثلثة ع   هبا. اعتداد   للفض ش 

َلَٰٓئَِكَ﴿ (7) و 
ُ
َََّٰأ ِنَىُهدَ َََعَ ب ِِهۡمَ َم  َلَٰٓئَِكََرذ و 

ُ
 والعمل ةاحلقَ  العقيدة الستجامعهم ﴾٥َٱلُۡمۡفلُِحونَََُهمَََُوأ

 .(أساسه ألهنا الصالح العمل عىل العقيدة قَدم )أقول: الصالح

 ،هلا أصل ال التي كاألحاديث ي عني؛ عام ي لهي ما ﴾ٱۡۡلَِديثََِلَۡهوَََيَۡشََتِيََمنَٱَلذِتاِسَََوِمنََ﴿ (7)

 يف نزلت :وقيل الكلم. وفضول هبا( يضحك التي الكلامت )أي: واملضاحك ،فيها اعتبار ال التي واألساطري

ث وكان األعاجم كتب اشرتى احلارث بن النرض  عاد بحديث حيدثكم حممد كان إن :ويقول قريشاا  هبا حيد 

 وحيملهن (املغن يات )أي: القيان يشرتي كان :وقيل واألكارسة. وإسفنديار رستم بحديث أحدثكم فأنا وثمود

َََِسبِيلَََِعنَِلُِضلذَ﴿ عنه ومنِْعهِ  اإلسلم أراد من معارشة عىل  ﴾ِعلۡمَ َبَِغۡيَِ﴿ كتابه قراءةِ  أو ،دينِه :أي ﴾ٱّللذ

﴿ القرآن بقراءة اللهو استبدل حيث بالتجارة؛ أو ،يشرتيه ما بحالِ 
 سخريةا  السبيل   ويتخذ ﴾ُهُزًوا ََِخَذَهِتاَويَتَذ

َلَٰٓئَِكَ﴿ و 
ُ
ِهيَ ََعَذابَ َلَُهمََۡأ  عليه. الباطل باستئثار احلَق  إِلهانتهم ﴾٦َمُّ

َّٰتُنِتَاََعلَۡيهََُِتۡتَلَََِّٰإَوذَا﴿ (4) ََََّٰءاَي ن﴿ (يعتّبها ال )أي: هبا يعبأ ال متكّباا  ﴾اُمۡستَۡكِِبَ ََولذ
َ
 ﴾يَۡسَمۡعَهِتاَلذمَََۡكأ

﴿ يسمعها مل من حال   حاله مشاهباا 
نَذ
َ
ذَُنۡيهََِِف َََكأ

ُ
ل   أذنيه يف من مشاهباا  ﴾اَ َوقۡرَ َأ هَُ﴿ يسمع أن يقدر ال ثِق  ۡ ِ َفَبَۡش 

َ ِلمَ َبَِعَذاب 
َ
ْمه   ﴾٧َأ

 التهكم. عىل البشارة وذكر حمالة. ال به حييق العذاب بأن أْعلِ

 لُۡقَمِتانَََُسوَرةَُ

¬ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگگککککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ەئەئائائىىېېېې

 ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
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(8) ﴿
ِينَََإِنَذ َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ َُّٰتََلَُهمََۡٱلصذ  .للمبالغة فعكس اجلنات، نعيم هلم أي: ﴾٨َٱَلذعِيمَََِجنذ

ََِوَۡعدَََفِيَهِتا َََخَِِّٰلِينََ﴿ (9) ه ﴾ِتا ََحق َ َٱّللذ َُّٰتََلَُهمَۡ﴿ :فقول   يشء يغلبه ال الذي ﴾ٱلَۡعزِيزََُوَُهوََ﴿ حق   وعد   ﴾َجنذ

 حكمته. دعيهتست ما إال ي فعل ال الذي ﴾٩َٱۡۡلَِكيمَُ﴿ ووعيده وعده إنجاز عن فيمنعه

َمََّٰوَّٰتَََِخلَقََ﴿ (01)  فإن وعل، جَل  احلكيم الصانع وجود عىل دليل )وهو ﴾هََرۡوَنَهِتا َََعَمدَ َبَِغۡيََِٱلسذ

 يكون وأن بد ال ،ذلك يقتيض بام واختصاصها اجلرمية، حقيقة يف هلا املساوية األجسام سائر عىل ارتفاعها

ص ح جسامين، وال بجسم ليس بمخص   ذكر ما سائر املنهاج هذا وعىل بإرادته، بعض عىل مكناتامل بعض يرج 

لَۡقََّٰ﴿ (اآليات من
َ
ۡرِضََِفَََوأ

َ
ن﴿ (مرتفعات شواهق )أي: شوامخ جباالا  ﴾َرَوَِِّٰسَََٱۡۡل

َ
 أن كراهة   ﴾بُِكمََۡهَِميدَََأ

ه   فإنَ  ،بكم متيل ل يقتيض أجزائها تشاب   منها كل اختصاص المتناع وأوضاعها (أمكنتها )أي: أحيازها تبد 

عَين نْي  ووضع (مكان )أي: بحي ز لوازمه من ليشء أو ،لذاته نَزَۡلِتَاََدٓابذة  ََُك ََِِمنَفِيَهِتاََوبَثذَ﴿ م 
َ
َمِتا ءََِِمنََََوأ ََمِتا ءَ َٱلسذ

ۢنبَتۡنِتَا
َ
 املك هي التي عَزتِه عىل بذلك استدَل  وكأنه املنفعة. كثري صنف كل من ﴾١٠ََكرِيمَ ََزۡوج ََُك ََِِمنَفِيَهِتاَفَأ

  :تعاىل بقوله وقَررها التوحيد قاعدة به ومَهد   ،العلم كامل هي التي وحكمتِه ،القدرة

َََِخلۡقَََُهََّٰذا﴿ (00) ُروِنََٱّللذ
َ
ِينََََخلَقََََمِتاذَاَفَأ ََِمنَٱَّلذ ر   الذي هذا ﴾ُدونِهۦِ 

كِ ه ذ  لق فامذا ،خملوق   آهلت كم خ 

َّٰلُِمونَََبَلَِ﴿ مشاركته استحقوا حتى بِيَ ََلَّٰلَ ضَََِفََٱلظذ  بالضلل عليهم التسجيل إىل تبكيتهم عن إضاب   ﴾١١َمُّ

 ناظر. عىل خيفى ال الذي
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 يعني ﴾ٱۡۡلِۡكَمةَََلُۡقَمَّٰنََََءاهَيۡنِتَاََولََقدَۡ﴿ (01)

 أيوب أخت ابن آزر أوالد من باعوراء بن لقامن

 طابت املرء أصل طاب إذا )أقول: خالته أو

 الصلة عليه داود أدرك حتى وعاش .(فروعه

 ،مبعثه قبل يفتي وكان ،العلم منه وأخذ والسلم

 نبياا. يكن ومل حكياما  كان أنه عىل واجلمهور  

 النفس استكامل   العلامء عرف يف واحلكمة

 واكتساب ،النظرية العلوم باقتباس اإِلنسانية

 قدر عىل الفاضلة األفعال عىل التامة املل كة

 ،شهوراا  داود صحب أنه حكمته ومن طاقتها.

 يسأله فلم ،(ينسجها )أي: الدرع يرسد وكان

 احلرب لبوس نعم :وقال لبسها هاأتم َّ فلام ،عنها

م   الصمت :فقال ،أنِت   وأن فاعل ه. وقليل   ِحك 

 كيف :يوماا  له قال والسلم الصلة عليه داود

؟  فتفَكر   ،غريي يدي يف أصبحت   :فقال أصبحت 

 شاةا  حيذب بأن أمره وأنه صعقة. فصعق فيه داود

 هبام فأتى ،منها مضغتني بأخبث يأيت بأن أمره أيام بعد ثم ،والقلب باللسان فأتى ،منها مضغتني بأطيب ويأيت

 باللسان اإلنسان فساد ألن )أقول: خبثا إذا يشء وأخبث طابا إذا يشء أطيب مها :فقال ذلك عن فسأله ،أيضاا 

نَِ﴿ (هبام كذلك وصلحه ،والقلب
َ
ِ ََٱۡشُكرََۡأ َمِتاَيَۡشُكرَََۡوَمن﴿ تعاىل هلل اشكر أي: ﴾ّلِلذ ََيَۡشُكرََُفَإِنذ  ألن ﴾َِلَۡفِسهۦِ 

َََفَإِنَذََكَفرََََوَمن﴿ مزيدها واستحقاق النعمة دوام وهو إليها؛ عائد نفعه  الشكر إىل حيتاج ال ﴾َغِنَيَٱّللذ

﴿
د. مل وإن باحلمد (الئق )أي: حقيق ﴾١٢ََۡحِيدَ  م   احلال. بلسان خملوقاته ع  مجي بحمده ينطق حممود   أو حي 

َّٰبَُنَذَيَعُِظُهۥَوَُهوََََِّلبۡنِهِۦَلُۡقَمَّٰنََُقِتَاَلََِإَوذَۡ﴿ (01) ِ ََتُۡۡشِكَََۡلَ﴿ إشفاق   تصغري   بني يا :قوله ﴾َي  كان :قيل ﴾بِٱّللذ

﴿ أسلم حتى به يزل فلم كافراا،
ۡكَََإِنَذ ِ نْ  بني تسوية ألنه ﴾١٣ََعِظيمَ َلَُظلۡمَ َٱلۡش  نْ  وعل، جَل  همن إال نعمة ال م   ال وم 

 منه. نعمة

ۡينِتَا﴿ (07) نَسَّٰنََََووَصذ يۡهََِٱۡۡلِ َِِّٰلَ ُهۥََۡحَلَۡتهََُبَِو مُّ
ُ
هن ذات ﴾وَۡهنًِتاَأ ََّٰ﴿ و   فوق ضعفاا  تضعف :أي ﴾وَۡهنَ َََعَ

 يف ترضعه وكانت ،عامني انقضاء يف وفِطامه ﴾ََعَمۡيََِِفَََوفَِصَّٰلُُهۥ﴿ ضعفها يتضاعف تزال ال فإهنا ،ضعف

 اتفق إذا السنتني تكميل قبل فطامه وجيوز )أقول: حوالن الرضاع مدة أقىص أن عىل دليل وفيه ملدة.ا تلك

نَِ﴿ (الطفل عىل ضر فيه يكن ومل ،ذلك عىل الوالدان
َ
يَۡكََِلََٱۡشُكرََۡأ َِِّٰلَ  الصلة عليه قال ثمة ومن ﴾َولَِو
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نْ  :له قال ملن والسلم ؟ م  ر   رمحه داود أبو رواه واحلديث] «أباك :ذلك بعد قال ثم ،كمَ أ ثم ،كأمَ  ثم ،كأمَ » :قال أ ب 

 وكفرك. شكرك عىل فأحاسبك ﴾١٤َٱلَۡمِصيََُإَِلَذ﴿ [الصحيحني يف شواهد وله تعاىل اهلل

ََََٰٓجََّٰهَداكَََِإَون﴿ (07) نَََعَ
َ
 رادأ :وقيل هلام. تقليداا  اإِلرشاك باستحقاقه ﴾ِعلۡمَ َبِهِۦَلََكََلَيَۡسَََمِتاَِبََتُۡۡشِكَََأ

ۡنيِتَاَِفََوََصِتاِحۡبُهَمِتا﴿ ذلك يف ﴾هُِطۡعُهَمِتا ََفََلَ﴿ نفي ه به العلم بنفي  معروفاا  (مصاحبة )أي: صحاباا  ﴾ِتا ََمۡعُروفَ َٱِلُّ

نِتَاَبَََمنَََۡسبِيَلَ﴿ الدين يف ﴾َوٱهذبِعَۡ﴿ الكرم ويقتضيه الرشع يرتضيه
َ
 الطاعة يف واإِلخلص بالتوحيد ﴾إَِلذ ََأ

 مرجعك   ﴾َمرِۡجُعُكمََۡإَِلَذَُثمَذ﴿ (عنهم تعاىل اهلل ريض وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص عظمألا الرسول سبيل وهو )أقول:

نَب ِئُُكم﴿ ومرجعهام
ُ
 كفرمها. عىل وأجازهيام إيامنك عىل أجازيك بأن ﴾١٥ََتۡعَملُونَََُكنتُمََۡبَِمِتاَفَأ

َّٰبَُنَذ﴿ (07) َهِتا َََي ِنَََۡحبذة ََِمۡثَقِتاَلََهَُكََإِنَإِنذ  مثلا  تك   إن اإِلساءة أو اإِلحسان من اخلصلة إن :أي ﴾َخۡرَدلَ َم 

وَََۡصۡخَرةَ َِفَََفتَُكن﴿ اخلردل كحبة الصغر يف
َ
َمََّٰوَّٰتََِِفََأ وََۡٱلسذ

َ
ۡرِضََِفََأ

َ
 )أي: وأحرِزهِ  مكان أخفى يف ﴾ٱۡۡل

نِه تَِ﴿ األرض كمقعر أسفله أو ،الساموات كمحَدب أعله أو ،صخرة كجوف (أْصو 
ۡ
ُ ََبَِهِتاَيَأ ْرضها ﴾ٱّللذ  حي 

﴿ عليها اسبفيح
َََإِنَذ ََٱّللذ ه يصل ﴾لَِطيف   .(بحقيقته )أي: هِ هِ نْ بك   عامل ﴾١٦ََخبِي َ﴿ خفي   كل إىل علم 

َّٰبَُنَذ﴿ (04) قِمَََِي
َ
لَوَّٰةَََأ ُمرَۡ﴿ لنفسك تكميلا  ﴾ٱلصذ

ۡ
ََوٱۡصِِبَۡ﴿ لغريك تكِميلا  ﴾ٱلُۡمنَكرَََِعنَََِوٱنۡهَََبِٱلَۡمۡعُروِفَََوأ

ََّٰ َصِتابََك َََمِتا ََََعَ
َ
﴿ ذلك يف سيام ،شدائدال من ﴾أ

َّٰلَِكََإِنَذ ه   ما كل إىل أو الصّب إىل اإلشارة ﴾َذ ر  ََعۡزمََِِمنَۡ﴿ به أ م 
ُمورَِ
ُ
 إجياب. قطع قطعه :أي األمور؛ من تعاىل اهلل عزمه مما ﴾١٧َٱۡۡل

ِرَََۡوَلَ﴿ (08) كَََهَُصع  ِله ال ﴾لِلنذِتاِسَََخدذ م وال ،عنهم مت  هل  ََوَلَ﴿ وناملتكّب   يفعله كام وجهك صفحة   ت و 
ۡرِضََِفَََتۡمِشَ

َ
﴿ البطر وهو املرح؛ ألجل أو فرحاا. أي: ﴾َمرًَحِتا ََٱۡۡل

َََإِنَذ َََلََٱّللذ تَِتالَ َُكذََُُيِبُّ  )متكّب( ﴾ُُمۡ

ُخور َ﴿
نْ  ﴾١٨َفَ د )م  اا  مناقبه يعد   .(]النسفي[ تكّب 

َِمنََوٱۡغُضۡضَ﴿ واإلرساع (رويداا  امليش )أي: الدبيب بني فيه توَسطْ  ﴾َمۡشيَِكََِفَََوٱقِۡصدَۡ﴿ (09)
﴿ وأقرِص  منه وأنِقْص  ﴾َصۡوهَِك َ

نَكرَََإِنَذ
َ
َّٰتََِأ ۡصَو

َ
ها ﴾ٱۡۡل ث ل   واحلامر ﴾١٩َٱۡۡلَِميََِلََصۡوُتَ﴿ أوحش   الذم يف م 

اق ه. سيام  هن 
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لَمَۡ﴿ (11)
َ
نَذَهََرۡوا ََأ

َ
َََأ رَََٱّللذ ِتاَلَُكمََسخذ َِفََمذ

َمََّٰوَّٰتَِ لة أسباباا  جعله بأن ﴾ٱلسذ ََوَمِتا﴿ نافعكممل حمص 
ۡرِضََِفَ

َ
ط   به االنتفاع من مَكنكم بأن ﴾ٱۡۡل  أو بوس 

ۡسبَغََ﴿ (واسطة بغري أو بواسطة )أي: وسط بغري
َ
ََوأ

رَََظَِّٰهَرةَ َنَِعَمُهۥََعلَۡيُكمَۡ  حمسوسةا  ﴾َوبِتَاِطنَة 

َٱَلذِتاِسَََوِمنََ﴿ تعرفونه ال وما تعرفونه ما ،ومعقولةا 
ََِِفََيَُجَِّٰدُلَََمن َبَِغۡيَِ﴿ وصفاته توحيده يف ﴾ٱّللذ
 إىل راجع ﴾ىُهدَ ََوَلَ﴿ دليل من مستفاد ﴾ِعلۡمَ 

نِي ََكَِتَّٰبَ ََوَلَ﴿ رسول  بل ،تعاىل اهلل أنزله ﴾٢٠َمُّ

  :تعاىل قال كام بالتقليد

نَزَلَََمِتا ََٱهذبُِعوا ََلَُهمََُقِيَلََِإَوذَا﴿ (10)
َ
ََُأ َقِتَالُوا ََٱّللذ

 رصيح منع   وهو ﴾َءنِتَا  ََءابِتَا َََعلَۡيهََِوََجۡدنِتَاََمِتاَنَتذبِعََُبَۡلَ

َولَوَۡ﴿ األصول يف التقليد من
َ
يَۡطَّٰنََََُكنَََأ َيَۡدُعوُهمََۡٱلشذ

عِيَََِعَذابََِإَِلََّٰ ول ما إىل ﴾٢١َٱلسذ  التقليد من إليه ي ؤ 

 .والتعجب لإلنكار واالستفهام اإِلرشاك. أو

َۥ َيُۡسلِمَََۡوَمن﴿ (11) ََِإَِلََوَۡجَهُه  ضفوَ  بأن ﴾ٱّللذ

َ َبِٱلُۡعۡرَوةََِٱۡستَۡمَسَكَََفَقدَِ﴿ عمله يف ﴾ُُمِۡسنَ َوَُهوََ﴿ عليه (وجوده بجميع )أي: برشارشه قبلوأ إليه أمره  ﴾ٱلُۡوۡثَقَّٰ

تعَلق ما بأوثق تعَلق ل متثيل وهو به. ي   فتمَسك جبل شاهق إىل يرتقى أن أراد بمن بالطاعة املشتغل للمتوك 

ََِِإَوَلَ﴿ منه املتديل احلبل عرى بأوثق َّٰقِبَةََُٱّللذ ُمورَََِع
ُ
 إليه. صائر   الكل   إذ ﴾٢٢َٱۡۡل

ۥ  َََُيُۡزنَكََفََلَََكَفرََََوَمن﴿ (11) ك ال فإنه ﴾ُكۡفُرهُ  الدارين يف ﴾َمرِۡجُعُهمََۡإَِلۡنَِتا﴿ واآلخرة الدنيا يف يرض 

﴿ والتعذيب باإِلهلك ﴾َعِملُو ا َ َبَِمِتاََفنُنَب ِئُُهم﴿
َََإِنَذ ََبَِذاتَََِعلِيُم ََٱّللذ  يف عام فضلا  عليه فمجاز   ﴾٢٣َُدورَِٱلصُّ

 ابن فعن عليه. يشء فل يعزم مل إذا أما ،عليها جيازى فإنه املخالفات عىل اإلنسان عزم إذا )أقول: الظاهر

 والسيئات احلسنات كتب اهلل إن» :قال وجل عز ربه عن يروي فيام ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عنهام تعاىل اهلل ريض عباس

 له اهلل كتبها فعملها هبا همَ  هو فإن ،كاملة حسنة عنده له اهلل كتبها يعملها فلم حسنةب همَ  فمن ،ذلك بنَي  ثم

 حسنة عنده له اهلل كتبها يعملها فلم بسيئة همَ  ومن ،كثرية أضعاف إىل ضعف مئة سبع إىل حسنات عرش عنده

 .([تعاىل اهلل رمحه اريالبخ اإلمام أخرجه] «واحدة سيئة له اهلل كتبها فعملها هبا همَ  هو فإن ،كاملة

ََُنَمت ُِعُهمَۡ﴿ (17) َنَۡضَطرُُّهمََُۡثمَذ﴿ قليل يدوم ما إىل بالنسبة يزول ما فإن قليلا؛ زماناا  أو ،قليلا  متتيعاا  ﴾قَلِيل 
ََإَِلََّٰ َََعَذاب  ل ﴾٢٤ََغلِيظ  ثق  ل   عليهم ي  . اإلحراق إىل يضم أو الغلظ. األجرام ثِق   الضغط 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگککککڑڑژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅۋ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ییییىئىئىئېئېئ

جتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ

 مجحجيثىثمثجثيتىتمتختحت
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َۡلََََولَئِن﴿ (17)
َ
نََُۡهمَسأ َمََّٰوَّٰتَََِخلَقَََمذ ۡرَضََٱلسذ

َ
ُ َََلَُقولُنَذََوٱۡۡل  اخللق إسناد من املانع الدليل لوضوح ﴾ٱّللذ

ِ ََٱۡۡلَۡمدََُقُلَِ﴿ (به اإلقرار )أي: إذعانه إىل اضطروا بحيث ،غريه إىل  بام االعرتاف إىل وإجلائهم إلزامهم عىل ﴾ّلِلذ

ۡكََثُُهمََۡبَۡلَ﴿ معتقدهم بطلن يوجب
َ
 يلزمهم. ذلك أن ﴾٢٥ََيۡعلَُمونََََلََأ

(17) ﴿َِ َمََّٰوَّٰتََِِفَََمِتاَّلِلذ ۡرِضَ َٱلسذ
َ
ه فيهام العبادة يستحق   ال ﴾َوٱۡۡل ﴿ غري 

َََإِنَذ  محد عن ﴾ٱلَۡغِنََُُّهوَََٱّللذ

د. مل وإن للحمد املستِحق   ﴾٢٦َٱۡۡلَِميدَُ﴿ احلامدين م   حي 

َمِتاََولَوَۡ﴿ (14) نذ
َ
ۡرِضََِفََأ

َ
َّٰمَ َةَ َشَجرَََِمنَٱۡۡل قَۡل

َ
هُۥََوٱۡۡلَۡحرَُ﴿ أقلماا  األشجار كون   ثبت ولو ﴾أ ََبۡعِدهِۦَِمنَ ََيُمدُّ

ۡۡبُر َََسۡبَعةَُ
َ
ِتا﴿ أبحر بسبعة ممدوداا  مداداا  بسعته املحيط والبحر   ﴾أ ِ ََََكَِمَُّٰتََنَفَِدۡتََمذ ْتبِها ﴾ٱّللذ  األقلم بتلك بك 

﴿ املداد بذلك
َََإِنَذ . وحكمته علمه عن خيرج ال ﴾٢٧ََحِكيمَ ﴿ يشء ي عجزه ال ﴾َعزِيزَ َٱّللذ  أمر 

ِتا﴿ (18) َََبۡعثُُكمَََۡوَلَََخلُۡقُكمََۡمذ ََإِلذ ْلِقها إال ﴾َوَِّٰحَدة  َََكنَۡفس  ْعثِها كخ   ،شأن عن شأن يشغله ال إذ وب 

َاُإهَنَما﴿ :تعاىل قال كام الذاتية؛ قدرته مع الواجبة إرادته تعل ق   الكل   لوجود يكفي ألنه رَْدنَاهُ ُإهَذاُءلهَشُُْقَْوُل 
َ
نُأ

َ
ُأ

وَلُ نَُُْلُ َُنق  ونُ ُك  ﴿ [71 ]النحل: ﴾َفيَك 
َََإِنَذ  ال ،مبرص   كل يبرص ﴾٢٨َبَِصيَ ﴿ مسموع كل يسمع ﴾َسِميُع ََٱّللذ

 اخللق. فكذلك ،بعض عن بعضها إدراك يشغله
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لَمَۡ﴿ (19)
َ
نَذَهَرَََأ

َ
َََأ َۡلََيُولِجََُٱّللذ َٱَلذَهِتارََِِفََٱلذ

ۡلََِِفََٱَلذَهِتارََََويُولِجَُ رَََٱلذ ۡمَسََوََسخذ َ ََوٱلَۡقَمَر ََٱلشذ َُك 
 (والقمر الشمس )أي: النريين من كل   ﴾ََيۡرِيَ 

ل كِهِ  يف جيري َجلَ َإَِلََٰٓ﴿ ف 
َ
ََأ َسم    منتهى إىل ﴾مُّ

؛  آخر إىل والقمر ،السنة آخر إىل الشمس معلوم 

﴿ القيامة يوم إىل :وقيل الشهر.
نَذ
َ
ََََوأ َِتابِمَََٱّللذ

 .(بحقيقته )أي: ههِ نْ بك   عامل ﴾٢٩ََخبِي َََتۡعَملُونََ

َّٰلَِكَ﴿ (11) عة من ذكر الذي إىل إشارة   ﴾َذ  س 

 الصنع وعجائب القدرة وشمول العلم

﴿ هبا الباري واختصاص
نَذ
َ
َََبِأ  ﴾ٱۡۡلَقََُُّهوَََٱّللذ

 مجيع من الواجب ،ذاته يف الثابت أنه بسبب

نَذوََ﴿ إهلَيت ه   الثابت   أو جهاته.
َ
 َُدونِهََِِمنَيَۡدُعونََََمِتاَأ

د   يف املعدوم ﴾ٱلَۡبَِّٰطُلَ  وال يوجد ال ألنه ،ذاته ح 

 إهليته الباطل أو وعل. جل بجعله إال يتصف

﴿
نَذ
َ
ََََوأ  كل عىل مرتف ع   ﴾٣٠َٱلَۡكبِيََُٱلَۡعِلََُُّهوَََٱّللذ

 عليه. ومتسل ط   يشء

لَمَۡ﴿ (10)
َ
نَذَهَرَََأ

َ
ََِبِنِۡعَمتََِٱۡۡلَۡحرََِِفََََتۡرِيَٱلُۡفلَۡكََأ  عىل آخر استشهاد   وهو أسبابه. هتيئة يف بإحسانه ﴾ٱّللذ

ِنََۡلُِيِيَُكم﴿ وعل جَل  إنعامه وشمول حكمته وكامل قدرته باهر ََم  َّٰتِهِۦ   ﴿ دالئله ﴾َءاَي
َّٰلَِكََِفََإِنَذ َل ُِك ََِٓأَلَيَّٰتَ ََذ

ها فويتعرَ  النعم يعرف ﴾٣١ََشُكور َ﴿ األنفسو األفاق يف بالتفكر نفسه فيتعب ،املشاق   عىل ﴾َصبذِتار َ  مانِح 

ْعطي ها )أي: . ونصف   صّب   نصف   :نصفان اإِليامن فإن للمؤمنني؛ أو (م   شكر 

لهم ﴾َغِشيَُهمَِإَوذَا﴿ (11) ﴿ وغطاهم ع 
ۡوجَ  لَلََِمذ  غريمها أو سحاب   أو جبل   من يظل   كام ﴾َكٱلظُّ

ََََدَعُوا َ﴿  اخلوف من (أصاهبم )أي: دهاهم بام والتقليد اهلوى من الفطرة ينازع ما لزوال ﴾ينََٱِل َََِلََُُُمۡلِِصيَََٱّللذ

ِتا﴿ الشديد َُّٰهمََۡفَلَمذ ََِإَِلََجَنذى َ َفَِمۡنُهمَٱلَِۡب  ۡقتَِصد  ط   أو ،التوحيد هو الذي القصد الطريق ىلع مقيم ﴾مُّ  الكفر يف متوس 

َّٰتِنِتَا َأَِبَََيَۡحدَََُوَمِتا﴿ االنزجار بعض وانكفافه( رجوعه )أي: النزجاره َََي  للعهد نقض   فإنه ،غَدار   ﴾َختذِتار ََُكََُّإِلذ

 :تعاىل اهلل قال ،القحط ينسى شبع إذا اإلنسان )أقول: للنعم ﴾٣٢ََكُفور َ﴿ البحر يف كان ِلما أو ،الفطري

َُُْوََكنَُ﴿ ن ور اَُسانُ اْْله  .([74 :اإلرساء]ُ﴾َكف 

َهِتا﴿ (11) يُّ
َ
ََِتايَۡومَ ََوٱۡخَشۡوا َََربذُكمََۡا َٱتذُقوَٱَلذِتاُسَََيَٰٓأ َُهوََََمۡولُودَ ََوَلَ﴿ عنه ي قيض ال   ﴾َوَِلِهِۦََعنََواِِلَ َََيۡزِيَلذ

زي ال بأن أوىل املولود أن عىل للداللة النظم وتغيري   ﴾ِتا ََ ًََشۡيَََواِِلِهِۦََعنََجِتازَ   عىل الوالد شفقة ألن )أقول: جي 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻںڻں

ۓۓےےھھھھہہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅ

ۇئۇئوئوئەئەئائائى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئیی
 

ۡجَدةََُِسوَرةَُ  السذ

 
 

03 03 
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 اآلخرة يف الكافر أباه ينفع أن املؤمنني من توقع من طمع وقْطعِ  ،(لدالوا عىل املولود شفقة من أكثر املولود

﴿
ََِوَۡعدَََإِنَذ ه يمكن ال ﴾َحق   َ﴿ والعقاب بالثواب ﴾ٱّللذ ْلف  نذُكمََُفََلَ﴿ خ  ۡنيَِتاَٱۡۡلَيَوَّٰةَََُتُغرذ نذُكمََوَلََٱِلُّ َََِيُغرذ َبِٱّللذ

يكم بأن الشيطان؛ ﴾٣٣َٱلَۡغُرورَُ ج  ر  كم فرةواملغ التوبة ي   املعايص. عىل فيجرس 

(17) ﴿
َََإِنَذ ِتاَعةَِِعلۡمََُِعنَدهُۥَٱّللذ  اهلل رسول أتى عمرو بن احلارث أن روي ملِا قيامها. وقِت  علم   ﴾ٱلسذ

 أنثى؟ أم أذكر   امرأيت ومحل   متطر؟ السامء فمتى األرض يف حبايت ألقيت قد وإين الساعة؟ قيام متى :فقال ملسو هيلع هللا ىلص

 اآلية هذه وتل «مخس الغيب مفاتح» :والسلم الصلة عليه وعنه فنزلت. وت؟أم وأين غداا؟ أعمل وما

ُِلَ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام رواه واحلديث]  علمه يف له املعنَي  واملحل   ،له املقَدر (أوانه )أي: إبانه يف ﴾ٱلَۡغۡيَثَََويُزَن 

رَۡحِتاِمَ َِفَََمِتاََويَۡعلَمَُ﴿ وعل جَل 
َ
ََهَۡدرِيََوَمِتا﴿ ناقص أم أتام ،أنثى أم أذكر ﴾ٱۡۡل ِتاذَاََنۡفس   من ﴾ا ََغدَ َهَۡكِسُبََمذ

ََهَۡدرِيََوَمِتا﴿ خلفه وتفعل يشء عىل تعزم وربام رش. أو خري ي َََِنۡفُس 
َ
ََبِأ ۡرض 

َ
 وقت أي يف تدري ال كام ﴾َتُموُت ََأ

 يديم جلسائه من رجل إىل ينظر فجعل والسلم الصلة عليه سليامن عىل مرَ  املوت مل ك أن» روي متوت.

رِ  ،يريدين كأنه :فقال ،املوت ملك :قال هذا؟ من :الرجل فقال ،إليه النظم  ،باهلند وتلقيني حتملني أن الريح ف م 

 اإلمام أخرجه] «عندك وهو باهلند روحه أقبض أن أ ِمرت   إذ ،منه تعجباا  إليه نظري دوام كان :املل ك فقال ،ففعل

﴿ [الزهد ابكت يف تعاىل اهلل رمحه أمحد
َََإِنَذ  ظواهرها. يعلم كام بواطنها يعلم ﴾٣٤ََخبُِي َ﴿ كلها األشياء يعلم ﴾َعلِيمَ َٱّللذ

 لقامن سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 
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¬ 
 السجدة سورة

 آية ثلثون وآيها مكيَّة،

 أن عىل ﴾ٱلِۡكَتَّٰبََِهزَنِيُل١َََال مَ ﴿ (1ـ0)

ََِِمنَفِيهَََِرۡيَبَََلَ﴿ املنَزل بمعنى التنزيل َرذب 
 .(فيه شَك  ال )أي: ﴾٢َٱلَۡعَّٰلَِميََ

مَۡ﴿ (1)
َ
َُّٰهَ ََيُقولُونَََأ ى  نم لكونه إنكار   فإنه ﴾ٱۡفََتَ

ب َِكََمِنَٱۡۡلَقََُُّهوَََبَۡلَ﴿ وقول ه: العاملني، رب  فإنه ﴾رذ

ََِلُنِذرََ﴿ :فقال تنزيله من املقصود وبنَي   له. تقرير  
ِتا ََِتاقَۡومَ  َُّٰهمَمذ هَى

َ
ِنَأ ِذير ََم 

ِنَنذ  أهل كانوا إذ ﴾َقۡبلَِكََم 

 إياهم. بإنذارك ﴾٣ََيۡهتَُدونَََلََعلذُهمَۡ﴿ الفرتة

(7) ﴿َُ ِيَٱّللذ َمََّٰوَّٰتََِقَََخلَََٱَّلذ ۡرَضََٱلسذ
َ
ََوَمِتاََوٱۡۡل

يذِتامَ َِستذةَِِفََبَيۡنَُهَمِتا
َ
ََٱۡستََوىَََُّٰثمَذَأ  ﴾ٱلَۡعۡرِشَ َََعَ

 أنَ  أصحابنا وعن .استوىل أو أمره استوى)

 كيف. بل تعاىل هلل صفة العرش عىل االستواء

 عرش:وال ن.والتمك   االستقرار عن هاا منزَ  ،عناه الذي الوجه عىل العرش عىل استواء تعاىل له أن واملعنى:

ِنَلَُكمََمِتا﴿ األجسام( بسائر املحيط اجلسم َ َِمنَُدونِهِۦَم  َ ََوَلَََوِل  ا ﴾َشفِيع  مْ  م   تعاىل اهلل رضا جاوزتم إذا ل ك 

ا أو لكم. ويشفع ينرصكم أحد   مْ  م  ك   مواطن يف وينرصكم مصاحلكم يتوىل الذي هو بل ،شفيع وال ويل   ِسواه ل 

َ﴿ نرصكم
َ
ُرونَََفََلَأ  تعاىل! اهلل بمواعظ ﴾٤ََتتََذكذ

ۡمرَََيَُدب ِرَُ﴿ (7)
َ
َمِتا ءََِِمنَََٱۡۡل ۡرِضََإَِلََٱلسذ

َ
ر ﴾ٱۡۡل  نازلة - وغريها كامللئكة - ساموية بأسباب الدنيا أمر يدب 

َۥ َنَََكَََيَۡومَ َِفَ﴿ موجوداا  علمه يف ويثبت ،إليه يصعد ثم ﴾إَِلۡهَََِيۡعُرجََُُثمَذ﴿ األرض إىل آثارها لَۡفََِمۡقَداُرهُ
َ
ََسنَة ََأ

ِتا ِمذ ونَََم   األمر يدب ر :وقيل والوقوع. التدبري بني ما استطالة بذلك يعني متطاولة؛ الزمان من برهة يف ﴾٥ََتُعدُّ

 ألف مسرية وعروجه نزوله مسافة ألن ،سنة كألف هو زمان يف إليه يعرج ثم امللك به فينزل ،اللوح يف بإظهاره

 يعرج ثم امللك به فينزل سنة ألف قضاء يقيض :وقيل سنة. مئة مخس مسرية واألرض السامء بني ما فإن ،سنة

 يدب ر وقيل القيامة. يوم كله األمر إليه يعرج ثم الساعة قيام إىل األمر يدب ر :وقيل آخر. أللف األلف بعد

 مدة يف إال يرتضيه كام خالصاا  إليه يعرج ال ثم ،بالوحي األرض إىل السامء من منزالا  الطاعات من به املأمور

 اخلَلص. واألعامل املخلِصني لقلة متطاولة

¬ 
ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

گککککڑڑژژڈ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀۀڻڻڻڻںں

ۓۓےےھھھھہہہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 خبحبجبيئىئمئحئجئیی
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َّٰلَِكَ﴿ (7) َّٰلِمَََُذ ََِٱلَۡغۡيبَََِع َهََّٰدة رف ﴾َوٱلشذ مها يدب  َعزِيزَُ﴿ احلكمة ْفقو   عىل أمر 
 أمره عىل الغالب ﴾ٱلۡ

 وإحساناا. لا تفض   املصالح يراعي بأنه إيامء   وفيه تدبريه. يف العباد عىل ﴾٦َٱلرذِحيمَُ﴿

ِيَ ﴿ (4) ۡحَسنَََٱَّلذ
َ
ءَ َُكذََأ َۥ َََشۡ ه   ﴾َخلََقُه ل ق  راا  خ   احلكمة وفق عىل به ويليق له يستعد   ما عليه موف 

َ﴿ واملصلحة
َ
نَسَّٰنَََِخلۡقََََوبََدأ  ﴾.٧َِطيَ َِمن﴿ آدم يعني ﴾ٱۡۡلِ

َيته. ﴾نَۡسلَُهۥََجَعَلََُثمَذ﴿ (8) يت ذر  م  َّٰلَة ََِمن﴿ تنفصل أي: منه؛ تنسل ألهنا بذلك س  ِنَُسَل ِتا ء ََم  َمذ
ِهيَ  ن. ﴾٨َمذ  ممته 

َّٰهََُُثمَذ﴿ (9) ى ه   ﴾َسوذ َوم  ََِمنَفِيهَََِوَنَفخََ﴿ ينبغي ما عىل أعضائه بتصوير ق  وِحهۦِ   له ترشيفاا  نفسه إىل أضافه ﴾رُّ

وِحهِۦَِمن﴿ إليه الروح وأضاف ،منفوخ وال نافخ فل )أقول: لك إضافة فهي ،لإلنسان وتكرياما  ترشيفاا  ﴾رُّ  م 

لق   بأنه وإشعاراا  ،(خالق إىل وخملوق مالك إىل  ،الربوبية احلرضة إىل ما مناسبة له شأناا  له وأن ،عجيب خ 

 اخللوتية. الطريقة شيخ األسكداري حممود السيد قالهو )أقول: ربه عرف فقد نفسه عرف من :قيل وألجله

ف ال :أولياؤنا وقال ف إال النفس   ت عر  ۡمعَََلَُكمَََُجَعَلَوََ﴿ (بمعر  بَۡصَّٰرَََٱلسذ
َ
ۡفَََوٱۡۡل

َ
 لتسمعوا خصوصاا  ﴾َدةَ ََ َِوٱۡۡل

َ﴿ وتعقلوا وتبرصوا ِتاَقَلِيل   قليلا. شكراا  تشكرون ﴾٩َتَۡشُكُرونَََمذ

ءِذَاََوقِتَالُو ا َ﴿ (01)
َ
ۡرِضََِفَََضلَلۡنِتَاَأ

َ
 فيها ِغْبنا أو منه. نتميز ال األرض برتاب خملوطاا  تراباا  رصنا :أي ﴾ٱۡۡل

ءِنذِتا﴿
َ
قَ َلَِفََأ

َدد أو أن بعث :وهو ﴾َجِديد ۚ ََخلۡ نا؟ جي  لق  ه ،خلف بن أيب   والقائل خ   به لرضاهم مجيعهم إىل وإسناد 

 جاحدون. ﴾١٠ََكَّٰفُِرونََ﴿ بعده وما املوت ملك بتلقي أو بالبعث ﴾َرب ِِهمََۡبِلَِقِتا ءََُِهمَبَۡلَ﴿

َُّٰكمَقُۡلَ﴿ (00) بقي ال أو شيئاا. منها رتكي ال ،نفوسكم يستويف ﴾َيتََوفذى لَُكَ﴿ أحداا  منكم ي  ِيَٱلَۡموۡتََِمذ َٱَّلذ
ََ ِ  واجلزاء. للحساب ﴾١١َهُرَۡجُعونََََرب ُِكمََۡإَِلَََُّٰثمَذ﴿ آجالكم وإحصاء أرواحكم بقبض ﴾بُِكمََُۡوك 
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َرُُءوِسِهمََۡنِتَاكُِسوا ََٱلُۡمۡجرُِمونَََإِذََِهََرىََََٰٓولَوَۡ﴿ (01)
 للرسول واخلطاب   واخلزي. ءاحليا من ﴾َرب ِهِمََِۡعندََ

نِتَا﴿ ربنا قائلني ﴾َربذنَِتا َ﴿ أحد   لكل   أو ،ملسو هيلع هللا ىلص بَۡصۡ
َ
 ﴾أ

 رسلك تصديق منك ﴾وََسِمۡعنَِتا﴿ وعدتنا ما

َُموقِنُونَََإِنذِتاََصَّٰلًِحِتاََنۡعَمۡلَ﴿ الدنيا إىل ﴾فَٱرِۡجۡعنَِتا﴿
 شاهدنا. بام شك   لنا يبق   مل إذ ﴾١٢

ََُكذََٓأَلهَيۡنِتَاَِشۡئنِتَاََولَوَۡ﴿ (01) ََّٰهِتاََنۡفس   ما ﴾ُهَدى

 له بالتوفيق الصالح والعمل اإليامن إىل به هتتدي

ََٱلَۡقۡوُلَََحقَذََوَلَِّٰكنَۡ﴿ ب ق   قضائي ثب ت   ﴾ِمن ِ  وس 

﴿ :وهو ،وعيدي
نَذ
َ
ۡمَِل
َ
نذةََِِمنََََجَهنذمََََۡل ََوٱَلذِتاِسََٱَّۡلِ

ۡۡجَعِيََ
َ
 لعدم ،إيامهنم بعدم ترصيح وذلك ﴾١٣َأ

 أهل من بأهنم احلكم بقس   عن املسَبب املشيئة

ه وال النار.  عن مسَبباا  العذاب ذوق جعل   يدفع 

  :تعاىل بقوله ،فيها رهمتفك   وعدم العاقبة   نسياهنم

 ﴾َهََّٰذا ََيَوِۡمُكمََۡلَِقِتا ءَََنَِسيتُمََۡبَِمِتاَفَُذوقُوا َ﴿ (07)

َإِنذِتا﴿ له املقتضية واألسباب الوسائط من فإنه
ْرك   العذاب يف أو محةالر من تركناكم ﴾نَِسيَنَُّٰكۡمَ   كَرر ﴾١٤ََتۡعَملُونَََُكنتُمََۡبَِمِتاَٱۡۡلُِۡلَََِعَذاَبَََوُذوقُوا َ﴿ املنيس   ت 

ر   برتكهم عَلله كام - واملعايص التكذيب من - السيئة بأفعاهلم وتعليل ه   للتأكيد. األمر    والتفكر العاقبة أمر تدب 

 ذلك. يقتيض منهام كلا  أن عىل داللة   فيها

َمِتا﴿ (07) َّٰتِنِتَاأَِبَيُۡؤِمنََُإِنذ ِينََََي ُِروا ََإِذَاَٱَّلذ عظوا ﴾بَِهِتاَذُك   تعاىل اهلل عذاب من خوفاا  ﴾ۤاٗدَّجُسَْۤاوُّرَخ﴿ هبا و 

 لإلسلم وفقهم ما عىل شكراا  له حامدين ﴾َرب ِِهمََِۡۡبَۡمدَِ﴿ البعث عن كالعجز به؛ يليق ال عام   نَزهوه ﴾وََسبذُحوا َ﴿

وَن۩ََلََُهمَۡوََ﴿ اهلدى وآتاهم رِص   من يفعل كام ،والطاعة اإليامن عن ﴾١٥َيَۡستَۡكِِبُ . ي   مستكّباا

 ﴾َربذُهمََۡيَۡدُعونََ﴿ النوم ومواضع الفرش ﴾ٱلَۡمَضِتاِجعَََِعنَِ﴿ وتتنَحى ترتفع ﴾ُجنُوبُُهمَََۡتتََجِتاَفََّٰ﴿ (07)

﴿ إياه داعني
 رواه] «الليل من العبد قيام» :سريهاتف يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعن رمحته. يف ﴾ِتاَوَطَمعَ ﴿ سخطه من ﴾ِتاَخۡوفَ 

 مناد   جاء واحد صعيد يف واآلخرين األولني اهلل مجع إذا» :والسلم الصلة عليه وعنه .[تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام

ي علم :كلهم اخللئق   ي سِمع بصوت ينادي م :فينادي يرجع ثم ،بالكرم أوىل من اليوم اجلمع أهل س   الذين لِي ق 

م :فينادي يرجع ثم ،قليل وهم فيقومون املضاجع عن جنوهبم اىفتتج كانت  يف اهلل حيمدون كانوا الذين لِي ق 

 رواه] «الناس سائر حياسب ثم ،اجلنة إىل مجيعاا  (لونس  فري   )أي: في رَسحون ،قليل وهم فيقومون والرضاء الرساء

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

گگگگکککک

ڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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 فيهم فنزلت ،العشاء إىل املغرب من يصلون صحابةال من أناس كان :وقيل .[املسند يف تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام

ِتا﴿  اخلري. وجوه يف ﴾١٦َيُنفُِقونََََرزَۡقَنَُّٰهمَََۡوِممذ

َََتۡعلَمََُفََلَ﴿ (04) ِتا َََنۡفس  ۡخِفَََمذ
ُ
ل ك   ال ﴾لَُهمَأ ل   نبي   وال مقَرب   م  ِن﴿ مرس  ةََِم  ۡعُيَ َقُرذ

َ
 به تقر   مما ﴾أ

 أذن وال رأت عني ال ما الصاحلني لعبادي أعددت   :تعاىل اهلل يقول» :والسلم الصلة عليه وعنه عيوهنم.

ْله   ،برش قلب عىل خطر وال سمعت  :شئتم إن اقرؤوا ،عليه مْ ت  عْ لِ طْ أ   ما (واترك دعْ  بمعنى ،أمر فعل اسم) ب 

َََتۡعلَمََُفََلَ﴿ ِتا َََنۡفس  ۡخِفَََمذ
ُ
ِنَلَُهمَأ ةََِم  ۡعُيَ َقُرذ

َ
 ﴾١٧ََيۡعَملُونَََََكنُوا ََبَِمِتاََجَزا َء َ﴿ تعاىل[ اهلل رمحهام الشيخان أخرجه] «﴾أ

ْوا لقوم هذا :وقيل شأنه. لعلو   إخفاءه فإن ،للجزاء أخفى  ثواهبم. تعاىل اهلل فأخفى أعامهلم أخف 

َفَمن﴿ (08)
َ
َ﴿ اإِليامن عن خارجاا  ﴾ِتا َفِتَاِسقَ َََكنََََكَمنَِتاُمۡؤِمنَ َََكنَََأ  .واملثوبة الرشف يف ﴾١٨َيَۡستَوُۥنَََلذ

ِتا﴿ (09) مذ
َ
ِينَََأ َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ َُّٰتََفَلَُهمََۡٱلصذ َوىََََّٰجنذ

ۡ
 منزل   والدنيا ،احلقيقي املأوى فإهنا ﴾ٱلَۡمأ

ل    أعامهلم. بسبب ﴾١٩ََيۡعَملُونَََََكنُوا ََبَِمِتاَنُُزَل َ﴿ اجلنان من جنة املأوى :وقيل حمالة. ال عنه مرحت 

ِتا﴿ (11) مذ
َ
ِينََََوأ َُّٰهمََُفََسُقوا ََٱَّلذ َوى

ۡ
ا َََُكذَمِتا َ﴿ للمؤمنني املأوى جنةِ  مكان   ﴾ٱَلذِتاُر َََفَمأ َراُدو 

َ
نَأ

َ
َِمۡنَهِتا َََُيۡرُُجوا ََأ

ِعيُدوا َ
ُ
ِيَٱَلذِتارَََِعَذاَبََذُوقُوا ََلَُهمَََۡوقِيَلَ﴿ فيها خلودهم عن عبارة   ﴾فِيَهِتاَأ بُونَََبِهِۦَُكنتُمَٱَّلذ ِ  هلم إهانةا  ﴾٢٠َهَُكذ 

 يظهم.غ يف وزيادة
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ِنََََوََلُِذيَقنذُهم﴿ (10) ۡدَنَََّٰٱلَۡعَذاِبََم 
َ
 عذاب ﴾ٱۡۡل

نوا ما يريد الدنيا. ِ  (القحط )أي: الَسنة من به حم 

َٱلَۡعَذابََُِدونََ﴿ واألرس والقتل ،سنني سبع
ۡكَِبَِ

َ
 بقي من لعَل  ﴾لََعلذُهمَۡ﴿ اآلخرة عذاب ﴾ٱۡۡل

 الكفر. عن يتوبون ﴾٢١َيَرِۡجُعونََ﴿ منهم

ۡظلَمَََُوَمنَۡ﴿ (11)
َ
نَأ ِرَََِممذ َُثمَذََرب ِهِۦََيَّٰتَِأَِبَذُك 

ۡعَرَضَ
َ
 يشمل هذا )أقول: فيها يتفكر فلم ﴾َعۡنَهِتا  ََأ

ر ممن أظلم هناك ليس ومعناه ،املؤمنني ك   بآيات ذ 

َٱلُۡمۡجرِِميَََِمنَََإِنذِتا﴿ (وشيطانه نفسه اتبع ثم ربه
 !ظامل كل من أظلم كان ممن فكيف ﴾٢٢َُمنتَقُِمونََ

 آتيناك كام ﴾ٱلِۡكَتََّٰبََُموَِسَََءاهَيۡنِتَاََولََقدَۡ﴿ (11)

ِن﴿ شك   يف ﴾ِمۡريَة ََِفََهَُكنَفََلَ﴿ ََم   من ﴾ل َِقِتا ئِهۦِ 

ََُل لََّقَُُوإهنََكُ﴿ :تعاىل لقوله ،الكتاب لقائك
ْرآنَُ  ما مثل الكتاب من آتيناك فإنا .[7 :النمل] ﴾الْق 

 يكن مل (بغري )أي: ببدع ذلك فليس ،منه آتيناه

 عىل املنزل :أي ﴾وََجَعۡلَنَّٰهَُ﴿ فيه ترتاب حتى قط  

﴿ السلم عليه موسى
َِنَ َىُهدَ  ِ َٰٓءِيَلََۡل   .﴾٢٣َإِۡسَر

ةَ َِمۡنُهمََۡوََجَعلۡنَِتا﴿ (17) ئِمذ
َ
مِ  من فيه ما إىل الناس ﴾َيۡهُدونَََأ ۡمرِنِتَا﴿ واألحكام احِلك 

َ
 أو ،به إياهم ﴾بِأ

ِتا﴿ هلم بتوفيقنا وا َ َلَمذ َّٰتِنَِتاأَِبََوََكنُوا َ﴿ الدنيا عن أو الطاعة، عىل لصّبهم أي: ﴾َصَِبُ  إلمعاهنم ﴾٢٤َيُوقِنُونََََي

 النظر. فيها

(17) ﴿
 املبطل من املِحق   بتمييز الباطل من احلَق  فيمي ز يقيض ﴾ٱلۡقَِيََّٰمةَِيَوۡمَََبَيۡنَُهمَََۡيۡفِصُلََُهوََََربذَكََإِنَذ

 الدين. أمر من ﴾٢٥َونَََُيۡتَلِفََُفِيهََََِكنُوا ََفِيَمِتا﴿

وََ﴿ (17)
َ
مل )أي: ﴾لَُهمَََۡيۡهدََِلَمََۡأ ۡهلَۡكنِتَاََكمَۡ﴿ (هلم يبني   أو 

َ
ِنََََقۡبلِِهمَِمنَأ نْ  كثرة   :أي ﴾ٱلُۡقُرونََِم   م 

ون ،مكة أهل   يعني ﴾َمَسَِّٰكنِِهۡمَ َِفَََيۡمُشونََ﴿ املاضية القرون من أهلكناهم ﴿ ديارهم عىل متاجرهم يف يمر 
َإِنَذ

َّٰلَِكََِفَ َ ََذ فََلََٓأَلَيَّٰت 
َ
 واتعاظ. تدب ر سامع ﴾٢٦َيَۡسَمُعونَََأ

وََ﴿ (14)
َ
نذِتاَيََرۡوا ََلَمََۡأ

َ
ۡرِضََإَِلََٱلَۡمِتا ءَََنَُسوُقََأ

َ
ِرز   التي ﴾ٱَّۡلُُرزََِٱۡۡل  تنبت ال التي ال ،وأزيل قطع :أي ،نباهتا ج 

ََبِهِۦََفنُۡخرِجَُ﴿ ُكُلَ َزرَۡع 
ۡ
نَۡعَُّٰمُهمَۡ﴿ الزرع من ﴾ِمۡنهََُهَأ

َ
نُفُسُهۡمَ ﴿ والورق كالتبن ﴾أ

َ
فََلَ﴿ والثمر كاحل ب   ﴾َوأ

َ
َأ

ونََ  !وعل جَل  وفضله قدرته كامل عىل به ونفيستدل   ﴾٢٧َُيۡبِصُ

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

چچچچڃڃڃڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےےھھھھہہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئەئائائىىېېېېۉ

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
 

ۡحَزابََُِسوَرةَُ
َ
 اۡل
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 ﴾٢٨ََصَِّٰدقِيَََُكنتُمََۡإِن﴿ (بالقضاء )أي: باحلكومة الفصل أو النرص. ﴾ٱلَۡفۡتحَََُهََّٰذاََمَتََََّٰويَُقولُونََ﴿ (18)

 به. الوعد يف

ِينَََيَنَفعَََُلََٱلَۡفۡتحََِيَۡومَََقُۡلَ﴿ (19) ا ََٱَّلذ  يوم فإنه ،القيامة يوم وهو ﴾٢٩َيُنَظُرونَََُهمَََۡوَلََإِيَمَّٰنُُهمَََۡكَفُرو 

 مكة. فتح يوم أو ،بدر يوم :وقيل بينهم. والفصل الكفرة عىل املؤمنني نرص

ۡعرِۡضَ﴿ (11)
َ
نتَِظُرونَََإِنذُهم﴿ عليهم النرصة ﴾وَٱنتَِظرَۡ﴿ بتكذيبهم تبالِ  وال ﴾َعنُۡهمََۡفَأ  عليك. الغل ب ة ﴾٣٠َمُّ

 سجدةال سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 
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¬ 
 األحزاب سورة

 آية وسبعون ثلث وآيها ة،مدنيَّ 

َهِتا﴿ (0) يُّ
َ
أ َََٱهذقََِٱَلذِبَََُّيَٰٓ  ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي ناداه ﴾ٱّللذ

ره  ،التقوى لشأن وتفخياما  له تعظياما  بالتقوى وأم 

 عام له مانعاا  ليكون عليه بالثبات األمر   به واملراد

ي   َّٰفِرِينَََهُِطعَََِوَلَ﴿ :بقوله عنه هن   ﴾َوٱلُۡمَنَّٰفِقَِي ََٱلَۡك

 )أقول: الدين يف (بضعف )أي: بوهن عودي فيام

ون كل هم ،ألمته املرآة مثل ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى حممد ر   ي 

 له فاألمر ،مَتق   والسلم الصلة عليه وهو فيه.

 بن وعكرمة سفيان أبا أن روي .(أمته به واملراد

 يف عليه قِدموا السلمي األعور وأبا جهل أيب

 ،وبينهم بينه كانت التي (املهادنة )أي: املوادعة

 بن واجلد قشري بن ومعتب أ يب   ابن معهم وقام

 هلا إن :وقْل  آهلتنا ذكر ارفْض  :له فقالوا ،قيس

ك شفاعة ع  ﴿ فنزلت ،ورَبك وند 
َََإِنَذ كم ال ﴾١َِتاَحِكيمَ ﴿ واملفاسد باملصالح ﴾َعلِيًمِتاَََكنَََٱّللذ  بام إال حي 

 احلكمة. تقتضيه

ب َِك ََِمنَإَِلَۡكََيُوَحََََٰٓمِتاََوٱهذبِعَۡ﴿ (1) ﴿ طاعتهم عن كالنهي ﴾رذ
َََإِنَذ وح   ﴾٢َاَخبِيَ ََتۡعَملُونَََبَِمِتاَََكنَََٱّللذ  فم 

 الكفرة. إىل االستامع عن وي غني أعاملك به ت صلح ما إليك

(1) ﴿َۡ َََوهََوّكذ ِ ََََعَ ك وكْل  ﴾ٱّللذ َََِوَكَفََّٰ﴿ تدبريه إىل أمر  ََبِٱّللذ ْوكوالا  ﴾٣ََوكِيل   كلها. األمور إليه م 

ِتا﴿ (7) َََُجَعَلََمذ ِنَلِرَُجلَ َٱّللذ ََِفََقَلۡبَۡيََِم   الروح معدن القلب ألن ،جوف يف قلبني مجع ما :أي ﴾َجۡوفِهۦِ 

 قلب :قلبان القلب )أقول: التعدد يمنع وذلك بأرسها القوى عومنب ،أَوالا  اإلنساين بالنفس املتعلق احليواين

 ،باحلديد املغناطيس كتعل ق الصنوبري القلب هبذا قتعل   له اينربَ  وقلب ،واملوتى احليوان يف يوجد صنوبري

ۡزَوََّٰجُكمَََُجَعَلَََوَمِتا﴿ (الرباين القلب هذا حملها كلها واملعارف والعلوم
َ
َٰٓـ ِيَأ َهَّٰتُِكۡمَ َِمۡنُهنَذَهَُظَِّٰهُرونَََٱلذ مذ

ُ
ََوَمِتاَأ

ۡدِعيِتَا َءُكمَََۡجَعَلَ
َ
ۡبنِتَا َءُكۡمَ َأ

َ
عاء )أي: الدعوة وال ،امرأة يف ألمومةوا الزوجية مجع وما ﴾أ  يف والب نَوة (النسب اد 

 ولذلك ،قلبان له (الفطن العاقل )أي: األريب اللبيب أن من تزعم العرب كانت ما رد   بذلك واملراد   رجل.

ر والزوجة القلبني. ذو :الفهري أسد بن جلميل أو معمر أليب قيل ِعي   ،كاألم منها املظاه   نه.اب الرجل ود 

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٿٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڎڌڍڍڇڇڇچڇ

کککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگگک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋۅۋۈٴۇۈۆۆۇۇ

ىېېېېۉۉۅ

ۇئوئوئەئەئائائى

 ېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئ
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 عن والبنَوة األمومة نفي املراد أو حممد. ابن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عتيق الكلبي حارثة بن لزيد يقولون كانوا ولذلك

ر ملن أصل   لتمهيد ،القلبني ونفي واملتبنَى منها املظاه   جوف   يف قلبني تعاىل اهلل جيعل مل كام :واملعنى عليه. حي 

ين والدِعَي  الزوجة جيعل مل ،أصل وغري القوى لكل أصلا  اممنه كل يكون أن وهو التناقض؛ إىل ألدائه  ال اللذ 

 أمي كظهر عيلَ  أنِت  :للزوجة يقول أن الظهار ومعنى والدة. وبينه بينهام اللذين وابنه أَمه وبينه بينهام والدة

َّٰلُِكمَۡ﴿ َّٰهُِكۡمَ َقَۡولُُكم﴿ ذ كر ما إىل إشارة ﴾َذ ۡفَو
َ
 يتكلم الذي )أي: اهلاذي قولك ،األعيان يف له حقيقة ال ﴾بِأ

َُ﴿ (معقول بغري بِيَلَََيۡهِديَوَُهوََ﴿ له مطابقة عينية حقيقة له ما ﴾ٱۡۡلَقَذََيُقوُلَََوٱّللذ  احلق. سبيل ﴾٤َٱلسذ

قَۡسُطََُهوََ﴿ إليهم انسبوهم ﴾ٓأِلبِتَا ئِِهمََۡٱۡدُعوُهمَۡ﴿ (7)
َ
ِ ََِعندَََأ  ،العدل بمعنى القسط من :أقسط ﴾ٱّللذ

َّٰنُُكمَۡ﴿ إليهم فتنسبوهم ﴾َءابِتَا َءُهمَََۡتۡعلَُمو ا ََلذمََۡفَإِن﴿ الصدق يف البالغ :ومعناه ِينََِِفََفَإِۡخَو  فهم :أي ﴾ٱِل 

َِّٰلُكۡمَ ﴿ الدين يف إخوانكم ََعلَۡيُكمَََۡولَيَۡسَ﴿ التأويل هبذا وموالي أخي هذا :فقولوا ،فيه وأولياؤكم ﴾َوَمَو
هُمَفِيَمِتا ََُجنِتَاحَ 

ۡ
ۡخَطأ

َ
 سبق أو النسيان عىل بعده أو النهي قبل خمطئني ذلك من فعلتموه فيام ليكمع إثم وال ﴾بِهِۦَأ

ِتاََوَلَِّٰكن﴿ اللسان َدۡتََمذ َََُوََكنََ﴿ قلوبكم تعَمدت فيام (اللوم )أي: اجلناح ولكن ﴾قُلُوبُُكۡمَ ََتَعمذ َاَغُفورَ َٱّللذ
  املخطئ. عن لعفوه ﴾٥َرذِحيًمِتا

ۡوَلَََّٰٱَلذِبَُّ﴿ (7)
َ
نُفِسِهۡمَ َِمنََۡيََبِٱلُۡمۡؤِمنََِأ

َ
 فيه بام إال منهم يرىض وال يأمرهم ال فإنه كلها؛ األمور يف ﴾أ

 وأْمره ،أنفسهم من إليهم أحَب  يكون أن عليهم فيجب ،أ طلِق فلذلك ،النفس بخلف ونجاحهم صلحهم

ذ    ،تبوك غزوة أراد موالسل الصلة عليه أنه :روي عليها. شفقتهم من أتمَ  عليه وشفقتهم ،أمرها من فيهم أنف 

َۥ ﴿ فنزلت وأمهاتنا آباءنا نستأذن :ناس   فقال ،باخلروج الناس فأمر ۡزَوَُّٰجُه
َ
َهَّٰتُُهۡمرَََوأ مذ

ُ
الت ﴾أ نز  نزلتهنَ  م   يف م 

 لسنا :عنها تعاىل اهلل ريض عائشة قالت ولذلك فكاألجنبيات. ذلك عدا وفيام ،التعظيم واستحقاق التحريم

لُو﴿ النساء أَمهات و 
ُ
رَۡحِتامََِا ََوأ

َ
ۡوَلََََّٰبۡعُضُهمَۡ﴿ القرابات وذوو ﴾ٱۡۡل

َ
ََأ  يف كان ملِا نسخ   وهو التوارث. يف ﴾بِبَۡعض 

ََِكَِتَّٰبََِِفَ﴿ الدين يف واملواالة باهلجرة التوارث من اإِلسلم صدر  ،اآلية هذه وهو أ نزل فيام أو ،اللوح يف ﴾ٱّللذ

ض فيام أو ،املواريث آية أو  أوىل القرابة بحق   األرحام أولوا :أي ﴾َوٱلُۡمَهَِّٰجرِينَََلُۡمۡؤِمنِيََٱَِمنََ﴿ تعاىل اهلل ف ر 

نَإِلذ َ﴿ اهلجرة بحق   املهاجرين ومن الدين بحق   املؤمنني من باملرياث
َ
ۡوِلِتَا ئُِكمَإَِلََََٰٓتۡفَعلُو ا ََأ

َ
ۡعُروفَ َأ  واملراد ﴾ِتا َمذ

َّٰلَِكََََكنََ﴿ التوصية   املعروف بفعل كِر ما كان ﴾٦َاۡسُطورَ مَََٱلِۡكَتَّٰبََِِفَََذ  القرآن. أو اللوح يف ثابتاا  اآليتني يف ذ 

 التوراة. يف :وقيل
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َخۡذنِتَاَِإَوذَۡ﴿ (4)
َ
ََِمنَََأ ِ  :أي ﴾ِميَثََّٰقُهمََۡنَََۧٱَلذبِي 

 القويم الدين إىل والدعاء لرسالةا بتبليغ عهودهم

َّٰهِيمَََنُّوحَ ََوِمنََوِمنَكَ﴿ َٱبۡنََِوَِعيَسَََوُموَِسَََِّٰإَوبَۡر
 أرباب مشاهري ألهنم بالذكر خَصهم ﴾َيَمَ َمرَۡ

 تعظياما  والسلم الصلة عليه نبَينا وقَدم ،الرشائع

َخۡذنِتَا﴿ لشأنه وتكرياما  له
َ
ِيَثًَّٰقِتاَِمۡنُهمََوأ َِتاَغلِيظَ َم 

 باليمني. مؤكداا  أو ،الشأن عظيم   ﴾٧

َِّٰدقِيََََلََ ََل ِيَۡسَ﴿ (8)  :أي ﴾ِصۡدقِِهۡمَ ََعنَٱلصذ

 األنبياء القيامة يوم تعاىل هللا ليسأل ذلك فعلنا

هم صدقوا الذين  أو لقومهم. قالوه عام عهد 

قني ق   فإنَ  ،تصديقهم عن هلم املصد   الصادق مصد 

.  حني عهدهم صدقوا الذين املؤمنني أو صادق 

 عهدهم صدقهم عن أنفسهم عىل أشهدهم

َعدَذ﴿
َ
َّٰفِرِينََََوأ ِلمَ ََعَذابِتًاَلِلَۡك

َ
 :قال كأنه ﴾٨َِتاأ

. عذابأ للكافرين وأعدَ  املؤمنني فأثاب  ألياما

َهِتا﴿ (9) يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ ََِنِۡعَمةَََٱۡذُكُروا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ َٱّللذ

 )أي: زهاء وكانوا ،والنضري قريظة وهيود وغطفان قريش وهم األحزاب؛ يعني ﴾ُجنُود َََجِتا َءهُۡكمََۡإِذَََۡعلَۡيُكمَۡ

رَۡسلۡنَِتا﴿ ألفاا  عرش اثني (قرابة
َ
 ملا والسلم الصلة عليه أنه روي امللئكة. ﴾هََرۡوَهِتا ََلذمََۡاوَُجنُودَ  ِتارِيحَ َمََۡعلَۡيهََِفَأ

ب   بإقباهلم سمع  عىل ومىض ،وبينهم بينه واخلندق ،آالف ثلثة يف إليهم خرج ثم املدينة عىل اخلندق ض  

 يف باردة رحياا  عليهم تعاىل اهلل بعث حتى ،واحلجارة بالنبل الرتامي إال بينهم حرب ال شهر من قريب   الفريقني

دهتم )أي: فأخرصهتم ،شاتية ليلة  وقلعت نرياهنم وأطفأت وجوههم يف (ذَرته )أي: الرتاب وسَفت (أْبر 

 طليحة فقال ،العسكر جوانب يف امللئكة وكّبت ،بعض يف بعضها (حتركت )أي: اخليل وماجت ،خيامهم

 الزموا )أي: النجاء   فالنجاء   ،بالسحر بدأكم فقد (لموالس الصلة عليه) حممد أَما :األسدي خويلد بن

َََُوََكنََ﴿ قتال غري من فاهنزموا ،(اخللص وهو ،النجاء  رائياا. ﴾٩َبَِصًيا﴿ اخلندق حفر ِمنْ  ﴾َتۡعَملُونَََبَِمِتاَٱّللذ

ِنََجِتا ُءوُكمَإِذَۡ﴿ (01) َََوِمنَۡ﴿ غطفان بنو املرشق ِقب ل من الوادي أعىل من ﴾فَۡوقُِكمََۡم 
َ
 من ﴾ِمنُكمََۡۡسَفَلَأ

بَۡصَّٰرَََُزاَغتََِِإَوذَۡ﴿ قريش   املغرب ِقب ل من الوادي أسفل
َ
رْيةا  نظرها مستوى عن مالت ﴾ٱۡۡل  وشخوصاا  ح 

َََِوَتُظنُّونََ﴿ رعباا  ﴾ٱۡۡلَنِتَاِجرَََٱلُۡقلُوُبَََوبَلََغِتَ﴿ نُونِتَا ََبِٱّللذ  َبت  ـالث   املخلصون ف ظ نَ  الظن؛ من األنواع ﴾١٠َٱلظُّ

ه منجز   تعاىل اهلل أن القلوِب   الضعاف وظنَ  االحتامل. وضعف الزلل فخافوا ممتحنهم أو ،دينه إعلء يف وعد 

  :عنهم حكي ما واملنافقون القلوب

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺڀٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇچڇچچچڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ککککڑڑژ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېېۉۅۉۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئوئەئەئائائىىېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 جبيئىئمئحئیجئیییىئىئ
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ََوُزلۡزِلُوا َ﴿ املتزلزل من والثابت   املنافق من املخلص فظهر ،اخت ّبوا ﴾ٱلُۡمۡؤِمنُونَََٱۡبتُِلَََُهنِتَالَِكَ﴿ (00)
َ  البلء، نار يف طرح إذا إال يظهر ال الكاذبني وكذب الصادقني صدق )أقول: الفزع شدة من ﴾١١َاَشِديدَ َزِلَۡزال 

َبُُ*ُ﴿الم :تعاىل قال َحسه
َ
ُُأ نُُْاَُلاس 

َ
واُأ ك  ْْتَ نُُْي 

َ
ول واُأ مُُْآَمَناَُيق  ْفتَن ونََُُلُُوَه   نار يف طرح فإذا [1ـ0 العنكبوت:] ﴾ي 

 أن املؤمن عىل فيجب ،الكاذبني من النعم كفران وروائح ،قنيالصاد جوهر من الصّب روائح خرجت البلء

 ملسو هيلع هللا ىلص حممد سيدنا ألصحاب جرى وما ،طيباا  إال يقبل ال طيب تعاىل اهلل وأن ،للذهب كاللهب االبتلء أن يعلم

 .(والسلمة احلفظ تعاىل اهلل نسأل قلناه. ما عىل دليل أكّب

ِيَٱلُۡمَنَّٰفُِقونََََيُقوُلََِإَوذَۡ﴿ (01) ََقُلُوبِِهمَِفََنَََوٱَّلذ َرض  ِتا﴿ اعتقاد   ضعف   ﴾مذ ََُوََعَدنِتَاَمذ َۥ َٱّللذ  من ﴾َورَُسوُلُ

َ﴿ الدين وإعلء الظفر نا قال ،قشري بن معتب قائله :قيل باطلا. وعدا ﴾١٢َاُغُرورَ َإِلذ ِعد   فارس بفتح حممد ي 

قاا  يتّبز أن يقدر ال وأحدنا والروم ر   رور.غ وعد   إال هذا ما (خوفاا  )أي: ف 

ِتا ئَِفة ََقِتَالَتَِإَوذَۡ﴿ (01) ِۡنُهمََۡطذ ۡهَلَ﴿ وأتباعه قيظي بن أوس يعني ﴾م 
َ
أ  هو :وقيل املدينة. أهل ﴾َيَۡثَِبَََيَٰٓ

 منازلكم إىل ﴾فَٱرِۡجُعوا َ ﴿ هناه   ﴾لَُكمَۡ﴿ قيام   موضع   ال ﴾ُمَقِتامََََلَ﴿ منها ناحية يف املدينة وقعت أرض اسم

قام ال املعنى :وقيل هاربني.  )أي: وهم  لِ وأْس  الرشك إىل فارجعوا (والسلم الصلة عليه) حممد دين عىل ملك م 

َِذنََُ ََۡويَۡسَتَ﴿ هبا امل قام لي مكنكم كفاراا  فارجعوا بيثرب لكم مقام ال أو موا.ل  ْس لت   ألعدائه( ملسو هيلع هللا ىلص النبَي  سل موا
ِۡنُهمََُفَرِيقَ   هي بل ﴾بَِعۡوَرة  ََِهََََوَمِتا﴿ اخللل وأصلها حصينة. غري ﴾ة ََعۡورَََُبيُوَتنِتَاَإِنَذََيُقولُونََ﴿ للرجوع ﴾ٱَلذِبَذَم 

ََيُرِيُدونَََإِن﴿ حصينة  القتال. من الفرار إال بذلك يريدون ما :أي ﴾١٣َافَِرارَ َإِلذ

ِخلت ﴾َعلَۡيِهمَُدِخلَۡتَََولَوَۡ﴿ (07) م أو املدينة   د  ِنَۡ﴿ بيوهت  ۡقَطِتارَِهِتاَم 
َ
 ﴾ۡتنَةََٱلۡفََُِسئِلُوا ََُثمَذ﴿ جوانبها من ﴾أ

َدة َ﴿ بإعطائها أو بالفتنة ﴾بَِهِتا ََهَلَبذثُوا َََوَمِتا﴿ ألعط ْوها ﴾ٓأَلهَوَۡهِتا﴿ املسلمني ومقاتلة الر   يكون ريثام ﴾١٤َايَِسيَ َإِلذ

 يسرياا. إال االرتداد متام بعد باملدينة لبثوا ما :وقيل واجلواب. السؤال

ََّٰهُدوا ََََكنُوا َََولََقدَۡ﴿ (07) ََََع ََّٰر ََيَُولُّونََََلَََقۡبُلََِمنَٱّللذ ۡدَب
َ
 يوم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عاهدوا ،حارثة بني يعني ﴾ٱۡۡل

َََِعۡهدَََُوََكنََ﴿ ملثله يعودوا ال أن تابوا ثم ،فشلوا حني أحد ََ ََُمۡسََٱّللذ ى به الوفاء عن ﴾١٥َول   عليه. جماز 
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ِنَََفََرۡرهُمَإِنَٱلۡفَِرارََُيَنَفَعُكمََُلذنَقُل﴿ (07) َم 
ََٱلَۡموۡتَِ

َ
 من شخص لكل بدَ  ال فإنه ﴾ٱلَۡقتۡلََِوَِأ

 قتل أو ،(قتل غري من موت   من )أي: أنف   حتِف 

 القلم عليه وجرى القضاء به سبق معنَي  وقت يف

﴿
ََاِإَوذَ  ََُتَمتذُعونَََلذ ََإِلذ  نفعكم وإن :أي ﴾١٦َقَلِيل 

ت عتم مثلا  الفرار  التمتيع ذلك يكن مل بالتأخري فم 

 قليلا. ناا زما أو متتيعاا  إال

ِيَذَاََمنَقُۡلَ﴿ (04) ِنََََيۡعِصُمُكمَٱَّلذ ََِم  َإِنََۡٱّللذ
َرادََ
َ
وََُۡسو ًءاَبُِكمََۡأ

َ
َرادَََأ

َ
ن أو :أي ﴾رَۡۡحَة  ََبُِكمََۡأ  )م 

ََوَلَ﴿ رمحة بكم أراد إن بسوء يصيبكم الذي(
ِنَلَُهمَََيُِدونََ ََُِدونََِم  ََوَلَ﴿ ينفعهم ﴾ِتاَوِل َ َٱّللذ
 عنهم. لرضا يدفع ﴾١٧َانَِصيَ 

َََُيۡعلَمََُقَدَۡ﴿ (08)  ﴾ِمنُكمََۡٱلُۡمَعو ِقِيَََٱّللذ

 املنافقون وهم ؛ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن املثب طني

َّٰنِِهمَََۡوٱلَۡقِتا ئِلِيََ﴿ ََهلُمَذ﴿ املدينة ساكني ِمنْ  ﴾ِۡلِۡخَو
بوا ﴾إَِلۡنَِتا َ هُونََََوَلَ﴿ إلينا أنفسكم قر 

ۡ
َسََيَأ

ۡ
ََٱۡۡلَأ َإِلذ

 املؤمنني مع خيرجون أو هلم. أمكن ما ويتثبطون يعتذرون فإهنم ،قليلا  بأساا  أو زماناا  أو اا إتيان إال ﴾١٨َقَلِيًلَ

 قليلا. إال يقاتلون ال ولكن

ةًَ﴿ (09) ِشحذ
َ
َفَإِذَا﴿ الغنيمة أو الظفر أو تعاىل اهلل سبيل يف النفقة أو باملعاونة عليكم بخلء ﴾َعلَۡيُكۡمَ َأ

ۡيتَُهمََۡٱۡۡلَوُۡفَََجِتا ءََ
َ
ۡعيُنُُهمََۡهَُدورََُإَِلَۡكََنُظُرونََيََََرأ

َ
ِي﴿ أحداقهم يف ﴾أ  أو عليه املغيش   كنظر ﴾َعلَۡيهََُِيۡغَشََََّٰكٱَّلذ

ناا  )أي: ولواذاا  خوفاا  املوت سكرات معاجلة من ﴾ٱلَۡموِۡتَ َِمنََ﴿ عينيه كدوران  ﴾ٱۡۡلَوُۡفََذََهَبََفَإِذَا﴿ بك (حتص 

لِۡسنَةَ ﴿ وكمضب ﴾َسلَُقوُكم﴿ (مجعت )أي: الغنائم وحيزت
َ
ة   ﴾ِحَدادَ َبِأ ِرب   يطلبون (سليطة سَخاطة )أي: ذ 

ةًَ﴿ باللسان أو باليد ،بقهر   البسط :والسلق الغنيمة. ِشحذ
َ
ََأ  من مفيد منهام كًل  ألن ،بتكرير وليس ﴾ٱۡۡلَۡيِ ََََعَ

َلَٰٓئَِكَ﴿ وجه   و 
ُ
ۡحبََطَ﴿ إخلصاا  ﴾يُۡؤِمنُوا ََلَمََۡأ

َ
ََُفَأ ۡعَمَّٰلَُهۡمَ َٱّللذ

َ
 فت ْبطل أعامل هلم تثب ْت  مل إذ ،بطلهنا فأظهر   ﴾أ

َّٰلَِكَََوََكنََ﴿ َ﴿ اإِلحباط ﴾َذ ََََِعَ  عنه. يمنعه ما وعدم به اإلرادة لتعلق ،هي ناا  ﴾١٩َايَِسيَ َٱّللذ

ۡحَزاَبَََُيَۡسُبونََ﴿ (11)
َ
 وااهنزم وقد ينهزموا، مل األحزاب أن يظنون جِل بْنهم هؤالء أي: ﴾يَۡذَهُبوا َ َلَمََۡٱۡۡل

وا تََِِإَون﴿ املدينة داخل إىل ففر 
ۡ
ۡحَزاُبََيَأ

َ
وا َ﴿ ثانية كَرة ﴾ٱۡۡل ُهمَلَوََۡيََودُّ نذ

َ
ۡعَراِبََِفََبِتَاُدونَََأ

َ
 أهنم متنَوا ﴾ٱۡۡل

ۢنَبِتا ئُِكۡمَ ََعنَۡ﴿ املدينة جانب من قادم كل ﴾لُونَََ ََيَۡسَ﴿ األعراب بني وحاصلون البدو إىل خارجون
َ
 عام ﴾أ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳگگگگکککڑک

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہۀہۀڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ
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 يثىثمثجثيتىتختمتحتجت
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ِتا﴿ قتال   وكان املدينة إىل يرجعوا ومل الكَرة هذه ﴾فِيُكمَنُوا ََكََََولَوَۡ﴿ عليكم جرى ََّٰتلُو ا ََمذ َََق ََإِلذ  رياءا  ﴾٢٠َقَلِيل 

 التعيري. من وخوفاا 

ََِرَُسولََِِفََلَُكمََََۡكنَََلذَقدَۡ﴿ (10) ۡسَوة ََٱّللذ
ُ
 يف كالثبات هبا؛ يؤتسى أن حقها من حسنة خصلة   ﴾َحَسنَة ََأ

ن قدوة   نفسه يف هو أو .الشدائد ومقاساة احلرب ْس  َََيَرُۡجوا ََََكنَََل َِمن﴿ به التأيس حي   ثواب :أي ﴾ٱٓأۡلِخرََََوٱۡلَوۡمَََٱّللذ

ََََوَذَكرََ﴿ خصوصاا  اآلخر واليوم تعاىل اهلل أيام   أو ،اآلخرة ونعيم لقاءه أو تعاىل اهلل ن   ﴾٢١َاَكثِيَ َٱّللذ  وقر 

نْ  ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول املؤتيس فإن ،طاعةال ملزمة إىل املؤدية الذكر كثرة بالرجاء  كذلك. كان م 

ِتا﴿ (11) ۡحَزاَبََٱلُۡمۡؤِمنُونَََرََءاََولَمذ
َ
ََُوََعَدنِتَاََمِتاََهََّٰذاَقِتَالُوا ََٱۡۡل مُْ﴿ :تعاىل بقوله ﴾َورَُسوُلُۥَٱّللذ

َ
بْت مُُْأ نَُُْحسه

َ
ُأ

ل وا مَُُْولََماُاْْلََنةَُُتَْدخ  تهك 
ْ
ُُيَأ ينََُُمثَل  نَُُْخلَْواُاََّله مَُْقبْلُهُمه ََُوََصَدَقَ﴿ [107 :البقرة] اآلية ﴾ك  ۥ ََٱّللذ  وظهر ﴾َورَُسوُلُ

قا أو .ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل اهلل خّبِ  ِصْدق   د  قا كام والثواب النرصة يف ص  د   اخلطب ﴾َزاَدُهمَََۡوَمِتا﴿ البلء يف ص 

 .وعل جَل  ومقاديره ألوامره ﴾٢٢َِتاَوتَۡسلِيمَ ﴿ ومواعيده تعاىل باهلل ﴾ِتاإِيَمَّٰنَ َإِلذ َ﴿ البلء أو (الشديد األمر )أي:
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ِنََ﴿ (11) ََّٰهُدوا َََمِتاََصَدقُوا ََرَِجِتالَ َٱلُۡمۡؤِمنِيَََم  ََع
ََ  واملقاتلة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع الثبات من ﴾َعلَۡيهَِ َٱّللذ

 فقد بعهده وىَف  إذا املعاِهد فإن الدين، إِلعلء

ق   د  نَفَِمۡنُهم﴿ فيه ص  ه   ﴾ََنۡبَُهۥَقََضَََّٰمذ  بأن ن ْذر 

 عمري بن ومصعب كحمزة استشهد؛ تىح قاتل

: .عنهم تعاىل اهلل ريض النرض بنا وأنس  والنْحب 

، ََوِمۡنُهم﴿ الزم كنذر   ألنه للموت واستعري النَْذر 
ن  اهلل ريض وطلحة كعثامن الشهادة؛ ﴾يَنتَِظُر ََمذ

لُوا َََوَمِتا﴿ عنهام تعاىل  غرَيوه وال العهد   ﴾بَدذ

﴿َ  طلحة أن روي ديل.التب من شيئاا  ﴾٢٣ََتۡبِديل 

د   يوم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مع ثبت  أصيبت حتى أ ح 

ب  » والسلم: الصلة عليه فقال يده،  «طلحة أوج 

ب   )أي:  والرتمذي أمحد اإلمام ]رواه (اجلنة لنفسه أوج 

 حازم أيب بن قيس عن ،البخاري صحيح ويف .تعاىل اهلل رمحهام

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   اهب وقى ءشَل  طلحة يد رأيت :قال تعاىل اهلل رمحه

 ومرضِ  النفاق ألهل تعريض   وفيه .[أحد يوم

  .بالتبديل القلب

َۡجزِيََ﴿ (17) ِ ََُل  َِّٰدقِيَََٱّللذ َبََبِِصۡدقِِهمََۡٱلصذ ِ وَََۡشِتا ءَََإِنَٱلُۡمَنَّٰفِقِيََََويَُعذ 
َ
 املنافقني كأن ﴾َعلَۡيِهۡمَ ََيتُوَبََأ

 مرشوطة عليهم والتوبة احلسنى. العاقبة والوفاء تبالثبا املخلصون قصد كام ،السوء عاقبة بالتبديل قصدوا

﴿ للتوبة التوفيق هبا املراد أو بتوبتهم.
َََإِنَذ  تاب. ملن ﴾٢٤َِتارذِحيمَ َاَغُفورَ َََكنَََٱّللذ

(17) ﴿
َََُوَردَذ ِينَََٱّللذ  ظافرين غري ﴾اَ َخۡيَ ََينِتَالُوا ََلَمَۡ﴿ متغي ظني ﴾بَِغۡيِظِهمَۡ﴿ األحزاب يعني ﴾َكَفُروا ََٱَّلذ

َََُوَكَفَ﴿ َََُوََكنََ﴿ وامللئكة بالريح ﴾ٱلۡقِتِتَاَل ََٱلُۡمۡؤِمنِيَََٱّللذ  عىل غالباا  ﴾٢٥َاَعزِيزَ ﴿ يريده ما إحداث عىل ﴾قَوًِيِتاَٱّللذ

 يشء. كل

نَزَلَ﴿ (17)
َ
ِينََََوأ ِنَۡ﴿ األحزاب ظاهروا ﴾َظََّٰهُروُهمَٱَّلذ ۡهلََِم 

َ
 ﴾َصَيِتاِصيِهمََِۡمن﴿ قريظة يعني ﴾ٱلِۡكَتَّٰبََِأ

﴿ اخلوف ﴾ٱلرُّۡعَبََقُلُوبِِهمََُِفَََوقََذَفَ﴿ صوهنمح من
ونََََتۡقتُلُونَََِتافَرِيقَ  ِِسُ

ۡ
 عليه جّبيل أن :روي ﴾٢٦َِتافَرِيقَ ََوهَأ

تك أتنزع :فقال األحزاب فيها اهنزم التي الليلة صبيحة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتى السلم  (احلرب لباس )أي: ألْم 

نْ  ،إليهم (قاصد )أي: عامد وأنا ،قريظة بني إىل بالسري يأمرك اهلل إن السلح؟ يضعوا مل وامللئكة    الناس يف فأ ذ 

هم قريظة. بني يف إال العرص يصلوا ال أن  جهدهم حتى ليلة وعرشين مخساا  أو وعرشين إحدى فحارص  

 ،به فرضوا عنه تعاىل اهلل ريض معاذ بن سعد حكم عىل :فقال ،فأبوا حكمي عىل تنزلون :هلم فقال ،احلصار

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ
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قاتليهم بقتل سعد   مفحك  حكمت   لقد :وقال والسلم الصلة عليه النبي فكَّب  ،ونسائهم ذرارهيم وسبي م 

 واحلديث] ئةم سبع منهم وأرس ،أكثر أو مئة ست منهم فقتل .(واتسم )أي: أرقعة سبعة فوق من اهلل بحكم

 .[كذلك تعاىل اهلل رمحهام أمحد اإلمام ورواه البخاري، يف أصله

(14) ﴿َ
َ
ۡرَضُهمََۡۡوَرثَُكمََۡوأ

َ
َّٰرَُهمَۡ﴿ مزارعهم ﴾أ َّٰلَُهمَۡ﴿ حصوهنم ﴾َودَِي ۡمَو

َ
 وأثاثهم. ومواشيهم نقودهم ﴾َوأ

عل والسلم الصلة عليه أنه روي  فقال منازلكم، يف إنكم فقال: األنصار، فيه فتكلم للمهاجرين، عقارهم ج 

س   أما عنه: تعاىل اهلل ريض عمر علت إنام ال، ل:فقا بدر؟ يوم مَخست   كام ختم   أو غنيمة )أي: ط عمةا  يل هذه ج 

 اهلل رمحه البيضاوي نقل لقد )أقول: (للرسالة ال لإلمامة الطعمة هذه الكتب: بعض يف يقولون )أقول: (رزقاا 

 هوهذ قريظة، بني عن اآليات هذه يف احلديث ألن ؛موضعه غري يف وهو الزخمرشي، عن الكلم هذا تعاىل

ن ال تفسريه: يف تعاىل اهلل رمحه اآللويس عنها قال وقد .النضري بني يف القصة ْس  ه الزخمرشي من حي   مع هنا،ه   ِذْكر 

 ]تفسري تعاىل اهلل شاء إن احلرش سورة ريتفس يف النضري لبني وقع فيام الكلم وسيأيت قريظة، بني شأن يف اآلية أن

َ﴿ ([00/081  :اآللويس ۡرض 
َ
 القيامة يوم إىل فتحت   أرض كل   وقيل: خيّب. وقيل: والروم. كفارس  ﴾وَهِتا ََ َُهََطََلذمََِۡتاَوأ

َََُوََكنََ﴿ َََّٰٱّللذ ء ََُك ََََِعَ  ذلك. عىل فيقدر ﴾٢٧َاقَِديرَ َََشۡ

َهِتا﴿ (18) يُّ
َ
أ ۡزَوَِّٰجَكََقُلَٱَلذِبَََُّيَٰٓ

َ
ِ ۡنيَِتاَٱۡۡلَيَوَّٰةَََهُرِۡدنَََُكنُتَذَإِنَۡل   ﴾َوزِينَتََهِتا﴿ فيها موالتنع   الَسعة ﴾ٱِلُّ

َمت ِۡعُكنَذََفتََعِتالَۡيََ﴿ خارفهاز
ُ
نَ  ﴾أ َِس ِۡحُكنَذ﴿ (طَلقها إذا لزوجته الرجل يعطيه ما :وهي) الُمتعة أ ْعطِك 

ُ
ََوأ

احَ  ََِتاَِسَ  فبدأ ،فنزلت النفقة وزيادة الزينة ثياب سألن ه   أهننَ  روي وبدعة. ارِض  غري من طلقاا  ﴾٢٨ََۡجِيل 

 تعاىل اهلل ريض الباقيات اختارت ثم ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل اهلل فاختارت ،هافخرَي  عنها تعاىل اهلل ريض بعائشة

َُيُهُلَُ﴿ :فأنزل ذلك هلنَ  تعاىل اهلل فشكر ،اختيارها عنهنَ  نُُْالن ساءُ ُلََكُُل   .[71 :األحزاب] ﴾َبْعدُ ُمه

َََهُرِۡدنَََُكنُتَذَِإَون﴿ (19) ارََََورَُسوَلُۥَٱّللذ َََفَإِنَذَٱٓأۡلِخَرةََََوٱِلذ َعدَذَٱّللذ
َ
ۡجًراَِمنُكنَذَلِلُۡمۡحِسَنَّٰتََِأ

َ
 ﴾٢٩َِتاَعِظيمَ َأ

ر  حمِسنات. كنَ  كلهن ألهنن للتبيني؛ «ِمنْ »و وزينتها. الدنيا دونه ي ستحق 

َّٰنَِسِتا ءََ﴿ (11) تَََِمنَٱَلذِب َََِي
ۡ
بَي ِنَة ََبَِفَِّٰحَشة ََِمنُكنَذَيَأ  بعذا ضعفي ﴾ِضۡعَفۡيِ ََٱلَۡعَذاُبََلََهِتاَيَُضََّٰعۡفََمُّ

َّٰلِكََََوََكنََ﴿ عليه والنعمة املذنب فضلِ  زيادة تتبع قبحه زيادة فإن ،أقبح منهنَ  الذنب ألن ،ِمثلْيه :أي غريهَن؛ ََذ
َ ََََِعَ  بسببه! وهو وكيف ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي نساء كوهننَ  التضعيف عن يمنعه ال ﴾٣٠َايَِسيَ َٱّللذ
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مْ  ومن ﴾ِمنُكنَذََيۡقنُۡتَََوَمن﴿ (10)  عىل ي د 

َِ﴿ الطاعة  تعاىل اهلل ِذْكر   ولعَل  ﴾َورَُسوِلِۦَّلِلذ

ۡجرََهِتاَنُّۡؤهَِهِتا ََِتاَصَّٰلِحَ ََوَتۡعَمۡلَ﴿ للتعظيم
َ
َتۡيََِأ  ﴾َمرذ

 النبي رضاء طلبهنَ  عىل ومَرة الطاعة عىل مَرة

 املعارشة وحسن بالقناعة والسلم الصلة عليه

ۡعتَۡدنِتَا﴿
َ
 عىل ةزياد اجلنة يف ﴾٣١َِتاَكرِيمَ َِتارِزۡقَ َلََهِتاََوأ

 أجرها.

َّٰنَِسِتا ءََ﴿ (11) َحدَ َلَۡسُتَذَٱَلذِب َََِي
َ
ِنََََكأ  ﴾ٱلن َِسِتا ءََِم 

 يف النساء مجاعات من واحدة كجامعة لستنَ  :أي

َقۡيُتذ ََإِنَِ﴿ الفضل  تعاىل اهلل حكم خمالفة   ﴾ٱتذ

 فل ﴾بِٱلَۡقۡولََََِتَۡضۡعنَََفََلَ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ورضا

 املريبات قول مثل لي ناا  خاضعاا  بقولكنَ  جِتئن

 (والتهمة الريبة يف الرجال يوقعن الليت)

ِيََفيَۡطَمعََ﴿ ََقَلۡبِهِۦَِفََٱَّلذ ََوقُلۡنََ﴿ ف جور   ﴾َمَرض 
َ ۡعُروفَ َقَۡول  ناا  ﴾٣٢َِتامذ  الريبة. عن بعيداا  حس 

 يف استقررن :أي) ﴾ُبيُوهُِكنَذَِفَََوقَۡرنََ﴿ (11)

 مشيتكن يف تتبخرتن   وال ﴾َتَِبذۡجنََََوَلَ﴿ (النسفي[ ]تفسري قارالو عليكنَ  وليكن البيوت، من خترجن وال بيوتكن

جََ﴿ (الدالل عىل املبني   امليش هو والتبخرت) وَلَّٰ ََٱلَۡجَِّٰهلِيذةََِتَِبُّ
ُ
 القديمة، اجلاهلية أيام يف النساء جتّب   مثل جاا تّب   ﴾ٱۡۡل

 املرأة كانت والسلم، الصلة عليه إبراهيم فيه ولد الذي الزمان :وقيل .السلم عليهام ونوح آدم بني ما هي :قيل

 وحممد عيسى بني ما األخرى واجلاهلية الرجال. عىل نفسها تعرض الطريق وسط فتميش اللؤلؤ من درعاا  تلبس

 يف الفسوق جاهلية األخرى واجلاهلية اإِلسلم، قبل الكفر جاهلية األوىل اجلاهلية وقيل: والسلم. الصلة عليهام

قِۡمنََ﴿ اإلسلم
َ
لَوَّٰةََََوأ َكوَّٰةَََوََءاتِيَََٱلصذ ِطۡعنَََٱلزذ

َ
ََََوأ ۥ  ََٱّللذ كنَ  ما سائر يف ﴾َورَُسوَلُ ر  ََُيُرِيدََُإِنذَمِتا﴿ عنه وهناكنَ  به أم  َٱّللذ

ۡهَلَ﴿ لعرضكم املدن س الذنب ﴾ٱلر ِۡجَسَََعنُكمََُِلُۡذهَِبَ
َ
َِرُكمََۡٱۡۡلَۡيِتََأ  .﴾٣٣َاَتۡطِهيَ ﴿ املعايص نع ﴾َويَُطه 

َََِءاَيَّٰتََِِمنََُۡبيُوهُِكنَذَِفََُيۡتَلََََّٰمِتاََوٱۡذُكۡرنََ﴿ (17)  وهو األمرين. بني اجلامع الكتاب من ﴾َوٱۡۡلِۡكَمةِ ََٱّللذ

 )أي: حاءر َّبَُّ من شاهدن   وما الوحي ومهبط النبوة بيت أهل جعلهنَ  حيث من عليهنَ  تعاىل اهلل أنعم بام تذكري  

ْفن   فيام واالئتامر االنتهاء عىل حثاا  ،الطاعة عىل واحلرص يامناإلِ  قوة يوجب مما الوحي (شدة ل  ﴿ به ك 
َََإِنَذ َٱّللذ

نَ  ولذلك ،الدين يف يصلح ما ويدب ر يعلم ﴾٣٤ََخبًِياَلَِطيًفِتاَََكنََ ظ كَن. خرَيك   لنبوته يصلح من يعلم أو ووع 

 بيته. أهل يكون أن يصلح ومن

پپپپٻٻٻٻٱ
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(17) ﴿
ََوٱلُۡمۡؤِمنِيََ﴿ تعاىل اهلل حلكم املنقادين السلم يف الداخلني ﴾ۡسلَِمَِّٰتَوَٱلۡمََُٱلُۡمۡسلِِميَََإِنَذ

قني ﴾َوٱلُۡمۡؤِمَنَِّٰتَ َِّٰدقِيََ﴿ الطاعة عىل املداومني ﴾َوٱلَۡقَّٰنَِتَِّٰتَََوٱلَۡقَّٰنِتِيََ﴿ به ي صَدق أن جيب بام املصد  ََوٱلصذ
َِّٰتَ َِّٰدَق َِِّٰبِينََ﴿ والعمل القول يف ﴾َوٱلصذ َّٰبَََِوٱلصذ ََوٱلَۡخَِّٰشعِيََ﴿ املعايص وعن الطاعات عىل ﴾َرَّٰتََِوٱلصذ
قِيََ﴿ وجوارحهم بقلوهبم تعاىل هلل املتواضعني ﴾َوٱلَۡخَِّٰشَعَِّٰتَ ِ َّٰتَََِوٱلُۡمتََصد  َق ِ  ماهلم يف وجب بام ﴾َوٱلُۡمتََصد 

ئِِميََ﴿ َٰٓ ئَِمَّٰتَََِوٱلصذ َٰٓ َّٰكِرِينََ﴿ احلرام عن ﴾تََِوٱلَۡحَّٰفَِظَََّٰفُُروَجُهمَََۡوٱلَۡحَّٰفِِظيََ﴿ املفروض الصوم   ﴾َوٱلصذ ََََوٱلذذ َٱّللذ
َّٰتََِاَكثِيَ  َّٰكَِر َعدَذ﴿ وألسنتهم بقلوهبم ﴾َوٱلذذ

َ
ََُأ ۡغفَِرةَ َلَُهمَٱّللذ  ألهننَ  الصغائر من (اكتسبوا )أي: اقرتفوا ملا ﴾مذ

ۡجًرا﴿ راتمكفَ 
َ
 (نالتحص   )أي: عوالتدر   الطاعة عىل نَ وألمثاهل هلنَ  وعد   واآلية طاعتهم. عىل ﴾٣٥َِتاَعِظيمَ ََوأ

ر اهلل! رسول يا :قلن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج أن :روي اخلصال. هبذه ك   خري   فينا فام ،بخري القرآن يف الرجال   تعاىل اهلل ذ 

ر  نزل فام :املسلمني نساء قال ،نزل ما فيهنَ  نزل الم َّ :وقيل .[تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام مسند يف احلديث] فنزلت به؟ ن ذك 

 .تعاىل[ اهلل رمحه جرير ابن ]أخرجه فنزلت ؟يشء فينا
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 صَح  وما ﴾ُمۡؤِمنَةَ ََوَلََلُِمۡؤِمنَ َََكنََََوَمِتا﴿ (17)

ََُقََضََإِذَا﴿ له َۥ َٱّللذ ۡمًراََورَُسوُلُ
َ
 رسول قىض :أي ﴾أ

ر   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  واإِلشعار ملسو هيلع هللا ىلص أمره لتعظيم تعاىل اهلل  وذك 

 بنت زينب يف نزل ألنه ،تعاىل اهلل قضاء   قضاءه بأن

 خطبها ،املطلب عبد بنت أميمة عمته بنت جحش

 عنه، تعاىل اهلل ريض حارثة بن لزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 عنهام تعاىل اهلل ريض اهلل عبد وأخوها هي فأبت

ن﴿
َ
ۡمرِهِۡمرََِمنََۡٱۡۡلَِيَةََُلَُهمََُيَُكونَََأ

َ
 خيتاروا أن ﴾أ

 جيعلوا أن عليهم جيب بل ،شيئاا  أمرهم من

ََوَمن﴿ ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل اهلل ارالختي تبعاا  اختيارهم
ََََيۡعِصَ َََضلذَََفَقدَََۡورَُسوَلُۥَٱّللذ بِينَ ََضَلَّٰل   ﴾٣٦َِتامُّ
 الصواب. عن االنحراِف  بني  

ِيَ ََتُقوُلََِإَوذَۡ﴿ (14) ۡنَعمَََلَِّلذ
َ
ََُأ  ﴾َعلَۡيهََِٱّللذ

 واختصاصه لعتقه وتوفيقك لإلسلم بتوفيقه

ۡنَعۡمَتَ﴿
َ
 وهو فيه؛ تعاىل اهلل قكوفَ  بام ﴾َعلَۡيهَََِوأ

ۡمِسۡكَ﴿ عنه تعاىل اهلل ريض حارثة بن زيد
َ
ََعلَۡيَكََأ

ََََوٱهذقَِ﴿ عنها تعاىل اهلل ريض زينب ﴾َزوَۡجَكَ َِفَََوَُتِۡفَ﴿ بتكّبها تعل لا  أو ضاراا  تطلقها فل ،أمرها يف ﴾ٱّللذ
َََُمِتاََنۡفِسَكَ ها وهو ﴾ُمۡبِديهََِٱّللذ هم ﴾ٱَلذِتاَسَََوََتَۡشَ﴿ طلقها إرادة   أو طَلقها. إن نكاح  َُ﴿ به إياك تعيري  ََوٱّللذ
َحقَُّ
َ
نَأ

َ
َُّٰهَ َأ شى ما فيه كان إن ﴾ََتَۡشى ِتا﴿ خي  ِۡنَهِتاََزۡيدَ َقََضَََّٰفَلَمذ  حاجة فيها له يبق   ومل مَلها بحيث حاجة ﴾اَوَطرَ َم 

 واملعنى فيك. يل حاجة ال مثل   ،الطلق عن كناية   الوطر قضاء :وقيل ﴾َزوذۡجَنََّٰكَهِتا﴿ عدهتا وانقضت وطَلقها

 ،املؤمنني من ألحد وال نبي   ألي   حيصل مل وهذا )أقول: عقد واسطة بل زوجته جعلها أو منه بتزوجيها أ ِمر أنه

 ،إنكاحي توىل تعاىل اهلل إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي نساء لسائر تقول كانت أهنا ويؤيده ؛(والسلم الصلة عليه لنبينا إال

 إيامنه قوة عىل بني    وشاهد عظيم ابتلء وذلك ،خطبتها يف السفري   زيد   كان :وقيل .أولياؤكنَ  زوجكنَ  وأنتنَ 

ََيَُكونََََلََلَِكَۡ﴿ عنه تعاىل اهلل ريض ۡزَوَِّٰجََِف َََحَرجَ َٱلُۡمۡؤِمنِيَََََعَ
َ
ۡدِعيِتَا ئِِهمََۡأ

َ
 للتزويج علة   ﴾اَ َوَطرَ َِمۡنُهنَذَقََضۡوا ََإِذَاَأ

ۡمرَََُوََكنََ﴿
َ
ََِأ هأ ﴾ٱّللذ َ﴿ يريده الذي مر   .عنها تعاىل اهلل ريض زينب تزويج كان كام ،حمالة ال مكَوناا  ﴾٣٧ََمۡفُعول 

ِتا﴿ (18) ََََكنَََمذ ََُفََرَضََفِيَمِتاََحَرجَ َِمنََۡٱَلذِب ََََِعَ َۥ َٱّللذ م   ﴾َلُ ََُِسنذةََ﴿ وقَدر له ق س  نَ  ﴾ٱّللذ نَةا  ذلك س  َِفَ﴿ س 
ِينََ ۡمرَََُوََكنََ﴿ هلم أباح فيام عنهم احلرج نفي وهو األنبياء. من ﴾َقۡبُل ََِمنََخلَۡوا ََٱَّلذ

َ
ََِأ ۡقُدوًراَاقََدرَ َٱّللذ  قضاءا  ﴾٣٨َمذ

 .(قطعياا  )أي: مبتوتاا  وحكاما  مقضياا 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڎڌڍڌڍڇڇڇڇچ

ککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ھھہہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۇۇڭڭڭڭۓےۓےھھ

ۉۅۉۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئەئەئائائىىېېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

ىئمئحئجئییییىئىئ

جتيبىبمبخبحبجبيئ

 يثىثمثجثىتيتمتختحت
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ِينََ﴿ (19) ََِرَِسََّٰلَّٰتََُِيبَل ُِغونَََٱَّلذ َحًداََُيَۡشۡونََََوَلَََويَۡخَشۡونَُهۥَٱّللذ
َ
ََأ رََإِلذ َ َََِوَكَفَََّٰٱّللذ  كافياا  ﴾٣٩َِتاَحِسيبَ َبِٱّللذ

شى ال أن فينبغي ،حماسباا  أو للمخاوف  .وعل جَل  منه إال خي 

ِتا﴿ (71) دَ َََكنَََمذ بِتَا ََُُمَمذ
َ
َحدَ َأ

َ
ِنَأ  من وولده الوالد بني ما وبينه بينه فيثبت ،احلقيقة عىل ﴾ر َِجِتالُِكمََۡم 

ه ينتقض وال وغريها. املصاهرة حرمة  ألهنم ،عنهم تعاىل اهلل ريض وإبراهيم قاسموال للطاهر أباا  بكونه عموم 

ََِرذُسوَلَََوَلَِّٰكن﴿ الرجال مبلغ يبلغوا مل  ،هلم ناصح شفيق إنه حيث من بل ،مطلقاا  ال أمته أبو رسول وكل   ﴾ٱّللذ

ََوََخِتاَتمََ﴿ والدة وبينه بينه ليس ،منهم عنه تعاىل اهلل ريض وزيد   ،عليهم والطاعة التوقري واجب ِ  ﴾َنرََۧٱَلذبِي 

هم تِموا أو ،همم  ت  خ   الذي وآخر  َََُوََكنََ﴿ والسلم الصلة عليهم به خ  ءَ َبُِكل ََِٱّللذ  من فيعلم   ﴾٤٠َِتاَعلِيمَ َََشۡ

 شأنه. ينبغي وكيف النبَوة به خيتم بأن يليق

َهِتا﴿ (70) يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ َََٱۡذُكُروا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ  من أهله هو بام األنواع ويعم   األوقات يغلب ﴾٤١َاَكثِيَ َاذِۡكرَ َٱّللذ

 .والتمجيد والتهليل والتحميد التقديس

ِصيًلََبُۡكَرةَ َوََسب ُِحوهَُ﴿ (71)
َ
 عىل للداللة بالذكر وختصيصهام خصوصاا. وآخره النهار أَول   ﴾٤٢ََوأ

مدة ألنه األذكار مجلة من التسبيح كإفراد ،مشهودين لكوهنام ،األوقات سائر عىل فضلهام  املراد :يلوق فيها. الع 

 من املفروضة العبادات تصحيح بعد ، وعل جل ربه وبني بينه حيسن أن أراد من )أقول: الصلة بالتسبيح

 نور له يثبت حتى هوبلب   هوبرس   ، التام احلضور مع والعقل بالقلب وعل جل اهلل يذكر أن عليه .وغريها الصلة

 فبها ، ملسو هيلع هللا ىلص األعظم الرسول بّبكة املعنى هذا لك ثبت وإذا «تراه كأنك اهلل تعبد أن» ملسو هيلع هللا ىلص: األعظم الرسول أمر

 تعاىل اهلل بأن الغيبي واإليامن الصحيح باالعتقاد فعليك لك، يثبت مل إذا وأما ، القوم تصدق حينذاك ،تونعم  

 اهلل تعبد أن» :فقال اإلحسان عن سئل عندما ملسو هيلع هللا ىلص األعظم الرسول قول معنى تذوق الوجهني كل يف ؛يراك

 .(عليه[ ]متفق «يراك فإنه تراه تكن مل فإن ،تراه كأنك

ِيَُهوََ﴿ (71) ََٱَّلذ ِ
 (بأمركم ويعتني عليكم يثني و يرمحكم وعل جل هو )أقول: بالرمحة ﴾َعلَۡيُكمََۡيَُصل 

 :وقيل رشفكم. وظهور أمركم بصلح العناية وهو يصلحكم. بام واالهتامم لكم باالستغفار ﴾َوَمَلَٰٓئَِكتُُهۥ﴿

وري االنعطاف عىل املشتملة الصلة من مأخوذ املعنوي نعطافواال مالرتح    ،والسجود الركوع هو الذي الص 

م   للمؤمنني ودعاؤهم امللئكة واستغفار    الدعوة جمابو إهنم حيث من للرمحة السبب وهو سيام ،عليهم ترح 

ِنَََِلُۡخرَِجُكم﴿ لَُمَّٰتََِم  َبِٱلُۡمۡؤِمنِيََََوََكنََ﴿ والطاعة اإِليامن نور إىل يةواملعص الكفر ظلامت من ﴾ٱَلُّورِ ََإَِلََٱلظُّ
 املقربني. ملئكته ذلك يف واستعمل ،قدرهم (رفعة )أي: وإنافة أمرهم بصلح اعتنى حيث ﴾٤٣َِتارَِحيمَ 
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 ﴾يَلَۡقۡونَُهۥَيَۡومََ﴿ حيَيون :أي ﴾ََتِيذتُُهمَۡ﴿ (77)

 دخول أو القبور من اخلروج أو املوت عند لقائه يوم

َ ﴿ نةاجل َّٰم   مكروه كل عن بالسلمة إخبار ﴾َسَل

َعدَذ﴿ وآفة
َ
ۡجرَ َلَُهمَََۡوأ

َ
 اجلنة. هي ﴾٤٤َِتاَكرِيمَ َاأ

َهِتا﴿ (77) يُّ
َ
رَۡسۡلَنََّٰكََإِنذِتا ََٱَلذِبَََُّيَٰٓأ

َ
 عىل ﴾اَشَِّٰهدَ َأ

 ونجاهتم وتكذيبهم بتصديقهم ،إليهم ب عثت من

َ ﴿ وضلهلم ِ  .﴾٤٥َاَونَِذيرَ َاَوُمبَۡش 

ََِإَِلََِتاَوَداِعيًَ﴿ (77)  به اإِلقرار إىل ﴾ٱّللذ

 وعل جَل  صفاته من به اإِليامن جيب وما وبتوحيده

 من أنه حيث من له وأ طلق بتيسريه. ﴾بِإِۡذنِهِۦ﴿

 ال صعب أمر بأنه إيذاناا  الدعوة به وقَيد ،أسبابه

 وعل جل قدسه جناب من بمعونة إال يتأتى

اجَ ﴿ نِيَ َِتاَوِِسَ  لامتظ يف به ي ستضاء ﴾٤٦َامُّ

 البصائر. أنوار نوره من وي قتبس ،اجلهاالت

(74) ﴿َِ ِ نَذَٱلُۡمۡؤِمنِيََََوبَۡش 
َ
ِنَََلَُهمَبِأ ََِم  ََٱّللذ َفَۡضل 

 أعامهلم. جزاء عىل أو األمم. سائر عىل ﴾٤٧َاَكبِيَ 

 رسول عىل أعاملنا عرض من نستحيي أن بد ال )أقول: أمتك أحوال فراقب :مثل حمذوف عىل معطوف ولعله

 :ملسو هيلع هللا ىلص اللُه رسول   قال .علينا نيتحزَ  خمالفة رآها وإذا ،يفرح والسنة للرشيعة موافقة رآها إذا وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ثون   لكم خري   حيايت» د  َدث   حت  ض   لكم خري   ووفايت ،لكم وحي   اهلل  محِْدت   خري   من رأ ْيت   فام ،أعامل كم عيلَ  ت عر 

ْرت   رش   من رأ ْيت   وما ،عليه  ال أن فعلينا [الصحيح رجال رجاله :وقال الزوائد جممع يف اهليثمي أخرجه] «لكم اهلل  استغف 

 .(والسلم الصلة عليه رسولنا نحتز   يف سبباا  نكون

َّٰفِرِينَََهُِطعَََِوَلَ﴿ (78) َُّٰهمَََۡوَدعَۡ﴿ خمالفتهم من عليه هو ما عىل له هتييج   ﴾َوٱلُۡمَنَّٰفِقِيَََٱلَۡك ذَى
َ
 اترك ﴾أ

َۡ﴿ كفرهم عىل مؤاخذة أو جمازاة إياهم إيذاءك اترك أو (،به هتتمَ  وال )أي: به حتتفل وال إياك إيذاءهم َََوهََوّكذ َََعَ
َ ِ َََِوَكَفََّٰ﴿ يكفيكهم فإنه ﴾ٱّللذ ََبِٱّللذ  وصفه مل ا تعاىل ولعله كلها. األحوال يف األمر إليه موكوالا  ﴾٤٨ََوكِيل 

 بعده ما ألن باملراقبة األمر وهو الشاهد مقابل فحذف ،يناسبه بخطاب منها كًل  قابل صفات بخمس

 والداعي   ،بأذاهم واملباالة الكفار مراقبة عن بالنهي والنذير   ،املؤمنني ببشارة باألمر املبرش    وقابل ،له كالتفصيل

 مجيع عىل برهاناا  تعاىل اهلل أناره من فإن ،به باالكتفاء املنري والرساج   ،عليه بالتوكل باألمر بتيسريه تعاىل اهلل إىل

 غريه. عن به يكتفي بأن حقيقاا  كان خلقه

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژژڈ

ڱڱڳڳڳڳگگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھھھہہہہۀۀ

ڭڭڭۓۓےےھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۇئوئوئەئەئائائ

 ىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئ
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َهِتا﴿ (79) يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ نََقۡبلََِِمنََطلذۡقتُُموُهنَذَُثمَذَٱلُۡمۡؤِمَنَّٰتََِنََكۡحتُمََُإِذَاََءاَمنُو ا ََٱَّلذ

َ
وُهنَذَأ  جتامعوهن ﴾َتَمسُّ

ة ََِمنَََۡعلَۡيِهنَذَلَُكمَََۡفَمِتا﴿ وَنَهِتا َ﴿ فسهنبأن فيها يرتَبْصن   أيام   ﴾ِعدذ ها تستوفون ﴾َتۡعَتدُّ د  د   إن :أي ﴾َفَمت ُِعوُهنَذ﴿ ع 

 من أخرجوهنَ  ﴾َوَِس ُِحوُهنَذ﴿ املتعة دون املفروض نصف هلا للمفروض الواجب فإن هلا مفروضاا  يكن مل

احَ ﴿ عدة عليهن لكم ليس إذ ،منازلكم ََِتاَِسَ  املطالبة كانت وإذا )أقول: حق منع وال ِضار غري من ﴾٤٩ََۡجِيل 

 قال لذا !بالتظامل فكيف حلقوقهم هضم وال ءإيذا وال إضار غري من اجلميل بالرساح وتعاىل سبحانه اهلل من

 «تظاملوا فل حمرماا  بينكم وجعلته نفيس عىل الظلم حرمت إين عبادي يا» :القديس احلديث يف وعل جل ربنا

 .([تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام رواه]

يَُّ﴿ (71)
َ
أ ِتا ََٱَلذِبَََُّهِتاَيَٰٓ ۡحلَلۡنَِتاَإِنذ

َ
ۡزَوََّٰجَكََلََكََأ

َ
َِّٰتَ َأ ُجورَُهنَذََءاَتۡيَتََٱلذ

ُ
َن. ﴾أ ه   له اإِلحلل وتقييد مهور 

 بكوهنا اململوكة إحلل كتقييد ،له األفضل إليثار بل ،عليه احِلل   لتوقف ال معَجلةا  املهور( )أي: بإعطائها

سبَية ِتا ََيَِمينَُكَََكۡتََملََََوَمِتا﴿ :تعاىل بقوله م  فِتَا ءَََِممذ
َ
ََُأ  جرى وما أمرها بدء قتحقَ ي   ال املشرتاة فإن ،﴾َعلَۡيَكََٱّللذ

َِكَََوبَنِتَاتَِ﴿ :تعاىل قوله يف معه مهاجرات بكوهنا القرائب وتقييد عليها. َّٰتَِكَََوبَنِتَاتَََِعم  ََخِتالَِكَََوبَنِتَاتَََِعمذ
َّٰتَِكَََوبَنِتَاتَِ َِّٰتَََخََّٰل تم ﴾َمَعَكَََهِتاَجۡرنَََٱلذ ﴿ خاصة حقه يف بذلك احلل   تقييد لوحي 

ةَ 
َ
ۡؤِمنَةًَََوٱۡمَرأ ََنۡفَسَهِتاَوََهبَۡتََإِنَمُّ

َإِنَۡ﴿ مهراا  تطلب وال نفسها لك هتب مؤمنة امرأة ِحَل  أعلمناك :أي ،باحِلل   اإلعلم باإلحلل املعني   ﴾لِلنذِب َِ
َرادََ
َ
نَٱَلذِبََُّأ

َ
 إال ِحَلها له توجب ال منه نفسها هبتها فإن ،احلل استيجاب يف األول للرشط رشط ﴾يَۡستَنِكَحَهِتاَأ

﴿ القبول جمرى جارية فإهنا ،نكاحها بإرادته
َص  مما بأنه إيذان   ﴾ٱلُۡمۡؤِمنَِيرََُدونََِِمنَلذَكَََخِتالَِصةَ   لرشف به خ 

ۡزَوَِّٰجِهمََِۡفَ ََعلَۡيِهمََۡفَرَۡضَنِتاََمِتاََعلِۡمنَِتاَقَدَۡ﴿ ألجله الكرامة الستحقاق وتقرير   ،نبَوته
َ
 ووجوب العقد رشائط من ﴾أ

مَ  مل حيث بالوطء واملهر القسم يَۡمَّٰنُُهمَََۡملََكۡتَََوَمِتا﴿ ي س 
َ
 يفرض أن ينبغي كيف أنه فيها األمر توسيع من ﴾أ

َرََعلَۡيَكََيَُكونَََلَِكۡيَلَ﴿ عليهم  ملجرد ال ذلك نحو يف ؤمننيامل وبني بينه الفرق أن عىل اللةللد وهو ﴾َحَرج 

َََُوََكنََ﴿ أخرى وبالعكس تارة عليهم والتضييق عليه التوسيع تقتيض ِلمعان َّ بل ،عليه التوسيع قصد َٱّللذ
ز يعرس    ملا ﴾اَغُفورَ   .احلرج( فيها ي ظن   التي املواضع )أي: احلرج مظان   يف بالتوسعة ﴾٥٠َِتارذِحيمَ ﴿ عنه التحر 
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ها ﴾ِمۡنُهنَذَتََشِتا ءَََُمنَهُرِۡجَ﴿ (70) ر   تؤخ 

 ،تشاء من إليك وتضم   ﴾تََشِتا ُء َََمنَإَِلَۡكََوِيَ َ ََۡوُتَ﴿

ِسك تشاء من تطل ق أو ََوَمنَِ﴿ تشاء من ومت 
نَۡ﴿ طلبت   ﴾ٱۡبتََغۡيَتَ  بالرجعة طَلقت   ﴾َعَزلَۡتََِممذ

َّٰلَِكَ﴿ ذلك من يشء يف ﴾َعلَۡيَك ََُجنِتَاحَََفََلَ﴿ ََذ
ۡدَنََٰٓ
َ
نَأ

َ
ۡعيُنُُهنَذََتَقرَذَأ

َ
َبَِمِتا َََويَرَۡضۡيََََُيَۡزنَذََوَلََأ

 أقرب   مشيئتك إىل التفويض   ذلك ﴾َُكُُّهنذ َََءاهَيۡتَُهنَذ

 ألن ،مجيعاا  ورضاهن حزهنن وقلة عيوهنن قَرة إىل

 وجْدن   بينهن سوَيت إن ثم سواء. فيه كل هن حكم

ْمن   بعضهن رَجحت   وإن ،منك تفضلا  ذلك
لِ  ع 

َُوََ﴿ نفوسهن به فتطمئن ،تعاىل اهلل بحكم أنه َٱّللذ
 إحسانه يف فاجتهدوا ﴾قُلُوبُِكۡمَ َِفَََمِتاََيۡعلَمَُ

َََُوََكنََ﴿  ﴾٥١َِتاَحلِيمَ ﴿ الصدور بذات ﴾َعلِيًمِتاَٱّللذ

 .وعل جَل  ي تقى بأن حقيق   فهو بالعقوبة، يعاِجل ال

(71) ﴿َ  بعد من ﴾َبۡعدََُِمنَ َٱلن َِسِتا ءََُلََكَََُيِلََُّلذ

 بعد من أو حقنا. يف كاألربع حقه يف وهو التسع.

نََوَل َ﴿ أخرى نكاح   له حيَل  مل واحدة ماتت لو حتى ،اليوم
َ
َلََأ ۡزَوَّٰج ََِمنََۡبِِهنَذََتَبدذ

َ
 وتنكح واحدة فتطل ق   ﴾أ

ۡعَجبََكَََولَوَۡ﴿ أخرى مكاهنا
َ
لة األزواج حسن   ﴾ُحۡسنُُهنَذَأ َ﴿ املستبد   ،النساء من استثناء   ﴾يَِمينَُكرَََملََكۡتَََمِتاَإِلذ

َََُوََكنََ﴿ واإِلماء ألزواجا يتناول ألنه َََّٰٱّللذ ء ََُك ََََِعَ  لكم. حدَ  ما تتخَطوا وال ،أمركم فتحَفظوا ﴾٥٢َِتارذقِيبَ َََشۡ

َهِتا﴿ (71) يُّ
َ
ِينََََيَٰٓأ نَإِلذ ََٱَلذِب ََُِبيُوَتََهَۡدُخلُوا َََلَََءاَمنُوا ََٱَّلذ

َ
َإَِلََّٰ﴿ لكم يؤذن أن وقت إال ﴾لَُكمََۡيُۡؤَذنَََأ

نم وهو ﴾َطَعِتامَ   كام ،أ ِذن وإن دعوة غري من الطعام عىل الدخول حيسن ال بأنه لإلشعار ،ي دعى معنى تضم 

َّٰهَََُنَِّٰظرِينََََغۡيََ﴿ :تعاىل قوله به أشعر ََطعِۡمتُمََۡفَإِذَاَفَٱۡدُخلُوا ََُدِعيتُمََۡإِذَاََوَلَِّٰكنَۡ﴿ وقته منتظرين غري ﴾إِنَى
وا َ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول طعام (ينتظرون )أي: يتحَينون كانوا لقوم بخطا واآلية متكثوا. وال تفَرقوا ﴾فَٱنتَِۡشُ

ا وإال ،وبأمثاهلم هبم خمصوصة ،إِلدراكه منتظرين ويقعدون فيدخلون  باإِلذن بيوته يدخل أن ألحد جاز ل م 

َ َنِِسيَََ َُۡمۡسَتَََوَلَ﴿ مل هم   الطعام بعد اللبث وال الطعام لغري  أهل حلديث أو بعضاا. بعضكم حلديث ﴾ِۡلَِديث 

﴿ مستأنسني متكثوا وال أو تدخلوا وال :أي له. بالتسمع البيت
َّٰلُِكمََۡإِنَذ  لتضييق ﴾ٱَلذِبَذَيُۡؤذِيَََكنََ﴿ اللبث ﴾َذ

ۦ﴿ يعنيه ال بام وإشغاله ،أهله وعىل عليه املنزل َُ﴿ إخراجكم من ﴾ِمنُكۡمَ َفَيَۡستَۡحِ ۦََلَََوٱّللذ َ َِمنَََيَۡستَۡحِ ِ  ﴾ٱۡۡلَق 

كم ،احليي ترك تعاىل اهلل يرتكه مل كام حياءا  ي رتك ال أن فينبغي ،حق   مإخراجك أن يعني ر  َِإَوذَا﴿ باخلروج فأم 
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َۡلُُموُهنَذ
َ
نتفع شيئاا  ﴾ِتاَمَتَّٰعَ ََسأ َ ََوَرا ءََِِمن﴿ املتاع ﴾لُوُهنَذَ ََفَۡسَ﴿ به ي   تعاىل اهلل ريض عمر أن» روي سرت. ﴾ِحَجِتاب 

 اإلمام أخرجه] «فنزلت باحلجاب؟ املؤمنني أمهات أمرت   فلو ،والفاجر الّب    عليك يدخل اهلل! رسول يا :قال عنه

م كان والسلم الصلة عليه إنه :وقيل .[صحيحه يف تعاىل اهلل رمحه البخاري  يد   فأصابت ،أصحابه بعض ومعه ي طع 

 وكان )أقول: [تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام أخرجه] فنزلت لكذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي فكره ،عنها تعاىل اهلل ريض عائشة يد   رجل

َّٰلُِكمَۡ﴿ (التسرت وجوب قبل ذلك ۡطَهرَََُذ
َ
َََكنََََوَمِتا﴿ الشيطانية النفسانية اخلواطر من ﴾َوقُلُوبِِهنذ ََلُِقلُوبُِكمََۡأ

ن﴿ لكم صَح  وما ﴾لَُكمَۡ
َ
ََِرَُسوَلََهُۡؤذُوا ََأ نََوَل َ﴿ ي كرهه ما تفعلوا أن ﴾ٱّللذ

َ
ۡزَوََّٰجُهۥَهَنِكُحو ا ََأ

َ
بًَدا ََۡعِدهِۦ َبَََِمنَ َأ

َ
 ﴾أ

﴿ فراقه أو وفاته بعد من
َّٰلُِكمََۡإِنَذ ََِِعندَََََكنََ﴿ نسائه ونكاح إيذاءه يعني ﴾َذ . ذنباا  ﴾٥٣ََعِظيًمِتاَٱّللذ  وفيه عظياما

  :تعاىل فقال عليه الوعيد يف بالغ ولذلك وميتاا. حياا  حلرمته وإجياب   ،ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله تعاىل اهلل من تعظيم  

وَۡ﴿ ألسنتكم عىل كنكاحهنَ  ﴾ِتاَ ًَۡيَشَََُتۡبُدوا ََإِن﴿ (77)
َ
﴿ صدوركم يف ﴾َُتُۡفوهََُأ

َََفَإِنَذ ََََِكنَََٱّللذ َبُِكل 
ءَ   ومبالغة هتويل مزيد املقصود عىل الّبهان مع التعميم هذا ويف به. فيجازيكم ذلك فيعلم ﴾٥٤َِتاَعلِيمَ َََشۡ

 الوعيد. يف
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(77) ﴿َ ََل َوََََءابِتَا ئِِهنَذَِف َََعلَيۡهِنَذَُجنِتَاحَََلذ
ۡبنِتَا ئِِهنَذ

َ
َّٰنِِهنَذََوَل ََأ ۡبنِتَا ءَََِوَل ََإِۡخَو

َ
َّٰنِِهنَذَأ ۡبنِتَا ءَََِوَل ََإِۡخَو

َ
َأ

َّٰهِِهنَذ َخَو
َ
 عنهم. االحتجاب جيب ال ملن استثناء   ﴾أ

 واألبناء اآلباء قال احلجاب آية نزلت ملا أنه :روي

نكلمهن اهلل! رسول يا :واألقارب  من أيضاا  أو 

 واخلال   العمَ  يذكر مل إنامو فنزلت. حجاب؟ وراء

مَ  ولذلك ،الوالدين بمنزلة ألهنام  يف أباا  العمَ  ىس 

يمَُإهبْرَُُائهَكُآبََُُوإهل َُ﴿ :تعاىل قوله يَلَُوإهْسمَُُاهه ُاعه
 ترك كره ألنه أو ،[011 :البقرة] ﴾اَقَُوإهْسحَُ

ََوَلَ﴿ ألبنائهام يصفا أن خمافة عنهام االحتجاب
ََملََكۡتَََمِتاََوَلَ﴿ ؤمناتامل نساء يعني ﴾نَِسِتا ئِِهنَذ
رَ يَۡمَّٰنُُهنذ

َ
 اإِلماء من :وقيل ،واإلماء العبيد من ﴾أ

َ َََوٱهذقِيََ﴿ خاصة ﴿ به أ ِمرتنَ  فيام ﴾ٱّللذ
َََإِنَذ َََكنَََٱّللذ

ََّٰ ء ََُك ََََِعَ  خافية. عليه خي فى ال ﴾٥٥ََشِهيًداَََشۡ

(77) ﴿
َََإِنَذ ََيَُصلُّونََََوَمَلَٰٓئَِكتَُهۥَٱّللذ ِ ََََعَ  ﴾ٱَلذِب 

َهِتا﴿ شأنه وتعظيم رشفه بإظهار يعتنون يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ َٱَّلذ

َتَۡسلِيًمِتاَوََسل ُِموا َ﴿ حممد سيدنا عىل صيل اللهم :وقولوا ،بذلك أ ْوىل فإنكم أيضاا  أنتم اعتنوا ﴾َعلَۡيهَََِصلُّوا َََءاَمنُوا َ
 عليه والسلم الصلة وجوب عىل تدل يةواآل ألوامره. وانقادوا :وقيل النبي. أهيا عليك السلم :وقولوا ﴾٥٦

 عنده رتكِ ذ   رجل أنف رغم» والسلم الصلة عليه لقوله ،ذكره جرى كلام الصلة جتب :وقيل اجلملة. يف

 ، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل الصلة ترتك أال املؤمن أهيا بك جدير )أقول: [تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام رواه] «عيلَ  يصل   فلم

ُ ملسو هيلع هللا ىلص: فهو مرة ألف وليلتك يومك يف ملسو هيلع هللا ىلص عليه الصلة عىل ظحتاف أن وحاول
َ
ُْبهَُُلُوُْ﴿أ ُُنُْمُهُيَُنُهمُهؤُْمُ ال

َ
 ﴾مُْهُهسُهفُ نُْأ

 من شيئاا  نعرف ملسو هيلع هللا ىلص معه التام احلضور مع عليه والسلم الصلة بكثرة ألنه علينا ملسو هيلع هللا ىلص حقه من فهذا [7 األحزاب:]

نت مُُْإهنُُْق ْلُ﴿ :قوله ب ونَُُك  ه ُُاللَُُُت  ُُْفَاتَبهع ونه مُ ي  رُُْاللُ ُبهبْك  مَُُْوَيْغفه مُُْلَك   .([10 عمران: آل] ﴾ذ ن وَبك 

(74) ﴿
ِينَََإِنَذ َََيُۡؤُذونَََٱَّلذ  اهلل رسول يؤذون أو واملعايص. الكفر من يكرهانه ما يرتكبون ﴾َورَُسوَلُۥَٱّللذ

ر   ذلك. وونح ،جمنون شاعر وقوهلم ،رباعيته بكرس ملسو هيلع هللا ىلص ك  ََُُهمَُلََعنََ﴿ له للتعظيم تعاىل اهلل   وذ   من أبعدهم ﴾ٱّللذ

ۡنيِتَاَِفَ﴿ رمحته َعدَذََوٱٓأۡلِخَرةََِٱِلُّ
َ
ِهينَ َِتاَعَذاب ََلَُهمَََۡوأ  اإِليلم. مع هيينهم ﴾٥٧َِتامُّ

ِينََ﴿ (78) ََفَقدَِ﴿ اإِليذاء هبا استحقوا جناية بغري ﴾ٱۡكتََسبُوا َََمِتاَبَِغۡيَََِوٱلُۡمۡؤِمَنَّٰتََِٱلُۡمۡؤِمنِيَََيُۡؤذُونََََوٱَّلذ
بِينَ َِتاِإَوثۡمَ َِتاُبۡهَتَّٰنَ َوا َٱۡحتََملَُ  :وقيل عنه. تعاىل اهلل ريض علياا  يؤذون كانوا منافقني يف نزلت إهنا :قيل ظاهراا. ﴾٥٨َِتامُّ

 كارهات. وهنَ  النساء يتبعون كانوا زناة يف :وقيل اإِلفك. أهل يف
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َهِتا﴿ (79) يُّ
َ
أ ۡزَوَِّٰجَكََقُلَٱَلذِبَََُّيَٰٓ

َ
ِ َََۡونَِسِتا ءَََِوبَنِتَاهَِكََۡل  َّٰبِيبِِهنذ ََِمنََعلَۡيِهنَذَيُۡدنِيَََُمۡؤِمنِيََٱل  يغطني ﴾َجَل

َّٰلَِكَ﴿ حلاجة برزن إذا بملحفهنَ  وأبداهننَ  وجوههنَ  ۡدَنََََٰٓذ
َ
نَأ

َ
 )أي: والقينات اإِلماء من ي مَيزن ﴾ُيۡعَرۡفنَََأ

َََُوََكنََ﴿ هلنَ  بالتعرض الريبة أهل يؤذهين فل ﴾يُۡؤذَۡيَنرََفََلَ﴿ (املغن يات  ﴾٥٩َِتارذِحيمَ ﴿ سلف ملا ﴾اَغُفورَ َٱّللذ
 منها. اجلزئيات حتى مصاحلهم يراعي حيث ،بعباده

ِينََ﴿ نفاقهم عن ﴾ٱلُۡمَنَّٰفُِقونَََيَنتَهََِلذمََۡلذئِن﴿ (71) ََقُلُوبِِهمَِفَََوٱَّلذ َرض   أو عليه ثبات   وقلة   إيامن   ضعف   ﴾مذ

 املسلمني رسايا عن السوء أخبار يرجفون ﴾ٱلَۡمِدينَةََِِفََونَََوٱلُۡمرِۡجفَُ﴿ فجورهم أو الدين يف تزلزهلم عن ،فجور

نأمرَنك ﴾بِِهمََََۡلُۡغرِيَنذكََ﴿ الكاذب اإلخبار :واإلرجاف ونحوها.  إىل يضطرهم ما أو وإجلئهم. بقتاهلم ل 

َ﴿ املدينة يف ﴾فِيَهِتا َََُيِتَاوُِرونََكَََلََُثمَذ﴿ اجللء طلب ََإِلذ  قليلا. اا جوار أو زماناا  ﴾٦٠َقَلِيل 

لُۡعونَِي َ﴿ (70) ون ك   ال   أي: ﴾مذ اِور  ۡينََمِتا﴿ ملعونني إال جي 
َ
ِخُذوا َ﴿ (وجدوا )أي: ﴾ثُقُِفو ا ََأ

ُ
ِلُوا ََأ ََوُقت 

َ  ﴾.٦١ََتۡقتِيل 

ََُِسنذةََ﴿ (71) ِينَََِفََٱّللذ نَ  :أي ﴾َقۡبُل ََِمنََخلَۡوا ََٱَّلذ قتل أن وهو املاضية؛ األمم يف ذلك تعاىل اهلل س   الذين ي 

ََِلُِسنذةََََِتِدََََولَن﴿ ونحوه باإِلرجاف وهنهم يف ويسعوا ،األنبياء   نافقوا ََٱّللذ هلا ال ألنه ﴾٦٢ََتۡبِديل   يقدر وال يبد 

هلا. أن أحد  يبد 
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ِتاَعةَِ ََعنََِٱَلذِتاُسََلَُكََ ََيَۡسَ﴿ (71)  عن ﴾ٱلسذ

َإِنذَمِتاَقُۡلَ﴿ امتحاناا  أو ،وتعنتاا  استهزاء قيامها وقت
ِ ََِعندََََهِتاِعلۡمَُ ََوَمِتا﴿ نبياا  وال مل كاا  عليه ي طلع مل ﴾ٱّللذ

ِتاَعةَََلََعلذََيُۡدرِيَكَ  ،قريباا  شيئاا  ﴾٦٣َقَرِيبِتًاَهَُكونََُٱلسذ

 هتديد   وفيه قريب. عن الساعة تكون أو

 للمتعنتني. وإسكات   للمستعجلني

(77) ﴿
َََإِنَذ َّٰفِرِينَََلََعنَََٱّللذ َعدَذَٱلَۡك

َ
ََسعًِياَلَُهمَََۡوأ

 .(االشتعال )أي: قاداالت   شديدة ناراا  ﴾٦٤

بَدَ َفِيَهِتا َََخَِِّٰلِينََ﴿
َ
ََا َأ  حيفظهم ﴾ِتاَوِل َ َََيُِدونَََلذ

 عنهم. العذاب يدفع ﴾٦٥َانَِصيَ ََوَلَ﴿

 ت رصف ﴾ٱَلذِتارََِِفََوُُجوُهُهمََُۡتَقلذُبََيَۡومََ﴿ (77)

 من أو بالنار. يشوى كاللحم جهة إىل جهة من

َُ﴿ حال إىل حال َّٰلَۡيتَنِتَا ََونَََيُقول َطۡعنَِتاََي
َ
َََأ َطۡعنِتَاَٱّللذ

َ
ََوأ

 العذاب. هبذا ن بتىل فلم ﴾٦٦َٱلرذُسوَل َ

ِتا َََربذنِتَا َََوقِتَالُوا َ﴿ (74) َطۡعنَِتاَإِنذ
َ
 ﴾َوُكَِبَا َءنِتَاََسِتاَدَتنِتَاَأ

َضلُّونِتَا﴿ الكفر لَقنوهم الذين قادهتم يعنون
َ
َفَأ

بِيَل َ  لنا. زَينوا بام ﴾٦٧َٱلسذ

ْ  ﴾ٱلَۡعَذاِبََِمنَََِضۡعَفۡيَََِءاهِِهمََۡنِتَا ََربَذ﴿ (78)  ﴾٦٨َاَكبِيَ َِتالَۡعنَ َوَٱلَۡعۡنُهمَۡ﴿ وأضلوا ضلوا ألهنم منه، آتيتنا ما ِمثيل 

 وأعظمه. اللعن أشد هو لعناا  :أي

َهِتا﴿ (79) يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ ِينَََهَُكونُوا َََلَََءاَمنُوا ََٱَّلذ هََُُموَِسََََّٰءاذَۡوا َََكٱَّلذ

َ
َََُفَِبذأ ِتاَٱّللذ  من براءته فأظهر   ﴾قِتَالُوا َ َِممذ

 ناس اهتمه او .تعاىل اهلل فعصمه بنفسها، فهذْ ق   عىل امرأة حَرض قارون أن وذلك ومضمونه. مؤداه يعني مقوهلم؛

 :وقيل ،مقتول غري رأوه حتى به ومروا امللئكة فحملته ،هناك فامت ،الطور إىل معه خرج لّما هارون بقتل

 لفرط (اخلصية يف تكون نفخة وهي) أدرة أو برص من بدنه يف بعيب قذفوه أو بّباءته. خّبهمفأ تعاىل اهلل أحياه

ََِِعندََََوََكنََ﴿ منه بريء أنه عىل تعاىل اهلل فأطلعهم ،حياء تسرته  .وعل جَل  منه ووجاهة قربة ذا ﴾٦٩َِتاوَِجيهَ َٱّللذ

َهِتا﴿ (41) يُّ
َ
ِينََََيَٰٓأ َََٱتذُقوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ َََوقُولُوا َ﴿ رسوله يؤذي عام فضلا  يكرهه ما ارتكاب يف ﴾ٱّللذ َقَۡول 

 .احلق إىل قاصداا  ﴾٧٠َاَسِديدَ 

ۡعَمَّٰلَُكمََۡلَُكمََۡيُۡصلِحَۡ﴿ (40)
َ
 عليها واإِلثابة بالقبول يصلحها أو الصاحلة. لألعامل يوفقكم ﴾أ

َََيُِطعَََِوَمن﴿ لعملوا القول يف باستقامتكم مكَفرة وجيعلها ﴾ذُنُوبَُكۡمرََلَُكمَََۡويَۡغفِرَۡ﴿  األوامر يف ﴾َورَُسوَلُۥَٱّللذ

 سعيداا. اآلخرة ويف محيداا  الدنيا يف يعيش ﴾٧١ََعِظيًمِتاَفَۡوًزاَفِتَازََََفَقدَۡ﴿ والنواهي

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڤڦڤڤڤٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

کڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگگککک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ےھھھھہہہہۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ
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َمِتانَةََََعرَۡضنَِتاَإِنذِتا﴿ (41)
َ
ََٱۡۡل َمََّٰوَّٰتََََِعَ ۡرِضََٱلسذ

َ
بِتَالَََِوٱۡۡل َبۡيََََوٱَّۡلِ

َ
نَفَأ

َ
ۡشَفقَََُۡيِۡملۡنََهِتاَأ

َ
َوََۡحَلََهِتاَِمۡنَهِتاَنَََوأ

نَسَُّٰن َ ها الطاعة. بتعظيم السابق للوعد تقرير   ﴾ٱۡۡلِ  لعظمة أهنا واملعنى األداء. واجبة إهنا حيث من أمانة وسام 

 ،منها وأشفقن حيملنها أن ب نْي أل    وإدراك شعور ذات وكانت العظام األجرام هذه عىل عرضت لو بحيث شأهنا

اا( )أي: جرم ال ،قوته ورخاوة هبنيت ضعف مع اإلنسان ومحلها  بخري بحقوقها والقائم هلا الراعي فاز حق 

َ﴿ حقها يراعِ  ومل هبا يِف  مل حيث ﴾ِتاَظلُومَ َََكنَََإِنذُهۥ﴿ الدارين  للجنس وصف وهذا عاقبتها. هنْ بك   ﴾٧٢ََجُهول 

 يعم الذي استدعاؤها وبعرضها ،ةواالختياري الطبيعية تعم التى الطاعة   باأْل مان ة املراد :وقيل األغلب. باعتبار

 تعاىل إنه :وقيل أدائها. عن واالمتناع فيها اخليانة وبحملها ،غريه من صدوره وإرادة املختار من الفعل طلب

 ملن وناراا  ،فيها أطاعني ملن جنة وخلقت فريضة فرضت إين :هلا وقال فهاما  فيها خلق األجرام هذه خلق الم َّ

 آدم خلق اولم َّ ،عقاباا  وال ثواباا  نبتغي وال فريضة نحتمل ال ،خلقتنا ما عىل تمسَخرا نحن :فقلن   ،عصاين

 عاقبته. بوخامة جهوالا  عليها يشق   ما لهبتحم   لنفسه ظلوماا  وكان ،فحمله ذلك مثل عليه عرض السلم عليه

 اإِلباء وبإبائهن ،استعدادهن إىل باإلضافة اعتبارها عليهنَ  وبعرضها ،التكليف أو العقل باأْل مان ة املراد ولعل

 ملا جهوالا  ظلوماا  وكونه ،هلا واستعداده قابليته اإلنسان وبحمل ،واالستعداد اللياقة عدم هو الذي الطبيعي

 أن العقل فوائد من فإن ،عليه للحمل علة يكون أن حيسن هذا وعىل والشهوية. الغضبية القوة من عليه غلب

 وكرس تعديلهام التكليف مقصود ومعظم ،احلد وجماوزة التعدي عن هلام حافظاا  القوتني عىل مهيمناا  يكون

 النفس عليه تغلب - القرآن وهو - هلياإل الوحي بنور منَوراا  العقل يكن مل اإذ )أقول: (حدهتام )أي: سورهتام

 .(اهلوى عليه ويغلب الشهوة عليه وتغلب

َبَ﴿ (41) ِ َُعذ  ِ ََُل  َََُويَتُوَبََوَٱلُۡمۡۡشَِكَِّٰتََوَٱلُۡمۡۡشِكِيَََفَِقَِّٰتَوَٱلُۡمَنَََّٰٱلُۡمَنَّٰفِقِيَََٱّللذ ََٱّللذ  ﴾وَٱلُۡمۡؤمَِنَِّٰتَ َٱلُۡمۡؤمِنِيَََََعَ

 ال جبلتهم يف جهوالا  ظلوماا  كوهنم بأن إشعار   الوعد يف التوبة وِذْكر   نتيجته. إنه حيث من للحمل تعليل

َََُوََكنََ﴿ (وزات)جتا فرطات عن خيليهم  (جتاوزاهتم )أي: فرطاهتم عىل تاب حيث ﴾٧٣َيَم ارذحََِاَغُفورَ َٱّللذ

 طاعاهتم. عىل بالفوز وأثاب

 حزاباأل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  لعاملنيا ر 
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¬ 
 سبأ سورة

ذينَ  َويََرى﴿ قوهل: إال وقيل: مكيَّة، وتُوا اّلَّ
ُ
 أ

 آية ومخسون أربع وآيُها اآلية، ﴾الْعذلْمَ 

ََِٱۡۡلَۡمدَُ﴿ (0) ِيَّلِلذ َمََّٰوَّٰتََِِفَََمِتاََلُۥَٱَّلذ ََوَمِتاَٱلسذ
ۡرِضََِفَ

َ
لقاا  ﴾ٱۡۡل  الدنيا يف احلمد فله ،ونعمة خ 

َِفََٱۡۡلَۡمدَََُوَلَُ﴿ متهنع متام وعىل قدرته لكامل
 وإن كذلك. أيضاا  اآلخرة يف ما ألن ﴾ٱٓأۡلِخَرةِ َ

 يستحق من بواسطة تكون قد الدنيوية النعم

 الصلة عليه النبي قال ولذلك) ألجلها احلمد

رِ  مل من» :والسلم رِ  مل الناس   يْشك   أخرجه] «اهلل  يْشك 

 اآلخرة منِع   كذلك وال ،([تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام

 الدارين أمور أحكم الذي ﴾ٱۡۡلَِكيمََُوَُهوََ﴿

 األشياء. ببواطن ﴾١َٱۡۡلَبِيَُ﴿

ۡرِضََِفََيَلِجَََُمِتاََيۡعلَمَُ﴿ (1)
َ
 ينفذ ،كالغيث ﴾ٱۡۡل

 )أي: والفلزات والنبات كاحليوان ﴾ِمۡنَهِتاََُيُۡرجَََُوَمِتا﴿ واألموات والدفائن وكالكنوز ،آخر يف وينبع موضع يف

َمِتا ءََِِمنَََيزَنُِلَََوَمِتا﴿ ،العيون وماء (املعادن  املطر وهو) واألنداء واألرزاق واملقادير والكتب كامللئكة ﴾ٱلسذ

 من يتصاعد ما وهي) واألدخنة واألبخرة العباد وأعامل كامللئكة ﴾فِيَهِتا َََيۡعُرجَََُوَمِتا﴿ والصواعق (اخلفيف

طني ﴾٢َٱلَۡغُفورََُٱلرذِحيمََُوَُهوََ﴿ (النار  .(شكرها ونيؤد   ال الذين )أي: كثرهتا مع نعمته شكر يف للمفر 

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (1) هِينِتَاََلَََكَفُروا ََٱَّلذ
ۡ
ِتاَعُة ََهَأ   استبطاء   أو ملجيئها. إنكار   ﴾ٱلسذ

 
 رد   ﴾بََلَََّٰقُۡلَ﴿ به بالوعد استهزاء

ْوه ملا وإثبات لكلمهم َ﴿ ن ف  ِ هِيَنذُكمَََۡوَرب 
ۡ
َّٰلِمََََِلَأ ة ََمِۡثَقِتاُلَََعنۡهَُ﴿ (يغيب ال )أي: ﴾زُُبََيعَََۡلََٱلَۡغيِۡبَ ََع َمََّٰوَّٰتََِِفََذَرذ َٱلسذ

ۡرِضََِفَََوَلَ
َ
ۡصَغرَََُوَل ََٱۡۡل

َ
َّٰلَِكََمِنَأ ۡكَِبَََُوَل َََذ

َ
ََأ بِيَ َكَِتَّٰبَ َِفََإِلذ  .(وعل جل اهلل علم يف أي )أقول: ﴾٣َمُّ

َۡجزِيََ﴿ (7) ِ
ِينَََل  َّٰلَِحَِّٰتَ َوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ ئَِكََٱلصذ َلَٰٓ و 

ُ
ۡغفَِرة ََلَُهمَأ  وال فيه تعب   ال ﴾٤ََكرِيمَ ََورِۡزقَ َمذ

نَ   عليه. م 

ِينََ﴿ (7) َّٰتِنِتَاَِف َََسَعوَََۡوٱَّلذ وتونا كي مسابقني ﴾ُمَعَِّٰجزِينََ﴿ فيها الناس وتزهيد باإلبطال ﴾َءاَي ف  َلَٰٓئَِكَ﴿ ي  و 
ُ
َأ

ِنََعَذابَ َلَُهمَۡ ِلمَ ﴿ العذاب سي ئ من ﴾ر ِۡجزَ َم 
َ
 ؤمل.م ﴾٥َأ

ِينََََويََرى﴿ (7) وهُوا ََٱَّلذ
ُ
 ،األمة من (تابعهم )أي: شايعهم ومن الصحابة من العلم أولو ويعلم ﴾ٱلۡعِۡلمَََأ

 َسبَإَ َُسوَرةَُ

¬ 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ۀڻڻڻںڻںڱ

ھھھہہہہۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائائىىېېېېۉۉ

 ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
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ِيَ ﴿ الكتاب أهل مسلمي من أو نزَِلََٱَّلذ
ُ
ب َِكََِمنَإَِلَۡكََأ  عند العلم أولو وليعلم :أي ﴾ٱۡۡلَقَذَُهوََ﴿ القرآن ﴾رذ

َِّٰطََإَِلََََّٰويَۡهِديَ ﴿ برهاناا  اآلن لموهع كام عياناا  احلق أنه الساعة جميء  التوحيد هو الذي ﴾٦َٱۡۡلَِميدََِٱلَۡعزِيزََِِصَر

ع    التقوى. بلباس والتدر 

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (4) َََّٰنَُدلُُّكمَََۡهۡلَ﴿ لبعض بعضهم قال ﴾َكَفُروا ََٱَّلذ  الصلة عليه حممداا  يعنون ﴾رَُجلَ َََعَ

ثكم ﴾يُنَب ِئُُكمَۡ﴿ والسلم قَ َُكذََُمز ِۡقتُمََۡإِذَا﴿ األعاجيب بأعجب حيد  قَ َلَِفََإِنذُكمََُۡمَمزذ
 إنكم ﴾٧ََجِديدَ ََخلۡ

َزق   أن بعد جديداا  خلقاا  ت نشؤون  تراباا. تصري بحيث ،وتفريق متزيق كل أجسادكم مت 
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ىََّٰ﴿ (8) ۡفََتَ
َ
ََأ ََََِعَ مََكِذبِتًاَٱّللذ

َ
 جنون   ﴾ِجنذُۢةۚرَبِهِۦَأ

 يقولون: )أقول: نهلسا عىل يلقيهو ذلك، يومهه

 اهلل فردَ  !جنون به أم ،متعمداا  تعاىل اهلل عىل فرتىأ

َبَلَِ﴿ (باآلخرة يؤمنون ال بل ،ال :عليهم تعاىل
ِينََ َّٰلَِ،َٱلَۡعَذابََِِفََبِٱٓأۡلِخَرةََِيُۡؤِمنُونََََلََٱَّلذ َل َوَٱلضذ
هم، عليهم تعاىل اهلل من رد   ﴾٨َٱۡۡلَعِيدَِ  ترديد 

 وهو القسمني؛ من أفظع هو ما هلم وإثبات  

 ي رجى ال بحيث الصواب، عن البعيد الضلل

 العذاب. من مؤَداه هو وما منه، اخللص

فَلَمَۡ﴿ (9)
َ
يِۡديِهمَََۡبۡيََََمِتاَإَِلَََّٰيََرۡوا ََأ

َ
ََخلَۡفُهمََوَمِتاَأ

ِنََ َمِتا ءََِم  ۡرِضَ َٱلسذ
َ
ََإِن،ََوٱۡۡل

ۡ
ذَشأ ۡرَضََبِِهمََََُنِۡسۡفََن

َ
وََۡٱۡۡل

َ
َأ

ِنَََِتاكَِسفَ ََعلَۡيِهمََۡنُۡسقِۡطَ َمِتا ءِ ََم   بام تذكري   ﴾ٱلسذ

 وما تعاىل اهلل قدرة كامل عىل يدل مما يعاينونه

 اإِلحياء   الستحالتهم (إزالةا  )أي: إزاحةا  فيه حيتمل

 :واملعنى عليها. وهتديداا  وهزءاا  افرتاءا  جعلوه حتى

وا م   من بجوانبهم أحاط ما إىل ينظروا فلم أع 

أْ  إِنْ  وإنا السامء؟ أم خلقاا  أشد أهم يتفكروا ومل واألرض السامء ْيِهمْ  ن ْسِقطْ  أ وْ  األ ْرض   هِبِم   ن ْخِسْف  ن ش  ل  فاا  ع   ِكس 

﴿ البينات ظهور بعد باآليات لتكذيبهم
َّٰلِكَََِفََإِنَذ ﴿ عليه يداَلن وما فيهام والتفكر النظر ﴾َذ

 ل داللة ﴾ٓأَليَةَ 

نِيبَ ََعۡبدَ َل ُِك َِ﴿  أمره. يف التأمل كثري يكون إنهف ،ربه إىل راجع   ﴾٩َمُّ

 ،الناس سائر عىل أو بعد. ذ كر ما وهو األنبياء؛ سائر عىل :أي ﴾فَۡضل  ََِمنذِتاََداوُۥدََََءاهَيۡنِتَاََولََقدَۡ﴿ (01)

ن والصوت   وامل لك   والكتاب   النبَوة   فيه فيندرج َِّٰجبِتَاُلَ﴿ احلس  ِِبَََي و 
َ
عي ﴾َمَعُهۥَأ  التسبيح معه (رددي )أي: رج 

 ،فيها ما تأمل إذا التسبيح عىل إياه بحملها أو ،فيها صوته مثل صوت   بخلق إما وذلك الذنب. عىل النوحة وأ

ۡيَ َ﴿ سار حيث معه سريي أو ل   ،والطري اجلبال تأويب   فضلا  منا داود آتينا ولقد :أي ﴾َوٱلطذ  ملا النظم هبذا وب د 

 اديناملنق كالعقلء والطيور اجلبال جعل حيث ،لطانهس وكّبياء شأنه عظم عىل والداللة الفخامة من فيه

ََلذِتا﴿ فيها مشيئته نفاذ يف ألمره
َ
فه ،كالشمع يده يف وجعلناه ﴾١٠َٱۡۡلَِديدََََلَََُوأ   غري من ،يشاء كيف يرص 

 
 إمحاء

 بقَوته. أو بآالته ق  رْ وط  

نَِ﴿ (00)
َ
ْرناه ﴾ٱۡعَمۡلََأ رَۡ﴿ اختذها من أَول   ووه ،واسعات دروعاا  ﴾َسَّٰبَِغَّٰت َ﴿ اعمل أن أم  ِ َِفَََوقَد 

دَِ  ۡ رْ  ﴾ٱلِسذ رْ  أو ،ِحلقها يتناسب بحيث نسجها يف وقد   فتتحَرك(، )أي: فتقلق دقاقاا  جتعلها فل ،مسامريها قد 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڦڦڦڤڦڤڤڤٹ

چچچڃچڃڃڃڄڄڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گگگکککڑکڑژژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھھہ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇڭۇ

ائىىېېېېۉۉ

ۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئائ

ییییىئىئىئېئېئېئ

ىبمبخبحبيئجبىئمئحئجئ

 يثىثمثجثيتىتمتختحتجتيب
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ق. غلظاا  وال ده ،مسَمرة تكن مل دروعه بأن ورد فت خر  َُلَا﴿ :قول ه ويؤي 
َ
يدََُُلُ َُوأ  ﴾ًحِتا ََصَّٰلَََِوٱۡعَملُوا َ﴿ ﴾اْْلَده

َ﴿ وأهله والسلم الصلة عليه لداود فيه الضمري  عليه. فأجازيكم ﴾١١َبَِصي َََتۡعَملُونَََبَِمِتاَإِن ِ

ِيحََََولُِسلَۡيَمَّٰنََ﴿ (01) ا ﴾َشۡهر  َََوَرَواُحَهِتاََشۡهرَ َُغُدوَُّهِتا﴿ الريح له وسَخرنا :أي ﴾ٱلر  ْرهي   مسرية   بالغداة ج 

َسلۡنَِتا﴿ كذلك وبالعيش شهر  
َ
ه   املذاب. النحاسِ  ﴾ٱلۡقِۡطرَِ ََعۡيَََۥَلَََُوأ  من املاء نبوع منه فنبع ،معدنه من له أسال 

ن َََِوِمنََ﴿ باليمن ذلك وكان ،عيناا  سامه ولذلك ،الينبوع ََبِإِۡذنََِيََديۡهَََِبۡيََََيۡعَمُلَََمنَٱَّۡلِ َيَزِغَََۡوَمن﴿ بأمره ﴾َرب ِهۦِ 
ۡمرِنِتَاََعنَۡ﴿ منهم يعدل ومن ﴾ِمۡنُهمَۡ

َ
عِيَََِعَذابََِِمنََۡنُِذقۡهَُ﴿ السلم عليه سليامن طاعة من أمرناه عام ﴾أ  ﴾١٢َٱلسذ

 اآلخرة. عذاب

َحَّٰرِيَبََِمنَيََشِتا ءَََُمِتاََلُۥََيۡعَملُونََ﴿ (01) . ومساكن   حصينة   قصور   ﴾مذ يت رشيفة  م  ب   ألهنا هبا س  ذ   )أي: ي 

ب عنها (ي داف ع   ار   اعتادوا ما عىل السلم عليهم واألنبياء للملئكة اثيلمت هي وصوراا  ﴾َوهََمَّٰثِيَلَ﴿ عليها وحي 

 عليه املحمدي رشعنا هو) جمَدد رشع   التصاوير وحرمة   عبادهتم. نحو فيعبدوا الناس لرياها ،العبادات من

ين له عملوا أهنم روي (والسلم الصلة د   بسط يصعد أن أراد فإذا ،فوقه ونرسين كرسيه أسفل يف أس 

 (القصعة جنس من آنية )أي: وِصحاف ﴾وَِجَفِتانَ ﴿ بأجنحتهام النرسان أظَله قعد وإذا ،يهامذراع له األسدان

َ ََوقُُدور َ﴿ (املاء فيها جيمع التي) الكبار كاحِلياض ﴾َكٱَّۡلََواِبَ﴿ اِسَيَّٰت   األحجار )أي: األثايف عىل ثابتات ﴾رذ

 شكراا  واعبدوه له اعملوا :أي ﴾اَ ُشۡكرَ ََداوُۥدََََلََءاَٱۡعَملُو ا َ﴿ لعظمها عنها تنزل ال (الِقْدر عليها يوضع التي

﴿
ِنَََۡوقَلِيلَ  ُكورََُِعبِتَادِيَََم   ال ذلك ومع ،أوقاته أكثرِ  يف وجوارحه ولسانه بقلبه الشكر أداء عىل املتوَفر ﴾١٣َٱلشذ

 ر.الشك عن عجزه يرى من الشكور :قيل ولذلك ،آخر شكراا  تستدعي نعمة   للشكر توفيقه ألن ،حقه يوىف  

ِتا﴿ (07) ذُهمَََۡمِتا﴿ السلم عليه سليامن عىل :أي ﴾ٱلَۡموَۡتَََعلَۡيهََِقََضۡينِتَاَفَلَمذ ََََّٰدل َ﴿ اجلنَ  دَل  ما ﴾َمۡوهِهِۦ ََََعَ َإِلذ
ۡرِضَََدٓابذةَُ

َ
ة :أي ﴾ٱۡۡل ض  ُكُلَ﴿ (اخلشب تأكل حرشة وهي) األر 

ۡ
َۥ َهَأ هَُه

َ
ِتا﴿ عصاه ﴾ِمنَسأ نََُّهَبَيذنَتَََِخرَذَفَلَمذ  ﴾ٱَّۡلِ

لمت نََُّهَبَيذَنِتَ﴿ السلم عليه سليامن خرَ  فلام )أقول: عليهم األمر التباس بعد اجلن   ع  نَٱَّۡلِ
َ
ََيۡعَلُمونَََََكنُوا ََلذوََۡأ

ن﴿ (عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن قاله ،بالسخرة العمل من الشديد ﴾ٱلُۡمِهيََِٱۡلَعَذاِبََِفَََۡلُِثوا َََمِتاَٱۡلَغۡيَبَ
َ
َلذوََۡأ

لموا يزعمون كام الغيب يعلمون كانوا لو أهنم ﴾١٤َٱلُۡمِهيََِٱلَۡعَذاِبََِفَََۡلِثُوا َََمِتاَٱلَۡغۡيَبَََيۡعلَُمونَََََكنُوا َ ع   موته ل 

 أَسس السلم عليه داود أن وذلك خَر. أن إىل (خدمته يف :أي) تسخريه يف حوالا  بعده يلبثوا فلم ،وقع حينام

 إىل به فوىص ،متامه قبل فامت ،والسلم الصلة عليهام موسى (بيت )أي: فسطاط موضع يف املقدس بيت

م   أجله دنا إذ ،بعد   يتمَ  فلم ،فيه اجلنَ  فاستعمل ،السلم عليه سليامن
ي أن فأراد ،به وأ علِ م  ع   موته عليهم ي 

بِض ،عصاه عىل متكئاا  يصيل فقام ،باب له ليس قوارير من رصحاا  عليه فبنوا فدعاهم ،ليتمَوه  وهو روحه فق 

ة أكلتها حتى كذلك فبقي ،عليها متكئ ض   فوضعوا ،موته وقت يعرفوا أن وأرادوا عنه فتحوا ثم ،فخرَ  األر 

ضة بوا ،مقداراا  وليلة يوماا  فأكلت ،العصا عىل األر   عمره وكان سنة. منذ مات قد فوجدوه ذلك عىل فحس 

ل ك   ،سنة ومخسني ثلثاا  نْي   ألربع املقدس بيت عامرة أوابتد ،سنة عرشة ثلث ابن وهو وم  ض  لكه. من م   م 
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 بن سبأ ألوالد ﴾لَِسبَإ ََََكنَََلََقدَۡ﴿ (07)

 يف ﴾َمۡسَكنِِهمََِۡفَ﴿ قحطان بن يعرب بن يشجب

 ،مأرب هلا يقال باليمن وهي سكناهم؛ مواضع

 علمة   ﴾َءايَة  َ﴿ ثلث مسرية صنعاء وبني بينها

 وأنه ،وعل جل املختار الصانع وجود عىل داَلة

از   ،العجيبة األمور من يشاء ما عىل قادر  جم 

 من مجاعتان واملراد ﴾َجنذتِتَانَِ﴿ وامليسء للمحسن

َ َيَِميَ ََعن﴿ البساتني  من) مجاعة ،﴾وَِشَمِتال 

 كل ،شامله عن ومجاعة بلدهم يمني عن (البساتني

 واحدة جنة كأهنا وتضامهام تقارهبا يف منهام واحدة

ِۡزقََِِمنََُكُوا َ﴿ َََوٱۡشُكُروا َََرب ُِكمََۡر  ۥ   ملا حكاية   ﴾َلُ

 بأهنم داللة   أو ،احلال لسان   أو ،نبيهم هلم قال

ة َ﴿ ذلك هلم يقال بأن أحقاء كانوا َََطي ِبَة ََبَِۡلَ ََوَربي
 بلدة   رزقكم فيها التي البلدة هذه :أي ﴾١٥ََغُفور َ

 رب   شكركم وطلب رزقكم الذي ورب كم ،طي بة

 :قيل يشكره. من (التز )أي: فرطاِت  غفور

 .كاحلية( سم   ذي )كل هاَمة وال عاهة   فيها يكن مل ،وأطيبها البلد أخصب كانت

ۡعرَُضوا َ﴿ (07)
َ
رَۡسلَۡنِتا﴿ الشكر عن ﴾فَأ

َ
 ،(السد   أو ،الشديد املطر سيل   )أي: ﴾ٱلَۡعرِمَََِسۡيَلَََعلَۡيِهمََۡفَأ

ْيل   إليه أضاف  الشجر ماء به (منعت )أي: فحقنت ،بلقيس هلم ضبته (سداا  )أي: راا كْ ِس  عليهم نقب ألنه الس 

لَۡنَُّٰهم﴿ إليه حيتاجون ما مقدار عىل ثقباا  فيه وتركت ُكلَ َذََواَتَََۡجنذتَۡيََِِِبَنذتَۡيِهمَََۡوَبدذ
ُ
 حامض ثمر )أي: ﴾ََخۡط ََأ

ر   أو ثۡلَ ﴿ له شوك ال شجر كل أو ،األراك :وقيل .(م 
َ
ء َََوأ ِنَوَََشۡ  وال ،الطرفاء هو األثل فإن ﴾١٦َيلَ قَلََِِسۡدر ََم 

 يطيب مما (السدر ثمرة )أي: النبق وهو ناه  ج   فإنَ  ،بالقلة السدر ووصف .(الشجر من نوع :والسدر) له ثمر

نَت نْيِ  البدل وتسمية البساتني. يف ي غرس ولذلك ،أكله م. للمشاكلة ج   والتهك 

َّٰلَِكَ﴿ (04)  إليهم بعث أنه روي إِذ بالرسل، بكفرهم أو النعمة فراهنمبك ﴾َكَفُروا َ َبَِمِتاََجَزۡيَنَُّٰهمََذ

ََنَُجَّٰزِيَ ََوَهۡلَ﴿ فكذبوهم نبياا  عرش ثلثة  يف البليغ إال هبم فعلنا ما بمثل نجازي وهل ﴾١٧َٱلَۡكُفورَََإِلذ

 الكفر. أو الكفران

ََّٰرۡكنَِتاَٱلذِتََٱلُۡقَرىََوبَۡيَََبَيۡنَُهمََۡوََجَعلۡنِتَا﴿ (08) َىقُرَ ﴿ الشام قرى وهي أهلها؛ عىل وسعةبالت ﴾فِيَهِتاََب
ۡرنِتَا﴿ السبيل ألبناء ظاهرة (جانبه )أي: الطريق متن راكبة أو لبعض. بعضها يظهر متواصلة ﴾َظَِّٰهَرةَ  َفِيَهِتاََوقَدذ
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ۡيَ َ قيل بحيث ﴾ٱلسذ  الشام يبلغ أن إىل قرية يف (الذاهب )أي: الرائح ويبيت قرية   يف (القادم )أي: الغادي ي 

يذِتاًمِتاََلِتَاِلَََفِيَهِتاَوا َِسيَُ﴿
َ
 األوقات. باختلف فيها األمن خيتلف ال ﴾١٨ََءاِمنِيََ﴿ هنار أو ليل من شئتم متى ﴾َوأ

 األمن. إال فيها تلقون ال وأيامها أعامركم ليايل فيها سريوا أو فيها. سفركم مدة طالت وإن آمنني سريوا أو

سَََۡبۡيََََبَّٰعِدَََۡربذنِتَاََفَقِتالُوا َ﴿ (09)
َ
ل وا النعمة (بطِروا )أي: أرِشوا ﴾َفِتارِنِتَاأ  اهلل فسألوا إرسائيل، كبني العافية وم 

د الرواحل بركوب الفقراء عىل فيها ليتطاولوا (صحارى )أي: مفاوز الشام وبني بينهم جيعل أن تعاىل  وتزو 

نُفَسُهمَََۡوَظلَُمو ا َ﴿ املتوسطة القرى بتخريب تعاىل اهلل فأجاهبم األزواد،
َ
وا ومل النعمة بطروا حيث ﴾أ  هبا يعتد 

َحِتادِيَثََفََجَعلَۡنَُّٰهمَۡ﴿
َ
ب   تعجباا  هبم الناس يتحدث ﴾أ ْ ثل   وض   طرق يف تفرقوا :أي) سبأ أيدي تفرقوا فيقولون: م 

َ َُكذَََوَمزذقَۡنَُّٰهمَۡ﴿ (شتى ق   بتهامة، وجذام بيثرب، وأنامر بالشام، منهم غسان حلق حتى التفريق، غاية ففَرقناهم ﴾ُمَمزذ

﴿ بعامن واألزد
َّٰلَِكََِفََإِنَذ  النعم. عىل ﴾١٩ََشُكور َ﴿ املعايص عن ﴾َصبذِتار ََل ُِك ََِٓأَلَيَّٰت َ﴿ ذ كِر فيام ﴾َذ

َقَََولََقدَۡ﴿ (11)  أنه ظن حيث )أقول: صادقاا  وجده أو ،ظنَه حَقق :أي ﴾َظنذُهۥَإِبۡلِيُسَََعلَيِۡهمَََۡصدذ

ََفَٱتذبَُعوهَُ﴿ (همءإغوا يستطيع ِنَََِتافَرِيقَ َإِلذ  باإِلضافة وتقليلهم بعوه.يتَ  مل املؤمنون هم فريقاا  إال ﴾٢٠َٱلُۡمۡؤِمنِيَََم 

 املخلصون. وهم ،العصيان يف يتبعوه مل املؤمنني فرق من فريقاا  إال أو الكفار. إىل

ِنََعلَۡيِهمََلُۥَََكنََََوَمِتا﴿ (10) َ﴿ واالستغواء بالوسوسة واستيلء تسل ط ﴾ُسلَۡطَّٰنَ َم  َيُۡؤِمنَََُمنََِلَۡعلَمَََإِلذ
نََۡبِٱٓأۡلِخَرةَِ رََِفََِمۡنَهِتاَُهوَََِممذ . من املؤمن ليتمَيز أو اجلزاء. عليه يرتتب تعلقاا  بذلك علمنا ليتعلق إال ﴾َشك    الشاك 

ر   من ليؤمن أو د  ر   من ويشك إيامنه ق  د   يؤمن نم بني التفرقة ونظهر ونميز :أي ﴾َِلَۡعَلمََ﴿ )أقول: ضلله ق 

ََََّٰوَربَُّكَ﴿ (دترد  و شك يف هو ممن خرةآلبا ءَ َُك ََََِعَ ََََشۡ  حمافظ. ﴾٢١ََحفِيظ 

ِينَََٱۡدُعوا َ﴿ :للمرشكني ﴾قُلَِ﴿ (11) ِن﴿ آهلة زعمتموهم :أي ﴾زََعۡمتُمَٱَّلذ ََُِدونََِم   :واملعنى ﴾ٱّللذ

كم فيام ادعوهم  إشعاراا  عنهم أجاب ثم ،اكمدعو صح إن لكم يستجيبون لعلهم ض دفع أو نفع جلب من هيم 

ة ََِمۡثَقِتاَلَََيۡملُِكونََََلَ﴿ :فقال ،(دليل بدون الدعوى وهي) املكابرة يقبل ال وأنه اجلواب بتعني  أو خري من ﴾ذَرذ

َمََّٰوَّٰتََِِفَ﴿ رش ۡرِضََِفَََوَلََٱلسذ
َ
 أرضية وبعضها والكواكب كامللئكة ساموية بعضها آهلتهم ألن ،ما أْمر   يف ﴾ٱۡۡل

 ال ،رشكة من ﴾ُِشۡكَ َِمنَفِيِهَمِتاَلَُهمَََۡوَمِتا﴿ وأرضية ساموية واخلري للرش القريبة األسباب ألن أو م.كاألصنا

لقاا  لكاا  وال خ  ِنَِمنُۡهمََلُۥََوَمِتا﴿ م   أمرمها. تدبري عىل يعينه ﴾٢٢ََظِهي ََم 
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َفََّٰعةََُهَنَفعَََُوَلَ﴿ (11) َۥ َٱلشذ  تنفعهم فل ﴾ِعنَدهُ

 عند الشفاعة تنفع ال إذ ،ونيزعم كام أيضاا  شفاعة

َ﴿ تعاىل اهلل ذِنَََلَِمنََۡإِلذ
َ
ۥ ََأ  أو ،ي شفع أن له أذن ﴾َلُ

ََٰٓ﴿ شأنه لعلو   له ي شفع أن أذن ِعَََإِذَاََحتذ ََعنَفُز 
شف إذا حتى فزعني يرتبصون :أي ﴾قُلُوبِِهمَۡ  ك 

 باإِلذن هلم واملشفوع الشافعني قلوب عن الفزع

 ﴾َربُُّكۡمَ َقِتَاَلَََمِتاذَا﴿ :ضلبع بعضهم قال ﴾قِتَالُوا َ﴿

 القول   قال :قالوا ﴾ٱۡۡلَقذ ََقَِتالُوا َ﴿ الشفاعة؟ يف

 وهم ارتىض؛ ملن بالشفاعة اإِلذن وهو احلَق؛

 العلو   ذو ﴾٢٣َٱلَۡكبِيََُٱلَۡعِلََُّوَُهوََ﴿ املؤمنون

ل كلَِّ ليس ،والكّبياء  أن األنبياء من نبي وال م 

 .لوع جَل  بإذنه إال اليوم ذلك يتكلم

ِنَََيَۡرزُقُُكمََمنَقُۡلَ﴿ (17) َمََّٰوَّٰتََِم  َٱلسذ
ۡرِضَ 
َ
ُ ََقُلَََِوٱۡۡل  إشعار   وفيه سواه. جواب ال إذ ﴾ٱّللذ

 يف (وتوقفوا ترَددوا) تلعثموا أو سكتوا إن بأهنم

ون فهم ،اإِللزام خمافة اجلواب  بقلوهبم به مقر 

وََِۡإَونذِتا َ﴿
َ
وََُۡهًدىَلََعَلَََّٰإِيذِتاُكمََۡأ

َ
َََِّٰفََأ بِيَ َلَ َضَل دين من الفريقني أحد وإن :أي ﴾٢٤َمُّ ىل به واملرشكني املوح   ل ع 

 املبني. والضلل اهلدى من األمرين أحد

ََقُل﴿ (17) ِتا ََلُونَََ ََتُۡسََلذ ۡجَرۡمنَِتاََعمذ
َ
ِتاَُلََ ََنُۡسَََوَلََأ ل   هذا ﴾٢٥ََتۡعَملُونََََعمذ  يف وأبلغ   اإلنصاف يف أ ْدخ 

 املخاطبني. إىل والعمل أنفسهم إىل اإلجرام سند  أ   ثحي ،التواضع( )أي: اإلخبات

ني ي دخل بأن ويفصل حيكم ﴾بِٱۡۡلَق ََِبَيۡنَنِتَاََيۡفتَحََُُثمَذ﴿ القيامة يوم ﴾َربُّنَِتاَبَيۡنَنَِتاَََيَۡمعََُقُۡلَ﴿ (17)  املِحق 

 ﴾٢٦َٱلَۡعلِيمَُ﴿ (الفهم عىل ملشكلةا )أي: املنغلقة القضايا يف الفاصل احلاكم ﴾ٱلَۡفتذِتاحََُوَُهوََ﴿ النار واملبطِلني اجلنة

 به. ي قىض أن ينبغي بام

ُروِنَََقُۡلَ﴿ (14)
َ
ِينَََأ ۡۡلَۡقتُمَٱَّلذ

َ
ََك َء ََبِهِۦَأ  العبادة استحقاق يف تعاىل اهللب أحلقتموهم صفة بأي ألرى ﴾ُُشَ

ََُُهوَََبَۡلَ﴿ املقايسة لإبطا بعد املشاركة عن هلم ردع   ﴾لََكذ َ﴿  وكامل بالغلبة املوصوف ﴾٢٧َِكيمَُٱۡلَََۡٱلَۡعزِيزََُٱّللذ

قون وهؤالء ،واحلكمة القدرة  رأساا. والقدرة العلم قبول عن )متمن عة( متأبية بالذلة مَتِسمون به امللح 

رَۡسلَۡنََّٰكَََوَمِتا َ﴿ (18)
َ
ََأ َايرَ َونَذََِابَِشيَ ﴿ اإِلبلغ يف هلم جامعاا  إال أو هلم. عامة إرسالة إال ﴾ل ِلنذِتاِسَََكٓافذةَ َإِلذ

ۡكََثََََوَلَِّٰكنَذ
َ
 خمالفتك. عىل جهل هم فيحمل هم ﴾٢٨ََيۡعلَُمونََََلََٱَلذِتاِسََأ
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ر به املبرَش  يعنون ﴾ٱلۡوَۡعدَََُهََّٰذاََمَتََّٰ﴿ جهلهم فرط من ﴾َويَُقولُونََ﴿ (19)  :بقوله املوعود أو عنه. واملنذ 

 واملؤمنني. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول به خياطبون ﴾٢٩ََصَِّٰدقِيَََُكنتُمََۡإِن﴿ [17 ]سبأ: ﴾َرب ناُبَيْنَناََُيَْمعُ ﴿

ِيَعِتادََُلذُكمَقُل﴿ (11) َ﴿ يوم   وعد   ﴾يَۡومَ َم   فاجأكم. إذا ﴾٣٠َتَۡستَۡقِدُمونََََوَلَََسِتاَعةَ ََعۡنهََُِخُرونَََ َۡتَۡسَتََلذ

 واإلنكار. التعنت من بسؤاهلم قصدوه ملا مطابقاا  جاء هتديد   جواب   وهو

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (10) ِيََوَلََٱلُۡقرَۡءانََِبَِهََّٰذاَنُّۡؤِمنَََلَنَا ََكَفُروَٱَّلذ  الدالة الكتب من تقَدمه بام وال ﴾يََديۡهَِ ََبۡيَََبِٱَّلذ

 ،كتبهم يف نعته جيدون أهنم فأخّبوهم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن الكتاب أهل سألوا مكة كفار إن قيل النعت. عىل

َّٰلُِمونَََإِذََِهََرىََََٰٓولَوَۡ﴿ القيامة يوم   يديه بني الذي :وقيل ذلك. وقالوا فغضبوا  يف :أي ﴾َرب ِِهمََِۡعندََََموۡقُوفُونَََٱلظذ

ََإَِلََََّٰبۡعُضُهمََۡيَرِۡجعَُ﴿ املحاسبة موضع ِينََََيُقوُلَ﴿ القول ويرتاجعون يتحاورون ﴾ٱلَۡقۡوَلَََبۡعض   ﴾ٱۡستُۡضعُِفوا ََٱَّلذ

ِينََ﴿ األتباع يقول وا ََلَِّلذ نتُمََۡلَۡوَل َ﴿ للرؤساء ﴾ٱۡستَۡكَِبُ
َ
كم إضللكم لوال ﴾أ انا وصد  َلَُكنذِتا﴿ اإِليامن عن إي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول باتباع ﴾٣١َُمۡؤِمنِيََ
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ِينَََقِتَاَلَ﴿ (11) وا ََٱَّلذ ِينَََٱۡستَۡكَِبُ َٱۡستُۡضعُِفو ا ََلَِّلذ
ََنۡنَُ،
َ
َبَۡلَََجِتا َءُكمَ َإِذَََۡبۡعدَََٱلُۡهَدىََََّٰعنَََِصَدۡدَنَُّٰكمََۡأ

ۡرِِميَََُكنتُم ينصا كانوا أهنم أنكروا ﴾٣٢َُّمُّ  )أي: د 

 الذين هم أهنم وأثبتوا ،اإِليامن عن هلم (مانعني

وا  وآثروا اهلدى عن أعرضوا حيث ،أنفسهم صد 

 عليه. التقليد

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (11) ِينَََٱۡستُۡضعُِفوا ََٱَّلذ وا ََلَِّلذ َٱۡستَۡكَِبُ
ۡلَََِمۡكرََُبَۡلَ  إجرامنا يكن مل :أي ﴾َوٱَلذَهِتارََِٱلذ

 وهناراا  ليلا  (قائاما  )أي: ائباا د لنا مكركم بل ،الصادَ 

َإِذَۡ﴿ رأينا علينا (أعميتم )أي: أعورتم حتى
ُمُروَننِتَا َ

ۡ
نَهَأ

َ
ََِنذۡكُفرَََأ َۥ ََوجَنَۡعَلََبِٱّللذ نَدادَ ََلُ

َ
وا ََا َأ َِسُّ

َ
ََوأ

ِتاَٱَلذَداَمةََ ُوا ََلَمذ
َ
ر   ﴾ٱلَۡعَذاَبَ ََرأ  الفريقان وأضم 

 عن كل   وأخفاها ،واإلضلل الضلل عىل الندامة

ََّٰلََوََجَعلَۡنِتا﴿ التعيري خمافة صاحبه ۡغَل
َ
ۡعنِتَاقََِِفَ َٱۡۡل

َ
َأ

ِينََ  بالظاهر فجاء أعناقهم. يف :أي ﴾َكَفُروا َ َٱَّلذ

هم (ترصحياا  )أي: تنوهياا   بموجب وإشعاراا  بذم 

َََُيَۡزۡونََََهۡلَ﴿ إغلهلم  أعامهلم. عىل ءا جزا إال ي فعل ما هبم ي فعل ال :أي ﴾٣٣ََيۡعَملُونَََََكنُوا َََمِتاَإِلذ

رَۡسلۡنَِتاََوَمِتا َ﴿ (17)
َ
ِنَقَۡريَة ََِفََأ ِذيرَ َم 

ََنذ نِي   مما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسلية   ﴾ُمَۡتَفُوَهِتا ََقِتَاَلََإِلذ  من به (ابتيل )أي: م 

 يف واالهنامك الدنيا بزخارف واملفاخرة   التكّب   إليه ماملعظ   الداعي ألنَ  بالتكذيب منياملتنع   وختصيص قومه.

وا ولذلك ،منها حيظ   مل بمن واالستهانة اتالشهو م ضم  رِۡسلۡتُمَبَِمِتا ََإِنذِتا﴿ :فقالوا التكذيب إىل واملفاخرة التهك 
ُ
َأ

 ﴾.٣٤ََكَّٰفُِرونَََبِهِۦ

ۡكََثََََُنۡنَََُوقِتَالُوا َ﴿ (17)
َ
ََأ ۡمَوَّٰل 

َ
ۡوَلَّٰدَ َأ

َ
بِيَََََنۡنَََُوَمِتا﴿ أمكن إن تَدعونه بام أ ْوىل فنحن ﴾اَوأ  إما ﴾٣٥َبُِمَعذذ

نا ألنه أو ،يكون ال العذاب ألن م   بالعذاب. هييننا فل بذلك أكر 

﴿ حل سباهنم: رداا  ﴾قُۡلَ﴿ (71)
ََإِنَذ ِ ِۡزَقََيَبُۡسُطَََرب  تلف ولذلك ﴾َويَۡقِدرََُيََشِتا ءََُلَِمنَٱلر   األشخاص فيه خي 

ۡكََثََََوَلَِّٰكنَذ﴿ ئتهبمشي يكن مل يوجبانه وهوان   لِكرامة ذلك كان ولو والصفات، اخلصائص يف املتامثلة
َ
ََلََٱَلذِتاِسََأ

  :تعاىل قال كام للستدراج يكون ما وكثرياا  والكرامة، للرشف واألوالد األموال كثرة أن فيظنون ﴾٣٦ََيۡعلَُمونََ

َّٰلُُكمَََۡوَمِتا َ﴿ (14) ۡمَو
َ
ۡوَلَُّٰدُكمََوَل ََأ

َ
ِبُُكمََۡبِٱلذِتََأ َ﴿ قربةا  ﴾ُزلَۡفَََِٰٓعنَدنِتَاَُتَقر   ﴾ِتاَصَّٰلِحَ َوََعِمَلََاَمنََءََََمنََۡإِلذ

ب ال واألوالد األموال   :أي  اخلري   ولده ويعل م تعاىل اهلل سبيل يف ماله ينفق الذي الصالح املؤمن   إال أحداا  تقر 

پپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگگگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭۓۓےےھھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئوئوئەئەئائائى

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 حبجبيئىئحئمئجئییی
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َلَٰٓئَِكَ﴿ الصلح عىل ويرب يه و 
ُ
ۡعِفَََجَزا ءََُلَُهمََۡفَأ وا أنْ  ﴾ٱلض ِ از  َِفََُهمَۡوََََعِملُوا ََبَِمِتا﴿ فوقه فام عرش   إىل الضعف   جي 

َِّٰتَ  املكاره. من ﴾٣٧ََءاِمنُونَََٱلُۡغُرَف

ِينََ﴿ (18) َّٰتِنَِتاَِف ََيَۡسَعۡونََََوٱَّلذ  أهنم ظان ني أو ألنبيائنا. مسابقني ﴾ُمَعَِّٰجزِينََ﴿ فيها والطعن بالرد   ﴾َءاَي

َلَٰٓئَِكَ﴿ يفوتوننا و 
ُ
ونَََٱلَۡعَذابََِِفََأ  ﴾.٣٨َُُمَۡۡضُ

ََإِنَذَقُۡلَ﴿ (19) ِ ِۡزَقَٱلَيَبُۡسُطَََرب  َََويَۡقِدرََُِعبِتَادِهِۦَِمنََۡيََشِتا ءََُلَِمنَر  ۥ  ع ﴾َلُ  ،أخرى عليه ويضي ق تارة عليه يوس 

ََإِنَذَقُۡلَ﴿ تعاىل: قوله يف [17 ]اآلية: )يف سبق وما ،وقتني باعتبار واحد شخص يف فهذا ِ ِۡزَقََيَبُۡسُطَََرب  َيََشِتا ءََُلَِمنَٱلر 
نَفۡقتُمََوَمِتا َ﴿ تكرير فل ،شخصني يف فإنه( ﴾َويَۡقِدرَُ

َ
ِنَأ ء ََم  َۥ ََفُهوَََََشۡ َوَُهوََ﴿ آجلا  أو عاجلا  إما عوضاا؛ ﴾ُُيۡلُِفُه

َّٰزِقِيََََخۡيَُ  لرازقَيته. حقيقة   ال ،رزقه إيصال يف (واسطة )أي: وسط   غريه فإنَ  ﴾٣٩َٱلرذ
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 املستكِّبين ﴾ِتاَۡجِيعَ ََُيُۡۡشُُهمَََۡويَوۡمََ﴿ (71)

فني َهَُٰٓؤَل ءََِلِلَۡمَلَٰٓئَِكةََِيُقوُلََُثمَذ﴿ واملستضع 
َ
َأ

 للمرشكني تقريعاا  ﴾٤٠ََيۡعبُُدونَََََكنُوا ََإِيذِتاُكمَۡ

 من يتوقعون عام هلم وإقناطاا  هلم وتبكيتاا 

 أرشف ألهنم امللئكة وختصيص   شفاعتهم.

 وألن ،منهم للخطاب والصاحلون رشكائهم

 وأصل ه. الرشك مبدأ   عبادهتم

ََُسۡبَحَّٰنََكََقِتَالُوا َ﴿ (70)
َ
 ﴾ُدونِِهمَ َِمنََوِلُّنَِتاَنَتَأ

 بيننا مواالة ال ،دوهنم من نواليه الذي أنت

 الرضا من براءهتم بذلك بَينوا كأهنم وبينهم.

وا ذلك عن أضبوا ثم بعبادهتم  دوهمعبَ  أهنم ونف 

نذ َََيۡعبُُدونَََََكنُوا ََبَۡلَ﴿ :بقوهلم احلقيقة عىل  ﴾ٱَّۡلِ

 اهلل. غري ةعباد يف أطاعوهم حيث ،الشياطني   :أي

 أهنم إليهم وخيي لون هلم يتمَثلون كانوا :وقيل

ۡكََثُُهم﴿ فيعبدوهنم امللئكة
َ
ۡؤِمنُونَََبِِهمَأ  ﴾٤١َمُّ

 واألكثر   ،للمرشكني أو لإِلنس األول الضمري

. الثاين والضمري ،الكل بمعنى  لْلِجن 

َََبۡعُضُكمَََۡيۡملُِكَََلََفَٱۡلَۡومََ﴿ (71)  دار   الدار ألن ،وعل جل له كله فيه األمر إذ ﴾اََض َ ََوَلََِتانذۡفعَ َِۡلَۡعض 

 
 
ِينََََوَنُقوُلَ﴿ وحده املجازي وهو جزاء ََعَذاَبََُذوقُوا َ﴿ (]النسفي[ موضعها غري يف العبادة )بوضع ﴾َظلَُموا ََلَِّلذ
بُونَََبَِهِتاَُكنتُمَٱلذِتََٱَلذِتارَِ ِ  .﴾٤٢َهَُكذ 

َّٰتَََُعلَۡيِهمََُۡتۡتَلَََِّٰإَوذَا﴿ (71) َ﴿ والسلم الصلة عليه حمَمداا  ي عنون ﴾َهََّٰذا َََمِتاَقِتَالُوا َََبي َِنَّٰتَ َنِتَاَءاَي َيُرِيدََُرَُجلَ َإِلذ
ن
َ
ُكمََۡأ ِتاَيَُصدذ  ي عنون ﴾َهََّٰذا َََمِتاََوقِتَالُوا َ﴿ (يستحدثه )أي: يستبدعه بام فيستتبعكم ﴾َءابِتَا ؤُُكمَََۡيۡعبُدََََُكنََََعمذ

ۡفََتَ ﴿ الواقع فيه ما مطابقة لعدم ﴾إِفۡكَ َإِلذ َ﴿ القرآن ِينََََوقَِتاَلَ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل إىل بإضافته ﴾ىَ مُّ ََكَفُروا ََٱَّلذ
ِتاَلِلَۡحق َِ  وإعجازه لفظه باعتبار وهذا ،معناه باعتبار واألول ،للقرآن أو ،لإلسلم أو النبوة ألمرِ  ﴾َجِتا َءُهمََۡلَمذ

َََهََّٰذا ََإِنَۡ﴿ بِيَ َِسۡحرَ َإِلذ  .سحرَيت ه   ظاهر   ﴾٤٣َمُّ

ِنََءاَتۡيَنَُّٰهمََوَمِتا َ﴿ (77) رَۡسلۡنَِتا َََوَمِتا َ﴿ اإِلرشاك صحة عىل دليل فيها ﴾يَۡدرُُسوَنَهِتا ََُكتُبَ َم 
َ
َِمنََقۡبلََكََإَِلِۡهمََۡأ

ِذير َ
 الشبهة؟ هذه هلم وقع أين فمن ،له وجه   ال أنْ  قبل   من بان وقد تركه. عىل وينذرهم إليه يدعوهم ﴾٤٤َنذ

  :تعاىل فقال هَددهم ثم لرأهيم. والتسفيه مهل التجهيل غاية يف وهذا

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڱڱڳڳڳگڳگگگکک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓےےھھھھہہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئەئوئەئائائىى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

ختحتيبجتىبمبخبحبيئجبىئمئحئجئیی

 جخمحجحمجحجيثىثمثجثيتىتمت
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َبَ﴿ (77) ِينََََوَكذذ  آتينا ما عرش هؤالء بلغ وما ﴾َءاَتۡيَنَُّٰهمَََۡمِتا ََِمۡعَشِتارَََبَلَُغوا َََوَمِتا﴿ بواكذَ  كام ﴾َقۡبلِِهمََِۡمنَٱَّلذ

بُوا َ﴿ واهلدى تالبينا من هؤالء آتينا ما عرش أولئك بلغ   ما أو املال. وكثرة العمر وطول القوة من أولئك َفََكذذ
 فليحذرْ  هلم؟ نكريي كان فكيف ،بالتدمري إنكاري جاءهم رسيل بواكذَ  فحني ﴾٤٥َنَِكيََََِكنَََفََكۡيَفََرُُسِل َ

 مثله. من هؤالء

ِعُظُكمَإِنذَمِتا ََقُۡلَ﴿ (77)
َ
َِّٰحَدة  ََأ ن﴿ :عليه دَل  ما هي واحدة؛ بخصلة لكم وأنصح   أ ْرِشدكم ﴾بَِو

َ
ََتُقوُموا ََأ

َِ  املراء عن معرضاا  تعاىل اهلل لوجه خالصاا  األمر يف االنتصاب   أو .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جملس من القيام وهو ﴾ّلِلذ

ََّٰدىََََّٰمۡثَنََّٰ﴿ والتقليد قني ﴾َوفَُر ش االزدحام فإن ،واحداا  وواحداا  ،اثنني اثنني متفر   القول وخيلط اخلاطر يشو 

ُروا َ َُثمَذ﴿ د أمر يف ﴾َتتََفكذ ِنَبَِصِتاِحبُِكمََمِتا﴿ والسلم الصلة عليه حقيقته لتعلموا به اءج وما ملسو هيلع هللا ىلص حمم   ﴾ِجنذة  ََم 

 ترجيح يف كاف   عقله رجاحة من عرفوا ما أنَ  عىل هلم منب ه استئناف   أو ذلك. عىل حيمله جنون   به ما فتعلموا

 عىل فيفتضح ،هانبّب ثوق  وو ق  حتق   غري من عظيم وخطب خطري أمر الدعاء يتصدى أن يدعه ال فإنه ،صدقه

ََُهوَََإِنَۡ﴿ كثرية؟ معجزات إليه انضمَ  وقد فكيف ،اهللك إىل نفسه ويلقي ،األشهاد رؤوس ََبۡيَََلذُكمَنَِذيرَ َإِلذ
َدامه ﴾٤٦ََشِديدَ ََعَذاب ََيََديَۡ  .(أواهنا وأقبل   ابتدأْت  حني )أي: الساعة نسم يف مبعوث ألنه ،ق 

َۡلُُكمََمِتاَقُۡلَ﴿ (74)
َ
ِنَََۡسأ ۡجر ََم 

َ
 نفي   واملراد   ﴾لَُكۡمَ ََفُهوََ﴿ الرسالة عىل أجر من سألتكم يشء أي   ﴾أ

 أن إما ألنه ،عليه دنيوي نفع توقع وإما ،اجلنون إما :األمرين ألحد مستلزماا  التنب ؤ جعل كأنه عنه. السؤال

اا  ،لغريه أو لغرض يكون  سأهلم ما هبا مراد   وصولةم «ما» :وقيل منهام. كلا  نفى ثم ،أحدمها يلزم كان ما وأي 

مُُْما﴿ :تعاىل بقوله ْسئَل ك 
َ
نَُُْعلَيْهُهُأ ْجرُ ُمه

َ
نُُْشاءََُُمنُُْإهَلُُأ

َ
ذَُُأ َُُرب هُهُإهىلَُيَتخه  :تعاىل وقولِه ،[77 :الفرقان] ﴾َسبهيل 

سَُُْلُ﴿
َ
ُأ

َ
مُْأ ْجرا َُُعلَيْهُهُل ك 

َ
ُُالَْموََدةَُُإهَلُُأ ْرَبُُفه َإِنَۡ﴿ قرباهم وقرباه ،ينفعهم يلالسب واختاذ .[11 :الشورى] ﴾الْق 

ۡجرِيََ
َ
ََأ ََإِلذ ِ ََََعَ َََّٰوَُهوَََٱّللذ ء ََُك ََََِعَ  نَيتي. وخلوص   صدقي يعلم مَطلع   ﴾٤٧ََشِهيدَ َََشۡ

ََإِنَذَقُۡلَ﴿ (78) ِ  به يرمي أو عباده. من (خيتاره )أي: جيتبيه من عىل وينزله يلقيه ﴾بِٱۡۡلَق َََِيۡقِذُفَََرب 

 وإفشائه اإِلسلم بإظهار وعداا  فيكون ،اآلفاق أقطار إىل به يرمي أو (،ويعلوه يغلبه ي:)أ فيدمغه الباطل

َّٰمَُ﴿  .﴾٤٨َٱلُۡغيُوبَََِعلذ
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ََوَمِتا﴿ اإِلسلم :أي ﴾ٱۡۡلَقَََُّجِتا ءَََقُۡلَ﴿ (79)
 :أي ،الباطل وزهق ﴾٤٩َيُعِيدَََُوَمِتاَٱۡلَبَِّٰطُلََُيۡبِدئَُ

 بليسإ الباطل :وقيل أثر. له يبق   مل بحيث ،الرشك

 أو ،يعيده وال خلقاا  ينشئ ال :واملعنى ،الصنم أو

 يعيده. وال ألهله خرياا  يبدئ ال

َفَإِنذَمِتا َ﴿ احلق عن ﴾َضلَلُۡتََإِنَقُۡلَ﴿ (71)
ِضلَُّ
َ
َََّٰأ  ألنه عليها ضليل وبال   فإنَ  ﴾َنۡفِسَ َََعَ

 بالسوء واألمارة   بالذات اجلاهلة هي إذ ،بسببها

ََِٱۡهتََديُۡتََِإَونَِ﴿ ِ  ََإَِلَذَيُوِحَ ََمِتافَب  االهتداء فإنَ  ﴾َرب 

 يدِرك ﴾٥٠َقَرِيب َََسِميعَ َإِنذُهۥ﴿ وتوفيقه هبدايته

 أخفاه. وإن ل هعْ وفِ  ومهتد   ضال   كل   قول  

 أو املوت عند ﴾فَزُِعوا ََإِذََۡهََرىََََٰٓولَوَۡ﴿ (70)

 تقديره ،حمذوف   «ل وْ » وجواب بدر. يوم أو البعث

 اهلل يفوتون فل ﴾فَوَۡتََفََلَ﴿ فظيعاا  أمراا  لرأيت

ب   تعاىل ن   أو هبر  ِخُذوا َ﴿ حتص 
ُ
َكنَ َِمنََوأ َقَرِيبَ َمذ

 املوقف من أو بطنها. إىل األرض ظهر من ﴾٥١

 القليب. إىل بدر صحراء من أو النار. إىل

ََّٰ﴿ والسلم الصلة عليه دبمحمَ  ﴾بِهِۦََءاَمنذِتاََوقِتَالُو ا َ﴿ (71) نذ
َ
 يتناولوا أن هلم أين ومن ﴾ِتاوُُشَٱَلذنَََلَُهمَََُوأ

َكنَ َِمن﴿ سهلا  تناوالا  اإِليامن د   وقد ،التكليف حي ز يف فإنه ﴾٥٢َبَعِيدَ َمذ ع   عنهم. ب 

ان   ذلك قبلِ  من ﴾َقۡبُل ََِمن﴿ بالعذاب أو والسلم. الصلة عليه بمحمد ﴾بِهِۦََكَفُروا َََوقَدَۡ﴿ (71)  أو 

 والسلم الصلة عليه الرسول يف هلم ي ظهر مل بام ويتكلمون ،بالظن وي رمجون ﴾بِٱلَۡغۡيبَََِويَۡقِذفُونََ﴿ التكليف

َكنَ َِمن﴿ نفيه عىل البت   من العذاب يف أو املطاعن. من ب ه   وهو أمره. من بعيد جانب من ﴾٥٣َبَعِيدَ َمذ  التي الش 

ل) قبل   من حكاه كام اآلخرة حال أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر يف متَحلوها  يف حلاهلم متثيل ولعله .(املكر ةشدَ  :والتمح 

 حلوقه. يف للظن جمال ال بعيد مكان من يراه ال شيئاا  يرمي من بحال ذلك

ۡشيِتَاِعِهمَفُعَِلَََكَمِتا﴿ النار من به والنجاة اإِليامن نفع من ﴾يَۡشتَُهونََََمِتاََوبَۡيَََبَيۡنَُهمََۡوَِحيَلَ﴿ (77)
َ
ِنَبِأ َم 

رِيبَ ََشك َ َِفََََكنُوا ََإِنذُهمَۡ﴿ (انقرضت التي) الدارجة األمم كفرة من بأشباههم ﴾َقۡبُل َ وقع   ﴾٥٤َمُّ  الريبة. يف م 

 سبأ سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گککککڑڑژژڈ

 ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ
 

 فِتَاِطرَ َُسوَرةَُ

¬ 

ہہۀۀڻڻڻڻں

ۇڭڭڭۓڭۓےےھھھھہہ

ۉېۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ۇئۇئوئوئەئائەئائىىېېې

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 ىبمبخبجبحبيئىئمئجئحئیی
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¬ 
 فاطر سورة

 آية وأربعون مخس وآيُها مكيَّة،

ََِٱۡۡلَۡمدَُ﴿ (0) َمََّٰوَّٰتََِفِتَاِطرََِّلِلذ ۡرِضََٱلسذ
َ
َٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََِجِتاِعلَِ﴿ (مثال غري عىل موجدمها )أي: مبدِعِهام ﴾َوٱۡۡل

 بالوحي رساالته إليهم ل غونيب   ،عباده من والصاحلني السلم عليهم أنبيائه وبني تعاىل اهلل بني وسائط ﴾رُُسًلَ

ِلَ ﴿ وعل جَل  صنعه آثار إليهم يوصلون خلقه وبني بينه أو الصادقة. والرؤيا واإِلهلام و 
ُ
ۡجنَِحة ََأ

َ
ۡثَنَََّٰأ ََّٰثََمذ ََوثَُل

ََّٰعَ   ما نحو هبا يرسعون أو ،ويعرجون هبا ينزلون ،املراتب من هلم ما بتفاوت متفاوتة متعددة أجنحة ذوي ﴾َوُرَب

هم ما عىل فيه فيترصفون ،عليه تعاىل اهلل لهموكَ  ر  ِردْ  مل ولعله به. أم   ،عليها زاد ما ونفي   األعداد خصوصية به ي 

 الشيخان أخرجه احلديث] جناح مئة ست وله املعراج ليلة السلم عليه لجّبي رأى والسلم الصلة عليه أنه ملاروي

 أمر   ال ،حكمته ومؤد ى مشيئته بمقتىض ذلك يف تفاوهتم أن :أي ﴾يََشِتا ُء َََمِتاَٱۡۡلَلۡقََِِفََيَزِيدَُ﴿ تعاىل[ اهلل رمحهام

 العقل وحصافة الصوت وحسن الوجه كملحة واملعاين؛ الصور زيادات متناولة واآلية ذواهتم. تستدعيه

﴿ النفس وسامحة (وإحكامه متانته )أي:
َََإِنَذ َََّٰٱّللذ ء ََُك ََََِعَ  بالتحصيل شياءاأل بعض وختصيص   ﴾١َقَِديرَ َََشۡ

 اإلرادة. جهة من هو إنام بعض دون

ِتا﴿ (1) َََُيۡفتَحََِمذ َفََلَ﴿ ونبَوة   وعلم   وصحة   وأْمن   كنعمة   ﴾رذۡۡحَة ََِمن﴿ ويرسل هلم يطلِق ما ﴾لِلنذِتاِسََٱّللذ
ََِمنَ ﴿ ي طلِقه ﴾َلُۥَُمرِۡسَلََفََلََُيۡمِسۡكَََوَمِتا﴿ حيبسها ﴾لََهِتا ََُمۡمِسَكَ ِۦ   ﴾ٱلَۡعزِيزََُوَُهوََ﴿ إمساكه بعد من ﴾َبۡعِده

. بعلم   إال ي فعل ال ﴾٢َٱۡۡلَِكيمَُ﴿ فيه ينازعه أن ألحد ليس ،يشاء ما عىل الغالب  املوجد أنه بنَي  ملا ثم وإتقان 

لك ف   وامللكوت للم  ر   اإِلطلق عىل فيهام واملترص    :تعاىل فقال إنعامه بشكر الناس أم 

َهِتا﴿ (1) يُّ
َ
أ ََِنِۡعَمَتََا َٱۡذُكُروَٱَلذِتاُسَََيَٰٓ ْولِيها وطاعة هبا واالعرتاف حقها بمعرفة احفظوها ﴾َعلَۡيُكۡمَ َٱّللذ  م 

ََغۡيَََُخَّٰلِقَ َِمنَََۡهۡلَ﴿ :تعاىل بقوله به ي رشك أن فيستحق   م دخل ذلك يف لغريه يكون أن أنكر   ثم .(معطيها )أي:
َِ ِنَََيَۡرزُقُُكمَٱّللذ َمِتا ءََِم  ۡرِضَ َٱلسذ

َ
َّٰهََََل َََوٱۡۡل ََإَِل َََُّٰهَو ََإِلذ نذ

َ
 إىل التوحيد عن ت رصفون وجه أي   فمن ﴾٣َهُۡؤفَُكونَََفَأ

 به؟ غريه إرشاك
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بُوكَََِإَون﴿ (7) ِ بَۡتَََفَقدََۡيَُكذ  ِ ِنَرُُسلَ َُكذ  َم 
 تكذيبهم. عىل الصّب يف هبم فتأَس  :أي ﴾َقۡبلَِك َ

ل  » وتنكري   س   التسلية زيادة املقتيض للتعظيم «ر 

ََِِإَوَلَ﴿ رةاملصاب عىل واحلث   ُمورََُهُرَۡجعََُٱّللذ
ُ
 ﴾٤َٱۡۡل

 والتكذيب. الصّب عىل وإياهم فيجازيك

َهِتا﴿ (7) يُّ
َ
أ ََِوَۡعدَََإِنَذَٱَلذِتاُسَََيَٰٓ  باحلرش ﴾ٱّللذ

ْلف   ال ﴾َحق   َ﴿ واجلزاء نذُكمََُفََلَ﴿ فيه خ  ََتُغرذ
ۡنيَِتاَٱۡۡلَيَوَّٰةَُ  طلب عن هبا ع  التمت فيذهلكم ﴾ٱِلُّ

 ،املسلمني بلء هذا )أقول: هلا والسعي اآلخرة

ََوَلَ﴿ (الغفلة بسبب اآلخرة عن والذهول
نذُكم َََِيُغرذ  ن يكمم  ي   بأن ،الشيطان ﴾٥َٱلَۡغُرورََُبِٱّللذ

 وإن فإهنا ،املعصية عىل اإِلرصار مع املغفرة  

م  ال كتناول التوقع هبذا الذنب لكن أمكنت  س 

 تمسكن أن بد ال )أقول: الطبيعة دفع عىل اعتامداا 

 .(ننحرف بالرشيعة نتمسك مل إذا ألننا ،بالرشيعة

(7) ﴿
ۡيَطَّٰنَََإِنَذ َ َلَُكمََۡٱلشذ  عامة عداوةا  ﴾َعُدو 

ُِذوهَُ﴿ قديمة َِحۡزبَُهۥَيَۡدُعوا ََإِنذَمِتا﴿ أحوالكم جمامع يف منه حذر عىل وكونوا ،وأفعالكم عقائدكم يف ﴾َعُدًوا ََفَٱَتذ
ۡصَحَّٰبََِِمنََِۡلَُكونُوا َ

َ
عََِأ  اهلوى اتباع إىل (أتباعه )أي: شيعته دعوة يف لغرضه وبيان   ،لعداوته تقرير   ﴾٦َيَِٱلسذ

 الدنيا. إىل والركون

ِينََ﴿ (4) َ ََعَذابَ َلَُهمَََۡكَفُروا ََٱَّلذ ِينََََشِديد  َّٰلَِحَِّٰتََوََعِملُوا َََءاَمنُوا َََوٱَّلذ ۡغفَِرة ََلَُهمَٱلصذ ۡجرَ َمذ
َ
 ﴾٧ََكبِيَ ََوأ

 عىل كله لألمر وبناء   ،الفارغة لألماين   وقطع   ،خالفه ملن ووعد   ،(الشيطان دعوة )أي: دعاءه أجاب ملن وعيد  

 .الصالح والعمل اإِليامن

َفَمن﴿ (8)
َ
ِتا ََفَرََءاهَََُعَملِهِۦَُسو ءَََُلُۥَُزي ِنَََأ ن :أي ﴾َحَسن  ن   أ ف م  ي  ه   ز  وء ل  ل ب بأن (الشيطان بتزيني) عمله س   غ 

ه (انقلب )أي: انتكس حتى عقله عىل وهواه همْه  و   زَين مل كمن حسناا  والقبيح حقاا  الباطل فرأى رأي   بل ،له ي 

ف ق ف   حتى و  ﴿ عليه؟ هي ما عىل واستقبحها األعامل واستحسن احلَق  عر 
َََفَإِنَذ ََمنََويَۡهِديَيََشِتا ءَََُمنَيُِضلََُّٱّللذ

َ ََعلَۡيِهمَََۡنۡفُسَكََهَۡذَهۡبََفََلََيََشِتا ُء َ لِك فل :أي ﴾َحَسَرَّٰت   عىل وإرصارهم غي هم عىل للحرسات عليهم نفسك هت 

 املقتضية أفعاهلم مساوي ةكثر أو ،أحواهلم عىل اغتاممه تضاعف عىل للداللة احلرسات ومج  ع   التكذيب.

 عىل وايتحرَس  أن للمسلمني بدَ  فل املخالفات يفعل من عىل يتحرَس  كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول دام ما )أقول: فللتأس  

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگککککڑڑژژڈ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئەئەئائائىىېې

ېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئ

ىئيئمئحئجئییییىئىئىئ

جثيتىتمتحتختجتيبىبمبخبحبجب

 مسخسحسجسمخحخمحجخجحمجحجيثىثمث
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﴿ (والسلم الصلة عليه اهلل رسول عليه يتحرَس  ما
َََإِنَذ  عليه. فيجازهيم ﴾٨َيَۡصنَُعونَََبَِمِتاََعلِيُم ََٱّللذ

(9) ﴿َُ ِيَ ََوٱّللذ رَۡسَلََٱَّلذ
َ
َِيَّٰحَََأ ِتاََفُتثِيََُٱلر   الصورة لتلك استحضاراا  املاضية، احلال حكاية عىل ﴾َسَحِتاب 

ي ِت ََبََِلَ َإَِلَََّٰۡقَنَّٰهَُفَسَُ﴿ احلكمة كامل عىل الدالة البديعة ۡحَيۡيَنِتاَمذ
َ
ۡرَضََبِهََِفَأ

َ
 وذكر   منه. النازل باملطر ﴾ٱۡۡل

بْسها بعد ﴾َمۡوهَِهِتا َََبۡعدََ﴿ كذكره السحاب  يف األموات نشور   املوات إحياء مثل أي: ﴾٩َٱلنُُّشورَََُكَذَّٰلَِكَ﴿ ي 

  املقدورَية. صحة

 من فليطلبها :أي ﴾َۡجِيًعِتا ََٱلۡعِزذةََُفَلِلذهَِ﴿ والقوة( العز   )أي: نعةلم َّوا الرشف ﴾ٱلۡعِزذةَََيُرِيدََََُكنََََمن﴿ (01)

ي ُِبََٱلََۡكِمََُيَۡصَعدََُإَِلۡهَِ﴿ كَلها له فإن ،عنده َّٰلِحَََُوٱلَۡعَمُلََٱلطذ ۥ ََٱلصذ  التوحيد وهو العزة؛ به ي طلب ملا بيان   ﴾يَۡرَفُعُه

از   إليه وصعود مها الصالح. والعمل  هبذا العمل وختصيص   بصحيفتهام. الكتبة صعود   أو إيامها. قبوله عن جم 

لفة. من فيه ملِا الرشف لِم   :وقيل امل ل ك. أو به املتكل م أو تعاىل اهلل هو وامل صِعد الك   الذكر اوليتن الَطي ب   اْلك 

 اهلل سبحان وه» :والسلم الصلة عليه وعنه (القرآن قراءة الكل   ورأس )أقول: القرآن وقراءة والدعاء

ج   العبد قاهلا فإذا ،أكّب واهلل اهلل إال إله وال هلل واحلمد ر   مل فإذا ،الرمحن وجه هبا فحَيى السامء إىل امل ل ك   هبا ع 

ِينََ﴿ [الذهبي ووافقه احلاكم صححه] «ي قبل مل صالح عمل يكن َََيۡمُكُرونََََوٱَّلذ ِ ي  رات   ﴾ِتاتََِ ََٱلسذ  يعني السيئات امل ك 

 وقتله حبسه :ثلث إحدى يف الرأي   وتدارسهم الندوة دار يف والسلم الصلة عليه للنبي يشقر مكرات

َ ََعَذابَ َلَُهمَۡ﴿ وإجلئه َلَٰٓئَِكَََوَمۡكرَُ﴿ به يمكرون بام دونه (يباىل   ال )أي: يؤبه ال ﴾َشِديد  و 
ُ
د ﴾١٠ََيبُورََُُهوَََأ  ي فس 

نفذ وال   :تعاىل بقوله عليه دَل  كام ،به تتغري ال مقَدرة   األمور ألن ،ي 

(00) ﴿َُ ِنََخلََقُكمََوٱّللذ يته بخلق ﴾نُّۡطَفة ََِمنَُثمَذ﴿ منه والسلم الصلة عليه آدم بخلق ﴾هَُراب ََم   ذر 

ِتا َََجَعلَُكمََُۡثمَذ﴿ منها ۡزَوَّٰج 
َ
نَثَََِّٰمنََََۡتِۡمُلَََوَمِتا﴿ وإناثاا  ذكراناا  ﴾أ

ُ
ََهََضعَََُوَلََأ ََإِلذ ِمهۦِ 

رَََُوَمِتا﴿ له ومةمعل إاَل  ﴾بِعِلۡ َُيَعمذ
ر ََِمن َعمذ د   وما ﴾مُّ م  نْ  عمرِ  يف ي  ه م   له يعطى بأن ،لغريه املعَمر عمر من ﴾ُعُمرِهِۦ ََِمنََۡيُنَقُصَََوَلَ﴿ الكّب   إىل مصري 

ه املنقوص عمر من ي نقص ال أو ،عمره من ناقص عمر    عمرِ  يف والنقصان الزيادة :وقيل ناقصاا. بجعله عمر 

ه عمرو حَج  إن :فيه يكون أن :مثل اللوح؛ يف أ ثبِتْت  خمتلفة أسباب تبارباع واحد    وإال ،سنة ستون فعمر 

َ﴿ فيوماا  يوماا  عمره صحيفة يف ي كتب فإنه ،وينقيض عمره من يمر   ما بالنقصان املراد :وقيل فأربعون. َِفََإِلذ
 َ  عليهام يَطلع والصحيفة املحفوظ اللوح ل:)أقو الصحيفة أو املحفوظ اللوح أو تعاىل اهلل علم هو ﴾كَِتَّٰب 

 اهلل علم من هو إنام الصحيفة ويف اللوح يف ي كتب وما ،أحد عليه يطلع ال أزيل   وعل جل اهلل وعلم ،امللئكة

﴿ (تعاىل
َّٰلَِكََإِنَذ َََذ ََََِعَ  والنقصان. الزيادة إىل أو ،احلفظ إىل إشارة   ﴾١١َيَِسي ََٱّللذ
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َفَُراتَ ََعۡذبَ ََهََّٰذاَٱۡۡلَۡحَرانََِييَۡستَوَََِوَمِتا﴿ (01)
ابُُهۥََسِتا ٞغِئ َ َِمۡلحَ ََوَهََّٰذاََُشَ َجِتاج 

ُ
ب   ﴾أ ْ  مثل   ض 

 يف املتناهي هو) والفرات   ؛والكافر للمؤمن

 الذي والسائغ ،العطش يكرس الذي (العذوبة

ل رق الذي واألجاج ،انحداره ي سه   بملوحته حي 

َ ََوِمن﴿
ُكلُونَََُك 

ۡ
ِتاَهَأ ِتاَطرَََِۡلۡم 

َِحلۡيَةَ ََوتَۡستَۡخرُِجونَََي  
 فيهام وما البحرين صفة يف استطراد   ﴾هَلۡبَُسوَنَهِتا َ

 وإن- أهنام كام :واملعنى التمثيل. متام أو النعم. من

 حيث من يتساويان ال - الفوائد بعض يف اشرتكا

 ،املاء من بالذات املقصود هو فيام يتساويان ال إهنام

مها خال ط   فإنه ه   أفسده ما أحد   كامل عن وغرَي 

 اتفق وإن والكافر املؤمن يتساوى ال ،فطرته

 كالشجاعة - الصفات بعض يف اشرتاكهام

 اخلاصَية هو فيام الختلفهام - والسخاوة

 األصلية الفطرة عىل أحدمها بقاء وهي العظمى؛

 واليواقيت الآللئ   باْلِحْلي ةَِّ واملراد اآلخر. دون

 فيها بالنقلة تعاىل اهلل فضل من ﴾فَۡضلِهِۦَِمنََِلَبۡتَُغوا َ﴿ بجْرهيا املاء تشق   ﴾اِخرَََموَََفِيهََِٱلُۡفلَۡكَََوهََرى﴿

 ذلك. عىل ﴾١٢َتَۡشُكُرونََََولََعلذُكمَۡ﴿

َۡلََيُولِجَُ﴿ (01) ۡلََِِفََٱَلذَهِتارََََويُولِجََُٱَلذَهِتارََِِفََٱلذ رَََٱلذ ۡمَسََوََسخذ َ ََوٱلَۡقَمَر ََٱلشذ َجلَ َََيۡرِيَُك 
َ
َ َِۡل َسم    هي ﴾مُّ

َّٰلُِكمَُ﴿ القيامة يوم أو ،منتهاه أو ،دوره مدة   َََُذ  وفيها األشياء. هلذه الفاعل إىل اإِلشارة   ﴾ٱلُۡملُۡك َََلَََُربُُّكمََۡٱّللذ

ِينََ﴿ املرتادفة األخبار لثبوت موجبة   هلا فاعليته بأن إشعار    ﴾١٣َيَ قِۡطمََِِمنََيۡملُِكونََََمِتاَُدونِهِۦَِمنَهَۡدُعونََََوٱَّلذ

ده عىل للداللة فافة :والقطمري والربوبية. باأللوهية تفر   .(الرقيقة قرشهتا )أي: النواة ل 

ض سبيل عىل ﴾َسِمُعوا َََولَوَۡ﴿ مجاد   ألهنم ﴾ُدََع َءُكمََۡيَۡسَمُعوا َََلََهَۡدُعوُهمََۡإِن﴿ (07) َٱۡستََجِتابُوا َََمِتا﴿ الفر 
كُِكۡمَ َيَۡكُفُرونَََٱلۡقَِيََّٰمةََِويَۡومََ﴿ هلم تدعون مما منكم ئهملتّب   أو ،اإِلنفاع عىل قدرهتم لعدم ﴾لَُكۡمَ   ﴾بِِۡشۡ

ون هلم. بإرشاككم ِقر  نْت مَُُْما﴿ :يقولون أو ببطلنه. ي  ونَُُإهيَاناُك   ﴾١٤ََخبِي ََِمۡثُلََيُنَب ِئَُكَََوَلَ﴿ [18 :يونس] ﴾َتْعب د 

ّبك وال برِي   ِمْثل   خمّب   باألمر خي   سائر دون احلقيقة عىل به اخلبري فإنه ،وتعاىل سبحانه اهلل وهو ،أخّبك به خ 

 هلم. يَدعون ما ونفي   ،آهلتهم حال من به أ خّب   ما حتقيق واملراد املخِّبين.

َهِتا﴿ (07) يُّ
َ
نتُمََُٱَلذِتاُسَََيَٰٓأ

َ
ِ ََإَِلََٱلُۡفَقَرا ءََُأ ِعن   وما أنفسكم يف ﴾ٱّللذ  الفقراء وتعريف لكم. (ي عِرض )أي: ي 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤ

چچچڃڃڃڃڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںڱںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉېۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ۇئۆئۇئوئوئەئەئائائىىېې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ
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 إىل باإِلضافة اخللئق سائر افتقار وأن الفقراء، هم احتياجهم وكثرة افتقارهم لشدة كأهنم فقرهم، يف بالغةللم

عت د   غري   فقرهم لهَقُ﴿ تعاىل: قال ولذلك (،باإلنسان خاص   فالفقر )أقول: به، م  نْسانُ ُوَخ  يفا ُُاْْله  [18 :النساء] ﴾َضعه

﴿َُ  احلمد. عليهم استحَق  حتى املوجودات، سائر عىل املنِعم اإِلطلق، عىل املستغني ﴾١٥َٱۡۡلَِميدََُٱلَۡغِنََُُّهوَََوَٱّللذ

ََإِن﴿ (07)
ۡ
تََِيُۡذهِۡبُكمََۡيََشأ

ۡ
 تعرفونه. ما غري آخر بعامل   أو ،منكم أطوع آخرين بقوم ﴾١٦ََجِديدَ َِِبَلۡقَ ََويَأ

َّٰلَِكَََوَمِتا﴿ (04) َََذ ََََِعَ ر   ﴾١٧َبَِعزِيز ََٱّللذ .متع أو بمتعذ   رس  

َ َوِۡزرََََوازَِرة ََهَزِرَََُوَلَ﴿ (08) ۡخَرىَّٰ
ُ
ل نَُ﴿ :قوله وأما أخرى. نفس إثم   آثمة نفس   حتمل وال ﴾أ َُوََلَْحمه

مُْ ثْقالَه 
َ
ُُأ ثْقال 

َ
مَُُْمعََُُوأ ثْقالههه

َ
 أثقال مع إضلهلم أثقال حيملون فإهنم ،املِضلني الضالني ففي ،[01 :العنكبوت] ﴾أ

لهلم همأوز ذلك وكل   ،ض  َإَِلََّٰ﴿ األوزار   أثقلها نفس   ﴾ُمۡثَقلَةَ َهَۡدعََُِإَون﴿ غريهم أوزار من يشء فيها ليس ،ار 
ء ََِمۡنهََُُُيَۡمۡلَََلَ﴿ أوزارها بعض حتمل ﴾ِۡحۡلَِهِتا ِْب  مل ﴾ََشۡ ل أن نفى منه. يشء حلمل جت  م   نفى كام ذنب ها عنها حي 

ل أن م  رََذَاَََكنََََولَوَۡ﴿ غريها ذنب   عليها حي  َمِتا﴿ قرابتها ذا املدعو   كان ولو ﴾قُۡرَبَٰٓ ِينَََهُنِذرََُإِنذ ََربذُهمََُيَۡشۡونَََٱَّلذ
 (غيبي   كل ه املؤمن إيامن )أقول: عذاب ه عنهم غائباا  أو خلواهتم. يف الناس عن أو ،عذابه عن غائبني ﴾بِٱلَۡغۡيبَِ

قِتَاُموا َ﴿
َ
ةَ َََوأ لَوَّٰ ََََّٰمنوََ﴿ غري ال باإِلنذار املنتفعون فإهنم ﴾ٱلصذ َمِتا﴿ املعايص دنس من تطَهر ومن ﴾هََزّكذ َََّٰفَإِنذ ََيََتَّكذ

َ ه إذ ﴾َِلَۡفِسهۦِ  ََِِإَوَلَ﴿ هلا نفع   تزكيتهم. عىل فيجازهيم ﴾١٨َٱلَۡمِصيََُٱّللذ
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ۡعَمَََّٰيَۡستَوِيََوَمِتا﴿ (09)
َ
 ﴾١٩ََوٱۡۡلَِصيََُٱۡۡل

 واملؤمن. الكافر

لَُمَُّٰتَََوَلَ﴿ (11)  وال ﴾٢٠َٱَلُّورَََُوَلََٱلظُّ

 احلق. وال الباطل

لَََُّوَلَ﴿ (10) ِ  الثواب وال ﴾٢١َٱۡۡلَُرورَََُوَلََٱلظ 

 العقاب. وال

ۡحيِتَا ءََُيَۡستَوِيََوَمِتا﴿ (11)
َ
َُّٰت َََوَلََٱۡۡل ۡمَو

َ
 ﴾ٱۡۡل

ر متثيل    ،األول من أبلغ   والكافرين للمؤمنني آخ 

. كَرر ولذلك ﴿ واجلهلء للعلامء وقيل الفعل 
َإِنَذ

ََ  آياته لفهم فيوف قه هدايت ه ﴾يََشِتا ُء َََمنَعَُيُۡسمََِٱّللذ

نَتَََوَمِتا َ﴿ بعظاته واالتعاظ (القرآنية)
َ
نَبُِمۡسِمعَ َأ َمذ

ُقبُورََِِفَ
ين لتمثيل ترشيح   ﴾٢٢َٱلۡ  الكفر عىل املرص 

 عنهم. إقناطه يف ومبالغة   ،باألموات

نَتََإِنَۡ﴿ (11)
َ
ََأ  إال عليك فام ﴾٢٣َنَِذيرَ َإِلذ

 إليه لك حيلة وال ،إليك فل سامعاإلِ  أما ،اإِلنذار

 خمتص هذا ألن )أقول: قلوهبم عىل املطبوع يف

 .(وعل جل بمشيئته

ِتا َ﴿ (17) رَۡسلَۡنََّٰكََإِنذ
َ
ني. ﴾بِٱۡۡلَق ََِأ ا﴿ باحلق مصحوباا  إرساالا  أو حِمق  اَ َبَِشي   بالوعد بشرياا  :أي ﴾َونَِذير 

ِنََِۡإَون﴿ احلق بالوعيد ونذيراا  ،احلق ةَ َم  مذ
ُ
َ﴿ عرص   أهلِ  ﴾أ  ينذر عاملِ  أو نبي   من ﴾٢٤َنَِذيرَ َفِيَهِتا﴿ مىض ﴾َخَلََإِلذ

ِرن   وقد سَيام ،البشارة قرينة النذارة بأن للعلم بذكره واالكتفاء عنه.  املقصود هو اإِلنذار ألن أو ،قبل من به ق 

 البعثة. من األهم  

بُوكَََِإَون﴿ (17) ِ َبَََفَقدََۡيَُكذ  ِينََََكذذ  عىل الشاهدة باملعجزات ﴾بِٱۡۡلَي َِنَِّٰتََرُُسلُُهمََجِتا َءۡتُهمَََۡقۡبلِِهمََۡنمََِٱَّلذ

بُرَِ﴿ نبوهتم  .واإِلنجيل كالتوراة ﴾٢٥َٱلُۡمنِيَََِوبِٱلِۡكَتَّٰبَِ﴿ والسلم الصلة عليه إبراهيم كصحف ﴾َوبِٱلزُّ

َخۡذُتََُثمَذ﴿ (17)
َ
ِينَََأ  بالعقوبة. نكاريإ :أي ﴾٢٦َنَِكيََََِكنَََفََكۡيَفَََكَفُروا َ َٱَّلذ

لَمَۡ﴿ (14)
َ
نَذَهَرَََأ

َ
َََأ نَزَلََٱّللذ

َ
َمِتا ءََِِمنَََأ ۡخرَۡجنِتَاََمِتا ءَ َٱلسذ

َ
ۡتَلًِفِتاََثَمَرَّٰتَ َبِهِۦَفَأ َُّٰنَهِتا ََُمُّ لَۡو

َ
ها ﴾أ  عىل ،وأصناف ها أجناس 

ا أو خمتلفة. أصناف ذو منها كل أن بِتَالَََِوِمنََ﴿ ونحومها واخلرضة الصفرة من هيئاهت  دد؛ ذو :أي ﴾ُجَدُد ََٱَّۡلِ  ج 

َ﴿ وطرائق خطط أي ََوَُۡحۡرَ َبِيض  ۡتَلِف  َُّٰنَهِتاَُمُّ لَۡو
َ
 ذو اجلبال ومن :أي ﴾٢٧َُسود ََوََغَرابِيُبَ﴿ والضعف بالشدة ﴾أ

دد رابِيب   ومنها اللون خمتلفة ج   .(السواد يف املتناهي األسود هو والغربيب) اللون متحدة غ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ
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ََِٱَلذِتاِسَََوِمنََ﴿ (18) َوا ب  َََوٱِلذ
َ
ََنَۡعَّٰمََِوٱۡۡل َّٰنُُهۥَُُمۡتَلِف  لَۡو

َ
َّٰلَِكرََأ ََََُيَۡشََإِنذَمِتا﴿ واجلبال الثامر كاختلف ﴾َكَذ َٱّللذ

ََِِمنَۡ ُؤا َرَِعبَِتادِه  ،منه أخشى كان به أعلم   كان فمن ،وأفعاله بصفاته والعلم   املخيش   معرفة   اخلشية رشط   إذ ﴾ٱلُۡعلََمَٰٓ

 إذا )أقول: تعاىل[ اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] «له وأتقاكم هلل أخشاكم إين» :والسلم الصلة عليه قال ولذلك

﴿ (عاملِ  عنه تقولوا فل تعاىل اهلل خياف وال تقوى له ليس عاملاا  رأيتم
َََإِنَذ  لوجوب تعليل   ﴾٢٨ََغُفورَ ََعزِيزَ َٱّللذ

 .عصيانه عن للتائب غفور   ،طغيانه عىل للمرص   معاِقب   أنه عىل لداللته ،اخلشية

(19) ﴿
ِينَََإِنَذ ََِكَِتََّٰبَََيۡتلُونَََٱَّلذ ةا  صارت حتى فيه ما متابعة أو قراءته عىل يداومون ﴾ٱّللذ  هلم ِسم 

قِتَاُموا َ﴿ (القراء آية هذه )أقول: القرآن   تعاىل اهلل بكتاب واملراد وعنواناا.
َ
لَوَّٰةََََوأ نَفُقوا ََٱلصذ

َ
ِتاََوأ اََرزَۡقَنَُّٰهمََِۡممذ َِِس  

 ﴾هَِجََّٰرةَ َيَرُۡجونََ﴿ املفروضة يف والعلنية   ،املسنونة يف الرس   :وقيل إليهام. قصد غري من اتفق   يفك ﴾وََعَلنِيَةَ 

 باخلرسان. هتلك ولن (نافقة هي )أي: تكسد لن ﴾٢٩ََتبُورَََلذن﴿ بالطاعة ثواب   حتصيل  

ِيَُهمَۡ﴿ (11) ُجورَُهمََِۡلُوَف 
ُ
 أعامهلم أجور بنفاقها ليوفيهم تعاىل اهلل عند وتنفق الكساد عنها ينتفي :أي ﴾أ

ِنََويَزِيَدُهم﴿ ََم  طاهتم ﴾َغُفور ََإِنذُهۥ﴿ أعامهلم يقابل ما عىل ﴾فَۡضلِهِۦ    ﴾٣٠ََشُكور َ﴿ (لتجاوزاهتم )أي: لفر 

 عليها. جمازهيم :أي ،لطاعاهتم
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ِيَ ﴿ (10) وَۡحۡينِتَا َََوٱَّلذ
َ
 ﴾ٱلِۡكَتَّٰبََِِمنَََإَِلَۡكََأ

ق ِتاَٱۡۡلَقََُُّهوََ﴿ القرآن يعني ِ  ﴾يََديۡهَِ ََبۡيَََل َِمِتاَُمَصد 

قاا   حقيته ألن ،الساموية الكتب من تقَدمه ملا مصد 

 األحكام وأصول العقائد يف إياه موافقته تستلزم

﴿
َََإِنَذ  بالبواطن عامل   ﴾٣١َبَِصي َََۡلَبُِي ََبِعِبِتَادِهِۦَٱّللذ

 مل النبَوة ينايف ما أحوالك يف كان فلو ،والظواهر

 عيار هو الذي املعجز الكتاب هذا مثل كإلي ي وِح 

 الكتب. سائر عىل (معيار )أي:

ۡوَرۡثنَِتاَُثمَذ﴿ (11)
َ
 بتوريثه حكمنا ﴾ٱلِۡكَتََّٰبََأ

ثه أو منك. ِقه. باملايض عنه فعَّب  ،نور   أو لتحق 

 الكتاب أورثنا )أقول: السالفة األمم من أورثناه

ِينََ﴿ (املحمدية لألمة العظيم القرآن أي َٱَّلذ
 من األمة علامء يعني ﴾ِعبِتَادِنِتَا ََِمنََۡۡصَطَفۡينِتَاٱ

 اهلل فإن ،بأرسهم األمة أو بعدهم. ومن الصحابة

ََظِتالِمَ َفَِمۡنُهمَۡ﴿ األمم سائر عىل اصطفاهم تعاىل
َۡفِسهِۦ ِ ََوِمۡنُهم﴿ به العمل يف بالتقصري ﴾َل 

ۡقتَِصدَ  ِ ََبِإِۡذنَََِرَّٰتَِبِٱۡۡلَيَََۡسِتابُِقَ ََوِمۡنُهمَۡ﴿ األوقات أغلب يف به يعمل ﴾مُّ  العمل. إىل واإِلرشاد التعليم بضم   ﴾ٱّللذ

 خلط الذي :واملقتصد ،املجرم :الظامل :وقيل العامل. :والسابق ،املتعلم :واملقتصد ،اجلاهل :الظامل :وقيل

 الصلة عليه قوله معنى وهو ،مكَفرة سيئاته صارت بحيث حسناته ترَجحت الذي :والسابق ،باليسء الصالح

 فأولئك اقتصدوا الذين وأما ،حساب بغري فيها يرزقون اجلنة يدخلون فأولئك سبقوا الذين أما» :والسلم

بون بسون فأولئك أنفسهم ظلموا الذين وأما ،يسرياا  حساباا  حياس   «برمحته اهلل يتلقاهم ثم املحرش طول يف حي 

َّٰلَِكَ﴿ [مسنده يف تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام أخرجه]  السبق. أو االصطفاء أو التوريث إىل إشارة   ﴾٣٢َٱلَۡكبِيََُلَۡفۡضُلَٱَُهوََََذ

َُّٰتَ﴿ (11) َسِتاوِرَََِمنََۡفِيَهِتاَُُيَلذۡونَََيَۡدُخلُوَنَهِتاََعۡدنَ ََجنذ
َ
َهبَ َِمنَأ

اَ َذَ ب   ِمنْ  :أي ﴾َولُۡؤلُؤ  ه   باللؤلؤ. مرَصع ذ 

ب   ِمنْ  أو ه   .﴾٣٣ََحرِيرَ َفِيَهِتاََوِۡلِتَاُسُهمَۡ﴿ اللؤلؤ صفاء يف ذ 

ََِٱۡۡلَۡمدَََُوقِتَالُوا َ﴿ (17) ِيَ َّلِلذ ۡذَهَبََٱَّلذ
َ
 املعاش أجل من مَههم أو العاقبة. خوف من مَههم ﴾ٱۡۡلََزَنَ ََعنذِتاَأ

﴿ وغريها إبليس وسوسة من أو وآفاته.
 للمطيعني. ﴾٣٤ََشُكورَ ﴿ للمذنبني ﴾لََغُفور َََربذنَِتاَإِنَذ

ِيَ ﴿ (17) َحلذنِتَاَٱَّلذ
َ
ََلَ﴿ عليه واجب ال إذ ،وتفضله إنعامه من ﴾فَۡضلِهِۦَِمن﴿ اإِلقامة دار ﴾ٱلُۡمَقِتاَمةََِدارَََأ

نِتَا نِتَاََوَلَ﴿ تعب   ﴾نََصبَ َفِيَهِتاََيَمسُّ ل   )أي: ك لل ﴾٣٥َلُُغوبَ َفِيَهِتاََيَمسُّ  .تعب( وال )أي: كدَ  وال فيها تكليف ال إذ ،(ثِق 
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ِينََ﴿ (17) كم ال ﴾َعلَۡيِهمََۡۡقَضََّٰيَََُلَََجَهنذمَََنِتَارََُلَُهمَََۡكَفُروا َََوٱَّلذ  ﴾َفيَُموهُوا َ﴿ ثان   بموت عليهم حي 

ُفَََوَلَ﴿ فيترسحيوا ِنَََۡعۡنُهمَُُيَفذ َّٰلَِكَ﴿ (إيقادها )أي: إسعارها زيد خبت كلام بل ﴾َعَذابَِهِتا ََم   ذلك مثل ﴾َكَذ

 الكفران. أو الكفر يف مبالغ ﴾٣٦ََكُفور ََُكذََجَنۡزِي﴿ اجلزاء

 جلهر االستغاثة يف استعمل الصياح وهو الرصاخ من يستغيثون. ﴾فِيَهِتاَونََيَۡصَطرِخََُوَُهمَۡ﴿ (14)

ۡخرِۡجنَِتاََربذنِتَا َ﴿ صوته املستغيث
َ
ِيََغۡيََََصَّٰلًِحِتاََنۡعَمۡلََأ  الصالح العمل وتقييد   القول. بإضامر ﴾َنۡعَمُل ََُكنذِتاَٱَّلذ

 ،لتلفيه استخراجهم بأن واإلشعار ،به واالعرتاف الصالح غري من عملوه ما عىل للتحرس   املذكور بالوصف

وََ﴿ خلف ه هلم حتَقق   واآلن صالح أنه حيسبون كانوا وأهنم
َ
ِرُۡكمَلَمََۡأ ِتاَُنَعم  رََُمذ رََََمنَفِيهَََِيتََذكذ َوََجِتا َءُكمََُهََذكذ

َكر   ما»و ،هلم وتوبيخ تعاىل اهلل من جواب   ﴾ٱَلذِذيُر َ ت ذ   التفكر من هفي املكلف يمَكن عمر كل يتناول «فيه ي 

 آدم ابن إىل فيه اهلل أعذر الذي العمر» :والسلم الصلة عليه وعنه الستني. إىل العرشين بني ما :وقيل والتذكر.

ر  ») [تعاىل اهلل رمحه البخاري يف أصله احلديث] «سنة ستون ْبِق  مل :أي «فيه تعاىل اهلل أ عذ   حيث ،للعتذار موضعاا  فيه ي 

 العقل :وقيل ،الكتاب أو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي وهو النذير؛ وجاءكم عَمرناكم :قال كأنه (يعتذر ومل املدة هذه طول أمهله

َّٰلِِميََََفَمِتاَفَُذوقُوا َ﴿ األقارب موت أو الشيب أو  عنهم. العذاب يدفع ﴾٣٧َنذِصيَ َِمنَلِلظذ

(18) ﴿
َََإِنَذ َّٰلِمََُٱّللذ َمََّٰوَّٰتَََِغۡيبَََِع ۡرِضَ َٱلسذ

َ
ََعلِيُم ََإِنذُهۥ﴿ أحواهلم عليه خيفى فل ،خافية   عليه خيفى ال ﴾َوٱۡۡل

ُدورََِبَِذاتَِ  بغريها. أعلم   كان يكون ما أخفى وهي الصدور مضمرات علم إذا ألنه ،له تعليل ﴾٣٨َٱلصُّ
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ِيَُهوََ﴿ (19) َِفَََخَلَٰٓئَِفَََجَعلَُكمََۡٱَّلذ
ۡرِضَ 
َ
 :وقيل فيها. الترصف مقاليد إليكم يلقي ﴾ٱۡۡل

َۥ ََفَعلَۡيهََِرَََكفََََفَمن﴿ خلف بعد خلفاا   ﴾ُكۡفُرهُ

َّٰفِرِينَََيَزِيدَََُوَلَ﴿ كفره جزاء   َِعندَََُكۡفرُُهمََۡٱلَۡك
َََرب ِِهمَۡ ِتا ََإِلذ َّٰفِرِينَََيَزِيدَََُوَلَ،ََمۡقت  ََُكۡفرُُهمََۡٱلَۡك َإِلذ
ا  أن عىل للداللة والتكرير له. بيان   ﴾٣٩ََخَسِتار 

 مستقل األمرين من واحد لكل الكفر اقتضاء

 واملراد   عنه. التجنب ووجوب قبحه باقتضاء

 ،تعاىل اهلل مقت   - البغض أشد وهو - باملقت

 اآلخرة. خسار   وباخل سار

رََءۡيتُمََۡقُۡلَ﴿ (71)
َ
ََك َءُكمََُأ ِينَََُُشَ َهَۡدُعونَََٱَّلذ

ََُِدونََِِمن  إليهم واإِلضافة آهلتهم. يعني ﴾ٱّللذ

 فيام ألنفسهم أو تعاىل، هلل رشكاء جعلوهم ألهنم

َ﴿ يملكونه
َ
ۡرِضََِمنََََخلَُقوا َََمِتاذَاَُروِنَأ

َ
 كأنه ﴾ٱۡۡل

 جزء أَي  أروين ،الرشكاء هؤالء عن أخّبوين :قال

وا األرض من مَۡ﴿ بخلقه؟ استبد 
َ
َِفََُِشۡكَ َلَُهمََۡأ

َمََّٰوَّٰتَِ مَۡ﴿ ذاتية؟ األلوهية يف رشكة بذلك فاستحقوا السموات خلق يف تعاىل اهلل مع رشكة هلم أم ﴾ٱلسذ
َ
َأ

ََََّٰفُهمَۡ﴿ رشكاء اختذناهم أنا عىل ينطق ﴾كَِتَّٰب ِتاََءاَتۡيَنَُّٰهمَۡ ِۡنُهَ َبَي ِنَتَ َََعَ َجة عىل ﴾م   هلم بأن الكتاب ذلك من ح 

علية رشكة َّٰلُِمونَََيَعِدََُإِنَبَۡلَ﴿ بأجر( مرشوطة )أي: ج  َََبۡعًضِتاََبۡعُضُهمَٱلظذ  احلجج أنواع نفى مل ا ﴾٤٠َُغُروًراَإِلذ

  أو ،األخلف   األسلِف  تغرير وهو ،عليه ممحله ما بذكر عنه أضب   ذلك يف
ِ
 شفعاء بأهنم ،األتباع   الرؤساء

 إليه. بالتقرب هلم يشفعون تعاىل اهلل عند

(70) ﴿
َََإِنَذ َمََّٰوَّٰتََُِيۡمِسُكََٱّللذ ۡرَضََٱلسذ

َ
نََوٱۡۡل

َ
 من له بد ال بقائه حال املمكن فإن ،تزوال أن كراهة   ﴾هَُزوَل ََأ

ۡمَسَكُهَمِتاَإِنَََۡزاََلِتَا َََولَئِن﴿ منع   اإِلمساك ألن تزوال أن يمنعهام أو حافظ.
َ
َحدَ َِمنَۡ﴿ أمسكهام ما ﴾أ

َ
ِنَ َأ ََم   ﴾َبۡعِدهِۦ  

اََحلِيًمِتاَََكنَََإِنذُهۥ﴿ الزوال بعد من أو تعاىل، اهلل بعد من ا بأن جديرتني وكانتا أمسكهام حيث ﴾٤١ََغُفور   هت  د 

ُُتَكادُ ﴿ :تعاىل قال كام ،هداا  نْهُ ُتََفَطْرنَُيَُُالَسماوات  َُُوتَنَْشق ُُمه رْض 
َ
رُ ُاْْل بَال َُُوََته  .[91 :مريم] ﴾َهّدا ُُاْله

قَۡسُموا َ﴿ (71)
َ
َََِوأ يَۡمَّٰنِِهمَََۡجۡهدَََبِٱّللذ

َ
َُكوُننَذَنَِذير َََجِتا َءُهمََۡلَئِنَأ ۡهَدىَََّٰلذ

َ
َمِمَ َإِۡحَدىَِمنََۡأ

ُ
 قريشاا  أن وذلك ﴾ٱۡۡل

 ِمنْ  أ ْهدى لنكون نَ  رسول أتانا لو ،والنصارى اليهود اهلل لعن :قالوا مرسله كذبوا الكتاب أهل أن بلغهم مل ا

ى مِ  إِْحد  ى هي فيها يقال التي األمة من أو وغريهم. والنصارى اليهودِ  األمم؛ من واحدة من :أي ،اأْل م   إِْحد 
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مِ  ِتا﴿ واالستقامة اهلدى يف غريها عىل هلا تفضيلا  اأْل م  ِتا﴿ والسلم الصلة عليه حممداا  يعني ﴾نَِذيرَ ََجِتا َءُهمََۡفَلَمذ َمذ
َ﴿ جميئ ه أو ،النذير :أي ﴾َزاَدُهمَۡ  احلق. عن تباعداا  ﴾٤٢َُنُفوًراَإِلذ

ا﴿ (71) ۡرِضََِفََٱۡستِۡكبِتَار 
َ
يِّي ََوَمۡكرَََٱۡۡل  حييط وال ﴾َُيِيقَََُوَلَ﴿ السيئ املكر مكروا وإن أصله ﴾ٱلسذ

ي ِئََُٱلَۡمۡكرَُ﴿ ََٱلسذ ۡهلََِإِلذ
َ
َبِأ َ﴿ ينتظرون ﴾يَنُظُرونََََفَهۡلَ﴿ بدر يوم هبم حاق وقد ،املاكر وهو ﴾هۦِ  َُسنذَتََإِلذ

لَِي َ وذ
َ
نَة   ﴾ٱۡۡل بيهم بتعذيب فيهم تعاىل اهلل س  ََِلُِسنذتََََِتِدَََفَلَن﴿ مكذ  ََِلُِسنذتََََِتِدََََولَنََتۡبِديل  ََٱّللذ  ﴾٤٣َََتۡوِيًلََٱّللذ
هلا ال إذ هلا وال ،تعذيباا  لتعذيبا غري بجعله يبد  بني من ينقله نبأ حيو   اهلل لسنة جتد فلن )أقول: غريهم إىل املكذ 

 تتبَدل ولن تتغرَي  لن و ،سبحانه دونه احلكم يبَدل ال إذ ،قضائه لوح يف وثبت به مشيئته تعلقت إن :تبديلا  تعاىل

 .(خلقه يف تعاىل سنته

وََ﴿ (77)
َ
ۡرَِفََيَِسُيوا ََلَمََۡأ

َ
َّٰقِبَةََََُكنََََكۡيَفَََفيَنُظُروا ََِضَٱۡۡل ِينََََع  بام عليهم استشهاد   ﴾َقۡبلِِهمََِۡمنَٱَّلذ

سايرهم يف يشاهدونه َشدَذََوََكنُو ا َ﴿ املاضني آثار من والعراق واليمن الشام إىل (سريهم )أي: م 
َ
ََوَمِتاَقُوذة  ََِمۡنُهمََۡأ

ََََُكنََ ء ََِمنَِلُۡعِجَزهُۥَٱّللذ َمََّٰوَّٰتََِِفَ﴿ هويفوت ليسبقه ﴾ََشۡ ۡرِضَ َِفَََوَلََٱلسذ
َ
ِتاَََكنَََإِنذُهۥَٱۡۡل  ِعلاما ) كلها باألشياء ﴾َعلِيم 

َدد ال أزلياا  غرَي  وال جي  ا﴿ (ي   عليها. ﴾٤٤ََقِدير 
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ََُيَُؤاِخذَََُولَوَۡ﴿ (77)  من ﴾َكَسبُوا ََبَِمِتاَٱَلذِتاَسََٱّللذ

َََّٰهََركََََمِتا﴿ املعايص َِمن﴿ األرض ظهر ﴾َظۡهرَِهِتاَََعَ
 معاصيهم. بشؤم عليها تدب   نسمة من ﴾َدٓابذة َ

 :تعاىل لقوله ،وحده اإِلنس بالدابة املراد :وقيل

رُُهمَََۡوَلَِّٰكن﴿ ِ َجلَ َإَِلَََٰٓيُؤَخ 
َ
َ َأ َسم    يوم هو ﴾مُّ

َجلُُهمَََۡجِتا ءَََفَإِذَا﴿ القيامة
َ
َََفَإِنَذَأ َبِعِبِتَادِهِۦَََكنَََٱّللذ

 هلم.أعام عىل فيجازهيم ﴾٤٥َبَِصَي ا

 والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

 فاطر سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من

 أمجعني، وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر  العاملني ر 

¬ 
 يس سورة

 آية وثمانون ثلث وآيُها مكيَّة،

(0) ﴿َ  يعني املفرسين: أكثر قال) ﴾١َيس 

 (.ومجاعة جبري بن وسعيد احلسن قاله ملسو هيلع هللا ىلص حممداا 

م. واو الواو ﴾٢َٱۡۡلَِكيمَََِوٱلُۡقۡرَءانَِ﴿ (1)  القس 

نَُ ﴾٣َٱلُۡمرَۡسلِيَََلَِمنَََإِنذَكَ﴿ (1)  أ ْرِسلوا. الذين لَمه

(7) ﴿ََّٰ ۡستَقِيمَ َِصَرَّٰطَ َََعَ  األمور. يف واالستقامة التوحيد وهو ﴾٤َمُّ

 :الرحيم العناد. ذوي أوهام   كتابه نظم بفصاحة الغالب :العزيز) ﴾٥َٱلرذِحيمََِٱلَۡعزِيزََِهزَنِيَلَ﴿ (7)

 .([للنسفي املدارك] الرشاد أويل أفهام خطابه معنى فةبلطا اجلاذب

ِتاََِلُنِذرََ﴿ (7) ِتا ََقَۡوم  نِذرَََمذ
ُ
ر   غري قوماا  ﴾َءابِتَا ؤُُهمََۡأ هم يعني آباؤهم؛ منذ   الفرتة دةم لتطاول ،األقربني آباء 

 غافلون. فإهنم لتنذرهم إليهم أرسلناك :أي ﴾٦ََغَّٰفِلُونََََفُهمَۡ﴿

َََٰٓٱلَۡقۡوُلَََحقَذَلََقدَۡ﴿ (4) ۡكََثِهِمََََۡعَ
َ
َق ) ﴾أ ب   أي :القول   ح  ج  ه يعني (و  نَُ﴿ :قول 

َ
ْمََل

َ
نََُُجَهَنمََُُْل َنةُهُمه ُاْْله

ُ يََُُواَُلاسه ْْجَعه
َ
نَّْ ألهنم ﴾٧َونََيُۡؤِمنَََُلَََفُهمَۡ﴿ [009 :هود] ﴾أ م   ِمم 

لِ  يؤمنون. ال أهنم تعاىل اهلل ع 

ۡعَنَّٰقِِهمََِۡفَ ََجَعلۡنَِتاَإِنذِتا﴿ (8)
َ
ََأ ۡغَلَّٰل 

َ
 تغني ال بحيث قلوهبم عىل والطبع الكفر عىل لتصميمهم تقرير   ﴾أ

َلت بالذين بتمثيلهم ،والنذر اآليات عنهم ۡذقِتَانََِإَِلََفَِهََ﴿ أعناق هم غ 
َ
 فل ،أذقاهنم إىل اصلةو فاألغلل   ﴾ٱۡۡل

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٿٺٺٺڀڀڀڀ

 ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ
 

ََُسوَرةَُ َيس 
¬ 

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگگککککڑڑژژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

 ەئەئائائىىېېېېۉ
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ۡقَمُحونََََفُهم﴿ رؤوسهم ي طأطئون ختل يهم ون رؤوسهم رافعون ﴾٨َمُّ هم غاض   لفت   يلتفتون ال أهنم يف أبصار 

 له. رؤوسهم ي طأطئون وال نحوه أعناقهم يعطفون وال احلق  

يِۡديِهمَََۡبۡيََِِمنَ َوََجَعلَۡنِتا﴿ (9)
َ
اَأ اََخلۡفِِهمَََۡوِمنَََۡسد   َََسد  

َ
ونََََلَََفُهمََۡۡغَشۡيَنَُّٰهمَۡفَأ ان هبم أحاط ﴾٩َُيۡبِصُ د   ،س 

هم فغَطى  ،اجلهالة (حفرةِ  )أي: مطمورةِ  يف حمبوسون أهنم يف ووراءهم قَدامهم ي برصون ال بحيث أبصار 

ل ف   خمزوم؛ بني يف اآليتان :وقيل والدالئل. اآليات يف النظر عن ممنوعون  النبي رأس يرضخ أن جهل أبو ح 

ْت  )أي: اْنث ن ْت  يده رفع فلام ،(ليرضبه )أي: ليدمغه حجر ومعه يصيل وهو فأتاه ،ملسو هيلع هللا ىلص  ولزق ،عنقه إىل (اْلت و 

وه حتى بيده احلجر  فذهب ،احلجر هبذا أقتله أنا :آخر خمزومي   فقال ،فأخّبهم قومه إىل فرجع ،بجهد عنها فك 

 برصه. تعاىل اهلل فأعمى

َََعلَۡيِهمََۡوََسَوا ءَ ﴿ (01)
َ
مََۡنَذۡرَتُهمََۡءأ

َ
 إنذارك عليهم مستو   كفروا الذين إنَ  )أي: ﴾١٠َيُۡؤِمنُونََََلََهُنِذرُۡهمََۡلَمََۡأ

 .(والن ذر اآليات عنهم ت غني وال اهلدى، فيهم ينفع ال يعني: وعدمه،

ُرومة الب غية عليه يرتَتب إنذاراا  ﴾هُنِذرََُإِنذَمِتا﴿ (00)  القرآن   أي: ﴾ۡكرََٱَّل ََِٱتذبَعََََمنَِ﴿ (املطلوبة )أي: الم 

 رسيرته يف أو أهواله. ومعاينة حلوله قبل عقابه وخاف ﴾بِٱلَۡغۡيِبَ َٱلرذۡحَمَّٰنَََوََخِشََ﴿ به والعمل فيه بالتأمل

 واخلشية بالغيب اإليامن إال يبقى ال حينذاك النفس، حجاب يزول أن برشط العبد رسيرة يف هذا يثبت )أقول:

 فإنه ،(مغرور هذا رحيم غفور اهلل إن ويقول: املخالفات يعمل الذيو )أقول: برمحته يغرت   وال ،(الرمحن من

ار منتِقم   رمحن، هو كام وعل جل هَُ﴿ قه  ۡ ِ ۡجر ََبَِمۡغفَِرة ََفَبَۡش 
َ
 ﴾.١١ََكرِيمَ ََوأ

ال أو ،بالبعث األموات   :أي ﴾ٱلَۡمۡوَتَََّٰنُۡحََََِنۡنََُإِنذِتا﴿ (01)  أسلفوا ما ﴾ُموا َقَدَذََمِتاََونَۡكتُُبَ﴿ باهلداية اجله 

﴿ والسيئة احلسنة ﴾َوَءاَثَّٰرَُهۡمَ ﴿ والطاحلة الصاحلة األعامل من
ءَ ََوُّكَذ ۡحَصۡيَنَّٰهََََُشۡ

َ
بِيَ َإَِمِتامَ َِف ََأ  يعني ﴾١٢َمُّ

 علم ،تعاىل اهلل علم وبني املحفوظ اللوح بني فرق هناك ،األزيل وعل جل اهلل علم أو )أقول: املحفوظ اللوح

 .(عليه يطلعون فإهنم املحفوظ اللوح أما ،امللئكة عليه لعتط ال تعاىل اهلل
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ثًَلََلَُهمََوٱَۡضِۡبَ﴿ (01) ۡصَحََّٰبََمذ
َ
 ﴾ٱلَۡقۡريَةََِأ

 والقرية   مثلا. القرية أصحاب مثل هلم اجعل :أي

لون ﴾١٣َٱلُۡمرَۡسلُونََََجِتا َءَهِتاَإِذَۡ﴿ أنطاكية  واملْرس 

ل    أهلها. إىل والسلم الصلة عليه عيسى رس 

  :قوله يف وعل جل نفسه إىل وإضافت ه

رَۡسلَۡنِتا ََإِذَۡ﴿ (07)
َ
 رسوله فِْعل   ألنه ﴾إَِلۡهِمََُأ

 عليهام ويونس يوحنا ومها ﴾ٱثۡنَۡيَِ﴿ وخليفتِه

بُوُهَمِتا﴿ غريمها :وقيل ،السلم ۡزنِتَاَفََكذذ  ﴾َفَعزذ

َإَِلُۡكمَإِنذِتا َََفَقِتالُو ا َ﴿ شمعون وهو ﴾بِثِتَالِث َ﴿ فقَوينا
رۡسََ لِك   ﴾١٤َلُونََمُّ ة كانوا أهنم وذ   أصنام، عب د 

ل  اثنني، والسلم الصلة عليه عيسى إليهم فأرس 

با فلام أ يا املدينة من قر  ، يرعى النجار حبيباا  ر   غناما

 نشفي فقاال: آية؟ أمعكام فقال: فأخّباه فسأهلام

 ولد له وكان واألبرص، األكمه ونّبئ املريض

حاه مريض،  اخلّب، وفشا بيبح فآمن فّبأ، فمس 

 إىل حديث هام وبلغ كثري، خلق أيدهيام عىل فشفي

نْ  نعم، قاال: آهلتنا؟ سوى إله ألنا هلام: وقال امللك،  ثم فحبسهام، أمركام، يف أنظر حتى قال: وآهلتك، أوجدك م 

 وهوأوصل به استأنسوا حتى امللك أصحاب وعارش متنكراا، فدخل شمعون، والسلم الصلة عليه عيسى بعث

بست أنك سمعت   يوماا: له فقال به، فأنِس امللك إىل  فقال فدعامها، ال، قال: يقوالنه؟ ما سمعت   فهل رجلني، ح 

 ما يفعل قاال: وأْوِجزا، ِصفاه :فقال رشيك، له وليس يشء كل خلق الذي اهلل قاال: أرسلكام؟ من شمعون:

ا العينني، مطموس بغلم فدعا لِك،امل   يتمنى ما قاال: آيتكام؟ وما قال: يريد، ما وحيكم يشاء و   انشق حتى اهلل فدع 

 سألت   لو أرأيت   شمعون: له فقال هبام، ينظر مقلتني فصارتا حدقتيه يف فوضعامها ب ندقتني وأخذا برصه، له

، عنك يل ليس قال: الرشف؟ وهلا لك يكون حتى هذا مثل تصنع حتى آهلتك  وال تبرص وال تسمع ال آهلت نا رس 

ِدر   إن قال: ثم تنفع، وال ترض   ا أيام، سبعة منذ مات بغلم فأتوا به، آمنا ميت إحياء عىل إهل كام ق  و  ع   فقام اهلل فد 

ركم وأنا النار، من أودية سبعة يف أ دِخلت إين وقال:  فرأيت السامء أبواب ف تِحت وقال: فآِمنوا، فيه أنتم ما أحذ 

 أَثر قد قوله أن شمعون رأى فلام وهذان، شمعون قال هم؟ ومن امل لِك: لفقا الثلثة، هلؤالء يشفع حسناا  شاباا 

، يف فآمن نصحه فيه ْع   فهلكوا. السلم عليه جّبيل عليهم صاح يؤمن مل ومن مج 

نتُمَََۡمِتا ََقِتَالُوا َ﴿ (07)
َ
ََأ ِۡثلُنَِتاَبََۡشَ َإِلذ نزََََوَمِتا َ﴿ تَدعون بام اختصاصكم تقتيض علينا لكم مِزَية ال ﴾م 

َ
ََلَأ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳگگگگککککڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 جبيئىئمئحئجئیییی
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ءَ َِمنَٱلرذۡحَمَّٰنَُ نتُمََۡإِنَۡ﴿ ورسالة   وحي   ﴾ََشۡ
َ
ََأ  الرسالة. دعوى يف ﴾١٥َهَۡكِذبُونَََإِلذ

دوا ﴾١٦َلَُمرَۡسلُونَََإَِلُۡكمََۡإِنذِتا َََيۡعلَمَََُربُّنَِتاَقِتَالُوا َ﴿ (07)  القسم. جمرى جيري وهو تعاىل اهلل بعلم است شه 

َََعلَۡينِتَا َََوَمِتا﴿ (04) َّٰغََُإِلذ ََۡٱۡۡلََل  لصحته. الشاهدة باآليات البني الظاهر   ﴾١٧َُمبِيَُٱل

نِتَاَإِنذِتاَقِتَالُو ا َ﴿ (08) ۡ ْمنا ﴾بُِكۡمَ ََتَطيذ ِرهم له واستقباحهم اَدعوه ما الستغراهبم وذلك بكم. ت شاء   عنه وتنف 

نذُكم﴿ (]النسفي[ لنشتمنَكم أو لنطردَنكم أو )لنقتلنَكم ﴾لَََنُۡۡجَنذُكمَۡ﴿ هذه مقالتكم عن ﴾هَنتَُهوا ََلذمََۡلَئِن﴿ ََوَلََمسذ
ِنذِتا ََم  ِلمَ ََعَذاب 

َ
 .﴾١٨َأ

َعُكمَََۡطَٰٓئِرُُكمَقِتَالُوا َ﴿ (09) ئِن﴿ وأعاملكم عقيدتكم سوء وهو ،معكم شؤمكم سبب   ﴾مذ
َ
ِۡرهُمَ َأ  ﴾ذُك 

ِعظتم نتُمََۡبَۡلَ﴿ و 
َ
ِۡسِفُونَََقَۡوم ََأ  مرسفون أو الشؤم. جاءكم مَ ث   فِمنْ  ،العصيان يف اإِلرساف عادتكم قوم   ﴾١٩َمُّ

متم توَعدتم ولذلك ،الضلل يف م أن جيب بمن وتشاء  تَّبك ي كر   به. وي 

قَۡصِتاَِمنََۡوََجِتا ءََ﴿ (11)
َ
 آمن ممن وهو ،أصنامهم ينحت وكان ،النجار حبيب هو ﴾يَۡسَعَََّٰرَُجلَ َٱلَۡمِدينَةَِأ

د  الرسل خّب بلغه فلام ،تعاىل اهلل يعبد غار يف نكا :وقيل ،سنة مئة ست وبينهام ،والسلم الصلة عليه بمحم 

ََّٰقۡومََِقَِتاَلَ﴿ دينه وأظهر أتاهم  ﴾.٢٠َٱلُۡمرَۡسلِيَََٱهذبُِعوا َََي

َََمنَٱهذبُِعوا َ﴿ (10) اَلُُكمََۡ ََيَۡسََلذ ۡجر 
َ
ۡهتَُدونَََوَُهم﴿ الرسالة وتبليغ النصح عىل ﴾أ ين. خري إىل ﴾٢١َمُّ  الدار 

ۡعبَََُل ََِلََََوَمِتا﴿ (11)
َ
ِيَدَُأ ل َطف   ﴾َفَطَرِنََٱَّلذ ْعِرض يف بإيراِده اإِلرشاد يف ت   وإحماض لنفسه املناصحة م 

 ،غريه عبادة إىل خالقهم عبادة   تركهم عىل تقريعهم واملراد   هلا. أراد ما هلم أراد حيث ،النصح إخلص( )أي:

  :تعاىل فقال األول املساق ىلإ عاد ثم التهديد. يف مبالغةا  ﴾٢٢َهُرَۡجُعونَََِإَوَلۡهَِ﴿ :قال ولذلك

ِذَُ﴿ (11) َتذ
َ
َ َٱلرذۡحَمَّٰنََُيُرِۡدنََِإِنََءالَِهةًََُدونِهِۦ ََِمنََءأ ََبُِۡض  ََُتۡغنََِلذ  شفاعتهم تنفعني ال ﴾ِتاَ َ َشۡيَََشَفََّٰعتُُهمَََۡعن ِ

 واملظاهرة. بالنرصة ﴾٢٣َيُنقُِذونَََِوَلَ﴿

(17) ﴿ َ اَإِن ِ َّٰلَ َلذِفََإِذ  بِيَ ََضَل اا  يدفع وال ينفع ال ما إيثار   إنَ ف ﴾٢٤َمُّ  عىل املقتِدر اخلالق عىل ما بوجه   ض 

ه   والرض   النفع  عاقل. عىل خيفى ال بني   ضلل   به وإرشاك 

(17) ﴿ َ  ،للرسل اخلطاب :وقيل إيامين. فاسمعوا ﴾٢٥َفَٱۡسَمُعونَِ﴿ خلقكم الذي ﴾بَِرب ُِكمَََۡءاَمنُتََإِن ِ

 يقتلوه. أن قبل نحوهم فأرسع ،مجونهير أخذوا قومه نصح مل ا فإنه

 دخوهلا يف وإذناا  إكراماا  أو ،اجلنة أهل من بأنه له برشى قتلوه ملا ذلك له قيل ﴾ٱَّۡلَنذَة ََٱۡدُخلََِقِيَلَ﴿ (17)

وا ملا أو الشهداء. كسائر َقِتَاَلَ﴿ (تعاىل اهلل رمحه البرصي) احلسن قاله ما عىل اجلنة إىل تعاىل اهلل رفعه بقتله مه 
ََّٰ  .﴾٢٦ََيۡعلَُمونَََقَۡوِمََلَۡيَتََي

ََِلَََغَفرَََبَِمِتا﴿ (14) ِ  اكتساب عىل ليحملهم بحاله قومه ِعلم   متنَى وإنام ﴾٢٧َٱلُۡمۡكَرِميَََِمنَََوََجَعلَِنَََرب 

 األعداء. عىل والرتحم الغيظ كظم يف األولياء دأب عىل والطاعة اإِليامن يف والدخول الكفر عن بالتوبة مثلها

. عىل كان وأنه أمره يف عظيم خطأ عىل كانوا أهنم لمواليع أو  حق 
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نَزَۡلِتَاََوَمِتا َ﴿ (18)
َ
َََّٰأ  من ﴾َبۡعِدهِۦَِمنَ َقَوِۡمهِۦَََعَ

ِنَََُجندَ َِمن﴿ رفعه أو ،إهلكه بعد َمِتا ءََِم   ﴾ٱلسذ

ينا بل ،واخلندق بدر يوم أرسلنا كام إِلهلكهم ف   ك 

ل ك. بصيحة أمرهم  ،كهمإِلهل استحقار   وفيه م 

ََوَمِتا﴿ والسلم الصلة عليه الرسول بتعظيم وإيامء  
 ن نْزل أن حكمتنا يف صح وما ﴾٢٨َُمزنِلِيَََُكنذِتا

 ،سبباا  يشء لكل قَدرنا إذ ،قومه إِلهلك جنداا 

 )أقول: قومك من النتصارك سبباا  ذلك علناوج

 من امللئكة إنزال إىل اهلكهم يف نحتج مل واملعنى

 .(جلهمأل امللئكة زلنيمن كنا وما السامء

 أو األخذة   كانت ما ﴾ََكنَۡتََإِن﴿ (19)

َ﴿ العقوبة    جّبيل هبا صاح ﴾َوَِّٰحَدةَ ََصۡيَحةَ َإِلذ

ََخَِّٰمُدونَََُهمََۡفَإِذَا﴿ (املدينة باب عند) السلم عليه
ب هوا مي تون. ﴾٢٩  كالنار احلَي  أن إىل رمزاا  بالنار ش 

اِدها. وامليت   ،الساطعة م   كر 

ةًَ﴿ (11) ََّٰحِۡسَ َََي ْ  ﴾ٱلۡعِبِتَادِ ََََعَ  من فهذه ،تعايل 

تِيهِمََمِتا﴿ عليها: دل ما وهي فيها، حترضي أن حقها من التي األحوال
ۡ
ِنَيَأ ََرذُسولَ َم   ﴾٣٠َيَۡستَۡهزُِءونَََبِهِۦَََكنُوا ََإِلذ

 وقد عليهم. ي تحرَس  أو وايتحرَس  بأن أِحَقاء   الدارين خري   بنصحهم املنوطِ  املخلِصني بالناصحني املستهزئني فإن

 الثقلني. من واملؤمنون امللئكة   حاهلم عىل (حترَس  )أي: تلَهف

لَمَۡ﴿ (10)
َ
ۡهلَۡكنَِتاََكمَۡ﴿ يعلموا أمل ﴾يََرۡوا ََأ

َ
ِنََََقۡبلَُهمَأ نذُهمََۡٱلُۡقُرونََِم 

َ
ْوا أمل :أي ﴾٣١َيَرِۡجُعونََََلََإَِلِۡهمََۡأ  ير 

نْ  إهلكنا كثرة م قبلهم م   إليهم. راجعني غري كوهن 

َ َِإَون﴿ (11) ِتاَُك  ذمذ ۡينِتَاََۡجِيعَ َل َ ونَََِلذ ون عندنا القرون مجيع إال كل   وما) ﴾٣٢َُُمَۡۡضُ  يوم للحساب حمرض 

 .(عنهام تعاىل اهلل ريض عباس البن املقباس من القيامة.

ذُهمََُوََءايَة َ﴿ (11) ۡرُضََل
َ
ۡحيَۡيَنََّٰهِتاَٱلَۡمۡيتَةََُٱۡۡل

َ
ۡخرَۡجنَََأ

َ
ِتاَِمۡنَهِتاَِتاَوأ ُكلُونَََفَِمۡنهَُ﴿ احل ب   جنس   ﴾َحب  

ۡ
 ألن ﴾٣٣َيَأ

 به. ويعاش يؤكل ما معظم   احل َب 

َّٰتَ َفِيَهِتاَوََجَعۡلنِتَا﴿ (17) ِنََجنذ ِيلَ َم 
ۡعَنَّٰبَ ََنذ

َ
ۡرنِتَا﴿ والعنب النخل أنواع من ﴾َوأ  ﴾٣٤َٱلُۡعيُونََِمِنَََفِيَهِتاََوفَجذ

 .(الينابيع وهي) العيون من شيئاا  :أي

ُكلُوا َ﴿ (17)
ۡ
كِر ما ثمرِ  ﴾َثَمرِهِۦَِمنَِلَأ يِۡديِهۡمَ ََعِملَۡتهَََُوَمِتا﴿ اجلنات وهو ،ذ 

َ
 منه؛ ي َتخذ ما املراد   ﴾أ
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فََلَ﴿ بفعلهم ال تعاىل اهلل بخلق الثمر أن واملراد   ،نافية   ما :وقيل ونحومها. والدبس كالعصري
َ
 ﴾٣٥َيَۡشُكُرونَََأ

 كه.لرت إنكار إنه حيث من بالشكر أمر  

ِيَُسۡبَحَّٰنََ﴿ (17) ۡزَوَّٰجََََخلَقَََٱَّلذ
َ
ِتا﴿ واألصناف األنواع ﴾َُكذَهِتاَٱۡۡل ۡرُضََهُۢنبُِتََِممذ

َ
 النبات من ﴾ٱۡۡل

نُفِسِهمَََۡوِمنَۡ﴿ والشجر
َ
ِتا﴿ واألنثى الذكر ﴾أ ْطلعهم مل مما وأزواجاا  ﴾٣٦ََيۡعلَُمونََََلَََوِممذ  ومل عليه تعاىل اهلل ي 

 .معرفته إىل طريقاا  هلم جيعل

ذُهمَََُوَءايَة َ﴿ (14) ُۡلََل ۡظلُِمونَََُهمَفَإَِذا﴿ مكانه عن ونكشفه نزيله ﴾ٱَلذَهِتارَََِمۡنهََُنَۡسلَخََُٱلذ  داخلون ﴾٣٧َمُّ

 الظلم. يف

ۡمُسَ﴿ (18) ذَهِتا ََلُِمۡستََقر  ََََتۡرِيََوٱلشذ َّٰلَِكَ﴿ دورها إليه ينتهي معنَي  حلد   ﴾ل  التقدير هذا عىل اجلْري   ﴾َذ

ملل املتضمن َعزِيزَََِتۡقِديرَُ﴿ إحصائها عن الِفط ن   (تعجز )أي: تكل   التي ِحك 
 مقدور كل عىل بقدرته الغالِب  ﴾ٱلۡ

ه املحيطِ  ﴾٣٨َٱلَۡعلِيمَِ﴿  معلوم. بكل علم 

ۡرَنَّٰهَََُوٱلَۡقَمرََ﴿ (19)  منازله آخر يف كان فإذا منازل. يف سريه قَدرنا أو ﴾َمنَِتازَِلَ﴿ مسريه قَدرنا ﴾قَدذ

َق  ََّٰ﴿ وسوتق د  ج   كالشمراخ ﴾َكٱلُۡعۡرُجونََََِعدََََحتذ  (واعوَج  ي بس إذا رطب عليه الذي العنقود وهو) املعو 

 العتيق. ﴾٣٩َٱلَۡقِديمَِ﴿

ۡمُسَََلَ﴿ (71) ن﴿ ويتسَهل هلا يصح   ﴾لََهِتا ََيَۢنبَِغََٱلشذ
َ
 خيل ذلك فإن ،سريه رسعة يف ﴾ٱلَۡقَمرَََهُۡدرِكَََأ

ن ُۡلَََوَلَ﴿ ومنافعه آثاره يف أو يوان.احل وتعي ش النبات بتكو   )أي: يعاقبه ولكن ،فيفوته يسبقه ﴾ٱَلذَهِتارِ َََسِتابِقََُٱلذ

﴿ (معه يتعاقب
 َ  .(بسهولة )أي: بانبساط فيه يسريون ﴾٤٠َيَۡسبَُحونَََفَلَك ََِفَََوُّك 
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ذُهمََۡوََءايَة َ﴿ (70) نذِتاَل
َ
ِيذتَُهمَََۡۡحَلۡنَِتاَأ َٱلُۡفلۡكََِِفََذُر 

 نوح   ف لك املراد :وقيل اململوء. ﴾٤١َونَِٱلَۡمۡشحَُ

 فيه ذرياهتم تعاىل اهلل ومحل   ،والسلم الصلة عليه

 أصلهبم ويف ،األقدمني آباءهم فيها مح ل   أنه

 االمتنان. يف أبلغ ألنه الذرية وختصيص ذرياهتم.

ِنَلَُهمَوََخلَۡقنِتَا﴿ (71) ِثۡلِهِۦَم  ْلِك  ِمثل من ﴾م   الف 

 أو الّب  . سفائن فإهنا ،اإِلبل من ﴾٤٢َيَۡرَكبُونََََمِتا﴿

لك )أي: والزوارق السفن من  .(الصغرية الف 

ََِإَون﴿ (71)
ۡ
ذَشأ  ﴾لَُهمََََۡصِيخَََفََلََُنۡغرِۡقُهمََۡن

غيث فل َُهمَََۡوَلَ﴿ الغرق عن حيرسهم هلم م 
 به. املوت من ينجون ﴾٤٣َيُنَقُذونََ

(77) ﴿َ ِنذِتاَرَۡۡحَةَ َإِلذ  رمحةل إال ﴾َوَمَتًَّٰعِتاَم 

ر   زمان   إىل ﴾٤٤َِحيَ َإَِلََّٰ﴿ باحلياة ولتمتيع د   ق 

 آلجاهلم.

يِۡديُكمَََۡبۡيََََمِتاَٱتذُقوا ََلَُهمََُقِيَلََِإَوذَا﴿ (77)
َ
َأ

ل ْت. التي الوقائع   ﴾َخلَۡفُكمَََۡوَمِتا  العذاب أو خ 

دَ   الذنوب من تقدم ما وأ اآلخرة. وعذاب الدنيا أوعذاب األرض. ونوائب السامء نوازل أو اآلخرة. يف امل ع 

 .تعاىل اهلل رمحة راجني لتكونوا ﴾٤٥َهُرَۡۡحُونَََلََعلذُكمَۡ﴿ تأخر وما

تِيِهمََوَمِتا﴿ (77)
ۡ
ِنََۡهَأ ِنَََۡءايَة ََم  َََرب ِِهمَََۡءاَيَّٰتََِم  ا :قال كأنه ﴾٤٦َُمۡعرِِضيََََعۡنَهِتاَََكنُوا ََإِلذ إِذ   اتقوا هلم قيل و 

 عليه. نواومترَ  اعتادوه ألهنم ،أعرضوا العذاب

نفُِقوا ََلَُهمََۡقِيَلََِإَوَذا﴿ (74)
َ
ِتاَأ َََُرزَقَُكمََُِممذ ِينَََقِتَاَلَ﴿ حماوجيكم عىل ﴾ٱّللذ  يعني بالصانع؛ ﴾َكَفُروا ََٱَّلذ

 املساكني عىل بالصدقة أ مروا فإذا زنادقة، بمكة كان عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال) بمكة كانوا معط لةا 

ِينََ﴿ (نحن؟ ونطعمه اهلل ي فقرهأ واهلل، ال قالوا:  بمشيئته األمور وتعليقهم به إقرارهم من هبم اما هتك   ﴾َءاَمنُو ا ََلَِّلذ

ُنۡطعِمَُ﴿
َ
ََُيََشِتا ءََُلذوَََۡمنَأ َۥ َٱّللذ ۡطَعَمُه

َ
 املؤمنني فقراء استطعمهم حني قريش مرشكو قاله وقيل: زعمكم؟ عىل ﴾أ

 اهلل فإن جهالتهم، فرط من وهذا بذلك. أحق   فنحن يطعمهم ومل يطعمهم نأ قادراا  كان المَُ تعاىل اهلل بأن إهياماا 

ث   منها بأسباب، يطعم تعاىل هم الفقراء، إطعام عىل األغنياء ح  نتُمََۡإِنَۡ﴿ له وتوفيق 
َ
ََأ بِيَ ََضَلَّٰلَ َِفََإِلذ  حيث ﴾٤٧َمُّ

 هلم. املؤمنني جلواب حكاية أو هلم، ىلتعا اهلل من جواباا  يكون أن وجيوز .تعاىل اهلل مشيئة خيالف ما أمرمتونا

 البعث. وعد   يعنون ﴾٤٨ََصَِّٰدقِيَََُكنتُمََۡإِنَٱلۡوَۡعدَََُهََّٰذاََمَتََََّٰويَُقولُونََ﴿ (78)
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چچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گگککککڑڑژژڈ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

ىئىئېئېئېئۈئۈئ

يئىئمئحئجئییییىئ

 ختحتجتيبىبمبخبحبجب
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َ﴿ ينتظرون ما ﴾يَنُظُرونََََمِتا﴿ (79) ُخُذُهمَۡ﴿ األوىل النفخة هي ﴾َوَِّٰحَدةَ ََصۡيَحةَ َإِلذ
ۡ
ُمونَََوَُهمََۡهَأ ِ  ﴾٤٩ََُيِص 

 أمرها. بباهلم خيطر ال ومعاملهتم جرهممتا يف يتخاصمون

ۡهلِِهمََۡإَِلََََٰٓوَل َ﴿ أمورهم من يشء يف ﴾هَوِۡصيَةَ َيَۡستَِطيُعونَََفََلَ﴿ (71)
َ
وا ﴾٥٠َيَرِۡجُعونَََأ  بل ،حاهلم فري 

ت هم حيث يموتون  .(تفاجئهم )أي: الصيحة تْبغ 

ورََِِفَََونُفِخََ﴿ (70)  قوله عند «[010 آية:] املؤمنون» سورة يف هتفسري سبق وقد ،ثانية مَرة :أي ﴾ٱلصُّ

خَُُ﴿فَإهَذا :تعاىل ُُن فه ورُهُفه نَساَبُُفََلُُالص 
َ
مُُْأ ِنَََُهمَفَإِذَا﴿ يَتََساَءل وَن﴾َُوَلُُيَْوَمئهذُ ُبَيْنَه  ۡجَداثََِم 

َ
 القبور من ﴾ٱۡۡل

 ي رسعون. ﴾٥١َيَنِسلُونََََرب ِِهمََۡإَِلََّٰ﴿

ََّٰوۡيلَنِتَاَقِتَالُوا َ﴿ (71) ۡرقَِدنِتَاۜۚرَِمنََعثَنِتَابََََمنَ ََي نْ »و نياماا. كانوا أهنم يظنون هلمعقو الختلط بأهنم إشعار ﴾مذ  م 

ث ن ا ع  َبنا ومن :«ب  نا )أي: ه  ا :أي ﴾٥٢َٱلُۡمرَۡسلُونَََوََصَدَقََٱلرذۡحَمَّٰنََُوََعدََََمِتاََهََّٰذا﴿ (نَبه  د   م  ع  ق   الَرمْحن   و  د  ص   و 

ل ون   ق   املْ ْرس   تذكرياا  عنه معدول   ،سؤاهلم عن املؤمنني أو امللئكة جواب هو :وقيل .كلمهم من وهو ،ح 

 هلم. وتقريعاا  لكفرهم

َ﴿ الِفعلة كانت ما ﴾ََكنَۡتََإِن﴿ (71) ۡينِتَاََۡجِيعَ َُهمََۡفَإِذَا﴿ األخرية النفخة هي ﴾َوَِّٰحَدةَ ََصۡيَحةَ َإِلذ َ َِلذ
ونََ  واحلرش. البعث أمرِ  (تسهيل   )أي: ن  هتوي ذلك كل   ويف الصيحة. تلك بمجَردِ  ﴾٥٣َُُمَۡۡضُ

ََُتۡظلَمَََُلََفَٱۡلَۡومََ﴿ (77) َََُتَۡزۡونََََوَلََِتاَ َ َشۡيَََنۡفس   حينئذ هلم يقال ِلما حكاية   ﴾٥٤ََتۡعَملُونَََُكنتُمَََۡمِتاَإِلذ

  :تعاىل قول ه وكذا النفوس. يف له ومتكيناا  للموعود تصويراا 
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(77) ﴿
ۡصَحََّٰبََإِنَذ

َ
َُشُغلَ َِفََۡومََٱۡلَََٱَّۡلَنذةََِأ

َِّٰكُهونََ ذون ﴾٥٥ََف  تنكريِ  ويف النعمة. يف متلذ 

ل  » غ  مْ  ملِا تعظيم   وإهباِمهِ  «ش   )أي: البهجة من فيه ه 

 به حييط ما أعىل أنه عىل وتنبيه   ،ذوالتلذ   (الرسور

نْهه عن (ي ظِهر )أي: وي عرب األفهام  )أي: ك 

 الكلم. (حقيقته

ۡزَوَُّٰجُهمََُۡهمَۡ﴿ (77)
َ
 ظل مجع ﴾ِظَلَّٰلَ َِفَََوأ

﴿َ َرا ئِِكََََعَ
َ
 .﴾٥٦َونَََ َُُمتذِكَ﴿ املزَينة الرسر عىل ﴾ٱۡۡل

َِّٰكَهة ََفِيَهِتاَلَُهمَۡ﴿ (74) ِتاََولَُهمََف ُعونَََمذ  ﴾٥٧َيَدذ

 يتمنَْون. أو ،ألنفسهم به يَدعون ما

َّٰمَ ﴿ (78) َََسَل ِنَقَۡول  َ َم   أن :أي ﴾٥٨َرذِحيمَ َرذب 

 امللئكة. بواسطة عليهم يسل م تعاىل اهلل

َهِتاَٱۡلَۡومََََوٱۡمَتَُّٰزوا َ﴿ (79) يُّ
َ
 ﴾٥٩َٱلُۡمۡجرُِمونَََأ

 اجلنة. إىل هبم ي سار   حني وذلك املؤمنني. عن وانفِردوا

لَمَۡ﴿ (71)
َ
ۡعَهدََۡأ

َ
َّٰبَِنَ َإَِلُۡكمََۡأ نََءاَدمََََي

َ
ََأ َلذ

ۡيَطََّٰن َََتۡعبُُدوا َ  تقريعاا  هلم يقال ما مجلة من ﴾ٱلشذ

ه   حجة.لل وإلزاماا   عبادة عن الزاجرة بعبادته اآلمرة والسمعية العقلية احلجج من هلم نصب ما :إليهم وعهد 

َ َلَُكمََۡإِنذُهۥ﴿ هلا واملزي ن هبا اآلمر   ألنه :الشيطان عبادة   وجعل ها غريه. بِيَ ََعُدو   عبادته عن للمنع تعليل   ﴾٦٠َمُّ

 عليه. حيملهم فيام (له بطاعتهم )أي: بالطاعة

نَِ﴿ (70)
َ
َََهََّٰذاَٱۡعبُُدوِن َََوأ ۡستَقِيمَ َِصَرَّٰط   عبادته. إىل أو ،إليهم عهد ما إىل إشارة   ﴾٦١َمُّ

َضلذَََولََقدَۡ﴿ (71)
َ
ََِمنُكمََۡأ

فَلَمَََۡكثًِيا ََِجبِل  
َ
 مع الشيطان معاداة بيان إىل رجوع   ﴾٦٢ََتۡعقِلُونَََهَُكونُوا ََأ

 اخللق. :ل  بِ واجلِ  ورأي. عقل أدنى له ملن لهإضل ووضوِح  عداوته ظهور

 حَرها ذوقوا ﴾٦٤َهَۡكُفُرونَََُكنتُمََۡبَِمِتاَٱۡلَوۡمَََٱۡصلَوَۡهِتا ٦٣َهُوَعُدونَََُكنتُمََۡٱلذِتَََجَهنذمَََُهَِّٰذهِۦ﴿ (77ـ71)

 الدنيا. يف بكفركم اليوم

َََََٰٓنۡتِمََُٱۡلَۡومََ﴿ (77) َّٰهِِهمََََۡعَ ۡفَو
َ
يَََۡوهَُكل ُِمنِتَا َ﴿ الكلم عن نمنعها ﴾أ

َ
رُۡجلُُهمََوتَۡشَهدََُِديِهمَۡأ

َ
َََكنُوا ََبَِمِتاَأ

 إهنم» :احلديث ويف إياها. تعاىل اهلل إنطاق أو أفعاهلا. عىل وداللتها عليها املعايص آثار بظهور ﴾٦٥َيَۡكِسبُونََ

 :)أقول [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] «وأرجلهم أيدهيم وتتكلم ،أفواههم عىل في ختم وخياِصمون جيحدون

 .(اليوم ذلك من تعاىل اهلل أجارنا ،العذاب من أشد وهي ،الفضاحة فوق فضاحة هذه

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ہہہہۀۀڻڻ

ۓۓےےھھھھ

ۆۇۇڭڭڭڭ

ۅۋۋٴۇۈۈۆ

ائىىېېېېۉۉۅ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 حئجئییییىئىئىئېئ
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َََٰٓلََطَمۡسنِتَاَنََشِتا ءَََُولَوَۡ﴿ (77) ۡعيُنِِهمََََۡعَ
َ
ََّٰطََفَٱۡستَبَُقوا َ﴿ ممسوحة تصري حتى أعينهم ملسحنا ﴾أ َر ِ  ﴾ٱلص 

ََّٰ﴿ سلوكه اعتادوا الذي الطريق إىل فاستبقوا نذ
َ
ونَََفَأ ة   الطريق   ﴾٦٦َُيۡبِصُ  غريه. عن فضلا  السلوك وِجه 

م وإبطال صورهم بتغيري ﴾لََمَسۡخَنَُّٰهمََۡنََشِتا ءَََُولَوَۡ﴿ (74) ََّٰ﴿ ِقواه  مدون بحيث مكاهنم ﴾َمَكنَتِِهمََََۡعَ  جي 

ْرجعون ال   وقيل رجوعاا. وال ﴾٦٧َيَرِۡجُعونََََوَلَ﴿ ذهاباا  ﴾ُمِضي  ِتاَٱۡستََطَُّٰعوا َََفَمِتا﴿ فيه  واملعنى تكذيبهم. عن ي 

ِهد ما ونقضهم بكفرهم أهنم  واقتضاء هلم الرمحة لشمول نفعل مل لكنا ،ذلك هبم ي فعل بأن أحقاء إليهم ع 

 إمهاهلم. احلكمة

ِۡرهَََُوَمن﴿ (78) ِۡسهَُ﴿ عمره نطْل  ومن ﴾نَُّعم  ْبه ﴾ٱۡۡلَلِۡقَ َِفََُنَنك   صوانتقا ضعفه يتزايد يزال فل ،فيه نقل 

نيتِه فََلَ﴿ أمره بدء عليه انك ما عكس ،وقواه ب 
َ
ِدر   من أن ﴾٦٨ََيۡعقِلُونَََأ ِدر   ذلك عىل ق   ،واملسخ الطمس عىل ق 

. عىل أنه غري ،وزيادة عليهام مشتمل فإنه ج   تدر 

ۡعرََََعلذۡمَنَّٰهَََُوَمِتا﴿ (79) ِ . حممداا  إن لقوهلم: رد   ﴾ٱلش   يامثله ال فإنه القرآن، بتعليم الشعر عَلمناه ما أي شاعر 

ى غري ألنه معنى، وال لفظاا  ف  ق  بة التخيلت من الشعراء يتوخاه ما معناه وليس موزون، وال م  رة املرغ   واملنف 

ََيَۢنبَِغَََوَمِتا﴿ ونحوها ۥ   ه   أراد إن له يتأتى وال الشعر له يصح وما ﴾َلُ  طبعه خّبتم ما عىل (الشعر قول )أي: ق ْرض 

 ومسلم البخاري أخرجه] «املطلب عبد ابن أنا كذب ال النبي أنا» السلم:و الصلة عليه وقوله سنة. أربعني من نحواا 

ل» ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله .تعاىل[ اهلل رمحهام ميِت، إِصبع   إال أ ْنِت  ه  بِيلِ  ويف د  ا اهلل س   .تعاىل[ اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] «لقيِت  م 

 للقرآن، الضمري قيل: و املنثورات. تضاعيف يف كثرياا  مثله يقع وقد ذلك، إىل منه وقصد تكلف غري من اتفاقي  

ََُهوَََإِنَۡ﴿ شعراا  يكون أن للقرآن يصح وما أي: ﴿ تعاىل اهلل من وإرشاد ِعظ ة   ﴾ذِۡكرَ َإِلذ
بِيَ ََوقُۡرَءانَ   وكتاب ﴾٦٩َمُّ

 اإِلعجاز. من فيه ملِا البرش، كلم من ليس أنه ظاهر   املعابد، يف ي تىل ساموي  

ُنِذرََ﴿ (41) ِ ِهاما  عاقلا  ﴾َحي  ِتاَََكنََََمن﴿ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أو القرآن   ﴾ل   علم يف مؤمناا  أو كامليت. الغافل فإن ،ف 

ِب   ﴾ٱلَۡقۡوُلَََويَِحقَذ﴿ به املنتِفع ألنه به اإِلنذار وختصيص   باإِليامن. األبدية احلياة فإن ،تعاىل اهلل  العذاب كلمة   وجت 

﴿َ َّٰفِرِينَََََعَ ين ﴾٧٠َٱلَۡك ل هم ر.الكف عىل املرص  ع  نْ  مقابلة يف وج   وسقوط لكفرهم بأهنم إشعاراا  حياا  كان م 

 احلقيقة. يف أموات   تأملهم وعدم حجتهم
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وََ﴿ (40)
َ
نذِتاَيََرۡوا ََلَمََۡأ

َ
ِتاَلَُهمََخلَۡقنِتَاَأ ِمذ ََعِملَۡتََم 

يِۡدينِتَا َ
َ
َلينا مما ﴾أ  إحداثه عىل يقدر ومل إحداثه ت و 

نا ِتا﴿ غري  نَۡعَّٰم 
َ
 بدائع من فيها ملِا بالذكر خَصها ﴾أ

 ﴾٧١ََمَّٰلُِكونَََلََهِتاََفُهمَۡ﴿ املنافع وكثرة الفطرة

 من متمكنون أو إياهم. بتمليكنا هلا متملكون

 )أقول: هلم إياها بتسخرينا فيها فوالترص   ضبطها

 .(وإرادتنا بقدرتنا عِملنا بل ظهري، وال معني غري من

 هلم ةمنقاد وصرَيناها ﴾لَُهمَََۡوذَلذۡلَنََّٰهِتا﴿ (41)

ُكلُونََََوِمۡنَهِتا﴿ مركوهبم ﴾َرُكوبُُهمََۡفَِمۡنَهِتا﴿
ۡ
 ﴾يَأ

 حلمه. يأكلون ما :أي

 اجللود من ﴾َمَنَّٰفِعََُفِيَهِتاََولَُهمَۡ﴿ (41)

 اللبن من ﴾َوَمَشِتارُِبَ ﴿ واألوبار واألصواف

فََلَ﴿
َ
م   ﴾٧٣َيَۡشُكُرونَََأ  إذ ذلك يف تعاىل اهلل نِع 

 التوسل أمكن   ل ما إياها وتذليله هلا خلقه لوال

ل( )أي:  املهمة. املنافع هذه حتصيل إىل التوص 

َُذوا َ﴿ (47) ََُِدونََِِمنََوٱَتذ  أرشكوها ﴾َءالَِهةَ َٱّللذ

د أنه وعلموا املتظاهرة، والنعم الباهرة القدرة تلك منه رأوا ما بعد العبادة يف به ونَََلذَعلذُهمَۡ﴿ هبا املتفر   ﴾٧٤َيُنَصُ
م فيام ينرصوهم أن رجاء هب  ز   :ألهنم بالعكس واألمر األمور. من (أصاهبم )أي: ح 

﴿ آلهلتهم ﴾لَُهمََۡوَُهمََۡنَۡصَُهمََۡيَۡستَِطيُعونََََلَ﴿ (47)
ونَََُجندَ  َۡۡضُ ون   ﴾٧٥َُمُّ د  ع   )أي: والَذب   حلفظهم م 

ون   أو عنهم. (الدفع رْض   هم حم   النار. يف إْثر 

ك فل ﴾َُيُۡزنَكََفََلَ﴿ (47) َُ﴿ هيم   والتهجني بالتكذيب فيك أو ،والرشك باإِلحلاد تعاىل اهلل يف ﴾ُهۡمَ قَۡول

ونََََمِتاََنۡعلَمََُإِنذِتا﴿ (الئق غري كلم )أي:  به. تتسىل أن ذلك وكفى ،عليه فنجازهيم ﴾٧٦َُيۡعلِنُونََََوَمِتاَيُِِسُّ

وََ﴿ (44)
َ
نَسَّٰنََُيَرَََلَمََۡأ نذِتاَٱۡۡلِ

َ
بِيَ َِصيمَ خَََُهوَََفَإِذَاَنُّۡطَفة ََِمنََخلَۡقَنَّٰهََُأ  يقولونه ما بتهوين ثانية تسلية   ﴾٧٧َمُّ

. إنكارهم إىل بالنسبة  ومنافاةا  ،بي ناا  اخلصومة يف إفراطاا  وجعله منه عَجب حيث ،إِلنكاره بليغ تقبيح وفيه احلرش 

لْ  وهي - عليها مزيد ال التي للنعمة ومقابلةا  ،خلقه بدء يف عمله مما أهون هو ما عىل القدرة جلحود ه  خ   من ق 

نِهِ  يشء أخس   فت ته بال   بعظم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتى خلف بن أ يب   أن» روي والتكذيب. بالعقوق - مكَرماا  رشيفاا  وأْمه   ي 

 ويدخلك ويبعثك ،نعم :والسلم الصلة عليه فقال ؟(بيل   )أي: رمَ  ما بعد هذا حييي اهلل أت رى :وقال بيده

بِيَ ََخِصيمَ َُهوَََفَإَِذا﴿ معنى :وقيل .[الذهبي ووافقه الشيخني، طرش عىل وصححه احلاكم أخرجه] فنزلت ،النار  هو فإذا ﴾مُّ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگگککککڑڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىىېېېېۉۉۅۅۋ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 ییىئىئىئېئېئېئۈئ
 

ِتافذِتاتََُِسوَرةَُ  الصذ
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هيناا  ماءا  - كان ما بعد ظِهر   )أي: معِرب   اخلصام عىل قادر   ِمنطيق   ممي ز   -م   نفسه. يف عام (م 

ََََلِتَاََوََضََبَ﴿ (48)  ،بخلقه وعل جل وتشبيهه املوتى إحياء عىل القدرة نفي وهو ،عجيباا  أمراا  ﴾َمثَل 

َۥ ََونَِسََ﴿ عنه عجزوا عام بالعجز بوصفه نا ﴾َخلَۡقُه ْلق   إياه منكراا  ﴾٧٨ََرِميمَ ََوِهَََٱلۡعَِظَّٰمَََيُۡحَََِمنَقَِتاَلَ﴿ إياه خ 

 العظام. من بيل   ما :والرميم له. مستبِعداا 

ِيَ َُُيۡيِيَهِتاَقُۡلَ﴿ (49) َهِتا ََٱَّلذ
َ
نَشأ
َ
َلََأ وذ

َ
ة  ََأ  يف حاهلا عىل واملادة ،فيه التغري المتناع ،كانت كام قدرته فإن ﴾َمرذ

قَ َبُِكل ََِوَُهوََ﴿ لذاهتا اللزمة القابلية
 فيعلم ،خلقها وكيفية بعلمه املخلوقات تفاصيل يعلم ﴾٧٩ََعلِيمَ ََخلۡ

ا املتبددة املتفتتة األشخاص أجزاء ا أصوهل   النمط عىل بعض إىل بعضها وضم متييزها وطريق ومواقعها وفصوهل 

 مثلها. إحداث أو فيها كانت التي والقوى األعراض وإعادة سابقال

ِي﴿ (81) ِنَََلَُكمََجَعَلََٱَّلذ َجرََِم  ۡخَۡضََِٱلشذ
َ
ا﴿ والعفار كاملرخ ﴾ٱۡۡل ق بأن ﴾نِتَار   العفار عىل املرخ ي سح 

نتُمَفَإِذَا َ﴿ النار فتنقدح املاء منهام يقطر خرضاوان ومها
َ
ِۡنهََُأ  فمن منه. خترج نار   أهنا يف ونتشك   ال ﴾٨٠َهُوقُِدونَََم 

ِدر    إعادة عىل أقدر   كان بكيفيتها هلا املضاَدة املائية من فيه ما مع األخرض الشجر من النار إحداث عىل ق 

 وبيل. في بس غضاا  كان فيام الغضاضة

وََ﴿ (80)
َ
ِيَلَيَۡسََأ َمََّٰوَّٰتَََِخلَقَََٱَّلذ ۡرَضََٱلسذ

َ
ِ  مع ﴾َوٱۡۡل َََٰٓبَِقَِّٰدرَ ﴿ امشأهن وِعظم ِجرمهام كِّب  نَََعَ

َ
ََُيۡلُقَََأ

 جواب   ﴾بََلََّٰ﴿ امل عاد؟ وهو وصفاهتا؛ الذات أصول يف ِمثلهم أو إليهام. باإِلضافة واحلقارة الصغر يف ﴾ِمۡثلَُهمَ 

َّٰقََُوَُهوََ﴿ سواه جواب ال بأنه مشعر   ،النفي بعد ما لتقرير تعاىل اهلل من  املخلوقات كثري   ﴾٨١َٱلَۡعلِيمََُٱۡۡلَلذ

 ملعلومات.وا

َۥ َإِنذَمِتا َ﴿ (81) ۡمُرهُ
َ
َرادَََإِذَا َ﴿ شأنه إَِنام   ﴾أ

َ
نَِتاَ ًََشۡيََأ

َ
َونْ  :أي ﴾ُكنََلُۥََيُقوَلََأ  ،يكون فهو ﴾٨٢ََفَيُكونَُ﴿ ت ك 

دث. :أي  وتوقف امتناع غري من املأمور حصول يف للمطيع املطاع بأمرِ  مراده يف قدرته لتأثري متثيل وهو حي 

 اخللق. قدرة عىل تعاىل اهلل قدرة قياس   وهو ،الشبهة ملادة قطعاا  آلة واستعامل عمل مزاولة إىل وافتقار

ِيَفَُسۡبَحَّٰنََ﴿ (81) ء ََُك َََِملَُكوُتََبِيَِدهِۦَٱَّلذ  معَللا  ،فيه قالوا مما وتعجيب   ،له ضبوا عام تنزيه   ﴾ََشۡ

ين ووعيد   وعد   ﴾٨٣َنََهُرَۡجُعوَِإَوَلۡهَِ﴿ يشء كل عىل قادراا  ،كله لألمر مالكاا  بكونه  واملنكرين. للمِقر 

 .تعاىل[ اهلل رمحه الرتمذي اإلمام رواه] يس القرآن وقلب قلباا  يشء لكل إن والسلم الصلة عليه وعنه

 يس سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل دحمم سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 
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¬ 
 الصافات سورة

 آية وثمانون واثنتان مئة وآيُها مكيَّة،

َِّٰتَ﴿ (1ـ0) َٰٓفذ ِتاََوٱلصذ َِّٰجَرَّٰت١ََََِصف   اَفَٱلزذ ٢ََزَۡجر 
َّٰلَِيَِّٰتَ م   ﴾٣َذِۡكًراَفَٱلتذ  يف الصاف ني بامللئكة أ ْقس 

 عليهم تفيض باعتبارها مراتب ىلع العبودية مقام

 الزاجرين ،تعاىل اهلل ألمر منتظرين اإِلهلية، األنوار

 فيها به املأمور بالتدبري والسفلية العلوية األجرام

( السوق بمعنى )والزجر  عن الناس   أو ،واحلث 

 هلم، التعرض عن الشياطني أو اخلري، بإهلام املعايص

 كاشفاته )أي: سهقد وجليا تعاىل اهلل آيات التالني

حاته م   أو وأوليائه. أنبيائه عىل (وموض   بنفوس أ ْقس 

 الكفر عن الزاجرين العبادات، يف الصاف ني العلامء

 تعاىل اهلل آيات التالني والنصائح، باحلجج والفسوق

م   أو ورشائعه.  يف الصاف ني الغزاة بنفوس أ ْقس 

 اهلل ذكر التالني العدَو، أو اخليل الزاجرين اجلهاد،

؛ مبارزة عنه يشغلهم ال تعاىل ، الصَف  فإن العدو   (التشويق )أي: اإِلشاقة أو الرش عن باملنع تكميل   والزجر   كامل 

. والتلوة   اخلري، قبول إىل  إفاضت ه 

(7) ﴿
َِّٰحدَ َإَِلََّٰهُكمََۡإِنَذ م تعظيم   فيه والفائدة   للقسم. جواب   ﴾٤َلََو م وتأكيد به املقس   عليه. املقس 

(7) ﴿َ َمََّٰوَّٰتََِرذبُّ ۡرِضََٱلسذ
َ
ََبَيۡنَُهَمِتاََوَمِتاََوٱۡۡل  األكمل الوجه عىل وانتظامها وجودها فإن ﴾٥َٱلَۡمَشَّٰرِقَََِورَبُّ

تِهِ  احلكيم الصانع وجود عىل دليل   - غريه إمكان مع - وْحد   .وعل جَل  و 

َمِتا ءََََزيذنذِتاَإِنذِتا﴿ (7) ۡنيِتَاَٱلسذ واكِِب. هي بزينة   ﴾٦َٱلَۡكَواكِبََِبِزِينَةَ ﴿ منكم القربى ﴾ٱِلُّ  اْلك 

ِتا﴿ (4) ِن﴿ وحفظاا  الدنيا للسامء زينة الكواكب خلقنا إنا :قال كأنه ،«ِزين ة  » عىل عطف   ﴾وَِحۡفظ  َُك ََِم 
ِتارِدَ ََشۡيَطَّٰنَ   الشهب. برمي ،الطاعة من خارج   ﴾٧َمذ

(8) ﴿َ ُعونَََلذ مذ َََّٰٱلَۡمَلََِإَِلََيَسذ َۡعَ
َ
 أرشافهم أو امللئكة :األعىل واملأل السامع. طلب وهو ،عالتسم   من ﴾ٱۡۡل

ْون   ﴾َويُۡقَذفُونََ﴿ ْرم   صعوده. قصدوا إذا السامء جوانب من ﴾٨ََجِتانِبَ َُك ََِِمن﴿ وي 

اَ ﴿ (9) َ﴿ آخر عذاب :أي ﴾َعَذابَ ََولَُهمَۡ﴿ مدحورين :أي ﴾ُدُحور   وهو ،شديد أو دائم   ﴾٩ََواِصب 

 اآلخرة. عذاب

(01) ﴿َ . واخلطف: ﴾ٱۡۡلَۡطَفةََََخِطَفََنَۡمَََإِلذ قةا  امللئكة كلم اختلس دواملرا االختلس  ۡتبََعُهۥ﴿ مسار 
َ
َفَأ

¬ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگککک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ڭۓۓےےھھھھہہہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ
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: ﴾ِشَهِتابَ   يصيب قد لكن به، حيرتق أو فريجع به يتأذى املرجوم أن يف واخت لِف انقَض. كوكباا  كأن ي رى ما الشهاب 

 بضوئه. اجلوَ  يثقب كأنه ميضء، ﴾١٠َثِتَاقِب َ﴿ رأساا  عنه يرتدعون ال ولذلك يصيب، ال وقد مَرة الصاعد  

ُهمَۡ﴿ آدم لبني أو مكة ملرشكي والضمري   فاستخِّبْهم. ﴾فَٱۡستَۡفتِِهمَۡ﴿ (00)
َ
َشدََُّأ

َ
مََخلًۡقِتاَأ

َ
نََۡأ  يعني ﴾َخلَۡقنَِتا  ََمذ

ِب  والكواكب واملشارق بينهام وما واألرض والسامء امللئكة من ذ كِر ما ه  ِنََخلَۡقَنَُّٰهمَإِنذِتا﴿ الثواقب والش  َِطيَ َم 
زِبَ 
ه ﴾١١َلذ م املادة، قابلية لعدم إما ذلك استحالة أن وتقرير   الشديد )أي: اللزب الطني هي األصلية وماَدهت 

، للنضامم قابلن باقيان ومها األريض، اجلزء إىل املائي اجلزء ضم   من احلاصل (األجزاء املتامسك لموا وقد بعد   ع 

هم منه، ت وَلد إنام ألولا اإِلنسان أن زوا أن فلِزم  نْ  الفاعل، قدرة لعدم وإما كذلك، إعادهتم جيو  ِدر   وم   خلق عىل ق 

ِدر   األشياء هذه عت د   ال ما خلق عىل ق   تتغري. ال ذاتية وقدرته أوالا، ب دؤهم ذلك وِمنْ  سياَم إليها؛ باإِلضافة به ي 

بك من ﴾١٢ََويَۡسَخُرونََ﴿ للبعث وإنكارهم تعاىل اهلل قدرة من ﴾َعِجۡبَتََبَۡلَ﴿ (01)  للبعث. وتقريِرك تعج 

ُِروا ََِإَوذَا﴿ (01) ِعظوا وإذا ﴾١٣َيَۡذُكُرونََََلََذُك  َتعظون ال بيشء و  كِر إذا أو به. ي   صحة عىل يدل ما هلم ذ 

 فكرهم. وقلة لبلدهتم به ينتفعون ال احلرش

ۡوا ََِإَوذَا﴿ (07)
َ
 ،السخرية يف يبالغون ﴾١٤َيَۡستَۡسِخُرونََ﴿ به القائل صدق عىل دلت معجزةا  ﴾َءايَةَ ََرأ

 منها. يسخر أن بعض من بعضهم يستدعي أو سحر. إنه ويقولون

َ﴿ يرونه ما ي عنون ﴾َهََّٰذا ََإِنَََۡوقِتَالُو ا َ﴿ (07) بِيَ َِسۡحرَ َإِلذ  ِسحرَيته. ظاهر   ﴾١٥َمُّ

ءِذَا﴿ (07)
َ
ءِنذِتاًَمِتاوَِعَظَََّٰهَُراب ِتاََوُكنذِتاَِمۡتنِتَاَأ

َ
  متنا؟ إذا أن بعث   :أي ﴾١٦َلََمۡبُعوثُونَََأ

وََ﴿ (04)
َ
لُونََََءابِتَا ُؤنِتَاَأ وذ

َ
  (.واحل ب   باملاء طبخها إىل ينظرون وال اجلاهزة، الشوربة اىل ينظرون )أقول: ﴾١٧َٱۡۡل

نتُمَََۡنَعمََۡقُۡلَ﴿ (08)
َ
َِّٰخُرونََََوأ  .(أذالء )أي: صاغرون ﴾١٨ََد

ة   الب ْعثة   فإنام ذلك كان إذا :أي ﴾َوَِّٰحَدة ََزَۡجَرة ََِهَََفَإِنذَمِتا﴿ (09) ْجر   وهي واحدة؛ - صيحة :أي - ز 

راقدهم من قيام   هم فإذا ﴾١٩َيَنُظُرونَََُهمََۡفَإِذَا﴿ عليها صاح إذا غنمه الراعي زجر   ِمنْ  الثانية. النفخة  أحياء م 

 هبم. ي فعل ما ينتظرون أو يبرصون.

ََّٰويَََۡوقِتَالُوا َ﴿ (11) ِينََِيَوۡمَََُهََّٰذاَلَنَِتاَي هم. به تمَ  وقد بأعاملنا نجازى الذي اليوم   ﴾٢٠َٱِل    :وقول ه كلم 

ِيَٱلَۡفۡصلََِيَوۡمَََُهََّٰذا﴿ (10) بُونَََبِهِۦَُكنتُمَٱَّلذ ِ  كلم من أيضاا  هو :وقيل امللئكة. جواب   ﴾٢١َهَُكذ 

 وامليسء. امل حِسن بني الفرق أو ،القضاء :والفصل   لبعض. بعضهم

وا َ﴿ (11ـ11) ِينَََٱۡحُۡشُ  من الظلمة بحرش لبعض بعضهم أْمر   أو للملئكة، تعاىل اهلل أْمر   ﴾َظلَُموا ََٱَّلذ

ۡزَوََّٰجُهمَۡ﴿ اجلحيم إىل منه وقيل: املوقف. إىل مقامهم
َ
م؛ ﴾َوأ ه   الكوكب وعابد الصنم، عبدة مع الصنم عابد   وأشباه 

نْت مُْ﴿ تعاىل: كقوله عبدته، مع ْزواجَُوك 
َ
 من قرناءهم أو دينهم. عىل الليت نساءهم أو .[4 :الواقعة] ﴾ثَلثَةُ ُا ُأ

ََُِدونََِِمن٢٢َََيۡعبُُدونَََََكنُوا َََوَمِتا﴿ الشياطني  دليل وفيه وختجيلهم. همحتسري يف زيادة   وغريها. األصنام من ﴾ٱّللذ

ِينََ﴿ أن عىل َِّٰطََإَِلَََّٰفَٱۡهُدوُهمَۡ﴿ املرشكون هم ﴾َظلَُموا ََٱَّلذ فوهم ﴾٢٣ََّۡلَِحيمَِٱَِصَر  ليسلكوها. طريقاا  فعر 

ۡسََإِنذُهم﴿ املوقف يف احبسوهم ﴾َوقُِفوُهۡمَ ﴿ (17)  وأعامهلم. عقائدهم عن ﴾٢٤َولُونَََ َُمذ
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ونََََلََلَُكمَََۡمِتا﴿ (17)  ينرص   ال ﴾٢٥ََتنِتَاََصُ

 وتقريع. توبيخ وهو بالتخليص. بعضاا  بعضكم

 ﴾٢٦َونََُمۡستَۡسلِمََُٱۡلَوۡمَََُهمََُبَۡلَ﴿ (17)

 عليهم. احلي ل وانسداد لعجزهم ،منقادون

ۡقبََلَ﴿ (14)
َ
ََََّٰبۡعُضُهمَََۡوأ ََََعَ  يعني ﴾َبۡعض 

َيَتََسِتا َءلُونََ﴿ والقرناء الكفرة أو واألتباع. الرؤساء
 للتوبيخ. بعضاا  بعضهم يسأل ﴾٢٧

هُوَننِتَاَُكنتُمََۡإِنذُكمََۡقِتَالُو ا َ﴿ (18)
ۡ
َٱۡلَِميَََِعنََِهَأ

نها جوهالو أقوى عن ﴾٢٨  أو ،الدين عن أو ،وأيم 

 مرَ  ما وهو) السانح نْفع   تنفعوننا كأنكم اخلري. عن

 جهة إىل يسارك جهة من والوحش الطري من

 أو وهلكنا. فتبعناكم (به تتيَمن والعرب ،يمينك

 (فتجّبوننا )أي: فتقرسوننا والقهر؛ القوة عن

 حيلفون كانوا فإهنم احل لف؛ عن أو الضلل. عىل

 احلق. عىل إهنم هلم

 ٢٩َُمۡؤِمنِيَََهَُكونُوا ََلذمََۡبَلَقِتَالُوا َ﴿ (11ـ19)
ِنََعلَۡيُكمَََلِتَاَََكنََََوَمِتا ِتاَُكنتُمََۡبَۡلََُسلَۡطَِّٰۢنۚ َم   كانوا بأهنم إضلهلم بمنع أَوالا  الرؤساء أجاهبم ﴾٣٠ََطَّٰغِيَََقَۡوم 

 (مالوا )أي: جنحوا وإنام ،تسلط عليهم هلم نيك مل إذ الكفر عىل أجّبوهم ما بأهنم وثانياا  ،أنفسهم يف ضالني

 .الطغيان خمتارين قوماا  كانوا ألهنم إليه

ا ئُِقونَََإِنذِتاََرب ِنِتَا  ََقَۡوُلَََعلَۡينِتَاَفََحقَذ﴿ (11ـ10) ۡغَويَۡنَُّٰكمَۡ ٣١َََّلَ
َ
 ضلل أن بَينوا ثم ﴾٣٢ََغَّٰوِينَََُكنذِتاَإِنذِتاَفَأ

يص ال اا مقضي أمراا  كان العذاب يف ووقوعهم الفريقني  أهنم هبم فعلوا ما غاية وأنَ  عنه، هلم مهرب( ال )أي: حم 

ْوهم  مثلهم. يكونوا أن فأحبوا الغي عىل كانوا ألهنم الغي   إىل دع 

 الغواية. يف مشرتكني كانوا كام ﴾٣٣َُمۡشََتُِكونَََٱلَۡعَذاِبََِفََيَوَۡمئِذَ ﴿ واملتبوعني األتباع فإنَ  ﴾فَإِنذُهمَۡ﴿ (11)

َّٰلَِكََِتاإِنذَ﴿ (17)   :تعاىل لقوله باملرشكني. ﴾٣٤َبِٱلُۡمۡجرِِميََََنۡفَعُلَ﴿ الفعل ذلك مثل   ﴾َكَذ

َّٰهََََل ََلَُهمََۡقِيَلََإِذَاَََكنُو ا ََإِنذُهمَۡ﴿ (17) ََإَِل ََُإِلذ ونَََٱّللذ  من عىل وأ التوحيد. كلمة عن :أي ﴾٣٥َيَۡستَۡكِِبُ

 بذلك فهم ،ي عتّبون ال والباقون ،الكفر عىل يموتون ينالذ نرى نحن ،مهم   أمر هذا )أقول: إليها يدعوهم

 .(واآلخرة الدنيا خيرسون

ئِنذِتاََويَُقولُونََ﴿ (17)
َ
ۡنُونَ َلَِشِتاِعر َََءالَِهتِنِتَاَََلِتَارُِكو ا ََأ  والسلم. الصلة عليه حممداا  ي عنون ﴾٣٦َُّمذ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳگگگگککککڑڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ەئائائىىېېېېۉۉۅ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

حئجئییییىئىئىئېئېئ

جتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ

 مجحجيثىثمثجثيتىتمتختحت
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َقََبِٱۡۡلَق َََِجِتا ءَََبَۡلَ﴿ (14)  الّبهان به قام حق   التوحيد من به جاء ما بأن ليهمع رد   ﴾٣٧َٱلُۡمرَۡسلِيَََوََصدذ

 املرسلون. عليه وتطاب ق  

ا ئُِقوا ََإِنذُكمَۡ﴿ (18) ِلمََِٱلَۡعَذابََََِّلَ
َ
 الرسل. وتكذيب باإلرشاك ﴾٣٨َٱۡۡل

َََُتَۡزۡونََََوَمِتا﴿ (19)  عملتم. ما مثل   إال ﴾٣٩ََتۡعَملُونَََُكنتُمَََۡمِتاَإِلذ

(71) ﴿َ ََِِعَبِتادَََإِلذ  مضاعف. ثواهبم فإن ﴾٤٠َٱلُۡمۡخلَِصيَََٱّللذ

َلَٰٓئَِكَ﴿ (70) و 
ُ
ۡعلُوم ََرِۡزقَ َلَُهمََۡأ ه؛ ﴾٤١َمذ ضِ  أو الدوام من خصائص   ولذلك اللذة. (خالص )أي: متح 

  :تعاىل بقوله فرَسه

َّٰكِهَُ﴿ (71)  دواأعي لّما اجلنة وأهل بالعكس. والقوت ،التغذي دون ذللتلذ   ي قصد ما الفاكهة فإن ﴾فََو

ۡكَرُمونَََوَُهم﴿ خالصة فواكه أرزاقهم كانت لالتحل   عن حمفوظة حمكمة خلقة عىل  إليهم يصل ،نيله يف ﴾٤٢َمُّ

 وسؤال. تعب غري من

َّٰتََِِفَ﴿ (71)  النعيم. إال فيها ليس جنات يف ﴾٤٣َٱَلذعِيمَََِجنذ

ََّٰ﴿ (77ـ77) ر ََََعَ تََقَّٰبِلِيَََُِسُ َََعلَۡيِهمَُيَطِتاُفَ ٤٤َمُّ س 
ۡ
ِن﴿ مخر فيه بإناء ﴾بَِكأ عِيِۢنَم   رشاب من ﴾٤٥َمذ

عني    لإِلشعار أو ،كاملاء جتري ألهنا اجلنة مخر به وصف   العيون. من خارج أو ،للعيون ظاهر :أي معني؛ هنر أو م 

 اللذة. لكامل األرشبة أنواع من ي طلب ملا جامع   الرشاب بمنزلة هلم يكون ما بأن

ة َََبۡيَضِتا ءََ﴿ (77) َََََّّٰلذ  لذيذة. بمعنى ﴾٤٦َرِبِيََل ِلشذ

 ي ْسكرون. ﴾٤٧َيزُنَفُونََََعۡنَهِتاَُهمَََۡوَلَ﴿ الدنيا مخر يف كام (مفسدة )أي: غائلة ﴾َغۡولَ َفِيَهِتاََلَ﴿ (74)

َُّٰتََوَِعنَدُهمَۡ﴿ (78) َِّٰصَر ۡرِفَََق ن   :أي ﴾ٱلطذ ْ  العيون ن ْجل   ﴾٤٨َِعيَ ﴿ أزواجهنَ  عىل أبصارهنَ  ق رص 

 .(العيون واسعات)

نذُهنَذ﴿ (79)
َ
َََكأ ۡكنُونَ ََبۡيض  ب هن   ﴾٤٩َمذ  والبياض الصفاء يف ونحوه الغبار عن املصون النعام ببيض ش 

 األبدان. ألوان أحسن فإنه ،صفرة بأدنى املخلوط

ۡقبََلَ﴿ (71)
َ
ََََّٰبۡعُضُهمََۡفَأ ََََعَ  عن وتساؤهلم الرشاب. عىل فيتحادثون يرشبون :أي ﴾٥٠َيَتََسِتا َءلُونََََبۡعض 

 الدنيا. يف وعليهم هلم جرى وما والفضائل فاملعار

ِۡنُهمََۡقِتَا ئِلَ َقِتَاَلَ﴿ (70) َ﴿ مكاملتهم يف ﴾م   الدنيا. يف جليس   ﴾٥١َقَرِينَ َِلََََكنَََإِن ِ
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ءِنذَكَََيُقوُلَ﴿ (71)
َ
قِيَََلَِمنَََأ ِ  ﴾٥٢َٱلُۡمَصد 

 بالب عث. التصديق عىل يوب خني

ءِذَا﴿ (71)
َ
ءِنذِتاَِعَظًَّٰمِتاوَََهَُراب ِتاََوُكنذِتاَِمۡتنِتَاَأ

َ
َأ

 ملجِزي ون. ﴾٥٣َلََمِدينُونََ

نتُمََهۡلَ﴿ :القائل ذلك أي: ﴾قِتَاَلَ﴿ (77)
َ
َأ

لُِعونََ طذ  القرين. ذلك ألريكم النار أهل إىل ﴾٥٤َمُّ

 أوبعض وتعاىل سبحانه اهلل هو القائل :وقيل

 أهل عىل تطلعوا أن حتبون هل :هلم يقول ،امللئكة

 منزلتكم أين لموافتع القرين ذلك ألريكم النار

 منزلتهم؟ من

لَعََ﴿ (77)  قرين ه :أي ﴾فَرََءاهَُ﴿ عليهم ﴾فَٱطذ

 وسطه. ﴾٥٥َٱَّۡلَِحيمَََِسَوا ءََِِفَ﴿

ََِقِتَاَلَ﴿ (77)  ﴾٥٦َلََُتۡدِينََِكِدتذََإِنَهَٱّللذ

 باإلغواء. لتهلكني

ََنِۡعَمةَََُولَۡوَلَ﴿ (74) ِ  والعصمة باهلداية ﴾َرب 

 فيها. معك ﴾٥٧َٱلُۡمۡحَۡضِينَََِمنَََلَُكنُتَ﴿

َفَمِتا﴿ (78)
َ
 بميتني؟ نحن فام منَعمون خمَلدون أنحن :أي ﴾٥٨َبَِمي ِتِيَََََنۡنََُأ

(79) ﴿َ وَلََََّٰمۡوهَتَنِتَاَإِلذ
ُ
بِيَََََنۡنَََُوَمِتا﴿ الدنيا يف كانت التي ﴾ٱۡۡل  كلمه متام وذلك كالكفار. ﴾٥٩َبُِمَعذذ

 ،منها باا وتعج   ،هبا (فرحاا  )أي: حاا تبج   أو ،تعاىل اهلل بنعمة ثاا حتد   ائهجلس مكاملة إىل معاودةا  أو ،له تقريعاا  ،لقرينه

 بالتوبيخ. للقرين وتعريضاا 

(71) ﴿
تمل ﴾٦٠َٱۡلَعِظيمََُٱلَۡفۡوزََُلَُهوََََهََّٰذاَإِنَذ  تعاىل. اهلل كلم يكون وأن كلمهم من يكون أن حي 

 العذاب. نم واألمن واخللود النعمة من عليه هم ما إىل واإِلشارة  

 للحظوظ ال ،العاملون يعمل أن جيب هذا مثل لنيل :أي ﴾٦١َٱلَۡعَِّٰملُونَََفَلۡيَۡعَملَََِهََّٰذاَلِِمۡثلَِ﴿ (70)

 األمرين. حيتمل أيضاا  وهو .(نقضاءاال )أي: اإلنرصام الرسيعة باآلالم املشوبة الدنيوية

َّٰلَِكَ﴿ (71) َذ
َ
مََۡنُُّزًلَََخۡي ََأ

َ
ها شجرة   ﴾٦٢َٱلزذقُّومَََِشَجَرةََُأ ل   ثمر   داللة   ذكره ويف النار. أهل (ضيافة )أي: ن ز 

كِر ما أن عىل  وكذلك األفهام. عنه تقرص   ما ذلك وراء فيام وهلم ،للنازل يقام ما بمنزلة اجلنة ألهل النعيم من ذ 

َرة. (منتنة )أي: دفرة الورق صغرية شجرة اسم :وهو النار. ألهل الزقوم  م 

َّٰلِِميَََفِۡتنَةَ ََنََّٰهِتاَجَعلََۡإِنذِتا﴿ (71)  الدنيا. يف ابتلءا  أو اآلخرة. يف هلم وعذاباا  حمنةا  ﴾٦٣َل ِلظذ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳڳگگگگک

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىىېېېې

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ییىئىئىئېئېئېئۈئ

 جبيئىئمئحئجئیی
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ۡصلََِِفَ َََتُۡرجَََُشَجَرة ََإِنذَهِتا﴿ (77)
َ
ا ،جهنم قعر يف منبت ها ﴾٦٤َٱَّۡلَِحيمََِأ  دركاهتا. إىل ترتفع وأغصاهن 

ل ها أي: ﴾َطلُۡعَهِتا﴿ (77) ْ نذُهۥ﴿ مح 
َ
َيَّٰطََُِرُءوُسَََكأ  تشبيه وهو واهلول. القبح تناهي يف ﴾٦٥َيَِٱلشذ

، هلا املنظر قبيحة هائلة حيات الَشياطِنيِ   وقيل: بامل ل ك. احلسن يف الفائق كتشبيه باملتخيَل،  ولعلها أعراف 

يت م   لذلك. هبا س 

لِعها من أو ،الشجرة من ﴾ِمۡنَهِتآَأَلَِكُونَََفَإِنذُهمَۡ﴿ (77)  أو ،اجلوعِ  لغلبةِ  ﴾٦٦َۡۡلُُطونََٱَِمۡنَهِتاَونَََ ََُفَمِتالَِ﴿ ط 

 أكلها. عىل للجّب

ِنََۡلََشۡوب ِتا﴿ استسقاؤهم وطال العطش وغلب هم منها شبعوا ما بعد :أي ﴾َعلَۡيَهِتاَلَُهمََۡإِنَذَُثمَذ﴿ (74) َم 
  مشوباا  ،صديد أو (النار أهل صديد من يسيل ما وهو) اقغَس  من لرشاباا  ﴾٦٧ََۡحِيمَ 

 
 (ار  احل املاء وهو) محيم   بامء

 أمعاءهم. يقط ع

َلَ﴿ مصريهم ﴾َمرِۡجَعُهمََۡإِنَذَُثمَذ﴿ (78) كاهتا إىل ﴾٦٨َٱَّۡلَِحيمَََِۡلِ ر   واحلميم الزقوم فإن نفسها. إىل أو د 

ل   قَدم   (ضيافة )أي: ن ز  ههُ﴿ :تعاىل لقوله ،عنها خارج   احلميم :وقيل دخوهلم. قبل إليهم ي  َُُجَهَنمُ ُهذه ُالَته
ُ ب  ونَُُابههَُُي َكذ  م  ْجره وف ونَُُالْم  يمُ َُوَبْيَُُبَيْنَهاَُيط   ،املاء إىل اإِلبل تورد كام إليه ي وردون .[77ـ71 :الرمحن] ﴾آنُ ََُحه

 اجلحيم. إىل ي رد ون ثم

لَۡفۡوا ََإِنذُهمَۡ﴿ (41ـ79)
َ
ََََٰٓفُهمَۡ ٦٩ََضٓال ِيََََءابِتَا َءُهمََۡأ  تلك قهمالستحقا تعليل   ﴾٧٠َُيۡهرَُعونََََءاَثَّٰرِهِمََََۡعَ

 توقف غري من ذلك إىل بادروا بأهنم إشعار وفيه الشديد. اإِلرساع :واإِلهراع الضلل. يف اآلباء بتقليد الشدائد

 وبحث. نظر عىل

ۡكََثَُ﴿ قوِمك قبل   ﴾َقۡبلَُهمَََۡضلذَََولََقدَۡ﴿ (40)
َ
لِيَََأ وذ

َ
 .﴾٧١َٱۡۡل

رَۡسلۡنَِتاََولََقدَۡ﴿ (41)
َ
نِذرِينَََفِيِهمَأ  العواقب. من أنذروهم أنبياء   ﴾٧٢َمُّ

َّٰقِبَةََََُكنََََكۡيَفََفَٱنُظرَۡ﴿ (41)  والفظاعة. الشدة من ﴾٧٣َٱلُۡمنَذرِينََََع

(47) ﴿َ ََِِعبِتَادَََإِلذ  عليه الرسول مع واخلطاب   لدينه. تعاىل اهلل أخلصهم الذين :أي ﴾٧٤َٱلُۡمۡخلَِصيَََٱّللذ

 آثارهم. ورأوا أخبارهم اسمعو أيضاا  فإهنم ،قومه خطاب واملقصود   والسلم الصلة

َّٰنِتَاََولََقدَۡ﴿ (47)  فأجبناه :أي ﴾٧٥َٱلُۡمِجيبُونَََفَلَنِۡعمََ﴿ قومه من أيس حني دعانا ولقد :أي ﴾نُوحَ َنِتَاَدى

نعم فواهلل والتقدير ،اإلجابة أحسن  نحن. املجيبون ل 

ۡهلَُهۥََوجَنذۡيَنَّٰهَُ﴿ (47)
َ
 قومه. أذى أو ،الغرق من ﴾٧٦َٱلَۡعِظيمََِٱلَۡكۡرِبََِمنََََوأ
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ِيذتَُهۥَوََجَعلۡنَِتا﴿ (44)  إذ ﴾٧٧َٱۡۡلِتَاقِيَََُهمََُذُر 
نْ  هلك  القيامة. يوم إىل متناسلني وبقوا عداهم م 

 غري السفينة يف معه كان من كل مات أنه روي إذ

 .وأزواجهم بنيه

 األمم. من ﴾٧٨َٱٓأۡلِخرِينَََِفَََعلَيۡهَََِوهََرۡكنِتَا﴿ (48)

َّٰمَ ﴿ (49) ََََّٰسَل  يسل مون :واملعنى ﴾حَ نُوَََعَ

. عليه  عليه تعاىل اهلل من سلم هو :وقيل تسلياما

 هذه بثبوت الدعاء :ومعناه ﴾٧٩َٱلَۡعَّٰلَِميَََِفَ﴿

 مجيعاا. والثقلني امللئكة من التحية

َّٰلَِكََإِنذِتا﴿ (81)  ﴾٨٠َٱلُۡمۡحِسنِيَََجَنۡزِيََكَذ

 بأنه التكرمة من السلم عليه بنوح ف عل ملا تعليل  

 إحسانه. عىل له اةجماز

 تعليل   ﴾٨١َٱلُۡمۡؤِمنِيَََِعبَِتادِنِتَاَِمنََۡإِنذُهۥ﴿ (80)

 أمره. وأصالة قدره جلللة إظهاراا  باإِليامن، إِلحسانه

ۡغرَۡقنِتَاَثُمَذ﴿ (81)
َ
 قومه. كفار يعني ﴾٨٢َٱٓأۡلَخرِينَََأ

(81) ﴿
 )أي: شايعه ممن ﴾ِشيَعتِهِۦَِمنَِإَونَذ

ه َّٰهِيمََ﴿ لرشيعةا وأصول اإِليامن يف (تبع  بَۡر د   وال ،﴾٨٣ََۡلِ  بينهام وكان غالباا. أو الفروع يف رشعهام اتفاق يبع 

 عليهم. تعاىل اهلل صلوات وصالح هود :نبَيان بينهام وكان ،سنة وأربعون مئة وست ألفان

 خملص أو عاىل،ت هلل خالص   ،العلئق من أو القلوب آفات من ﴾٨٤ََسلِيمَ َبَِقلۡبَ ََربذُهۥََجِتا ءَََإِذَۡ﴿ (87)

 حزين. :وقيل له.

بِيهََِقِتَاَلََإِذَۡ﴿ (87ـ87)
َ
ئِۡفكًَ ٨٥ََتۡعبُُدونََََمِتاذَاََوقَۡوِمهِۦَِۡل

َ
ََُِدونََََءالَِهةَ َأ  آهلة أتريدون :أي ﴾٨٦َهُرِيُدونَََٱّللذ

 الكذب(. :)واإلفك إفكاا؟ تعاىل اهلل دون

َََِظنُُّكمََفَمِتا﴿ (84) اا  لكونه بالعبادة قحقي هو بمن ﴾٨٧َٱلَۡعَّٰلَِميَََبَِرب   ،عبادته تركتم حتى ،للعاملني رب 

ز أو عبادته عن يصد   قطع عن فضلا  ،ظناا  يوجب ما إنكار   واملعنى عذابه؟ من أِمنتم أو غريه به أرشكتم أو و   جي 

 اإِللزام. طريقة عىل ِعقابِه من األمن يقتيض أو به اإِلرشاك  

نْع   وال كتاهبا. يف أو علمها يف فنظر أو واتصاالهتا. مواقعها فرأى ﴾٨٨َٱَلُُّجومََِِفَََنۡظَرةَ ََفنََظرََ﴿ (88)  م 

هم قصده أن مع منه  معهم. يعبد أن سألوه حني وذلك ،إهيام 

َََفَقِتاَلَ﴿ (89) مني كانوا ألهنم ،هبا استدَل  أنه أراهم ﴾٨٩ََسقِيمَ َإِن ِ  لئل للسقم مشارف   أنه عىل ،منج 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭۓۓےےھھھھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئیی

 حجيثىثمثجثيتىتمتختحتجتيب
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 القلب سقيم   إين أراد أو العدوى. خيافون وكانوا ،الطاعون أسقامهم أغلب   كان فإنه ،معبدهم إىل خيرجوه

 منه. خيلو من قَل  خروجاا  االعتدال عن املزاج خارج   أو لكفركم.

 العدوى. خمافة هاربني ﴾٩٠َُمۡدبِرِينََََعۡنهَََُفتََولذۡوا َ﴿ (91)

َلَ﴿ استهزاء لألصنام ﴾ِتاَلََفقََ﴿ خفية   يف إليها فذهب ﴾َءالَِهتِِهمََۡإَِلَََٰٓفََراغََ﴿ (90)
َ
ُكلُونَََأ

ۡ
 يعني ﴾٩١َهَأ

 عندهم. كان الذي الطعام

 بجوايب. ﴾٩٢َهَنِطُقونََََلََلَُكمَََۡمِتا﴿ (91)

بَ ا﴿ مستخفياا  عليهم فامل ﴾َعلَۡيِهمََۡفََراغََ﴿ (91)  ،قَوته عىل للداللة باليمني وتقييده ﴾٩٣َبِٱۡلَِميََََِضۡ

يَدنَُُتَاّلَلُه﴿ :قوله وهو ،احل لف بسبب :أي ﴾بِٱۡلَِميَِ﴿ :وقيل .الفعل قوة تستدعي اآللة قوة فإن كه
َ
َُْل

مُْ ْصناَمك 
َ
 .[74 ]األنبياء: ﴾أ

ۡقبَلُو ا َ﴿ (97)
َ
 وبحثوا ،مكرَسة أصنامهم فرأوا ،رجعوا ما بعد والسلم الصلة عليه إبراهيم إىل ﴾إَِلۡهََِفَأ

هَهتهناُاذَُهُ َُفَعَلُُنُْمَُ﴿ :قوله يف رشحه كام ،هو أنه فظنوا كارسها عن  ي رسعون. ﴾٩٤َيَزِفُّونََ﴿ [79 :األنبياء] ﴾بهآل

َتۡعبُُدونَََقِتَاَلَ﴿ (97)
َ
 األصنام. من تنحتونه ما ﴾٩٥ََتنِۡحتُونََََمِتاَأ

(97) ﴿َُ ها فإن تعملونه. وما :أي ﴾٩٦ََتۡعَملُونََََوَمِتاََخلََقُكمَََۡوٱّللذ ْلِقهِ  جوهر   كان وإن - وشكل ها ،بخ 

دد. الدواعي من فعلهم عليه يتوقف ما وخلِقه ،عليه إياهم إْقداِرهفب - بفعلهم  بمعنى ،عملكم أو والع 

 تنحتون. ما ليطابق ،معمولكم

ِتاََلُۥَٱۡبنُوا ََقِتَالُوا َ﴿ (94) لُۡقوهََُُبۡنَيَّٰن 
َ
 الشديدة. النار يف ﴾٩٧َٱَّۡلَِحيمََِِفََفَأ

َراُدوا َ﴿ (98)
َ
اَبِهِۦَفَأ هم للعامة يظهر لئل بذلك تعذيبه قصدوا ةباحلج قهرهم لّما فإنه ﴾َكۡيد   عجز 

ۡسَفلِيَََفََجَعۡلَنَُّٰهمَُ﴿
َ
اا  برهاناا  وجعله كيدهم بإبطال ،األذل ني ﴾٩٨َٱۡۡل  عليه النار جعل حيث ،شأنه علو   عىل نري 

 وسلماا. برداا 

َََوقَِتاَلَ﴿ (99) ََإِن ِ ََإَِلَََّٰذَاهِب  ِ ين حيث إىل ﴾َرب   لعبادته فيه أجتَرد ثحي أو الشام. وهو ريب؛ أمر 

 اهلل عىل) لهتوك   لفرط أو ،وعده لسْبق القول بَت  وإنام مقصدي. إىل أو ديني صلح فيه ما إىل ﴾٩٩ََسيَۡهِدينَِ﴿

 معه. عادته عىل البناء أو (تعاىل

(011) ﴿َِ َّٰلِِحيَََِمنَََِلَََهۡبَََرب   يف ويؤنسني والطاعة الدعوة عىل يعينني ،الصاحلني بعض   ﴾١٠٠َٱلصذ

 فيه. غالب اهلبة لفظ ألن ،الولد   يعني ،الغربة

َنَّٰهَُ﴿ (010) ۡ َّٰمَ َفَبَۡشذ ر   وبأنه بالولد برَشه ﴾١٠١ََحلِيمَ َبُِغَل ك   يوصف ال الصبي فإن ،احل ل م أوان   يبلغ ذ 

ُ﴿ :فقال الذبح أبوه عليه عرض حني ِحلمه مثل   ِحْلم   وأي   ،حلياما  يكون أو باحللم. نه د  نَُُاّلَلُ ُءَُشاُإهنَُُْسَتجه ُمه
ينَُ  غري   (احللم وجود لقَلة )أي: وجوده ةلعزَ  باحللم نبياا  تعاىل اهلل نعت   ما :وقيل .[011 ]الصافات: ﴾الَصابهره

 والسلم. الصلة عليهام وابنه إبراهيم
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ِتا﴿ (011) ۡعََََمَعهََُبَلَغَََفَلَمذ جد فلام :أي ﴾ٱلسذ  ثلث ومئذي له وكان ،أعامله يف معه يسعى أن وبلغ و 

َّٰبَُنَذَقَِتاَلَ﴿ سنة عرشة َ ََي َرىَََّٰإِن ِ
َ
َ َٱلَۡمنِتَامََِِفََأ ن ِ

َ
ۡذَۡبَُكََأ

َ
 إنه :وقيل تعبريه. هو ما رأى وأنه ،ذلك رأى أنه حيتمل ﴾أ

 اهلل من أنه (تفكر )أي: رَوى أصبح فلام ،ابنك بذبح يأمرك تعاىل اهلل إن :له يقول قائلا  أن الرتوية ليلة رأى

 فهم الثالثة الليلة يف مثله رأى ثم ،تعاىل اهلل من أنه فعرف ذلك مثل رأى أمسى فلام ،الشيطان من أو تعاىل

ر   والنحر. وعرفة بالرتوية الثلثة األيام سميت وهلذا ،ذلك له وقال بنحره  عليه إسامعيل املخاطب أن واألظه 

هب الذي ألنه ،والسلم الصلة  ،الغلم هبذا البشارة عىل معطوفة   بعد   اقبإسح البشارة وألن ،اهلجرة إثر   له و 

 ،[«الذبيحني بن يا» :ملسو هيلع هللا ىلص للنبي قال أعرابي اا  أن تعاىل اهلل رمحه احلاكم أخرج] «الذبيحني ابن أنا» :والسلم الصلة عليه ولقوله

ه فأحدمها  له تعاىل هللا سَهل إن ولداا  يذبح أن نذر املطلب عبد جَده فإن ،اهلل عبد أبوه واآلخر ،إسامعيل جد 

ل فلام ،عرشة بنوه بلغ أو زمزم حفر ع   سه   من ئةبم ففداه اهلل عبد عىل السهم خرجف ،(القرعة ضب )أي: أقر 

نَت ولذلك ،اإِلبل نْي  الكبش قرنا وكان ،بمكة كان ذلك وألن مئة. الدية س   يف معها احرتقا حتى بالكعبة معَلق 

 يناسبها فل ،منه يعقوب بوالدة مقرونة كانت بإسحاق البشارة وألن ثَمة. إسحاق يكن ومل ،الزبري ابن أيام

َ ََمِتاذَاَفَٱنُظرَۡ﴿ مراهقاا  بذبحه األمر  بلء من نزل فيام عنده ما لِي علم   حتم   وهو فيه شاوره وإنام الرأي؟ من ﴾هََرىَّٰ

ه فيثبت ،تعاىل اهلل م  د  ن عليه نفسه وليوط ن ،سلم إن عليه ويأمن ،جزع إن ق   املثوبة ويكتسب ،عليه فيهو 

بَتََِقِتَاَلَ﴿ نزوله قبل له باالنقياد
َ
 يذبحه أنه رأى أنه كلمه من فهم ولعله به. تؤمر ما أي: ﴾هُۡؤَمُر َََمِتاَٱۡفَعۡلَََيَٰٓأ

 دون املنام يف به األمر ولعل بأمر. إال عليه ي قِدمون ال ذلك مثل وأن حق األنبياء رؤيا أن علم أو به. مأموراا 

َََُشِتا ءَََإِنََستَِجُدِنَ ﴿ واإلخلص االنقياد كامل عىل أدَل  االمتثال إىل مبادرهتام لتكون اليقظة َِِّٰبِينَََِمنَََٱّللذ  ﴾١٠٢َٱلصذ

 وعل. جل اهلل قضاء عىل أو ،الذبح عىل
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ِتا َ﴿ (011) ۡسلََمِتاَفَلَمذ
َ
 .تعاىل اهلل ألمر استسلام ﴾أ

ه الذبيح   سَلم أو  مالسل عليهام ابن ه وإبراهيم   نفس 

ه ﴾١٠٣َلِلَۡجبِيَََِوهَلذُهۥ﴿ ع   فوقع ،شقه عىل رص 

 اجلبهة. جانبي أحد وهو ،األرض عىل جبينه

َبه   :وقيل  تغرياا  فيه ي رى لئل ،بإشارته وجهه عىل ك 

ِرق    الصخرة عند ذلك وكان يذبحه. فل له ي 

 أو ،مسجده عىل امل رشف املوضع يف أو ،بمنى

 اليوم. فيه ي نحر الذي املنحر

نََوَنََّٰديَۡنَّٰهَُ﴿ (017)
َ
َّٰهِيمََُأ  .﴾١٠٤ََيَٰٓإِبَۡر

قَۡتََقَدَۡ﴿ (017)  واإِلتيان بالعزم ﴾ٱلرُّۡءيِتَا  َََصدذ

مات. رَ  أنه روي وقد باملقد   عىل بقَوته السكني أم 

 ،حمذوف «مل ا» وجواب   تقطع. فلم ِمراراا  حلقه

 به حييط وال احلال به ينطق مما كان ما كان :تقديره

 ما عىل تعاىل هلل وشكرمها استبشارمها نم ،املقال

 والتوفيق ،حلوله بعد البلء دفع من عليهام أنعم

 عىل به فضلهام وإظهار ،ملثله غريمها يوَفق مل بام

َّٰلَِكََإِنذِتا﴿ ذلك غري إىل العظيم الثواب إحراز مع ،العاملني  الشدة تلك إِلفراج تعليل ﴾١٠٥َٱلُۡمۡحِسنِيَََجَنۡزِيََكَذ

 حساهنام.بإ عنهام

(017) ﴿
 املحنة أو غريه. من املخلص فيه يتميز الذي البني   االبتلء ﴾١٠٦َٱلُۡمبِيََُٱۡۡلََلَُٰٓؤا ََلَُهوََََهََّٰذاَإِنَذ

 منها. أصعب ال فإنه ،الصعوبةِ  البي نة  

ْدر، عظيم وأ سمني. اجلثة عظيم ﴾١٠٧ََعِظيمَ ﴿ الفعل به فيتم   بدله ي ذبح بام ﴾بِِذبۡح َََوفََديَۡنَّٰهَُ﴿ (014)  ألنه الق 

 اجلنة. من كبشاا  كان قيل: والسلم. الصلة عليه املرسلني سيد   نسله من نبي! وأَي  نبي ابن نبياا  تعاىل اهلل به ي فدي

َّٰمَ  ١٠٨َٱٓأۡلِخرِينَََِفَََعلَۡيهَََِوهََرۡكنَِتا﴿ (019ـ018) ََََٰٓسَل َّٰهِيمَََََعَ  الصلة عليه نوح قصة يف بيان ه سبق ﴾١٠٩َإِبَۡر

 .(49 اآلية: )من السلمو

َّٰلَِكَ﴿ (001ـ001) َنَّٰهَُ ١١١َٱلُۡمۡؤِمنِيَََِعبِتَادِنِتَاَِمنََۡإِنذُهۥ ١١٠َٱلُۡمۡحِسنِيَََجَنۡزِيََكَذ ۡ ِنَََنَبِي  ِتاَبِإِۡسَحَّٰقََََوبَۡشذ َم 
َّٰلِِحيََ ناه   :أي الصاحلني. من كون ه مقَدراا  نبَوته مقضياا  ﴾١١٢َٱلصذ  الصاحلني. من نبياا  إسحاق يوجد بأن وب رَشْ

ََّٰرۡكنَِتا﴿ (001) ََٰٓ﴿ أوالده يف إبراهيم عىل ﴾َعلَۡيهَََِوَب  بني أنبياء صلبه من أخرجنا بأن ﴾إِۡسَحََّٰق َََوََعَ

ِيذتِِهَمِتاََوِمن﴿ والدنيا الدين بركات عليهام أفْضنا أو .السلم عليهام وشعيب كأيوب وغريهم؛ إرسائيل َذُر 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃ

ژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگککککڑڑ

ڱڱڳڳڳڳگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھہہہہۀۀ

ڭۓۓےےھھھ

ۈۆۆۇۇڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ەئەئائائىىېېېې

 ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
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ََوَظِتالِمَ ﴿ (الدنيا من النفسية للحظوظ تارك أي )أقول: والطاعة يامنباإلِ  نفسه إىل أو ،عمله يف ﴾ُُمِۡسنَ 
َۡفِسهِۦ ِ ه ظاهر   ﴾١١٣َُمبِيَ ﴿ واملعايص بالكفر ﴾َل   اهلدى يف له أثر ال النسب أن عىل تنبيه ذلك ويف ،ظلم 

 وعيب. بنقيصة عليهام يعود ال (أوالدمها )أي: أعقاهبام يف الظلم وأن ،والضلل

ََََّٰمنَنذِتاَدََۡولَقََ﴿ (007)  والدنيوية. الدينية املنافع من وغريها بالنبَوة عليهام أنعمنا ﴾١١٤ََوَهَُّٰرونَََُموَِسَََََّٰعَ

 الغرق. من أو فرعون. تغل ب من ﴾١١٥َٱلَۡعِظيمََِٱلَۡكۡرِبََِمنََََوقَۡوَمُهَمِتاََوجَنذۡيَنَُّٰهَمِتا﴿ (007)

َنَُّٰهمَۡ﴿ (007)  وقومه. فرعون عىل ﴾١١٦َٱلَۡغَّٰلِبِيَََُهمََُفََكنُوا َََونََصۡ

 التوراة. وهو بيانه؛ يف البليغ   ﴾١١٧َٱلُۡمۡستَبِيَََٱلِۡكَتََّٰبََوََءاَتۡيَنَُّٰهَمِتا﴿ (004)

ََّٰطََوََهَديَۡنَُّٰهَمِتا﴿ (008) َر ِ  والصواب. احلق إىل املوصل الطريق ﴾١١٨َٱلُۡمۡستَقِيمَََٱلص 

َّٰمَ س١١٩ََََٱٓأۡلِخرِينَََِفَََعلَۡيِهَمِتاََوهََرۡكنَِتا﴿ (011ـ009) ََََّٰل َّٰلَِكََإِنذِتا١٢٠َََوَهَُّٰرونَََُموَِسَََََّٰعَ َجَنۡزِيََكَذ
 .(000 ،80 اآليات يف السورة هذه يف) ذلك مثل سبق ﴾١٢٢َٱلُۡمۡؤِمنِيَََِعبِتَادِنِتَاَِمنََۡإِنذُهَمِتا١٢١ََٱلُۡمۡحِسنِيََ

(011) ﴿
 الصلة عليهم موسى يأخ هارون سبط ياسني بن إلياس هو ﴾١٢٣َٱلُۡمرَۡسلِيَََلَِمنَََإِۡلِتَاَسََِإَونَذ

 .بعده ب عث والسلم

َلََلَِقۡوِمهِۦ ََقِتَاَلََإِذَۡ﴿ (017)
َ
 .تعاىل اهلل عذاب ﴾١٢٤ََتتذُقونَََأ

هَۡدُعونََ﴿ (017)
َ
ََأ  وهو ،بالشام ب َك  ألهل كان صنم اسم وهو منه. اخلري أتطلبون أو أتعبدونه ﴾َبۡعل 

ۡحسََََوهََذُرونََ﴿ بعلبك :اآلن له يقال الذي البلد
َ
 .عبادته وترتكون ﴾١٢٥َٱلَۡخَّٰلِقِيَََنََأ

(017) ﴿ََ َََربذُكمََۡٱّللذ لِيََََءابِتَا ئُِكمَََُورَبذ وذ
َ
 قبل من آبائكم وخالق خالقكم هو الذي )أي: ﴾١٢٦َٱۡۡل

 .(]املقتطف[
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بُوهَُ﴿ (014) ونَََفَإِنذُهمََۡفََكذذ  :أي ﴾١٢٧َلَُمۡحَۡضُ

 أو ،بالقرينة منه اكتفاء أطلقه وإنام العذاب. يف

رفاا. بالرش   خمصوص املطلق اإِلحضار ألن  ع 

(018) ﴿َ ََِِعبِتَادَََإِلذ  .﴾١٢٨َٱلُۡمۡخلَِصيَََٱّللذ

١٢٩ََٱٓأۡلِخرِينَََِفَََعلَۡيهَََِوهََرۡكنَِتا﴿ (011ـ019)
ََََٰٓسَلَّٰمَ  َّٰلَِكََإِنذِتاَ،١٣٠َيِتَاِسيَََإِۡلََََعَ َجَنۡزِيََكَذ

 .﴾١٣٢َلُۡمۡؤِمنِيََٱَِعبِتَادِنِتَاَِمنََۡإِنذُهۥ١٣١ََٱلُۡمۡحِسنِيََ

﴿ (701ـ011)
ِتاَِإَونَذ ذِمنَََلُوط  َإِذ١٣٣َََۡٱلُۡمرَۡسلِيَََل

َۥ َجَنذيَۡنَّٰهَُ ۡهلَُه
َ
ۡۡجَعِيََََوأ

َ
َ،١٣٤ََأ اَإِلذ َ﴾١٣٥َٱلَۡغَِِّٰبِينَََِفَََعُجوز 

 (.]النسفي[ الباقني )أي:

ۡرنِتَاَُثمَذ﴿ (017)  .)أهلكناهم( ﴾١٣٦َٱٓأۡلَخرِينََََدمذ

ونََ﴿ مكة أهل يا ﴾ِإَونذُكمَۡ﴿ (014) َََلَُمرُّ
 الشام، إىل متاجركم يف منازهلم عىل ﴾َعلَۡيِهم

ۡصبِِحيََ﴿ طريقه يف سدوم فإن  داخلني ﴾١٣٧َمُّ

 الصباح. يف

ِۡل َ﴿ (018)  وليلا  هناراا  أو ومساء. :أي ﴾َوبِٱلذ

فََلَ﴿
َ
 به. تعتّبون عقل فيكم أفليس ﴾١٣٨ََتۡعقِلُونَََأ

﴿ (071ـ019)
َبقَََإِذَۡ ١٣٩َٱلُۡمرَۡسلِيَََلَِمنَََيُونَُسََِإَونَذ

َ
 اململوء. ﴾١٤٠َٱلَۡمۡشُحونََِٱلُۡفلۡكََِإَِلَ﴿ هرب ﴾أ

 ملا أنه روي بالقرعة. املغلوبني من فصار ﴾١٤١َٱلُۡمۡدَحِضيَََِمنَََفََكنََ﴿ أهله فقارع ﴾فََسِتاَهمََ﴿ (070)

 ،آبق عبد   هناه   :فقالوا ،فوقفت ةالسفين فركب ،تعاىل اهلل يأمره أن قبل بينهم من خرج بالعذاب قومه وعد

 املاء. يف بنفسه ورمى اآلبق أنا :فقال ،عليه القرعة فخرجت فاقرتعوا

ه. مليم   أو عليه. يلم بام آت   أو امللمة. يف داخل ﴾١٤٢َُملِيمَ َوَُهوََ﴿ فابتلعه ﴾ٱۡۡلُوُتََفَٱَۡلََقَمهَُ﴿ (071)  نفس 

نذُهۥَفَلَۡوَل َ﴿ (071)
َ
 بطن يف أو عمره. مدة بالتسبيح كثرياا  تعاىل اهلل الذاكرين ﴾١٤٣ََسب ِِحيََٱلۡمََُِمنَََََكنَََأ

نَْتُُإهَلُُإهلَُُلَُ﴿ :قوله وهو ،احلوت
َ
بْحانََكُُأ ُُس  ُُإهن  نْت  نَُُك  يَُُمه همه  املصلني. من :وقيل .[84 ]األنبياء: ﴾الَظال

 وتعظيم   ،الذكر إكثار عىل حث   وفيه ميتاا. :وقيل حياا. ﴾١٤٤َُيۡبَعثُونَََيَوۡمََِإَِلََََّٰبۡطنِهِۦ ََِفََلَلَبَِثَ﴿ (077)

نْ  ،لشأنه  الرضاء. عند بيده أخذ الرساء يف عليه أقبل وم 

 عام اخلايل باملكان ﴾بِٱلَۡعَرا ءَِ﴿ (جوفه من رميه )أي: لفظه عىل احلوت مح  لنا بأن ﴾َفنَبَۡذَنَّٰهَُ﴿ (077)

 إىل انتهوا حتى ويسبح يونس فيه يتنفس رأسه رافعاا  ينةالسف مع سار احلوت أن روي نبت. أو شجر من يغطيه

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىېېېېۉۉۅ

ۇئوئوئەئەئائائى

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 مئحئجئییییىئىئ
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 :وقيل ،عرشون :وقيل ،سبعة :وقيل ،أيام ثلثة :وقيل ،يوم بعض :فقيل ،لبثه مدة يف واخت لف فلفظه. الّب  

 يولد. حني الطفل كبدن بدنه صار :قيل ناله. مما ﴾١٤٥ََسقِيمَ َوَُهوََ﴿ أربعون

ۢنبَتۡنَِتا﴿ (077)
َ
﴿ عليه مظلة فوقه :يأ ﴾َعلَۡيهَََِوأ

ِنََشَجَرةَ   وجه عىل ينبسط شجر من ﴾١٤٦ََيۡقِطيَ َم 

 عليها. يقع ال فإنه الذباب عن بأوراقها غطته ،الدباء كانت أهنا عىل واألكثر ساقه. عىل يقوم وال األرض

رَۡسلَۡنَّٰهَُ﴿ (074)
َ
ََِمِتا ئَةَِإَِلََََّٰوأ لۡف 

َ
 من سبق ما به رادوامل نينوى. أهل وهم عنهم؛ هرب الذين قومه هم ﴾أ

وَۡ﴿ غريهم إىل أو إليهم ثان   إرسال   أو ،إرساله
َ
 مئة هم :قال إليهم نظر إذا أي الناظر؛ مرأى يف ﴾١٤٧َيَزِيُدونَََأ

 بالكثرة. الوصف واملراد يزيدون. أو ألف

 املسمى. أجلهم إىل ﴾١٤٨َِحيَ َإَِلََََّٰفَمتذۡعَنَُّٰهمَۡ﴿ بمحرضه به اإِليامن فجَددوا أو فصَدقوه. ﴾ِتاَمنُوا ََ َََفَ﴿ (078)

لَِرب ِكَََفَٱۡستَۡفتِِهمَۡ﴿ (079)
َ
ر   السورة أول يف ﴾١٤٩َٱۡۡلَنُونََََولَُهمََُٱۡۡلَنِتَاُتََأ  والسلم الصلة عليه رسوله أم 

 موصوالا  القصص من يلئمه ملا جاراا  تقريره يف الكلم وساق ،البعث   إنكارهم وجه عن قريش باستفتاء أوالا 

 :قوهلم يف البنني وألنفسهم البنات تعاىل هلل جعلوا حيث ،القسمة وجه عن باستفتائهم أمر ثم ،ببعض بعضها

ر؛ ضلالت الرشك عىل زادوا وهؤالء ،"اهلل بنات امللئكة"  فإن - تعاىل اهلل عىل الفناء وجتويز كالتجسيم أ خ 

ع   لواجع حيث ،عليه أنفسهم وتفضيلِ  - الفاسدة الكائنة باألجسام خمصوصة الوالدة  له اجلنسني أْوض 

هام  يف وإبطاله ذلك إنكار تعاىل اهلل كَرر ولذلك أَنثوهم. حيث ،بامللئكة واستهانتِهم ،(بزعمهم) هلم وأرفع 

ُُتَكادُ ﴿ مما وجعله ،مراراا  كتابه نْهُ َُيتََفَطْرنَُُالَسماوات  َُُوتَنَْشق ُُمه رْض 
َ
رُ ُاْْل بال َُُوََته  .[91 :مريم] ﴾اَهدُ ُاْْله

مَۡ﴿ (071)
َ
 ي علم ال ذلك أمثال ألن املشاهدة علم   خَص  وإنام ﴾١٥٠ََشَِّٰهُدونَََوَُهمََۡإَِنَّٰث ِتاَٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََََخلَۡقنِتَاَأ

 واإلشعار االستهزاء من فيه ما مع ،الرصف بالعقل معرفته لتْمكِن   ذاهتم لوازم من ليست األنوثة فإن ،به إال

 خلقهم. شاهدوا قد كأهنم به يبت ون جهلهم لفرط بأهنم

َل َ﴿ (071ـ070)
َ
ِنََۡإِنذُهمَأ َََُوَِل١٥١َََََلَُقولُونَََإِفِۡكِهمََۡم  َِإَونذُهمَۡ﴿ ينفيه ما وقيام ،يقتضيه ما لعدم ﴾ٱّللذ

َِّٰذبُونََ  به. يتدَينون فيام ﴾١٥٢َلََك

ۡصَطَفَ﴿ (071)
َ
ََٱۡۡلَنِتَاتََِأ  اليشء. صفوة أخذ   واالصطفاء   واستبعاد. إنكار استفهام   ﴾١٥٣َٱۡۡلَنِيَََََعَ
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 ال بام ﴾١٥٤َََتُۡكُمونََََكۡيَفََلَُكمَََۡمِتا﴿ (077)

  .عقل يرتضيه

فََلَ﴿ (077)
َ
ُرونَََأ  ذلك؟ عن منَزه أنه ﴾١٥٥َهََذكذ

مَۡ﴿ (077)
َ
بِيَ َُسلَۡطَّٰنَ َلَُكمََۡأ  حجة   ﴾١٥٦َمُّ

 بناته. امللئكة بأن السامء من عليكم نزلت واضحة

هُوا َ﴿ (074)
ۡ
 أنزل الذي ﴾ُكمَۡبِِكَتَّٰبََِفَأ

 دعواكم. يف ﴾١٥٧ََصَِّٰدقِيَََُكنتُمََۡإِن﴿ عليكم

نذةَََِوبَۡيَََبَيۡنَُهۥَوََجَعلُوا َ﴿ (078)  ﴾نََسب ِتا ََٱَّۡلِ

. يعني هم امللئكة  ر   منهم وضعاا  جنسهم باسم ذك 

 تعاىل اهلل إن قالوا :وقيل املرتبة. هذه يبلغوا أن

ر   ََعلَِمتَََِولََقدَۡ﴿ امللئكة فخرجت اجلنَ  صاه 
نذةَُ  إن ،اجلنَ  أو اإِلنس. أو الكفرة. إن ﴾إِنذُهمََۡٱَّۡلِ

ت ونََ﴿ امللئكة بغري فرس   العذاب. يف ﴾١٥٨َلَُمۡحَۡضُ

ََُِسۡبَحَّٰنََ﴿ (079) ِتاَٱّللذ  من ﴾١٥٩َيَِصُفونََََعمذ

 والنسب. الولد

(071) ﴿َ ََِِعبِتَادَََإِلذ  ﴾.١٦٠َٱلُۡمۡخلَِصيَََٱّللذ

(070) ﴿َِ ود   ﴾١٦١ََتۡعُبُدونََََوَمِتاَنذُكمَۡفَإ  .خطاهبم إىل ع 

نتُمَََۡمِتا َ﴿ (071)
َ
 باإِلغواء. الناس مفسدين ﴾١٦٢َبَِفَّٰتِنِيََ﴿ تعاىل اهلل عىل ﴾َعلَۡيهََِأ

(071) ﴿َ  حمالة. ال يصلها النار أهل من أنه تعاىل علمه يف سبق من إاِلَ  ﴾١٦٣َٱَّۡلَِحيمَََِصِتالََُِهوََََمنََۡإِلذ

ََِمنذِتا ََِتاَومََ﴿ (077) ۡعلُوم َََمَقِتام َََلُۥَإِلذ  :واملعنى عبدهتم. عىل للرد   بالعبودية امللئكة اعرتاف حكاية ﴾١٦٤َمذ

ه   إاِلَ  أحد منا وما ام   ل  ق   يتجاوزه. ال العامل تدبري يف تعاىل اهلل أمر إىل واالنتهاء والعبادة املعرفة يف َمْعل وم   م 

ََََلَۡحنََُِإَونذِتا﴿ (077)  اخلدمة. ومنازل الطاعة أداء يف ﴾١٦٥َٓافُّونََٱلصذ

هون ﴾١٦٦َٱلُۡمَسب ُِحونَََََلَۡحنََُِإَونذِتا﴿ (077)  به. يليق ال عام تعاىل اهلل املنز 

 قريش. مرشكو أي: ﴾١٦٧ََلَُقولُونَََََكنُوا ََِإَون﴿ (074)

نَذَلَوَۡ﴿ (078)
َ
اَِعنَدنِتَاَأ ِنَََذِۡكر  لِيَََم  وذ

َ
 عليهم. نزلت التي لكتبا من كتاباا  ﴾١٦٨َٱۡۡل

ََِِعبِتَادَََلَُكنذِتا﴿ (079)  مثلهم. نخالف ومل له العبادة ألخلصنا ﴾١٦٩َٱلُۡمۡخلَِصيَََٱّللذ

ََفََكَفُروا َ﴿ (041) َفََسوَۡفَ﴿ عليها واملهيمن األذكار أرشف هو الذي الذكر جاءهم لّما :أي ﴾بِهۦِ 
 كفرهم. عاقبة ﴾١٧٠ََيۡعلَُمونََ
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نا :أي ﴾١٧١َٱلُۡمرَۡسلِيَََلِعِبِتَادِنِتَاَََكَِمتُنَِتاَبََقۡتَسََََولََقدَۡ﴿ (041ـ040)  قوله وهو والغلبة؛ بالنرص هلم وعد 

 بالذات. واملقيض الغالب باعتبار وهو ﴾١٧٣َٱلَۡغَّٰلِبُونَََلَُهمََُُجنَدنِتَاَِإَونَذ ١٧٢َٱلَۡمنُصوُرونَََلَُهمََُإِنذُهمَۡ﴿  :تعاىل

ََّٰحََ﴿ عنهم فأعرض ﴾َعۡنُهمَََۡفتََولذَ﴿ (047)  ،بدر يوم وهو عليهم؛ لنرصك املوعد هو ﴾١٧٤َِحيَ َتذ

 الفتح. يوم :وقيل

بِۡصُۡهمَۡ﴿ (047)
َ
 قَدامه كأنه قريب كائن ذلك أن عىل الداللة باألمر واملراد حينئذ. يناهلم ما عىل ﴾َوأ

ونَََفََسوَۡفَ﴿  للتبعيد. ال لوعيدل «سوف»و اآلخرة. يف والثواب والنرصة يدالتأي من لك قضينا ما ﴾١٧٥َُيۡبِصُ

فَبَِعَذابِنَِتا﴿ (047)
َ
ونَََفََسوَۡفَ﴿ نزل ملا أنه روي ﴾١٧٦َيَۡستَۡعِجلُونَََأ  فنزلت. هذا؟ متى قالوا؟ ﴾ُيۡبِصُ

 صباح فبئس ﴾١٧٧َٱلُۡمنَذرِينََََصبِتَاحََُفََسِتا ءََ﴿ بِفنائهم العذاب نزل فإذا ﴾بَِسِتاَحتِِهمََۡنََزَلََفَإِذَا﴿ (044)

رين هم. املنذ   صباح 

ََََّٰعۡنُهمَََۡوهََولذَ﴿ (049ـ804) بِۡصَۡ ١٧٨َِحيَ ََحتذ
َ
ونَََفََسوَۡفَََوأ  بعد وإطلق ،تأكيد إىل تأكيد ﴾١٧٩َُيۡبِصُ

 األول أو املساءة. وأنواع املرسة أصناف من الذكر به حييط ال ما يبرصون وأهنم يبرص بأنه للشعار ،تقييد

 اآلخرة. لعذاب والثاين الدنيا لعذاب

َََِرب َِكََنََُسۡبَحََّٰ﴿ (081) ِتاَٱلۡعِزذةََِرَب   السورة. يف حكي ما عىل فيه املرشكون قاله عام ﴾١٨٠َيَِصُفونََََعمذ

 السلبية صفاته مجلة فيه أدرج وقد أعَزه. ملن أو له إال ةعزَ  ال إذ ،به الختصاصها العزة إىل الرب وإضافة

م الوحدانية :وهي)  واإلرادة القدرة :وهي) والثبوتية (للحوادث واملخالفة بالنفس والقيام والبقاء والِقد 

 بالتوحيد. اإِلشعار مع (التكوين صفة املاتريدية وزاد ،والكلم والبرص والسمع واحلياة والعلم

َّٰمَ ﴿ (080) ََوََسَل  بعضهم. ختصيص بعد بالتسليم للرسل تعميم ﴾١٨١َٱلُۡمرَۡسلِيَََََعَ

َََِوٱۡۡلَۡمدَُ﴿ (081) ََِّلِلذ  ،العاقبة وحسن النعم من اتبعهم من وعىل عليهم أفاض ما عىل ﴾١٨٢َٱلَۡعَّٰلَِميَََرَب 

 الصلة عليهم رسله عىل ويسلمون وعل جل حيمدونه كيف املؤمنني تعليم واملراد التسليم. عن أَخره ولذلك

 والسلم.

 صافاتال سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 
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¬ 
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 آية وثمانون ثمان وآيُها مكيَّة،

(0) ﴿ َ ِۡكرََِذِيََوٱلُۡقرَۡءانََِص   الواو ﴾١َٱَّل 

َ ﴿ يف ما عليه دَل  حمذوف واجلواب ،للقسم  ﴾ص 
 أو ،ملعِجز   إنه :أي التحدي. عىل الداللة من

 لصادق. ملسو هيلع هللا ىلص حممداا  إن أو به. العمل   ل واجب  

ِينَََبَلَِ﴿ (1)  من به كفر ما :أي ﴾َكَفُروا ََٱَّلذ

ه   خللل   كفر ِينَََبَلَِ﴿ فيه وجد  َِفَ﴿ به ﴾َكَفُروا ََٱَّلذ
ة َ  ﴾٢َوَِشَقِتاقَ ﴿ احلق عن استكبار :أي ﴾ِعزذ

 ،لموالس الصلة عليه ولرسوله تعاىل هلل خلف  

 الرشف   أو العظة   بالذكر واملراد   به. كفروا ولذلك

تاج ما ذكر أو ،والشهرة    من الدين يف اليه حي 

 واملواعيد. والرشائع العقائد

ۡهلَۡكنِتَاََكمَۡ﴿ (1)
َ
ِنََقبۡلِِهمَِمنَأ  وعيد   ﴾قَۡرنَ َم 

 معاندة( )أي: وشقاقاا  استكباراا  به كفرهم عىل هلم

َلَتَ﴿ استغفاراا  أو بةا تو أو استغاثةا  ﴾َفَنِتاَدوا َ﴿ َوذ
ََِحيََ : مناص. حني احلني ليس أي: ﴾٣ََمنِتَاص   .(النجاة موضع )أي: امل نجا واملناص 

نَوََعِجبُو ا َ﴿ (7)
َ
نِذر َََجِتا َءُهمَأ ِۡنُهۡمَ َمُّ َّٰفُِرونََََوقِتَاَلَ﴿ ِعدادهم من أمي   أو مثلهم. برش   ﴾م   ﴾َسَِّٰحرَ ََهََّٰذاَٱلَۡك

﴿ معجزةا  ي ظهره فِيام  
 تعاىل. اهلل عىل يقوله فيام ﴾٤َاب ََكذَذ

َجَعَلَ﴿ (7)
َ
ِتاَٱٓأۡللَِهةَََأ ﴿ لواحد   هلم كانت التي األلوهية جعل بأن ﴾َوَِّٰحًدا ََإَِلَّٰه 

ءَ ََهََّٰذاَإِنَذ  ﴾٥َُعَجِتابَ َلََشۡ

ِب؛ يف بليغ ج  ه يفي ال الواحد أن من نشاهده وما آباؤنا، عليه أطبق ما خلف   فإنه الع   باألشياء وقدرته علم 

َق  عنه تعاىل اهلل ريض عمر أسلم ملا أنه وروي لكثرية.ا  شيخنا أنت وقالوا: طالب أبا فأتوا قريش، عىل ذلك ش 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فاستْحرض    أخيك، ابن وبني بيننا لتقيض جئناك وإنا السفهاء، هؤالء فعل ما علمت   وقد وكبرينا،

ِْل  لف ،(الوسط القول )أي: السواء يسألونك قومك هؤالء وقال:  فقال ،(تظلْمهم ال )أي: عليهم امليل كل مت 

عك   آهلتنا ذكر   وارفْض  اْرفِْضنا فقالوا: تسألونني؟ ماذا والسلم: الصلة عليه  إن أرأيتم» فقال: وإهلك، ون د 

 وعرشاا، نعم فقالوا: ،«العجم؟ هبا لكم وتدين العرب هبا متلكون واحدة كلمة أنتم أمعطَي  سألتم ما أعطيتكم

 .تعاىل[ اهلل رمحهم الرتمذي نهوحس   والنسائي أمحد اإلمام أخرجه واحلديث] ذلك وقالوا فقاموا ،«اهلل إال إله ال قولوا:» قال:ف

َََوٱنَطلَقََ﴿ (7)
ُ
 (أسكتهم )أي: بَكتهم ما بعد طالب أيب جملس من قريش أرشاف وانطلق ﴾ِمۡنُهمََۡٱلَۡمَِل

نَِ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
َ
وا لبعض همبعض قائلني ﴾ٱۡمُشوا ََأ وا َ﴿ اْمش  ََٰٓ﴿ واثب توا ﴾َوٱۡصِِبُ  ،عبادهتا عىل ﴾َءالَِهتُِكۡمَ َََعَ
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. تنفعكم فل ﴿ القول يف االندفاع   باالنطلق املراد وقيل مكاملت ه 
ء َََهََّٰذاَإِنَذ  ليشء األمر هذا إنَ  ﴾٦َيَُرادََُلََشۡ

يب من  عىل والرتفع الرئاسة من يقصده أو التوحيد من يدعيه الذي هذا إن أو له. مردَ  فل بنا يراد الزمان ر 

. كل   يريده أو ي تمنَى ليشء والعجم العرب  عليه. وت غلبوا منكم ليؤخذ ي طلب ليشء دينكم إن أو أحد 

ََّٰذاََسِمۡعَنِتاََمِتا﴿ (4) ََِٱلِۡملذةََِِفَ﴿ يقوله بالذي ﴾بَِه  عليه عيسى ملة يف أو آباءنا. عليها أدركنا التي امللة يف ﴾ٱٓأۡلِخَرة

َََهََّٰذا ََإِنَۡ﴿ يثل ثون النصارى فإن امللل؛ آخر هي التي والسلم الصلة َّٰقَ َإِلذ ِذب   ﴾٧َٱۡختَِل ه ك   .(افرتاه )أي: اخت ل ق 

ُءنزَِلَ﴿ (8)
َ
ِۡكرَََُعلَۡيهََِأ ن   أو ِمثلهم وهو بالوحي الختصاصه إنكار   ﴾بَيۡنِنَِتا ََِمنَ َٱَّل   الرشف يف منهم أْدو 

َبَۡلَ﴿ الدنيوي احلطام عىل النظر وقصور احلسد إال يكن مل تكذيبهم مبدأ أن عىل دليل   كذل وأمثال والرئاسة.
ِنََشك  ََِفََُهمَۡ  ما عقيدهتم يف وليس ،الدليل عن وإعراضهم التقليد إىل مليلهم ،الوحي أو القرآن من ﴾ذِۡكرِيَ َم 

رُ سَُُاذَُهُ ﴿ :قوهلم من به يب ت ون ُُاحه ِتاَبَل﴿ ﴾اْختهلق ُُإهَلُُاذَُهُ ُإهنُْ﴿ُ،﴾َكَذاب  ذمذ  يذوقوا مل بل ﴾٨ََعَذاِبََيَُذوقُوا ََل

هم. زال ذاقوه فإذا ،بعد   عذايب قون ال أهنم واملعنى شك   تصديقه. إىل فيلجئهم العذاب يمَسهم حتى به يصد 

مَۡ﴿ (9)
َ
ِتاِبََٱلَۡعزِيزَََِرب َِكََرَۡۡحَةََِخَزا ئِنََُِعنَدُهمََۡأ فهم ويف هرمحت خزائن أعندهم بل ﴾٩َٱلۡوَهذ  حتى ترص 

 من عطية النبَوة أن واملعنى صناديدهم. بعض للنبَوة فيتخرَيوا ،شاؤوا عمن ويرصفوها شاؤوا من هبا يصيبوا

ن عىل هبا يتفضل تعاىل اهلل اء م   :الوهاب ،ي غلب ال الذي الغالب :أي العزيز؛ فإنه له مانع ال ،عباده ِمنْ  ي ش 

  :فقال ذلك (قَدم )أي: رَشح ثم يشاء. نمل يشاء ما كَل  هيب أن له الذي

مَۡ﴿ (01)
َ
لُۡكََلَُهمَأ َمََّٰوَّٰتََِمُّ ۡرِضََٱلسذ

َ
 ليس بأن نبوته يف الترصف عليهم أنكر ملا كأنه ﴾بَيۡنَُهَمِتا َََوَمِتاََوٱۡۡل

 هو الذي اجلسامين العامل هذا أمر يف مدخل هلم ليس بأنه ذلك أرد ف   ،هلا هناية ال التي رمحته خزائن عندهم

َتُقوا َ﴿ فيها؟ يترصفوا أن هلم أين فِمنْ  ،خزائنه من يسري جزء ۡسَبَّٰبََِِفََفَلَۡيۡ
َ
 ذلك هلم كان إن :أي ﴾١٠َٱۡۡل

 من إىل الوحي في نزلوا ،العامل أمر ويدب روا عليه يستووا حتى العرش إىل هبا ي توَصل التي املعارج يف فليصعدوا

 هبم. التهكم غاية وهو يستصوبون.

ِتاَندَ جَُ﴿ (00) ِنََََمۡهُزوم ََُهنِتَالَِكََمذ ۡحَزاِبََم 
َ
بني الكفار من جند   هم :أي ﴾١١َٱۡۡل وم   الرسل عىل املتحز  ْهز   م 

 يقولون. بام تكرتْث  فل أو الربانية؟ األمور يف والترصف اإِلهلية التدابري هلم أين فمن ،قريب عام مكسور

بَۡتَ﴿ (01) ۡوهِتَادََِذُوَفِرَۡعۡونَُوَََوَََعد ََنُوحَ َقَوۡمَََُقۡبلَُهمَََۡكذذ
َ
 اجلموع ذو أو باألوتاد. الثابت امل ْلِك  ذو ﴾١٢َٱۡۡل

وا الكثرية. م   البناء. يشد كالوتد بعضاا  يشد بعضهم ألن بذلك س 

ۡصَحَُّٰبََلُوط َََوقَۡومَََُوَثُمودَُ﴿ (01)
َ
 عليه شعيب قوم وهم ؛(الشجر )أي: الغيضة وأصحاب ﴾ۡيَكةِ ََ ََۡلَََوأ

َلَٰٓئَِكَ﴿ السلم و 
ُ
ۡحَزاُبََأ

َ
بني يعني ﴾١٣َٱۡۡل  منهم. املهزوم اجلند جعل الذين ،الرسل عىل املتحز 

ََُكيََإِن﴿ (07) َبََإِلذ  من أنواع عىل مشتمل   ،اإِلهبام عىل التكذيب من إليهم أ ْسنِد ملا بيان   ﴾ٱلرُُّسَلَََكذذ

 .﴾١٤َِعَقِتابََِقَذفَحََ﴿ :عليه رَتب   ولذلك ،للعذاب استحقاقهم عىل تسجيلا  ليكون ،التأكيد

َ﴿ األحزاب أو قومك ينتظر وما ﴾َهَُٰٓؤَل ءََِيَنُظرَََُوَمِتا﴿ (07) ِتا﴿ األوىل النفخة هي ﴾َوَِّٰحَدةَ ََصۡيَحةَ َإِلذ َمذ
؛ مقدار توق ف   من ﴾١٥َفََواقَ َِمنَلََهِتا  احل ْلبتني. بني ما وهو ف واق 

لََربذنَِتاََوقِتَالُوا َ﴿ (07) ِتَاََعج ِ نَِتاََلذ ن ﴾قِطذ ْدنا الذي العذاب من اِقْسط  ِوع  ها التي اجلنة أو به. ت  ِعد   للمؤمنني. ت 

ْل  أو . ذلك استعجلوا ﴾١٦َٱۡۡلَِسِتابََِيَۡومَََِقۡبَلَ﴿ فيها ننظرْ  أعاملنا صحيفة لنا عج   استهزاءا
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َََّٰٱۡصِِبَۡ﴿ (04) ََعۡبَدنِتَاََوٱۡذُكرَََۡيُقولُونََََمِتاَََعَ
ة )أي: هلم واذكر ﴾َداوُۥدََ ر   تعظياما  قصته (للكف 

 واختصاصه شأنه علو   مع فإنه أعينهم؛ يف للمعصية

مات النعم بعظائم ل   صغريةا  أتى لّما وامل كر   عن نز 

 والتعريض بالتمثيل امللئكة )وعاتبه( ،منزلته

 وأهل بالكفرة الظن   فام ،وأناب ربه فاستغفر

يۡدَِ ََذا﴿ الطغيان؟
َ
َۥ ﴿ القوة ذا ﴾ٱۡۡل ََإِنذُه اب  وذ

َ
 ﴾١٧َأ

 أن عىل دليل وهو تعاىل. اهلل مرضاة إىل ع  رَجا

 ويفطر يوماا  يصوم وكان ،الدين يف القوة   به املراد

 الليل. نصف ويقوم ،يوماا 

ۡرنِتَاَإِنذِتا﴿ (08) بِتَاَلَََسخذ  ﴾يَُسب ِۡحنََََمَعُهۥَٱَّۡلِ

ْسن  )  أو ،احلال بلسان إما معه؛ تعاىل اهلل يقد 

 (الكلم هافي تعاىل اهلل بخلق أو ،له ليتمثَ  بصوت  

اقََِبِٱلَۡعِش َِ﴿ ُۡشَ  وهو ،اإِلرشاق ووقت ﴾١٨ََوٱۡۡلِ

 ،شعاعها ويصفو تيضء أي الشمس ترشق حني

 الضحى. وقت وهو

ۡيََ﴿ (09) ﴿ جانب كل من إليه ﴾َُمُۡشوَرة  َََوٱلطذ
 َ َۥ َُك  ُ ابَ َلذ وذ

َ
 ألجل والطري اجلبال من واحد   كل   ﴾١٩َأ

ع   السلم عليه داود ومن منهام كل   أو التسبيح. إىل رَجاع تسبيحه  التسبيح. تعاىل هلل مرج 

 كامل أو النبَوة. ﴾ٱۡۡلِۡكَمةَََوََءاَتۡيَنَّٰهَُ﴿ اجلنود وكثرة والنرصة باهليبة هوقوَينا ﴾ُمۡلَكُهۥَوََشَدۡدنِتَا﴿ (11)

 الذي امللَخص لكلما أو الباطل. عن احلق بتمييز اخلصام؛ وفصل ﴾٢٠َٱۡۡلَِطِتابَََِوفَۡصَلَ﴿ العمل واتقان العلم

. غري من املقصود عىل املخاط ب ينب ه ي   وإنام التباس  م  ا» به س  ْعد   أم  مة سبق عام املقصود يفصل ألنه «ب   من له مقد 

 والصلة. احلمد

ََّٰكََوََهۡلَ﴿ (10) هَى
َ
ُروا ََإِذَۡ﴿ استامعه إىل والتشويق التعجيب معناه استفهام   ﴾ٱۡۡلَۡصمَََِنبَُؤا ََأ  ﴾٢١َلِۡمۡحَراَبَٱَتََسوذ

ور تصَعدوا إذ  .(املرتفع حائطها اعتل وا )أي: الغرفة س 

ََََّٰدَخلُوا ََإِذَۡ﴿ (11)  الذي اليوم )أي: االحتجاب يوم يف فوق من عليه نزلوا ألهنم ﴾ِمۡنُهۡمَ ََفَفزِعََََداوُۥدَََََعَ

تجب س   (للعبادة اخللق عن فيه حي   كان والسلم الصلة عليه إنهف ،عليه يدخل من يرتكون ال الباب عىل واحلر 

 عليه فتسَور ،بخاصته للشتغال ويوماا  ،للوعظ ويوماا  ،للقضاء ويوماا  ،للعبادة يوماا  :زمانه (قَسم )أي: جَزأ  

ََََّٰبۡعُضنِتَاََبَغََّٰ﴿ متخاصامن فوجان نحن ﴾َخۡصَمِتانََََِتَۡفَ ََلََقِتَالُوا َ﴿ اخللوة يوم يف اإلنسان صور عىل ملئكة َََعَ
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َ ض عىل وهو ﴾َبۡعض  ر  ََوَلََبِٱۡۡلَق ََِبَيۡنَنِتَاَفَٱۡحُكم﴿ املشهور وهو ،ملئكة كانوا إن التعريض وقصدِ  الف 
رْ  وال ﴾تُۡشِطۡطَ َرَّٰطَََِسَوا ءََِإَِلََََّٰوٱۡهِدنِتَا َ﴿ احلد   جماوزة هو والشطط   احلكومة. يف (تظلم ال )أي: جت   ِ  :أي ﴾٢٢َٱلص 

 العدل. وهو وسطه؛ إىل

(11) ﴿
ِخَََهََّٰذا ََإِنَذ

َ
 من األنثى هي ﴾َوَِّٰحَدة َََنۡعَجة َََوِلََََنۡعَجةَ ََوتِۡسُعونَََتِۡسعَ ََلُۥ﴿ بالصحبة أو ،بالدين ﴾أ

ۡكفِلۡنِيَهِتاََفَقِتاَلَ﴿ املرأة عن هبا ي كنَى وقد ،الضأن
َ
ل ْكنيها. ﴾أ  يدي. حتت ما أكفل كام أكفلها اجعلني وحقيقته م 

 مل بحجج جاء بأن حماَجة إياي خماطبته يف وغلبني ﴾٢٣َٱۡۡلَِطِتابََِِفََِنَوََعزَذ﴿ نصيبي :أي ،كِْفيل اجعلها :وقيل

ه. عىل أقِدرْ   اخِلطبة. يف إياي مغالبته يف أو رد 

ََإَِلََََّٰنۡعَجتَِكََبُِسَؤالَََِظلََمَكََلََقدََۡقِتَاَلَ﴿ (17) د   ﴾نَِعِتاِجهۦِ   )أي: وهتجني خليطه فعلِ  إنكار يف املبالغة به ق ص 

ِعه. (تقبيح ﴿ املَدعي صدق تقدير عىل أو ،اعرتافه بعد ذلك قال علهول طم 
اَِإَونَذ ِنََََكثِي   الرشكاء ﴾ٱۡۡلُلََطِتا ءََِم 

ََََّٰبۡعُضُهمَۡ﴿ ليتعَدى ﴾َلَۡبِغَ﴿ ََََعَ َََبۡعض  ِينَََإِلذ َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ ِتاََوقَلِيلَ َٱلصذ  قليل وهم :أي ﴾ُهۡمرََمذ

نَذََداوُۥدَََُوَظنَذ﴿
َ
َّٰهَََُمِتاأ  لذنبه ﴾َربذُهۥَفَٱۡستَۡغَفرََ﴿ هبا؟ يتنبه هل احلكومة بتلك امتحناه أو بالذنب ابتليناه ﴾َفتَنذ

صل ياا  :أي راكعاا؛ للسجود خرَ  أو مبدؤه. ألنه ركوعاا  السجود تسمية عىل ساجداا  ﴾ۤاٗعِكاَرََوَّۤرَخ﴿  أحرم كأنه م 

نِتَاَب۩﴿ االستغفار بركعتي
َ
 بالتوبة. تعاىل هللا إىل ورجع ﴾٢٤ََوأ

َّٰلَِك َََلُۥََفَغَفۡرنِتَا﴿ (17) ﴿ عنه استغفر ما أي: ﴾َذ
 ﴾٢٥َِتاب ََ َََمََوَُحۡسنََ﴿ املغفرة بعد لقربةا  ﴾لَُزلَۡفَََِّٰعنَدنِتَاََلُۥَِإَونَذ

 اجلنة. إىل مرجع  

ۡرِضََِفَََخلِيَفةَ ََجَعۡلَنََّٰكََإِنذِتاََيََّٰداوُۥدَُ﴿ (17)
َ
 قبلك ممن خليفة جعلناك وأ فيها. امل لك عىل استخلفناك ﴾ٱۡۡل

 النفس. هتوى ما ﴾ٱلَۡهَوىَََّٰهَتذبِعَََِوَلَ﴿ تعاىل اهلل بحكم ﴾بِٱۡۡلَق ََِٱَلذِتاِسَََبۡيَََفَٱۡحُكم﴿ باحلق القائمني األنبياء من

ِ َََسبِيلَََِعنََفيُِضلذَكَ﴿ مسألته قبل اآلخر وتظليم املَدعي تصديق إىل املبادرة ذنبه إن :قيل ما يؤي د وهو  ﴾ٱّللذ

﴿ احلق عىل نصبها التي دالئلِه أي:
ِينَََإِنَذ َََِسبِيلَََِعنَيَِضلُّونَََٱَّلذ  ﴾٢٦َٱۡۡلَِسِتاِبََيَوۡمَََنَُسوا ََبَِمِتاََشِديُد َََعَذابَ َلَُهمََۡٱّللذ

ه فإن ،السبيل عن ضلهلم وهو نسياهنم. بسبب ر   اهلوى. وخمالفة احلق ملزمة يقتيض تذك 
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ۡرَضَََمِتا ءََٱلسَذََخلَۡقنَِتاََوَمِتا﴿ (14)
َ
َبَيۡنَُهَمِتاََوَمِتاََوٱۡۡل

َِّٰطل  َ  ،باطل ذوي أو فيه. حكمة   ال باطلا  خلقاا  ﴾َب

 متابعة هو الذي للباطل أو عابثني. مبطِلني بمعنى

 من الدليل مقتىض هو الذي للحق بل ،اهلوى

ن )أي: عوالتدر   التوحيد َّٰلِكََ﴿ بالرشع (التحص  ََذ
ِينََََظنَُّ  باطلا. خلقها إىل شارة  اإلِ  ﴾َكَفُروا َ َٱَّلذ

﴿ املظنون بمعنى والظن  
ِينَََفََوۡيلَ  َِمنََََكَفُروا ََل َِّلذ

. هذا بسبب ﴾٢٧َٱَلذِتارَِ  الظن 

مَۡ﴿ (18)
َ
ِينَََجَنَۡعُلََأ َوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ
َّٰلَِحَّٰتَِ ۡرِضََِفَََكٱلُۡمۡفِسِدينَََٱلصذ

َ
 االستفهام ﴾ٱۡۡل

 لوازم من هي التي ،احلزبني بني التسوية إِلنكار

 :قوله يف التي وكذا نفيه. عىل ليدَل  ،باطلا  خلقها

مَۡ﴿
َ
ِتارََِٱلُۡمتذقِيَََجَنَۡعُلََأ  أنكر   كأنه ﴾٢٨ََكٱلُۡفجذ

 بني ثم ،والكافرين املؤمنني بني أَوالا  التسوية

 منهم. واملجرمني املؤمنني من املتقني

(19) ﴿َ نَزلَۡنَّٰهََُكَِتَّٰب 
َ
 نَفاع   ﴾ُمَبََّٰركَ َإَِلَۡكََأ

ا َ﴿ بذُرو  َدذ ِ َّٰتِهِۦَل   املست نب طة واملعاين الصحيحة التأويلت من ظاهرها يدب ر ما فيعرفوا فيها ليتفَكروا ﴾َءاَي

رََ﴿ لُوا َََوِلَتََذكذ و 
ُ
لَۡبَّٰبََِأ

َ
 (الثابت )أي: كاملركوز هو ما لِيستحرضوا أو السليمة. العقول ذوو به ولِيَتعظ ﴾٢٩َٱۡۡل

 من إال ي عرف ال ملا بيان   اإلهلية الكتب فإن ،الدالئل من عليه ن ِصب بام معرفته من نهممتك   فرط من عقوهلم يف

 العقل. به يستقل   ال ما إىل وإرشاد   ،الرشع

اوُۥدََََووََهۡبنِتَا﴿ (11) َۥ ﴿ والسلم الصلة عليه سليامن العبد نعم أي: ﴾ٱلَۡعۡبدََُنِۡعمَََُسلَيَۡمََّٰن ََِِلَ وذاب ََإِنذُه
َ
 ﴾٣٠َأ

ع   التسبيح إىل أو ،بالتوبة تعاىل اهلل إىل اعرَج   له. (دمرد   )أي: مرج 

ل ْيامن   الضمري ﴾َعلَۡيهََُِعرَِضََإِذَۡ﴿ (10)  الظهر بعد ﴾بِٱلَۡعِش َِ﴿ اجلمهور عند السلم الصلة عليه لس 

َّٰفَِنَُّٰتَ﴿  وهو ،(احلافر قَدمم هو والسنبك) رجل   أو يد   سنبِك  طرف عىل يقوم الذي :اخليل من الصافِن   ﴾ٱلصذ

يِتَادَُ﴿ (األصيلة )أي: اخل َلص الِعراب يف إال يكون يكاد ال الذي اخليل يف املحمودة الصفات من  مجع ﴾٣١َٱَّۡلِ

واد  سليامن أن روي جي د. مجع :وقيل الركض. يف جيود الذي :وقيل جريه. يف يرسع الذي وهو جود؛ أو ج 

 ،منه فورثها ،العاملقة من أبوه أصاهبا :وقيل فرس. ألف أصابو ون صيبني دمشق غزا والسلم الصلة عليه

ض تزل فلم ،فاستعرضها  ،فاته ملِا فاغتمَ  ،له كان ِوْرد   عن أو العرص عن وغفل ،الشمس غربت حتى عليه ت عر 

باا  (ذبحها )أي: فعقرها فاسرتَدها  .(مباحاا  حلمها أكل وكان )أقول: تعاىل هلل تقر 
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ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

خبحبجبيئىئمئحئجئییی

 مثجثيتىتمتختحتجتيبىبمب
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َ ََفَقِتاَلَ﴿ (11) ۡحبَۡبُتََإِن ِ
َ
َ﴿ آثرت   :أي ﴾أ ََذِۡكرَََِعنَٱۡۡلَۡيََُِحبذ ِ  اخليل به واملراد الكثري. املال :اخلري   ﴾َرب 

تمل شغلته. التي  اخلري بنواصيها معقود اخليل» :والسلم الصلة عليه قال هبا. اخلري لتعلق خرياا  ساَمها أنه وحي 

ََّٰ﴿ تعاىل[ اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] «القيامة يوم إىل  الشمس. غربت :أي ﴾٣٢َبِٱۡۡلَِجِتاِبََهََواَرۡتَََحتذ

ذ ََُردُّوَهِتا﴿ (11) وقَِ﴿ مسحاا  بالسيف يمسح فأخذ ﴾َمۡسَح اََفَطفِقََ﴿ للَصافِنات الضمري ﴾ََعَ َبِٱلسُّ
ۡعنِتَاقَِ

َ
ها. وأعناقها بسوقها :أي ﴾٣٣ََوٱۡۡل عل :وقيل يقطع  ب اا  وسوقها أعناقها بيده يمسح ج   .هلا ح 

لَۡقۡينَِتاَُسلَۡيَمَّٰنََََفتَنذِتاََولََقدَۡ﴿ (17)
َ
ََََّٰوأ اَُكرِۡسي ِهِۦَََعَ نِتَاَبََُثمَذََجَسد 

َ
 مرفوعاا  روي ما فيه قيل ما وأظهر   ﴾٣٤َأ

 ،اهلل شاء إن يقل ومل ،اهلل سبيل يف جياهد بفارس واحدة كل تأيت امرأة سبعني عىل الليلة ألطوفنَ » :قال أنه

 جلاهدوا اهلل شاء إن قال لو بيده حممد نفس فوالذي ،رجل بشق   جاءت امرأة إال حتمل فلم ،عليهنَ  فطاف

 .تعاىل[ اهلل رمحه البخاري رواه] «فرساناا 

ََِقِتَاَلَ﴿ (17) ََُمۡلك ََِلََوََهۡبََِلََٱۡغفِرَََۡرب  َحدَ َيَۢنبَِغََلذ
َ
ِنَ َِۡل  ليكون ،يكون وال له يتسَهل ال ﴾َبۡعِدي َ َم 

 اهتاممه ملزيد االستيهاب عىل االستغفار وتقديم   لعظمته. بعدي من ألحد يصح ال أو .حلايل مناسبة يل معجزة

عل ما تقديم ووجوب ،الدين بأمر نَتََإِنذَكَ﴿ اإِلجابة بصدد الدعاء جي 
َ
ِتاُبََأ  تشاء. ملن تشاء ما املعطي ﴾٣٥َٱلۡوَهذ

ۡرنِتَا﴿ (17) ِيحََََلََُفََسخذ ۡمرِهِۦَََتۡرِي﴿ لدعوته إجابةا  لطاعته فذَللناها ﴾ٱلر 
َ
ي نةا  ﴾رَُخِتا ءًََبِأ  ال أو تزعزع ال ل 

َصِتاَبَََحۡيُثَ﴿ املنقاد كاملأمور ،إرادته ختالف
َ
 أراد. :أي ﴾٣٦َأ

َيَِّٰطيََ﴿ (14) َ﴿ األبنية( من شاء ما له يبنون )كانوا ﴾َبنذِتا ء ََُكذَ﴿ الريح عىل عطف   ﴾َوٱلشذ  ﴾٣٧َوََغوذاص 

 .(]النسفي[ للؤلؤا إلخراج البحر يف له ويغوصون )أي:

نِيَََوََءاَخرِينََ﴿ (18) ۡصَفِتادََِِفََُمَقرذ
َ
ل كأنه ﴾٣٨َٱۡۡل لة إىل الشياطني فص  م   الشاقة األعامل يف استعملهم ع 

ة   ،والغوص كالبناء د  ر  ن   وم  ر  وا السلسل يف بعض مع بعضهم ق  . عن ليكف   الرش 

 غريك عليه ي سَلط مل ما عىل والتسل ط والبسطة لكامل   من أعطيناك الذي هذا أي: ﴾َعَطِتا ُؤنِتَاََهََّٰذا﴿ (19)

وََۡفَٱۡمُنَۡ﴿ عطاؤنا
َ
ۡمِسۡكََأ

َ
ب   غري أي: ﴾٣٩َِحَسِتابَ َبَِغۡيَِ﴿ شئت من وامنع شئت من فأعطِ  ﴾أ ن ه عىل حماس   م 

ف لتفويض ،وإمساكه  إىل اإِلشارة :وقيل حرصه. يمكن يكاد ال (كثري )أي: جم   عطاء   أو إليك. فيه الترص 

 القيد. يف وإبقاؤهم إطلق هم واإِلمساك باملن   واملراد الشياطني. تسخري

(71) ﴿
ه   ما مع اآلخرة يف ﴾لَُزلَۡفَََِّٰعنَدنِتَاََلُۥَِإَونَذ  اجلنة. وهو ﴾٤٠َِتاب ََ َََمََوَُحۡسنََ﴿ الدنيا يف العظيم امل لك من ل 

يُّوَبَََعبَۡدنِتَا ََوَٱۡذُكرَۡ﴿ (70)
َ
َۥ َنِتَاَدىَََّٰإِذََۡأ َََربذُه ن ِ

َ
ِنَََأ يَۡطَّٰنَُ﴿ مسني بأين ﴾َمسذ َ﴿ بتعب   ﴾بِنُۡصبَ َٱلشذ  ﴾٤١َوََعَذاب 

ِب  املراد ألن ديارهم.أو من وأخرجوه رفضوه حتى أتباعه إىل وسوس ألنه الشيطان إىل واإلسناد أمل .  بالنص 

ع. عىل ويغريه ،الرمحة من والقنوط البلء عظم من مرضه يف إليه يوسوس كان ما والعذاب  اجلز 

ابَ َبِتَارِد ََُمۡغتََسُلَ ََهََّٰذا﴿ األرض برجلك اضْب  :أي ﴾بِرِۡجلَِك ََٱۡرُكۡضَ﴿ (71) هبا :أي ﴾٤٢ََوَُشَ  فرض 

ْت  ل؛ هذا :فقيل ،عني فنبع  ْت  :وقيل وظاهرك. باطنك فيّبأ منه وترشب به تغتسل ماء   :أي مغتس  ب ع   عينان؛ ن 

 األخرى. من ورشب احلاَرة من فاغتسل ،وباردة حاَرة
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َۥ ََووََهۡبنِتَا﴿ (71) ۡهلَُهۥََلُ
َ
 عليه مجعناهم بأن ﴾أ

قهم. بعد  :وقيل موهتم. بعد أحييناهم أو تفر 

َعُهمَََۡوِمۡثلَُهم﴿ مثلهم له وهبنا  له كان حتى ﴾مذ

﴿ كان ما ضعف
ِنذِتاَرَۡۡحَةَ   عليه لرمحتنا ﴾م 

ِلَََوذِۡكَرىََّٰ﴿ و 
ُ
لَۡبَّٰبََِِۡل

َ
 هلم وتذكرياا  ﴾٤٣َٱۡۡل

أ بالصّب   الفرج   لينتظروا  فيام تعاىل اهلل إىل واللج 

 .(يصيبهم )أي: هبم حييق

 احلزمة :الضغث ﴾ِضۡغث ِتاَبَِيِدكَََوَُخذَۡ﴿ (77)

ََوَلََب ِهِۦَفَٱَۡضِب﴿ ونحوه احلشيش من الصغرية
 بن أفراثيم بنت رمحة زوجته أن روي ﴾ََتۡنَۡثرَ

 برئ إن فحل ف   ،فأبطأت حلاجة ذهبت يوسف

 ،بذلك يمينه تعاىل اهلل  فحَلل   ،ضبة مئة ضهبا

َوََجۡدَنَّٰهََُإِنذِتا﴿ احلدود يف باقية   رخصة   وهي
اَ   وال واملال. واألهل النفس يف أصابه فيام ﴾َصِتابِر 

ِل    ال فإنه ،الشيطان من تعاىل اهلل إىل شكواه به خي 

 مع ،الشفاء وطلب العافية كتمن ي ،جزعاا  ي سَمى

ه أو يفتنه أن خيفة ذلك قال أنه ِۡعمََ﴿ الدين يف قوم  َۥ ﴿ أيوب ﴾ٱلَۡعۡبدََُن  ابَ َإِنذُه وذ
َ
 )أي: برشارشه مقبل   ﴾٤٤َأ

 تعاىل. اهلل عىل (تهيَ بكل  

َّٰهِيمَََِعَبََّٰدنِتَا َََوٱۡذُكرَۡ﴿ (77) ِلَََويَۡعُقوَبََِإَوۡسَحَّٰقَََإِبَۡر و 
ُ
يِۡديَأ

َ
بَۡصَّٰرََِٱۡۡل

َ
 الطاعة يف القوة أويل ﴾٤٥ََوٱۡۡل

 أكثرها ألن األعامل عن باأليدي فعَّب  الرشيفة. والعلوم اجلليلة األعامل أويل أو الدين. يف والبصرية

بادهيا. أقوى ألهنا املعارف عن وباألبصار ،بمبارشهتا  )أي: كالزمنى أهنم اجل َهال بالبطلة تعريض وفيه م 

 والعامة. (املقعدين كاملرىض

ِتا َ﴿ (77) ۡخلَۡصَنَُّٰهمَإِنذ
َ
ْوب   ال (صافية )أي: خالصة بخصلة الن خالصني جعلناهم ﴾ِِبِتَالَِصة ََأ  فيها ش 

ارََِذِۡكَرى﴿ :هي (غريها يشوهبا ال )أي: رهم ﴾٤٦َٱِلذ  ،بسببها الطاعة يف خلوصهم فإن ،دائاما  اآلخرة للدار تذك 

 يف وذلك ،بلقائه والفوز   تعاىل اهلل جوار   - (يرتكون )أي: ويذرون يأتون فيام- نظرهم مطمح ألن وذلك

. والدنيا ،احلقيقية الدار بأهنا لإلشعار الَدارِ  قوإطل اآلخرة. عّب   م 

ۡخيِتَارََِٱلُۡمۡصَطَفۡيَََلَِمنَََِعنَدنِتَاَِإَونذُهمَۡ﴿ (74)
َ
 اخلري. يف عليهم املفَضلني جنسهم أبناء من املختارين مل ِن   ﴾٤٧َٱۡۡل

 ،أيوب بن برش أو ،يسع عم ابن ﴾ٱلِۡكۡفِلَ ََوذَا﴿ (السلم عليهم) ﴾َوٱلۡيََسعَََإِۡسَمَّٰعِيَلَََوٱۡذُكرَۡ﴿ (78)

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھہہہہۀۀڻ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئەئائائىىېېې
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 يثىثمثجثيتىتمتختحتجتيبىب
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﴿ (وكفلهم فآواهم القتل من إرسائيل بني من نبي   مئة إليه فرَ  فقيل ،ولقبه نبوته يف واخت لف
 َ  وكلهم :أي ﴾َوُّك 

ِنََ﴿ ۡخيِتَارََِم 
َ
 .﴾٤٨َٱۡۡل

 ([املنري جالرسا] القرآن ذكر من وموعظة) هلم رشف   ﴾ذِۡكر  َ﴿ أمورهم من تقَدم ما إىل إشارة   ﴾َهََّٰذا﴿ (79)

﴿
. ﴾٤٩َِتابَ َ َََمَََۡلُۡسنَََلِلُۡمتذقِيَََِإَونَذ  مرجع 

َّٰتَِ﴿ (07ـ71) َفتذَحةَ ََعۡدنَ ََجنذ ذُهمََُمُّ َُّٰبََل بَۡو
َ
اب َََكثَِية ََبَِفَِّٰكَهة ََفِيَهِتاَيَۡدُعونَََفِيَهِتاَيَََ ُِمتذِكَ ٥٠َٱۡۡل  ﴾٥١ََوَُشَ

ذ، ملحض مطاعمهم بأن لإلشعار الفاكهة عىل واالقتصار  ث َمة. حتل ل وال للتحل ل، التغذي فإن التلذ 

َُّٰتََوَِعنَدُهمَۡ﴿ (71) َِّٰصَر ۡرِفَََق هَۡراب َ﴿ أزواجهنَ  غري إىل ينظرن   ال ﴾ٱلطذ
َ
ةلِ  مجع) هلم اتد  لِ  ﴾٥٢َأ  :أي ،د 

 أثبت. األقران بني التحاَب  فإن ،(السن يف متساويات

 اجلزاء. إىل الوصول علة   احلساب فإن ،لهألج ﴾٥٣َٱۡۡلَِسِتابََِِلَۡومََِهُوَعُدونََََمِتاََهََّٰذا﴿ (71)

(77) ﴿
 انقطاع. ﴾٥٤َنذَفِتادَ َِمنََلُۥََمِتاَلَرِزُۡقنَِتاََهََّٰذاَإِنَذ

َّٰغِيَََِإَونَذََهََّٰذا َ﴿ (77ـ77)  وهو ،واملفرت ش املهد ﴾٥٦َٱلِۡمَهِتادََُفَبِۡئَسََيَۡصلَۡوَنَهِتاََجَهنذمََ ٥٥َِتابَ َ َََمََلََۡشَذَلِلطذ

َُ﴿ :تعاىل لقوله ،جهنم  .[70 :األعراف]ُ﴾ادُ هَُمُهُمَُنَُهَُجَُُنُْمُهُمُْهُ ل

ِتاقَ ََۡحِيمَ َفَلۡيَُذوقُوهَََُهََّٰذا﴿ (74)  )أي: ي غسق ما :والغساق .(احلار املاء )أي: محيم هو :أي ﴾٥٧َوََغسذ

 النار. أهل صديد من (يسيل

ۡزَوَّٰجَ ﴿ الشدة يف العذاب هذا مثل من ﴾َشَۡكِهِۦ ََِمن﴿ آخر عذاب   :أي ﴾وََءاَخرَُ﴿ (78)
َ
 أجناس. ﴾٥٨َأ

ۡقتَِحمَ َفَۡوجَ ََهََّٰذا﴿ (79) َعُكمََۡمُّ  )أي: واقتحمها النار دخلوا إذا الطاغني للرؤساء يقال ما حكاية   ﴾مذ

 ال فيهم مقوالا  أو أتباعهم. عىل املتبوعني من دعاء   ﴾بِِهۡمَ ََمرَۡحبَ اََلَ﴿ الضلل يف تبعهم فوج   معهم (دخلها

 مثلنا. بأعامهلم النار داخلون ﴾٥٩َِتارَِٱَلذَََصِتالُوا ََإِنذُهمَۡ﴿ مرحباا 

نتُمََۡبَۡلَ﴿ للرؤساء األتباع أي: ﴾قِتَالُوا َ﴿ (71)
َ
 ،لنا قيل أو قلتم بام أحق   أنتم بل ﴾بُِكۡمَ ََمرَۡحبَ اََلََأ

نتُمَۡ﴿ وإضللكم لضللكم
َ
ۡمتُُموهََُأ  قائدالع من قدمتموه ما عىل وإغرائنا بإِغوائنا ،لنا العذاب قَدمتم ﴾ََلِتَا ََقَدذ

 جهنم. املقر   فبئس ﴾٦٠َٱلَۡقَرارََُفَبِۡئَسَ﴿ القبيحة واألعامل الزائغة

مََََمنََربذنِتَا﴿ أيضاا  األتباع أي: ﴾قِتَالُوا َ﴿ (70) ِتاََعَذاب ِتاَفَزِۡدهَََُهََّٰذاَََلِتَاَقَدذ  وذلك مضاعفاا. ﴾٦١َٱَلذِتارََِِفََِضۡعف 

 ضعفني. فيصري مثله عذابه عىل يزيد أن
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ََلََََلِتَاََمِتا﴿ الطاغون :أي ﴾َوقَِتالُوا َ﴿ (71)
ََنََرىََّٰ ُهمَُكنذِتاَرَِجِتال  ِنََََنُعدُّ ارََِم  ُۡشَ

َ
 يعنون ﴾٦٢َٱۡۡل

 ويسخرون يسرتذلوهنم الذين املسلمني فقراء

 .(الدنيا يف) هبم

َۡذَنَُّٰهمَۡ﴿ (71) َتذ
َ
 أنفسهم عىل إنكار   ﴾ِسۡخرًِيِتاَأ

مَۡ﴿ منهم االستسخار يف هلا وتأنيب  
َ
 ﴾َزاَغۡتََأ

بَۡصَّٰرََُمََُعۡنهَُ﴿ مالت
َ
 واملراد نراهم. فل ﴾٦٣َٱۡۡل

 أم ههنا أليسوا :قالوا كأهنم ،لغيبتهم رؤيتهم نفي

 أبصارنا؟ عنهم زاغت

(77) ﴿
َّٰلَِكََإِنَذ  عنهم حكيناه الذي ﴾َذ

﴿
 َ  :فقال هو ما بنَي  ثم به. يتكلموا أن بد ال ﴾َۡلَق 

ۡهلََََِتِتَاُصمَُ﴿
َ
 .﴾٦٤َٱَلذِتارََِأ

 (والسلم صلةال عليه) حممد يا ﴾قُۡلَ﴿ (77)

نِتَا ََإِنذَمِتا َ﴿ للمرشكني
َ
 اهلل عذاب أنذركم ﴾ُمنِذر  ََأ

َّٰهَ َِمنَََۡوَمِتا﴿ تعاىل ََإَِل ََُإِلذ َِّٰحدََُٱّللذ  يقبل ال الذي ﴾ٱلَۡو

ِتارَُ﴿ ذاته يف والكثرة الرِشكة  يشء لكل   ﴾٦٥َٱلَۡقهذ

 قهره. يريد

(77) ﴿َ َمََّٰوَّٰتََِرَبُّ ۡرِضََٱلسذ
َ
ها منه ﴾بَيۡنَُهَمِتاََوَمِتاََوٱۡۡل ْلق  ها وإليه خ   ي غلب ال الذي ﴾ٱلَۡعزِيزَُ﴿ وعل جل أمر 

َّٰرَُ﴿ عاقب إذا  ووعد   ،للتوحيد تقرير   األوصاف هذه ويف يشاء. ملن الذنوب من يشاء ما يغفر الذي ﴾٦٦َٱلَۡغفذ

دين ووعيد    واملرشكني. للموح 

نْ  عقوبة من نذير أين من به أنبأتكم ما أي: ﴾ُهوَََقُۡلَ﴿ (74)  :وقيل ألوهيته. يف واحد وأنه ،تهصف هذه م 

ا َ﴿ والسلم الصلة عليه آدم نبأ من بعده ما  .(]النسفي[ الغفلة شديد غافل إال مثله عن يعرض )ال ﴾٦٧ََعِظيمَ ََنبَؤ 

نتُمَۡ﴿ (78)
َ
 وخّب   هام   أمر   به جئتكم الذي القرآن هذا أي )أقول: غفلتكم لتامدي ﴾٦٨َُمۡعرُِضونََََعۡنهََُأ

 أما الواضحة! احلجج عليه قامت وقد كيف ،مثله عن ي عِرض ال العاقل فإن ،(به رونتتفكَ  ال الشأن عظيم  

  :تعاىل فقوله النبَوة عىل وأما ،مرَ  فام التوحيد عىل

َََٰٓبِٱلَۡمَلََِِعلِۢۡمَِمنََِۡلَََََكنََََمِتا﴿ (79) َۡعَ
َ
 رىج وما امللئكة تقاول عن إخباره فإن ﴾٦٩ََُيۡتَِصُمونَََإِذََۡٱۡۡل

 بالوحي. إال ي تصَور ال كتاب ومطالعة سامع غري من املتقدمة الكتب يف ورد ما عىل بينهم

نذَمِتا ََإِلذ ََإَِلَذَيُوَحَََٰٓإِن﴿ (41)
َ
نِتَا ََأ

َ
بِيَ َنَِذيرَ َأ  ما بذلك بنَي  يأتيه الوحي أن جَوز لّما كأنه ألنام. :أي ﴾٧٠َمُّ

ُُإهنَما﴿ :لقوله حتقيقاا  به املقصود هو
َ
رُ ُنَاأ نْذه  .[77 ]ص: ﴾م 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ
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ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓۓےےھھھھہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ
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جحمجحجيثىثمثجثيتىت
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ََلِلَۡمَلَٰٓئَِكةََِربَُّكََقِتَاَلََإِذَۡ﴿ (40) اََخَّٰلُِقَ َإِن ِ ِنَبََۡش   عىل املرشكني إنذار   ههنا املقصود ﴾٧١َِطيَ َم 

 عليه آدم عىل استكباره عىل بإبليس (أحاط )أي: حاق ما بمثل والسلم الصلة عليه النبي عىل استكبارهم

ل ك. بواسطة إياهم تعاىل اهلل مقاولة تكون أن اجلائز ومن هذا السلم. الصلة  م 

ۡيتُُهۥَفَإِذَا﴿ (41) وِحََِمنَفِيهَََِوَنَفۡخُتَ﴿ ِخلقته عَدلت ﴾َسوذ  ويف )أقول: فيه الروح بنفخ وأحييته ﴾رُّ

وا ﴾َلُۥََفَقُعوا َ﴿ وطهارته لرشفه نفسه اىل وإضافته .(وعل جل بإرادته بل ،منفوخ وال نافخ ال احلقيقة  له فِخر 

 له. (تعظياما  )أي: وتبجيلا  تكرمةا  ﴾٧٢ََسَِّٰجِدينََ﴿

ۡۡجَُعونََََُكُُّهمََۡٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََُفََسَجدََ﴿ (47ـ41)
َ
َِمنََ﴿ وصار ﴾َوََكنََ﴿ تعَظم ﴾ٱۡستَۡكَِبَََإِبۡلِيَسََإِلذ َ ٧٣َأ

َّٰفِرِينََ َك
 علم يف (الكافرين من )أي: هممن كان أو املطاوعة. عن واستنكافه تعاىل اهلل أمر باستنكاره ﴾٧٤َٱلۡ

 تعاىل. اهلل

إِبۡلِيُسََقَِتاَلَ﴿ (47) نََمَنَعَكَََمِتاََيَٰٓ
َ
َ ََخلَۡقُتََلَِمِتاَتَۡسُجدَََأ ؛ غري من بنفيس خلقت ه ﴾بَِيَديذ ط   كأب توس 

 ال وهو سجوده، تركه يف به تشبث الذي بأنه أو للتعظيم، املستدعي بأنه لإلشعار عليه اإلنكار وترتيب وأم.

، عبيده بعض يستخدم أن للسيد إذ مانعاا، يصلح ۡسَتۡكَِبَۡتَ﴿ اختصاص مزيد وله سيَام لبعض 
َ
مََۡأ

َ
َِمنَََُكنَتََأ

 تزل مل أم اآلن أستكّبت وقيل: التفوق. واستحق عل ممن كنت أو استحقاق. غري من تكّبت   ﴾٧٥َٱۡلَعِتالِيََ

 املستكّبين. من كنت منذ

نِتَا ََقِتَاَلَ﴿ (47)
َ
ِۡنهَََُخۡي ََأ ِتار ََِمنََخلَۡقتَِنَ﴿ :وقوله للامنع. بداءإ ﴾م 

 عليه. دليل   ﴾٧٦َِطيَ َِمنَوََخلَۡقتَُهۥَنذ

 مطرود   ﴾٧٧َرَِجيمَ َفَإِنذَكَ﴿ امل ل كية الصورة من أو ،السامء من أو ،اجلنة من ﴾ِمۡنَهِتاَفَٱۡخُرجََۡقِتَاَلَ﴿ (44)

 الكرامة. وحمل   الرمحة من

(48) ﴿
ِينََِيَۡومََِإَِلَََّٰلَۡعنَِتَ ََعلَۡيَكََِإَونَذ  .(]النسفي[ اجلزاء يوم )أي: ﴾٧٨َٱِل 

ََِقِتَاَلَ﴿ (49) نِظۡرِنَ ََرب 
َ
  .﴾٧٩َُيۡبَعثُونَََيَوۡمََِإَِلََّٰ﴿ )فأمهْلني( ﴾فَأ

 أو تعاىل، اهلل عند أجل ك فيه املسمى) ﴾٨١َٱلَۡمۡعلُومََِٱلۡوَقِۡتََيَوۡمََِإَِلََّٰ ٨٠َٱلُۡمنَظرِينَََِمنَََفَإِنذَكََقِتَاَلَ﴿ (80ـ81)

 علو   عىل تدَل  مل بواسطة تكن مل وإن املخاطبة وهذه اجلمهور؛ عند األوىل النفخة وهو ،كلهم الناس اضانقر

 .(واإلذالل اإلهانة سبيل عىل له تعاىل اهلل خطاب ألن إبليس، منصب

هَِكََقِتَاَلَ﴿ (81) ۡغوِيَنذُهمَۡ﴿ وقهرك فبسلطانك ﴾فَبِعِزذ
ُ
ۡۡجَعِيََََۡل

َ
 .﴾٨٢َأ

(81) ﴿َ  الضللة. من وعصمهم لطاعته تعاىل اهلل أخلصهم الذين ﴾٨٣َٱلُۡمۡخلَِصيَََِمۡنُهمَََُدكََِعَبِتاَإِلذ
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قُوُلَََوٱۡۡلَقَذَفَٱۡۡلَقََُّقِتَاَلَ﴿ (87)
َ
 :أي ﴾٨٤َأ

 وأقول ه. احلَق  فأ ِحق  

(87) ﴿
نَذ
َ
ۡمَِل
َ
نَِمنَكَََجَهنذمََََۡل َِمۡنُهمََۡهَبَِعَكَََوِممذ

ۡۡجَعِيََ
َ
 الكلم إذ ،للناس «ممنه» يف الضمري ﴾٨٥َأ

 ليتناول ،جنسك من «منك»بـ واملراد فيهم.

 له. تأكيد «أمجعني»و للثقلني. :وقيل الشياطني.

ۡسَََمِتا ََقُۡلَ﴿ (87)
َ
ۡجر ََِمنَََۡعلَۡيهََِلُُكمََۡ ََأ

َ
 :أي ﴾أ

نِتَا َََوَمِتا َ﴿ الوحي تبليغ عىل أو القرآن. عىل
َ
َِمنَََأ

 عىل ،أهله نم ليسوا بام املتصن عني ﴾٨٦َٱلُۡمتَََك ِفِيََ

 أَدعيها )أي: النبوة فأنتحل حايل من عرفتم ما

 القرآن. وأتقول (كاذباا  لنفيس

ََُهوَََإِنَۡ﴿ (84)  ﴾٨٧َل ِلَۡعَّٰلَِميََ﴿ ِعظة   ﴾ذِۡكرَ َإِلذ

 .للثقلني

هُۥََوََلَۡعلَُمنَذ﴿ (88)
َ
 الوعد من فيه ما وهو ﴾َنبَأ

ه أو والوعيد.  ﴾٨٨َِحيِۢنََبۡعدََ﴿ ذلك بإتيان صدق 

 ظهور عند أو ،القيامة يوم   أو ،املوت دبع

 هتديد. وفيه اإِلسلم.

 ص سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 

¬ 
 رالزم سورة

َبادذي يَا قُْل ﴿ قوهل: إال مكيَّة،  آية وسبعون مخس وآيُها ﴾عذ

ََِِمنَََٱلِۡكَتَّٰبََِهزَنِيُلَ﴿ (0)  القرآن. أو السورة هو اْلكِتاب ﴾١َٱۡۡلَِكيمََِٱلَۡعزِيزََِٱّللذ

ِتا َ﴿ (1) نَزَۡلِتَا ََإِنذ
َ
َفَٱۡعبُدَِ﴿ فصيلهوت وإظهاره احلق إثبات بسبب أو باحلق. ملتبساا  ﴾بِٱۡۡلَق ََِٱلِۡكَتََّٰبََإَِلَۡكََأ

ََ ِتاَٱّللذ ََُُُمۡلِص  ِينَََلذ ضاا  ﴾٢َٱِل   والرياء. الرشك من الدين له (خملصاا  :أي) ممح 

َلَ﴿ (1)
َ
ََِأ ِينََُّلِلذ ل ص بأن اختصاصه وجب الذي هو أال :أي ﴾ٱۡۡلِتَالُِصَ َٱِل   املتفرد فإنه ،الطاعة له خت 

َِ﴿ والضامئر األرسار عىل واالطلع األلوهية بصفات َُذوا ََينَََوٱَّلذ ۡوِلِتَا ءَََُدونِهِۦ ََِمنَٱَتذ
َ
تمل ﴾أ  من املت ِخذين حي 

َََنۡعبُُدُهمَََۡمِتا﴿ واألصنام وعيسى امللئكة من ذينواملت خ   الكفرة ِبُونِتَا ََإِلذ ََِإَِلََِلَُقر  َََإِنَذَُزلَۡفَََٰٓٱّللذ َبَيۡنَُهمَََُۡيُۡكمََُٱّللذ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

 ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ
 

َمرََُِسوَرةَُ  الزُّ

¬ 
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90 24 



 904  عشرونالو الثالث اجلزء           الزمر سورة  

. واملبطلِ  اجلنة   امل ِحق   بإدخال ،ينالد من ﴾َُيۡتَلُِفوَنرََفِيهََُِهمَََۡمِتاَِفَ  هلم :وقيل ومقابليهم. للكفرة والضمري النار 

﴿ يلعنوهنم وهم شفاعتهم يرجون فإهنم ،وملعبودهيم
َََإِنَذ َُهوََََمنَۡ﴿ احلق إىل للهتداء يوف ق ال ﴾َيۡهِديََلََٱّللذ

ِتار َََكَِّٰذبَ   البصرية. فاِقدا فإهنام ﴾٣ََكفذ

َرادَََلذوَۡ﴿ (7)
َ
َُٱَأ نَّللذ

َ
اََيتذِخذَََأ ۡصَطَفََّٰ﴿ زعموا كام ﴾َوَِل  ِتاََّلذ  وهو إال سواه موجود ال إذ ﴾يََشِتا ُء َََمِتاََُيۡلُقََُِممذ

َۥ ﴿ :تعاىل بقوله ذلك قرر ثم له. الولد مقام فيقوم اخلالق يامثل ال املخلوق أن البني   ومن ،خملوقه َُهوَََُسۡبَحَّٰنَُه
َُ َِّٰحدََُٱّللذ ِتارََُٱلَۡو  فضلا  املامثلة تنايف وهي ،الذاتية للوحدة املستلزم الوجوب تتبع احلقيقية األلوهية فإن ﴾٤َٱلَۡقهذ

 التوالد. عن

َمََّٰوَّٰتَََِخلَقََ﴿ (7) ۡرَضََٱلسذ
َ
َ ََوٱۡۡل ِ ِرََُبِٱۡۡلَق  َۡلََيَُكو  ََٱلذ ِرََُٱَلذَهِتارََََِعَ ََٱَلذَهِتارََََويَُكو  ِۡلَ َََعَ

 واحد كل ي غيش ﴾ٱلذ

هيل كأنه ،اآلخر منهام اا  جيعله أو ،باللفافة امللفوف يغَيب كام به يغي به أو ،باللبس اللباس لَف  عليه ف   عليه كار 

(اللَ  )والتكوير: العاممة أكوار تتابع متتابعاا  كروراا  رََ﴿ ف  ۡمَسََوََسخذ َ ََوٱلَۡقَمَر ََٱلشذ َجلَ َََيۡرِيَُك 
َ
َسًمَ َِۡل  هو ﴾مُّ

َلَ﴿ حركته منقطع   أو ،دوره منتهى
َ
َّٰرَُ﴿ يشء كل عىل الغالب   ،ممكن كل   عىل القادر ﴾ٱلَۡعزِيزََُُهوَََأ  ﴾٥َٱۡلَغفذ

 املنفعة. وعموم الرمحة من الصنائع هذه يف ما وسلِب  بالعقوبة يعاِجل مل حيث
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ِنََخلََقُكم﴿ (7) ََم  َِمۡنَهِتاََجَعَلََُثمَذََوَِّٰحَدة ََنذۡفس 
 لسفيلا العامل يف أوجده بام آخر استدالل   ﴾َزوَۡجَهِتا

 وأكثر أقرب ألنه اإِلنسان خلق من به مبدوءاا 

. داللة  :دالالت ثلث ذكره ما عىل وفيه وأعجب 

 أب   غري من أَوالا  والسلم الصلة عليه آدم خلق  

رياه من حواء خلق   ثم ،وأم  ثم ،(ِضلعه )أي: ق ص 

نَزَلَ﴿ منهام للحرص الفائت اخللق تشعيب  
َ
ََوأ

م   أو وقىض ﴾لَُكم ه   قضاياه فإن ،لكم ق س  م   وق س 

 اللوح يف كتبت حيث ،السامء من بالنزول توصف

ث   أو املحفوظ.  كأشعة نازلة؛ بأسباب   لكم أ ْحد 

ِنََ﴿ واألمطار الكواكب نَۡعَّٰمََِم 
َ
َ َثََمَّٰنِيَةَََٱۡۡل ۡزَوَّٰج 

َ
 ﴾أ

 واملعز والضأن والبقر اإِلبل من وأنثى ذكراا 

َهَّٰتُِكمََُۡبُطونََِِفَََُيۡلُُقُكمَۡ﴿ مذ
ُ
 ما لكيفية بيان   ﴾أ

 إظهاراا  ،واألنعام (اإلنس )أي: األنايس   من ذ كر

ِتا﴿ القدرة عجائب من فيها ملا ِنَ ََخلۡق  ََبۡعدََِم 
قَ 
اا  حيواناا  ﴾َخلۡ  ،حلاما  مكسَوة عظام بعد من سوي 

غ   بعد من ،عارية عظام بعد من ض  َ َُظلَُمَّٰت ََِفَ﴿ ن ط ف   بعد من ،علق بعد من ،م  َّٰث   والرحم البطن ظلمة ﴾ثََل

َّٰلُِكمَُ﴿ والبطن والرحم الصلب أو ،واملشيمة َُ﴿ أفعاله هذه الذي ﴾َذ  لعبادتكم املستحق هو ﴾َربُُّكمََۡٱّللذ

َّٰهََََل ََٱلُۡملُۡك َََلَُ﴿ واملالك ََإَِل ََّٰ﴿ غريه اخللق يف يشاركه ال إذ ﴾ُهَو ََإِلذ نذ
َ
فُونَََفَأ  عن (ت رصفون فكيف) ﴾٦َهُۡصَ

 اإلرشاك. إىل عبادته

َََفَإِنَذَهَۡكُفُروا ََإِن﴿ (4) نْ  )أقول: إِيامنكم عن ﴾َعنُكۡمَ ََغِنَيَٱّللذ ب د   م   ومن ،لنفسه يعبد فإنام تعاىل اهلل ع 

ََِيَۡرَضََََّٰوَلَ﴿ (تعاىل هلل ال لنفسه ففائدته نفسه عىل وطَبق القرآن قرأ ومن ،لنفسه خيلص فإنام أخلص َلِعِبَِتادِه
َوِۡزرََََوازَِرة ََهَزِرَََُوَلَ﴿ فلحكم سبب ألنه ﴾لَُكۡمرََيَرَۡضهََُتَۡشُكُروا ََِإَون﴿ عليهم رمحةا  به السترضارهم ﴾ٱلُۡكۡفَر َ
 َ ۡخَرىَّٰ

ُ
ۡرِجُعُكمَََۡرب ُِكمَإَِلَََُّٰثمَذَأ ِئُُكمَمذ َبَِذاتَََِعلِيُم ََإِنذُهۥ﴿ واملجازاة باملحاسبة ﴾َتۡعَملُوَنَ َُكنتُمََۡبَِمِتاََفيُنَب 

ُدورَِ  أعاملكم. من افيةخ عليه ختفى فل ﴾٧َٱلصُّ

ََِإَوذَا﴿ (8) نَسَّٰنََََمسذ َ َٱۡۡلِ  الكل مبدأ أن عىل الداللة يف العقل ينازع ما لزوال ﴾إَِلۡهََُِمنِيبِتًاََربذُهۥََدَعََََُض 

َلُۥَإِذَاَُثمَذ﴿ منه ﴿ أعطاه ﴾َخوذ
ِۡنهََُنِۡعَمةَ   يدعو كان لذيا الرَض  :أي ﴾إَِلۡهََِيَۡدُعو ا ََََكنََََمِتاَنَِسََ﴿ تعاىل اهلل من ﴾م 

ََِوََجَعَلَ﴿ النعمة قبلِ  من ﴾َقۡبُلََِمن﴿ إليه عيترَض  كان الذي رَبه أو كشفه. إىل تعاىل اهلل اَّلِلذ نَداد 
َ
ُِضلذََأ ِ ََعنَل 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گگگککککڑڑژژڈ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ەئەئائائىىېېېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

ىئمئحئجئییییىئىئىئ

متختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ

 جخمحجحمجحجيثىثمثجثيتىت
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َ ه   نوع   الكفر بأن إشعار   فيه هتديد   أمر   ﴾قَلِيًلََبُِكۡفرِكََََتَمتذعََۡقُۡلَََسبِيلِهۦِ   من للكافر واقناط   ،له سند ال ت ش 

ۡصَحَّٰبََِِمنََۡإِنذَكَ﴿ :تعاىل بقوله عَلله ولذلك اآلخرة. يف التمتع
َ
 .﴾٨َٱَلذِتارََِأ

نَۡ﴿ (9) مذ
َ
ََُهوَََأ َّٰنِت  ۡلَََِءانِتَا ءََ﴿ الطاعات بوظائف قائم ﴾َق و   أ َمنْ  أي: ساعاتِه. ﴾ٱلذ  هو كمن قانِت   ه 

ه ا﴿ بضد  ِتاََسِتاِجد  ََۡۡحَةََرََََوَيرُۡجوا ََٱٓأۡلِخَرةََََُيَۡذرَََُوقَِتا ئِم  ۦر ِهِ ِينَََيَۡسَتوِيََهۡلََقُۡلَََرب  ِينََََيۡعلَُمونَََٱَّلذ  ﴾َيۡعلَُموَنرَََلَََوٱَّلذ

 العلم. فضل ملزيد أبلغ وجه عىل العملية القوة باعتبار نفيه بعد العلمية القوة باعتبار الفريقني الستواء نفي  

َمِتا﴿ صونوالعا القانتون يستوي ال لونواجلاهِ  مون َّالعالَِّ يستوي ال كام أي: رََُإِنذ لُوا َََيَتَذكذ و 
ُ
ۡلَبَّٰبََِأ

َ
 ﴾٩َٱۡۡل

 البي نات. هذه بأمثال

َّٰعِبِتَادََِقُۡلَ﴿ (01) ِينََََي ِينََ﴿ طاعته بلزوم ﴾َربذُكۡمَ َٱتذُقوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ ۡحَسنُوا ََلَِّلذ
َ
ۡنيِتَاََهَِّٰذهََِِفََأ رََٱِلُّ  :أي ﴾َحَسنَة 

 هي الدنيا؛ يف حسنة   أحسنوا للذين معناه :وقيل اآلخرة. يف حسنة مثوبة   الدنيا يف بالطاعات أحسنوا للذين

ۡرُضَ﴿ والعافية الصحة
َ
َََِوأ رََٱّللذ  يتمكن حيث إىل فليهاجرْ  وطنه يف اإِلحسان عىل التوف ر عليه تعرَس  فمن ﴾َوَِّٰسَعة 

َمِتا﴿ منه ََإِنذ ونَََيَُوّفذ َِِّٰبُ ۡجَرُهم﴿ وطاناأل ومهاجرة البلء احتامل من الطاعات؛ مشاق   عىل ﴾ٱلصذ
َ
َبَِغۡيََِأ

َساب إليه هيتدي ال أجراا  ﴾١٠َِحَسِتاب َ   احلساب. ح 
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َ َقُۡلَ﴿ (00) ِمۡرُتََإِن ِ
ُ
نََۡأ

َ
ۡعبُدَََأ

َ
َََأ ِتاَٱّللذ ََُُُمۡلِص  َلذ

ِينََ  .وعل جَل  له داا موح   ﴾١١َٱِل 

ِمۡرُتَ﴿ (01)
ُ
نَََۡوأ

َ
ُكونَََِۡل

َ
َلََأ وذ

َ
 ﴾١٢َٱلُۡمۡسلِِميَََأ

 الدنيا يف مقَدمهم أكون أن ألجل بذلك وأ ِمرت

ب   ألن ،واآلخرة  والظفر إحرازه )أي: السْبِق  ق ص 

 من أول أكون ألن أو باإِلخلص. الدين يف (به

 بدينهم. دان ومن قريش من تعىل هلل وجهه أسلم

َ َقُۡلَ﴿ (01) َخِتاُفََإِن ِ
َ
َََعَصۡيُتََإِنََۡأ ِ  برتك ﴾َرب 

 الرشك من عليه أنتم ما إىل وامليل اإلخلص

 فيه ما لعظمة ﴾١٣ََعِظيمَ َيَۡومَ ََعَذاَبَ﴿ الرياءو

ت )أقول:  األنعام :سور ثلث يف اآلية هذه تكَرر 

 .(01 والزمر ،07 ويونس ،07

َََقُلَِ﴿ (07) ۡعبُدََُٱّللذ
َ
ِتاَأ ُۥَُُمۡلِص   أ ِمر   ﴾١٤َدِيِنََلذ

 دينه له خملصاا  يكون وأن إخلصه عن باإِلخبار

 بالعبادة مأموراا  كونه عن باإِلخبار األمر بعد

 قطعاا  العقاب من املخالفة عن خائفاا  ،واإِلخلص

  :تعاىل قوله عليه رَتب ولذلك ،ألطامعهم

ِنَِشۡئتُمََمِتاَفَٱۡعبُُدوا َ﴿ (07) ََم  َخَِِّٰسِينَََإِنَذَقُۡلَ﴿ هلم وخذالناا  هتديداا  ﴾ُدونِهِۦر
 يف الكاملني :أي ﴾ٱلۡ

ِينََ﴿ اخلرسان و ا ََٱَّلذ نُفَسُهمَََۡخِِسُ
َ
ۡهلِيِهمَۡ﴿ لبالضل ﴾أ

َ
 بدل   النار يدخلون حني ﴾ٱلۡقَِيََّٰمةَِ َيَوۡمََ﴿ باإِلضلل ﴾َوأ

 خرسوا كام خرسوهم فقد النار أهل من كانوا إن ألهنم أهليهم خرسوا وقيل: اخلرسان. وجوه مجعوا ألهنم اجلنة،

َلَ﴿ بعده رجوع ال ذهاباا  عنهم ذهبوا فقد اجلنة أهل من كانوا وإن ،أنفسهم
َ
َّٰلَِكََأ انََُُهوََََذ  ﴾١٥َٱلُۡمبِيََُٱۡۡلُِۡسَ

 خرساهنم. يف مبالغة  

ِنَلَُهم﴿ (07) ِنَََُظلَلَ َفَۡوقِِهمََۡم   ظلل هي النار من أطباق   ﴾ُظلَل  ََََتۡتِِهمَََۡوِمن﴿ خلرساهنم رشح   ﴾ٱَلذِتارََِم 

رين َّٰلَِكَ﴿ لآلخ  ََُُُيَو ُِفَََذ ََبِهِۦَٱّللذ ۥ  فهم الذي هو العذاب ذلك ﴾ِعبِتَاَدهُ هم ما جتنبوالي به خيو  َّٰعِبِتَادَِ﴿ فيه يوِقع  ََي
خطي. يوجب ملا تتعَرضوا وال ﴾١٦َفَٱتذُقونَِ  س 

ِينََ﴿ (04) َُّٰغوَتََٱۡجتَنَبُوا َََوٱَّلذ ِصف   الطغيان. غاية البالغ ﴾ٱلطذ  اختَص  ولذلك ،النعت يف للمبالغة به و 

ن﴿ بالشيطان
َ
نِتَابُو ا َََيۡعبُُدوَهِتاَأ

َ
ََِإَِلَََوأ َ َلَُهمَُ﴿ سواه عام (بكلَيتهم )أي: برشارشهم إليه وأقبلوا ﴾ٱّللذ ىَّٰ  ﴾ٱلۡبُۡۡشَ

َۡ﴿ املوت حضور عند امللئكة ألسنة عىل أو الرسل. ألِسنة عىل بالثواب ِ  .﴾١٧َِعبِتَادََِفَبَۡش 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڱڳڳڳڳگگگگکککک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئوئەئەئائائىىېېې

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

مبخبحبجبيئىئمئحئجئیی

مثجثيتىتمتختحتجتيبىب

 جسمخحخجخمحجحمجحجيثىث
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ِينََ﴿ (08) َََفيَتذبُِعونَََٱلَۡقۡوَلََيَۡستَِمُعونَََٱَّلذ ۥ   ۡحَسنَُه
َ
اد   وأهنم ،اجتناهبم مبدأ عىل داللة   وهو ﴾أ ق   ،الدين يف ن 

َلَٰٓئَِكَ﴿ فاألفضل األفضل وي ؤثِرون ،والباطل احلق بني يمي زون و 
ُ
ِينَََأ َُّٰهمََُٱَّلذ ُ َََهَدى َلَٰٓئَِكَ﴿ لدينه ﴾ٱّللذ و 

ُ
َُهمَََۡوأ

لُوا َ و 
ُ
لَۡبَّٰبََِأ

َ
 اهلل بفعل حتصل اهلداية أن عىل داللة ذلك ويف والعادة. الوهم منازعة عن السليمة العقول ﴾١٨َٱۡۡل

 فل للرشيعة خمالفة كانت إذا أما ،ترض ال فإهنا للرشيعة موافقة العادة كانت إذا )أقول: هلا النفس ولوقب تعاىل

 .(تركها من بد

َفَمنَۡ﴿ (09)
َ
نَتََٱلَۡعَذابََََِكَِمةَََُعلَۡيهَََِحقَذَأ

َ
فَأ
َ
 عليه حَق  فمن أمرهم مالِك   أأنت ﴾١٩َٱَلذِتارََِِفَََمنَهُنقِذََُأ

 تنقذه؟ فأنتأ العذاب

ِينََََلَِّٰكنَِ﴿ (11) َقۡوا ََٱَّلذ ََلَُهمَََۡربذُهمََۡٱتذ ِنَُغَرف  ََفَۡوقَِهِتاَم  َية مجع) عليل   ﴾ُغَرف  ل   الطبقات يف الغرفة وهي ،ع 

ۡبنِيذة َ﴿ بعض فوق بعضها (الدار من العليا َُّٰر ََََتۡتَِهِتاَِمنَََتۡرِي﴿ األرض عىل املنازل بناء بنيت ﴾مذ نَۡه
َ
 :أي ﴾ٱۡۡل

ََِوَۡعدََ﴿ الغرف تلك حتت من ََلَُهمَۡ﴿ :قوله ألن ﴾ٱّللذ ََُُُيۡلُِفَََلَ﴿ الوعد معنى يف ﴾ُغَرف   ألن ﴾٢٠َٱلِۡميَعِتادَََٱّللذ

ال. تعاىل اهلل عىل وهو ،نقص   اخل ْلف    حم 

لَمَۡ﴿ (10)
َ
نَذَهَرَََأ

َ
َََأ نَزَلََٱّللذ

َ
َمِتا ءََِِمنَََأ ََِفََيََنَّٰبِيعََ﴿ فأدخله ﴾فََسلََكُهۥ﴿ املطر هو ﴾َمِتا ءَ َٱلسذ

َ
 هي ﴾ۡرِضَٱۡۡل

ََبِهِۦَُُيۡرِجََُُثمَذ﴿ فيها نابعات مياه أو فيها. كائنة وجمار   عيون   ۡتَلًِفِتاََزرَۡع  َّٰنُُهۥَُمُّ لَۡو
َ
ر   من أصناف ه؛ ﴾أ  وشعري ب 

ه؛ أو .(كالرز) وغريمها رضة من كيفيات  رة خ   أن له حان جفافه تم إذا ألنه ،جفافه يتم ﴾يَِهيجََُُثمَذ﴿ وغريمها ومح 

َّٰهَُ﴿ منبته عن (نفصلي )أي: يثور ى اََفََتَ ﴿ فتاتاا  ﴾ُحَطًَّٰمِتا ََََيَۡعلُُهۥَُثمَذ﴿ يْبسه من ﴾ُمۡصَفر  
َّٰلَِكََِفََإِنَذ  ﴾ََّلِۡكَرىََََّٰذ

ِلَ﴿ هبا تغرتَ  فل الدنيا احلياة مثل بأنه أو وسَواه. دَبره حكيم صانع من بد ال بأنه لتذكرياا  و 
ُ
لَۡبَّٰبََِِۡل

َ
 ال   إِذْ  ﴾٢١َٱۡۡل

ت ذكر  هم.غري   به ي 
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َفَمن﴿ (11)
َ
حَََأ َََُُشَ ۡسَلَّٰمَََِصۡدَرهُۥَٱّللذ  ﴾لِۡلِ

لقت عَمن به عَّب  بي رس. فيه متَكن حتى ه خ   نفس 

ية غري   ،لقبوله االستعداد شديدة  غري )أي: متأب 

 القلب حمل   الصدر أن حيث من ،عنه (ممتنعة

 لإِلسلم القابلة بالنفس املتعلق للروح املنبع

ََََّٰفُهوََ﴿ ِنَنُور ََََعَ ََم  ب ِهۦِ   واالهتداء املعرفة يعني ﴾رذ

 دخل إذا» :والسلم الصلة عليه وعنه احلق. إىل

 علمة فام :فقيل ،وانفسح انرشح القلب النور

 دار عن والتجايف ،اخللود دار إىل اإِلنابة :قال ذلك

ب ،الغرور  قبل للموت (االستعداد )أي: والتأه 

 ريض مسعود ابن عن اإليامن عبش يف البيهقي أخرجه] «نزوله

﴿ [عنه تعاىل اهلل
ِنَقُلُوبُُهمَل ِلَۡقَِّٰسيَةََِفََوۡيلَ  ِ ََذِۡكرََِم   ﴾ٱّللذ

 أولئك وصف يف وللمبالغة ذكره. أجل من

ر   باالمتناع وهؤالء بالقبول ك   الصدر رشح   ذ 

 القلب بقساوة وقابله ،تعاىل اهلل إىل وأسنده

َلَٰٓئَِكَ﴿ إليهم وأسنده و 
ُ
بِيَ ََلَّٰلَ ضَََِفََأ  ي ظهر ﴾٢٢َمُّ

 نظر. بأدنى للناظر

(11) ﴿َُ َلََٱّللذ ۡحَسنَََنَزذ
َ
 :له فقالوا ،مَلة مل وا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب أن روي القرآن. يعني ﴾ٱۡۡلَِديثََِأ

ِتاَكَِتَّٰب ِتا﴿ فنزلت ،حدثنا تََشَّٰبِه  ه   وتشاهب  ه   ﴾مُّ  اللةوالد املعنى وصحة النظم وجتاوب اإِلعجاز يف أبعاِضه تشاب 

ثِتَاِنََ﴿ العامة املنافع عىل ثنى مجع ﴾مذ ثنى أو م  ُآتَيْنَاكََُُولََقدُْ﴿ :تعاىل قوله عند «[84 :آية] احلجر» يف مرَ  ما عىل م 
ا نََُُسبْع  ُُم  ْرآنَُُالَْمثَانه يمََُُوالْق  ف   .﴾الَْعظه ص   ،وآيات سور القرآن :كقولك ،تفاصيله باعتبار «كتاباا » به و 

ِينَََُجلُودََُِمۡنهَََُتۡقَشعِرَُّ﴿ وأعصاب روقوع عظام واإِلنسان  الوعيد. من فيه مما خوفاا  تشمئز   ﴾َربذُهمَََُۡيَۡشۡونَََٱَّلذ

ث ل   وهو ه اجللد واقشعرار   اخلوف. شدة يف م  ِ ََذِۡكرََِإَِلََََّٰوقُلُوبُُهمََُۡجلُوُدُهمََۡهَلِيََُُثمَذ﴿ تقب ض   وعموم بالرمحة ﴾ٱّللذ

ر   املغفرة. ك  م القلوب وذ  َّٰلَِكَ﴿ عوارضها من هي التي اخلشية لتقد   اخلشية من الكائن أو الكتاب. :أي ﴾َذ

ََُِهَدى﴿ والرجاء ََُيُۡضلِلَََِوَمن﴿ هدايته ﴾يََشِتا ُء َََمنَبِهِۦََيۡهِديَٱّللذ  ﴾٢٣ََهِتادَ َِمنَََۡلُۥََفَمِتا﴿ خيذله ومن ﴾ٱّللذ

 الضللة. من خيرجه

َفَمن﴿ (17)
َ
ةا  لهجيع ﴾بِوَۡجِههِۦََيتذِقََأ ق  ر   فل ،عنقه إىل يداه مغلولة يكون ألنه ،نفسه به يقي (ت رساا  )أي: د 

ْجِههِ  إال يتقي أن يقدر َّٰلِِميََََوقِيَلَ﴿ منه آمن هو كمن ﴾ٱلۡقَِيََّٰمةِ ََيَوۡمَََٱلَۡعَذابََُِسو ءََ﴿ بِو  َُكنتُمَََۡمِتاَذُوقُوا ََلِلظذ
. :أي ﴾٢٤َهَۡكِسبُونََ ه   وبال 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

وئوئەئەئائائىىېېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

يئىئمئحئجئییییىئىئىئ

 ختحتجتيبىبمبخبحبجب
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َبَ﴿ (17) ِينََََكذذ َُّٰهمَََُقۡبلِِهمََِۡمنَٱَّلذ هَى
َ
 بباهلم خيطر ال التي اجلهة من ﴾٢٥َيَۡشُعُرونََََلَََحۡيُثََِمنََۡٱلَۡعَذاُبََفَأ

 .منها يأتيهم الرَش  أن

ذَاَقُهمَُ﴿ (17)
َ
ََُفَأ ۡنيَِتا ََٱۡۡلَيَوَّٰةََِِفَ﴿ الذَل  ﴾ٱۡۡلِۡزيَََٱّللذ  واإِلجلء والسبي والقتل واخلسف كاملسخ ﴾ٱِلُّ

د   ﴾َرةَِٱٓأۡلخَََِولََعَذاُبَ﴿ ۡكَِبُ َ﴿ هلم امل ع 
َ
 والنظر العلم أهل من كانوا لو ﴾٢٦ََيۡعلَُمونَََََكنُوا ََلَوَۡ﴿ ودوامه لشدته ﴾أ

 به. واعتّبوا ذلك لعلموا

ۡبنَِتاََولََقدَۡ﴿ (14) لَ َُك ََِِمنَٱلُۡقرَۡءانَََِهََّٰذاَِفََلِلنذِتاِسََََضَ
تاج ﴾َمثَ  ينظر لو )أقول: دينه أمر يف الناظر إليه حي 

ُرونَََلذَعلذُهمَۡ﴿ (بباله ختطر ال معان   له وتوَضح ،القرآن بركة له وحتصل ،يكفيه فإنه القرآن إىل ؤمنامل  ﴾٢٧ََيتََذكذ
 به. يتعظون

 .﴾٢٨ََيتذُقونَََلذَعلذُهمَۡ﴿ املستقيم من أبلغ فهو ما، بوجه فيه اختلل ال ﴾ِعَوج ََذِيََغۡيََََعَربًِيِتاَقُرَۡءانِتًا﴿ (18)

َََُبَََضََ﴿ (19) ََٱّللذ د للمرشك ﴾َمثَل  َ﴿ واملوح  ََك ءََُفِيهََِرذُجل   (متخالفون )أي: ﴾ُمتََشَِّٰكُسونَََُُشَ

﴿َ ِتاََورَُجل  ِرَُجلَ ََسلَم 
َثل   ﴾ل   عبوديته معبوديه من واحد كل   يدعي أن من مذهبه يقتضيه ما عىل املرشك   م 

 يف املختلفة مهامهتم يف (بينهم فيام يتداولونه )أي: هويتعاورون يتجاذبونه مجع   فيه يتشارك بعبد   فيه ويتنازعوا

ه ع حتري  د   ،قلبه وتوز  ِ ََٱۡۡلَۡمدَََُمثًَل ََيَۡستَوِيِتَانَََِهۡلَ﴿ سبيل عليه لغريه ليس لواحد خلص بمن واملوح   كل   ﴾ّلِلذ

ۡكََثُُهمََۡۡلَبََ﴿ اإلطلق عىل واملالك بالذات املنعم ألنه سواه، احلقيقة عىل فيه يشاركه ال له احلمد
َ
 ﴾٢٩ََيۡعلَُمونََََلََأ

 جهلهم. فرط من غريه به فيرشكون

ي ِتُونَََِإَونذُهمََمي ِتَ َإِنذَكَ﴿ (11)  املوتى. عداد ويف املوت بصدد الكل فإن ﴾٣٠َمذ

 يف حلقا عىل كنت بأنك عليهم فتحتج   ﴾٣١َََتۡتَِصُمونََََرب ُِكمََِۡعندَََٱلۡقَِيََّٰمةََِيَوۡمَََإِنذُكمََُۡثمَذ﴿ (10)

 التكذيب يف (الزموا )أي: وجل وا ،والتبليغ اإلرشاد يف واجتهدت   ،الترشيك يف الباطل عىل وكانوا ،التوحيد

َطْعنَُ﴿ :مثل باألباطيل؛ ويعتذرون ،والعناد
َ
 :وقيل .[47 ]الشعراء: ﴾ااَءنَُآبَُُاوََجْدنَُ﴿ و [74 ]األحزاب: ﴾ااَدَتنَُسَُُاأ

 الدنيا. يف بينهم دار فيام بعضاا  بعضهم الناس خياصم ،العام االختصام به املراد
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ۡظلَمَََُفَمنَۡ﴿ (11)
َ
َََكَذَبََِممذنَأ ََََِعَ  ﴾ٱّللذ

َبَ﴿ إليه والرشيك الولد بإضافة ۡدقَََِوَكذذ ِ  ﴾بِٱلص 

ََإِذَۡ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حممد به جاء ما وهو ۥ    غري من ﴾َجِتا َءهُ

لَيَۡسَ﴿ أمره يف وتفكر توق ف  
َ
ىََجَهنذمَََِفََأ ََمۡثو 

ََّٰ نزل )أي: ﴾٣٢َفِرِينََل ِلَۡك  يكفيهم وذلك (ومقر   م 

 ألعامهلم. جمازاة

ِي﴿ (11) ۡدقَََِجِتا ءََََوٱَّلذ ِ َقََبِٱلص   ﴾بِهِۦ ََوََصدذ

 :تعاىل لقوله ،واملؤمنني الرسل ليتناول ،للجنس

َلَٰٓئَِكَ﴿ و 
ُ
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي هو :وقيل ﴾٣٣َٱلُۡمتذُقونَََُهمََُأ

 الرسول هو اجلائي :وقيل تبعه. ومن هو واملراد

ق ،ملسو هيلع هللا ىلص  .عنه تعاىل اهلل ريض بكر أبو واملصد 

ِتاَلَُهم﴿ (17)  اجلنة يف ﴾َرب ِِهۡمَ َِعندَََيََشِتا ُءونَََمذ

َّٰلَِكَ﴿  إحساهنم. عىل ﴾٣٤َٱلُۡمۡحِسنِيََََجَزا ءَََُذ

ِرََ﴿ (17) ََُِلَُكف  َََعۡنُهمََۡٱّللذ
َ
ۡسَوأ
َ
ِيَأ  ﴾َعِملُوا ََٱَّلذ

َص  ر   إذا فإنه ،للمبالغة األسوأ خ  ف   أوىل ريهغ كان ك 

 الذنوب الستعظامهم بأهنم لإلشعار أو بذلك.

ون أهنم حيسبون  اليسء بمعنى يكون أن وجيوز ذنوهبم. أسوأ الصغائر من منهم يفرط ما وأن ،مذنبون مقرص 

ۡجرَُهمََويَۡجزِيَُهمَۡ﴿
َ
ۡحَسنَِ﴿ ثواهبم ويعطيهم ﴾أ

َ
ِيَبِأ د   ﴾٣٥ََيۡعَملُونَََََكنُوا ََٱَّلذ  يف بأحسنها هلمأعام حماسن هلم في ع 

 فيها. إخلصهم لفرط وِعظمه األجر زيادة

لَيَۡسَ﴿ (17)
َ
ََُأ ََٱّللذ َۥ َبَِكِتاف   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول والعبد اإِلثبات. يف مبالغةا  للنفي إنكار   استفهام   ﴾َعۡبَدهُ

تمل ِينََََويَُخو ِفُونََكَ﴿ اجلنس وحي  ََِمنَبِٱَّلذ  )أي: آهلتنا ختبلك أن نخاف إنا له :قالوا فإهنم ،قريشاا  يعني ﴾ُدونِهِۦ 

ى ليكرس عنه تعاىل اهلل ريض خالداا  بعث ملسو هيلع هللا ىلص إنه :وقيل إياها. بعيبك (عقلك تفسد ز  ا له فقال ،الع   ساِدهن 

ا (:خادمها) ه  ك  ر  ذ  د   ،شدة هلا فإن أ ح   ختويفه منزلة خالد ختويف فنزل ،أنفها (كرس )أي: فهشم خالد إليها فعم 

ف بام له اآلمر   ألنه والسلم الصلة عليه و  ََُيُۡضلِلَََِوَمن﴿ عليه خ   وخوفه له تعاىل اهلل كفاية عن غفل حتى ﴾ٱّللذ

 الرشاد. إىل هيديه ﴾٣٦ََهِتاد ََِمنَََۡلُۥََفَمِتا﴿ يرض وال ينفع ال بام

َََُيۡهدَََِوَمن﴿ (14) رََِمنََلُۥََفَمِتاَٱّللذ  
ِضل  لَيَۡسَ﴿ :تعاىل قال كام ،لفعله رادَ  ال إذ ﴾مُّ

َ
ََُأ ََِٱّللذ  غالب   ﴾َعزِيز َب

 أعدائه. من ينتقم ﴾٣٧َٱنتَِقِتامَ َذِي﴿ منيع  

َۡلَُهمََولَئِن﴿ (18)
َ
نَََۡسأ َمََّٰوَّٰتَََِخلَقَََمذ ۡرَضََٱلسذ

َ
ُ َََلَُقولُنَذََوٱۡۡل ده عىل الّبهان لوضوح ﴾ٱّللذ  باخلالقية تفر 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇچچچچڃڃڃ

ڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئوئەئەئائائىىې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 جئییییىئىئىئېئ
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فَرََءۡيتُمَقُۡلَ﴿
َ
ِتاَأ ََُِدونََِِمنَهَۡدُعونَََمذ َراَدِنَََإِنََۡٱّللذ

َ
ََُأ َ َٱّللذ ِهِۦ َََكَِّٰشَفَُّٰتََُهنَذََهۡلََبُِۡض   حتققتم بعدما أرأيتم :أي ﴾َُض 

وَۡ﴿ يكشفنه؟ هل برض يصيبني أن تعاىل اهلل أراد إن آهلتكم وأن ،تعاىل اهلل هو العامل خالق أن
َ
َراَدِنََأ

َ
 ﴾بِرَۡۡحَةَ َأ

َُّٰتََُهنَذََهۡلَ﴿ بنفع   ََُمۡمِسَك ُ َََحۡسِبَََقُۡلَ﴿ عني؟ فيمسكنها ﴾رَۡۡحَتِهۦِ  . ودفع اخلري إصابة يف كافياا  ﴾ٱّللذ  إذ الرض 

َََُعلَۡيهَِ﴿ رش أو خري من يريده ملا مانع ال الذي القادر أنه التقرير هبذا تقَرر ُونََََيتََوّكذ ِ  بأن لِعلمهم ﴾٣٨َٱلُۡمتََوَّك 

 تعاىل. و سبحانه منه الكل

ََّٰقوۡمََِقُۡلَ﴿ (19) َََّٰٱۡعَملُوا َََي َ﴿ لكمحا عىل ﴾َمَكنَتُِكمََََۡعَ َِّٰمل  ََإِن ِ  بأن إشعار وفيه مكانتي. عىل :أي ﴾َع

 الدارين يف عليهم منصوراا  بكونه توَعدهم ولذلك ،ونرصة قوة األيام مر   عىل يزيده تعاىل فإنه ،تقف ال حاله

 .﴾٣٩ََتۡعلَُمونَََفََسوَۡفَ﴿ :فقال

تِيهَََِمن﴿ (71)
ۡ
ََويَِحلَُّ﴿ بدر يوم تعاىل اهلل أخزاهم وقد ،غلبته دليل   أعدائه خزي فإن ﴾ُُيۡزِيهَََِعَذابَ َيَأ

قِيمَ ََعَذابَ ََعلَۡيهَِ ؛ ﴾٤٠َمُّ  النار. عذاب وهو دائم 
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ِتا َ﴿ (70) نَزَۡلِتَاَإِنذ
َ
 ﴾لِلنذِتاِسََٱلِۡكَتََّٰبَََعلَۡيَكََأ

 مكان )أي: مصاحلهم مناط فإنه ،ألجلهم

عادهم معاشهم يف ﴾تعليقها َ ﴿ وم  ِ  متلبساا  ﴾بِٱۡۡلَق 

ََىََّٰٱۡهتَدََََفَمنَِ﴿ به  نفسه به نفع إذ ﴾فَلِنَۡفِسهۦِ 

ه   فإن ﴾َعلَۡيَهِتا ََيَِضلََُّفَإِنذَمِتاََضلذَََوَمن﴿  ال وبال 

نَتَََوَمِتا َ﴿ يتخطاها
َ
 وما ﴾٤١َبَِوكِيلَ ََعلَۡيِهمَأ

لت ك   أِمرت   وإنام ،اهلدى عىل لتجّبهم عليهم و 

. وقد بالبلغ  بَلغت 

(71) ﴿َُ نُفَسَََيتََوّفذََٱّللذ
َ
َلَمَََۡوٱلذِتََهَِهِتاَموََِۡحيَََٱۡۡل

 بأن األبدان عن يقبضها :أي ﴾َمنَِتاِمَهِتا ََِفَََتُمۡتَ

 وباطناا  ظاهراا  إما فيها وترَصفها عنها تعلقها يقطع

 النوم يف وهو باطناا  ال ظاهراا  أو ،املوت عند وذلك

 إىل يرَدها وال ﴾ٱلَۡموَۡتَََعلَۡيَهِتاَقََضَََّٰٱلذِتَََفيُۡمِسُكَ﴿

َََويُرِۡسُلَ﴿ البدن
ُ
 بدهنا إىل النائمة أي: ﴾ۡخَرىََٰٓٱۡۡل

َجلَ َإَِلََٰٓ﴿ اليقظة عند
َ
َسًمَ َأ  الوقت هو ﴾مُّ

 ابن عن روي وما ملوته. تعاىل( اهلل عند) املرضوب

 العقل هبا التي فالنفس ،الشمس شعاع مثل بينهام وروحاا  نفساا  آدم ابن يف أن :عنهام تعاىل اهلل ريض عباس

 مما قريب النوم عند وحدها النفس وت توىف ،املوت عند في توَفيان ،واحلياة فسالنَ  هبا تيال والروح ،والتمييز

﴿ ذكرناه
َّٰلَِكََِفََإِنَذ  رمحته وشمول وحكمته قدرته كامل عىل داَلة ﴾ٓأَلَيَّٰت َ﴿ واإِلرسال واإِلمساك التويف من ﴾َذ

ُرونَََل َِقۡومَ ﴿  تفنى ال باقية وإمساكها ،املوت حني الكليةب عنها وتوفيها ،باألبدان تعلقها كيفية يف ﴾٤٢ََيتََفكذ

 تويف إىل حني بعد حيناا  اوإرساهل ،ظواهرها عن توفيها يف واحلكمة والشقاوة السعادة من يعرتهيا وما ،بفنائها

جدت فإذا ،للمسلمني بلء الغفلة ولكن )أقول: آجاهلا  .(يتفكرون ال الغفلة عندهم و 

مَِ﴿ (71)
َ
َُذوا ََأ ََُِدونََِِمن﴿ ريشق اختذت بل ﴾ٱَتذ َولَوََۡقُۡلَ﴿ تعاىل اهلل عند هلم تشفع ﴾ُشَفَعِتا َء ََٱّللذ

َ
ََلََََكنُوا ََأ

 تعلم؟ وال تقدر ال مجادات تشاهدوهنم كام الصفة هذه عىل كانوا ولو أيشفعون ﴾٤٣ََيۡعقِلُونََََوَلََِتاَ َ َشۡيَََيۡملُِكونََ

ََِقُل﴿ (77) ذ ِ َفََّٰعةََُّلل  ِتا ََٱلشذ  هي مقَربون أشخاص الشفعاء أن وهو به؛ جييبون عسى امل رد   لعله ﴾َۡجِيع 

 يستقل وال ،ورضاه بإذنه إال شفاعة أحد يستطيع وال ،كلها الشفاعة مالك وعل جل أنه :واملعنى متاثيلهم.

ُۥ﴿ :تعاىل فقال ذلك قَرر ثم ،هبا َمََّٰوَّٰتََُِملُۡكََلذ ۡرِضَ َٱلسذ
َ
 يف يتكلم نأ أحد يملك ال ،كله امللك مالك فإنه ﴾َوٱۡۡل

 حينئذ. أيضاا  له الُملك فيكون ،القيامة يوم ﴾٤٤َهُرَۡجُعونَََإَِلۡهََُِثمَذ﴿ وعل جَل  ورضاه إذنه دون أمره

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہۀۀڻڻڻڻں

ۓےےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئائائىىېېېېۉ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 ىئمئحئجئییییىئىئىئېئ

 
 



 914  عشرونالو الرابع اجلزء           الزمر سورة  

ََُذُكِرَََِإَوذَا﴿ (77) زذۡتَ﴿ آهلتهم دون ﴾وَۡحَدهََُٱّللذ
َ
ِينَََقُلُوُبََٱۡشَمأ  ونفرت انقبضت ﴾بِٱٓأۡلِخَرةِ ََيُۡؤِمنُونََََلََٱَّلذ

ِينَََذُكِرَََِإَوذَا﴿ ونَََُهمََۡإِذَا﴿ األوثان يعني ﴾ُدونِهِۦ ََِمنَٱَّلذ  اهلل حق ونسياهنم ،هبا افتتاهنم لفرط ﴾٤٥َيَۡستَبِۡۡشُ

 برشة له تنبسط حتى رسوراا  قلبه يمتلئ أن االستبشار فإن ،فيهام الغاية بلغ حتى األمرين يف بالغ ولقد .تعاىل

 وجهه. (جلد )أي: مأدي ينقبض حتى غاما  يمتلئ أن واالشمئزاز   ،وجهه

َمََّٰوَّٰتََِفِتَاِطرَََٱللذُهمَذَقُلَِ﴿ (77) ۡرِضََٱلسذ
َ
َّٰلِمََََوٱۡۡل َهََّٰدةََِٱلَۡغيۡبَََِع  حتريت ملا بالدعاء تعاىل اهلل إىل التِجْئ  ﴾َوٱلشذ

 باألحوال والعامل األشياء عىل القادر فإنه ،(إبائهم )أي: شكيمتهم وشدة عنادهم من وضجرت أمرهم يف

نَتَ﴿ كلها
َ
 وبينهم. بيني حتكم أن تقدر وحدك فأنت ﴾٤٦ََُيۡتَلُِفونَََفِيهََََِكنُوا َََمِتاَِفََِعبِتَادِكََََبۡيَََُكمَََُتََۡأ

نَذََولَوَۡ﴿ (74)
َ
ِينَََأ ۡرِضََِفَََمِتاََظلَُموا ََلَِّلذ

َ
ِتاَٱۡۡل  ﴾ٱلۡقَِيََّٰمةِ ََيَوۡمَََٱلَۡعَذابََُِسو ءََِِمنَبِهِۦَََّلۡفَتَدۡوا َََمَعُهۥََوِمۡثلَُهۥََۡجِيع 

ِنَََلَُهمََوبََدا﴿ اخللص من هلم كيل   وإقناط   ،شديد وعيد   ََِم   فيه. مبالغة   زيادة   ﴾٤٧ََُيۡتَِسبُونَََيَُكونُوا ََلَمَََۡمِتاَٱّللذ



 918  عشرونالو الرابع اجلزء           الزمر سورة  

ََلَُهمَََۡوَبَدا﴿ (78) ِ  سيئات ﴾َكَسبُوا َََمِتاَِتاُتََ َََسي 

ض حني كسبهم أو أعامهلم َوََحِتاَقَ﴿ صحائفهم ت عر 
ِتاَبِِهم  جزاؤه. هبم وأحاط ﴾٤٨َۡهزُِءونََيَۡستَََبِهِۦَََكنُوا ََمذ

ََفَإَِذا﴿ (79) نَسَّٰنََََمسذ َ َٱۡۡلِ َإِذَاَثُمَذََدََعنِتَاََُض 
لَۡنَّٰهَُ ِنذِتاَنِۡعَمةَ ََخوذ َإِنذَمِتا ََقِتَاَلَ﴿ تفضلا  إياها أعطيناه ﴾م 
وهِيتُُهۥ

ُ
َََّٰأ  بأين أو كسبه. بوجوه مني ﴾ِعلِۢۡمۚ َََعَ

 يب تعاىل اهلل من علم أو استحقاقه. من يل   ملا سأ عطاه

 أم أيشكر له امتحان ﴾فِتۡنَة ََِهَََبَۡلَ﴿ واستحقاقي

ۡكََثَُهمَََۡوَلَِّٰكنَذ﴿ يكفر؟
َ
 ذلك. ﴾٤٩ََيۡعلَُمونََََلََأ

ِينَََقِتَالََهِتاَقَدَۡ﴿ (71)  قارون وهم ﴾َقۡبلِهِمََِۡمنَٱَّلذ

ۡغَنََََّٰفَمِتا َ﴿ قومه به وريض قال فإنه وقومه،
َ
ََعنُۡهمَأ

ِتا  الدنيا. متاع نم ﴾٥٠َيَۡكِسُبونَََََكنُوا ََمذ

َصِتاَبُهمَۡ﴿ (70)
َ
ََفَأ ِ  جزاء   ﴾َكَسبُوا َ ََمِتاَِتاُتََ َََسي 

ه أعامهلم. جزاء أو ،أعامهلم سيئات  ألنه سيئة وسام 

 أعامهلم مجيع أن إىل رمزاا  ،السيئة أعامهلم مقابلة يف

ِينََ﴿ كذلك ت و   ﴾َظلَُموا َََوٱَّلذ  االستكبار )أي: بالع 

َََسيُِصيبُُهمَۡ﴿ املرشكني ﴾ءََِهَُٰٓؤَل ََِمنَۡ﴿ (احلد   وجتاوز ِ  فإهنم أصاهبم وقد أولئك. أصاب كام ﴾َكَسبُوا َََمِتاَِتاُتََ َََسي 

همادِ ن  ص   ببدر   ل  تِ وق   سنني سبع ق حطوا  بفائتني. ﴾٥١َبُِمۡعِجزِينَََُهمََوَمِتا﴿ (أبطاهلم )أي: يد 

وََ﴿ (71)
َ
نَذََيۡعلَُمو ا ََلَمََۡأ

َ
َََأ ِۡزَقََيَبُۡسُطََٱّللذ  بسط ثم سبعاا  الرزق همعن حبس حيث ﴾َويَۡقِدُر ََءَُيََشِتا ََلَِمنَٱلر 

﴿ سبعاا  هلم
َّٰلَِكََِفََإِنَذ  بواسطة )أي: بغريه أو بوسط تعاىل اهلل من هاكلَ  احلوادث بأن ﴾٥٢َيُۡؤِمنُونَََل َِقۡومَ َٓأَلَيَّٰت َََذ

 .(واسطة بغري أو

َّٰعِبَِتادِيَََقُۡلَ﴿ (71) ِينََََي فُوا ََٱَّلذ ِۡسَ
َ
َََٰٓأ نُفِسِهمََََۡعَ

َ
طوا ﴾أ  وإضافة   املعايص. يف باإِلرساف عليها اجلناية يف أفر 

ه   العباد ص  ص  ْرف   هو ما عىل باملؤمنني خت  ِ ََرذۡۡحَةََِِمنََتۡقنَُطوا َََلَ﴿ القرآن ع   أوالا  مغفرته من سوائتي ال ﴾ٱّللذ

له ﴿ ثانياا  وتفض 
َََإِنَذ نُوَبَََيۡغفِرََُٱّللذ ْعد   ولو عفواا  ﴾َۡجِيًعِتا ََٱَّلُّ  )أقول: الظاهر خلف بالتوبة وتقييده يب.تعذ ب 

 ،بالتوبة املغفرة قَيد فقد [017 آية:] عمران آل سورة يف أما التعذيب. بعد :قال ولذا ،اآلية هذه يف الظاهر خلف

ينَُ﴿ :فقال َشةُ َُفَعل واُإهَذاَُواََّله وُُْفَاحه
َ
واُأ مَُُْظلَم  َسه  نف 

َ
واُأ واُاللََُُذَكر  ن وبهُُفَاْستَْغَفر  مَُّْله  رُ َُوَمنُهه ن وَبَُُيْغفه ُإهَلُُاَّل 

واَُولَمُُْاللُ  ُ ُي ِصه  مَُُْفَعل واَُماََُعَ ونَُُوَه   قوله الرشك عدا فيام إطلقه عىل ويدل .(قبحها يعلمون :أي ﴾َيْعلَم 

رُ يَُُلَُُاّلَلَُُإهنَُ﴿ :تعاىل نُُْْغفه
َ
 ﴾٥٣َٱلرذِحيمََُٱلَۡغُفورََُُهوَََإِنذُهۥ﴿ :تعاىل بقوله والتعليل   ،[78 :النساء] اآلية ﴾بههُهُي ْْشَكَُُأ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھہہہہۀۀڻ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئەئائائىىېېې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

یییىئىئىئېئېئېئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئی
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 من «ِعباِدي  » يف مما املغفرة عموم يستدعي ما وتقديم ،املغفرة بعد بالرمحة والوعد احلرص وإفادة املبالغة عىل

 القنوط عن والنهي ،بأنفسهم اإِلرساف ضر وختصيص للرتحم املقتضيني واالختصاص الذلة عىل الداللة

 .املغفرة عن فضلا  الرمحة عن مطلقاا 

نِيبُو ا َ﴿ (77)
َ
ۡسلُِموا َََرب ُِكمََۡإَِلََََّٰوأ

َ
نََقۡبلََِِمنََلُۥََوأ

َ
تِيَُكمََُأ

ۡ
ونََََلََُثمَذَٱلَۡعَذاُبََيَأ  تدل ال فإهنا ﴾٥٤َهُنَصُ

ْبِق  توبة غري من أحد لكل املغفرة حصول عىل  التوبة عن لتغني (71 رقم السابقة اآلية يف قال كام) تعذيب   وس 

نايف ،العمل يف خلصواإلِ   بالعذاب. الوعيد وت 

ۡحَسنََََوٱهذبُِعو ا َ﴿ (77)
َ
نزَِلَََمِتا ََأ

ُ
ِنَإَِلُۡكمَأ ب ُِكمَم   العزائم أو عنه. املنهي دون به املأمور أو القرآن. ﴾رذ

ِن﴿ الطاعة عىل واملواظبة كاإلنابة ،وأسلم أنجى هو ما ولعله املنسوخ. دون الناسخ أو الرخص. دون ََقۡبلََِم 
ن
َ
تِيَُكمََُأ

ۡ
نتُمَََۡبۡغتَةَ َٱلَۡعَذاُبََيَأ

َ
 فتتداركوا. بمجيئه ﴾٥٥َتَۡشُعُرونََََلَََوأ

ن﴿ (77)
َ
َََتُقوَلََأ َتََّٰ﴿ نفس تقول أن كراهة   ﴾َنۡفس  ََّٰحِۡسَ ََََّٰي ََجۢنبََِِفَ﴿ قرَصت ﴾فَرذطُتَََمِتاَََعَ

َِ ه، يف أي: جانبه، يف ﴾ٱّللذ ِخرِينَََلَِمنَََُكنُتََِإَون﴿ ربهق يف وقيل: ذاته. يف وقيل: طاعته. وهو حق  َّٰ  ﴾٥٦َٱلسذ

 بأهله. املستهزئني
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وَۡ﴿ (74)
َ
نَذَلَوَََۡتُقوَلََأ

َ
َََأ َِّٰنََٱّللذ  باإلرشاد ﴾َهَدى

 الرشك   ﴾٥٧َٱلُۡمتذقِيَََِمنَََلَُكنُتَ﴿ احلق إىل

 واملعايص

وَۡ﴿ (78)
َ
نَذَلَوََۡٱلَۡعَذاَبََهََرىَِحيََََتُقوَلََأ

َ
َِلََأ

ةَ  ُكونََََكرذ
َ
 العقيدة يف ﴾٥٨َٱلُۡمۡحِسنِيَََِمنَََفَأ

 والعمل.

َِّٰتَََجِتا َءهَۡكََقَدََۡبََلََّٰ﴿ (79) بَۡتَََءاَي َبَِهِتاَفََكذذ
َّٰفِرِينَََِمنََََوُكنَتَََوٱۡستَۡكَِبَۡتَ  اهلل من رد   ﴾٥٩َٱلَۡك

نَُُلَوُْ﴿ :قوله تضَمن ه ملا عليه تعاىل
َ
ُُاّلَلَُُأ  ﴾َهدانه

 علليت ثم ،بالتفريط يتحرس ألنه ،النفي معنى من

 تأثري يمنع ال وهو الرجعة. يتمنى ثم ،اهلداية بفقد

 إسناد من فيه ما وال العبد فعل يف تعاىل اهلل قدرة

 عرفت. كام إليه الفعل

ِينَََهََرىَٱلۡقَِيََّٰمةَََِويَوۡمََ﴿ (71) َََكَذبُوا ََٱَّلذ َََعَ
َِ  الولد كاختاذ جيوز؛ ال بام وصفوه بأن ﴾ٱّللذ

ة  ََوُُجوُهُهم﴿ ۡسَودذ  مما أو الشدة. من يناهلم امم ﴾مُّ

لَيَۡسَ﴿ اجلهل ظلمة من عليها يتخيل
َ
ىََجَهنذمَََِفََأ ِينََ﴿ مقام   ﴾َمۡثو  ِ  والطاعة. اإِليامن عن ﴾٦٠َل ِلُۡمتََكِب 

(70) ﴿َ َََُويُنَج ِ ِينَََٱّللذ َقۡوا ََٱَّلذ ُهمَََُلَ﴿ بفلحهم ﴾بَِمَفِتاَزهِِهمََۡٱتذ و ءَََُيَمسُّ  ال )أي: ﴾٦١َنَََُيَۡزنُوَُهمَََۡوَلََٱلسُّ

م يمس    .(]النسفي[ خزي قلوهبم وال أذاى، أبداهن 

(71) ﴿َُ ء  ََُك َََِخَّٰلِقََُٱّللذ َََّٰوَُهوََ﴿ وكفر وإيامن ورش   خري من ﴾ََشۡ ء ََُك ََََِعَ  فيه. فالترص   يتوىل ﴾٦٢ََوكِيلَ َََشۡ

ُۥ﴿ (71) َمََّٰوَّٰتَََِمَقِتاِلدََُلذ ۡرِضَ َٱلسذ
َ
ه. فيها الترصف من مكنيت وال أمرها يملك ال ﴾َوٱۡۡل  كناية   وهو غري 

 من إال فيها فيترَص  وال يدخلها ال اخلزائن ألن ،االختصاص عىل داللة مزيد وفيها ،هلا وحفظه قدرته عن

ِينََ﴿ مفاتيحها بيده َََِيَّٰتَِأَِبََكَفُروا َََوٱَّلذ َلَٰٓئَِكََٱّللذ و 
ُ
ونَََُهمََُأ  ،قدرته دالئل   تعاىل اهلل بآيات املراد ﴾٦٣َٱلَۡخَِِّٰسُ

ه  اخلسار وختصيص   ومتجيده. توحيده كلامت أو واألرض. السموات بأمر وعل( جَل  انفراده )أي: واستبداد 

 والثواب. الرمحة من حظ   ذو غريهم ألن هبم

َفَغۡيَََقُۡلَ﴿ (77)
َ
ََِأ َ َٱّللذ ِ

ن  ُمُرو 
ۡ
ۡعبُدََُهَأ

َ
َهِتاَأ يُّ

َ
 ئلالدال هذه دبع أعبد تعاىل اهلل أفغري :أي ﴾٦٤َٱلَۡجَِّٰهلُونَََأ

وين  »و واملواعيد. ر  ْأم  قيب   به أمروه أهنم عىل للداللة اعرتاض   «ت   ونؤمن آهلتنا بعض استلم :وقالوا ذلك ع 

 غباوهتم. لفرط بإهلك

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڄڄڄڦڦڦڦ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھھھہہہہۀۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ائىىېېېېۉۉۅ

ۇئوئوئەئەئائ

 ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
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وِحََََولََقدَۡ﴿ (77)
ُ
ِينَََِإَوَلََإَِلَۡكََأ ۡكَتََلَئِنَۡ﴿ والسلم الصلة عليهم الرسل من :أي ﴾َقۡبلَِكََِمنَٱَّلذ ُۡشَ

َ
َأ

َخَِِّٰسِينَََِمنََََوََلَُكوَننَذََعَملَُكََۡحبََطنَذَلََ
ِض. سبيل عىل كلم   ﴾٦٥َٱلۡ ر   لالرس ترغيب( )أي: هتييج به واملراد الف 

 عىل واإِلشعار ،الكفرة وإقناط ،(زاده[ ]شيخ التوحيد عىل الثبات عىل عزيمتهم )وتقوية والسلم الصلة عليهم

 واحد. كل باعتبار اخلطاب وإفراد   األمة. حكم

َََبَلَِ﴿ (77) ِنََََوُكن﴿ به أمروه ملا رد   ﴾فَٱۡعبُدََۡٱّللذ َِّٰكرِينَََم  ه ﴾٦٦َٱلشذ  عليك. إنعام 

َََقََدُروا َََوَمِتا﴿ (74) روا ما ﴾قَۡدرِهِۦََحقَذَٱّللذ  ،رشكاء له جعلوا حيث ،تعظيمه حَق  أنفسهم يف عظمت ه ق د 

ۡرُضَ﴿ به يليق ال بام ووصفوه
َ
ِتاََوٱۡۡل َُّٰتََٱلۡقَِيََّٰمةَِيَوۡمَََۡبَضتُُهۥقََََۡجِيع  َمََّٰو َُّٰتَ ََوٱلسذ َََمۡطوِيذ  عظمته عىل تنبيه   ﴾بِيَِمينِهۦِ 

 العامل ختريب أن عىل وداللة   ،قدرته إىل باإِلضافة األوهام فيها تتحري التي العظام األفعال وحقارة قدرته وكامل

ازاا  وال حقيقةا  واليمني القبضة اعتبار غري من ،والتخييل التمثيل طريقة عىل ،عليه يشء أهون   َُسۡبَحَّٰنَُهۥ﴿ جم 
ِتاََوهََعََّٰلََّٰ نْ  وأعىل أبعد   ما ﴾٦٧َيُۡۡشُِكونََََعمذ  الرشكاء. من إليه يضاف ما أو إرشاكهم. عن وعظمت ه قدرت ه هذه م 



 911  عشرونالو الرابع اجلزء           الزمر سورة  

ورََِِفَََونُفِخََ﴿ (78)  األوىل املرة يعني ﴾ٱلصُّ

َمََّٰوَّٰتََِِفَََمنَفََصعِقََ﴿ ََِفَََوَمنَٱلسذ
َ
 خرَ  ﴾ۡرِضَٱۡۡل

َ﴿ عليه مغشياا  أو ميتاا  ُ َََشِتا ءََََمنَإِلذ  :قيل ﴾ٱّللذ

 فإهنم ،السلم عليهم وإرسافيل وميكائيل جّبيل

. يموتون َفِيهََِنُفِخَََُثمَذ﴿ العرش محلة :وقيل بعد 
ۡخَرىََّٰ

ُ
 قائمون ﴾قِيِتَام ََُهمََۡفَإِذَا﴿ أخرى نفخة   ﴾أ

 :أي ﴾٦٨َيَنُظُرونََ﴿ متوق فون أو قبورهم. من

 )أي: كاملبهوتني اجلوانب يف أبصارهم يقل بون

ين( املدهوشني  هبم. ي فعل ما ينتظرون أو .املتحري 

ُۡشَقَِتَ﴿ (79)
َ
ۡرُضَََوأ

َ
 أقام بام ﴾َرب َِهِتاَبِنُورََِٱۡۡل

ه العدل. من فيها  وي ظهر البقاع يزي ن ألنه نوراا  سام 

 أو واجلزاء. للحساب ﴾ٱلِۡكَتَُّٰبَََووُِضعََ﴿ احلقوق

 به يقابل املحفوظ اللوح :وقيل األعامل. فصحائ

ءََ﴿ الصحائف ََوَِجِتا ي  ِ َهَدا ءََِنَََۧبِٱَلذبِي   الذين ﴾َوٱلشُّ

 واملؤمنني. امللئكة من وعليهم لألمم يشهدون

 العباد بني ﴾بَيۡنَُهمََوقُِضََ﴿ امل ستشِهدون وقيل

 الوعد. به جرى ما عىل عقاب   زيادة أو ثواب   بنقص ﴾٦٩َُيۡظلَُمونََََلََوَُهمََۡبِٱۡۡلَق َِ﴿

ِيَۡتَ﴿ (41) ََُكَََُّوُوف  ِتاََنۡفس  ه ﴾َعِملَۡتََمذ ۡعلَمََُوَُهوََ﴿ جزاء 
َ
 أفعاهلم. من يشء يفوت ه فل ﴾٧٠ََيۡفَعلُونَََبَِمِتاَأ

  :تعاىل فقال التوفية   فَصل ثم

ِينَََوَِسيقََ﴿ (40) ا ََٱَّلذ  أقدامهم تفاوت عىل ،بعض إثر يف بعضها ،متفرقة أفواجاا  ﴾ُزَمًرا َََجَهنذمَََإَِلََََّٰكَفُرو 

ََٰٓ﴿ والرشارة الضللة يف َُّٰبَهِتاَفُتَِحۡتَََجِتا ُءوَهِتاَإِذَاََحتذ بَۡو
َ
لَمَۡ﴿ :وتوبيخاا  تقريعاا  ﴾َخَزَنتَُهِتا ََلَُهمَََۡوقِتَاَلَ﴿ ليدخلوها ﴾أ

َ
َأ

هُِكمَۡ
ۡ
ِنُكمََۡرُُسلَ َيَأ  وقت كم ﴾َهََّٰذا ََيَوِۡمُكمََۡلَِقِتا ءَََُكمََۡويُنِذُرونََََرب ُِكمَََۡءاَيَّٰتَََِعلَۡيُكمَََۡيۡتلُونََ﴿ جنسكم من ﴾م 

 بإتيان توبيخهم عَللوا إهنم حيث من الرشع قبل تكليف ال أنه عىل دليل وفيه النار. دخوهلم وقت وهو ،هذا

ۡتَََوَلَِّٰكنََۡبََلَََّٰقَِتالُوا َ﴿ الكتب وتبليغ الرسل ََٱلَۡعَذابََََِكَِمةَََُحقذ َّٰفِرِينَََََعَ  لعذاببا تعاىل اهلل كلمة ﴾٧١َٱلَۡك

نَُ﴿ :قوله هو :وقيل النار. أهل من وأهنم بالشقاوة عليهم احل ْكم   وهو ،علينا
َ
ْمََل

َ
نََُُجَهَنمََُُْل َنةُهُمه ُُاْْله َُواَُلاسه

ْْجَعهيَُ
َ
 .[009 :هود] ﴾أ

ََّٰبََٱۡدُخلُو ا ََقِيَلَ﴿ (41) بَۡو
َ
ََمۡثَوىَۡئَسَفَبَِ﴿ هلم يقال ما لتهويل القائل أهْب م   ﴾فِيَهِتا َََخَِِّٰلِينََََجَهنذمَََأ

ِينََ ِ  .(مكاهنم )أي: ﴾٧٢َٱلُۡمتََكِب 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگگککککڑ

ڱڱڱڳڳڳڳ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓےےھھھھہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ىىېېېېۉ

ۇئۇئوئوئەئەئائائ

 ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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ِينَََوَِسيقََ﴿ (41) َقۡوا ََٱَّلذ راكبهم سيق :وقيل الكرامة. دار إىل هبم إرِساعاا  ﴾ٱَّۡلَنذةَِإَِلَََربذُهمََۡٱتذ  ال إذ ،م 

ب ََٰٓ﴿ الطبقة وعلو   الرشف يف مراتبهم تفاوت عىل ﴾ُزَمًرا َ﴿ راكبني إال هبم ي ذه  ََوفُتَِحۡتَََجِتا ُءوَهِتاَاإِذََََحتذ
َُّٰبَهِتا بَۡو

َ
 هلم تفتح اجلنة أبواب وأن ،الوصف به حييط ال ما والتعظيم الكرامة من حينئذ هلم أن عىل داللة فيه ﴾أ

 من طهرتم ﴾ِطۡبتُمَۡ﴿ مكروه   بعد   يعرتيكم ال ﴾َعلَۡيُكمَََۡسَلَّٰمَ ََخَزَنتَُهِتاَلَُهمَََۡوقِتَاَلَ﴿ منتظِرين غري جميئهم قبل

رين ﴾٧٣ََخَِِّٰلِينَََفَٱۡدُخلُوَهِتا﴿ املعايص دنس  اخللود. مقد 

ََِٱۡۡلَۡمدَََُوقِتَالُوا َ﴿ (47) ِيَّلِلذ ۡوَرَثنَِتا﴿ والثواب بالبعث ﴾وَۡعَدهُۥََصَدَقنَِتاَٱَّلذ
َ
ۡرَضَََوأ

َ
 املكان يريدون ﴾ٱۡۡل

 بفضل بل ،بائهمآ من ال )أقول: أعامهلم من عليهم خمَلفة متليكها :وإيراثها االستعارة. عىل فيه استقروا الذي

 متكني فيها الترصف من متكينهم أو .(والسلم الصلة عليه الرسول وبركة وعفوه ورمحته وكرمه تعاىل اهلل

َ﴿ يرثه فيام الوارث
ُ
أ  يف أن مع ،الواسعة جنته من أراده مقام أي   يف منا كل   يتبوأ :أي ﴾نََشِتا ُء َََحۡيُثََٱَّۡلَنذةَِِمنَََنَتَبَوذ

ۡجرََُفَنِۡعمََ﴿ واردوها يتامنع ال ويةمعن مقامات اجلنة
َ
 اجلنة دخول أن واحلقيقة )أقول: اجلنة ﴾٧٤َٱلَۡعَِّٰملِيَََأ

 .(بعملنا ال وعل جل اهلل بفضل
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َِمنَۡ﴿ حمدقني ﴾َحٓاف ِيَََٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََََوهََرى﴿ (47)
 ﴾َرب ِِهۡمَ َِۡبَۡمدََِيَُسب ُِحونََ﴿ حوله :أي ﴾ٱلَۡعۡرِشَََحۡولَِ

 بوصفي له ذاكرين :واملعنى ه.بحمد ملتبسني

 منتهى بأن إشعار وفيه به. تلذذاا  وإكرامه جلله

 يف االستغراق هو لذائذهم وأعىل العليني درجات

 اهلل رمحهم إذا )أقول: وعل جل احلق صفات

َبَيۡنَُهمََوقُِضََ﴿ (برؤيته عليهم وأنعم تعاىل
 َ ِ  النار بعضهم بإدخال ،اخللق بني :أي ﴾بِٱۡۡلَق 

 يف بإقامتهم امللئكة بني أو اجلنة. موبعضه

ََِٱۡۡلَۡمدَََُوقِيَلَ﴿ تفاضلهم حسب عىل منازهلم َّلِلذ
َِ  باحلق. بيننا قيض ما عىل :أي ﴾٧٥َٱلَۡعَّٰلَِميََََرب 

 أو بينهم. املقيض من املؤمنون هم والقائلون

.  وتعظيمهم. لتعي نهم ذكرهم وطي   امللئكة 

 والفوائد اآليات عاينم استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

 الزمر سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من

 ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر  العاملني ر 

¬ 
 غافر سورة

 آية نثمانوو مخس وآيُها مكيَّة،

ََِِمنَََٱلِۡكَتَّٰبََِهزَنِيُل١َََحمَ ﴿ (1ـ0)  ملِا «والعليم العزيز» الوصفني ختصيص لعَل  ﴾٢َٱلَۡعلِيمََِزَِٱلَۡعزِيَٱّللذ

 تعاىل. هلل البالغة واحلكمة الكاملة القدرة عىل الدال   واحلكم اإِلعجاز من القرآن يف

ۢنبََََِغفِرَِ﴿ (1) ۡوِلَ َذِيَٱلۡعَِقِتابَََِشِديدََِٱَلذوِۡبَََوقِتَابِلََِٱَّلذ  الرتغيب من فيه ما لتحقيق أخرى صفات ﴾ٱلطذ

ق   العقاب برتك ،الفْضل   :والَطْول   منه. املقصود هو ما عىل واحلث الرتهيبو َّٰهََََل َ﴿ املستح  ََإَِل  فيجب ﴾ُهَو ََإِلذ

 والعايص. املطيع فيجازي ﴾٣َٱلَۡمِصيََُإَِلۡهَِ﴿ عبادته عىل الكيل   اإِلقبال

َََِءاَيَّٰتََِِفَ َيَُجَِّٰدُلَََمِتا﴿ (7) ََٱّللذ ِينَََإِلذ َجل التنزيل أمر حَقق   مل ا ﴾َكَفُروا ََٱَّلذ  فيه املجادلني عىل بالكفر س 

قده حلل   فيه اجلدال فأما ،احلق (إبطال )أي: وإدحاض بالطعن ك )أي: تشب ِث  وقطع حقائقه واستنباط ع   (متس 

َّٰدََِِفَََتَقلُّبُُهمَََۡيۡغُرۡركَََفََلَ﴿ الطاعات أعظم فمن فيه مطاعنهم طعوق به الزيغ أهل  إمهاهلم يغررك فل ﴾٤َٱۡۡلَِل

 أخذ بكفرهم قريب عام مأخوذون فإهنم ،املربحة بالتجارات واليمن الشام بلد يف وتقلبهم دنياهم يف وإقباهلم

  :تعاىل قال كام قبلهم من

پپپٻٻٻٻٱ

 ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ
 

 ََغفِرَ َُسوَرةَُ

¬ 

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳگگگگککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھھ

ۈۆۆۇۇڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

 ەئائائىىېېېې
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بَۡتَ﴿ (7) ۡحَزاُبََنُوحَ َقَوۡمَََُقۡبلَُهمَََۡكذذ
َ
 والسلم الصلة عليهم الرسل عىل حتَزبوا والذين ﴾َبۡعِدهِۡمَ َِمنَ ََوٱۡۡل

ْوهم )أي: وناصبوهم ۡتَ﴿ وثمود كعاد نوح؛ قوم بعد   (عاد  ة ََُكََُّوََهمذ مذ
ُ
ُخُذوهُ ََبِرَُسولِِهمَۡ﴿ هؤالء من ﴾أ

ۡ
 ﴾ِلَأ

 ﴾ٱۡۡلَقَذَبِهََِِلُۡدِحُضوا َ﴿ له حقيقة ال بام ﴾بِٱلَۡبَِّٰطلَََِوَجََّٰدلُوا َ﴿ وقتل تعذيب من أرادوا بام إصابته من ليتمكنوا

َخۡذُتُهۡمَ فََ﴿ به ليزيلوه
َ
هم جزاءا  باإِلهلك ﴾أ ون فإنكم ﴾٥َِعَقِتابََََِكنَََفََكۡيَفَ﴿ هِل م   وترون ديارهم عىل متر 

 تعجيب. فيه تقرير وهو أثره.

َّٰلَِكَ﴿ (7) ۡتَََوَكَذ َ﴿ بالعذاب قضاؤه أو وعيده. ﴾َرب َِكََََكَِمُتَََحقذ ِينَََََعَ ا ََٱَّلذ نذُهمَۡ﴿ لكفرهم ﴾َكَفُرو 
َ
َأ

ۡصَحَُّٰبَ
َ
 .﴾٦َرَِٱَلذِتاَأ

ِينََ﴿ (4) ْل هم وجوداا. وأَوهلم امللئكة طبقات أعىل الكروبيون؛ ﴾َحۡوَلُۥََوَمنََۡٱلَۡعرَۡشَََُيِۡملُونَََٱَّلذ  إياه ومح 

از   (به وإحداقهم حوله استدارهتم )أي: حوله وحفيفهم  من قرهبم عن كناية أو ،له وتدبريهم حفظهم عن جم 

ِطهم عنده ومكانتهم العرش ذي  الثناء بمجامع تعاىل اهلل يذكرون ﴾َرب ِِهمََِۡۡبَۡمدََِيَُسب ُِحونََ﴿ أمره نفاذ يف وتوس 

ل   واإِلكرام. اجللل صفات من ع   التسبيح دون حاهلم مقتىض احلمد ألن حاالا  واحلمد   أصلا  التسبيح وج 

 فإن ؟﴾بِهِۦََوُيۡؤِمُنونََ﴿ :قوله يف فائدة فأي   :قيل فإن :تعاىل اهلل رمحه الرازي اإلمام قال) ﴾بِهِۦََويُۡؤِمنُونََ﴿

 صاحب ذكره ما الفائدة :أقول .تعاىل باهلل اإليامن   سبق وقد إال يمكن ال والتحميد بالتسبيح االشتغال

 واحلاف ون العرش محلة لكان بالعرش حاضاا  كان لو تعاىل اهلل أن عىل التنبيه منه املقصود إن :فقال الكشاف

 بوجود اإلقرار ألن والثناء؛ للمدح موجباا  تعاىل اهلل بوجود إيامهنم كان ومل  ا ،ونهويعاين يشاهدونه العرش حول

د حاض يشء  ال مضيئة وكوهنا الشمس بوجود اإلقرار أن ترى أال والثناء. املدح يوجب ال معاي ن مشاه 

لِم والتعظيم حواملد الثناء سبيل عىل وجل عز باهلل إيامهنم تعاىل اهلل ذكر فلام ،والثناء املدح يوجب  آمنوا أهنم ع 

 واجلامعة السنة أهل واعتقاد :أقول) ([17-14/11 :الرازي تفسري] هناك جالساا  حاضاا  شاهدوه ما أهنم بدليل ،به

 عليهم امللئكة أن عىل يدل   وكذلك كان. ما عىل وهو ،مكان وال كان ألنه ،املكان عن منزه وعل جل اهلل أن

 باإِليامن عنهم أخّب (غيبي   إيامن فإيامهنم ،تعاىل اهلل يشاهدون ال فإهنم - لسمواتا يف كانوا ولو - السلم

ِينََََويَۡستَۡغفُِرونََ﴿ :بقوله به حرَص  كام ،لذلك اآلية ومساق ألهله. وتعظياما  لفضله إظهاراا   وإشعاراا  ﴾َءاَمنُوا َ َلَِّلذ

مة.امل عىل رداا  ،سواء معرفته يف الفرش وسكان العرش محلة بأن هم جس   عىل ومحلهم شفاعتهم واستغفار 

هم التوبة  ختالفت وإن والشفقة النصح توجب اإِليامن يف املشاركة أن عىل تنبيه وفيه املغفرة. يوجب ما وإهلام 

ن ونَُُإهَنَما﴿ :تعاىل قال كام ،املناسبات أقوى ألهنا ،األجناس ْؤمه  أن قَل  هذا )أقول: [01 احلجرات:] ﴾إهْخَوةُ ُالْم 

َبنا يقولون :أي ﴾َربذنِتَا﴿ (هبم واليتكَّب  حوهلم الناس وجيمعون ،ألنفسهم يدعون فأكثرهم ،يوجد َوَِسۡعَتَ﴿ ر 
ء ََُكذَ ِتاَرذۡۡحَةَ َََشۡ ك رمحت ك وسعْت  :أي ﴾وَِعلۡم   وصفه يف (اخلوض )أي: لإلغراق أصله عن فأزيل ،وعلم 

ِينَََفَٱۡغفِرَۡ﴿ ههنا بالذات املقصودة ألهنا الرمحة وتقديم   ،عمومها يف واملبالغة والعلم بالرمحة ََوٱتذبَُعوا ََهِتَابُوا ََلَِّلذ
 منه. واحفظهم ﴾٧َٱَّۡلَِحيمَََِعَذاَبَََوقِِهمَۡ﴿ احلق سبيل واتباع التوبة منهم علمت   للذين ﴾َسبِيلََكَ
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ۡدِخلُۡهمَََۡربذنَِتا﴿ (8)
َ
َِّٰتَََوأ َٱلذِتَََعۡدنَ ََجنذ

ۡزَوَِّٰجِهمَََۡءابِتَا ئِِهمََِۡمنََۡحَََصلََََوَمن﴿ إياها ﴾وََعدتذُهمَۡ
َ
ََوأ

َّٰتِِهۡمَ  ِيذ  ليتمَ  هؤالء ومعهم أدخلهم :أي ﴾َوُذر 

نَتََإِنذَكَ﴿ رسورهم
َ
 عليه يمتنع ال الذي ﴾ٱلَۡعزِيزََُأ

 ما إال يفعل ال الذي ﴾٨َٱۡۡلَِكيمَُ﴿ مقدور

 .بالوعد الوفاء   ذلك ومن ،حكمته تقتضيه

َََوقِِهمَُ﴿ (9) ِ ي   جزاء أو بات.العقو ﴾ِتاِتَ َ ََٱلسذ

ََهَقَََِوَمن﴿ السيئات ِ ي  َََفَقدََۡيَوَۡمئِذَ َِتاتََِ ََٱلسذ ۥ   ﴾رَِۡحۡتَُه

 )أقول: اآلخرة يف رمحته فقد الدنيا يف اتقه ومن أي:

 ثبتت فإذا ،املعايص عن الوقاية الرمحة سبب ألن

 اآلخرة يف وعل جل بفضله يثبت الدنيا يف الوقاية

َّٰلَِكَ﴿ (ورمحته تعاىل اهلل عفو َٱلَۡعِظيمََُٱلَۡفۡوزََُُهوََََوَذ
 جمموعهام. أو الوقاية أو الرمحة يعني ﴾٩

(01) ﴿
ِينَََإِنَذ  القيامة يوم ﴾ُينِتَاَدۡونََََكَفُروا ََٱَّلذ

ََِلََمۡقُتَ﴿ :هلم فيقال ۡكَِبََُٱّللذ
َ
ۡقتُِكمََِۡمنَأ َمذ

نُفَسُكمَۡ
َ
 (بغضه )أي: تعاىل اهلل مل قت   :أي ﴾أ

َإَِلََهُۡدَعۡونَََإِذَۡ﴿ (للمشاكلة تعاىل اهلل إىل املقت ونسبة )أقول: بالسوء ةاألمار أنفسكم مقتكم من أكّب   إياكم
يَمَّٰنَِ ون ﴾١٠ََفتَۡكُفُرونَََٱۡۡلِ  .(]النسفي[ الكفر عىل )فترص 

َمتذنِتَاََربذنِتَا ََقِتَالُوا َ﴿ (00)
َ
 لناآجا انقضاء عند أمواتاا  صرَيتنا ثم الا أوَ  أمواتاا  خلقتنا بأن ،إماتتني ﴾ٱثۡنَتَۡيََِأ

ۡحيَيۡتَنِتَا﴿
َ
 ،(انقضائه )أي: األجل انخرام عند األوىل اإِلماتة :وقيل البعث. وإحياءة األوىل اإلحياءة ﴾ٱثۡنَتَۡيَََِوأ

 بام املعاينة بعد اعرتافهم املقصود إذ ،والبعث القّب يف ما :واإِلحياءان للسؤال. اإِلحياء بعد القّب يف والثانية

 بالدنيا اغرتارهم من هلا اقرتافهم فإن ﴾بُِذنُوبِنَِتاَفَٱۡعََتَۡفنَِتا﴿ :بقوله بتسبَ  ذلكول ،به يكرتثوا ومل عنه غفلوا

ِن﴿ النار من خروج   نوعِ  ﴾ُخُروج ََإَِلََََّٰفَهۡلَ﴿ البعث وإنكارهم  يقولونه إنام وذلك ،فنسلكه طريق   ﴾١١ََسبِيلَ َم 

  :تعاىل بقوله جيبواأ   ولذلك ،اا وحتري   لا تعل   قنوطهم فرط من

َّٰلُِكم﴿ (01) َۥ ﴿ فيه أنتم الذي ﴾َذ نذُه
َ
ََُُدِعَََإَِذا﴿ أنه بسبب ﴾بِأ َِإَون﴿ بالتوحيد ﴾َكَفۡرُتمََۡوَۡحَدهُۥَٱّللذ

 أمل وال هبا تفوه من وتصدقوا وجودها وتعتقدوا بالرشكاء وتقروا أي )أقول: باإِلرشاك ﴾هُۡؤِمنُوا َ َبِهِۦَيُۡۡشَكَۡ

ََِمَُفَٱۡۡلُكَۡ﴿ (النار من اخلروج يف لكم  )أي: الرسمد بالعذاب عليكم حكم حيث ،للعبادة املستحق   ﴾ّلِلذ

ك أن عن ﴾ٱلَۡعِل َِ﴿ (الدائم كم حيث ﴾١٢َٱلَۡكبِيَِ﴿ بغريه ويسَوى به يرش   بعض به وسَوى أرشك من عىل ح 

 الرسمد. بالعذاب العبادة استحقاق يف خملوقاته

پپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڇڇڇڇچچچ

ڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگککککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہۀۀڻڻڻڻں

ۓۓےےھھھھہہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ
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ِيَُهوََ﴿ (01) َّٰتِهِۦَيُرِيُكمََۡٱَّلذ  لنفوسكم تكميلا  ي علم أن جيب ما وسائر التوحيد عىل لةالدا ﴾َءاَي

ُِلَ﴿ ِنَََلَُكمََويُزَن  َمِتا ءََِم  ِتا ََٱلسذ رَََُوَمِتا﴿ ملعاشكم مراعاة كاملطر رزق   أسباب   ﴾رِزۡق   هي التي باآليات ﴾َيتََذكذ

 اهلوى اتباع )أقول: وىاهل واتباع التقليد يف للهنامك عنها املغفول لِظهورها العقول يف (الثابتة )أي: كاملركوزة

َ﴿ (للكافر فهو هنا التقليد أما ،والكافر املؤمن يشمل  عليها باإِلقبال اإِلنكار عن يرجع ﴾١٣َيُنِيُبَََمنَإِلذ

 ينافيه. فيام ينظر ال بيشء اجلازم فإن ،فيها والتفكر

َََفَٱۡدُعوا َ﴿ (07) ِينََََلََُُُمۡلِِصيَََٱّللذ َّٰفُِرونََٱََكرِهََََولَوَۡ﴿ الرشك من ﴾ٱِل   عليهم. وشق إخلصكم ﴾١٤َلَۡك

َرَجَِّٰتََرَفِيعَُ﴿ (07)  املعقول حيث من (سيادته )أي: صمدَيته علو   عىل داللة فيه ﴾ٱلَۡعۡرِشََذُوَٱِلذ

ده عىل الدال   واملحسوس  وكان كامل   دوهنا يظهر ال بحيث كامله درجات ارتفعت من فإن ،األلوهية يف تفر 

ك أن يصح   ال قدرته قبضة يف اجلسامين العامل أصل هو الذي العرش  مراتب الدرجات :وقيل به. ي رش 

وحَََيُلِۡقَ﴿ الثواب درجات أو ،السموات أو العرش إىل امللئكة مصاعد أو ،املخلوقات ۡمرِهِۦَِمنََۡٱلرُّ
َ
 فيه ﴾أ

 التوحيد. تقرير بعد للنبوة ومتهيد   ،الوحي وهو آثارها بإظهار ألمره مسخرات أيضاا  الروحانيات أن عىل داللة

ََّٰ﴿ (تعاىل اهلل بأمر) املبل غ امل ل ك هو واآلِمر ،مبدؤه أو باخلري أمر   ألنه ،بيان ه :أمره ومن الوحي. :والروح   ََمنَََعَ
طائية أهنا عىل دليل وفيه بوة.للن خيتاره ﴾ِعبِتَادِهِۦَِمنََۡيََشِتا ءَُ  كل النبوة وغري   ،كسباا  وليست فضل   النبَوة )أقول: ع 

 واألجساد األرواح تتلقى فيه فإن القيامة. يوم ﴾١٥َٱَلذَلقََِيَوۡمَََِلُنِذرََ﴿ (كسبَية وعل جَل  اهلل عند الدرجات

ل. واألعامل والعباد واملعبودون واألرض السامء وأهل  والعام 

َّٰرُِزوَنَ َُهمَيَۡومََ﴿ (07)  ال سهمنفو ظاهرة أو يشء. يسرتهم ال ظاهرون أو قبورهم. من خارجون ﴾َب

َََُيَۡفََََّٰلَ﴿ ورسائرهم أعامهلم أو ،(أغطيتها )أي: األبدان غوايش حتجبهم ََََِعَ ء  ََِمۡنُهمََۡٱّللذ  أعياهنم من ﴾ََشۡ

توَهم ما لنحو وإزاحة ﴾َبَّٰرُِزونَََُهم﴿ :لقوله تقرير وهو وأحواهلم. وأعامهلم ََِٱۡلَوَۡم ََٱلُۡملُۡكََل َِمنَِ﴿ الدنيا يف ي  َّلِلذ
َِّٰحدَِ ِتارََِٱلَۡو َقهذ

 زوال من فيه احلال ظاهر عليه دل ملا أو به. جياب وملا اليوم ذلك يف عنه ي سأل ملا حكاية   ﴾١٦َٱلۡ

. بذلك فناطقة احلال حقيقة وأما ،الوسائط وارتفاع األسباب  دائاما
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 ﴾َكَسبَۡتَ َبَِمِتاََنۡفِۢسَُكَََُُّتَۡزىَََّٰٱۡلَۡومََ﴿ (04)

 تكتسب فوسالن أن وحتقيقه سبق. ملا نتيجة كأنه

ا توجب هيئات واألعامل بالعقائد  ،وأمل  ها لَذهت 

 فإذا ،تشغلها لعوائق   الدنيا يف هبا تشعر ال لكنها

ا وأدركت العوائق زالت قيامتها قامت  وأمل  ها لَذهت 

 العقاب وزيادة الثواب بنقص ﴾ٱۡلَۡوَم ََُظلۡمََََلَ﴿

﴿
َََإِنَذ  شأن هيشغل ال إذ ﴾١٧َٱۡۡلَِسِتابَََِِسِيعََُٱّللذ

 رسيعاا  يستحقونه ما إليهم فيصل ،شأن عن

ب أن تعاىل هلل )أقول:  أن للعبد وليس ،عباده جير 

ب  .(ربه جير 

نِذرُۡهمَۡ﴿ (08)
َ
 القيامة. :أي ﴾ٱٓأۡلزِفَةَِيَوۡمََََوأ

يت م  ْرهبا :أي ،ألزوفها هبا س  ىَٱلُۡقلُوُبََإِذَِ﴿ ق  ََِلَ
 فتلصق أماكنها عن ترتفع فإهنا ﴾ٱۡۡلَنِتَاِجرَِ

 خترج وال ،فيرتَوحوا تعود فل ،بحلوقهم

 ساكتني )أي: الغم   عىل ﴾َكَِّٰظِمَي َ﴿ فيسرتحيوا

َّٰلِِميََََمِتا﴿ (وغيظاا  وكرباا  مهاا  امتلئهم حال َلِلظذ
 مشَفع. شفيع وال ﴾١٨َُيَطِتاعَََُشفِيعَ ََوَلَ﴿ مشفق قريب ﴾َۡحِيمَ َِمنَۡ

ۡعُيَََِخِتا ئِنَةََََيۡعلَمَُ﴿ (09)
َ
 خيانة أو إليه. النظر اقواسرت املحَرم إىل الثانية كالنظرة ائنة؛اخل النظرة ﴾ٱۡۡل

هُُْلُق ُ﴿ :وعل جل نارب   قال ،مهم   تعاىل اهلل من االستحياء )أقول: األعني ُغُ يَُُيَُنُهمُهؤُْمُ لُْل ُُنُْمُهُواض 
َ
 ﴾مُْهُهارُهَصُبُْأ

لوا :يقل ومل ،عيوهنم يغمضوا :أي [11 النور:] َََُتِۡفَََوَمِتا﴿ (وجوههم حيو   داللة وفيه الضامئر. من ﴾١٩َُدورَُٱلصُّ

 .واجلزاء العلم متعَلق   وهو إال خفي   من ما أنه عىل

(11) ﴿َُ َ ََيۡقِضَََوٱّللذ ِ ه وهو إال بيشء يقيض فل ،اإلطلق عىل احلاكم املالك ألنه ﴾بِٱۡۡلَق  ِينََ﴿ حق  ََوٱَّلذ
ء  َََيۡقُضونََََلََُدونِهِۦَِمنَيَۡدُعونََ م   ﴾بَِشۡ ﴿ يقيض ال أو يقيض إنه :فيه يقال ال اجلامد ألن ،هبم هتك 

َََإِنَذ َُهوَََٱّللذ
ِميعَُ  ،ويفعلون يقولون ما عىل هلم ووعيد   ،باحلق وقضائه ،اأْل ْعني   خاِئن ةب لعلمه تقرير   ﴾٢٠َٱۡۡلَِصيََُٱلسذ

ا بحال وتعريض   ون   م  ْدع  ونِِه. ِمنْ  ي   د 

َولَمَۡ﴿ (10)
َ
ۡرِضََِفََيَِسُيوا ََأ

َ
َّٰقِبَةََََُكنََََكۡيَفََيَنُظُروا َفَََٱۡۡل ِينََََع  كَذبوا الذين حال مآل ﴾َقۡبلِِهۡمَ َِمنَََكنُوا ََٱَّلذ

َشدَذَُهمََََۡكنُوا َ﴿ وثمود كعاد قبل هم؛ الرسل
َ
ا﴿ ناا ومتك   قدرة ﴾قُوذةَ َمِنُۡهمََۡأ ۡرِضََِفََوََءاثِتَار 

َ
 واملدائن القلع مثل ﴾ٱۡۡل

َخَذُهمَُ﴿ آثاراا  وأكثر املعنى وقيل: احلصينة.
َ
ََُفَأ ِنَََلَُهمَََكنََََوَمِتاَبُِذنُوبِِهمََۡٱّللذ ََِم   عنهم. العذاب يمنع ﴾٢١ََواقَ َِمنَٱّللذ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےے

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ېېېۉۉۅۅ

وئەئەئائائىىې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

 ییییىئىئىئېئېئ
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َّٰلَِكَ﴿ (11) نذُهمَۡ﴿ األخذ ﴾َذ
َ
تِيِهمََََۡكنَتَبِأ

ۡ
 الواضحة األحكام أو باملعجزات. ﴾بِٱۡۡلَي َِنَِّٰتََرُُسلُُهمَهذأ

َخَذُهمََُفََكَفُروا َ﴿
َ
ُ ََفَأ َ َإِنذُهۥَٱّللذ ن ﴾قَوِي  باىل ال )أي: يؤبه ال ﴾٢٢َٱلۡعَِقِتابَََِشِديدَُ﴿ التمكن غاية يريده مما متمك   (ي 

 عقابه. دون بعقاب  

رَۡسلۡنَِتاََولََقدَۡ﴿ (11)
َ
َّٰتِنَِتاأَِبَُموَِسَََّٰأ َطَّٰنَ ﴿ املعجزات يعني ﴾َي

بِيَ َوَُسلۡ  ظاهرة قاهرة وحجة ﴾٢٣َمُّ

َُّٰروََوَهََّٰمَّٰنَََفِرَۡعۡونَََإَِلََّٰ﴿ (17) ابَ ََسَِّٰحرَ ََفَقِتالُوا ََنَََوَق  وفيه والسلم. الصلة عليه موسى يعنون ﴾٢٤ََكذذ

 زماناا. وأقرهبم بطشاا  قبلهم من كانوا الذين أشد   هو من لعاقبة وبيان ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسلية

ِتا﴿ (17) ۡبنِتَا ءَََٱۡقتُلُو ا ََقِتَالُوا ََِعنِدنِتَاَِمنََۡبِٱۡۡلَق َََِجِتا َءُهمَفَلَمذ
َ
ِينَََأ  :أي ﴾نَِسِتا َءُهۡمَ ََوٱۡستَۡحيُوا َََمَعُهۥَنُوا ََءامَََٱَّلذ

 والسلم الصلة عليه موسى منارصة( )أي: مظاهرة عن يصدوا كي ،أوالا  هبم تفعلون كنتم ما عليهم أعيدوا

َّٰفِرِينََََكۡيدَََُوَمِتا﴿ ََٱلَۡك  ضياع. يف ﴾٢٥ََضَلَّٰلَ َِفََإِلذ
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ۡقتُۡلَََذُروِنَ َفِرَۡعۡونَََُوقِتَاَلَ﴿ (17)
َ
 ﴾ُموَِسَََّٰأ

ونه كانوا  :ويقولون ،قتله عن (يمنعونه )أي: ي كف 

 ظ نَ  قتلت ه ولو ،ساحر هو بل ختافه الذي ليس إنه

ل ه باحلجة. معارضته عن عجزت أنك  بذلك وتعل 

 تيَقن أنه عىل دليل   يشء أهون يف سفاكاا  كونه مع

 مل جادله لو أنه ظن أو ،قتله من فخاف نبي   أنه

ۥ َ ََوۡلَۡدعَُ﴿ :لهقو ويؤيده له. يتيرس  جتل د   فإنه ﴾َربذُه

َ ﴿ ربه بدعاء مباالة وعدم َخِتاُفََإِن ِ
َ
 أقتله مل إن ﴾أ

ن﴿
َ
َلََأ ِ  من عليه أنتم ما يغري   أن ﴾دِينَُكمََُۡيبَد 

وَۡ﴿ األصنام وعبادة عباديت
َ
نَأ

َ
ۡرِضََِفََُيۡظِهرَََأ

َ
َٱۡۡل

 التحارب من دنياكم ي فسد ما ﴾٢٦َٱلَۡفَسِتادََ

 ي بطل أن يقدر مل إن (التقاتل )أي: والتهارج

 بالكلية. دينكم

 سمع ملا لقومه أي: ﴾ُموَِسََََٰٓوقِتَاَلَ﴿ (14)

َ﴿ :كلمه ََُعۡذُتََإِن ِ ِ ِنََوَرب ُِكمَبَِرب  ِ ََُك ََِم  َُمتََكِب 
َ  «إنَ »بـ الكلم صَدر ﴾٢٧َٱۡۡلَِسِتابََِبِيَۡومََِيُۡؤِمنََُلذ

َص  ،تعاىل باهلل العياذ هو الرش دفع يف املؤَكد السبب أن عىل وإشعاراا  تأكيداا   هو املطلوب ألن الرب اسم وخ 

 ومل ،اإِلجابة استجلب من األرواح تظاهر يف ملِا موافقته عىل هلم حثاا  وإليهم إليه وإضافته ،والرتبية احلفظ

ه وصفاا  وذكر فرعون ي سم   ه يعم   القول. ىلع له احلامل عىل والداللة احلق ورعاية اإِلستعاذة لتعميم وغري 

ۡؤِمنَ َرَُجلَ ََوقِتَاَلَ﴿ (18) ِنََۡمُّ َۥ َيَۡكتُمَُ﴿ أقاربه من ﴾فِرَۡعۡونََََءالََِم  َتۡقتُلُونََ﴿ إرسائييل والرجل ﴾إِيَمَّٰنَُه
َ
َأ

ن﴿ قتله أتقصدون ﴾رَُجًلَ
َ
ََ﴿ أمره: يف وتأمل رِوَية غري من يقول، ألن ﴾َيُقوَلََأ ِ َََُرب  ََجِتا َءُكمََوقَدَۡ﴿ وحده ﴾ٱّللذ

َِ ب ُِكۡمَ َِمن﴿ واالستدالالت املعجزات من صدقه عىل الدالة املتكثرة ﴾َنَِّٰتَبِٱۡۡلَي   ذكر بعد إليهم أضافه ﴾رذ

 فقال: االحتياط باب من باالحتجاج أخذهم ثم به، االعرتاف إىل هلم واستدراجاا  عليهم احتجاجاا  البي نات

َۥ ََفَعلَۡيهَََِكَِّٰذب ِتاَيَُكََِإَون﴿ ََبۡعُضََيُِصۡبُكمََصِتادِق ِتاَيَُكََِإَون﴿ قتله إىل دفعه يف في حتاج هكذب وبال يتخطاه ال ﴾َكِذبُُه
ِي  التعصب. وعدم لإِلنصاف وإظهار   التحذير، يف مبالغة وفيه بعضه. يصيبكم أن من أقَل  فل ﴾يَعُِدُكۡمَ َٱَّلذ

 أظهر   هو بام خوفهم كأنه مواعيده، بعض وهو الدنيا، عذاب من يعدكم ما يصبكم أو كاذباا، كونه قَدم ولذلك

﴿ عندهم احتامالا 
َََإِنَذ ََُهوََََمنَََۡيۡهِديََلََٱّللذ ابَ َُمِۡسِف   كان لو أنه أحدمها: وجهني؛ ذو ثالث احتجاج ﴾٢٨ََكذذ

 تعاىل اهلل خذله من أن وثانيهام: املعجزات. بتلك (أَيده )أي: عضده وملا البينات إىل تعاىل اهلل هداه ملا كذاباا  مرسفاا 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇچچچچڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گککککڑڑژژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

ییییىئىئىئېئېئېئ

 متختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ
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َيل األول املعنى به أراد ولعله قتله. إىل لكم اجةح فل أهلكه،  ،(عنادهم )أي: شكيمتهم لتلني الثاين إليهم وخ 

ف   بأنه لفرعون به وعَرض رْسِ َذاب   م   النجاة. وسبيل الصواب سبيل تعاىل اهلل هيديه ال ك 

ََّٰقوۡمَِ﴿ (19) ََِفَ﴿ عالني غالبني ﴾َظَِّٰهرِينَََٱۡلَۡومَََٱلُۡملُۡكََلَُكمَََُي
َ
نِتَاََفَمن﴿ مرص أرض ﴾ۡرِضَٱۡۡل َِمنَ َيَنُصُ

ِسَ
ۡ
ََِبَأ  منه يمنعنا مل جاءنا إن فإنه ،بقتله تعاىل اهلل لبأس تتعرضوا وال أمركم تفسدوا فل :أي ﴾َجِتا َءنِتَا ََإِنَٱّللذ

ين يف نفسه (أدخل )أي: أدرج وإنام أحد.  ومسامههم معهم أنه ولريهيم ،القرابة يف منهم كان ألنه الضمري 

رِيُكمَََۡمِتا ََفِرَۡعۡونََُقَِتاَلَ﴿ هلم ينصح فيام (مشاركهم )أي:
ُ
َ﴿ عليكم أشري ما ﴾أ َرىََََّٰمِتا ََإِلذ

َ
 من أستصوبه ما إال ﴾أ

ۡهِديُكمَََۡوَمِتا َ﴿ ،قتله
َ
 متوافقان( )أي: متواطئان ولساين وقلبي ،الصواب من علمت ما إال أ ْعلمكم وما ﴾أ

َ﴿ عليه  ب.الصوا طريق ﴾٢٩َٱلرذَشِتادَََِسبِيَلََإِلذ

ِيَ ََوقِتَاَلَ﴿ (11) ََّٰقوۡمَََِءاَمنَََٱَّلذ َ ََي َخِتاُفََإِن ِ
َ
ضِ  تكذيبه يف ﴾َعلَۡيُكمَأ ِۡثَلَ﴿ له والتعر  ۡحَزابََِيَوۡمََِم 

َ
 ﴾٣٠َٱۡۡل

 .(وغريهم وثمود عاد كقوم تعاىل اهلل رسل عىل حتزبوا الذين )أقول: وقائعهم يعني املاضية؛ األمم أيام مثل

ِبََِمۡثَلَ﴿ (10)
ۡ
 وإيذاء الكفر من (عادةا  )أي: دائباا  عليه كانوا ما جزاء مثل ﴾َوَثُمودَََوَََعد ََوحَ نََُقَۡومَََِدأ

ِينََ﴿ الرسل َََُوَمِتا﴿ السلم عليه لوط كقوم ﴾َبۡعِدهِۡمَ َِمنَ ََوٱَّلذ ِتاَيُرِيدََُٱّللذ  بغري يعاقبهم فل ﴾٣١َل ِۡلعِبِتَادََُِظلۡم 

هُُمُ َلُظَُبهَُُكُبُ رَُُامَُوَُ﴿ :قوله نم أبلغ وهو انتقام. بغري منهم الظامل خييل   وال ،ذنب  حيث من [77 فصلت:] ﴾يدُهبُهعَُلُْل

 بالظلم. إرادته تعلق حدوث نفي   فيه املنفَي  أن

ََّٰقوۡمَِ﴿ (11) َ ََوَي َخِتاُفََإِن ِ
َ
 أو للستغاثة. بعضاا  بعضهم فيه ينادي القيامة. يوم ﴾٣٢َٱَلذنَِتادََِيَوۡمََََعلَۡيُكمََۡأ

 «األعراف» يف حكي كام النار وأصحاب اجلنة أصحاب يتنادى أو .(اهللك )أي: والثبور بالويل يتصاحيون

َُُونَاَدىُ ﴿ :تعاىل قوله عند ْصَحاب 
َ
ْصَحاَبُُاَُلارُهُأ

َ
نُُْاْْلََنةُهُأ

َ
واُأ فهيض 

َ
نََُُعلَيْنَاُأ وُُْالَْماءُهُمه

َ
َماُأ مُ ُمه ُقَال واُاللُ َُرَزقَك 

َماُاللَُُإهنَُ َُُحَرَمه  ينَََُُعَ  .[71 :يةآ] ﴾الََْكفهره

ين :وقيل النار. إىل عنه منرصفني ﴾ُمۡدبِرِينََ﴿ املوقف عن ﴾هَُولُّونَََيَۡومََ﴿ (11) ِنَََلَُكمََمِتا﴿ عنها فار  َم 
َِ ََُيُۡضلِلَََِوَمن﴿ عذابه من يعصمكم ﴾ََعِصم َ َِمنََۡٱّللذ  .(]النسفي[ مرشد )أي: ﴾٣٣ََهِتاد ََِمنَََۡلُۥََفَمِتاَٱّللذ
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 بن يوسف ﴾يُوُسُفَََجِتا َءُكمَََۡولََقدَۡ﴿ (17)

 فرعون فرعونه أن عىل ،السلم عليه يعقوب

 إىل اآلباء أحوال نسبة عىل أو .السلم عليه موسى

 السلم عليه موسى قبلِ  من ﴾َقۡبُلََِمن﴿ األوالد

ِتاََشك  ََِفََزَِۡلُمَََۡفَمِتا﴿ باملعجزات ﴾بِٱۡۡلَي َِنَّٰتَِ﴿ ِمذ َم 
َََجِتا َءُكم ََٰٓ﴿ الدين من ﴾بِهۦِ   مات ﴾لََكَهَََإِذَاََحتذ

َََُيۡبَعَثََلَنَقُلۡتُمَۡ﴿ والسلم الصلة عليه َمِنَ َٱّللذ
 يوسف بعد من بعده من )أقول: ﴾رَُسول  َََبۡعِدهِۦ

 رسالته تكذيب إىل ضاَما  (والسلم الصلة عليه

نْ  رسالة تكذيب . م  ه   بعثي   ال بأن جزماا  أو ب عد 

َّٰلَِكَ﴿ رسالته يف الشك مع رسول بعده  مثل ﴾َكَذ

ََُيُِضلَُّ﴿ إلضللا ذلك ََمنَۡ﴿ العصيان يف ﴾ٱّللذ
ََُهوََ ۡرهِتَاب ََُمِۡسِف   البينات، به تشهد فيام شاك   ﴾٣٤َمُّ

 التقليد. يف واالهنامك الوهم لغلبة

ِينََ﴿ (17) َََِءاَيَّٰتََِِفَ َيَُجَِّٰدلُونَََٱَّلذ َبَِغۡيََِٱّللذ
َطَّٰنَ 
َُّٰهۡمَ َُسلۡ هَى

َ
 بشبهة أو بتقليد   إما بل ،حجة بغري ﴾أ

ََِِعندََََمۡقتِتًاََكُِبََ﴿ (باطلة )أي: داحضة ِينَََوَِعندَََٱّللذ  )واملقت: مقتاا  كّب جيادلون الذين وجدال :أي ﴾َءاَمنُوا َ َٱَّلذ

َّٰلَِكَ﴿ البغض( أشد َََُيۡطبَعَُ﴿ :تعاىل قوله فيكون ،اجلدال ذلك مثل مقتاا  كّب :أي ﴾َكَذ َََّٰٱّللذ ِ ََقَلۡبََُِك ََََِعَ َُمتََكِب 
 جلداهلم. املوجب عىل للداللة فاا استئنا ﴾٣٥ََجبذِتار َ

ََّٰهََّٰمَّٰنََُفِرَۡعۡونَََُوقِتَاَلَ﴿ (17) ِتاَِلََٱبۡنَََِي َ ﴿ عالياا  مكشوفاا  بناء ﴾ََصۡح  ِ
بۡلُغََُلذَعل 

َ
ۡسَبََّٰبََأ

َ
 الطرق. ﴾٣٦َٱۡۡل

ۡسَبََّٰبَ﴿ (14)
َ
َمََّٰوَّٰتََِأ لَِ﴿ معرفتها إىل للسامع وتشويق لشأهنا تفخيم إيضاحها ثم إهبامها ويف ﴾ٱلسذ طذ

َ
َعََفَأ

َّٰهََِإَِلََٰٓ داا  له يبني أن أراد ولعله ﴾ُموَِسَََّٰإَِل ص   أسباب   هي التي الكواكب أحوال منه يرصد عال   موضع يف ر 

 قول فساد يرى أن أو إياه. تعاىل اهلل إرسال عىل يدل   ما فيها هل فريى ،األرضية احلوادث عىل تدل ساموية  

 بالصعود إال يتأتى ال وذلك ،إليه ووصوله اطلعه عىل فمتوق   السامء إله من إخباره بأن السلم عليه موسى

َ﴿ استنبائه وكيفية تعاىل باهلل جلهله وذلك ،اإلنسان عليه يقوى ال مما وهو ،السامء إىل ُظنُُّهۥَِإَون ِ
َ
 يف ﴾َكَِّٰذب ِتا َََۡل

َّٰلَِكَ﴿ الرسالة دعوى بِيِل َََعنََُِصدَذوََََعَملِهِۦَُسو ءََُلِفِرَۡعۡونَََُزي ِنََ﴿ التزيني ذلك ومثل ﴾َوَكَذ  الرشاد. سبيل ﴾ٱلسذ

ََفِرَۡعۡونََََكۡيدَََُوَمِتا﴿ الشيطان وبتوسط تعاىل اهلل هو احلقيقة عىل والفاعل    خسار. :أي ﴾٣٧ََتبِتَاب ََِفََإِلذ

ِيَ ََوقِتَاَلَ﴿ (18) ََّٰقۡومَِ﴿ :والسلم الصلة عليه موسى :وقيل فرعون. آل مؤمن يعني ﴾َءاَمنَََٱَّلذ َٱهذبُِعونَََِي

ڀپپپپٻٻٻٻٱ
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هَۡ
َ
ه يصل سبيلا  ﴾٣٨َٱلرذَشِتادَََِسبِيَلَ﴿ بالداللة ﴾ِدُكمَۡأ  وقومه فرعون عليه ما بأن تعريض وفيه املقصود. إىل سالك 

 .الضلل( )أي: الغي   سبيل

ََّٰقۡومَِ﴿ (19) ََِإِنذَمِتاََي ۡنَيِتاَٱۡۡلَيَوَّٰةَََُهَِّٰذه ﴿ زواهلا لرسعة يسري متتع ﴾َمَتَّٰعَ َٱِلُّ
 ﴾٣٩ََقَرارَِٱلَََۡدارََُِهَََٱٓأۡلِخَرةَََِإَونَذ

 خللودها.

َََُيَۡزىَََٰٓفََلَََسي ِئَةَ ََعِمَلَََمنَۡ﴿ (71)  تغَرم اجلنايات أن عىل دليل وفيه .تعاىل اهلل من عدالا  ﴾ِمۡثلََهِتا ََإِلذ

ِتاََعِمَلَََوَمنَۡ﴿ بمثلها ِنََصَّٰلِح  َكرَ َم 
وََۡذَ

َ
نَثَََّٰأ

ُ
َلَٰٓئَِكََُمۡؤِمنَ َوَُهوَََأ و 

ُ
 ﴾٤٠َِحَسِتابَ َبَِغۡيََِفِيَهِتاَونََيُۡرزَقََُٱَّۡلَنذةَََيَۡدُخلُونَََفَأ

 وجعل   ،الرمحة لتغليب الثواب وتفضيل ورمحة. منه فضلا  مضاعفة أضعافاا  بل ،بالعمل وموازنة تقدير بغري

 ذلك. من أعىل ثوابه وأن ،العمل اعتبار يف رشط أنه عىل للداللة حاالا  واإِليامنِ  عمدةا  العمل
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ََّٰقوۡمَِ﴿ (70) ۡدُعوكََُِلَ ََمِتاََوَي
َ
َٱَلذَجوَّٰةََِإَِلََمَۡأ

 هلم إيقاظاا  نداءهم كَرر ﴾٤١َٱَلذِتارََِإَِلَََوهَۡدُعونَِنَ 

 يتقَدم الذي الفتور :ن ةوالس  ) الغفلة ِسن ةِ  عن

 توبيخهم يف ومبالغة ،له باملنادى واهتامماا  (النوم

 نصحه. به يقابلون ما عىل

ۡكُفرَََهَۡدُعونَِنَ﴿ (71)
َ
ََِِۡل ُۡشِكَََبِٱّللذ

ُ
َََِوأ ََمِتاَهِۦب

 نفي واملراد ﴾ِعلۡمَ ﴿ بربوبيته ﴾بِهِۦَِلََلَيَۡسَ

 من هلا بد ال األلوهية بأن واإِلشعار ،املعلوم

نِتَا َ﴿ إيقان عن إال اليصح فاعتقادها ،برهان
َ
ََوأ

ۡدُعوُكمَۡ
َ
َّٰرََِٱلَۡعزِيزََِإَِلََأ  لصفات املستجمع ﴾٤٢َٱلَۡغفذ

 يتوقف وما والغلبة القدرة كامل من األلوهية؛

 ،املجازاة من والتمكن ،واإِلرادة العلم من عليه

 والغفران. التعذيب عىل والقدرة

نذَمِتاََجَرمََََلَ﴿ (71)
َ
ََلُۥَلَيَۡسََإَِلۡهََِهَۡدُعونَِنَ َأ

ۡنَيِتاَِفَََدۡعَوة َ  دعوة عدم   حق   :أي ﴾ٱٓأۡلِخَرةََِِفَََوَلََٱِلُّ

 ما هلا ليس مجادات ألهنا ،أصلا  عبادهتا إىل آهلتكم

﴿ هلا دعوة استجابة عدم حق   أو لوهيتها.أ يقتيض
نَذ
َ
نِتَا َََوأ ََِإَِلَََمَردذ ﴿ باملوت ﴾ٱّللذ

نَذ
َ
 الضللة يف ﴾ٱلُۡمِۡسِفِيََََوأ

ۡصَحَُّٰبََُهمَۡ﴿ الدماء وسفك كاإِلرشاك والطغيان؛
َ
 ملزموها. ﴾٤٣َٱَلذِتارََِأ

ر :أي ﴾فََستَۡذُكُرونََ﴿ (77) قُوُلََِتا َمََ﴿ العذاب معاينة عند بعضاا  بعضكم فسيذك 
َ
 النصيحة من ﴾لَُكۡمَ َأ

فَو ُِضَ﴿
ُ
ۡمرِيَ ََوأ

َ
ِ ََإَِلََأ ﴿ سوء كل من ليعصمني ﴾ٱّللذ

َََإِنَذ  جواب   وكأنه فيحرسهم. ﴾٤٤َبِٱلۡعِبِتَادََِبَِصُي ََٱّللذ

دهم ع    :تعاىل قوله من املفهوم ت و 

َّٰهَُ﴿ (77) ََُفَوَقَى ََٱّللذ ِ  والسلم الصلة عليه ملوسى الضمري :وقيل مكرهم. شدائد   ﴾َمَكُروا َ ََمِتاَِتاتََِ َََسي 

 املؤمن بطلبة :وقيل بذلك. أْوىل بأنه للعلم ذكره عن بذكرهم واستغنى وقومه. بفرعون ﴾فِرَۡعۡونَََلَِأَِبَوََحِتاَقَ﴿

َُسو ءَُ﴿ فقتلهم رعباا  فرجعوا ،صفوفاا  حوله والوحوش يصيل فوجدوه طائفة فاتبعه ،جبل إىل فرَ  فإنه ،قومه من
 النار. أو القتل أو الغرق ﴾٤٥َٱلَۡعَذاِبَ

اََعلَۡيَهِتاَُيۡعرَُضونَََٱَلذِتارَُ﴿ (77) ِتا ََُغُدو   . مثل ﴾وََعِشي   ْصل ْون  رضهم فإن ي   وذلك ،هبا إحراق هم النار عىل ع 

تمل الوقتني وذكر   ألرواحهم.  )أقول: القّب وعذاب النفس بقاء عىل دليل وفيه ،والتأبيد التخصيص حي 

ِتاَعةَََُتُقومَََُويَۡومََ﴿ (بذلك يعَذبون وهم ،العذاب عىل ت عرض أرواحهم  فإذا ،الدنيا دامت ما هذا أي: ﴾ٱلسذ

پپپپٻٻٻٻٱ
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ۡدِخلُو ا َ﴿ :للملئكة قيل الساعة قامت
َ
َشدَذَفِرَۡعۡونََََءاَلََأ

َ
 أو فيه. كانوا مما أشد فإنه ،جهنم عذاب ﴾٤٦َٱلَۡعَذابََِأ

 جهنم. عذاب أشدَ 

ونَََِإَوذَۡ﴿ (74) ُؤا َََفيَُقوُلَ﴿ فيها ختاصمهم وقت واذكر ﴾ِتارَِٱَلذََِفَََيتََحِتا جُّ َعَفَٰٓ ِينَََٱلضُّ ا ََلَِّلذ و  َإِنذِتاَٱۡستَۡكَِبُ
ِتاَلَُكمََُۡكنذِتا نتُمََفَهۡلَ﴿ أتباعاا  ﴾َتبَع 

َ
ۡغنُونَََأ ِنَََنَِصيب ِتاََعنذِتاَمُّ  احلمل أو بالدفع ﴾٤٧َٱَلذِتارََِم 

ِينَََقِتَاَلَ﴿ (78) ا ََٱَّلذ و  َ َإِنذِتاَٱۡستَۡكَِبُ  أنفسنا عن ألغنينا قدرنا ولو عنكم؟ نغني فكيف ،وأنتم نحن ﴾فِيَهِتا ََُك 

﴿
َََإِنَذ ب   وال ،النار النار وأهل اجلنة اجلنة أهل أدخل بأن ﴾٤٨َٱلۡعِبَِتادَََِبۡيََََحَكمَََقَدََۡٱّللذ ق  ع   وعل. جل حِل ْكِمهِ  م 

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (79)  لبيان أو ،للتهويل الضمري موضع جهنم فوضع ،خلزنتها :أي ﴾َجَهنذمَََِۡلََزنَةََِٱَلذِتارََِِفََٱَّلذ

ِۡفَََربذُكمََۡٱۡدُعوا َ﴿ دركاهتا أبعد جهنم تكون أن وحيتمل فيها. حملهم ِتاََعنذِتاَُُيَف  ِنََ﴿ يوم قدر ﴾يَوۡم   ﴾٤٩َٱلَۡعَذاِبََم 
 العذاب. من شيئاا 
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وَََقِتَالُو ا َ﴿ (71)
َ
تِيُكمََۡهَُكََلَمََۡأ

ۡ
َرُُسلُُكمَهَأ

 وتوبيخهم للحجة إلزامهم به اأرادو ﴾بِٱۡۡلَي َِنَِّٰتَ 

 أسباب وتعطيلهم الدعاء أوقات إضاعتهم عىل

 نجرتئ ال فإنا ﴾فَٱۡدُعوا َرَقِتَالُوا ََبََلَّٰ ََقَِتالُوا َ﴿ اإِلجابة

 إقناط وفيه ألمثالكم. الدعاء يف لنا يؤذن مل إذ ،فيه

ُؤا َََوَمِتا﴿ اإِلجابة عن هلم َّٰفِرِينَََُدَعَٰٓ ََٱلَۡك َِفََإِلذ
اب. ال ع  ضيا ﴾٥٠ََضَلَّٰلَ   جي 

ِينَََرُُسلَنَِتاَََلَنُصََُإِنذِتا﴿ (70)  ﴾َءاَمنُوا َََوٱَّلذ

َِفَ﴿ الكفرة من هلم واالنتقام والظفر باحلجة
ۡنيَِتاَٱۡۡلَيَوَّٰةَِ ۡشَهَّٰدَََُيُقومَََُويَۡومَََٱِلُّ

َ
 يف :أي ﴾٥١َٱۡۡل

 ألعدائهم كان بام ذلك ينتقض وال الدارين.

 واقببالع العّبة إذ ،أحياناا  الغلبة من عليهم

 هبم واملراد ،شاهد مجع :واأْل ْشهاد   األمر. وغالب

 من الناس؛ عىل للشهادة القيامة يوم يقوم من

 واملؤمنني. واألنبياء امللئكة

َّٰلِِميَََيَنَفعَََُلََيَۡومََ﴿ (71)  ﴾َمۡعِذَرُتُهۡمَ َٱلظذ

َُسو ءَََُولَُهمَۡ﴿ الرمحة عن الب عد ﴾ۡعنَةَُٱللَذََولَُهمَُ﴿ فيعتذرون هلم يؤذن مل ألنه أو باطلة. ألهنا املعذرة نفع وعدم
ارَِ  جهنم. ﴾٥٢َٱِلذ

تدى ما ﴾ٱلُۡهَدىَََُّٰموَِسَََءاهَيۡنِتَاََولََقدَۡ﴿ (71) ۡوَرۡثنِتَا﴿ والرشائع والصحف املعجزات من الدين يف به هي 
َ
ََوأ

َٰٓءِيَلََبَِنَ   .التوراة بعده عليهم وتركنا ﴾٥٣َٱلِۡكَتََّٰبََإِۡسَر

ى﴿ (77) ِلَ﴿ وتذكرة هداية ﴾َوذِۡكَرىَََُّٰهد  و 
ُ
لَۡبَّٰبََِِۡل

َ
 السليمة. العقول لذوي ﴾٥٤َٱۡۡل

﴿ املرشكني أذى عىل ﴾فَٱۡصِِبَۡ﴿ (77)
ََِوَۡعدَََإِنَذ َ َٱّللذ  عليه موسى بحال واستشهد خيلفه. ال بالنرص ﴾َحق 

ۢنبَِكَََوٱۡستَۡغفِرَۡ﴿ وفرعون السلم طاتك وتداركْ  ،دينك أمر عىل وأقبل ﴾َِّلَ  بأمر واالهتامم األْوىل برتك فر 

َّٰرََِبِٱلَۡعِش َََِرب َِكََِۡبَۡمدََِوََسب ِحَۡ﴿ األمر وإظهار النرص يف كافيك تعاىل فإنه ،باالستغفار الِعدى بَۡك مْ  ﴾٥٥ََوٱۡۡلِ  ود 

 (.نحن؟ حالنا فكيف ،والسلم الصلة عليه اهلل لرسول اخلطاب هذا )أقول: كلرب   والتحميد التسبيح عىل

(77) ﴿
ِينَََإِنَذ َََِءاَيَّٰتََِِفَ َيَُجَِّٰدلُونَََٱَّلذ َطَّٰنَ َبَِغۡيََِٱّللذ

َُّٰهمََُۡسلۡ هَى
َ
 يف نزلت وإن ،مبطِل جماِدل كل يف عام   ﴾أ

ََُصُدورِهِمََِۡفََإِن﴿ مكة مرشكي  أو الرياسة. إرادة أو والتعلم. التفكر عن وتعظ م   احلق عن تكّب    إال ﴾كِِۡب ََإِلذ

ِتا﴿ هلم إال يكونان ال وامللك النبوة أن ِ ََفَٱۡستَعِذَۡ﴿ املراد ببالغي أو اآليات. دفع ببالغي ﴾بَِبَّٰلِغِيهِ ََُهمَمذ  ﴾بِٱّللذ

ِميعََُُهوَََإِنذُهۥ﴿ إليه فالتجئ  وأفعاهلم. ألقواهلم ﴾٥٦َٱۡۡلَِصيََُٱلسذ

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇچچچچڃڃڃ

ڎڌڌڍڍڇڇ

کڑڑژژڈڈڎ

گگگگککک

ڱڱڱڳڳڳڳ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓےےھھھھہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ېېېېۉۉۅ

 وئوئەئەئائائىى
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َمََّٰوَّٰتَََِۡلَلۡقَُ﴿ (74) ۡرِضََٱلسذ
َ
ۡكَِبَََُوٱۡۡل

َ
نْ  ﴾ٱَلذِتاِسَََخلۡقََِِمنََۡأ ِدر   فم   غري من أوالا  ظمهاعِ  مع خلقها عىل ق 

ِدر   أصل ۡكََثََََوَلَِّٰكنَذ﴿ أصل من ثانياا  اإِلنسان خلق عىل ق 
َ
 وال ينظرون ال ألهنم ﴾٥٧ََيۡعلَُمونََََلََٱَلذِتاِسََأ

 أهواءهم. واتباعهم غفلتهم لفرط يتأملون

ۡعَمَََّٰيَۡستَوِيََوَمِتا﴿ (78)
َ
ِينََ﴿ واملستبرص الغافل ﴾َوٱۡۡلَِصيََُٱۡۡل َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا َََوٱَّلذ ََوَلََٱلصذ

ُء َ َ﴿ البعث بعد فيام وهي ،التفاوت فيها يظهر حال هلم يكون أن فينبغي وامليسء. واملحسن ﴾ٱلُۡمِس  ِتاَقَلِيل  َمذ
ُرونََ  .)تتعظون( ﴾٥٨ََتتََذكذ
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(79) ﴿
ِتاَعةَََإِنَذ ََٓأَلتِيَة ََٱلسذ  يف ﴾فِيَهِتاََرۡيَبََلذ

 وإمجاع وازهاج عىل الداللة لوضوح ،جميئها

ۡكََثََََوَلَِّٰكنَذ﴿ بوقوعها الوعد عىل الرسل
َ
َأ

قون ال ﴾٥٩َيُۡؤِمنُونََََلََٱَلذِتاِسَ  لقصور ،هبا يصد 

ون ما ظاهر عىل نظرهم س 
ِ
 به. حي 

 اعبدوين ﴾ٱۡدُعوِنَ ََربُُّكمَََُوقِتَاَلَ﴿ (71)

ۡستَِجۡبَ﴿
َ
بْكم ﴾لَُكۡمَ َأ

ثِ ﴿ :تعاىل لقوله ،أ 
َإِنَذ

ِينََ ََجَهنذمََ،ََسيَۡدُخلُونَََِعبِتَاَدِتَََعنََۡونََيَۡستَۡكِِبََُٱَّلذ
 بالسؤال الدعاء ف رس    وإن صاغرين. ﴾٦٠ََداِخرِينََ

ن َزالا  عنه الصارف االستكبار كان  للمبالغة. منزلته م 

 أبواهبا. من فإنه الدعاء بالعبادة املراد أو

(70) ﴿َُ ِيَٱّللذ َۡلََلَُكمَََُجَعَلََٱَّلذ  ﴾هَِفِيَلِتَۡسُكنُوا ََٱلذ

 إىل ليؤدي مظلاما  بارداا  خلقه بأنْ  فيه، لتسرتحيوا

ا ََوَٱَلذَهِتارََ﴿ احلواس وهدوء املحركات ضعف  ﴾ُمبِۡصً

﴿ به أو فيه ي برص  
َََإِنَذ وَٱّللذ ََفَۡضلَ َََّلُ  ال ﴾ٱَلذِتاِسََََعَ

ۡكََثََََوَلَِّٰكنَذ﴿ فضل   يوازيه
َ
َيَۡشُكُرونََََلََٱَلذِتاِسََأ

 النعم. مواقع وإغفاهلم باملنعم، جلهلهم ﴾٦١

َّٰلُِكمَُ﴿ (71) َُ﴿ والربوبية لأللوهية املقتضية باألفعال املخصوص ﴾َذ ء ََُك َََِخَّٰلِقَََُربُُّكمََۡٱّللذ َإَِلَّٰهَََلذ ََََشۡ
َ َََُّٰهَو ََإِلذ نذ

َ
 غريه؟ عبادة إىل عبادته عن ت رصفون وجه أي   ومن فكيف ﴾٦٢َهُۡؤفَُكونَََفَأ

َّٰلَِكَ﴿ (71) ِينَََيُۡؤفَُكَََكَذ َََِيَّٰتَِأَِبَنُوا ََكَََٱَّلذ  جحد من كل   احلق عن أ فِك أ فِكوا كام :أي ﴾٦٣َََيَۡحُدونَََٱّللذ

 لها.يتأمَ  ومل تعاىل اهلل بآيات

(77) ﴿َُ ِيَٱّللذ ۡرَضََلَُكمَََُجَعَلََٱَّلذ
َ
اَٱۡۡل َمِتا ءََ﴿ )مستقراا( ﴾قََرار   (]النسفي[ فوقكم )سقفاا  ﴾بِنِتَا ءَ ََوٱلسذ

َرُكمَۡ﴿ ۡحَسنَََوََصوذ
َ
 ،والتخطيطات األعضاء متناسبي البرشة بادي القامة منتصبي خلقكم بأن ﴾ُصَوَرُكمََۡفَأ

ِنََََوَرزَقَُكم﴿ الكامالت واكتساب الصنائع ملزاولة ئنيمتهي   ي َِبَِّٰتَ َم  َّٰلُِكمَُ﴿ اللذائذ ﴾ٱلطذ َََُذ ََفتَبِتَاَركََََربُُّكۡمَ َٱّللذ
َُ ََٱّللذ  للزوال. معَرض بالذات مفتِقر مربوب   سواه ما كَل  فإنَ  ﴾٦٤َٱلَۡعَّٰلَِميََََربُّ

د ﴾ٱلَۡحََُُّهوََ﴿ (77) ََإَِلَّٰهََََل َ﴿ الذاتية باحلياة املتفر   أو يساويه موجود وال ،سواه موجد ال إذ ﴾ُهوَََإِلذ

ِيَنرَََلََُُُمۡلِِصيََ﴿ فاعبدوه ﴾فَٱۡدُعوهَُ﴿ وعل جَل  وصفاته ذاته يف يدانيه  (ارللكف) الرشك من ،الطاعة :أي ﴾ٱِل 

ََِٱۡۡلَۡمدَُ﴿ (للمسلمني) والرياء ََِّلِلذ  له. قائلني ﴾٦٥َٱلَۡعَّٰلَِميََََرب 

ََقُۡلَ﴿ (77) نََۡنُهِيُتََإِن ِ
َ
ۡعبُدَََأ

َ
ِينَََأ ََُِدونََِمِنَهَۡدُعونَََٱَّلذ ِتاَٱّللذ ََمِنَٱۡۡلَي َِنَُّٰتَََجِتا َءِنَََلَمذ ِ ب   من أو احلجج من ﴾رذ

ية فإهنا اآليات، ِمۡرُتَ﴿ عليها منب هة العقل ألدلة مقو 
ُ
نَََۡوأ

َ
ۡسلِمَََأ

ُ
ََِأ  ديني. له وأ خلِص له أنقاد بأن ﴾٦٦َٱلَۡعَّٰلَِميَََلِرَب 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٹٹٹٿٿٿ

ڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڍڇڇڇڇچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳگگگگککک

ںڱڱڱڱڳڳڳ

ۀڻڻڻڻں

ھھھھہہہہۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ەئەئائائىىېېېېۉ

 ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
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ِيَُهوََ﴿ (74) ِنََخلََقُكمَٱَّلذ َِمنَُثمَذَهَُرابَ َم 
ََُُيۡرُِجُكمََُۡثمَذََعلََقة ََِمنََُۡثمَذَنُّۡطَفة َ  أطفاالا  ﴾ِطۡفل 

ُكمَََِۡلَۡبلُُغو ا ََُثمَذ﴿ ُشدذ
َ
بقي ثم :أي ﴾أ  لتبلغوا كمي 

َُثمَذ﴿ (والعقل القوة يف كاملكم )أي: أشدكم
ِتا َََِلَُكونُوا َ نََوِمنُكمَُشيُوخ  َََّٰمذ  من ﴾َقۡبُل ََِمنَُيتََوّفذ

د   بلوغ أو الشيخوخة قبل  ﴾َوَِلَۡبلُُغو ا َ﴿ األش 

َ﴿ لتبلغوا ذلك ويفعل َجل 
َ
ََأ َسم    وقت وهو ﴾مُّ

 ما ﴾٦٧َلُونَََتۡعقَََِولََعلذُكمَۡ﴿ القيامة يوم أو ،املوت

 والعّب. احلجج من ذلك يف

ِيَُهوََ﴿ (78) ۦَٱَّلذ َقََضَََٰٓفَإِذَاََويُِميُتَ َيُۡحِ
ا ۡمر 
َ
ََفيَُكونََُُكنََلُۥََيُقوُلََفَإِنذَمِتا﴿ أراده فإذا ﴾أ
دة   إىل تكوينه يف حيتاج فل ﴾٦٨ مِ  ع   )أي: وجتش 

ل  جل بإرادته إنام فاحلقيقة )أقول: كلفة   (حتم 

 .(فيكون كن البقول وعل

لَمَۡ﴿ (79)
َ
ِينَََإَِلََهَرَََأ ََءاَيَّٰتََِِفَ َيَُجَِّٰدلُونَََٱَّلذ

َِ َََّٰٱّللذ نذ
َ
فُونَََأ ن ﴾٦٩َيُۡصَ  به. التصديق ع 

ِينََ﴿ (41) بُوا ََٱَّلذ رَۡسلۡنَِتاََوبَِمِتا َ﴿ الساموية الكتب بجنس أو بالقرآن. ﴾بِٱلِۡكَتَّٰبَََِكذذ
َ
 سائر من ﴾رُُسلَنَِتا ََبِهِۦَأ

 تكذيبهم. جزاء ﴾٧٠ََيۡعلَُمونَََفََسوَۡفَ﴿ والرشائع يالوح أو ،الكتب

َُّٰلََإِذَِ﴿ (41ـ40) ۡغَل
َ
ۡعَنَّٰقِِهمََِۡف ََٱۡۡل

َ
َِّٰسُلََأ َل َٱَلذِتارََِِفََُثمَذ﴿ هبا ي سحبون :أي ﴾ٱۡۡلَِميمََِِفَ ٧١َيُۡسَحبُونََََوٱلسذ

رقون. ﴾٧٢َيُۡسَجُرونََ نقلون ،العذاب من بأنواع يعذبون أهنم واملراد حي   بعض. إىل ضهابع من وي 

ۡينََ﴿ (]النسفي[ اخلزنة هلم تقول )أي: ﴾لَُهمََۡقِيَلََُثمَذ﴿ (47ـ41)
َ
ِ ََُدونََِِمن ٧٣َتُۡۡشُِكونَََُكنتُمَََۡمِتاَأ َقِتَالُوا ََٱّللذ

ن أن قبل وذلك ،عنا غابوا ﴾َعنذِتاََضلُّوا َ َلذمََۡبَل﴿ منهم نتوقع كنا ما نجد فلم ،عنا ضاعوا أو آهلتهم. هبم ت قر 
 به يعتد   شيئاا  ليسوا فإهنم ،بعبادهتم شيئاا  نعبد نكن مل أنا لنا تبنَي  بل :أي ﴾ِتا ََ َ َشۡيَََقۡبُلََِمنَُعوا َنذدََۡنَُكن

َّٰلَِكَ﴿ ََُيُِضلَُّ﴿ الضلل ذلك مثل ﴾َكَذ َّٰفِرِينَََٱّللذ  أو اآلخرة. يف ينفعهم يشء إىل هيتدوا ال حتى ﴾٧٤َٱلَۡك

 يتصادفوا. مل تطالبوا لو حتى ،آهلتهم عن يضلهم

َّٰلُِكم﴿ (47) ۡرِضََِفَََتۡفرَُحونَََُكنتُمََۡبَِمِتا﴿ اإِلضلل ﴾َذ
َ
 وهو ﴾ٱۡۡلَق ََِبَِغۡيَِ﴿ وتتكّبون تبطرون ﴾ٱۡۡل

 الفرح. يف تتوسعون ﴾٧٥ََتۡمرَُحونَََُكنتُمَََۡوبَِمِتا﴿ والطغيان الرشك

ََّٰبََٱۡدُخلُو ا َ﴿ (47) بَۡو
َ
رين ﴾َهِتا َفِيََخَِِّٰلِينََ﴿ لكم املقسومة السبعة األبواب ﴾َجَهنذمَََأ َفَبِۡئَسَ﴿ اخللود مقد 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

گگگککککڑ

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ائىىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 حبجبيئىئمئحئجئیی
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ِينََََمۡثَوى ِ قام الذي املوضع :واملثوى) مجهنَ  احلق   عن ﴾٧٦َٱلُۡمتََكِب   .(فيه ي 

ََِوَۡعدَََإِنَذَفَٱۡصِِبَۡ﴿ (44) ِتا﴿ حمالة ال كائن ﴾َحق   َ﴿ الكافرين هبلك ﴾ٱّللذ ََبۡعَضَ﴿ ن ِرك   فإنْ  ﴾نُرِيَنذَكََفَإِمذ
ِي وَۡ﴿ واألرس لقتلا وهو ﴾نَعُِدُهمََۡٱَّلذ

َ
يَنذَكََأ  فنجازهيم القيامة يوم ﴾٧٧َيُرَۡجُعونَََفَإَِلۡنَِتا﴿ تراه أن قبل ﴾َنتَوَفذ

 العذاب. أشد اآلخرة يف نعذهبم فإنا نعذهبم مل أو حياتك يف نعذهْبم إن :بمعنى بأعامهلم.
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رَۡسۡلنِتَاََولََقدَۡ﴿ (48)
َ
ََأ ِنَرُُسل  نَمِۡنُهمََقۡبلَِكََم  َمذ

نََومِۡنُهمََعلَۡيَكََقََصۡصنِتَا  إذ ﴾َعلَۡيَكرَََنۡقُصۡصََلذمََۡمذ

 ألفاا، وعرشون وأربعة ألف مئة األنبياء عدد قيل:

َََكنََََوَمِتا﴿ معدودة أشخاص قصصهم واملذكور
نَلِرَُسولَ 

َ
ِتَََأ

ۡ
ََيَةَ أَِبَيَأ ِ ََبِإِۡذنََِإِلذ  املعجزات فإن ﴾ٱّللذ

 ركسائ حكمته اقتضته ما عىل بينهم قسمها عطايا

م،  واالستبداد بعضها إيثار يف اختيار هلم ليس الِقس 

ۡمرَََُجِتا ءَََفَإِذَا﴿ هبا املقرتح بإتيان
َ
ََِأ  يف بالعذاب ﴾ٱّللذ

 املحق بإنجاء ﴾بِٱۡۡلَق ََِقُِضََ﴿ اآلخرة أو الدنيا

 ﴾٧٨َٱلُۡمۡبِطلُونَََُهَنِتالَِكََوََخِِسََ﴿ املبطل وتعذيب

 عنها. غنيهمي   ما ظهور بعد اآليات باقرتاح املعاندون

(49) ﴿َُ ِيَٱّللذ نَۡعَّٰمَََلَُكمَََُجَعَلََٱَّلذ
َ
َكبُوا ََٱۡۡل َلََِتۡ

ُكلُونََََومِۡنَهِتاَمِۡنَهِتا
ۡ
 يؤكل ما جنسها من فإن ﴾٧٩َهَأ

 والبقر. كاإِلبل وي ركب يؤكل ما ومنها كالغنم،

 واجللود كاأللبان ﴾َمَنَّٰفِعََُفِيَهِتاََولَُكمَۡ﴿ (81)

 ﴾ُصُدورُِكمََِۡفَََحِتاَجةَ ََهِتاَعلَيَََۡوَِلَۡبلُُغوا َ﴿ واألوبار

َ﴿ الّب    يف ﴾وََعلَۡيَهِتا﴿ عليها باملسافرة  يف ﴾ٱلُۡفلۡكَََِوََعَ

 .﴾٨٠ََُتَۡملُونََ﴿ البحر

َّٰتِهِۦََويُرِيُكمَۡ﴿ (80) يَذ﴿ وعل جَل  رمحته وفرط قدرته كامل عىل الدالة دالئل ه ﴾َءاَي
َ
َََِءاَيَّٰتََِفَأ  فأَي  أي: ﴾ٱّللذ

 اإِلنكار. تقبل ال لظهورها فإهنا ﴾٨١َهُنِكُرونََ﴿ اآليات تلك من آية

فَلَمَۡ﴿ (81)
َ
ۡرِضََِفََيَِسُيوا ََأ

َ
َّٰقِبَةََََُكنََََكۡيَفَََفيَنُظُروا ََٱۡۡل ِينََََع ۡكََثَََََكنُو ا َََقۡبلِهِۡمَ َمِنَٱَّلذ

َ
َشدَذَمِۡنُهمََۡأ

َ
اَقُوذةَ ََوأ َِفََوََءاثِتَار 

ۡرِضَ
َ
ۡغَنََََّٰفَمِتا َ﴿ ونحومها (احلصون :)أي واملصانع القصور من منهم بقي ما ﴾ٱۡۡل

َ
ِتاََعنُۡهمَأ  ﴾.٨٢َيَۡكِسبُونَََََكنُوا ََمذ

ِتا﴿ (81) ِنَََِعنَدُهمَبَِمِتاَفَرُِحوا َ﴿ الواضحات اآليات أو باملعجزات. ﴾بِٱۡۡلَي َِنَِّٰتََرُُسلُُهمََجِتا َءۡتُهمََۡفَلَمذ  ﴾ٱلۡعِلۡمََِم 

هم بالعلم واملراد الرسل. علم واستحقروا مو الزائغة عقائد  ه  ب ه   زعمهم عىل علاما  وسامها .(الباطلة )أي: الداحضة ش 

اما  هم األنبياء، علم أو هبم. هتك  هم به وفرح  ِتاَبِهِمَوََحِتاَقَ﴿ ويؤيده: به. واستهزاؤهم منه ضحك   ﴾٨٣َيَۡستَۡهزُِءونَََبِهِۦَََكنُوا ََمذ
 اهلل وشكروا العلم من أوتوا بام فرحوا عاقبتهم وسوء الكفار جهل متادي رأوا ملا فإهنم للرسل، أيضاا  الفرح وقيل:

 واستهزائهم. جهلهم جزاء   بالكافرين وحاق عليه، تعاىل

ِتا﴿ (87) ۡوا ََفَلَمذ
َ
َسنِتَاََرأ

ۡ
َََِءاَمنذِتاَقِتَالُو ا َ﴿ عذابنا شدة ﴾بَأ  األصنام. يعنون ﴾٨٤َُمۡۡشِكِيَََبِهِۦَُكنذِتاَبَِمِتاََوَكَفۡرنِتَاَوَۡحَدهُۥَبِٱّللذ

ِتاَإِيَمَّٰنُُهمََۡيَنَفُعُهمََۡيَُكََفَلَمَۡ﴿ (87) ۡوا ََلَمذ
َ
َسنَِتا َََرأ

ۡ
 ولذلك ،(التدارك زمان فات فقد )أقول: حينئذ قبوله المتناع ﴾بَأ

ََُِسنذَتَ﴿ يستقم ومل يصَح  مل بمعنى: ﴾يَُكََفَلَمَۡ﴿ قال: نَ  أي: ﴾ِعبَِتادِهۦِ ََِفَََخلَۡتََقَدََۡٱلذِتََٱّللذ نَة ذلك تعاىل اهلل س   س 

َّٰفُِرونَََُهنِتَالَِكََوََخِِسََ﴿ العباد يف ماضية  البأس. رؤيتهم وقت أي: ﴾٨٥َٱلَۡك

 غافر سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڇڇچچچچڃ

ڎڎڌڌڍڍڇڇ

کڑڑژژڈڈ

ڳڳگگگگککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭۓۓےےھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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¬ 
 فصلت سورة

 آية ومخسون أربع وآيها مكيَّة،

ِنَََهزَنِيلَ ١ََحمَ ﴿ (1ـ0)  ﴾.٢َٱلرذِحيمََِٱلرذِنَٰمۡحَم 

 السبع السور هذه افتتاح عَل ل ﴾كَِتَّٰب َ﴿ (1)

 ببيان مصَدرة لكوهنا به وتسميتها ﴾حمَ ﴿بـ

 وإضافة ،واملعنى النظم يف متشاكلة ،الكتاب

 مناط أنه عىل للداللة الَرِحيمِ  الَرمْحنِ  إىل الت نِْزيل

لَۡتَ﴿ ةوالدنيويَ  ةالدينيَ  املصالح ِ َّٰتُُهۥَفُص   ﴾َءاَي

ي زت ِتاَقُۡرَءانِتًا﴿ واملعنى اللفظ رباعتبا م   وفيه ﴾َعَربِي  

 ﴾٣ََيۡعلَُمونَََل َِقۡومَ ﴿ وفهمه قراءته بسهولة امتنان
 والنظر. العلم ألهل أو العربية. يعلمون لقوم أي:

ا﴿ (7) اَبَِشي   واملخالفني به للعاملني ﴾َونَِذير 

ۡعَرَضَ﴿ له
َ
ۡكََثُُهمََۡفَأ

َ
ََفُهمَۡ﴿ وقبوله تدبره عن ﴾أ

 وطاعة. تأمل سامع ﴾٤َُعونََيَۡسمََََلَ

ِكنذة ََِف ََقُلُوبُنِتَاََوقِتَالُوا َ﴿ (7)
َ
ِتا﴿ أغطية ﴾أ ِمذ م   ﴾َوقۡرَ ََءاذَانِنِتَاََوِّف ََإَِلۡهََِهَۡدُعونِتَا ََم  م  ََوبَيۡنَِكََبَيۡنِنِتَاََوِمنَ ﴿ ص 

 واعتقاده ليهإ يدعوهم ما إدراك عن قلوهبم (لِبعد )أي: لنبو   متثيلت وهذه التواصل. عن يمنعنا ﴾ِحَجِتابَ 

 يف أو دينك. عىل ﴾فَٱۡعَمۡلَ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص للرسول وموافقتهم مواصلتهم وامتناع ،له (قبوهلا عدم )أي: أسامعهم ومج  

َِّٰملُونَََإِنذنَِتا﴿ أمرنا إبطال  أمرك. إبطال يف أو ديننا. عىل ﴾٥ََع

َمِتا ََقُۡلَ﴿ (7) نِتَا ََإِنذ
َ
ِۡثلُُكمََۡبََۡشَ َأ َمِتا ََإَِلَذَيُوَحَََٰٓم  نذ

َ
َّٰه ََُكمَۡإَِلَّٰهََُأ ل كاا  لست   ﴾َوَِّٰحدَ َإَِل  يمكنكم ال جني اا  وال م 

 يف واالستقامة التوحيد إىل أدعوكم وإنام ،واألسامع العقول عنه (تنفر )أي: تنبو ما إىل أدعوكم وال ،منه التلقي

 إليه. متوجهني الكمأفع يف فاستقيموا ﴾إَِلۡهََِفَٱۡستَقِيُمو ا َ﴿ النقل وشواهد العقل دالئل عليهام تدل   وقد ،العمل

رَ﴿ العمل يف واإِلخلص بالتوحيد إليه فاستووا أو  ثم والعمل. العقيدة سوء من عليه أنتم مما ﴾َوٱۡستَۡغفُِروهُ

﴿ :فقال ذلك عىل هَددهم
ُمۡۡشِكِيََََوَوۡيلَ 

 باهلل. واستخفافهم جهالتهم فرط من ﴾٦َل ِلۡ

ِينََ﴿ (4) َكوَّٰةَََيُۡؤهُونََََلََٱَّلذ  دليل وفيه الرذائل. أعظم من وذلك ،اخللق عىل إشفاقهم وعدم لبخلهم ﴾ٱلزذ

 فروع الكافر عىل ترتتب ال الرشيعة علم ففي فيها. خمتلف املسألة هذه )أقول: بالفروع خماطبون الكفار أن عىل

َُهمََِۡخَرةَِبِٱٓأۡلَوَُهم﴿ والطاعة اإِليامن وهو أنفسهم؛ يزكي ما يفعلون ال معناه :وقيل .(اإليامن بعد إال الدين

لَۡتََُسوَرةَُ ِ  فُص 

¬ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ککککڑڑژژ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےےھھھھہہہہۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

 ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې
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 لآلخرة. وإنكارهم الدنيا طلب يف الستغراقهم الزكاة عن امتناعهم بأن مشعرة حال   ﴾٧ََكَّٰفُِرونََ

(8) ﴿
ِينَََإِنَذ َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ ۡجرَ َلَُهمََۡٱلصذ

َ
ن   ال ﴾٨ََمۡمنُونَ ََغۡيََُأ م   يف نزلت :وقيل عليهم. به ي 

مِ  )مجع ىن  مْ والزَ  املرىض ( يدوم مرضاا  املريض وهو ن،ز   هلم كتب الطاعة عن عجزوا إذا ،ىم َّرَّْه َّوالَّْ طويلا

 يعملون. كانوا ما كأصح األجر

ئِنذُكمََۡقُۡلَ﴿ (9)
َ
ِيَََلَۡكُفُرونَََأ ۡرَضَََخلَقَََبِٱَّلذ

َ
 كل يف وخلق نوبتني. أو ،يومني مقدار يف ﴾يَوَۡمۡيََِِفََٱۡۡل

لِقها وِمنْ  ،البسيطة األجرام من السفل جهة يف ما اأْل ْرض من املراد ولعَل  يكون. ما أرسع يف خلق ما نوبة  يِف  خ 

نْيِ  ْوم  لق   أنه ي  هم أنواعاا. صارت هبا صوراا  هلا خلق ثم ،مشرتكاا  أصلا  هلا خ   وصفاته ذاته يف إحلاد هم :به وكفر 

َۥ ََوََتَۡعلُونََ﴿ ا َََلُ نَداد 
َ
َّٰلَِكَ﴿ (ريونظ ِمثل   )أي: ند   له يكون أن يصح وال ﴾أ ل ق   الذي ﴾َذ نْيِ  يِف  اأْل ْرض   خ  ْوم   ي 

﴿َ جد ما مجيع خالق ﴾٩َٱلَۡعَّٰلَِميََََربُّ  ومرب يها. املمكنات من و 

 وجوه من فيها ما للنظار ليظهر ،عليها مرتفعة ﴾فَۡوقَِهِتاَِمن﴿ (جباالا  )أي: ﴾َرَوَِِّٰسَََفِيَهِتاَوََجَعَلَ﴿ (01)

ََّٰركََ﴿ بللطل معرضة منافعها وتكون ،االستبصار  النبات أنواع فيها خلق بأن ،خريها وأكثر ﴾فِيَهِتاََوَب

رََ﴿ واحليوان ََّٰتَهِتاَفِيَهِتا َََوقَدذ ۡقَو
َ
 بأن منها تنشأ أقواتاا  أو به. ويعيش ي صلحه ما نوع لكل عنَي  بأن ،أهلها أقوات ﴾أ

َص  ۡربََعةََِِفَ ﴿ أقطارها من بِقطر قوت كل حدوث خ 
َ
يذِتامَ َأ

َ
 يف يقل ومل ذلك قال ولعله يام.أ أربعة تتمة يف ﴾أ

ِتا ئِلِيََ﴿ استواء بمعنى ،سواء استوت :أي ﴾َسَوا ءَ ﴿ األولني باليومني باتصاهلام لإِلشعار يومني  عن ﴾١٠َل ِلسذ

 فيها. وما األرض خلق مدة

َمِتا ءََِإَِلََٱۡستََوىَََُٰٓثمَذ﴿ (00) ََوِهََ﴿ إليه توجه إذا كذا مكان إىل استوى :قوهلم من نحوها؛ قصد ﴾ٱلسذ
بت التي املتصغرة األجزاء أو ،مادهتا به أراد ولعله ظلامين. أمر   ﴾ُدَخِتانَ  ك  ۡرِضََلََهِتاََفَقِتاَلَ﴿ منها ر 

َ
 بام ﴾ٱئۡتِيَِتاََولِِۡل

وَََۡطوَۡعًَ﴿ املتنوعة والكائنات املختلفة األوضاع من أودعتكام ما وأبرزا والتأثر التأثري من فيكام خلقت  
َ
ِتاَأ  ﴾َكرۡه 

هَيۡنِتَاَقَِتاََلِتَا َ﴿ هلام والكره الطوع إثبات ال ،مراده وقوع ووجوب قدرته كامل إظهار واملراد أبيتام. وأ ذلك شئتام
َ
َأ

 بالذات. منقادين ﴾١١ََطِتا ئِعِيََ
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َُّٰهنَذ﴿ (01)  فخلقهن ﴾َسَمََّٰواتَ ََسۡبعََََفَقَضى

 :قيل ﴾يَۡوَمۡيََِِفَ﴿ أمرهن وأتقن إبداعياا  خلقاا 

 والقمر الشمس  و ،اخلميس يوم السموات خلق  

وَۡحََّٰ﴿ اجلمعة يوم والنجوم
َ
ۡمرََهِتا َََسَمِتا ءَ َُك ََِِفَََوأ

َ
 ﴾أ

 أو اختياراا  عليه محلها بأن ،منها يتأتى وما شأهنا

 ونواهيه بأوامره أهلها إىل أوحى :وقيل طبعاا.

َمِتا ءََََوَزيذنذِتا﴿ ۡنيَِتاَٱلسذ  الكواكب فإن ﴾بَِمَصَّٰبِيحَََٱِلُّ

ِتا َ﴿ يهاعل تتألأل كأهنا ت رى كلها  :أي ﴾وَِحۡفظ 

 من )أي: املسرتقة من أو ،اآلفات من وحفظناها

َّٰلَِكَ﴿ حفظاا  (الشياطني  ﴾١٢َٱلَۡعلِيمََِٱلَۡعزِيزَََِتۡقِديرَََُذ

 والعلم. القدرة يف البالغ

ۡعرَُضوا ََفَإِنَۡ﴿ (01)
َ
 هذا بعد اإِليامن عن ﴾أ

نَذۡرهُُكمَََۡفُقۡلَ﴿ البيان
َ
رهم ﴾َصَّٰعَِقةَ َأ  أن فحذ 

ِۡثَلَ﴿ صاعقة كأنه الوقعِ  شديد   ذابع يصيبهم َم 
 ﴾.١٣ََوَثُمودَََََعد َََصَّٰعَِقةَِ

يِۡديِهمَََۡبۡيََِِمنَ َٱلرُُّسُلَََجِتا َءۡتُهمََُإِذَۡ﴿ (07)
َ
ََوِمنََۡأ

 جرى عام باإلنذار املايض الزمن جهة من أو جهة. كل من هبم واجتهدوا ،جوانبهم مجيع من أت وهم ﴾َخلۡفِِهمَۡ

َ﴿ اآلخرة يف هلم أ عدَ  عام بالتحذير املستقبل جهة ومن ،الكفار عىل فيه لذ
َ
َََتۡعبُُدو ا ََأ َ ََإِلذ  إال تعبدوا ال بأن ﴾ٱّللذ

نَزَلَ﴿ الرسل إرسال ﴾َربُّنِتَاََشِتا ءَََلَوََۡقِتَالُوا َ﴿ تعاىل اهلل
َ
رِۡسلۡتُمَبَِمِتا ََفَإِنذِتا﴿ برسالته ﴾َمَلَٰٓئَِكةَ ََۡل

ُ
 زعمكم عىل ﴾بِهِۦَأ

ن ا ب رش    مأنت إذ ﴾١٤ََكَّٰفُِرونََ﴿ ْثل   علينا. لكم فضل ال ،م 

ِتا﴿ (07) مذ
َ
وا ََََعد ََفَأ ۡرِضََِفََفَٱۡستَۡكَِبُ

َ
ََوقِتَالُوا َ﴿ استحقاق غري من أهلها عىل فيها فتعَظموا ﴾ٱۡۡلَق ََِبَِغۡيََِٱۡۡل

َشدَََُّمنَۡ
َ
 بيده فيقتلعها صخرةال ينزع منهم الرجل أن قوهتم من كان :قيل وشوكتهم. بقوهتم اغرتاراا  ﴾قُوذةً ََِمنذِتاَأ

وََ﴿
َ
نَذَيََرۡوا ََلَمََۡأ

َ
َََأ ِيَٱّللذ َشدََُُّهوََََخلََقُهمََۡٱَّلذ

َ
 قوي   ،يتناهى ال ما عىل مقتدر ،بالذات قادر فإنه قدرة. ﴾قُوذة  ََِمۡنُهمََۡأ

َّٰتِنِتَاأَِبََوََكنُوا َ﴿ غريه أحد عليه يقدر ال ما عىل  .وينكروهنا حق   أهنا يعرفون ﴾١٥َََيَۡحُدونََََي

رَۡسلۡنِتَا﴿ (07)
َ
ِتاََعلَۡيِهمََۡفَأ اَرِيح  ََص  يذِتام ََِفَ ﴿ هبوهبا يف الصوت شديدة أو بردها. بشدة هتلك باردة ﴾ََصۡ

َ
َأ

َِسِتاتَ  ُِذيَقُهمَۡ﴿ األربعاء إىل األربعاء من شوال آخر   كنَ  :وقيل .(عليهم مشؤومات :أي) ﴾َنذ ِ َٱۡۡلِۡزيَََِعَذاَبَََل 
ۡنيَِتا ََٱۡۡلَيَوَّٰةََِِفَ ْزِي  إىل العذاب   أضاف ﴾ٱِلُّ َ َٱٓأۡلِخَرةَََِولََعَذاُبَ﴿ :لقوله به وصفه قصد عىل - الذل وهو - اخْلِ ۡخَزىَّٰ

َ
َأ

ونََََلََوَُهمَۡ  عنهم. العذاب بدفع ﴾١٦َيُنَصُ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڱڳڳڳڳگگگگکککک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ھھھھہہہہۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ائىىېېېېۉ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 خبحبجبيئىئمئحئجئ
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ِتا﴿ (04) مذ
َ
ْلناهم ﴾َفَهَديَۡنَُّٰهمَََۡثُمودَََُوأ ََٱلَۡعَمَََّٰفَٱۡستََحبُّوا َ﴿ الرسل وإرسال احلجج بنصب احلق عىل فدل  َََعَ

َخَذۡتُهمَۡ﴿ اهلدى عىل الضللة فاختاروا ﴾ٱلُۡهَدىََّٰ
َ
 فأهلكتهم السامء من صاعقة ﴾ٱلُۡهونََِٱلَۡعَذابَََِصَّٰعَِقةََُفَأ

 الضللة. اختيار من ﴾١٧َيَۡكِسبُونَََََكنُوا ََبَِمِتا﴿ (هيينهم الذي هو :اهلون وعذاب)

ِينََََوجَنذۡينِتَا﴿ (08)  الصاعقة. تلك من ﴾١٨ََيتذُقونََََوََكنُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ

ۡعَدا ءََُُُيَۡۡشَََُويَۡومََ﴿ (09)
َ
ََِأ ب س ﴾١٩َيُوزَُعونََََفُهمََۡٱَلذِتارََِإَِلََٱّللذ م حي   وهو ،يتفرقوا لئل آخرهم عىل أوهل 

 النار. أهل كثرة عن عبارة

(11) ﴿ََٰٓ بَۡصَّٰرَََُسۡمُعُهمَََۡعلَۡيِهمَََۡشِهدََ﴿ حرضوها إذا ﴾َجِتا ُءوَهِتاََمِتاَإِذَاََحتذ
َ
َََكنُوا ََبَِمِتاَوَُجلُوُدُهمَُهمََۡوأ

 تعاىل. اهلل ي نطقها بأن ﴾٢٠ََيۡعَملُونََ
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 ﴾َعلَۡينِتَا َََشهِدتُّمََۡلِمََََِّلُلُودِهِمَََۡوقِتَالُوا َ﴿ (10)

نَطَقنِتَاَقِتَالُو ا َ﴿ تعجب أو توبيخ سؤال
َ
ََُأ ِيَ َٱّللذ َٱَّلذ

نَطقََ
َ
ء  ََُكذََأ  أنطقنا بل باختيارنا، نطقنا ما أي: ﴾ََشۡ

 بعجب نطقنا ليس أو ء.يش كل أنطق يالذ عاىلت اهلل

َوَُهوََ﴿ حي   كَل  أنطق الذي تعاىل اهلل قدرة من
َلَََخلََقُكمَۡ وذ
َ
ة ََأ تمل ﴾٢١َهُرَۡجُعونَََِإَوَلۡهَََِمرذ  أن حي 

 استئنافاا. يكون وأن اجللود كلم متام يكون

نَتَۡستََِتُونَََُكنتُمَََۡوَمِتا﴿ (11)
َ
ََعلَۡيُكمََۡيَۡشَهدَََأ

بَۡصَّٰرُُكمَََۡوَل ََُعُكمََۡسمَۡ
َ
 :أي ﴾ُجلُوُدُكمَََۡوَلََأ

 الفواحش ارتكاب عند الناس عن تسترتون كنتم

 تشهد أعضاءكم أن ظننتم وما ،الفضاحة خمافة

 املؤمن أن عىل تنبيه وفيه عنها. استرتتم فام هبا عليكم

 وعليه إال حال عليه يمر   ال أنه يتحقق أن ينبغي

نَذََظنَنتُمَََۡوَلَِّٰكن﴿ رقيب
َ
َََأ اََيۡعلَمَََُلََٱّللذ ِتاََكثِي  ِمذ َم 

 فعلتم. ما عىل اجرتأتم فلذلك ﴾٢٢ََتۡعَملُونََ

َّٰلُِكمَۡ﴿ (11)  هذا ظنهم إىل إشارة ﴾َوَذ

ِيََظنُُّكمَُ﴿ َُّٰكمََۡبَِرب ُِكمَََۡظنَنتُمَٱَّلذ ۡرَدى
َ
ۡصبَۡحتُمَأ

َ
ِنَََفَأ َخَِِّٰسِينَََم 

 نيل )أي: للستسعاد نحوام   ما صار إذ ﴾٢٣َٱلۡ

 امل نِْزلني. لشقاء سبباا  الدارين يف به لسعادة(ا

وا ََفَإِن﴿ (17) ىَفَٱَلذِتارََُيَۡصِِبُ ذُهۡمَ ََمۡثو   وهي العتبى؛ يسألوا ﴾يَۡستَۡعتِبُوا ََِإَون﴿ عنها هلم خلص ال ﴾ل

ِنَََُهمََفَمِتا﴿ حيبون ما إىل الرجوع  إليها. امل جابني ﴾٢٤َٱلُۡمۡعتَبِيَََم 

 استيلء عليهم يستولون ،الشياطني من أخداناا  ﴾قَُرنِتَا ءََ﴿ للكفرة ﴾لَُهمَۡ﴿ رناوقدَ  ﴾َوَقيذۡضنِتَا﴿ (17)

ِتاَلَُهمَفََزيذنُوا َ﴿ القرش وهو البيض؛ عىل القيض يِۡديِهمَََۡبۡيَََمذ
َ
 ﴾َخلَۡفُهمَََۡوَمِتا﴿ الشهوات واتباع الدنيا أمر من ﴾أ

َممَ َِفَ ﴿ العذاب كلمة :أي ﴾ٱلَۡقۡوُلَََعلَۡيِهمََُوََحقَذ﴿ وإنكاره اآلخرة أمر ِمنْ 
ُ
َِمنََخلَۡتََقَدَۡ﴿ أمم مجلة يف ﴾أ

ِنََََقۡبلِِهم ن ََِم  نِسَ َٱَّۡلِ  العذاب. الستحقاقهم تعليل   ﴾٢٥ََخَِِّٰسِينَََََكنُوا ََإِنذُهمَۡ﴿ أعامهلم مثل عملوا وقد ﴾َوٱۡۡلِ

م. هل  مْ  والضمري  ولأل م 

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (17)  ارفعوا أو باخلرافات. وعاِرضوه ﴾فِيهَََِوٱلَۡغۡوا ََٱلُۡقرَۡءانَََِذالَِهَََّٰتَۡسَمُعوا َََلَََكَفُروا ََٱَّلذ

 قراءته. عىل تغلبونه :أي ﴾٢٦ََتۡغلِبُونَََلََعلذُكمَۡ﴿ القارئ عىل لتشوشوه هبا أصواتكم

ِينَََفَلَنُِذيَقنَذ﴿ (14) اََعَذاب ِتاََكَفُروا ََٱَّلذ َََلَۡجزِيَنذُهمَۡوََ﴿ الكفار عامة أو ،القائلون هؤالء هبم املراد ﴾َشِديد 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭۓۓےےھھھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

یییىئىئىئېئېئېئۈئ

 حبجبيئىئمئحئجئی
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َ
َ
ۡسَوأ
َ
ِيَأ  أعامهلم. سيئات ﴾٢٧ََيۡعَملُونَََََكنُوا ََٱَّلذ

َّٰلَِكَ﴿ (18) ۡعَدا ءَََِجَزا ءَُ﴿ األسوأ إىل إشارة   ﴾َذ
َ
ََِأ  دار فإهنا ﴾ٱۡۡلُِۡلَََِدارَُ﴿ النار يف ﴾فِيَهِتاَلَُهمََۡٱَلذِتاُر ََٱّللذ

َّٰتِنِتَاأَِبَََكنُوا ََبَِمِتاََجَزا َء َ﴿ إقامتهم ر   ،ي لغون أو احلق. ينكرون ﴾٢٨َونََََيَۡحدَََُي ك   اللغو. سبب هو الذي اجلحود وذ 

ِينََََوقِتَاَلَ﴿ (19) رِنِتَاََربذنِتَا َََكَفُروا ََٱَّلذ
َ
يۡنََِأ َ نِتَاَٱَّلذ َضلذ

َ
ن ََِِمنَََأ نِسََٱَّۡلِ ْ  يعني ﴾َوٱۡۡلِ  احلاملني النوعني شيطاين 

ن ا فإهنام وقابيل؛ إبليس مها :وقيل والعصيان. الضللة عىل ۡقَداِمنَِتاَََتَۡتََجَنَۡعۡلُهَمِتا﴿ والقتل لكفرا س 
َ
 ندْسهام ﴾أ

ۡسَفلِيَََِمنَََِلَُكونِتَا﴿ األسفل الدرك يف نجعلهام وقيل منهام. انتقاماا 
َ
 ذالا. أو ،مكاناا  ﴾٢٩َٱۡۡل
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(11) ﴿
ِينَََإِنَذ َََُربُّنَِتاَقِتَالُوا ََٱَّلذ  اعرتافاا  ﴾ٱّللذ

َمَذثَُ﴿ وعل جَل  بوحدانيته وإقراراا  بربوبيته
ُلَ﴿ العمل يف ﴾ٱۡستََقَُّٰموا َ  ﴾ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَََُعلَۡيِهمََُهَتزََنذ

ِعن   فيام  صدورهم يرشح بام هلم (يبدو )أي: ي 

 أو املوت عند أو واحلزن. اخلوف عنهم ويدفع

َ﴿ القّب من اخلروج لذ
َ
 عليه تقدمون ما ﴾ََتِتَافُوا ََأ

وا َ﴿ خلفتم ما عىل ﴾ََتَۡزنُوا َََوَلَ﴿ بِۡۡشُ
َ
َََِوأ َٱَّۡلَنذةَِب

 لسان عىل الدنيا يف ﴾٣٠َهُوَعُدونَََُكنتُمََۡٱلذِتَ

 والسلم. الصلة عليهم الرسل

ۡوِلِتَا ؤُُكمََََۡنۡنَُ﴿ (10)
َ
ۡنيَِتاَٱۡۡلَيَوَّٰةََِِفََأ  ﴾ٱِلُّ

 كانت ما بدل اخلري عىل ونحملكم احلق ن لهمكم

 بالشفاعة ﴾ٱٓأۡلِخَرةِ َََوِّفَ﴿ بالكفرة تفعل الشياطني

ََولَُكمَۡ﴿ وقرناؤهم الكفرة يتعادى حيثام والكرامة،
نُفُسُكمََۡتَۡشتَِهَ ََمِتا﴿ اآلخرة يف ﴾فِيَهِتا

َ
 من ﴾أ

ُعونََََمِتاَفِيَهِتاََولَُكمَۡ﴿ اللذائذ  تتمنَْون. ما ﴾٣١َهَدذ

(11) ﴿َ ِنََۡنُُزل   إشعار فيه ﴾٣٢َرذِحيمَ ََغُفور ََم 

لكالن   بباهلم خيطر ال مما ي عط ون ما إىل بالنسبة يتمنَون ما بأن ي ئ ما وهو) للضيف ز   .(وينام فيه يأكل له ه 

ۡحَسنَََُوَمنَۡ﴿ (11)
َ
ََأ نَقَۡول  ِمذ ََِإَِلَََدََع ََم  ِتاَوََعِمَلَ﴿ عبادته إىل ﴾ٱّللذ  وعل جَل  ربه وبني بينه فيام ﴾َصَّٰلِح 

 الصفات. تلك استجمع ملن عامة يةواآل ومذهباا. ديناا  لإلسلم واختاذاا  به تفاخراا  ﴾٣٣َٱلُۡمۡسلِِميَََِمنَََإِنذِنَََوقِتَاَلَ﴿

ي ِئَُة َََوَلََٱۡۡلََسنَةََُتَۡستَوِيََوَلَ﴿ (17) ۡحَسنََُِهَََبِٱلذِتََٱۡدَفعَۡ﴿ العاقبة وحسن اجلزاء يف ﴾ٱلسذ
َ
 ادفع ﴾أ

 بأحسن أو ،مطلقاا  الزائد باألحسن املراد أن عىل احلسنة. وهي منها أحسن هي بالتي اعرتضتك حيث السيئة

ِيَفَإِذَا﴿ (ذلك يفعل من قَل  لكن ،املؤمن صفة هذه :أقول) احلسنات من به ادفعه يمكن ما ََوبَيۡنَُهۥَبَيۡنََكََٱَّلذ
ََّٰوة َ نذُهۥََعَد

َ
 الشفيق. الويل مثل (املخالف )أي: املشاق   عدوك صار ذلك فعلت إذا :أي ﴾٣٤ََۡحِيمَ ََوِلَيََكأ

ََّٰهِتا َََوَمِتا﴿ (17) ى َ﴿ باإلحسان اإِلساءة مقابلته وهي ؛(الطبيعة ي:)أ السجية هذه يلقى وما ﴾يُلَقذ ِينَََإِلذ َٱَّلذ
وا َ إهِنا ﴾َصَِبُ ََّٰهِتا َََوَمِتا﴿ االنتقام عن النفس حتبس ف  ى ََيُلَقذ ََذُوَإِلذ  :وقيل النفس. وكامل اخلري من ﴾٣٥ََعِظيمَ ََحظ  

 اجلنة. :العظيم احلظ

ِتا﴿ (17) ۡيَطَّٰنََِِمنَََيزَنََغنذَكََِإَومذ .ن ﴾نَۡزغ ََٱلشذ  ينبغي ال ما عىل اإِلنسان تبعث ألهنا ،وسوسته به شَبه خس 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀ

ٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ىېېېېۉۉۅ

وئوئەئەئائائى

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
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ِ ََفَٱۡستَعِذَۡ﴿ أسوأ هو بام كالدفع ه من ﴾بِٱّللذ ِميعََُُهوَََإِنذُهۥ﴿ تطعه وال رش   ،بنيتك ﴾٣٦َٱلَۡعلِيمَُ﴿ الستعاذتك ﴾ٱلسذ

 بصلحك. أو

َّٰتِهَََِوِمنَۡ﴿ (14) ُۡلَََءاَي ۡمُسَََوٱَلذَهِتارََُٱلذ ۡمِسََتَۡسُجُدوا َََلَََمُر ََوٱلۡقََََوٱلشذ َقَمرَََِوَلََلِلشذ
 خملوقان ألهنام ﴾لِلۡ

ِيَِۤهَّلِلََوْۤاوُدُجۡسٱ﴿ مثلكم مأموران  قال) العبادات أخص   السجود فإن ﴾٣٧ََتۡعبُُدونَََإِيذِتاهََُُكنتُمََۡإِنََخلََقُهنَذَٱَّلذ

 .(تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] «ساجد وهو ربه من العبد يكون ما بأقر» :والسلم الصلة عليه

وا ََفَإِنَِ﴿ (18) ِينََ﴿ االمتثال عن ﴾ٱۡستَۡكَِبُ ۡلَََِلُۥَيَُسب ُِحونََ﴿ امللئكة من ﴾َرب َِكََِعندَََفَٱَّلذ  ﴾َوٱَلذَهِتارََِبِٱلذ

ل ون. ال :أي ﴾٣٨َ۩ُمونَََ ََيَۡسَََلََوَُهمَۡ﴿ :لقوله ،دائاما  :أي  يم 
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َّٰتِهِۦ َََوِمنَۡ﴿ (19) نذَََءاَي
َ
ۡرَضََهََرىََكَأ

َ
َٱۡۡل

َفَإِذَا َ﴿ (منخفضة )أي: متطامنة يابسة ﴾َخَِّٰشَعةَ 
نَزَۡلِتَا

َ
 تزخرفت ﴾َوَربَۡتَ َٱۡهََتذۡتََٱلَۡمِتا ءََََعلَۡيَهِتاَأ

﴿ بالنبات وانتفخت
ِيَ َإِنَذ ۡحيِتَاَهِتاَٱَّلذ

َ
 موهتا بعد ﴾أ

َََّٰإِنذُهۥَٱلَۡمۡوَتَٰٓ ََلَُمۡحَِ﴿ ء ََُك ََََِعَ  من ﴾٣٩َقَِديرَ َََشۡ

 واإِلماتة. اءاإِلحي

(71) ﴿
ِينَََإِنَذ  عن يميلون ﴾يُلِۡحُدونَََٱَّلذ

َّٰتِنِتَاَِفَ ﴿ االستقامة  والتأويل والتحريف بالطعن ﴾َءاَي

 فنجازهيم ﴾َعلَۡينِتَا رَََُيَۡفۡونََََلَ﴿ فيها واإِللغاء الباطل

َفَمن﴿ إحلادهم عىل
َ
مََخۡيَ َٱَلذِتارََِِفََيُلَۡقَََّٰأ

َ
نَأ ِتَ َمذ

ۡ
َيَأ

ِتا  باإِلتيان النار يف اإِللقاء قاب ل   ﴾ٱلۡقَِيََّٰمةِ ََيَوۡمََََءاِمن 

ََمِتاَٱۡعَملُوا َ﴿ املؤمنني حال إمحاد يف مبالغة آمناا 
 ﴾٤٠َبَِصيَ ََتۡعَملُونَََبَِمِتاَإِنذُهۥ﴿ شديد هتديد   ﴾ِشئۡتُمَۡ

 باملجازاة. وعيد  

(70) ﴿
ِينَََإِنَذ ِۡكرَََِكَفُروا ََٱَّلذ ِتاَبِٱَّل   ﴾َجِتا َءُهۡمَ َلَمذ

 كثري ﴾٤١ََعزِيزَ َلَِكَتَّٰب ََِإَونذُهۥ﴿ آنالقر :الذكر

 وحتريفه. إبطاله ىيتأتَ  ال منيع أو .(مثله يوجد ال )أي: النظري عديم النفع

(71) ﴿َ تِيهََِلذ
ۡ
ََِمنَََۡوَلََيََديۡهَََِبۡيََِِمنَ َٱلَۡبَِّٰطُلََيَأ  أو ،اجلهات من جهة من الباطل إليه يتطرق ال ﴾َخلۡفِهۦِ 

﴿ اآلتية واألمور ضيةاملا األخبار من فيه مما
ِنََۡهزَنِيلَ   بام خملوق كل حيمده ﴾٤٢ََۡحِيدَ ﴿ حكيم! وأي   ﴾َحِكيمَ َم 

 نعمه. من عليه ظهر

ِتا﴿ (71) َ﴿ قومك كفار لك يقول ما :أي ﴾لََكََُيَقِتاُلََمذ  قال ما مثل   إال ﴾َقۡبلَِك ََِمنَلِلرُُّسلََِقِيَلََقَدَََۡمِتاَإِلذ

﴿ هلم قال ما مثل إال لك تعاىل اهلل يقول ما :ىاملعن يكون أن وجيوز قومهم. كفار هلم
وََربذَكََإِنَذ  ﴾َمۡغفَِرة ََََّلُ

َََوُذو﴿ والسلم الصلة عليهم ألنبيائه ِلمَ َِعَقِتاب 
َ
 ألعدائهم. ﴾٤٣َأ

ِتاَقُۡرَءانِتًاََجَعۡلَنَّٰهَََُولَوَۡ﴿ (77) ۡعَجِمي  
َ
لَۡتََلَۡوَلََلذَقِتالُوا َ﴿ العجم بلغة القرآن أنزل هل :لقوهلم جواب   ﴾أ ِ َفُص 

ۥ َ  َّٰتُُه ي نت ﴾َءاَي َ ﴿ نفقهه بلسان ب  رَََء۬اۡعَجِم  ِينَََُهوَََقُۡلَ﴿ عريب؟ وخماطب أعجمي أكلم ﴾وََعَرِب   ىََءاَمنُوا ََلَِّلذ  ﴾ُهد 

ا ﴾وَِشَفِتا ء  َ﴿ احلق إىل ب ه الشك   من الصدور يف ِلم  ِينََ﴿ والش   ﴾َعًم َََعلَۡيِهمََۡوََوَهَََُوقۡرَ ََءاذَانِِهمََِۡف ََيُۡؤِمنُونََََلَََوٱَّلذ

هم وذلك َلَٰٓئَِكَ﴿ اآليات من يرهيم عام وتعاميهم ،سامعه عن لتصام  و 
ُ
َكنَ َِمنَُينِتَاَدۡونَََأ  متثيل وهو ﴾٤٤َبَعِيدَ َمذ

 بعيدة. مسافة من به يصاح بمن له واستامعهم احلق قبوهلم عدم يف هلم

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڱڳڳڳڳگگگگککک

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ڭڭڭۓۓےےھھھھہ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

جبيئىئمئحئجئییی

يتىتمتختحتجتيبىبمبخبحب

 مخحخجخمحجحمجحجيثىثمثجث
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ََولَۡوَلَ﴿ القرآن يف اختلف كام والتكذيب بالتصديق ﴾فِيهِ ََفَٱۡختُلَِفََٱۡلِكَتََّٰبََُموَِسَََءاهَيۡنِتَاََولََقدَۡ﴿ (77)
ب َِكََِمنََسبََقۡتََََكَِمة َ ة   وهي ﴾رذ َلَُقِضََ﴿ اآلجال تقدير أو حينئذ. اخلصومة وفصل بالقيامة الوعد( )أي: الِعد 
ِۡنهََُك  َشَََلَِفَ﴿ يؤمنون ال الذين أو ،اليهود وإن ﴾ِإَونذُهمَۡ﴿ املكذبني باستئصال ﴾بَيۡنَُهۡمَ   القرآن أو ،التوراة من ﴾م 

 للضطراب. موجب ﴾٤٥َُمرِيبَ ﴿

نَۡ﴿ (77) ِتاََعِمَلََمذ َََصَّٰلِح  ه   ﴾فَلِنَۡفِسهۦِ  َسِتا ءََََوَمنَۡ﴿ نفع 
َ
رََأ ه   ﴾َفَعلَۡيَهِتا َّٰمَ ََربَُّكَََوَمِتا﴿ ض   ﴾٤٦َل ِلَۡعبِيدََِبَِظلذ

 يفعله. أن له ليس ما هبم فيفعل
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ِتاَعةِ ََِعۡلمََُيَُردََُّإَِلۡهَِ﴿ (74)  سئل إذا :أي ﴾ٱلسذ

ا ال   إذ ،عنها ه  ْعل م  و   إاِلَ  ي  َََتُۡرجَََُوَمِتا﴿ وعل جل ه 
ِنَََۡثَمَرَّٰتَ َِمن ۡكَمِتاِمَهِتاَم 

َ
ََوَمِتا﴿ أوعيتها من ﴾أ

نَثَََِّٰمنََََۡتِۡمُلَ
ُ
َ﴿ بِمكان ﴾هََضعَََُوَلََأ ََإِلذ ِمهۦِ 

 ﴾بِعِلۡ

ََويَوۡمََ﴿ به تعلقه حسب واقعاا  ،بعلمه مقروناا  إال
ۡينَََِتادِيِهمَُۡينََ

َ
ََك ءِيَأ ََّٰكََقِتَالُو ا َ﴿ بزعمكم ﴾ُُشَ  ﴾َءاذَنذ

 يشهد أحد من ﴾٤٧ََشِهيدَ َِمنََمِتاِمنذِتا﴿ أعلمناك

 فيكون ،احلال عاينَا مل ا منهم تَّبأنا إذ ،بالرشكة هلم

 يشاهدهم أحد من أو للتوبيخ. عنهم السؤال

 ما :أي الرشكاء؛ قول هو :وقيل عن ا. ضلوا ألهنم

نْ  منا  ني.حمق   كانوا بأهنم هلم يشهد م 

ِتاََعۡنُهمَوََضلذَ﴿ (78)  يعبدون ﴾يَۡدُعونَََََكنُوا ََمذ

 ﴾َوَظنُّوا َ﴿ يرونه ال أو ،ينفعهم ال ﴾َقۡبُل ََِمن﴿

ِنَلَُهمََمِتا﴿ وأيقنوا ََم  ِيص  ب. ﴾٤٨َُمذ  مهر 

(79) ﴿َ نَسَّٰنََُمََُ ََيَۡسََلذ ل   ال ﴾ٱۡۡلِ َُدََع ءََِِمن﴿ يم 
هََُِإَون﴿ النعمة يف السعة طلب من ﴾ٱۡۡلَۡيَِ سذ َمذ
َُّ ََ َُفََيَ﴿ الضيقة ﴾ٱلۡشذ ََوس  ُُلُهُ إهنَُ﴿ :لقوله ،الكافر صفة وهذا ورمحته. تعاىل اهلل فضل من ﴾٤٩ََقنُوط  س 

َ
نَُُْييْأ ُمه

ُ ونَُُالَْقْومُ ُإهَلُُاللُهَُرْوحه  .[84 ]يوسف: ﴾الَْكفهر 

ذَقَۡنَّٰهَََُولَئِنَۡ﴿ (71)
َ
ِنذِتاَرَۡۡحَةَ َأ ا ءَََۡعدَِبَََِمنَ َم  ۡتهََََُضذ  ملايل أستحقه حقي ﴾ِلَََهََّٰذا ََلَُقولَنَذ﴿ عنه بتفرجيها ﴾َمسذ

ُظنَََُّوَمِتا َ﴿ يزول ال دائاما  يل أو والعمل. الفضل من
َ
ِتاَعةَََأ َ َإَِلَََّٰرُِّجۡعُتَََولَئِن﴿ تقوم ﴾قِتَا ئَِمةَ َٱلسذ ِ َِعنَدهُۥَِلََإِنَذََرب 

 ما أن العتقاده وذلك ،الكرامة من احلسنى احلالة تعاىل اهلل عند يل كان مالتوه   عىل قامت ولئن :أي ﴾لَلُۡحۡسَنَّٰ َ

ِينَََفَلَنُنَب َِئَذ﴿ عنه ينفك ال فلستحقاق   الدنيا نعم من أصابه  بحقيقة ﴾َعِملُوا ََبَِمِتا﴿ فلنخّبهَنم ﴾َكَفُروا ََٱَّلذ

هَنم أعامهلم ِنَََۡوََلُِذيَقنذُهم﴿ فيها اعتقدوا ما عكس ولنبرص  ََم  َََعَذاب   عنه. التقيص يمكنهم ال ﴾٥٠ََغلِيظ 

ۡنَعۡمنَِتاَِإَوذَا َ﴿ (70)
َ
ََأ نَسَّٰنََََِعَ ۡعَرَضََٱۡۡلِ

َ
 بنفسه ذهب أو عنه. وانحرف ﴾ِتاِِبِتَانِبِهِۦَ َََوَنَ﴿ الشكر عن ﴾أ

هََُِإَوذَا﴿ تكّباا  بكليته عنه وتباعد َََُّمسذ ََُدََع ءَ َفَُذوَٱلۡشذ . ﴾٥١ََعرِيض   كثري 

رَََقُۡلَ﴿ (71)
َ
ََِِعندََِِمنَۡ﴿ القرآن أي: ﴾ََكنَََإِن﴿ أخّبوين ﴾َءۡيتُمَۡأ  نظر غري من ﴾بِهِۦََكَفۡرهُمَُثمَذَٱّللذ

َضلَََُّمنَۡ﴿ دليل واتباع
َ
نََۡأ  منكم؟ أضل   من :أي ﴾٥٢َبَعِيدَ َِشَقِتاقَ َِفََُهوَََِممذ

َّٰتِنِتَاََسَُنِيِهمَۡ﴿ (71)  اآلتية احلوادث من به والسلم الصلة عليه النبي أخّبهم ما يعني ﴾ٱٓأۡلفِتَاقََِِفَََءاَي

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گککککڑڑژژڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓےےھھھھہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

وئەئەئائائىىېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

يئىئمئحئجئییییىئىئ

 يتىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجب
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 وجه   عىل والغرب الرشق ممالك عىل والظهور الفتوح من وخللفائه له تعاىل اهلل يرَس   وما ،املاضية النوازل وآثار

نُفِسهِمَََۡوِّفَ ﴿ للعادة خارق
َ
 الصنع ئبعجا من اإلنسان بدن يف ما أو هبم. حَل  وما مكة أهل بني فيام ظهر ما ﴾أ

ََّٰ﴿ القدرة املك عىل الدالة ََََحتذ نذهََُلَُهمََۡيَتَبَيذ
َ
رََأ  أو والسلم الصلة عليه الرسول أو للقرآن الضمري ﴾ٱۡۡلَقُّ

وََ﴿ التوحيد
َ
نذُهۥَبَِرب َِكََيَۡكِفََلَمََۡأ

َ
َََّٰأ ء ََُك ََََِعَ مل :أي ﴾٥٣ََشِهيدَ َََشۡ ل   عىل تعاىل أنه يكفك أو    ك 

 
ء ْ ِهيد   يش  ق   ش   حمق 

 أو وحاهلم. حالك فيعلم ،مَطلع أو املوعودة. األشياء سائر حقق كام املوعودة اآليات ظهاربإ أمرك فيحقق ،له

مل  خافية. عليه خيفى ال يشء كل عىل مَطلع تعاىل أنه املعايص عن (مانعاا  )أي: رادعاا  اإلنسان   يكِف  أو 

َل َ﴿ (77)
َ
ِن﴿ شك   ﴾ِمۡريَة ََِفََإِنذُهمََۡأ َل َ﴿ واجلزاء لبعثبا ﴾َرب ِِهۡمرََل َِقِتا ءََِم 

َ
ء ََبُِكل ََِإِنذُهۥَأ ِيُۢطَََشۡ  ﴾٥٤َُمُّ

 منها. يشء يفوته ال عليها مقتدر ،وتفاصيلها األشياء بجمل عامل

 فصلت سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 
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¬ 
 الشورى سورة

 آية ومخسون ثلث يهو مكيَّة،

قَ ١ََحمَ ﴿ (1ـ0) َّٰلَِك٢َََع س  َإَِلَۡكََيُوِحَ ََكَذ
ِينَََِإَوَلَ َََُقۡبلَِكََِمنَٱَّلذ  أي: ﴾٣َٱۡۡلَِكيمََُٱلَۡعزِيزََُٱّللذ

 مثل ءإحيا أو املعاين. من السورة هذه يف ما مثل

 من الرسل وإىل إليك تعاىل اهلل أوحى إحيائها

رتان له صفتان ﴾ٱۡۡلَِكيمََُٱۡلَعزِيزَُ﴿و قبلك.  مقر 

 به. املوحى شأن لعلو  

َمََّٰوَّٰتََِِفَََمِتاََلُۥ﴿ (7) ۡرِضَ َِفَََوَمِتاَٱلسذ
َ
َوَُهوَََٱۡۡل

 وعل. جل وحكمته لعزته تقرير ﴾٤َٱلَۡعِظيمََُٱلَۡعِلَُّ

َمَََّٰهََكِتادَُ﴿ (7) َُّٰتَٱلسذ ۡرنََََو  من يتشققن ﴾َيتََفطذ

َِمن﴿ له الولد ادعاء من :وقيل تعاىل. اهلل عظمة
 من (نشقاقاال )أي: االنفطار يبتدئ :أي ﴾فَۡوقِِهنذ َ

 فوق بعضها وهي أي )أقول: الفوقانية جهتهن

 ما شناعة من أو وجلله تعاىل اهلل عظمة من بعض

َيَُسب ُِحونََََوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَُ﴿ (العباد عن الغني وهو والولد الزوجة ختاذا من تعاىل اهلل إىل وينسبونه املرشكون يقوله
ۡرِضَ َِفََلَِمنََويَۡستَۡغفُِرونََََرب ِِهمََِۡۡبَۡمدَِ

َ
 وإعداد واإِلهلام الشفاعة من مغفرهتم؛ يستدعي فيام بالسعي ﴾ٱۡۡل

بة األسباب َص  يثوح ،والكافر املؤمن يعم   اجلملة يف وذلك الطاعة. إىل املقر   الشفاعة به فاملراد باملؤمنني خ 

َل َ﴿
َ
َََإِنَذَأ  .وعل جَل  رمحته من حظ   ذو وهو إال خملوق من ما إذ ﴾٥َٱلرذِحيمََُٱلَۡغُفورََُُهوَََٱّللذ

ِينََ﴿ (7) َُذوا َََوٱَّلذ ۡوِلِتَا ءَََُدونِهِۦ ََِمنَٱَتذ
َ
َُ﴿ وأنداداا  رشكاء ﴾أ ََٱّللذ  مأحواهل عىل رقيب ﴾َعلَۡيِهمَََۡحفِيظ 

نَتَََوَمِتا َ﴿ هبا فيجازهيم وأعامهلم
َ
 أو ،هبم بموَكل ﴾٦َبَِوكِيلَ ََعلَۡيِهم﴿ والسلم الصلة عليه حممد يا ﴾أ

 أمرهم. إليك بموكول

َّٰلَِكَ﴿ (4) وَۡحۡينِتَا َََوَكَذ
َ
ُنِذرََََعَربِي  ِتاَقُۡرَءانِتًاَإَِلَۡكََأ ِ مَذََل 

ُ
 (اىلتع اهلل رَشفها) مكة وهي القرى أم   أهل   ﴾ٱلُۡقَرىَََّٰأ

ع القيامة. يوم ﴾ٱَّۡلَۡمعََِيَوۡمََََوهُنِذرََ﴿ العرب من ﴾َحۡولََهِتاََوَمنَۡ﴿ م   أو ،واألشباح األرواح أو ،اخللئق فيه جي 

عِيََِِفَََوفَرِيقَ َٱَّۡلَنذةََِِفََفَرِيقَ ﴿ (فيه شك ال) ﴾فِيهَِ ََرۡيَبَََلَ﴿ والعامل األعامل  يف مجعهم بعد :أي ﴾٧َٱلسذ

عون املوقف. م  فَرقون. ثم أوالا  جي   ي 

َََُشِتا ءََََولَوَۡ﴿ (8) ةَ َََّلََعلَُهمََۡٱّللذ مذ
ُ
ََِفََيََشِتا ءَََُمنَيُۡدِخُلَََوَلَِّٰكن﴿ ضالني أو مهتدين ﴾َوَِّٰحَدةَ َأ  ﴾رَۡۡحَتِهِۦ 

وَرىَََُّٰسوَرةَُ  الشُّ

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڃڃڃڄڄڄڄ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ
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ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ےھھھھہہہہۀ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 ییییىئىئىئېئېئېئ
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َّٰلُِمونََ﴿ (ال؟ أم الوصف هذا فينا هل نتفكر أن بد ال )أقول: الطاعة عىل واحلمل باهلداية ِنَلَُهمََمِتاََوٱلظذ َ َم  ََوِل 
عهم :أي ﴾٨َنَِصيَ ََوَلَ د   عذابه. يف نصري وال ويل   بغري ي 

مَِ﴿ (9)
َ
َُذوا ََأ ۡوِلِتَا َء ََُدونِهِۦ ََِمن﴿ اختذوا بل ﴾ٱَتذ

َ
َُ﴿ كاألصنام ﴾أ َٱلَۡمۡوَتَََّٰيُۡحََِوَُهوََ﴿ باحلق ﴾ٱلَۡوِلََُُّهوَََفَٱّللذ

َََّٰوَُهوََ ء ََُك ََََِعَ  والية.بال حقيقاا  لكونه كالتقرير ﴾٩َقَِديرَ َََشۡ

ء ََِمنَفِيهَِ﴿ والكفار أنتم ﴾ٱۡختَلَۡفتُمَََۡوَمِتا﴿ (01) َۥ ﴿ الدين أو الدنيا أمور من أمر من ﴾ََشۡ َإَِلََفَُحۡكُمُه
َ ِ  تأويلِ  من فيه اختلفتم وما :وقيل واملعاقبة. باإلثابة أو بالنرص املبطِل من املحَق  يمي ز ،إليه مفَوض ﴾ٱّللذ

مامل   إىل فيه فارجعوا متشابه   َّٰلُِكمَُ﴿ تعاىل اهلل كتاب من ْحك  َََُذ ََٱّللذ ِ ُۡتَََعلَۡيهَََِرب  َِإَوَلۡهَِ﴿ األمور جمامع يف ﴾هََوَّكذ
نِيُبَ

ُ
 .(الشدائد )أي: امل ْعضلت يف أرجع وإليه ﴾١٠َأ
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َمََّٰوَّٰتََِفِتَاِطرَُ﴿ (00) ۡرِضَ َٱلسذ
َ
 مبدعهام )أي: ﴾وَٱۡۡل

ِنََۡلَُكمََجَعَلَ﴿ (العدم من وموجدمها نُفسََِم 
َ
 ﴾ُكمَۡأ

ِتا﴿ جنسكم من ۡزَوَّٰج 
َ
نَۡعَّٰمَََِوِمنََ﴿ نساء ﴾أ

َ
َٱۡۡل

ِتا ۡزَوَّٰج 
َ
 أزواجاا. جنسها من لألنعام وخلق :أي ﴾أ

 وإناثاا  ذكوراا  أو ،أصنافاا  األنعام من لكم خلق أو

 التدبري؛ هذا يف ﴾فِيهَِ ﴿ ي كث ركم ﴾يَۡذَرؤُُكمَۡ﴿

ْعل   وهو  بينهم يكون أزواجاا  واألنعام الناس ج 

 والتكثري (النرش )أي: للبث كاملنبع فإنه ،توالد

ء  َََكِمۡثلِهِۦَلَيَۡسَ﴿  .يشء مثله ليس :أي ﴾ََشۡ

ِميعََُوَُهوََ﴿ ذات ه   :«ِمثْلِهِ » ِمنْ  واملراد    ﴾١١َٱۡۡلَِصيََُٱلسذ

ع ما لكل . ي سم   وي برص 

َمََّٰوَّٰتَََِمَقِتاِلدَََُلُۥ﴿ (01) ۡرِضَ َٱلسذ
َ
 خزائن ها ﴾وَٱۡۡل

ِۡزَقََيَبُۡسُطَ﴿ ع ﴾َويَۡقِدُر ََيََشِتا ءََُنلِمَََٱلر   ويضي ق يوس 

ءَ َبُِكل ََِإِنذُهۥ﴿ وعل جَل  مشيئته وفق عىل َََشۡ
 ينبغي. ما عىل فيفعله ﴾١٢ََعلِيمَ 

عََ﴿ (01) ِنَََلَُكمََُشَ ِينََِم  ََََّٰمِتاَٱِل  َبِهِۦَوَّصذ
ِتا ِيَ َنُوح  وَۡحۡينِتَا َََوٱَّلذ

َ
ۡينِتَاََوَمِتاَإَِلَۡكََأ َّٰهِيمَََبِهِۦ ََوَصذ َ ََِسَََّٰوُموَإِبَۡر  وحممد نوح دين   الدين من لكم رشع :أي ﴾وَِعيَسَٰٓ

نَۡ﴿ :بقوله املفرَس   بينهم فيام املشرتك األصل وهو ،الرشع أرباب من بينهام نْ وم   والسلم الصلة عليهام
َ
قِيُموا ََأ

َ
َأ

ِينََ  هذا يف ختتلفوا وال ﴾فِيهَِ ََتتََفرذقُوا َََوَلَ﴿ تعاىل اهلل أحكام يف والطاعة تصديقه جيب بام اإِليامن وهو ﴾ٱِل 

لُ﴿ :قال كام ،فمختلفة الرشائع فروع أما ،األصل مَُُْجَعلْناُلهك  نْك  َْعةُ ُمه نْهاجا ُُِشه َََكُِبََ﴿ [78 :املائدة] ﴾َومه َََعَ
ظ م   ﴾ٱلُۡمۡۡشِكِيََ َُ﴿ التوحيد من ﴾إَِلۡهَِ َهَۡدُعوُهمَََۡمِتا﴿ عليهم ع   ملا والضمري إليه. جيتلب ﴾يََشِتا ءَََُمنَإَِلۡهََََِيۡتَِبَ َٱّللذ

قبِل ﴾١٣َيُنِيُبَََمن﴿ والتوفيق باإلرشاد ﴾إَِلۡهَََِوَيۡهِديَ ﴿ للدين أو تدعوهم  إليه. ي 

قُو ا َََوَمِتا﴿ (07) َ﴿ الكتاب أهل وقيل: السالفة. األمم   يعني ﴾َتَفرذ  بأن ﴾ٱۡلعِۡلمَََُجِتا َءُهمَََُمِتاََبۡعدََِِمنَ َإِلذ

ق    الرسل من العلم؛ أسباب أو والسلم. الصلة عليه الرسول بمبعث العلم أو عليه. متوَعد   ضلل   التفر 

. ﴾بَۡيَنُهۡمَ ََبۡغيَ ا﴿ إليها يلتفتوا فلم وغريمها، والكتب ب َِكََِمنََسَبَقۡتََََكَِمة َََولَۡوَلَ﴿ للدنيا طلباا  أو عداوةا  ﴾رذ

َجلَ َإَِلََٰٓ﴿ باإِلمهال
َ
ََأ َسم    املبطِلني باستئصال ﴾بَۡيَنُهۡمَ َلذُقِضََ﴿ املقَدرة رهمأعام آخر أو القيامة، يوم هو ﴾مُّ

﴿ (اكتسبوا )أي: اقرتفوا ما لِِعظ م افرتقوا حني
ِينَََِإَونَذ ورِثُوا ََٱَّلذ

ُ
 الكتاب أهل يعني ﴾َبۡعِدهِمََِۡمنَ َٱلِۡكَتََّٰبََأ

ِۡنهَََُشك  ََلَِفَ﴿ الكتاب أهل بعد من القرآن أورثوا الذين املرشكني أو ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول عهد يف كانوا الذين  ﴾م 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڱڳڳڳڳگگگگککک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓےےھھھھہہہہۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئوئەئەئائائىىېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

جبيئىئمئحئجئییییىئ

 جثيتىتمتختحتجتيبىبمبخبحب
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قلِق. ﴾١٤َُمرِيبَ ﴿ القرآن من أو اإليامن. حَق  به يؤمنون ال أو هو، كام يعلمونه ال كتاهبم، من دِخل   أو م   م 

 الريبة. يف

َّٰلَِكَ﴿ (07)  امللة عىل االتفاق إىل ﴾فَٱۡدُع َ﴿ أوتيته الذي العلم أو ،الكتاب أو ،التفرق ذلك فألجل ﴾فَلَِذ

ِمۡرَت َََكَمِتا َََوٱۡستَقِمَۡ﴿ أوتيت ملا تباعاال أو احلنيفية.
ُ
 أمرك كام الدعوة عىل واستقم (ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول اخلطاب) ﴾أ

ۡهَوا َءُهۡمَ َهَتذبِعَََۡوَلَ﴿ تعاىل اهلل
َ
نَزَلََبَِمِتا َََءاَمنُتَََوقُۡلَ﴿ الباطلة ﴾أ

َ
ََُأ َ َِمنَٱّللذ  ال ،املنزلة الكتب مجيع يعني ﴾كَِتَّٰب 

ِمۡرُتَ﴿ ببعض كفرواو ببعض آمنوا الذين كالكفار
ُ
ۡعِدَلَََوأ

َ
َُ﴿ واحلكومات الرشائع تبليغ يف ﴾بَيۡنَُكُمَ َِۡل َٱّللذ

ۡعَمَّٰلُنَِتاَََلِتَا َ﴿ أمره ومتويل الكل خالق ﴾َوَربُُّكۡمَ ََربُّنِتَا
َ
ۡعَمَّٰلُُكۡمَ ََولَُكمََۡأ

َ
ةََََلَ﴿ بعمله جمازى وكل   ﴾أ َبَيۡنَنِتَاَُحجذ

 سوى مبدأ للخلف وال جمال للمحاَجة يبق   ومل ظهر قد احلق ذإ ،خصومة ال بمعنى ،حجاج ال ﴾َوبَيۡنَُكُمَ 

َُ﴿ العناد  القضاء. لفصل الكل مرجع ﴾١٥َٱلَۡمِصيََُِإَوَلۡهَِ﴿ القيامة يوم ﴾بَيۡنَنَِتا ََََيَۡمعََُٱّللذ
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ِينََ﴿ (07) ونََََوٱَّلذ ََِِفََُُيِتَا جُّ َِمنَ ﴿ دينه يف ﴾ٱّللذ
 له استجاب ما بعد من ﴾َلُۥَٱۡستُِجيَبَََمِتاََبۡعدَِ

 اهلل استجاب ما بعد من أو فيه. ودخلوا الناس

 أو بدر. يوم بنرصه دينه فأظهر    لرسوله تعاىل

 أقروا بأن الكتاب أهل له استجاب ما بعد من

تُُهمَۡ﴿ به واستفتحوا بنبوته َِعندََََداِحَضةَ َُحجذ
 ملعاندهتم ﴾َغَضبَ َوََعلَۡيِهمَۡ﴿ باطلة زائلة ﴾َرب ِِهمَۡ

 كفرهم. عىل ﴾١٦ََشِديدَ َابَ َعذََََولَُهمَۡ﴿

(04) ﴿َُ ِيَ َٱّللذ نَزَلََٱَّلذ
َ
 جنس ﴾ٱلِۡكَتََّٰبََأ

 أو الباطل. من بعيداا  ،به ملتبساا  ﴾بِٱۡۡلَق َِ﴿ الكتاب

 ﴾َوٱلِۡمزَياَنرَ﴿ واألحكام العقائد من إنزاله حيق بام

 بني ويسَوى احلقوق به توزن الذي والرشع  

 آلة   أو به. األمر أنزل بأن ،العدل   أو الناس.

َلََعلذََيُۡدرِيَكَََوَمِتا﴿ بإعدادها أوحى بأن ،الوزن
ِتاَعةََ ا ﴾١٧َقَرِيب ََٱلسذ  واعمل الكتاب فاتبع ،إتياهن 

 اليوم يفاجئك أن قبل العدل عىل وواظب بالرشع

ىف   أعاملك فيه توزن الذي  جزاء ك. وت و 

ِينَََبَِهِتاَيَۡستَۡعِجُلَ﴿ (08) ِينََ﴿ اءا استهز ﴾بَِهِتا ََيُۡؤِمنُونََََلََٱَّلذ  مع منها خائفون ﴾ِمۡنَهِتاَُمۡشفُِقونََََءاَمنُوا َََوٱَّلذ

نذَهِتاََويَۡعلَُمونََ﴿ الثواب لتوقع (األنظار عن تغيبها )أي: اغتياهبا
َ
رََأ َل َ﴿ حمالة ال الكائن :أي ﴾ٱۡۡلَقُّ

َ
ِينَََإِنَذَأ َٱَّلذ

ِتاَعةَِِفََُيَمِتاُرونََ  إىل الغائبات أشبه   البعث فإن ،احلق عن ﴾١٨َبَعِيدَ ََضَلَِّٰۢلَلَِفَ﴿ فيها جيادلون ﴾ٱلسذ

 وراءه. ما إىل االهتداء عن أبعد فهو لتجويزها هيتدِ  مل فمن ،املحسوسات

(09) ﴿َُ ََٱّللذ ر   ﴾بِعِبِتَادِهِۦَلَِطيُف   يرزقه :أي ﴾يََشِتا ُء َََمنَيَۡرُزُقَ﴿ األفهام تبلغها ال الِّب   من بصنوف هبم ب 

 القدرة الباهر ﴾ٱلَۡقوِيََُّوَُهوََ﴿ وعل جَل  حكمته اقتضته ما عىل الِّب   من بنوع عباده من كًل  فيخص   يشاء، كام

 ي غلب. ال الذي املنيع ﴾١٩َٱلَۡعزِيزَُ﴿

ا. ﴾ٱٓأۡلِخَرةَََِحۡرَثََيُرِيدََََُكنََََمن﴿ (11)  ،الدنيا بعمل حتصل فائدة أنه حيث من بالزرع شَبهه ثواهب 

ََِفَََلُۥَدَۡنَزَِ﴿ اآلخرة مزرعة الدنيا :قيل ولذلك َََكنََََوَمن﴿ فوقها فام مئة سبع إىل عرشاا  بالواحد فنعطِهِ  ﴾َحۡرثِهۦِ 
ۡنيِتَاََحۡرَثََيُرِيدَُ  ألعاملا إذ ﴾٢٠َنذِصيب ََِمنَٱٓأۡلِخَرةََِِفَََلُۥََوَمِتا﴿ له قسمنا ما عىل منها شيئاا  ﴾ِمۡنَهِتاَنُۡؤهِهِۦَٱِلُّ

 .نوى ما امرئ ولكل   بالنيات

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

گگککککڑڑژژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىېېېېۉۉۅ

ۇئوئوئەئەئائائى

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 مئحئجئییییىئىئىئېئ
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مَۡ﴿ (10)
َ
َُٰٓؤا ََلَُهمََۡأ ِنََ﴿ بالتزيني ﴾لَُهمََُشَُعوا َ﴿ شياطينهم ورشكاؤهم رشكاء؟ أ هل  مْ  بل ﴾ُُشََك ِينََِم  ََمِتاَٱِل 

ذَنَ َلَمَۡ
ۡ
ُ ََبِهََِيَأ  ألهنا إليها الرشع وإسناد   ،أوثاهنم رشكاؤهم :وقيل للدنيا. والعمل البعث وإنكار كالرشك ﴾ٱّللذ

ََ﴿ به تدَينوا بام وافتتاهِنم ضللتهم سبب     :أي ﴾ٱلَۡفۡصلََََِكَِمةََُۡوَلََول
ِ
ةِ  أو اجلزاء. بتأجيل السابق القضاء  بأن الِعد 

﴿ ورشكائهم املرشكني بني أو واملؤمنني. الكافرين بني ﴾بَيۡنَُهۡمرََلَُقِضََ﴿ القيامة يوم يكون الفصل
َّٰلِِميَََِإَونَذ َٱلظذ

ََلَُهمَۡ ِلمَ ََعَذاب 
َ
 .﴾٢١َأ

َّٰلِِميَََهََرى﴿ (11) ِتا﴿ خائفني ﴾ُمۡشفِقِيََ﴿ يامةالق يف ﴾ٱلظذ  ﴾بِِهۡمرَََواقُِع ََوَُهوََ﴿ السيئات من ﴾َكَسبُوا ََِممذ

ه   :أي ِينََ﴿ يشفقوا مل أو أشفقوا هبم الِحق   وبال  َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا َََوٱَّلذ  أطيب يف ﴾ٱَّۡلَنذِتاِتَ ََرۡوَضِتاتََِِفََٱلصذ

ِتاَلَُهم﴿ وأنزهها بقاعها َّٰلَِكَ﴿ رهبم عند هلم ثابت يشتهونه ما :أي ﴾َرب ِِهۡمَ َِعندَََيََشِتا ُءونَََمذ  ما إىل إشارة   ﴾َذ

ر   الذي ﴾٢٢َٱلَۡكبِيََُٱلَۡفۡضُلََُهوََ﴿ للمؤمنني ْصغ   الدنيا. يف لغريهم ما دونه ي 
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َّٰلَِكَ﴿ (11) ِيََذ ََُٱَّلذ ِ ََُيُبَۡش  ِينَََِعبِتَاَدهََُٱّللذ َٱَّلذ
َّٰلَِحَِّٰتَ َوََعِملُوا َََءاَمنُوا َ  الذي ثوابال ذلك ﴾ٱلصذ

ۡسََلذ ََقُل﴿ به تعاىل اهلل يبرشهم
َ
 عىل ﴾َعلَۡيهََِلُُكمََۡ ََأ

 والبشارة التبليغ من (أ بارِشه )أي: أتعاطاه ما

ۡجًرا﴿
َ
َ﴿ منكم نفعاا  ﴾أ ةَََإِلذ  أن ﴾ٱلُۡقۡرَبَّٰ ََِفََٱلَۡمَودذ

وا أو منكم. لقرابتي تود وين  ال أو قرابتي. تود 

 يف املودة أسألكم ولكني قط أجراا  أسألكم

ْربى.  :وقيل أجلها. ومن القرابة حق يف أو اْلق 

ْربى  تودوا أن إال :أي ،تعاىل اهلل إىل التقرب :اْلق 

 بالطاعة إليه ربكمتق يف  ورسوله تعاىل اهلل

 ومن ﴾َحَسنَةَ ََيۡقََتِۡفَََوَمن﴿ الصالح والعمل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول آل حب سَيام ،طاعة يكتسب

 تعاىل اهلل ريض صديقال بكر أيب يف نزلت وقيل

 حقه يف نزلت أهنا ولو )أقول: هلم ومودته عنه

 (املسلمني كل تشمل لكنها عنه تعاىل اهلل ريض

 ﴾ُحۡسنًِتا َ﴿ احلسنة يف أي: ﴾فِيَهِتاََلُۥَنذزِدَۡ﴿

﴿ الثواب بمضاعفة
َََإِنَذ  يادة.بالز عليه والتفضل الثواب بتوفية ،أطاع ملن ﴾٢٣ََشُكورَ ﴿ أذنب ملن ﴾َغُفور ََٱّللذ

مَۡ﴿ (17)
َ
ىََّٰ﴿ أيقولون بل ﴾َيُقولُونَََأ ََٱۡفََتَ ََََِعَ  القرآن أو النبوة بدعوى ملسو هيلع هللا ىلص حممد افرتى ﴾َكِذب ِتا ََٱّللذ

ََُيََشإََِفَإِن﴿ ََََُّٰيۡتِمََۡٱّللذ  خمتوماا  كان من عليه جيرتئ إنام أنه عىل باإِلشعار ،مثله عن للفرتاء استبعاد   ﴾قَلۡبَِكرََََعَ

 قلبك عىل خيتمْ  ِخذالن ك تعاىل اهلل يشأ إن :قال وكأنه فل. ومعرفة بصرية ذا كان من فأما ،بربه جاهلا  قلبه عىل

 عليه يربط أو ،عنه الوحي أو القرآن يمسك :قلبك عىل خيتم :وقيل .(ملسو هيلع هللا ىلص حاشاه) عليه باالفرتاء لتجرتئ

َََُويَۡمحَُ﴿ أذاهم عليك يشق   فل بالصّب ََٱۡۡلَقَذََويُِحقََُّٱلَۡبَِّٰطَلََٱّللذ ُدورََِبَِذاتَََِعلِيُم ََإِنذُهۥَبَِكلَِمَّٰتِهِۦ    نفي   ﴾٢٤َٱلصُّ

ه   مفرتى كان لو بأنه ،يقوله عام للفرتاء ق   أو بقضائه أو بوحيه ،احلق وإثبات الباطل حمو   تعاىل عادته من إذ ،مل ح 

 له. مردَ  ال الذي بقضائه أو ،بالقرآن حقه وإثبات باطلهم بمحو ،بوعده

ِيٱَوَُهوََ﴿ (17)  وعن التوبة. حقيقة عرفت   وقد عنه. تابوا عام بالتجاوز ﴾ِعَبِتادِهِۦََعنََۡٱَلذۡوبَةََََيۡقبَُلَََّلذ

 الفرائض ولتضييع ،الندامة   الذنوب من املايض عىل :معان ستة عىل يقع اسم هي :عنه تعاىل اهلل ريض عيل

 حلوة أذقتها كام الطاعة مرارة وإذاقت ها ،املعصية يف ربيتها كام الطاعة يف النفس وإذابة   ،املظامل ورد   ،اإِلعادة  

َََعنَََِوَيۡعُفوا َ﴿ ضحكته ضحك كل بدل   والبكاء ،املعصية ِ ي  ََمِتاََوَيۡعلَمَُ﴿ يشاء ملن وكبرِيها صغرِيها ﴾ِتاتََِ ََٱلسذ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگکک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ەئەئائائىىېېېې

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

حئجئییییىئىئىئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئ

 جحمجحجيثىثمثجثيتىتمتختحتجت
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 وحكمة. إتقان عن ويتجاوز فيجازي ﴾٢٥ََتۡفَعلُونََ

ِينََََويَۡستَِجيُبَ﴿ (17) َّٰلَِحَِّٰتََوا َوََعِملَََُءاَمنُوا ََٱَّلذ  الدعاء. إجابة واملراد هلم. تعاىل اهلل يستجيب :أي ﴾ٱلصذ

  فإهنا ،الطاعة عىل اإِلثابة أو
 
 الدعاء أفضل» :والسلم الصلة عليه قوله ومنه عليه. يرتتب ملا وطلب   كدعاء

ِنََويَزِيُدُهم﴿ إليها دعاهم إذا بالطاعة تعاىل هلل يستجيبون أو .[تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام أخرجه] «هلل احلمد َم 
َ َّٰفُِرونََ﴿ باالستجابة له واستوجبوا واستحقوا سألوا ما عىل ﴾فَۡضلِهِۦ  ل   ﴾٢٦ََشِديدَ ََعَذابَ َلَُهمَََۡوٱلَۡك  ما ب د 

 والتفضل. الثواب من للمؤمنني

ََُبََسَطَََولَوَۡ﴿ (14) ِۡزَقََٱّللذ ۡرِضََِفَََۡلََغۡوا ََلِعَِبِتادِهِۦَٱلر 
َ
 استخفافاا  )أي: بطراا  فيها وأفسدوا والتكَّب  ﴾ٱۡۡل

ُِلَََوَلَِّٰكن﴿ الغالب عىل وهذا ،واستعلءا  استيلءا  بعض عىل بعضهم لبغى أو .بالنعمة( ِتا﴿ بتقدير   ﴾بَِقَدر ََُيزَن  َمذ
ر ،حاهلم وجليا أمرهم خفايا يعلم ﴾٢٧َبَِصي َََخبُِي ََبِعِبِتَادِهِۦَإِنذُهۥ﴿ وعل جَل  مشيئته اقتضته كام ﴾يََشِتا ُء َ  فيقد 

 )أي: أخصبوا إذا كانوا ،العرب يف :وقيل فنزلت. الغنى متنَوا الصفة أهل أن روي شأهنم. يناسب ما هلم

 .(ترَضعوا )أي: انتجعوا (اجلدب أصاهبم) أجدبوا وإذا حتاربوا (اخلصب أصاهبم

ِيَوَُهوََ﴿ (18) ُِلََٱَّلذ َص  ولذلك ،اجلدب من يغيثهم الذي ،املطر   ﴾ٱلَۡغۡيَثََُيزَن  ََمِتاََبۡعدََِِمنَ ﴿ بالنافع خ 
َََويَنُۡشَُ﴿ منه أيسوا ﴾َقنَُطوا َ ۥ   الذي ﴾ٱلَۡوِلََُّوَُهوََ﴿ واحليوان والنبات واجلبل السهل من يشء كل يف ﴾رَۡۡحَتَُه

 ذلك. عىل للحمد املستِحق   ﴾٢٨َٱۡۡلَِميدَُ﴿ رمحته ونرش بإحسانه عباده يتوىل

َّٰتِهِۦََوِمنَۡ﴿ (19) َمََّٰوَّٰتَََِخلۡقَََُءاَي ۡرِضََٱلسذ
َ
 حكيم قادر صانع وجود عىل تدل وصفاهتا بذاهتا فإهنا ﴾َوٱۡۡل

. من ﴾َدٓابذة  ََِمنَفِيِهَمِتاَبَثذَََوَمِتا﴿ َََّٰوَُهوََ﴿ األرض عىل يدب   مما أو حي   وقت أي يف :أي ﴾يََشِتا ءََُإِذَاََۡجۡعِِهمََََۡعَ

ن   ﴾٢٩َقَِديرَ ﴿ يشاء  منه. متمك 

َصَّٰبَكَََُوَمِتا َ﴿ (11)
َ
ِنَمأ ِصيبَة ََم  يِۡديُكمَََۡكَسبَۡتََفَبَِمِتاَمُّ

َ
 ﴾٣٠ََكثِي َََعنََويَۡعُفوا َ﴿ معاصيكم فبسبب ﴾أ

ر؛ فألسباب   غريهم أصاب ما فإن ،باملجرمني خمصوصة واآلية عليها. يعاقب فل ،الذنوب من  منها أ خ 

 .عليه بالصّب العظيم لألجر تعريضه

نتُمََوَمِتا َ﴿ (10)
َ
ََِفََبُِمۡعِجزِينَََأ

َ
ِنَلَُكمََوَمِتا﴿ املصائب من عليكم قىض ما فائتني ﴾ۡرِضَ ٱۡۡل ََُِدونََِم  َِمنَٱّللذ

 َ  عنكم. يدفعها ﴾٣١َنَِصي َََوَلَ﴿ منها حيرسكم ﴾َوِل 
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َّٰتِهَََِوِمنَۡ﴿ (11)  اجلارية السفن ﴾ٱَّۡلََوارَََِءاَي

َّٰمََِٱۡۡلَۡحرََِِفَ﴿ ۡعَل
َ
 كاجلبال. ﴾٣٢ََكٱۡۡل

ََإِن﴿ (11)
ۡ
ََِيُۡسِكنََِيََشأ ََرَواكِدََََفيَۡظلَۡلنَََيحََٱلر 

ََّٰ ََََعَ نْي   ﴾َظۡهرِهِۦ   ﴿ البحر ظهر عىل ثوابت فيبق 
َإِنَذ

َّٰلَِكََِفَ  من لكل ﴾٣٣ََشُكورَ ََصبذِتار ََل ُِك ََِٓأَلَيَّٰتَ ََذ

ل   ك   اهلل آيات يف النظر عىل نفسه وحبس   مَهت ه و 

 اإِليامن، كامل مؤمن لكل أو آالئه. يف والتفكر تعاىل

. ونصف   صّب   نصف   :نصفان اإِليامن فإن   شكر 

وَۡ﴿ (17)
َ
نَ  أو ﴾يُوبِۡقُهنَذَأ  الريح بإرسال هيلْكه 

 :تعاىل لقوله أهلها إهلك واملراد املغِرقة. العاصفة

 أو :املعنى إذ ﴾٣٤ََكثِي َََعنََويَۡعُفَََكَسبُوا ََبَِمِتا﴿

لك )أي: فيوبْق  عاصفةا  يرسْلها  ،بذنوهبم ناساا  (هي 

نِْج   عنهم. العفو عىل ناساا  وي 

ِينََََويَۡعلَمََ﴿ (17) َّٰتِنِتَاَِفَ َيَُجَِّٰدلُونَََٱَّلذ ب   ﴾َءاَي  ن ص 

 وهي:) الستة لألشياء جواباا  الواقع ن ْصب   «ي علم  »

 والتمني واالستفهام والنفي والنهي األمر

ِنَلَُهمََمِتا﴿ (والعرض ََم  ِيص  يد   ﴾٣٥َُمذ  العذاب. من (مهرب )أي: حم 

وهِيتُمََفَمِتا َ﴿ (17)
ُ
ء ََنم ََِأ ۡنيَِتا ََٱۡۡلَيَوَّٰةَََِفَمَتَّٰعََََُشۡ َتعون ﴾ٱِلُّ ََِِعندََََوَمِتا﴿ حياتكم مدة به مت   ثواب من ﴾ٱّللذ

ۡبَقََََّٰخۡي َ﴿ اآلخرة
َ
ِينََََوأ ََََّٰءاَمنُوا ََلَِّلذ ُونََََرب ِِهمَََۡوََعَ  ودوامه. نفعه خللوص ﴾٣٦ََيتََوَّكذ

ِينََ﴿ (14) ئِرَََََيۡتَنِبُونََََوٱَّلذ ثۡمَََِكَبَٰٓ َِّٰحَشََٱۡۡلِ  أهنم عىل داللة فيه ﴾٣٧ََيۡغفُِرونَََُهمَََۡغِضبُوا َََمِتاَِإَوذَاََوٱلَۡفَو

  .الغضب حال باملغفرة األحقاء

ِينََ﴿ (18)  له فاستجابوا اإِليامن إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول دعاهم ،األنصار يف نزلت ﴾لَِرب ِِهمََۡٱۡستََجِتابُوا َََوٱَّلذ

قِتَاُموا َ﴿
َ
لَوَّٰةََََوأ ۡمرُُهمََۡٱلصذ

َ
 وذلك ،عليه وجيتمعوا يتشاوروا حتى برأي يتفَردون ال شورى. ذو ﴾بَيۡنَُهمَََۡرىََُّٰشوََوأ

ِتا﴿ األمور يف وتيقظهم تدبرهم فرط من  اخلري. سبيل يف ﴾٣٨َيُنفُِقونََََرزَۡقَنَُّٰهمَََۡوِممذ

ِينََ﴿ (19) َصِتاَبُهمََُإِذَا َََوٱَّلذ
َ
ونَََُهمََۡٱۡۡلَۡغََُأ  وهو ،التذلل كراهة   مهل تعاىل اهلل جعله ما عىل ﴾٣٩َيَنتَِصُ

نْبئ فإنه ،بالغفران وصفهم خيالف ال وهو الفضائل. أمهات بسائر وصفهم بعد بالشجاعة وصفهم  عجز عن ي 

 )أي: إجراء ألنه ،مذموم املتغل ب وعىل حممود   العاجز عىل واحللم   اخلصم. مقاومة عن واالنتصار ،املغفور

  :تعاىل فقال ،التعدي عن للمنع باالنتصار وصفهم بعقَ  ثم البغي. عىل وإغراء ومساعدة( موافقة
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ُؤا َ﴿ (71) ِئَة ََوََجَزَٰٓ ِئَة َََسي  ۡثلَُهِتا َََسي  ِ َمى ﴾م  ي ئ ةا  الثانية وس   به تنزل من تسوء ألهنا أو للزدواج، س 

ۡصلَحََََعَفِتاََفَمنَۡ﴿
َ
ه وبني بينه ﴾َوأ ۡجُرهُۥ﴿ عدو 

َ
ََفَأ ِ ََََعَ ة   ﴾ٱّللذ مة ِعد  َََلََإِنذُهۥ﴿ املوعود ِعظ مِ  عىل تدل   مبه  َُُيِبُّ

َّٰلِِميََ  االنتقام. يف واملتجاوزين بالسيئة، املبتِدئني ﴾٤٠َٱلظذ

م   ما بعد ﴾ُظلِۡمهِۦََبۡعدَََٱنتََصََََولََمنَِ﴿ (70)
لِ َلَٰٓئَِكَ﴿ ظ  و 

ُ
ِنََعلَۡيِهمََمِتاَفَأ  .واملعاقبة باملعاتبة ﴾٤١ََسبِيلَ َم 

َمِتا﴿ (71) بِيُلََإِنذ ََٱلسذ ِينَََََعَ اا  يستحقونه ال ما يطلبون أو باإِلضار. يبتدئوهنم ﴾ٱَلذِتاَسَََيۡظلُِمونَََٱَّلذ  جتّب 

ۡرِضََِفَََويَۡبُغونََ﴿ عليهم
َ
َ َبَِغۡيََِٱۡۡل ِ َلَٰٓئَِكََٱۡۡلَق  و 

ُ
ِلمَ ََعَذاب ََلَُهمََۡأ

َ
 وبغيهم. ظلمهم عىل ﴾٤٢َأ

﴿ ينترص ومل ﴾وََغَفرََ﴿ األذى عىل ﴾َصَِبََََولََمن﴿ (71)
َّٰلَِكََإِنَذ ُمورَََِعۡزمََِلَِمنَََۡذ

ُ
 منه. ذلك إن أي: ﴾٤٣َٱۡۡل

ََُيُۡضلِلَََِوَمن﴿ (77) َ َِمنََلُۥََفَمِتاَٱّللذ ِنَ ََوِل  ََم   إياه تعاىل اهلل خذالن بعد من يتواله نارص من ﴾َبۡعِدهۦِر

َّٰلِِميََََوهََرى﴿ ِتاَٱلظذ ُوا ََلَمذ
َ
ِنََمَرد  ََإَِلََََّٰهۡلَََيُقولُونََ﴿ يرونه حني ﴾ٱلَۡعَذاَبَََرأ  الدنيا؟ إىل رجعة إىل هل ﴾٤٤ََسبِيلَ َم 
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َُّٰهمَۡ﴿ (77)  النار عىل ﴾َعلَۡيَهِتاَُيۡعرَُضونََََوهََرى

ََِِمنََََخَِّٰشعِيََ﴿ ل   مما متقارصين لنيمتذل   ﴾ٱَّلُّ

ََِمنَيَنُظُرونََ﴿ الذل من يلحقهم رَََطۡرف   ﴾َخِف  

 ألجفاهنم حتريك من النار إىل نظرهم يبتدئ :أي

ِينََََلََوقِتَا﴿ ضعيف َخَِِّٰسِينَََإِنَذََءاَمنُو ا ََٱَّلذ
ِينَََٱلۡ َٱَّلذ

ا َ و  نُفَسُهمَََۡخِِسُ
َ
ۡهلِيِهمََۡأ

َ
 للعذاب بالتعريض ﴾َوأ

 أو ،الدنيا يف والقول ﴾ٱلۡقَِيََّٰمةَِ َيَوۡمََ﴿ املخَلد

َل َ﴿ احلال تلك عىل رأوهم إذا يقولون
َ
َإِنَذَأ

َّٰلِِميََ قِيمَ ََعَذابَ َِفََٱلظذ  أو ،همكلم متام   ﴾٤٥َمُّ

 هلم. تعاىل اهلل من تصديق

ِنََۡلَُهمَََكنََََوَمِتا﴿ (77) ۡوِلِتَا ءَََم 
َ
وَنُهمَأ ِنَيَنُصُ َم 

ِرََُدونَِ ََُيُۡضلِلَََِوَمنَٱّللذ  ﴾٤٦ََسبِيلَ َِمنََلُۥََفَمِتاَٱّللذ
 النجاة. أو اهلدى إىل

ِنَلَِرب ُِكمَٱۡستَِجيبُوا َ﴿ (74) نََقۡبلََِم 
َ
ِتَََأ

ۡ
َيَوۡم ََيَأ

َ ِ ََِمنََََلُۥََمَردَذَلذ م   ما بعد تعاىل اهلل يرد ه ال ﴾ٱّللذ ك   ح 

 يمكن ال تعاىل اهلل من يوم يأيت أن قبل من أو به.

ه ِنَلَُكمََمِتا﴿ رد  َجإ ََم 
لۡ ِنَلَُكمََوَمِتاَيَوَۡمئِذَ ﴿ مفر   ﴾مذ  )أي: مدَون ألنه ،اقرتفتموه ملا إنكار   ﴾٤٧َنذِكي ََم 

 وجوارحكم. ألسنتكم ليهع تشهد ،أعاملكم صحائف يف (مكتوب

ۡعرَُضوا ََفَإِنَۡ﴿ (78)
َ
رَۡسۡلَنََّٰكَََفَمِتا ََأ

َ
َََعلَۡيَكََإِنَۡ﴿ حماسباا  أو رقيباا  ﴾َحفِيًظِتا َََعلَۡيِهمََۡأ َُّٰغرََإِلذ  ب َلغت   وقد ﴾ٱۡۡلََل

ِتا َ﴿ ذَۡقنَِتاَإِذَا ََِإَونذ
َ
نَسَّٰنَََأ َمۡتََبَِمِتاََسي ِئَُۢةَهُِصۡبُهمََِۡإَون﴿ :عاىلت لقوله ،اجلنس باإِلنسان أراد ﴾بَِهِتا ََفَرِحَََرَۡۡحَةَ َِمنذِتاَٱۡۡلِ َقَدذ
يِۡديِهمَۡ

َ
نَسَّٰنَََفَإِنَذَأ ها البلية ويذكر رأساا  النعمة ينسى ،الكفران بليغ ﴾٤٨ََكُفور ََٱۡۡلِ  سببها. يتأمل وال ويعظ م 

 فيه. واندراجهم لغلبتهم اجلنس إىل إسناده جاز باملجرمني اختص وإن وهذا

َِ﴿ (71ـ79) ذ ِ َمََّٰوَّٰتََِلُۡكَمََُّلل  ۡرِضَ َٱلسذ
َ
 من ﴾يََشِتا ُء َََمِتاََُيۡلُقَُ﴿ يشاء كيف والبلية النعمة يقسم أن فله ﴾َوٱۡۡل

ُكورَََيََشِتا ءََُلَِمنََويََهُبََإَِنَّٰث ِتاَيََشِتا ءََُلَِمنََيَهُبَ﴿ اعرتاض وجمال لزوم غري وَۡ ٤٩َٱَّلُّ
َ
ََويَۡجَعُلََِإَوَنَّٰث ِتا ََذُۡكَران ِتاَيَُزو ُِجُهمََۡأ

 واحداا  صنفاا  إما لبعض   فيهب املشيئة؛ مقتىض عىل خمتلفة األوالد يف العباد أحوال جيعل :أي ﴾قِيًمِتا َعَََيََشِتا ءَََُمن

ر   من ك  م ،مجيعاا  الصنفني أو أنثى أ و ذ  عق   واختيار. بحكمة ي فعل ما في فعل ﴾٥٠َقَِديرَ ََعلِيمَ َإِنذُهۥ﴿ آخرين وي 

ن﴿ له صَح  وما ﴾لِبََۡشَ َََكنََََوَمِتا﴿ (70)
َ
ََُيَُكل َِمهََُأ ََٱّللذ ك خفياا  كلماا  ﴾وَۡحيًِتاَإِلذ  متثيل ألنه ،برسعة ي در 

ه   يعم   ما وهو ،متعاقبة متوجات عىل تتوقف مقطعة حروف من مرَكباا  ذاته يف ليس  حديث يف روي كام به املشاف 

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳڳڳگگگگکک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےےھھھھہہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئەئەئائائىىېېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حبجبيئىئمئحئجئییییىئ

 يتىتمتختحتجتيبىبمبخب
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ِعد   وما ،املعراج ع بأن) به واملهت ف   ،الرؤية حديث يف به و   يف ملوسى اتفق كام (الشخص ي رى وال الصوت ي سم 

وَۡ﴿ :قوله عطف لكن ،والطور طوى
َ
ََِمنَأ َََوَرا ي  ه عليه ﴾ِحَجِتاب  ص   واإِللقاء اإِلهلام به املراد :وقيل باألول. خي 

وَۡ﴿ :بقوله املراد فيكون الرسل إىل امل ل ك به املنَزل الوحي أو .(القلب يف )أي: الروع يف
َ
ََيُرِۡسَلََأ ََفيُوِحَََرَُسول 

 الرسل إىل املوحي املل ك   بالرسول املراد :األول وعىل أمره. كام وحيه فيبلغ نبياا  إليه يرسل أو ﴾يََشِتا ُء َََمِتاَإِۡذنِهِۦبَِ

َيَإِنذُهۥ﴿  (بواسطة )أي: بوسط تارة فيكل م حكمته؛ تقتضيه ما يفعل ﴾٥١ََحِكيمَ ﴿ املخلوقني صفات عن ﴾ََعِ

 اأيً  البرش من حدأل صَح  وما امليرَس: الواضح يف قال )أقول: حجاب راءو من وإما عياناا  إما ،طوس بغري وتارة

 عليه موسى مكلَ  كام حجاب وراء من مهيكل   أو ،باإلهلام أو ،املنام يف الوحي بطريق إال تعاىل اهلل مهيكل   أن كان

 الصلة عليهم الرسل إىل لجّبي إرسال من الغالب هو كام الوحي غهفيبل   مل كاا  إليه يرسل أو ،والسلم الصلة

َيَإِنذُهۥ﴿ والسلم  شياءألا يضع الذي احلكيم هوو ،املخلوقني صفات عن متعال   سبحانه نهأل :أي ﴾َحِكيمَ  ََعِ

  :للوحي ثلثة طرق فهذه ؛مواطنها يف

 .هلامإلا بواسطة إما -0

 .احلجاب وراء من الكلم ي سمعه أو -1

 .(السلم عليه جّبيل بواسطة أو -1
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َّٰلَِكَ﴿ (71) وَۡحۡينِتَا َََوَكَذ
َ
ِتاَإَِلَۡكََأ ِنََُۡروح  ۡمرِنِتَا ََم 

َ
 ﴾أ

اَم  إليه. أوحي ما يعني  حتيا القلوب ألن روحاا  هوس 

 أرسلناه واملعنى ،السلم عليه جّبيل :وقيل به.

ََوَلََٱلِۡكَتَُّٰبَََمِتاَهَۡدرِيَُكنَتَََمِتا﴿ بالوحي إليك
يَمَّٰنَُ  مل أنه عىل دليل وهو الوحي. قبل :أي ﴾ٱۡۡلِ

 هو املراد :وقيل برشع. النبوة قبل متعَبداا  يكن

ََوَلَِّٰكن﴿ السمع إال إليه طريق ال بام اإِليامن
ا﴿ اإِليامن أو الكتاب أو الروح أي: ﴾َجَعۡلَنَّٰهَُ َنُور 
ذَشِتا ءَََُمنَبِهِۦَنذۡهِدي  للقبول بالتوفيق ﴾ِعبِتَادِنِتَا ََِمنََۡن

َََّٰإَِلَََََّٰلَۡهِديَ َِإَونذَكَ﴿ فيه والنظر ۡستَقِيمَ َط َِصَر  ﴾٥٢َمُّ

 .اإلسلم هو

َِّٰطَ﴿ (71) ََِِصَر ِيَٱّللذ َمََّٰوَّٰتََِِفَََمِتاََلُۥَٱَّلذ َٱلسذ
ۡرِضَ َِفَََوَمِتا

َ
لقاا  ﴾ٱۡۡل لكاا  خ  َل َ﴿ وم 

َ
ََِإَِلََأ َهَِصيََُٱّللذ

ُمورَُ
ُ
 وفيه والتعلقات. الوسائط بارتفاع ﴾٥٣َٱۡۡل

 واملجرمني. للمطيعني ووعيد وعد

 شورىال سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص اىلتع اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 

¬ 
 الزخرف سورة

ْل ﴿ قوهل: إال وقيل: مكيَّة،
َ
ْرَسلَْنا َمنْ  َواْسأ

َ
 آية وسبعون مخس وآيُها ﴾ُرُسلذَنا َمنْ  َقْبلذَك  مذنْ  أ

ِتاَقُۡرَٰءنِتًاََجَعلَۡنَّٰهََُإِنذِتا٢ََٱلُۡمبِيَََِوٱۡلِكَتَّٰب١َََِحمَ ﴿ (1ـ0) م   ﴾َعَربِي    عربياا. قرآناا  جعله أنه عىل بالقرآن أقس 

مِ  لتناسب ،البدائع من وهو مِ  القس   الداللة من فيها بام استشهاد   باألشياء تعاىل اهلل إقسام ولعل عليه. وامل قس 

م عىل تاج وما اهلدى لطرق مبني    عظيم معِجز   إنه حيث من بالقرآن وإقسامه عليه. املقس   أو ،الديانة يف إليه حي 

 معانيه. تفهموا لكي ﴾٣ََتۡعقِلُونَََلذَعلذُكمَۡ﴿ كذلك صرَيه تعاىل أنه عىل يدل ما للعرب بنَي 

م ََِِفَ َِإَونذُهۥ﴿ (7)
ُ
 الساموية الكتب أصل فإنه (األزيل   تعاىل اهلل علم يف أو) املحفوظ وحالل يف ﴾ٱلِۡكَتَّٰبََِأ

ۡينَِتا﴿  ذو ﴾٤ََحِكيمَ ﴿ بينها من معِجزاا  لكونه ،الكتب يف الشأن رفيع ﴾لََعِلَي﴿ التغيري عن عندنا حمفوظاا  ﴾َِلَ
م   أو ،بالغة حكمة ْك   غريه. ينسخه ال حم 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

 ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄ
 

 ُرِفَالزُّخََُۡسوَرةَُ

¬ 

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

کککڑڑژژڈ

ڳڳگگگگک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭۓۓےےھھ

ۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇ

 ەئائائىىېېې

 
 

30 93 



 944  عشرونالو اخلامس اجلزء         الزخرف سورة  

َفنَۡۡضُِبَ﴿ (7)
َ
ِۡكرََََعنُكمََُأ م   فنرضب أهنملكم :أي إعراضاا. عنكم ونبعده أفنذوده ﴾ِتاَصۡفحًََٱَّل  نْك   ع 

. ْكر  ن﴿ ليفهموه لغتهم عىل الكتاب إنزال من ذكر ما خلف عىل األمر يكون أن إنكار واملراد الذ 
َ
 :أي ﴾ُكنتُمََۡأ

ِتا﴿ كنتم ألن ِۡسِفِيَََقَۡوم   عنهم. اإِلعراض لرتك مقتضية علة احلقيقة يف وهو ﴾٥َمُّ

رَۡسلَۡنِتاََوَكمَۡ﴿ (7)
َ
ِب َ َِمنَأ

لِيَََِفََنذ وذ
َ
نْ  إىل أرسلنا الرسل من كثرياا  )أي: ﴾٦َٱۡۡل ك   م  َدم  ق    .(]النسفي[ ت 

تِيِهمََوَمِتا﴿ (4)
ۡ
ِنَيَأ ِب َ َم 

ََنذ  قومه. استهزاء عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسلية   ﴾٧َيَۡستَۡهزُِءونَََبِهِۦَََكنُوا ََإِلذ

ۡهلَۡكنَِتا َ﴿ (8)
َ
َشدَذَفَأ

َ
ِتاَمِمۡنهََُأ لِيََََمثَُلَََوَمَضََّٰ﴿ املرسفني القوم من :أي ﴾َبۡطش  وذ

َ
 القرآن يف وسل ف   ﴾٨َٱۡۡل

 األولني. عىل جرى ما بمثل هلم ووعيد   والسلم الصلة عليه للرسول وعد   وفيه العجيبة. قصتهم

َۡلَُهمََولَئِن﴿ (9)
َ
نَََۡسأ َمََّٰوَّٰتَََِخلَقَََمذ ۡرَضََٱلسذ

َ
 ،مقوهلم الزم   لعَله ﴾٩َٱلَۡعلِيمََُٱلَۡعزِيزََُُهنَذَخلَقََََلَُقولُنَذََوٱۡۡل

 مواضع يف عنهم حكي كام «اهلل» :قالوا فكأهنم عليهم. احلجة إِللزام تقريراا  مقامه أ قيم   ،إمجاالا  عليه دَل  ما أو

 الصفات. من رسد ما صفته من الذي وهو ،أخر

ِي﴿ (01) ۡرَضََلَُكمَََُجَعَلََٱَّلذ
َ
اَٱۡۡل ََفِيَهِتاَلَُكمََۡوََجَعَلَ﴿ فيها نفتستقرو ﴾َمۡهد   تسلكوهنا ﴾ُسبُل 

 ذلك. يف بالنظر وعل جل الصانع حكمة إىل أو ،مقاصدكم إىل هتتدوا لكي ﴾١٠ََتۡهتَُدونَََلذَعلذُكمَۡ﴿
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ِي﴿ (00) َلَََوٱَّلذ َمِتا ءََِِمنَََنَزذ  ﴾بَِقَدر َََمِتا َء ََٱلسذ

نِتَا﴿ يرض   وال ينفع بمقدار نَۡشۡ
َ
ةَ َبِهِۦَفَأ ِتا ََبَِۡلَ ۡيت   ﴾مذ

 قبيل من امليتة البلدة أن )يعني النامء عنها زال

ب هت ،البليغ التشبيه  النامء عنها زال التي البلدة ش 

 (زاده[ ]شيخ عنه احلياة زالت الذي باجلسد

َّٰلَِكَ﴿  ﴾١١ََُتۡرَُجونََ﴿ اإِلنشار ذلك مثل ﴾َكَذ

ون  قبوركم. من ت نرش 

ِي﴿ (01) ۡزَوَّٰجََََخلَقََََوٱَّلذ
َ
 أصناف ﴾َهِتاَُكذََٱۡۡل

ِنَََلَُكمَوََجَعَلَ﴿ املخلوقات نَۡعَّٰمََِٱلُۡفلۡكََِم 
َ
ََمِتاََوٱۡۡل

 تركبونه. ما ﴾١٢َهَۡرَكبُونََ

َََّٰلِتَۡستَوُۥا َ﴿ (07ـ01)  ظهور :أي ﴾ُظُهورِهِۦَََعَ

َٱۡستََويۡتُمََۡإِذَاََرب ُِكمََۡنِۡعَمةَََهَۡذُكُروا ََُثمَذ﴿ تركبون ما
 حامدين اهب معرتفني بقلوبكم تذكروها ﴾َعلَۡيهَِ

ِيَُسۡبَحَّٰنََََوَتُقولُوا َ﴿ عليها رَََٱَّلذ ََوَمِتاََهََّٰذاَََلِتَاََسخذ
 الصلة عليه وعنه مطيقني. ﴾١٣َُمۡقرِنِيََََلُۥَُكنذِتا

 :قال الركاب يف رجله وضع إذا كان أنه» والسلم

ْبحان   ،حال كل عىل هلل احلمد :قال الدابة عىل استوى فإذا ،اهلل بسم َخر   اَلِذي س  نا س  ِتا َ﴿ :قوله إىل هذا ل  َإَِلَََِّٰإَونذ
 ،للتنقل الركوب ألن بذلك واتصاله .تعاىل[ اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه احلديث] راجعون :أي «﴾١٤َلَُمنَقلِبُونََََرب ِنِتَا

طِر ألنه أو تعاىل. اهلل إىل االنقلب هو العظمى والنقلة  ال أن للراكب فينبغي ،اهللك( خطر يف موِقع )أي: خم 

 تعاىل. اهلل للقاء ويستعدَ  عنه يغفل

 :فقالوا ،ولداا  عباده من االعرتاف ذلك بعد له جعلوا وقد :أي ﴾ُجزًۡءا ََِعبِتَادِهِۦَِمنَََۡلُۥَوََجَعلُوا َ﴿ (07)

ه ولعله ،اهلل بنات امللئكة ام  ي كام جزءاا  س  م   الواحد عىل استحالته عىل داللة ،الوالد من بضعة   ألنه بعضاا  س 

﴿ وعل جَل  ذاته يف احلق
نَسَّٰنَََإِنَذ بِيَ َلََكُفور ََٱۡۡلِ  ،تعاىل اهلل إىل الولد نسبة   ذلك ومن الكفران. ظاهر ﴾١٥َمُّ

 لشأنه. والتحقري به اجلهل فرط من ألهنا

مَِ﴿ (07)
َ
َذَََأ ِتاَٱَتذ َُّٰكمََبنِتَاتَ ََُيۡلُقََُِممذ ۡصَفى

َ
 بأن يقنعوا مل حيث ،شأهنم من وتعجب   إنكار   ﴾١٦َبِٱۡۡلَنِيََََوأ

 ب رش    إذا بحيث ،إليهم األشياء وأبغض هلم اختري مما أخَس  أجزاء خملوقاته من له جعلوا حتى جزءاا ا له جعلوا

ه اشتدَ  هبا أحدهم   :تعاىل قال كام ،به غم 

َََِإَوذَا﴿ (04) ِ َحُدُهمَبُۡش 
َ
ََلِلرذِنَٰمۡحَََضََبََبَِمِتاَأ  يامثل وأن بد ال الولد إذ ،مثلا  له جعله الذي باجلنس ﴾َمثَل 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگگککککڑ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ۓےےھھھھہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

 جبيئىئمئحئجئیییی
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اَوَۡجُهُهۥََظلذَ﴿ الوالد  الغم   من )أي: الكآبة من يصيبه( )أي: يعرتيه ملا الغاية يف أسود وجهه صار ﴾ُمۡسَود  

 قالوه. ما فساد عىل دالالت ذلك ويف الكرب. من قلبه مملوء ﴾١٧ََكِظيمَ َوَُهوََ﴿ واحلزن(

وََ﴿ (08)
َ
ُؤا َََمنَأ جعلوا :أي ﴾ةِٱۡۡلِلۡيَََِفََيُنَشذ َِفََوَُهوََ﴿ البنات يعني الزينة؛ يف يرتَبى من أختذ أو ،له أو 

ر ﴾١٨َُمبِيَ ََغۡيَُ﴿ املجادلة يف ﴾ٱۡۡلَِصِتامَِ  تدل   اآلية هذه )أقول: الرأي وضعف العقل نقصان من يدعيه ملا مقر 

 .(الرجال عىل وحَرمها الزينة هلنَ  أحَل  ولذا ،النساء ضعف عىل

ِينَََٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََََجَعلُوا َوََ﴿ (09)  به (قَبح )أي: شنَع ،مقاهلم تضمنَه آخر كفر   ﴾إَِنَّٰثِتًا ََٱلرذِنَٰمۡحَِعَبَّٰدََُُهمََۡٱَّلذ

هم تعاىل اهلل عىل وأكرمهم العباد أكمل جعل هم وهو عليهم. َشِهُدوا َ﴿ رأياا  أنقص 
َ
وا ﴾َخلَۡقُهۡمَ َأ رض   اهلل خلق أح 

م   جتهيل وهو باملشاهدة. ي علم مما ذلك فإن ؟إناثاا  فشاهدوهم إياهم تعاىل  التي ﴾َشَهََّٰدُتُهمَََۡستُۡكتَُبَ﴿ هبم وهتك 

 شديد. وعيد   وهو القيامة. يوم عنها :أي ﴾١٩َلُونَََ َََويُۡسَ﴿ امللئكة عىل هبا شهدوا

 ولذلك عبدناهم. ما كةامللئ عبادة عدم شاء لو :أي ﴾َعبَۡدَنَُّٰهمَ ََمِتاَٱلرذۡحَمَّٰنَََُشِتا ءَََلَوَََۡوقِتَالُوا َ﴿ (11)

ِتا﴿ فقال: جهلهم َّٰلَِكََلَُهمَمذ َ َِمنََۡبَِذ ََُهمََۡإِنََِۡعلۡم   .(ويكذبون حيتالون )أي: باطلا  لا متح   لونيتمحَ  ﴾٢٠ََُيۡرُُصونَََإِلذ

 يكون أن نفى املزيفة شبهتهم وحكى فسادها وجوه أبدى ملا كأنه ،الدعوى أصل إىل اإِلشارة تكون أن وجيوز

  :تعاىل فقال النقل جهة من سند هلم يكون أن إنكار إىل عنه أضب ثم ،العقل طريق من لمع هبا هلم

مَۡ﴿ (10)
َ
ِنَكَِتَّٰب ِتاََءاَتۡيَنَُّٰهمََۡأ  قالوه ما صحة عىل ينطق ادعائهم قبل من أو ،القرآن قبل من ﴾َقۡبلِهِۦَم 

 متمسكون. الكتاب بذلك ﴾٢١َُمۡستَۡمِسُكونَََبِهِۦََفُهم﴿

ََََٰٓءابِتَا َءنِتَاَوََجۡدنِتَا ََإِنذِتاَلُو ا َقِتَاَبَۡلَ﴿ (11) ة ََََعَ مذ
ُ
َََِٰٓإَونذِتاَأ ۡهتَُدونََََءاَثَّٰرِهِمَََعَ  ذلك عىل هلم حجة ال أي: ﴾٢٢َمُّ

 الطريقة. :واأل َمة اجلهلة. آبائهم تقليد إىل فيه جنحوا وإنام ،نقلية وال عقلية
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َّٰلَِكَ﴿ (11) رَۡسلۡنِتَاََمِتا َََوَكَذ
َ
َۡريَة َقَََِفَََقۡبلَِكََِمنَأ

ِن ِذيرَ َم 
ََنذ ََََٰٓءابِتَا َءنِتَاَوََجۡدنِتَا ََإِنذِتا،َُمَۡتَفُوَهِتا ََقِتَاَلََإِلذ ة ََََعَ مذ

ُ
َأ

َََِٰٓإَونذِتا ۡقتَُدونََََءاَثَّٰرِهِمَََعَ  اهلل لرسول تسلية   ﴾٢٣َمُّ

 ضلل ذلك نحو يف التقليد أن عىل وداللة ،ملسو هيلع هللا ىلص

 منظور سند هلم يكن مل أيضاا  مقَدميهم وأن ،قديم

 وحب التنعم بأن إشعار   املرت فني ختصيصو إليه.

 التقليد. إىل النظر عن رصفهم البطالة

ََّٰلَ﴿ (17) َولَوَََۡق
َ
ۡهَدىَََِّٰجۡئتُُكمَأ

َ
ِتاَبِأ َوََجدتُّمََِۡممذ

 جئتكم ولو كمءآبا أتتبعون :أي ﴾َءابِتَا َءُكۡمَ ََعلَۡيهَِ

 أمر حكاية وهي آبائكم. دين من أهدى بدين

رِۡسلۡتُمَبَِمِتا ََإِنذِتاَا َقِتَالُوَ ﴿ النذير إىل أوحي ماض  
ُ
َبِهِۦَأ

 للنذير إقناطاا  ؛أهدى كان وإن :أي ﴾٢٤ََكَّٰفُِرونََ

 فيه. رواويتفكَ  ينظروا أن من والسلم الصلة عليه

َفَٱنُظرَۡ﴿ باالستئصال ﴾ِمۡنُهۡمَ َفَٱنتََقۡمنِتَا﴿ (17)
َّٰقِبَةََََُكنََََكۡيَفَ بِيََََع ِ  تكرتْث  وال ﴾٢٥َٱلُۡمَكذ 

 كذيبهم.بت (تعتدَ  ال )أي:

َّٰهِيمََُقِتَاَلََِإَوذَۡ﴿ (17)  أو بالدليل. ومتَسك   التقليد من تَّبأ كيف لريوا ،هذا قوله وقت واذكر ﴾إِبَۡر

بِيهَِ﴿ آبائهم أرشف فإنه ،التقليد من بد   هلم يكن مل إن ليقلدوه
َ
ِتاَبََرا ء ََإِنذِنَََوقَۡوِمهِۦ ََِۡل ِمذ  من بريء ﴾٢٦ََتۡعبُُدونَََم 

 ،أباه ليس آزر أن السنة أهل من الغفري اجلم   اتفق :تعاىل اهلل رمحه اآللويس قال )أقول: كممعبود أو عبادتكم

 .(هعم   هو وإنام

(14) ﴿َ ِيَإِلذ  ﴾٢٧ََسيَۡهِدينََِفَإِنذُهۥ﴿ فطرين الذي غري تعبدوهنا آهلة من بريء إنني :أي ﴾َفَطَرِنََٱَّلذ

 إليه. هداين ام وراء ما إىل سيهديني أو اهلداية. عىل سيثبتني

 يف ﴾َعقِبِهِۦَِفََبِتَاقِيَةَ َََكَِمَۢة﴿ التوحيد كلمة والسلم الصلة عليه إبراهيم وجعل أي: ﴾وََجَعلََهِتا﴿ (18)

يته  من يرجع ﴾٢٨َيَرِۡجُعونَََلََعلذُهمَۡ﴿ وعل جَل  توحيده إىل ويدعو تعاىل اهلل يوحد من أبداا  فيهم فيكون ،ذر 

. من بدعاء أرشك  وَحد 

 العمر يف باملد   وآباءهم قريش من ملسو هيلع هللا ىلص للرسول املعارصين هؤالء ﴾وََءابِتَا َءُهمَََۡهَُٰٓؤَل ءَََِمتذۡعُتََبَۡلَ﴿ (19)

ََّٰ﴿ الشهوات يف واهنمكوا لذلك فاغرتوا والنعمة، ﴿ القرآن أو التوحيد. دعوة   ﴾ٱۡۡلَقَََُّجِتا َءُهمَََُحتذ
ََورَُسولَ 

بِيَ  بنِي    أو ات.املعجز من له بام الرسالة ظاهر ﴾٢٩َمُّ  واآليات. باحلجج للتوحيد م 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىىېېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ییییىئىئىئېئېئ

 خبحبجبيئىئمئحئجئ
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ِتا﴿ (11)  ،رشارة زادوا ﴾٣٠ََكَّٰفُِرونَََبِهِۦَِإَونذِتاَِسۡحرَ ََهََّٰذاَقِتَالُوا َ﴿ غفلتهم عن لينب ههم ﴾ٱۡۡلَقَََُّجِتا َءُهمَََُولَمذ

َموا ،به واالستخفاف احلق معاندة رشكهم إىل فضموا  عليه الرسول واستحقروا به وكفروا سحراا  القرآن فس 

 والسلم. الصلة

َِلََلَۡوَلَََوقِتَالُوا َ﴿ (10) َََّٰٱلُۡقرَۡءانَََُهََّٰذاَنُز  ِنَََرَُجلَ َََعَ  والطائف مكة القريتني؛ إحدى من :أي ﴾ٱلَۡقۡريَتَۡيََِم 

 يليق ال عظيم منصب   الرسالة فإن ،الثقفي مسعود بن وعروة املغرية بن كالوليد واملال؛ باجلاه ﴾٣١ََعِظيمَ ﴿

 ال ،القدسية والكامالت بالفضائل بالتحيل النفس ِعظ م   تستدعي روحانية رتبة أهنا يعلموا ومل بعظيم. إال

 الدنيوية. بالزخارف التزخرف

ُهمَۡ﴿ (11)
َ
َََنۡنَُ﴿ النبوة بالرمحة واملراد حتكمهم. من وتعجيب جتهيل فيه إنكار   ﴾َرب َِك ََرَۡۡحََتَََيۡقِسُمونَََأ

عِيَشتَََبَيۡنَُهمَقََسۡمنَِتا ۡنَيِتا ََٱۡۡلَيَوَّٰةََِِفََُهمَۡمذ  يف أمرهم (خاصة تصغري) خويصة وهي ،تدبريها عن عاجزون وهم ﴾ٱِلُّ

 يكون أن يقتيض املعيشة وإطلق   اإلنسية؟ املراتب أعىل هي التي النبوة أمر يدب روا أن هلم أين فمن ،دنياهم

ََبعََۡفَۡوَقَََبۡعَضُهمَََۡوَرَفۡعنِتَا﴿ تعاىل اهلل من وحرامها حلهلا  وغريه الرزق يف التفاوت بينهم ناوأوقع ﴾َدَرَجَّٰتَ َض 

َتذِخذََ﴿ ِ ِتاََبۡعُضُهمَل  رَََبۡعض  ِتا  ينتظم وتضام   تآلف بينهم فيحصل ،حوائجهم يف بعضاا  بعضهم ليستعمل ﴾ُسۡخرِي  

 ،ترصف وال ذلك يف علينا هلم اعرتاض ال إنه ثم املقرَت. يف لنقص   وال املوَسع يف لكامل   ال ،العامل نظام بذلك

ِتاََخۡي َ﴿ يتبعها وما النبوة هذه يعني ﴾َرب َِكَََورَۡۡحَُتَ﴿ منه؟ أعىل هو فيام يكون فكيف ِمذ  من ﴾٣٢َََيَۡمُعونَََم 

 الدنيا. حطام

نََولَۡوَل َ﴿ (11)
َ
ةَ َٱَلذِتاُسََيَُكونَََأ مذ

ُ
عة يف الكفار رأوا إذا الكفر يف يرغبوا أن لوال ﴾َوَِّٰحَدةَ َأ م   س   وتنع 

هِلحَُّ ََعلۡنَِتا﴿ عليه فيجتمعوا الدنيا مّبِ ِتاَِۡلُيُوهِِهمََۡبِٱلرذِنَٰمۡحَيَۡكُفرََُلَِمنََّلذ ِنَُسُقف  ة ََم  ََعلَۡيَهِتا﴿ ومصاعد   ﴾َوَمَعِتارِجَََفِضذ
 الدنيا. حلقارة ،السطوح يعلون ﴾٣٣ََيۡظَهُرونََ
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َّٰب ِتاََوِۡلُيُوهِِهمَۡ﴿ (17) بَۡو
َ
ًراَأ َونَََ ََُيتذِكَََعلَۡيَهِتاََوُِسُ

 فضة. من ورسراا  أبواباا  أي: ﴾٣٤

ِتا َ﴿ (17) َُكََُِّإَون﴿ ذهباا  أو وزينة ﴾َوزُۡخُرف 
َّٰلَِكَ ِتاََذ ۡنيَِتا ََٱۡۡلَيَوَّٰةَََِمَتَّٰعََُلَمذ ََرب ِكَََِعندََََوٱٓأۡلِخَرةَُ،َٱِلُّ

 أن عىل داللة وفيه واملعايص. الكفر   ﴾٣٥َلِلُۡمتذقِيََ

 وإشعار   ،الدنيا يف ال اآلخرة يف العظيم هو العظيم

 جيتمع حتى للمؤمنني ذلك جيعل مل جلهأل بام

 باإِلضافة قليل متت ع   أنه وهو ،اإِليامن عىل الناس

 من فيه ملا ،األغلب يف به خمل   اآلخرة يف هلم ما إىل

 من قَل  )أقول: منها صيتخلَ  من قَل  اآلفات

 (.اآلخرة يستكسب حتى الدنيا من يتخَلص

 يتعام   ﴾ٱلرذِنَٰمۡحَذِۡكرَََِعنََيۡعُشَََوَمن﴿ (17)

 باملحسوسات اشتغاله لفرط عنه وي عرْض 

ِتاََلُۥَُنَقي ِۡضَ﴿ الشهوات يف واهنامكه ََلُۥََفُهوََََشۡيَطَّٰن 
. ويغويه يوسوسه ﴾٣٦َقَرِينَ   دائاما

وَنُهمََِۡإَونذُهمَۡ﴿ (14) بِيلَََِعنَََِلَُصدُّ  عن ﴾ٱلسذ

نذُهمََويَۡحَسبُونََ﴿ ي سلك أن حقه من الذي الطريق
َ
هََۡأ  .﴾٣٧َتَُدونََمُّ

(18) ﴿ََٰٓ ََوبَيۡنَكَََبَيِۡنَََيَّٰلَۡيَتَ﴿ :للشيطان العايش :أي ﴾قَِتاَلَ﴿ )املتعامي( العايش :أي ﴾َجِتا َءنِتَاَإِذَاََحتذ
 أنت. ﴾٣٨َٱلَۡقرِينََُفَبِۡئَسَ﴿ املغرب من املرشق ب عد   ﴾ٱلَۡمۡۡشَِقۡيََُِبۡعدََ

لَۡمتُمََۡإِذ﴿ التمني نم عليه أنتم ما :أي ﴾ٱۡلَوۡمَََيَنَفَعُكمَََُولَن﴿ (19)  أنفسكم ظلمتم أنكم صح إذ ﴾ظذ

نذُكمَۡ﴿ الدنيا يف
َ
 كنتم كام العذاب يف وشياطينكم أنتم تشرتكوا أن حقكم ألن ﴾٣٩َُمۡشََتُِكونَََٱلَۡعَذابََِِفََأ

 سببه. يف مشرتكني

نَتَ﴿ (71)
َ
فَأ
َ
مَذَتُۡسِمعََُأ وََۡٱلصُّ

َ
 هدايتهم عىل يقدر الذي هو ونيك أن من تعجيب إِنكار   ﴾ٱلُۡعۡمََََتۡهِديَأ

ََضَلَّٰلَ َِفََََكنََََوَمن﴿ بالصمم مقروناا  عمى عشاهم صار يثبح الضلل يف واستغراقهم الكفر عىل هنممتر   بعد
بِيَ   خيفى. ال ضلل يف متكنهم لذلك املوجب بأن إشعار فيه ﴾٤٠َمُّ

ِتا﴿ (70) نتَقُِمونَََِمۡنُهمَفَإِنذِتا﴿ عذاهبم كنبرص   أن قبل قبضناك فإِن :أي ﴾بَِكََنَۡذَهَبَذَفَإِمذ  ىِف  بعذاب ﴾٤١َمُّ

 واآلخرة. الدنيا

وَۡ﴿ (71)
َ
ِيَنُرِيَنذَكََأ ۡقتَِدُرونََََعلَۡيِهمَفَإِنذِتا﴿ العذاب من وعدناهم ما نريك أن أردنا إِن أو ﴾وََعۡدَنَُّٰهمََۡٱَّلذ َمُّ

 ي فوتوننا. ال   ﴾٤٢

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇ

ککککڑڑژژڈ

ڱڱڳڳڳڳگگگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ھھھھہہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئەئائائىىېېې

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 جئییییىئىئىئېئېئېئ
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ِيَ َفَٱۡستَۡمِسۡكَ﴿ (71) وِحَََبِٱَّلذ
ُ
َََّٰإِنذَكَ﴿ والرشائع اآليات من ﴾َك َإَِلََۡأ ۡستَقِيمَ َِصَرَّٰط ََََعَ  له. عوج ال ﴾٤٣َمُّ

 بحقه. قيامكم وعن القيامة، يوم عنه أي: ﴾٤٤َلُونَََ ََتُۡسََوََسوَۡفَََولَِقۡومَِك َ﴿ لك لرشف ﴾لذَكََََّلِۡكرَ َِإَونذُهۥ﴿ (77)

رَۡسلۡنِتَاََمنََۡۡلََ َََوۡسَ﴿ (77)
َ
َجَعلَۡنِتا﴿ دينهم وعلامء أممهم واسأل :أي ﴾ِتا َرُُّسلِنَََِمنََقۡبلَِكََِمنَأ

َ
َُدونََِِمنَأ

 االستشهاد به واملراد مللهم؟ من ملة يف جاءت وهل األوثان؟ بعبادة حكمنا هل ﴾٤٥َُيۡعبَُدونََََءالَِهةَ َٱلرذِنَٰمۡح

 فإنه ،له ويعادى في كَذب ابتدعه (بغريب ليس )أي: ببِْدع ليس أنه عىل والداللة ،التوحيد عىل األنبياء بإمجاع

 واملخالفة. التكذيب عىل محلهم ما أقوى كان

رَۡسلۡنَِتاََولََقدَۡ﴿ (77)
َ
َّٰتِنِتَا َأَِبَُموَِسَََّٰأ ي هِۦَفِرَۡعۡونَََإَِلََََّٰي َََفَقِتاَلَََوَمَلِ ََِرَُسوُلََإِن ِ  يريد ﴾٤٦َٱلَۡعَّٰلَِميََََرب 

َلُُلَْول﴿ :قوهلم ومناقضة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تسلية باقتصاصه ْرآنُ ُهَذاُن ز  ل ََُُعُُالْق  نَُُرَج  يمُ ُالَْقْرَيتَْيُهُمه  ﴾َعظه
 فيها. ليتأملوا التوحيد إىل والسلم الصلة عليه موسى بدعوة واالستشهاد .[10 :الزخرف]

ِتا﴿ (74) َّٰتِنِتَا َأَِبََجِتا َءُهمَفَلَمذ ِنَۡهِتاَُهمَإِذَاََي  ها.في يتأملوا ومل رأوها ما أول هبا استهزؤوا أي: ﴾٤٧َيَۡضَحُكونَََم 
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ِنََۡنُرِيِهمََوَمِتا﴿ (78) َََءايَةَ َم  ۡكَِبََُِهَََإِلذ
َ
َِمنََۡأ

ۡختَِهِتا َ
ُ
 ،اإِلعجاز درجات أقىص بالغة هي إال ﴾أ

 إليها يقاس مما أكّب أهنا فيها الناظر حيسب بحيث

 إِاَل  أو بالكّب. الكل وصف واملراد اآليات. من

 عىل مفَضلة ،اإلعجاز من بنوع خمتصة وهي

َخۡذَنَُّٰهم﴿ االعتبار بذلك غريها
َ
 ﴾بِٱلَۡعَذاِبَََوأ

 ﴾٤٨َيَرِۡجُعونَََلََعلذُهمَۡ﴿ واجلراد والطوفان كالسنني

 رجوعهم. يرجى وجه عىل

يُّهََََوقِتَالُوا َ﴿ (79)
َ
ِتاِحرَََُيَٰٓأ  يف بذلك ناد وه ﴾ٱلسذ

 وفرط (عنادهم )أي: شكيمتهم لشدة احلال تلك

ون كانوا ألهنم أو محاقتهم.  ساحراا  راملاه العامل ي سم 

 العذاب عنا فيكشف لنا لِتدع   :أي ﴾َربذَكََََلِتَاَٱۡدعَُ﴿

 من أو النبوة. من عندك بعهده ﴾ِعنَدكََََعِهدَََبَِمِتا﴿

 عمن العذاب يكشف أن أو دعوتك. يستجيب أن

ِهد   باِم أو اهتدى. ك   ع   اإِليامن وهو به فوفيت ِعنْد 

 نا.ل تدعو أن برشط ﴾٤٩َلَُمۡهتَُدونَََإِنذنِتَا﴿ والطاعة

ِتا﴿ (71)  باالهتداء. عهدهم نكث فاجؤوا ﴾٥٠َيَنُكثُونَََُهمََۡإِذَاَٱلَۡعَذاَبَََعۡنُهمَََُكَشۡفنِتَاَفَلَمذ

 العذاب كشف بعد بينهم فيام أو جممعهم. يف ﴾قَۡوِمهِۦَِفَ﴿ بمناديه أو بنفسه ﴾فِرَۡعۡونَََُونِتَاَدىََّٰ﴿ (70)

ََّٰقوۡمََِقَِتاَلَ﴿ بعضهم يؤمن أن خمافة عنهم لَيَۡسَََي
َ
ََِِمۡصَََُملُۡكََِلََأ نَۡهَّٰرَََُوَهَِّٰذه

َ
 ﴾ََتِۡت  ََِمنَََتۡرِي﴿ النيل أهنار ﴾ٱۡۡل

فََلَ﴿ جنايت يف يدَي  بني أو أمري. أو قرصي حتت
َ
ونَََأ  ذلك. ﴾٥١َُتبِۡصُ

مَۡ﴿ (71)
َ
نِتَا ََأ

َ
ِنَۡ﴿ والبسطة اململكة هذه مع ﴾َخۡي ََأ ِيََهََّٰذاَم   يستعد ال حقري ضعيف ﴾َمِهيَ َُهوَََٱَّلذ

تة من به ملا ،الكلم   ﴾٥٢َيُبِيََُيََكِتادَََُوَلَ﴿ سةللرئا  يصلح فكيف (اللسان يف احلاصلة العقدة )أي: الر 

 منه. خري أين فتعلمون تبرصون أم تبرصون؟ أفل :واملعنى للرسالة؟

لِۡقَََفَلَۡوَل َ﴿ (71)
ُ
ۡسوَِرة َََعلَۡيهََِأ

َ
ِنَأ ََم  َهب 

 إذا كانوا إذ صادقاا. كان إن امل ْلك مقاليد عليه ألقي فهل أي: ﴾ذَ

وَۡ﴿ ذهب من وطوق بسوار وطَوقوه سَوروه رجلا  سَودوا
َ
 ،به مقرونني ﴾٥٣َُمۡقََتِنِيَََٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَََُمَعهَََُجِتا ءَََأ

قونه. أو يعينونه  يصد 

(77) ﴿َ  (عقوهلم )أي: أحلمهم فاستخَف  أو ،مطاوعته يف ةاخلفَ  منهم فطلب ﴾قَۡوَمُهۥَفَٱۡستََخفذ

َطِتاُعوهُ َ﴿
َ
ِتاَََكنُوا ََإِنذُهمَۡ﴿ به أمرهم فيام ﴾فَأ َِّٰسقِيَََقَۡوم   الفاسق. ذلك أطاعوا فلذلك ﴾٥٤ََف
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ِتا َ﴿ (77) ضبونا ﴾َءاَسُفونِتَاَفَلَمذ ۡغَرۡقَنَُّٰهمََِۡمۡنُهمََۡٱنتََقۡمنِتَا﴿ والعصيان العناد يف باإِلفراط أغ 
َ
ۡۡجَعِيَََفَأ

َ
 ﴾٥٥َأ

. يف  اليم 

ِتاَسلَََفََجَعلَۡنَُّٰهمَۡ﴿ (77) َ﴿ عقاهبم مثل استحقاق يف به يقتدون ،الكفار من بعدهم ملن قدوةا  ﴾ف  ََوَمثَل 
ث ل كم :هلم فيقال ،األمثال مسري تسري عجيبة قصة أو هلم. وعظةا  ﴾٥٦َل ٓأِۡلِخرِينََ ث ل   م   فرعون. قوم م 

ِتا﴿ (74)  :تعاىل قوله يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جادل ملا الزبعري ابن ضبه :أي ﴾َمثًَلَََمۡريَمَََٱۡبنَََُُضَِبَََولَمذ

مُْ﴿ ونََُُوماُإهنَك  نَُُْتْعب د  ُُاّلَلُهُد ونُهُمه  وهم كتاب أهل النصارى :قال بأن غريه أو .[98 :األنبياء] ﴾َجَهَنمََُُحَصب 

ُوَْسئَْلُ﴿ :تعاىل قوله عىل أو بذلك. أوىل وامللئكة ،اهلل ابن أنه ويزعمون والسلم الصلة عليه عيسى يعبدون
رْسََُُمنُْ

َ
نُُْنالُْأ نَُُْقبْلهَكُُمه لهناُمه بد كام نعبده أن يريد والسلم الصلة عليه حممداا  أن أو .[77 :الزخرف] ﴾ر س   ع 

ونََ﴿ املثل هذا من ﴾ِمۡنهَُ﴿ قريش ﴾قَۡوُمَكََإِذَا﴿ املسيح ون ﴾٥٧َيَِصدُّ  صار ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن لظنهم فرحاا  يضج 

ماا   به. ملز 

َّٰلَِهتُنِتَاََوقِتَالُو ا َ﴿ (78)
َ
مَََۡخۡيَ ََءأ

َ
 يف كان فإن والسلم؟ الصلة عليه عيسى أم عندك خري آهلتنا :أي ﴾ُهَو ََأ

 اهلل ابن ويكون يعبد أن جاز فإذا والسلم؟ الصلة عليه عيسى أم خري امللئكة آهلتنا أو معه. آهلتنا فلتكن النار

بُوهَََُمِتا﴿ آهلتنا وندع فنعبده ؟ملسو هيلع هللا ىلص حممد أم خري آهلتنا أو بذلك. أوىل آهلتنا كانت تعاىل ََلََكََََضَ  ما ﴾َجَدَل  ََإِلذ

 شداد ﴾٥٨ََخِصُمونَََقَوۡمَ َُهمََۡبَۡلَ﴿ الباطل من احلق لتمييز ال ،واخلصومة اجلدل ألجل إال املثل هذا ضبوا

 .(اخلصومة يف التامدي أي:) جاجاللَ  عىل حراص ،اخلصومة

ََُهوَََإِنَۡ﴿ (79) ۡنَعۡمنِتَاََعبۡدَ َإِلذ
َ
ََوََجَعلَۡنَّٰهَُ﴿ ةبالنبو ﴾َعلَيۡهََِأ َِنَ ﴿ السائر كاملثل عجيباا  أمراا  ﴾َمثَل  ِ َٰٓءِيَلََۡل   ﴾٥٩َإِۡسَر

 الشبهة. لتلك املزيح كاجلواب وهو

 بدلكم جلعلنا أو أب. غري من عيسى وَلدنا كام رجال   يا منكم لوَلدنا ﴾ِمنُكمَََّلََعلۡنِتَاَنََشِتا ءَََُولَوَۡ﴿ (71)

﴿
َلَٰٓئَِكةَ  ۡرِضََِفََمذ

َ
 والسلم الصلة عليه عيسى حال أن واملعنى األرض. يف خيلفونكم ملئكة ﴾٦٠َلُُفونَََُيََۡٱۡۡل

 ممكنة ذوات أهنا حيث من مثلكم امللئكة وأن ذلك، من أعجب هو ما عىل قادر تعاىل فاهلل عجيبة كانت وإن

 وتعاىل؟ سبحانه اهلل إىل واالنتساب األلوهية استحقاق هلم أين فمن إبداعاا، خلقها جاز كام توليداا  خلقها حيتمل
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 الصلة عليه عيسى وإن ﴾ِإَونذُهۥ﴿ (70)

ِتاَعةَِلَعِلۡمَ ﴿ والسلم  من نزوله أو حدوثه ألن ﴾ل ِلسذ

ها. به ي علم الساعة أرشاط  املوتى احياء ألن أو دنو 

 الضمري وقيل: عليه. تعاىل اهلل قدرة عىل يدل

 ليهاع والداللة بالساعة اإلعلم فيه فإن للقرآن،

نَ  ف ل ﴾بَِهِتاََتۡمََتُنَذَفََلَ﴿  ﴾وَٱهذبُِعوِنَ ﴿ فيها تشك 

 قول هو وقيل: رسويل. أو رشعي أو هداي واتبعوا

 أدعوكم الذي ﴾َهََّٰذا﴿ يقوله أن أ ِمر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

َ﴿ إليه ۡستَقِيمَ َِصَرَّٰط   سالكه. يضل ال ﴾٦١َمُّ

نذُكمَََُوَلَ﴿ (71) ۡيَطَُّٰن ََيَُصدذ  املتابعة عن ﴾ٱلشذ

َ َلَُكمََۡإِنذُهۥ﴿ بِيَ ََعُدو   بأن ،عداوته ثابت ﴾٦٢َمُّ

 للبلية. وعرضكم اجلنة عن أخرجكم

 باملعجزات. ﴾بِٱۡۡلَي َِنَّٰتََِعِيَسََََّٰجِتا ءََََولَمذِتا﴿ (71)

َقَِتاَلَ﴿ الواضحات بالرشائع أو اإِلنجيل. بآيات أو
 بالرشيعة أو ،باإِلنجيل ﴾بِٱۡۡلِۡكَمةَِِجۡئتُُكمَقَدَۡ

﴿ََ ِ َبي 
ُ
ِيََبۡعَضََلَُكمََوِۡل  وهو ﴾فِيهَِ َََتۡتَلُِفونَََٱَّلذ

َََفَٱتذُقوا َ﴿ لبيانه يبعثوا مل والسلم الصلة عليهم األنبياء فإن ،الدنيا بأمر يتعلق ما ال ،الدين أمر من يكون ما َٱّللذ
ِطيُعونَِ

َ
 وعل. جل عنه أبلغه فيام ﴾٦٣ََوأ

(77) ﴿
َََإِنَذ ََُهوَََٱّللذ ِ  والتعبد التوحيد اعتقاد وهو ،فيه بالطاعة أمرهم ملا بيان   ﴾ۡعبُُدوهُ َفَٱََوَربُُّكمَََۡرب 

َََهََّٰذا﴿ بالرشائع ۡستَقِيمَ َِصَرَّٰط   الصلة عليه عيسى كلم تتمة وهو ،األمرين جمموع إىل اإِلشارة ﴾٦٤َمُّ

 ذلك. يف للطاعة املقتيض هو ما عىل يدل تعاىل اهلل من استئناف أو ،والسلم

ۡحَزاُبََفَٱۡختَلََفَ﴿ (77)
َ
ق   ﴾ٱۡۡل بة الِفر   من والنصارى اليهود أو النصارى. بني من ﴾بَيۡنِِهۡمَ َِمنَ ﴿ املتحز 

﴿ إليهم هو املبعوث قومه بني
ِينَََفََوۡيلَ  بني من ﴾َظلَُموا ََل َِّلذ ِلمَ َيَۡومَ ََعَذاِبََِمنَۡ﴿ املتحز 

َ
 القيامة. هو ﴾٦٥َأ

ََيَنُظُرونََََهۡلَ﴿ (77) ِتاَعةَََإِلذ وا لَِلِذين   أو لقريش مريالض ﴾ٱلسذ ل م  ن﴿ ظ 
َ
تِيَُهمَأ

ۡ
 إال ينظرون هل :أي ﴾هَأ

﴿ الساعة إتيان
افِل ون   ﴾٦٦َيَۡشُعُرونََََلََوَُهمَۡ﴿ فجأة ﴾َبۡغتَةَ   هلا؟ وإنكارهم الدنيا بأمور الشتغاهلم عنها غ 

ِخلذ ءَُ﴿ (74)
َ
َََبۡعُضُهمََۡيَۡوَمئِذ َ﴿ األحَباء ﴾ٱۡۡل  )أي: قل  الع   النقطاع يومئذ يتعادون أي: ﴾َعُدوَيَِۡلَۡعض 

َ﴿ للعذاب سبباا  له (يتحاب ون )أي: يتخال ون كانوا ما لظهور العلقة(  يف كانت ملا خَلتهم فإنَ  ﴾٦٧َٱلُۡمتذقِيَََإِلذ

 أرسلو القرآن زلوأن العقل أعطانا تعاىل فاهلل ،هؤالء من نكون أن علينا )أقول: اآلباد أبد نافعة تبقى تعاىل اهلل
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 .(بيننا فيام اخلَلة هذه ضعفت وعل جل الرب عن غفلتنا بسبب لكن ،والسلم الصلة عليه املصطفى حممداا 

َََلَََيَّٰعِبِتَادَِ﴿ (78) نتُمَََۡوَل ََٱۡلَوۡمََََعلَۡيُكمَََُخوۡف 
َ
 اهلل يف وناملتحاب   املتقون به ينادى ملا حكاية   ﴾٦٨َََتَۡزنُونَََأ

 يومئذ. تعاىل

(79) ﴿َِ َّٰتِنِتَاأَِبََءاَمنُوا ََينََٱَّلذ  خملصني. :أي ﴾٦٩َُمۡسلِِميََََوََكنُوا َ﴿ للمنادى صفة ﴾َي

نتُمََۡٱَّۡلَنذةَََٱۡدُخلُوا َ﴿ (41)
َ
ۡزَوَُّٰجُكمََۡأ

َ
ونََ﴿ املؤمنات نساؤكم ﴾َوأ ون ﴾٧٠ََُتَِۡبُ  عىل أثره يظهر رسوراا  ترس 

 فيه. يبالغ إكراماا  تكرمون أو ،وجوهكم

ََِهمَعلَيََُۡيَطِتاُفَ﴿ (40) ِنَبِِصَحِتاف  َهبَ َم 
َ َذَ ۡكَواب 

َ
 ،كوب مجع :واألكواب ،صحفة مجع :الصحاف ﴾َوأ

نُفُسََتَۡشتَِهيهَََِمِتا﴿ اجلنة ويف ﴾َوفِيَهِتا﴿ له العروة كوز وهو
َ
ۡعُيُ َََوهَََّلََُّٱۡۡل

َ
 بعد تعميم وذلك بمشاهدته. ﴾ٱۡۡل

د   ما ختصيص ع  نتُمَۡ﴿ والتلذذ التنعم يف الزوائد من ي 
َ
ونَََفِيَهِتاََوأ  لكلفة موجب   زائل   نعيم كل فإن ﴾٧١ََخَِِّٰلُ

 للتحرس. ومستعقب الزوال وخوف احلفظ (ملشقة )أي:

ورِۡثتُُموَهِتاَٱلذِتَ َٱَّۡلَنذةَََُوهِلَۡكَ﴿ (41)
ُ
 العامل. عليه خيلفه ألنه ،باملرياث العمل جزاء شبَه ﴾٧٢ََتۡعَملُونَََُكنتُمََۡبَِمِتاَأ

َِّٰكَهة ََفِيَهِتاَلَُكمَۡ﴿ (41) ِۡنَهِتاَثَِية َكََََف ُكلُونَََم 
ۡ
ها ﴾٧٣َهَأ  ولعل نوعها. ودوام لكثرهتا ،تأكلون بعض 

 من هبم كان ملِا اجلنة نعائم سائر إىل باإلضافة حقري وهو القرآن يف وتكريره وامللبس باملطاعم التنعم تفصيل

 .(الدنيا يف) والفاقة الشدة
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(47) ﴿
 ،اإِلجرام يف الكاملني ﴾ٱلُۡمۡجرِِميَََإِنَذ

ونََََجَهنذمََََعَذابََِِفَ﴿ الكفار وهم  .﴾٧٤ََخَِِّٰلُ

َََُلَ﴿ (47) َوَُهمَۡ﴿ عنهم خيفف ال ﴾َعۡنُهمََُۡيَفَتذ
 النجاة. من آيسون ﴾٧٥َُمۡبلُِسونََ﴿ العذاب يف ﴾فِيهَِ

ََوَلَِّٰكن﴿ )بالعذاب( ﴾َظلَۡمَنَُّٰهمَََۡوَمِتا﴿ (47)
َّٰلِِميَََُهمََََُكنُوا َ  أنفسهم )لتعريض ﴾٧٦َٱلظذ

 (.]املقتطف[ الداخل للعذاب

ََّٰمَّٰلُِكَََونِتَاَدۡوا َ﴿ (44)  ﴾َربَُّك َََعلَۡينِتَاَِلَۡقِضَََي

 ينايف ال وهو علينا. يقيض أن ربنا سْل  :واملعنى

 رفع )أي: جؤار فإنه (يأسهم )أي: إبلسهم

 الشدة فرط من للموت ومتن   (عبالترض   الصوت

َِّٰكثُونَََإِنذُكمَقِتَاَلَ﴿  بموت لكم خلص ال ﴾٧٧َمذ

 بغريه. وال

 باإِلرسال ﴾بِٱۡۡلَق ََِِجۡئَنَُّٰكمَلََقدَۡ﴿ (48)

 مالك جواب بعد جواهبم توىل تعاىل فكأنه واإِلنزال.

ُكمَََۡوَلَِّٰكنَذ﴿ ۡكََثَ
َ
 اتباعه يف ملا ﴾٧٨ََكَّٰرُِهونَََلِلَۡحق ََِأ

 اجلوارح. (إتعاب )أي: وإدآب النفس إتعاب من

مَۡ﴿ (49)
َ
بَۡرُمو ا ََأ

َ
اَأ ۡمر 

َ
هو احلق تكذيب يف ﴾أ  يف أمراا  ﴾٧٩َُمِۡبُِمونَََفَإِنذِتا﴿ كراهته عىل يقترصوا ومل رد 

 هبم. كيدنا ﴾ُمِۡبُِمونَََفَإِنذِتا﴿ والسلم ةالصل عليه بالرسول كيدهم من أمراا  املرشكون أحكم أم أو جمازاهتم.

  :قوله ويؤيده

مَۡ﴿ (81)
َ
نذِتاََُيَۡسبُونَََأ

َ
َُّٰهمَ ﴿ بذلك أنفسهم حديث   ﴾ِِسذُهمََۡنَۡسَمعَََُلََأ  نسمعهام ﴾بََلََّٰ﴿ وتناجيهم ﴾َوجَنَۡوى

يِۡهمَۡ﴿ ذلك مع واحلفظة ﴾َورُُسلُنَِتا﴿  ذلك. ﴾٨٠َيَۡكتُبُونََ﴿ هلم ملزمة ﴾َِلَ

نِتَا َََوَِلَ َلِلرذِنَٰمۡحَََكنَََإِنَقُۡلَ﴿ (80)
َ
ُلََفَأ وذ

َ
 وبام تعاىل باهلل أعلم يكون ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن منكم. ﴾٨١َٱلَۡعَّٰبِِدينَََأ

 ذلك من يلزم وال ،ولده تعظيم الوالد تعظيم وِمنْ  ،تعظيمه يوجب ما بتعظيم وأوىل ،يصح   ال وبام له يصح  

 :تعاىل كقوله ،الوجوه أبلغ عىل نفيهام املراد بل ،املحال يستلزم قد املحال إذ ،له وعبادته الولد كينونة صحة

ماُاكنَُُلَوُْ﴿ هَهةُ ُفهيهه نِتَا َ﴿ ،مستحيل هذا :﴾َوَِلَ َلِلرذِنَٰمۡحَََكنَََإِنَقُۡلَ﴿ )أقول: [11 :األنبياء] ﴾لََفَسَدتاُاّلَلُ ُإهَلُُآل
َ
 ﴾فَأ

ُلَ﴿ بأمره وأقوم أعبده وذ
َ
 أبدع] واستدالالا  بداهة باطل املقَدم لكن ،لوالده إكراماا  له املعظ مني :أي :﴾ٱۡلَعَّٰبِِدينَََأ

 .([القرآن أي جلميع البيان

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ککککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳڳگگگگ

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھہہہہۀۀڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ائىىېېېېۉۉۅ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئی
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ََُِسۡبَحَّٰنََ﴿ (81) َمََّٰوَّٰتَََِرب  ََٱلسذ
َ
ََِۡرِضََوٱۡۡل ِتاَٱلَۡعۡرِشَََرب   .ولد ذا كونه عن ﴾٨٢َيَِصُفونََََعمذ

ََّٰ﴿ دنياهم يف ﴾َويَلَۡعبُوا َ﴿ باطلهم يف ﴾َُيُوُضوا ََفََذرُۡهمَۡ﴿ (81) َُّٰقوا َََحتذ ِيَيَۡوَمُهمََُيَُل  أي: ﴾٨٣َيُوَعُدونَََٱَّلذ

 اآلخرة. يف معذبون لوهبمق عىل مطبوع وأهنم ،هوى واتباع جهل هذا قوهلم أن عىل داللة وهو القيامة. يوم

ِيَوَُهوََ﴿ (87) َمِتا ءََِِفََٱَّلذ َّٰه ََٱلسذ ۡرِضَََوِّفََإَِل
َ
 ﴾٨٤َٱلَۡعلِيمََُٱۡۡلَِكيمََُوَُهوََ﴿ فيهام ي عبد ألن مستِحق   ﴾إَِلَّٰه َ َٱۡۡل

 عليه. كالدليل

ِيََوَتبِتَاَركََ﴿ (87) َمََّٰوَّٰتََُِملُۡكَََلُۥَٱَّلذ ۡرِضََٱلسذ
َ
ِتاَعةَِِعلۡمََُوَِعنَدهُۥ﴿ واءكاهل ﴾بَيۡنَُهَمِتاََوَمِتاََوٱۡۡل  العلم ﴾ٱلسذ

 للجزاء. ﴾٨٥َهُرَۡجُعونَََِإَوَلۡهَِ﴿ فيها القيامة تقوم التي بالساعة

ِينََََيۡملُِكَََوَلَ﴿ (87) َفََّٰعةَََُدونِهََِِمنَيَۡدُعونَََٱَّلذ َ﴿ تعاىل اهلل عند شفعاؤهم أهنم زعموا كام ﴾ٱلشذ ََمنَإِلذ
 بالتوحيد. ﴾٨٦َُمونَََيۡعلَََوَُهمََۡبِٱۡۡلَق َََِشِهدََ

َۡلَُهمََولَئِن﴿ (84)
َ
نَََۡسأ ُ َََلَُقولُنَذ﴿ املعبودين أو العابدين سألت ﴾َخلََقُهمََۡمذ  من فيه املكابرة لتعذر ﴾ٱّللذ

ََّٰ﴿ ظهوره فرط نذ
َ
 غريه. عبادة إىل عبادته عن ي رصفون ﴾٨٧َيُۡؤفَُكونَََفَأ

َِ﴿ السلمو الصلة أفضل عليه الرسول وقول ﴾َوقِيلِهِۦ﴿ (88) ََّٰرب  ََقَۡوم َََهَُٰٓؤَل ءََِإِنَذََي  ﴾.٨٨َيُۡؤِمنُونَََلذ

َّٰم َ ََوقُۡلَ﴿ إيامهنم من آيساا  دعوهتم عن فأعرض ﴾َعۡنُهمََۡفَٱۡصَفحَۡ﴿ (89)  ومتاِركة   منكم تسل م   ﴾َسَل

 هلم. وهتديد والسلم الصلة عليه للرسول تسلية   ﴾٨٩ََيۡعلَُمونَََفََسوَۡفَ﴿

 زخرفال سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 
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¬ 
 الدخان سورة

ذ ﴿ قوهل: إال مكيَّة،  إ
 يهو ﴾ابذ ذَ عَ الْ  وافُ شذ كَ  انَّ

 ةآي ومخسون تسع
 الواو ﴾٢َٱلُۡمبِيَََِوٱۡلِكَتَّٰب١َََِحمَ ﴿ (1ـ0)

م.  القرآن. :املبني والكتاب للقس 

نَزلَۡنَّٰهََُإِنذِتا َ﴿ (1)
َ
َبََّٰرَكة  َََلۡلَة ََِفََأ  القدر ليلة يف ﴾مُّ

 شعبان من النصف ليلة وهي )أقول: الّباءة أو

 أو إنزاله. فيها ابت ِدئ .(العلامء بني اختلف عىل

 املحفوظ، اللوح من الدنيا سامء إىل مجلة فيها أ نِزل

 لذلك؛ وبركت ها نجوماا. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عىل أ نِزل ثم

 والدنيوية، الدينية للمنافع سبب القرآن نزول فإن

 الدعوة وإجابة والرمحة امللئكة نزول من فيها ملا أو

 ﴾٣َُمنِذرِينَََُكنذِتاَإِنذِتا﴿ األقضية وف ْصلِ  النعمة وق ْسمِ 

 .لإلنزال املقتيض هو

ۡمرَ َُكََُُّيۡفَرُقََفِيَهِتا﴿ (7)
َ
إِنَ  ﴾٤ََحِكيمَ َأ  القرآن فيها ينزل أن استدعى املحكمة األمور مفرق كوهنا ف 

ل ُ﴿ :تعاىل لقوله ،القدر ليلة الليلة أن عىل داللة ذلك يف يكون أن وجيوز عظائمها. من هو الذي َُتََنَ
وحُ ُالَْملئهَكةُ  مُُْبهإهْذنُهُفهيهاَُوالر  ُُنُْمُهَُرب هه ْمرُ ُك  

َ
 .[7 :القدر] ﴾أ

ا﴿ (7) ۡمر 
َ
ِنََۡأ َُكنذِتاَإِنذِتا﴿ لألمر تفخيم مزيد وهو حكمتنا. مقتىض عىل عندنا من حاصلا  :أي ﴾ِعنِدنِتَا  ََم 

 .﴾٥َُمرِۡسلِيََ

(7) ﴿
ِنَرَۡۡحَةَ  ب َِك ََم   ألجل العباد إىل بالكتب الرسل إرسال عادتنا من ألن القرآن أنزلنا إنا :أي ﴾رذ

ِميعََُُهوَََإِنذُهۥ﴿ عليهم ةالرمح  ،لربوبيته حتقيق بعده بام وهو أحواهلم. ويعلم العباد أقوال يسمع ﴾٦َٱلَۡعلِيمََُٱلسذ

 وعل. جل صفاته هذه ملن إال حتق ال فإهنا

(4) ﴿َِ َمََّٰوَّٰتَََِرب  ۡرِضََٱلسذ
َ
وقِنِيَََُكنتُمَإِنَبَيۡنَُهَمِتا  َََوَمِتاََوٱۡۡل  العلوم. يف يقاناإل أهل من كنتم إن :أي ﴾٧َمُّ

ئلتم إذا إقراركم يف موقنني كنتم أو  قلنا. كام األمر أن علمتم ،اهلل فقلتم خلقها؟ من :س 

َّٰهََََل َ﴿ (8) ََإَِل ۦ﴿ وتعاىل سبحانه سواه خالق ال إذ ﴾ُهوَََإِلذ ََربُُّكمَۡ﴿ تشاهدون كام ﴾َويُِميُتَ َيُۡحِ
َ لِيََََءابِتَا ئُِكمَََُوَربُّ وذ

َ
 ﴾.٨َٱۡۡل

َخِتانََُِسوَرةَُ  اِلُّ

¬ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککککڑڑژژڈ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےےھھھھہہہہۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئەئەئائائىىېې

 ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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 موقنني. لكوهنم رد   ﴾٩َيَلَۡعبُونََََشك َ َِفََُهمََۡبَۡلَ﴿ (9)

ِتََيَوۡمََ﴿ هلم فانتظر ﴾فَٱۡرهَقِۡبَ﴿ (01)
ۡ
َمِتا ءََُهَأ بِيَ َبُِدَخِتانَ َٱلسذ  إن قيل: املدارك: يف النسفي قال) ﴾١٠َمُّ

 نيسن عليهم واجعلها مرض، عىل وطأتك اشدد اللهم فقال: عليهم دعا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عىل استعصت لّما قريشاا 

ث وكان الدخان، واألرض السامء بني يرى الرجل وكان اجلي ف، أكلوا حتى اجلهد فأصاهبم يوسف، كسني  حيد 

 القيامة. يوم أو الساعة، أرشاط من املعدود الدخان ظهور يوم أو (الدخان من يراه وال صوته فيسمع الرجل  

ِلمَ ََعَذاب َََهََّٰذا﴿ هبم حييط ﴾ٱَلذِتاَسَ ََيۡغَشَ﴿ (00)
َ
  :يقولون .﴾١١َأ

بذنِتَا﴿ (01)  عنهم. العذاب كشف إن باإِليامن وعد   وهو ﴾١٢َُمۡؤِمنُونَََإِنذِتاَٱلَۡعَذاَبَََعنذِتاَٱۡكِشۡفََرذ

(01) ﴿ََّٰ نذ
َ
ِۡكَرىَََّٰلَُهمََُأ بِيَ َرَُسولَ ََجِتا َءُهمَََۡوقَدَۡ﴿ احلالة؟ هبذه يتذكرون وكيف هلم أين من ﴾ٱَّل   بنَي  ﴾١٣َمُّ

 واملعجزات. اآليات من اإلذكار إجياب يف منها أعظم هو ما هلم

ۡنُونَ َُمَعلذمَ ََوقِتَالُوا َََعۡنهََُهََولذۡوا ََُثمَذ﴿ (07)  ،ثقيف   لبعضِ  أعجمي   غلم   يعل مه :بعضهم قال :أي ﴾١٤َُّمذ

. إنه :آخرون وقال ْن ون   جم 

فع دعا المَّّ فإنه ،والسلم الصلة عليه النبي بدعاء ﴾ٱلَۡعَذابََََِكِشُفوا ََإِنذِتا﴿ (07)  :أي ﴾قَلِيًل َ﴿ القحط ر 

ن .(العذاب كشف عقب )أي: الكشف َب غِ  الكفر إىل ﴾١٥َََع ئُِدونَََإِنذُكمَۡ﴿ قليلا  زماناا   بام الدخان فرَس  وم 

وا صاحوا )أي: بالدعاء الكفار غَوث الدخان جاء إذا :قال األرشاط من هو  اهلل فيكشفه ،(للغوث طلباا  وناد 

ون. عنهم يكشفه فريثام ،أربعني بعد عنهم تعاىل  يرتد 

 ﴾١٦َُمنتَقُِمونَََإِنذِتا﴿ (بشدة األخذ والبطش:) بدر يوم أو القيامة. يوم ﴾ٱلُۡكِۡبَىَََٰٓٱۡۡلَۡطَشةََََنبِۡطُشََيَوۡمََ﴿ (07)

ولة التناول وهو بطشهم؛ عىل امللئكة نحمل أو هبم. باطشة الكّبى البطشة نجعل :أي طوة )أي: بِص   .(بِس 

 أو إليهم. والسلم الصلة عليه موسى بإرسال امتحنَاهم ﴾فِرَۡعۡونَََقَۡومََََقۡبلَُهمَََۡفتَنذِتاََولََقدَۡ﴿ (04)

 ،املؤمنني عىل أو ،تعاىل اهلل عىل ﴾١٧ََكرِيمَ َرَُسولَ َوََجِتا َءُهمَۡ﴿ عليهم الرزق وتوسيع باإِلمهال الفتنة يف أوقعناهم

 حسبه. وفضل نسبه لرشف نفسه يف أو

(08) ﴿َ
َ
و ا ََنَۡأ دُّ

َ
ِ ََِعبِتَادَََإَِلَذَأ وا بأن أو معي. وأرسلوهم إيلَ  أد وهم بأن ﴾ٱّللذ  اإِليامن من تعاىل اهلل حق إيلَ  أد 

َ﴿ تعاىل اهلل عباد يا الدعوة وقبول ِميَ َرَُسول ََلَُكمََۡإِن ِ
َ
م غري   ﴾١٨َأ  أو ،صدقه عىل املعجزات لداللة ،مَته 

 وحيه. عىل إياه تعاىل اهلل الئتامن
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ن﴿ (09)
َ
َََوأ َََتۡعلُوا ََلذ ِ ََََعَ  تتكَّبوا وال ﴾ٱّللذ

َ ﴿  ورسوله بوحيه باالستهانة عليه َاتِيُكمءَََإِن ِ
بِيَ َبُِسلَۡطَّٰنَ   .(واضحة بحجة )أي: ﴾١٩َمُّ

(11) ﴿َ ََُعۡذُتََِإَون ِ ِ  التجأت   ﴾َوَرب ُِكمََۡبَِرب 

ن﴿ عليه وتوكلت إليه
َ
 تؤذوين أن ﴾٢٠َهَرُۡۡجُونََِأ

 تقتلوين. أن أو ،شتاما  أو ضباا 

 فكونوا ﴾٢١َفَٱۡعََتِلُونََِِلََهُۡؤِمُنوا ََلذمََِۡإَون﴿ (10)

، وال عيلَ  ال مني، بمعزل  بسوء إيلَ  تتعَرضوا وال يِل 

ْم. فيه ما إىل دعاكم من جزاء ليس فإنه ك   فلح 

َۥ َفََدَعََ﴿ (11) ﴿ كذبوه ما بعد ﴾َربذُه
نَذ
َ
َأ

ۡرُِمونَََقَوۡم َََهَُٰٓؤَل ءَِ  بالدعاء تعريض   وهو ﴾٢٢َُّمُّ

 دعاء. سامه ولذلك ،به استوجبوه ما بذكر عليهم

ِۡسَِ﴿ (11)
َ
 أ رْسِ  :فقال :أي ﴾َلًۡلََبِعِبَِتادِيَفَأ

تذبَُعونَََإِنذُكم﴿  إذا وجنوده فرعون يَتبعكم ﴾٢٣َمُّ

 بخروجكم. علموا

 فجوة ذا مفتوحاا  ﴾رَۡهًوا ََٱۡۡلَۡحرََََوٱهُۡركَِ﴿ (17)

 القبط ليدخله شيئاا  منه تغري   وال ،بعصاك ترضبه وال ،جاوزته ما بعد هيئته عىل ساكناا  أو واسعة. (فرجة أي:)

ۡغَرقُونَََُجندَ َإِنذُهمَۡ﴿  .﴾٢٤َمُّ

َّٰتَ َِمن﴿ تركوا اا كثري ﴾هََرُكوا َََكمَۡ﴿ (17ـ17) افِل ﴾٢٦ََكرِيمَ ََوَمَقِتامَ ََوُزُروعَ  ٢٥َوَُعيُونَ ََجنذ  مزَينة حم 

 .(االحتفال مكان وهو حمفل، مجع واملحافل:) حسنة ل  ومناز

م ﴾َوَنۡعَمة َ﴿ (14) مني. ﴾٢٧ََفَِّٰكِهيَََفِيَهِتاَََكنُوا َ﴿ وتنع   متنع 

َّٰلَِك َ﴿ (18) ۡوَرثَۡنََّٰهِتا﴿ منها أخرجناهم اإِلخراج ذلك مثل ﴾َكَذ
َ
 يف منهم ليسوا ﴾٢٨ََءاَخرِينَََقَۡوًمِتاََوأ

 مرص. إىل يعودوا مل ألهنم غريهم؛ :وقيل ،إرسائيل بنو وهم يشء؛

َمِتا ءَََُعلَۡيِهمََُبََكۡتَََفَمِتا﴿ (19) ۡرُضََٱلسذ
َ
از   ﴾َوٱۡۡل  هبلكهم (االعتبار عدم )أي: االكرتاث عدم عن جم 

ه :وقيل بوجودهم. واالعتداد  إىل ممهلني ﴾٢٩َُمنَظرِينَََََكنُوا َََوَمِتا﴿ واألرض السامء أهل عليهم بكت فام :تقدير 

 آخر. وقت

َٰٓءِيَلََبَِنَ َجَنذۡينِتَاَلََقدَۡوََ﴿ (11) هم. وقتله فرعون استعباد من ﴾٣٠َٱلُۡمِهيََِٱلَۡعَذاِبََِمنَََإِۡسَر  أبناء 

ِتاَََكنَََإِنذُهۥَفِرَۡعۡوَنَ َِمن﴿ (10) ِنََ﴿ متكّباا  ﴾ََعِل   والرشارة. العتو   يف ﴾٣١َٱلُۡمِۡسِفِيَََم 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گککککڑڑژژڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےےھھھھہہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

حبجبيئىئمئحئجئیی

 ىتمتختحتجتيبىبمبخب
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َنَُّٰهمَََۡولََقدَِ﴿ (11) ََّٰ﴿ إرسائيل بني اخرتنا ﴾ٱۡخََتۡ  منا علم   مع أو بذلك. أحَقاء بأهنم عاملنِي ﴾ِعلۡمَ َََعَ

َ﴿ األحوال ب عض يف ي زيغون بأهنم  زماهنم. عاملي عىل أو فيهم. األنبياء لكثرة ﴾٣٢َٱلَۡعَّٰلَِميَََََعَ

ِنََََوَءاَتۡيَنَُّٰهم﴿ (11) َِّٰتََم  ؤ ا َبَََفِيهَََِمِتا﴿ والسلوى املن   وإنزال الغامم، وتظليل البحر، كفلق ﴾ٱٓأۡلَي ََلَٰٓ
بِيَ  . اختبار   أو جلَية. نعمة   ﴾٣٣َمُّ  ظاهر 

(17) ﴿
 عىل للداللة مسوقة وقومه فرعون وقصة ،فيهم الكلم ألن قريش. كفار يعني ﴾َهَُٰٓؤَل ءََِإِنَذ

م أهنم  .﴾٣٤ََلَُقولُونََ﴿ هبم حَل  ما مثل عن واإِلنذارِ  ،الضللة عىل اإِلرصار يف مثل ه 
ََِهَََإِنَۡ﴿ (17) وَلََََّٰمۡوهَتُنِتَاَإِلذ

ُ
ََوَمِتا﴿ الدنيوية للحياة امل زيلة األوىل املوتة إال األمر وهناية العاقبة ما ﴾ٱۡۡل

 بمبعوثني. ﴾٣٥َبُِمنَۡشِينَََََنۡنَُ

هُوا َ﴿ (17)
ۡ
هم ملن خطاب   ﴾بِتَا ئِنَِتا َأَِبَفَأ د  ع   يف ﴾٣٦ََصَِّٰدقِيَََُكنتُمََۡإِن﴿ واملؤمنني الرسول من بالنشور و 

 عليه. َل ليد وعدكم

ُهمَۡ﴿ (14)
َ
مَۡ﴿ واملنعة القوة يف ﴾َخۡيَ َأ

َ
ي تَبع ﴾ُتبذعَ َقَۡومََُأ  )أي: احلرية وحرَي  باجليوش سار الذي ،احِلْمري 

ِينََ﴿ دونه ذَمهم ولذلك ،كافرين وقومه مؤمناا  وكان ،هدمها :وقيل سمرقند. وبنى (بناها  ﴾َقۡبلِِهمََِۡمنََوٱَّلذ

ۡهلَۡكَنَُّٰهۡمَ ﴿ وثمود كعاد
َ
 لإلهلك. املقتيض للجامع بيان   ﴾٣٧َُُّمۡرِِميَََََكنُوا ََإِنذُهمََۡأ

َمََّٰوَّٰتَََِخلَۡقنِتَاََوَمِتا﴿ (18) ۡرَضََٱلسذ
َ
 احلرش. صحة عىل دليل وهو الهني. ﴾٣٨ََلَّٰعِبِيَََبَيۡنَُهَمِتاََوَمِتاََوٱۡۡل

َََخلَۡقَنَُّٰهَمِتا َََمِتا﴿ (19)  البعث أو والطاعة. اإِليامن من لالدلي اقتضاه الذي احلق بسبب إال ﴾بِٱۡۡلَق ََِإِلذ

ۡكََثَُهمَََۡوَلَِّٰكنَذ﴿ واجلزاء
َ
 نظرهم. لقَلة ﴾٣٩ََيۡعلَُمونََََلََأ
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(71) ﴿
 عن احلق فصلِ  ﴾ٱلَۡفۡصلََِيَوۡمَََإِنَذ

 فصلِ  أو باجلزاء. املبطل عن املحق   أو ،الباطل

 وقت   ﴾ِميَقَّٰتُُهمَۡ﴿ وأحَبائه أقاربه عن الرجل

ۡۡجَعِيََ﴿ موعِدهم
َ
 .﴾٤٠َأ

َََعنََمۡوًلََُيۡغِنَََلََيَوۡمََ﴿ (70) ۡول  َُهمَََۡوَلََِتاَ َ َشۡيََمذ
ونََ  .(الصاحب أو القريب هو واملوىل:) ﴾٤١َيُنَصُ

(71) ﴿َ ُ ََرذِحمََََمنَإِلذ  وقبول عنه بالعفوِ  ﴾ٱّللذ

نْ  منه ي نرص   ال ﴾ٱلَۡعزِيزََُُهوَََإِنذُهۥ﴿ فيه الشفاعة  م 

 يرمحه. أن أراد ملن ﴾٤٢َٱلرذِحيمَُ﴿ تعذيبه أراد

(71) ﴿
 ومعنى) ﴾٤٣َٱلزذقُّومَََِشَجَرَتََإِنَذ

ل   ثمرها شجرة   الزقوم  .النار أهل (ضيافة )أي: ن ز 

 د   الورق صغرية شجرة اسم :هو الزقومو
 رةفِ

َرة (منتنة )أي:   .(م 

ثِيمَََِطَعِتامَُ﴿ (77)
َ
 ،اآلثام الكثريِ  ﴾٤٤َٱۡۡل

 الكافر. به واملراد  

 حتى النار يف ي مهل ما وهو ﴾ۡهلََِكٱلۡمَُ﴿ (77)

ْرِدي   وقيل: يذوب. ه وهو) الزيت د  ر  ك   .﴾٤٥َٱۡۡلُُطونََِِفَََيۡغِلَ﴿ (ع 

 .(احلار املاء وهو) ﴾٤٦َٱۡۡلَِميمَََِكَغۡلَِ﴿ (77)

وه ﴾فَٱۡعتِلُوهَُ﴿ خذوه :للزبانية يقال :أي ﴾ُخُذوهَُ﴿ (74) ر   وسطِِه. ﴾٤٧َٱَّۡلَِحيمَََِسَوا ءََِإَِلََّٰ﴿ فج 

ِسهِۦَفَۡوَقََُصبُّوا ََُثمَذ﴿ (78)
ۡ
 احلميم. هو عذاب رؤوسهم فوق من ي صب   :أي ﴾٤٨َٱۡۡلَِميمَََِعَذابََِِمنَََۡرأ

نَتََإِنذَكََذُۡقَ﴿ (79)
َ
 يزعمه. كان ما عىل وتقريعاا  به استهزاءا  ذلك   له قولوا :أي ﴾٤٩َٱلَۡكرِيمََُٱلَۡعزِيزََُأ

 كان جهل أبا أن وذلك :اخلازن قال وأمثاله. جهل بأيب اصةخ اآلية هذه إن يقولون املفرسين بعض )أقول:

 .(والتوبيخ االستخفاف طريق عىل هذا النار خزنة له فيقول وأكرمهم الوادي أهل أعز أنا :يقول

(71) ﴿
ون. ﴾٥٠ََتۡمََتُونَََبِهِۦَُكنتُمََمِتا﴿ العذاب هذا إنَ  ﴾َهََّٰذاَإِنَذ  فيه. متارون أو تشك 

(70) ﴿
ِميَ ﴿ إقامة   موضع يف ﴾َمَقِتامَ َِفََيََٱلُۡمتذقََِإِنَذ

َ
ن   ﴾٥١َأ  واالنتقال. اآلفة عن صاحب ه يأم 

َّٰتَ َِفَ﴿ (71)  واملشارب. املآكل من به ي ستلذ   ما عىل واشتامله نزاهته عىل للداللة ﴾٥٢َوَُعيُونَ ََجنذ

ََِمنَيَلۡبَُسونََ﴿ (71) قَ َُسنُدس  َق  ما :والسندس ﴾ِإَوۡستَِۡبَ  منه غل ظ ما :اإلستّبقو ،احلرير من ر 

تََقَّٰبِلِيََ﴿  .ببعض بعضهم ليستأنس ،جمالسهم يف ﴾٥٣َمُّ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگککککڑڑژ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ۀۀڻڻڻڻں

ھھھھہہہہ

ڭڭڭۓۓےے

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىىېېېېۉۉۅۅۋ

 ۇئوئوئەئەئائائ
 

 اََّلِتاثِيةََُِسوَرةَُ
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َّٰلَِكَ﴿ (77)  :والعيناء   البيضاء. :واحلوراء هبَن. قرَناهم ﴾٥٤َِعيَ َِۡبُورَ ََوَزوذۡجَنَُّٰهم﴿ كذلك األمر ﴾َكَذ

 العني احلور من أفضل الدنيا نساء أن األصح   )أقول: غريهنَ  أو الدنيا نساء أهننَ  يف واختلف العينني. عظيمة

 .(اجلنة وأ دخلن الدنيا يف صاحلات كنَ  إذا

َِّٰكَهةَ َبُِكل ََِفِيَهِتاَيَۡدُعونََ﴿ (77)  يتخصص ال ،الفواكه من يشتهون ما بإحضار ويأمرون يطلبون ﴾َف

 الرضر. من ﴾٥٥ََءاِمنِيََ﴿ بزمان وال بمكان منها يشء

َََتَٱلَۡموََۡفِيَهِتاَيَُذوقُونََََلَ﴿ (77) وَلَّٰ ََٱلَۡمۡوهَةَََإِلذ
ُ
ْي ون بل ﴾ٱۡۡل . فيها حي  ْوُتَّ ،لآلخرة والضمري دائاما  أول   واْلم 

َُّٰهمَۡ﴿ فيها فكأنه عنده ويشاهدها باملوت يشارفها واملؤمن ،للجنة أو أحواهلا.  ﴾.٥٦َٱَّۡلَِحيمَََِعَذاَبَََوَوقَى

(74) ﴿َ ِنَفَۡضل  ب َِك ََم  َّٰلَِكَ﴿ وعل جل منه تفضلا و عطاءا  ذلك كَل  أ ْعطوا أي: ﴾رذ  ﴾٥٧َٱلَۡعِظيمََُٱلَۡفۡوزََُُهوََََذ

 باملطالب. وفوز   املكاره عن خلص   ألنه

َنَّٰهََُفَإِنذَمِتا﴿ (78) ۡ ُرونَََلََعلذُهمَۡ﴿ بلغتك أنزلناه حيث سَهلناه ﴾بِلَِسِتانَِكََيَِسذ  يفهمونه لعلهم ﴾٥٨ََيتََذكذ

 يتذكروا. مل ما به فيتذكرون

ۡرهَقِبُونَََإِنذُهم﴿ هبم حيل   ما فانتظر ﴾فَٱۡرهَقِۡبَ﴿ (79)  بك. حيل   ما منتظِرون ﴾٥٩َمُّ

 دخانال سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  عاملنيال ر 
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¬ 
 اجلاثية سورة

 آية وثلثون سبع وآيُها مكيَّة،

ََِِمنَََٱلِۡكَتَّٰبََِهزَنِيُل١َََحمَ ﴿ (1ـ0) َٱّللذ
 تدبريه )يف ﴾٢َٱۡۡلَِكيمَِ﴿ انتقامه( )يف ﴾ٱلَۡعزِيزَِ

 .(]النسفي[

(1) ﴿
َمََّٰوَّٰتََِِفََإِنَذ ۡرِضََٱلسذ

َ
َل ِلُۡمۡؤمِنِيَََٓأَلَيَّٰتَ َوَٱۡۡل

تمل وهو ﴾٣  يكون وأن ،ظاهره ىلع يكون أن حي 

ْلِق  يف إن :املعنى   :تعاىل لقوله ،السموات خ 

 فإن ﴾َدٓابذةَ َِمنََيبُثَََُّوَمِتاََخلۡقُِكمَََۡوِّفَ﴿ (7)

ه بثه ع  ه وتنو   غري إىل معاشه يتم   به ملا واستجامع 

 وعل جل املختار الصانع وجود عىل دالئل   ذلك

 ﴾.٤َيُوقِنُونَََل َِقۡومَ ََءاَيَّٰتَ ﴿

َِّٰفََوٱ﴿ (7) ۡلََِۡختَِل نَزَلَََوَمِتا َََوٱَلذَهِتارََِٱلذ
َ
ََُأ َٱّللذ

َمِتا ءََِِمنََ ِۡزقَ َِمنَٱلسذ . من ﴾ر  اَمه مطر   ألنه رزقاا  وس 

ۡحَيِتا﴿ سببه
َ
ۡرَضََبِهََِفَأ

َ
َِيَّٰحَََِوهَۡصِيِفَ﴿ يبسها ﴾َمۡوهَِهِتاََبۡعدَََٱۡۡل َل َِقۡومَ ََءاَيَّٰتَ ﴿ وأحواهلا جهاهتا باختلف ﴾ٱلر 

 .﴾٥ََيۡعقِلُونََ

َُّٰتََهِلَۡكَ﴿ (7) َََِءاَي َ ََعلَۡيَكَََنۡتلُوَهِتا﴿ دالئل ه اآليات تلك :أي ﴾ٱّللذ ِ ي َِ﴿ به ملتبسني ﴾بِٱۡۡلَق 
َ
ََحِديثَ َفَبِأ

َََِبۡعدََ َّٰتِهِۦَٱّللذ  القرآن. وهو ،تعاىل اهلل حديث بعد أو ،تعاىل اللُه آيات بعد :أي ﴾٦َيُۡؤِمنُونَََوََءاَي

(4) ﴿
فذِتاكَ َل ُِك َََِوۡيلَ 

َ
ثِيمَ ﴿ بكذا ﴾أ

َ
 اآلثام. كثري ﴾٧َأ

َََِءاَيَّٰتََِيَۡسَمعَُ﴿ (8) ا﴿ كفره عىل يقيم ﴾يُِصََُُّثمَذََعلَۡيهََُِتتَۡلَََّٰٱّللذ ن﴿ باآليات اإِليامن عن ﴾ُمۡستَۡكِِب 
َ
َلذمَََۡكأ

هَُ﴿ السامع غري مثل ي رِص   :أي ﴾يَۡسَمۡعَهِتا َ ۡ ِ ََفَبَۡش  ِلمَ َبَِعَذاب 
َ
 لتهكم.ا عىل والبشارة   إرصاره. عىل ﴾٨َأ

َّٰتِنِتَاَِمنَََۡعلِمَََِإَوذَا﴿ (9) لِم   آياتِنا من يشء ب لغه وإذا ﴾ِتاَ ًََشۡيَََءاَي ََذَهِتا﴿ منها أنه وع   من ،لذلك ﴾ُهُزًوا ََٱَتذ

َلَٰٓئَِكَ﴿ اهلزؤ يناسب ما فيها يرى أن غري و 
ُ
ِهيَ ََعَذابَ َلَُهمََۡأ ( ﴾٩َمُّ ْز   .)خم 

ِن﴿ (01) َدا من ﴾َجَهنذُم َََوَرا ئِِهمََۡم  هون ألهنم ،مهمق  ََوَلَ﴿ آجاهلم بعد   ألهنا ،خلفهم ِمنْ  أو إليها. متوج 
ِتا﴿ عنهم يدفع وال ﴾َعۡنُهمَُيۡغِنَ ََمِتاََوَلَ﴿ تعاىل اهلل عذاب من ﴾ِتاَ َ َشۡيَ﴿ واألوالد األموال من ﴾َكَسبُوا ََمذ
َُذوا َ ََُِدونََِِمنَٱَتذ ۡوِلِتَا َء ََٱّللذ

َ
 يتحَملونه. ال ﴾١٠َيمَ َعظَََِعَذاب َََولَُهمَۡ﴿ األصنام :أي ﴾أ

¬ 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گگگککککڑڑژژ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھھھھہہہہۀۀڻڻ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ

 حجيثىثمثجثيتىتمتختحتجت
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ىَ ََهََّٰذا﴿ (00) كِر يالذ أي :عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا قال) القرآن إىل اإِلشارة ﴾ُهد   يا كتابك يف ذ 

ى﴿ الرسل أكمل ِينََ﴿ (والتوفيق العناية هلأل والرشاد اهلداية طريق يبني   ﴾ُهد  َلَُهمَََۡرب ِِهمَََۡيَّٰتَِأَِبََكَفُروا َََوٱَّلذ
ِلمَ َر ِۡجزَ َنم َََِعَذابَ 

َ
 العذاب. أشد   والِرْجز   ﴾١١َأ

(01) ﴿َُ ِيَٱّللذ رَََٱَّلذ  ما (ويعلو يرتفع )أي: عليه يطفو السطح أملس جعله بأن ﴾ٱۡۡلَۡحرَََلَُكمَََُسخذ

ۡمرِهِۦَفِيهََِٱلُۡفلُۡكَََِلَۡجرِيََ﴿ (واملرجان اللؤلؤ الستخراج) فيه الغوص يمنع وال ،كاألخشاب خليتخل
َ
 ﴾بِأ

 ﴾١٢َتَۡشُكُرونََََولََعلذُكمَۡ﴿ وغريها والصيد والغوص   التجارة   ﴾فَۡضلِهِۦَِمنََوَِلَبۡتَُغوا َ﴿ راكبوها وأنتم هبتسخري

 النعم. هذه

رََ﴿ (01) ِتاَلَُكمَوََسخذ َمََّٰوَّٰتََِِفََمذ ۡرِضََِفَََوَمِتاَٱلسذ
َ
ِتاَٱۡۡل ۡنُهَ ﴿ لكم نافعة خلقها بأن ﴾َۡجِيع  ِ  سخر :أي ﴾م 

﴿ منه كائنة األشياء هذه
َّٰلَِكََِفََإِنَذ ُرونَََل َِقۡومَ َٓأَلَيَّٰتَ ََذ  .وتعاىل تبارك صنائعه يف ﴾١٣ََيتََفكذ
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ِينَََقُل﴿ (07)  :هلم قل :أي ﴾َيۡغفُِروا َََءاَمنُوا ََل َِّلذ

 قل )أقول: ويصفحوا يعفوا :أي يغفروا؛ اغفروا

 يعفوا املؤمنني لعبادي - ملسو هيلع هللا ىلص - الرسول أهيا يا

 خرةآلبا يؤمنون ال الذين الكفار عن ويصفحوا

 ويرتكوا ،وجزائه تعاىل اهلل بلقاء يعتقدون وال

ِينََ﴿ (تعاىل اهلل إىل جزاءهم يذِتامَََيَرُۡجونََََلََلَِّلذ
َ
َأ

َِ  يأملون ال أو بأعدائه. وقائعه يتوقعون ال   ﴾ٱّللذ

 املؤمنني لنرص تعاىل اهلل وَقتها التي األوقات

 ريض عمر يف نزلت واآلية هبا. ووعدهم وثواهبم

 به يبطش أن فهم غفاري شتمه ،عنه تعاىل اهلل

 والقوم ﴾١٤َيَۡكِسبُونَََََكنُوا ََبَِمِتاَقَۡوَم اَِلَۡجزِيََ﴿

 :والكسب   كلمها. أو ،الكافرون أو ،املؤمنون هم

هام. ما أو ،أواإلساءة ،املغفرة  يعم 

ِتاََعِمَلَََمنَۡ﴿ (07) َََصَّٰلِح  َسِتا ءََََوَمنََۡفَلِنَۡفِسهۦِ 
َ
َأ

َُثمَذ﴿ عقابه وعليها العمل ثواب هلا :يأ ﴾َفَعلَۡيَهِتا َ
 أعاملكم. عىل ف يجازيكم ﴾١٥َهُرَۡجُعونََََرب ُِكمََۡإَِلََّٰ

َٰٓءِيَلََبَِنَ ََءاهَيۡنَِتاََولََقدَۡ﴿ (07)  فصل أو والعملية. النظرية واحلكمة ﴾َوٱۡۡلُۡكمََ﴿ التوراة ﴾ٱلِۡكَتََّٰبََإِۡسَر

ِنََََوَرزَۡقَنَُّٰهم﴿ غريهم يف يكثروا مل ام األنبياء فيهم كثر إذ ﴾َوٱَلُّبُوذةََ﴿ اخلصومات ي َِبَِّٰتََم   تعاىل اهلل أحَل  مما ﴾ٱلطذ

ۡلَنَُّٰهمَۡ﴿ اللذائذ من َََوفَضذ  غريهم. نؤت مل ما آتيناهم حيث (زماهنم عاملي )أي: ﴾١٦َٱلَۡعَّٰلَِميَََََعَ

ِنََََبي َِنَّٰتَ َوََءاَتۡيَنَُّٰهم﴿ (04) ۡمرَِ َم 
َ
 أمر من آيات :وقيل املعجزات. فيها درجوين ،الدين أمر يف أدَلة   ﴾ٱۡۡل

َ﴿ األمر ذلك يف ﴾ٱۡختَلَُفو ا َََفَمِتا﴿ لصدقه مبي نة والسلم الصلة عليه النبي  ﴾ٱلۡعِلۡمَََُجِتا َءُهمَََُمِتاََبۡعدََِِمنَ َإِلذ

﴿ وحسداا  عداوة ﴾بَيۡنَُهۡمَ ََبۡغيَ ا﴿ احلال بحقيقة
 ﴾١٧ََُيۡتَلُِفونَََفِيهََََِكنُوا ََفِيَمِتاََمةِٱلۡقَِيَََّٰيَۡومَََبَيۡنَُهمَََۡيۡقِضَََربذَكََإِنَذ

 واملجازاة. باملؤاخذة

ََََّٰجَعلَۡنََّٰكََُثمَذ﴿ (08) ِنََ﴿ طريقة ﴾َُشِيَعة ََََعَ ۡمرََِم 
َ
 تعاىل اهلل رشعه ما :أي )أقول: الدين أمر من ﴾ٱۡۡل

ََهَتذبِعَََۡوَلَ﴿ باحلجج الثابتة رشيعتك فاتب ع ﴾فَٱهذبِۡعَهِتا﴿ (الدين من لعباده
َ
ِينَََۡهَوا ءََأ  آراء ﴾١٨ََيۡعلَُمونََََلََٱَّلذ

 آبائك. دين إىل ارجع :له قالوا ،قريش رؤساء وهم ،للشهوات التابعة اجلهال

ََِمِنََََعنَكََُيۡغُنوا ََلَنَإِنذُهمَۡ﴿ (09) ﴿ بك أراد مما ﴾ِتا ََ َ َشۡيََٱّللذ
َّٰلِِميَََِإَونَذ ۡوِلِتَا ءَََُبۡعُضُهمََۡٱلظذ

َ
َ َأ  ةاجلنسيَ  إذ ﴾َبۡعض 

َُ﴿ أهوائهم باعبات   تواهلم فل االنضامم، علة   التناسب( )أي:  الرشيعة. واتباع بالتقى فوالِهِ  ﴾١٩َٱلُۡمتذقِيََََوِلَََُّوٱّللذ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگگگککککڑ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ېېېېۉۉۅۅۋ

وئوئەئەئائائىى

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 جئییییىئىئىئېئ
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ئِرَُ﴿ الرشيعة اتباع أو القرآن. :أي ﴾َهََّٰذا﴿ (11) هم بي نات ﴾لِلنذِتاِسََبََصَٰٓ ى﴿ الفلح وجه   تبرص   ﴾وَُهد 

 اليقني. يطلبون ﴾٢٠َيُوقِنُونَََل َِقۡومَ ﴿ تعاىل اهلل من نعمةو   ﴾َورَۡۡحَة َ﴿ الضللة من

مَۡ﴿ (10)
َ
ِينََََحِسَبََأ ََٱۡجََتَُحوا ََٱَّلذ ِ ي   االكتساب :واالجرتاح   احلسبان. إنكار فيها اهلمزة معنى ﴾ِتاتََِ ََٱلسذ

ن﴿
َ
َۡعلَُهمََۡأ هم أن ﴾جنذ ِينََ﴿ نصري  َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا َََكٱَّلذ َۡيِتاُهمَََۡسَوا ءَ ﴿ ل همِمث ﴾ٱلصذ  واملعنى ﴾َوَمَمِتاُتُهۡمَ َُمذ

نْي  )أي: ِسَيني ومماهتم حياهتم يكون أن إنكار    أن إنكار أو للمؤمنني. هو كام والكرامة البهجة يف (متساوي 

وا وا كام املؤاخذة تركِ  أو الكرامة يف املامت بعد يستو   ﴾٢١َُكُمونَََُيَََۡمِتاََسِتا ءََ﴿ احلياة يف والصحة الرزق يف استو 

هم ساء    هذا. حكم 

ََُوََخلَقََ﴿ (11) َمََّٰوَّٰتََِٱّللذ ۡرَضََٱلسذ
َ
ْلق   أن حيث من ،السابق احلكم عىل دليل كأنه ﴾بِٱۡۡلَق َََِوٱۡۡل  ذلك خ 

 املحيا يف يكن مل وإذا ،واملحسن امليسء بني والتفاوت   ،الظامل من املظلوم انتصار يستدعي للعدل املقتيض باحلق  

 ﴾٢٢َُيۡظلَُمونََََلََوَُهمَۡ﴿ وعل جل قدرته عىل هبا ليدَل  ﴾َكَسبَۡتََبَِمِتاََنۡفِۢسَُكَََُّوَِلُۡجَزىََّٰ﴿ امتامل بعد كان

 عقاب. وتضعيف ثواب بنقص
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فَرََءيَۡتَ﴿ (11)
َ
َذََََمنََِأ َّٰهََُإَِلََّٰهُهۥَٱَتذ  ترك ﴾َهَوى

 يعبده فكأنه ،اهلوى متابعة إىل اهلدى متابعة

َضلذهَُ﴿
َ
َََُوأ ََّٰ﴿ ذلهوخ ﴾ٱّللذ  بضلله عاِلما َّ ﴾ِعلۡمَ َََعَ

َََّٰوََختَمََ﴿ روحه جوهر وفساد  ﴾َوقَلۡبِهِۦََسۡمعِهِۦَََعَ

َوََجَعَلَ﴿ اآليات يف يتفكر وال باملواعظ يبايل فل
ََّٰ  االستبصار بعني ينظر فل ﴾ِغَشََّٰوةَ َبََصِهِۦَََعَ

ِ َََبۡعدََِِمنَ ََيۡهِديهَََِفَمن﴿ واالعتبار  بعد من ﴾ٱّللذ

فََلَ﴿ إضلله
َ
ُرونَََأ  .﴾٢٣َهََذكذ

َ﴿ احلال أو احلياة ما ﴾ِهََََمِتاََوقِتَالُوا َ﴿ (17) َإِلذ
ۡنيَِتاََحيَِتاُتنِتَا  ﴾َوََنۡيَِتاََنُموُتَ﴿ فيها نحن التي ﴾ٱِلُّ

فاا  أمواتاا  نكون :أي  ذلك. بعد ونحيا قبلها وما ن ط 

 يموت أو أوالدنا. ببقاء ونحيا بأنفسنا نموت أو

 فيها واحلياة املوت يبنايص أو بعضنا. وحييا بعضنا

ل حياة. ذلك وراء وليس تم   به أرادوا أهنم وحي 

ََوَمِتا﴿ األوثان عبدة أكثر عقيدة فإنه ،التناسخ
ََُيۡهلُِكنَِتا َ ۡهُر ََإِلذ َلَُهمََوَمِتا﴿ الزمان مرور   إال ﴾ٱِلذ
َّٰلَِكَ َ َِمنََۡبَِذ  أو البعث. إنكار أو ستقلل.اال عىل هبا يتعلق وما األفلك حركات إىل احلوادث نسبة يعني ﴾ِعلۡم 

ََُهمََۡإِنَۡ﴿ كليهام وا مل مل ا واإِلنكار التقليد عىل بناء قالوه وإنام ،عليه هلم دليل ال إذ ﴾٢٤ََيُظنُّونَََإِلذ س 
ِ
 به. حي 

َّٰتُنِتَاََعلَۡيِهمََُۡتۡتَلَََِّٰإَوذَا﴿ (17) ِتا﴿ معتقدهم خيالف ما عىل الداللة واضحاِت  ﴾َبي َِنَّٰت َََءاَي تَُهمََََۡكنَََمذ  ﴾ُحجذ

نَإِلذ َ﴿ به يعارضوهنا (به ي تمَسك ما )أي: متشَبث هلم كان ما
َ
 وإنام ﴾٢٥ََصَِّٰدقِيَََُكنتُمََۡإِنَبِتَا ئِنِتَا َأَِبَٱۡئتُوا ََقِتَالُوا ََأ

اَم  ه حاالا  اليشء حصول عدم من يلزم ال فإنه ومساقهم. حسباهنم عىل حجة هس   مطلقاا. امتناع 

ََُقُلَِ﴿ (17) ََلََٱلۡقَِيََّٰمةََِيَوۡمََِإَِلَََََّٰيَۡمُعُكمََُۡثمَذ﴿ احل جج عليه دَلْت  ما عىل ﴾يُِميتُُكمََُۡثمَذَيِيُكمَُُۡيََۡٱّللذ
نْ  فإنَ  ﴾فِيهَََِرۡيَبَ د   م  د   اإلبداء عىل ر  ق  عىلق  ر   ما عىل للمجازاة اجلمع اقتضت واحلكمة   ،اإلعادة ر  ر   ،مراراا  ق 

 أن اقتضت احلكمة لكن ،بآبائهم اإلتيان أمكن كذلك كان وإذا ،قوعهاو عىل دَل  باآليات املصَدق والوعد  

ۡكََثََََوَلَِّٰكنَذ﴿ للجزاء اجلمع يوم ي عادوا
َ
 ما عىل نظرهم وقصور تفكرهم لِقلة ﴾٢٦ََيۡعلَُمونََََلََٱَلذِتاِسََأ

ونه ِس   .(الظاهرة باحلواس يدركونه ما )أي: حي 

(14) ﴿َِ َمََّٰوَّٰتََُِملُۡكَََوّلِلذ ََٱلسذ
َ
ِتاَعةَََُتُقومَََُويَۡومََ﴿ ختصيصها بعد للقدرة تعميم   ﴾ۡرِضَ َوٱۡۡل ََُيَِۡسََُيَۡوَمئِذَ َٱلسذ

 .﴾٢٧َٱلُۡمۡبِطلُونََ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےےھھھھہ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ەئائائىىېېېېۉۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

جئییییىئىئىئېئېئېئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ

جحمجحجيثىثمثجثيتىتمتختحتجت

 حضجضمصحصمسخسحسجسمخحخجخمح
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ة ََُكذَََوهََرىََّٰ﴿ (18) مذ
ُ
. ﴾َجِتاثِيَة  ََأ  غري   منتصباا  قعوداا  )أي: الركب عىل مستوفزة باركةا  أو جمتمعةا

ة ََُكَُّ﴿ (واحرتاماا  هيبة مطمئن مذ
ُ
 ﴾٢٨ََتۡعَملُونَََُكنتُمَََۡمِتاََُتَۡزۡونَََٱۡلَۡومََ﴿ أعامهلا صحيفةِ  ﴾كَِتَّٰبَِهِتاََلََّٰإََِهُۡدَعَََٰٓأ

 القول. عىل حممول  

َيَنِطقَُ﴿ أعامهلم فيها يكتبوا أن الكت ب ة   أمر   ألنه نفسه إىل أعامهلم صحائف أضاف ﴾كَِتَّٰبُنَِتاََهََّٰذا﴿ (19)
َ ََعلَۡيُكم ِ لت الذي أي )أقول: نقصان وال ادةزي بل عملتم بام عليكم يشهد ﴾بِٱۡۡلَق  ج   يشهد ،أعاملكم فيه س 

 أعاملكم. ﴾٢٩ََتۡعَملُونَََُكنتُمَََۡمِتا﴿ امللئكة نستكتِب ﴾نَۡستَنِسخََُُكنذِتاَإِنذِتا﴿ (نقصان وال زيادة ال ،باحلق عليكم

ِتا﴿ (11) مذ
َ
ِينَََفَأ َّٰلَِحَّٰتََِوََعِملُوا َََءاَمنُوا ََٱَّلذ ََِفَََربُُّهمَََۡفيُۡدِخلُُهمََۡٱلصذ َّٰلِكََ﴿ اجلنة مجلتها من التي ﴾رَۡۡحَتِهۦِ  ََذ

 الشوائب. عن خللوصه ،الظاهر   ﴾٣٠َٱلُۡمبِيََُٱلَۡفۡوزََُُهوََ

ِتا﴿ (10) مذ
َ
ِينََََوأ فَلَمَۡ﴿ هلم فيقال ﴾َكَفُرو ا ََٱَّلذ

َ
َِّٰتََهَُكنََۡأ ُتمَََۡعلَۡيُكمََُۡتۡتَلََََّٰءاَي  هبا اإِليامن عن ﴾فَٱۡستَۡكَِبۡ

ِتاََوُكنتُمَۡ﴿ ۡرِِميَََقَۡوم   اإِلجرام. عادت كم ﴾٣١َُّمُّ

ََِوَۡعدَََإِنَذَقِيَلََِإَوذَا﴿ (11) َ َٱّللذ ِتاَعةَُ﴿ كائن   ﴾َحق  ِتاَقُلۡتُمَفِيَهِتاََرۡيَبَََلَََوٱلسذ ِتاَعةَََُمِتاَنَۡدرِيَمذ  يشء أي   ﴾ٱلسذ

ََنذُظنََُّإِن﴿ هلا استغراباا  الساعة؟  ،بعضهم قول ذلك ولعَل  إِلمكانه. :أي ﴾٣٢َبُِمۡستَۡيقِنِيَََََنۡنَََُوَمِتاََظن  ِتاَإِلذ

 الساعة. أمر يف اآليات من عليهم تليت وما آبائهم من سمعوا ما بني حترَيوا
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َ﴿ هلم ظهر   ﴾لَُهمَََۡوَبَدا﴿ (11) ِ ََمِتاَِتاُتََ َََسي 
 قبحها عرفوا بأن ،عليه كانت ما عىل ﴾َعِملُوا َ

ها أو عاقبتها وخامة وعاينوا ِتاَبِِهمَوََحِتاَقَ﴿ جزاء  َمذ
 اجلزاء. وهو ﴾٣٣َيَۡستَۡهزُِءونَََبِهِۦَوا َََكنَُ

َُّٰكمََۡٱۡلَۡومََََوقِيَلَ﴿ (17)  يف نرتككم ﴾نَنَسى

نسى ما ترك   العذاب َيَوِۡمُكمََۡلَِقِتا ءَََنَِسيتُمَََۡكَمِتا﴿ ي 
ه   تركتم كام ﴾َهََّٰذا ت  َُّٰكمَُ﴿ به تبالوا ومل ِعد  َوى

ۡ
ََوَمأ

ِنَلَُكمََوَمِتاَٱَلذِتارَُ َِّٰصِينَََم   منها. ونكمخيل ص ﴾٣٤َنذ

َّٰلُِكم﴿ (17) نذُكمَََُذ
َ
َۡذُتمََۡبِأ َََِءاَيَّٰتََِٱَتذ َٱّللذ

ا هُۡكمَُ﴿ فيها تتفكروا ومل هبا، استهزأتم ﴾ُهُزو  َوََغرذ
ۡنيَِتا ََٱۡۡلَيَوَّٰةَُ َفَٱۡلَوۡمََ﴿ سواها حياة ال أن فحسبتم ﴾ٱِلُّ
 ي طل ب ال ﴾٣٥َيُۡستَۡعتَبُونَََُهمَََۡوَلََِمۡنَهِتاَُُيۡرَُجونََََلَ

عتِبوا نأ منهم م؛ ي   أوانه. لفوات ي رضوه أي رهب 

ََِٱۡۡلَۡمدََُفَلِلذهَِ﴿ (17) َمََّٰوَّٰتَََِرب  ََِٱلسذ ۡرِضَََوَرب 
َ
َٱۡۡل

َِ  عىل ودال   منه نعمة   الكل   إذ ﴾٣٦َٱلَۡعَّٰلَِميََََرب 

 .وعل جَل  قدرته كامل

َمََّٰوَّٰتََِِفََٱلِۡكِۡبِيِتَا ءَََُوَلَُ﴿ (14) ۡرِضَ َٱلسذ
َ
 ي غلب ال الذي ﴾ٱلَۡعزِيزََُوَُهوََ﴿ آثارها فيها ظهر   إذ ﴾َوٱۡۡل

وه فامحدوه ،وقىض قَدر فيام ﴾٣٧َٱۡۡلَِكيمَُ﴿  .له وأطيعوا وكّب 

 اثيةاجل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخلص تعاىل اهلل بحمد تمَ 

ب   هلل احلمد أ نِ  دعوانا وآخر ،أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل  العاملني ر 

¬ 
 األحقاف سورة

 آية ثلثونو مخس وآيُها مكيَّة،

ََِِمنَََٱلِۡكَتَّٰبََِهزَنِيُل١َََحمَ ﴿ (1ـ0) َمََّٰوَّٰتَََِخلَۡقنِتَاََمِتا٢ََٱۡۡلَِكيمََِٱلَۡعزِيزََِٱّللذ ۡرَضََٱلسذ
َ
ََبَيۡنَُهَمِتا َََوَمِتاََوٱۡۡل َإِلذ

ة   احلكمة تقتضيه ما وهو ،باحلق ملتبساا  خلقاا  إال ﴾بِٱۡۡلَق َِ ل   الصانع وجود عىل داللة وفيه .(العدل )أي: وامل ْعد 

َجلَ ﴿ للمجازاة والبعِث  ،احلكيم
َ
َ ََوأ َسم   ؛ إليه ينتهي مسمى أجل وبتقدير ﴾مُّ  كل   أو القيامة. يوم وهو الكل 

ِينََ﴿ له املقَدرة بقائه مدة آخر وهو واحد؛ ِتا َََكَفُروا َََوٱَّلذ نذَََِعمذ
ُ
 ال ﴾٣َُمۡعرُِضونََ﴿ الوقت ذلك هول من ﴾ُروا َأ

ون وال ،فيه يتفكرون  حللوله. (يتهَيؤون ال )أي: يستعد 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

 کککڑڑژژڈڈ
 

حََُۡسوَرةَُ
َ
 َقِتاِفَاۡل

¬ 

ڱڱڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےےھھھھہہہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ
 

30 04 
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رََءۡيتُمَقُۡلَ﴿ (7)
َ
ِتاَأ ََُِدونََِِمنَهَۡدُعونَََمذ ُروِنََٱّللذ

َ
ۡرِضََِمنََََخلَُقوا َََمِتاذَاَأ

َ
مََۡٱۡۡل

َ
َِّٰتَ َِفََُِشۡكَ َلَُهمََۡأ َمََّٰو  :أي ﴾ٱلسذ

ل بعد تكمآهل حال عن أخِّبوين  العامل أجزاء من يشء خلق يف مدخل أنفسها يف هلا يكون أن ي عقل هل ،فيها تأم 

ِنَبِِكَتَّٰبَ َٱۡئتُوِنَ﴿ العبادة؟ به فتستحق  بالتوحيد ناطق فإنه ،القرآن يعني الكتاب؛ هذا قبل من ﴾َهََّٰذا َََقۡبلََِم 

وَۡ﴿
َ
َثََّٰرة ََأ

َ
ِنََۡأ  للعبادة استحقاقهم عىل يدل ما فيها هل ،األَولني لومع من عليكم بقيت علم من بقية أو ﴾ِعلۡمَ َم 

 بعد ،نقلا  ما بوجه ألوهيتهم عىل يدل   ما بعدم إلزام وهو دعواكم. يف ﴾٤ََصَِّٰدقِيَََُكنتُمََۡإِن﴿ به؟ األمر أو

 عقلا. يقتضيها ما بعدم إلزامهم

َضلَََُّوَمنَۡ﴿ (7)
َ
نَأ ََُِدونََِِمنَيَۡدُعوا ََِممذ َََمنَٱّللذ َََلذ َۥ َۡستَِجيُبَي  من أضَل  أحد   يكون أن إنكار   ﴾َلُ

 سمع لو هلم يستجيب ال من عبادة إىل اخلبري القادر املجيب البصري السميع عبادة تركوا حيث ،املرشكني

َُدََع ئِِهمَََۡعنَوَُهمَۡ﴿ الدنيا دامت ما ﴾ٱلۡقَِيََّٰمةَِيَوۡمََِإَِلََّٰ﴿ مصاحلهم ويراعي رسائرهم يعلم أن فضلا  ،دعاءهم
 ومنهم ،الصنم يعبد من منهم )أقول: بأحواهلم مشتغلون مسَخرون عباد وإما ،مجادات إما ألهنم ﴾٥ََغَّٰفِلُونََ

 .(وعل جل رهبم بعبادة يشتغلون بل ،هبم يشتغلون ال وامللئكة ،امللئكة يعبد من
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َدآء   لَُهم   ََكنُوا   ٱنلَّاُس  ُحِشَ  ِإَوذَا﴿ (6) ع 
َ
 ﴾أ

وهنم  اآلهلة كانت أي )أقول: ينفعوهنم وال يرضُّ

 بِعِبَاَدتِِهم   َوََكنُوا  ﴿ (أعداء هلم عبدوها التي
بني ﴾٦ َكَٰفِرِينَ   املقال. أو احلال بلسان ،مكذِّ

َٰتُنَا َعلَي ِهم   ُتت َلَٰ  ِإَوذَا﴿ (7)  ﴾َبي َِنَٰت   َءاَي

ِينَ  قَاَل ﴿ مبيِّنات أو واضحات،  ﴾لِل َحق ِ  َكَفُروا   ٱَّلَّ

ا﴿ اآليات به واملراد شأنه. ويف ألجله  ﴾َجآَءُهم   لَمَّ

ر   َهََٰذا﴿ وتأمل نظر غري من ،جاءهم حينام  ِسح 
بِين   بطالنه. ظاهر   ﴾٧ مُّ

م  ﴿ (8)
َ
َُٰه   َيُقولُونَ  أ ى ََتَ  ذكر عن إرضاب   ﴾ٱف 

 ،منه أشنع هو ما ذكر إىل سحرا   إياه تسميتهم

ي تُُهۥ إِنِ  قُل  ﴿ وتعجيب   له وإنكار   ََتَ  عىل ﴾ٱف 

لُِكونَ  فََل ﴿ الفَرَض  ِ  ِمنَ  ِل  َتم   إن :أي ﴾ا      َشي   ٱّللَّ

 دفع عىل تقدرون فال بالعقوبة تعاىل اهلل عاجلني

ض عليه أجرتئ فكيف ،منها يشء  نفيس وأعرِّ

 من رضر  دفع   وال نفع   توقُّع غري من للعقاب

لَمُ  ُهوَ ﴿ ق َبل كم؟ ع 
َ
نَ  ،فيه تندفعون :أي ﴾فِيهِ   تُفِيُضونَ  بَِما أ  َشِهيَدَۢا بِهِۦ َكَفَٰ ﴿ آياته يف الطعن( )أي: القْدح م 

نكار. بالكذب وعليكم ،والبالغ بالصدق يل يشهد ﴾َوبَي نَُكم    بَي ِن   )أي: إفاضتهم بجزاء وعيد   وهو واإل 

 مع عنهم تعاىل اهلل بحلم وإشعار   ،وآمن تاب ملن والرمحة باملغفرة وعد   ﴾٨ ٱلرَِّحيمُ  ٱل َغُفورُ  وَُهوَ ﴿ ،(خوضهم

َظم    جرمهم. ع 

ع   ُكنُت  َما قُل  ﴿ (9) ِنَ  بِد   ال ما إىل أدعوكم (له سبَق  ال الذي املبتَدع   :والبديع) منهم بديعا   ﴾ٱلرُُّسلِ  م 

ر أو ،إليه يدعون تيان وهو ،عليه يقدروا مل ما عىل أْقد   :الرسول أهيا هلم قل أي )أقول: كلها باملقرتحات اإل 

َل  لست   ٓ ﴿ (له نظري ال الذي املبتَدع الرسول أنا وما ،كثريون رسل قبيل جاء بل ،للناس أرسل رسول أوَّ  َوَما
د رِي

َ
َعُل  َما أ تَّبِعُ  إِن  ﴿ بالغيب يل علم ال إذ ،التفصيل عىل الدارين يف ﴾بُِكم    َوَل  ِب  ُيف 

َ
 ال ﴾إَِلَّ  يُوَحى  َما إِلَّ  أ

خبار اقرتاحهم عن جواب وهو أجتاوزه.  يتخلَّصوا أن املسلمني استعجال أو الغيوب. من إليه يوَح  مل عام اإل 

ٓ ﴿ املرشكني أذى من نَا   َوَما
َ
بِي  ﴿ تعاىل اهلل عقاب من ﴾نَِذير   إِلَّ  أ نذار يبنيِّ  ﴾٩ مُّ  نةاملبيِّ  بالشواهد اإل 

 قة.املصدِّ  تواملعجزا

تُم   قُل  ﴿ (40) َرَءي 
َ
ِ  ِعندِ  ِمن   ََكنَ  إِن أ تُم﴿ القرآن :أي ﴾ٱّللَّ ِنَۢ  َشاهِد   َوَشِهدَ  بِهِۦ َوَكَفر  ىءِيَل  بَِنٓ  م  َر  ﴾إِس 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگکککک

ھہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ەئائائىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

یییىئىئىئېئېئېئ

خبحبجبيئىئمئحئجئی

جثيتىتمتختحتجتيبىبمب

 مخحخجخمحجحمجحجيثىثمث
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 يف ما وشهادته والسالم. الصالة عليه موسى :وقيل .عنه تعاىل اهلل ريض سالم بن اهلل عبد هو والشاهد

َٰ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص لالرسو نعت من التوراة قة املعاين من التوراة يف ما وهو القرآن. مثل ﴾ِمث لِهِۦ ََعَ  للقرآن املصدِّ

 الوحي جنس من رآه لّما بالقرآن :أي ﴾اَمنَ   َ َف ﴿ تعاىل اهلل عند من كونه وهو ،ذلك مثل أو له. املطابقة

ُتم   ﴿ للحق مطابقا   ََب  َتك  يامن عن ﴾َوٱس  َ  إِنَّ ﴿ اإل  ِدي َل  ٱّللَّ َٰلِِميَ  َقو مَ ٱل   َيه   به كفرهم بأن مشعر   ﴾١٠ ٱلظَّ

 ظلمهم. عن املسبَّب لضالهلم

ِينَ  َوقَاَل ﴿ (44) ِينَ  َكَفُروا   ٱَّلَّ يامن ﴾ََكنَ  لَو  ﴿ :ألجلهم ﴾َءاَمنُوا   لَِّلَّ  الصالة عليه حممد به أتى ما أو اإل 

ا﴿ والسالم ا َخۡي   ٓ  مَّ اط وهم ﴾إََِل هِ   َسبَُقونَا قَّ عبأ ال الذين وهم) س  م جاههم لعدم هبم ي   إذ (وأشياعهم وماهل 

عاة. وموال   فقراء عامتهم  جهينة أسلم لّما وأشجع وأسد وغطفان عامر بنو :وقيل ،قريش قاله وإنام ور 

زينة  لَم   ِإَوذ  ﴿ عنهم تعاىل اهلل ريض وأصحابه سالم بن اهلل عبد أسلم حني اليهود :وقيل وغفار. وأسلم وم 
تَُدوا   ٓ  فََسيَُقولُونَ  ۦبِهِ  َيه   األولني. أساطري :كقوهلم وهو ،عنه مسبَّب ﴾١١ قَِديم   إِف ك   َهََٰذا

ن ﴾َقب لِهِۦ َوِمن﴿ (41) ا ُموَسى  كَِتَُٰب ﴿ القرآن َقبل وم  َة    إَِمام  ق   كَِتَٰب   َوَهََٰذا َورَۡح  ِ َصد   موسى لكتاب ﴾مُّ

 بالداللة اإلشعار وفائدهتا ﴾َعَربِي  ا ل َِسان ا﴿ (زاده[ ]شيخ مطلقا   اإلهلية الكتب )من يديه بني ملا أو ،السالم عليه

قا   كونه أن عىل ُنِذرَ ﴿ سبحانه اهلل من وتوقيف   وحي   أنه عىل دلَّ  حق   أنه عىل دلَّ  كام للتوراة مصدِّ ِ ِينَ  َل   َظلَُموا   ٱَّلَّ
ىَٰ  َ ِسنِيَ  َوبُش   .﴾١٢ لِل ُمح 

ِينَ  إِنَّ ﴿ (41) ُ  اَربُّنَ  قَالُوا   ٱَّلَّ تََقَُٰموا   ُثمَّ  ٱّللَّ  واالستقامة   ،العلم خالصة هو الذي التوحيد بني ََجعوا ﴾ٱس 

 فََل ﴿ التوحيد عىل اعتباره وتوقُّف العمل رتبة رتأخُّ  عىل للداللة «ث مَّ »و العمل. منتهى هي التي األمور يف
 حمبوب. تفوا عىل ﴾١٣ ََي َزنُونَ  ُهم   َوَل ﴿ مكروه حلوق من ﴾َعلَي ِهم   َخو فن 

َلىئَِك ﴿ (41) و 
ُ
َحَُٰب  أ ص 

َ
َنَّةِ  أ َۢ  فِيَها َخَِِٰلِينَ  ٱۡل  َملُونَ  ََكنُوا   بَِما َجَزآَء  العلمية الفضائل اكتساب من ﴾١٤ َيع 

 والعملية.
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ي نَا﴿ (41)  نَسَٰنَ  َووَصَّ ِ
ي هِ  ٱۡل  َِِٰلَ َسَٰن ا   بَِو  َۡحَلَت هُ  إِح 

ُهۥ مُّ
ُ
ا أ ا   َووََضَعت هُ  ُكر ه   وهو ،ه  رْ ك   ذا مَحال   :أي ﴾ُكر ه 

 َوف صاله. مَحْله ومدة ﴾َوفَِصَٰلُُهۥ وََۡح لُُهۥ﴿ ةاملشقَّ 

طام. :والفصال    املنتهى التام الرضاع به واملراد   الف 

َٰثُونَ ﴿ به ا   ثََل ر   األم تكابده ملا بيان   ذلك كلُّ  ﴾َشه 

 يف مبالغة   ،الولد تربية يف (شدته تعاين )أي:

 احلمل مدة أقل أن عىل يلدل وفيه هبا. التوصية

 حوالن للفصال منه حطَّ  إذا ألنه ،أشهر ستة

ْيِنكََِِحْولَْيِن﴿ :لقوله
ََ نَمنِِِْمن رَِِل

َ
نِِْادَِأ

َ
ِيُتنمِ ِأ

 قال وبه ،ذلك بقي [111 :البقرة] ﴾اَعةَِالر َضِ

 وأكثر احلمل أقل ختصيص ولعلَّ  األطباء.

 النََّسب   حكم ارتباط وحتقق النضباطهام الرضاع

ى ﴿ هبام ضاعوالر هُۥ بَلَغَ  إِذَا َحّتَّ ُشدَّ
َ
 اكتهل إذا ﴾أ

 َوبَلَغَ ﴿ وعقله قوته واستحكم ﴾كهال   صار )أي:
بَعِيَ  ر 

َ
 يبقى الولد إن :يقال ولذا )أقول: ﴾َسنَة   أ

 ي بعث مل :قيل .(األربعني يبلغ حتى لوالده حمتاجا  

ِ  قَاَل ﴿ األربعني بعد إال نبي ِنٓ  َرب  زِع  و 
َ
ن  ﴿ أهلمني ﴾أ

َ
ُكرَ  أ ش 

َ
َمتََك  أ َت  ٱلَِّّتٓ  نِع  ن َعم 

َ
َّ  أ َٰ  ََعَ يَّ  َوََعَ  نعمة يعني ﴾َوَِِٰلَ

ها ما أو ،الدين  أحد   يكن مل ألنه ،عنه تعاىل اهلل ريض بكر أيب يف نزلت أهنا روي ما يؤيده وذلك وغرَيها. يعمُّ

ن  ﴿ سواه واألنصار املهاجرين من وأبواه هو أسلمَ 
َ
َمَل  َوأ ع 

َ
َٰهُ  اَصَٰلِح   أ َره   ﴾تَر َضى  نوعا   أراد ألنه أو ،للتعظيم نكَّ

لِح  ﴿ وجل عز اهلل رضا يستجلب اجلنس من ص 
َ
ي  ِف  ِل  َوأ ِيَِّّتٓ تي يف ساريا   الصالح يل واجعْل  ﴾ذُر   راسخا   ذريَّ

لِِميَ  ِمنَ  ِإَون ِ ﴿ عنك ي شغل أو ترضاه ال عام ﴾إََِل َك  ُتب ُت  إِن ِ ﴿ فيهم  لك. صنياملخل   ﴾١٥ ٱل ُمس 

َلىئَِك ﴿ (46) و 
ُ
ِينَ  أ َسنَ  َعن ُهم   َنتََقبَُّل  ٱَّلَّ ح 

َ
م يعني ﴾َعِملُوا   َما أ ثاب وال َحَسن   املباح فإن ،طاعاهت   عليه ي 

ِ  َعن َوَنتََجاَوزُ ﴿ َحَٰبِ  ِفٓ ﴿ لتوبتهم ﴾اتِِهم    َ َسي  ص 
َ
َنَّةِي  أ  فيهم معدودين أو مثابني أو ،عدادهم يف كائنني ﴾ٱۡل 

دَ ﴿ قِ  وَع  د  ِ ِي ٱلص   الدنيا. يف :أي ﴾١٦ يُوَعُدونَ  ََكنُوا   ٱَّلَّ

ِي﴿ (47) ي هِ  قَاَل  َوٱَّلَّ َِِٰلَ ف    لَِو
ُ
ٓ  أ تَعَِدانِِنٓ ﴿ اجلنس به واملراد ﴾لَُّكَما

َ
ن   أ

َ
َرجَ  أ خ 

ُ
 َخلَتِ  َوقَد  ﴿ أ بَعث ﴾أ

تَغِيثَانِ  وَُهَما﴿ منهم أحد يرجع فلم ﴾َقب ِل  ِمن ٱل ُقُرونُ  َ  يَس   يسأالنه أو منك. تعاىل اهللب الغياث :يقوالن ﴾ٱّللَّ

 عىل باحلث (اهلالك )أي: بالثبور الدعاء وهو ،َوْيَلَك  له يقوالن :أي ﴾َءاِمن   َوي لََك ﴿ لإليامن بالتوفيق يغيثه أن

اف ما دَ  إِنَّ ﴿ تركه عىل ُي  ِ  وَع  ٓ  َما َفيَُقوُل  َحق    ٱّللَّ ٓ  َهََٰذا َسَِٰطۡيُ  إِلَّ
َ
لِيَ  أ وَّ

َ  كتبوها. التي أباطيل هم ﴾١٧ ٱۡل 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ےھھھھہہہہۀۀڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئوئەئەئائائىىېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

ىئمئحئجئییییىئ

 متختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ
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َلىئَِك ﴿ (48) و 
ُ
ِينَ  أ ُل  َعلَي ِهمُ  َحقَّ  ٱَّلَّ َمم   ِفٓ ﴿ النار أهل بأهنم ﴾ٱل َقو 

ُ
ِنَ  َقب لِِهم ِمن َخلَت   قَد   أ ن ِ  م  ِ

 ٱۡل 
نِسي  ِ

 ﴾.١٨ َخَِِٰسِينَ  ََكنُوا   إِنَُّهم   َوٱۡل 

(49) ﴿  
ا َدَرَجَٰت  ﴿ الفريقني من ﴾َولُِك  ِمَّ  من أو ،والرش اخلري من عملوا ما جزاء من مراتب   ﴾َعِملُوا    م 

ِيَُهم  ﴿ التغليب عىل جاءت وههنا ،املثوبة يف غالبة والَدَرجات   عملوا. ما أجل َمَٰلَُهم   َوَِلُوَف  ع 
َ
 وَُهم  ﴿ جزاَءها ﴾أ

لَُمونَ  َل  . وزيادة   ثواب   بنقص   ﴾١٩ ُيظ   عقاب 

َرُض  َويَو مَ ﴿ (10) ِينَ  ُيع  بون ﴾ٱنلَّارِ  ََعَ  َكَفُروا   ٱَّلَّ لَب  عليهم النار تعرض :وقيل هبا. ي عذَّ  مبالغة   فق 

ذ َهب تُم  ﴿
َ
اتكم ﴾َطي َِبَٰتُِكم  ﴿ أذهبتم :هلم يقال :أي ﴾أ ن يَا َحَياتُِكمُ  ِف ﴿ لذَّ تُم﴿ باستيفائها ﴾ٱِلُّ تَع  تَم   ﴾بَِها َوٱس 

َو مَ ﴿ يشء منها لكم بقي فام نَ  فَٱَل  َِبُونَ  ُكنتُم   بَِما﴿ اهلوان ﴾ونِ ٱل هُ  َعَذاَب  ُُت َزو  تَك  ۡرِض  ِف  تَس 
َ ِ  ٱۡل  َق ِ  بَِغۡي   َوبَِما ٱۡل 

ُسُقونَ  ُكنتُم    تعاىل. اهلل طاعة عن والفسوق الباطل االستكبار بسبب ﴾٢٠ َتف 
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َخا َوٱذ ُكر  ﴿ (14) 
َ
 عليه هودا   يعني ﴾َعد   أ

نَذرَ  إِذ  ﴿ والسالم الصالة
َ
قَ  قَو َمُهۥ أ ح 

َ  ﴾اِف بِٱۡل 

 انحناء. فيه مرتفع مستطيل رمل وهو ف؛قْ ح   َجع

 البحر عىل مرشفة رمال بني يسكنون وكانوا

 الرسل ﴾ٱنلُُّذرُ  َخلَتِ  َوقَد  ﴿ اليمن من بالشجر

ِ  ِمنَۢ ﴿ السالم عليهم  قبل ﴾َخل فِهِۦٓ  َوِمن   يََدي هِ  َبي 

لَّ ﴿ وبعده السالم عليه هود
َ
بُُدٓوا   أ َ  إِلَّ  َتع   ﴾ٱّللَّ

 عن النهي فإن ،تعاىل اهلل إال تعبدوا ال بأن :أي

ٓ ﴿ تهمرضَّ  من إنذار اليشء َخاُف  إِن ِ
َ
 َعلَي ُكم   أ

م   َعَذاَب   رشككم. بسبب هائل   ﴾٢١ َعِظيم   يَو 

ِجئ تَنَا قَالُوٓا  ﴿ (11)
َ
فَِكنَا أ

 
 َعن  ﴿ لترصفنا ﴾ِِلَأ

تِنَا﴿ عبادهتا عن ﴾َءالَِهتِنَا
 
ٓ  بَِما فَأ  من ﴾تَعُِدنَا

َِٰدقِيَ  مِنَ  ُكنَت  إِن﴿ الرشك عىل عذابال  ﴾٢٢ ٱلصَّ

 .وعدك يف

ِ  ِعندَ  ٱل عِل مُ  إِنََّما قَاَل ﴿ (11)  يل علم ال ﴾ٱّللَّ

 ،به فأستعجل فيه يل مدخل وال عذابكم بوقت

ر وقته يف به فيأتيكم تعاىل اهلل عند علمه وإنام بَل ُِغُكم﴿ له املقدَّ
ُ
ٓ  َوأ ا ر ِسل ُت  مَّ

ُ
 إ الَّ  الرسول عىل وما ،إليكم ﴾بِهِۦ أ

ٓ ﴿ البالغ ِ َُٰكم   َوَلَِٰكن  َرى
َ
ا أ رين مبلِّغني ب عثوا السالم عليهم الرسل أن تعلمون ال ﴾٢٣ َُت َهلُونَ  قَو م   ال ،منذ 

بني حني. معذِّ  مقرت 

ا﴿ (11) هُ  فَلَمَّ و 
َ
ا َرأ بَِل ﴿ السامء أفق يف َعَرَض  سحابا   ﴾َعرِض  تَق  س  دِيَتِِهم   مُّ و 

َ
 َهََٰذا قَالُوا  ﴿ أوديتهم هَ متوجِّ  ﴾أ

ِطُرنَا   َعرِض   م  َجل تُم َما﴿ والسالم الصالة عليه هود قال :أي ﴾ُهوَ  بَل  ﴿ باملطر يأتينا :أي ﴾مُّ تَع   من ﴾بِهۦِ   ٱس 

َِلم   َعَذابن  فِيَها رِيح  ﴿ العذاب
َ
 .﴾٢٤ أ

ِرُ ﴿ (11) ء   ُكَّ ﴿ هتلك ﴾تَُدم  رِ ﴿ وأمواهلم نفوسهم من ﴾ََش  م 
َ
 وال حركة   نابضة   توجد ال إذ ﴾ب َِهارَ  بِأ

بَُحوا  ﴿ وعال جلَّ  بمشيئته إال سكون   قابضة   ص 
َ
 فأصبحوا فدمَّرهتم، الريح فجاءهتم أي: ﴾َمَسَِٰكنُُهم    إِلَّ  يَُرىى  َل  فَأ

َٰلَِك ﴿ مساكنهم إال ترى ال بالَدهم حرضَت  لو بحيث رِِميَ  ٱل َقو مَ  ََن زِي َكَذ  عليه هودا   أن روي .﴾٢٥ ٱل ُمج 

 فأمالت الريح وجاءت (حمفوظ مكان يف )أي: احلظرية يف باملؤمنني اعتزل بالريح أحسَّ  ملا والسالم الصالة

شفت ثم ،أيام وثامنية ليال   سبع حتتها وكانوا ،الكفرة عىل األحقاف  البحر. يف فقذفتهم واحتملتهم عنهم ك 

َُٰهم   َولََقد  ﴿ (16) نَّ ٓ  َمكَّ َٰ  إِن فِيَما نَّ كَّ  بغي كم كان فيه مكناكم إن يشء يف مكنَّاهم ولقد :أي ﴾فِيهِ  ُكم  مَّ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

کککڑڑژژڈڈڎ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓۓےےھھھھہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئەئەئائائىىېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

مئحئجئییییىئىئىئېئ

 حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئ
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ا لَُهم   وََجَعل نَا﴿ أكثر ع  ا َسم  ب َصَٰر 
َ
ف   َوأ

َ
َ    َِوأ  عىل ويواظبوا ،تعاىل مانحها عىل هبا ويستدلوا النعم تلك ليعرفوا ﴾َد

ٓ ﴿ شكرها َنَٰ  َفَما غ 
َ
ُعُهم   َعن ُهم   أ ب َصَٰرُُهم   َوَلٓ  َسم 

َ
ف   َوَلٓ  أ

َ
ِن َدُتُهم  ِأ ء   م  غناء من ﴾ََش   ََكنُوا   إِذ  ﴿ القليل وهو اإل 

ِ  َيَٰتِ أَِب ََي َحُدونَ  ا بِِهم﴿ (حلَّ  )أي: ﴾وََحاَق  ٱّللَّ زُِءونَ  بِهِۦ ََكنُوا   مَّ تَه   العذاب. من ﴾٢٦ يَس 

نَا َولََقد  ﴿ (17) لَك  ه 
َ
لَُكم َما أ ِنَ ﴿ مكة أهل يا ﴾َحو  ْجر   ﴾ٱل ُقَرىَٰ  م   عليه لوط قوم وقرى ثمود   كح 

نَا﴿ السالم ف   كفرهم. عن ﴾٢٧ يَر ِجُعونَ  لََعلَُّهم  ﴿ بتكريرها ﴾ٱٓأۡلَيَٰتِ  َوََصَّ

َل ﴿ (18) ِينَ  نَََصَُهمُ  فَلَو  َُذوا   ٱَّلَّ ِ  ُدونِ  ِمن ٱَّتَّ بَان ا ٱّللَّ  الذين آهلت هم اهلالك من همتْ عَ نَ مَ  فهالَّ  ﴾َءالَِهَۢةۖ  قُر 

 ،نرصهم عن غابوا ﴾َعن ُهم    َضلُّوا   بَل  ﴿ تعاىل اهلل عند شفعاؤنا هؤالء :قالوا حيث ،تعاىل اهلل إىل هبم يتقربون

وا أن وامتنع دُّ
َٰلَِك ﴿ بالضالِّ  االستمداد امتناع هبم يستم   عن رصفهم أثره هذا الذي االختاذ وذلك ﴾إِف ُكُهم   َوَذ

ََتُونَ  ََكنُوا   َوَما﴿ احلق  .﴾٢٨ َيف 
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ٓ  ذ  ِإَو﴿ (19) نَا ا إََِل َك  ََصَف  ِنَ  َنَفر  ن ِ  م  ِ
 ﴾ٱۡل 

م هناهم )أي: أَمْلناه   دون :والنَفر   إليك. (وجَّ

تَِمُعونَ ﴿ العرشة ا ٱل ُقر َءانَ  يَس  وهُ  فَلَمَّ  :أي ﴾َحََضُ

 قَالُٓوا  ﴿ والسالم الصالة عليه الرسول أو ،القرآن
نِصتُوا   

َ
 لنسمعه اسكتوا :لبعض بعضهم قال ﴾أ

ا﴿ ا  ﴿ قراءته من وفرغ أتمَّ  ﴾ِضَ قُ  فَلَمَّ  إَِلَٰ  َولَّو 
ِمِهم نِذرِينَ  قَو  رين :أي ﴾٢٩ مُّ  بام إياهم منذ 

 رسول (وجدوا )أي: واَفوا أهنم روي سمعوا.

فه عند النخلة بوادي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  الطائف من منرَصَ

ده. يف يقرأ  هتجُّ

ٓ  قَالُوا  ﴿ (10) ََٰقو َمنَا نَا إِنَّا َي نزِ  كَِتَٰب ا َسِمع 
ُ
 مِنَۢ  َل أ

 هيودا ، كانوا ألهنم ذلك قالوا إنام قيل: ﴾ُموَسَٰ  َبع دِ 

 والسالم الصالة عليه عيسى بأمر سمعوا ما أو

ق ا﴿ ِ َ  ل َِما ُمَصد  َق ِ  إَِل  َيه ِديٓ  يََدي هِ  َبي   العقائد من ﴾ٱۡل 

تَقِيم   َطرِيق   ِإَوَلَٰ ﴿ س   الرشائع. من ﴾٣٠ مُّ

(14) ﴿ ٓ ََٰقو َمنَا ِجيبُوا   َي
َ
ِ  َداِعَ  أ  بِهِۦ وََءاِمنُوا   ٱّللَّ

فِر   ِن لَُكم َيغ   العبد بني) املظامل فإن ،تعاىل اهلل حق خالص يف يكون ما وهو ذنوبكم. بعض ﴾ذُنُوبُِكم   م 

يامن غَفرت   ال (والعبد ِن   َويُِجر ُكم﴿ باإل  َِلم   َعَذاب   م 
َ
َعد   هو ﴾٣١ أ  للكفار. م 

ِ  َداِعَ  َُيِب   لَّ  َوَمن﴿ (11) ِجز   فَلَي َس  ٱّللَّ ۡرِض  ِف  بُِمع 
َ  ُدونِهِۦٓ  ِمن ََلُۥ َولَي َس ﴿ َمهَرب منه ي نجي ال إذ ﴾ٱۡل 

َِلَآُء   و 
َ
َلىئَِك ﴿ منه يمنعونه ﴾أ و 

ُ
بِي   َضَلَٰل   ِف  أ  شأنه. هذا من إجابة عن أعرضوا حيث ﴾٣٢ مُّ

وَ ﴿ (11)
َ
ا   لَم   أ نَّ  يََرو 

َ
َ  أ ِي ٱّللَّ َمَٰ  َخلَقَ  ٱَّلَّ ۡرَض  َوَٰتِ ٱلسَّ

َ َ  َولَم   َوٱۡل   واملعنى يعجز. ومل يتعب ومل ﴾ِِبَل قِِهنَّ  َيع 

جياد تنقطع وال تنقص ال واجبة   قدرته أن ى  بَِقَِٰدر  ﴿ اآلباد أبد باإل  ن ََعَ
َ
َتَٰ   َُي ـ ِيَ  أ  بقوله عنه أجاب ولذلك ﴾ٱل َمو 

َٰ  إِنَُّهۥ بََلى  ﴿ :تعاىل ء   ُك ِ  ََعَ  لّما كأنه املقصود. عىل كالربهان يكون عامر  وجه   عىل للقدرة تقرير   ﴾٣٣ قَِدير   ََش 

رَ  ِ  ِمنَ  ٱل ِكَتَٰبِ  تزَنِيُل  ١ حمٓ ﴿ :تعاىل بقوله) املبدأ بتحقيق السورة َصدَّ َعزِيزِ  ٱّللَّ
َِكيمِ  ٱل  نَا َما ٢ ٱۡل   َخلَق 

َمََٰوَٰتِ  ۡرَض  ٱلسَّ
َ ٓ  َوَما َوٱۡل  َق ِ  إِلَّ  بَي َنُهَما جَ  بِٱۡل 

َ
َسم     ل  َوأ ِينَ  مُّ ٓ  َكَفُروا   َوٱَّلَّ ا نِذُروا   َعمَّ

ُ
رُِضونَ  أ  ([1ـ4 األحقاف:] ﴾٣ ُمع 

 املَعاد. بإثبات ختمها أراد

َرُض  َويَو مَ ﴿ (11) ِينَ  ُيع  لَي َس  ٱنلَّارِ  ََعَ  َكَفُروا   ٱَّلَّ
َ
ي  َهََٰذا أ ِ َق 

 َوَرب ِنَا   بََلَٰ  قَالُوا  ﴿ العذاب إىل واإل شارة   ﴾بِٱۡل 
ُفُرونَ  ُكنتُم   بَِما ٱل َعَذاَب  فَُذوقُوا   قَاَل  هانة هو األمر ومعنى الدنيا. يف بكفركم ﴾٣٤ تَك   هلم. والتوبيخ هبم اإل 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳگگگگککککڑ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئجئییی
 

د   ُسوَرَُ   ُُمَمَّ
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َِب  ﴿ (11) لُوا   َصََبَ  َكَما فَٱص  و 
ُ
 وأ ول وا َجلتهم. من فإنك منهم واجلدِّ  الثبات أولوا ﴾ٱلرُُّسلِ  ِمنَ  ٱل َعز مِ  أ

ل عىل وصربوا ،وتقريرها تأسيسها يف جتهدواا ،الرشائع أصحاب اْلَعْزم   ها حتمُّ  فيها. الطاعنني ومعاداة مشاقِّ

هم  :تعاىل اهلل بالء عىل الصابرون :وقيل عليهم. وسلم اهلل صىّل  وعيسى وموسى وإبراهيم نوح :ومشاهري 

 وذبح النار عىل مالسال عليه وإبراهيم ،عليه ي غشى حتى يرضبونه كانوا قومه أذى عىل صرب السالم عليه كنوح

 السالم عليه ويوسف ،والبرص الولد فقد عىل السالم عليه ويعقوب ،الذبح عىل السالم عليه والذبيح ،ولده

ِّ  عىل السالم عليه وأيوب ،والسجن اجلبِّ  عىل ِقاَلِِ*ِلَُمْدَرُكونَِِإنن ا﴿ :قومه له قال السالم عليه وموسى ،الرضُّ
ِ ِِإننِ ِلََك  يننَِسيَهَِِْرِّبَِِمعن  عليه وعيسى ،سنة أربعني خطيئته عىل بكى السالم عليه وداود ،[61ـ64 :الشعراء] ﴾دن

ِجل َوَل ﴿ أَجعني عليهم موسلَّ  اهلل صىل ،لبنة عىل لبنة يضع مل السالم تَع  َُّهم    تَس   فإنه ،بالعذاب قريش لكفار ﴾ل

نَُّهم  ﴿ حمالة ال وقته يف هبم نازل
َ
نَ  يَو مَ  َكأ ِن َساَعة   إِلَّ  يَل بَثُوٓا   لَم   ُدونَ يُوعَ  َما يََرو  َهار ۖ  م 

 مدة هوله من استقرصوا ﴾نَّ

َٰغ   ﴿ ساعة حيسبوهنا حتى الدنيا يف لبثهم عظتم الذي هذا ﴾بََل ؛ السورة هذه أو ،به و   تبليغ أو كفاية. :أي بالغ 

لَُك  َفَهل  ﴿ والسالم الصالة عليه الرسول من  الطاعة. أو االتعاظ عن اخلارجون ﴾٣٥ ُقونَ ٱل َفَٰسِ  ٱل َقو مُ  إِلَّ  ُيه 

 األحقاف سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬  
  حممد سورة

 وقيل: مدنَية، ويه القتال،  سورة وتسَّم 
  آية وثالثون ثمان وآيها مكَية،

ِينَ ﴿ (4) وا   َكَفُروا   ٱَّلَّ ِ  َسبِيلِ  َعن وََصدُّ  ﴾ٱّللَّ

 ،طريقه وسلوك اإل سالم يف الدخول عن امتنعوا

 :قيل) بدر يوم ينمُ عُ طُ كالمُ  عنه؛ الناس منعوا أو

 واحد كل أطعم قريش أغنياء من نفر ستة هم

 اهلل رسول حلرب اجتمعوا الذين اجلنود هممن

 يوم انقضاء إىل واحدا   يوما   والسالم الصالة عليه

 حاشية] رجال . عرش اثني اكانو مقاتل وقال ،بدر

ين أو ،قريش شياطني أو ،(ه[زاد شيخ  من املرصِّ

 وَصدَّ  َكَفرَ  من َجيع يف عام   أو ،الكتاب أهل

َضلَّ ﴿
َ
َمَٰلَُهم   أ ع 

َ
لة - رمهممكا جعَل  ﴾١ أ  كص 

وار وحفظ األسارى وفك الرحم ة – اجل   ،ضالَّ

 مل حيث َضالال   أو ،بالكفر حمَبطة ضائعة :أي

 بنرص سبيله عن والصدِّ  والسالم الصالة عليه لرسوله الكيد من عملوه ما أبطَل  أو .تعاىل اهلل وجه هبا يقصدوا

 كله. الدين عىل دينه وإظهار   والسالم الصالة عليه رسوله

ِينَ ﴿ (1) َٰلَِحَٰتِ  وََعِملُوا   َءاَمنُوا   َوٱَّلَّ  الكتاب أهل من آمنوا والذين واألنصار املهاجرين يعمُّ  ﴾ٱلصَّ

َِل  بَِما َوَءاَمنُوا  ﴿ وغريهم َٰ  نُز  د   ََعَ ل ختصيص   ﴾ُُمَمَّ  بأن وإشعارا   ،له تعظيام   به اإليامن جيب مما ملسو هيلع هللا ىلص عليه للمنَزَّ

ده ولذلك ،فيه صلاأل وأنه ،دونه يتمُّ  ال اإليامن َقُّ  وَُهوَ ﴿ :بقوله وعال جلَّ  أكَّ ب ِِهم   ِمن ٱۡل   لكونه يتهحقِّ  ﴾رَّ

نَسخ ال ناسخا   رَ ﴿ ي  ِ  َعن ُهم   َكفَّ يامن سرتها ﴾اتِِهم    َ َسي  لَحَ ﴿ الصالح وعمل هم باإل  ص 
َ
 الدين يف ﴾٢ بَالَُهم   َوأ

 والتأييد. بالتوفيق والدنيا

َٰلَِك ﴿ (1) نَّ ﴿ واإل صالح والتكفري اإل ضالل من مرَّ  ام إىل إشارة   ﴾َذ
َ
ِينَ  بِأ نَّ  ٱل َبَِٰطَل  ٱتَّبَُعوا   َكَفُروا   ٱَّلَّ

َ
 َوأ

ِينَ  َقَّ  ٱتَّبَُعوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ب ِِهم    ِمن ٱۡل  َٰلَِك ﴿ احلقَّ  هؤالء واتباع الباطَل  هؤالء اتباع بسبب ﴾رَّ ُِب  َكَذ ُ  يََض   ٱّللَّ
م  ﴿ هلم يبنيِّ  ﴾لِلنَّاِس 

َ
 الباطل اتباع جعل بأن أمثاهلم يرضب أو الناس. أحوال أو ،الفريقني أحواَل  ﴾٣ َثَٰلَُهم  أ

 لفوزهم. مثال   السيئات وتكفريَ  ،للمؤمنني مثال   احلق واتباعَ  ،خليبتهم مثال   واإل ضالَل  ،الكفار لعمل مثال  

ِينَ  لَقِيتُمُ  فَإِذَا﴿ (1)  به والتعبري رضبا . الرقاَب  فارضبوا :أي ﴾ر ِقَاِب ٱل فَََض َب ﴿ املحاربة يف ﴾َكَفُروا   ٱَّلَّ

¬ 
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ى ﴿ صورة بأشنع له وتصوير   ،أمكن حيث الرقاب برضب يكون أن ينبغي بأنه إشعار   القتل عن ٓ  َحّتَّ  إِذَا
َنتُُموُهم   ۡث 

َ
وا  ﴿ وأغلظتموه قتَلهم أكثرتم ﴾أ وهم ﴾ٱل َوثَاَق  فَُشدُّ ا﴿ واحفظوهم فأُس  َۢا فَإِمَّ دُ  َمنَّ اِإَو َبع   ﴾فَِدآء   مَّ

فَدون أو َمنّا   مت نُّون فإما :أي . ي  َٰ ﴿ الفداء أخذ وبني واإل طالق امَلنِّ  بني األُس بعد التخيري واملراد فداء   تََضعَ  َحّتَّ
َر ُب  َزارََها   ٱۡل  و 
َ
ا ﴾أ  يبَق  ومل احلرب تنقيض :أي (اخليل )أي: والكراع كالسالح هبا؛ إال تقوم ال التي وأثقاهَلا آالهت 

سامل. أو مْسلم   إال َكهم احلرب أهل يضع حتى واملعنى ،آثاَمها :وقيل م  ْ
 أو للرضب غاية وهو ،ومعاصيهم رش 

 املرشكني مع حرب يكون ال حتى فيهم جارية األحكام هذه أن بمعنى ،للمجموع أو ،والفداء للمن أو ،الشد

َٰلَِك  ﴿ والسالم الصالة عليه عيسى بنزول وقيل ،شوكتهم بزوال ُ  يََشآءُ  َولَو  ﴿ ذلك هبم افعلوا :أي ﴾َذ  ٱّللَّ
َب لَُوا   َوَلَِٰكن﴿ باالستئصال منهم النتقم ﴾ِمن ُهم   ََلنتَََصَ  ِ  ليبلوَ  بالقتال أَمَركم ولكن ﴾بِبَع ض    َبع َضُكم َل 

لهم بأن باملؤمنني والكافرين ،العظيم الثواب فيستوجبوا جياهدوهم بأن بالكافرين املؤمنني  أيدهيم عىل يعاج 

ِينَ ﴿ الكفر عن بعضهم يرتدع كي عذاهبم ببعض ِ  َسبِيلِ  ِف  قُتِلُوا   َوٱَّلَّ  يُِضلَّ  فَلَن﴿ است شهدوا :أي ﴾ٱّللَّ
َمَٰلَُهم   ع 

َ
 يضيعها. فلن ﴾٤ أ

ِديِهم  ﴿ (1) لِحُ ﴿ هدايتهم سيثبِّت أو الثواب. إىل ﴾َسيَه   ويقبل ،خصامءهم يريض )أي: ﴾٥ بَالَُهم   َويُص 

 .([تعاىل اهلل رمحه للرشبيني املنري الرساج] أعامهلم

ِخلُُهمُ ﴿ (6) َنَّةَ  َويُد  فها وقد ﴾٦ لَُهم   َعرََّفَها ٱۡل   استحقوها ما فعملوا إليها اشتاقوا حتى الدنيا يف هلم عرَّ

لق. منذ ساكنَه كان كأنه إليه وهيتدي منزله واحد كل يعلم بحيث هلم بيَّنَها أو به.  خ 

َها﴿ (7) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى وا   إِن َءاَمنُٓوا   ٱَّلَّ َ  تَنَُصُ  والسالم الصالة عليه ورسوله دينه تنرصوا إن ﴾ٱّللَّ

كم عىل ﴾يَنَُص ُكم  ﴿ ق َداَمُكم   َويُثَب ِت  ﴿ عدوِّ
َ
 )أقول: الكفار مع واملجاهدة اإل سالم بحقوق القيام يف ﴾٧ أ

 الظاهرة جوارحك عىل الرشعية حكاماأل َأجر   ،روحه من أهمَّ  املسلم عند تكون أن جيب اإلسالم حقوق

 ،وحاال   ،قاال   معه وتكون لربك عبدا   تكون ،هواك يموت حتى نفسك وقاهرا   وغالبا   نارصا   وكن ،والباطنة

 قال من أفضل رجل ألف يف رجل حال :يقولون ولذا ،بحالك املؤمنني فتفيد للدين نارصا   فتكون ،وفعال  

قد   املسلم ألن ،رجل يف رجل ألف  كاملسافر ،التقوى وهي أال ،األبد مؤونة اكتساب من والبد ،األبد إىل مم 

 واجعل ،الفانية احلياة هبذه تغر وال ،دنياه يف آخر إىل مكان من سفره يف والطعام املال بمؤونة يتزود الذي

 منترصا   يكون أن يقدر مل من ،واملجاهدات بالتقوى منها اآلخرة زاد تكتسب أن لآلخرة.عليك مزرعة دنياك

 النفس عىل وبالنرصة غريه؟! ينرص كيف يصلحها ومل نفسه عىل ينترص مل إذا ،غريه ينرص أن يمكن ال نفسه عىل

 أن له يمكن اويصلحه ،نفسه عىل ينترص أن استطاع من :أي ،تعاىل اهلل لعباد واإلفادة ،الدين نرصة تتحقق

 نسأل وإخالص. بصدق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إطاعة وإىل وعال جل اهلل دين إىل املؤمنني بتوجيه تعاىل اهلل دين ينرص

 العيل باهلل إال قوة وال حول وال ،العاملني رب هلل واحلمد املرسلني عىل وسالم ،آمني لذلك التوفيق تعاىل اهلل

 .(وسلم وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل تعاىل اهلل وصىل ،العظيم



 4041  عشرونالو السادس اجلزء          حممد سورة  

ِينَ ﴿ (8) ا َكَفُروا   َوٱَّلَّ س  َُّهم   َفتَع  َضلَّ ﴿ (الرجل وزلة الزَلق هو العثور:) وانحطاطا   فعثورا   ﴾ل
َ
 َوأ

َٰلَُهم   َم ع 
َ
 .بالكفر حمَبطة ضائعة جعلها :أي ﴾٨ أ

َٰلَِك ﴿ (9) نَُّهم   َذ
َ
ٓ  َكرُِهوا   بِأ نَزَل  َما

َ
ُ  أ  أل فوه ملا املخالفة والتكاليف التوحيد من فيه مل ا ،القرآنَ  :أي ﴾ٱّللَّ

 ومسؤول مكلَّف فهو ،فردا   كان ولو النبوية والسنة الرشيعة يطبق أن للمؤمن دَّ ب ال )أقول: أنفسهم واشتهته

بََط ﴿ (ذلك فضل يظهر القيامة ويوم ،العامل عن ال نفسه عن ح 
َ
َمَٰلَُهم  ﴿ تعاىل اهلل ﴾فَأ ع 

َ
 .﴾٩ أ

فَلَم  ﴿ (40)
َ
ۡرِض  ِف  يَِسُۡيوا   أ

َ َٰقِبَةُ  ََكنَ  َكي َف  َفيَنُظُروا   ٱۡل  ِينَ  َع رَ  َقب لِِهم    ِمن ٱَّلَّ ُ  َدمَّ  استأصل ﴾َعلَي ِهم    ٱّللَّ

َٰفِرِينَ ﴿ وأمواهلم وأهليهم أنفسهم من هبم اختص ما عليهم َثَٰلَُها َولِل َك م 
َ
 العقوبة أو العاقبة تلك أمثال   ﴾١٠ أ

نَّة أو عليها. يدل التدمري ألن ،اهللكة أو ِِاللِنُِسن ةَِ﴿ :تعاىل لقوله ،السُّ تن
 .[81 :غافر] ﴾َخََْتَِِقدِِْال 

َٰلَِك ﴿ (44) نَّ  َذ
َ
َ  بِأ َل  ٱّللَّ ِينَ  َمو  هم ﴾َءاَمنُوا   ٱَّلَّ نَّ ﴿ أعدائهم عىل نارص 

َ
َٰفِرِينَ  َوأ َلَٰ  َل  ٱل َك  ﴾١١ لَُهم   َمو 

 عنهم. العذاب فيدفع
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َ  إِنَّ ﴿ (41)  ِخُل  ٱّللَّ ِينَ  يُد   وََعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ
َٰلَِحَٰتِ  َٰت   ٱلصَّ ن َهَُٰر   ََت تَِها نمِ  َُت رِي َجنَّ

َ  ﴾ٱۡل 

دَّ  ما يضيِّع ال أن للمؤمن بد ال )أقول:
 من له أ ع 

ِينَ ﴿ (والرضا اجلنة  ﴾َيتََمتَُّعونَ  َكَفُروا   َوٱَّلَّ

ُكلُونَ ﴿ الدنيا بمتاع ينتفعون
 
ُكُل  َكَما َويَأ

 
 تَأ

ن َعَٰمُ 
َ  َوٱنلَّارُ ﴿ العاقبة عن غافلني حريصني ﴾ٱۡل 

ى َُّهم   َمث و  ل  َمن ﴾١٢ ل  شأن هذا )أقول: ومقام ز 

 ويتبع دينه يرتك ال أن فعليه املؤمن أما ،الكفار

 عليه ،لألكل بالنسبة حتى ،يميِّز أن عليه بل ،دنياه

 تريد ما بقدر ال ،تعاىل اهلل أمر ما بقدر يأكل أن

 وبالرشيعة باإلسالم نفسه يقيد أن عليه نفسه.

ِوابُِاْشَِوَِِواُكُِوَِ﴿ :وعال جل ربنا قال املحمدية.
َُِِلِوَِ ِْسِنت

 .([14 :األعراف] ﴾وافُ

ي ِن﴿ (41)
َ
ِن َوَكأ يَة   م  َشدُّ  ِهَ  قَر 

َ
َ   أ ِن قُوَّ  م 

يَتَِك  رََجت َك  ٱلَِّّتٓ  قَر  خ 
َ
َنَُٰهم   أ لَك  ه 

َ
 العذاب بأنواع ﴾أ

 عنهم. يدفع ﴾١٣ لَُهم   نَاَِصَ  فََل ﴿

َفَمن﴿ (41)
َ
َٰ ﴿ واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص كالنبي ﴾ََكنَ  أ ِن بَي ِنَة   ََعَ ب ِهِۦ م  ة   ﴾رَّ  ما أو القرآن. وهو عنده؛ من حجَّ

ه َوآَءُهم َوٱتَّبَُعٓوا  ﴿ واملعايص كالرشك ﴾َعَملِهِۦ ُسوٓءُ  ََلُۥ ُزي ِنَ  َكَمن﴿ العقلية واحلجج يعمُّ ه 
َ
 ال ،ذلك يف ﴾١٤ أ

 لكنهم ،الدنيا نتهاءا حتى قرن بعد قرنا   به املؤمنون ليعمل القرآن نزل )أقول: حجة عن فضال   عليه هلم شبهة

 بزمام قيَّدنا فالقرآن ،الدين من ليس هذا اخلبيثة. أنفسهم تشتهي ما ويفعلون األمارة النفوس وراء يركضون

 .(احلدود عن التجاوز وعدم احلق

ثَُل ﴿ (41) َنَّةِ  مَّ ِدُِهوََِِكَمنِْ﴿ :خربه مبتدأ   ﴾ٱل ُمتَُّقوَن   وُِعدَ  ٱلَِّّت  ٱۡل  ِِخالن  أَمَثل   :الكالم قديروت .﴾انل ارِنِفن

نكار تقريرا   النار؟ يف خالد هو من كمثل اجلنة أهل ٓ ﴿ املساواة إل  ن َهَٰر   فِيَها
َ
ِن أ آء   م  ِ  مَّ ن ﴾َءاِسن   َغۡي   من :وآس 

ن َهَٰر  ﴿ ورحيه طعمه تغري إذا املاء أسنَ 
َ
ِن َوأ َب   م 

ُمُهۥ َيتََغۡيَّ   لَّم   لَّ  وال (ناللسا يقرص )أي: قارصا   يرص   مل ﴾َطع 

ن َهَٰر  ﴿ (حامضا   )أي: حازرا  
َ
ِن   َوأ َ   ََخ ر   م 

َّ َٰرِبِيَ  َّلَّ ْكر   غائلة   وال ريح   غائلة   كراهة   فيها يكون ال ،لذيذة   ﴾ل ِلشَّ  س 

ن َهَٰر  ﴿
َ
ِن   َوأ ي  َعَسل   م  َصف    يف األرشبة مقام يقوم ملا متثيل ذلك ويف وغريها. النحل وفضالت الشمع ُيالطه مل ﴾مُّ

صها ينقصها عام بالتجريد ،الدنيا يف منها يستلذ ما بأنواع اجلنة  غزارهتا يوجب بام والتوصيف ،وينغِّ

فَِرَ   ٱثلََّمَرَٰتِ  ُك ِ  ِمن فِيَها َولَُهم  ﴿ واستمرارها ِن َوَمغ  ب ِِهم    م   أمامه هذا وجيد اآلخرة يف يتفكر الذي )أقول: ﴾رَّ
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به كيف  أن ذهابنا قبل فعلينا ،نذهب أن بد ال كذلك ونحن ،ذهبوا كلهم اؤنا؟آب أين الدنيا! يف قليلة بأيام ُيرِّ

 بد ال الدنيا. بلذائذ آخرته ُيرب ال وباآلخرة  وبرسوله تعاىل اهللب آمن من أن قناعتي للذهاب. نتهيأ

ا َمآء   وَُسُقوا   ٱنلَّارِ  ِف  َخَِِٰل   ُهوَ  َكَمن  ﴿ (أمامنا فهذا ،عقله يستعمل أن للمؤمن  األرشبة تلك مكان ﴾َۡحِيم 

عَ ﴿ َعآَءُهم   َفَقطَّ م 
َ
 باستثناء ،القيامة يوم عنه ربه يرىض بأن سندا   أحد أخذ هل )أقول: احلرارة فرط من ﴾١٥ أ

 .(الدنيا عىل اآلخرة وتقديم النبوية والسنة بالرشيعة التمسك سند إال سند ال والسالم؟ الصالة عليهم األنبياء

ن َوِمن ُهم﴿ (46) ى  إََِل َك  تَِمعُ يَس   مَّ  جملس حيرضون كانوا ،املنافقني يعني ﴾ِعنِدكَ  ِمن   َخرَُجوا   إِذَا َحّتَّ

ِينَ  قَالُوا  ﴿ خرجوا فإذا كالمه ويسمعون ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وتُوا   لَِّلَّ
ُ
 تعاىل اهلل ريض الصحابة لعلامء :أي ﴾ٱل عِل مَ  أ

ا   قَاَل  َماذَا﴿ :عنهم َلىئَِك ﴿ به هتاونا   آذاهنم له يلقوا مل إذ ،استعالما   أو ء  استهزا الساعَة؟ قال الذي ما ﴾َءانِف  و 
ُ
 أ

ِينَ  ُ  َطبَعَ  ٱَّلَّ َٰ  ٱّللَّ َوآَءُهم   َوٱتَّبَُعٓوا   قُلُوبِِهم   ََعَ ه 
َ
 بكالمه. وهتاونوا استهزؤوا فلذلك ﴾١٦ أ

ِينَ ﴿ (47) ا   َوٱَّلَّ تََدو  ى َزاَدُهم   ٱه   عليه الرسول قول   أو هلامواإل   بالتوفيق تعاىل اهلل زادهم :أي ﴾ُهد 

َُٰهم  ﴿ والسالم الصالة َُٰهم   َوَءاتَى َوى  جزاَءها. أعطاهم أو ،تقواهم عىل أعاهنم أو ،يتقون ما هلم بنيَّ  ﴾١٧ َتق 

اَعةَ  إِلَّ  يَنُظُرونَ  َفَهل  ﴿ (48) ن﴿ غريها ينتظرون فهل ﴾ٱلسَّ
َ
تِيَُهم أ

 
تَة    تَأ اُطَها   َجآءَ  َفَقد   َبغ  َ ۡش 

َ
َٰ  أ نَّ

َ
 إِذَا لَُهم   فَأ

َُٰهم   َجآَءت ُهم   َرى  والسالم الصالة عليه النبي كمبعث أماراهتا؛ ظهر قد ألنه بغتة، الساعة تأهتم أن واملعنى: ﴾١٨ ذِك 

ْم، هلم فكيف القمر، وانشقاق ْكراه 
رهم أي: ذ   َينفع. وال له ي فَرغ ال وحينئذ بغتة؟ الساعة جاءهتم إ ذا تذكُّ

لَم  ﴿ (49) نَّ  فَٱع 
َ
َٰهَ  َلٓ  ُهۥأ ُ  إِلَّ  إَِل فِر   ٱّللَّ تَغ  ۢنبَِك  َوٱس   الكافرين وشقاوة املؤمنني سعادة علمت إذا :أي ﴾َِّلَ

 باالستغفار وهضمها وأفعاهلا أحواهلا بإصالح النفس وتكميل بالوحدانية العلم من عليه أنت ما عىل فاثب ْت 

ِمنِيَ ﴿ (واالستغفار التوبة لنا جعل تعاىل اهلل لكن ،ذنب عنا يصدر ال أن يمكن ال )أقول: ل َذْنب َك   َولِل ُمؤ 
ِمَنَِٰت   ُمؤ 

 يستغفر أن املؤمن فعىل )أقول: غفراهنم يستدعي ما عىل والتحريض هلم بالدعاء ،ولذنوهبم ﴾َوٱل 

ُ ﴿ (واملؤمنات وللمؤمنني لنفسه لَمُ  وَٱّللَّ َُٰكم  ﴿ قطعها من بد ال مراحل فإهنا الدنيا، يف ﴾ُمتََقلَّبَُكم   َيع   ﴾١٩ َوَمث َوى

وا واستغفروه تعاىل اهلل فاتقوا ،إقامتكم دار فإهنا ،العقبى يف وا يقل مل )أقول: مَلعادكم وأعدُّ  خذوا لدنياكم. أعدُّ

 .(َمعادكملُ  أعدوا لكن ،الدنيا يف باألسباب
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ِينَ  َويَُقوُل ﴿ (10) َل  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ِلَت   لَو   ﴾ُسوَرَ    نُز 

وَرة   َلْت ن زِّ  هالَّ  :أي ٓ ﴿ اجلهاد! أمر يف س  نزِلَت   فَإِذَا
ُ
 أ

 فِيَها َوُذكِرَ ﴿ فيها تشابه ال مبيَّنة ﴾ُمُّ َكَمة   ُسوَرَ  
ي َت ﴿ به األمر   :أي ﴾ٱل قِتَاُل 

َ
ِينَ  َرأ  قُلُوبِِهم ِف  ٱَّلَّ

َرض    يَنُظُرونَ ﴿ نفاق   :وقيل ،الدين يف ضعف   ﴾مَّ
ِش ِ  َنَظرَ  إََِل َك  ْبنا   ﴾ٱل َمو ِتي  ِمنَ  َعلَي هِ  ٱل َمغ   وخمافة ج 

َلَٰ ﴿ و 
َ
 .هلم فويل ﴾٢٠ لَُهم   فَأ

ل   َطاَعة  ﴿ (14) ُروف    َوقَو  ع   طاَعة   :أي ﴾مَّ

وف   َوَقْول   رُ  َعَزمَ  فَإِذَا﴿ هلم خري َمْعر  م 
َ  :أي ﴾ٱۡل 

َ  َصَدقُوا   فَلَو  ﴿ َجدَّ   من زعموا فيام :أي ﴾ٱّللَّ

يامن أو اجلهاد عىل احلرص  الصدق   ﴾نَ لَكَ ﴿ اإل 

ا﴿ َُّهم   َخۡي    .﴾٢١ ل

 إِن﴿ منكم يتوقع فهل ﴾َعَسي تُم   َفَهل  ﴿ (11)
رتم الناس أمور ﴾تََوَلَّ تُم    أعرضتم أو عليهم. وتأمَّ

ن﴿ اإل سالم عن وتوليتم
َ
ِسُدوا   أ ۡرِض  ِف  ُتف 

َ  ٱۡل 
ُعٓوا   ِ ر َحاَمُكم   َوُتَقط 

َ
 الوالية عىل تناحرا   ﴾٢٢ أ

 ومقاتلة (بعض عىل بعضهم هجوم )أي: التغاور من اجلاهلية يف عليه كنتم ما إىل وعا  رج أو هلا؟ وجتاذبا  

 .حاهلم عرف َمنْ  منهم ذلك توقَّعيَ  بأن أحقاء الدنيا عىل وحرصهم الدين يف لضعفهم أهنم واملعنى األقارب؟

َلىئَِك ﴿ (11) و 
ُ
ِينَ ﴿ املذكورين إىل إشارة ﴾أ ُ  لََعنَُهمُ  ٱَّلَّ فساد ﴾ٱّللَّ ُهم  ﴿ األرحام وقطعهم همإل  َصمَّ

َ
 ﴾فَأ

َمى ﴿ احلق استامع عن ع 
َ
ب َصَٰرَُهم   َوأ

َ
 سبيله. هيتدون فال ﴾٢٣ أ

فََل ﴿ (11)
َ
وا ال حتى والزواجر املواعظ من فيه وما يتصفَّحونه ﴾ٱل ُقر َءانَ  َيتََدبَُّرونَ  أ  ال )أي: جيرس 

ؤوا م  ﴿ املعايص عىل (جير 
َ
َٰ  أ وب   ََعَ

َفالُهَ  قُلُ ق 
َ
ٓ أ  يشملنا أال )أقول: أمر هلا ينكشف وال ذكر   إليها يصل ال ﴾٢٤ ا

 .(يشملنا واهلل    ؟!هذا

ِينَ  إِنَّ ﴿ (11) وا   ٱَّلَّ تَدُّ ى  ٱر  َٰرِهِم ََعَ َب د 
َ
ِنَۢ ﴿ الكفر من عليه كانوا ما إىل :أي ﴾أ دِ  م  َ  َما َبع   ﴾ٱل ُهَدى لَُهمُ  تَبَيَّ

َل ﴿ (اجلن شيطان أو اإلنس شيطان إما) ﴾ي َطَٰنُ ٱلشَّ ﴿ الظاهرة واملعجزات الواضحة بالدالئل  )أي: ﴾لَُهم   َسوَّ

ل (زيَّن َلَٰ ﴿ الكبائر اقرتاف هلم وسهَّ م 
َ
 .واألماين اآلمال يف هلم ومدَّ  ﴾٢٥ لَُهم   َوأ

َٰلَِك ﴿ (16) نَُّهم   َذ
َ
ِينَ  قَالُوا   بِأ َل  َما َكرُِهوا   لَِّلَّ ُ  نَزَّ  الصالة عليه لنبيبا كفروا الذين اليهود قال :أي ﴾ٱّللَّ

َ  َما َبْعد والسالم  َسنُِطيُعُكم  ﴿ :للمرشكني الفريقني أحد قال أو ،هلم املنافقون قال أو ،للمنافقني نعته هَل م َتَبنيَّ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

گگککککڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓۓےےھھھھہ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۅۅۋۋٴۇۈ

ائىىېېېېۉ

ۇئۇئوئوئەئەئائ

 ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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رِي  َبع ِض  ِف  م 
َ  معهم اخلروج يف واملوافقة ،اجلهاد عن كالقعود به؛ تأمرون ما بعض يف أو أموركم. بعض يف ﴾ٱۡل 

ُ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عىل (التعاون )أي: افروالتظ ،أخرجوا إن لَمُ  َوٱّللَّ ارَُهم   َيع  َ  أفشاه الذي هذا قوهلم ومنه ﴾٢٦ إِۡس 

 عليهم. تعاىل اهلل

ت ُهمُ  إِذَا فََكي َف ﴿ (17) ِبُونَ ﴿ حينئذ؟ وحيتالون يعملون فكيف ﴾ٱل َمَلىئَِكةُ  تَوَفَّ َٰرَُهم   وُُجوَهُهم   يََض  د َب
َ
 ﴾٢٧ َوأ

 له. القتال عن وجيب نون منه ُيافون بام لتوفيهم تصوير  

َٰلَِك ﴿ (18) نَُّهمُ ﴿ املوصوف التويف إىل إشارة ﴾َذ
َ
َبُعوا   بِأ ٓ  ٱتَّ َخَط  َما س 

َ
َ  أ  نعت وكتامن الكفر من ﴾ٱّللَّ

َٰنَُهۥ َوَكرُِهوا  ﴿ األمر وعصيان والسالم الصالة عليه الرسول َو يامن من يرضاه ما أي: ﴾رِض   وغريمها واجلهاد اإل 

بََط ﴿ طاعاتال من ح 
َ
َمَٰلَُهم   فَأ ع 

َ
 لذلك. ﴾٢٨ أ

م  ﴿ (19)
َ
ِينَ  َحِسَب  أ َرضن  قُلُوبِِهم ِف  ٱَّلَّ ن مَّ

َ
ُ  ُُي رِجَ  لَّن أ  واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله تعاىل اهلل ي ربز لن أن ﴾ٱّللَّ

َغَٰنَُهم  ﴿ ض 
َ
 أحقادهم. ﴾٢٩ أ
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َري َنََٰكُهم   نََشآءُ  َولَو  ﴿ (10)
َ
فناكهم ﴾َۡل  لعرَّ

فهمتَ  بدالئَل  تَُهم﴿ بأعياهنم عر   ﴾بِِسيَمَُٰهم    فَلََعَرف 

هم التي بعالماهتم م 
 هبا (نعلِّمهم )أي: نس 

رَِفنَُّهم  ﴿ ِل   َۡل نِ  ِف  َوَِلَع   :اْلَقْول   وحَلْن   ﴾ٱل َقو 

ُ ﴿ وتورية تعريض جهة إىل إمالت ه أو أسلوبه.  َوٱّللَّ
لَمُ  َمَٰلَُكم   َيع  ع 

َ
 حسب عىل فيجازيكم ﴾٣٠ أ

 بالنيات. األعامل إذ ،قصدكم

 وسائر باجلهاد باألمر ﴾َونَلَب لَُونَُّكم  ﴿ (14)

َٰ ﴿ الشاقة التكاليف لَمَ  َحّتَّ  ِمنُكم   ٱل ُمَجَِٰهِدينَ  َنع 
ََِٰبِينَ  ها عىل ﴾َوٱلصَّ  وعال جل اهلل )أقول: مشاقِّ

بَاَرُكم   َوَنب لَُوا  ﴿ (لنا ي ظهر حتى ولكن يعلم، خ 
َ
 ﴾٣١ أ

 وعداوتكم ضكموبغ أُساركم ن ظهر )أي:

 والسالم الصالة عليه ولرسوله تعاىل هلل وخمالفتكم

 .(عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال كام

ِينَ  إِنَّ ﴿ (11) وا   َكَفُروا   ٱَّلَّ  َسبِيلِ  َعن وََصدُّ
 ِ دِ  ِمنَۢ  ٱلرَُّسوَل  وََشٓاقُّوا   ٱّللَّ َ  َما َبع   ﴾ٱل ُهَدىَٰ  لَُهمُ  تَبَيَّ

وا   لَن﴿ بدر يوم طع مونامل أو والنضري. قريظة هم َ  يََُضُّ هم. بكفرهم ﴾ا    َشي   ٱّللَّ وا لن أو وصدِّ  اهلل رسول يرضُّ

ته ملسو هيلع هللا ىلص شاقَّ بُِط ﴿ (بعداوته )أي: بم  َمَٰلَُهم   وََسيُح  ع 
َ
 التي مكايَدهم أو بذلك. أعامهلم حسنات   ثواَب  ﴾٣٢ أ

شاقته يف نصبوها  أوطاهنم. عن واجلالء لقتلا إال هلم تثمر وال ،مقاصدهم إىل هبا يصلون فال ،م 

َها﴿ (11) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ِطيُعوا   َءاَمنُوٓا   ٱَّلَّ

َ
َ  أ ِطيُعوا   ٱّللَّ

َ
َمَٰلَُكم   ُتب ِطلُوٓا   َوَل  ٱلرَُّسوَل  َوأ ع 

َ
 هؤالء؛ به أبطل بام ﴾٣٣ أ

 لك رأس ،للمسلمني كله التوجيه هذا )أقول: ونحوها واألذى وامَلنِّ  والرياء والعجب والنفاق كالكفر

 فالبد ،القلب حمله واإلخالص ،فاسد الفاسد عىل والبناء ،صحيح الصحيح عىل والبناء ،اإلخالص العبادات

 يقوم قد العبد ألن ،رميه وجب اإلخالص خالف فيه وجد فإن ،بالكلية إرادته عن القلب تفتيش من

 ينفعه ماذا ولكن ،ىوهن وأمر وذكر وصام صىل نقول ونحن ،للرشع موافقة شبحها يف وتكون ،بالعبادات

 الصادقني صحبة من التقي أهيا لك فالبد فيها. اإلخالص ُس وروحها ،روحها األعامل تلك من فقد إذا ذلك

ِِا﴿يَِ :وعال جل ربنا قال ملا ذلك يكن مل ولو ،جليسه من متأثر فاجلليس ،ُسهم إليك يرسي حتى
َ
ِنِاهَِيِ أ ِينَِاّل 

ِِعَِمَِِواونُِكُِوَِِاللَِِواقُِاتِ ِوانُِآمَِ  الصادقني بأذيال املتمسكني من جيعلنا أن تعاىل اهلل نسأل [449 التوبة:] ﴾يَِقِنادِنالص 

 وال العاملني رب هلل واحلمد املرسلني عىل وسالم ،قدير يشء كل عىل إنه ،الدارين بسعادة لنفوز الصديقني

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگککککڑڑژژڈ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭۓۓےےھھھھہ

ۆۆۇۇڭڭڭ

ۅۅۋۋٴۇۈۈ

ائائىىېېېېۉۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

 ییییىئىئىئېئېئ
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 .(وسلم وصحبه لهآ وعىل حممد سيدنا عىل تعاىل اهلل وصىل ،العظيم العيل باهلل إال قوة وال حول

ِينَ  إِنَّ ﴿ (11) وا   َكَفُروا   ٱَّلَّ ِ  َسبِيلِ  َعن وََصدُّ ار   وَُهم   َماتُوا   ُثمَّ  ٱّللَّ فِرَ  فَلَن ُكفَّ ُ  َيغ   كل يف عام   ﴾٣٤ لَُهم   ٱّللَّ

ر قد أنه عىل بمفهومه ويدل القليب. أصحاب يف نزوله صحَّ  وإن ،كفره عىل مات من  كفره عىل يمت مل ملن َيغف 

 ذنوبه. سائرَ 

ُعٓوا  ﴿ تضعفوا فال ﴾تَِهنُوا   فََل ﴿ (11) ل مِ  إَِل  َوتَد  بْنا   )أي: َخَورا   الصلح إىل تدعوا وال ﴾ٱلسَّ  ج 

نتُمُ ﴿ ال  وتذلُّ  (وَضعفا  
َ
نَ  َوأ لَو  ع 

َ ُ ﴿ األغلبون ﴾ٱۡل  كم ﴾َمَعُكم   َوٱّللَّ ُكم   َولَن﴿ نارص  َمَٰلَُكم   يََِتَ ع 
َ
 ﴾٣٥ أ

 أعاملكم. يضيع ولن

َيَوََُٰ  إِنََّما﴿ (16) ن يَا ٱۡل  و    لَعِب   ٱِلُّ ِمنُوا   ِإَون﴿ هلا ثباَت  ال ﴾َولَه  تُِكم   َوَتتَُّقوا   تُؤ  ُجوَرُكم   يُؤ 
ُ
 إيامنكم ثواَب  ﴾أ

َٰلَُكم   ل ُكم    َ يَس   َوَل ﴿ وتقواكم َو م 
َ
 والعرش. العرش كربع يسري؛ جزء عىل يقترص بل أموال كم َجيعَ  ﴾٣٦ أ

فُِكم   ل ُكُموَها  َ يَس   إِن﴿ (17) م ﴾َفيُح  رِج  ﴿ ت عط وا فال ﴾َتب َخلُوا  ﴿ الكلِّ  بطلب فيجهْدك   َويُخ 
َغَٰنَُكم   ض 

َ
 .(]النسفي[ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول وحقدكم بغضكم تعاىل اهلل وي ظهر :أي) ﴾٣٧ أ

نتُم  ﴿ (18)
َ
أ نَ ﴿ املوصوفون هؤالء خماَطبون يا أنتم :أي ﴾َهىُؤَلٓءِ  َهى َعو  ِ  َسبِيلِ  ِف  وا  ِِلُنفِقُ  تُد   وهو ﴾ٱّللَّ

ن فَِمنُكم﴿ وغريمها والزكاة   الغزو   نفقةَ  يعمُّ  َما َيب َخل   َوَمن﴿ يبخلون ناس   ﴾َيب َخُل   مَّ ِسهۦِ   َعن َيب َخُل  فَإِنَّ  ﴾نَّف 

ُ ﴿ إليه عائدان البخل ورضَّ  اإلنفاق نْفعَ  فإن نتُمُ  ٱل َغِنُّ  َوٱّللَّ
َ
 فإن ،الحتياجكم فهو به ميأمرك فام ﴾ٱل ُفَقَرآُء   َوأ

تَب ِدل   َتتََولَّو ا   ِإَون﴿ فعليكم توليتم وإن فلكم امتثلتم ا يَس  ُكم   قَو م  َ مْ  ﴾َغۡي  ق   يَُكونُوٓا   َل  ُثمَّ ﴿ آخرين قوما   مقامكم ي 
َثَٰلَُكم م 

َ
يامن؛ يف والزهد التويل يف ﴾٣٨ أ  إىل سلامن وكان عنه والسالم الصالة عليه سئل ألنه ،سرْ الف   وهم اإل 

ه   هذا» :وقال فخذه فرضب ،جنبه  أو ،اليمن أو ،األنصار أو .تعاىل[ اهلل رمحهام احلاكم وصححه الرتمذي، أخرجه] «وقوم 

 املالئكة.

 حممد سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 الفتح سورة

 من  اهلل رسول مرجع يف نزلت ،مدنَية
  آية وعرشون تسع وآيها احلديبية،

نَا إِنَّا﴿ (4) ا لََك  َفتَح  ا َفت ح  بِين   وعد   ﴾١ مُّ

 باملايض عنه والتعبري   اهلل. عظَّمها مكة بفتح

 خيرب كفتح السنة؛ تلك يف له اتفق بام أو ،لتحققه

 صلح عن إخبار أو .خيرب( قرب )أرض وفدك

ه وإنام .تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام رواه] احلديبية  سامَّ

 حتى ،املرشكني عىل ظهوره بعد كان ألنه فتحا  

 رسول به وفرغ ،مكة لفتح وتسبََّب  الصلح سألوا

 واضعم وفتح فغزاهم العرب لسائر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 يف له وظهر ،عظيام   خلقا   اإل سالم يف وأدخل

َح  أنه وهي عظيمة؛ آية احلديبية  ،بالكليَّة ماؤها ن ز 

 فيها مجَّ  ثم والسالم الصالة عليه فتمضمض

ت  رواه] معه كان من َجيع رشب حتى باملاء فدرَّ

َف  وقد السنة. تلك يف الفرس َغلبوا فإهنم ،الروم فتح أو [تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام ر   عليه للرسول فتحا   كون ه ع 

 رواه] قاب ل من مكة تدخل أن لك قضينا يأ القضاء؛ بمعنى الفتح :وقيل .«الروم» سورة يف والسالم الصالة

 .تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام

فِرَ ﴿ (1) َغ  ِ ُ  لََك  َل   الرشك إزاحة يف يوالسع الكفار جهاد عن مسبَّب   إنه حيث من ،للفتح علَّة   ﴾ٱّللَّ

 أيدي من الضعفة وختليص ،اختيارا   بالتدريج ذلك ليصري قهرا   الناقصة النفوس وتكميل الدين وإعالء

مَ  َما﴿ الظلمة رَ  َوَما ذَۢنبَِك  ِمن َتَقدَّ خَّ
َ
عاَتب أن يصحُّ  مما منك فَرط ما َجيعَ  ﴾تَأ َمتَُهۥ َويُتِمَّ ﴿ عليه ي   ﴾َعلَي َك  نِع 

ة إىل امل لك وضمِّ  الدين بإعالء ِديََك ﴿ النبوَّ ا َوَيه  َٰط  ا ِصَر تَقِيم  س   الرئاسة. مراسم وإقامة الرسالة تبليغ يف ﴾٢ مُّ

ُ  َويَنَُصَكَ ﴿(1) ا ٱّللَّ ا نََص   . عز   فيه نرصا   ﴾٣ َعزِيز   وَمنََعة 

ِيٓ  ُهوَ ﴿ (1) نَزَل  ٱَّلَّ
َ
ِكينَةَ  أ ِمنِيَ  قُلُوِب  ِف ﴿ والطمأنينة الثبات ﴾ٱلسَّ  تقلق حيث ثبتوا حتى ﴾ٱل ُمؤ 

ا لََِي َداُدٓوا  ﴿ (تزلُّ  )أي: األقدام وتدحض النفوس عَ  إِيَمَٰن   واطمئنان العقيدة برسوخ يقينهم مع يقينا   ﴾إِيَمَٰنِِهم    مَّ

 تعاىل اهللب إيامهنم مع بالرشائع إيامنا   ليزدادوا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول به جاء ما إىل السكون فيها أنزل أو عليها. النفس

ِ ﴿ خراآل واليوم َمََٰوَٰتِ  ُجنُودُ  َوّلِلَّ ۡرِض   ٱلسَّ
َ ر ﴾َوٱۡل   بينهم فيام ويوقع تارة بعض عىل بعضها فيسلط أمرها يدبِّ

 الَفت حِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڳڳگگگگکککک

ڱڱڱڳڳ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےےھھھھہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ۉۉۅۅۋۋٴۇ

 ىىېېېې
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لم ُ  َوََكنَ ﴿ وعال جلَّ  حكمته تقتضيه كام أخرى السِّ ا ٱّللَّ ا﴿ باملصالح ﴾َعلِيم  ر فيام ﴾٤ َحِكيم   ويدبِّر. يقدِّ

ِخَل ﴿ (1) ُد  ِ ِمنِيَ  َل  َٰت   ِمَنَٰتِ َوٱل ُمؤ   ٱل ُمؤ  ن َهَٰرُ  ََت تَِها ِمن َُت رِي َجنَّ
َ  من دبَّر ما دبَّر أي: ﴾فِيَها َخَِِٰلِينَ  ٱۡل 

 من غاظهم مل ا واملنافقني الكفار ويعذب اجلنة فيدخلهم ويشكروها فيه تعاىل اهلل نعمة ليعرفوا املؤمنني تسليط

ِرَ ﴿ ذلك ِ  َعن ُهم   َويَُكف  َٰلَِك  َوََكنَ ﴿ ظهرهاي   وال يغطِّيها ﴾اتِِهم     َ َسي  دخال أي: ﴾َذ ِ  ِعندَ ﴿ والتكفري اإل  ز ا ٱّللَّ  فَو 
ا . دفع أو نفع جلب من ي طلب ما منتهى ألنه ﴾٥ َعِظيم  ر  رض 

َب ﴿ (6) ِ ِكِيَ  َوٱل ُمَنَٰفَِقَِٰت  ٱل ُمَنَٰفِقِيَ  َوُيَعذ  َِكَِٰت  َوٱل ُمش  ٓان ِيَ  َوٱل ُمش  ِ  ٱلظَّ و ءِ   َظنَّ  بِٱّللَّ  األمر ظنَّ  ﴾ٱلسَّ

وء؛ و ءِي  َدآئَِرَُ  َعلَي ِهم  ﴿ واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص رسوله َينرَص  ال أن وهو السَّ  ال باملؤمنني ويرتبَّصونه يظنونه ما دائرة ﴾ٱلسَّ

ُ  وََغِضَب ﴿ يتخطاهم َعدَّ  َولََعنَُهم   َعلَي ِهم   ٱّللَّ
َ
 يف استوجبوه ما عىل اآلخرة يف استحقوه ملا عطف   ﴾َجَهنََّم   لَُهم   َوأ

ا وََسآَءت  ﴿ دنياال  جهنم. ﴾٦ َمِصۡي 

(7) ﴿ ِ َمََٰوَٰتِ  ُجنُودُ  َوّلِلَّ ۡرِض   ٱلسَّ
َ  شاء بام ننيواملؤم والسالم الصالة عليه نبيه عادى من كيد فيدفع) ﴾َوٱۡل 

ُ  َوََكنَ ﴿ ([للنسفي املدارك] منها ا َعزِيز ا ٱّللَّ  .﴾٧ َحِكيم 

(8) ﴿ ٓ ا ر َسل َنََٰك  إِنَّ
َ
ا أ ا﴿ أمتك عىل ﴾َشَِٰهد   ِ ا َوُمبَش   واملعصية. الطاعة عىل ﴾٨ َونَِذير 

ِمنُوا  ﴿ (9) ُؤ  ِ ِ  ِل  نَْزل   خطابه أن عىل هلم أو واألمة. ملسو هيلع هللا ىلص للنبي اخلطاب ﴾َورَُسوَِلِۦ بِٱّللَّ  خطاهبم منزلة م 

ُِروهُ ﴿ هوه ﴾َوتَُسب ُِحوهُ ﴿ وتعظموه ﴾َوتُوَق ُِروهُ  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله دينه بتقوية وتقّووه ﴾َوُتَعز   له ت َصلُّوا أو ،وتنزِّ

﴿  َ َر ِصيل   بُك 
َ
. أو ،وعشيا   غدوة ﴾٩ َوأ  دائام 
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ِينَ  إِنَّ ﴿ (40)   ُيبَايُِعونَ  إِنََّما ُيبَايُِعونََك  ٱَّلَّ
 َ ِ  يَدُ ﴿ ببيعته املقصود ألنه ﴾ٱّللَّ َق  ٱّللَّ ي ِديِهم    فَو 

َ
 ﴾أ

 اهلل :املدارك يف النسفي قال) التخييل سبيل عىل

ه تعاىل  ،األجسام صفات وعن جلوارحا عن منزَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع امليثاق عقد أن تقرير   :واملعنى

 :أي ﴾نََّكَث  َفَمن﴿ (وعال جل اهلل مع كعقده

َٰ  يَنُكُث  فَإِنََّما﴿ العهد نقَض  ِسهۦِ   ََعَ  يعود فال ﴾َنف 

َفَٰ  َوَمن  ﴿ عليه إال نكثه رضر و 
َ
ََٰهدَ  بَِما أ  َعلَي هُ  َع

 َ تِيهِ ﴿ مبايعته يف َوّفَّ  ﴾ٱّللَّ ا فََسيُؤ  ر  ج 
َ
ا أ  ﴾١٠ َعِظيم 

 الرضوان. بيعة يف نزلت واآلية اجلنة. هو

َراِب  ِمنَ  ٱل ُمَخلَُّفونَ  لََك  َسيَُقوُل ﴿ (44) ع 
َ  ﴾ٱۡل 

هينة أسلم   هم زينة وج   استنفرهم ،وغفار وم 

 أن منهم طلب )أي: احلديبية عام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 :)أي واعتلُّوا فتخلَّفوا (معه وُيرجوا ينفروا

 وإنام ،وأهاليهم بأمواهلم بالشغل (اعتذروا

 من واخلوف   العقيدة وضعف   اخلذالن   خلَّفهم

ٓ ﴿ قريش مقاتلة َٰنُلَا َشَغلَت نَا َو م 
َ
لُونَا أ ه 

َ
فِر  ﴿ بأشغاهلم يقوم من لنا يكن مل إذ ﴾َوأ تَغ   عىل تعاىل اهلل من ﴾نَلَا   فَٱس 

ل ِسنَتِِهم َيُقولُونَ ﴿ التخلف
َ
ا بِأ لُِك  َفَمن قُل  ﴿ واالستغفار االعتذار يف هلم تكذيب   ﴾قُلُوبِِهم    ِف  لَي َس  مَّ  لَُكم َيم 

ِنَ  ِ  م  َرادَ  إِن  ﴿ وقضائه مشيئته من يمنعكم فمن ﴾ا    َشي   ٱّللَّ
َ
ا بُِكم   أ كم؛ ما ﴾ََضًّ  يف خلل أو ،وهزيمة كقتل يرضُّ

و  ﴿ التخلف عىل وعقوبة   واألهل املال
َ
َرادَ  أ

َ
َۢ  بُِكم   أ َع ُ  ََكنَ  بَل  ﴿ ذلك يضادُّ  ما ﴾ا  َنف  َملُونَ  بَِما ٱّللَّ َۢا َتع   ﴾١١ َخبَِۡي

 فيه. وقصدكم ختلَُّفكم فيعلم

ن َظنَنتُم   بَل  ﴿ (41)
َ
ِمنُونَ  ٱلرَُّسوُل  يَنَقلَِب  لَّن أ لِيِهم   إَِلى  َوٱل ُمؤ  ه 

َ
ا أ بَد 

َ
 يستأصلوهنم املرشكني أن لظنكم ﴾أ

َٰلَِك  َوُزي ِنَ ﴿ ن ﴾م  قُلُوبِكُ  ِف  َذ و ءِ  َظنَّ  َوَظنَنتُم  ﴿ فيها فتمكَّ . عليه التسجيل واملراد املذكور. الظن ﴾ٱلسَّ
 
ْوء  بالسَّ

َۢا َوُكنتُم  ﴿ الزائغة األمور من ورسوله تعاىل اهللب يظنون ما وسائر هو أو ا قَو َم  ،تعاىل اهلل عند هالكني ﴾١٢ بُور 

 نيتكم. وسوء عقيدتكم لفساد

مِ  لَّم   َوَمن﴿ (41) ِ  نَۢ يُؤ  ٓ  َورَُسوَِلِۦ بِٱّللَّ ا نَا فَإِنَّ تَد  ع 
َ
َٰفِرِينَ  أ ا لِل َك يامن بني جيمع مل من بأن إيذانا   ﴾١٣ َسعِۡي   اإل 

 ،للتهويل «سعريا  » وتنكري   بكفره. للسعري مستوجب هوأن ،كافر فهو والسالم الصالة عليه ورسوله تعاىل باهلل

 خمصوصة. نار   ألهنا أو

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

گگککککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ائائىىېېې

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ
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(41) ﴿ ِ َمََٰوَٰتِ  ُمل ُك  َوّلِلَّ ۡرِض   ٱلسَّ
َ فِرُ ﴿ يشاء كيف يدبِّره ﴾َوٱۡل  ُب  يََشآءُ  لَِمن َيغ  ِ  ال إذ ﴾يََشآُء   َمن َويَُعذ 

ُ  َوََكنَ ﴿ عليه وجوب ا ٱّللَّ ا َغُفور   قضائه حتت داخل   والتعذيب ،ذاته من والرمحة الغفران فإن ﴾١٤ رَِّحيم 

 .تعاىل[ اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] «غضبي تيرمح سبقت» :اإلهلي احلديث يف جاء ولذلك ،بالَعَرض

تُم   إِذَا﴿ املذكورين يعني ﴾ٱل ُمَخلَُّفونَ  َسيَُقوُل ﴿ (41) ُخُذوَها َمَغانِمَ  إَِلَٰ  ٱنَطلَق 
 
 فإنه ،خيرب مغانم يعني ﴾ِِلَأ

 غزا ثم ،املحرم أوائلو بقيتها باملدينة وأقام ستر  سنة من احلجة ذي يف احلديبية من رجع والسالم الصالة عليه

ها كثرية أمواال   وغنم ففتحها ،احلديبية شهد بمن خيرب ن يُرِيُدونَ  نَتَّبِع ُكم    َذُرونَا﴿ هبم فخصَّ
َ
لُوا   أ ِ َٰمَ  ُيبَد   َكَل

  ِ وه أن ﴾ٱّللَّ ه وهو ،يغريِّ َضهم أن احلديبية ألهل وعد  ِلَنِْ﴿ :قوله :وقيل خيرب. مغانم مكة مغانم من يعوِّ
َََِِتْرُُجوا بَدا َِِمعن

َ
ُ  قَاَل  َكَذَٰلُِكم  ﴿ النهي معنى يف نفي   ﴾تَتَّبُِعونَا لَّن قُل﴿ تبوك يف أنه والظاهر   .[81 :التوبة] ﴾أ  ٱّللَّ

 َل  ََكنُوا   بَل  ﴿ الغنائم يف نشارككم أن ﴾ََت ُسُدوَننَا   بَل   فََسيَُقولُونَ ﴿ خيرب إىل للخروج هتيُّئهم قبل   من ﴾َقب ُل   ِمن
َقهُ   الدنيا. ألمور فطنتهم وهو قليال ؛ فهام   إال ﴾١٥ قَلِيل   إِلَّ ﴿ يفهمون ال ﴾ونَ َيف 
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َراِب  ِمنَ  ل ِل ُمَخلَّفِيَ  قُل﴿  (46)  ع 
َ رَ  ﴾ٱۡل   كرَّ

 بشناعة وإشعارا   الذم يف مبالغة   االسم هبذا ذكرهم

نَ ﴿ التخلف َعو  م   إَِلَٰ  َسُتد  ِل  قَو  و 
ُ
س   أ

 
 ﴾َشِديد   بَأ

 اهلل رسول بعد ارتدوا ممن غريهم أو حنيفة بني

و   تَُقَٰتِلُوَنُهم  ﴿ :قال فإنه ،املرشكني أو .ملسو هيلع هللا ىلص
َ
 أ

لُِموَن    أو املقاتلة إما :األمرين أحد يكون :أي ﴾يُس 

 ومعنى ،والروم فارس :وقيل غري. ال اإل سالم

ونَ  م 
ْسل   فَإِن﴿ اجلزية تقبَُّلهم ليتناوَل  ،ينقادون :ي 

تُِكمُ  تُِطيُعوا   ُ  يُؤ  ا ٱّللَّ ر  ج 
َ
ا   أ  يف الغنيمة هو ﴾َحَسن 

ا   ِإَون﴿ اآلخرة يف واجلنة الدنيا  تََوَلَّ تُم َكَما َتتََولَّو 
ِن ب ُكم  ﴿ احلديبية عن ﴾َقب ُل  م  ِ ا َعَذاب ا ُيَعذ  َِلم 

َ
 أ

 جرمكم. لتضاعف ﴾١٦

َمَٰ  ََعَ  لَّي َس ﴿ (47) ع 
َ  ََعَ  َوَل  َحَرج   ٱۡل 

َرجِ  ع 
َ ا ﴾َحَرج    ٱل َمرِيِض  ََعَ  َوَل  َحَرج   ٱۡل   أْوَعدَ  لمَّ

 املعذورين هؤالء عن احلرَج  نفى فالتخلُّ  عىل

َ  يُِطعِ  َوَمن﴿ الوعيد من هلم استثناء  َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ
ِخل هُ  َٰت   يُد  ن َهَُٰر   ََت تَِها ِمن َُت رِي َجنَّ

َ ل ﴾ٱۡل   ذلك رَبَ َج  ثم ،رمحته لسبق الوعد يف مبالغة   الوعيد وأََجَل  الوعد فصَّ

ب هُ  َيتََولَّ  َوَمن﴿ :فقال ،التعميم سبيل عىل بالتكرير ِ ا َعَذاب ا ُيَعذ  َِلم 
َ
 الرتغيب. من أنفع ههنا الرتهيب إذ ﴾١٧ أ

ُ  رَِضَ  لََّقد  ﴿ (48) ِمنِيَ  َعنِ  ٱّللَّ َجَرَِ  ََت َت  ُيبَايُِعونََك  إِذ   ٱل ُمؤ   بعث احلديبية نزل ملَّا ملسو هيلع هللا ىلص أنه روي ﴾ٱلشَّ

وا ،مكة أهل إىل اخلزاعي أمية بن خراش  يف مكان إىل نسبة   :واألحابيش) فرجع األحابيش فمنعه به فهمُّ

هم ،البادية ف فحبسوه عنه تعاىل اهلل ريض عفان بن عثامن فبعث ،(الكناين علقمة بن احلليس هو وسيد   فأ ْرج 

 أن عىل وبايعهم ،مئة مخس أو مئة عأرب أو مئة وثالث ألفا وكانوا ،أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فدعا ،بقتله (فأ شيع)

رة حتت جالسا   وكان ،منهم يفروا وال قريشا   يقاتلوا  من ﴾قُلُوبِِهم   ِف  َما َفَعلِمَ ﴿ (لشجرتني اسامن) سدرة أو سم 

نَزَل ﴿ اإل خالص
َ
ِكينَةَ  فَأ َثَٰبَُهم  ﴿ الصلح أو بالتشجيع النفس وسكون الطمأنينةَ  ﴾َعلَي ِهم   ٱلسَّ

َ
ا َوأ  ﴾١٨ يب اقَرِ  َفت ح 

 بالبحرين(. قرية أو املدينة، من قريبة قرية )وهي هجر أو مكة :وقيل :انرصافهم (بعدَ  )أي: َغبَّ  خيرب فتَح 

َ   َوَمَغانِمَ ﴿ (49) ُخُذوَنَها   َكثَِۡي
 
ُ  َوََكنَ ﴿ خيرب مغانم يعني ﴾يَأ ا َعزِيز ا ٱّللَّ  مقتىض مراعيا   غالبا   ﴾١٩ َحِكيم 

 احلكمة.

ُ  وََعَدُكمُ ﴿ (10) َ   َمَغانِمَ  ٱّللَّ ُخُذوَنَها َكثَِۡي
 
َل ﴿ القيامة يوم إىل املؤمنني عىل يفيء ما وهي ﴾تَأ  لَُكم   َفَعجَّ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ڻڻڻڻںںڱڱ

ھھھھہہہہۀۀ

ڭڭڭڭۓۓےے

ٴۇۈۈۆۆۇۇ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئیی
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ي ِديَ  َوَكفَّ ﴿ خيرب مغانم يعني ﴾َهَِٰذهِۦ
َ
 أسد بني من وحلفائهم خيرب أهل أيدي :أي ﴾َعنُكم   ٱنلَّاِس  أ

ِمنِيَ  َءايَة  ﴿ الغنيمة أو ةالَكفَّ  هذه ﴾َوِِلَُكونَ ﴿ بالصلح قريش أيدي أو وغطفان.  أهنم هبا يعرفون أمارة   ﴾ل ِل ُمؤ 

 وعد أو ،احلديبية من رجوعه حني يف خيرب حفت وعدهم يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول صدق يعرفون أو بمكان. تعاىل اهلل من

ِديَُكم  ﴿ مكة لفتح عنوانا   أو ،املغانم ا َوَيه  َٰط  ا ِصَر تَقِيم  س   عليه. والتوكل تعاىل اهلل بفضل الثقة هو ﴾٢٠ مُّ

َرىَٰ ﴿ (14) خ 
ُ
ِدُروا   لَم  ﴿ أخرى ومغانم ﴾َوأ ر )أي: اجلولة من فيها كان مل ا بعد   ﴾َعلَي َها َتق   اهلزيمة تكرُّ

َحاَط  قَد  ﴿ (القتال إىل والرجوع
َ
ُ  أ  َوََكنَ ﴿ فارس أو هوازن مغانم وهي ،هبا فأظفركم عليها استوىل ﴾بَِها   ٱّللَّ

 ُ َٰ  ٱّللَّ ا ء  ََش   ُك ِ  ََعَ  يشء. دون بيشء ختتص ال ذاتيَّة   قدرته ألن ﴾٢١ قَِدير 

َٰتَلَُكمُ  َولَو  ﴿ (11) ِينَ  َق نْ  ﴾َكَفُروا   ٱَّلَّ َٰرَ  لََولَُّوا  ﴿ يصاحلوا ومل مكة َأْهل   م  َب د 
َ  َل  ُثمَّ ﴿ الهنزموا ﴾ٱۡل 

ا َوَل ﴿ حيرسهم ﴾َوَِل  ا ََيُِدونَ   ينرصهم. ﴾٢٢ نَِصۡي 

ِ  ُسنَّةَ ﴿ (11) نَّة   أنبيائه َغَلَبة َسنَّ  :أي ﴾َقب ُل   ِمن َخلَت   قَد   لَِّّت ٱ ٱّللَّ  كام ،األمم من مىض فيمن قديمة س 

َنَبِ ﴿ :تعاىل قال ْغ
َ
نَاََِل

َ
ِِأ ِ  لُِسنَّةِ  َُتِدَ  َولَن﴿ [14 :املجادلة] ﴾َورُُسلن  تغيريا . ﴾٢٣ َتب ِديل   ٱّللَّ
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ِي وَُهوَ ﴿ (11)  ي ِدَيُهم   َكفَّ  ٱَّلَّ
َ
 أي: ﴾م  َعنكُ  أ

ي ِديَُكم  ﴿ مكة كفار أيدي
َ
نِ  َعن ُهم َوأ ةَ  بِبَط   ﴾َمكَّ

ن   َبع دِ  ِمنَۢ ﴿ مكة داخل يف
َ
َفَرُكم   أ ظ 

َ
 ﴾َعلَي ِهم    أ

 جهل أيب بن عكرمة أن وذلك عليهم. أظهركم

 اهلل رسول فبعث ،احلديبية إىل مئة مخس يف خرج

 جند عىل عنه اهلل ريض الوليد بن خالد ملسو هيلع هللا ىلص

 َوََكنَ ﴿ عاد ثم مكة حيطان لهمأدخ حتى فهزمهم
 ُ َملُونَ  بَِما ٱّللَّ  لرسوله طاعة أوال   مقاتلتهم من ﴾َتع 

هم ،والسالم الصالة عليه  بيته لتعظيم ثانيا   وكفِّ

 عليه. فيجازهيم ﴾٢٤ بَِصۡي ا﴿ وعال جل

ِينَ  ُهمُ ﴿ (11) وُكم   َكَفُروا   ٱَّلَّ  َعنِ  وََصدُّ
ِجدِ  ََرامِ  ٱل َمس  يَ  ٱۡل  ُكوف ا َوٱل َهد  ن َمع 

َ
ۥ   َيب لُغَ  أ  ﴾َُمِلَُّه

 ما :واهلدي   احلديبية. عام كان ذلك أن عىل يدل

لُّه مكة. إىل هيدى  نحره فيه حَي لُّ  الذي مكان ه :وحم 

َل ﴿ ِمنُونَ  رَِجال   َولَو  ؤ  ِمَنَٰت   َونَِسآء   مُّ ؤ   لَّم   مُّ
لَُموُهم    الختالطهم ،بأعياهنم تعرفوهم مل ﴾َتع 

 ﴿ باملرشكني
َ
ِن ُهم َفتُِصيبَُكم﴿ (تقتلوهم )أي: وتبيدوهم هبم توقعوا أن ﴾وُهم    ُ تََط  نأ َۢ ﴿ جهتهم من ﴾م  َُ َعرَّ  ﴾مَّ

ثم ،بذلك الكفار وتعيري ،عليهم والتأسف ،بقتلهم والكفارة الدية كوجوب مكروه؛ :أي  يف بالتقصري واإل 

ِ ﴿ عنهم البحث  بني مؤمنني أناسا   هتلكوا أن كراهة َلوال :عنىوامل هبم. عاملني غريَ  تطؤوهم :أي ﴾ِعل م ي  بَِغۡي 

ِخَل ﴿ عنهم أيديكم كفَّ  ملا مكروه بإهالكهم فيصيبكم هبم جاهلني الكافرين أظهر ُد  ِ ُ  َل  َتِهِۦ ِف  ٱّللَّ لَّة ﴾رَۡح   مل ا ع 

 أي ،رمحته يف تعاىل اهلل ليدخل ذلك كان :أي املؤمنني. من فيها ملن صونا   مكة أهل عن األيدي كفُّ  عليه دل

قوا لو ﴾تََزيَّلُوا   لَو  ﴿ مرشكيهم أو مؤمنيهم من ﴾يََشآُء   َمن﴿ لإل سالم أو اخلري لزيادة توفيقه يف  متيَّز أو ،تفرَّ

ب نَا﴿ بعض من بعضهم ِينَ  لََعذَّ ا َعَذاب ا ِمن ُهم   َكَفُروا   ٱَّلَّ َِلم 
َ
 والسبي. بالقتل ﴾٢٥ أ

ِينَ  َجَعَل  إِذ  ﴿ (16) َِميَّةَ  قُلُوبِِهمُ  ِف  َكَفُروا   ٱَّلَّ  للحق اإلذعان متنع التي ﴾ٱل َجَِٰهلِيَّةِ  َۡحِيَّةَ ﴿ األَنَفة ﴾ٱۡل 

نَزَل ﴿
َ
ُ  فَأ َٰ  َسِكينَتَُهۥ ٱّللَّ ِمنِيَ  َوََعَ  رَُسوَِلِۦ ََعَ  عليه أنه» روي ما وذلك والوقار. الثبات عليهم فأنزل ﴾ٱل ُمؤ 

ا والسالم الصالة  أن ليسألوه حفص بن ومكرز العزى عبد بن وحويطب عمرو بن لسهي بعثوا بقتاهلم هم لمَّ

 الصالة عليه فقال ،كتابا   بينهم وكتبوا فأجاهبم ،أيام ثالثة القابل من مكة قريش له ختيلِّ  أن عىل عامه من يرجع

 ،اللهم باسمك اكتب هذا نعرف ما :فقالوا ،الرحيم الرمحن اهلل بسم اكتب» :عنه تعاىل اهلل ريض لعيلر  والسالم

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگگگککککڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳ

ۀڻڻڻڻںں

ےےھھھھہہہہۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىىېېېېۉۉ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 ییییىئىئىئېئېئېئ
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 عن صددناك ما اهلل رسول أنك نعلم كنا لو :فقالوا ،مكة أهل اهلل رسول عليه صالح ما هذا :اكتب :قال ثم

 اكتب :والسالم الصالة عليه فقال ،مكة أهل اهلل عبد ابن حممد عليه صالح ما هذا :اكتب ،قاتلناك وما البيت

 ،هبم ويبطشوا ذلك يأبوا أن املؤمنون َفَهمَّ  [املرام بلوغ يف تعاىل اهلل رمحهام حجر ابن قال كام البخاري يف أصله] «يريدون ما

ل َزَمُهم  ﴿ والوقار( باحللم حتلَّوا )أي: لواوحتمَّ  روافتوقَّ  ،عليهم السكينة تعاىل اهلل فأنزل
َ
َوىَٰ  ََكَِمةَ  َوأ  كلمة ﴾ٱِلَّق 

مْحن   هللا ب ْسم   أو ،الشهادة يم   الرَّ ح  َحقَّ  َوََكنُٓوا  ﴿ بالعهد والوفاء الثبات أو ،هلم اختارها ، اهلل رسول حممد الرَّ
َ
 أ

لََها  ﴿ غريهم من ﴾بَِها ه 
َ
ُ  َوََكنَ ﴿ هلا واملستأهلني ﴾َوأ ء   بُِكل ِ  ٱّللَّ ا ََش  ه يشء كلِّ  أهل فيعلم ﴾٢٦ َعلِيم   له. وييرسِّ

ُ  َصَدَق  لََّقد  ﴿ (17)  وقد آمنني مكة دخلوا وأصحاَبه أنه الموالس الصالة عليه رأى ﴾ٱلرُّء يَا رَُسوََلُ  ٱّللَّ

وا حلقوا  قال تأخر فلام ،عامهم يف يكون ذلك أن وحسبوا هبا ففرحوا أصحابه عىل الرؤيا فقصَّ  ،وقرصَّ

نا وال حلقنا ما واهلل :بعضهم  صدقه واملعنى .[الدالئل يف تعاىل اهلل رمحه البيهقي اإلمام رواه] فنزلت البيت رأينا وال قرصَّ

ي ﴿ اهرؤي يف ِ َق 
ر وقته يف حمالة ال كائن رآه ما فإن ،به ملتبسا   ﴾بِٱۡل  ُخلُنَّ ﴿ القابل العام وهو له؛ املقدَّ ِجدَ  َِلَد   ٱل َمس 

ََرامَ  ُ  َشآءَ  إِن ٱۡل  َدة   تعليق   ﴾ٱّللَّ  أو َغيبة. أو مل وت يدخل ال بعضهم بأن إشعارا   أو ،للعباد تعليام   باملشيئة للع 

ِينَ  رُُءوَسُكم   ُُمَل ِقِيَ  َءاِمنِيَ ﴿ ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أو ،النوم يف الرؤيا َمَلك   قاله ل ما حكاية   ِ  حملِّقا   :أي ﴾َوُمَقَص 

ا   بعضكم لَُموا   لَم   َما َفَعلِمَ ﴿ ذلك بعد ختافون ال :أي ﴾ََّتَافُوَن   َل ﴿ آخرون ومقرصِّ  تأخري يف احلكمة من ﴾َتع 

َٰلَِك  ُدونِ  ِمن فََجَعَل ﴿ ذلك ا﴿ مكة فتح أو ،املسجد دخولكم دون من ﴾َذ  ،خيرب فتح هو ﴾٢٧ قَرِيب ا َفت ح 

 املوعود. يتيرسَّ  أن إىل املؤمنني قلوب إليه (لتطمئن )أي: لتسرتوح

ِيٓ  ُهوَ ﴿ (18) ر َسَل  ٱَّلَّ
َ
َق ِ  َودِينِ ﴿ ألجله أو بسببه. أو به. ملتبسا   ﴾بِٱل ُهَدىَٰ  رَُسوََلُۥ أ  اإل سالم وبدين ﴾ٱۡل 

ِهَرهُۥَِلُ ﴿ ِينِ  ََعَ  ظ  ِهۦِ   ٱِل 
َبه ﴾َُك   أو ،باطال   كان ما فساد وإظهار حقا   كان ما بنسخ ،كله الدين جنس عىل لي غلِّ

 َوَكَفَٰ ﴿ الفتح من وعده مل ا تأكيد وفيه املسلمون. قهرهم وقد إال دين أهل من ما إذ ،أهله عىل املسلمني بتسليط
 ِ ا بِٱّللَّ ته عىل أو كائن. هوعد ما أن عىل ﴾٢٨ َشِهيد   املعجزات. بإظهار نبوَّ
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د  ﴿ (19) َمَّ ِ   رَُّسوُل  ُمُّ  للمشهود مبيِّنة َجلة   ﴾ٱّللَّ

ِينَ ﴿ به ۥٓ  َوٱَّلَّ آءُ  َمَعُه ِشدَّ
َ
ارِ  ََعَ  أ ُكفَّ

 ﴾بَي نَُهم    رَُۡحَآءُ  ٱل 

 دينهم خالف من عىل يغلظون أهنم واملعنى

َُٰهم  ﴿ بينهم فيام ويرتامحون اُركَّ  تََرى ا ع  د   ألهنم ﴾ُسجَّ

 يَب َتُغونَ ﴿ أوقاهتم أكثر يف بالصالة مشتغلون
ل   ِنَ  فَض  ِ  م  َٰن ا   ٱّللَّ َو  والرضا الثواب ﴾َورِض 

ِن   وُُجوهِِهم ِف  ِسيَماُهم  ﴿ ثَرِ  م 
َ
ُجودِ   أ  قال) ﴾ٱلسُّ

 من وجوههم استنارت :تعاىل اهلل رمحه عطاء

َٰلَِك ﴿ (بالليل صلَّوا ما طول  إىل إشارة   ﴾َذ

َٰةِ   ِف  َمثَلُُهم  ﴿ املذكور الوصف َرى  صفت هم ﴾ٱِلَّو 

َِنيلِ  ِف  َوَمثَلُُهم  ﴿ فيها املذكورة الشأن العجيبة ِ
 ٱۡل 

ع   َرجَ  َكَزر  خ 
َ
. :أي ﴾ُهۥ  َ َشط   أ راَخه 

 أشطأ :يقال ف 

اه ﴾اَزَرهُۥ  َ َف ﴿ أفرخ إذا الزرع لََظ ﴿ فقوَّ تَغ   ﴾فَٱس 

َٰ  تََوىَٰ فَٱس  ﴿ الغلظة إىل الدقة من فصار  ﴾ُسوقِهِۦ ََعَ

ِجُب ﴿ ساق   َجع   قصبه. عىل فاستقام اعَ  ُيع  رَّ  ﴾ٱلزُّ

 َمَثل   وهو منظره. وحسن وغلظه وقوته بكثافته

هم فرتقى ،واستحكموا كثروا ثم اإل سالم بدء يف قلُّوا ،للصحابة تعاىل اهلل رضبه  الناس أعجب بحيث أمر 

اَر   بِِهمُ  َِلَغِيَظ ﴿ ُ  وََعدَ ﴿ :تعاىل لقوله أو واستحكامه. زكاته يف بالزرع بيههملتش علة   ﴾ٱل ُكفَّ ِينَ  ٱّللَّ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ
َٰلَِحَٰتِ  وََعِملُوا   َ   ِمن ُهم ٱلصَّ فَِر غ  ا مَّ ر  ج 

َ
َۢا َوأ  ذلك. غاظهم سمعوه ملَّا الكفار فإن ﴾٢٩ َعِظيَم

 الفتح سورة يف تعاىل اهلل رمحه ويالبيضا تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 احلجرات سورة

 آية عرشة ثماين وآيها ،مدنَية

َها﴿ (4) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ُموا   َل  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ِ موا ال :أي ﴾ُتَقد  َ ﴿ مواقدَّ تت ال أو أمرا . تقدِّ ِ  يََديِ  َبي   ﴾َورَُسوَِلۦِ   ٱّللَّ

 وإشعارا   له تعظيام   تعاىل اهلل وَذَكرَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يدي بني املراد :وقيل به. حيكام أن قبل أمرا   تقطعوا ال أي:

َ   َوٱتَُّقوا  ﴿ إجالله يوجب بمكان   تعاىل اهلل من بأنه َ  إِنَّ ﴿ احلكم خمالفة أو التقديم. يف ﴾ٱّللَّ  ألقوالكم ﴾َسِميعن  ٱّللَّ

 بأفعالكم. ﴾١ َعلِيم  ﴿

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چڃڃڃڃڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

 ڑڑژژڈڈڎڎ
 

 اُۡلُجَراتِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڱڳڳڳڳگگگگکککک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئائائىىېېېېۉ

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ
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َها﴿ (1) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى َٰتَُكم   تَر َفُعٓوا   َل  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ َو ص 

َ
َق  أ  جتاوزوا فال كلَّمتموه إذا :أي ﴾ٱنلَِّب ِ  َصو تِ  فَو 

لِ  ََلُۥ َُت َهُروا   َوَل ﴿ والسالم الصالة عليه صوته عن أصواتكم رِ  بِٱل َقو   به تبلغوا وال ﴾ِِلَع ض   ِضُكم  َبع   َكَجه 

 ومراعاة الرتحيب عىل (حمافظة )أي: حماماة صوته من أخفض أصواتكم اجعلوا بل ،بينكم الدائر اجلهر

ن﴿ والرسول بالنبي وخاطبوه ،بعضا   بعضكم ُياطب كام وكنيته باسمه ختاطبوه وال معناه :وقيل لألدب.
َ
 أ

َمَٰلُُكم   ََت بََط  ع 
َ
َبط ألن أو للنهي. علَّة   فيكون ،حتبط أن كراهةَ  ﴾أ  باعتبار املعلَّل   الفعل عن النهي أن عىل ،حت 

هانة قصد   إليه انضمَّ  إذا وذلك ،املحب ط الكفر إىل يؤدي قد استخفافا   والرفع اجلهر يف ألن ،التأدية  وعدم   اإل 

 )أي: جهوريا   وكان (َصَمم   :)أي وقر   أذنه يف كان عنه تعاىل اهلل ريض قيس بن ثابت أن :روي وقد املباالة.

 إليك أنزلت لقد اهلل! رسول يا :فقال ،ودعاه دهفتفقَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن ختلَّف نزلت فلام ،(الصوت جهري

 لست» :والسالم الصالة عليه فقال ،حبط قد عميل يكون أن فأخاف ،الصوت جهري رجل وإين ،اآلية هذه

 «هناك لست» :ملسو هيلع هللا ىلص )وقوله [الصحيحني يف القصة وردت] «اجلنة لأه من وإنك بخري ومتوت بخري تعيش إنك ،هناك

نتُم  ﴿ بنفسه( ظنَّه عامَّ  عنه تعاىل اهلل ريض نزاهته عن كناية
َ
ُعُرونَ  َل  َوأ  حمَبطة. أهنا ﴾٢ تَش 

ِينَ  إِنَّ ﴿ (1) ونَ  ٱَّلَّ ََٰتُهم   َيُغضُّ َو ص 
َ
ِ  رَُسولِ  ِعندَ ﴿ ُيفضوهنا ﴾أ  خمالفة من خمافة   أو ،لألدب مراعاة   ﴾ٱّللَّ

ان ه   ذلك بعد عنهام تعاىل اهلل ريض وعمر بكر أبو كان :قيل النهي. َّ
َلىئَِك ﴿ يستفهمهام حتى ي رس  و 

ُ
ِينَ  أ تََحنَ  ٱَّلَّ  ٱم 

 ُ َوىَٰ   قُلُوبَُهم   ٱّللَّ هبا ﴾لِلتَّق  هنا للتقوى جرَّ دها )أي: ومرَّ  فإن ،هلا خالصة للتقوى كائنة َعَرفها أو عليها. (عوَّ

 خَبثه من (خالصه )أي: إبريزه وميَّز أذابه إذا الذهب امتحن من ،للتقوى أخلصها أو املعرفة. سبب ناالمتحا

فَِرَ   لَُهم﴿ غ  رن ﴿ لذنوهبم ﴾مَّ ج 
َ
هم ﴾٣ َعِظيمن  َوأ  طاعاهتم. وسائر لغضِّ

ِينَ  إِنَّ ﴿ (1) ُُجَرَٰتِ  َوَرآءِ  ِمن ُينَاُدونََك  ٱَّلَّ امها. أو خلفها خارجها؛ من ﴾ٱۡل   نساء حجرات واملراد قدَّ

م بالنساء. خلوته عن كناية   وفيها ،والسالم الصالة عليه النبي  حجرة أتوها بأهنم إما ورائها من ومناداهت 

قوا بأهنم أو ،ورائها من فنادوه حجرة . إىل األبعاض فعل فأسند له. متطلبني احلجرات عىل تفرَّ  إن وقيل الكلِّ

 وقت متيم بني من رجال   سبعني يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عىل َوَفدا ،حابس بن واألقرع حصن بن عيينة ناداه الذي

 أو ،به أمروا أو بذلك رضوا ألهنم َجيعهم إىل الفعل أسند وإنام إلينا. اخرج حممد يا فقاال ،راقد   وهو الظهرية

جد ألنه ََثُُهم  ﴿ بينهم فيام و  ك 
َ
قِلُونَ  َل  أ  كان ملن سيام ،شمةاحل ومراعاة األدب حسن يقتيض العقل إذ ﴾٤ َيع 

 املنصب. هبذا
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نَُّهم   َولَو  ﴿ (1) 
َ
وا   أ َٰ  َصََبُ  :أي ﴾إََِل ِهم   ََّت ُرجَ  َحّتَّ

 إليهم خترج حتى وانتظارهم صربهم ثبت ولو

ا لََكنَ ﴿ َُّهم    َخۡي    من هلم خريا   الصرب   لكان ﴾ل

 وتعظيم األدب حفظ من فيه ملا ،االستعجال

 للثناء املوجَبنْي  والسالم الصالة عليه الرسول

 أهنم روي إذ ،باملسؤول واإل سعاف والثواب

 فأطلَق  ،العنرب بني أسارى يف شافعني َوَفدوا

ُ ﴿ النصَف  وفادى النصَف   ﴾٥ رَِّحيم   َغُفور   َوٱّللَّ

 املسيئني هلؤالء والتقريع النصح عىل اقترص حيث

 الصالة عليه الرسول عظيمت التاركني لألدب

 عظيمة ملسو هيلع هللا ىلص حممد سيدنا حرمة )أقول: والسالم

 ملسو هيلع هللا ىلص الرشيف بجنابه متسك فمن ،تعاىل اهلل عند

 ذلك من إليه يرسي فإنه التسليم، بعد سنته واتبع

 باالتباع النوراين اخليط ذاك قوى فمن ،يشء النور

 عز اهلل عناية من يسقط ال فإنه ،وباطنه ظاهره يف

 التأدب ملسو هيلع هللا ىلص النبي حرمة حفظ َجلة ومن ،وجل

 .(ثهمورِّ  مع األدب من الوارث مع األدب ألن ،عنهم تعاىل اهلل ريض وراثه مع

َها﴿ (6) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى فوا ﴾َفتَبَيَّنُٓوا   بِنَبَإ   فَاِسُقَۢ  َجآَءُكم   إِن َءاَمنُوٓا   ٱَّلَّ صوا. فتعرَّ  الصالة عليه أنه روي وتفحَّ

 )أي: إحنة وبينهم بينه وكان ،املصطلق بني إىل (الصدقات جيمع )أي: دقا  صَّ م   عقبة بن الوليد بعث والسالم

 ومنعوا ارتدوا قد ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل لرسول وقال فرجع ،مقاتليه فحسبهم ،استقبلوه به سمعوا فلام ،(وبغض حقد

 فوجدهم ،بعده الوليد بن خالد إليهم بعث :وقيل .تعاىل[ اهلل رمحه أمحد اإلمام رواه] فنزلت بقتاهلم فهمَّ  ،الزكاة

ن﴿ فرجع الصدقات إليه موافسلَّ  ،جمتهدين بالصالة منادين
َ
 ﴾ِِبََهَٰلَة   قَو َمَۢا﴿ إصابتكم كراهةَ  ﴾تُِصيبُوا   أ

بُِحوا  ﴿ بحاهلم جاهلني َٰ ﴿ فتصريوا ﴾َفتُص  ني ﴾٦ َنَِٰدِميَ  َفَعل تُم   َما ََعَ  يقع. مل أنه متمنِّني ،الزما   غام   مغتمِّ

 يف خالفه يعلم وتعاىل تبارك واهلل ،الم  ك لسانك عىل جير وال ،حقا   إال تقل فال الناس خالطت إذا )أقول:

  :أصناف ثالثة عىل أحاديثهم يف والناس ،قلبك

 إال يقول فال ،الرشيف للرشع إال ينظر وال ،تعاىل اهلل إال يراقب وال اخللق مع يتكلم :األول الصنف

 رضوا. أم سخطوا الناس بأحوال يبايل وال وجل عز اهلل مرضاة ابتغاء حقا  

 بني يعرف أن يستحي ألنه ،وجل عز اهلل مراقبة بدون ،معهم ويصدق اخللق مع يتكلم :الثاين الصنف

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓےےھھھھہہہہۀۀ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

وئوئەئەئائائىىېېې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

خبحبجبيئىئمئحئجئییی

 مثجثيتىتمتختحتجتيبىبمب
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 عندهم. منزلة ويطلب اخللق يراقب فهو ،كذابا الناس

 بني العداوة نار ويشعل ،الكذب ويتحرى يكذب فهو ،قوله وال احلق يعرف ال :الثالث الصنف

 .أوىل باب من اخللق فمع تعاىل هللا من يستح مل ومن تعاىل اهلل من يستحي وال املسلمني

  ([4 النساء:] ا﴾يب ِقِنرَِِمِْكُِيََِِْعَِِنَِكَِِاللَِِنِ ﴿إنِ :تعاىل قوله تنس ال املؤمن أهيا

لَُمٓوا  ﴿ (7) نَّ  َوٱع 
َ
ِ   رَُسوَل  فِيُكم   أ ِنَ  َكثِۡي   ِف  يُِطيُعُكم   لَو   ٱّللَّ رِ  م  م 

َ  رسول فيكم أن :واملعنى ﴾لََعنِتُّم   ٱۡل 

 فعل ولو ،احلوادث يف رأيكم يتبع أن تريدون أنكم وهي ،تغيريها جيب حال عىل والسالم الصالة هعلي اهلل

تُّمْ  ذلك
يقاع عليه أشار بعضهم بأن إشعار وفيه واهلالك. اجلهد وهو ،الَعنَت   يف لوقعتم :أي ،َلَعن   ببني باإل 

َ  َوَلَِٰكنَّ ﴿ :تعاىل وقوله املصطلق. يَمَٰنَ ٱ إََِل ُكمُ  َحبََّب  ٱّللَّ ِ
هَ  قُلُوبُِكم   ِف  َوَزيَّنَُهۥ ۡل  رَ  إََِل ُكمُ  َوَكرَّ  َوٱل ُفُسوقَ  ٱل ُكف 

يَاَن    لّما ذلك عىل مَحَلهم للكفر وكراهتهم لإل يامن حبِّهم فرط من أنه وهو ،عذرهم ببيان استدراك   ﴾َوٱل عِص 

 :تعاىل قوله ويؤيده ،فعل من بذم ضا  وتعري لفعلهم إمحادا   منهم ذلك يفعل مل من بصفة أو الوليد. قول سمعوا

َلىئَِك ﴿ و 
ُ
َِٰشُدونَ  ُهمُ  أ ْفر   السوي. الطريق أصابوا الذين هم املستثنون أولئك :أي ﴾٧ ٱلرَّ  اهلل نعم تغطية :واْلك 

وق   باجلحود. تعاىل س  ْصيان   القصد. عن اخلروج :َواْلف   االنقياد. عن االمتناع :َواْلع 

ل  ﴿ (8) ِنَ  فَض  ِ  م  َمة    ٱّللَّ هَ »لـ تعليل ﴾َونِع   كان وإن والرشدَ  ،تعاىل اهلل فعل   الفضل فإن .«َحبََّب » أو «َكرَّ

ُ ﴿ وإنعام تعاىل اهلل من فضل والرشد التحبيب فإن فعله لغري مصدر أو فعله عن مسببا    بأحوال ﴾َعلِيمن  َوٱّللَّ

 عليهم. فيقبالتو وينعم يفضل حني ﴾٨ َحِكيم  ﴿ التفاضل من بينهم وما املؤمنني

ِمنِيَ  ِمنَ  َطآئَِفتَانِ  ِإَون﴿ (9) تَتَلُوا   ٱل ُمؤ  لُِحوا  ﴿ تقاتلوا ﴾ٱق  ص 
َ
 اهلل حكم إىل والدعاء بالنصح ﴾بَي نَُهَما   فَأ

َُٰهَما َبَغت   فَإِنَۢ ﴿ تعاىل َدى َرىَٰ  ََعَ  إِح  خ 
ُ ت ﴾ٱۡل  َٰ  َتب ِغ  ٱلَِّّت  فََقَٰتِلُوا  ﴿ عليها تعدَّ ءَ  َحّتَّ رِ  إَِلى  تَِفٓ م 

َ
ِ   أ  إىل ترجع ﴾ٱّللَّ

لُِحوا  ﴿ (رجعت )أي: ﴾فَآَءت   فَإِن﴿ به أمر ما أو حكمه ص 
َ
لِ  بَي نَُهَما فَأ  اهلل حكم ما عىل بينهام ما بفصل ﴾بِٱل َعد 

ق ِسُطٓوا   ﴿ املقاتلة بعد إنه حيث من (الظلم )أي: احليف مظنة ألنه ههنا بالعدل اإل صالح وتقييد .تعاىل
َ
 ﴾َوأ

َ  إِنَّ ﴿ األمور كل يف واعدلوا ِسِطيَ  َُيِبُّ  ٱّللَّ  حدث قتال   يف نزلت واآلية اجلزاء. بحسن فعلهم حيمد ﴾٩ ٱل ُمق 

 وهي والنعال. (يبس إذا النخل أغصان وهي) بالسعف والسالم الصالة عليه عهده يف واخلزرج األوس بني

ك احلرب عن قبض إذا وأنه ،مؤمن   الباغي أن عىل تدل  وأنه ،تعاىل اهلل أمر إىل فاء ألنه ،احلديث يف ءجا كام ،ت ر 

 املصاحلة. يف والسعي النصح تقديم بعد عليه ب غَي  من معاونة جيب

ِمنُونَ  إِنََّما﴿ (40) َوَ   ٱل ُمؤ  يامن وهو واحد؛ أصل إىل منتسبون إهنم حيث من ﴾إِخ   للحياة املوجب اإل 

لُِحوا  ﴿ األبدية ص 
َ
َ  فَأ َخَوي ُكم    َبي 

َ
 املراد :وقيل الشقاق. بينهم يقع من أقلُّ  ألهنام بالذكر االثنني صَّ وخ ﴾أ

َ  َوٱتَُّقوا  ﴿ واخلزرج األوس باألخوين  تقواكم. عىل ﴾١٠ تُر َۡحُونَ  لََعلَُّكم  ﴿ فيه واإل مهال حكمه خمالفة يف ﴾ٱّللَّ

َها﴿ (44) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى َخر   َل  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ِن قَو م   يَس  م   م  ن َعَسى  قَو 

َ
ا يَُكونُوا   أ ِن ُهم   َخۡي   ِن نَِسآء   َوَل  م   َعَسى  ن َِسآء   م 

ن
َ
ا يَُكنَّ  أ ِن ُهنَّ   َخۡي    عند خريا   منه املسخور يكون قد إذ ،بعض من واملؤمنات املؤمنني بعض يسخر ال :أي ﴾م 
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نُفَسُكم   تَل ِمُزٓوا   َوَل ﴿ الساخر من تعاىل اهلل
َ
 ال أو واحدة. كنفس املؤمنني فإن ،بعضا   ضكمبع َيع ْب  وال :أي ﴾أ

 َتنَابَُزوا   َوَل ﴿ باللسان الطعن :واللمز نفسه. لَمزَُ فقد اللمزَ  به يستحق ما فعل من فإن ،به ت لَمزون ما تفعلوا
ل َقَِٰبي 

َ مُ  بِئ َس ﴿ عرفا   السوء بلقب خمتص النبز فإن ،السوء بلقب بعضا   بعضكم َيْدع   وال ﴾بِٱۡل   ُفُسوقُ ٱل   ٱَِلس 
يَمَِٰن   َبع دَ  ِ

يامن دخوهلم بعد بالفسوق ي ذكروا أن للمؤمنني املرتفع الذكر بئس :أي ﴾ٱۡل   به. واشتهارهم اإل 

 حيي بنت صفية يف نزلت اآلية أن روي إذ ،خصوصا   املؤمنني إىل والفسق الكفر نسبة هتجني إما به واملراد

 هال» :هلا فقال ،هيوديني بنت هيودية يا يل يقلنَ  النساء نإ :فقالت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتت ،عنها تعاىل اهلل ريض

 أو .تعاىل[ اهلل رمحه الرتمذي اإلمام أخرجه] «السالم الصالة عليهم حممد وزوجي موسى وعمي هارون أيب إن قلت

يامن وبني بينه واجلمع ،فسق   التنابز أن عىل الداللة َلىئَِك فَ ﴿ عنه هني عام ﴾َيتُب   لَّم   َوَمن﴿ مستقبح اإل  و 
ُ
 ُهمُ  أ

َٰلُِمونَ   تعاىل اهلل حتب كنت إن )أقول: للعذاب النفس وتعريض ،الطاعة موضع العصيان بوضع ﴾١١ ٱلظَّ

 تهأمَّ  أحببت وإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول كاألوالد ألهنم ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد سيدنا ةأمَّ  حتبَّ  أن أوال   عليك بد ال ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله

 من خالية ليست للمؤمن املؤمن ةحمبَّ  وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ةحمبَّ  عىل حتصل اهمإيَّ  كفبحبِّ  ،بك يفرح ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل إىل أمرك ضوفوِّ  ،بالسكوت عليك ولكن ،بالشدة عليك هتّجم من عىل هتجم أن واحذر ،اإلهلي اإلكرام

 .(أحدا   تؤذي أن واحذر ،وجل عزَّ 
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َها﴿ (41)  يُّ
َ
أ ِينَ  َيى تَنِبُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ا ٱج  ِنَ  َكثِۡي   م 

 الكثري وإهبام   جانب. عىل منه كونوا ﴾ن ِ ٱلظَّ 

 أيِّ  من أنه يعلم حتى ويتأمل ظنر  كل يف ليحتاط

 كحسن اتباعه؛ جيب ما الظن من فإن ،القبيل

 يف كالظن حيرم؛ وما وتعاىل. سبحانه باهلل الظن

هليات  وظن ،قاطع ُيالفه وحيث ،والنبوات اإل 

 األمور يف كالظن يباح؛ وما باملؤمنني. السوء

َض  إِنَّ ﴿ املعاشية ن ِ  َبع   مستأن ف تعليل ﴾إِث م    ٱلظَّ

ثم لألمر.  عليه العقوبة يستحق الذي الذنب :واإل 

ُسوا   َوَل ﴿  عورات عن تبحثوا وال ﴾َُتَسَّ

 عورات تتبعوا ال» :احلديث ويف املسلمني.

 تعاىل اهلل تتبَّع عوراهتم تتبَّع من فإن ،املسلمني

 أخرجه] «بيته وفج يف ولو يفضحه حتى عورته

تَب َوَل ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه الرتمذي اإلمام  بَّع ُضُكم َيغ 
ا    غيبته. يف بالسوء بعضا   بعضكم يذكر وال ﴾َبع ض 

 أن» :فقال الغيبة عن والسالم الصالة عليه وسئل

َُيِبُّ ﴿ تعاىل[ اهلل امرمحه الشيخان أخرجه] «هبته فقد فيه يكن مل وإن ،اغتبته فقد فيه كان فإن ،يكرهه بام أخاك تذكر
َ
 أ

َحُدُكم  
َ
ن أ

َ
ُكَل  أ

 
ِخيهِ  َۡل مَ  يَأ

َ
 مبالغات مع وجه   أفحش عىل املغتاب عرض من املغتاب   يناله ملا متثيل   ﴾َمي ت ا أ

ر. االستفهام  االغتياب ومتثيل   ،الكراهة غاية يف هو بام املحبة وتعليق   ،للتعميم أحد   إىل الفعل وإسناد املقرَّ

نسان حلم بأكل تُُموهُ  ﴿ :بقوله ذلك وتعقيب   ،وميتا   أخا   املأكول وجعل   ،اإل   لذلك. وحتقيق   تقرير   ﴾فََكرِه 

ض أو ذلك صحَّ  إن واملعنى ر  َ   َوٱتَُّقوا  ﴿ كراهته إنكار يمكنكم وال كرهتموه فقد هذا عليكم ع  َ  إِنَّ  ٱّللَّ  تَوَّاب   ٱّللَّ
ي ما اتقى ملن ﴾١٢ رَِّحيم   اب يف واملبالغة   منه. فرط امم وتاب عنه هن   جيعل إذ ،التوبة قبول يف بليغ ألنه الَتوَّ

 بد فال ،ذَكره إال شيئا   القرآن يرتك مل )أقول: ذنوهبم لكثرة أو عليهم. املتوب لكثرة أو يذنب. مل كمن صاحبها

 أن قبل الدنيا يف أعاملك تابك اقرأ )أقول: (واملخالفة املوافقة األمور َجيع حيلُّ  فإنه ،بالتدبر القرآن قراءة من

 وللسخرية مالك !؟الناس ولعيوب لك فام اآلخرة. يف منه البد أمر ،الكتاب هذا قراءة ألن ،اآلخرة يف تقرأه

 ،لسانه حصائد من املؤمن به يقع مما وخصوصا   والغيبة؟! والتجسس اليسء وللظن مالك والنبز؟! واللمز

 عفو بعد إال ذلك عن تعاىل اهلل يعفو ال إذ ،املؤمن بأخيك تعلق اإذ خصوصا   القيامة يوم عنه ستسأل ألنك

 املسلم أخيك عىل تتكلم فال تستنكف أن عليك لذا ،مشكوك هذا وعفوه ،عندك حقه ذلك ألن عنك أخيك
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 عند ،صدر ضيق أو غم والسامع والظن الشك ذلك من لك فيحصل ،الغري بكالم واألخذ والظن بالشك

 يف تقع وبالتايل ،والسنة بالكتاب ومتسكك الرشعي أدبك فتتجاوز عليه فتهجم ،نفسك عليك تغلب ذلك

 منهم سمعت وإن ،خريا   إال باملؤمنني تظننَّ  وال ،لسانك حتفظ أن عليك أمامك الورطة هذه دامت فام الورطة.

 ،هبا واعمل لنصيحةا هبذه واقبل ،فافرح يقولونه الذي ذاك مستحقا   كنت فإن ،قوهلم يسمع تعاىل اهلل :قل شيئا  

 ال بربنا نشتغل أن علينا ؛عباده عن يعفو تعاىل اهللو ،واصفح عنهم فاعف فيك ليس الوصف هذا كان وإن

 .(غرينا عن فضال   ،بأنفسنا

َها﴿ (41) يُّ
َ
أ َنَُٰكم إِنَّا ٱنلَّاُس  َيى ِن َخلَق  نَثَٰ  ذََكر   م 

ُ
 واحد كل خلقنا أو السالم. عليهام وحواء آدم من ﴾َوأ

ة تقريرا   يكون أن وجيوز بالنسب. للتفاخر وجه فال ،ذلك يف سواء فالكل وأم. أب من كممن  عن املانعة لألخوَّ

 ليعرف ﴾ِِلََعاَرفُٓوا   ﴿ واحد أصل إىل املنتسبون العظيم اجلمع :الشعب   ﴾َوَقبَآئَِل  ُشُعوب ا وََجَعل َنَُٰكم  ﴿ االغتياب

َرَمُكم   إِنَّ ﴿ لوالقبائ باآلباء للتفاخر ال ،بعضا   بعضكم ك 
َ
ِ  ِعندَ  أ َُٰكم    ٱّللَّ ت َقى

َ
 تكمل هبا التقوى فإن ﴾أ

َا َيا» السالم الصالة عليه وقال منها. فليلتمسه رشفا   أراد فمن ،األشخاص وتتفاضل النفوس اَم  الناس َأهيُّ  إ نَّ

َ  إِنَّ ﴿ تعاىل[ اهلل رمحه لرتمذيا اإلمام أخرجه] «اهلل عىل هنيِّ  شقي وفاجر ،اهلل عىل كريم تقي مؤمن :رجالن الناس  ٱّللَّ
 ببواطنكم. ﴾١٣ َخبِۡي  ﴿ بكم ﴾َعلِيمن 

َراُب  قَالَتِ ﴿ (41) ع 
َ  وأظهروا ،جدبة سنة يف املدينة قدموا أسد بني من نفر يف نزلت ﴾َءاَمنَّا   ٱۡل 

 يريدون ،فالن بنو قاتلك كام نقاتلك ومل ،والعيال باألثقال أتيناك ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل لرسول يقولون وكانوا ،الشهادتني

نُّون الصدقة ِمنُوا   لَّم   قُل﴿ وَيم  يامن إذ ﴾تُؤ   عىل مننتم ملََا وإال ،لكم حيصل ومل ،قلب وطمأنينة ثقة مع تصديق اإل 

نَا قُولُٓوا   َوَلَِٰكن﴿ السورة آخر عليه دل كام ،املقاتلة وترك باإل سالم والسالم الصالة عليه الرسول لَم  س 
َ
 فإن ﴾أ

ا﴿ به يشعر املحاربة وترك   ،الشهادتني وإظهار السلم يف ودخول نقياد  ا اإل سالم ُخلِ  َولَمَّ يَمَٰنُ  يَد  ِ
 ِف  ٱۡل 

وا َولك نْ  :أي ﴾قُلُوبُِكم    َ  تُِطيُعوا   ِإَون﴿ بعد   ألسنَتكم قلوب كم تواطئ ومل َأْسَلْمنا ق ول   باإل خالص ﴾َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ

ِن   يَلِت ُكم َل ﴿ النفاق وترك َمَٰلُِكم   م  ع 
َ
َ  إِنَّ  ا      َشي  ﴿ أجورها من ينقصكم ال ﴾أ  من َفَرطَ  ملا ﴾َغُفور   ٱّللَّ

ل ﴾١٤ رَِّحيمن ﴿ املطيعني  عليهم. بالتفضُّ

ِمنُونَ  إِنََّما﴿ (41) ِينَ  ٱل ُمؤ  ِ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ تَابُوا   لَم   ُثمَّ  َورَُسوَِلِۦ بِٱّللَّ وا. مل ﴾يَر   جبأو ما إىل إشارة وفيه يشكُّ

يامن نفي َٰلِِهم   َوَجََٰهُدوا  ﴿ عنهم اإل  َو م 
َ
نُفِسِهم   بِأ

َ
ِ   َسبِيلِ  ِف  َوأ  تصلح واألنفس باألموال واملجاهدة   طاعته. يف ﴾ٱّللَّ

َلىئَِك ﴿ بأُسها والبدنية املالية للعبادات و 
ُ
َِٰدقُونَ  ُهمُ  أ يامن. ادعاء يف صدقوا الذين ﴾١٥ ٱلصَّ  اإل 

ُتَعل ُِمونَ  قُل  ﴿ (46)
َ
َ  أ ُ ﴿ آَمنَّا :بقولكم به أختربونه ﴾بِِدينُِكم   ٱّللَّ لَمُ  َوٱّللَّ َمََٰوَٰتِ  ِف  َما َيع  ۡرِض   ِف  َوَما ٱلسَّ

َ  ٱۡل 
 ُ ء   بُِكل ِ  َوٱّللَّ  املتقدمة اآلية نزلت ملا أنه روي وتوبيخ. هلم جتهيل وهو خافية. عليه ُيفى ال ﴾١٦ َعلِيم   ََش 

 اآلية. هذه فنزلت ،معتقدون مؤمنون أهنم وحلفوا جاؤوا

ن   َعلَي َك  َيُمنُّونَ ﴿ (47)
َ
لَُموا    أ س 

َ
ون ﴾أ نَّة   عليك إسالَمهم يعدُّ  ال )أي: يستثيب ال التي النعمة وهي ،م 
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وليها (الثواب يطلب َّ  َتُمنُّوا   لَّ  قُل﴿ إليه بذهلا ممن معطيها( )أي: م  ََٰمُكمي  ََعَ َل ُ  بَلِ ﴿ بإسالمكم :أي ﴾إِس   ٱّللَّ
ن   َعلَي ُكم   َيُمنُّ 

َ
َُٰكم   أ يَمَٰنِ  َهَدى ِ

 ﴾١٧ َصَِٰدقِيَ  ُكنتُم   إِن﴿ االهتداء تستلزم ال اهلداية أن مع زعمتم. ما عىل ﴾لِۡل 
يامن. ادعاء يف ؛ اآلية سياق ويف عليكم. ةاملنَّ  فلله :أي اإل  وا ملا أهنم وهو لطف   به وَمنُّوا إيامنا   عنهم صدر ما َسمَّ

 أن (بالئق )أي: بجدير وليس ،إسالم احلقيقة يف هو بام عليك يمنُّون :قال بأن إسالما   هوَساّم  إيامن   أنه فنفى

َمنَّ   .هلم ال له باهلداية عليهم امل نَّة فلله لإل يامن ادعاؤهم صح لو بل ،عليك به ي 

َ  إِنَّ ﴿ (48) لَمُ  ٱّللَّ َمََٰوَٰتِ  َغي َب  َيع  ۡرِض   ٱلسَّ
َ ُ ﴿ فيهام غاب ما ﴾َوٱۡل  َۢ بَ  َوٱّللَّ َملُونَ  بَِما ِصُۡي كم يف ﴾١٨ َتع   ُسِّ

 ضامئركم. يف ما عليه ُيفى فكيف وعالنيتكم

 احلجرات سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني بِّ رَ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 ق سورة

 آية وأربعون مخس ويه مكَية،

 كام فيه الكالم   ﴾١ ٱل َمِجيدِ  َوٱل ُقر َءانِ  ٓق  ﴿ (4)

 .[4 ]ص: ﴾اِّلْكرِنِذنيَِوالُْقْرآنِنِص﴿ يف مرَّ 

 سائر عىل والرشف املجد ذو ﴾ٱل َمِجيدِ ﴿و

 َعل مَ  من ألن أو املجيد. كالم ألنه أو الكتب.

ة ذا صار )أي:ُدَُجُ مَُ أحكامه وامتثل معانَيه زَّ
 ع 

 .ورشف( ورفعة

ن َعِجبُوٓا   بَل  ﴿ (1)
َ
نِذر   َجآَءُهم أ ِن ُهم   مُّ  ﴾م 

 ينذرهم أن وهو ،بَعَجب ليس مما لتعجبِّهم إنكار  

 َفَقاَل ﴿ جلدهتم أبناء من أو جنسهم من أحد  
َٰفُِرونَ  ءن  َهََٰذا ٱل َك  حكاية   ﴾٢ َعِجيبن  ََش 

بهم.  حممدا   تعاىل اهلل اختيار إىل رةإشا وهذا لتعجُّ

 للرسالة. والسالم الصالة عليه

ءِذَا﴿ (1)
َ
 إذا أنرجع   :أي ﴾تَُراب ا   َوُكنَّا ِمت نَا أ

َٰلَِك ﴿ ترابا   ورصنا متنا َۢ  َذ ُع مكان. أو العادة أو الوهم عن بعيد   :أي ﴾٣ بَعِيد   رَج   اإل 

نَا قَد  ﴿ (1) ۡرُض  تَنُقُص  َما َعلِم 
َ  ما بإزاحة ،الستبعادهم رد   وهو موتاهم. أجساد من تأكل ما ﴾ِمن ُهم    ٱۡل 

 قال) التغيري عن حمفوظ أو كلها. األشياء لتفاصيل حافظ   ﴾٤ َحفِيُۢظ كَِتَٰبن  وَِعنَدنَا﴿ فيه األصل هو

 من يشء عنه يشذُّ  ال احلفظ يف بالغ :أي ﴾َحفِيُۢظ﴿ يشء كلِّ ل جامع :أي ﴾كَِتَٰبن ﴿ :تعاىل اهلل رمحه الرشبيني

. أو جلَّ  األشياء . أو يندرس أن ومن الشياطني من حمفوظ :وقيل َدقَّ  اللوح هو احلفيظ احلالني وعىل يغريَّ

ِامَِوَِ﴿ :تعاىل اهلل قال ،القرآن يف وارد   احلافظ بمعنى احلفيظ ألن ،األصح هو واألول :الرازي قال ،املحفوظ
ِ
َ
َِِمِْكُِيََِِْعَِِانَِأ ِفِنبن  املحفوظ اللوح يف الذايت علمه من تعاىل اهلل أراده ما إثبات بعد )أقول: ([401 األنعام:] ﴾يظ 

 .(أحد عليه يطلع فال الذايت علمه أما ،واألولياء واألنبياء املالئكة من له تعاىل اهلل أذن من عليه يطلع

بُوا   بَل  ﴿ (1) َق ِ  َكذَّ ا﴿ القرآن أو .ملسو هيلع هللا ىلص النبي أو باملعجزات. الثابتة النبوة يعني ﴾بِٱۡل  ر   ِفٓ  َفُهم   َجآَءُهم   لَمَّ م 
َ
 أ

رِيج   ب؛ ﴾٥ مَّ ر   إنه تارة قوهلم وذلك مضطر 
ر   إنه وتارة ،شاع 

 كاهن. إنه وتارة ،ساح 

فَلَم  ﴿ (6)
َ
َمآءِ  إَِل ﴿ بالبعث كفروا حني ﴾يَنُظُرٓوا   أ  العاملَ  خلق يف تعاىل اهلل قدرة آثار إىل ﴾فَو َقُهم   ٱلسَّ

ََٰها﴿ َعَمد   بال ارفعناه ﴾بَنَي َنََٰها َكي َف ﴿  ملساء خلقها بأن ،فتوق ﴾٦ فُُروج   ِمن لََها َوَما﴿ بالكواكب ﴾َوَزيَّنَّ

 الطباق. متالصقة

 قٓ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

ککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھھہہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

 ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ
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ۡرَض ﴿ (7)
َ َنََٰها َوٱۡل  ل َقي نَا﴿ بسطناها ﴾َمَدد 

َ
ۢنبَت نَا﴿ ثوابت جباال   ﴾َرَوَِٰسَ  فِيَها َوأ

َ
ِۢج ُك ِ  ِمن فِيَها َوأ  ﴾َزو 

 َحَسن. ﴾٧ بَِهيج  ﴿ صنف كل من :أي

(8) ﴿  َ َرىَٰ  َتب َِصَ نِيب   َعب د   لُِك ِ  َوذِك  ر   ،ربه إىل راجع   ﴾٨ مُّ  صنعه. بدائع يف متفكِّ

َا﴿ (9) نل  َمآءِ  ِمنَ  َونَزَّ َبََٰرَك   َمآء   ٱلسَّ ۢنبَت نَا﴿ املنافع كثري ﴾مُّ
َ
َٰت   بِهِۦ فَأ  وََحبَّ ﴿ وأثامرا   أشجارا   ﴾َجنَّ

َِصيدِ  ِّ  حيصد؛ أن شأنه من الذي الزرع وحبَّ  ﴾٩ ٱۡل   والشعري. كالرب 

َل ﴿ (40) ََّها﴿ حوامل أو طواال   ﴾بَاِسَقَٰت   َوٱنلَّخ   واملراد بعض. فوق بعضه منضود ﴾١٠ نَِّضيد   َطل ع   ل

 الثمر. من فيه ما كثرة أو ،الطلع تراكم

ِز ق ا﴿ (44) نبات فإن ﴾ل ِل عَِبادِي  ر  يَي نَا﴿ رزق اإل  ح 
َ
َ  ﴿ املاء بذلك ﴾بِهِۦ َوأ َ ي ت ا   بَِل   فيها نامء ال َجدَبة أرضا   ﴾مَّ

َٰلَِك ﴿ ُُروجُ  َكَذ  موتكم. بعد أحياء خروجكم يكون البلدة هذه حييت كام ﴾١١ ٱۡل 

بَت  ﴿ (41ـ41) َحَُٰب  نُوح   قَو مُ  َقب لَُهم   َكذَّ ص 
َ
نُ  وََعد   ١٢ َوَثُمودُ  ٱلرَّس ِ  َوأ  وقوَمه إياه بفرعون أراد ﴾َوفِر َعو 

َٰنُ ﴿ بعده وما بلهق ما ليالئم َو هم ،(منهم ليس السالم عليه فهو )أقول: ﴾١٣ لُوط   ِإَوخ   كانوا ألهنم إخواَنه وسامَّ

 أصهاره.

َحَُٰب ﴿ (41) ص 
َ
ي َكةِ  َوأ

َ  ﴾ُتبَّع    َوقَو مُ ﴿ (املتكاثف الشجر واأليكة: ،السالم عليه شعيب قوم )وهم ﴾ٱۡل 

ْمرَيي بَّعت  ) هم ولذلك ،كافرين وقومه مؤمنا   وكان ،احل  َب  ُك   ﴿ (دونه ذمَّ  قوم   أو ،واحد كلُّ  :أي ﴾ٱلرُُّسَل  َكذَّ

 هلم. وهتديد   ملسو هيلع هللا ىلص للرسول تسلية وفيه وعيدي. عليه وحلَّ  فوجب ﴾١٤ وَِعيدِ  فََحقَّ ﴿ َجيعهم أو ،منهم

َفَعيِينَا﴿ (41)
َ
َل قِ  أ ِل   بِٱۡل  وَّ

َ بداء عن أَفَعجزنا :أي ﴾ٱۡل  عادة؟ عن نعجز حتى اإل  ِن   لَب س   ِف  ُهم   ل  بَ ﴿ اإل   م 
ق  
ل اخللق عىل قدرتنا ينكرون ال هم :أي ﴾١٥ َجِديد   َخل   فيه ملا ،مستأَنف خلق يف وشبهة خلط يف هم بل ،األوَّ

 العادة. خمالفة من
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نَا َولََقد  ﴿ (46)  نَسَٰنَ  َخلَق  ِ
لَمُ  ٱۡل   َما َوَنع 

وُِس  ۥ   بِهِۦ تُوَس  ُسُه ث ه ما ﴾َنف   ما وهو نفسه به حتدِّ

 َوََن نُ ﴿ اخلفي الصوت :والوسوسة   بالبال. ُيطر
ق َرُب 

َ
 أعلم ونحن :أي ﴾١٦ ٱل َورِيدِ  َحب لِ  ِمن   إََِل هِ  أ

نْ  إليه أقرب كان ممن بحاله ز اْلوريد. حبل م   جتوَّ

. ألنه ،العلم لقرب الذات بقرب  وحبل موجب ه 

 مكتنفان عرقان والوريدان القرب. يف مثل   الوريد

مها يف قالعن بصفحتي  وهو) بالوتني متصالن مقدَّ

 .(صاحبه مات انقطع إذا القلب من ُيرج عرق

ِيَانِ  َيتَلَّقَّ  إِذ  ﴿ (47)  أعلم هو :أي ﴾ٱل ُمتَلَق 

 ما احلفيظان يتلقى حني قريب   كل من بحاله

 استحفاظ عن غني   بأنه إيذان وفيه به. يتلفظ

 ىُيف ما عىل ومطَّلع   ،منهام أعلم فإنه ،املَلكني

 من فيه ما وهي - اقتضته حلكمة   لكنه ،عليهام

 - املعصية عن العبد (تعويق )أي: تثبُّط تشديد

 وإلزام   ،للجزاء وضبطها األعامل اعتبار يف وتأكيد  

َِميِ  َعنِ ﴿ األشهاد يقوم يوم للحجة َمالِ  وََعنِ  ٱَل  ِ ني   َعن   :أي ﴾١٧ قَعِيد   ٱلش  امل   َوَعن   قعيد اْلَيم  يد   الشِّ
 .َقع 

ا﴿ (48) ل   ِمن يَل فُِظ  مَّ نْ  به يرمي ما ﴾قَو  ي هِ  إِلَّ ﴿ فيه م  َعد   ﴾١٨ َعتِيد  ﴿ عمله يرق ب مَلك ﴾رَقِيبن  َِلَ  م 

 عقاب. أو ثواب فيه ما عليه يكتب ولعله حارض.

َرَُ  وََجآَءت  ﴿ (49) ي  ٱل َمو تِ  َسك  ِ َق 
 قدرته بتحقيق ذلك وأزاح ،للجزاء البعث استبعادهم َذَكرَ  ملَّا ﴾بِٱۡل 

 بلفظ عنه عربَّ  بأن اقرتابه عىل ونبَّه ،الساعة وقيام املوت عند قريب عن ذلك يالقون بأهنم أعَلَمهم ،وعلمه

َٰلَِك ﴿ بالعقل الذاهبة شدته :املوت وسكرة املايض. رُّ  متيل   ﴾١٩ ََتِيدُ  ِمن هُ  ُكنَت  َما﴿ املوت :أي ﴾َذ
 عنه. وتف 

 لإل نسان. واخلطاب

ورِ   ِف  خَ َونُفِ ﴿ (10) َٰلَِك ﴿ البعث نفخة يعني ﴾ٱلصُّ  الوعيد حتقق يوم ذلك وقت   :أي ﴾٢٠ ٱل وَِعيدِ  يَو مُ  َذ

ه.  وإنجاز 

س   ُكُّ  وََجآَءت  ﴿ (14) َعَها َنف   مَلك   أو بعمله. يشهد واآلخر يسوقه أحدمها مَلكان؛ ﴾٢١ وََشِهيد   َسآئِق   مَّ

 احلسنات. كاتب والشهيد ،السيئات كاتب السائق :وقيل للوصفني. جامع

لَة   ِف  ُكنَت  لََّقد  ﴿ (11) ِن   َغف  لِّ  واخلطاب (َجيعا   أمامنا هذا واللِن )أقول: ﴾َهََٰذا م   من ما إذ ،َنْفس   ل ك 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگکککک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ۓۓےےھھھھہہہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅۋ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

حئجئییییىئىئىئېئېئ

حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ

مجحجيثىثمثجثيتىتمتخت

 حضجضمصحصمسخسحسجسمخحخجخمحجح
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نَا﴿ للكفار اخلطاب أو اآلخرة. عن ما اشتغال وله إال أحد  ألمور احلاجب الغطاء ﴾ِغَطآَءكَ  َعنَك  فََكَشف 

ْلف املحسوسات يف واالهنامك الغفلة وهو ،املَعاد َو مَ  َفبَََصُكَ ﴿ عليها النظر وقصور هبا واإل   ،نافذ   ﴾٢٢ َحِديد   ٱَل 

 لألبصار. املانع لزوال

ل املَلك قال ﴾قَرِيُنُهۥ َوقَاَل ﴿ (11) يَّ  َما َهََٰذا﴿ :عليه املوكَّ  هو ما هذا (مهيَّأ :أي) ﴾٢٣ َعتِيدن  َِلَ

. حارض عندي مكتوب  هلا هيأته ،جلهنم عتيد ملكتي ويف عندي ما هذا :له قيِّض الذي لشيطانا قال أو لديَّ

 وإضاليل. بإغوائي

ل قِيَا﴿ (11)
َ
ار   ُكَّ  َجَهنَّمَ  ِف  أ

 النار خزنة من مللكني أو ،والشهيد للسائق تعاىل اهلل من خطاب   ﴾َكفَّ

 للحق. معاند ﴾٢٤ َعنِيد  ﴿

نَّاع  ﴿ (11) ِ  مَّ َخۡي 
 اآلية فإن ،اإل سالم باخلري املراد :وقيل املفروضة. حقوقه عن امللل املنع كثري ﴾ل ِل 

َتد  ﴿ عنه أخيه بني منع مّلا املغرية بن الوليد يف نزلت رِيب  ﴿ متَعدر  ﴾ُمع   دينه. ويف تعاىل اهلل يف شاكر  ﴾٢٥ مُّ

ِي﴿ (16) ِ  َمعَ  َجَعَل  ٱَّلَّ ا ٱّللَّ َٰه  ي :نهامع تعاىل اهلل ريض عباس ابن قال) ﴾َءاَخرَ  إَِل  ولد هلل َقاَل  الَّذ 

ل قِيَاهُ ﴿ (َورشيك
َ
ِديدِ  ٱل َعَذابِ  ِف  فَأ  .(الغليظ :أي) ﴾٢٦ ٱلشَّ

ٓ  َربَّنَا﴿ له املقيَّض الشيطان :أي ﴾قَرِينُُهۥ قَاَل ﴿ (17) َغي تُُهۥ َما ط 
َ
 فقاَل  ،أطغاين هو :قال الكافر كأن ﴾أ

ين ه   نا :َقر   كان فيمن يؤثِّر إنام الشياطني إغواء فإن عليه. فأعنته ﴾٢٧ بَعِيد   َضَلَِٰۢل ِف  ََكنَ  َوَلَِٰكن﴿ َأْطَغْيت ه   َما َربَّ

ِِنَِكَِِاَومَِ﴿ :قال كام ،الفجور إىل مائال   الرأي خمتلَّ  نَِِْعََيُْكمِِْلن ِِانِ ُسَْطَِِمن نِِْإنل 
َ
ِِفَاْستََجبْتُمَِِْدَعْوتُُكمِِْأ  ﴾لن

 .[11 :ابراهيم]

يَّ  ََّت تَِصُموا   َل ﴿ تعاىل اهلل :أي ﴾قَاَل ﴿ (18) ُت  َوقَد  ﴿ فيه فائدة ال فإنه ،احلساب موقف يف :أي ﴾َِلَ م   قَدَّ
نة   وعىل كتبي يف الطغيان عىل ﴾٢٨ بِٱل وَِعيدِ  إََِل ُكم يل ألس  س   حجة. لكم تبَق  فلم ر 

ُل  َما﴿ (19) ُل  ُيبَدَّ يَّ  ٱل َقو  ل أن تطمعوا فال ،فيه اخللف بوقوع :أي ﴾َِلَ  بعض فو  وع وعيدي. أبدِّ

ٓ ﴿ الوعيد ختصيص عىل تدل العفو دالئل فإن التبديل، من ليس األسباب لبعض املذنبني نَا   َوَما
َ
َٰم   أ  ﴾٢٩ ل ِل َعبِيدِ  بَِظلَّ

ب  تعذيب ه. يل ليس من فأعذِّ

تِ  َهلِ  ِۡلََهنَّمَ  َنُقوُل  يَو مَ ﴿ (10)
 
تَََل زِيد   ِمن َهل   َوَتُقوُل  ٱم   لتخييلل هبام جيء وجواب سؤال ﴾٣٠ مَّ

نَّة فيها تطرح اتساعها مع أهنا واملعنى والتصوير. نِ ﴿ :تعاىل لقوله ،متتلئ حتى فوجا   فوجا   والناس اجل 
َ
ِْمََل

َ
ََِل

 زفريها شدة من أهنا أو فراغ. بعد   وفيها يدخلها من يدخلها بحيث السعة من أهنا أو .[48 :األعراف] ﴾َجَهن مَِ

هتا (هَلَب ها صوت )أي:  لزيادهتم. والطالبة هلم كاملستكثرة بالعصاة ثهاوتشبُّ  وحدَّ

لَِفتِ ﴿ (14) ز 
ُ
َنَّةُ  َوأ بْت  ﴾لِل ُمتَّقِيَ  ٱۡل  رِّ َ ﴿ هلم ق   بعيد. غري مكانا   ﴾٣١ بَعِيد   َغۡي 

شارة   القول. إضامر عىل ﴾تُوَعُدونَ  َما َهََٰذا﴿ (11) اب   لُِك ِ ﴿ الثواب إىل واإل  وَّ
َ
اع ﴾أ  تعاىل اهلل إىل رجَّ

 حلدوده. حافظ   ﴾٣٢ يظ  َحفِ ﴿
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ن  ﴿ (11) َمَٰنَ  َخِشَ  مَّ ب   وََجآءَ  بِٱل َغي بِ  ٱلرَّح 
نِيب   بَِقل   خيش حيث ،بالغيب ملتبسة خشية   :أي ﴾٣٣ مُّ

مْحن وختصيص   أحد. يراه ال األعني عن غائب هو أو غائب. وهو عقابه ونَ  بأهنم لإل شعار الرَّ  َرمْحََته   َيْرج 

نابة القلب ووصف رمحته. بسعة علمهم مع ُيشونه بأهنم أو ،َعَذاَبه   وُيافون  اهلل إىل برجوعه االعتبار إذ باإل 

 أحد عليه يطَّلع وال اخللق من أحد يعلمه ال ،جالله جل اهلل وبني بينه تعاىل اهلل من العبد خوف )أقول: تعاىل

 كان فإذا لعقابه؛ أو لعظمته يكون أن إما تعاىل اهلل من واخلوف القلب. هو اخلوف حمل ألن ،املالئكة من

 ال تعاىل اهلل ألن اإليامن؛ من واخلوف درجة. أقل فهو لعقابه كان إذا وأما ،تعاىل منه االستحياء حيصل لعظمته

 هذا فإن يراه كأنه بمعيته يؤمن كان فمن ،يراه كأنه يعني ،الرؤية مكان معنى   يقع اإليامن لكن ،الدنيا يف ي رى

 بالغيب إيامنيا   شعورا   أعطانا تعاىل فضله من بل ،قلوبنا طهارة من فليس هذا حصل نوإ .الرؤية مكان يقع

 ال هلل املحبة عىل -اآلخرة يف- ونبقى ،األبد أبد اإليامن هذا مع نبقى حتى ،كبرية   منة هذه الرؤية؛ عدم رغم

  (.األكرمني أكرم يا كذلك اجعلنا اللهم يشء. يوازيه ال أمر وهذا ،للجنة

ل وها هلم يقال :أي ﴾ٱد ُخلُوَها﴿ (11) َٰم ي ﴿ اْدخ   عليكم مسلَّام   أو النعم. وزوال العذاب من ساملني ﴾بَِسَل

َٰلَِك ﴿ ومالئكته تعاىل اهلل من ُلُودِ  يَو مُ  َذ  اخللود. تقدير   يوم   ﴾٣٤ ٱۡل 

ا لَُهم﴿ (11) نَا فِيَها يََشآُءونَ  مَّ ي   سمعت أذن وال رأت عني ال امم بباهلم ُيطر ال ما وهو ﴾٣٥ َمزِيد   َوَِلَ

 برش. قلب عىل خطر وال
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نَا َوَكم  ﴿ (16)  لَك  ه 
َ
 قومك قبل ﴾َقب لَُهم أ

ِن﴿ ن   م  َشدُّ  ُهم   قَر 
َ
ا ِمن ُهم أ ش  ؛ ﴾َبط  ة   كعاد قوَّ

بُوا  ﴿ وفرعون وثمود َٰدِ  ِف  َفنَقَّ َِل  يف فخرقوا ﴾ٱِل 

 كل األرض يف جالوا أو فيها. وترصفوا البالد

ِيص   ِمن َهل  ﴿ املوت حذر جمال  )أي: ﴾٣٦ ُمَّ

 :أو املوت. من أو ،تعاىل اهلل من هلم (مهَرب

 هلم رأوا فهل ،القرون بالد يف أسفارهم يف ساروا

 ألنفسهم. مثله يتوقعوا حتى حميصا  

َٰلَِك  ِف  إِنَّ ﴿ (17)  السورة هذه يف ذ كر فيام ﴾َذ

َرىَٰ ﴿  :أي ﴾قَل بن  ََلُۥ ََكنَ  لَِمن﴿ لتذكرة   ﴾ََّلِك 

و  ﴿ حقائقه يف يتفكر واع   قلب
َ
ل َّق  أ

َ
عَ  أ م   :أي ﴾ٱلسَّ

 بذهنه حارض   ﴾٣٧ َشِهيد   وَُهوَ ﴿ الستامعه أصغى

 بظواهره فيتعظ بصدقه شاهد   أو معانيه. ليفهم

 وإهبامه الَقْلب تنكري ويف بزواجره. وينزجر

 يتدبر وال يتفكر ال قلب كل بأن وإشعار   تفخيم  

. َكاَل   قلب 

نَا َقد  َولَ ﴿ (18) َمََٰوَٰتِ  َخلَق  ۡرَض  ٱلسَّ
َ يَّام   ِستَّةِ ِف  بَي نَُهَما َوَما َوٱۡل 

َ
 ستة مقدار يف أو أوقات، ستة يف :أي) ﴾أ

 القدرة مع جا  مدرّ  األشياء خلق ويف حينئذ. يكن ومل ،غروهبا إىل الشمس طلوع زمان باليوم املتعارف فإن أيام،

نَا َوَما﴿ (األمور يف التأينِّ  عىل وحث   ،ارظَّ للنُّ  تبار  واع ،لالختيار دليل   دفعة   إجيادها عىل ُغوب   ِمن َمسَّ
 من ﴾٣٨ لُّ

 واسرتاح اجلمعة يوم منه وفرغ األحد يوم العامل خلق بدأ تعاىل أنه من اليهود زعمت ملا رد   وهو وإعياء. تعب

 .(االعتقاد هذا من تعاىل باهلل نعوذ) العرش عىل واستلقى السبت يوم

َِب  ﴿ (19) َٰ  فَٱص  رَ  من فإن ،البعث إنكارهم من املرشكون يقول ما ﴾َيُقولُونَ  َما ََعَ  بال العامل خلق عىل َقد 

رَ  إعياء دِ  وََسب ِح  ﴿ والتشبيه الكفر من اليهود يقول ما أو منهم. واالنتقام بعثهم عىل َقد  ْهه   ﴾َرب َِك  ِِبَم   عن ونزِّ

 َقب َل ﴿ وغريها احلق إصابة من عليك أنعم ما عىل له حامدا   ،يهالتشب يوجب بام والوصف ،يمكن عام العجز
ِس  ُطلُوعِ  م   الوقتني. فضيلة عرفت وقد والعرص الفجر يعني ﴾٣٩ ٱل ُغُروِب  َوَقب َل  ٱلشَّ

هُ  ٱَلَّ لِ  َوِمنَ ﴿ (10) َٰرَ ﴿ الليل بعض وسبحه :أي ﴾فََسب ِح  َب د 
َ
ُجودِ  َوأ  وقيل الصلوات. وأعقاب ﴾٤٠ ٱلسُّ

 العشاءان :الليل ومن ،والعرص   الظهر   :الغروب وقبل ،الصبح   :الطلوع قبل فالصالة الصالة؛ التسبيحب املراد

 العشاء. بعد الوتر :وقيل ،املكتوبات بعد النوافل   :السجود وأدبار ،والتهجد

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳگگگگککککڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھ

 ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ
 

ارِيَاتِ  ُسوَرَُ   اَّلَّ

¬ 

ەئائائىىېېېې

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ
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تَِمع  ﴿ (14) ك ل ما ﴾َوٱس   ﴾ٱل ُمنَادِ  ُينَادِ  مَ يَو  ﴿ به للمخرَب   وتعظيم هتويل   وفيه القيامة. أحوال من به أ ْخرب  

 إن ،املتفرقة والشعور املتمزقة واللحوم املتقطعة واألوصال البالية العظام أيتها :فيقول ،السالم عليه إُسافيل

َكن   ِمن﴿ القضاء لفصل جتتمعن أن يأمركنَّ  تعاىل اهلل  سواء. عىل الكل إىل نداؤه يصل بحيث ﴾٤١ قَرِيب   مَّ

َمُعونَ  يَو مَ ﴿ (11) ي َحةَ ٱ يَس  ِ  ﴿ الثانية النفخة ﴾لصَّ َق 
َٰلَِك ﴿ للجزاء البعث به املراد   ﴾بِٱۡل  ُُروِج  يَو مُ  َذ  ﴾٤٢ ٱۡل 

 القيامة. يوم أسامء من وهو القبور. من

ۦ ََن نُ  إِنَّا﴿  (11) ِ  اآلخرة. يف للجزاء ﴾٤٣ ٱل َمِصۡيُ  ِإَوََل نَا﴿ الدنيا يف ﴾َونُِميُت  نُۡح 

قُ  يَو مَ ﴿ (11) ۡرُض ﴿ ققتتش ﴾تََشقَّ
َ اع    َعن ُهم   ٱۡل  َٰلَِك ﴿ مرسعني ﴾ِۡسَ ن  َذ  ﴾٤٤ يَِسۡي   َعلَي نَا﴿ وَجع   بعث   ﴾َحش 

. ا﴿ :تعاىل اهلل قال كام ،شأن عن شأن يشغله ال الذي لذاته القادر العامل   عىل إال يتيرسَّ  ال ذلك فإن هنيِّ  ِم 
ِِثُُكمَِْبعَِِْوَلَِِخَُْقُكمِْ ِِإنل  َدةِ وََِِكنَْفس   .[18 :لقامن] ﴾احن

لَمُ  َنَّ نُ ﴿ (11) ع 
َ
ٓ ﴿ هلم وهتديد   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول تسلية   ﴾َيُقولُوَن   بَِما أ نَت  َوَما

َ
 ،بمسلَّط ﴾ِِبَبَّار ي  َعلَي ِهم أ

يامن عىل (ربهمجت   )أي: تقرسهم ِر  ﴿ داع   أنت وإنام ،تريد ما هبم تفعل أو ،اإل   ﴾٤٥ وَِعيدِ  َُيَاُف  َمن بِٱل ُقر َءانِ  فََذك 

 غريه. به ينتفع ال هفإن

 ق سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الذاريات سورة

 آية ستون وآيها مكَية،

(4) ﴿ َٰ ا رَِيَٰتِ َوٱلذَّ و  د   النساء أو وغريه. الرتاب تذرو الرياح يعني ﴾١ ذَر  لَّ  يذرين فإهنن (َولود َجع) الو 

 وغريهم. املالئكة من اخلالئق؛ تذري التي األسباب أو األوالد.

ا فَٱل َحَِٰمَلَٰتِ ﴿ (1) ب ﴾٢ وِق ر  ح   النساء أو للسحاب. احلاملة الرياح أو لألمطار. احلاملة فالسُّ

 ذلك. أسباب   أو .احلوامل

َٰتِ ﴿ (1) ا فَٱل َجَٰرَِي ا. يف اجلارية الرياح أو سهال . البحر يف اجلارية فالسفن ﴾٣ يُِس    الكواكب أو مهاهبِّ

 يرس. ذا جريا   أي :ويرسا   منازهلا. يف جتري التي

َمَٰتِ ﴿ (1) ِ ا فَٱل ُمَقس  ر  م 
َ
م التي املالئكة ﴾٤ أ هم ما أو ريها.وغ واألرزاق األمطار من األمور؛ ت َقسِّ  يعمُّ

م التي الرياح أو القسمة. أسباب من وغرَيهم  السحاب. بترصيف األمطار تقسِّ

 املخالفة العجيبة األشياء هذه عىل باقتداره استدل كأنه للقسم. جواب   ﴾٥ لََصادِق   تُوَعُدونَ  إِنََّما﴿ (1)

 املوعود. للجزاء البعث عىل اقتداره عىل الطبيعة ملقتىض

ِينَ  نَّ ِإَو﴿ (6) َٰقِع  ﴿ اجلزاءَ  ﴾ٱِل  . ﴾٦ لََو  حَلاصل 
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َمآءِ ﴿ (7)  ُبُكِ  ذَاتِ  َوٱلسَّ  الطرائق. ذات ﴾٧ ٱۡل 

 مسري هي التي املحسوسة الطرائق إما واملراد

ل الن ظَّار يسلكها التي املعقولة أو الكواكب،  وي توصَّ

 طرائق. هلا فإن النجوم، أو املعارف. إىل هبا

ل   لَِف  إِنَُّكم  ﴿ (8)  الرسول يف ﴾٨ ُّمُّ تَلِف   قَو 

ر   إنه تارة قوهلم وهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص
ر إنه وتارة ،شاع   ،ساح 

 أمر أو ،القيامة أو ،القرآن يف أو ،جَمْن ون إنه وتارة

 أقواهلم تشبيه   الَقَسم هذا يف النكتة ولعلَّ  الديانة.

 يف السموات بطرائق أغراضها وتنايف اختالفها يف

 غاياهتا. واختالف تباعدها

فَُك ﴿ (9) فَِك  َمن   َعن هُ  يُؤ 
ُ
 ي رصف :أي ﴾٩ أ

 أو ،القرآن أو ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول والضمري - عنه

َف. َمنْ  - اإليامن  فكأنه ،منه ُّ أشد رْصَف  ال إذ رص  

َف  َمنْ  ي رَصف أو إليه. بالنسبة رصف ال  يف رص  

 وقضائه. تعاىل اهلل علم

َُٰصونَ  قُتَِل ﴿ (40) َرَّ  من الكذابون ﴾١٠ ٱۡل 

َي  ،بالقتل الدعاء وأصله املختلف. القول أصحاب  اللعن. جمرى أ ْجر 

ِينَ ﴿ (44) َرة   ِف  ُهم   ٱَّلَّ روا عام غافلون ﴾١١ َساُهونَ ﴿ يغمرهم جهل يف ﴾َغم   به. أم 

يَّانَ  لُونَ   َ يَس  ﴿ (41)
َ
ِينِ  يَو مُ  أ  اجلزاء؟ يوم متى فيقولون :أي ﴾١٢ ٱِل 

تَ  ٱنلَّارِ  ََعَ  ُهم   يَو مَ ﴿ (41) َرقون. ﴾١٣ نُونَ ُيف  مْ  َيْومَ  يقع :أي للسؤال. جواب   حي  ْفَتن وَن. النَّار   َعىَل  ه   ي 

ِي َهََٰذا﴿ القول هذا هلم مقوال   :أي ﴾فِت نَتَُكم   ذُوقُوا  ﴿ (41) ِجلُونَ  بِهِۦ ُكنتُم ٱَّلَّ تَع   العذاب هذا ﴾١٤ تَس 

 تستعجلون. به كنتم الذى هو

َٰت   ِف  ٱل ُمتَّقِيَ  إِنَّ ﴿ (46ـ41) ٓ  َءاِخِذينَ  ١٥ وَُعيُون   َجنَّ َُٰهم   َما  به. راضني أعطاهم مل ا قابلني ﴾َربُُّهم    َءاتَى

   َحَسن   آتاهم ما كل أن ومعناه
تلّقى َمْريض  َٰلَِك  َقب َل  ََكنُوا   إِنَُّهم  ﴿ بالقبول م   أعامهلم. أحسنوا قد ﴾١٦ ُُم ِسنِيَ  َذ

 ذلك. الستحقاقهم تعليل وهو

ِنَ  قَلِيل   ََكنُوا  ﴿ (47) َجُعونَ  َما ٱَلَّ لِ  م  ونَ  أو ،الليل من طائفة يف هيجعون :أي ﴾١٧ َيه   هجوعا   هَيَْجع 

 الذي واهلجوع   ،السبات وقت هو الذي واللَّْيل   القليل بذكر واسرتاحتهم نومهم لتقليل مبالغات وفيه قليال .

 النوم. إىل الفرار هو

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگگککککڑڑژ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ەئائائىىېېېېۉۉۅۅ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

مئحئجئییییىئىئىئېئېئ

حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئ

 جحمجحجيثىثمثجثيتىتمتخت
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َحارِ ﴿ (48) س 
َ تَغ   ُهم   َوبِٱۡل  دهم وكثرة هجوعهم قلة مع إهنم :أي ﴾١٨ فُِرونَ يَس   أخذوا أسحروا إذا هتجُّ

 منه وخشيتهم تعاىل اهللب علمهم لوفور ذلك يف أحقاء وهم اجلرائم. ليلهم يف أسلفوا كأهنم ،االستغفار يف

كم )أقول:  مل وإذا ،عليه دوموا لكم قاعدة هذا جعلتم وإذا ،مرة مئة تستغفروا أن السحر وقت يف َجيعا   حقُّ

 .(اآلية هبذه كواتتمسَّ  أن بد ال االهتامم لعدم لكم قاعدة جتعلوه

َٰلِِهم   َوِفٓ ﴿ (49) َو م 
َ
 )أقول: الناس عىل وإشفاقا   تعاىل اهلل إىل با  تقرُّ  أنفسهم عىل يستوجبونه نصيب ﴾َحق    أ

ُرومِ  آئِلِ ل ِلسَّ ﴿ (فيه خري ال الناس عىل إشفاق له يكن مل ومن النفس. عىل صعب العطاء لكن  ﴾١٩ َوٱل َمح 

ف   (العطاء طالب )أي: للمستجدي َظنُّ  الذي واملتعفِّ  الصدقة. في حَرم غنيا   ي 

ۡرِض  َوِف ﴿  (10)
َ  وجوه أو واحليوانات. املعادن أنواع من دالئل فيها :أي ﴾٢٠ ل ِل ُموقِنِيَ  َءاَيَٰت   ٱۡل 

 الكيفيات يف أجزائها واختالف املاء عن بعضها وارتفاع والسكون (البسط )أي: الدحو من دالالت

 وعال. جل رمحته وفرط ووحدته وإرادته وقدرته وعلمه الصانع وجود عىل تدل ،واملنافع واخلواص

نُفِسُكم    َوِفٓ ﴿ (14)
َ
نسان ويف إال يشء العامل يف ما إذ ،آيات   أنفسكم ويف :أي ﴾أ  يدل نظري له اإل 

ن العجيبة والرتكيبات البهية واملناظر النافعة اهليئات من به انفرد ما مع ،دالَلَته  الغريبة األفعال من والتمكُّ

فََل ﴿ املتنوعة الكامالت واستجامع تلفةاملخ الصنائع واستنباط
َ
ونَ  أ  َيعترب. من َنَظرَ  تنظرون ﴾٢١ ُتب َِصُ

َمآءِ  َوِف ﴿ (11) ه. أو رزقكم. أسباب   ﴾رِز قُُكم   ٱلسَّ  بالسَّ  املراد :وقيل تقدير 
 
 وبالرزق   ،السحاب   امء

 األعامل ألن أو السابعة. السامء فوق اجلنة ألن الثواب. من ﴾٢٢ تُوَعُدونَ  َوَما﴿ األقوات سبب   فإنه ،املطر  

رة مكتوبة وثواهبا  السامء. يف مقدَّ

(11) ﴿ ِ َمآءِ  فََوَرب  ۡرِض  ٱلسَّ
َ ِث َل  َۡلَق    إِنَُّهۥ َوٱۡل  ٓ  م  نَُّكم   َما

َ
 شكَّ  ال أنه كام نطقكم. مثَل  :أي ﴾٢٣ تَنِطُقونَ  أ

وا ال أن ينبغي تنطقون أنكم يف لكم  ذلك. حتقق يف تشكُّ

ََٰك  َهل  ﴿ (11) تَى
َ
 إليه. أوحي أنه عىل وتنبيه   ،احلديث لشأن تفخيم فيه ﴾إِب َرَٰهِيمَ  َضي ِف  َحِديُث  أ

 عليهم وإُسافيل وميكائيل يلجرب ثالثة :وقيل ،مَلكا   عرش إثني كانوا :قيل ،واملتعدد للواحد يطلق والضيف

َرِميَ ﴿ الضيف صورة يف كانوا ألهنم ضيفا   هموسامَّ  ،السالم  عند أو ،تعاىل اهلل عند مكَرمني :أي ﴾٢٤ ٱل ُمك 

 وزوجته. بنفسه خدمهم إذ ؛السالم عليه إبراهيم

ا   َفَقالُوا   َعلَي هِ  َدَخلُوا   إِذ  ﴿ (11) َٰم   قَو م  ﴿ سالم   عليكم :أي ﴾َسَلَٰم   قَاَل ﴿ سالما   عليك نسلِّم :أي ﴾َسَل
نَكُرونَ   يكن مل السالم ألن أو يعرفهم. ومل آدم بنو أهنم ظنَّ  ألنه أنكرهم وإنام منَكرون. قوم أنتم :أي ﴾٢٥ مُّ

ف وهو اإل سالم. َعَلم   فإنه ،حتيتهم  عنهم. كالتعرُّ

لِهِۦ إَِلى  فََراغَ ﴿ (16) ه 
َ
فية يف إليهم فذهب ﴾أ رى يبادر أن املضيف أدب من إنف ،ضيفانه من خ   بالق 

ه أن من حذرا   ﴾بالطعام )أي: ل   فََجآءَ ﴿ منتظرا   يصري أو الضيف يكفَّ ة   كان ألنه ﴾٢٦ َسِمي   بِعِج   البقر مال ه   عامَّ

 نبعد فبالدنيا نحن أما تعاىل. اهلل خليل وهو البقر وجيمع الدنيا يف يشتغل والسالم الصالة عليه كان )أقول:

 .(ممنوعة ليست الدنيا فإن وإال ،وعال جل هللا عن
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ۥٓ ﴿ (17) بَُه َل  قَاَل ﴿ أيدهيم بني وضعه بأن ﴾إََِل ِهم   َفَقرَّ
َ
ُكلُونَ  أ

 
ر   وهو منه. :أي ﴾٢٧ تَأ

شع   بكونه م 

َل  قاله إن األدب طريقة عىل األكل عىل واحلثِّ  للعرض فيه واالستفهام .(مشويا   )أي: حنيذا    ،وضعه ما أوَّ

 إعراضهم. رأى حينام قاله إن نكارولإل  

و َجَس ﴿ (18)
َ
 لرشر  جاءوه أهنم لظنه طعامه عن إعراضهم رأى ملَا خوفا   منهم فأضمر ﴾ِخيَفة    ِمن ُهم   فَأ

ل إنا ﴾ََّتَف    َل  قَالُوا  ﴿ تعاىل( اهلل خليل كان ولو ،عبد ألنه ُياف )أقول: س   جربيل مسح :قيل تعاىل. اهلل ر 

ج امفق بجناحه العجَل  ق ىحت (يميش )أي: يدر  نَ  فعرفهم بأمه. حل  وهُ ﴿ منهم وأم  ُ َٰم   َوبَشَّ  عليه إسحق هو ﴾بُِغَل

ل ﴾٢٨ َعلِيم  ﴿ السالم الصالة ه يكم   َبلغ. إذا علم 

بَلَتِ ﴿ (19) ق 
َ
تُُهۥ فَأ

َ
َرأ ة   ِف ﴿ إليهم تنظر زاوية يف وكانت ،بيتها إىل عنها تعاىل اهلل ريض سارة ﴾ٱم   ﴾ََصَّ

ت  ﴿ شديدة ةصيح يف َهَها فََصكَّ  حرارة وجدت :وقيل املتعجب. ف ْعَل  جبهتها األصابع بأطراف فلطمت ﴾وَج 

. فكيف عاقر   عجوز أنا :أي ﴾٢٩ َعقِيم   َعُجوزن  َوقَالَت  ﴿ احلياء من وجهها فلطمت احليض دم د 
 َأل 

َٰلِِك  قَالُوا  ﴿ (10) نا الذي ذلك مثل ﴾َكَذ َِكيمُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ﴿ عنه به نخرب  ك وإنام ﴾َربُِّكي  قَاَل ﴿ به برشَّ  ٱۡل 
. وفعله حقا   قوله فيكون ﴾٣٠ ٱل َعلِيمُ   حمكام 
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بُُكم   َفَما قَاَل ﴿ (14) َها َخط  يُّ
َ
 ﴾٣١ ٱل ُمر َسلُونَ  أ

 إال جمتمعني ينزلون ال وأهنم مالئكة أهنم علم لّما

 عنه. سأل عظيم ألمر

ٓ  قَالُٓوا  ﴿ (11) ا ٓ  إِنَّ ر ِسل نَا
ُ
م   إَِلَٰ  أ  ﴾٣٢ ُّمُّ رِِميَ  قَو 

 .السالم عليه لوط قوم يعنون

َ   َعلَي ِهم   لُُِن ِسَل ﴿ (11) ِن ِحَجاَر  ﴾٣٣ ِطي   م 

يل يريد ر. طني فإنه ،السجِّ  متحجِّ

َسوََّمة  ﴿ (11)  معلَّمة أو ،مرَسلة   ﴾َرب َِك  ِعندَ  مُّ

ِفِيَ ﴿ زين ﴾٣٤ لِل ُمِس   الفجور. يف احلدَّ  املجاو 

خ  ﴿ (11)
َ
نَافَأ  لوط قوم قرى يف ﴾فِيَها ََكنَ  َمن رَج 

ِمنِيَ  ِمنَ ﴿  .السالم عليه بلوط آمنَ  ممَّن ﴾٣٥ ٱل ُمؤ 

نَا َفَما﴿ (16) َ  فِيَها وََجد  ِنَ  َبي ت   َغۡي   م 
لِِميَ   يعني) املسلمني من بيت أهل غري ﴾٣٦ ٱل ُمس 

 .(املؤمنني من

نَا﴿ (17) ٓ  َوتََرك  ِ ﴿ عالمة :أي ﴾َءايَة   فِيَها ِينَ ل   َّلَّ
َِلمَ  ٱل َعَذاَب  َُيَافُونَ 

َ ون فإهنم ﴾٣٧ ٱۡل   ،هبا املعترب 

 منت ن. أسود ماء أو فيها. منضود صخر أو األحجار. تلك وهي

ر َسل َنَٰهُ  إِذ  ﴿ آية   والسالم الصالة عليه موسى يف وجعلنا :معنى عىل ﴾ُموَسى  َوِف ﴿ (18)
َ
نَ  إَِلَٰ  أ  فِر َعو 

َطَٰن  
بِي   بُِسل  ة ﴾٣٨ مُّ  واليد. كالعصا معجزاته؛ يه ظاهرة بحجَّ

(19) ﴿ َٰ نِهِۦ َفتََولَّ يامن عن فأعرض ﴾بُِرك   ملا اسم :والركن   جنوده. من به يتقوى كان بام فتوىلَّ  أو ،به اإل 

و  ﴿ ساحر هو :أي ﴾َسَِٰحرن  َوقَاَل ﴿ به ويتقوى اليشء إليه َيركن
َ
 من عليه ظهر ما جعل كأنه ﴾٣٩ َُّم نُون   أ

ن. إىل منسوبا   رقاخلوا د اجل   بغريمها. أو وسعيه باختياره ذلك حصل أنه يف وتردَّ

َنَٰهُ ﴿ (10) َخذ 
َ
َنَُٰهم   وَُجنُوَدهُۥ فَأ َم ِ  ِف  َفنَبَذ   من عليه ي الم بام آت   ﴾٤٠ ُملِيم   وَُهوَ ﴿ البحر يف فأغرقناهم ﴾ٱَل 

 والعناد. الكفر

ر َسل نَا إِذ   َعد   َوِف ﴿ (14)
َ
ِيحَ  َعلَي ِهمُ  أ  أو دابرهم. وقطعت أهلكتهم ألهنا عقيام   ساّمها ﴾٤١ ٱل َعقِيمَ  ٱلر 

 منفعة. تتضمن مل ألهنا

ء   مِن تََذرُ  َما﴿ (11) تَت   ََش 
َ
ت ﴾أ : من كالرماد. ﴾٤٢ َكٱلرَّمِيمِ  َجَعلَت هُ  إِلَّ  َعلَي هِ ﴿ مرَّ  والتفتت. الب ىَل  وهو الرمِّ

َٰ  َتَمتَُّعوا   لَُهم   قِيَل  إِذ   َثُمودَ  َوِف ﴿ (11) ه ﴾٤٣ ِحي   َحّتَّ َِِتَمت ُعوا﴿ :تعاىل قوله تفسري  ُكمِْدَِِفن ي امِ ِثَةَِثََلِِارن
َ
 ﴾أ

 .[61 :هود]

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گککککڑڑژژڈڈ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ەئەئائائىىېېېېۉۉ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

ییییىئىئىئېئېئ

حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ

 جخمحجحمجحجيثىثمثجثيتىتمتخت
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ا  ﴿ (11) رِ  َعن   َفَعتَو  م 
َ
َخَذت ُهمُ ﴿ امتثاله عن فاستكربوا ﴾َرب ِِهم   أ

َ
َٰعَِقةُ  فَأ  الثالث بعد العذاب :أي ﴾ٱلصَّ

 بالنهار. معاينة جاءهتم ،فإهنا إليها ﴾٤٤ يَنُظُرونَ  وَُهم  ﴿ (شديد رعد يف السامء من تسقط نار :وهي)

تََطَُٰعوا   َفَما﴿ (11) ْصبَُحوا﴿ :كقوله ﴾قِيَام   ِمن ٱس 
َ
ِِفَأ مِِْفن يَِِدارنهن قني )أي: [94 :األعراف] ﴾جاثنمن  الص 

 منه. ممتنعني ﴾٤٥ ُمنتََِصِينَ  ََكنُوا   َوَما﴿ (والقيام احلركة عىل يقدرون ال األرض من بمكاهنم

ِن﴿ السالم عليه نوح قوم وأهلكنا :أي ﴾نُوح   َوقَو مَ ﴿ (16)  إِنَُّهم  ﴿ املذكورين هؤالء قبل   من ﴾َقب ُل   م 
ا ََكنُوا   َِٰسقِيَ  قَو م   والعصيان. بالكفر االستقامة عن خارجني ﴾٤٦ َف

َمآءَ ﴿ (17) ي د   بَنَي َنََٰها َوٱلسَّ ي 
َ
ونَ  أو لقادرون. ﴾٤٧ نَ لَُموِسُعو ِإَونَّا﴿ بقوة ﴾بِأ ع 

 وبني بينها ما أو السامء ملَ وس 

 الرزق. أو ،األرض

ۡرَض ﴿ (18)
َ َنََٰها َوٱۡل  دناها ﴾فَرَش  مَ ﴿ عليها لتستقروا مهَّ  نحن. :أي ﴾٤٨ ٱل َمَِٰهُدونَ  فَنِع 

ء   ُك ِ  َوِمن﴿ (19) نَا﴿ األجناس من ﴾ََش  ِ  َخلَق  ُرو لََعلَُّكم  ﴿ نوعني ﴾َزو َجي   أن فتعلمون ﴾٤٩ نَ تََذكَّ

دَ   واالنقسام. التعدد َيقبل ال بالذات الواجب وأن ،املمكنات خواص من التعدُّ

ٓوا  ﴿ (10) ِ   إَِل  فَفِرُّ يامن عقابه؛ من ﴾ٱّللَّ ِن هُ  لَُكم إِن ِ ﴿ الطاعة ومالزمة والتوحيد باإل   عذابه من :أي ﴾م 

را   كونه بنيَّ  ﴾٥٠ بِي  مُّ  نَِذير  ﴿ (يتب مل إذا) عىص أو أرشك ملن امل َعدِّ  ب نيِّ   أو باملعجزات. تعاىل اهلل من منذ   ما م 

ذر أن جيب  عنه. حي 

ِ  َمعَ  َُت َعلُوا   َوَل ﴿ (14) ِن هُ  لَُكم إِن ِ ﴿ منه ي َفرَّ  أن جيب ما ألعظم إفراد   ﴾َءاَخَر   إَِلَٰه ا ٱّللَّ بِي   نَِذير   م   ﴾٥١ مُّ

ل   أو للتأكيد. تكرير   يامن ترك عىل مرتَّب   األوَّ  اإل رشاك. عىل والثاين ،والطاعة اإل 
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 واإل شارة ذلك. مثل األمر أي: ﴾َكَذَٰلَِك ﴿ (11)

 أو ساحرا   إياه وتسميتهم الرسوَل  تكذيبهم إىل

ٓ ﴿ :وقول ه جمنونا . َت  َما
َ
ِينَ  أ ِن َقب لِِهم ِمن ٱَّلَّ  رَُّسول   م 

و   َساِحرن  قَالُوا   إِلَّ 
َ
 له. فسريكالت ﴾٥٢ َُّم نُونن  أ

ا  ﴿ (11) تََواَصو 
َ
 األولني كأن :أي ﴾بِهۦِ   أ

 القول هبذا بعضا   بعضهم أوىص منهم واآلخرين

 ﴾٥٣ َطاُغونَ  قَو م   ُهم   بَل  ﴿ َجيعا   قالوه حتى

هم التوايص أن عن إرضاب    - أيامهم لتباعد - جامع 

 يف مشاركت هم القول هذا عىل هلم اجلامع أن إىل

 ه.علي احلامل الطغيان

ْض  ﴾َعن ُهم   َفتََولَّ ﴿ (11)  جمادلتهم عن فأعر 

رَت  ما بعد  اإل رصار إال فأبوا الدعوة عليهم كرَّ

ٓ ﴿ والعناد نَت  َفَما
َ
 ،اإل عراض عىل ﴾٥٤ بَِملُوم   أ

 البالغ. يف جهدك بذلَت  ما بعد

ِر  ﴿ (11)  واملوعظة التذكري َتَدع   وال ﴾َوَذك 

َرىَٰ  فَإِنَّ ﴿ ِك  ر َمنْ  :أي ﴾٥٥ ِمنِيَ ٱل ُمؤ   تَنَفعُ  ٱَّل   قدَّ

 بصرية. هبا يزداد فإنه آمن َمنْ  أو ،إيامنه تعاىل اهلل

ُت  َوَما﴿ (16) نَّ  َخلَق  ِ
نَس  ٱۡل  ِ

بُُدونِ  إِلَّ  َوٱۡل   ،هلا مغلِّبة   العبادة إىل متوجهة صورة عىل خلقهم لّما ﴾٥٦ َِلَع 

َغّيا   َخلقهم جعل عل )أي: هبا م   يل. عبادا   ليكونوا أو ،بالعبادة لنأمرهم إال عناهم :وقيل .(مرَّ  ملا غاية ج 

(17) ﴿ ٓ رِيدُ  َما
ُ
ِن ِمن ُهم أ ق   م  ِز  ٓ  ر  رِيدُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
عُِمونِ  أ  ،رزقي حتصيل يف أرصفكم أن أريد ما :أي ﴾٥٧ ُيط 

 ،عبيدهم مع دةالسا شأن ليس عباده مع شأنه أن يبنيِّ  أن واملراد به. واملأمورين له كاملخلوقني أنتم بام فاشتغ لوا

 معايشهم. حتصيل يف هبم ليستعينوا َيملكوهنم إنام فإهنم

َ  إِنَّ ﴿ (18) زَّاُق  ُهوَ  ٱّللَّ ِ  ُذو﴿ عنه باستغنائه إيامء وفيه الرزق. إىل يفتقر ما كل يرزق الذي ﴾ٱلرَّ  ٱل ُقوََّ
 .وعال جلَّ  القوة شديد ﴾٥٨ ٱل َمتِيُ 

ِينَ  فَإِنَّ ﴿ (19) ِث َل ﴿ العذاب من نصيبا   بالتكذيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ظلموا للذين :أي ﴾ب اذَنُو َظلَُموا   لَِّلَّ  م 
َحَٰبِِهم   ذَنُوبِ  ص 
َ
ِجلُونِ  فََل ﴿ السالفة األمم من نظرائهم نصيب لمث ﴾أ تَع  َِذاهِ َِمَتِ﴿ :لقوهلم جواب   ﴾٥٩ يَس 

ِْ قنيََِصُِِكنْتُمِِْإننِِْوَْعدُِال  .[18 :يونس] ﴾ادن

ِينَ  فََوي ل  ﴿ (60) ِمِهمُ  ِمن َفُروا  كَ  ل َِّلَّ ِي يَو   بدر. يوم أو ،القيامة يوم من ﴾٦٠ يُوَعُدونَ  ٱَّلَّ

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگککککڑڑژ

 ڱڱڱڱڳڳڳڳگ
 

ورِ  ُسوَرَُ   الطُّ

¬ 

ہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

 ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
 

09 72 



 4010  عشرونالو السابع زءاجل           الطور سورة  

 الذاريات سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الطور سورة

 آية وأربعون تسع وآيها ،مكَية

ورِ ﴿ (4)  اهلل كالم والسالم الصالة عليه موسى فيه سمع بمدَين جبل وهو ،سينني طورَ  يريد   ﴾١ َوٱلطُّ

 هادة.الش عامل إىل الغيب عامل من أو املواد، حضيض إىل اإل جياد أوج من طار ما أو بالرسيانية، اجلبل َوالطُّور: تعاىل.

ُطور   َوكَِتَٰب  ﴿ (1) س  . ﴾٢ مَّ  اهلل كتبه ما أو ،القرآن به واملراد املكتوبة. احلروف ترتيب :والسطر   مكتوب 

 ،واحلكم املعارف من أوليائه قلوب يف أو ،السالمو الصالة عليه موسى ألواح يف أو ،املحفوظ اللوح يف تعاىل

 احلفظة. تكتبه ما أو

نُشور   َرق    ِف ﴿ (1) قُّ  ﴾٣ مَّ  للتعظيم وتنكريمها الكتاب. فيه كتب ملا استعري فيه. ي كتب الذي اجللد :الرَّ

 الناس. بني فيام املتعاَرف من ليسا بأهنام واإل شعار

َي تِ ﴿ (1) ُمورِ  َوٱِل  َمع 
ا ،الكعبةَ  يعني ﴾٤ ٱل  اح أو واملجاورين. باحل ّجاج وعامرهت   يف بيت وهو) :الرضُّ

قاب ل السامء  ،املؤمن قلب أو املالئكة. من غاشيته كثرة   وعمرانه ،الرابعة السامء يف وهو (األَرض يف الكعبة م 

 واإلخالص. باملعرفة وعامرته

ِف ﴿ (1) ق   السامء. يعني ﴾ٱل َمر فُوعِ  َوٱلسَّ

رِ ﴿ (6) َح 
ُجورِ  َوٱِل  َمس 

ِاْْلنحارَُِِوإنَذا﴿ :تعاىل قوله من املوَقد أو املحيط. وهو اململوء؛ :أي ﴾٦ ٱل 
 جهنم. نار هبا يسجر نارا   البحار القيامة يوم جيعل تعاىل أنه روي .[6 :التكوير] ﴾ُسِجَرْتِ

َٰقِع   َرب َِك  َعَذاَب  إِنَّ ﴿ (7) . ﴾٧ لََو ل   َلناز 

ا﴿ (8)  كامل عىل تدل أمور أهنا ذلك عىل هبا امل قَسم األمور هذه داللة ووجه يدفعه. ﴾٨ َدافِع   ِمن ََلُۥ مَّ

 للمجازاة. العباد أعامل وضبطه إخباره وصدق وحكمته ىلتعا اهلل قدرة

َمآءُ  َتُمورُ  يَو مَ ﴿ (9) ا ٱلسَّ ر  ك :وقيل تضطرب. ﴾٩ َمو   متّوج. يف تتحرَّ

بَاُل  َوتَِسۡيُ ﴿ (40) ِ
ا ٱۡل   هباء. فتصري األرض وجه عن تسري :أي ﴾١٠ َسۡي  

بِيَ  يَو َمئِذ   فََوي ل  ﴿ (44) ِ  هلم. فويل   ذلك عوق إذا :أي ﴾١١ ل ِل ُمَكذ 

ِينَ ﴿ (41)  الباطل. يف اخلوض يف :أي ﴾١٢ يَل َعبُونَ  َخو ض   ِف  ُهم   ٱَّلَّ

ونَ  يَو مَ ﴿ (41)  أعناقهم إىل أيدهيم ت َغلَّ  بأن وذلك ،بعنف دفعا   إليها ي دَفعون ﴾١٣ َدعًّ  َجَهنَّمَ  نَارِ  إَِلَٰ  يَُدعُّ

َمع  .النار إىل فيدفعون ،أقدامهم إىل نواصيهم وجت 

(41) ﴿ ِ بُونَ  بَِها ُكنتُم ٱلَِّّت  ٱنلَّارُ  َهَِٰذه ِ  ذلك. هلم فيقال :أي ﴾١٤تَُكذ 
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رن ﴿ (41) فَِسح 
َ
ٓ  أ  تقولون كنتم :أي ﴾َهََٰذا

 سحر؟ أيضا   املصداق أفهذا ،سحر   هذا :للوحي

م  ﴿
َ
نتُم   أ

َ
ونَ  َل  أ  ال كنتم كام أيضا   هذا ﴾١٥ ُتب َِصُ

 تقريع ووه عليه. يدل ما الدنيا يف تبرصون

ْت  أم :أو وهتكم. دَّ كم س   يف سدت كام أبصار 

ُِسِكَرْتِِإنن ما﴿ :قلتم حني زعمكم عىل الدنيا
بْصاُرنا

َ
 .[41 :احلجر] ﴾أ

لَو َها﴿ (46) ٓوا   ٱص  َِبُ و   فَٱص 
َ
وا   َل  أ َِبُ  :أي ﴾تَص 

 ،وعدمه الصرب من شئتم وجه   أيِّ  عىل ادخلوها

 َسَوآءن ﴿ هاعن لكم (َمهَرب ال )أي: حميص ال فإنه
َما﴿ وعدمه الصرب ،األْمَران :أي ﴾َعلَي ُكم     إِنَّ
نَ  َملُونَ  ُكنتُم   َما ُُت َزو   ،لالستواء تعليل   ﴾١٦ َتع 

 الصرب   كان الوقوع واجَب  اجلزاء كان ملا فإنه

ه يَّني وعدم 
 النفع. عدم يف (متساويني )أي: س 

َٰت   ِف  ٱل ُمتَّقِيَ  إِنَّ ﴿ (47)  أيَّة يف ﴾١٧ َونَعِيم   َجنَّ

 هبم. خمصوصة َوَنع يم   َجنَّات   يف أو نعيم! وأيِّ  جنات

َِٰكِهيَ ﴿ (48) ذين ناعمني ﴾َف ٓ ﴿ متلذِّ َُٰهم   بَِما َُٰهم   َربُُّهم   َءاتَى َِحيمِ  َعَذاَب  َربُُّهم   َوَوقَى  ﴾.١٨ ٱۡل 

بُوا   َُكُوا  ﴿ (49) َ َۢ َهنِٓي  َوٱۡش   بَِما﴿ فيه (تكدير ال )أي: تنغيَص  ال الذي وهو ،َهن يئا   ورشبا   أكال   :أي ﴾ا  َ
َملُونَ  ُكنتُم   نْت مْ  َما هنأكم واملعنى َبَدله. أو بسببه ﴾١٩ َتع   جزاؤه. :أي ،َتْعَمل ونَ  ك 

َٰ  يَ   ُِمتَِّك ﴿ (10) ر   ََعَ ُفوفَة ي  ُۡسُ ص  ة ﴾مَّ َنَُٰهم﴿ مصطفَّ ناهم :أي ﴾٢٠ ِعي   ِِبُور   َوَزوَّج   أزواجا   صريَّ

 يف منغمسني عباده أن يعلم ألنه العني احلور ذكر من اآليات يف يكثر ،الرامحني أرحم تعاىل اهلل )أقول: بسببهنَّ 

تهم عىل حافظوا إذا بأهنم فينصحهم ،الشهوات  .(اآلخرة يف هذا هلم يكون الدنيا يف عفَّ

ِينَ ﴿ (14) ِيَّتُُهم وَٱتَّبََعت ُهم   َءاَمنُوا   َوٱَّلَّ يامن. يف هلم تابعني جعلناهم أي: ﴾بِإِيَمَٰن   ذُر   بأنه اإل شعار أو اإل 

يامن أصل يف املتابعة لإل حلاق يكفي َنا﴿ اإل  َق  ۡل 
َ
ِيَّتَُهم   بِِهم   أ  الذي لكن )أقول: الدرجة يف أو اجلنة، دخول يف ﴾ذُر 

َقْت  العمل حقيقة عمل مه، يف عنهم ُيتلف القيامة يوم ذريته به وأحل   َمنْ  يراه ال ام فريى املنظار يف ينظر كمن تنعُّ

ٓ ﴿ (حوله َِل َنَُٰهم َوَما
َ
ِن  ﴿ اإل حلاق هبذا نقصناهم وما ﴾أ ِن َعَملِِهم م  ء    م   بنقص يكون أن حيتمل كان فإنه ﴾ََش 

ل يكون أن وحيتمل مثوباهتم، بعض األبناء بإعطاء أو اآلباء، مرتبة  جلَّ  لطفه بكامل الالئق وهو عليهم، بالتفضُّ

رِِٕۢي ُكُّ ﴿ وعال ِ  ٱم  ه صاحلا   عمل فإنْ  تعاىل، اهلل عند مرهون بعمله ﴾٢١ رَهِي   َكَسَب  َماب  أهلكه. وإال فكَّ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳگگگگککککڑڑژ
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ۇڭڭڭڭۓۓےےھ
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َنَُٰهم﴿ (11) َدد  م 
َ
ا َوَۡل م   بَِفَِٰكَهة   َوأ ِمَّ تَُهونَ  م   النِّعم. أنواع من يشتهون ما وقت بعد وقتا   وزدناهم أي: ﴾٢٢ يَش 

ا﴿ بتجاذب   موجلساؤه هم يتعاَطون ﴾فِيَها َيتََنَٰزَُعونَ ﴿ (11) س 
 
ها مخرا . :أي ﴾َكأ  لَّ ﴿ حملها باسم سامَّ

و   ثِيم   َوَل  فِيَها لَغ 
 
 هو كام فاعله به يؤثم ما يفعلون وال ،رشهبا أثناء يف احلديث بلغو يتكلمون ال :أي ﴾٢٣ تَأ

 الدنيا. يف الشاربني عادة

َُّهم   ِغل َمان  ﴿ بالكأس :أي ﴾َعلَي ِهم   َويَُطوُف ﴿ (11)  هم :وقيل هبم. خمصوصون مماليك :أي ﴾ل

نَُّهم  ﴿ سبقوهم الذين أوالدهم
َ
لُؤ   َكأ نُون   لُؤ  ك   وصفائهم. بياضهم من (رِّ الدُّ  )غشاء الصدف يف مصون   ﴾٢٤ مَّ

بََل ﴿ (11) ق 
َ
ُضُهم   َوأ َٰ  َبع   وأعامله. أحواله عن بعضا   بعضهم يسأل ﴾٢٥ يَتََسآَءلُونَ  َبع ض   ََعَ

لِنَا ِفٓ  َقب ُل  ُكنَّا اإِنَّ  قَالُٓوا  ﴿ (16) ه 
َ
فِقِيَ  أ ني )أي: معتنني ،تعاىل اهلل عصيان من خائفني ﴾٢٦ ُمش   (مهتمِّ

 العاقبة. من وجلني أو بطاعته.

ُ  َفَمنَّ ﴿ (17) َٰنَا﴿ والتوفيق بالرمحة ﴾َعلَي نَا ٱّللَّ ُمومِ  َعَذاَب  َوَوقَى  املسام يف النافذة النار عذاب ﴾٢٧ ٱلسَّ

ة الريح يوه) السموم نفوذ  .(املسام تدخل التي احلارَّ

ُعوهُ  ﴿ الدنيا يف ذلك قبل   من ﴾َقب ُل  ِمن ُكنَّا إِنَّا﴿ (18)  ﴾ٱل ََبُّ  ُهوَ  إِنَُّهۥ﴿ الوقاية نسأله أو نعبده. ﴾نَد 

 .وعال جلَّ  الرمحة الكثري ﴾٢٨ ٱلرَِّحيمُ ﴿ املحسن

ِر  ﴿ (19) ٓ فَ ﴿ بقوهلم تكرتث وال التذكري عىل فاثب ْت  ﴾فََذك  نَت  َما
َ
َمِت  أ  تعاىل اهلل بحمد   ﴾َرب َِك  بِنِع 

 يقولون. كام ﴾٢٩ َُّم نُون   َوَل  بَِكاهِن  ﴿ وإنعامه

م  ﴿ (10)
َ
بَُّص  َشاِعر   َيُقولُونَ  أ  :وقيل الدهر. حوادث من النفوَس  ي قلق ما ﴾٣٠ ٱل َمنُونِ  َري َب  بِهِۦ نَََّتَ

 .الموت :َمن ونُ ال

ِ  تََربَُّصوا   قُل  ﴿ (14) ِ فَإ
ِنَ  َمَعُكم ن  ب ِِصيَ  م   هالكي. ترتبَّصون كام هالككم (أنتظر )أي: أتربَّص ﴾٣١ ٱل ُمََتَ
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م  ﴿ (11)
َ
ُمرُُهم   أ

 
َُٰمُهم تَأ َل ح 

َ
ٓ  ﴿ عقوهلم ﴾أ  ﴾بَِهََٰذا

 ذا يكون الكاهن فإن ،القول يف التناقض هبذا

 والشاعرَ  ،عقل ه مغطى واملجنونَ  ،نظر ودقة فطنة

 )أي: خميَّل متسق موزون كالم ذا يكون

م  ﴿ املجنون من ذلك يتأتى وال ،متناسق(
َ
 ُهم   أ

زون ﴾٣٢ َطاُغونَ  قَو م    العناد. يف احلدَّ  جماو 

م  ﴿ (11)
َ
ۥ   َيُقولُونَ  أ ََلُ  تلقاء من اختلقه ﴾َتَقوَّ

ِمنُونَ  لَّ  بَل﴿ نفسه  املطاعن هبذه فريمونه ﴾٣٣ يُؤ 

 وعنادهم. لكفرهم

تُوا  ﴿ (11)
 
ِث لِهِۦٓ  يث  ِِبَدِ  فَل يَأ  القرآن مثل ﴾م 

 كثري فيهم إذ ،زعمهم يف ﴾٣٤ َصَِٰدقِيَ  ََكنُوا   إِن﴿

وا ممن دُّ  املذكورة لألقوال رد   فهو فصحاء. ع 

 سائر فإن ،للتقول رّدا   يكون أن وجيوز بالتحدي.

 الفساد. ظاهر   األقوال من األقسام

م  ﴿ (11)
َ
ِ  ِمن   ُخلُِقوا   أ ء   َغۡي   ثواأ حد   أم ﴾ََش 

روا ث   غري من وق دِّ ر   حمد   يعبدونه؟ ال فلذلك ومقدِّ

م  ﴿
َ
 أنفسهم. خلقوا أم ﴾٣٥ ٱل َخَٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

م  ﴿ (16)
َ
َمََٰوَٰتِ  َخلَُقوا   أ ۡرَض   ٱلسَّ

َ  من سئلوا إذا ﴾٣٦ يُوقِنُونَ  لَّ  بَل﴿ لإل نكار فيها واالستفهام ﴾َوٱۡل 

 .وعال جلَّ  عبادته عن أعرضوا ملا ذلك أيقنوا لو إذ اهلل. :قالوا واألرض؟ السموات خلق ومن خلقكم

م  ﴿ (17)
َ
 حتى علمه خزائن   أو شاؤوا؟ من النبوة َيرزقوا حتى ،رزقه خزائن ﴾َرب َِك  َخَزآئِنُ  ِعنَدُهم   أ

م  ﴿ حكمته؟ اختارته من هلا ُيتاروا
َ
 شاؤوا؟ كيف يدبِّروهنا األشياء عىل الغالبون ﴾٣٧ ٱل ُمصَۜي ِطُرونَ  ُهمُ  أ

م  ﴿ (18)
َ
تَِمُعونَ ﴿ السامء إىل مرتقى ﴾ُسلَّم   لَُهم   أ  علم من إليهم يوحى وما املالئكة كالم إىل ﴾فِيهِي  يَس 

تِ ﴿ كائن؟ هو ما يعلموا حتى الغيب
 
تَِمُعُهم فَل يَأ َطَٰن   ُمس 

بِي   بُِسل  ق واضحة بحجة ﴾٣٨ مُّ  استامعه. تصدِّ

م  ﴿ (19)
َ
ََنَُٰت  ََلُ  أ َنُ  َولَُكمُ  ٱِل  َعدُّ  ال رأيه هذا َمنْ  بأن وإشعار هلم تسفيه فيه ﴾٣٩ ونَ ٱِل   ،العقالء من ي 

 الغيوب. عىل فيطَّلع امللكوت عامل إىل بروحه يرتقى أن عن فضال  

م  ﴿ (10)
َ
ا لُُهم    َ تَس   أ ر  ج 

َ
ِن َفُهم﴿ الرسالة؟ تبليغ عىل ﴾أ َرم   م  غ  ْرم   التزام من ﴾مَّ  (خسارة )أي: غ 

ث َقلُونَ ﴿ لونحم ﴾٤٠ مُّ  اتباعك. يف زهدوا فلذلك ،الثقل مَّ

م  ﴿ (14)
َ
تُبُونَ  َفُهم  ﴿ املغيَّبات فيه املثبت املحفوظ اللوح ﴾ٱل َغي ُب  ِعنَدُهمُ  أ  منه. حيكمون ﴾٤١ يَك 

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇچچچچڃڃڃڃڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

گگگککککڑڑژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

وئوئەئەئائائىىېېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

جبيئىئمئحئجئییییىئ

 يتىتمتختحتجتيبىبمبخبحب
 

 مِ انلَّج   ُسوَرَُ 
 

 

08 09 
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م  ﴿ (11)
َ
ا   يُرِيُدونَ  أ ِينَ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول الندوة دار يف كيدهم وهو ﴾َكي د   ﴾٤٢ ٱل َمِكيُدونَ  ُهمُ  َكَفُروا   فَٱَّلَّ

. يوم قتلهم وهو ،كيدهم وبال   عليهم يعود أو ،الكيد هبم حييق الذين هم  بدر 

م  ﴿ (11)
َ
ُ  إَِلَٰهن  لَُهم   أ ِ   َغۡي  ِ  ُسب َحَٰنَ ﴿ عذابه من وحيرسهم ي عينهم ﴾ٱّللَّ ا ٱّللَّ ُِكونَ  َعمَّ  إرشاكهم. عن ﴾٤٣ يُش 

ا   ِإَون﴿ (11) ا يََرو  ف  ِنَ ﴿ قطعة ﴾كِس  َمآءِ  م   َسَحاب  ﴿ وعنادهم طغياهنم فرط من ﴾َيُقولُوا   اَساقِط   ٱلسَّ
ُكوم   ر  ْطِ﴿ :قوهلم جواب وهو بعض. عىل بعضه تراكم سحاب هذا ﴾٤٤ مَّ ْسقن

َ
نَِِكنَسفا ِِاَعََيْنَِِفَأ مَِِمن  ﴾اءِنالس 

 .[487 :الشعراء]

َٰ  فََذر ُهم  ﴿ (11) َُٰقوا   َحّتَّ َمُهمُ  يَُل ِي يَو  َعُقونَ  فِيهِ  ٱَّلَّ  األوىل. نفخةال عند وهو ﴾٤٥ يُص 

ِن  َل  يَو مَ ﴿ (16) غناء من شيئا   :أي ﴾ا    َشي   َكي ُدُهم   َعن ُهم   ُيغ  ونَ  ُهم   َوَل ﴿ العذاب ردِّ  يف اإل   ﴾٤٦ يُنََصُ

 تعاىل. اهلل عذاب من ي منعون

ِينَ  ِإَونَّ ﴿ (17) َٰلَِك  ُدونَ  َعَذاب ا َظلَُموا   لَِّلَّ  يف املؤاخذة وأ القرب عذاب وهو اآلخرة. عذاب دون :أي ﴾َذ

ََثَُهم   َوَلَِٰكنَّ ﴿ سنني سبع والقحط ،ببدر كقتلهم الدنيا؛ ك 
َ
لَُمونَ  َل  أ  ذلك. ﴾٤٧ َيع 

َِب  ﴿ (18) مِ  َوٱص  ه )أقول: ﴾َرب َِك  ِۡلُك  رِّ لوه م  يُنِنَا   فَإِنََّك ﴿ َعنائهم يف وإبقائك بإمهاهلم .(وح  ع 
َ
 يف ﴾بِأ

دِ  وََسب ِح  ﴿ (كونحرس نحفظك )أي: ونكلؤك نراك بحيث ،حفظنا  مكان أيِّ  من ﴾٤٨ َتُقومُ  ِحيَ  َرب َِك  ِِبَم 

 الصالة. إىل أو منامك. من أو قمَت.

هُ  ٱَلَّ لِ  َوِمنَ ﴿ (19) َٰرَ ﴿ الرياء عن وأبعد   النفس عىل أشقُّ  فيه العبادة فإن ﴾فََسب ِح  َب  وإذا ﴾٤٩ ٱنلُُّجومِ  ِإَود 

 الليل. آخر من النجوم أدبرت

 الطور سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص عاىلت اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 النجم سورة

 آية وستون اثنتان وآيها ،مكَية

مِ ﴿ (4)  بجنس َسمَ أق ﴾١ َهَوىَٰ  إِذَا َوٱنلَّج 

لِّب فإنه الثريا أو - النجوم  أو ،غرب إذا - فيها غ 

 بالنجم أو طلع. أو ،انقضَّ  أو ،القيامة يوم انتثر

 عىل سقط إذا النبات أو نزل. إذا القرآن نجوم من

  :تعاىل قوله عىل وارتفع. نام إذا أو ،األرض

 ملسو هيلع هللا ىلص حممد َعَدَل  ما ﴾َصاِحبُُكم   َضلَّ  َما﴿ (1)

 اعتقد وما ﴾٢ َغَوىَٰ  َوَما﴿ تقيماملس الطريق عن

 إليه. ينسبون ما نفي   واملراد لقريش، واخلطاب   باطال .

 يصدر وما ﴾٣ ٱل َهَوىى  َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿  (1)

 اهلوى. َعن   بالقرآن والسالم الصالة عليه نطقه

 به ينطق الذي أو ،القرآن ما ﴾ُهوَ  إِن  ﴿ (1)

 اهلل يوحيه حي  و إال :أي ﴾٤ يُوَحَٰ  وَح    إِلَّ ﴿

 إليه. تعاىل

 اخلوارق. إبداء يف الواسطة فإنه السالم، عليه جربيل وهو ق واه، شديد   مَلك ﴾٥ ٱل ُقَوىَٰ  َشِديدُ  َعلََّمُهۥ﴿ (1)

ة   ُذو﴿ (6) تََوىَٰ ﴿ (الرأي وصحة العقل استحكام :واحلصافة) ورأيه عقله يف حصافة   ﴾ِمرَّ  ﴾٦ فَٱس 

 عليه حممد غري صورته يف األنبياء من أحد رآه ما قيل عليها. تعاىل اهلل خلقه لتيا احلقيقية صورته عىل فاستقام

ته استوى وقيل األرض. يف ومرة السامء يف مرة ،مرتني والسالم الصالة عل ما عىل بقوَّ  األمر. من له ج 

فُقِ  وَُهوَ ﴿ (7)
ُ َٰ  بِٱۡل  َ َع 

َ  السالم. عليه جلربيل والضمري   السامء. أفق يف ﴾٧ ٱۡل 

َٰ ﴿ والسالم الصالة عليه النبي من ﴾َدنَا ُثمَّ ﴿ (8)  بالرسول لعروجه متثيل وهو به. فتعلَّق ﴾٨ َفتََدلَّ

 غري به عرج بأنه إشعارا   فيكون ،والسالم الصالة عليه الرسول من فدنا األعىل األفق من تدىل ثم :وقيل .ملسو هيلع هللا ىلص

 قوته. لشدة تقريرا   حمله عن منفصل

ِ  قَاَب ﴿ السالم عليه جربيل ﴾فََكنَ ﴿ (9) و  ﴿ مقدارمها ﴾قَو َسي 
َ
َنَٰ  أ د 

َ
 واملقصود تقديركم. عىل ﴾٩ أ

 امللبِّس. البعد بنفي إليه أوحي ملا استامعه وحتقيق االتصال ملكة متثيل

و َحى ﴿ (40)
َ
ٓ ﴿ تعاىل اهلل عبد   ﴾َعب ِدهِۦ إَِلَٰ ﴿ السالم عليه جربيل ﴾فَأ و َحَٰ  َما

َ
 السالم. عليه جربيل ﴾١٠ أ

 َشِديدُ ﴿ بـ املعنيُّ  وهو ،تعاىل هلل كلها الضامئر :وقيل إليه. تعاىل اهلل أوحى أو به. للموحى تفخيم يهوف

¬ 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳڳڳگگگگککک

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ۓۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

حئجئییییىئىئىئېئېئېئ

حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئ

 محجحمجحجيثىثمثجثيتىتمتخت
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ه .﴾ٱل ُقَوىَٰ  يه مكانته. برفع :منه ودنوُّ ه :وتدلِّ ارش    ه   جذب   القدس. جناب إىل (بكّليَّته )أي: برَشَ

ىى  َما ٱل ُفَؤادُ  َكَذَب  َما﴿ (44)
َ
 ما :أي تعاىل. اهلل أو ،السالم عليه جربيل صورة من ببرصه رأى ما ﴾١١ َرأ

ال   تدَرك القدسية األمور فإن ،له حكاه بام برصه كذب  ملا فؤاده قال ما أو البرص. إىل منه تنتقل ثم بالقلب أوَّ

ْفك ملْ  :رآه  .كاذبا   ختيُّال   يكن مل أنه واملعنى بقلبه. رآه ما أو ببرصه. رآه كام بقلبه عرفه ألنه ،أعر 

َفتَُمَُٰرونَُهۥ﴿ (41)
َ
َٰ  أ  عليه؟ أفتجادلونه ﴾١٢ يََرىَٰ  َما ََعَ

لَة   رََءاهُ  َولََقد  ﴿ (41) َرىَٰ  نَز  خ 
ُ
 بنزول   أيضا   كانت املرة هذه يف الرؤية بأن إشعار   وفيه أخرى. مرة ﴾١٣ أ

.  خرية.األ املرة عن الريبة نفي به واملراد أخرى. نزلة نازال   رآه ولقد تقديره :وقيل ودنور

َرَِ  ِعندَ ﴿ (41)  ويصعد فوقها من ينزل ما أو وعلمهم. اخلالئق أعامل إليها تنتهي التي ﴾١٤ ٱل ُمنتََهَٰ  ِسد 

 يف أهنا مرفوعا   وروي ظلها. يف جيتمعون ألهنم - النبق شجرة وهي - بالسدرة شبهت ولعلها حتتها. من

 السابعة. السامء

َوىى  َجنَّةُ  ِعنَدَها﴿ (41)
 
 الشهداء. أرواح أو املتقون إليها يأوي التي اجلنة   ﴾١٥ ٱل َمأ

َرََ  َيغ َش  إِذ  ﴿ (46) د  ِ َشَٰ  َما ٱلس   يدرك ال )أي: يكتنهها ال بحيث ،يغشاها ملا وتكثري   تعظيم   ﴾١٦ َيغ 

. حيصيها وال نعت   (حقيقَتها  عندها. تعاىل اهلل يعبدون املالئكة من الغفري اجلَمُّ  يغشاها :وقيل َعد 

َََصُ  َزاغَ  َما﴿ (47)  إثباتا   أثبته بل ،جتاوزه وما ﴾١٧ َطَغَٰ  َوَما﴿ رآه عام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول برص مال ما ﴾ٱِل 

ر التي العجائب رؤية عن عدل ما أو مستيقنا . صحيحا    جاوزها. وما برؤيتها أم 

ىَٰ  لََقد  ﴿ (48)
َ
َىى  َرب ِهِ  َءاَيَٰتِ  ِمن   َرأ  امل لكية وعجائبه آياته من ربىالك رأى لقد واللِن :أي ﴾١٨ ٱل ُكَب 

 َرأى. بام املعنيَّة إهنا :قيل وقد املعراج. ليلة وامللكوتية

تُمُ ﴿ (10ـ49) فَرََءي 
َ
ََٰت  أ ىَٰ  ٱللَّ َرىى  ٱثلَّاثِلَةَ  َوَمنَوَََٰ  ١٩ َوٱل ُعزَّ خ 

ُ  كانت فالالت هلم؛ كانت أصنام هي ﴾٢٠ ٱۡل 

ى ،بنخلة لقريش أو بالطائف لثقيف زَّ  إليها فبعث يعبدوهنا كانوا لغطفان (الشجر من نوع هي) َرة  َسم   َواْلع 

 يذبحون كانوا فإهنم لثقيف أو وخزاعة هلذيل كانت صخرة َوَمناةَ  ،فقطعها الوليد بن خالد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 القرابني. عندها

لَُكمُ ﴿ (14)
َ
َكرُ  أ نَثَٰ  َوََلُ  ٱَّلَّ

ُ  جنِّيَّات   استوطنها صناماأل وهذه ،اهلل بنات املالئكة :لقوهلم إنكار   ﴾٢١ ٱۡل 

 املالئكة. هياكل أو بنات ه هنَّ 

ا تِل َك ﴿ (11) َمة   إِذ   منه. تستنكفون ما له جعلتم حيث ،جائرة ﴾٢٢ ِضََيىى  قِس 

ٓ  ِهَ  إِن  ﴿ (11) َمآء   إِلَّ س 
َ
 ،عليها تطلقوهنا أسامء إال األلوهية باعتبار هي ما :أي لألصنام. الضمري ﴾أ

 وبنات   آهلة كوهنا من هبا تصفوهنا التي للصفة أو األلوهية. معنى من يشء فيها وليس ،آهلة اإهن :يقولون ألهنم

 ،عبادهتا عىل للعكوف استحقاقها باعتبار عليها الالت يطلقون كانوا فإهنم ،املذكورة لألسامء أو وشفعاء.

ى زَّ ٓ ﴿ بالقرابني إليها ي تقرب أن تستحق أهنا العتقادهم ومناة ،لعزهتا والع  ي تُُموَها يتم ﴾َسمَّ نتُم  ﴿ هبا َسمَّ
َ
 أ
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ٓ ﴿ هبواكم ﴾وََءابَآؤُُكم ا نَزَل  مَّ
َ
ُ  أ َطَٰن    ِمن بَِها ٱّللَّ

نَّ  إِلَّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ به تتعلقون برهان   ﴾ُسل  مَ  إال ﴾ٱلظَّ  ما أنَّ  توهُّ

َوى َوَما﴿ باطال   وتومها   تقليدا   حق   عليه هم نُفُس   َته 
َ ِن َجآَءُهم َولََقد  ﴿ أنفسهم هتشتهي وما ﴾ٱۡل  ب ِهِمُ  م   ﴾٢٣ ٱل ُهَدىى  رَّ

 فرتكوه. ،الكتاب أو ،والسالم الصالة عليه الرسول

م  ﴿ (11)
َ
نَسَٰنِ  أ ِ

َٰ  َما لِۡل   اآلهلة. شفاعة يف طمعهم نفي واملراد يتمناه. ما كل له ليس :أي ﴾٢٤ َتَمنَّ

وَلَٰ  ٱٓأۡلِخَرَُ  فَلِلَّهِ ﴿ (11)
ُ  منهام. يشء يف عليه يتحكم أن ألحد وليس يريد، ملن يشاء ما منهام طييع ﴾٢٥ وَٱۡل 

ِن َوَكم﴿ (16) لَك   م  َمََٰوَٰتِ  ِف  مَّ ِن  َل  ٱلسَّ  شيئا   شفاعتهم تغني ال املالئكة من وكثري   ﴾ا    َشي   َشَفََٰعتُُهم   ُتغ 

دِ  ِمنَۢ  إِلَّ ﴿ تنفع وال ن َبع 
َ
ذَنَ  أ

 
ُ  يَأ َ  لَِمن﴿ الشفاعة يف ﴾ٱّللَّ  ي شَفع أن الناس من أو ،َيشفع أن املالئكة من ﴾َشآءُ ي

 لعبدهتم؟ األصنام تشفع فكيف لذلك. أهال   ويراه ﴾٢٦ َويَر َضى ﴿ له
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ِينَ  إِنَّ ﴿ (17) ِمنُونَ  َل  ٱَّلَّ ونَ  بِٱٓأۡلِخَرَِ  يُؤ   لَيَُسمُّ
ِميَةَ ﴿ منهم واحد كلَّ  :أي ﴾ٱل َمَلىئَِكةَ  نَثَٰ  تَس 

ُ  ٱۡل 
 بنتا . يسموه بأن ﴾٢٧

ي  ِمن   بِهِۦ لَُهم َوَما﴿ (18)  يقولون بام :أي ﴾ِعل م 

نَّ   إِلَّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿ نَّ  ِإَونَّ  ٱلظَّ ِن  َل  ٱلظَّ َق ِ  ِمنَ  ُيغ   ٱۡل 
 ال اليشء حقيقة هو الذي احلق فإن ﴾٢٨ ا    َشي  

 املعارف يف له اعتبار ال والظنُّ  بالعلم. إال يدَرك

 احلقيقية.

ع  ﴿ (19)
َ
ن َعن رِض  فَأ َٰ  مَّ رِنَا َعن تََولَّ  َولَم   ذِك 

َيَوَََٰ  إِلَّ  يُرِد   ن يَا ٱۡل   دعوته عن فأعرْض  ﴾٢٩ ٱِلُّ

 تعاىل اهلل عن غفل من فإن ،بشأنه واالهتامم

 كانت بحيث الدنيا يف واهنمك ذكره عن وأعرض

 عنادا   إال الدعوة تزيده ال علمه ومبلغ مهته منتهى

 الباطل. عىل وإرصارا  

َٰلَِك ﴿ (10)  شهية   كوهنا أو ،الدنيا أمر   :أي ﴾َذ

ِنَ  َمب لَُغُهم﴿  علمهم. يتجاوزه ال ﴾ٱل عِل ِم   م 

لَمُ  ُهوَ  َربََّك  إِنَّ ﴿ ع 
َ
لَمُ  وَُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن َضلَّ  بَِمن أ ع 

َ
تََدىَٰ  بَِمنِ  أ  جييب من تعاىل اهلل يعلم إنام :أي ﴾٣٠ ٱه 

 بلَّْغَت. وقد البالغ إال عليك ما إذ ،مدعوهت يف نفسك تتعْب  فال ،جييب ال ممن

(14) ﴿ ِ َمََٰوَٰتِ  ِف  َما َوّلِلَّ ۡرِض  ِف  َوَما ٱلسَّ
َ زِيَ ﴿ ومْلكا   َخلقا   ﴾ٱۡل  ِينَ  َِلَج  ـ ُوا   ٱَّلَّ َسى

َ
 ما بعقاب ﴾َعِملُوا   بَِما أ

زِيَ ﴿ لذلك اهلمأحو وحفظ املهتدي من الضال ميَّز أو للجزاء. وسّواه العاملَ  خلق :أي السوء. من عملوا  َويَج 
ِينَ  َسنُوا   ٱَّلَّ ح 
َ
َن  أ ُس   احلسنى. األعامل بسبب أو أعامهلم. من بأحسنَ  أو اجلنة. وهي احلسنى؛ باملثوبة ﴾٣١ بِٱۡل 

ِينَ ﴿ (11) ئِرَ  ََي تَنِبُونَ  ٱَّلَّ ث مِ  َكَبى ِ
تِّب ما وهو الذنوب؛ من عقابه يكرب    ما ﴾ٱۡل   بخصوصه. الوعيد عليه ر 

َِٰحَش ﴿ احلَدَّ  أوجَب  ما :وقيل ش وما ﴾َوٱل َفَو ر قلَّ  ما إال ﴾ٱللََّمَم   إِلَّ ﴿ خصوصا   الكبائر من فح   فإنه ،وصغ 

فَِرَِ   َوَِٰسعُ  َربََّك  إِنَّ ﴿ الكبائر جمتنبي من مغفور  ما يغفر أن له أو الكبائر. باجتناب الصغائر يغفر حيث ﴾ٱل َمغ 

ها ،الذنوب من شاء ها. صغري  َب  ولعله وكبري   الكبرية صاحب ييأس لئال املحسنني ووعد املسيئني وعيد به عقَّ

م وال ،رمحته من توهَّ لَمُ  ُهوَ ﴿ تعاىل اهلل عىل العقاب وجوب ي  ع 
َ
ُكم إِذ  ﴿ منكم بأحوالكم أعلم ﴾بُِكم   أ

َ
نَشأ
َ
 أ

ِنَ  ۡرِض  م 
َ نتُم   ِإَوذ   ٱۡل 

َ
ِجنَّة   أ

َ
َهَٰتُِكم    ُبُطونِ  ِف  أ مَّ

ُ
 الرتاب من خلقكم ابتدأ حني أموركم مصارفو أحوالكم َعل مَ  ﴾أ

ركم وحينام ،آدم بخلق ٓوا   فََل ﴿ األرحام يف صوَّ نُفَسُكم    تَُزكُّ
َ
ثنواعليها فال ﴾أ  أو ،اخلري وزيادة العمل بزكاء ت 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ
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لَمُ  ُهوَ ﴿ والرذائل املعايص عن بالطهارة ع 
َ
 من رجكمُي أن قبل منكم وغريه التقيَّ  يعلم فإنه ﴾٣٢ ٱتََّّقى  بَِمنِ  أ

 والسالم. الصالة عليه آدم صلب

فَرََءي َت ﴿ (11)
َ
ِي أ َٰ  ٱَّلَّ  عليه. والثبات احلق اتباع عن ﴾٣٣ تََولَّ

َطيَٰ ﴿ (11) ع 
َ
َدىى  قَلِيل   َوأ ك 

َ
 وكان ،املغرية بن الوليد يف نزلت أهنا عىل واألكثر العطاء. وقطعَ  ﴾٣٤ َوأ

ه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يتبع  ،تعاىل اهلل عذاب أخشى فقال ،وضلَّلتهم األشياخ دين ركَت ت :وقال املرشكني بعض فعريَّ

 بالباقي. بخل ثم املرشوط بعض وأعطى فارتدَّ  ،ماله بعض أعطاه إن العقاب عنه يتحمل أن فضمن

ِعنَدهُۥ﴿ (11)
َ
ل صاحبه أن يعلم ﴾٣٥ يََرىى  َفُهوَ  ٱل َغي بِ  ِعل مُ  أ  عنه. يتحمَّ

م  ﴿ (17ـ16)
َ
  لَم   أ

 
ِي ِإَوب َرَٰهِيمَ  ٣٦ ُموَسَٰ  ُصُحِف  ِف  بَِما يُنَبَّأ ى  ٱَّلَّ ر أو التزمه ما وأتمَّ  وّفَّ  ﴾٣٧ َوفَّ  أو به. أ م 

ه تعاىل. اهلل عاهد بام الوفاء يف بالغ  أتاه حتى نمروذ نار عىل كالصرب غريه؛ حيتمله مل ما الحتامله بذلك وختصيص 

 يميش كان وأنه ،الولد وذْبح   ،فال إليك أّما :فقال حاجة؟ ألك :فقال النار يف ألقي حني السالم عليه جربيل

 الصالة عليه موسى وتقديم الصوم. نوى وإال أكرَمه وافقه فإن ،ضيفا   (يلتمس )أي: يرتاد فرسخا   يوم كل

فه ألن والسالم ح   عندهم. وأكرب أشهر كانت - التوراة وهي - ص 

لَّ ﴿ (18)
َ
رَ  َوازَِرَ   تَزِرُ  أ َرىَٰ  وِز  خ 

ُ
 أحد   يؤاَخذ ال أنه واملعنى به. فأجاب صحفهام؟ يف ما :قيل نهكأ ﴾٣٨ أ

 غريه. بذنب

ن﴿ (19)
َ
نَسَٰنِ  لَّي َس  َوأ ِ

 بفعله. يثاب ال الغري بذنب أحد يؤاخذ ال كام :أي سعَيه. إال ﴾٣٩ َسَعَٰ  َما إِلَّ  لِۡل 

نَّ ﴿ (14ـ10)
َ
يَُهۥ َوأ َٰهُ  ُثمَّ  ٤٠ يَُرىَٰ  َسو َف  َسع  ََزآءَ  َُي َزى َفَٰ  ٱۡل  و 

َ  األوفر. باجلزاء سعيه العبد   جيزى أي: ﴾٤١ ٱۡل 

نَّ ﴿ (11)
َ
 ورجوعهم. اخلالئق انتهاء ﴾٤٢ ٱل ُمنتََهَٰ  َرب َِك  إَِلَٰ  َوأ

نَُّهۥ﴿ (11ـ11)
َ
َحَك  ُهوَ  َوأ ض 

َ
ب َكيَٰ  أ

َ
نَُّهۥ ٤٣ َوأ

َ
َماَت  ُهوَ  َوأ

َ
يَا أ ح 

َ
ماتة عىل يقدر ال ﴾٤٤ َوأ  واإل حياء اإل 

ه  العادة. سبيل عىل تعاىل اهلل بفعل عنده حيصل واملوت   ،الب نية ينقض لالقات فإن ،غري 
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نَُّهۥ﴿ (16ـ11)
َ
ِ  َخلَقَ  َوأ و َجي  َكرَ  ٱلزَّ  ٱَّلَّ

نَثَٰ 
ُ َفة   ِمن ٤٥ َوٱۡل  َنَٰ  إِذَا نُّط  َدفَّق   ﴾٤٦ ُتم   يف ت 

َلق أو ،الرحم ر   أو ،خت   الولد. منها يقدَّ

نَّ ﴿ (17)
َ
ََ  َعلَي هِ  َوأ

َ
أ َرىَٰ  ٱلنَّش  خ 

ُ  ﴾٤٧ ٱۡل 

حياء  بوعده. وفاء   املوت بعد اإل 

نَُّهۥ﴿ (18)
َ
َنَٰ  ُهوَ  َوأ غ 

َ
َنَٰ  أ ق 

َ
 وأعطى ﴾٤٨ َوأ

تأثل ما وهو القنية؛ خر )أي: األموال من ي  دَّ  ي 

 األموال أشف ألهنا وإفرادها ،(االستثامر بقصد

هاأنفَ  )أي:  .(س 

نَُّهۥ﴿ (19)
َ
ع َرىَٰ  رَبُّ  ُهوَ  َوأ ِ  عنيي ﴾٤٩ ٱلش 

 الغميصاء من ضياء أشدُّ  وهي (نجم اسم) العبور

 النبي أجداد أحد كبشة أبو عَبَدها ،(آخر نجم اسم)

 كانوا ولذلك األوثان، عبادة يف قريشا   وخالف ملسو هيلع هللا ىلص

ون  ختصيصها ولعل كبشة. أيب ابن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يسمُّ

 أبا وافق وإن والسالم الصالة عليه بأنه لإلشعار

 عبادهتا. يف أيضا   خاَلَفه   خمالفتهم يف كبشة

ۥٓ ﴿ (10) نَُّه
َ
ه لََك  َوأ

َ
وَلَٰ  َعد ا أ

ُ  والسالم. الصالة عليه نوح قوم بعد هالكا   األمم أ وىل ألهنم القدماء، ﴾٥٠ ٱۡل 

ٓ  َوَثُموَدا  ﴿ (14) ب َّقَٰ  َفَما
َ
 الفريقني. ﴾٥١ أ

ِن نُوح   َوقَو مَ ﴿ (11) لَمَ  ُهم   ََكنُوا   إِنَُّهم  ﴿ وثمود عاد قبل   من ﴾َقب ُل   م  ظ 
َ
َغَٰ  أ ط 

َ
 ألهنم ،الفريقني من ﴾٥٢ َوأ

رون يؤذونه كانوا  حراك. به يكون ال حتى ويرضبونه عنه وينفِّ

تَفَِكةَ ﴿ (11)  السالم عليه لوط قوم قرى وهي - انقلبت :أي - بأهلها ائتفكت التي والقرى ﴾َوٱل ُمؤ 

َوىَٰ ﴿ ه 
َ
 فقلبها. رفعها أن بعد ﴾٥٣ أ

ََٰها﴿ (11) ى َٰ  َما َفَغشَّ  أصاهبم. ملا وتعميم   هتويل   فيه ﴾٥٤ َغشَّ

ي ِ ﴿ (11)
َ
ك؟ ﴾٥٥ َتتََماَرىَٰ  َرب َِك  َءاَلٓءِ  فَبِأ  واملعدودات أحد. لكل أو ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول واخلطاب تتشكَّ

ه يف ما ق َبل   من آالء ساّمها ونقام   نعام   كانت وإن ين واملواعظ العرب من ن َقم   ؤمنني.وامل لألنبياء واالنتقام   ،للمعترب 

ِنَ  نَِذير   َهََٰذا﴿ (16) وَلى  ٱنلُُّذرِ  م 
ُ نذارات جنس من إنذار   القرآن هذا :أي ﴾٥٦ ٱۡل   هذا أو املتقدمة. اإل 

 األولني. املنذرين جنس من نذير والسالم الصالة عليه الرسول

زِفَتِ ﴿ (17)
َ
 الساعة. َدَنت   ﴾٥٧ ٱٓأۡلزِفَةُ  أ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳگگگگککککڑڑژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

 ھھہہہہۀۀڻڻڻ
 

 الَقَمرِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڭڭڭۓۓےےھھ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېۉۉۅۅۋۋ

وئوئەئەئائائىىېې

 ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
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ِ  ُدونِ  ِمن لََها لَي َس ﴿  (18)  ،تعاىل اهلل إال وقعت إذا كشفها عىل قادرة نفس   هلا ليس ﴾٥٨ ََكِشَفةن  ٱّللَّ

 سواه عليه يطلع ال إذ ،تعاىل اهلل إال لوقتها كاشفة هلا ليس أوْ  .تعاىل اهلل إال بتأخريها اآلن أو يكشفها. ال لكنه

 وعال. جل

فَِمن  ﴿ (19)
َ
َِديثِ  َهََٰذا أ َجبُونَ ﴿ القرآن يعني ﴾ٱۡل   ارا .إنك ﴾٥٩ َتع 

َحُكونَ ﴿  (60)  فّرطتم. ما عىل حتزنا   ﴾٦٠ َتب ُكونَ  َوَل ﴿ استهزاء   ﴾َوتَض 

نتُم  ﴿ (64)
َ
 استامعه عن الناس لتشغلوا مغنُّون أو مستكربون. أو الهون. ﴾٦١ َسَِٰمُدونَ  َوأ

بُُدوا ۩ ِۤهَّلِل ْۤاوُدُجۡسٱَف﴿ (61)  اآلهلة. دون وعال جل واعبدوه :أي ﴾٦٢ َوٱع 

 النجم سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 القمر سورة

 آية ومخسون مخس وآيها ،مكَية

بَِت ﴿ (4) ََتَ اَعةُ  ٱق   أخرجه] القمر فانشق آية   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سألوا الكفار أن روي ﴾١ ٱل َقَمرُ  َوٱنَشقَّ  ٱلسَّ

 فقال: بمن ى، ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  مع ونحن القمر انشقَّ  قال: عنه اهلل ريض مسعود بن اهلل عبد )وعن تعاىل[ اهلل رمحهام الشيخان

 القمر. انشقاق اقرتاهبا آيات من صلح وقد الساعة اقرتبت :أي (تعاىل[ اهلل رمحه البخاري اإلمام ]أخرجه «اشهدوا»

ا   ِإَون﴿ (1) رُِضوا   َءايَة   يََرو  ل ها عن ﴾ُيع  يامن   تأمُّ ر   َويَُقولُوا  ﴿ هبا واإل  تَِمر    ِسح  س  د   ﴾٢ مُّ  .(متتابع )أي: مطَّر 

 ذلك. قالوا حتى متتابعة ومعجزات مرتادفة أخر آيات قبله رأوا أهنم عىل يدلُّ  وهو

بُوا  ﴿ (1) ُعٓوا   َوَكذَّ بَ َوآَءُهم    َوٱتَّ ه 
َ
ر   َوُكُّ ﴿ ظهوره بعد احلق ردِّ  من الشيطان هلم زيَّن ما وهو ﴾أ م 

َ
 أ

تَقِر    س  نَْته   ﴾٣ مُّ  إىل انتهى إذا اليشء فإن ،اآلخرة يف سعادة أو وشقاوة   ،الدنيا يف نرص أو خذالن من غاية   إىل م 

 واستقر. ثبت غايته

ِنَ ﴿ القرآن يف ﴾َجآَءُهم َولََقد  ﴿ (1) ۢنبَآءِ  م 
َ  ﴾٤ ُمز َدَجرن  فِيهِ  َما﴿ اآلخرة أنباء أو اخلالية القرون أنباء ﴾ٱۡل 

 وعيد. أو تعذيب من (وزجر   هني   )أي: ازدجار  

َمُۢة﴿ (1) َٰلَِغة    ِحك  نِ  َفَما﴿ فيها خلل ال ،غايَتها ﴾َب . استفهام   أو نفي   ﴾٥ ٱنلُُّذرُ  ُتغ   غناء فأيَّ  :أي إنكار 

 النذر؟ تغني

نذار أن ل علمك ﴾َعن ُهم    َفتََولَّ ﴿ (6) عُ  يَو مَ ﴿ فيهم يغني ال اإل  اعِ  يَد   ربه بأمر) السالم عليه إُسافيل ﴾ٱِلَّ

ء   إَِلَٰ ﴿ (وتعاىل سبحانه ُكر   ََش 
نك ره فظيع   ﴾نُّ  القيامة. يوم هول وهو مثله؛ تعهد مل ألهنا النفوس ت 
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ا﴿ (7) ع  ب َصَٰرُُهم   ُخشَّ
َ
َداثِ  ِمنَ  ُجونَ َُي رُ  أ ج 

َ  ﴾ٱۡل 

هم ذليلة   قبورهم من ُيرجون :أي  من أبصار 

نَُّهم  ﴿ اهلول
َ
نتَِش   َجَراد   َكأ  الكثرة يف ﴾٧ مُّ

 األمكنة. يف واالنتشار

ِطعِيَ ﴿ (8) ه  اِعي  إَِل  مُّ  اُسافيل وهو) ﴾ٱِلَّ

 م رسعني (وتعاىل سبحانه ربه بأمر السالم عليه

 َيُقوُل ﴿ إليه اظرينن أو ،إليه أعناقهم مادِّي
َٰفُِرونَ   صعب. ﴾٨ َعِِس   يَو من  َهََٰذا ٱل َك

بَت  ﴿ (9)  قومك قبَل  ﴾نُوح   قَو مُ  َقب لَُهم   َكذَّ

بُوا  ﴿  :وقيل السالم. عليه نوحا   ﴾َعب َدنَا فََكذَّ

 خال كلام ،تكذيب َعق ب   عىل تكذيبا   كذبوه معناه

ب قرن   منهم  أو مكذبون. آخرون تبعه مكذِّ

بوه  هو ﴾َُّم نُون   َوقَالُوا  ﴿ الرسل كذبوا ما بعد كذَّ

رَ  ﴾٩ َوٱز ُدِجرَ ﴿ جمنون ج   عن (هن  َي  )أي: وز 

 األذية. بأنواع التبليغ

ۥٓ  فََدعَ ﴿ (40) ن ِ  َربَُّه
َ
لُوب   أ  قومي َغلبني ﴾َمغ 

مْ  ﴾١٠ فَٱنتََِص  ﴿  ُيرَّ  حتى فيخنقه يلقاه كان منهم الواحد أن روي فقد ،منهم يأسه بعد وذلك منهم. يل فانتق 

م» :ويقول فيفيق ،عليه مغشيا    .[آخر بلفظ تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام أخرجه] «يعلمون ال فإهنم لقومي اغفر اللَّه 

(44) ﴿ ٓ نَا ََٰب  َفَفتَح  ب َو
َ
َمآءِ  أ ن َهِمر   بَِمآء   ٱلسَّ . ﴾١١ مُّ نَْصبر  انصباهبا. وشدة األمطار لكثرة ومتثيل مبالغة وهو م 

نَا﴿ (14) ر  ۡرَض  َوفَجَّ
َ ََّق ﴿ متفجرة عيون كأهنا كلها األرض وجعلنا ﴾ُعيُون ا ٱۡل   السامء ماء ﴾ٱل َمآءُ  فَٱِل 

ى ﴿ األرض وماء ر   ََعَ م 
َ
رها حال عىل ﴾١٢ قُِدرَ  قَد   أ رت حال عىل أو تفاوت. غري من األزل يف تعاىل اهلل قدَّ  ق دِّ

َيْت؛ وِّ ر أن وهو وس  ره أمر عىل أو أخَرَج. ما قدر عىل َأنَزَل  ما َقدَّ  بالطوفان. نوح قوم هالك وهو تعاىل؛ اهلل قدَّ

َٰ  وََۡحَل َنَٰهُ ﴿ (41) َٰح   ذَاتِ  ََعَ ل َو
َ
 ومسامري. ﴾١٣ َوُدُۡس  ﴿ عريضة أخشاب ذات ﴾أ

يُنِنَا َُت رِي﴿ (41) ع 
َ
 ذلك َعلناف :أي ﴾١٤ ُكفِرَ  ََكنَ  ل َِمن َجَزآء  ﴿ بحفظنا حمفوظة :أي ،منا بمرأى ﴾بِأ

 أمته. عىل ورمحة تعاىل اهلل من نعمة نبير  كل فإن ،كَفروها نعمة   ألنه السالم عليه لنوح   جزاء  

ٓ  َولََقد﴿ (41) َنََٰها ْعَلة أو السفينة. أي: ﴾تََّرك  ها شاع إذ ،هبا ي عترَب  ﴾َءايَة  ﴿ الف   ِمن َفَهل  ﴿ واشتهر خرب 
كِر   دَّ ؟ ﴾١٥ مُّ عترب   م 

 ووعيد. تعظيم   استفهام   ﴾١٦ َونُُذرِ  َعَذاِب  نَ َكَ  فََكي َف ﴿ (46)

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےےھھھھہہہہۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

مبخبحبجبيئىئمئحئجئیی

 مثجثيتىتمتختحتجتيبىب
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نَا َولََقد  ﴿ (47) لناه ﴾ٱل ُقر َءانَ  يَِسَّ  رِ ﴿ هيَّأناه أو ،سهَّ
ِك  كار ﴾لَِّل  فنا بأن واالتعاظ؛ لالدِّ  أنواع فيه رصَّ

كِر   ِمن َفَهل  ﴿ اللفظ وعذوبة باالختصار للحفظ؛ أو والعرب. املواعظ دَّ  متَّع ظ؟ ﴾١٧ مُّ

بَت  ﴿ (48)  يف بعدهم ملن أو نزوله؟ قبل بالعذاب هلم وإنذارايت ﴾١٨ َونُُذرِ  َعَذاِب  ََكنَ  فََكي َف  َعد   َكذَّ

 تعذيبهم؟

(49) ﴿ ٓ ر َسل نَا إِنَّا
َ
ا َعلَي ِهم   أ ا رِيح  ََص  ْؤم   ﴾ََن س   يَو مِ  ِف ﴿ الصوت شديدة أو ،باردة ﴾ََص  تَِمر   ﴿ ش  س   ﴾١٩ مُّ

بق   فلم وصغريهم كبريهم َجيعهم عىل أو أهلكهم. حتى عليهم راستم أو شؤمه. استمر :أي  أو أحدا . منهم ي 

 الشهر. آخر االربعاء يوم وكان ،مرارته اشتدت

 ما وهو ،شعب َجع :والشعاب) واحل َفر   الشعاب يف دخلوا أهنم روي تقلعهم. ﴾ٱنلَّاَس  تزَنِعُ ﴿ (10)

ك ،(اجلبلني بني انفرج ُهم  ﴿ موتى ورصعتهم منها الريح همفنزَعتْ  ،ببعض بعضهم ومتسَّ نَّ
َ
َجازُ  َكأ ع 

َ
ل   أ

 ََن 
نَقعِر   بِّهوا :وقيل األرض. عىل ساقط ،مغارسه عن منقلع   نخل   أصول   ﴾٢٠ مُّ ت الريح ألن باألعجاز ش   طريَّ

 أجسادهم. وطرحت رؤوسهم

ره ﴾٢١ َونُُذرِ  َعَذاِب  ََكنَ  فََكي َف ﴿ (14)  حييق مل ا والثاين ،الدنيا يف هبم حاق مل ا األول :وقيل للتهويل. كرَّ

 اآلخرة. يف هبم

نَا َولََقد  ﴿ (11ـ11) رِ  ٱل ُقر َءانَ  يَِسَّ 
ِك  كِر   ِمن َفَهل   لَِّل  دَّ بَت   ٢٢ مُّ نذارات ﴾٢٣ بِٱنلُُّذرِ  َثُمودُ  َكذَّ  أو باإل 

 الرسل. أو املواعظ

ا َفَقالُوٓا  ﴿ (11) بََش 
َ
ِنَّا أ نْسنا من ﴾م  ا﴿ علينا له فضل ال تناَجل من أو ،ج   من أو له. َتَبعَ  ال منفردا   ﴾َوَِٰحد 

ۥٓ ﴿ أرشافهم دون آحادهم ٓ  نَّتَّبُِعُه ا ا إِنَّ َٰل   لَِّف  إِذ  بوا عليه عكسوا كأهنم سعري. َجع   ﴾٢٤ وَُسُعر   َضَل  عىل فرتَّ

به ما إياه اتباعهم ر   :وقيل له. اتباعهم ترك عىل رتَّ ع   اجلنون. :السُّ

ُءل  ﴿ (11)
َ
رُ  ِّقَ أ ِك   ُهوَ  بَل  ﴿ بذلك؟ منه أحق هو من وفينا ﴾بَي نِنَا ِمنَۢ  َعلَي هِ ﴿ الوحي أو ،الكتاب ﴾ٱَّل 

ابن  ِۡش   َكذَّ
َ
ه   مَحََله   ﴾٢٥ أ  إياه. بادِّعائه علينا الرتفُّع عىل َبَطر 

لَُمونَ ﴿ (16) ا َسيَع  نِ ﴿ القيامة يوم أو هبم. العذاب نزول عند ﴾َغد  اُب  مَّ   ٱل َكذَّ
َ  محله الذي ﴾٢٦ ِۡشُ ٱۡل 

ه   به؟ َمنْ  أم والسالم الصالة عليه أصالح   الباطل، وطلب   احلق عن االستكبار عىل َأرَش   كذَّ

َُّهم   فِت نَة  ﴿ وباعثوها خمرجوها ﴾ٱنلَّاقَةِ ُمر ِسلُوا   إِنَّا﴿ (17) تَقِب ُهم  ﴿ هلم امتحانا   ﴾ل  وتبرصَّ  فانتظرهم ﴾فَٱر 

َطَِب  ﴿ يصنعون ما  أذاهم. عىل ﴾٢٧ َوٱص 
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نَّ  َونَب ِئ ُهم  ﴿ (18)
َ
َمُۢة ٱل َمآءَ  أ  ﴾بَي نَُهم    قِس 

 ﴾٢٨ ُمُّ تَََض   ِۡش ب   ُكُّ ﴿ يوم وهلم يوم هلا مقسوم  

ه   أو ،نوبته يف صاحبه حيرضه  غريه. عنه حَيرض 

ا  ﴿ (19)  سالف بن قدار ﴾َصاِحبَُهم   َفنَاَدو 

 عىل جرتأفا ﴾٢٩ َفَعَقرَ  َفتََعاَطَٰ ﴿ ثمود أ َحْيمر

 فقتلها. السيف فتعاطى أو فقتلها. قتلها تعاطي

ٓ إِ  ٣٠ َونُُذرِ  َعَذاِب  ََكنَ  فََكي َف ﴿ (14ـ10) ا  نَّ
ر َسل نَا

َ
َ   َصي َحة   َعلَي ِهم   أ  عليه جربيل صيحةَ  ﴾َوَِٰحَد

تَِظرِ  َكَهِشيمِ  فََكنُوا  ﴿ السالم ُمح 
 كالشجر ﴾٣١ ٱل 

 احلظرية يعمل من يتخذه الذي املتكرسِّ  اليابس

 جيمعه الذي اليابس كاحلشيش أو ألجلها.

 الشتاء. يف ملاشيته احلظرية صاحب

نَا َولََقد  ﴿ (11ـ11) رِ  ٱل ُقر َءانَ  يَِسَّ 
ِك   َفَهل   لَِّل 

كِر   ِمن دَّ بَت   ٣٢ مُّ ٓ  ٣٣ بِٱنلُُّذرِ  لُوط   قَو مُ  َكذَّ ر َسل نَا إِنَّا
َ
 أ

 :أي ،باحلجارة حتصبهم رحيا   ﴾َحاِصب ا َعلَي ِهم  

ٓ ﴿ ترميهم ي  َءاَل  إِلَّ َّي َنَُٰهم لُوط   يف ﴾٣٤ بَِسَحر   َنَّ
 الليل. آخر وهو ،َسَحر  

َمة  ﴿ (11) ِن   ن ِع  نّا إنعاما   ﴾ِعنِدنَا   م  َٰلَِك ﴿ م  يامن نعمَتنا ﴾٣٥ َشَكرَ  َمن ََن زِي َكَذ  والطاعة. باإل 

نَذرَُهم َولََقد  ﴿ (16)
َ
َشتَ ﴿ والسالم الصالة عليه لوط ﴾أ ا  ﴿ بالعذاب أْخَذَتنا ﴾نَاَبط   ﴾٣٦ بِٱنلُُّذرِ  َفتََماَرو 

بوا ني. بالعذاب فكذَّ  متشاكِّ

ٓ ﴿ هبم الفجور قَصدوا ﴾َضي فِهِۦ َعن َرََٰوُدوهُ  َولََقد  ﴿ (17) نَا يُنَُهم   َفَطَمس  ع 
َ
يناها فمسحناها ﴾أ  بسائر وسوَّ

 فَُذوقُوا  ﴿ فأعامهم صفقة   السالم عليه جربيل (رضهبم )أي: صفقهم عنوة   داره دخلوا ملا أهنم روي الوجه.
نة عىل ،ذوقوا :هلم فقلنا ﴾٣٧ َونُُذرِ  َعَذاِب   املالئكة. ألس 

َرَ   َصبََّحُهم َولََقد  ﴿ (18) عنيَّ   هنار   أولَّ  هبا املراد ﴾بُك  تَقِر    َعَذاب  ﴿ م  س  ْسل مهم حتى هبم يستقر ﴾٣٨ مُّ  ي 

  النار إىل

 .(]املقتطف[ للعذاب تشديدا   تعاىل اهلل جهة من قيل ملا )حكاية ﴾٣٩ نُُذرِ وَ  َعَذاِب  فَُذوقُوا  ﴿ (19)

نَا َولََقد  ﴿ (10) رِ  ٱل ُقر َءانَ  يَِسَّ 
ِك  كِر   ِمن َفَهل   لَِّل  دَّ ر ﴾٤٠ مُّ  كل تكذيب بأن إشعارا   قصة كل يف ذلك َكرَّ

 لئال واإليقاظ للتنبيه واستئنافا   ،واالتعاظ لالدكار مستدع   قصة كل واستامعَ  ،العذاب لنزول مقتض   رسول

 والغفلة. السهو يغلبهم
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نَ  َءاَل  َجآءَ  َولََقد  ﴿ (14)  منهم. بذلك َأْوىل بأنه للعلم ذكره عن بذكرهم اكتفى ﴾٤١ ٱنلُُّذرُ  فِر َعو 

بُوا  ﴿ (11) َٰتِنَاأَِب َكذَّ لوال واجلراد والطوفان والعصا اليد )وهي: التسع اآليات يعني ﴾َُك َِها َي مَّ  ق 

َنَُٰهم  ﴿ البحر( وانفالق والسنون والدم والضفادع َخذ 
َ
ذَ  فَأ خ 

َ
تَِدر  ﴿ يغاَلب   ال ﴾َعزِيز   أ

ق   يشء ي عجزه ال ﴾٤٢ مُّ

 .وعال جلَّ 

ارُُكم  ﴿ (11) ُكفَّ
َ
ِن   َخۡي   ﴿ العرب معرش يا ﴾أ َلىئُِكم   م  و 

ُ
ة   املعدودين الكفار ﴾أ ة   قوَّ دَّ  مكانة   أو ،وع 

م  ﴿ تعاىل؟ اهلل عند ودينا  
َ
بُرِ  ِف  بََرآَءَ   لَُكم أ  يف فهو منكم كفر من أن الساموية الكتب يف لكم أنزل أم ﴾٤٣ ٱلزُّ

 العذاب؟ من أمان

م  ﴿ (11)
َ
نا َجاعة   ﴾ََجِيع   ََن نُ  َيُقولُونَ  أ نتََِص  ﴿ أمر  ع   ﴾٤٤ مُّ

 أو (،موضعنا عن ن زال ال )أي: ن رام ال ممتن 

 بعضا . بعضنا ينرص متنارص أو ،بن غل ال األعداء من منترص  

َزمُ ﴿ (11) عُ  َسيُه  َم  بُرَ  َويَُولُّونَ  ٱۡل   النبوة. دالئل من وهو ،بدر يوم ذلك وقع وقد األدبار. :أي ﴾٤٥ ٱِلُّ

اَعةُ  بَلِ ﴿ (16) نْ  الدنيا يف هبم حييق وما ،األصيل عذاهبم موعد   ﴾َمو ِعُدُهم   ٱلسَّ اَعةُ ﴿ طالئعه فم   َوٱلسَّ
د َهَٰ 
َ
َمرُّ ﴿ أشدُّ  ﴾أ

َ
 الدنيا. عذاب من مذاقا   ﴾٤٦ َوأ

رِِميَ  إِنَّ ﴿ (17)  اآلخرة. يف ونريان   ﴾٤٧ وَُسُعر  ﴿ الدنيا يف احلق عن ﴾َضَلَٰل   ِف  ٱل ُمج 

َحبُونَ  يَو مَ ﴿ (18) َٰ  ٱنلَّارِ  ِف  يُس  ون ﴾وُُجوهِِهم   ََعَ َرُّ  ذوقوا هلم يقال أي: ﴾٤٨ َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا  ﴿ عليها جي 

 جلهنم. َعَلم   :وسَقر هبا. للتأمل سبب   مسها فإن ،وأملَها النار حرَّ 

ء   ُكَّ  إِنَّا﴿ (19) َنَٰهُ  ََش  را   يشء كل خلقنا إنا :أي ﴾٤٩ بَِقَدر   َخلَق  با   مقدَّ  أو احلكمة. مقتىض عىل مرتَّ

را    وقوعه. قبل املحفوظ اللوح يف مكتوبا   مقدَّ
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(10) ﴿ ٓ ٓ  َوَما ُرنَا م 
َ
 واحدة   ف ْعَلة   إال ﴾َوَِٰحَدَ   إِلَّ  أ

 بل كن بلفظ ليس واحلقيقة ،كن وهي )أقول:

 معاجلة بال اإلجياد وهو ،(جالله جل بإرادته

َََصِ  ََكَم ِۢح﴿ ومعاناة عة. الي رْس  يف ﴾٥٠ بِٱِل   والرسُّ

ٓ  َولََقد  ﴿ (14) نَا لَك  ه 
َ
يَاَعُكم   أ ش 

َ
 أشباَهكم ﴾أ

كِر  مُّ  ِمن َفَهل  ﴿ قبلكم ممن الكفر يف  ﴾٥١ دَّ

 متَّع ظ؟

ء   َوُكُّ ﴿ (11) بُرِ  ِف  َفَعلُوهُ  ََش   مكتوب   ﴾٥٢ ٱلزُّ

 .(أعامهلم صحف يف أي )أقول: احلفظة كتب يف

 األعامل من ﴾َوَكبِۡي   َصغِۡي   َوُكُّ ﴿ (11)

تََطرن ﴿ س    .املحفوظ اللوح يف مسطور   ﴾٥٣ مُّ

 علمه يف موجود املحفوظ اللوح وقبل )أقول:

 .(وعال جل

َٰت   ِف  ٱل ُمتَّقِيَ  إِنَّ ﴿ (11)  أهنار. ﴾٥٤ َوَنَهر   َجنَّ

َعدِ  ِف ﴿ (11) ق   َمق  ر  مكان يف ﴾ِصد 
 مريض 

تَِدر   َملِيك   ِعندَ ﴿
ق  بني ﴾٥٥ مُّ  تعاىل َمنْ  عند مقرَّ

ه  واالقتدار. امللك يف أْمر 

 القمر سورة يف تعاىل اهلل محهر البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الرمحن سورة

 آية وسبعون ثمان وآيها متبعِّضة، أو مدنَية، أو ،مكَية

َمَٰنُ ﴿ (1ـ4)  واآلخروية الدنيوية النعم تعداد عىل رةمقصو السورة كانت ملَّا ﴾٢ ٱل ُقر َءانَ  َعلَّمَ  ١ ٱلرَّح 

رها َمَٰنُ ﴿ بـ صدَّ م ﴾ٱلرَّح   فإنه ،وتعليمه وتنزيله بالقرآن إنعامه وهو وأجلُّها؛ الدينية النعم أصل هو ما وقدَّ

ق خالصتها عىل واشتامله بإعجازه هو إذ ،الكتب وأعزُّ  الوحي وأعظم الرشع ومنشأ الدين أساس  مصدِّ

  :تعاىل قوله أتبَعه مث هلا. ومصداق لنفسه

نَسَٰنَ  َخلَقَ ﴿ (1ـ1) ِ
ََيانَ  َعلََّمهُ  ٣ ٱۡل  ميَّز وما البرش   َخْلَق  بأن إيامء ﴾٤ ٱِل   من احليوان سائر عن به ي 

ي - أدركه مل ا الغري وإفهام   ،الضمري يف عام التعبري وهو - البيان ف   الوحي لتلقِّ  الرشع. وتعلُّم   احلق وتعرُّ

پپپپٻٻٻٻٱ
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ُس ﴿ (1) م  بَان   ٱل َقَمرُ وَ  ٱلشَّ ر معلوم بحساب جيريان ﴾٥ ِِبُس   )أي: سقوتتَّ  ،ومنازهلام بروجهام يف مقدَّ

 واحلساب. السنون وت علم ،واألوقات الفصول وختتلف ،السفلية الكائنات أمور بذلك تنتظم(

مُ ﴿ (6) َجرُ ﴿ له ساق وال األرض من يطلع :أي ينجم؛ الذي والنبات   ﴾َوٱنلَّج   ساق له الذي ﴾َوٱلشَّ

ُجَدانِ ﴿  طوعا . املكلَّفني من الساجد انقيادَ  ،طبعا   هبام يريد فيام تعاىل هلل ينقادان ﴾٦ يَس 

َمآءَ ﴿ (7) ل أقضيته َمنشأ فإهنا وَمْرتبة، حمال   مرفوعة َخَلَقها ﴾رََفَعَها َوٱلسَّ  مالئكته وحملُّ  أحكامه ومتنزَّ

در  كل عىل وفَّر بأن العدَل، أي: ﴾٧ ٱل ِمََيانَ  َووََضعَ ﴿
 أمر انتظم حتى حقه، حق ذي كل ووّفَّ  مستحقه، مستع 

 أو تعاىل[ اهلل رمحه أمحد اإلمام رواه] «واألرض السموات قامت بالعدل» والسالم الصالة عليه قال كام واستقام. العامل

 مصدر إهنا حيث من بالرفعة السامء وصف ملا كأنه ونحومها. ومكيال ميزان من األشياء مقادير به ت عرف ما هو

ى املقدار به وي عرف التفاوت به َيظهر مما فيها بام األرض وصف أراد واألقدار القضايا  واملواجب. احلقوق به وتسوَّ

لَّ ﴿ (8)
َ
ا   أ َغو   اإلنصاف. تتجاوزوا وال تعتدوا ال :أي فيه؛ تطغوا لئال ﴾٨ ٱل ِمََيانِ  ِف  َتط 

قِيُموا  ﴿ (9)
َ
نَ  َوأ ِط  ٱل َوز  وا   َوَل  بِٱل قِس  ى أن حقه من فإن ،ت نق صوه وال ﴾٩ ٱل ِمََيانَ  َُّت ِِسُ  ألنه ،ي سوَّ

ه وضعه. من املقصود  استعامله. عىل حثر  وزيادة   ،به التوصية يف مبالغة وتكرير 

ۡرَض ﴿ (40)
َ ة خَفضها ﴾وََضَعَها َوٱۡل  دة ةبسوطم )أي: مدحوَّ نَامِ ﴿ (للسكنى ممهَّ

َ  وقيل: للخلق. ﴾١٠ لَِل 

 روح. ذي كلُّ  ام  األن

َِٰكَهة   فِيَها﴿ (44) ه مما (أنواع )أي: رضوب   ﴾َف تفكَّ ُل ﴿ به ي  َمامِ  ذَاُت  َوٱنلَّخ  ك 
َ  التمر. أوعية   ﴾١١ ٱۡل 

َبُّ ﴿ (41) ِف  ذُو َوٱۡل  تغذى ما وسائر والشعري ةكاحلنط ﴾ٱل َعص   اليابس؛ النبات ورق :«َعْصف  ال»و به. ي 

ي َحانُ ﴿ كالتبن  الرزق. أو املشموم. يعني ﴾١٢ َوٱلرَّ

ي ِ ﴿ (41)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ نَامِ ﴿ :تعاىل بقوله عليهام املدلول للثقَلنْي  اخلطاب ﴾١٣ تَُكذ 

َ  ﴾لَِل 
يُّهَ ﴿ :ه  وقول  

َ
 فيها ليس وجل، عزَّ  اهلل مع املعيَّة نعمة إال منغِّصات، من ختلو ال الدنيا نعم كلُّ  )أقول: ﴾ٱثلََّقَلنِ  أ

 غِّصات(.من

نَسَٰنَ  َخلَقَ ﴿ (41) ِ
َصَٰل   ِمن ٱۡل 

ارِ  َصل  َفخَّ
 )أي: صلصلة له الذي اليابس الطني الصلصال: ﴾١٤ َكٱل 

 محأ ثم ،طينا   جعله تراب من والسالم الصالة عليه آدم تعاىل اهلل خلق وقد اخلزف. والفخار: .(صوت

ه   ذلك ُيالف فال صلصاال ، ثم (املنتن املتغري األسود الطني وهو) مسنونا   ِرَِتُِِنِْمِنَِخَََقهُِ﴿ :تعاىل قول   ﴾اب 
 ونحوه. [19 عمران: ]آل

َآنَّ  وََخلَقَ ﴿ (41) . ﴾ٱۡل  ارِج   مِن﴿ اجلن أبا أو اجلنَّ ِن﴿ (اللهب وهو) الدخان من صاف   من ﴾مَّ ار   م 
 .﴾١٥ نَّ

ي ِ ﴿ (46)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ لقتكام وارأط يف عليكام أفاض مما ﴾١٦ تَُكذ  كام حتى خ   أفضل صريَّ

 الكائنات. وخالصة باتاملركَّ 
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ِ  َربُّ ﴿ (47) َِقي  ِ  َوَربُّ  ٱل َمش  رِبَي   ﴾١٧ ٱل َمغ 

 أي )أقول: ومغرَبْيهام والصيف الشتاء مرشَقْي 

 ،ومغربيهام الشتاء ومرشق الصيف مرشق خالق  

 .(ومغربيهام القمر مرشق و الشمس مرشق أو

ي ِ ﴿ (48)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  مما ﴾١٨ تَُكذ 

 اهلواء كاعتدال حتىص؛ ال التي الفوائد من ذلك يف

 فصل كل يناسب ما وحدوث الفصول واختالف

 ذلك. غري إىل فيه

َري نِ  َمَرجَ ﴿ (49) َح  ام. ﴾ٱِل   :واملعنى أرسَله 

 ﴾١٩ يَل تَقِيَانِ ﴿ العذب والبحر امللح البحر أرسَل 

هام. سُّ وتتام يتجاوران  سطوح 

َزخ   بَي نَُهَما﴿ (10)  اهلل قدرة من حاجز   ﴾بَر 

 عىل أحدمها يبغي ال ﴾٢٠ َيب غِيَانِ  لَّ ﴿ تعاىل

 اخلاصية. وإبطال باملامزجة اآلخر

ي ِ ﴿ (11ـ14)
َ
ِبَانِ  َرب ُِكَما ءَاَلٓءِ  فَبِأ  َُي ُرجُ  ٢١ تَُكذ 

لُؤُ  ِمن ُهَما ه. الدرِّ  كبار   ﴾٢٢ َوٱل َمر َجانُ  ٱللُّؤ   وصغار 

ي ِ ﴿ (11ـ11)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ ََوارِ  َوََلُ  ٢٣ تَُكذ 

ع   املرفوعات ﴾اُت   َ ٱل ُمنَش ﴿ السفن :أي ﴾ٱۡل   الرشُّ 

رِ  ِف ﴿ (رشاع َجع) َح 
َٰمِ  ٱِل  َل ع 

َ  كاجلبال. ﴾٢٤ َكٱۡل 

ي ِ ﴿ (11)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ نْ  ﴾٢٥ تَُكذ  رشاد السفن ادمو َخْلق   م   تركيبها وكيفية أخذها إىل واإل 

 وعال. جل غريه وَجعها خلقها عىل َيقدر ال بأسباب البحر يف وإجرائها

 الثقلني. من أو املركبات. أو احليوانات من األرض عىل َمنْ  ﴾٢٦ فَان   َعلَي َها َمن   ُكُّ ﴿ (16)

هُ  َويَب َّقَٰ ﴿ (17) ه أي: ﴾َرب َِك  وَج   وجوَهها وتفحصَت  املوجودات جهات استْقَريَت  وول وعال. جل ذات 

َٰلِ  ذُو﴿ تعاىل اهلل وجه إال ذاهتا، حدِّ  يف فانية بأُسها وجدهَتا ََل َرامِ  ٱۡل  ك  ِ
 العام. والفضل املطلق االستغناء ذو ﴾٢٧ وَٱۡل 

ي ِ ﴿ (18)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ ؛ ذكرنا مما أي: ﴾٢٨ تَُكذ   هو مما حيىص ال ما إبقاءو الرب بقاء من قبل 

عادة من الكل فناء عىل يرتتب مما أو وفضال . رمحة الفناء صدد عىل  املقيم. والنعيم الدائمة واحلياة اإل 

َمََٰوَٰتِ  ِف  َمن لُُهۥ  َ يَس  ﴿ (19) ۡرِض   ٱلسَّ
َ هم ما وسائر وصفاهتم ذواهتم يف إليه مفتقرون َفإ هنم ﴾َوٱۡل   هيمُّ

نُّ 
ض )أي: ويع   كان نطقا   ،وصفاهتم ذواهتم يف اليشء حتصيل إىل احلاجة عىل يدل ما بالسؤال واملراد م.هل (َيعر 

م   ُكَّ ﴿ غريه أو ن   ِف  ُهوَ  يَو 
 
ث وقت كلَّ  ﴾٢٩ َشأ د  د أشخاصا   حي  دِّ  ويف قضاؤه. به سبق ما عىل أحواال   وجي 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھھہہہ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

وئەئەئائائىىېېې

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

حئجئییییىئىئىئېئېئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئ
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نْ » :احلديث ج ذنبا   يغفر أن شأنه م   وهو .[تعاىل اهلل رمحه ماجه ابن اإلمام رواه] «خرينآ ويضع قوما   ويرفع كربا   ويفرِّ

 شيئا . السبت يوم يقيض ال تعاىل اهلل إن :اليهود لقول رد  

ي ِ ﴿ (10)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ رج   وما ،سؤاَلكام به ي سع ف   مما أي: ﴾٣٠ تَُكذ   العدم َمكَمن من لكام ُي 

 .فاء(االخت حملُّ  )واملكمن: فحينا   حينا  

ُرغُ ﴿ (14) يُّهَ  لَُكم   َسنَف 
َ
د :أي ﴾٣١ ٱثلََّقَلنِ  أ  وفيه القيامة. يوم وذلك ،وجزائكم حلسابكم سنتجرَّ

نس :والثََّقالن لك. سأفرغ :هتدده ملن قولك من مستعار هتديد يا ،واجلن اإل  مِّ  أو ،األرض عىل لثقلهام بذلك س 

 بالتكليف. مثقالن ألهنام أو ،وقدرمها (رجاحته )أي: رأهيام لرزانة

ي ِ ﴿ (11ـ11)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ ََٰمع َشَ  ٣٢ تَُكذ  ن ِ  َي ِ

نِس  ٱۡل  ِ
ُتم   إِنِ  َوٱۡل  تََطع  ن ٱس 

َ
َطارِ  ِمن   تَنُفُذوا   أ

ق 
َ
 أ

َمََٰوَٰتِ  ۡرِض  ٱلسَّ
َ ين اهلل من هاربني واألرض السموات جوانب من خترجوا أن قدرتم إن ﴾َوٱۡل   هقضائ من فارِّ

َطَٰن   إِلَّ ﴿ النفوذ عىل تقدرون ال ﴾تَنُفُذونَ  َل ﴿ فاخرجوا أي: ﴾فَٱنُفُذوا   ﴿
 لكم وأنَّى وقهر، بقوة إال ﴾٣٣ بُِسل 

 وال ﴾تَنُفُذونَ  َل ﴿ لكن لتعلموا، ﴾فَٱنُفُذوا  ﴿ واألرض السموات يف ما لتعلموا تنفذوا أن قدرتم إن أو ذلك!

 املنسوبني الناس لبعض حيصل العروج هذا )أقول: بأفكاركم عليها فتعرجون تعاىل اهلل نصبها ببيِّنة إال تعلمون

 بالروح يعرجون الءؤه بل وروحه، بجسمه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عرج كام جسامنيا   ليس عروجهم لكن الطريق، إىل

 .(وعال جل وقدرته بإرادته وهذا وغريها. وامل لك والقدم احلدوث من تعاىل اهلل بعجائب ويلتقون فقط،

ي ِ ﴿ (11)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  مع والعفو (احلساب يف) واملساهلة والتحذير التنبيه من أي: ﴾٣٤ تَُكذ 

 العىل السموات فوق ما إىل هبا ونفتنفذ ،النقلية واملعارج العقلية املصاعد من َنَصَب  مما أو القدرة. كامل

 حيصل ال فام ،ذلك تنكروا ال أن عليكم والصفوة. الصاإلخ من هلم تعاىل اهلل أراد ما بقدر وذلك )أقول:

 .(موجودا   يكون ال أن يلزم ال للشخص

ِن﴿ هلب   ﴾ُشَواظ   َعلَي ُكَما يُر َسُل ﴿ (11) ار   م 
 رؤوسهم عىل ي َصبُّ  مذاب صفر أو ودخان. ﴾َوَُنَاس   نَّ

انِ  فََل ﴿  متتنعان. فال ﴾٣٥ تَنتََِصَ

ي ِ ﴿ (16)
َ
بَانِ  َماَرب ِكُ  َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  باجلزاء والعايص املطيع بني والتمييز ،لطف   التهديد فإن ﴾٣٦ تَُكذ 

 .(النعم )أي: اآلالء عداد يف الكفار من واالنتقام

تِ  فَإِذَا﴿ (17) َمآءُ  ٱنَشقَّ َ   فََكنَت   ٱلسَّ َد َِهانِ ﴿ كوردة محراء :أي ﴾َور   اسم وهو كالدهن؛ مذابة   ﴾٣٧ َكٱِل 

 .(الزيت كعكر :يقولون التفاسري بعض ويف ل:)أقو به ي دَهن   ملا

ي ِ ﴿ (18)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  ذلك. بعد يكون مما أي: ﴾٣٨ تَُكذ 

 بسيامهم. ي عرفون ألهنم ﴾٣٩ َجآن    َوَل  إِنس   ذَۢنبِهِۦٓ  َعن ُل   َ يُس   لَّ ﴿ السامء تنشق فيوم أي: ﴾َفَيو َمئِذ  ﴿ (19)

 مراتبهم. اختالف عىل (طائفة طائفة )أي: ذودا   ذودا   املوقف إىل وحيرشون قبورهم من ُيرجون حينام وذلك

ي ِ ﴿ (10)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  اليوم. هذا يف املؤمنني عباده عىل تعاىل اهلل أنعم مما :أي ﴾٤٠ تَُكذ 
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َرُف ﴿ (14) رُِمونَ  ُيع   ما وهو ﴾بِِسيَمَُٰهم   ٱل ُمج 

َِٰص  َفُيؤ َخذُ ﴿ واحلزن ةالكآب من يعلوهم  بِٱنلََّو
ق َدامِ 

َ  يؤخذون وقيل بينهام. جمموعا   ﴾٤١ َوٱۡل 

 أخرى. وباألقدام تارة ب النَّوايص  

ي ِ ﴿ (11ـ11)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ   ٤٢ تَُكذ 

ُب  ٱلَِّّت  َجَهنَّمُ  َهَِٰذهِۦ ِ رُِمونَ  بَِها يَُكذ   ٤٣ ٱل ُمج 
َرقون النار بني ﴾بَي نََها َيُطوفُونَ  َ ﴿ هبا حي   َوبَي 
  ﴾َۡحِيم  

 
 يف النهاية بلغ ﴾٤٤ َءان  ﴿ حارر  ماء

 إذا :وقيل منه. ي سقون أو ،عليهم ي َصبُّ  احلرارة.

 باحلميم. أغيثوا النار من استغاثوا

ي ِ ﴿ (16ـ11)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  ٤٥ تَُكذ 

 فيه يقف الذي هموقفَ  ﴾َرب ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َولَِمن  

 مقام أو أحواله. عىل قيامه أو للحساب. العباد

 املعنيني بأحد للحساب ربه عند اخلائف

تَانِ ﴿ نيسِّ  للخائف جنَّة   ﴾٤٦ َجنَّ  واألخرى ،اإل 

نِّيِّ  للخائف
 لكل أو للفريقني. اخلطاب فإن ،اجل 

 وأخرى هبا يثاب جنة أو ،ايصاملع لرتك وأخرى الطاعات لفعل جنة أو ،لعمله وأخرى لعقيدته جنة واحد

ل   وجسامنية. روحانية أو ،عليه هبا ي تفضَّ

ي ِ ﴿ (18ـ17)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ ٓ  ٤٧ تَُكذ  نَان   َذَواتَا ف 

َ
 ،أغصان أو والثامر. األشجار من أنواع ﴾٤٨ أ

ها  الظل. ومتد وتثمر تورق التي ألهنا بالذكر وختصيص 

ي ِ ﴿ (10ـ19)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َلٓءِ َءا فَبِأ ِ  األعايل يف شاؤوا حيث ﴾٥٠ َُت رِيَانِ  َعي نَانِ  فِيِهَما ٤٩ تَُكذ 

 السلسبيل. واألخرى التسنيم إحدامها :قيل واألسافل.

ي ِ ﴿ (11ـ14)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ َِٰكَهة   ُك ِ  ِمن فِيِهَما ٥١ تَُكذ   غريب صنفان. ﴾٥٢ َزو َجانِ  َف

 ويابس. رطب أو ،ومعروف

ي ِ ﴿ (11ـ11)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ َٰ  يَ   ُِمتَِّك  ٥٣ تَُكذ  ق    ِمن   َبَطآئِنَُها فُُرِۢش ََعَ َ تََب   ثخني. ديباج من ﴾إِس 

ِ  وََجَن ﴿ للخائفني مدح :ومتكئني بالظهائر! ظنك فام كذلك البطائن كانت وإذا َنَّتَي   الهين ،قريب   ﴾٥٤ َدان   ٱۡل 

 واملضطجع. القاعد

ي ِ ﴿ (16ـ11)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  هي جنان عىل تدل جنتان فإن اجلنان. يف ﴾فِيِهنَّ  ٥٥ تَُكذ 

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھہہہہۀۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىېېېېۉۉۅ

ۇئۇئوئوئەئەئائائى

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 مئحئجئییییىئ
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 والفاكهة والعينني اجلنتني من املعدودة اآلالء هذه يف أو والقصور. األماكن من فيهام فيام أو للخائفني.

َُٰت ﴿ والفرش َِٰصَر ر ِف  َق نَ  ء  نسا ﴾ٱلطَّ نَّ  َقرَصْ ِمث ُهنَّ  لَم  ﴿ أزواجهنَّ  عىل أبصاره   مل ﴾٥٦ َجآن    َوَل  َقب لَُهم   إِنس   َيط 

نسيات يمسَّ  . اجلنّيات   وال إنس   اإل  ن 
 ج 

ي ِ ﴿ (18ـ17)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ نَُّهنَّ  ٥٧ تَُكذ 

َ
َاقُوُت  َكأ  الوجنة محرة يف :أي ﴾٥٨ َوٱل َمر َجانُ  ٱَل 

 وصفائهام. البرشة وبياض

ي ِ ﴿ (60ـ19)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ َسَٰنِ  َجَزآءُ  َهل   ٥٩ تَُكذ  ِح 

َسَٰنُ  إِلَّ ﴿ العمل يف ﴾ٱۡل  ِح 
 يف ﴾٦٠ ٱۡل 

 اجلنة. وهو الثواب؛

ي ِ ﴿ (61ـ64)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  اجلنتني تين َك  وند ومن ﴾٦٢ َجنَّتَانِ  ُدونِِهَما َوِمن ٦١ تَُكذ 

بني للخائفني املوعودتني  اليمني. أصحاب من دوهنم ملن َجنَّتان   املقرَّ

ي ِ ﴿ (61ـ61)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ تَانِ  ٦٣ تَُكذ  َهآمَّ  شدة من السواد إىل ترضبان خرضاوان ﴾٦٤ ُمد 

 وعىل ،األرض وجه عىل املنبسطة احنيوالري النبات اجلنتني هاتني عىل الغالب بأن إشعار وفيه اخلرضة.

 .التفاوت من بينهام ما عىل داللة ،والفواكه األشجار األوَلَينْي 

ي ِ ﴿ (66ـ61)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ اَختَانِ  َعي نَانِ  فِيِهَما ٦٥ تَُكذ  ارتان ﴾٦٦ نَضَّ  أقلُّ  أيضا   وهو باملاء. فوَّ

 ده.بع ما وكذا ،األوَلَيني به وصف مما

ي ِ ﴿ (67)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ   .﴾٦٧ تَُكذ 
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َِٰكَهة   فِيِهَما﴿ (68) ان   َوََن ل   َف  ﴾٦٨ َوُرمَّ

 ثمرة فإن ،لفضلهام بيانا   الفاكهة عىل عَطَفهام

 ودواء. فاكهة الرمان وثمرةَ  ،وغذاء فاكهة النخل

ي ِ ﴿ (70ـ69)
َ
بَا َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  ٦٩ نِ تَُكذ 

ات :أي ﴾َخي َرَٰتن  فِيِهنَّ   حسان ﴾٧٠ ِحَسان  ﴿ خريِّ

ات :أو )أقول: واخل ل ق اخلَلق  ،خالقألا خريِّ

 .(الوجوه حسان

ي ِ ﴿ (71ـ74)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  ٧١ تَُكذ 

ُصوَرَٰت   ُحور   ق  ِيَامِ  ِف  مَّ نَ  ﴾٧٢ ٱۡل  ْ
 يف ق رص 

. .أزواج عىل الطرف مقصورات أو خدورهنَّ  هنَّ

ي ِ ﴿ (71ـ71)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  ٧٣ تَُكذ 

ِمث ُهنَّ  لَم    كحور ﴾٧٤ َجآن    َوَل  َقب لَُهم   إِنس   َيط 

 اجلنة دخلنَ  إذا الدنيا نساء لكن )أقول: األوَلَيني

 .(العني احلور من أفضل فهنَّ 

ي ِ ﴿ (76ـ71)
َ
بَانِ  َرب ُِكَما َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ  ٧٥ تَُكذ 

َٰ  يَ   ِتَِّك مُ   :وقيل نامرَق. أو وسائدَ  ﴾َرف َرف   ََعَ

 إىل منسوب :العبقريُّ  ﴾٧٦ ِحَسان   وََعب َقرِي    ُخَض   ﴿ اخليمة ذيل أو ،الب سط من (نوع )أي: رضب الرفرف

م   عبقر.  عجيب. يشء كل إليه فينسبون ،للجن بلد   اسم أنه العرب َتْزع 

ي ِ ﴿ (78ـ77)
َ
بَانِ  َماَرب ِكُ  َءاَلٓءِ  فَبِأ ِ مُ  تََبََٰركَ  ٧٧ تَُكذ  ه   تعاىل ﴾َرب َِك  ٱس  طَلق إنه حيث من اسم   عىل م 

ََلَٰلِ  ذِي﴿ الصفة بمعنى االسم :وقيل بذاته؟ ظنك فام ،ذاته َرامِ  ٱۡل  ك  ِ
 .﴾٧٨ َوٱۡل 

 لرمحنا سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الواقعة سورة

 آية وتسعون ست   وآيها ،مكَية

ها القيامة. حدثت إذا ﴾١ ٱل َواقَِعةُ  َوَقَعتِ  إِذَا﴿ (4)  وقوعها. لتحقق واقعة سامَّ

َعتَِها لَي َس ﴿ (1) ب أو ،تعاىل اهلل عىل تكذب نفس تقع حني يكون ال :أي ﴾٢ ةن ََكذِبَ  لِوَق   نفيها يف ت كذِّ

ب كام  اآلن. ت كذِّ

افَِعةن  َخافَِضة  ﴿ (1)  كذلك. العظام الوقائع فإن ،لعظمتها تقرير وهو آخرين. وترفع قوما   ختفض ﴾٣ رَّ
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ها عن األجرام إزالة أو أوليائه. ورفع تعاىل اهلل أعداء خفض من حينئذ يكون ملا بيان   أو  الكواكب بنثر مقارِّ

 اجلو. يف اجلبال وتسيري

تِ  إِذَا﴿ (1) ۡرُض  رُجَّ
َ ا ٱۡل  كت ﴾٤ رَج   رِّ  وجبل. بناء من فوقها ما ينهدم بحيث ،شديدا   حتريكا   ح 

تِ ﴿ (1) بَاُل  َوبُسَّ ِ
ا ٱۡل  تَِّتْت. :أي ﴾٥ بَس   ت سيقت أو ف  ريِّ   .وس 

ا﴿ غبارا   ﴾َهبَآء   فََكنَت  ﴿ (6) ۢنبَث   . ﴾٦ مُّ  منترشا 

ا َوُكنتُم  ﴿ (7) َوَٰج  ز 
َ
َٰثَة  ﴿ أصنافا   ﴾أ  ﴾.٧ ثََل

َحَُٰب ﴿ (9ـ8) ص 
َ
ٓ  ٱل َمي َمنَةِ فَأ َحَُٰب  َما ص 

َ
َحَُٰب  ٨ ٱل َمي َمنَةِ  أ ص 

َ
ٓ  َمةِ  َ ٱل َمش   َوأ َحَُٰب  َما ص 

َ
 ﴾٩ َمةِ  َ ٱل َمش   أ

يَّة املنزلة فأصحاب
ن   َأْصحاب   أو بالشامئل. وتشاؤمهم بامليامن ن همتيمُّ  من الدنيئة. املنزلة وأصحاب السَّ

َمَنةُ   الي ْمن أصحاب أو بشامئلهم. وهنايؤتَ  والذين بأيامهنم صحائفهم يؤَتون الذين َمةُ أَُالَمشُ  وَأْصحاب   الَمي 

 بمعصيتهم. عليها مشائيم واألشقياء بطاعتهم أنفسهم عىل ميامني السعداء فإن ،والشؤم

َٰبُِقونَ ﴿ (40) َٰبُِقونَ  َوٱلسَّ يامن إىل سبقوا والذين ﴾١٠ ٱلسَّ  تلعثم غري من احلق ظهور بعد والطاعة اإل 

د )أي: مو فإهنم ،األنبياء أو والكامالت. الفضائل حيازة يف سبقوا أو .(تقصري )أي: وَتوان   (تردُّ  أهل مقدَّ

 اجلنة. إىل سبقوا الذين أو مآهلم. وعرفَت  حاهلم عرفَت  الذين هم األديان.

َلىئَِك ﴿ (41ـ44) و 
ُ
بُونَ  أ َِٰت  ِف  ١١ ٱل ُمَقرَّ  مراتبهم. وأ ْعل يت اجلنة يف درجاهتم قربت الذين ﴾١٢ ٱنلَّعِيمِ  َجنَّ

ِنَ  ثُلَّة  ﴿ (41) لِيَ  م  وَّ
َ  عليهام حممد إىل آدم لدن من السالفة األمم يعني األولني؛ من كثري هم :أي ﴾١٣ ٱۡل 

 والسالم. الصالة

ِنَ  َوقَلِيل  ﴿ (41)  هذه من أهنام مرفوعا   وروي والسالم. الصالة عليه حممد أمة يعني ﴾١٤ ٱٓأۡلِخرِينَ  م 

 .[عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن عن حهوصحَّ  تفسريه يف الطربي رواه] األمة

(41) ﴿ َٰ ر   ََعَ و ُضونَة   ُۡسُ وَنة   ﴾١٥ مَّ  والياقوت. بالدرِّ  مشبكة ،بالذهب املنسوجة :واملَْوض 

تَّ ﴿ (46)  .(]النسفي[ بعض وجوه يف بعضهم )ينظر ﴾١٦ ُمتََقَٰبِلِيَ  َعلَي َها يَ   ِِك مُّ
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ونَ  وِل َدَٰن  ﴿ للخدمة ﴾َعلَي هِم   َيُطوُف ﴿ (47) ُ َِلَّ  ُّمُّ
بَقْون ﴾١٧  وطراوهتم. الولدان هيئة عىل أبدا   م 

وَاب  ﴿ (48) ك 
َ
بَارِيقَ  بِأ

َ
 وغريه. الرشب حال ﴾وَأ

بريق: له، خرطوم وال عروة بال إناء والكوب:  واإل 

س  ﴿ ذلك له إناء
 
ِن َوَكأ عِي   م    مخر من ﴾١٨ مَّ

ُعونَ  لَّ ﴿ (49)  ﴾١٩ يزُنِفُونَ  َوَل  َعن َها يَُصدَّ

 .(عقل ذهاب وال صداع منها هلم حيصل ال )أي:

َٰكَِهة  ﴿ (10) ِمَّا َوَف ُونَ  م   ُيتارون. أي: ﴾٢٠ َيتََخۡيَّ

ا َطۡي    َوَۡل مِ ﴿ (14) ِمَّ  يتمنَّون. ﴾٢١ تَُهونَ يَش   م 

  حور فيها هلم :أي ﴾٢٢ ِعي   وَُحورن ﴿ (11)

َثَٰلِ ﴿ (11) م 
َ
لُو   َكأ ؤ 

نُونِ  ٱللُّ  املصون ﴾٢٣ ٱل َمك 

 والنقاء. الصفاء يف به َيرضُّ  عام

(11) ﴿ َۢ َملُونَ  ََكنُوا   بَِما َجَزآَء  :أي ﴾٢٤ َيع 

 بأعامهلم. جزاء هبم كله ذلك ي فَعل

َمُعو َل ﴿ (11) ا فِيَها نَ يَس  و   َوَل ﴿ باطال   ﴾لَغ 
ثِيم ا
 
 أثمتم. هلم يقال ال أي: اإل ثم. إىل نسبة وال ﴾٢٥ تَأ

ا﴿ قوال   :أي ﴾قِيل   إِلَّ ﴿ (16) َٰم  ا َسَل َٰم   .بينهم السالم فشوِّ  عىل للدليل والتكرير ﴾٢٦ َسَل

َحَُٰب ﴿ (18ـ17) ص 
َ
َِميِ  َوأ ٓ  ٱَل  َحَُٰب  َما ص 

َ
َِميِ  أ ر   ِف  ٢٧ ٱَل   من أغصانه َمثنيُّ  أو ه.ل شوكَ  ال ﴾٢٨ ُّمَّ ُضود   ِسد 

د نبق خالل يف هم أي: تعاىل: اهلل رمحه زاده شيخ قال) محله كثرة ض   قطعَ  كان وإن د  ْض واخلَ  ق طع، أي: شوكه خ 

 بال قل  خ   ر  دْ س   يف أهنم معنى عىل «له شوك ال» بقوله: املخضود فرسَّ  املصنِّف أنَّ  إال منه، ونزعه الشجر من الشوك

ع كأنَّه شوك، نْ  تعاىل: اهلل رمحه جماهد وعن فيه. كان أن بعد شوكه منه ن ز   .(رطب وهو ثناه إذا الغ صنَ  َخَضدَ  م 

نُضود  ﴿ موز   وشجر   ﴾َوَطل ح  ﴿ (19) دَ  ﴾٢٩ مَّ  أعاله. إىل أسفله من محله ن ضِّ

(10) ﴿  
ُدود   َوِظل  م   يتفاوت. وال يتقلص ال ،منبسط ﴾٣٠ مَّ

ُكوب   َوَمآء  ﴿ (14) س   ملا كأنه سائل. مصبوب أو تعب. بال شاؤوا وكيف شاؤوا أين هلم ي سكب ﴾٣١ مَّ

ر ما بأعىل التنعم يف السابقني حال شبَّه  أهل يتمناه ما بأكمل اليمني أصحاب حال شبَّه املدن ألهل ي تصوَّ

 احلالني. بني بالتفاوت إشعارا   ،البوادي

َِٰكَهة  ﴿ (11)  األجناس. كثرية ﴾٣٢ َكثَِۡية   َوَف

ُطوَعة   لَّ ﴿(11) نُوَعة   َوَل ﴿ وقت   يف تنقطع ال ﴾َمق  نَع ال ﴾٣٣ َمم  ا عن مت  هل   بوجه. متناو 
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فُوَعة   َوفُرُش  ﴿ (11) ر  دة أو القدر. رفيعة ﴾٣٤ مَّ  مرتفعة. (بعض فوق بعضها مبسوطة )أي: منَضَّ

(11) ﴿ ٓ ا َنَُٰهنَّ  إِنَّ
 
نَشأ
َ
. أو إبداء   والدة   غري من جديدا   ابتداء أناهنابتد :أي ﴾٣٥ إِنَشآء   أ  إعادة 

ا فََجَعل َنَُٰهنَّ ﴿ (17ـ16) ب َكار 
َ
ت َراب ا﴿ أزواجهن إىل متحبِّبات ﴾ُعُرب ا ٣٦ أ

َ
 ثالث بنات كلهن فإن ﴾٣٧ أ

 أزواجهن. وكذا ،وثالثني

َحَٰبِ ﴿ (14ـ18) ص 
َ
ِ َِميِ  ۡل  ِنَ  ثُلَّة   ٣٨ ٱَل  لِيَ  م  وَّ

َ ِنَ  َوثُلَّة   ٣٩ ٱۡل  َحَُٰب  ٤٠ ٱٓأۡلِخرِينَ  م  ص 
َ
َمالِ  َوأ ِ ٓ  ٱلش  َحَُٰب  َما ص 

َ
 أ

َمالِ  ِ  بشامهلم كتبهم يأخذون ألهنم بذلك وسامهم عنه يسأل بأن جدير هو الشؤم من بحال أهنم )أي: ﴾٤١ ٱلش 

 (.[املنري الرساج]

  حرِّ  يف ﴾َسُموم   ِف ﴿ (11)
تناه   وماء ﴾٤٢ وََۡحِيم  ﴿ املَسام يف ينفذ نار   احلرارة. يف م 

(11) ﴿  
ِن َوِظل   أسود. دخان من ﴾٤٣ ََي ُموم   م 

 االسرتواح. من الظل أوهمَ  ما بذلك نفى نافع. وال ﴾٤٤ َكرِيم   َوَل ﴿ الظل كسائر ﴾بَارِد   لَّ ﴿ (11)

َٰلَِك  َقب َل  ََكنُوا   إِنَُّهم  ﴿ (11) َفِيَ  َذ  الشهوات. يف منهمكني ﴾٤٥ ُمَت 

و َوََكنُوا  ﴿ (16) ِنثِ  ََعَ  نَ يَُِصُّ  الرشك. يعني العظيم؛ الذنب ﴾٤٦ ٱل َعِظيمِ  ٱۡل 

ئَِذا َيُقولُونَ  َوََكنُوا  ﴿ (17)
َ
ا تَُراب ا َوُكنَّا ِمت نَا أ ءِنَّا وَِعَظَٰم 

َ
رت ﴾٤٧ لََمب ُعوثُونَ  أ رِّ  إنكار عىل للداللة اهلمزة ك 

 مطلقا . البعث

وَ ﴿ (18)
َ
لُونَ  َءابَآُؤنَا أ وَّ

َ  زماهنم. لتقادم حقهم يف إنكارا   أشدُّ  ذلك أن عىل للداللة ﴾٤٨ ٱۡل 

لِيَ  إِنَّ  قُل  ﴿ (10ـ19) وَّ
َ ُموُعونَ  ٤٩ َوٱٓأۡلِخرِينَ  ٱۡل  م   ِميَقَٰتِ  إَِلَٰ  لََمج  لُوم   يَو  ع  قِّتت ما إىل ﴾٥٠ مَّ  الدنيا به و 

ت دَّ  وعال. جل له معلوم تعاىل اهلل عند معني يوم من ،وح 
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َها إِنَُّكم   ُثمَّ ﴿ (14) يُّ
َ
ٓالُّونَ  أ بُونَ  ٱلضَّ ِ  ﴾٥١ ٱل ُمَكذ 

 وأرضاهبم مكة ألهل واخلطاب بالبعث. أي:

 .أمثاهلم( )أي:

ِن َشَجر   ِمن ٓأَلَِكُونَ ﴿ (11ـ11)  ٥٢ زَقُّوم   م 
ُُطونَ  ِمن َها ونَ   ُ َفَمالِ   اجلوع. شدة من ﴾٥٣ ٱِل 

َِميمِ  ِمنَ  َعلَي هِ  فََشَٰرِبُونَ ﴿ (11)  لغَلَبة ﴾٥٤ ٱۡل 

 طش.الع

بل ﴾٥٥ ٱل ِهيمِ  ُۡش َب  فََشَٰرِبُونَ ﴿ (11)  التي اإل 

 إىل به )أشار االستسقاء يشبه داء وهو اهليام؛ هبا

 .يروي( ال رشهبم أنَّ 

ِينِ  يَو مَ  نُُزلُُهم   َهََٰذا﴿ (16)  اجلزاء. يوم ﴾٥٦ ٱِل 

 اجلحيم. يف استقروا ما بعد هلم يكون بام ظنَُّك  فام

م   وفيه ِِفَبَِِّشُْهمِْ﴿ :عاىلت قوله يف كام هتكُّ ِبنَعذاب 
مِ  ِلن
َ
َل  ألن .[14 :عمران آل] ﴾أ َعدُّ  ما النُّز   للنازل ي 

 له. تكرمة  

َنَُٰكم   ََن نُ ﴿ (17) َل  َخلَق  قُونَ  فَلَو  ِ  ﴾٥٧ تَُصد 
رَ  من فإن بالبعث أو عليه. الدالة باألعامل للتصديق حمققني متيقنني باخللق، بداء عىل َقد  رَ  اإل   عادة.اإل   عىل َقد 

تُم﴿ (18) فَرََءي 
َ
ا أ نُونَ  مَّ  النطف. من األرحام يف تقذفونه ما :أي ﴾٥٨ ُتم 

نتُم  ﴿ (19)
َ
ۥٓ  َءأ م  ﴿ سويا   برشا   جتعلونه ﴾ََّت لُُقونَُه

َ
 .رب( يا بك آمنا )أقول: ﴾٥٩ ٱل َخَٰلُِقونَ  ََن نُ  أ

نَا ََن نُ ﴿ (60) ر  تْ  عليكم، قسمناه ﴾ٱل َمو َت  بَي نَُكمُ  قَدَّ بُوقِيَ  ََن نُ  َوَما﴿ معني بوقت كلر  موت ناوأقَّ  ﴾٦٠ بَِمس 

تل ولو )أقول: أحد يغلبنا ال أو وقته. يغريِّ  أو املوت من فيهرب أحد يسبقنا ال  فإن مثال   بيته هبدم اإلنسان ق 

 .(تعاىل اهلل بأمر إال خترج ال روحه

ى ﴿ (64) ن ََعَ
َ
َل  أ ِ َثَٰلَُكم   نُّبَد  م 

َ
ل أو بدلكم. فنخلق مأشباهك منكم لنبدِّ  أن عىل :أي ﴾أ  صفاتكم نبدِّ

لَُمونَ  َل  َما ِف  َونُنِشئَُكم  ﴿  تعلموهنا. ال صفات أو َخْلق   يف ﴾٦١ َتع 

تُمُ  َولََقد  ﴿ (61) ََ  َعلِم 
َ
أ وَلَٰ  ٱلنَّش 

ُ َل  ٱۡل  ُرونَ  فَلَو  رَ  من أنَّ  ﴾٦٢ تََذكَّ رَ  عليها َقد   فإهنا ،األخرى النشأة عىل َقد 

 املثال. وَسْبق األجزاء وختصيص املواد حلصول ،صنعا   أقل

تُم﴿ (61) فَرََءي 
َ
ا أ  َحبَّه. تبذرون ﴾٦٣ ََت ُرثُونَ  مَّ

نتُم  ﴿ (61)
َ
ۥٓ  َءأ رَُعونَُه م  ﴿ ت نبتونه ﴾تَز 

َ
َٰرُِعونَ  ََن نُ  أ  امل نبتون. ﴾٦٤ ٱلزَّ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳڳگگگگک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ەئائائىىېېېېۉ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ییىئىئىئېئېئېئۈئ

 حبجبيئىئمئحئجئیی

 
 



 4077  عشرونالو السابع اجلزء          الواقعة سورة  

ا َۡلََعل َنَٰهُ  نََشآءُ  لَو  ﴿ (61)  ،فيه اجتهادكم عىل تندمون أو تعجبون ﴾٦٥ ُهونَ َتَفكَّ  َفَظل تُم  ﴿ هشيام   ﴾ُحَطَٰم 

 فيه. فتتحدثون املعايص من ألجله أصبتم ما عىل أو

َرُمونَ  إِنَّا﴿ (66) لَزمون ﴾٦٦ لَُمغ  هَلكون أو أنفقنا. ما غرامةَ  لم   رزقنا. هلالك م 

منا ﴾٦٧ َُم ُروُمونَ ﴿ قوم ﴾ََن نُ  بَل  ﴿ (67) ر   رزقنا. ح 

تُمُ ﴿ (68) فَرََءي 
َ
ِي َمآءَ ٱل   أ بُونَ  ٱَّلَّ َ  للرشب. الصالح العذب :أي ﴾٦٨ تَش 

نتُم  ﴿ (69)
َ
ُُموهُ  َءأ نَزِل 

َ
نِ  ِمنَ  أ م  ﴿ السحاب من ﴾ٱل ُمز 

َ
 بقدرتنا ﴾٦٩ ٱل ُمزنِلُونَ  ََن نُ  أ

ا َجَعل َنَٰهُ  نََشآءُ  لَو  ﴿ (70) َجاج 
ُ
َل ﴿ الفم حيرق فإنه ،النار( تلهب )أي: األجيج من أو ،ملحا   ﴾أ  فَلَو 

ُكُرونَ   الرضورية. النعم هذه أمثال ﴾٧٠ تَش 

تُمُ ﴿ (74) فَرََءي 
َ
 تقَدحون. ﴾٧١ تُوُرونَ  ٱلَِّّت  ٱنلَّارَ  أ

نتُم  ﴿ (71)
َ
ُتم   َءأ

 
نَشأ
َ
ٓ  أ م   َشَجَرَتَها

َ
 سبق )أقول: الزناد منها التي الشجرة يعني ﴾٧٢ ونَ   ُ ٱل ُمنِش  ََن نُ  أ

ِن﴿ :تعاىل قوله عند [80 ]آية: يس سورة يف تفصيله ِِرِنجَِالشِ ِنَِمِِِمكُِلََِِلِعَِجَِِياّل 
َ
 مها :قال حيث .﴾اارِ نََِِضِنخِْاَْل

 .(النار فتنقدح املاء منهام يقطر خرضاوان ومها العفار عىل املرخ ي سحق ،والعفار املرخ

َ  ﴿ الزناد نار جعلنا ﴾َجَعل َنََٰها ََن نُ ﴿ (71) كَِر  يف أو .«يس» سورة يف مر كام ،البعث أمر يف تبرصة ﴾تَذ 

ا﴿ جهنم لنار وأنموذجا   تذكريا   أو الظالم. وِينَ ﴿ ومنفعة ﴾َوَمَتَٰع   الَقْفر وهي القواء؛ ينزلون للذين ﴾٧٣ ل ِل ُمق 

 الطعام. من َمزاودهم أو بطوهنم خلت للذين أو .(الصحراء )أي:

مِ  فََسب ِح  ﴿ (71) ث ﴾٧٤ ٱل َعِظيمِ  َرب َِك  بِٱس   األمر وتعقيب بذكره. أو تعاىل اسمه بذكر التسبيح فأحد 

د ملَّا بالتسبيح  أو ،لنعمته الكافرون لوحدانيته اجلاحدون يقول عام تعاىل لتنزهيه إما وإنعامه صنعه بدائع من عدَّ

ها ما عىل للشكر أو ،(بطرها )أي: نعمه غمط يف أمرهم من للتعجب  النعم. من عدَّ

ق ِسمُ  فََلٓ ﴿ (71)
ُ
م أو قَسم. إىل حيتاج أن من أوضح األمر إذ ﴾أ  للتأكيد مزيدة   «ال»و ،فأ قس 

َٰقِعِ ﴿  ،القرآن نجوم النجوم :وقيل وجمارهيا. بمنازهلا أو (لغروهبا )أي: بمساقطها ﴾٧٥ ٱنلُُّجومِ  بَِمَو

ها  نزوهلا. أوقات   ومواقع 

لَُمونَ  لَّو   لََقَسم   ِإَونَُّهۥ﴿ (76)  احلكمة وكامل القدرة َظم  ع   عىل الداللة من به امل قَسم يف مل ا ﴾٧٦ َعِظيمن  َتع 

 سدى. عباده يرتك ال أن رمحته مقتضيات ومن ،الرمحة وفرط
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 ،النفع كثري ﴾٧٧ َكرِيم   لَُقر َءان   إِنَُّهۥ﴿ (77)

 إصالح يف املهمة العلوم أصول عىل الشتامله

 جنسه. يف َمريض   َحَسن   أو واملَعاد. املعاش

نُون   كَِتَٰب   ِف ﴿ (78)
ك   أي:) مصون ﴾٧٨ مَّ

 املحفوظ. اللوح وهو ﴾،حمفوظ

ۥٓ  لَّ ﴿ (79) ُه ُرونَ  إِلَّ  َيَمسُّ  يطلع ال ﴾٧٩ ٱل ُمَطهَّ

رون إال اللوح عىل  اجلسامنية الكدورات من املطهَّ

ونَ  إ الَّ  القرآن يمسُّ  ال أو املالئكة. وهم ر   من املْ َطهَّ

 النهي. بمعنى نفيا   فيكون ،األحداث

ِن تزَنِيل  ﴿ (80) ِ  م   نزل :أي ﴾٨٠ ٱل َعَٰلَِميَ  رَّب 

 تنزيال .

ََٰذا﴿ (84) فَبَِه
َ
َِديثِ  أ نتُم﴿ القرآن يعني ﴾ٱۡل 

َ
 أ

هِنُونَ  د   األمر؛ يف يدهن كمن ،به متهاونون ﴾٨١ مُّ

 به. هتاونا   فيه يتصلب وال جانبه يلني :أي

 رزق كم شكرَ  :أي ﴾رِز قَُكم   َوَُت َعلُونَ ﴿ (81)

نَُّكم  ﴿
َ
بُونَ  أ ِ ه  ب   ﴾٨٢ تَُكذ   ،(بمعطيه )أي: امن ح 

 .(النجوم )أي: األنواء إىل تنسبونه حيث

َلٓ ﴿ (81) ُل ُقومَ  بَلََغتِ  إِذَا فَلَو   النفس. أي: ﴾٨٣ ٱۡل 

نتُم  ﴿ (81)
َ
 املحترَض. حول ملن واخلطاب حاَلكم. ﴾٨٤ تَنُظُرونَ  ِحينَئِذ   َوأ

ق َرُب  َوََن نُ ﴿ (81)
َ
 املحترَض  بحال أعلم ونحن :أي املوت. مالئكة أو وعلمنا. بقدرتنا ﴾إََِل هِ  أ

ونَ  لَّ  َوَلَِٰكن﴿ االطِّالع سبب أقوى هو الذي بالقرب العلم عن عربَّ  .﴾ِمنُكم  ﴿ نْهَ  تدركون ال ﴾٨٥ ُتب َِصُ  ك 

 .(االعتقاد من بد ال لكن )أقول: عليه جيري ما (حقيقة )أي:

َلٓ ﴿ (86) َ  ُكنتُم   إِن فَلَو   مقهورين. مملوكني غري أو القيامة. يوم جمزيِّني ريغ :أي ﴾٨٦ َمِدينِيَ  َغۡي 

(87) ﴿ ٓ ها. إىل النفس ترجعون ﴾تَر ِجُعوَنَها  عليه دل كام جمزيِّني مملوكني غري كنتم إن واملعنى مقرِّ

 إىل األرواح ترجعون فلوال أباطيلكم. يف ﴾٨٧ َصَِٰدقِيَ  ُكنتُم   إِن﴿ بآياته وتكذيبكم تعاىل اهلل أفعال جحدكم

 احللقوم. بلوغها بعد داناألب

(88) ﴿ ٓ ا مَّ
َ
بِيَ  ِمنَ  ََكنَ  إِن فَأ  السابقني. من املتوّفَّ  كان إن أي: ﴾٨٨ ٱل ُمَقرَّ

ح  ﴿  (89) م. ذات ﴾٨٩ نَعِيم   وََجنَُّت ﴿ طيِّب   ورزق ﴾َوَري َحان  ﴿ اسرتاحة فله ﴾فََرو   تنعُّ

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ
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 ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے
 

 اَۡلِديدِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

 یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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ٓ ﴿ (94ـ90) ا مَّ
َ
َحَٰبِ  مِن   ََكنَ  إِن َوأ ص 

َ
َِميِ  أ َٰم   ٩٠ ٱَل  َحَٰبِ  ِمن  ﴿ اليمني صاحب يا ﴾لََّك  فََسَل ص 

َ
َِميِ  أ  ﴾٩١ ٱَل 

 عليك. يسلِّمون إخوانك من :أي

(91) ﴿ ٓ ا مَّ
َ
بِيَ  ِمنَ  ََكنَ  إِن َوأ ِ ٓال ِيَ  ٱل ُمَكذ   زجرا   بأفعاهلم وصفهم وإنام الشامل. أصحاب من :أي ﴾٩٢ ٱلضَّ

 به. أوعدهم ما هلم أوجب بام وإشعارا   عنها

ل  ﴿ (91ـ91) ِن   َفزُنُ لِيَةُ  ٩٣ َۡحِيم   م   ودخاهنا. النار سموم من القرب يف جيد ما وذلك ﴾٩٤ َجِحيم   َوتَص 

َرق   شأن يف أو السورة يف ذ كر الذي :أي ﴾َهََٰذا إِنَّ ﴿ (91) َقِيِ  َحقُّ  لَُهوَ ﴿ الف   اليقني. اخلرب   حقُّ  :أي ﴾٩٥ ٱَل 

مِ  فََسب ِح  ﴿ (96) ْهه   ﴾٩٦ ٱل َعِظيمِ  َرب َِك  بِٱس   وعال. جل شأنه بعظمة يليق ال عام تعاىل اسمه بذكر فنزِّ

 الواقعة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 احلديد ةسور

 آية وعرشون تسع وآيها ،مكَية وقيل: مدنَية،

ِ  َسبَّحَ ﴿ (4) َمََٰوَٰتِ  ِف  َما ّلِلَّ ۡرِضي  ٱلسَّ
َ ك ر ﴾َوٱۡل   «اجلمعة» ويف ،املايض بلفظ «الصف»و «احلرش» ويف ههنا ذ 

نْ  بأن إشعارا   ،املضارع بلفظ «التغابن»و يَّة داللة نهأل ،أوقاته َجيع يف يسبِّحه أن إليه أ سند ما شأن م  ب لِّ
 )أي: ج 

َِكيمُ  ٱل َعزِيزُ  وَُهوَ ﴿ احلاالت باختالف ختتلف ال فطرية(  للتسبيح. املبدأ هو بام ي شع ر حال   ﴾١ ٱۡل 

َمََٰوَٰتِ  ُمل ُك  ََلُۥ﴿ (1) ۡرِضي  ٱلسَّ
َ ف هلام املوجد فإنه ﴾َوٱۡل  ۦ﴿ فيهام واملترصِّ ِ َٰ  وَُهوَ  َويُِميُت   يُۡح  ء   ُك ِ  ََعَ  ﴾ََش 

حياء من ماتة اإل   القدرة. تامُّ  ﴾٢ قَِديرن ﴿ وغريمها واإل 

ُل  ُهوَ ﴿ (1) وَّ
َ  بعد الباقي ﴾َوٱٓأۡلِخرُ ﴿ وحمدثها موجدها إنه حيث من املوجودات سائر عىل السابق ﴾ٱۡل 

وَ  أو فنائها. ل   ه  َِٰهرُ ﴿ املسبَّبات إليه وتنتهي األسباب منه تبتدئ الذي اأْلَوَّ َاِطُن   َوٱلظَّ ه   لظاهرا ﴾َوٱِل   لكثرة وجود 

 والعامل يشء كل عىل الغالب أو .(حقيقتها تدرك فال )أي: العقول تكتنهها فال ذات ه   حقيقة   والباطن ،دالئله

ء   بُِكل ِ  وَُهوَ ﴿ بباطنه  ال :ويقال وماهيته. بذاته باحتجابه )أقول: واخلفي الظاهر عنده يستوي ﴾٣ َعلِيمن  ََش 

 وهو رؤيته العيون عن ختفى الذي هو الباطن ومعنى والباطن. بالظاهر ملعا ويقال حقه إدراك إىل سبيل

 .(آخر وال أول ال تقيض والرسمدية حمجوب. ذاته بنور خلقه عن ولكنه موجود
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ِي ُهوَ ﴿ (1)  َمََٰوَٰتِ  َخلَقَ  ٱَّلَّ ۡرَض  ٱلسَّ
َ  ِف  َوٱۡل 

يَّام   ِستَّةِ 
َ
تََوىَٰ  ُثمَّ  أ لَمُ  ٱل َعر ِشي  ََعَ  ٱس   ِف  يَلِجُ  َما َيع 
ۡرِض 
َ  كالزروع ﴾ِمن َها َُي ُرجُ  َوَما﴿ كالبذور ﴾ٱۡل 

َمآءِ  ِمنَ  يزَنُِل  َوَما﴿ ُرجُ  َوَما﴿ كاألمطار ﴾ٱلسَّ  َيع 
نَ  َمَعُكم   وَُهوَ ﴿ كاألبخرة ﴾فِيَها   ي 

َ
 ال ﴾ُكنتُم    َما أ

ُ ﴿ بحال عنكم وقدرته علمه ينفكُّ   بَِما َوٱّللَّ
َملُونَ   عليه. مفيجازيك ﴾٤ بَِصۡي   َتع 

ُۥ﴿ (1) َمََٰوَٰتِ  ُمل ُك  َلَّ ۡرِض   ٱلسَّ
َ  مع ذَكَره   ﴾َوٱۡل 

عادة  هلام كاملقدمة ألنه اإلبداء مع ذكره كام اإل 

ِ  ِإَوَل ﴿ ُمورُ  تُر َجعُ  ٱّللَّ
ُ  .﴾٥ ٱۡل 

 ِف  ٱنلََّهارَ  َويُولِجُ  ٱنلََّهارِ  ِف  ٱَلَّ َل  يُولِجُ ﴿ (6)
 يف (والنهار الليل) املََلَوْين   أحد إيالج :أي ﴾ٱَلَّ ِل  

 بتحصيل أو ،منه ينقص ما فيه يزيد بأن ،اآلخر

 بتغييب النهار ضوء مكان يف الليل ظلمة

َۢ  وَُهوَ ﴿ بإطالعها ذلك وعكس ،الشمس  َعلِيُم
ُدورِ  بَِذاتِ   بمكنوناهتا. ﴾٦ ٱلصُّ

ِ  َءاِمنُوا  ﴿  (7) نفُِقوا   َورَُسوَِلِۦ بِٱّللَّ
َ
ا َوأ لَفِ  َجَعلَُكم ِممَّ تَخ  س   تعاىل اهلل جعلكم التي األموال من ﴾فِيهِي  يَ مُّ

ن استخلفكم التي أو لكم. ال له احلقيقة يف فهي ،فيها الترصف يف خلفاء  فيها. والترصف متلكها يف قبلكم عمَّ

نفاق، عىل حث   وفيه ِينَ ﴿ النفس عىل له (تسهيل )أي: وهتوين اإل  نَفُقوا   ِمنُكم   َءاَمنُوا   فَٱَّلَّ
َ
  لَُهم   َوأ

َ
ر  أ  .﴾٧ َكبِۡي   ج 

ِمنُونَ  َل  لَُكم   َوَما﴿ (8) ِ  تُؤ  ُعوُكم   َوٱلرَُّسوُل  بِٱّللَّ ِمنُوا   يَد  يامن   ترك يف لكم عذر   أيُّ  :أي ﴾بَِرب ُِكم   ِِلُؤ   اإل 

َخذَ  َوقَد  ﴿ واآليات باحلجج إليه يدعوكم والرسول  
َ
 لقب باإليامن ميثاقكم تعاىل اهلل أخذ وقد :أي ﴾ِميَثََٰقُكم   أ

ِمنِيَ  ُكنتُم إِن﴿ النظر من والتمكني األدلة بنصب ذلك ؤ   عليه. مزيد ال موجب   هذا فإن ،ما ملوجب   ﴾٨ مُّ

ِي ُهوَ ﴿ (9) ُِل  ٱَّلَّ َٰ  ُيزَن  رَِجُكم َبي َِنَٰت   َءاَيَٰت  ﴿ (ملسو هيلع هللا ىلص حممدا   يعني) ﴾َعب ِدهِۦٓ  ََعَ ُخ  ِ  ،وعال جل اهلل :أي ﴾َل 

ِنَ ﴿ عوةبالد والسالم الصالة عليه الرسول أو لَُمَِٰت  م  يامن نور إىل الكفر ظلامت من ﴾ٱنلُّورِ   إَِل  ٱلظُّ  ِإَونَّ ﴿ اإل 
 َ  نصب ما عىل يقترص ومل واآليات والسالم الصالة عليه بالرسول نبَّهكم حيث ﴾٩ رَِّحيم   لَرَُءوف   بُِكم   ٱّللَّ

 العقلية. احلجج من لكم

لَّ  لَُكم   َوَما﴿ (40)
َ
وا َأالَّ  يف لكم يشء وأّي  ﴾تُنفُِقوا   أ ق  نْف  ِ  َسبِيلِ  ِف ﴿ ت   جل إليه قربة   يكون فيام ﴾ٱّللَّ

ِ ﴿ وعال َُٰث  َوّلِلَّ َمََٰوَٰتِ  ِميَر ۡرِض   ٱلسَّ
َ  فإنفاقه كذلك كان وإذا ؛مال ألحد يبقى فال فيهام يشء كلَّ  يرث   ﴾َوٱۡل 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳگگگگککک

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئوئەئەئائائىىېېېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

حبجبيئىئمئحئجئییییىئ

مثجثيتىتمتختحتجتيبىبمبخب

 حسجسمخحخجخمحجحمجحجيثىث
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 تعاىل اهلل أعطاكم بام واتضنُّ  ال أن عليكم )أقول: أوىل كان - الثواب وهو - يبقى عوضا   يستخلف بحيث

 َل ﴿ (يتبعها ال بإيامنه لكنه ،لإلنفاق خمالفة طبيعت ه - أنفق ولو - اإلنسان وإن ،لكم ليس له فاملال ،فضله من
َتوِي ن   ِمنُكم يَس  نَفقَ  مَّ

َ
ََٰتَل   ٱل َفت حِ  َقب لِ  ِمن أ  وقوة السبق من أحواهلم باختالف املنفقني لتفاوت بيان   ﴾َوَق

نفاق. عىل احلث بعد منها األفضل حتري عىل حثا   احلاجات وحتري ،اليقني  )أي: لالستطراد القتاَل  وَذَكرَ  اإل 

 ،مكة فتح :والفتح   عليه. بعده ما وداللة لوضوحه حمذوف أنفق َمنْ  وقسيم   .آخر( إىل موضوع من لالنتقال

نفا املقاتلة إىل احلاجة توقلَّ  أهله وكثر به اإل سالم عزَّ  إذ ئَِك ﴿ قواإل  َلى و 
ُ
َظمُ  أ ع 

َ
ِنَ  َدرََجة   أ ِينَ  م  نَفُقوا   ٱَّلَّ

َ
 ِمنَۢ  أ

دُ  ََٰتلُوا   ﴿ الفتح بعد من :أي ﴾َبع    َوَق
ُ  وََعدَ  َوُُك   َنَٰ   ٱّللَّ ُس   املثوبة املنفقني من كاًل  تعاىل اهلل وعد :أي ﴾ٱۡل 

ُ ﴿ اجلنة وهي احلسنى؛ َملُونَ  بَِما َوٱّللَّ  نزلت واآلية حسبه. عىل فيجازيكم ،وباطنه هرهبظا عامل ﴾١٠ َخبِۡي   َتع 

ب حتى الكفار وخاصم تعاىل اهلل سبيل يف وأنفق آمن من أول فإنه عنه؛ تعاىل اهلل ريض بكر أيب يف  رضبا   رض 

 اهلالك. عىل به أرشف

ِي ذَا مَّن﴿ (44) رُِض  ٱَّلَّ َ  ُيق  ا ٱّللَّ ا قَر ض  ضه أن رجاء سبيله يف ماله ينفق الذي من :أي ﴾َحَسن   فإنه ،يعوِّ

ْسن   يقرضه. كمن نفاق   وح   :أي ﴾ََلُۥ َفيَُضَٰعَِفُهۥ﴿ له اجلهات وأفضل املال أكرم وحتري فيه باإل خالص اإل 

ۥٓ ﴿ أضعافا   أجره يعطي ر   َوََلُ ج 
َ
 أن ينبغي نفسه يف كريم األضعاف إليه املضموم األجر وذلك :أي ﴾١١ َكرِيم   أ

 أضعافا . يضاعف وقد فكيف ،يضاعف مل وإن ي قصد( )أي: يتوخى
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ِمنِيَ  تََرى يَو مَ ﴿ (41) ِمَنَِٰت  ٱل ُمؤ  َعَٰ  َوٱل ُمؤ   يَس 
 اجلنة إىل وهدايَتهم نجاهَتم يوجب   ما ﴾نُورُُهم

﴿ َ ي ِديِهم   َبي 
َ
ي َمَٰنِِهمي  أ

َ
 يؤَتون السعداء ألن ﴾َوبِأ

َُٰكمُ ﴿ اجلهتني هاتني من أعامهلم صحائف ى َ  بُش 
َو مَ  َٰت   ٱَل   من يتلقاهم من هلم يقول :أي ﴾َجنَّ

م» :املالئكة  َُت رِي﴿ جنات   به املبرشَّ   :أي «ب رْشاك 
ن َهَٰرُ  ََت تَِها ِمن

َ َٰلَِك  فِيَها   َخَِِٰلِينَ  ٱۡل  زُ  ُهوَ  َذ  ٱل َفو 
م ما إىل اإل شارة ﴾١٢ ٱل َعِظيمُ   النور من تقدَّ

 املخلَّدة. باجلنات والبرشى

ِينَ  َوٱل ُمَنَٰفَِقَُٰت  ُقونَ ٱل ُمَنَٰفِ  َيُقوُل  يَو مَ ﴿ (41)  لَِّلَّ
 إىل هبم ي رسع فإهنم ،انتظرونا ﴾ٱنُظُرونَا َءاَمنُوا  

 إذا فإهنم ،إلينا انظروا أو اخلاطف. كالربق اجلنة

 فيستضيئون بوجوههم استقبلوهم إليهم نظروا

تَبِس  ﴿ أيدهيم بني بنور   ْب  ﴾نُّورُِكم   ِمن َنق   منه ن ص 

ٓ  ٱر ِجُعوا   قِيَل ﴿ َِمُسوا  ﴿ الدنيا إىل ﴾َءُكم  َوَرا  فَٱِل 
ا    واألخالق اإلهلية املعارف بتحصيل ﴾نُور 

نْ  فإنه املوقف إىل أو منها. يتولد فإنه ،الفاضلة  نورا   فاطلبوا ،شئتم حيث إىل أو ي قتبس. هناك( من )أي: ثمة م 

م   وهو هذا. إىل لكم سبيل ال فإنه ،آخر  املؤمنني بني ﴾بَي نَُهم فََُضَِب ﴿ ئكةاملال أو املؤمنني من وختييب هبم هتكُّ

ُۥ﴿ بحائط ﴾بُِسور  ﴿ واملنافقني َةُ  فِيهِ ﴿ الباب أو السور باطن ﴾بَاِطنُُهۥ﴿ املؤمنون منه يدخل ﴾بَاُبَۢ  َلَّ  ﴾ٱلرَّۡح 

 النار. ييل ألنه ،جهته من ﴾١٣ ٱل َعَذاُب  قِبَلِهِ  ِمن َوَظَِٰهُرهُۥ﴿ اجلنة ييل ألنه

لَم   ُينَاُدوَنُهم  ﴿ (41)
َ
َعُكم    نَُكن أ  َفتَنتُم   َوَلَِٰكنَُّكم   بََلَٰ  قَالُوا  ﴿ الظاهر يف موافقتهم يريدون ﴾مَّ

نُفَسُكم  
َ
تُم  ﴿ بالنفاق ﴾أ تَب تُم  ﴿ الدوائر باملؤمنني ﴾َوتََربَّص  ت ُكمُ ﴿ الدين يف وشككتم ﴾َوٱر  َماِنُّ  وََغرَّ

َ  ﴾ٱۡل 

َٰ ﴿ العمر كامتداد رُ  َجآءَ  َحّتَّ م 
َ
ِ  أ ِ  وََغرَُّكم﴿ املوت وهو ﴾ٱّللَّ  ليس )أقول: الدنيا أو الشيطان ﴾١٤ ٱل َغُرورُ  بِٱّللَّ

 اهلل عىل نعتمد بل ،عليها نعتمد ال أن علينا لكن ،تعاىل اهلل أمر   باألسباب فاألخذ ،األسباب نرتك أن هذا معنى

 .(وعال جل

َو مَ ﴿ (41) يَة   ِمنُكم   يُؤ َخذُ  َل  فَٱَل  ِينَ  نَ مِ  َوَل ﴿ فداء ﴾فِد  َُٰكمُ ﴿ وباطنا   ظاهرا   ﴾َكَفُروا    ٱَّلَّ َوى
 
 ٱنلَّاُر   َمأ

َُٰكم    ِهَ  لَى  النار. ﴾١٥ ٱل َمِصۡيُ  َوبِئ َس ﴿ بكم أوىل هي ﴾َمو 

لَم  ﴿ (46)
َ
نِ  أ

 
ِينَ  يَأ ن َءاَمنُٓوا   لَِّلَّ

َ
رِ  قُلُوبُُهم   ََّت َشعَ  أ

ِ  َِّلِك   بنيجمد   كانوا املؤمنني أن روي وقت ه؟ يأت أمل ﴾ٱّللَّ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

گگگگکککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ەئەئائائىىېېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

جئییییىئىئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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َق ِ  ِمنَ  نََزَل  َوَما﴿ فنزلت عليه كانوا عام ففرتوا ،والنعمة الرزق أصابوا هاجروا فلام ،بمكة (حمتاجني )أي:  ﴾ٱۡل 

ِينَ  يَُكونُوا   َوَل ﴿ تعاىل اهلل يذكر أن بالذكر يراد أن وجيوز القرآن. :أي وتُوا   َكٱَّلَّ
ُ
 واملراد ﴾َقب ُل  ِمن ٱل ِكَتََٰب  أ

َمدُ  َعلَي ِهمُ  َفَطاَل ﴿ :بقوله عنهم حكى فيام الكتاب أهل مماثلة عن النهي
َ  عليهم فطال :أي ﴾قُلُوبُُهم    َفَقَست   ٱۡل 

ل وهب  مْ  َفَقَسْت  أنبيائهم وبني بينهم ما أو وآماهلم. أعامرهم لطول األجل ِن ُهم   َوَكثِۡي  ﴿ ق  َِٰسُقونَ  م   خارجون ﴾١٦ َف

 سوة.الق فرط من كتاهبم يف ملا رافضون ،دينهم عن

لَُمٓوا  ﴿ (47) نَّ  ٱع 
َ
َ  أ ِ  ٱّللَّ ۡرَض  يُۡح 

َ تَِها   َبع دَ  ٱۡل  حياء متثيل   ﴾َمو   أو والتالوة. بالذكر القاسية القلوب إل 

 
 
حياء قِلُونَ  لََعلَُّكم   ٱٓأۡلَيَٰتِ  لَُكمُ  بَيَّنَّا قَد  ﴿ القساوة عن وزجرا   اخلشوع يف ترغيبا   األموات إل   كي ﴾١٧ َتع 

ل  عقولكم. تكم 

قِيَ  إِنَّ ﴿ (48) ِ د  َِٰت  ٱل ُمصَّ َق ِ د  ق رَُضوا  ﴿ قاتواملتصدِّ  قنياملتصدِّ  إنَّ  ﴾َوٱل ُمصَّ
َ
َ  َوأ ا ٱّللَّ ا قَر ض   وهو ﴾َحَسن 

ق هو املعترَب  أنَّ  عىل للداللة ر   َولَُهم   لَُهم   يَُضََٰعُف ﴿ باإل خالص املقرون التصدُّ ج 
َ
 .(]النسفي[ اجلنة )أي: ﴾١٨ َكرِيم   أ
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ِينَ وَ ﴿ (49) ِ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ َلىئَِك  َورُُسلِهِۦٓ  بِٱّللَّ و 
ُ
 ُهمُ  أ

يُقوَن   ِ د  ِ َهَدآءُ  ٱلص   عند أولئك :أي ﴾َرب ِِهم   ِعندَ  َوٱلشُّ

 هم أو والشهداء. الصديقني بمنزلة تعاىل اهلل

 َجيع وصدقوا آمنوا فإهنم الصدق يف املبالغون

 ،والسالم الصالة عليهم ورسله تعاىل اهلل أخبار

 يوم األمم عىل أو ،وهلم هلل بالشهادة والقائمون

رُُهم   لَُهم  ﴿ القيامة ج 
َ
 أجر مثل هلم :أي ﴾َونُورُُهم    أ

 غري من ولكن ،نورهم ومثل والشهداء الصديقني

 والنور األجر أو .التفاوت ليحصل تضعيف

ِينَ ﴿ هلم املوعودان بُوا   َكَفُروا   َوٱَّلَّ ٓ أَِب َوَكذَّ َٰتِنَا  َي
َلى  و 
ُ
َحَُٰب  ئَِك أ ص 

َ
َِحيمِ  أ  أن عىل دليل فيه ﴾١٩ ٱۡل 

 بالكفار. خمصوص النار يف اخللود

لَُمٓوا  ﴿ (10) نََّما ٱع 
َ
َيَوََُٰ  أ ن يَا ٱۡل  و   لَعِب   ٱِلُّ  َولَه 

َۢ  َوزِينَة   َوَٰلِ  ِف  َوتََكاثُر   بَي نَُكم   َوَتَفاُخُر م 
َ  ٱۡل 

َلَٰدِي  و 
َ ر اآلخرة يف الفريقني حال ذكر ملَّا ﴾َوٱۡل   حقَّ

 الفوز إىل به يتوصل ال ما أعني - الدنيا أمور

ب   ألهنا الزوال ُسيعة النفع قليلة خيالية أمور أهنا بنيَّ  بأن - اآلجل
 إتعاب ،جدا   أنفَسهم فيه الناس ي تعب َلع 

لهون وهلو   ،فائدة غري من املالعب يف الصبيان هم عام أنفسهم به ي   البهية اكبواملر احلسنة كاملالبس وزينة   ،هيمُّ

 من اخلالص يف للنسب فائدة ال أنه مع ،هبذا مبتلون الناس أكثر )أقول: باألنساب وتفاخر   ،الرفيعة واملنازل

دد. بالَعدد تكاثر و ،(والسالم الصالة عليه إبراهيم سيدنا أوالد يف ورد كام ،تعاىل اهلل عذاب ر ثم والع   ذلك قرَّ

َجَب  َغي ث   َكَمثَلِ ﴿ :بقوله ع 
َ
ارَ ٱل   أ َٰهُ  يَِهيجُ  ُثمَّ  َنبَاتُُهۥ ُكفَّ ى ا َفََتَ َفر   ا   يَُكونُ  ُثمَّ  ُمص   ُسعة   يف هلا متثيل وهو ﴾ُحَطَٰم 

يها ب فاستوى الغيث أنبته نبات   بحال (فائدهتا )أي: جدواها وقلة تقضِّ  باهلل الكافرون أو ،احلّراث به وأ عج 

 ،هبا فأعجب صانعه قدرة إىل فكره انتقل معجبا   رأى إذا ؤمنامل وألن ،الدنيا بزينة إعجابا   أشدُّ  ألهنم ،تعاىل

 حطاما . صار ثم فاصفرَّ  بعاهة يبس :أي هاج ثم ،إعجابا   فيه فيستغرق به أحس عام فكره يتخطى ال والكافر

فَِرَ   َشِديد   َعَذاب   ٱٓأۡلِخَرَِ  َوِف ﴿ :بقوله األبدية اآلخرة أمور عظَّمَ  ثم ِنَ  َوَمغ  ِ  م  َٰن   َورِ  ٱّللَّ َو  االهنامك عن تنفريا   ﴾ض 

َيَوََُٰ  َوَما﴿ :بقوله ذلك أكد ثم العقبى. كرامة يوجب ما عىل وحثا   ،الدنيا يف ٓ  ٱۡل  ن يَا ُغُرورِ  َمَتَٰعُ  إِلَّ  ٱِلُّ
 :أي ﴾٢٠ ٱل 

 اآلخرة. هبا يطلب ومل عليها أقبل ملن

فَِرة   إَِلَٰ ﴿ (يدانامل )أي: املضامر يف املسابقني مسارعةَ  سارعوا ﴾َسابُِقٓوا  ﴿ (14) ِن َمغ  ب ُِكم   م   إىل ﴾رَّ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

گککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڳڳڳڳگگگ

ۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓےےھھھھہہہہۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 جبيئىئمئحئجئییییىئ
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َمآءِ  َكَعر ِض  َعر ُضَها وََجنَّة  ﴿ موجباهتا ۡرِض  ٱلسَّ
َ  ظنُّك فام كذلك العرض كان وإذا ،كعرضهام عرضها :أي ﴾َوٱۡل 

ت  ﴿ بالطول! ِعدَّ
ُ
ِينَ  أ ِ  َءاَمنُوا   لَِّلَّ يامن وأن ،ن[]اآل خملوقة اجلنة أن عىل دليل فيه ﴾َورُُسلِهۦِ   بِٱّللَّ  كاف   وحده اإل 

ب فإنه والقرآن والصلحاء األنبياء فيه يشفع ومل خمالفا   عمله كان من لكن )أقول: استحقاقها يف  ،ُيرج ثم ي عذَّ

َٰلَِك ﴿ (النار يف يبقى وال ُل  َذ ِ  فَض  تِيهِ  ٱّللَّ نْ  يشاء َمن عىل تعاىل اهلل به يتفضل املوعود ذلك ﴾يََشآُء   َمن يُؤ   غري م 

ُ ﴿ جيابإ لِ  ذُو َوٱّللَّ ه. عظ م وإن بذلك التفضل منه يبعد فال ﴾٢١ ٱل َعِظيمِ  ٱل َفض   قدر 

(11) ﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيبَة   ِمن أ ۡرِض  ِف  مُّ

َ نُفِسُكم   ِفٓ  َوَل ﴿ وعاهة كجدب ﴾ٱۡل 
َ
 ِف  إِلَّ ﴿ وآفة كمرض ﴾أ

ِن﴿ تعاىل اهلل علم يف مثبتة ،اللوح يف مكتوبة إال ﴾كَِتَٰب   ن لِ َقب   م 
َ
ٓ   أ َها

َ
َأ  :احلديث ففي )أقول: نخلقها :أي ﴾نََّب 

ر  ([ تعاىل اهلل رمحهام والرتمذي أمحد اإلمام رواه] سنة ألف بخمسني واألرض الساموات ُيلق أن قبل املقادير تعاىل اهلل قدَّ

َٰلَِك  إِنَّ ﴿ ِ  ََعَ ﴿ كتاب يف إثباته إن :أي ﴾َذ ة عن فيه تعاىل الستغنائه ﴾٢٢ يَِسۡي   ٱّللَّ دَّ  واملدة. الع 

ا   ل َِكي َل ﴿ (11) َسو 
 
َٰ ﴿ حتزنوا ال كي وَكَتَب  أثبَت  :أي ﴾تَأ رَُحوا   َوَل ﴿ الدنيا نعم من ﴾فَاتَُكم   َما ََعَ  َتف 

 ٓ َُٰكم    بَِما ر الكلَّ  أن علم َمنْ  فإن ،منها تعاىل اهلل أعطاكم بام ﴾َءاتَى  فواهتا بأن إشعار وفيه األمر. عليه هان مقدَّ

لِّيت إذا قهايلح لِّيت إذا األسى ي لحقها النفس عىل الدنيا نعيم فوات أي:) هاوطباعَ  خ   هاوطباعَ  النفس خ 

 التسليم عن املانع األسى نفي به واملراد ويبقيها. يوجدها سبب من هلام بدَّ  فال وبقاؤها حصوهلا وأما ،(]البلقيني[

 ،البرشية بطبيعته والبليات لآلفات حيزن اإلنسان ول:)أق واالختيال للبطر املوجب والفرح تعاىل اهلل ألمر

 يرىض أن يلزم وال بالقضاء يرىض فاملؤمن ،وقدره تعاىل اهلل بقضاء هبذه يرىض ال أنه عىل يدلُّ  ال وهذا

 املؤمن ولكن ،ويفرح حيزن وهو إال أحد من ليس :عنهام تعاىل اهلل ريض عباس بن اهلل عبد سيدنا قال .باملقيضِّ 

ُ ﴿ :تعاىل بقوله بهعقَّ  ولذلك .(شكرا   وفرحه صربا   صيبتهم جيعل  من قلَّ  إذ ﴾٢٣ فَُخور   ُُّم تَال   ُكَّ  َُيِبُّ  َل  َوٱّللَّ

 والرساء. الرضاء حايَل  يف نفسه تثب ت  

ِينَ ﴿ (11) ُمُرونَ  َيب َخلُونَ  ٱَّلَّ
 
ِل   ٱنلَّاَس  َويَأ ُخ 

 َوَمن﴿ البا  غ به (يبخل )أي: يضنُّ  باملال املختال فإن ﴾بِٱِل 
َ  فَإِنَّ  َيتََولَّ  َِميدُ  ٱل َغِنُّ  ُهوَ  ٱّللَّ  حممود   ،إنفاقه وعن عنه غني تعاىل اهلل فإن اإلنفاق عن يعرض ومن :أي ﴾٢٤ ٱۡل 

عراض يرضه ال ،ذاته يف  األمر بأن وإشعار هتديد وفيه نعمه. بشكر إليه التقرب ينفعه وال ،شكره عن اإل 

نفاق ق ملصلحة باإل   .املنف 
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ر َسل نَا لََقد  ﴿ (11)
َ
 إىل املالئكة أي: ﴾رُُسلَنَا أ

َي َِنَِٰت ﴿ األمم إىل األنبياء أو األنبياء.  ﴾بِٱِل 

َا﴿ واملعجزات باحلجج نَزنل 
َ
 ﴾ٱل ِكَتََٰب  َمَعُهمُ  َوأ

 ﴾َوٱل ِمََيانَ ﴿ العمل صواب ويتميَّز احلق ليتبنيَّ 

ى  :تعاىل قال كام ،العدل به ويقام احلقوق به لت سوَّ

ِطي  ٱنلَّاُس  َِلَُقومَ ﴿ ه .﴾بِٱل قِس   أسبابه إنزال   وإنزال 

 عليه نوح إىل امليزان أنزل :وقيل بإعداده. واألمر  

 لتقام ،العدل به يراد أن وجيوز والسالم. الصالة

 :تعاىل قال كام ،األعداء به وتدفع السياسة به

َا﴿ نَزنل 
َ
َِديدَ  َوأ س   فِيهِ  ٱۡل 

 
 آالت فإن ﴾َشِديد   بَأ

 من ما إذ ﴾لِلنَّاِس  َوَمَنَٰفِعُ ﴿ منه متخذة احلروب

ا واحلديد إال صنعة لَمَ ﴿ آالهت  ُ  َوَِلَع  هُۥ َمن ٱّللَّ  يَنَُصُ
 الكفار جماهدة يف األسلحة باستعامل ﴾َورُُسلَُهۥ

 :عنهام اهلل ريض عباس ابن قال) ﴾بِٱل َغي ِب  ﴿

َ  إِنَّ ﴿ (واليبرصونه ينرصونه  عىل ﴾قَوِي   ٱّللَّ

 إىل يفتقر ال ﴾٢٥ َعزِيز  ﴿ إهالكه أراد من كإهال

 فيه. االمتثال ثواب ويستوجبوا به لينتفعوا باجلهاد أمرهم وإنام ،نرصة

ر َسل نَا َولََقد  ﴿ (16)
َ
ا أ ِيَّتِِهَما ِف  وََجَعل نَا ِإَوب َرَٰهِيمَ  نُوح   إليهم وأوحينا استنبأناهم بأن ﴾َوٱل ِكَتََٰب   ٱنلُّبُوَََّ  ذُر 

تَد ي ﴿ إليهم املرسل من أو الذرية. فمن ﴾ِمن ُهمفَ ﴿ الكتب ه  ِن ُهم   َوَكثِۡي   مُّ َِٰسُقونَ  م   الطريق عن خارجون ﴾٢٦ َف

 .(اإلهلي والقسط العدل جادة عن خارجون )أقول: السنن عن والعدول املستقيم

ي نَا ُثمَّ ﴿ (17) ى  َقفَّ ي نَا بِرُُسلِنَا َءاَثَٰرِهِم ََعَ يَمَ  ٱب نِ  بِعِيَس  َوَقفَّ  حتى رسول بعد رسوال   أرسلنا :أي ﴾َمر 

ال وَمنْ  السالم عليهام وإبراهيم لنوح والضمري والسالم. الصالة عليه عيسى إىل انتهى  َمنْ  أو إليهم. أ رس 

ى الرسل إنف ،للذرية ال الرسل من عارصمها َِنيَل   َوَءاَتي َنَٰهُ ﴿ الذرية من هبم املقفَّ ِ
ِينَ  قُلُوِب  ِف  وََجَعل نَا ٱۡل   ٱَّلَّ

فَة   ٱتَّبَُعوهُ 
 
َة    َرأ بَانِيَّة   َورَۡح   عن واالنقطاع والرياضة العبادة يف املبالغة وهي مبتَدعة؛ رهبانية :أي ﴾ٱب تََدُعوَها َورَه 

َوَٰنِ  ٱب تَِغآءَ  إِلَّ ﴿ عليهم فرضناها ما ﴾َعلَي ِهم   َكتَب َنََٰها َما﴿ الناس ِ  رِض   اْبت غاءَ  ابتدعوها ولكنهم :أي ﴾ٱّللَّ

ْضوان    السمعة وقصد باالحتاد والقول التثليث بضم ﴾رَِعيَتَِها   َحقَّ ﴿ َجيعا   رعوها فام :أي ﴾رََعو َها َفَما﴿ للِنا ر 

ِينَ  اتَي نَا  َ َف ﴿ إليها ونحوها والسالم الصالة عليه بمحمد والكفر يامن أتوا ﴾َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  وحافظوا الصحيح باإل 

نْ  ،حقوقه يامن   ذلك وم  مني من ﴾ِمن ُهم  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد اإل  رَُهم   ﴿ باعهباتِّ  (املتصفني )أي: املتَّس  ج 
َ
ِن ُهم   َوَكثِۡي   أ  م 

َِٰسُقونَ   .(وكتاهبم دينهم مقتىض عن خارجون )أي: باعاالتِّ  حال عن خارجون ﴾٢٧ َف

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپپ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچ

ژژڈڈڎڎڌ

گگککککڑڑ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ۀۀڻڻڻڻںںڱ

ےےھھھھہہہہ

ۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئوئەئەئائائىىېېې

 ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
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َها﴿ (18) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى َ  ٱتَُّقوا  ﴿ السالم عليهم بالرسل ﴾َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  ﴾بِرَُسوَِلِۦ َوَءاِمنُوا  ﴿ عنه هناكم فيام ﴾ٱّللَّ

تُِكم  ﴿ والسالم الصالة عليه حممد ِ  يُؤ  لَي  َتِهِۦ ِمن﴿ نصيبني ﴾كِف   بمن وإيامنكم ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد إليامنكم ﴾رَّۡح 

د وال قبله.  الذين للنصارى اخلطاب :وقيل اإل سالم. بربكة منسوخا   كان وإن السابق دينهم عىل يثابوا أن يبع 

َعل﴿ ملسو هيلع هللا ىلص عرصه يف واكان ا لَُّكم   َويَج  ُشونَ  نُور   أو .[41 ]احلديد: ﴾نُورُُهمِِْيَْسىع﴿ :قوله يف املذكور يريد ﴾بِهِۦ َتم 

فِر  ﴿ القدس جناب إىل به يسلك الذي اهلدى ُ ﴿ واملعايص الكفر ﴾لَُكم    َويَغ   .﴾٢٨ رَِّحيم   َغُفور   َوٱّللَّ

َلَّ ﴿  (19) ِ لَمَ  ّل  ُل  َيع  ه 
َ
لَّ ﴿ مزيدة «ال» أو ليعلموا. :أي ﴾بِ ٱل ِكَتَٰ  أ

َ
ِدُرونَ  أ َٰ  َيق  ء   ََعَ ِن ََش  لِ  م  ِ  فَض   ﴾ٱّللَّ

 مرشوط وهو ،برسوله يؤمنوا مل ألهنم نيله من يتمكنون وال ،فضله من ذكر مما شيئا   ينالون ال أنه :واملعنى

يامن ونَ  ال أو به. باإل  ر 
ء عىل َيْقد  ه يف ايترصفو أن عن فضال   فضله من يَشْ ة   وهو أعَظم   بمن فيخصوها النبوَّ

نَّ ﴿ :وعال جل قوله ويؤيده أرادوا.
َ
َل  َوأ ِ  بِيَدِ  ٱل َفض  تِيهِ  ٱّللَّ ُ  يََشآُء   َمن يُؤ  لِ  ذُو َوٱّللَّ  :وقيل ﴾٢٩ ٱل َعِظيمِ  ٱل َفض 

 اهلل فضل من ءيش عىل به واملؤمنون ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقدر ال أنه الكتاب أهل يعتقد لئال :واملعنى ،مزيدة غري «ال»

 مؤمن :املؤمن أهيا فأنت ،االعتقادي اإليامن بعد الشهودي اإليامن دائرة دخلوا الذين )أقول: ينالونه وال تعاىل

 تقوي أن عليك ،الرشعية املخالفات يف فتوقعك تعرتيك قد الغفلة ولكن ،اعتقاديا   إيامنا   ورسوله تعاىل اهللب

 وهذا «يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه كأنك اهلل تعبد أن» الشهودي يامناإل يف لتدخل االعتقادي اإليامن هذا

 فقط. بالشهود واليتعلق أاليبقى املؤمن عىل البد ثم الدائم. التام باحلضور تعاىل هلل ذكرك إالبكثرة اليكون

 ،بالشهود التلذذ وقف بالعبدية التلذذ ألن ،به واألنس بالعبدية وااللتذاذ ،الشهود بذوق تلذذهم إنام واملحبون

 اهلل رضا هناك ألن اجلنة يطلبون أهنم إال ،األخروية مطلوباهتم من وكذلك ودنياهم أنفسهم من خرجوا ألهنم

 وفوق :الصديقني مقام وهو أال ،املقامات كل فوق العبودية مقام ألن اليقيني. باإليامن حققنا اللهم .عزوجل

ِنِاْْلَْمدُِ﴿ :بقوله السالم عليه نبيه زوجلع اهلل حرضة خص لذا النبوة. مقام مقامهم ٰ يِلِلن ن نَزَلِِاّل 
َ
ِِأ هِنََِعَ َِعبْدن

تَاَبِ ََُِِيَْعلَِولَمِِْالْكن وََجاِّل   .([4 :الكهف] ﴾عن

 احلديد سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل دحمم سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 اجملادلة سورة

 وابلايق ،ميك األول العرش وقيل: مدنَية،
 آية وعرشون اثنتان وآيها مدين

ُ  َسِمعَ  قَد  ﴿ (4) َل  ٱّللَّ  َزو ِجَها ِف  تَُجَِٰدلَُك  ٱلَِّّت  قَو 
تَِكٓ  ِ  إَِل  َوتَش   ظاهرَ  ثعلبة بنت خولة أن روي ﴾ٱّللَّ

 ،عنهام اهلل ريض الصامت بن أوس زوجها منها

ْمت  » فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فاستفتت  ،«عليه َحر 

 ،«عليه حرمت  » فقال: طلَّقني، ما فقالت:

ت  تعاىل، اهلل إىل وشكت أوالدها ل صغر فاغتمَّ

 واحلاكم أمحد اإلمام أخرجه] األربع اآليات هذه فنزلت

ُ ﴿ اىل[تع اهلل رمحهام َمعُ  َوٱّللَّ ٓ   يَس  َعكام ﴾ََتَاُوَرُكَما  تراج 

َ  إِنَّ ﴿ الكالم َۢ  ٱّللَّ  لألقوال ﴾١ بَِصۡين  َسِميُع

 واألحوال.

ِينَ ﴿ (1) ِن ِمنُكم يَُظَِٰهُرونَ  ٱَّلَّ  ﴾ن َِسآئِِهم م 

 كظهر عيلَّ  أنت المرأته الرجل يقول أن الظِّهار

ا﴿ أمي َهَٰتِِهم    ُهنَّ  مَّ مَّ
ُ
َهَٰتُُهم   إِن  ﴿ حلقيقةا عىل أي: ﴾أ مَّ

ُ
ىـ ِي إِلَّ  أ َنُهم    ٱلَّ َشبَّه فال ﴾َوَِل   أحلقها من إال احلرمة يف هبنَّ  ت 

ا ََلَُقولُونَ  ِإَونَُّهم  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأزواج كاملرضعات هبن؛ تعاىل اهلل ِنَ  ُمنَكر  لِ  م   أنكره الرشع إذ ﴾ٱل َقو 

ا  ﴿ َ  ِإَونَّ ﴿ األم شبهالت الزوجة فإن ،احلق عن منحرفا   ﴾َوُزور   إذا أو ،مطلقا   منه سلف ملا ﴾٢ َغُفور   لََعُفو   ٱّللَّ

 عنه. تيب

ِينَ ﴿ (1)  يقتضيه ما بنقض وهو ،بالتدارك قوهلم إىل :أي ﴾قَالُوا   لَِما َيُعوُدونَ  ُثمَّ  ن َِسآئِِهم   ِمن يَُظَِٰهُرونَ  َوٱَّلَّ

رِيرُ ﴿ ر عىل الداللة فوائدها ومن رقبة. قإعتا فالواجب أو فعليهم :أي ﴾رََقبَة   َفتَح   التحرير وجوب تكرُّ

ر ِن﴿ الظهار بتكرُّ ن َقب لِ  م 
َ
ا   أ ر من كل يستمتع أن ﴾َيتََمآسَّ  ومقتىض اللفظ لعموم ،باآلخر منها واملظاَهر امل ظاه 

َٰلُِكم  ﴿ التكفري قبل ذلك حرمة عىل دليل وفيه جيامعها. أن أو ،التشبيه  كفارةبال احلكم ذلكم أي: ﴾َذ

ُ ﴿ عنها فرَيدع للغرامة املوجبة اجلناية ارتكاب عىل يدل ألنه ﴾بِهۦِ   تُوَعُظونَ ﴿ َملُونَ  بَِما َوٱّللَّ  ال ﴾٣ َخبِۡي   َتع 

 خافية. عليه ختفى

ه   غاب والذي الرقبَة. :أي ﴾ََيِد   لَّم   َفَمن﴿ (1) َري نِ  فَِصيَامُ ﴿ (للامل الواجد حكم له )أي: واجد   مال   َشه 
ِ ُمتَتَ  ن َقب لِ  ِمن ابَِعي 

َ
ا   أ  جامع وإن خالف. ففيه لعذر أفطر وإن ،االستئناف لزمه عذر بغري أفطر فإن ﴾َيتََمآسَّ

 الُمَجادلَةِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭۓۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ
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تَِطع   لَّم   َفَمن﴿ عنهام تعاىل اهلل ريض ومالك حنيفة أليب خالفا   عندنا التتابع ينقطع مل ليال   منها املظاَهرَ   :أي ﴾يَس 

رم   ،الصومَ  َعامُ فَ ﴿ مزمن مرض أو هل  ا   ِست ِيَ  إِط  ِكين  ّدا   ستني ﴾ِمس  دِّ  م   ألنه ،وثلث رطل وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بم 

ه الكفارات. يف قيل ما أقلُّ   مسكني كل يعطى عنه تعاىل اهلل ريض حنيفة أبو وقال الفطرة. يف املخَرج وجنس 

رر  من صاع نصف َٰلَِك ﴿ غريه من صاعا   أو ب  ِمنُوا  ﴿ حكاملأل التعليم أو البيان ذلك :أي ﴾َذ ِ  ِِلُؤ   ﴾َورَُسوَِلِۦ   بِٱّللَّ

َض  :أي قوا َذل َك  ف ر  ول ه   تعاىل اهللب لتصدِّ نْت مْ  َما َوَرْفض رشائعه   قبول يف َوَرس   َوتِل َك ﴿ جاهليتكم يف َعَلْيه   ك 
ِ   ُحُدودُ  هيا جيوز ال ﴾ٱّللَّ َٰفِرِينَ ﴿ تعدِّ َلِ  َعَذابن ﴿ يقبلوهنا ال الذين :أي ﴾َولِل َك

َ
 .﴾٤ من أ

ِينَ  إِنَّ ﴿ (1) َ  َُيَآدُّونَ  ٱَّلَّ  حدودمها غري حدودا   ُيتارون أو يضعون أو ي عادوهنام. :أي ﴾َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ

ِينَ  ُكبَِت  َكَما﴿ أ ْهل كوا أو ،أ ْخزوا ﴾ُكبِتُوا  ﴿ ٓ  َوقَد  ﴿ املاضية األمم كفارَ  يعني ﴾َقب لِِهم    مِن ٱَّلَّ َا نَزنل 
َ
 َءاَيَٰت   أ

َٰفِرِينَ ﴿ به جاء وما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول صدق عىل تدلُّ  ﴾ت   َبي َِنَٰ  ِهي   َعَذاب   َولِل َك ب ﴾٥ مُّ هم ي ذه  هم. عزَّ َ  وتكربُّ

ُ  َيب َعثُُهمُ  يَو مَ ﴿ (6) ا ٱّللَّ  أي: ﴾َعِملُٓوا    بَِما َفيُنَب ِئُُهم﴿ جمتمعني أو مبعوث. غري أحدا   َيَدع   ال ،كلَّهم ﴾ََجِيع 

َٰهُ ﴿ لعذاهبم وتقريرا   حلاهلم تشهريا   ،األشهاد رؤوس عىل َصى ح 
َ
ُ  أ  يشء عنه َيغ ْب  مل ،َعددا   به أحاط ﴾ٱّللَّ

ُ ﴿ به هتاوهنم أو ،لكثرته ﴾َونَُسوهُ  ﴿ َٰ  َوٱّللَّ ء   ُك ِ  ََعَ  يشء. عنه يغيب ال ﴾٦ َشِهيدن  ََش 
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لَم  ﴿ (7)
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ  أ لَمُ  ٱّللَّ َمََٰوَٰتِ  ِف  َما َيع   َوَما ٱلسَّ

ۡر ِف 
َ يّ  ﴾ِضي ٱۡل   َنَّ َوىَٰ  ِمن يَُكونُ  َما﴿ ا  وجزئيّ  ا  كلِّ
َٰثَة    ُهوَ  إِلَّ ﴿ ثالثة تناجي من يقع ما :أي ﴾ثََل
 عليها االطالع يف يشاركهم إنه حيث من ﴾َرابُِعُهم  

 َسادُِسُهم   ُهوَ  إِلَّ ﴿ مخسة نجوى وال ﴾ََخ َسة   َوَل ﴿
َنَٰ  َوَلٓ  د 
َ
َٰلَِك  ِمن أ ََثَ  َوَلٓ  َذ ك 

َ
 يعلم ﴾َمَعُهم   ُهوَ  إِلَّ  أ

ي نَ ﴿ بينهم جيري ما
َ
لَمه فإن .﴾ََكنُوا    َما أ  باألشياء ع 

 األمكنة باختالف يتفاوت حتى مكاينر  ل قرب   ليس

 هلم تفضيحا   ﴾ٱل قَِيََٰمةِ   يَو مَ  َعِملُوا   بَِما يُنَب ِئُُهم ُثمَّ ﴿

 اجلزاء من يستحقونه ملا وتقريرا   ،عيوهبم لكشف

َ  إِنَّ ﴿ ء   بُِكل ِ  ٱّللَّ  ذاته نسبة ألن ﴾٧ َعلِيمن  ََش 

 سواء. عىل الكلِّ  إىل للعلم املقتضية

لَم  ﴿ (8)
َ
ِينَ  إَِل  تَرَ  أ َوىَٰ  َعنِ  ُنُهوا   ٱَّلَّ  ُثمَّ  ٱنلَّج 
 اليهود يف نزلت ﴾َعن هُ  ُنُهوا   لَِما َيُعوُدونَ 

 ويتغامزون بينهم فيام يتناجون كانوا ،واملنافقني

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فنهاهم ،مننياملؤ رأوا إذا بأعينهم

نَ ﴿ فعلهم ملثل عادوا ثم ث مِ  َويَتََنََٰجو  ِ
َوَٰنِ  بِٱۡل  ِصيَتِ  َوٱل ُعد   للمؤمنني وعدوان إثم هو بام :أي ﴾ٱلرَُّسوِلي  َوَمع 

ُ  بِهِ  َُيَي َِك  لَم   بَِما َحيَّو كَ  َجآُءوكَ  ِإَوذَا﴿ والسالم الصالة عليه الرسول بمعصية وتواص    السامُّ  :لونفيقو ﴾ٱّللَّ

هنََِِعِِوََسلمِد﴿ :يقول وتعاىل سبحانه واهلل  صباحا . أنع مْ  أو ،(املوت )أي: عليك بادن ينَِِعن ن  :النمل] ﴾اْصَطىفِاّل 

نُفِسِهم   ِفٓ  َويَُقولُونَ ﴿ [19
َ
َل ﴿ :بينهم فيام ﴾أ ُبنَا لَو  ِ ُ  ُيَعذ  بنا َهاّل  ﴾َنُقوُل   بَِما ٱّللَّ  نبيا   دحمم كان لو بذلك اهلل يعذِّ

بُُهم  ﴿ َنَها  ﴿ عذابا   ﴾َجَهنَّمُ  َحس  لَو   جهنم. ﴾٨ ٱل َمِصۡيُ  فَبِئ َس ﴿ َيدخلوهنا ﴾يَص 

َها﴿ (9) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ا   فََل  تََنََٰجي تُم   إِذَا َءاَمنُوٓا   ٱَّلَّ ث مِ  َتَتَنََٰجو  ِ

َوَٰنِ  بِٱۡل  ِصيَتِ  َوٱل ُعد   يفعله كام ﴾ٱلرَُّسولِ  َوَمع 

ا  َوتََنَٰجَ ﴿ املنافقون ِ  و  َِب 
َوىَٰ   بِٱل  ن بام ﴾َوٱِلَّق  ُقوا  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول معصية عن واالتقاءَ  املؤمنني خري يتضمَّ َ  َوٱتَّ  ٱّللَّ

ِيٓ  ونَ  إََِل هِ  ٱَّلَّ  عليه. جمازيكم فإنه ،وتَذرون تأتون فيام ﴾٩ َُت َشُ

َوىَٰ  إِنََّما﴿ (40) ثم النجوى :َأي ﴾ٱنلَّج  ي َطَٰنِ  ِمنَ ﴿ والعدوان باإل   عليها واحلامل هلا املزيِّن فإنه ﴾ٱلشَّ

ُزنَ ﴿ ِينَ  َِلَح   :أي ﴾َولَي َس ﴿ (باملسلمني نزل عظيم أمر   )أي: أصابتهم نكبة يف أهنا بتومهُّ هم ﴾َءاَمنُوا   ٱَّلَّ

ِ   بِإِذ نِ  إِلَّ  ا    َشي  ﴿ املؤمنني بضارِّ  ﴾بَِضآر ِهِم  ﴿ التناجي أو ،الشيطان   ِ  َوََعَ ﴿ بمشيئته إال ﴾ٱّللَّ ِ  ٱّللَّ  فَل يَتََوكَّ
ِمنُونَ   بنجواهم. يبالوا وال ﴾١٠ ٱل ُمؤ 

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ککککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگگ

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ۓےےھھھھہہہ

ۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ
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جتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ

 مجحجيثىثمثجثيتىتمتختحت
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َها﴿ (44) يُّ
َ
ِينَ  َيىأ ُحوا   لَُكم   قِيَل  إِذَا َءاَمنُٓوا   ٱَّلَّ عوا ﴾ٱل َمَجَٰلِِس  ِف  َتَفسَّ كم وْليفسْح  ،فيها توسَّ  عن بعض 

 بعض( إىل بعضهم جيتمع )أي: هبا ونيتضامُّ  كانوا فإهنم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جمالس باملجالس واملراد بعض.

َسحِ  َفٱف َسُحوا  ﴿ كالمه استامع عىل وحرصا   ،منه القرب عىل تنافسا   ُ  َيف  ح تريدون فيام ﴾لَُكم    ٱّللَّ  من فيه؛ التفسُّ

وا   قِيَل  ِإَوذَا﴿ وغريها والصدر والرزق املكان رتم ل ما أو للتوسعة. اهنضوا ﴾ٱنُُشُ  أو جهاد. أو كصالة به؛ أ م 

وا  ﴿ املجلس عن ارتفعوا فَعِ ﴿ (قوموا )أي: ﴾فَٱنُُشُ ُ  يَر  ِينَ  ٱّللَّ ْسن   بالنرص ﴾ِمنُكم   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  يف الذكر وح 

ِينَ ﴿ اآلخرة يف اجلنان غرف وإيوائهم ،الدنيا وتُوا   َوٱَّلَّ
ُ
 بام درجات خاصة منهم العلامء ويرفع ﴾َدَرَجَٰت    ٱل عِل مَ  أ

قتدى ولذلك ،رفعة   مزيدَ  به املقرون   العمل   يقتيض درجته علوِّ  عم العلم فإن ،والعمل العلم من َجعوا  بالعامل ي 

قتدى وال أفعاله يف  «الكواكب سائر عىل البدر ليلة القمر كفضل العابد عىل العامل فضل» :احلديث ويف بغريه. ي 

ُ ﴿ [األربعة السنن أصحاب أخرجه] َملُونَ  بَِما َوٱّللَّ . أو األمرَ  يمتثل مل ملن هتديد   ﴾١١ َخبِۡي   َتع   استكَرَهه 

 وأن ،السمحاء احلنيفية بدين يأمرنا القرآن ألن ،والقرآن الدين بأخالق قنتخلَّ  أن لنا بدَّ  ال )أقول:

 يف بل ،فقط حوالتفسُّ  املجلس يف ليس ،أنفسنا عىل املؤمن أخانا فنؤثر ةاألنانيَّ  من أنفسنا صنخلِّ  أن نسعى

َِِوُيْؤثنُرونَِ﴿ :تعاىل قوله يف واملدحة الثناء ننال حتى االستطاعة بقدر منهم واحد كلِّ  إىل اخلري إيصال ََِعَ
مِْ هن نُفسن

َ
مَِِْكنََِِولَوِِْأ  .([9 :احلرش] ﴾َخَصاَصةِدِبنهن
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َها﴿ (41) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى  ٱلرَُّسوَل  َنََٰجي تُمُ  إِذَا َءاَمنُٓوا   ٱَّلَّ

ُموا   ِ َ  َفَقد  َُٰكم   يََدي   َبي  قوا ﴾َصَدقَة    ََن َوى  فتصدَّ

امها.  الصالة عليه الرسول تعظيم األمر هذا ويف ق دَّ

فراط عن والنهي ،الفقراء وإنفاع ،والسالم  يف اإل 

 اآلخرة وحمب واملنافق املخلص بني واملَْيز   السؤال،

 للوجوب، أو للندب أنه يف واخت لف الدنيا. وحمب

ُتم  ﴿ :بقوله منسوخ لكنه َفق  ش 
َ
 وإن وهو ،﴾َءأ

 ريض عيل وعن نزوال . به يتصل مل تالوة هب اتصل

 هبا عمل ما آية تعاىل اهلل كتاب يف إن :عنه تعاىل اهلل

 إذا فكنت ،فرصفته دينار يل كان ،غريي أحد

 بدرهم تصدقت والسالم الصالة عليه ناجيته

 .[تعاىل اهلل رمحهام الذهبي ووافقه وصححه احلاكم أخرجه]

 ،غريه يف يقدح ال بالوجوب القول عىل وهو

 )أي: بقائه مدة يف مناجاة لألغنياء يتفق مل فلعلَّه

 ،عرشا   إال يبَق  مل أنه روي إذ ،(احلكم هذا بقاء

َٰلَِك ﴿ ساعة إال :وقيل ق ذلك أي: ﴾َذ  التصدُّ

َهُر   لَُّكم   َخۡي   ﴿ ط 
َ
مأل :أي ﴾َوأ ك  س   فَإِنَّ  َُتُِدوا   لَّم   فَإِن﴿ :قوله لكن ،بالندبية ي شعر وهو املال. وحب الريبة من ْنف 

 َ ق بال املناجاة يف له رّخص حيث ،جيده مل ملن :أي ﴾١٢ رَِّحيمن  َغُفور   ٱّللَّ  الوجوب. عىل أدلُّ  تصدُّ

تُم  ﴿ (41) َفق  ش 
َ
ن َءأ

َ
ُموا   أ ِ َ  ُتَقد  َُٰكم   يََدي   َبي  َٰت    ََن َوى فتم ﴾َصَدَق فتم أو الصدقة؟ تقديم من الفقرَ  أخ   أخ 

كم ملا التقديم َعلُوا   لَم   فَإِذ  ﴿ الفقر؟ من عليه لشيطانا َيعد  ُ  َوتَاَب  َتف  ص بأن ﴾َعلَي ُكم   ٱّللَّ  تفعلوه ال أن لكم رخَّ

قِيُموا  ﴿
َ
لَوَََٰ  فَأ َكوَََٰ  وََءاتُوا   ٱلصَّ طوا فال ﴾ٱلزَّ ِطيُعوا  ﴿ أدائهام يف تفرِّ

َ
َ  َوأ ۥ   ٱّللَّ  هبا القيام فإن ،األوامر سائر يف ﴾َورَُسوََلُ

ُ ﴿ ذلك يف فريطللت كاجلابر َۢ  َوٱّللَّ َملُونَ  بَِما َخبُِۡي  وباطنا . ظاهرا   ﴾١٣ َتع 

 تقوى من تعاىل اهلل شعائر وتعظيم ،تعاىل اهلل لشعائر تعظيم هو ملسو هيلع هللا ىلص النبي حرضة تعظيم )أقول:

 ،اليكفي متابعة بدون واالحرتام التعظيم ألن ،املطهرة سنته اتباع ملسو هيلع هللا ىلص النبي حرضة تعظيم ومن ،القلوب

 ملسو هيلع هللا ىلص حلرضته باالتباع ي كَرم أن - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أعظمها ومن - تعاىل اهلل شعائر عظم ملن تعاىل اهلل جونر ولكن

 .(بعزيز تعاىل اهلل عىل ذلك وما ،واحلال والعمل القول يف

لَم  ﴿ (41)
َ
ِينَ  إَِل  تَرَ  أ ا   ٱَّلَّ وا )أي: واَلْوا ﴾تََولَّو  ا﴿ (وصادقوا َودُّ ُ  َغِضَب  قَو م   اليهود يعني ﴾ِهمَعلَي   ٱّللَّ

ا﴿ ِنُكم   ُهم مَّ لُِفونَ ﴿ ذلك بني مذبذبون منافقون ألهنم ﴾ِمن ُهم   َوَل  م   اإلسالم ادعاء وهو ﴾ٱل َكِذِب  ََعَ  َويَح 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچچچڃڃڃڃڄ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ڳگگگگککککڑڑ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھھھہہہہۀۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

مبخبحبجبيئىئمئحئجئییی

مثجثيتىتمتختحتجتيبىب

 حسجسمخحخجخمحجحمجحجيثىث
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لَُمونَ  وَُهم  ﴿  أمر عىل حيلف أن هو :الغموس واليمني) بالغموس حيلف كمن ،كذب عليه املحلوف أن ﴾١٤ َيع 

 عليكم يدخل» :فقال حجراته من حجرة يف كان والسالم الصالة عليه أنه ويور .(فيه كاذب أنه يعلم وهو

 (العينني أزرق )أي: أزرق وكان املنافق نبتل بن اهلل عبد فدخل ،شيطان بعني وينظر جبار قلب قلبه رجل اآلن

 صحابهبأ جاء ثم ،فعل ما تعاىل اهللب فحلف وأصحابك؟ أنت تشتمني عالمَ  :له والسالم الصالة عليه فقال

 .[الصحيح رجال رجاله وقال: واهليثمي أمحد اإلمام رواه] «فنزلت ،فحلفوا

َعدَّ ﴿ (41)
َ
ُ  أ ا   َعَذاب ا لَُهم   ٱّللَّ ُهم  ﴿ (عظيام   )أي: متفاقام   العذاب من نوعا   ﴾َشِديد   ََكنُوا   َما َسآءَ  إِنَّ

َملُونَ  نوا ﴾١٥ َيع  دوا( )أي: فتمرَّ وا العمل سوء عىل تعوَّ  عليه. وأرصُّ

َُذٓوا  ﴿ (46) ي َمَٰنَُهم   ٱَّتَّ
َ
وا  ﴿ وأمواهلم دمائهم دون وقاية   ﴾ُجنَّة  ﴿ هبا حلفوا التي :أي ﴾أ  َسبِيلِ  َعن فََصدُّ

 ِ وا ﴾ٱّللَّ  (ألذاهم املؤمنني عىل باإلغراء )أي: بالتحريش تعاىل اهلل دين عن أمنهم خالل يف الناس فصدُّ

ِهي   اب  َعذَ  فَلَُهم  ﴿ (التعويق )أي: والتثبيط  القرب عذاب األول :وقيل لعذاهبم. آخر بوصف ثان   وعيد   ﴾١٦ مُّ

 اآلخرة. عذاب وهذا

ِنَ  لَّن﴿ (47) َٰلُُهم   َعن ُهم   ُتغ  َو م 
َ
َلَُٰدُهم َوَلٓ  أ و 

َ
ِنَ  أ ِ  م  َلىئَِك ﴿ العذاب من ﴾ا      َشي   ٱّللَّ و 

ُ
َحَُٰب  أ ص 

َ
 ﴾ٱنلَّارِي  أ

ونَ  فِيَها ُهم  ﴿ مالزموها  .﴾١٧ َخَِِٰلُ
َعثُُهمُ  يَو مَ ﴿ (48) ُ  َيب  ا ٱّللَّ لُِفونَ  ََجِيع  ۥ َفيَح   ََي لُِفونَ  َكَما﴿ مسلمون أهنم عىل تعاىل هلل :أي ﴾ََلُ
َسبُونَ ﴿ ملنكم إهنم الدنيا يف ﴾لَُكم   ُهم   َويَح  نَّ

َ
َٰ  أ ء    ََعَ ن ألن ،الكاذب حلفهم يف ﴾ََش   يف النفاق متكُّ

ج الكاذبة األيامن أن اآلخرة يف إليهم ُييّل بحيث نفوسهم  كام تعاىل اهلل عىل الكذب (تزيِّن )أي: تروِّ

جه َلٓ ﴿ الدنيا يف عليكم تروِّ
َ
ُهم   أ َِٰذبُونَ  ُهمُ  إِنَّ  عامل   مع يكذبون حيث ،الكذب يف الغايةَ  البالغون ﴾١٨ ٱل َك

 عليه. وحيلفون والشهادة الغيب

َوذَ ﴿ (49) تَح  ي َطَٰنُ  َعلَي ِهمُ  ٱس  َُٰهم  ﴿ عليهم استوىل ﴾ٱلشَّ نَسى
َ
رَ  فَأ ِ   ذِك   وال بقلوهبم يذكرونه ال ﴾ٱّللَّ

َلىئَِك ﴿ بألسنتهم و 
ُ
ي َطَِٰن   ِحز ُب  أ َلٓ ﴿ وأتباعه جنوده ﴾ٱلشَّ

َ
ي َطَٰنِ  ِحز َب  إِنَّ  أ ونَ  ُهمُ  ٱلشَّ توا ألهنم ﴾١٩ ٱل َخَِِٰسُ  فوَّ

ضوها ،املؤبَّد النعيم أنفسهم عىل  املخلَّد. للعذاب وعرَّ

ِينَ  إِنَّ ﴿ (10) َ  َُيَآدُّونَ  ٱَّلَّ ۥٓ  ٱّللَّ َلىئَِك  َورَُسوََلُ و 
ُ
ذَل ِيَ  ِف  أ

َ  تعاىل. اهلل خلق أذلُّ  هو من َجلة يف ﴾٢٠ ٱۡل 

ُ  َكتََب ﴿ (14) لَِبَّ ﴿ (تعاىل اهلل قىض )أي: ﴾ٱّللَّ غ 
َ
نَا   َۡل

َ
َ  إِنَّ ﴿ باحل جة أي: ﴾َورُُسِلٓ   أ  نرص عىل ﴾قَوِي   ٱّللَّ

 .وعال جلَّ  مراده يف يشء عليه َيغلب ال ﴾٢١ َعزِيز  ﴿ أوليائه
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ا َُتِدُ  لَّ ﴿ (11) ِمنُونَ  قَو م  ِ  يُؤ  َو مِ  بِٱّللَّ  ٱٓأۡلِخرِ  َوٱَل 
َ  َحآدَّ  َمن   يَُوآدُّونَ   أن ينبغي ال :أي ﴾َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ

ين جتدهم  اهلل. أعداء (وحيبُّون يودُّون )أي: وادِّ

 ََكنُٓوا   َولَو  ﴿ وهميوادُّ  أن ينبغي ال أنه واملراد
و   َءابَآَءُهم  
َ
ب نَآَءُهم   أ

َ
و   أ

َ
ََٰنُهم   أ َو و   إِخ 

َ
 ولو ﴾َعِشَۡيَتُهم    أ

 إليهم الناس أقرب (املعادون )أي: املحادُّون كان

َلىئَِك ﴿ و 
ُ
 ِف  َكتََب ﴿ يوادوهم مل الذين :أي ﴾أ

يَمَٰنَ  قُلُوبِِهمُ  ِ
 خروج عىل دليل وهو فيها. أثبته ﴾ٱۡل 

يامن مفهوم من لعملا  يف الثابت جزء فإن ،اإل 

 تثبت ال اجلوارح وأعامل ،فيه ثابتا   يكون القلب

يََّدُهم﴿ فيه
َ
ِن ُه   بُِروح   َوأ  وهو اهلل؛ عند من :أي ﴾م 

 و العدو. عىل بالنرص أو ،القرآن أو القلب نور

 حلياة سبب فإنه ،لإل يامن «منه» يف الضمري :قيل

ِخلُُهم  ﴿ القلب َٰت   َويُد  ن َهَٰرُ  ََت تَِها ِمن َُت رِي َجنَّ
َ  ٱۡل 

ُ  رَِضَ  فِيَها   َخَِِٰلِينَ   َورَُضوا  ﴿ بطاعتهم ﴾َعن ُهم   ٱّللَّ
 الثواب من وعدهم بام أو بقضائه. ﴾َعن ُه  

َلىئَِك ﴿ و 
ُ
ِ   ِحز ُب  أ َلٓ ﴿ دينه وأنصار جنده ﴾ٱّللَّ

َ
ِ  ِحز َب  إِنَّ  أ لُِحونَ  ُهمُ  ٱّللَّ  الدارين. بخري نالفائزو ﴾٢٢ ٱل ُمف 

 املجادلة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 احلشر سورة

 آية وعرشون أربع وآيها َية،دنم

ِ  َسبَّحَ ﴿ (4)  َمََٰوَٰتِ  ِف  َما ّلِلَّ ۡرِضي  ِف  َوَما ٱلسَّ
َ َِكيمُ  ٱل َعزِيزُ  وَُهوَ  ٱۡل   ملا والسالم الصالة عليه أنه روي ﴾١ ٱۡل 

مَ   النبي إنه :قالوا بدر يومَ  انترص( )أي: ظهر فلام ،عليه وال له يكونوا ال أن عىل النضري بني صالح املدينة َقد 

مَ  فلام ،رصةبالن التوراة يف املنعوت ز  د   يوم املسلمون ه   وخرج ،نقضوا( )أي: ونكثوا (شكوا )أي: ارتابوا أح 

 كعب أخا مسلمة بن حممد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فأمر ،سفيان أبا وحالفوا مكة إىل راكبا   أربعني يف األرشف بن كعب

 ،اجلالء عىل هصاحلو حتى وحارصهم بالكتائب صبَّحهم ثم ،(وخدعة بحيلة )أي: غيلة فقتله الرضاعة من

پپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڄڦڦڦڦڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄڄ

 ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ
 

ِ  ُسوَرَُ   اَۡلش 

¬ 

گگگگککککڑڑژژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىىېېېېۉۉۅ

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ
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 :تعاىل اهلل فأنزل .تعاىل[ اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] واحلرية بخيرب طائفة وحلقت ،الشام إىل أكثرهم فجال

ِ  َسبَّحَ ﴿ ُ ﴿ :قوله إىل ﴾ّلِلَّ َٰ  َوٱّللَّ ء   ُك ِ  ََعَ  .﴾قَِدير   ََش 
ِيٓ  ُهوَ ﴿ (1) َرجَ  ٱَّلَّ خ 

َ
ِينَ  أ لِ  ِمن   َكَفُروا   ٱَّلَّ ه 

َ
َٰرِهِم   ِمن ِكَتَٰبِ ٱل   أ لِ  دَِي وَّ

َ
ِ   ِۡل َش   حرشهم أول يف :أي ﴾ٱۡل 

 وآخر   ،الشام إىل اجلالء أو للقتال حرشهم أول يف أو ذلك. قبل الذل هذا يصبهم مل إذ ،العرب جزيرة من

 حرشهم وآخر   ،الشام إىل الناس حرش أول يف أو إليه. خيرب من إياهم عنه تعاىل اهلل ريض عمر إجالء حرشهم

 املغرب. إىل فتحرشهم املرشق من خترج نارا   أن أو هناك. فيدركهم الساعة قيام عند إليه حيرشون أهنم

ن َظنَنتُم   َما﴿ آخر إىل مكان من َجع   إخراج :واحلرش
َ
نَُّهم َوَظنُّوٓا  ﴿ ومنعتهم بأسهم لشدة ﴾َُي رُُجوا    أ

َ
انَِعتُُهم   أ  مَّ

ِنَ  ُحُصوُنُهم ِ  م  َُٰهمُ ﴿ تعاىل اهلل بأس من متنعهم محصوهن أن :أي ﴾ٱّللَّ تَى
َ
ُ  فَأ ه :أي ﴾ٱّللَّ  الرعب وهو ،عذاب 

َب   قُلُوبِِهمُ  ِف  َوقََذَف ﴿ وثوقهم لقوة ﴾ََي تَِسبُوا    لَم   َحي ُث  ِمن  ﴿ اجلالء إىل واالضطرار  اخلوف فيها وأثبت ﴾ٱلرُّع 

ي ِديِهم   ُبيُوَتُهم ُُي رِبُونَ ﴿ يملؤها :أي يرعبها الذي
َ
 إىل أمواهلم يسلموا بأن بخال   )أي: املسلمني عىل هبا َضنّا   ﴾بِأ

ي ِدي﴿ ونحومها( دمَ والعَ  اخلشب )مثل آالهتا من استحسنوا ملا وإخراجا   (املسلمني
َ
ِمنِيَ  َوأ  أيضا   فإهنم ﴾ٱل ُمؤ 

وا  ﴿ القتال ملجال وتوسيعا   (وقهرا   غيظا   )أي: نكاية   ظواهرها ُيربون كانوا تََِبُ ِل َيى  فَٱع  و 
ُ
ب َصَٰرِ  أ

َ  ﴾٢ ٱۡل 
 تعاىل. اهلل غري عىل تعتمدوا وال تغدروا فال ،بحاهلم فاتع ظوا

َلٓ ﴿ (1) ن َولَو 
َ
ُ  َكتََب  أ ََلٓءَ  َعلَي ِهمُ  ٱّللَّ َبُهم  ﴿ أوطاهنم من اخلروَج  ﴾ٱۡل  ن يَا   ِف  لََعذَّ  والسبي؛ بالقتل ﴾ٱِلُّ

 عذاب من ينجوا مل الدنيا عذاب من نجوا إن إهنم :أي ﴾٣ ٱنلَّارِ  َعَذاُب  ٱٓأۡلِخَرَِ  ِف  َولَُهم  ﴿ قريظة ببني فعل كام

 اآلخرة.
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َٰلَِك ﴿ (1)  نَُّهم   َذ
َ
َ  َشٓاقُّوا   بِأ ۥ   ٱّللَّ  َوَمن َورَُسوََلُ

َ  يَُشآق ِ  َ  فَإِنَّ  ٱّللَّ  اإل شارة ﴾٤ ٱل عَِقاِب  َشِديدُ  ٱّللَّ

 كانوا وما (أصاهبم )أي: هبم حاق مما ذكر ما إىل

َعد   هو وما صددهب وا) األخري إىل أو هلم. م   وشاقُّ

 .(خالفوا بمعنى

تُم َما﴿ (1) ِن َقَطع  نَة   م  ِ  قطعتم يشء أيَّ  ﴾َل 

و  ﴿ نخلة من
َ
تُُموَها أ ى  قَآئَِمة   تََرك  ُصولَِها ََعَ

ُ
 فَبِإِذ نِ  أ

 ِ زِيَ ﴿ فبأمره ﴾ٱّللَّ  :أي ﴾٥ ٱل َفَِٰسقِيَ  َوَِلُخ 

 عىل ليجزهيم القطع يف لكم وأ ذ نَ  أو ،وفعلتم

 الصالة عليه أنه روي منه. غاظهم بام فسقهم

 - ياحممد! :قالوا نخيلهم بقطع أمر ملا والسالم

 الفساد َعن   تنهى كنت قد - والسالم الصالة عليه

 فنزلت وحتريقها؟ النخل قطع بال   فام ،األرض ّف  

لَّ  .تعاىل[ اهلل رمحه جرير ابن أخرجه]  جواز عىل به واست د 

 لغيظهم. زيادة أشجارهم وقطع الكفار ديار هدم

(6) ﴿ ٓ فَآءَ  َوَما
َ
ُ  أ َٰ  ٱّللَّ  أعاده وما ﴾رَُسوَِلِۦ ََعَ

ه :بمعنى ،عليه ه أو له صريَّ  الناس خلق تعاىل ألنه ،له يكون بأن (جديرا   )أي: حقيقا   كان فإنه عليه. ردَّ

 النضري. بني من ﴾ِمن ُهم  ﴿ للمطيعني يكون بأن ديرج فهو ،طاعته إىل به ليتوسلوا هلم خلق ما وخلق ،لعبادته

ٓ ﴿ الكفرة من أو تُم   َفَما و َجف 
َ
 َوَل  َخي ل   ِمن  ﴿ السري ُسعة وهو الوجيف؛ من حتصيله عىل أجريتم فام ﴾َعلَي هِ  أ

بل. من ي ركب ما ﴾رََِكب   يلني عىل كانت قراهم فألن النضري بني يفء   املراد كان إن وذلك اإل   ،دينةامل من م 

 مل ولذلك ،قتال مزيد جَير   ومل ،محارا   أو َجال   ركب فإنه ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول غري (مشاة )أي: رجاال   إليها فمشوا

َ  َوَلَِٰكنَّ ﴿ حاجة هبم كانت ثالثة إال شيئا   منه األنصار يعط   َٰ  رُُسلَُهۥ يَُسل ُِط  ٱّللَّ  يف الرعب بقذف ﴾يََشآُء   َمن ََعَ

ُ ﴿ قلوهبم َٰ  َوٱّللَّ ء   ُك ِ  ََعَ  بغريها. وتارة الظاهرة بالوسائط تارة يريد ما فيفعل ﴾٦ قَِدير   ََش 

(7) ﴿ ٓ ا فَآءَ  مَّ
َ
ُ  أ َٰ  ٱّللَّ لِ  ِمن   رَُسوَِلِۦ ََعَ ه 

َ
َبَٰ  َوَِّلِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ٱل ُقَرىَٰ  أ ََتََٰمَٰ  ٱل ُقر   َوٱب نِ  َوٱل َمَسَِٰكيِ  َوٱَل 

بِيلِ  س :فقيل ،فيءال َقسم يف اخت ل ف ﴾ٱلسَّ  وسائر الكعبة عامرة يف تعاىل اهلل سهم وي رصف ،اآلية لظاهر يسدَّ

س :وقيل املساجد.  إىل والسالم الصالة عليه الرسول سهم اآلن وي رصف ،للتعظيم تعاىل اهلل ذكر ألن ُيمَّ

مام . عىل املسلمني مصالح وإىل ،قول   عىل والثغور العساكر وإىل ،قول   عىل اإل  س :وقيل قول  ه   ُيمَّ  مخس 

 واآلن يشاء. كام األربعة األمخاس ويرصف ،كذلك اخلمس يقسم كان والسالم الصالة عليه فإنه ،كالغنيمة

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڳڳڳڳگگگگ
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ه الذي الفيء :أي ﴾يَُكونَ  َل  َك  ﴿ املذكور اخلالف عىل َ  ُدولََۢة﴿ للفقراء يكون أن حقُّ نِيَآءِ  َبي  غ 
َ  ﴾ِمنُكم    ٱۡل 

ولة ٓ ﴿ اجلاهلية يف كان كام بينهم ويدور األغنياء يتداوله ما :الد  َُٰكمُ  َوَما  أو الفيء من أعطاكم وما ﴾ٱلرَُّسوُل  َءاتَى

َُٰكم   َوَما﴿ الطاعة واجب ألنه به فتمسكوا أو لكم. حالل ألنه ﴾فَُخُذوهُ ﴿ األمر من  أو أخذه. عن ﴾َعن هُ  َنَهى

َ   َوٱتَُّقوا  ﴿ عنه ﴾فَٱنتَُهوا   ﴿ إتيانه عن َ  إِنَّ ﴿ والسالم الصالة عليه ولهرس خمالفة يف ﴾ٱّللَّ  ﴾٧ ٱل عَِقابِ  َشِديدُ  ٱّللَّ

 خالفه. ملن

ِينَ  ٱل ُمَهَِٰجرِينَ  لِل ُفَقَرآءِ ﴿ (8) رُِجوا   ٱَّلَّ خ 
ُ
َٰرِهِم   ِمن أ َٰلِِهم   دَِي َو م 

َ
 أمواهلم وأخذوا أخرجوهم مكة كفار فإن ﴾َوأ

ل   يَب َتُغونَ ﴿ ِنَ  فَض  ِ  م  َٰن ا ٱّللَّ َو َ  ونَ َويَنَُصُ  َورِض  ۥٓ   ٱّللَّ َلىئَِك ﴿ وأمواهلم بأنفسهم ﴾َورَُسوََلُ و 
ُ
َِٰدقُونَ  ُهمُ  أ  ﴾٨ ٱلصَّ

 إيامهنم. يف صدقهم ظهر الذين

ِينَ ﴿ (9) ارَ  َتبَوَُّءو َوٱَّلَّ يَمَٰنَ  ٱِلَّ ِ
يامن املدينة لزموا فإهنم ،األنصار هبم املراد ﴾َوٱۡل   :وقيل فيهام. ومتكنوا واإل 

يامن ودار اهلجرة دار تبؤوا املعنى  وال ﴾إََِل ِهم   َهاَجرَ  َمن   َُيِبُّونَ ﴿ املهاجرين هجرة قبل من ﴾َقب لِِهم   ِمن﴿ اإل 

ل  )أي: واحلزازة كالطلب احلاجة؛ عليه حَتْمل   ما ﴾َحاَجة  ﴿ أنفسهم يف ﴾ُصُدورِهِم   ِف  ََيُِدونَ  َوَل ﴿ عليهم َيثق 

ٓ ﴿ والغيظ واحلسد (العداوة ا ِمَّ وتُوا   م 
ُ
ثُِرونَ ﴿ وغريه الفيء من املهاجرون يأعط مما ﴾أ ى  َويُؤ  نُفِسهِم   ََعَ

َ
 ﴾أ

مون جها واحدة عن نزل امرأتان عنده كان من إن حتى ،أنفسهم عىل املهاجرين ويقدِّ  َولَو  ﴿ أحدهم من وزوَّ
ِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿ حاجة ﴾َخَصاَصة    بِِهم   ََكنَ   وبغض ملالا حب من عليها يغلب فيام ُيالفها حتى ﴾َنف 

نفاق َلىئَِك ﴿ اإل  و 
ُ
لُِحونَ  ُهمُ  فَأ  اآلجل. والثواب العاجل بالثناء الفائزون ﴾٩ ٱل ُمف 
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ِينَ ﴿ (40) ِدهِم   ِمنَۢ  َجآُءو َوٱَّلَّ  الذين هم ﴾َبع 

 التابعون أو اإل سالم. قوي حني بعد   هاجروا

 يوم إىل الفريقني بعد املؤمنون وهم ،بإحسان

 َجيع استوعبت قد اآلية إن :قيل ولذلك ،القيامة

فِر   َربَّنَا َيُقولُونَ ﴿ املؤمنني َٰنِنَا نَلَا ٱغ  َو ِينَ  َوِۡلِخ   ٱَّلَّ
يَمَٰنِ  َسبَُقونَا ِ

خواننا أي: ﴾بِٱۡل   َوَل ﴿ الدين يف إل 
  قُلُوبِنَا ِف  َُت َعل  

ِينَ  ِغل    هلم حقدا   ﴾َءاَمنُوا   ل َِّلَّ

 أن لينافع ،احلقد عن اإلنسان قلب ُيلو ال )أقول:

 ملَ  املؤمنني. عىل وحقدنا أنفسنا غلِّ  مع نكون ال

ٓ ﴿ (تعاىل اهلل من التقسيم واحلسد؟ احلقد هذا  َربََّنا
 دعاءنا. جتيب بأن فحقيق   ﴾١٠ رَِّحيمن  رَُءوف   إِنََّك 

م امليرس: الواضح يف قال)  تعاىل اهلل قسَّ

 املهاجرون، ـ 4) أصناف: ثالثة وصنَّفهم املؤمنني

 ولفظ باإلحسان(، هلم التابعون ـ 1 صار،األن ـ 1

 الساعة، قيام إىل املؤمنني َجيع يشمل التابعني

 حمّبا   اللسان، عفَّ  القلب، نقيَّ  يكن مل فمن

 من فئات ظهرت وقد .نصيب اإلسالم يف له وليس الثالثة، األصناف هذه عن خارجا   كان املسلمني، إلخوانه

 السيدة عنَْتهم الذين وهؤالء ملسو هيلع هللا ىلص، اهلل رسول صحابة أخصِّ  يف تطعن وهي اإلسالم، تزعم والرافضة اخلوارج

 عنها تعاىل اهلل ريض عائشة عن تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام روى فقد حديثها. يف عنها تعاىل اهلل ريض عائشة

وا أختي، بن يا» عنه: تعاىل اهلل ريض الزبري بن لعروة قالت أهنا ر 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ألصحاب يستغفروا أن أ م 

 لعائشة قيل» قال: عنه تعاىل اهلل ريض جابر وروى «.﴾ ...ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ اآلية: وتلت فسبُّوهم،

 عنهام. تعاىل اهلل ريض وعمر بكر أبا حتى ملسو هيلع هللا ىلص، اهلل رسول أصحاَب  يتناولون ناسا   إنَّ  عنها: تعاىل اهلل ريض

 ابن أخرجه] «األجر عنهم يقطع ال أن تعاىل اهلل فأحبَّ  العمل، عنهم انقطع ذلك؟! من تعجبون وما فقالت:

 .تعاىل( اهلل عند اخللق رشار هؤالء ،تعاىل[ اهلل رمحه عساكر

لَم  ﴿ (44)
َ
ِينَ  إَِل  تَرَ  أ َٰنِِهمُ  َيُقولُونَ  نَاَفُقوا   ٱَّلَّ َو ِينَ  ِۡلِخ  ه لِ  ِمن   َكَفُروا   ٱَّلَّ

َ
 وبينهم بينهم الذين يريد ﴾ٱل ِكَتَٰبِ  أ

ة تُم   لَئِن  ﴿ ملواالةوا الصداقة أو الكفر أخوَّ رِج  خ 
ُ
رَُجنَّ ﴿ دياركم من ﴾أ  يف ﴾فِيُكم   نُِطيعُ  َوَل  َمَعُكم   نَلَخ 

ا﴿ خذالنكم أو قتالكم َحد 
َ
ا أ بَد 

َ
نَُّكم   قُوتِل تُم   ِإَون﴿ واملؤمنني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من :أي ﴾أ  لنَعاوننكم ﴾نَلَنَُصَ

﴿ ُ َهدُ  َوٱّللَّ َِٰذبُونَ  إِنَُّهم   يَش  لْ  ﴾١١ لََك   :تعاىل قال كام ذلك يفعلون ال بأهنم مهل ع 
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رُِجوا   لَئِن  ﴿ (41) خ 
ُ
وَنُهم   َل  قُوتِلُوا   َولَئِن َمَعُهم   َُي رُُجونَ  َل  أ  وأصحابه أيبر  ابن فإن كذلك. وكان ﴾يَنَُصُ

وُهم   َولَئِن﴿ القرآن وإعجاز النبوة صحة عىل دليل وفيه أخلفوهم. ثم بذلك النضري بني راسلوا  عىل ﴾نَََّصُ

َٰرَ  ََلَُولُّنَّ ﴿ والتقدير الَفَرض َب د 
َ ونَ  َل  ُثمَّ ﴿ اهنزاما   ﴾ٱۡل   نرصة ينفعهم وال ،تعاىل اهلل ُيذهلم بل ،بعد   ﴾١٢ يُنََصُ

 نفاقهم. أو ،املنافقني

نتُم  ﴿ (41)
َ
َشدُّ  َۡل

َ
بَة   أ  مننياملؤ من خمافتهم يضمرون انواك فإهنم ،﴾ُصُدورِهِم ِف ﴿ مرهوبيَّة أشد أي: ﴾رَه 

ِنَ ﴿ ِ   م  َٰلَِك ﴿ وعال جل اهلل رهبة إلظهار سبب رهبتكم استبطان فإن نفاقا ، ي ظهرونه ما عىل ﴾ٱّللَّ نَُّهم   َذ
َ
 لَّ  قَو م   بِأ

َقُهونَ  شى. بأن احلقيق أنه ويعلموا خشيته حقَّ  ُيشوه حتى وعال جل اهلل عظمة يعلمون ال ﴾١٣ َيف   ُي 

ا﴿ واملنافقون اليهود ﴾يَُقَٰتِلُونَُكم   َل ﴿ (41) ى ِف  إِلَّ ﴿ متفقني جمتمعني ﴾ََجِيع  نَة   قُر  َصَّ  بالدروب ﴾ُمُّ

و  ﴿ (الكبري الباب وهو ،درب َجع :والدروب) واخلنادق
َ
ُسُهم﴿ رهبتهم لفرط ﴾ُجُدر ۖ  َوَرآءِ  ِمن أ

 
 بَي نَُهم   بَأ

بنهم لضعفهم ذلك وليس :أي ﴾َشِديد    هم يشتد فإنه ،وج   تعاىل اهلل ل قذف بل ،بعضا   مبعضه حارب إذا بأس 

َذلُّ  والعزيز جَيب ن الشجاع وألن ،قلوهبم يف الرعَب  ا ََت َسبُُهم  ﴿  ورسوَله تعاىل اهللَ  حارَب  إذا ي   ﴾ََجِيع 

َٰ   َوقُلُوبُُهم  ﴿ متفقني جمتمعني َٰلَِك ﴿ مقاصدهم واختالف عقائدهم الفرتاق ،متفرقة ﴾َشّتَّ نَُّهم   َذ
َ
 لَّ  قَو م   بِأ

قِ   .(يضعفها )أي: قواهم يوهن   القلوب تشتَت  وإنَّ  صالحهم. فيه ما ﴾١٤ لُونَ َيع 

ِينَ  َكَمثَلِ ﴿ (41)  أخرجوا أهنم صح إن - قينقاع بني أو بدر أهل كَمثل اليهود َمَثل   :أي ﴾َقب لِِهم   ِمن ٱَّلَّ

ا  ﴿ املاضية األمم من املهَلكني أو - النضري قبل رِهِم   َوبَاَل  ذَاقُوا  ﴿ قريب زمان يف ﴾قَرِيب  م 
َ
 كفرهم عاقبة سوءَ  ﴾أ

َِلم   َعَذابن  َولَُهم  ﴿ الدنيا يف
َ
 اآلخرة. يف ﴾١٥ أ

ي َطَٰنِ  َكَمثَلِ ﴿ (46) نَسَٰنِ  قَاَل  إِذ  ﴿ الشيطان كَمثل القتال عىل اليهود إغراء يف املنافقني َمَثل   :أي ﴾ٱلشَّ ِ
 لِۡل 

ُفر   ِنَك  بَرِٓيء   إِن ِ  قَاَل  َكَفرَ  افَلَمَّ ﴿ للمأمور اآلمر إغراء الكفر عىل أغراه ﴾ٱك  ٓ  م  َخاُف  إِن ِ
َ
َ  أ  ﴾١٦ ٱل َعَٰلَِميَ  رَبَّ  ٱّللَّ

  :تعاىل قال كام ذلك ينفعه ومل ،العذاب يف يشاركه أن خمافة منه تربأ
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ٓ  فََكنَ ﴿ (47) َٰقِبَتَُهَما نَُّهَما َع
َ
ي نِ  ٱنلَّارِ  ِف  أ  َخَِِٰلَ

َٰلَِك  فِيَها   ُؤا   َوَذ َٰ  َجَزى  من واملراد ﴾١٧ لِِميَ ٱلظَّ

نسان  إبليس له قال ،جهل أبو :وقيل اجلنس. اإل 

َِغَِِلِ﴿ :بدر يومَ  ََ نَِِاِْلَْومَِِلَُكمُِِلن ِِمن َِوإنِّنِِانل اسن
ب   :وقيل .[18 :األنفال] اآلية ﴾لَُكمِِْارِدجَِ

 محله راه 

 واالرتداد. الفجور عىل

َها﴿ (48) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى َ ٱ ٱتَُّقوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ َنُظر   ّللَّ  َوِل 

س   ا َنف  َمت   مَّ ه القيامة. ليوم ﴾لَِغد ي  قَدَّ  به َسامَّ

ه ه   واآلخرة كيوم الدنيا ألن أو ،لدنوِّ  َوٱتَُّقوا  ﴿ كَغد 
  َ  الواجبات أداء يف األول أو للتأكيد. تكرير   ﴾ٱّللَّ

 املحارم ترك يف والثاين ،بالعمل مقرون ألنه

َ ٱ إِنَّ ﴿ :تعاىل بقوله القرتانه َۢ  ّللَّ  بَِما َخبُِۡي
َملُونَ   املعايص. عىل كالوعيد وهو ﴾١٨ َتع 

ِينَ  تَُكونُوا   َوَل ﴿ (49) َ  نَُسوا   َكٱَّلَّ  نسوا ﴾ٱّللَّ

َُٰهم  ﴿ حقه نَسى
َ
نُفَسُهم    فَأ

َ
 حتى هلا ناسني فجعلهم ﴾أ

 أو ُيلِّصها. ما يفعلوا ومل ينفعها ما يسمعوا مل

َلىئَِك ﴿ أنفسهم ساهمأن ما اهلول من القيامة يوم أراهم و 
ُ
 الفسوق. يف الكاملون ﴾١٩ ٱل َفَِٰسُقونَ  ُهمُ  أ

تَوِيٓ  َل ﴿ (10) َحَُٰب  يَس  ص 
َ
َحَُٰب  ٱنلَّارِ  أ ص 

َ
َنَّةِ   َوأ  فاستأهلوا نفوسهم استكملوا الذين يستوي ال أي: ﴾ٱۡل 

َحَُٰب ﴿ النار فاستحقوا (الشهوات باتباع) استمهنوها والذين للجنة ص 
َ
َنَّةِ  أ  املقيم بالنعيم ﴾٢٠ ٱل َفآئُِزونَ  ُهمُ  ٱۡل 

 فإن والتسّوف ،الوقت عىل حريصا   كن ،عنها العوض جوهرة عمرك فأنفاس ،عبثا   أوقاتك التضيع )أقول:

 .(الشيطان من التسويف

َا لَو  ﴿ (14) نَزنل 
َ
َٰ  ٱل ُقر َءانَ  َهََٰذا أ تَُهۥ َجبَل   ََعَ ي 

َ
ا لََّرأ ع   َخَِٰشع  ِ تََصد  ِن   مُّ ِ   يَةِ َخش   م   مر كام ،وختييل متثيل   ﴾ٱّللَّ

مانَةََِِعَرْضَناِإنن ا﴿ :تعاىل قوله يف
َ
به ولذلك ،[71 :األحزاب] ﴾اَْل َثَُٰل  َوتِل َك ﴿ :تعاىل بقوله عقَّ م 

َ ِبَُها ٱۡل   لِلنَّاِس  نََض 
ُرونَ  لََعلَُّهم   نسان توبيخ واملراد أمثاله. وإىل إليه اإل شارة فإن ﴾٢١ َيتََفكَّ عه عدم عىل اإل   القرآن تالوة عند ختشُّ

 حيبُّون والذين ،القراءة عند القرآن معاين يف نتفكر أن علينا )أقول: قالتشقُّ  :ع  والتصدُّ  ره.تدبُّ  ةوقلَّ  قلبه لقساوة

 .(املعنى عنهم غاب كلام إليه يرجعون ،املخترصة التفاسري من واحدا   عندهم يضعون القرآن معاين يعرفوا أن

ُ  ُهوَ ﴿ (11) ِي ٱّللَّ َٰهَ  َلٓ  ٱَّلَّ َٰلِمُ  ُهَو   إِلَّ  إَِل َهََٰدَِي  ٱل َغي بِ  َع  القدسية اجلواهر من احلس عن غاب ما :أي ﴾َوٱلشَّ

 الدنيا :وقيل والعالنية. الرس أو واملوجود. املعدوم أو وأعراضها. األجرام من له حرض وما ،وأحواهلا

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڇڇڇڇچچچچ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

گگککککڑڑ

ڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ڭڭۓۓےےھھھھہ

ۆۆۇۇڭڭ

ۅۅۋۋٴۇۈۈ

ەئائائىىېېېېۉۉ

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ
 

 تَحنَةِ الُمم   ُسوَرَُ 
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ه اْلَغْيب   وتقديم   واآلخرة. م  َمَٰنُ  ُهوَ ﴿ به القديم العلم وتعلق الوجود يف لتقدُّ  ﴾.٢٢ ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّح 

ُ  ُهوَ ﴿(11) ِي ٱّللَّ َٰهَ  َلٓ  ٱَّلَّ وُس  ٱل َملُِك  ُهوَ  إِلَّ  إَِل َٰمُ ﴿ نقصانا   يوجب عام النزاهة يف البالغ ﴾ٱل ُقدُّ َل  ذو ﴾ٱلسَّ

ِمنُ ﴿ وآفة نقص كل من السالمة َبَّارُ  ٱل َعزِيزُ ﴿ يشء لكل افظاحل الرقيب ﴾ٱل ُمَهي ِمنُ ﴿ األمن واهب ﴾ٱل ُمؤ   ﴾ٱۡل 

 الطاعة يف وال والكفر اإليامن يف جرب ال )أقول: أصلحه بمعنى حاهلم جرب أو ،أراده ما عىل خلقه جرب الذي

ثاب واإلنسان لإلنسان. االختياري اجلزء مع يتعارض اجلرب ألن ،واملعصية  ،االختياري باجلزء وي عذب ي 

ُ  ﴿ (لمقبو غري اجلربي واإليامن ِ ِ  ُسب َحَٰنَ ﴿ نقصانا   أو حاجة يوجب ما كل عن تكربَّ  الذي ﴾ٱل ُمتََكَب  ا ٱّللَّ  َعمَّ
ُِكونَ   ذلك. من يشء يف يشاركه ال إذ ﴾٢٣ يُش 

ُ  ُهوَ ﴿(11) ر ﴾ٱل َخَٰلِقُ  ٱّللَّ َارِئُ ﴿ حكمته مقتىض عىل لألشياء املقدِّ  التفاوت من بريئا   هلا املوجد ﴾ٱِل 

ُِر  ﴿ َمآءُ  ََلُ ﴿ أراد كام وكيفياهتا لصورها وجدامل ﴾ٱل ُمَصو  س 
َ َنَٰ   ٱۡل  ُس   ََلُۥ يَُسب ِحُ ﴿ املعاين حماسن عىل دالة ألهنا ﴾ٱۡل 

َمََٰوَٰتِ  ِف  َما ۡرِضي  ٱلسَّ
َ َِكيمُ  ٱل َعزِيزُ  وَُهوَ ﴿ كلها النقائص عن لتنزهه ﴾َوٱۡل   فإهنا ،بأُسها للكامالت اجلامع ﴾٢٤ ٱۡل 

 والعلم. قدرةال يف الكامل إىل راجعة

 احلرش سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 املمتحنة سورة

 آية عرشة ثالث وآيها َية،دنم

َها﴿ (4)  يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ِي َتتَِّخُذوا   َل  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  َعُدو 

َِلَآءَ  وََعُدوَُّكم   و 
َ
 ،بلتعة أيب بن حاطب يف نزلت ﴾أ

 كتب مكة أهل يغزو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن علم ملا فإنه

ذوا يريدكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن إليهم  ،حذركم َفخ 

 فنزل ،املطلب بني موالة سارة مع كتابه وأرسل

 الصالة عليه اهلل رسول فأعلم السالم هعلي جربيل

 وعامرا   عليا   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فبعث ،والسالم

 تعاىل اهلل ريض مرثد وأبا واملقداد والزبري وطلحة

 خاخ روضة تأتوا حتى انطلقوا :وقال ،عنهم

 ظعينة هبا فإن (واملدينة مكة بني مكان اسم)

 كتاب معها (اهلودج يف دامت ما املرأة وهي)

 فإن ،وخلُّوها منها فخذوه ،مكة أهل إىل حاطب

 هناك( )أي: ثمة فأْدَركوها ،عنقها فارضبوا أبت

وا ،أنكرت( )أي: فجحدت  )أي: عقيصتها من فأخرجته ،السيف عنه تعاىل اهلل ريض عيل فسلَّ  ،بالرجوع فهمُّ

 منذ كفرت ما اهلل! رسول يا :فقال عليه؟ محلك ما :وقال حاطبا   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فاستحرض ،(شعرها ضفرية

 من فيهم يل وليس (منهم لست )أي: قريش يف ملصقا   امرأ كنت ولكني ،نصحتك منذ غششتك وال ،أسلمت  

قه ،شيئا   عنهم يغني ال كتايب أن علمت   وقد ،(إحسانا   )أي: يدا   عندهم آخذ أن فأردت ،أهيل حيمي  فصدَّ

َِ  إََِل ِهم تُل ُقونَ ﴿ تعاىل[ اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] وعذره ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  باملكاتبة. املودة إليهم ت فضون ﴾بِٱل َمَودَّ

ِنَ  َجآَءُكم بَِما َكَفُروا   َوقَد  ﴿ املودة بسبب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إخبار أو َق ِ  م   من أي: ﴾ِإَويَّاُكم   ٱلرَُّسوَل  ُُي رُِجونَ  ٱۡل 

ن﴿ مكة
َ
ِمنُوا   أ ِ  تُؤ  تُم   ُكنتُم   إِن﴿ به تؤمنوا بأن ﴾َرب ُِكم   بِٱّللَّ ا﴿ أوطانكم عن ﴾َخرَج   َوٱب تَِغآءَ  َسبِيِل  ِف  ِجَهَٰد 
ونَ ﴿ للخروج علة ﴾َمر َضاِت   َِ  إََِل ِهم تُِِسُّ  بسبب اإلخبار أو ،املودة إُسار يف لكم طائل أيُّ  :معناه ﴾بِٱل َمَودَّ

نَا  ﴿ املودة؟
َ
لَمُ  َوأ ع 

َ
ٓ  أ َفي تُم   بَِما خ 

َ
ٓ  أ لَنتُم    َوَما ع 

َ
َعل هُ  َوَمن﴿ منكم أي: ﴾أ  َضلَّ  َفَقد  ﴿ االختاذ يفعل :أي ﴾ِمنُكم   َيف 

بِيلِ  َسَوآءَ   أخطأه. ﴾١ ٱلسَّ

َها﴿ :تعاىل فقوله عنه تعاىل اهلل ريض بلتعة أيب بن حاطب يف نزلت اآلية هذه أن علمنا لقد )أقول: يُّ
َ
أ  َيى

ِينَ  ِي َتتَِّخُذوا   َل  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ َِلَآءَ  وََعُدوَُّكم   َعُدو  و 
َ
َِ  إََِل ِهم تُل ُقونَ  أ ِنَ  َجآَءُكم بَِما َكَفُروا   َوقَد   بِٱل َمَودَّ َق ِ  م   ﴾ٱۡل 

¬ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

ڑڑژژڈڈڎڎ

ڳڳڳگگگگکککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ےھھھھہہہہۀۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىېېې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئجئییی
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 اهلل رشع الذين وللمؤمنني والسالم الصالة عليه ولرسوله تعاىل هلل حماربون هم الذين والكفار املرشكني يعني

 وتوده حتبه ،الكافرين من ،املؤمنني غري من ا  وحمب صديقا   تتخذ أن أخي يا فاحذر .ومقاطعتهم عداوهتم تعاىل

 ضد واملواالة واملحبة الصداقة هذه ،إيامنية عالقة وبينه بينك ليس كان وإن الدنيوية. مصلحتك أجل من

 عن بعيدين املؤمنون يكون أن جالله جل تعاىل اهلل نرجو ،يشعر أن دون يقتله للجسد السم مثل فهي ،اإليامن

 القلب موضعها التي الدينية واملحبة واإليامن ،الدين حساب عىل ليست املعاملة تكون أن إال ،الوصف هذا

ِ﴿إِن تعاىل: قال ومكيدهتم، رشهم من خوفا   عاملتهم إذا وكذلك جائز، فهذا
ِِل 

َ
 [18 عمران: آل] ﴾اةِ قَِتُِِمِْهُِنِْمِنِواقُِتِ تَِِنِْأ

 .(باإليامن مطمئن وقلبك

َدآء   لَُكم   يَُكونُوا  ﴿ بكم يظفروا ﴾َيث َقُفوُكم   إِن﴿ (1) ع 
َ
 َويَب ُسُطٓوا  ﴿ إليهم املودة إلقاء ينفعكم وال ﴾أ

ي ِدَيُهم   إََِل ُكم  
َ
ل ِسنَتَُهم أ

َ
وٓءِ  َوأ وا  ﴿ والشتم كالقتل يسوؤكم؛ بام ﴾بِٱلسُّ ُفُرونَ  لَو   َوَودُّ  ارتدادكم. ومتَنَّوا ﴾٢ تَك 

ر َحاُمُكم   تَنَفَعُكم   لَن﴿ (1)
َ
َلَُٰدُكم    َلٓ وَ ﴿ قراباتكم ﴾أ و 

َ
 يَو مَ ﴿ ألجلهم املرشكني ت والون الذين ﴾أ

ِصُل  ٱل قَِيََٰمةِ  ق ﴾بَي نَُكم    َيف  رّ  ،اهلول من (بكم حلَّ  )أي: َعراكم بام بينكم ي فرِّ  لكم فام ،بعض من بعضكم فيف 

ُ ﴿ غدا   منكم يفرُّ  ملن تعاىل اهلل حقَّ  اليوم ترفضون َملُونَ  بَِما َوٱّللَّ  عليه. فيجازيكم ﴾٣ بَِصۡي   َتع 

وََن  لَُكم   ََكنَت   قَد  ﴿ (1) س 
ُ
ِينَ  إِب َرَٰهِيمَ  ِفٓ ﴿ قدوة   ﴾َحَسنَة   أ ۥٓ  َوٱَّلَّ ِمِهم   قَالُوا   إِذ   َمَعُه  ﴾ِمنُكم   بَُرَٰٓءُؤا   إِنَّا لَِقو 

ا﴿ بريء َجيع بُُدونَ  َوِممَّ ِ  ُدونِ  ِمن َتع  نَا ٱّللَّ  نعَتدُّ  فال ،وبه بكم أو ،كمبمعبود أو ،بدينكم :أي ﴾بُِكم   َكَفر 

ََٰوَُ  َوبَي نَُكمُ  بَي نَنَا َوبََدا﴿ وآهلتكم بشأنكم َضآءُ  ٱل َعَد َغ  ا َوٱِل  بَد 
َ
َٰ  أ ِمنُوا   َحّتَّ ِ  تُؤ  ۥٓ  بِٱّللَّ َدهُ  العداوة فتنقلب ﴾وَح 

َل  إِلَّ ﴿ وحمبة ألفة والبغضاء بِيهِ  إِب َرَٰهِيمَ  قَو 
َ
فَِرنَّ  ِۡل تَغ  س 

َ
َوَن ﴿ :قوله من اء  استثن ﴾لََك  َۡل س 

ُ
 استغفاره فإن ﴾َحَسَنة   أ

وا أن ينبغي مما ليس الكافر ألبيه ٓ ﴿ إياه وعدها ملوعدة أو ،النهي قبل كان فإنه ،به يأتسَّ لُِك  َوَما م 
َ
ِ  ِمنَ  لََك  أ  ٱّللَّ

ء ي  ِمن  هو بل ،باهأ ليس أنه السنة أهل اتفق :اآللويس قال) والسالم الصالة عليه إبراهيم قول متام من ﴾ََش 

بَّنَا﴿ (عمه نَب نَا ِإَوََل َك  تََوَّكَّ نَا َعلَي َك  رَّ
َ
 تعاىل اهلل من أمر   أو االستثناء. قبل بام متصل ﴾٤ ٱل َمِصۡيُ  ِإَوََل َك  أ

 الكفار. وبني بينهم العالئق قطع من به وّصاهم ملا تتميام   يقولوه بأن للمؤمنني

ِينَ  فِت نَة   َُت َعل نَا َل  َربَّنَا﴿ (1) فِر  ﴿ نتحمله ال بعذاب فيفتنونا علينا تسلِّطهم بأن ﴾َكَفُروا   ل َِّلَّ  ﴾نَلَا َوٱغ 

ٓ  ﴿ منا فرط ما نَت  إِنََّك  َربَّنَا
َ
َِكيمُ  ٱل َعزِيزُ  أ ل جيري بأن حقيقا   كان كذلك كان ومن ﴾٥ ٱۡل   الداعي. وجييب املتوكِّ
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َوَن  فِيِهم   لَُكم   ََكنَ  لََقد  ﴿ (6) س 
ُ
 ﴾َحَسنَة   أ

 عليه بإبراهيم التأيسِّ  عىل احلثِّ  ملزيد تكرير

َ  يَر ُجوا   ََكنَ  ل َِمن﴿ والسالم الصالة َو مَ  ٱّللَّ  َوٱَل 
 يرتك أن ملؤمن ينبغي ال أنه عىل يدل وهو ﴾ٱٓأۡلِخَر  

ؤذ ن   َتْركه وأنَّ  ،هبم التأيس ْشع ر( )أي: م   بسوء م 

َ  فَإِنَّ  َيتََولَّ  َوَمن﴿ العقيدة َِميدُ  ٱل َغِنُّ  ُهوَ  ٱّللَّ  ﴾٦ ٱۡل 
 الكفرة. به ي وعد بأن جدير فإنه

ُ  َعَس ﴿ (7) ن ٱّللَّ
َ
َ  بَي نَُكم   ََي َعَل  أ ِينَ  َوبَي   ٱَّلَّ

تُم ِن ُهم َعَدي  َ    م  وَدَّ وا الَ  نزل ملّا ﴾مَّ ذ   عادى َتتَّخ 

 فوعدهم منهم، وتربؤوا املرشكني أقارهبم املؤمنون

 وصاروا أكثرهم سلمأ إذ وأنجز، بذلك تعاىل اهلل

ُ ﴿ أولياء هلم ُ ﴿ ذلك عىل ﴾قَِدير    َوٱّللَّ  َغُفور   َوٱّللَّ
 ومل ا قبل   من مواالهتم يف منكم فرط مل ا ﴾٧ رَِّحيم  

م. ميل من قلوبكم يف بقي ح   الرَّ

َُٰكمُ  لَّ ﴿ (8) ُ  َين َهى ِينَ  َعنِ  ٱّللَّ  يَُقَٰتِلُوُكم   لَم   ٱَّلَّ
ِينِ  ِف  ِن مُُي رُِجوكُ  َولَم   ٱِل  َٰرُِكم   م   ينهاكم ال :أي ﴾دَِي

ة عن ن﴿ هؤالء مربَّ
َ
وُهم   أ ِسُطٓوا   َتََبُّ َ  إِنَّ ﴿ العدل :أي بالقسط؛ إليهم وت فضوا ﴾إََِل ِهم    َوُتق   َُيِبُّ  ٱّللَّ

ِسِطيَ  مت العزى عبد بنت قتيلة أن روي العادلني. ﴾٨ ٱل ُمق   اهلل ريض بكر أيب بنت أسامء بنتها عىل مرشكة   َقد 

 .[تعاىل اهلل رمحهام املسند يف أمحد مامواإل البخاري اإلمام أخرجه] فنزلت بالدخول هلا تأذن ومل ْلهاَتْقبَ  فلم ،هبدايا عنهام تعاىل

َُٰكمُ  إِنََّما﴿ (9) ُ  َين َهى ِينَ  َعنِ  ٱّللَّ َٰتَلُوُكم   ٱَّلَّ ِينِ  ِف  َق رَُجوُكم ٱِل  خ 
َ
ِن َوأ َٰرُِكم   م  ى  َوَظََٰهُروا   دَِي َراِجُكم   ََعَ  ﴾إِخ 

جني أعانوا وبعضهم ،املؤمنني إخراج يف سعوا بعضهم فإن ،مكة كمرشكي ن﴿ املخر 
َ
َُّهم   َوَمن تََولَّو ُهم    أ  َيتََول

َلىئَِك  و 
ُ
َٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ  موضعها. غري يف الوالية لوضعهم ﴾٩ ٱلظَّ

َها﴿ (40) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ِمَنَُٰت ٱل مُ  َجآَءُكمُ  إِذَا َءاَمنُٓوا   ٱَّلَّ تَِحنُوُهنَّ   ُمَهَِٰجَرَٰت   ؤ  َغلِّب بام فاختربوهنَّ  ﴾فَٱم   عىل ي 

يامن يف ألسنَتهنَّ  قلوهبنَّ  موافقةَ  ظنكم ُ ﴿ اإل  لَمُ  ٱّللَّ ع 
َ
تُُموُهنَّ  فَإِن  ﴿ قلوهبنَّ  يف ما عىل املطَّلع   فإنه ﴾بِإِيَمَٰنِِهنَّ   أ  َعلِم 

ِمَنَٰت    وإنام .العالمات( )أي: األمارات وظهور باحللف الغالب الظن وهو حتصيله؛ يمكنكم الذي العلمَ  ﴾ُمؤ 

ارِي  إَِل  تَر ِجُعوُهنَّ  فََل ﴿ به العمل وجوب يف كالعلم بأنه إيذانا   علام   َساّمه  لقوله ،الكفرة أزواجهنَّ  إىل :أي ﴾ٱل ُكفَّ

َُّهم   ِحل    ُهنَّ  َل ﴿ :تعاىل  والثاين ،الفرقة حلصول األول أو واملبالغة. طابقةللم والتكرير ﴾لَُهنَّ   ََيِلُّونَ  ُهم   َوَل  ل

ٓ  َوَءاتُوُهم﴿ االستئناف عن للمنع ا نَفُقوا    مَّ
َ
 عىل :جرى احلديبية صلح ألن وذلك املهور. من إليهنَّ  دفعوا ما ﴾أ

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ
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ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھھھہہہہۀۀ

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ
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ر فلام رددناه. منكم جاءنا من أن ن َعلَي ُكم   ُجنَاحَ  َوَل ﴿ رهنَّ مهو ردُّ  لزمه عنه النهي لورود ردهنَّ  عليه تعذَّ
َ
 أ

ٓ ﴿ الكفار أزواجهن وبني بينهن حال اإل سالم فإن ﴾تَنِكُحوُهنَّ  ُجورَُهنَّ   َءاتَي تُُموُهنَّ  إِذَا
ُ
 يف املهر إيتاء رشطَ  ﴾أ

هنَّ  أعطى ما بأن إيذانا   نكاحهن ِسُكوا   َوَل ﴿ املهر مقام يقوم ال أزواج  َكَوافِرِ  بِعَِصمِ  ُتم 
 )أي: تعتصم بام ﴾ٱل 

ك ٓ  لُوا    َ َوس  ﴿ املرشكات نكاح عىل امل قام عن املؤمنني هني واملراد ؛وَسَبب   َعْقد   من الكافرات به (تتمسَّ تُم   َما نَفق 
َ
 ﴾أ

ٓ  لُوا    َ َول يَس  ﴿ بالكفار الالحقات نسائكم مهور من نَفُقوا    َما
َ
َٰلُِكم  ﴿ املهاجرات أزواجهم مهور من ﴾أ مُ  َذ  ُحك 

 ِ ُ  بَي نَُكم    ََي ُكمُ ﴿ اآلية يف ذ كر ما َجيع يعني ﴾ٱّللَّ  وعال. جل حكمته تقتضيه ما يرشع ﴾١٠ َحِكيم   َعلِيمن  َوٱّللَّ

ء  ﴿ منكم وانفلَت  سبقكم وإن ﴾فَاتَُكم   ِإَون﴿ (44) ِن   ََش  َوَِٰجُكم   م  ز 
َ
ارِ  إَِل  أ ُكفَّ

 من أحد ﴾ٱل 

ء   أو .(أحد من أعم «يشء» كلمة )أقول: أزواجكم  :أي ـ عقبتكم فجاءت ﴾ب تُم  َفَعاقَ ﴿ مهورهن من يَشْ

ِينَ  اتُوا    َ َف ﴿ املهر أداء من ـ نوبتكم َوَُٰجُهم ذََهبَت   ٱَّلَّ ز 
َ
ِث َل  أ ٓ  م  نَفُقوا    َما

َ
رة مهر من ﴾أ  زوجها تؤتوه وال املهاج 

وا أن امل رشكون أبى املتقدمة اآلية نزلت ملا أنه روي الكافر.  كمفات إن معناه :وقيل فنزلت. الكوافر مهر يؤدُّ

َ  وَٱتَُّقوا  ﴿ الغنيمة من الفائت بدل َفآت وا ـ الغنيمة وهي ـ عقبى الكفار من فأصبتم ِيٓ  ٱّللَّ نتُم ٱَّلَّ
َ
ِمُنونَ  بِهِۦ أ  ﴾١١ ُمؤ 

يامن فإن  منه. التقوى يقتيض وعال جلَّ  به اإل 
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َها﴿ (41) يُّ
َ
أ ِمَنَُٰت  َجآَءكَ  إِذَا ٱنلَِّبُّ  َيى  ٱل ُمؤ 

نََك  ى  ُيبَايِع  ن ََعَ
َ
نَ  لَّ  أ ِك  ِ  يُش   يوم نزلت ﴾ا    َشي   بِٱّللَّ

 بيعة من فرغ ملا والسالم الصالة عليه فإنه ،الفتح

نَ  َوَل ﴿ النساء بيعة يف أخذ الرجال ِق   َوَل  يَِس 
نِيَ  تُل نَ  َوَل  يَز  َلََٰدُهنَّ  َيق  و 

َ
 َوَل ﴿ البنات وأدَ  يريد   ﴾أ

تِيَ 
 
َتَٰن   يَأ ََتِينَُهۥ بِبُه  َ بَ  َيف  ي ِديِهنَّ  ي 

َ
ر ُجلِِهنَّ  أ

َ
 ﴾َوأ

 هو لزوجها فتقول املولود تلتقط املرأة كانت)

 يدهيا بني املفرتى بالبهتان كنى منك ولدي

 كذبا   بزوجها تلصقه الذي الولد نع ورجليها

ِصينََك  َوَل ﴿ ([تعاىل اهلل رمحه للنسفي املدارك]  ِف  َيع 
ُروف    قييدوالت هبا. تأمرهنَّ  حسنة يف ﴾َمع 

 تنبيه   به إال يأمر ال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن مع باملعروف

 اخلالق معصية يف خملوق طاعة جيوز ال أنه عىل

ُهنَّ ﴿  الوفاء عىل الثواب بضامن بايعنك إذا ﴾َفبَايِع 

فِر  ﴿ األشياء هبذه َتغ  َ   لَُهنَّ  َوٱس  َ  إِنَّ  ٱّللَّ  َغُفور   ٱّللَّ
 .﴾١٢ رَِّحيم  

َها﴿ (41) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ا   َل  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ا َتتََولَّو  ُ  َغِضَب  قَو م  ة يعني ﴾َعلَي ِهم   ٱّللَّ  أهنا روي إذ اليهود. أو ،الكفار عامَّ

 لكفرهم ﴾ٱٓأۡلِخَرَِ  ِمنَ  يَئُِسوا   قَد  ﴿ ثامرهم من ليصيبوا اليهود واصلوني كانوا املسلمني فقراء بعض يف نزلت

د التوراة يف املنعوت الرسول لعنادهم ،فيها هلم (نصيب ال )أي: حظَّ  ال بأهنم لعلمهم أو ،هبا  باآليات املؤيَّ

ارُ  يَئَِس  َكَما﴿ َحَٰبِ  ِمن   ٱل ُكفَّ ص 
َ
ُقبُورِ  أ

بعثوا أن ﴾١٣ ٱل  ثابوا أو ي   منهم. خري يناهلم أو ي 

 متحنةامل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الصف سورة

 آية عرشة أربع وآيها مكَية، وقيل: مدنَية،

ِ  َسبَّحَ ﴿ (4)  َمََٰوَٰتِ  ِف  َما ّلِلَّ ۡرِضي  ِف  َوَما ٱلسَّ
َ َِكيمُ  ٱل َعزِيزُ  وَُهوَ  ٱۡل   السور بعض يف الق )أقول: ﴾١ ٱۡل 

 يقول كام ،الدوام عىل تعاىل اهلل تسبيح عىل واحلارض املايض بلفظ يدخل حتى «حيسبِّ » بعضها ويف «سبَّح»

 .(عنهم تعاىل اهلل ريض أولياؤنا
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َها﴿ (1) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى َعلُونَ  َل  َما َتُقولُونَ  لِمَ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  األعامل حبأ علمنا لو :قالوا املسلمني أن روي ﴾٢ َتف 

َ  إِنَّ ﴿ تعاىل: اهلل فأنزل وأنفسنا، أموالنا فيه لبذلنا تعاىل اهلل إىل ِينَ  َُيِبُّ  ٱّللَّ ا َسبِيلِهِۦ ِف  يَُقَٰتِلُونَ  ٱَّلَّ  [1 ]الصف: ﴾َصف  

ْوا د   يومَ  فولَّ  .[عنهام تعاىل اهلل ريض عباس ابن عن الطربي أخرجه] فنزلت أ ح 

 فدنسوا ،الغفلة يف وقعوا اهلوى باعهموباتِّ  ،اهلوى بعوااتَّ  همكلُّ  لونيفع ال ما يقولون الذين )أقول:

 من تعاىل باهلل والعياذ ،علم عىل ضالهلم وكان ،الرشعية واملخالفات واملنكرات ،املعايص بفعل أرواحهم

 .(وباطنا   ظاهرا   الرشيف الرشع بأحكام كوالتمسُّ  والثبات احلفظ تعاىل اهلل نسأل اهلدى. بعد الضالل

ت ا َكَُبَ ﴿ (1) ِ  ِعندَ  َمق  ن ٱّللَّ
َ
َعلُونَ  َل  َما َتُقولُوا   أ  قوهلم أن عىل داللة وفيه البغض. أشدُّ  :املقت   ﴾٣ َتف 

 عنه. املنع يف مبالغة ،عظيم كل دونه حيقر من عند كبري خالص مقت   هذا

َ  إِنَّ ﴿ (1) ِينَ  َُيِبُّ  ٱّللَّ نَُّهم﴿ مصطفَّني ﴾اَصف    َسبِيلِهِۦ ِف  يَُقَٰتِلُونَ  ٱَّلَّ
َ
ر ُصوص   ُبن َيَٰن   َكأ هم يف ﴾٤ مَّ  تراصِّ

 فرجة. غري من

ر ﴾لَِقو ِمهِۦ ُموَسَٰ  قَاَل  ِإَوذ  ﴿ (1) ََٰقو مِ ﴿ باذكر مقدَّ ُذونَِن  لِمَ  َي  اخل صْية )أي: باأل ْدرة والرمي بالعصيان ﴾تُؤ 

لَُمونَ  َوقَد﴿ (املنتفخة ن ِ  تَّع 
َ
ِ  رَُسوُل  أ رة حال   واجلملة   املعجزات. من جئتكم بام ﴾م   إََِل كُ  ٱّللَّ  فإن ،لإلنكار مقرِّ

ته العلم ا﴿ العلم لتحقيق «َقدْ »و إيذاءه. ويمنع تعظيمه يوجب بنبوَّ َزاغَ ﴿ احلق عن ﴾َزاُغوٓا   فَلَمَّ
َ
ُ  أ  ﴾قُلُوبَُهم    ٱّللَّ

 ،الكفر عىل جيربه وال اإليامن عىل عبده جيرب ال تعاىل اهلل )أقول: الصواب إىل وامليل احلق قبول عن رَصَفها

ُ ﴿ (قلوهبم تعاىل اهلل فأزاغ ،أوال   منهم الزيغ حصل ولكن ِدي َل  َوٱّللَّ وصلة هداية ﴾٥ ٱل َفَِٰسقِيَ  ٱل َقو مَ  َيه   إىل م 

 اجلنة. إىل أو احلق معرفة
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يَمَ  ٱب نُ  ِعيَس  قَاَل  ِإَوذ  ﴿ (6)  َٰبَِنٓ  َمر   َي
ىءِيَل  َر  موسى قال كام «َقْوم   َيا» :قلي مل ولعله ﴾إِس 

 إِن ِ ﴿ فيهم له َنسَب  ال ألنه والسالم الصالة عليه
ِ  رَُسوُل  ق ا إََِل ُكم ٱّللَّ ِ َصد  َ  ل َِما مُّ  ِمنَ  يََديَّ  َبي 
َٰةِ  َرى َۢا ٱِلَّو  َ ِ َمني مل ا تصديقي حال يف ﴾َوُمبَش   من تقدَّ

ِت  بِرَُسول  ﴿ وتبشريي ،التوراة
 
ِدي ِمنَۢ  يَأ ۥٓ ٱ َبع  ُمُه  س 

َُد   ۡح 
َ
 واملعنى والسالم. الصالة عليه حممدا   يعني ﴾أ

 فَذَكرَ  وأنبيائه. تعاىل اهلل بكتب التصديق ديني أن

َل   ،النبيونَ  به حكم الذي املشهورة الكتب أوَّ

ا﴿ املرسلني خاتم هو الذي والنبيَّ   َجآَءُهم فَلَمَّ
َي َِنَٰتِ  ر   َهََٰذا قَالُوا   بِٱِل  بِي   ِسح   ما إىل اإل شارة ﴾٦ مُّ

 للمبالغة. سحرا   وتسميته إليه. أو ،به جاء

لَمُ  َوَمن  ﴿ (7) ظ 
َ
نِ  أ ََتَىَٰ  ِممَّ ِ  ََعَ  ٱف   ٱل َكِذَب  ٱّللَّ

َعى  وَُهوَ  َِٰم   إَِل  يُد  َل ِس 
 ممن أظلم أحد ال :أي ﴾ٱۡل 

يَّت ه الظاهر   اإل سالم إىل يدعى  خري له املقتىض ،حقِّ

 اهلل عىل االفرتاء هإجابت موضع فيضع ،الدارين

ُ ﴿ الثابت ونفي املنفي إثبات يعمُّ  فإنه سحرا . آياته وتسمية والسالم الصالة عليه رسوله بتكذيب تعاىل  َل  َوٱّللَّ
ِدي َٰلِِميَ  ٱل َقو مَ  َيه   فالحهم. فيه ما إىل يرشدهم ال ﴾٧ ٱلظَّ

ِف  يُرِيُدونَ ﴿ (8) ِ  نُورَ ﴿ ليطفؤا االفرتاء نيريدو أو يطفئوا. أن يريدون :أي ﴾وا    ُ َِلُط   ،دينَه :يعني ﴾ٱّللَّ

َٰهِِهم  ﴿ حجته أو ،كتابه أو ف َو
َ
ُ ﴿ فيه بطعنهم ﴾بِأ ه   غايت ه   مبلِّغ   ﴾نُورِهِۦ ُمتِمُّ  َوٱّللَّ  َكرِهَ  َولَو  ﴿ وإعالئه بنرْش 

َٰفُِرونَ   هلم. إرغاما   ﴾٨ ٱل َك

ِيٓ  ُهوَ ﴿ (9) ر َسَل  ٱَّلَّ
َ
َق ِ  َودِينِ ﴿ باملعجزة أو ،قرآنبال ﴾بِٱل ُهَدىَٰ  رَُسوََلُۥ أ ِهَرهُۥ﴿ احلنيفية وامللَّة ﴾ٱۡل   َِلُظ 

ِينِ  ََعَ  ُِكونَ  َكرِهَ  َولَو  ﴿ األديان َجيع عىل لي عليه ﴾َُك ِهِۦ ٱِل   الرشك. وإبطال التوحيد حمض من فيه ملا ﴾٩ ٱل ُمش 

َها﴿ (44ـ40) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ُدلُُّكم   َهل   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ

َ
َٰ  أ ِن   تُنِجيُكم تَِجََٰرة   ََعَ َِلم   َعَذاب   م 

َ
ِمنُونَ  ١٠ أ ِ  تُؤ   بِٱّللَّ

ِ  َسبِيلِ  ِف  َوتَُجَِٰهُدونَ  َورَُسوَِلِۦ َٰلُِكم   ٱّللَّ َو م 
َ
نُفِسُكم    بِأ

َ
يامن بني اجلمع وهو للتجارة؛ مبنيِّ  استئناف   ﴾َوأ  اإل 

هم. كامل إىل املؤدي واجلهاد َٰلُِكم  ﴿ يرتك ال مما ذلك بأن إيذانا   اخلرب بلفظ جيء وإنام ،األمر به واملراد عزِّ  َذ
ك ر ما يعني ﴾لَُّكم   َخۡي    يامن من ذ  لَُمونَ  ُكنتُم   إِن﴿ واجلهاد اإل   ال اجلاهل   إذ ،العلم أهل من كنتم إن ﴾١١ َتع 

ْعَتدُّ   بفعله. ي 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳگگگگکککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

ےھھھھہہہہۀۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ

جحمجحجيثىثمثجثيتىتمتخت

 جضمصحصمسخسحسجسمخحخجخمح
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فِر  ﴿ (41) ِخل ُكم   ذُنُوبَُكم   لَُكم   َيغ  َٰت   َويُد  ن َهَٰرُ  تَِهاََت   ِمن َُت رِي َجنَّ
َ َٰتِ  ِف  َطي ِبَة   َوَمَسَِٰكنَ  ٱۡل  ن    َجنَّ  َعد 

َٰلَِك  زُ  َذ ك رَ  ما إىل اإلشارة ﴾١٢ ٱل َعِظيمُ  ٱل َفو   اجلنة. وإدخال املغفرة من ذ 

َرىَٰ ﴿ (41) خ 
ُ
 ﴾َُتِبُّوَنَها﴿ ويف حمبوبة. عاجلة أخرى نعمة   املذكورة النعمة هذه إىل ولكم ﴾َُتِبُّوَنَها   َوأ

ِنَ  نََص   ﴿ اآلجل عىل العاجل يؤثرون أهنمب تعريض ِ  م  ِ ﴿ عاجل ﴾قَرِيب    َوَفت ح   ٱّللَّ ِ ِمنِيَ  َوبَش   كأنه ﴾١٣ ٱل ُمؤ 

نوا :قال دوا آم  هم ،املؤمنون أهيا وجاه  ْ  وآجال . عاجال   عليهام وعدهتم بام اهلل رسول يا وبرشِّ

َها﴿ (41) يُّ
َ
ِينَ  َيىأ نَص  ُكونُوٓا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ

َ
ِ  ارَ أ يَمَ  ٱب نُ  ِعيَس  قَاَل  َكَما ٱّللَّ ِ  َمر  َحَوارِي 

نَصارِيٓ  َمن   نَ   لِل 
َ
 إَِل  أ

  ِ ها   نديج   َمنْ  :أي ﴾ٱّللَّ ََوارِيُّونَ  قَاَل ﴿ تعاىل؟ اهلل نرصة إىل متوجِّ نَصارُ  ََن نُ  ٱۡل 
َ
ِ   أ  َقاَل  كام هلم قل املراد ﴾ٱّللَّ

يَسى  الصالة عليه عيسى هلم قال حني احلواريون كان كام أنصارا   كونوا أو م.والسال الصالة عليه َمْرَيمَ  ابن ع 

ي َمنْ  :والسالم نَ  به. آمن من أول   وهم ،أصفياؤه واحلواريون .هللا إ ىَل  َأْنصار   وكانوا ،البياض وهو احلََور   م 

آئَِفة   اَمنَت  َ َف ﴿ رجال   عرش اثني ِنَۢ  طَّ ىءِيَل  بَِنٓ  م  َر نَا﴿ والسالم الصالة عليه بعيسى :أي ﴾آئَِفة   طَّ  َوَكَفَرت إِس  يَّد 
َ
 فَأ

ِينَ  َٰ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ِهِم   ََعَ بَُحوا  ﴿ والسالم الصالة عليه عيسى رفع بعد وذلك ،وباحلرب باحلجة ﴾َعُدو  ص 
َ
 فَأ

 غالبني. فصاروا ﴾١٤ َظَِٰهرِينَ 

ِِوانُِاوَِعَِتَِ﴿وَِ :فقال وعال جل بنار عليها وحّثنا ،اإلعانة إىل حمتاج وعال جل اهلل عباد كل )أقول: ِِالََِِْعَ ِبن
 وماهذه ،به مؤيد ملسو هيلع هللا ىلص ونبيه ،العاملني رب ألنه العاملني عن غني وعال جل فاهلل هذا وعىل [1 ]املائدة: ى﴾وَِقِْالِ وَِ

 تعاىل اهلل بادع ن َوجه وإذا ،تعاىل اهلل إىل اهلل عباد يوجهون الذين حيب تعاىل اهلل إن ،لفائدتنا إال والتأييد النرصة

 والفائدة عبوديتنا، وحققنا وظيفتنا، أدينا نكون والسالم الصالة عليه ورسوله تعاىل اهلل إىل ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى وأمة

 .(التوفيق تعاىل اهلل ذلك.نسأل عىل متعاونني معينني نكون أن فالبد ،إلينا تعود

 الصف سورة يف تعاىل اهلل رمحه بيضاويال تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 اجلمعة سورة

 آية عرشة إحدى وآيها َية،دنم

ِ  يَُسب ِحُ ﴿ (4) َمََٰوَٰتِ  ِف  َما ّلِلَّ  ِف  َوَما ٱلسَّ
ۡرِض 
َ  احلديد سورة أول يف تفسريها سبق ﴾ٱۡل 

 يزول وال يشء كل يملك الذي )أي: ﴾ٱل َملِِك ﴿

وِس ﴿ (ملكه عنه  عام النزاهة يف البالغ ﴾ٱل ُقدُّ

َعزِيزِ ﴿ نقصانا   يوجب
َِكيمِ  ٱل    ﴾١ ٱۡل 

ِي ُهوَ ﴿ (1) ِ  ِف  َبَعَث  ٱَّلَّ ِي  م 
ُ  يف :أي ﴾نَ   ٱۡل 

 يقرؤون وال يكتبون ال أكثرهم ألن ،العرب

ِن ُهم   رَُسول  ﴿ يا   َجلتهم من :أي ﴾م   مثلهم أمِّ

َٰتِهِۦ َعلَي ِهم   َيت لُوا  ﴿  مل مثلهم أميا   كونه مع ﴾َءاَي

ِيِهم  ﴿ تعلُّم وال قراءة منه ي عهد  خبائث من ﴾َويَُزك 

م القرآن يف أحيانا   )أقول: واألعامل العقائد  تقدَّ

 إذا العقيدة أن عىل يدل وهذا ،األعامل عىل العقائد

 َوُيَعل ُِمُهمُ ﴿ (عليها بني ما لاألعام من صحَّ  صحت
َمةَ  ٱل ِكَتََٰب  ِك   لكفاه معجزة سواه له يكن مل ولو واملعقول. املنقول من الدين معامل أو والرشيعة. القرآن ﴾َوٱۡل 

بِي   َضَلَٰل   لَِف  َقب ُل  ِمن ََكنُوا   ِإَون﴿  نبي إىل احتياجهم لشدة بيان وهو اجلاهلية. وخبث الرشك من ﴾٢ مُّ

م ملا وإزاحة   ،هميرشد توهَّ  معلِّم. من ذلك تعلَّم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن ي 

يِّنَي. عىل عطف ﴾ِمن ُهم   َوَءاَخرِينَ ﴿ (1)  دعوته فإنَّ  ،الدين يوم إىل الصحابة بعد جاؤوا الذين هم أو اأْل مِّ

ا﴿ اجلميع يعمُّ  وتعليمه  األمر هذا من متكينه يف ﴾َعزِيزُ ٱل   وَُهوَ ﴿ وسيلحقون بعد   هبم يلحقوا مل ﴾بِِهم    يَل َحُقوا   لَمَّ

َِكيمُ ﴿ للعادة اخلارق  وتعليمه. اختياره يف ﴾٣ ٱۡل 

َٰلَِك ﴿ (1) ُل  َذ ِ  فَض   وعال جل فضل ه ،أقرانه عن والسالم الصالة عليه به امتاز الذي الفضل ذلك ﴾ٱّللَّ

تِيهِ ﴿ ُ ﴿ وعطية تفضال   ﴾يََشآُء   َمن يُؤ  لِ  ذُو َوٱّللَّ  نعيم أو ،الدنيا نعيم دونه ي ستحَقر الذي ﴾٤ ٱل َعِظيمِ  ٱل َفض 

 نعيمهام. أو ،اآلخرة

ِينَ  َمثَُل ﴿ (1) َٰةَ  ُۡح ِلُوا   ٱَّلَّ َرى لِّموها ﴾ٱِلَّو  لِّفوا ع   مل أو ،هبا يعملوا مل ﴾ََي ِملُوَها لَم   ُثمَّ ﴿ هبا العمل وك 

َِمارِ  َكَمثَلِ ﴿ فيها بام ينتفعوا
َۢا   ََي ِمُل  ٱۡل  َفاَر س 

َ
 ٱل َقو مِ  َمثَُل  بِئ َس ﴿ هبا ينتفع وال محلها يف يتعب العلم من كتبا   ﴾أ

ِينَ  بُوا   ٱَّلَّ ِ   َيَٰتِ أَِب َكذَّ  حممد نبوة عىل الدالة تعاىل اهلل بآيات املكذبون اليهود وهم ،كذبوا الذين َمَثل   :أي ﴾ٱّللَّ

 اُۡلُمَعةِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ
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ُ ﴿ والسالم الصالة عليه ِدي َل  َوٱّللَّ َٰلِِميَ  ٱل َقو مَ  َيه   .﴾٥ ٱلظَّ

َها قُل  ﴿ (6) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى دوا أي: ﴾َهاُدٓوا   ٱَّلَّ ُتم   إِن﴿ هتوَّ نَُّكم   زََعم 

َ
َِلَآءُ  أ و 

َ
ِ  أ  كانوا إذ ﴾ٱنلَّاِس  ُدونِ  ِمن ّلِلَّ

ُوا  ﴿ وأحباؤه اهلل أبناء نحن يقولون:  إىل البليَّة دار من وينقلكم يميتكم أن تعاىل اهلل من فتمنَّوا ﴾ٱل َمو َت  َفَتَمنَّ

، املوت هذا ولكن )أقول: زعمكم يف ﴾٦ َصَِٰدقِيَ  ُكنُتم   إِن﴿ لكرامةا حمل  املؤمنني أكثر مرارته وألجل مر 

 .(يطلبونه ال

ۥٓ  َوَل ﴿ (7) نَُه بََدَۢا َيتََمنَّو 
َ
َمت   بَِما أ ي ِديِهم    قَدَّ

َ
موا ما بسبب ﴾أ ُ ﴿ واملعايص الكفر من قدَّ َۢ  َوٱّللَّ  َعلِيُم

َٰلِِميَ   أعامهلم. عىل زهيمفيجا ﴾٧ بِٱلظَّ

ِي ٱل َمو َت  إِنَّ  قُل  ﴿ (8) ونَ  ٱَّلَّ  فتؤخذوا يصيبكم أن خمافةَ  بلسانكم تتمنَّوه أن وختافون ﴾ِمن هُ  تَفِرُّ

َٰقِيُكم    فَإِنَُّهۥ﴿ بأعاملكم وتونه. ال بكم الحق   ﴾ُمَل ع منه فرارهم وكأن َتف  َٰلِمِ  إَِلَٰ  تَُردُّونَ  ُثمَّ ﴿ هبم حلوقه يرسِّ  َع
َهََٰدَِ  بِ ٱل َغي   َملُونَ  ُكنتُم   بَِما َفيُنَب ِئُُكم َوٱلشَّ  عليه. جيازيكم بأن ﴾٨ َتع 
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َها﴿ (9) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى لَوََِٰ  نُودِيَ  إِذَا َءاَمنُوٓا   ٱَّلَّ  ﴾لِلصَّ

نَ  إذا :أي ُُمَعةِ يَو مِ  ِمن﴿ هلا أ ذِّ ي وإنام ﴾ٱۡل  مِّ  س 

 َجعة وأول للصالة. فيه الناس الجتامع َجعة

مَ  ملّا أنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهاَجَّ   قباء نزل املدينة َقد 

 اجلمعة وصىل املدينة دخل ثم ،اجلمعة إىل هبا فأقام

 تعاىل اهلل رمحه البخاري رواه] عوف بن سامل لبني واد   يف

ا  ﴿ [التاريخ يف َعو  رِ  إَِلَٰ  فَٱس 
ِ  ذِك   إليه فامضوا ﴾ٱّللَّ

 )أي: السعَي  فإن ،قليال ( )أي: قصدا   مرسعني

 .الركض( )أي: الَعْدو   دون برسعة( امليش

ْكر  
 بالسعي واألمر الصالة. :وقيل ،اخل طبة :والذ 

َي َع   َوَذُروا  ﴿ وجوهبا عىل يدلُّ  إليها
 واتركوا ﴾ٱِل 

َٰلُِكم  ﴿ املعاملة  تعاىل اهلل ذكر إىل السعي :أي ﴾َذ

 خري اآلخرة نفع فإن ،املعاملة من ﴾لَُّكم   َخۡي   ﴿

لَُمونَ  م  ُكنتُ  إِن﴿ وأبقى  والرش اخلري ﴾٩ َتع 

 العلم. أهل من كنتم إن أو ،احلقيقيني

لَوََُٰ  قُِضيَتِ  فَإِذَا﴿ (40) َيْت  ﴾ٱلصَّ غَ  أ دِّ ر   منها وف 

وا  ﴿ ۡرِض  ِف  فَٱنتَِشُ
َ لِ  ِمن َوٱب تَُغوا   ٱۡل  ِ  فَض  ظ رَ  ملا إطالق   ﴾ٱّللَّ  احلظر بعد األمر َجعل من به واحتجَّ  عليهم. ح 

َ  َوٱذ ُكُروا  ﴿ لإلباحة ا ٱّللَّ وا وال أحوالكم، جمامع يف واذكروه ﴾َكثِۡي  لُِحونَ  لََّعلَُّكم  ﴿ بالصالة ذكره خت صُّ  ﴾١٠ ُتف 

 الدارين. بخري

 :تعاىل قال كام وسؤالنا حسابنا ونذكر اآلخرة إىل تناومهَّ  استعدادنا هنوجِّ  أن املؤمنني معارش علينا )أقول:

ِؤُِسِِْمَِِمِْهُِنِ إنِِمِْهُِوفُِقِن﴿وَِ
ُ  واحلج إليها والسعي واجلمعة الصالة من ،املحمدية الرشيعة عن [11 الصافات:] ﴾ونَِول

 .(العبادات من ذلك وغري والذكر والصوم والزكاة

ا   ِإَوذَا﴿ (44) و 
َ
و   تَِجََٰرَ   َرأ

َ
و ا أ وٓا   لَه   ،للجمعة ُيطب كان والسالم الصالة عليه أنه روي ﴾إََِل َها ٱنَفضُّ

ت  رواه واحلديث] فنزلت. ،رجال   عرش اثني إال إليهم الناس فخرج ،الطعام حتمل (إبل )أي: عري   عليه فمرَّ

 كانوا الذي الطبل   اللهو من املراد فإن ،املقصودة ألهنا الكناية برد التجارة وإفراد .[تعاىل اهلل رمحهام ومسلم البخاري

 أن عىل للداللة أو ،ورؤيته الطبل سامع ملجرد انفض من منهم أن عىل للداللة والرتديد العري. به يستقبلون

 إىل االنفضاض كان مذموما   كان إذا هبا واالنتفاع إليها احلاجة مع التجارة إىل (الذهاب )أي: االنفضاض

ا   َوتََرُكوكَ ﴿ إليه انفضوا هلوا   رأوا وإذا ،إليها انفضوا جتارة رأوا إذا تقديره :وقيل بذلك. َأوىل اللهو  :أي ﴾قَآئِم 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

 ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ
 

 الُمَنافُِقونَ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئەئەئائائىىېېېې

 ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
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ِ  ِعندَ  َما قُل  ﴿ املنرب عىل ِنَ  َخۡي   ﴿ الثواب من ﴾ٱّللَّ وِ  م  ه 
ق   ذلك فإن ﴾ٱِل َِجََٰرَِ   َوِمنَ  ٱللَّ  ما بخالف ،خملَّد   حمقَّ

ون ُ ﴿ نفعهام من تتومهَّ ُ  َوٱّللَّ َٰزِقِيَ  َخۡي  لوا ﴾١١ ٱلرَّ  منه. الرزق واطلبوا عليه فتوكَّ

 اجلمعة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد ياتاآل معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 املنافقون سورة

 آية عرشة إحدى وآيها َية،دنم

َهدُ  قَالُوا   ٱل ُمَنَٰفُِقونَ  َجآَءكَ  إِذَا﴿ (4)  ِ   لَرَُسوُل  َك إِنَّ  نَش  لم   عن إخبار   الشهادة   ﴾ٱّللَّ  وهو ،الشهود من ع 

ق ولذلك ،واالطالع احلضور هَبم به املشهودَ  صدَّ ُ ﴿ :بقوله ،الشهادة يف وكذَّ لَمُ  َوٱّللَّ ُ  لَرَُسوَُلُۥ إِنََّك  َيع   َوٱّللَّ
َهدُ  َِٰذبُونَ  ٱل ُمَنَٰفِقِيَ  إِنَّ  يَش   ذلك. يعتقدوا مل ألهنم ﴾١ لََك

َُذٓوا  ﴿ (1) ي َمَٰنَُهم   ٱَّتَّ
َ
 بالتوكيد احللف جمرى يف جتري فإهنا ،هذه شهادهتم أو ،الكاذب َحلفهم ﴾أ

وا  ﴿ والسبي القتل من وقاية   ﴾ُجنَّة  ﴿ ِ   َسبِيلِ  َعن فََصدُّ َملُونَ  ََكنُوا   َما َسآءَ  إِنَُّهم   ٱّللَّ هم نفاقهم من ﴾٢ َيع   وصدِّ

 .(إعراضهم )أي:

َٰلَِك ﴿ (1) م. الكالم إىل شارة  إ ﴾َذ  املذكورة احلال إىل أو أعامهلم. سوء عىل الشاهد القول ذلك أي: املتقدِّ

نَُّهم  ﴿ (باإليامن االستتار )أي: باإليامن واالستجنان والكذب النفاق من
َ
 ثُمَّ ﴿ َظاهرا   آمنوا أهنم بسبب ﴾َءاَمنُوا   بِأ

واَكفَ  ث مَّ  آية، رأوا إذا آَمن وا أو ُسا . ﴾َكَفُروا   َٰ  َفُطبِعَ ﴿ شبهة   شياطينهم من سمعوا حيثام ر   حتى ﴾قُلُوبِِهم   ََعَ

نوا َقُهونَ  َل  َفُهم  ﴿ فيه فاستحكموا أعتادوه( )أي: الكفر عىل مترَّ يامن حقيقة ﴾٣ َيف   صحته. يعرفون وال اإل 

تَُهم   ِإَوذَا﴿ (1) ي 
َ
ِجبُكَ  َرأ َساُمُهم    ُتع  ج 

َ
سن   )أي: وصباحتها لضخامتها ﴾أ َمع   َيُقولُوا   ِإَون﴿ (وَجاهلا هاح   تَس 

لِِهم     رسول جملس حيرض فصيحا   جسيام   أيبر  ابن وكان كالمهم. وحالوة (ألسنتهم انطالق )أي: لذالقتهم ﴾لَِقو 

نَُّهم  ﴿ كالمهم إىل ويصغي هياكلهم فتعجبه ،مثله َجع   يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
َ
َسنََّدَ    ُخُشب   َكأ  بأخشاب مشبَّهني :أي ﴾مُّ

ب»الـ :وقيل والنظر. العلم عن خالية أشباحا   كوهنم يف احلائط إىل مسنَّدة بةمنصو ش   وهي ،خشباء َجع «خ 

رَ  التي اخلشبة َها ن خ  بِّهوا ،َجْوف   واقعة   :أي ﴾َعلَي ِهم    َصي َحة   ُكَّ  ََي َسبُونَ ﴿ املخرب وقبح املنظر حسن يف هبا ش 

َذر ُهم    ٱل َعُدوُّ  ُهمُ ﴿ (خوفهم )أي: وهلعهم جل ْبنهم ،عليهم َٰتَلَُهمُ ﴿ للمنافقني الضمري ﴾فَٱح  ُ   َق  دعاء   ﴾ٱّللَّ

َٰ ﴿ بذلك عليهم يدعوا أن للمؤمنني تعليم أو يلعنهم. أن وعال جل ذاته من طلب وهو عليهم، نَّ
َ
فَُكونَ  أ  ﴾٤ يُؤ 

 احلق. عن ي رَصفون كيف
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ا   لَُهم   قِيَل  ِإَوذَا﴿ (1) فِر   َتَعالَو  تَغ   رَُسوُل  م  لَكُ  يَس 
 ِ ا   ٱّللَّ و   واستكبارا   إعراضا   َعَطفوها ﴾رُُءوَسُهم   لَوَّ

تَُهم  ﴿ ذلك عن ي 
َ
ونَ  َوَرأ ضون ﴾يَُصدُّ  عن ي عر 

َِبُونَ  وَُهم﴿ االستغفار تَك  س   االعتذار. عن ﴾٥ مُّ

َفر َت  َعلَي ِهم   َسَوآءن ﴿ (6) تَغ  س 
َ
م   لَُهم   أ

َ
 لَم   أ

فِر   تَغ  فِرَ  لَن لَُهم   تَس  ُ  َيغ   يف لرسوخهم ﴾لَُهم    ٱّللَّ

َ  إِنَّ ﴿ الكفر ِدي َل  ٱّللَّ  ﴾٦ ٱل َفَِٰسقِيَ  ٱل َقو مَ  َيه 
 )أي: الهنامكهم ،االستصالح مظنَّة عن اخلارجني

 والنفاق. الكفر يف م(تامدهيل

ِينَ  ُهمُ ﴿ (7)  َل ﴿ :لألنصار :أي ﴾َيُقولُونَ  ٱَّلَّ
َٰ  تُنفُِقوا   ِ  رَُسولِ  ِعندَ  َمن   ََعَ َٰ  ٱّللَّ وا    َحّتَّ  ﴾يَنَفضُّ

ِ ﴿ املهاجرين فقراء يعنون َمََٰوَٰتِ  َخَزآئِنُ  َوّلِلَّ  ٱلسَّ
ۡرِض 
َ  َوَلَِٰكنَّ ﴿ والقسم األرزاق بيده ﴾َوٱۡل 

َقُهونَ  َل  ٱل ُمَنَٰفِقِيَ   .تعاىل باهلل جلهلهم ذلك ﴾٧ َيف 

ٓ  لَئِن َيُقولُونَ ﴿ (8) نَا رَِجنَّ  ٱل َمِدينَةِ  إَِل  رََّجع   ََلُخ 
َعزُّ 
َ َذلَّ   ِمن َها ٱۡل 

َ  أنصاريا   نازع أعرابيا   أن روي ﴾ٱۡل 

  عىل الغزوات بعض يف
 
 عند من عىل تنفقوا ال :فقال ،أ يبر  ابن إىل فشكى ،بخشبة رأسه األعرايب فرضب ،ماء

قوا )أي: ينفضوا حتى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  الرتمذي رواه] األذلَّ  منها األعزُّ  فليخرجنَّ  املدينة إىل رجعنا وإذا ،(يتفرَّ

ِ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوَل  وباألذلِّ  ،نفَسه باألعزِّ  َعنَى .[تعاىل اهلل رمحهم ومسلم البخاري يف وأصله  َولِرَُسوَِلِۦ ٱل عِزََُّ  َوّلِلَّ
ِمنِيَ  ه؛ وملن والقوة الَغَلبة وهلل ﴾َولِل ُمؤ  لَُمونَ  َل  ٱل ُمَنَٰفِقِيَ  َوَلَِٰكنَّ ﴿ واملؤمنني رسوله من أعزَّ  فرط من ﴾٨ َيع 

 وغرورهم. جهلهم

َها﴿ (9) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى َٰلُُكم   تُل ِهُكم   َل  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ َو م 

َ
َلَُٰدُكم   َوَلٓ  أ و 

َ
رِ  َعن أ

ِ   ذِك   تدبريها يشغْلكم ال ﴾ٱّللَّ

رة العبادات وسائر كالصلوات وعال؛ جل ذكره عن هبا واالهتامم  عن هني هم واملراد .وعال جلَّ  للمعبود املذكِّ

َعل   َوَمن﴿ :تعاىل قال ولذا ،للمبالغة إليها النهي وتوجيه هبا. هوالل َٰلَِك  َيف   الشغل وهو ،هبا اللهوَ  :أي ﴾َذ

َلىئَِك ﴿ و 
ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ  الفاين. باحلقري الباقي العظيم باعوا ألهنم ﴾٩ ٱل َخَِِٰسُ

نفُِقوا  ﴿ (40)
َ
ا ِمن َوأ ِن﴿ لآلخرة ادِّخارا   أموالكم بعَض  ﴾َرزَق َنَُٰكم مَّ ن َقب لِ  م 

َ
ِتَ  أ

 
َحَدُكمُ  يَأ

َ
 ﴾ٱل َمو ُت  أ

ِ  َفيَُقوَل ﴿ دالئله َيرى :أي َلٓ  َرب  تَِنٓ  لَو  ر  خَّ
َ
َجل   إَِلى ﴿ أمهلتني هاّل  ﴾أ

َ
َق ﴿ بعيد غري أمد   ﴾قَرِيب   أ دَّ صَّ

َ
 ﴾فَأ

ق ُكن﴿ فأتصدَّ
َ
ِنَ  َوأ َٰلِِحيَ  م   بالتدارك. ﴾١٠ ٱلصَّ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڎڎڌڌڍڍ

کککڑڑژژڈ

ڳڳڳگگگگک

ڻڻںںڱڱڱڱڳ

ھہہہہۀۀڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

 ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى
 

 اِلََّغابُنِ  ُسوَرَُ 
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ِرَ  َولَن﴿ (44) ُ  يُؤَخ  انَ  ٱّللَّ س  َجلَُها   َجآءَ  إَِذا﴿ يمهَلها ولن ﴾ف 
َ
ُ ﴿ عمرها آخر   ﴾أ َۢ  َوٱّللَّ  ﴾١١ َتع َملُونَ  بَِما َخبُِۡي

 يف انغامسك والتربر ،الرضر هو بالدنيا القلب تعلق ولكن ،رضر فيه ليس الدنيا يف العمل )أقول: عليه فمجاز  

ِتَِيَِِوَِهُِ﴿وَِ :يتوالهم ىلتعا فاهلل صلحاء كانوا إن أوالدك ألن ،أوالدك أجل من الدنيا ِِوّل  ِنالص   األعراف:] ﴾يَِاْلن

ينََِِوِْلَْخَشِ﴿ :تعاىل قال بالتقوى فعليك قرصا   كانوا وإن وعال؟ جل واليته من واليتك أين .[496 ن ِلَوِِْاّل 
نِِْتََرُكواِْ مِِْمن هن َعاف اُِذِري ةِ َِخَْفن مَِِْخافُواِِْضن ِِفََْيَت ُقواَِعََيْهن ُِِالِل  اِقَْولِ ِواَِْوِْلَُقول يد   بعموم عربةوال .[9 النساء:] ﴾َسدن

 فهم ،الشقاء عىل عوهنم يف سببا   تكن فال ،تعاىل اهلل قدر ال أشقياء كانوا وإن ،السبب البخصوص اللفظ

 اهلل عىل ورزقهم فرزقك ،املال بجمع تعاىل اهلل ذكر عن التهائك بسبب تعذب وأنت ،عصياهنم بسبب يعذبون

 ما املال وخري السبب. ال تعاىل اهلل هو الرّزاق أن واعلم ،دينك حساب عىل ذلك واليكن سبببال فخذ ،تعاىل

 .(احلالل يف استعملته

 املنافقون سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 التغابن سورة

 آية عرشة ثماين وآيها ،فيها تف خم

ِ  يَُسب ِحُ ﴿ (4) َمََٰوَٰتِ  ِف  َما ّلِلَّ  ِف  َوَما ٱلسَّ
ۡرِضي 
َ  ٱل ُمل ُك  ََلُ ﴿ واستغنائه كامله عىل بداللتها ﴾ٱۡل 
ُد   َوََلُ  َم  َٰ  وَُهوَ  ٱۡل  ء   ُك ِ  ََعَ  نسبة ألن ﴾١ رن قَِدي ََش 

 سواء. عىل الكل إىل للقدرة املقتضية ذاته

ِي ُهوَ ﴿ (1) ر   ﴾ََكفِر   فَِمنُكم   َخلََقُكم   ٱَّلَّ  مقدَّ

ه ه ،كفر  ِمن    َوِمنُكم﴿ عليه حيمله ما إىل موجَّ ؤ   ﴾مُّ

ر   ُ ﴿ إليه يدعوه مل ا موفق إيامنه مقدَّ َملُونَ  بَِما َوٱّللَّ  َتع 
 أعاملكم. اسبين بام فيعاملكم ﴾٢ بَِصۡين 

َمََٰوَٰتِ  َخلَقَ ﴿ (1) ۡرَض  ٱلسَّ
َ َق ِ  وَٱۡل   باحلكمة ﴾بِٱۡل 

َرُكم  ﴿ البالغة َسنَ  وََصوَّ ح 
َ
ركم ﴾ُصَوَرُكم    فَأ  من فصوَّ

 زيَّنكم حيث صورة، بأحسن فيهام خلق ما َجلة

كم الكائنات، أوصاف بصفوة  بخالصة وخصَّ

 َجيع أنموذَج  وجعلكم املبَدعات، خصائص

نوا ﴾٣ ٱل َمِصۡيُ  ِإَوََل هِ ﴿ املخلوقات  ظواهَركم. بالعذاب َيمسخ ال حتى ُسائَركم فأحس 

لَمُ ﴿ (1) َمََٰوَٰتِ  ِف  َما َيع  ۡرِض  ٱلسَّ
َ لَمُ  َوٱۡل  ونَ  َما َويَع  لِنُوَن   َوَما تُِِسُّ ُ  ُتع  َۢ  َوٱّللَّ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم  فال ﴾٤ ٱلصُّ

 واحدة. الكل إىل لعلمه املقتيض نسبة ألن ،زئيا  ج أو كان كليا   ،ي علم أن يصحُّ  ما عليه ُيفى

لَم  ﴿ (1)
َ
تُِكم   أ

 
ِينَ  َنبَُؤا  ﴿ الكفار أهيا يا ﴾يَأ  عليهم وصالح وهود نوح كقوم ﴾َقب ُل  ِمن َكَفُروا   ٱَّلَّ

رِهِم   َوبَاَل  فََذاقُوا  ﴿ والسالم الصالة م 
َ
َِلم   َعَذابن  َولَُهم  ﴿ الدنيا يف كفرهم رَضرَ  ﴾أ

َ
 خرة.اآل يف ﴾٥ أ

َٰلَِك ﴿ (6) نَُّهۥ﴿ والعذاب الوبال من املذكور :أي ﴾َذ
َ
تِيِهم   ََكنَت﴿ الشأن أن بسبب ﴾بِأ

 
 رُُسلُُهم تَّأ

َي َِنَٰتِ  بََش   َفَقالُٓوا  ﴿ باملعجزات ﴾بِٱِل 
َ
ُدوَننَا أ  ﴾فََكَفُروا  ﴿ برشا   الرسل يكون أن من بواوتعجَّ  أنكروا ﴾َيه 

َن ﴿ البينات يف رالتدب عن ﴾َوتََولَّوا   ﴿ بالرسل تَغ  ُ   وَّٱس  ُ ﴿ طاعتهم عن فضال   يشء كل عن ﴾ٱّللَّ  عن ﴾َغِن   َوٱّللَّ

 خملوق. كلُّ  محده عىل يدلُّ  ﴾٦ َۡحِيد  ﴿ وغريها عبادهتم

ِينَ  زََعمَ ﴿ (7) ن َكَفُرٓوا   ٱَّلَّ
َ
: ﴾ُيب َعُثوا    لَّن أ ِ ﴿ تبعثون بىل أي: ﴾بََلَٰ  قُل  ﴿ العلم ادعاء   الزعم   ﴾َوَرب 

َٰلَِك ﴿ واملجازاة باملحاسبة ﴾َعِمل ُتم    بَِما َِلُنَبَُّؤنَّ  ُثمَّ  َِلُب َعُثَّ ﴿ َقَسم   ِ  ََعَ  َوَذ  املادة لقبول ﴾٧ يَِسۡي   ٱّللَّ

 التامة. القدرة وحصول

¬ 

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گگککککڑڑژژڈ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ۇئوئوئەئەئائائىىېې

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

جبيئىئمئحئجئییی

 متختحتجتيبىبمبخبحب
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ِ  اِمنُوا    َ َف ﴿ (8) ِيٓ  َوٱنلُّورِ ﴿ والسالم الصالة عليه حممد ﴾َورَُسوَِلِۦ بِٱّللَّ َا   ٱَّلَّ نَزنل 
َ
 فإنه ،القرآن يعني ﴾أ

ُ ﴿ وبيانه رشحه فيه مما لغريه مظهر بنفسه ظاهر بإعجازه َملُونَ  بَِما َوٱّللَّ  عليه. فمجاز   ﴾٨ َخبِۡي   َتع 

ِعي  َِلَو مِ  ََي َمُعُكم   يَو مَ ﴿ (9) َم 
 والثقلني املالئكة َجع :واجلمع   واجلزاء. احلساب من فيه ما ألجل ﴾ٱۡل 

َٰلَِك ﴿  لو األشقياء منازل السعداء لنزول ،(حصته بعض حيرمه )أي: بعضا   بعضهم فيه َيْغب ن ﴾ٱِلََّغابُِن   يَو مُ  َذ

 ودوامها لعظمها اآلخرة أمور يف التغابن هو احلقيقي التغابن أن عىل داللة وفيه وبالعكس. سعداء كانوا

ِمنَۢ  َوَمن﴿ (واخلرسان النقص هو والغبن ،القيامة يوم هو التغابن يوم )أقول: ِ  يُؤ  ِ ب َمل   ٱّللَّ ا َوَيع   أي: ﴾َصَٰلِح 

ِر  ﴿ صاحلا   عمال   ِ  َعن هُ  يَُكف  ِخل هُ  اتِهِۦ  َ َسي  َٰت   َوُيد  ن َهَٰرُ  ََت تَِها ِمن َُت رِي َجنَّ
َ ٓ  َخَِِٰلِينَ  ٱۡل  ا   فِيَها بَد 

َ
َٰلَِك  أ زُ  َذ  ٱل َفو 

 املضارِّ  دفع من للمصالح؛ مع  جا ألنه ،العظيم الفوز جعله ولذلك ،األمرين جمموع إىل اإلشارة ﴾٩ ٱل َعِظيمُ 

 املنافع. وجلب
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ِينَ ﴿ (40) بُوا   َكَفُروا   َوٱَّلَّ ٓ أَِب َوَكذَّ َٰتِنَا َلىئَِك  َي و 
ُ
 أ

َحَُٰب  ص 
َ
 ﴾١٠ ٱل َمِصۡيُ  َوبِئ َس  فِيَها   َخَِِٰلِينَ  ٱنلَّارِ  أ

 له. وتفصيل للتَّغاب ن   بيان مةاملتقدِّ  واآلية كأهنا

(44) ﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
صِ  ِمن أ ِ   بِإِذ نِ  إِلَّ  يبَة  مُّ  ﴾ٱّللَّ

ِمنَۢ  َوَمن﴿ وإرادته بتقديره إال ِ  يُؤ  دِ  بِٱّللَّ ۥ   َيه   ﴾قَل بَُه

ُ ﴿ حلوهلا عند واالسرتجاع للثبات  بُِكل ِ  َوٱّللَّ
ء    وأحواهلا. القلوب حتى ﴾١١ َعلِيم   ََش 

ِطيُعوا  ﴿ (41)
َ
َ  َوأ ِطيُعوا   ٱّللَّ

َ
 ﴾تََوَلَّ تُم   فَإِن ٱلرَُّسوَل   َوأ

َٰ  فَإِنََّما﴿ عليه بأس فال توليتم فإن أي:  رَُسونِلَا ََعَ
َٰغُ  ََل  بلَّغ. وقد التبليغ وظيفته إذ ﴾١٢ ٱل ُمبِيُ  ٱِل 

(41) ﴿ ُ َٰهَ  َلٓ  ٱّللَّ ِ  َوََعَ  ُهَو   إِلَّ  إَِل ِ  ٱّللَّ  فَل يَتََوكَّ
 ذلك. يقتيض منه الكلَّ  بأن إيامهنم ألن ﴾١٣ٱل ُمؤ مِنُونَ 

َهاَيى ﴿ (41) يُّ
َ
ِينَ  أ َوَِٰجُكم   ِمن   إِنَّ  َءاَمنُٓوا   ٱَّلَّ ز 

َ
 أ

َلَِٰدُكم   و 
َ
ا َوأ  أو اهلل. طاعة عن يشغلكم ﴾لَُّكم   َعُدو  

َذُروُهم   ﴿ الدنيا أو الدين أمر يف ُياصمكم  ﴾فَٱح 

 ِإَون﴿ (رشورهم )أي: غوائلهم تأمنوا وال
ُفوا   َفُحوا  ﴿ املعاقبة برتك ذنوهبم عن ﴾َتع  فُِروا  ﴿ عليها (اللوم عدم )أي: التثريب وترك إل عراضبا ﴾َوتَص   ﴾َوَتغ 

َ  فَإِنَّ ﴿ فيها معذرهتم ومتهيد بإخفائها  عليكم. ويتفضل عملتم ما بمثل يعاملكم ﴾١٤ رَِّحيمن  َغُفور   ٱّللَّ

(41) ﴿ ٓ َٰلُُكم   إِنََّما َو م 
َ
َلَُٰدُكم   أ و 

َ
ُ ﴿ لكم اختبار   ﴾فِت نَة    َوأ ۥٓ  َوٱّللَّ ج   ِعنَدهُ

َ
 اهلل حمبة آثر ملن ﴾١٥ َعِظيم   رن أ

 هلم. والسعي واألوالد األموال حمبة عىل وطاعته تعاىل

َ  فَٱتَُّقوا  ﴿ (46) تُم   َما ٱّللَّ تََطع  َمُعوا  ﴿ وطاقتكم جهدكم تقواه يف ابذلوا :أي ﴾ٱس   مواعظه ﴾َوٱس 

ِطيُعوا  ﴿
َ
نفُِقوا  ﴿ أوامره ﴾َوأ

َ
نُفِسُكم    اَخۡي   ﴿ لوجهه خالصا   اخلري وجوه يف ﴾َوأ

َ
ِ  هلا. خري هو ما افعلوا أي: ﴾ۡل 

ِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿ األوامر هذه امتثال عىل للحثِّ  تأكيد وهو  حب من عليها يغلب فيام ُيالفها حتى ﴾َنف 

َلىئَِك ﴿ اإلنفاق وبغض املال و 
ُ
لُِحونَ  ُهمُ  فَأ  اآلجل. والثواب العاجل بالثناء الفائزون ﴾١٦ ٱل ُمف 

رُِضوا   إِن﴿ (47) َ  ُتق  فوا ﴾ٱّللَّ  شبَّه فقد ،القرآن َجال يف التعبري روعة إىل وانظر )أقول: أمره فيام املال َترص 

ا﴿ (لربه العبد   يقرضه بقرض   اخلري وجوه يف اإلنفاق ا قَر ض  هُ ﴿ قلب وطيب بإخالص مقرونا   ﴾َحَسن   يَُضَٰعِف 
فِر  ﴿ وأكثر مئة   سبع إىل عرشا   بالواحد لكم جيعْل  ﴾لَُكم   ُ ﴿ اإلنفاق بربكة ﴾لَُكم    َويَغ   يعطي ﴾َشُكورن  َوٱّللَّ

 بالعقوبة. يعاجل ال ﴾١٧ َحلِيمن ﴿ بالقليل اجلزيل

پٻٻٻٻٱ

ٺٺٺڀڀڀڀپپپ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

کککڑڑژژ

ڳڳگگگگک

ںںڱڱڱڱڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ۓۓےےھھھ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

 ەئەئائائىىېې
 

َلقِ  ُسوَرَُ   الطَّ
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َٰلِمُ ﴿ (48) َهََٰدَِ  ٱل َغي بِ  َع ء َعَلْيه   ُيفى الَ  ﴾َوٱلشَّ َِكيمُ  ٱل َعزِيزُ ﴿ يَشْ  والعلم. القدرة تامُّ  ﴾١٨ ٱۡل 

 ولكن الدين. أمور خمالفة يف زوجته الرجل أطاع إذا وهي ،ذلك عرفنا فقد األزواج فتنة أما )أقول:

 الدنيا حب من ،وشهواهتن هلواهن اتباعا   معهن والتسرتسلوا ،باجتاههن الرشيعة حقوق حتفظوا أن عليكم

 عىل ويصرب يتحمل أن العاقل املؤمن عىل ،األخالق ناحية من وأما لألجانب. والتربج واللباس والزينة

 مع ،واملوعظة باحلكمة يدارهين أن فالبد ،الكامل اإلنسان شؤون من النساء أخالق عىل والصرب أخالقهن.

نِْ﴿ والرمحة املودة حفظ نِِْآيَاتنهِنَِومن
َ
ُكمِِِْمنِِْلَُكمَِخَََقِِأ نُفسن

َ
اِأ ْزَواج 

َ
ةِ ِبَيْنَُكمِوََجَعَلِِإنَِلَْهاِلِتَْسُكنُواِأ وَد  ِم 

 تكن مل إذا ،املحمودة األخالق من معهن واملشورة ؛اجلهات بكلِّ  معهنَّ  ليسرتس ال أن عىل [14 الروم:] ﴾َورَْْحَةِ 

 للرشيعة. خمالفة األمور هذه

 الوالد عىل وهلم ،هبم القلب تعلق بكثرة تعاىل اهلل وبني بينكم حجابا   اليكونوا أن عليكم :األوالد وأما

 يف النجار ابن ]رواه «بلغ إذا ويزوجه كتابةال ويعلمه ، اسمه حيسن أن الوالد عىل الولد حق» ملسو هيلع هللا ىلص: قال كام حقوق

ْنُِ﴿ :تعاىل قال أوالده أجل من احلرام يف يقع لئال بالرزق االهتامم حيث من ينتبه أن عليه ولكن التاريخ[ َِّن 
 .[(414 ]األنعام: ﴾َوإني اُهمِِْنَْرُزقُُكمِْ

 التغابن سورة يف تعاىل اهلل رمحه ويالبيضا تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 



 4410  عشرونالو الثامن اجلزء          الطالق سورة  

¬ 
 الطالق سورة

 آية عرشة اثنتا وآيها َية،دنم

َها﴿ (4) يُّ
َ
أ تُمُ  إِذَا ٱنلَِّبُّ  َيى  خصَّ  ﴾ٱلن َِسآءَ  َطلَّق 

م النداءَ   ،أمته إمام   ألنه باحلكم اَب اخلط وعمَّ

 واحلكمَ  ،معه الكالم ألن أو كندائهم. فنداؤه

هم.  تنزيل عىل ،تطليقهن أردتم إذا :واملعنى يعمُّ

ف  فيه الشارع منزلةَ  (منه دنا الذي )أي: له امل شار 

تِِهنَّ  َفَطل ُِقوُهنَّ ﴿  الطُّهر. وهو وقتها؛ يف :أي ﴾لِعِدَّ

 طالق وأن ،ألطهاربا العدة أن عىل يدلُّ  وظاهره

 وأنه ،الطهر يف يكون أن ينبغي باألقراء املعتدة

 باليشء األمر إن حيث من ،احليض يف حيرم

 عدم عىل يدل وال ،ضده عن النهي يستلزم

 وقد كيف ،الفساد يستلزم ال النهي إذ ،وقوعه

 طلق ملّا عنهام تعاىل اهلل ريض عمر ابن أن صح

 سبب وهو رجعة؟بال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمَره   حائضا   امرأته

ُصوا  ﴿ [تعاىل اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] نزوله ح 
َ
ََ   َوأ َ  َوٱتَُّقوا  ﴿ أقراء ثالثة وأكملوها واضبطوها ﴾ٱل عِدَّ  ٱّللَّ

ة تطويل يف ﴾َربَُّكم    دَّ
 تنقيض حتى الفراق وقت مساكنهن من ﴾ُبيُوتِِهنَّ  ِمنَۢ  َُّت رُِجوُهنَّ  َل ﴿ هبنَّ  واإل رضار الع 

نَ  َوَل ﴿ هتنَّ عد ( بانفرادهنَّ  )أي: باستبدادهنَّ  ﴾َُي رُج   ال احلقُّ  إذ ،جاز االنتقال عىل اتفقا لو أما .برأهينَّ

ٓ ﴿ الفراق مسكن مالزمة ولزومها السكنى استحقاقها عىل داللة النهيني بني اجلمع ويف يعدومها. ن إِلَّ
َ
تِيَ  أ

 
 يَأ

بَي ِنَة    بَِفَِٰحَشة    يف كالنشوز فإنه ،الزوج عىل (اللسان وتطيل بالقول تفحش )أي: تبذوَ  أن إال :واملعنى ﴾مُّ

قامة فتخرج تزين أن إال أو حقها. إسقاط ِ   ُحُدودُ  َوتِل َك ﴿ عليها احلدِّ  إل   املذكورة األحكام إىل اإلشارة ﴾ٱّللَّ

ِ  ُحُدودَ  َيتََعدَّ  َوَمن﴿ ۥ   َظلَمَ  َفَقد   ٱّللَّ َسُه ضها بأن ﴾َنف  رِي َل ﴿ بللعقا عرَّ  أهيا أنت أو ،النفس تدري ال :أي ﴾تَد 

َ  لََعلَّ ﴿ املطلِّق   أو ،والسالم الصالة عليه النبي دَ  َُي ِدُث  ٱّللَّ َٰلَِك  َبع  ا َذ ر  م 
َ
 برجعة املطلَّقة يف الرغبة وهو ﴾١ أ

 .(عدهتا انقضت إذا) استئناف أو (رجعية بطلقة ط لِّقت إذا )أي:

نَ  فَإِذَا﴿ (1) َجلَ  بَلَغ 
َ
ِسُكوُهنَّ ﴿ عدهتن آخرَ  شارْفنَ  ﴾ُهنَّ أ م 

َ
ُروف  ﴿ فراجعوهن ﴾فَأ ْسن   ﴾بَِمع   عرشة بح 

و  ﴿ مناسب وإنفاق  
َ
ُروف   فَارِقُوُهنَّ  أ ار؛ واتقاء احلق بإيفاء ﴾بَِمع  هتا تطويال   يطلقها ثم يراجعها أن مثَل  الرضِّ  لعدَّ

ِهُدوا  ﴿ ش 
َ
ل   ذََوي   َوأ ِنُكم   َعد  رقةال أو الرجعة عىل ﴾م  قِيُموا  ﴿ للتنازع وقطعا   الريبة عن تربيا   ،ف 

َ
َهََٰدََ  َوأ  أهيا ﴾ٱلشَّ

¬ 

پپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ژژڈڈڎڎڌڌ

گگگگککککڑڑ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ےےھھھھہہہہۀۀڻڻ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئوئەئەئائائىىېې

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

 ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئیی
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ِ  ﴿ احلاجة عند الشهود َٰلُِكم  ﴿ لوجهه خالصا   ﴾ّلِلَّ قامة اإل شهاد عىل احلثَّ  يريد ﴾َذ  يف ما َجيع عىل أو ،واإل 

ِمنُ  ََكنَ  َمن بِهِۦ يُوَعُظ ﴿ اآلية ِ  يُؤ  َو مِ  بِٱّللَّ ع نهفإ ﴾ٱٓأۡلِخرِ   َوٱَل  َ  َيتَّقِ  َوَمن﴿ تذكريه واملقصود به املنتف  ُۥ ََي َعل ٱّللَّ  َلَّ
ا  .﴾٢ َُّم رَج 

زُق هُ ﴿ (1) دة اعرتاضية َجلة   ﴾ََي تَِسُب   َل  َحي ُث  ِمن   َويَر  ي عام االتقاء عىل بالوعد سبق ملا مؤكِّ  عنه هن 

 ،اهلل حدود وتعدي ،املسكن من هاوإخراج ،باملعتدة واإل رضار ،احليض يف الطالق من ضمنا ؛ أو رصحيا  

ْعل   وتوقع ،الشهادة وكتامن  املضايق من األزواج شأن يف مما خمرجا   له تعاىل اهلل جيعل بأن ،إقامتها عىل ج 

 الدارين مضار عن باخلالص املتقني لعامة بالوعد أو بباله. ُيطر مل وجه   من وخلفا   فرجا   ويرزقه ،والغموم

َ  َيتَّقِ  َوَمن﴿ ،َلَكَفتهم هبا الناس أخذ لو آية ألعلم إين» ملسو هيلع هللا ىلص: وعنه حيتسبون. ال حيث من بخريمها والفوز  ﴾ٱّللَّ
 األشجعي مالك بن عوف بن سامل أن» وروي .[تعاىل اهلل رمحهام هماج وابن أمحد اإلمام رواه] «ويعيدها يقرؤها زال فام

 فبينام ،ففعل باهلل. إال قوة وال حول ال :قول وأكثر اهلل اتَّق  » له فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل أبوه فشكا ،العدوُّ  أَُسه

بل من مئة ومعه ،الباب ابنه قرع إذ بيته يف هو  يف تعاىل اهلل رمحه البيهقي رواه] «فنزلت ،فاستاقها العدو عنها غفل ،اإل 

نْيامت   ومعه رجع» رواية   ويف .[الدالئل ِ  ََعَ  َيتََوكَّ   َوَمن﴿ «ومتاع غ  ۥٓ  حَ  َفُهوَ  ٱّللَّ بُُه َ  إِنَّ ﴿ َكافيه ﴾س  َٰلِغُ  ٱّللَّ  َب
ِۦ   رِه م 

َ
ُ  َجَعَل  قَد  ﴿ مراد َيفوته وال ،يريده ما َيبلغ ﴾أ ء   لُِك ِ  ٱّللَّ ا ََش  ر  را   أو ،تقديرا   ﴾٣ قَد   يتأتى ال أجال   أو ،مقدَّ

م مل ا وتقرير   ،التوكل لوجوب بيان وهو تغيريه. ة بزمان الطالق تأقيت من تقدَّ دَّ
 ملا ومتهيد   ،بإحصائها األمر  و الع 

 مقاديرها. من سيأيت

ىـ ِي﴿ (1) نَ  َوٱلَّ تَب تُم   إِنِ ﴿ ل كرَبهن ﴾ن َِسآئُِكم   ِمن ٱل َمِحيِض  ِمنَ  يَئِس   جهلتم :أي ،عدهتن يف َشَكْكتم ﴾ٱر 

ُتُهنَّ ﴿ َٰثَةُ  فَعِدَّ ُهر   ثََل
ش 
َ
ب ْصنََِِوالُْمَطَ قاُتِ﴿ :نزل ملا أنه روي ﴾أ َِِيََتَ

َ
نِ بنأ هن  فام :قيل .[118 :البقرة] ﴾قُُروءِ ِثَلثَةَِِْنُفسن

ة   دَّ
ىـ ِي﴿ :فنزلت حيضن؟ مل الَّاليت ع  َن   لَم   َوٱلَّ  أو ،لصغرهنَّ  إما )أقول: كذلك بعد   حيضن مل والالئي :أي ﴾ََيِض 

. حيضن مل َلَُٰت ﴿ (أشهر ثالثة كذلك فعدهتن قطُّ و 
ُ
َالِ  َوأ ۡح 

َ َجلُُهنَّ  ٱۡل 
َ
نَّ عدَّ  منتهى ﴾أ

ن﴿ هت 
َ
نَ  أ  وهو ﴾َۡح لَُهنَّ   يََضع 

َ  َيتَّقِ  َوَمن﴿ أزواجهنَّ  عنهنَّ  واملتوّفَّ  املطلقات   يعمُّ  حكم ُۥ ََي َعل﴿ حقوقها فرياعي أحكامه يف ﴾ٱّللَّ  ِمن   َلَّ
رِهِۦ م 

َ
ا أ ْل  ﴾٤ يُِس    للخري. ويوفقه أمره عليه يسهِّ

َٰلَِك ﴿ (1) رُ  َذ م 
َ
ِ  أ ۥٓ ﴿ األحكام من ك رذ   ما إىل إشارة   ﴾ٱّللَّ نَزََلُ

َ
َ  َيتَّقِ  َوَمن إََِل ُكم    أ  فرياعي أحكامه يف ﴾ٱّللَّ

ِر  ﴿ حقوقها ِ  َعن هُ  يَُكف  ْبنَ  احلسنات فإن ﴾اتِهِۦ  َ َسي  ْذه  ِظم  ﴿ السيئات ي  ۥٓ  َويُع  ا ََلُ ر  ج 
َ
 باملضاعفة. ﴾٥ أ
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ِكنُوُهنَّ ﴿ (6) س 
َ
 مكانا   أي: ﴾َسَكنتُم َحي ُث  ِمن   أ

كناكم مكان من ِن﴿ س  ِدُكم   م  سعكم، من ﴾وُج   و 

وُهنَّ  َوَل ﴿ تطيقونه مما أي:  السكنى يف ﴾تَُضٓارُّ

 ِإَون﴿ اخلروج إىل فتلجئوهن ﴾َعلَي ِهنَّ   ِِلَُضي ُِقوا  ﴿
َلَٰتِ  ُكنَّ  و 

ُ
نفُِقوا   َۡح ل   أ

َ
َٰ  َعلَي ِهنَّ  فَأ  يََضع نَ  َحّتَّ

ة. من فيخرجن ﴾َۡح لَُهنَّ   دَّ
 عىل يدل وهذا الع 

 املعتدات، من باحلامل النفقة استحقاق اختصاص

ۡرَضع نَ  فَإِن  ﴿ تؤيده واألحاديث  
َ
 بعد ﴾لَُكم   أ

 قَ لْ ع   انقطاع
ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ   َ َف ﴿ النكاح ة 

ُ
 عىل ﴾أ

ْرَضاع تَِمُروا  ﴿ اإل 
 
ي  بَي نَُكم َوأ ُروف  رْ  ﴾بَِمع   وليأم 

كم  ِإَون﴿ واألجر اإل رضاع يف بجميل بعضا   بعض 
ُتم  َتعَ   عىل بعضكم قضيَّ  )أي: تضايقتم ﴾اَۡس 

 (ونحوه الزيادة طلب أو األجرة يف بخلبال اآلخر

ۥٓ  فََسَُت ِضعُ ﴿ َرىَٰ  ََلُ خ 
ُ
 وفيه أخرى. امرأة ﴾٦ أ

 املعاُسة. عىل لألم معاتبة

ِن َسَعة   ُذو َِلُنفِق  ﴿ (7)  قُِدرَ  َوَمن َسَعتِهۦِ   م 
ٓ  فَل يُنفِق   رِز قُُهۥ َعلَي هِ  ا َٰهُ  ِممَّ ُ   َءاتَى ه بَلغه ما واملعرس    املوُس    من كل   فلينفْق  :أي ﴾ٱّللَّ سع  ُ  يَُكل ُِف  َل ﴿ و  ا ٱّللَّ س   َنف 
ٓ  إِلَّ  ََٰها   َما  :فقال باليرس له وعدَ  ولذلك ،امل عرس   لقلب تطييب   وفيه وسعها. إال نفسا   يكلف ال تعاىل َفإ نه ﴾َءاتَى

َعُل ﴿ ُ  َسيَج  دَ  ٱّللَّ ا ُعِس    َبع   آجال . أو عاجال   :أي ﴾٧ يُِس  

ي ِن﴿ (8)
َ
ِن َوَكأ يَة   م  رِ  َعن   َعتَت  ﴿ قرية أهل   ﴾قَر  م 

َ
 )أي: العايت إعراض عنه أعرضْت  ﴾َورُُسلِهِۦ َرب َِها أ

) ا ِحَساب ا فََحاَسب َنََٰها﴿ املعاند املتكربِّ ب َنََٰها﴿ (التشديد )أي: واملناقشة باالستقصاء ﴾َشِديد  ا اب اَعذَ  وََعذَّ ر   ﴾٨ نُّك 

ا. اآلخرة حساب واملراد منَكرا .  وعذاهب 

رَِها َوبَاَل  فََذاقَت  ﴿ (9) م 
َ
َٰقِبَةُ  َوََكنَ ﴿ ومعاصيها كفرها عقوبة ﴾أ رَِها َع م 

َ
ا أ  أصال . فيه ربح ال ﴾٩ ُخِس  

َعدَّ ﴿ (40)
َ
ُ  أ ا   َعَذاب ا لَُهم   ٱّللَّ  :تعاىل قوله يف هبا املأمور التقوى يوجب ملا وبيان   ،للوعيد تكرير   ﴾َشِديد 

َ  فَٱتَُّقوا  ﴿ ِل  ٱّللَّ و 
ُ
ل َبَٰبِ  َيىأ

َ ا ذنوهبم استقصاء   باحلساب املراد يكون أن وجيوز ﴾ٱۡل   ،احَلَفظة صحف يف وإثباهت 

ِينَ ﴿ عاجال   به أصيبوا ما وبالعذاب نَزَل  قَد   َءاَمنُوا    ٱَّلَّ
َ
ُ  أ ا إََِل ُكم   ٱّللَّ ر    .﴾١٠ ذِك 

 ألنه أو ،القرآن وهو بالذكر لنزوله أو ،ذكره لكثرة السالم؛ عليه جربيَل  بالذكر يعني ﴾ل  رَُّسو﴿ (44)

 أو ،القرآن تالوة عىل ملواظبته ،والسالم الصالة عليه حممدا   أو رشف. :أي ذكر   ذا أو ،السموات يف مذكور

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

گگگگککککڑڑژژڈ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ہہہہۀۀڻڻڻڻں

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ەئەئائائىىېېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

جبيئىئمئحئجئییییىئىئىئېئ

ىتمتختحتجتيبىبمبخبحب

 جسمخحخجخمحجحمجحجيثىثمثجثيت
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ِ  َءاَيَٰتِ  َعلَي ُكم   َيت لُوا  ﴿ تبليغه رِجَ  ُمبَي َِنَٰت   ٱّللَّ ُخ  ِ ِينَ  َل  َٰلَِحَِٰت  وََعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  إنزاله. بعد آمنوا الذين ﴾ٱلصَّ

يامن من اآلن عليه هم ما هلم ليحصل أي ر أو علم من ليخرج أو الصالح، والعمل اإل   ِمنَ ﴿ يؤمن أنه قدَّ
لَُمَِٰت  ِمنَۢ  َوَمن﴿ اهلدى إىل الضاللة من ﴾ٱنلُّورِ   إَِل  ٱلظُّ ِ  يُؤ  َمل   بِٱّللَّ ا َويَع  ِخل هُ  َصَٰلِح  َٰت   يُد   ََت تَِها ِمن َُت رِي َجنَّ
ن َهَٰرُ 
َ ٓ  َخَِِٰلِينَ  ٱۡل  ا   فِيَها بَد 

َ
َسنَ  قَد   أ ح 

َ
ُ  أ  الثواب. من رزقوا مل ا وتعظيم   تعجيب   فيه ﴾١١ رِز ق ا ََلُۥ ٱّللَّ

(41) ﴿ ُ ِي ٱّللَّ َٰت   َسب عَ  َخلَقَ  ٱَّلَّ ۡرِض  َوِمنَ  َسَمََٰو
َ  األرض من العدد يف مثلهن خلقو :أي ﴾ِمث لَُهنَّ   ٱۡل 

ُل ﴿ رُ  يَتزََنَّ م 
َ لَُمٓوا  ﴿ فيهن حكمه وينفذ ،بينهن وقضاؤه تعاىل اهلل أمر جيري :أي ﴾بَي نَُهنَّ  ٱۡل  نَّ  ِِلَع 

َ
َ  أ َٰ  ٱّللَّ  ُك ِ  ََعَ

ء   نَّ  قَِدير   ََش 
َ
َ  َوأ َحاَط  قَد   ٱّللَّ

َ
ء   بُِكل ِ  أ َۢا ََش   ﴾.١٢ ِعل َم

 الطالق سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين ستخالصا تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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 آية عرشة اثنتا وآيها َية،دنم

َها﴿ (4) يُّ
َ
أ ٓ  ر ِمُ َُتَ  لِمَ  ٱنلَِّبُّ  َيى َحلَّ  َما

َ
ُ  أ  ﴾لََك   ٱّللَّ

 نوبة يف بامرية خال والسالم الصالة عليه أنه روي

، تعاىل اهلل ريض حفصة أو عائشة  فاطَّلعت عنهنَّ

 فيه، فعاتبته عنها، تعاىل اهلل ريض حفصة ذلك عىل

م  أخرجه] فنزلت عنها، تعاىل اهلل ريض مارية فحرَّ

 وقيل: .[تعاىل اهلل رمحهام الذهبي ووافقه وصححه احلاكم

َب   سودة عائشة فواطأت حفصة، عند عسال   رَش 

 معهام اتفقت )أي: عنهن تعاىل اهلل ريض وصفية

 وهو) املغافري ريح منك نشمُّ  إنا له: فقلنَ  (ُسا  

لو َصمغ   رف ط، شجر من يسيل ح   رائحة له الع 

م (كرهية  البخاري اإلمام أخرجه] فنزلت العسل، فحرَّ

َوَِٰجَك   َمر َضاَت  تَب تَِغ ﴿ [ىلتعا اهلل رمحه ز 
َ
ُ  أ  َوٱّللَّ

 جل اهلل أحّله ما حتريم جيوز ال فإنه لَك، ﴾َغُفور  

 عصمتك. عىل حماماة وعاتبك به يؤاخذك مل حيث رمحك، ﴾١ رَِّحيم  ﴿ وعال

ُ  فََرَض  قَد  ﴿ (1) ي َمَٰنُِكم    ََتِلَّةَ  لَُكم   ٱّللَّ
َ
دته   ما حلُّ  وهو ،حتليلها لكم رَشعَ  قد ﴾أ  بالكفارة عقَّ

 
 
ُ ﴿ هبا( الوفاء عدم اليمني يف )واحلنث حتنث ال حتى ،باملشيئة فيها واالستثناء َُٰكم    َوٱّللَّ لَى  أموركم متويل ﴾َمو 

َِكيمُ ﴿ يصلحكم بام ﴾ٱل َعلِيمُ  وَُهوَ ﴿ ن ﴾٢ ٱۡل   وأحكامه. أفعاله يف املتق 

َۡسَّ  ِإَوذ  ﴿ (1)
َ
ِض  إَِلَٰ  ٱنلَِّبُّ  أ َوَٰجِ  َبع  ز 

َ
 ريض مارية حتريمَ  ﴾َحِديث ا﴿ عنها تعاىل اهلل ريض حفصة يعني ﴾هِۦأ

ا﴿ عنهام تعاىل اهلل ريض وعمر بكر أليب بعده اخلالفة أنَّ  أو العسل. أو عنها، تعاىل اهلل ت   فَلَمَّ
َ
 فلام :أي ﴾بِهِۦ َنبَّأ

َهَرهُ ﴿ باحلديث عنهام تعاىل اهلل ريض عائشةَ  حفصة   أخربت ظ 
َ
ُ  َوأ  والسالم الصالة عليه النبي واطَّلع ﴾ي هِ َعلَ  ٱّللَّ

َضُهۥ َعرََّف ﴿ إفشائه عىل :أي احلديث؛ عىل ف ﴾َبع  َرَض ﴿ فعلت ما بعَض  حفصة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عرَّ ع 
َ
 َعنَۢ  َوأ

ي  ما . بعض   إعالم عن ﴾َبع ض  ا﴿ بعض   عن وجتاوز ،إياها بتطليقه بعض   عىل جازاها أو تكرُّ َها فَلَمَّ
َ
 قَالَت   بِهِۦ َنبَّأ

كَ  ن  مَ 
َ
ۢنبَأ
َ
ِنَ  قَاَل  َهََٰذا   أ

َ
َبِۡيُ  ٱل َعلِيمُ  َنبَّأ  لإلعالم. أوفق فإنه ﴾٣ ٱۡل 

ٓ  إِن﴿ (1) ِ  إَِل  َتتُوبَا  فقد ﴾قُلُوبُُكَما   َصَغت   َفَقد  ﴿ عنهام تعاىل اهلل ريض وعائشة حلفصة خطاب   ﴾ٱّللَّ

جد  والسالم الصالة عليه اهلل رسول خمالصة من الواجب عن قلوبكام ميل وهو ،التوبة يوجب ما منكام و 

 رِيمِ اِلَّح   ُسوَرَُ 

¬ 

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڱڳڳڳڳگگگگککک

ڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀۀ

ۇڭڭڭڭۓۓے

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ىېېېېۉۉۅ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ
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ه ما وكراهة   حيبُّه ما بحبِّ  َ  فَإِنَّ ﴿ يسؤوه بام عليه (تتعاونا )أي: تتظاهرا وإن ﴾َعلَي هِ  تََظََٰهَرا ِإَون﴿ َيكره   ُهوَ  ٱّللَّ
َٰهُ  لَى ِيُل  َمو  ِمنَِي   َوَصَٰلِحُ  وَِجَب   تعاىل اهلل فإن ،املؤمنني لحاءوص   واملالئكة تعاىل اهلل من ظاهرهي   نْ مَ  َيعدم فلن ﴾ٱل ُمؤ 

ه ه املؤمنني من صَلَح  ومن ،قرين ه (املقربني )أي: الكروبيِّني رئيس وجربيل ،نارص   َوٱل َمَلىئَِكةُ ﴿ وأعوان ه أتباع 
دَ  َٰلَِك  َبع   لتعظيمه. السالم عليه جربيل وختصيص   .(متعاونون )أي: متظاهرون ﴾٤ َظِهۡين  َذ

ۥٓ  َعَسَٰ ﴿ (1) ن لََّقُكنَّ طَ  إِن َربُُّه
َ
ۥٓ  أ ا ُيب ِدََلُ َوَٰج  ز 

َ
ا أ ِنُكنَّ  َخۡي    اخلطاب. تعميم أو ،التغليب عىل ﴾م 

 طالق تعليق ألن ،منهنَّ  خريا   النساء يف وأن ،عنها تعاىل اهلل ريض حفصة يطلق مل أنه عىل يدلُّ  ما فيه وليس

لَِمَٰت  مُ ﴿ وقوعه جيب ال يقع مل بام واملعلَّق ،واحدة تطليق ينايف ال الكل ِمَنَٰت   س  ؤ  ات ﴾مُّ رَّ
 أو ،خملصات مق 

قات منقادات َٰنَِتَٰت  ﴿ مصدِّ ئَِبَٰت  ﴿ الطاعات عىل مواظبات أو ،مصلِّيات ﴾َق َٰبَِدَٰت  ﴿ الذنوب عن ﴾َتى  ﴾َع

ئَِحَٰت  ﴿ والسالم الصالة عليه الرسول ألمر متذلِّالت أو ،متعبِّدات ي ،صائامت ﴾َسى مِّ  ألنه سائحا   الصائم س 

ا َثي َِبَٰت  ﴿ مهاجرات أو زاد. بال نهاربال يسيح ب َكار 
َ
 واألبكار. باتالثيِّ  عىل مشتمالت   ﴾٥ َوأ

َها﴿ (6) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى نُفَسُكم   قُٓوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ

َ
لِيُكم  ﴿ الطاعات وفعل املعايص برتك ﴾أ ه 

َ
 بالنصح ﴾َوأ

ا﴿ والتأديب َِجاَرَُ  ٱنلَّاُس  َوقُوُدَها نَار  دتتَّ  نارا   ﴾َوٱۡل   وهم أمرها َتيل   ﴾َمَلىئَِكةن  َعلَي َها﴿ باحلطب غريها اتِّقادَ  هبام ق 

داد   األقوال غالظ   ﴾ِشَداد   ِغَلظ  ﴿ الزبانية
داد اخلَْلق   غالظ أو األفعال. ش   األفعال عىل أقوياء ،اخل ل ق   ش 

َ  َيع ُصونَ  لَّ ﴿ الشديدة ٓ  ٱّللَّ َمرَُهم   َما
َ
َعلُونَ ﴿ مىض فيام ﴾أ َمُرونَ  َما َويَف   عن يمتنعون ال أو ي ستقبل. فيام ﴾٦ يُؤ 

 به. يؤمرون ما ويؤدون والتزامها األوامر قبول

 جل اهلل إىل املؤمنني هيوجِّ  أن أوال   ريتفكَّ  أن تعاىل اهلل إىل الناس هيوجِّ  الذي للمؤمن الالئق من )أقول:

 إىل أمره ويفوض نفسه ينسى بأن ،أنفسهم عىل املؤمنني ويؤثرون بأنفسهم يفدون الذين من ويكون ،جالله

 عليه رسوله واتباع تعاىل اهلل رضا يف ملسو هيلع هللا ىلص حممد سيدنا أمة تدخل أن وحيب ،اإلهلية الفرائض إتيان بعد ربه

 من إليه أحب املؤمنني خدمة ألن ،لنفسه اخلصوصية بالعبادة نفسه وقاية من إليه أحب فهذا ،والسالم الصالة

 .(وظيفته يعمل واحد كل إذ ،وأهله نفسه يرتك أن عن فضال العذاب من نجاته

َها﴿ (7) يُّ
َ
أ ِينَ  َيى تَِذُروا   َل  َكَفُروا   ٱَّلَّ َو َم   َتع  نَ  إِنََّما ٱَل  َملُونَ  ُكنتُم   َما ُُت َزو   عند ذلك هلم يقال :أي ﴾٧ َتع 

 ينفعهم. ال العذر   أو ،هلم عذر ال ألنه االعتذار عن والنهي النار. دخوهلم
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َها﴿ (8) يُّ
َ
ِينَ  َيىأ ِ  إَِل  تُوبُوٓا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ بَة   ٱّللَّ  تَو 

ا  فإنه التائب صفة وهو النصح. يف بالغة   ﴾نَُّصوح 

 تعاىل اهلل ريض عيل وسئل بالتوبة. نفسه ينصح

 عىل :أشياء ستة جيمعها :فقال التوبة عن عنه

 ،ادةاإلع وللفرائض ،الندامة الذنوب من املايض

 عىل تعزم وأن ،اخلصوم واستحالل   ،املظامل وردُّ 

 كام تعاىل اهلل طاعة يف نفسك تريبِّ  وأن ،تعود ال أن

ن َربُُّكم   َعَسَٰ ﴿ املعصية يف ربيتها
َ
ِرَ  أ  يَُكف 

ِ  َعنُكم   ِخلَُكم   اتُِكم    َ َسي  َٰت   َوُيد   ِمن َُت رِي َجنَّ
ن َهَٰرُ  ََت تَِها

َ ك ر ﴾ٱۡل   عادة عىل َجْريا   األطامع بصيغة ذ 

ل   بأنه وإشعارا   ،امللوك  ،موجبة غري والتوبة   ،تفضُّ

 يَو مَ ﴿ ورجاء خوف بني يكون أن ينبغي العبد وأن
ُ  ُُي زِي َل  ِينَ  ٱنلَِّبَّ  ٱّللَّ ۥ   َءاَمنُوا   َوٱَّلَّ  هلم إمحاد   ﴾َمَعُه

 ناوأهم ملن وتعريض   حممودين( جعلهم )أي:

َ  َعَٰ يَس   نُورُُهم  ﴿ (عاداهم )أي: ي ِديهِم   َبي 
َ
 أ

ي َمَٰنِِهم  
َ
 إذا ﴾َيُقولُونَ ﴿ الرصاط عىل :أي ﴾َوبِأ

ٓ ﴿ :املنافقني نور طفئ ت ِمم   َربَّنَا
َ
فِر   نُوَرنَا نَلَا أ ٓ   َوٱغ  َٰ  إِنََّك  نَلَا ء   ُك ِ  ََعَ  أنوارهم تتفاوت :وقيل ﴾٨ قَِدير   ََش 

ال   إمتامه فيسألون ،أعامهلم بحسب  طبيعة ومن ،كامال   نفسه وظنَّ  الغرتَّ  اخلطأ يف العبد يقع مل لو )أقول: تفضُّ

 لنا وضع وكرمه بفضله فهو !؟يمنعه من املخالفات عىل تعاىل اهلل يعذبنا ولو والتقصري. والذلة ،النقص العبد

 مل ما مرناع آخر إىل املجال هذا لنا فتح وقد ،خلقه يف تعاىل اهلل سنة واالستغفار فالتوبة ،العبد يتوب ألن جماال

 .(النصوح التوبة عىل ونثبت ،نرتكها ال أن علينا بد ال لذا ،يغرغر

َها﴿ (9) يُّ
َ
أ ارَ  َجَِٰهدِ  ٱنلَِّبُّ  َيى لُظ  ﴿ باحلجة ﴾َوٱل ُمَنَٰفِقِيَ ﴿ بالسيف ﴾ٱل ُكفَّ  واستعمل ﴾َعلَي ِهم    َوٱغ 

َُٰهم  ﴿ مداه الرفق بلغ إذ ،به جتاهدهم فيام اخلشونة َوى
 
 مأواهم. أو ،جهنم ﴾٩ ٱل َمِصۡيُ  َوبِئ َس  ُم  َجَهنَّ  َوَمأ

ُ  ََضََب ﴿ (40) ِينَ  َمثَل   ٱّللَّ َت  َكَفُروا   ل َِّلَّ
َ
َرأ َت  نُوح   ٱم 

َ
َرأ ي  َوٱم  عاقبون أهنم يف حاهلم تعاىل اهلل َمثََّل  ﴾لُوط   ي 

 النسبة من واملؤمنني والسالم الصالة عليه النبي وبني بينهم بام (معهم ي تساهل ال )أي: حياَبْون وال بكفرهم

ِ  ِعَبادِنَا ِمن   َعب َدي نِ  ََت َت  ََكَنتَا﴿ بحاهلام  والسالم الصالة عليهام ولوط نوح تعظيم به يريد ﴾َصَٰلَِحي 

نِيَا فَلَم  ﴿ (ممنوع األنبياء أزواج بحقِّ  ألنه ،ىبالزن يقّيده ومل) بالنفاق ﴾فََخاَنتَاُهَما﴿ ِ  ِمنَ  َعن ُهَما ُيغ   ﴾ا    َشي   ٱّللَّ

 َمعَ  ٱنلَّارَ  ٱد ُخَل ﴿ :القيامة يوم أو موهتام عند هلام :أي ﴾َوقِيَل ﴿ ما إغناء الزواج بحق عنهام النَّب يَّان   يغن   فلم
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َِٰخلِيَ   والسالم. الصالة عليهم األنبياء وبني بينهم وصلة ال الذين الكفرة من الداخلني سائر مع ﴾١٠ ٱلدَّ

ُ  َوََضََب ﴿ (44) ِ  َمثَل   ٱّللَّ ِينَ ل  َت  َءاَمنُوا   َّلَّ
َ
َرأ نَ  ٱم  هم ال الكافرين وصلة أن يف حاهلم شبَّهَ  ﴾فِر َعو   ترضُّ

 قَالَت   إِذ  ﴿ تعاىل اهلل أعداء أعدى حتت كانت أهنا مع تعاىل اهلل عند ومنزلتها عنها تعاىل اهلل ريض آسية بحال
 ِ َنَّةِ ِف  بَي ت ا ِعنَدكَ  ِل  ٱب نِ  َرب   ﴾وََعَملِهِۦ فِر َعو نَ  ِمن َوََن ِِن ﴿ املقربني درجات أعىل يف أو تك.رمح من قريبا   ﴾ٱۡل 

َٰلِِميَ  ٱل َقو مِ  ِمنَ  َوََن ِِن ﴿ السيئ وعمله اخلبيثة نفسه من  الظلم. يف له التابعني القبط من ﴾١١ ٱلظَّ

يَمَ ﴿ (41) َٰنَ  ٱب نََت  َوَمر  َر َصنَت   ٱلَِّّتٓ  ِعم  ح 
َ
نَاَفنَفَ ﴿ الرجال من ﴾فَر َجَها أ وِحنَا ِمن﴿ فرجها يف ﴾فِيهِ  خ   ﴾رُّ

ط بال خلقناه روح   من قَت  ﴿ (اإلرادة قتعلُّ  هو وإنام ،منفوخ وال نافخ ال احلقيقة ويف )أقول: أصل   توسُّ  وََصدَّ
ه ﴾َرب َِها بَِكلَِمَٰتِ  ف  ح  تب َوما ﴾َوُكتُبِهِۦ﴿ أنبيائه إىل أوحى بام أو املنزلة. بص   نسج أو املحفوظ. اللوح يف ك 

داد من ﴾١٢ ٱل َقَٰنِتِيَ  ِمنَ  َوََكنَت  ﴿ املنزلة الكتب  بأن واإلشعار للتغليب والتذكري   الطاعة. عىل املواظبني ع 

ْت  حتى الكاملني الرجال طاعة عن تقرص مل طاعتها دَّ َل » ملسو هيلع هللا ىلص: النبي عن نسلهم. من أو َجلتهم من ع   من َكم 

ل ومل ،كثري الرجال  بنت وخدجية ،عمران بنت ومريم ،فرعون امرأة مزاحم بنت يةآس :أربع إال النساء من َيكم 

 الصحيحني يف ورد احلديث] «الطعام سائر عىل الثريد كفضل النساء عىل عائشة وفضل   حممد. بنت وفاطمة ،خويلد

 .[التفسري يف الثعلبي فرواه بذكرمها أما عنهام، تعاىل اهلل ريض وفاطمة خدجية ذكر بدون

 التحريم سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 امللك سورة

 تيق ألنها واملنجية، الواقية وتسّم مكَية،
 وآيها لقرب،ا عذاب من وتنجيه قارئها

 آية ثالثون

ِي تََبََٰركَ ﴿ (4) ِ  ٱَّلَّ  قدرته بقبضة   ﴾ٱل ُمل ُك  بِيَِده

ف   َٰ  َوُهوَ ﴿ كلها األمور يف الترصُّ ِ  ََعَ ء   ُك   ََش 
 قدير. يشاء ما كل عىل ﴾١ قَِديرن 

ِي﴿ (1) َيَوَََٰ  ٱل َمو َت  َخلَقَ  ٱَّلَّ رمها. ﴾َوٱۡل   أو قدَّ

ره. حسبام وأزاهلا احلياة أوجد م قدَّ  املوت وقدَّ

ِْمواتا َِِوُكنْتُمِْ﴿ :لقوله
َ
ْحياُكمِِْأ

َ
 ،[18 :البقرة] ﴾فَأ

سن إىل أدعى وألنه  ﴾َِلَب لَُوُكم  ﴿ العمل ح 

 (املمتحن )أي: املخترب معاملة ليعاملكم

يُُّكم  ﴿ املكلَّفون أهيا بالتكليف
َ
َسنُ  أ ح 

َ
 ﴾َعَمل    أ

 وأُسع ،تعاىل اهلل حمارم عن وأورع   ،عقال   أحسن  

 ي عجزه ال الذي الغالب   ﴾ٱل َعزِيزُ  وَُهوَ ﴿ طاعته يف

 منهم. تاب ملن ﴾٢ ٱل َغُفورُ ﴿ العمَل  أساء َمن

ِي﴿ (1) َٰت   َسب عَ  َخلَقَ  ٱَّلَّ ا   َسَمََٰو  طَبقة   أو طَبق   َْجع ،طباق ذات أو بعض. فوق بعضها مطابقة ﴾ِطبَاق 

ا﴿ ي  ِمن ٱلرَِّنَٰمۡح َخل قِ  ِف  تََرىَٰ  مَّ  ذلك مثل ُيلق تعاىل بأنه إ شعار   وفيه التناسب. وعدم االختالف وهو ﴾تََفَٰوُت 

 خماَطب لكل أو ملسو هيلع هللا ىلص للرسول فيها واخلطاب   حتىص. ال جليلة نعام   إبداعها يف وأن ،وتفضال   رمحة   الباهرة بقدرته

َََصَ  فَٱر ِجعِ ﴿ ة إليها فانظرْ  مرارا   إليها نظرَت  قد :أي ﴾٣ ُفُطور   ِمن تََرىَٰ  َهل   ٱِل   ما لت عاين فيها متأمال   أخرى مرَّ

ط ور هلا. ينبغي ما واستجامعها واستقامتها تناسبها من به أخربت    اخللل. واملراد ،الشقوق :والف 

َََصَ  ٱر ِجعِ  ُثمَّ ﴿ (1) ِ  ٱِل  َتي   التكرير   بالتثنية واملراد .(طلب ه :أي) اخللل ارتياد يف أ ْخَرَينْي  نيَرجعت :أي ﴾َكرَّ

َََصُ  إََِل َك  يَنَقلِب  ﴿ :تعاىل بقوله األمرَ  أجاب ولذلك ،والتكثري ا ٱِل   أنهك ،املطلوب إصابة عن بعيدا   ﴾َخاِسئ 

دَ  غار طردا   عنه ط ر   املراجعة. وكثرة املعاودة طول من (ضعيف أي:) كليل   ﴾٤ َحِسۡي   وَُهوَ ﴿ (بالذل أي:) بالصَّ

َمآءَ  َزيَّنَّا َولََقد  ﴿ (1) ن يَا ٱلسَّ  بالليل املضيئة بالكواكب ﴾بَِمَصَٰبِيحَ ﴿ األرض إىل السموات أقرَب  ﴾ٱِلُّ

ج إضاءةَ  ا وََجَعل َنََٰها﴿ فيها الرس   َيَِٰطِيي  رُُجوم   بانقضاض أعدائكم َرْجم   وهي أخرى فائدة هلا وجعلنا ﴾ل ِلشَّ

ب مون وهم اإلنس لشياطني ا  وظنون رجوما   وجعلناها معناها :وقيل عنها. املسببة الشه  جوم) املنجِّ  ما :والرُّ

 كِ الُمل   ُسوَرَُ 

¬ 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

گگککککڑڑژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې

یىئىئىئېئېئېئۈئ

 حبجبيئىئمئحئجئییی
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نَا﴿ (به ي رَجم َتد  ع 
َ
عِۡيِ  َعَذاَب  لَُهم   َوأ  الدنيا. يف بالشهب اإل حراق بعد اآلخرة يف ﴾٥ ٱلسَّ

ِينَ ﴿ (6)  .﴾٦ ٱل َمِصۡيُ  َوبِئ َس  َجَهنََّم   َعَذاُب ﴿ وغريهم الشياطني من ﴾بَِرب ِِهم   َكَفُروا   َولَِّلَّ

(7) ﴿ ٓ ل ُقوا   إِذَا
ُ
َ  َسِمُعوا   فِيَها أ ا َهال  امل رجل غليانَ  هبم تغيل ﴾٧ َتُفورُ  َوِهَ ﴿ احلمري كصوت صوتا   ﴾َشِهيق 

ْدر )أي:  فيه. بام (الق 

ُ  تََكادُ ﴿ (8) ق ﴾ٱل َغي ِظي  ِمنَ  َتَمَيَّ راد أن وجيوز هبم. اشتعاهلا لشدة متثيل وهو عليهم. غضبا   تتفرَّ  غيظ ي 

ٓ ﴿ الزبانية ل ِّقَ  َُكََّما
ُ
ج   فِيَها أ لَُهم  ﴿ الكفرة من ة  َجاع ﴾فَو 

َ
ٓ  َسأ لَم   َخَزَنتَُها

َ
تُِكم   أ

 
فكم ﴾٨ نَِذير   يَأ  العذاب. هذا ُيوِّ

 .(تقريع )أي: وتبكيت توبيخ   وهو

ب نَا نَِذير   َجآَءنَا قَد   بََلَٰ  قَالُوا  ﴿ (9) َل  َما َوقُل نَا فََكذَّ ُ  نَزَّ ء   ِمن ٱّللَّ نتُم   إِن   ََش 
َ
 :أي ﴾٩ َكبِۡي   َضَلَٰل   ِف  إِلَّ  أ

بنا )قالوا(: نزال َنَفْينا حتى التكذيب يف وأفَرْطنا الرسل فكذَّ  الضالل. إىل نسبتهم يف وباَلْغنا رأسا ، واإل رسال اإل 

َمعُ  ُكنَّا لَو   َوقَالُوا  ﴿ (40)  من الَح  ما عىل اعتامدا   وتفتيش بحث غري من َجلة   فنَْقبله الرسل كالمَ  ﴾نَس 

دقهم و  ﴿ باملعجزات ص 
َ
قُِل نَ  أ َكمه   يف فنتفكر ﴾ع  رَ  ومعانيه ح  َحَٰبِ  ِفٓ  ُكنَّا َما﴿ املستبرصين تفكُّ ص 

َ
عِۡيِ  أ  ﴾١٠ ٱلسَّ

دادهم يف  َجلتهم. ومن ع 

ََتَفُوا  ﴿ (44) ا﴿ الكفر   بالذنب   واملراد ينفعهم. ال حني ﴾بَِذۢنبِِهم   فَٱع  ق  َحَٰبِ  فَُسح  ص 
َ
ِ عِۡيِ  ۡل   ﴾١١ ٱلسَّ

 وعال. جل رمحته من أبعدهم :أي سحقا . تعاىل اهلل فأسحقهم

ِينَ  إِنَّ ﴿ (41) نَ  ٱَّلَّ عاينوه مل عنهم غائبا   عذاَبه ُيافون ﴾بِٱل َغي بِ  َربَُّهم َُي َشو  فَِرَ   لَُهم﴿ بعد   ي  غ   لذنوهبم ﴾مَّ

ر  ﴿ ج 
َ
ر ﴾١٢ َكبِۡي   َوأ  الدنيا. لذائذ دونه َتْصغ 
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وا  ﴿ (41) ِۡسُّ
َ
لَُكم   َوأ وِ  قَو 

َ
َهُروا   أ  إِنَُّهۥ ۦٓ  بِهِ  ٱج 

 َۢ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم  ي عربَّ  أنْ  قبل بالضامئر ﴾١٣ ٱلصُّ

 جهرا . أو ُسا   عنها

َل ﴿ (41)
َ
لَمُ  أ  الرس يعلم أال ﴾َخلَقَ  َمن   َيع 

َرْته حسبام األشياء أوجد َمنْ  واجلهر  حكمت ه َقدَّ

َبِۡيُ  ٱللَِّطيُف  وَُهوَ ﴿ وعال جلَّ  ل ﴾١٤ ٱۡل   املتوصِّ

ه لم 
 يعلم أال أو بطن. وما خلقه من ظهر ما إىل ع 

 كانوا املرشكني أن :روي خلقه؟ َمن وعال جل اهلل 

 وعال جل اهلل  فيخرب ،بأشياء بينهم فيام مونيتكلَّ 

وا :فيقولون ،والسالم الصالة عليه رسوَله هبا ُّ
 أُس 

 الصالة عليه) حممد إله   يسمع لئال قولكم

 م.جهله عىل وعال جل اهلل فنبَّه ،(والسالم

ِي ُهوَ ﴿ (41) ۡرَض  لَُكمُ  َجَعَل  ٱَّلَّ
َ  ﴾ذَلُول   ٱۡل 

ل ليِّنة   ُشوا  ﴿ فيها السلوك لكم َيْسه   ِف  فَٱم 
 لفرط مَثل   وهو جباهلا. أو جوانبها يف ﴾َمنَاكِبَِها

ِز قِهۦِ   ِمن َوَُّكُوا  ﴿ التذليل سوا ﴾ر   اهلل نعم من والتم 

 عليكم. أنعم ما شكر عن يسألكمف ،املرجع   ﴾١٥ ٱلنُُّشورُ  ِإَوََل هِ ﴿ تعاىل

مِنتُم﴿ (46)
َ
ن َءأ َمآءِ  ِف  مَّ لني املالئكةَ  يعني ﴾ٱلسَّ  يف   َمنْ  تأويل عىل تعاىل، اهللَ  أو العامل. هذا تدبري عىل املَوكَّ

 
 
امء ه السَّ ن﴿ قضاؤه أو أْمر 

َ
ۡرَض  بُِكمُ  َُي ِسَف  أ

َ  تضطرب. ﴾١٦ ُمورُ تَ  ِهَ  فَإِذَا﴿ بقارون فعل كام فيها فيغيِّبكم ﴾ٱۡل 

م  ﴿ (47)
َ
ِمنتُم أ

َ
ن أ َمآءِ  ِف  مَّ ن ٱلسَّ

َ
ا   َعلَي ُكم   يُر ِسَل  أ  (حجارة :أي) حصباء عليكم ي مطر أنْ  ﴾َحاِصب 

لَُمونَ ﴿  حينئذ. العلم ينفعكم ال ولكن ،به املنَذرَ  شاهدتم إذا إنذاري كيف ﴾١٧ نَِذيرِ  َكي َف  فََستَع 

َب  َولََقد  ﴿ (48) ِي َكذَّ  وهو العذاب. بإنزال عليهم إنكاري ﴾١٨ نَِكۡيِ  ََكنَ  فََكي َف  َقب لِِهم   ِمن نَ ٱَّلَّ

 املرشكني. لقومه وهتديد   ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول تسلية  

وَ ﴿ (49)
َ
ا   لَم   أ ِ  إَِل  يََرو  ۡي  َٰت   فَو َقُهم   ٱلطَّ فَّ نَّ  باسطات   ﴾َصى  َبَسطنَها ذاإ فإهننَّ  ،طرياهنا عند اجلوِّ  يف أجنحَته 

م :أي) قوادَمها َصَفْفنَ  قدَّ َن  ﴿ (أجنحتها ريش م  بِض   ،وقت بعد وقتا   جنوهبن هبا رضبنَ  إذا وَيضمْمنَها ﴾َويَق 

ك عىل به (لالستعانة )أي: لالستظهار ِسُكُهنَّ  َما﴿ التحرُّ َمَُٰن   إِلَّ ﴿ الطبع خالف عىل اجلوِّ  يف ﴾ُيم   ﴾ٱلرَّح 

نَّ  بأنْ  ،يشء كلَّ  رمحت ه الشامل   ِ  إِنَُّهۥ﴿ اهلواء يف للجري هيَّأهْتنَّ  وخصائص الأشك عىل خَلقه  ء   بُِكل   ََش 
 العجائب. ويدبِّر الغرائب َُيلق كيف َيعلم ﴾١٩ بَِصۡين 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ
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ن  ﴿ (10) مَّ
َ
ِي َهََٰذا أ ِن يَنَُصُُكم لَُّكم   ُجند   ُهوَ  ٱَّلَّ ( :أي) عديل   ﴾ٱلرَِّنَٰمۡح   ُدونِ  م   :تعاىل لقوله َمثيل 

َولَمِْ﴿
َ
 خسف بنحو تعذيبهم عىل قدرتنا تعلموا فلم ،الصنائع هذه أمثال يف تنظروا مل أو :معنى ىلع ، ﴾يََرْواِأ

َٰفُِرونَ  إِنِ ﴿ عذاَبه؟ عليكم أرسل إن تعاىل اهلل دون من ينرصكم جند لكم أم حاصب؟ وإرسال  ِف  إِلَّ  ٱل َك
عتَمد ال ﴾٢٠ ُغُرور    هلم. م 

ن  ﴿ (14) مَّ
َ
ِي َهََٰذا أ زُقُُكم   ٱَّلَّ ي هَذا :ويقال إليه ي شار من أم ﴾يَر  مْ  الَّذ  ك  ق  َسَك  إِن  ﴿ َيْرز  م 

َ
ۥ   أ  ﴾رِز قَُه

لة األسباب وسائر املطر بإمساك ُّوا   بَل﴿ إليكم؟ له واملوصلة املحصِّ  ﴾٢١ َوُنُفور  ﴿ عناد   ﴾ُعتُو    ِف ﴿ متاَدوا ﴾ۡلَّ
اد   ر   احلق عن رش   عنه. طباعهم ل تنفُّ

َفَمن﴿ (11)
َ
َٰ  اُمِكبًّ  َيم ِش  أ ِههِۦٓ  ََعَ  طريقه لوعورة وجهه عىل وُيرُّ  ساعة كلَّ  (يسقط) َيعث ر   :أي ﴾وَج 

َدىى ﴿ أجزائه واختالف ه 
َ
ن أ مَّ

َ
َٰ ﴿ السقوط( )أي: الع ثار من ساملا   قائام   ﴾َسوِيًّا َيم ِش  أ تَقِيم   ِصَرَٰط   ََعَ س   ﴾٢٢ مُّ

بِّ  املراد :وقيل واجلهة؟ األجزاء مستوي
يِّ  ،األعمى :بامل ك  ك ًبا َيْميش   من :وقيل البصري. وبالسو   الذي هو م 

رش ًيا َيْميش   ومن ،النار إىل وجهه عىل حي  رش الذي هو َسو   اجلنة. إىل قدميه عىل حي 

ِيٓ  ُهوَ  قُل  ﴿ (11) ُكم   ٱَّلَّ
َ
نَشأ
َ
م عَ  لَُكمُ  وََجَعَل  أ ب َصَٰرَ ﴿ املواعظ لتسمعوا ﴾ٱلسَّ

َ  صنائَعه لتنظروا ﴾َوٱۡل 

﴿ 
َ روا ﴾َدََ    ِف  َوٱۡل  ا قَلِيل  ﴿ وتعتربوا لتتفكَّ ُكُرونَ  مَّ لقت فيام باستعامهلا ﴾٢٣ تَش   ألجله. خ 

ِي ُهوَ  قُل  ﴿ (11) ُكم   ٱَّلَّ
َ
ۡرِض  ِف  ذََرأ

َ ونَ  ِإَوََل هِ ﴿ (فيها َخَلَقكم :أي) ﴾ٱۡل   للجزاء. ﴾٢٤ َُت َشُ

دُ  َهََٰذا َمَّتَٰ  َويَُقولُونَ ﴿ (11) دوا ما وأ ،احلرش :أي ﴾ٱل وَع  ع   ُكنتُم   إِن﴿ واحلاصب اخلسف من به و 
 واملؤمنني. والسالم الصالة عليه النبيَّ  َيعن ون ﴾٢٥ َصَِٰدقِيَ 

َما قُل  ﴿ (16) ِ  ِعندَ ﴿ وقت ه علم   أي: ﴾ٱل عِل مُ  إِنَّ ٓ ﴿ وعال جلَّ  غريه عليه يطَّلع ال ﴾ٱّللَّ َما نَا   ِإَونَّ
َ
 نَِذير   أ

بِي   نذار ﴾٢٦ مُّ ر   بوقوع - الظنُّ  بل - العلم   فيه يكفي واإل   منه. املحذَّ
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ا﴿ (17) هُ  فَلَمَّ و 
َ
 بمعنى فإنه الوعَد. أي: ﴾َرأ

؛ ذا ﴾ُزل َفة  ﴿ املوعود لفة   ت    َ ِسٓي ﴿ منهم ق ْرب   أي ز 
ِينَ  وُُجوهُ   ظهر )أي: الكآبة َعَلتْها بأنْ  ﴾َكَفُروا   ٱَّلَّ

 قِيَل وَ ﴿ العذاب رؤية   وساءهتا (واحلزن الغمُّ  عليها
ِي َهََٰذا ُعونَ  بِهِۦ ُكنتُم ٱَّلَّ  تطلبون ﴾٢٧ تَدَّ

عون بسببه أو وتستعجلون.  بعَث. ال أنْ  تدَّ

تُم   قُل  ﴿ (18) رََءي 
َ
لََكِنَ  إِن   أ ه 

َ
ُ  أ  أماتني ﴾ٱّللَّ

ِعَ  َوَمن﴿ نَ  ﴾مَّ و  ﴿ املؤمنني م 
َ
 بتأخري ﴾رَِۡحََنا أ

َٰفِرِينَ  َُيِۡيُ  َفَمن﴿ آجالنا َِلم   اب  َعذَ  ِمن   ٱل َك
َ
 ﴾٢٨ أ

ْتنا العذاب من أحد   ينجيهم ال :أي  َبقينا. أو م 

َمَٰنُ  ُهوَ  قُل  ﴿ (19)  إليه أدعوكم الذي ﴾ٱلرَّح 

ويل  بذلك للعلم ﴾بِهِۦ َءاَمنَّا﴿ كلِّها النعم   م 

 غريه بأن وللعلم عليه للوثوق ﴾تََوَّكَّ نَا   وََعلَي هِ ﴿

لَُمونَ ﴿ ينفع وال يرضُّ  ال بالذات  ِف  ُهوَ  َمن   فََستَع 
بِي   َضَلَٰل    ومنكم. منّا ﴾٢٩ مُّ

تُم   قُل  ﴿ (10) رََءي 
َ
بَحَ  إِن   أ ص 

َ
ا َمآؤُُكم   أ ر   ﴾َغو 

الء تناله ال بحيث ،األرض يف غائرا   تِيُكم َفَمن﴿ الدِّ
 
عِيِۢن بَِمآء   يَأ  املأخذ. سهل   ظاهر   أو ،جار   ﴾٣٠ مَّ

 امللك سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 القلم سورة

 آية ومخسون ثنتان وآيها مكَية،

َطُّ  الذي وأ ،اللوَح  خطَّ  الذي وهو ﴾َوٱل َقلَمِ ﴿ احلروف أسامء من ﴾ٓن  ﴿ (4)   لكثرة تعاىل به أقَسمَ  .به ُي 

ُطُرونَ  َوَما﴿ فوائده  أو اجلنس. إرادة عىل الثاين وباملعنى ،التعظيم عىل األول باملعنى للقلم؛ والضمري ﴾١ يَس 

 للحفظة. أو ألصحابه. الضمري

(1) ﴿ ٓ نَت  َما
َ
َمةِ  أ نُون   َرب ِكَ  بِنِع  ة عليك منَعام   نونبمج أنت ما :واملعنى القسم. جواب ﴾٢ بَِمج   بالنبوَّ

 .(تهجود )أي: الرأي وحصافة

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

 ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ
 

 الَقلَمِ  ُسوَرَُ 

¬ 

گگگککککڑڑژژڈ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہہۀۀڻڻڻڻ

ڭڭۓۓےےھھھھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ

ىېېېېۉۉۅۅۋ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 ییىئىئىئېئېئېئۈئ
 

03 09 
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ا لََك  ِإَونَّ ﴿ (1) ر  ج 
َ
َ ﴿ واإلبالغ االحتامل عىل ﴾َۡل نُون   َغۡي   عليك به ممنون   غري أو مقطوع. غري ﴾٣ َمم 

ط بال يعطيك تعاىل فإنه ،الناس من  أحد. توسُّ

ل إذ ﴾٤ َعِظيم   ُخلُق   لََعَلَٰ  ِإَونََّك ﴿ (1)  عائشة السيدة وسئلت أمثالك. يتحمله ال ما قومك من تتحمَّ

 .[تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] القرآن خلقه كان :فقالت ملسو هيلع هللا ىلص خلقه عن عنها تعاىل اهلل ريض

ونَ  فََستُب َِصُ ﴿ (6ـ1) يي ُِكمُ  ٥ َويُب َِصُ
َ
تُونُ  بِأ  منكم الفريقني بأي أو باجلنون. ف تن الذي أّيكم ﴾٦ ٱل َمف 

 االسم. هذا يستحق من يوجد أهيام يف :أي الكافرين؟ بفريق أم املؤمنني بفريقأ اجلنون؛

لَمُ  ُهوَ  َربََّك  إِنَّ ﴿ (7) ع 
َ
لَمُ  وَُهوَ ﴿ احلقيقة عىل املجانني وهم ﴾َسبِيلِهِۦ َعن َضلَّ  بَِمن أ ع 

َ
تَِدينَ  أ  ﴾٧ بِٱل ُمه 

 العقل. بكامل الفائزين

بِيَ  تُِطعِ  فََل ﴿ (8) ِ  .(رؤسائهم عصيان )أي: معاصاهتم عىل للتصميم ييج  هت ﴾٨ ٱل ُمَكذ 

وا  ﴿ (9) هِنُ  لَو   َودُّ هِنُونَ ﴿ أحيانا   فيه توافقهم أو ،الرشك عن هنَيهم َتَدعَ  بأن ت الي ن هم ﴾تُد   ﴾٩ َفيُد 

وا :أي واملوافقة. الطعن برتك في الي نوَنك نَ  َودُّ روا لكنهم ،ومتنَّوه التداه  َن.ت دْ  حتى ادِّهاهَنم أخَّ  ه 

ف   ُكَّ  تُِطع   َوَل ﴿ (40) ِهي  ﴿ والباطل احلق يف احللف كثري   ﴾َحلَّ  املهانة: من الرأي. حقري ﴾١٠ مَّ

 احلقارة. وهي

از  ﴿ (44) آء  ﴿ َعيَّاب   ﴾َهمَّ شَّ ال   ﴾١١ بِنَِميم   مَّ عاية وجه عىل للحديث نقَّ  (.والرضر اإلفساد )أي: السِّ

نَّاع  ﴿ (41) ِ  مَّ َخۡي 
يامن من اخلري؛ عن الناس يمنع ﴾ل ِل  نفاق اإل  تَد  ﴿ الصالح والعمل واإل   متجاوز   ﴾ُمع 

ثِيم  ﴿ الظلم يف
َ
 اآلثام. كثري ﴾١٢ أ

(41) ﴿  
دَ ﴿ غليظ   جاف   ﴾ُعتُل  َٰلَِك  َبع  دَّ  ما بعد ﴾َذ  )أي: دعير  ﴾١٣ َزنِيم  ﴿ (معايبه )أي: مثالبه من ع 

عاه غريةامل بن الوليد هو :قيل .(منهم ليس بقوم ملحق  مولده. من عرشة ثامين بعد أبوه ادَّ

ن﴿ (41)
َ
 .﴾١٤ َوبَنِيَ  َمال   ذَا ََكنَ  أ

َٰتُنَا َعلَي هِ  ُتت َلَٰ  إِذَا﴿ (41) َسَِٰطۡيُ  قَاَل  َءاَي
َ
لِيَ  أ وَّ

َ ال   كان ألنه حينئذ ذلك قال ﴾١٥ ٱۡل   )أي: مستظهرا   متموِّ

يا    مثالب ه. هذه من ت ط عْ  ال :أي غروره. فرط من بالبنني (متقوِّ
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 عالمة له نجعل :أي) ﴾َسنَِسُمُهۥ﴿ (46)

ُر ُطومِ  ََعَ ﴿ بالَكيِّ  (هبا ي عَرف  عىل ﴾١٦ ٱۡل 

 بدر يوم جراحة الوليد أنف أصاب وقد ،األنف

ه أن عن عبارة هو :وقيل أثرها. فبقي  غايةَ  ي ذلَّ

ذالل. د أو اإل   القيامة. يوم وجهه نسوِّ

َنَُٰهم   إِنَّا﴿ (47) فها - مكة أهل بلونا ﴾بَلَو   رشَّ

 تعاىل اهلل ابتالهم )أقول: بالقحط - تعاىل اهلل

 (ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ببعثة لكفراهنم سنني سبع بالقحط

ٓ  َكَما﴿ نَا َحََٰب  بَلَو  ص 
َ
َنَّةِ  أ  دون كان بستانا   يريد ﴾ٱۡل 

 وكان ،صالح لرجل وكان ،بفرسخني صنعاء

 ثمر قطع وقت )أي: الرصام وقت الفقراء ينادي

 وألقته املنجل أخطأه ما هلم ويرتك ،(خيلالن

دَ  أو الريح  حتت ي بسط الذي البساط من َبع 

 قال مات فلامَّ  كثري. يشء هلم فيجتمع ،النخلة

 علينا ضاق أبونا يفعله كان ما فعلنا إنْ  :بنوه

نَّها فحلفوا ،األمر م   وقت ليقطعنَّها( )أي: َلَيرْص 

فية   الصباح ق َسُموا   إِذ  ﴿ :عاىلت قال كام ،املساكني عن خ 
َ
ُِمنََّها أ بِِحيَ  ََلََص   .الصباح يف داخلني ليقطعنَّها ﴾١٧ ُمص 

تَث نُونَ  َوَل ﴿ (48) رج كان كام املساكني حصة يستثنون ال أو اهلل. شاء إن :يقولون وال ﴾١٨ يَس   أبوهم. ُي 

ِن﴿ طائف   َبالء ﴾َطآئِف  ﴿ اجلنة عىل ﴾َعلَي َها َفَطاَف ﴿ (49)  .﴾١٩ نَآئُِمونَ  وَُهم  ﴿ منه مبتَدأ ﴾ب َِك رَّ  م 

بََحت  ﴿ (10) ص 
َ
ِيمِ  فَأ مت الذي كالبستان ﴾٢٠ َكٱلَصَّ ه رص   يشء. فيه يبَق  مل بحيث (ق طعت )أي: ثامر 

ا  ﴿ (14) بِِحيَ  َفتَنَاَدو   .(]النسفي[ الصباح عند بعضا   بعضهم )نادى ﴾٢١ ُمص 

نِ ﴿ (11)
َ
ُدوا   أ َٰ  ٱغ  ثُِكم   ََعَ ْدَوة   إليه اخرجوا :يأ ﴾َحر   ﴾٢٢ َصَٰرِِميَ  ُكنتُم   إِن﴿ (صباحا   )أي: غ 

 له. قاطعني

 بينهم. فيام يتشاورون ﴾٢٣ َيتََخََٰفتُونَ  وَُهم   فَٱنَطلَُقوا  ﴿ (11)

ن﴿ (11)
َ
ُخلَنََّها لَّ  أ َو مَ  يَد  ِكي   َعلَي ُكم ٱَل  ِس   النهي يف املبالغة   الدخول عن املسكني بنهي املراد ﴾٢٤ م 

 الدخول. من متكينه عن

ا  ﴿ (11) َٰ  وََغَدو  د   ََعَ َِٰدرِينَ  َحر  دوا أن عزموا إهنم :أي ﴾٢٥ َق د املساكني عىل يتنكَّ  ال بحيث عليهم فتنكَّ

 :أي ،والرسعة القصد احلرد :وقيل .(رشا   صاحبه عىل جرَّ  يشء كلُّ  هو النكد:و) النكد عىل إال فيها يقدرون

 .(ثمرها قطع )أي: رصامها عىل أنفسهم عند قادرين عةبرس جنتهم إىل قاصدين غدوا

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ڳگگگگککککڑڑژژ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ےھھھھہہہہۀۀڻ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ىئمئحئجئییییىئىئىئېئېئېئ

يتىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ

جسمخحخجخمحجحمجحجيثىثمثجث

 ڇمضخضحضجضمصحصمسخسحس
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ا﴿ (16) و َها فَلَمَّ
َ
َل  ﴾َرأ  هبا. هي وما ،َجنَّتنا طريق ﴾٢٦ لََضٓالُّونَ  إِنَّا قَالُٓوا  ﴿ رأوها ما أوَّ

لوا ما بعد أي: ﴾بَل  ﴿ (17) منا ﴾٢٧ َُم ُروُمونَ  ََن نُ ﴿ قالوا: هي أهنا وعرفوا تأمَّ ر  نايتنا خريها ح   جل  

 أنفسنا. عىل

و َسُطُهم   قَاَل ﴿ (18)
َ
نّا   أو ،رأيا   ﴾أ لَم  ﴿ س 

َ
قُل أ

َ
َل  لَُّكم   أ وَنه لوال ﴾٢٨ تَُسب ُِحونَ  لَو  ر   من إليه وتتوبون َتذك 

 نيتكم. خبث

ٓ  ُسب َحَٰنَ  قَالُوا  ﴿ (19)  ألنه أو ،التعظيم يف لتشاركهام تسبيحا   االستثناء َسّمى ﴾٢٩ َظَٰلِِميَ  ُكنَّا إِنَّا َرب ِنَا

 يريده. ال ما وعال جل ملكه يف جيري أن عىل تنزيه  

بََل ﴿ (10) ق 
َ
ُضُهم   فَأ َٰ  َبع  ََٰوُمونَ  َبع ض   ََعَ  ومنهم ،بذلك أشار من منهم فإنَّ  بعضا . بعضهم يلوم ﴾٣٠ َيتََل

 أنكره. من ومنهم ،راضيا   سكت من ومنهم ،استصوبه من

ٓ  قَالُوا  ﴿  (14) ََٰوي لَنَا  تعاىل. اهلل حدود متجاوزين ﴾٣١ َطَٰغِيَ  اُكنَّ  إِنَّا َي

ٓ  َعَسَٰ ﴿ (11) ن َربُّنَا
َ
ا ُيب ِدنَلَا أ ٓ  َخۡي   ِن َها لوا أهنم روي وقد باخلطيئة. واالعرتاف التوبة بربكة ﴾م   خريا   أ بد 

ٓ ﴿ منها ا  اخلري. طالبون العفوَ  راجون ﴾٣٢ َرَِٰغبُونَ  َرب ِنَا إَِلَٰ  إِنَّ

َٰلَِك ﴿ (11) ْثَل  ﴾َكَذ  الدنيا يف ﴾ٱل َعَذاُب  ﴿ اجلنة وأصحاب مكة أهل به َبلْونا الذي العذاب ذلك م 

ََبُ   ٱٓأۡلِخَرَِ  َولََعَذاُب ﴿ ك 
َ
لَُمونَ  ََكنُوا   لَو  ﴿ منه أعظم ﴾أ  العذاب. إىل يؤدهيم عام الحرتزوا ﴾٣٣ َيع 

َِٰت ﴿ سالقد جوار يف أو اآلخرة. يف :أي ﴾َرب ِِهم   ِعندَ  لِل ُمتَّقِيَ  إِنَّ ﴿ (11)  ليس جنات ﴾٣٤ ٱنلَّعِيمِ  َجنَّ

م   إال فيها  اخلالص. التنعُّ

َعُل ﴿ (11) َفنَج 
َ
لِِميَ  أ رِِميَ  ٱل ُمس   نبعث أّنا صحَّ  إن :يقولون كانوا فإهنم ،الكفرة لقول إنكار   ﴾٣٥ َكٱل ُمج 

لونا مل معه وَمنْ  (ملسو هيلع هللا ىلص) حممد يزعم كام  .الدنيا يف عليه نحن كام منهم حاال   أحسن نكون بل ،َيْفض 

وا ،والطاعة بالرضا تعاىل اهلل عند االعتبار أن يعلموا مل )أقول:  اآلخرة يف نحن :فقالوا ،نعمة الدنيا وَعدُّ

 .(كذلك سنكون

ب   ﴾٣٦ ََت ُكُمونَ  َكي َف  لَُكم   َما﴿ (16)  من صادر بأنه وإشعار   ،له واستبعاد   ،حكمهم من تعجُّ

. واعوجاج   فكر   اختالل  رأي 

(17) ﴿ 
َ
رُُسونَ  فِيهِ ﴿ السامء من ﴾كَِتَٰب   لَُكم   م  أ  تقرؤون. ﴾٣٧ تَد 

ونَ  لََما فِيهِ  لَُكم   إِنَّ ﴿ (18) ُ  وتشتهونه. ختتارونه ما لكم إنَّ  ﴾٣٨ ََّتَۡيَّ

م  ﴿ (19)
َ
ي َمَٰنن  لَُكم   أ

َ
دة عهود   ﴾َعلَي نَا أ َٰلَِغةن ﴿ باأليامن مؤكَّ  ﴾ةِ ٱل قَِيَٰمَ  يَو مِ  إَِلَٰ ﴿ التوكيد يف متناهية ﴾َب

 لََما لَُكم   إِنَّ ﴿ اليوم ذلك يف نحكمكم حتى عهدهتا عن نخرج ال ،القيامة يوم إىل علينا لكم ثابتة :أي
 القسم. جواب ﴾٣٩ ََت ُكُمونَ 

ُهم َسل ُهم  ﴿ (10) يُّ
َ
َٰلَِك  أ عيه قائم   احل كم كبذل ﴾٤٠ زَِعيمن  بَِذ حه يدَّ  .ويصحِّ
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م  ﴿ (14)
َ
ََكٓءُ  لَُهم   أ تُوا  ﴿ القول هذا يف يشاركوهنم ﴾ُۡشَ

 
ََكٓئِِهم   فَل َيأ  يف ﴾٤١ َصَِٰدقِيَ  ََكنُوا   إِن بُِشَ

 به يتشبثوا أن يمكن ما َجيع نفي عىل اآليات هذه يف وتعاىل سبحانه نبَّه وقد التقليد. من أقلَّ  ال إذ دعواهم،

. حمض   أو وعد   أو االستحقاق عليه يدل نقل أو عقل من كاء   مْ هَل   َأمْ  املعنى: وقيل: تقليد  َ  - األصنامَ  يعني - رش 

 يشاركون مما تكون أن هبذا نفى تعاىل اهلل من التسوية تكون أن نفى ملّا كأنه اآلخرة؟ يف املؤمنني مثل جيعلوهنم

 به. تعاىل اهلل

َشُف  يَو مَ ﴿ (11)  يوم أو ،ذلك يف َمَثل   الساق وكشف   خلطب.ا ويصعب األمر يشتد يوم ﴾َساق   َعن يُك 

 نْ عَ  ف  َش كْ ي   مَ وْ يَ ﴿ عنهام: تعاىل اهلل ريض عباس ابن )قال عيانا   يصري بحيث وحقيقته األمر أصل نع ي كشف

ى فيه كانوا أمر عن ﴾اق  َس  نَ ﴿ (املقباس[ ]تنوير فظيع شديد أمر عن ويقال: الدنيا، يف منه عم  َعو   إَِل  َويُد 
ُجودِ   وقت كان إن ألوقاهتا الصلوات إىل يدعون أو قيامة.ال يوم اليوم كان إن السجود تركهم عىل توبيخا   ﴾ٱلسُّ

تَِطيُعونَ  فََل ﴿ النزع  عليه. القدرة زوال أو وقته لذهاب ﴾٤٢ يَس 
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ب َصَٰرُُهم   َخَِٰشَعة  ﴿ (11)
َ
 ﴾ذِلَّة    تَر َهُقُهم   أ

َعو نَ  ََكنُوا   َوقَد  ﴿ ذلة تلحقهم ُجودِ  إَِل  يُد   يف ﴾ٱلسُّ

 ﴾٤٣ َسَٰلُِمونَ  وَُهم  ﴿ الصحة زمان أو ،الدنيا

نون زاحو ،منه متمكِّ  علة ال )أي: فيه العلل م 

 .السجود( من متنعهم

ِن ﴿ (11) ُب  َوَمن فََذر  ِ َِديِثي  بَِهََٰذا يَُكذ 
 ﴾ٱۡل 

ْله  
 أكفيكه فإين ،(إيلَّ  أمره اتركْ  )أي: إ يلَّ  ك 

رُِجُهم﴿ تَد   درجة درجة العذاب من سن ْدنيهم ﴾َسنَس 

ِن  ﴿ النعمة وازدياد حةالص وإدامة باإل مهال  َحي ُث  م 
نعام وهو استدراج. أنه ﴾٤٤ َيع لَُمونَ  َل   عليهم اإل 

 املؤمنني. عىل هلم تفضيال   حسبوه ألهنم

ِل ﴿ (11) م 
ُ
ل هم ﴾لَُهم    َوأ  َكي ِدي إِنَّ ﴿ وأْمه 

 إنعاَمه سّمى وإنام بيشء. ي دفع ال ﴾٤٥ َمتِين 

 صورته. يف ألنه (املكر وهو) بالكيد   استدراجا  

م  ﴿ (16)
َ
ا لُُهم    َ تَس   أ ر  ج 

َ
رشاد عىل ﴾أ  َفُهم﴿ اإل 

ِن َرم   م  غ  ث َقلُونَ ﴿ غرامة   من ﴾مَّ  ،ب حملها ﴾٤٦ مُّ

ضون  عنك. في عر 

م  ﴿ (17)
َ
تُبُونَ  َفُهم  ﴿ املغيَّبات أو ،اللوح ﴾ٱل َغي ُب  ِعنَدُهمُ  أ  به ويستغنون ،به حيكمون ما منه ﴾٤٧ يَك 

 علمك. عن

مِ  َِب  فَٱص  ﴿ (18) م وهو ﴾َرب َِك  ِۡلُك  ُوتِ  َكَصاِحبِ  تَُكن َوَل ﴿ عليهم نرصتك وتأخري   إمهاهل   ﴾ٱۡل 

ُظوم   وَُهوَ ﴿ احلوت بطن يف ﴾نَاَدىَٰ  إِذ  ﴿ والسالم الصالة عليه يونس  ببالئه. فت بتىل ،غيظا   مملوء   ﴾٤٨ َمك 

َلٓ ﴿ (19) ن لَّو 
َ
ََٰرَكُهۥ أ َمة   تََد ِن نِع  ب ِهِۦ م   اخلالية باألرض ﴾بِٱل َعَرآءِ  نَلُبِذَ ﴿ وقبوهلا للتوبة التوفيَق  ييعن ﴾رَّ

ُموم   وَُهوَ ﴿ األشجار عن ليم ﴾٤٩ َمذ   والكرامة. الرمحة عن مطرود   (مالم   )أي: م 

تََبَٰهُ ﴿ (10) َٰلِِحيَ  ِمنَ  فََجَعلَُهۥ﴿ إليه الوحي ردَّ  بأن ﴾َربُُّهۥ فَٱج   بأن ،الصالح يف الكاملني من ﴾٥٠ ٱلصَّ

ه   ما يفعل أن من عَصَمه د   :وقيل ثقيف. عىل يدعو أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول همَّ  حني نزلت واآلية أْوىل. ترك   حني بأح 

 املنهزمني. عىل يدعو أن فأراد ،حلَّ  ما به حلَّ 

ِينَ  يََكادُ  ِإَون﴿ (14) لُِقونََك  َكَفُروا   ٱَّلَّ ب َصَٰرِهِم   لََُي 
َ
 شَزرا   إليك ينظرون عداوهتم لشدة إهنم :أي ﴾بِأ

لُّون يكادون بحيث (وعداوة   غضبا   )أي: ز   أنه روي إذ بالعني؛ يصيبونك يكادون إهنم أو يرمونك. أو قدمك ي 
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ا﴿ فنزلت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نيَ ع  يَ  أن بعضهم فأراد ،َعيَّانون أسد بني يف كان رَ  َسِمُعوا   لَمَّ ِك   :أي القرآن. :أي ﴾ٱَّل 

هم سامعه عند ينبعث نُون   إِنَُّهۥ ولُونَ َويَقُ ﴿ وحسدهم بغض   عنه. وتنفريا   أمره يف حرية   ﴾٥١ لََمج 

ر   إِلَّ  ُهوَ  َوَما﴿ (11)  عام   ذكر   أنه بنيَّ  القرآن ألجل اجلنون( إىل نسبوه )أي: َجنَّنوه لّما ﴾٥٢ ل ِل َعَٰلَِميَ  ذِك 

 رأيا . وأميَزهم عقال   الناس أكمل كانَ  من إال يتعاطاه وال يدركه ال

 القلم سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 احلاقة سورة

 آية ومخسون اثنتان وآيها ،مكَية

َٓاقَّةُ ﴿ (4)   ت عرف :أي - األمور فيها حتق التي أو ،وقوعها حيق التي احلالة أو عةالسا :أي ﴾١ ٱۡل 

 واجلزاء. احلساب من ؛وواجباهتا( ثوابتها )أي: األمور حواقُّ  فيها تقع أو - حقيقتها

َٓاقَّةُ  َما﴿ (1)  هلا. والتهويل لشأهنا التعظيم عىل هي؟ يشء أيُّ  :أي ﴾٢ ٱۡل 

(1) ﴿ ٓ ََٰك  َوَما َرى د 
َ
َٓاقَّ  َما أ نهها تعلم ال إنك :أي هي؟ ما أْعَلَمك يشء وأيُّ  ﴾٣ ةُ ٱۡل   ،(حقيقتها )أي: ك 

 أحد. دراية   تبلغها أن من أعظم   فإهنا

بَت  ﴿ (1) َۢ  َثُمودُ  َكذَّ فزاع (تصيبهم )أي: الناَس  َتقرع   التي باحلالة ﴾٤ بِٱل َقارَِعةِ  وََعُد  واألجرامَ  ،باإل 

ق )أي: واالنتثار ق(االنشقا )أي: باالنفطار الكواكب( )أي:  .التبعثر( أو التفرُّ

ا﴿ (1) مَّ
َ
لُِكوا   َثُمودُ  فَأ ه 

ُ
اِغيَةِ فَأ  أو الصيحة وهي الشدة؛ يف للحدِّ  املجاوزة بالواقعة :أي ﴾٥ بِٱلطَّ

َعة   لتكذيبهم الرجفة  وغريه. بالتكذيب طغياهنم بسبب أو ،ب اْلقار 

ا﴿ (6) مَّ
َ
لُِكوا   َعد   َوأ ه 

ُ
 ،العصف شديدة ﴾٦ َعتِيَة  ﴿ الربد   أو الصوت   شديدة   :أي ﴾ََص  ََص   بِرِيح   فَأ

دت )أي: َعَتْت  كأهنا اهنا عىل (مترَّ زَّ ها. عىل َيقدروا فلم عاد   عىل أو ضبطها. يستطيعوا فلم خ   ردِّ

رََها﴿ (7) يَّام   َوثََمَٰنِيَةَ  ََلَال   َسب عَ ﴿ تعاىل بقدرته عليهم سلَّطها ﴾َعلَي ِهم   َسخَّ
َ
ا  ُحسُ  أ  أو متتابعات. ﴾وم 

سات    يف أيام   وهي) العجوز أيام كانت وهي داب رهم. َقَطَعْت  قاطعات   أو واستأصلته. خري كلَّ  َحَسَمْت  َنح 

 حارَضهم كنَت  إنْ  ﴾ٱل َقو مَ  َفََتَى﴿ اآلخر األربعاء غروب إىل أربعاء صبيحة من (ورياح برد ذات الشتاء آخر

ا يف :أي ﴾فِيَها﴿ َعَٰ ﴿ واأليام الليايل يف أو الريح(، هبوب مواضع :)يعني مهاهبِّ نَُّهم  ﴿ موتى ﴾ََص 
َ
َجازُ  َكأ ع 

َ
 أ

ل  
 األجواف. متآكلة ﴾٧ َخاوِيَة  ﴿ نخل   أصول ﴾ََن 

ِنَۢ  لَُهم تََرىَٰ  َفَهل  ﴿ (8)  باقية؟ نفس   من أو بقيَّة؟ من ﴾٨ بَاقِيَة   م 
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نُ  وََجآءَ ﴿ (9)  مهَتقدَّ  وَمنْ  ﴾َقب لَُهۥ َوَمن فِر َعو 

َُٰت ﴿ تَفَِك  الصالة عليه لوط قوم قرى ﴾َوٱل ُمؤ 

َاِطئَةِ﴿ أهل ها واملراد   ،والسالم  باخلطأ. ﴾٩ بِٱۡل 

 اخلطأ. ذات األفعال أو بالفعلة أو

ا  ﴿ (40)  كلُّ  فعَصْت  :أي ﴾َرب ِِهم   رَُسوَل  َفَعَصو 

َخَذُهم  ﴿ رسوهَلا أمة
َ
َ   فَأ َذ خ 

َ
ابِيَة   أ  يف زائدة   ﴾١٠ رَّ

 القبح. يف أعامهلم دةَ زيا الشدة

ا إِنَّا﴿ (44) ه جاوزَ  ﴾ٱل َمآءُ  َطَغا لَمَّ  أو املعتاد. حدَّ

انه؛ عىل ىطغ زَّ  ﴾َۡحَل َنَُٰكم  ﴿ الطوفان يف وذلك خ 

َارِيَةِ  ِف ﴿ أصالهبم يف وأنتم آباءكم محلنا أي:  ٱۡل 
 والسالم. الصالة عليه نوح سفينة يف ﴾١١

َعلََها﴿ (41)  املؤمنني إنجاء لنجعل ﴾لَُكم   نِلَج 

َ  ﴿ الكافرين وإغراق كَِر ، ﴾تَذ   قدرة عىل وداللة عربة 

 وعال جلَّ  ورمحته قهره وكامل وحكمته الصانع

﴿ ٓ ذُن  ﴿ وحتَفَظها أي: ﴾َوتَعِيََها
ُ
نْ  ﴾١٢ َوَِٰعيَة   أ  شأهنا م 

فظ ه؛ جيب ما حَتفظ أن ره ح   فيه والتفكر وإشاعته بتذكُّ

 نسلهم. وإدامة الغفري اجلمِّ  إلنجاء تسبََّب  ق لَّته مع شأن ه هذا َمنْ  وأنَّ  ق لَّتها، عىل للداللة والتنكري بموجبه. والعمل

ورِ  ِف  نُفِخَ  فَإِذَا﴿ (41) َخة   ٱلصُّ بني مآَل  وَذَكرَ  القيامة هتويل يف بالغ ملّا ﴾١٣ َوَِٰحَدَ   َنف   تفخيام   هبا املكذِّ

 العامل. خراب عندها التي األوىل النفخة هبا راد  وامل رشحها. إىل عاد مكاهنا عىل وتنبيها   لشأهنا

ۡرُض  وَُۡحِلَِت ﴿ (41)
َ بَاُل  ٱۡل  ِ

فعْت  ﴾وَٱۡل  د أماكنها من ر  ط أو الكاملة، القدرة بمجرَّ  ريح أو زلزلة بتوسَّ

تَا﴿ عاصفة ة   فَُدكَّ َ   َدكَّ بت ﴾١٤ َوَِٰحَد  فيصري واحدة رضبة ببعض بعضها (واجلبال األرض )أي: اجلملتان فرض 

. الكل  للتسوية. سبب   الدك ألن ،(ارتفاعا   )أي: أْمتا   وال فيها عوج ال أرضا   فصارت واحدة بسطة فب سطتا أو هباء 

 القيامة. قامت ﴾١٥ ٱل َواقَِعةُ  َوَقَعتِ ﴿ فحينئذ ﴾َفيَو َمئِذ  ﴿ (41)

تِ ﴿ (46) َمآءُ  َوٱنَشقَّ  مسرتخية. ضعيفة   ﴾١٦ َواهِيَة   يَو َمئِذ   فَِهَ ﴿ املالئكة لنزول ﴾ٱلسَّ

ى ﴿ باملََلك املتعارف واجلنس ﴾َوٱل َملَُك ﴿ (47) ر َجآئَِها   ََعَ
َ
 بخراب السامء خلراب متثيل ولعله جوانبها. ﴾أ

 هالك فلعلَّ  ظاهره عىل كان وإن وحواليها. أطرافها إىل وذهاهبم( التجائهم )أي: أهلها وانضواء البنيان

ِمُل ﴿ ذلك إْثرَ  املالئكة  يَو َمئِذ  ﴿ الثامنية فوق أو األرجاء. عىل هم الذين املالئكة فوق ﴾فَو َقُهم   َرب َِك  ر َش عَ  َويَح 
هم القيامة يوم كان فإذا ،أربعة اليوم أهنم» :مرفوعا   روي مل ا ،أمالك ثامنية ﴾١٧ ثََمَٰنِيَة    «آخرين بأربعة اهلل أَمدَّ

هتم يعلم ال املالئكة من صفوف ثامنية :وقيل .[ثابت احلديث وقال عنه تعاىل اهلل ريض هريرة أيب عن جرير ابن رواه]  اهلل إال عدَّ
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 للقضاء الناس عىل خروجهم يوم السالطني أحوال من ي شاَهد بام وعال جل لعظمته متثيل   أيضا   ولعله تعاىل.

  :تعاىل قال هذا وعىل العام.

رَُضونَ  يَو َمئِذ  ﴿ (48) ف العسكرَ  السلطان بعرض للمحاسبة تشبيها   ﴾ُتع  م. لتعرُّ  وإن - وهذا أحواهل 

 واحلساب والنشور والصعقة النفختان فيه تقع متسع لزمان اسام   اليوم كان لّما لكنْ  - الثانية النفخة بعد كان

 اهلل عىل ُسيرة   ﴾١٨ َخافِيَة   ِمنُكم   ََّت َفَٰ  َل ﴿ للكل ظرفا   جعل ه صحَّ  النارَ  النار   وأهل   اجلنةَ  اجلنة   أهل وإدخال

 عىل ختفى ال أو العدل. يف واملبالغة احلال إفشاء منه املراد وإنام ،عليها لالطالع العْرض يكون حتى تعاىل

ائنرُُِِتبَْلِِيَْومَِ﴿ :تعاىل اهلل قال كام الناس؛  .[9 :الطارق] ﴾الس 

ا﴿ (49) مَّ
َ
وِتَ  َمن   فَأ

ُ
حا   ﴾َفيَُقوُل  بِيَِمينِهِۦ كَِتَٰبَُهۥ أ  ذْ  اسم   ها: ﴾١٩ كَِتَٰبِيَه   ٱق رَُءوا   َهآؤُمُ ﴿ (فرحا   )أي: تبجُّ

 .خل 

ن ِ  َظنَنُت  إِن ِ ﴿ (10)
َ
 .(اليقني بمعنى للمؤمن هنا والظنُّ  )أقول: علمت   :أي ﴾٢٠ ِحَسابِيَه   ُمَلَٰق   أ

 ظيم.بالتع مقرونة دائمة الشوائب عن صافية لكوهنا وذلك رضا ؛ ذات   ﴾٢١ رَّاِضيَة   ِعيَشة   ِف  َفُهوَ ﴿ (14)

 واألشجار. األبنية أو ،الدرجات مرتفعة أو السامء. يف ألهنا املكان؛ مرتفعة ﴾٢٢ َعَِلَة   َجنَّة   ِف ﴿ (11)

؛ َجع   ﴾ُقُطوُفَها﴿ (11) تنى ما وهو َقْطف   القاعد. يتناوهلا ﴾٢٣ َدانِيَة  ﴿ برسعة جي 

بُوا   َُكُوا  ﴿ (11) َ َۢ َهنِٓي ﴿ ذلك هلم يقال :أي ﴾َوٱۡش  ٓ ﴿ َهن يئا   ورشبا   أكال   ﴾ا  َ تُم   بَِما لَف  س 
َ
متم بام ﴾أ  من قدَّ

يَّامِ  ِف ﴿ الصاحلة األعامل
َ َاَِلَةِ ٱۡل   الدنيا. أيام من املاضية ﴾٢٤ ٱۡل 

ا﴿ (11) مَّ
َ
وِتَ  َمن   َوأ

ُ
نْ  يرى مل ا ﴾َفيَُقوُل  بِِشَماَِلِۦ﴿ حسابه صحيفة أي: ﴾كَِتَٰبَُهۥ أ  وسوء العمل قبح م 

وَت  لَم   ِن َيَٰلَي تَ ﴿ :العاقبة
ُ
  (.[املنري الرساج] أعاميل خبائث ذكرين الذي هذا :أي) ﴾٢٥ كَِتَٰبِيَه   أ

د رِ  َولَم  ﴿ (16)
َ
  .(]النسفي[ حسايب ما أعلم مل ليتني يا )أي: ﴾٢٦ ِحَسابِيَه   َما أ

َٰلَي تََها﴿ (17)  يا أو بعدها. أ بعْث  لمْ ف ،ألمري القاطعةَ  ﴾٢٧ ٱل َقاِضيَةَ  ََكنَِت ﴿ متُّها التي املوتة ليت يا ﴾َي

 عندها. فتمناه املوت من أَمرَّ  صادفها ألنه ،عيلَّ  قضت التي املوتةَ  كانت احلالة هذه ليت

(18) ﴿ ٓ َنَٰ  َما غ 
َ
ِ  أ  والتبع. املال من يلَ  ما ﴾٢٨ َماَِلَه    َعن 

تي أو الناس. عىل وتسلُّطي ملكي ﴾٢٩ ُسل َطَٰنِيَه   َعن ِ  َهلََك ﴿ (19) جَّ  الدنيا. يف هبا أحتج نتك التي ح 

وه عنقه إىل يده اجعلوا )أي: ﴾٣٠ َفُغلُّوهُ ﴿ النار خلزنة تعاىل اهلل يقوله ﴾ُخُذوهُ ﴿ (10) لِّ  وشدُّ  .(بالغ 

َِحيمَ  ُثمَّ ﴿ (14) لوه ال )أي: ت ْصلوه ال ثم ﴾٣١ َصلُّوهُ  ٱۡل   ألنه ،العظمى النار وهي اجلحيم؛ إال (ت دخ 

 الناس. عىل يتعظم كان

لُُكوهُ ﴿ طويلة :أي ﴾ذَِراع   َسب ُعونَ  ذَر ُعَها ِسل ِسلَة   ِف  ُثمَّ ﴿ (11) لوه ﴾٣٢ فَٱس  وها بأن ،فيها فأدخ   عىل َتلفُّ

 حركة. عىل يقدر ال عليه( ضيَّقم   )أي: رَهقم   بينها فيام وهو ،جسده

ِمنُ  َل  ََكنَ  إِنَُّهۥ﴿ (11) ِ  يُؤ  ق هو بأنه إلشعارل اْلَعظ يمَ  َذَكرَ  ﴾٣٣ ٱل َعِظيمِ  بِٱّللَّ  تعظَّم فمن ،للعظمة املستح 

 ذلك. استوجب (الدنيا يف )أي: فيها

َٰ  ََيُضُّ  َوَل ﴿ (11) ِكيِ  َطَعامِ  ََعَ  أن عن فضال   ،إطعامه عىل أو طعامه بذل عىل حَي ثُّ  وال ﴾٣٤ ٱل ِمس 

ْكر   يكون أن وجيوز ماله. من يبذل
 ولعلَّ  الفعل! بتارك فكيف ،نزلةامل هبذه احلضِّ  تارك بأن لإل شعار احلضِّ  ذ 

 القلب. وقسوة   البخل   الرذائل وأشنعَ  ،تعاىل باهلل الكفر   العقائد أقبَح  ألن بالذكر األمرين ختصيص
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َو مَ  ََلُ  فَلَي َس ﴿ (11)  ﴾٣٥ َۡحِيم   َهَُٰهنَا ٱَل 
 حيميه. قريب  

لِي   ِمن   إِلَّ  َطَعامن  َوَل ﴿ (16) سالة ﴾٣٦ ِغس   غ 

 .قيحهم( )أي: صديدهمو النار أهل

ۥٓ  لَّ ﴿ (17) ُكلُُه
 
 ﴾٣٧ ونَ   ُ ٱل َخَِٰط  إِلَّ  يَأ

 اخلطايا. أصحاب  

ق ِسمُ  فََلٓ ﴿ (19ـ18)
ُ
 األمر لظهور ﴾أ

م أو بالَقَسم. التحقيق عن واستغنائه  «ال»و ،فأقس 

ونَ  بَِما﴿ مزيدة ونَ  َل  َوَما ٣٨ ُتب َِصُ  ﴾٣٩ ُتب َِصُ

 .واملغيَّبات باملشاَهدات :أي

ُل ﴿ القرآن إن ﴾إِنَُّهۥ﴿ (10)  يبلِّغه ﴾رَُسول   لََقو 

 والسالم الصالة عليه الرسول فإن ،تعاىل اهلل عن

 تعاىل؛ اهلل عىل ﴾٤٠ َكرِيم  ﴿ نفسه عن يقول ال

 والسالم. الصالة عليهام جربيل أو حممد وهو

لِ  ُهوَ  َوَما﴿ (14)  تارة   تزعمون كام ﴾َشاِعر    بَِقو 

ا قَلِيل  ﴿ ِمنُونَ تُ  مَّ قون ﴾٤١ ؤ   لكم ظهر مل ا ،تصدِّ

 عنادكم. لفرط قليال   تصديقا   صدقه

لِ  َوَل ﴿ (11) عون كام ﴾ََكهِن    بَِقو  ا َقلِيل  ﴿ أخرى تارة   تدَّ ُرونَ  مَّ  ،قليال   تذكرا   تذكرون :أي ﴾٤٢ تََذكَّ

 األمرعليكم. يلتبس فلذلك

ِن﴿ تنزيل هو ﴾تزَنِيل  ﴿ (11) ِ  م  له ﴾٤٣ ٱل َعَٰلَِميَ  رَّب   السالم. عليه جربيل لسان عىل نزَّ

َل  َولَو  ﴿ (11) قَاوِيلِ  َبع َض  َعلَي نَا َتَقوَّ
َ ى ﴾٤٤ ٱۡل   املفرتاةَ  واألقواَل  ،متكلَّف قول ألنه تقوال   االفرتاءَ  َسمَّ

  هلا حتقريا   أقاويل

نَا﴿ (11) َخذ 
َ
َِميِ  ِمن هُ  َۡل  بيمينه. ﴾٤٥ بِٱَل 

نَا ُثمَّ ﴿ (16) يان هو :والوتني) عنقه برضب ﴾٤٦ ٱل َوتِيَ  ِمن هُ  لََقَطع  ي الذي الرئيس   الرشِّ  جسمَ  يغذِّ

نسان  وهو عليه؛ يغضبون بمن امللوك يفعله ما بأفظع إل هالكه تصوير وهو .(القلب من اخلارج النقيِّ  بالّدم اإل 

يَده ويرضب بالسيف (يواجهه )أي: ويكفحه بيمينه القتَّال   يأخذ أن  .(قهعن )أي: ج 

ِن   ِمنُكم َفَما﴿ (17) َحد   م 
َ
 للناس. واخلطاب دافعني. ﴾٤٧ َحَِٰجزِينَ ﴿ املقتول أو القتل عن ﴾َعن هُ  أ

كَِرَ  ﴿ القرآن وإن ﴾ِإَونَُّهۥ﴿ (18) عون ألهنم ﴾٤٨ ل ِل ُمتَّقِيَ  َِلَذ   به. املنتف 

لَمُ  ِإَونَّا﴿ (19) نَّ  نَلَع 
َ
بِيَ  ِمنُكم أ ِ َكذ   تكذيبهم. عىل فنجازهيم ﴾٤٩ مُّ

َن  ِإَونَُّهۥ﴿ (10) َ َٰفِرِينَ  ََعَ  َۡلَِس   به. املؤمنني ثواب رأوا إذا ﴾٥٠ ٱل َك
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َقِيِ  َۡلَقُّ  ِإَونَُّهۥ﴿ (14)  فيه. ريب ال الذي اليقني ﴾٥١ ٱَل 

مِ  فََسب ِح  ﴿ (11) ل الرضا عن له تنزهيا   العظيم، اسمه بذكر تعاىل اهلل فسبِّح ﴾٥٢ ٱل َعِظيمِ  َرب َِك  بِٱس   عليه، بالتقوُّ

 إليك. أوحى ما عىل وشكرا  

 احلاقة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 املعارج سورة

 آية وأربعون أربع آيهاو مكَية،

َل ﴿ (4) 
َ
 قال: فإنه احلارث، بن النرض هو: والسائل استدعاه. بمعنى به، داع   دعا أي: ﴾١ َواقِع   بَِعَذاب   َسآئُِلَۢ  َسأ

نِِْاْْلَق ُِِهوَِِهذاِكنَِِإننِْ﴿ كَِِمن نْدن رِِْعن ْمطن
َ
جاَرةِ َِعََيْناِفَأ نَِِحن ماءِنِمن ِِالس 

َ
ِِوِنأ

ِذَِعَِبنِِانَِتِنائْ ِِاب 
َ
ِأ  فإنه جهل، أبو أو .[11 :األنفال] ﴾مِ ِلن

ْسقنْطِ﴿ قال:
َ
نَِِكنَسفا َِِعََيْناِفَأ ماءِنِمن . سأله .[487 :الشعراء] ﴾الس   بعذاهبم. استعجل والسالم، الصالة عليه الرسول   أو استهزاء 

َٰفِرِينَ ﴿ (1)  يردُّه. ﴾٢ َدافِع   ََلُۥ لَي َس  ل ِل َك

ِنَ ﴿ (1) ِ  م   فيها يصعد التي الدرجات وهي املصاعد؛ ذي ﴾٣ ٱل َمَعارِجِ  ذِي﴿ به تهإراد لتعلُّق جهته، من ﴾ٱّللَّ

م  ا
 ليس املؤمن معراج )أقول: ثواهبم دار يف أو سلوكهم يف املؤمنون فيها يرتقى أو ،الصالح والعمل   الطيِّب   لَكل 

 همعراجو ،القلب قوبطري بالذكر يعرج املؤمنف والسالم، الصالة عليه معراجه ظل يف هو بل ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كمعراج

 فإن السموات؛ أو ،املالئكة مراتب أو (واجلسد فبالروح والسالم الصالة عليه اهلل رسول معراج أما فقط، بالروح

 فيها. يعرجون املالئكة

ُرجُ ﴿ (1) وحُ  ٱل َمَلىئَِكةُ  َتع  م   ِف  إََِل هِ  َوٱلرُّ َداُرهُۥ ََكنَ  يَو  ل َف  ََخ ِسيَ  مِق 
َ
 وب عد   املعارج تلك رتفاعال بيان   ﴾٤ َسنَة   أ

ّدرَ  لو بحيث أهنا واملعنى والتخيُّل. التمثيل عىل مداها ها ق  ر زمان يف لكان زمان يف قطع  ني من سنة ألف بخمسني ي قدَّ  س 

ه   َكانَ  َيْوم   ّف   عرشه إىل والروح املالئكة تعرج معناه وقيل الدنيا. ْقَدار 
 إهنم حيث من سنة، ألف مخسني كمقدار م 

َض، لو فيها اإلنسان يقطع ما فيه طعونيق  سنة. ألف مخسني مسرية العرش رشفات وأعىل العامل أسفل بني ما أن ال ف ر 

 احلقيقة عىل ألنه أو واملحاسبات، احلاالت من فيه ما لكثرة أو الكفار، عىل لشدته إما واستطالت ه القيامة، يوم به واملراد

: كذلك.  املالئكة. من أعظم خلق   أو لفضله. إفرادهو السالم، عليه جربيل والروح 

َِب  ﴿ (1) ا فَٱص  . واضطراب   استعجال   (ُيالطه ال )أي: يشوبه ال ﴾٥ ََجِيل   َصَب    قلب 

نَُهۥ إِنَُّهم  ﴿ (6) ا﴿ القيامة يوم أو للعذاب، الضمري ﴾يََرو  مكان. من ﴾٦ بَعِيد   اإل 

َٰهُ ﴿ (7)  الوقوع. من أو منه، ﴾٧ قَرِيب ا َونََرى

َمآءُ  تَُكونُ  يَو مَ ﴿ (8) لِ  ٱلسَّ ن   وهو) ﴾٨ َكٱل ُمه  ة املذاب؛ املعد   َعَكر   أو والْذهب. والنُّحاس واحلديد كالفضَّ

 .(املغيلِّ  الزيت

بَاُل  َوتَُكونُ ﴿ (9) ِ
نِ  ٱۡل  ت فإذا األلوان، خمتلفة اجلبال ألن ألوانا ، املصبوغ كالصوف ﴾٩ َكٱل عِه   )أي: ب سَّ

تِّ  ته إذا املنفوش العهن أشبهت اجلو يف توط ريِّ  (تتف   الريح. طريَّ

ا َۡحِيمن  ُل   َ يَس   َوَل ﴿ (40)  حاله. عن قريبا   قريب   يسأل وال ﴾١٠ َۡحِيم 
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وَنُهم   ﴿ (41ـ44) ُ  املانع أن عىل يدلُّ  ﴾ُيبََصَّ

 ما أو ،اخلفاء دون التشاغل هو السؤال هذا من

 الوجه كبياض احلال؛ شاهدةم من عنه يغني

رِمُ  يََودُّ ﴿ وادهوس تَِدي لَو   ٱل ُمج   يَو ِمئِذ   َعَذابِ  ِمن   َيف 
ِخيهِ  َوَصَِٰحبَتِهِۦ ١١ بِبَنِيهِ 

َ
 أن عىل يدلُّ  ﴾١٢ َوأ

 يفتدي أن يتمنى بحيث ،بنفسه جمرم كلِّ  اشتغال

هم إليه الناس بأقرب  أن عن فضال   ،بقلبه وأْعَلق 

 عنها. ويسأل بحاله هيتم

 عنهم فصل الذين وعشريته ﴾َوفَِصيلَتِهِ ﴿ (41)

ه ﴾١٣ وِيهِ     ُت  ٱلَِّّت ﴿  الشدائد. عند أو النسب يف تضمُّ

ۡرِض  ِف  َوَمن﴿ (41)
َ ا ٱۡل   أو الثقلني من ﴾ََجِيع 

 االفتداء. ينجيه لو ثم أي: ﴾١٤ يُنِجيهِ  ُثمَّ ﴿ اخلالئق

(41) ﴿  ٓ  ،الودادة عن للمجرم ردع   ﴾ََكَّ

 الضمري ﴾إِنََّها﴿ ينجيه ال االفتداء أن عىل وداللة  

بَهم   أو ،للنار ه م   اللهب وهو ﴾١٥ لََظيَٰ ﴿ يفرسِّ

 للنار. َعَلم   :وقيل اخلالص.

اَعة  ﴿ (46) َوىَٰ  نَزَّ  الرأس. جلدة وهي ،شواة َجع أو األطراف. :والشوى ﴾١٦ ل ِلشَّ

ُعوا  ﴿ (47) رض جتذب ﴾تَد  د بَرَ  َمن  ﴿ وحت 
َ
َٰ ﴿ احلق عن ﴾أ  الطاعة. عن ﴾١٧ َوتََولَّ

َعى  وَََجَعَ ﴿ (84) و 
َ
 وتأميال . حرصا   وكنزه وعاء يف فجعله ،املال وَجع ﴾١٨ فَأ

نَسَٰنَ  إِنَّ ﴿ (49) ِ
 الصرب. قليَل  ،احلرص شديدَ  ﴾١٩ َهلُوع   ُخلِقَ  ٱۡل 

هُ  إِذَا﴿ (10) ُّ  َمسَّ ُّ  ﴾ٱلشَّ  .(الشديد اخلوف وهو) اجلَزع ي كث ر ﴾٢٠ َجُزوع  ﴿ الرضُّ

هُ  ِإَوذَا﴿ (14) ُ  َمسَّ َۡي  عة ﴾ٱۡل  مساك يف يبالغ ﴾٢١ َمنُوع  ﴿ السَّ  هذه يتجنب أن للمؤمن بد ال )أقول: اإل 

 .(الرشيعة واتباع نفسه بمخالفة األوصاف

نَ  ،بعد   املذكورة بالصفات للموصوفني استثناء   ﴾٢٢ ٱل ُمَصل ِيَ  إِلَّ ﴿ (11)  األحوال عىل املطبوعني م 

 عىل واإلشفاق   ،احلق طاعة يف االستغراق عىل دالة إهنا حيث من ،اهل الصفات تلك ملضادة ،قبل   املذكورة

 ،باجلزاء واإليامن   ،(تعاىل اهلل خلق عىل والشفقة ،تعاىل اهلل أوامر تعظيم :شيئني يف املرء سعادة )أقول: اخللق

 العاجل حبِّ  يف االهنامك من ناشئة   وتلك العاجل. عىل اآلجل وإيثار   ،الشهوة وكرس   ،العقوبة من واخلوف  

 عليه. النظر وقصور
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ِينَ ﴿ (11) َٰ  ُهم   ٱَّلَّ  شاغل. عنها يشغلهم ال ﴾٢٣ َدآئُِمونَ  َصَلتِِهم   ََعَ

ِينَ ﴿ (11) َٰلِِهم   ِفٓ  َوٱَّلَّ َو م 
َ
لُوم   َحق    أ ع   املوظَّفة. والصدقات كالزكوات ﴾٢٤ مَّ

آئِلِ ﴿ (11) ُرومِ ﴿ َيسأل الذي ﴾ل ِلسَّ  في حرم. غنيا   في حسب سأليَ  ال الذي ﴾٢٥ َوٱل َمح 

ِينَ ﴿ (16) قُونَ  َوٱَّلَّ ِ ِينِ  بِيَو مِ  يَُصد   يف طمعا   ماله ويرصف نفَسه ي تعب أن وهو بأعامهلم؛ تصديقا   ﴾٢٦ ٱِل 

. ذكر ولذلك ،األخروية املثوبة ين   الدِّ

ِينَ ﴿ (17) ِن   ُهم َوٱَّلَّ فُِقونَ  َرب ِِهم َعَذابِ  م  ش   أنفسهم. عىل خائفون ﴾٢٧ مُّ

ُ  َرب ِِهم   َعَذاَب  إِنَّ ﴿ (18) ُمون   َغۡي 
 
 تعاىل اهلل عذاب يأمن أن ألحد ينبغي ال أنه عىل يدلُّ  اعرتاض   ﴾٢٨ َمأ

 .وعال جلَّ  طاعته يف باَلغَ  وإن

ِينَ ﴿ (19)  .(يبذلوهنا ال) ﴾٢٩ َحَٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهم   ُهم   َوٱَّلَّ

ى  إِلَّ ﴿ (10) َوَِٰجِهم   ََعَ ز 
َ
و   أ

َ
ي َمَٰنُُهم   َكت  َملَ  َما أ

َ
اهتم أو زوجاهتم) ﴾أ يَّ ِّ ة َجع] ُس  يَّ ِّ  اجلارية وهي :ُس 

ُ  فَإِنَُّهم  ﴿ [(اململوكة  .(ذلك عىل ملومني غري فإهنم إمائهم أو ألزواجهم بذلوها فإنْ  :أي) ﴾٣٠ َملُوِميَ  َغۡي 

َٰلَِك  َوَرآءَ  ٱب تََغَٰ  َفَمنِ ﴿ (14) َلىئَِك ﴿ (املستثنى) ﴾َذ و 
ُ
 .(العدوان يف الكاملون) ﴾٣١ ل َعاُدونَ ٱ ُهمُ  فَأ

ِينَ ﴿ (11) َمََٰنَٰتِِهم   ُهم   َوٱَّلَّ
َ
ِدهِم   ِۡل  حافظون. ﴾٣٢ َرَُٰعونَ  وََعه 

ِينَ ﴿ (11) َٰتِِهم   ُهم َوٱَّلَّ فون وال ينكرون وال ُيونون ال ﴾٣٣ قَآئُِمونَ  بَِشَهََٰد  اهلل حقوق من َعل موه ما ُي 

 العباد. وحقوق تعاىل

(11) ﴿ ِ َٰ  ُهم   ينَ َوٱَّلَّ اعون ﴾٣٤ َُيَافُِظونَ  َصَلتِِهم   ََعَ لون رشائطها فري   وتكرير   وسننها. فرائضها ويكمِّ

ال   هبا ووصفهم الصالة ذكر    غريها. عىل (قدرها إعالء )أي: وإنافتها فضلها عىل للداللة باعتبارين وآخرا   أوَّ

َلىئَِك ﴿ (11) و 
ُ
َٰت   ِف  أ َرُمونَ  َجنَّ ك   تعاىل. اهلل بثواب   ﴾٣٥ مُّ

ِينَ  َفَمالِ ﴿ (16) ِطعِيَ ﴿ َحْولك ﴾قِبَلََك  َكَفُروا   ٱَّلَّ عني ﴾٣٦ ُمه   هؤالء مال يةآلا ومعنى )أقول: مرس 

 .(ملسو هيلع هللا ىلص حممد يا نحوك املرسعني الكفرة

َِميِ  َعنِ ﴿ (17) َمالِ  وََعنِ  ٱَل  ِ قا   ﴾٣٧ ِعزِينَ  ٱلش   من غري إىل (تنتسب )أي: تعتزي فرقة   كلَّ  وكأن شتى. ف ر 

َلقا   (به حييطون )أي: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حول حَيتفُّون املرشكون وكان األخرى. إليه تعتزي لقا   ح   بكالمه. ويستهزئون ح 

َمعُ ﴿ (18) َيط 
َ
رِي   ُكُّ  أ ِن ُهم   ٱم  ن م 

َ
َخَل  أ  يقوله ما صحَّ  لو :لقوهلم إنكار   وهو إيامن. بال ﴾٣٨ نَعِيم   َجنَّةَ  يُد 

 الدنيا. يف كام منهم حظا   أفضَل  فيها لنكون

(19) ﴿  ٓ َنَُٰهم إِنَّا﴿ الطمع هذا عن هلم ردع   ﴾ََكَّ ا َخلَق  ِمَّ َرة   نطفة من خملَّقون إهنم أي: ﴾٣٩ َيع لَُمونَ  م   َمذ 

ب ال (قذرة )أي: س عامل ت ناس  يامن يستكمل مل فمن ،(ونجاستها خلباثتها) القد   باألخالق يتخلَّق ومل والطاعة باإل 

 ال )أقول: والعمل بالعلم النفس تكميل وهو تعلمون؛ ما أجل من خملوقون إنكم أو لدخوهلا. يستعدّ  مل املََلكية

 االستدالل أو الكاملني. منازل يف (ينزل مل )أي: يتبوأ مل يستكملها مل فمن ،(املال بجمع وال بالبخل وال بالفساد

ها عىل معالط َبنَْوا التي الثانية النشأة إمكان عىل األوىل بالنشأة هم بعد عندهم مستحيال   فرضا   فْرض   عنه. َرْدع 
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ق ِسمُ  فََلٓ ﴿ (10)
ُ
ِ  أ  إِنَّا َوٱل َمَغَٰرِِب  ٱل َمَشَٰرِقِ  بَِرب 

ى  ٤٠ لََقَِٰدُرونَ  ن ََعَ
َ
َل  أ ِ ا نُّبَد  ِن ُهم   َخۡي    :أي ﴾م 

 حممدا   نعطي أو منهم. أمثل بخلق ونأيت هنلكهم

 َوَما﴿ األنصار وهم منكم؛ خري   هو َمنْ  َبَدَلكم ملسو هيلع هللا ىلص
بُوقِيَ  ََن نُ   ذلك. أردنا إن بمغلوبني ﴾٤١ بَِمس 

َٰ  َويَل َعبُوا   َُيُوُضوا   فََذر ُهم  ﴿ (11) َُٰقوا   َحّتَّ  يَُل
َمُهمُ  ِي يَو   .األوىل النفخة عند وهو ﴾٤٢ يُوَعُدونَ  ٱَّلَّ

َداثِ  ِمنَ  َُي رُُجونَ  يَو مَ ﴿ (11) ج 
َ اع   ٱۡل   ﴾ِۡسَ

نَّ ﴿ مرسعني
َ
 للعبادة. منصوب   ﴾نُُصب   إَِلَٰ  ُهم  َكأ

 يرسعون. ﴾٤٣ يُوفُِضونَ ﴿ َعَلم   أو

ب َصَٰرُُهم   َخَِٰشَعة  ﴿ (11)
َ
 َمرَّ  ﴾ذِلَّة    تَر َهُقُهم   أ

َٰلَِك ﴿ [11 آية] القلم سورة يف تفسريه َو مُ  َذ ِي ٱَل   ٱَّلَّ
 الدنيا. يف ﴾٤٤ يُوَعُدونَ  ََكنُوا  

 والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 املعارج سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 نوح سورة

 آية وعرشون ثمان وآيها مكَية،

(4) ﴿ ٓ ر َسل نَا إِنَّا
َ
ا أ ن   قَو ِمهِۦٓ  إَِلَٰ  نُوح 

َ
  أ

َ
رْ  له: قلنا بأن أي: ﴾نِذر  أ َمَك ﴿ َأْنذ  ن َقب لِ  مِن قَو 

َ
تِيَُهم   أ

 
َِلم   َعَذابن  يَأ

َ
 ﴾١ أ

 الطوفان. أو اآلخرة. عذاب

ََٰقو مِ  قَاَل ﴿ (1ـ1) بِين  نَِذير   لَُكم   إِن ِ  َي نِ  ٢ مُّ
َ
بُُدوا   أ َ  ٱع  ِطيُعونِ  َوٱتَُّقوهُ  ٱّللَّ

َ
 من به آمركم فيام) ﴾٣ َوأ

 فهل ،لقومه السالم عليه نوح قال مثلام القرآن لنا يقول واآلن )أقول: (وتعاىل سبحانه هلل والطاعة التوحيد

 .(به نعمل أن بد ال نعتقد كنا إذا هلل. واحلمد نعتقد ال؟ أم بالقرآن نعتقد

فِر  ﴿ (1) ِن لَُكم َيغ   )أي: جَي بُّه اإل سالم فإن ،سبق ما وهو ذنوبكم؛ بعض لكم يغفرْ  ﴾ذُنُوبُِكم   م 

ر ُكم  ﴿ اآلخرة يف به يؤاخذكم فال (يقطعه ِ َجل   إَِلى  َويُؤَخ 
َ
َسمًّ   أ ر ما أقىص هو ﴾مُّ دِّ يامن برشط لكم ق   اإل 

َجَل  إِنَّ ﴿ والطاعة
َ
ِ  أ ره الذي األجل إن ﴾ٱّللَّ ر الوجه عىل ﴾َجآءَ  إِذَا﴿ قدَّ  األجل جاء إذا :وقيل آجال . به املقدَّ

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ
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 نُوح   َُ ُسورَ 

¬ 
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ُر   َل ﴿ األطول لَُمونَ  ُكنتُم   لَو  ﴿ والتأخري اإلمهال أوقات يف اد روافب ،﴾يُؤَخَّ  العلم أهل من كنتم لو ﴾٤ َتع 

ون كأهنم احلياة حبِّ  يف الهْن امكهم أهنم وفيه ذلك. لعلمتم والنظر  املوت. يف شاكُّ

ِ  قَاَل ﴿ (1) ِ  َرب 
ِم ﴿ اإليامن إىل ﴾َدَعو ُت  إِن  ا ََل ل   قَو  . أي: ﴾٥ َوَنَهار   دائام 

ا إِلَّ  ُدَعٓءِيٓ  يَزِد ُهم   فَلَم  ﴿ (6) يامن عن ﴾٦ فَِرار   والطاعة. اإل 

ُتُهم   َُكََّما ِإَون ِ ﴿ (7) يامن إىل ﴾َدَعو  فِرَ ﴿ والطاعة اإل  َصَٰبَِعُهم   َجَعلُٓوا  ﴿ بسببه ﴾لَُهم   ِِلَغ 
َ
وا ﴾َءاذَانِِهم   ِفٓ  أ  َسدُّ

ا  ﴿ الدعوة استامع عن مسامعهم َشو  تَغ  ْوا ﴾ُهم  ثِيَابَ  َوٱس   كراهة فرط من إيلَّ  النظر كراهة ،يروين لئال هبا تغطَّ

وا  ﴿ فأدعوهم أعرفهم لئال أو دعويت. ََصُّ
َ
وا  ﴿ واملعايص الكفر عىل وأكبُّوا ﴾َوأ ََبُ تَك   اتباعي عن ﴾َوٱس 

ا﴿ بَار  تِك  . ﴾٧ ٱس   عظيام 

ُتُهم   إِن ِ  ُثمَّ ﴿ (9ـ8) ا َدَعو  ٓ  ُثمَّ  ٨ ِجَهار  لَنُت  إِن ِ ع 
َ
ر ُت  لَُهم   أ َ ۡس 

َ
ا لَُهم   َوأ ار  َ ة دعوهتم :أي ﴾٩ إِۡس   بعد مرَّ

ة   ،أخرى  أمكنني. وجه أيِّ  عىل ،أوىل بعد وَكرَّ

فُِروا   َفُقل ُت ﴿ (40) تَغ  ا ََكنَ  إِنَُّهۥ﴿ الكفر عن بالتوبة ﴾َربَُّكم   ٱس  ار  م ملّا وكأهنم للتائبني. ﴾١٠ َغفَّ  أَمَره 

 بام فأَمَرهم عصيناه؟ من بنا ويلطف يقبلنا فكيف باطل عىل كنا وإن ،نرتكه فال حقر  عىل كنا إن :قالوا بالعبادة

م ولذلك ،امل نََح  إليهم وجيلب معاصيهم جَي بُّ   ،للكافر هذا كان إذا )أقول: قلوهبم يف أوقع   هو ما عليه وَعَده 

 اهلل حبَس  إرصارهم ومتادى مدعوهت طالت لّما :وقيل .(الذميمة األخالق من ربه يستغفر أن للمؤمن بد فال

 كانوا عام االستغفار عىل بذلك فوعدهم ،نسائهم أرحام وأْعَقمَ  ،سنة أربعني (املطر )أي: الَقْطرَ  عنهم تعاىل

  :تعاىل بقوله عليه
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َمآءَ  يُر ِسلِ ﴿ (41ـ44) ا َعلَي ُكم ٱلسَّ َرار  ِد   ١١ م 
ِدد ُكم َٰل   َويُم  َو م 

َ
َعل َوبَنِيَ  بِأ َٰت   م  لَّكُ  َويَج   َجنَّ

َعل ا لَُّكم   َويَج  ن َهَٰر 
َ
امء ﴾١٢ أ  ،السحاب :والسَّ

 ،(االنصباب )أي: الدرور كثري :واملدرار

 البساتني. :واجلَنَّات

ا﴿ (41) ِ  تَر ُجونَ  َل  لَُكم   مَّ ا ّلِلَّ  ال ﴾١٣ َوقَار 

 وأطاعه. عبده ملن - تعظيام   أي - توقريا   له تأملون

 عصيانه. خافوافت عظمة له َتعتقدون ال أو

ا َخلََقُكم   َوقَد  ﴿ (41) َوار  ط 
َ
 خلقهم فإنه ﴾١٤ أ

 ثم ،عنارص أوال   خلقهم إذ تارات؛ :أي َأْطوارا  

نسان تغذي مركبات  ثم ،ن َطفا   ثم ،أخالطا   ثم ،اإل 

َضغا   ثم ،علقا    أنشأهم ثم ،وحلوما   عظاما   ثم ،م 

 يعيدهم أن يمكن أنه عىل يدلُّ  فإنه ،آخر خلقا  

 تعاىل أنه وعىل ،بالثواب فيعظِّمهم أخرى تارة

 يؤيِّده ما ذلك أتبع ثم احلكمة. تامُّ  القدرة عظيم  

  :تعاىل فقال اآلفاق آيات من

لَم  ﴿ (46ـ41)
َ
ا   أ ُ  َخلَقَ  َكي َف  تََرو  َٰت   َسب عَ  ٱّللَّ ا َسَمََٰو ا فِيِهنَّ  ٱل َقَمرَ  وََجَعَل  ١٥ ِطبَاق   يف :أي ﴾نُور 

َس  وََجَعَل ﴿ املالبسة من بينهن ملا إليهن ن سب وإنام ،الدنيا سامءال يف وهو السموات. م  ا ٱلشَّ اج   به َمثَّلها ﴾١٦ ِۡسَ

 حوله. عام الرساج يزيلها كام األرض وجه عن الليل ظلمة تزيل ألهنا

(47) ﴿ ُ ۢنبَتَُكم َوٱّللَّ
َ
ِنَ  أ ۡرِض  م 

َ ا ٱۡل  نبات فاست عري منها. أنشأكم ﴾١٧ َنبَات   عىل أدلُّ  ألنه لإلنشاء اإل 

ن احلدوث  األرض. من والتكوُّ

رُِجُكم  ﴿ مقبورين ﴾فِيَها يُعِيُدُكم   ُثمَّ ﴿ (48) ا َويُخ  َراج   باحلرش. ﴾١٨ إِخ 

(49) ﴿ ُ ۡرَض  لَُكمُ  َجَعَل  َوٱّللَّ
َ ا ٱۡل   عليها. تتقلَّبون ﴾١٩ بَِساط 

لُُكوا  ﴿ (10) ا ُسبُل   ِمن َها ل ِتَس   .(الواسعة الطريق وهو) جِّ فَ  َجع   ،واسعة   ﴾٢٠ فَِجاج 

ِ  نُوح   قَاَل ﴿ (14) ِن  إِنَُّهم   رَّب  هُ  لَّم   َمن َوٱتَّبَُعوا  ﴿ به أمرهتم فيام ﴾َعَصو  ۥٓ  َماَُلُۥ يَزِد  هُ ا إِلَّ  َوَوَِلُ  ﴾٢١ َخَسار 

ين( )أي: البط رين رؤساءهم واتبعوا ين ،بأمواهلم املتكربِّ  لزيادة سببا   ذلك صار بحيث ،بأوالدهم املغرتِّ

 اخلسار. إىل هبم وأدت واألوالد باألموال هلم حصلت لوجاهة   اتبعوهم إنام أهنم وفيه اآلخرة. يف خسارهم

ا َوَمَكُروا  ﴿ (11) ر  ا َمك   (حتريض )أي: وحتريش الدين يف احتياهلم وذلك الغاية؛ يف كبريا   ﴾٢٢ ُكبَّار 

 والسالم. الصالة عليه نوح أذى عىل الناس

پپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ۓےےھھھھہہہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ېېېېۉۉۅۅۋۋ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

خبحبجبيئىئمئحئجئی

 يتىتمتختحتجتيبىبمب
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(11) ﴿ ُ ا تََذُرنَّ  َوَل ﴿ عباَدهَتا :أي ﴾َءالَِهتَُكم   تََذُرنَّ  َل  وا  َوقَال ا َويَُعوَق  َيُغوَث  َوَل  ُسَواع   َوَل  َود    ﴾٢٣ َونَِس  

نَّ  َوال  فلام ،والسالم الصالة عليهام ونوح آدم بني كانوا صاحلني رجال أسامء هي :قيل خصوصا . هؤالء َتَذر 

روا ماتوا وِّ كا   ص  ب دوا. الزمان طال لامف ،هبم تربُّ  ع 

َضلُّوا   َوقَد  ﴿ (11)
َ
ا   أ َٰلِِميَ  تَزِدِ  َوَل ﴿ لألصنام أو للرؤساء الضمري ﴾َكثِۡي   لعلَّ  ﴾٢٤ َضَلَٰل   إِلَّ  ٱلظَّ

 واهلالك. الضياع أو دينهم. أمر يف ال ،دنياهم ومصالح مكرهم ترويج يف الضالل هو (املقصود )أي: املطلوب

ا﴿ (11) ِمَّ رِقُوا  ﴿ خطيئاهتم أجل من ﴾َٰٔـتِِهم  َخِطيٓ  م  غ 
ُ
د ِخلُوا  ﴿ بالطوفان ﴾أ

ُ
ا فَأ  أو القرب عذاب املراد ﴾نَار 

ِن لَُهم ََيُِدوا   فَلَم  ﴿ اآلخرة عذاب ِ  ُدونِ  م  ا ٱّللَّ نَصار 
َ
ن آهلة باختاذهم هلم تعريض ﴾٢٥ أ ون   م   تقدر الَ  تعاىل اهلل د 

 نرصهم. عىل

ِ  نُوح   َوقَاَل ﴿ (16) ۡرِض  ََعَ  تََذر   َل  رَّب 
َ َٰفِرِينَ  ِمنَ  ٱۡل  ا ٱل َك  أحدا . :أي ﴾٢٦ َديَّار 

ٓوا   َوَل  ِعبَاَدكَ  يُِضلُّوا   تََذر ُهم   إِن إِنََّك ﴿ (17) ا إِلَّ  يَِِلُ ا فَاِجر  ار   واستقرى هبمجرَّ  لّما ذلك قال ﴾٢٧ َكفَّ

يَ  فعرف ،عاما   مخسنيَ  إال سنة   ألَف  أحواهلم تتبَّع( )أي:  باَعهم.وط   َمهمش 

(18) ﴿ ِ فِر   رَّب  يَّ  ِل  ٱغ  َِِٰلَ ا بَي ِّتَ  َدَخَل  َولَِمن﴿ مؤمننَْي  وكانا ﴾َولَِو ِمن   سفينتي أو ،مسجدي أو ،منزيل ﴾ُمؤ 

ِمنِيَ ﴿ ِمَنَِٰتي  َولِل ُمؤ  ُمؤ 
َٰلِِميَ  تَزِدِ  َوَل ﴿ القيامة يوم إىل ﴾َوٱل  َۢا إِلَّ  ٱلظَّ  هالكا . ﴾٢٨ َتبَاَر

 نوح سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 اجلن سورة

 آية وعرشون ثمان وآيها مكَية،

وِحَ  قُل  ﴿ (4) 
ُ
نَّ  إَِلَّ  أ

َ
تََمعَ  هُ أ ِنَ  َنَفر   ٱس  ن ِ  م  ِ

 ﴾ٱۡل 

نُّ  العرشة. إىل الثالثة بني ما والنفر    أجسام واجْل 

 اهلوائية أو النارية عليهم تغلب خفيَّة عاقلة

نَا إِنَّا﴿ قومهم إىل رجعوا لّما ﴾َفَقالُوٓا  ﴿  ﴾قُر َءان ا َسمِع 

باينا   بديعا   ﴾١ َعَجب ا﴿ كتابا    خمالفا ( مغايرا   )أي: م 

 .معناه ودقة نظمه حسن يف الناس الملك

ِديٓ ﴿ (1) دِ  إَِل  َيه   والصواب احلق إىل ﴾ٱلرُّش 

ِكَ  َولَن﴿ بالقرآن ﴾بِهۦِ   اَمنَّا  َ َف ﴿ ُّش  ٓ  ن ا بَِرب ِنَا َحد 
َ
 ﴾٢ أ

 التوحيد. عىل القاطعة الدالئل به نطقت ما عىل

نَُّهۥ﴿ (1)
َ
قناه :قيل كأنه ﴾َرب ِنَا َجدُّ  تََعََٰلَٰ  َوأ  صدَّ

قنا نا جدُّ  تعاىل أنه وصدَّ  َعَظَمت ه. تعالت :أي ،ربِّ

ه واملراد  والولد الصاحبة عن بالتعايل وْصف 

َذَ  َما﴿ وعال جلَّ  لغناه أو لسلطانه أو لعظمته  ٱَّتَّ
ا َوَل  َصَِٰحبَة    .والولد الصاحبة واختاذ الرشك من اعتقدوه ما خطأ عىل نبَّههم ما القرآن من سمعوا كأهنم ﴾٣ َوَِل 

نَُّهۥ﴿ (1)
َ
ِ  ََعَ ﴿ اجلنِّ  مَرَدة   أو ،إبليس ﴾َسفِيُهنَا َيُقوُل  ََكنَ  َوأ ا ٱّللَّ  الب عد وهو شطط؛ ذا قوال   ﴾٤ َشَطط 

. وجماوزة  تعاىل. اهلل إىل والولد الصاحبة نسبة وهو فيه؛ أشط ما لفرط شطط هو أو احلدِّ

نَّا﴿ (1)
َ
ٓ  َوأ ن َظنَنَّا

َ
نُس  َتُقوَل  لَّن أ ِ

نُّ َوٱ ٱۡل  ِ
ِ  ََعَ  ۡل   بظنِّهم ذلك يف للسفيه اتباعهم عن اعتذار   ﴾٥ َكِذب ا ٱّللَّ

 تعاىل. اهلل عىل يكذب ال أحدا   أن

نَُّهۥ﴿ (6)
َ
ِنَ  رَِجال   ََكنَ  َوأ نِس  م  ِ

ِنَ  بِرَِجال   َيُعوُذونَ  ٱۡل  ن ِ  م  ِ
 مكان )أي: بَقْفر   أمسى إذا كان الرجل فإن ﴾ٱۡل 

ا﴿ هبم باستعاذهتم اجلنَّ  فزادوا ﴾فََزاُدوُهم  ﴿ قومه سفهاء رشِّ  من الوادي هذا بسيِّد أعوذ :قال (خال    ﴾٦ رََهق 

تّوا . ك رْبا    هبم. استعاذوا حتى أضلُّوهم بأن َغّيا   اإلنَس  اجلنُّ  فزاد أو وع 

نَُّهم  ﴿ (7)
َ
نس وأن ﴾َوأ  بعضهم اجلن كالم من واآليتان بالعكس. أو اجلن. أهيا ﴾َظنَنتُم   َكَما َظنُّوا  ﴿ اإل 

ن﴿ تعاىل اهلل من كالم   استئناف   أو لبعض.
َ
ُ  َيب َعَث  لَّن أ ا ٱّللَّ َحد 

َ
 عليهم إبليس به َس بَّ لَ  ملا موته بعد )أي: ﴾٧ أ

 الظنَّ  هذا أن بالقرآن ظهر وقد ،اجلهل عامية به يزيل الرسل من أحدا   أو ،باحلسن ليس ما حسنا   رأوا حتى

 .([تعاىل اهلل رمحه للرشبيني املنري الرساج] األمرين يف البعث من بدَّ  ال وأنه ،كاذب

 اِۡلن ِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڳڳڳڳگگگگکککک

ڻڻڻںںڱڱڱڱ

ھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئی
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نَّا﴿ (8)
َ
نَا َوأ َمآءَ  لََمس  ها أو السامء بلوغَ  َطَلبنا ﴾ٱلسَّ َنََٰها﴿ خرَبَ ا ُملِئَت   فَوََجد  ا﴿ حراسا   ﴾َحرَس   ﴾َشِديد 

 النار. من داملتولِّ  امليضء وهو شهاب؛ َجع   ﴾٨ وَُشُهب ا﴿ عنها يمنعوهنم الذين املالئكة وهم قوّيا ؛

نَّا﴿ (9)
َ
ُعدُ  ُكنَّا َوأ ِعي  َمَقَٰعِدَ  ِمن َها َنق  م   للرتصد صاحلة أو والشهب. احلرس عن خالية   مقاعد ﴾لِلسَّ

تَِمعِ  َفَمن﴿ واالستامع ا ِشَهاب ا ََلُۥ ََيِد   ٱٓأۡلنَ  يَس   االستامع عن يمنعه وألجله ،له راصدا   شهابا   :أي ﴾٩ رََّصد 

 بالرجم.

نَّ ﴿ (40)
َ
رِيٓ  َل  اَوأ َۡش   نَد 

َ
رِيدَ  أ

ُ
ۡرِض  ِف  بَِمن أ

َ م  ﴿ السامء بحراسة ﴾ٱۡل 
َ
َرادَ  أ

َ
ا َربُُّهم   بِِهم   أ  خريا ؟ ﴾١٠ رََشد 

نَّا﴿ (44)
َ
َٰلُِحونَ  ِمنَّا َوأ َٰلَِك   ُدونَ  َوِمنَّا﴿ األبرار املؤمنون ﴾ٱلصَّ دون وهم ذلك؛ دون قوم   :أي ﴾َذ  املقتص 

ا﴿ األحوال اختالف يف طرائق مثَل  أو مذاهب. أي رائق؛ط ذوي ﴾َطَرآئِقَ  ُكنَّا﴿ قة ﴾١١ قَِدد   خمتلفة. متفرِّ

نَّا﴿ (41)
َ
ٓ  َوأ ن﴿ علمنا ﴾َظنَنَّا

َ
ِجزَ  لَّن أ َ  نُّع  ۡرِض  ِف  ٱّللَّ

َ ِجَزهُۥ َولَن﴿ فيها كنا أينام األرض يف كائنني ﴾ٱۡل   نُّع 
 طَلَبنا. إن هَربا   نعجزه لن أو أمرا . بنا أراد إن ألرضا يف نعجزه لن أو السامء. إىل منها هاربني ﴾١٢ َهَرب ا

نَّا﴿ (41)
َ
ا َوأ نَا لَمَّ ِمنَۢ  َفَمن بِهۦِ   َءاَمنَّا﴿ القرآن :أي ﴾ٱل ُهَدىى  َسِمع   ُياف ال فهو ﴾َُيَاُف  فََل  بَِرب ِهِۦ يُؤ 

ا﴿ ا َوَل  َِب س   حقا   ألحد يبخس مل ألنه رهق؛ وال بخس   جزاءَ  أو ذلة. ترَهقه أن وال ،اجلزاء يف نقصا   ﴾١٣ رََهق 

تنََب  أن بالقرآن اإليامن حق من ألن ،ظلام   يرهق ومل  ذلك. جي 
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نَّا﴿ (41)
َ
لُِمونَ  ِمنَّا َوأ  ﴾ٱل َقَِٰسُطوَن   َوِمنَّا ٱل ُمس 

 وهو احلق؛ طريق عن املائلون( )أي: اجلائرون

لَمَ  َفَمن  ﴿ والطاعة اإليامن س 
َ
ئَِك  أ َلى و 

ُ
و   فَأ  ا  ََتَرَّ

ا ْوا ﴾١٤ َرَشد   عظيام   رشدا   (تقصدوا )أي: توخَّ

هم  الثواب. دار إىل يبلِّغ 

ا﴿ (41) مَّ
َ
 ﴾١٥ َحَطب ا ِۡلََهنَّمَ  فََكنُوا   ٱل َقَِٰسُطونَ  َوأ

 اإلنس. بكفار توقد كام هبم توقد

وِ ﴿ (46)
لَّ
َ
تََقَُٰموا   َوأ  لو الشأن إن :أي ﴾ٱس 

نس أو اجلن استقام رِيَقةِ  ََعَ ﴿ كالمها أو اإل   ﴾ٱلطَّ

َقي َنَُٰهم﴿ املثىل الطريقة عىل :أي س 
َ
آء   َۡل  َغَدق ا مَّ

عنا ﴾١٦  الغدق املاء وختصيص الرزق. عليهم لوسَّ

 ،والسعة املعاش أصل ألنه بالذكر ـ الكثري وهو ـ

ة عزَّ
 العرب. بني وجوده ول 

تِنَُهم  ﴿ (47) َف  ِ  كيف لنختربهم ﴾فِيهِ   نل 

 عىل اجلنُّ  استقام لو أن معناه :وقيل يشكرونه.

ْسلموا ومل القديمة طريقتهم  القرآن باستامع ي 

عنا جني الرزق عليهم لوسَّ هَبم الفتنة يف ل نوقعهم ،هلم مستدر  رِض   َوَمن﴿ كفراهنم يف ونعذِّ رِ  َعن ُيع 
 ﴾َرب ِهِۦ ذِك 

هُ ﴿ وعال جلَّ  وحيه أو موعظته أو عبادته عن لُك  له ﴾يَس  ا َعَذاب ا﴿ ي دخ  ب َيعلو ،شاقا   ﴾١٧ َصَعد   ويغلبه. املعذَّ

نَّ ﴿ (48)
َ
ِ  ٱل َمَسَِٰجدَ  َوأ ُعوا   فََل ﴿ به خمتصة ﴾ّلِلَّ ِ  َمعَ  تَد  ا ٱّللَّ َحد 

َ
 وعال. جل غريه فيها تعبدوا فال ﴾١٨ أ

د املراد :وقيل علت ألهنا ،كلها األرض باملساج   عن النهي واملراد مسجدا . والسالم الصالة عليه للنبي ج 

 وعال. جل اهلل لغري السجود

نَُّهۥ﴿ (49)
َ
ا َوأ ِ  َعب دُ  قَامَ  لَمَّ ُعوهُ ﴿ والسالم الصالة عليه النبي أي: ﴾ٱّللَّ  اجلنُّ  كادَ  ﴾ََكُدوا  ﴿ يعبده ﴾يَد 

ا َعلَي هِ  يَُكونُونَ ﴿  أو قراءته. من وسمعوا عبادته من رأوا مما تعجبا   ،عليه ازدحامهم من مرتاكمني ﴾١٩ ِِلَد 

بطال جمتمعني عليه يكونون نواجل اإلنس كاد  أمره. إل 

ٓ  قُل  ﴿ (10) د ُعوا   إِنََّما
َ
ِ  أ ِكُ  َوَلٓ  َرب  ۡش 

ُ
ا بِهِۦٓ  أ َحد 

َ
 يوجب منَكر وال (غريب )أي: ببدع ذلك فليس ﴾٢٠ أ

 والسالم. الصالة عليه للنبي واألمر (؛بغيض عىل اجتامعكم )أي: َمقتي عىل إطباقكم أو تعجبَّكم

لُِك  َلٓ  إِن ِ  قُل  ﴿ (14) م 
َ
ا لَُكم   أ ا َوَل  ََض    .ضالال ( )أي: غيا   أو نفعا   وال ﴾٢١ رََشد 

ِ  مِنَ  َُيَِۡيِن  لَن إِن ِ  قُل  ﴿ (11) َحد   ٱّللَّ
َ
ِجدَ  َولَن  ﴿ سوءا   يب أراد إن ﴾أ

َ
ا دُونِهِۦ مِن أ  ملتجأ. أو منحرفا   ﴾٢٢ ُمل تََحد 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

ھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

ەئائائىىېېېېۉ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

مئحئجئییییىئىئىئېئ

متختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئ

 محجحمجحجيثىثمثجثيتىت
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ا إِلَّ ﴿ (11) َٰغ  ِنَ  بََل ِ  م  َٰ  ٱّللَّ َِِلِ﴿ :قوله من استثناء ﴾تِهۦِ  َورَِسََٰل
َ
 َوَمن﴿ وإنفاع   إرشاد   التبليغ فإن ،﴾ُكَِِنِمِْأ

َ  َيع ِص  ٓ  َخَِِٰلِينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  ََلُۥ فَإِنَّ ﴿ بالتوحيد األمر يف ﴾َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ ا فِيَها بَد 
َ
  .﴾٢٣ أ

ى ﴿ (11) ا   إِذَا َحّتَّ و 
َ
لَُمونَ ﴿ اآلخرة يف وأ ،بدر كوقعة الدنيا يف ﴾يُوَعُدونَ  َما َرأ َعُف  َمن   فََسَيع  ض 

َ
ا أ  نَاَِص 

قَلُّ 
َ
ا َوأ ْم. أمْ  هو ﴾٢٤ َعَدد   ه 

د رِيٓ  إِن   قُل  ﴿ (11)
َ
قَرِيب  ﴿ أدري ما ﴾أ

َ
ا أ م   تُوَعُدونَ  مَّ

َ
ٓ  ََلُۥ ََي َعُل  أ ِ ا َرب  َمد 

َ
ا. تطول غاية   ﴾٢٥ أ  كأنه مدهت 

ى ﴿ :املرشكون سمع ملا ا   إَِذا َحّتَّ و 
َ
 ولكن ،حمالة ال كائن إنه قل :فقيل ،إنكارا   يكون؟ متى :قالوا ﴾يُوَعُدونَ  امَ  َرأ

. أدري ال  وقَته 

َٰلِمُ ﴿ (16) ِهرُ  فََل ﴿ الغيب عامل هو ﴾ٱل َغي بِ  َع َٰ ﴿ ي طلع فال ﴾ُيظ  ا َغي بِهِۦٓ  ََعَ َحد 
َ
 الغيب عىل :أي ﴾٢٦ أ

ه به املخصوص لم 
  .وعال جلَّ  ع 

تََضَٰ  َمنِ  إِلَّ ﴿ (17) ْلم   ﴾ٱر  لُُك  فَإِنَُّهۥ﴿ «َمنْ »لـ بيان   ﴾رَُّسول   ِمن﴿ معجزة له يكون حتى ،بعضه ل ع   يَس 
ِ  ِمنَۢ  ا َخل فِهِۦ َوِمن  ﴿ املرتىض يدي بني من ﴾يََدي هِ  َبي   اختطاف من حيرسونه ،املالئكة من حرسا   ﴾٢٧ رََصد 

 وختاليطهم. الشياطني

لَمَ ﴿ (18) َع  ِ ن َل 
َ
ب لَُغوا   قَد   أ

َ
 النازلون واملالئكة جربيل أبلغ قد أن إليه املوحى النبي ليعلم :أي ﴾أ

َحاَط ﴿ التغيري من حمروسة   ،هي كام ﴾َرب ِِهم   رَِسََٰلَٰتِ ﴿ بالوحي
َ
ي ِهم   بَِما َوأ َصَٰ ﴿ الرسل عند بام ﴾َِلَ ح 

َ
ء   ُكَّ  َوأ  ََش 

َۢا  والرمل. القطر حتى ﴾٢٨ َعَدَد

 اجلن سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد آلياتا معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 املزمل سورة

 آية  عرشون وآيها ،مكَية

َها﴿ (4)  يُّ
َ
أ ُِل  َيى ل أصله ﴾١ ٱل ُمزَّم   من ،املتزمِّ

ي هبا. تلفَّف إذا بثيابه َل تزمَّ  مِّ  عليه النبي به س 

 نائام   كان ألنه ،عليه كان مل ا هتييجا   والسالم الصالة

ال   الوحي بدء من دهشه مما مرتعدا   أو  يف متزمِّ

 تثاقله يف له تشبيها   أو .(ثوب )أي: قطيفة

ل ن مل ألنه ،باملتزمِّ  الليل. قيام يف بعد   يتمرَّ

 داوم أو ،الصالة إىل قمْ  :أي ﴾ٱَلَّ َل  قُمِ ﴿ (1)

 .﴾٢ قَلِيل   إِلَّ ﴿ فيه عليها

ۥٓ ﴿ (1ـ1) َفُه وِ  ن ِص 
َ
و   ٣ قَلِيل   ِمن هُ  ٱنُقص   أ

َ
 زِد   أ

ت ه ﴾َعلَي هِ   قيام بني والتخيري   الكل. إىل بالنسبة وقلَّ

 عنه والناقص ،كالثلثني عليه والزائد ،النصف

تِيل   ٱل ُقر َءانَ  َوَرت ِلِ ﴿ كالثلث  عىل اقرأه ﴾٤ تَر 

ل )أي: ت ؤدة ها. من السامع يتمكن بحيث ،حروف   وتبيني   (متهُّ  َعدِّ

 املكلَّفني، عىل ثقيل   الشاقة التكاليف من فيه مل ا فإنه القرآن؛ يعني ﴾٥ ثَقِيل   قَو ل   َعلَي َك  َسنُل ِّق  إِنَّا﴿ (1)

لها أن عليه كان إذ ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عىل سيَّام لها يتحمَّ ل اعرتاض واجلملة مته.أ وحيمِّ  بالتهجد، عليه التكليف ي سهِّ

ق   أنه عىل ويدل ش  َكم )أي: رصني   أو للنفس. خمالف للطبع مضاد   م   أو معناه. ومتانة لفظه (لوقار )أي: لرزانة ؛ (حم 

 أو والفجار. الكفار عىل أو امليزان يف ثقيل أو للنظر. وجتريد للرسِّ  تصفية   مزيد إىل الفتقاره فيه؛ املتأمِّل عىل ثقيل

يه؛ ثقيل    الربد، الشديد اليوم يف الوحي عليه ينزل والسالم الصالة عليه رأيته عنها: تعاىل اهلل ريض عائشة لقول تلقِّ

 .[الصحيحني يف وأصله تعاىل اهلل رمحه الرتمذي أخرجه] َعَرقا   (يفيض )أي: لريفض جبينه وإنَّ  عنه (ينفكُّ  )أي: فيفصم

 ِهَ ﴿ الليل قيام أو العبادة إىل مضجعها من (تنهض )أي: تنشأ التي النفس إ ن ﴾ٱَلَّ لِ  اِشَئةَ نَ  إِنَّ ﴿ (6)
َشدُّ 
َ
ق وَمُ ﴿ قَدم   ثباَت  أو كلفة   :أي ﴾ا    َوط   أ

َ
؛ أثبت أو ،مقاال   أصوب( )يعني: وأَسدُّ  :أي ﴾٦ قِيل   َوأ  قراءة 

 األصوات. وهدوء القلب حلضور

ا َهارِ ٱنلَّ  ِف  لََك  إِنَّ ﴿ (7) تك يف تقلُّبا   ﴾٧ َطوِيل   َسب ح   مناجاة فإن ،بالتهجد فعليك ،هبا واشتغاال   َمهامَّ

 فراغا . تستدعي احلق

ِلِ  ُسوَرَُ   الُمزَّم 

¬ 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳگگگگکککک

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھہہہہۀۀڻڻڻ

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 ییییىئىئىئېئېئېئۈئ
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ُكرِ ﴿ (8)
مَ  َوٱذ  مْ  ﴾َرب َِك  ٱس   تسبيح من به ي ذكر ما كل يتناول تعاىل اهلل وذكر   وهنارا . ليال   ذكره عىل ود 

 ،بالعبادة إليه وانقطع ﴾٨ تَب تِيل   إََِل هِ  َوتَبَتَّل  ﴿ علم   ودراسة   آن  قر وقراءة   وصالة وحتميد ومتجيد وهتليل

دْ   سواه. عاّم  نفَسك وجرِّ

ِقِ  رَّبُّ ﴿ (9) رِِب  ٱل َمش  َٰهَ  َلٓ  َوٱل َمغ  هُ  ُهوَ  إِلَّ  إَِل ِذ  َده فإن ،التهليل عن مسبَّب   ﴾٩ َوكِيل   فَٱَّتَّ  باأللوهية توحُّ

 ور.األم إليه توَكَل  أن يقتيض

َِب  ﴿ (40) َٰ  َوٱص  ُجر ُهم  ﴿ اخلرافات من ﴾َيُقولُونَ  َما ََعَ ا َوٱه  ر   وال وتدارهيم جتانبهم بأن ﴾١٠ ََجِيل   َهج 

  :وعال جل قال كام ،يكفيكهم تعاىل اهللف ،تعاىل اهلل إىل أْمَرهم وَتك َل  ،تكافئهم

ِن ﴿ (44) بِيَ  َوَذر  ِ ِل ﴿ جمازاهتم يف عنك غنية   يب فإن ،أمرهم إيلَّ  وك ْل  ،وإّياهم َدْعني ﴾َوٱل ُمَكذ  و 
ُ
 أ

َمةِ ِل ُهم  ﴿ قريش صناديد يريد التنعم. أرباب   ﴾ٱنلَّع   إمهاال . أو زمانا   ﴾١١ قَلِيل   َوَمه 

ٓ  إِنَّ ﴿ (41) نَا ي  نَكال   َِلَ
َ
ا﴿ الثقيل القيد :والنكل ﴾أ  االتقاد شديدة جًدا حامية نارا   )أي: ﴾١٢ وََجِحيم 

 .([تعاىل اهلل رمحه للرشبيني املنري الرساج] الراحة أنواع وتكلف اللباس برقيق والتنعم الرشاب تربيد من به يتقيدون اكانو مما

ا﴿ (41) ة   ذَا َوَطَعام   الرضيع:و) والزقوم كالرضيع ؛(يسوغ وال به يتعلق )أي: احللق يف ينشب طعاما   ﴾ُغصَّ

ق   َنْبت   رْب  ا وََعَذاب ا﴿ (هخلبث دابة   َتقَرب ه ال ،الشِّ َِلم 
َ
 )أي: كنهه يعرف ال مؤملا   العذاب من آخر ونوعا   ﴾١٣ أ

 العاصية النفوس فإن واألرواح األشباح فيها تشرتك مما األربع العقوبات كانت وملّا تعاىل. اهلل إال (حقيقته

دات عامل إىل التخلص عن هبا والتعلق بحبها مقيَّدة تبقى الشهوات يف املنهمكة  ،الفرقة بحرقة متحرقة ،املجرَّ

عة بة ،اهلجران غصة متجرِّ َ  ،القدس أنوار جتيل من باحلرمان معذَّ  تعاىل. اهلل لقاء عن باحلرمان العذاب ف رسِّ

ۡرُض  تَر ُجُف  يَو مَ ﴿ (41)
َ بَاُل  ٱۡل  ِ

بَاُل  َوََكنَِت ﴿ وتتزلزل تضطرب ﴾َوٱۡل  ِ
ا ٱۡل   جمتمعا   رمال   ﴾َكثِيب 

ِهيل  ﴿ . ﴾١٤ مَّ  منثورا 

(41) ﴿ ٓ ٓ  إِنَّا ر َسل نَا
َ
ا﴿ مكة أهل يا ﴾رَُسول   إََِل ُكم   أ جابة القيامة يوم عليكم يشهد ﴾َعلَي ُكم   َشَِٰهد   باإل 

ٓ ﴿ واالمتناع ٓ  َكَما ر َسل نَا
َ
نَ  إَِلَٰ  أ  والسالم. الصالة عليه موسى يعني ﴾١٥ رَُسول   فِر َعو 

نُ  َفَعَصَٰ ﴿ (46) َنَٰ  ٱلرَُّسوَل  فِر َعو  َخذ 
َ
ا هُ فَأ ذ  خ 

َ
 ثقيال . ﴾١٦ َوبِيل   أ

ُتم   إِن﴿ أنفسكم َتقونَ  ﴾َتتَُّقونَ  فََكي َف ﴿ (47) ا﴿ الكفر عىل َبقيتم ﴾َكَفر   ََي َعُل ﴿ يوم   عذاَب  ﴾يَو م 
 التمثيل. أو الفَرض عىل وهذا هوله. شدة من ﴾١٧ ِشيب ا ٱل وِل َدَٰنَ 

َمآءُ ﴿ (48) َۢ  ٱلسَّ ُدهُۥ ََكنَ ﴿ اليوم لكذ بشدة ﴾بِهِۦ  ﴿ منَشق   ﴾ُمنَفِطُر ُعول   وَع   وجل عز هلل الضمري ﴾١٨ َمف 

 لليوم. أو

كَِرَ   ﴿ امل وَعَدة اآليات :أي ﴾َهَِٰذهِۦ إِنَّ ﴿ (49) َذَ ﴿ يتَّعظ أن ﴾َشآءَ  َفَمن﴿ عظة   ﴾تَذ  ِهِۦ إَِلَٰ  ٱَّتَّ  َرب 
 التقوى. بسلوك إليه يتقرب :أي ﴾١٩ َسبِيل  
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لَمُ  َربََّك  إِنَّ ﴿ (10) نََّك  َيع 
َ
َنَٰ  َتُقومُ  أ د 

َ
 :أي ﴾أ

َفُهۥ ٱَلَّ لِ  ثُلَُثِ  ِمن﴿ أقلَّ  ِنَ  َوَطآئَِفة   َوثُلُثَُهۥ َونِص   م 
ِينَ   أصحابك من َجاعة ذلك ويقوم ﴾َمَعَك   ٱَّلَّ

﴿ ُ رُ  َوٱّللَّ ِ  مقادير يعلم ال ﴾َوٱنلََّهاَر   ٱَلَّ َل  ُيَقد 

ن َعلِمَ ﴿ تعاىل اهلل إال هي كام ساعاهتام
َ
 لَّن أ

 ولن ،األوقات تقدير حتصوا لن أن :أي ﴾ُصوهُ َُت  

 ﴾َعلَي ُكم    َفَتاَب ﴿ الساعات ضبط تستطيعوا

ر القيام ترك يف بالرتخيص  )أي: التبعة ورفع املقدَّ

 فَٱق رَُءوا  ﴿ التائب عن التبعة رفع كام ،فيه (املؤاخذة
َ  َما  من عليكم تيرسَّ  ما فصلُّوا ﴾ٱل ُقر َءاِن   ِمنَ  تَيَِسَّ

 عربَّ  كام بالقراءة الصالة عن عربَّ  الليل. الةص

 عىل واجبا   التهجد كان :قيل أركاهنا. بسائر عنها

 ،به فنسخ به القيام عليهم فعرس املذكور التخيري

 فاقرؤوا أو اخلمس. بالصلوات هذا نسخ ثم

ن َعلِمَ ﴿ عليكم تيرسَّ  كيفام بعينه القرآن
َ
 َسَيُكونُ  أ

ر َضَٰ  ِمنُكم ِبُونَ  ونَ وََءاَخرُ  مَّ ۡرِض  ِف  يََض 
َ  ٱۡل 

لِ  ِمن يَب تَُغونَ  ِ  فَض   َوَءاَخُرونَ ﴿ العلم وحتصيل للتجارة املسافرة   :للفضل ابتغاء   األرض يف والرضب ﴾ٱّللَّ
ِ   َسبِيلِ  ِف  يَُقَٰتِلُونَ  َ  َما فَٱق رَُءوا   ٱّللَّ قِيُموا   ِمن ُه   تَيَِسَّ

َ
لَوَََٰ  َوأ َكوَََٰ ٱ َوَءاتُوا  ﴿ املفروضة ﴾ٱلصَّ ق رُِضوا  ﴿ الواجبة ﴾لزَّ

َ
َ  َوأ  ٱّللَّ

ا ا   قَر ض   والرتغيب ،وجه أحسن عىل الزكاة بأداء أو ،اخلريات سبل يف اإلنفاقات سائر يف األمرَ  به يريد ﴾َحَسن 

ح كام الع وض بوعد فيه ُموا   َوَما﴿ :قوله يف به رصَّ ِ نُفِسُكم ُتَقد 
َ
ِن   ِۡل ِ  ِعندَ  َُتُِدوهُ  َخۡي    م  ا ُهوَ  ٱّللَّ َظمَ  َخۡي   ع 

َ
 َوأ

ا   ر  ج 
َ
نَ  ﴾أ رونه الذي م  فُِروا  ﴿ الدنيا متاع من أو ،املوت عند الوصية إىل تؤخِّ تَغ  َ   َوٱس   ،أحوالكم جمامع يف ﴾ٱّللَّ

نسان فإن َ  إِنَّ ﴿ تفريط من ُيلو ال اإل  َۢ  َغُفور   ٱّللَّ  .﴾٢٠ رَِّحيُم

 املزمل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من ائدوالفو اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 املدثر سورة

 آية ومخسون ست   وآيها ،مكَية

َها﴿ (4)  يُّ
َ
أ ث ِرُ  َيى ر؛ :أي ﴾١ ٱل ُمدَّ ثار البس وهو املتدثِّ ْسَتْدَفأ   غطاء   وهو) الدِّ  أنه روي .(الربد من به ي 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

 ھھہہہہۀۀڻڻڻڻںںڱ
 

ِرِ  ُسوَرَُ 
ث   الُمدَّ

¬ 

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئەئەئائائىىېېېېۉ

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

يئىئمئحئجئییییىئىئ

 جثيتىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجب
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 فإذا فوقي فنظرت ،شيئا   أرَ  فلم وشاميل يميني عن فنظرت ،فنوديت بحراء كنت» :قال والسالم الصالة عليه

 ،دثِّروين :فقلت ،خدجية إىل ورجعت   فرعبت   - ناداه الذي املََلك يعني - واألرض السامء بني عرش عىل هو

َها﴿ وقال: السالم عليه جربيل فنزل يُّ
َ
ث ِرُ  َيىأ  ومسلم البخاري يف أصله احلديث] نزلت سورة أول هي قيل: ولذلك .﴾ٱل ُمدَّ

 .[تعاىل اهلل رمحهام

در  عزم   قيامَ  قمْ  أو ،مضجعَك  من ﴾ُقم  ﴿ (1) نِذر  ﴿ وج 
َ
 للتعميم. مطَلق   ﴾٢ فَأ

ِ   َوَربََّك ﴿ (1) ْص  ﴾٣ فََكَب  هو وهو بالتكبري؛ ربَّك وخصِّ  وقوال . اعتقادا ( )أي: عقدا   بالكربياء ْصف 

 بذلك. يأمر ال الشيطان ألن وذلك ،الوحي أنه وأيقن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كربَّ  نزل ملا أنه روي

ِر   َوثِيَابََك ﴿ (1) رْ  أو غريها. يف حمبوب الصلوات يف واجب   التطهري فإن النجاسات. من ﴾٤ َفَطه   طهِّ

 الدنيئة. لواألفعا الذميمة األخالق من نفسك

زَ ﴿ (1) ُجر   َوٱلرُّج   من وغريه الرشك من إليه؛ يؤدي ما هجر عىل بالثبات العذاب فاهجرْ  ﴾٥ فَٱه 

 القبائح.

ُن  َوَل ﴿ (6) َِثُ  َتم  تَك   يف طامعا   شيئا   هَيب أن وهو - االستغزار عن هن  َي  مستكث را . تعط   وال :أي ﴾٦ تَس 

 مستكثرا   بعبادتك تعاىل اهلل عىل مَتْن نْ  ال أو والسالم. الصالة عليه به خاصا   هنيا   أو ،تنزيه   هَنَْي  - أكثر عوض  

 إياه. مستكثرا   أو منهم األجر به مستكثرا   بالتبليغ الناس عىل أو إياها.

ه أو ،لوجهه ﴾َولَِرب َِك ﴿ (7) َِب  ﴿ وعال جلَّ  َأْمر  ل ﴾٧ فَٱص   مشاقِّ  عىل فاصرب أو الصرب. فاستعم 

 املرشكني. ىوأذ التكاليف

خ ﴾نُقِرَ  فَإِذَا﴿ (8)  زمان أيدهيم فبني ،أذاهم عىل اصرب :قال كأنه الصور. يف ﴾٨ ٱنلَّاقُورِ  ِف ﴿ ن ف 

هم. عاقبةَ  وأعداؤك ،صربك عاقبة فيه تلقى ،صعب  رضِّ

َٰلَِك ﴿ (40ـ9) َٰفِرِينَ  ََعَ  ٩ َعِسۡين  يَو من  يَو َمئِذ   فََذ  إىل إشارة   وذلك فرين.الكا عىل األمر عرس معناه فإن ﴾ٱل َك

ُ ﴿ النقر وقت ر   وجه، دون وجه من عليهم عسريا   يكون أن يمنع تأكيد   ﴾١٠ يَِسۡي   َغۡي 
 املؤمنني. عىل بيرسه وي شع 

ِن ﴿ (44) ُت  َوَمن   ذَر  ا َخلَق  . فإين معه وحدي ذرين :أي املغرية؛ بن الوليد يف نزَلْت  ﴾١١ وَِحيد   أو أكفيَكه 

با   كان فإنه ،ذم   أو ولد. وال له ماَل  ال فريدا   خلقت ه   َمنْ  أو أحد. خلقه يف ي رشكني مل وحدي خلقت ه   وَمنْ   ،به ملقَّ

ام   به تعاىل اهلل فساّمه عيُّ  وهو) زنيام   كان فإنه ،أبيه عن أو الرشارة. يف ولكن وحيد   أنه إرادةَ  أو ،هتكُّ  امل لَحق ،الدَّ

 .(منهم وليس بقوم

ا َمال   ۥََلُ  وََجَعل ُت ﴿ (41) ُدود  م  َّدا   أو كثريا . مبسوطا   ﴾١٢ مَّ  والتجارة. والرضع الزرع له وكان بالنامء. مم 

ا َوبَنِيَ ﴿ (41)  املعاش لطلب سفر إىل حيتاجون ال ،بلقائهم يتمتع بمكة معه حضورا   ﴾١٣ ُشُهود 

 لوجاهتهم واألندية حافلامل يف أو ،خدمه لكثرة مصاحله يف يرسلهم أن إىل حيتاج وال ،بنعمته استغناء

 اهلل ريض وهشام وعامرة خالد ثالثة منهم فأسلم ،رجال كلُّهم ،أكثر أو بنني عرشة له كان :قيل واعتبارهم.

 عنهم. تعاىل
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ا ََلُۥ َوَمهَّدتُّ ﴿ (41) ِهيد  َب  حتى ،العريض واجلاه الرياسة له وبسطت ﴾١٤ َتم  قِّ  قريش رحيانة ل 

 والتقدم. ياسةالر باستحقاقه :أي والوحيد؛

َمعُ  ُثمَّ ﴿ (41) ن   َيط 
َ
زِيدَ  أ

َ
. ما عىل ﴾١٥ أ  ألنه أو ،أويت ما عىل مزيد ال ألنه إما ،لطمعه استبعاد   وهو أوتَيه 

  :تعاىل قال ولذلك ،املنع م ومعاندة النعم كفران من عليه هو ما يناسب ال

(46) ﴿  ٓ َٰتِنَا ََكنَ  إِنَُّهۥ ََكَّ ا ٓأِلَي  يف اآلية هذه نزول بعد زال ما :قيل الطمع. عن له ردع   فإنه ﴾١٦ َعنِيد 

 هلك. حتى ماله نقصان

ر هُِقُهۥ﴿ (47)
ُ
ا َسأ ؛ شاّقةَ  عقبة   سأ غشيه ﴾١٧ َصُعود  لقى ملا َمَثل   وهو املصعد   عليه وعنه الشدائد. من ي 

عود  » :والسالم الصالة  الرتمذي اإلمام أخرجه] «أبدا   كذلك فيه هيوي ثم خريفا   سبعني فيه يصعد نار من جبل   الصَّ

 .[تعاىل اهلل رمحه
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رَ  إِنَُّهۥ﴿ (48) رَ  فَكَّ ر :أي ﴾١٨ َوقَدَّ  فيام فكَّ

ر ،القرآن يف طعنا   ختيَّل  فيه. يقول ما نفسه يف وقدَّ

رَ  َكي َف  َفُقتَِل ﴿ (49) ب   ﴾١٩ قَدَّ  من تعجُّ

 يمكن ما أقىص أصاب ألنه أو به. استهزاء   تقديره

 أشجعه. ما اهلل قتله :قوهلم من ،هعلي يقال أن

 ،«السجدة» حم يقرأ وهو ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي مرَّ  أنه روي

 كالما   آنفا   حممد من سمعت   لقد :وقال قومه فأتى

نس كالم من هو ما  وإن حلالوة له إن ،واجلنِّ  اإل 

ر أعاله وإن ،لطالوة عليه  ،ملغدق أسفله وإن مل ثم 

 ،الوليد َصَبأَ  قريش فقالت يعىل. وال ليعلو وإنه

موه أنا :جهل أبو أخيه ابن فقال  إليه فقعد ،أكفيك 

 فناداهم ،(أغضبه )أي: أمحاه بام وكلَّمه حزينا  

 رأيتموه فهل ،جمنون حممدا   أن تزعمون :فقال

نَق  فهل ،كاهن إنه وتقولون ؟(ي رَصع )أي: ُي 

ن؟ رأيتموه  فهل ،شاعر أنه وتزعمون يتكهَّ

 هو ما :فقال ،ال :فقالوا شعرا ؟ يتعاطى رأيتموه

ق رأيتموه أما ،ساحر   إال قوا بقوله ففرحوا ومواليه؟ وولده وأهله الرجل بني يفرِّ  منه. متعجبني عنه وتفرَّ

رَ  َكي َف  قُتَِل  ُثمَّ ﴿ (10)  للمبالغة. تكرير ﴾٢٠ قَدَّ

 أخرى. بعد مرة القرآن أمر يف :أي ﴾٢١ َنَظرَ  ُثمَّ ﴿ (14)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل نظر أو يقول. ما َيْدر   وملْ  مطعنا   فيه جيد مل ملّا وجهه قطَّب ﴾٢٢ َوبََِسَ  َعبََس  ُثمَّ ﴿ (11)

 .وجهه يف وقطَّب

د بَرَ  ُثمَّ ﴿ (11)
َ
ََبَ ﴿ والسالم الصالة عليه الرسول عن أو احلق عن ﴾أ َتك   اتباعه. عن ﴾٢٣ َوٱس 

ٓ  إِن   َفَقاَل ﴿ (11) ر   إِلَّ  َهََٰذا ثَرُ  ِسح  تَ  ي روى ﴾٢٤ يُؤ   َعلَّم.وي 

ٓ  إِن  ﴿ (11) ُل  إِلَّ  َهََٰذا  األوىل. للجملة كالتأكيد ﴾٢٥ ٱل بََشِ  قَو 

لِيهِ ﴿ (17ـ16) ص 
ُ
ٓ  ٢٦ َسَقرَ  َسأ ََٰك  َوَما َرى د 

َ
 لشأهنا. تفخيم   ﴾٢٧ َسَقرُ  َما أ

 هتلكه. حتى تدعه وال فيها ي لقى يشء عىل تبقي ال :أي ﴾٢٨ تََذرُ  َوَل  ُتب ِّق  َل ﴿ (18)

ا﴿ (19) َدة   :أي ﴾٢٩ ل ِل بََشِ  َحة  لَوَّ  للناس. الئحة   أو اجللد. ألعايل مسوِّ

َعةَ  َعلَي َها﴿ (10) ص أمرها. َيل ونَ  ،املالئكة من صنفا   أو ،َمَلكا   ﴾٣٠ َعَشَ  تِس   أن العدد هلذا واملخصِّ
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 جلهنم أن أو سبع.ال والطبيعية عرشة االثنتي احليوانية القوى بسبب والعمل النظر يف البرشية النفوس اختالل

ب صنف وكلُّ  ،الكفار ألصناف منها ست   دركات؛ سبع قرار االعتقاد برتك يعذَّ  من أنواعا   والعمل واإل 

بون األمة لعصاة وواحدة ،يتواله صنف أو َمَلك   نوع كل وعىل تناسبها. العذاب  نوعا   العمل برتك فيها يعذَّ

 تسع فيبقى ،الصالة يف مرصوفة منها مخس   ،وعرشون أربع الساعات أن أو صنف. أو َمَلك   ويتواله ،يناسبه

 الزبانية. يتوالها العذاب من بأنواع به يؤاَخذ فيام ت رصف قد ،عرشة

ٓ  َوَما﴿ (14) َحََٰب  َجَعل نَا ص 
َ
بني جنس ليخالفوا ﴾َمَلىئَِكة    إِلَّ  ٱنلَّارِ  أ قُّون فال ،املعذَّ  يسرتوحون وال هلم ير 

 قال عرش تسعة عليها سمع ملا جهل أبا أن روي تعاىل. هلل غضبا   وأشدهم بأسا   خللقا أقوى وألهنم ،إليهم

َتُهم   َجَعل َنا َوَما﴿ فنزلت منهم برجل يبطشوا أن منكم عرشة كل أيعجز :لقريش ِينَ  فِت نَة   إِلَّ  ِعدَّ  ﴾َكَفُروا   ل َِّلَّ

 ال أنه عىل تنبيها   املؤثِّر عن باألثر فعربَّ  ،عرش التسعة وهو فتنتهم؛ اقتىض الذي العدد إال عددهم جعلنا وما

م منه. ينفك م به وافتتاهن   أكثر تعذيب القليل العدد هذا يتوىل أن واستبعادهم به واستهزاؤهم له استقالهل 

تَي قِنَ ﴿ الثََّقَلنْي  ِينَ  لِيَس  وتُوا   ٱَّلَّ
ُ
ة اليقني ليكتسبوا :أي ﴾ٱل ِكَتََٰب  أ  ذلك رأوا املّ  القرآن وصدق   ملسو هيلع هللا ىلص حممد بنبوَّ

َدادَ ﴿ كتاهبم يف مل ا موافقا   ِينَ  َويَز  ا َءاَمنُٓوا   ٱَّلَّ يامن ﴾إِيَمَٰن  تَاَب  َوَل ﴿ له الكتاب أهل وبتصديق به باإل  ِينَ  يَر  وتُوا   ٱَّلَّ
ُ
 أ

ِمنُونَ  ٱل ِكَتََٰب  يامن. وزيادة لالستيقان تأكيد   وهو ذلك. يف أي: ﴾َوٱل ُمؤ   حيثام نللمتيقِّ  يعرض ل ما نفي   أو اإل 

ِينَ  َوَِلَُقوَل ﴿ شبهة أصابته( )أي: عراه َرض   قُلُوبِِهم ِف  ٱَّلَّ . أو شك   ﴾مَّ  عاّم  بمكة إخبارا   اآلية فتكون نفاق 

َٰفُِرونَ ﴿ اهلجرة بعد املدينة يف سيكون ٓ ﴿ التكذيب يف اجلازمون ﴾َوٱل َك َرادَ  َماذَا
َ
ُ  أ  أراد يشء أيَّ  ﴾َمثَل    بَِهََٰذا ٱّللَّ

ُ  يُِضلُّ  َكَذَٰلَِك ﴿ مرضوب مثل أنه حسبوا استبعدوه لّما :وقيل .الَمَثلُ  استغراب املستغَرب عددال هبذا  َمن ٱّللَّ
ِدي يََشآءُ  ْثَل  ﴾يََشآُء   َمن َويَه  لَمُ  َوَما﴿ املؤمنني وهيدي الكافرين يضل واهلدى اإل ضالل من املذكور ذلك م   َيع 
 عىل واالطالع املمكنات حرص إىل ألحد سبيل ال إ ذ ﴾ُهَو   إِلَّ ﴿ عليه هم ما عىل خلقه َجوعَ  ﴾َرب َِك  ُجنُودَ 

ه بام منها كل اختصاص يوجب وما وصفاهتا حقائقها  سقر. وما ﴾ِهَ  َوَما﴿ ونسبة   واعتبار   وكيف   َكمر  من ُيصُّ

ة أو دَّ
َرىَٰ  إِلَّ ﴿ السورة أو اخلَزنة. ع   هلم. تذكرة إال ﴾٣١ لِل بََشِ  ذِك 

َقَمرِ ﴿ هبا يتذكروا ألن إنكار   أو أنكرها. ملن ردع   ﴾ََكَّ ﴿ (11)
 .﴾٣٢ َوٱل 

د بَرَ  إِذ   َوٱَلَّ لِ ﴿ (11)
َ
 مىض. :أي ﴾٣٣ أ

ب حِ ﴿ (11) ٓ  َوٱلصُّ َفرَ  إِذَا س 
َ
 أضاء. :أي ﴾٣٤ أ

َدى إِنََّها﴿ (11) ُكََبِ  َۡلِح 
رَب   الباليا :أي الكرَب. الباليا إل حدى :أي ﴾٣٥ ٱل   منها. واحدة   َقروَس  ،كثرية   الك 

ا﴿ (16)  إنذارا . :أي ﴾٣٦ ل ِل بََشِ  نَِذير 

ن مِنُكم   َشآءَ  لَِمن﴿ (17)
َ
مَ  أ و   َيتََقدَّ

َ
رَ  أ خَّ

َ
نني نذيرا   أي: ﴾٣٧ َيتَأ  عنه. والتخلُّف اخلري إىل السبق من للمتمكِّ

 .وعال جل اهلل عند مرهونة   ﴾٣٨ رَهِينَةن  َكَسبَت   بَِما َنف ِۢس ُكُّ ﴿ (18)

(19) ﴿ ٓ َحََٰب  إِلَّ ص 
َ
َِميِ  أ وا فإهنم ﴾٣٩ ٱَل   أعامهلم. من أحسنوا بام رقاهبم فكُّ
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َٰت   ِف ﴿ (14ـ10) رِِميَ  َعنِ  ٤٠ يَتََسآَءلُونَ ﴿ (احقيقته ت عرف ال )أي: وصفها ي كتنَه   ال ﴾َجنَّ  ﴾٤١ ٱل ُمج 

 حاهلم. عن غريهم يسألون أو ،بعضا   بعضهم يسأل :أي

 واملجرمني. املسؤولني بني جرى ملا حكاية   ﴾٤٢ َسَقرَ  ِف  ُكم  َسلَكَ  َما﴿ (11)

 الواجبة. الصالة ﴾٤٣ ٱل ُمَصل ِيَ  ِمنَ  نَُك  لَم   قَالُوا  ﴿ (11)

عِمُ  نَُك  َولَم  ﴿ (11) ِكيَ  ُنط   إعطاؤه. جيب ما :أي ﴾٤٤ ٱل ِمس 

َآئِِضيَ  َمعَ  ََنُوُض  َوُكنَّا﴿ (11) ع   ﴾٤٥ ٱۡل   فيه. الشارعني مع الباطل يف َنرْشَ

ُب  َوُكنَّا﴿ (16) ِ ِينِ  بِيَو مِ  نَُكذ  َره   ﴾٤٦ ٱِل  ه أخَّ بني كلِّه ذلك بعد وكنا :أي ،لتعظيم   بالقيامة. مكذِّ

ى ﴿ (17) َٰنَا َحّتَّ تَى
َ
َقِيُ  أ  ماته.ومقدِّ  املوت   ﴾٤٧ ٱَل 



 4464  عشرونالو التاسع اجلزء           القيامة سورة  

َٰفِعِيَ  َشَفََٰعةُ  تَنَفُعُهم   َفَما﴿ (18)  لو ﴾٤٨ ٱلشَّ
 َجيعا . هلم َشفعوا

كَِرَِ  َعنِ  لَُهم   َفَما﴿ (19)  ﴾٤٩ ُمع رِِضيَ  ٱِلَّذ 

ه. وما القرآن يعني التذكرة؛ عن معرضني أي:  يعمُّ

نَُّهم  ﴿ (10)
َ
تَنفَِرَ   ُۡحُر   َكأ س   يف شبَّههم ﴾٥٠ مُّ

 .نافرة ر  م  بح   الذكر استامع عن ونفارهم إعراضهم

َوَرَ   ِمن فَرَّت  ﴿ (14) . :أي ﴾٥١ قَس   أسد 

رِي   ُكُّ  يُرِيدُ  بَل  ﴿ (11) ِن ُهم   ٱم  ن م 
َ
َتَٰ  أ  يُؤ 

ا َ   ُصُحف  َ نَشَّ نرَش  قراطيَس  ﴾٥٢ مُّ  وذلك وت قرأ. ت 

نّا كال   تأيت حتى نتبعك لن ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي قالوا أهنم  م 

بعْ  أن فالن إىل اهلل من :فيه السامء من بكتاب  اتَّ

 والسالم. الصالة عليه حممدا  

 اآليات اقرتاحهم نع هلم ردع   ﴾ََكَّ  ﴿ (11)

 عن أعرضوا فلذلك ﴾٥٣ ٱٓأۡلِخَرََ  َُيَافُونَ  لَّ  بَل﴿

 الصحف. إيتاء المتناع ال ،التذكرة

(11) ﴿ ٓ  إِنَُّهۥ﴿ إعراضهم عن هلم ردع   ﴾ََكَّ
كَِرَ    تذكرة. وأيُّ  ﴾٥٤ تَذ 

 ﴾.٥٥ َذَكَرهُۥ﴿ يذكره أن شاء فمن ﴾َشآءَ  َفَمن﴿ (11)

ُكُرونَ  َوَما﴿ (16) ٓ إِ  يَذ  ن لَّ
َ
ُ   يََشآءَ  أ  اهلل بمشيئة العبد فعل بأن ترصيح وهو مشيَئَتهم. أو كَرهمذ   ﴾ٱّللَّ

ُل  ُهوَ ﴿ تعاىل ه 
َ
َوىَٰ  أ تَّقى بأن حقيق   ﴾ٱِلَّق  ُل ﴿ عقاب ه ي  ه 

َ
فَِرَِ  َوأ  منهم. املتقني سيَّام ،لعباده َيغفر بأن حقيق   ﴾٥٦ ٱل َمغ 

 املدثر سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اتاآلي معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 القيامة سورة

 آية أربعون وآيها ،مكَية

ق ِسمُ  َلٓ ﴿ (4) 
ُ
 )أي: كالمهم يف شائع   للتأكيد القَسم فعل عىل النافية «ال» إدخال   ﴾١ ٱل قَِيََٰمةِ بِيَو مِ  أ

ق ِسمُ  َلٓ ﴿ أو .أ قسم
ُ
 .(قسم إىل حيتاج أن من أوضح األمر إذ ،﴾أ
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¬ 
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ق ِسمُ  َوَلٓ ﴿ (1)
ُ
ِس  أ ة النفوس تلوم التي املتقية بالنفس ﴾٢ ٱللَّوَّاَمةِ  بِٱنلَّف   القيامة يوم التقوى يف املقرصِّ

 الطاعة. يف اجتهدت وإن ا  أبد نفسها تلوم التي أو تقصريها. عىل

ََي َسُب ﴿ (1)
َ
نَسَٰنُ  أ ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سأل ،ربيعة أيب بن عدي وهو فيه؛ نزلت الذي أو اجلنَس. يعني ﴾ٱۡل 

ْقَك  مل اليوم ذلك عاينت   لو :فقال ،به فأخربه ،القيامة أمر عن لَّن﴿ أصدِّ
َ
ق ها. بعد ﴾٣ ِعَظاَمُهۥ َنَّ َمعَ  أ  تفرُّ

َِٰدرِينَ ﴿ نجمعها ﴾بََلَٰ ﴿ (1) ى  َق ن ََعَ
َ
ِيَ  أ َُّسو  المى َجع) سالمياته ع  مْ بجَ  ﴾٤ َبنَانَُهۥ ن  صغر ما وهي ،س 

 أو العظام! بكبار فكيف ،ولطافتها صغرها مع ،كانت كام بعض إىل بعضها وضمِّ  (والرجلني اليدين عظام من

َي  َأنْ  َعىل  بغريها! فكيف أطرافه هي التي َبناَنه   ن َسوِّ

نَسَٰنُ  يدُ يُرِ  بَل  ﴿ (1) ِ
ُجرَ  ٱۡل  َماَمُهۥ َِلَف 

َ
 الزمان. من يستقبله فيام فجوره عىل ليدوم ﴾٥ أ

يَّانَ  ُل   َ يَس  ﴿ (6)
َ
 استهزاء. أو له استبعادا   القيامة يوم يكون متى ﴾٦ ٱل قَِيََٰمةِ يَو مُ  أ

َََصُ  بَرَِق  فَإِذَا﴿ (7)  فزعا . حتريَّ  ﴾٧ ٱِل 

 ه.ضوؤ ذهب ﴾٨ ٱل َقَمرُ  وََخَسَف ﴿ (8)

ُس  وََُجِعَ ﴿ (9) م   املغرب. من الطلوع أو ،الضوء ذهاب يف ﴾٩ َوٱل َقَمرُ  ٱلشَّ

نَسَٰنُ  َيُقوُل ﴿ (40) ِ
نَ  يَو َمئِذ   ٱۡل  ي 

َ
 املتمنِّي. س  اآلي   قوَل  يقوله ؛الفرار :أي ﴾١٠ ٱل َمَفرُّ  أ

 ملجأ. ال ﴾١١ َوَزرَ  َل ﴿ املفر طلب عن ردع   ﴾ََكَّ ﴿ (44)

تََقرُّ  يَو َمئِذ   َرب َِك  إَِلَٰ ﴿ (41)  إىل أو ،أمرهم استقرار حكمه إىل أو ،العباد استقرار وحده إليه ﴾١٢ ٱل ُمس 

 النار. يشاء ومن اجلنة يشاء من ي دخل ،قرارهم موضع مشيئته

نَسَٰنُ  يُنَبَُّؤا  ﴿ (41) ِ
مَ  بَِما يَو َمئِذ   ٱۡل  رَ  قَدَّ خَّ

َ
م بام ﴾١٣ َوأ ر وبام ،عمَله عمل   من قدَّ م بام أو يعمله. مل منه أخَّ  قدَّ

ر وبام عمَله عمل   من نَّة   من أخَّ ل سيئة أو حسنة س  م  م بام أو بعده. هبا ع  ق مال   من قدَّ ر وبام به َتصدَّ  فخلَّفه. أخَّ

نَسَٰنُ  بَلِ ﴿ (41) ِ
َٰ  ٱۡل  ِسهِۦ ََعَ  هبا. شاهد ألنه أعامهلا عىل بينة حجة   ﴾١٤ بَِصۡيََ   َنف 

ل َّقَٰ  َولَو  ﴿ (41)
َ
 به. يعتذر أن يمكن ما بكل جاء ولو ﴾١٥ َعاذِيَرهُۥمَ  أ

ِك   َل ﴿ (46) َجَل ﴿ وحي ه يتمَّ  أن قبل ﴾لَِسانََك ﴿ بالقرآن ﴾بِهِۦ﴿ والسالم الصالة عليه حممد يا ﴾َُتَر   ِِلَع 
 منك. يتفلَّت أن خمافة عجلة عىل لتأخذه ﴾١٦ بِهِۦٓ 

 لسانك. يف قراءته وإثبات ﴾١٧ انَُهۥَوقُر ءَ ﴿ صدرك يف ﴾ََج َعُهۥ َعلَي نَا إِنَّ ﴿ (47)

َنَٰهُ  فَإِذَا﴿ (48)
 
رْ  قراءَته ﴾١٨ قُر َءانَُهۥ فَٱتَّبِع  ﴿ عليك السالم عليه جربيل بلسان ﴾قََرأ  حتى فيه وكرِّ

 ذهنك. يف يرسخ

 معانيه. من عليك أشكل ما بيان ﴾١٩ َبَيانَُهۥ َعلَي نَا إِنَّ  ُثمَّ ﴿ (49)
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 االغرتار عن سانلإل ن ردع   ﴾ََكَّ ﴿ (10)

 ﴾٢٠ ٱل َعاِجلَةَ  َُتِبُّونَ  بَل  ﴿ :وقوله بالعاجل.

  .(]النسفي[ وشهواهتا )الدنيا

 للخطاب، تعميم   ﴾٢١ ٱٓأۡلِخَرََ  َوتََذُرونَ ﴿ (14)

 االستعجال. عىل مطبوعون آدم بني بأن إشعارا  

َن  يَو َمئِذ   وُُجوه  ﴿ (11)  متهللة. هبيَّة ﴾٢٢ نَّاَِضَ

 يف مستغرقة تراه ﴾٢٣ نَاِظَرَ   ب َِهارَ  إَِلَٰ ﴿ (11)

 وعال. جل َجاله مطالعة

 العبوس. شديدة ﴾٢٤ بَاِۡسََ   يَو َمئِذ   َووُُجوه  ﴿ (11)

ا تتوقع ﴾َتُظنُّ ﴿ (11) ن﴿ أرباهب 
َ
َعَل  أ  بَِها ُيف 

 .الظهر( عظم )وهو الفقار تكرس داهية   ﴾٢٥ فَاقَِرَ  

(16) ﴿ ٓ  ىلع الدنيا إيثار عن ردع   ﴾ََكَّ

اِقَ  بَلََغِت  إِذَا﴿ اآلخرة َ  بلغت إذا ﴾٢٦ ٱلَتَّ

 الصدر. أعايل النفس

وا وقال ﴾٢٧ َراق   َمن    َوقِيَل ﴿ (17)  حارض 

 :املوت مالئكة قالت أو به. مما يرقيه َمنْ  :صاحبها

 العذاب. مالئكة أو الرمحة مالئكة بروحه؟ يرقى أيُّكم

نَّهُ  َوَظنَّ ﴿ (18)
َ
ا. الدنيا فراق به نزل الذي أن ملحترَض ا وظن ﴾٢٨ ٱل فَِراُق  أ  وحماهبِّ

تِ ﴿ (19) َفَّ اُق  َوٱِل  اقِ  ٱلسَّ  الدنيا فراق شدة أو حتريكهام. عىل يقدر فال ،بساقه ساقه والتوت ﴾٢٩ بِٱلسَّ

 اآلخرة. خوف بشدة

ه ﴾٣٠ ٱل َمَساُق  يَو َمئِذ   َرب َِك  إَِلَٰ ﴿ (10)  وحكمه. تعاىل اهلل إىل سْوق 

َق َص  فََل ﴿ (14) ق فال أو تصديقه. جيب ما ﴾دَّ اه فال :أي ،ماله صدَّ َٰ  َوَل ﴿ زكَّ  عليه. ف رض ما ﴾٣١ َصلَّ

َب  َوَلَِٰكن﴿ (11) َٰ  َكذَّ  الطاعة. عن ﴾٣٢ َوتََولَّ

لِهِۦ إَِلى  ذََهَب  ُثمَّ ﴿ (11) ه 
َ
يى  أ  بذلك. افتخارا   يتبخرت ﴾٣٣ َيتََمطَّ

َلَٰ ﴿ (11) و 
َ
َلَٰ  لََك  أ و 

َ
 اهلالك. َلَك  َأْوىل أو لك. ويل   ﴾٣٤ فَأ

َلَٰ  ُثمَّ ﴿ (11) و 
َ
َلى  لََك  أ و 

َ
ر :أي ﴾٣٥ فَأ  أخرى. بعد مرة عليه ذلك يتكرَّ

ََي َسُب ﴿ (16)
َ
نَسَٰنُ  أ ِ

ن ٱۡل 
َ
َكَ  أ ى ُيَت  ازى. وال ي كلَّف ال مهمال   ﴾٣٦ ُسد   إنكاره تكرير يتضمن وهو جي 

 يتحقق ال والتكليف   ،القبائح عن والنهي باملحاسن مراأل تقتيض احلكمة إن حيث من ،عليه والداللة للحرش

 اآلخرة. يف فتكون الدنيا يف تكون ال قد وهي ،باملجازاة إال

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ

گککککڑڑژژڈڈڎڎ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ےھھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ

 ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے
 

 اِۡلنَسانِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائائىى

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ

مئحئجئییییىئ

 يبىبمبخبحبجبيئىئ
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لَم  ﴿ (18ـ17)
َ
َفة   يَُك  أ ِن ُنط  ِن    م  َنَٰ  مَّ ىَٰ  فََخلَقَ  َعلََقة   ََكنَ  ُثمَّ  ٣٧ ُيم  ره ﴾٣٨ فََسوَّ  فعدله. فقدَّ

ِ  ِمن هُ  فََجَعَل ﴿ (19) و َجي  َكرَ ﴿ الصنفني ﴾ٱلزَّ نَثى  ٱَّلَّ
ُ بداء آخر استدالل وهو ﴾٣٩ َوٱۡل  عادة عىل باإل   اإل 

  :تعاىل قوله عليه رتب ولذلك ،مرارا   تقريره مرَّ  ما عىل

لَي َس ﴿ (10)
َ
َٰلَِك  أ ى  بَِقَِٰدر   َذ ن ََعَ

َ
َتَٰ  َُي ـ ِيَ  أ  سبحانك :قال قرأها إذا كان أنه» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ﴾٤٠ ٱل َمو 

 .[تعاىل اهلل رمحه داود أبو رجهأخ] «بىل

 القيامة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 اإلنسان سورة

 آية وثالثون إحدى وآيها مكَية،

َتَٰ  َهل  ﴿ (4) 
َ
نَسَٰنِ  ََعَ  أ ِ

ِنَ  ِحي  ﴿ وتقريب تقرير   استفهام   ﴾ٱۡل  رِ  م  ه   املمتد الزمان من حمدودة طائفة   ﴾ٱِلَّ

ا ا    َشي   يَُكن لَم  ﴿ املحدود غري ُكور  ذ  نسانية؛ مذكور غري منسّيا   شيئا   كان بل ﴾١ مَّ  والنطفة. كالعنرص باإل 

نَ  إِنَّا﴿ (1) نَسَٰنَ  اَخلَق  ِ
َفة   ِمن ٱۡل   أوال   بنيَّ  ،والسالم الصالة عليه آدم أو ،اجلنس باإلنسان واملراد ﴾نُّط 

َشاج  ﴿ َبن يه   خلَق  َذَكرَ  ثم َخْلَقه م 
َ
. ﴾أ  واملرأة الرجل منيِّ  جمموع هبا املراد ألن به النطفة وَصَف  أخالط 

َۢا َعل َنَٰهُ فَجَ ﴿ اختباره مريدين بمعنى له؛ مبتلني :أي ﴾نَّب تَلِيهِ ﴿ ن ﴾٢ بَِصۡي ا َسِميَع  الدالئل مشاهدة من ليتمكَّ

 اآليات. واستامع

بِيَل  َهَدي َنَٰهُ  إِنَّا﴿ (1) ا﴿ اآليات وإنزال الدالئل بنصب :أي ﴾ٱلسَّ ا إِمَّ ا َشاكِر  ا ِإَومَّ  َهَدْيناه   أي: ﴾٣ َكُفور 

عراض كفور وبعضهم ،فيه واألخذ باالهتداء شاك را   بعضهم إليهام؛ مقسوما   أو َجيعا . حاليه يف  عنه. باإل 

(1) ﴿ ٓ ا نَا إِنَّ تَد  ع 
َ
َٰفِرِينَ  أ َِٰسَل   لِل َك َلَٰل  ﴿ ي قادون هبا ﴾َسَل غ 

َ
قيَّدون هبا ﴾َوأ رقون. هبا ﴾٤ وََسعِۡي ا﴿ ي   حي 

ب َرارَ  إِنَّ ﴿ (1)
َ بُونَ ﴿ (طائع )أي: َبرر  َجع ﴾ٱۡل  َ س   ِمن يَش 

 
 هبا ي مزج ما ﴾ُجَهاِمَزا ََكنَ ﴿ مخر   من :أي ﴾َكأ

ا﴿  رائحته يف الكافور يشبه اجلنة يف ماء اسم :وقيل .(رائحته )أي: عرفه وطيب وعذوبته لربده ﴾٥ ََكفُور 

 وبياضه.
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ا﴿ (6) َُب  َعي ن  ِ  ِعبَادُ  بَِها يَش   ملتذا   :أي ﴾ٱّللَّ

ُروَنَها﴿ هبا ممزوجا   أو هبا. ِ ا ُيَفج  ِجۡي   ﴾٦ َتف 

ْروهنا  سهال . جراء  إ شاؤوا حيث جي 

رِ  يُوفُونَ ﴿ (7)
ر   وَصَفهم ﴾بِٱنلَّذ   عىل بالتوفُّ

 بام وّفَّ  من ألن بإمتامها(؛ )أي: الواجبات أداء

 اهلل أوَجَبه بام أوّف كان تعاىل هلل نفسه عىل أَوَجبه

ا َويََخافُونَ ﴿ عليه تعاىل هُۥ ََكنَ  يَو م  ه ﴾َۡشُّ  شدائد 

ا﴿ تَِطۡي   وفيه االنتشار. غاية منترشا   فاشيا   ﴾٧ ُمس 

 املعايص. عن واجتناهبم عقيدهتم بحسن إشعار

عُِمونَ ﴿ (8) َعامَ  َوُيط  َٰ  ٱلطَّ  اهلل حبِّ  ﴾ُحب ِهِۦ ََعَ

طعام أو ،الطعام أو ،تعاىل ا﴿ اإل  ِكين  ا ِمس   َويَتِيم 
ِسۡي ا

َ
 األسري أو الكفار. أسارى يعني ﴾٨ َوأ

 واملسجون. اململوك فيه ويدخل املؤمن؛

عُِمُكم   َماإِنَّ ﴿ (9) هِ  ُنط  ِ  لِوَج   إرادة عىل ﴾ٱّللَّ

م إزاحة   ،املقال أو احلال بلسان القول  املن لتوهُّ

 ِمنُكم   نُرِيدُ  َل ﴿ لألجر املنقصة املكافأة وتوقع
ا َوَل  َجَزآء    شكرا . أي: ﴾٩ ُشُكور 

ب ِنَا ِمن ََنَاُف  إِنَّا﴿ (40) ن فلذلك ﴾رَّ ا﴿ منكم ةاملكافأ نطلب ال أو إليكم. ن حس   يوم   عذاَب  ﴾يَو م 

ا﴿ ا﴿ الوجوه فيه تعبس ﴾َعبُوس  َطرِير   العبوس. شديدَ  ﴾١٠ َقم 

َُٰهمُ ﴿ (44) ُ  فَوَقَى َٰلَِك  َۡشَّ  ٱّللَّ َو مِ  َذ َُٰهم  ﴿ عنه وحتفظهم خوفهم بسبب ﴾ٱَل  ى َ   َولَقَّ َ ا نََض  ور   َبَدَل  ﴾١١ َوُۡسُ

 وحزهنم. الفجار عبوس

َُٰهم﴿ (41)  ﴾َجنَّة  ﴿ األموال وإيثار املحرمات واجتناب الواجبات أداء عىل بصربهم ﴾وا  َصََبُ  بَِما وََجَزى

ا﴿ منه يأكلون بستانا    يلبسونه. ﴾١٢ وََحرِير 

تَِّك ﴿ (41) َرآئِِكي  ََعَ  فِيَها يَ   ِمُّ
َ نَ  َل  ٱۡل  ا فِيَها يََرو  س  ا َوَل  َشم  َهرِير  رُّ  :أي ﴾١٣ َزم   هواء فيها عليهم يم 

م   ار  ح ال ،معتدل
 
ن )أي: حم  ْؤذ . بارد   وال (مسخِّ  م 

َٰلَُها َعلَي ِهم   َوَدانِيَة  ﴿ (41) عدوا أهنم عىل ،دانية أخرى وجنة :أي ﴾ِظَل نَمنِْ﴿ :تعاىل كقوله ،جنتني و  َِول
َِلل   ُقُطوُفَها َوُذل ِلَت  ﴿ [16 :الرمحن] ﴾َجن تانِنَِرِبهِنَِمقامَِِخاَفِ  ،التناول سهلة علجت   أن القطوف وتذليل   ﴾١٤ تَذ 

 شاؤوا. كيف قطافها عىل متتنع ال

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳگگگگککککڑڑژژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

وئوئەئەئائائىىېېېې

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

جبيئىئمئحئجئییییىئىئ

يتىتمتختحتجتيبىبمبخبحب

 مخحخجخمحجحمجحجيثىثمثجث
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ِن نِيَة  أَِب َعلَي ِهم َويَُطاُف ﴿ (41) ة   م  َواب   فِضَّ ك 
َ
 ََكنَت  ﴿ هلا( مقبض ال )أي: هلا عروة ال أباريق :أي ﴾َوأ

  .﴾١٥ قََوارِيَرا  

ة   ِمن قََوارِيَرا  ﴿ (46)  ول ينها الفضة وبياض ،وشفيفها الزجاجة صفاء بني جامعة تكونت :أي ﴾فِضَّ

ُروَها﴿ ا قَدَّ ِدير  روها :أي ﴾١٦ َتق  روها أو متنَّْوه. كام وأشكاهلا مقاديرها فجاءت ،أنفسهم يف قدَّ  بأعامهلم قدَّ

 حَسبها. عىل فجاءت ،الصاحلة

نَ ﴿ (47) َقو  ا فِيَها َويُس  س 
 
 العرب توكان الطعم. يف الزنجبيل يشبه ما ﴾١٧ َزَنَبِيل   ِمَزاُجَها ََكنَ  َكأ

 به. املمزوج الرشاب يستلذون

ا﴿ (48) َٰ  فِيَها َعي ن   مساغها. وسهولة احللق يف انحدارها لسالسة ﴾١٨ َسل َسبِيل   تَُسمَّ

ونَ  وِل َدَٰن   َعلَي ِهم   َويَُطوُف ﴿ (49) ُ َِلَّ تَُهم   إِذَا﴿ دائمون ﴾ُّمُّ ي 
َ
ا َحِسب تَُهم   َرأ لُؤ  ا لُؤ  نثُور   صفاء من ﴾١٩ مَّ

قهم( انتشارهم )أي: وانبثاثهم ألواهنم  بعض. إىل بعضهم شعاع وانعكاس جمالسهم يف وتفرُّ

ي َت  ِإَوذَا﴿ (10)
َ
ي َت ﴿ وقع أينام برصك أنَّ  :معناه ﴾َثمَّ  َرأ

َ
ا َرأ  واسعا . ﴾٢٠ َكبِۡي ا َوُمل ك   نَعِيم 

َٰلِيَُهم  ﴿ (14) ق    ُخَض    ُسنُدس   ثِيَاُب  َع َ تََب   َغل ظَ  وما منها َرقَّ  ما ،اخلرض راحلري ثياب تعلوهم ﴾ِإَوس 

َساوِرَ  وَُحلُّٓوا  ﴿
َ
ة   ِمن أ ساونرَِ﴿ :قوله ُيالفه وال ﴾فِضَّ

َ
نِِْأ ِِمن  َ  واملعاقبة اجلمع إلمكان [14 :الكهف] ﴾َذَه

 بأيدهيم عملوه ملا جزاء عليهم يفيض تعاىل فلعله ،أعامهلم باختالف ختتلف اجلنة أهل حيلَّ  فإن ،والتبعيض

َُٰهم  ﴿ والفضة بالذه تفاوت تتفاوت ا  وأنوار حليا   اب ا َربُُّهم   وََسَقى ا َۡشَ  عىل يفوق آخر نوعا   به يريد ﴾٢١ َطُهور 

ر فإنه ،بالطهورية ووصفه ،وجل عز اهلل إىل سقيه أسند ولذلك ،املتقدمني النوعني  إىل امليل عن شاربه يطهِّ

 وهو ،ببقائه باقيا   بلقائه ملتذا   َجاله ملطالعة فيتجرد ،وعال جل احلق سوى ما إىل والركون احلسية اللذات

 األبرار. ثواب هبا ختم ولذلك ،الصديقني درجات منتهى

شارة   ،ذلك هلم قيل أي: ﴾َجَزآء   لَُكم   ََكنَ  َهََٰذا إِنَّ ﴿ (11) يُُكم َوََكنَ ﴿ ثواهبم من َعدَّ  ما إىل واإل   َسع 
ا ُكور  ش   مضيَّع. غري عليه جمازى   ﴾٢٢ مَّ

َا ََن نُ  نَّاإِ ﴿ (11) نل  قا   ﴾٢٣ تزَنِيل   ٱل ُقر َءانَ  َعلَي َك  نَزَّ ام   مفرَّ  اقتضته. حلكمة   منجَّ

َِب  ﴿ (11) مِ  فَٱص  ا ِمن ُهم   تُِطع   َوَل ﴿ وغريهم مكة كفار عىل نرصك بتأخري ﴾َرب َِك  ِۡلُك  و   َءاثِم 
َ
ا أ  ﴾٢٤ َكُفور 

ثم مرتكب من واحد؛ كلَّ  :أي  عىل النهي ترتُّب  و إليه. لك الداعي الكفر يف غايلال ومن ،إليه لك الداعي اإل 

ثم يف املطاوعة تكون أن يستدعي وذلك ،هلام بأنه مشعر   الوصفني  ليس فيام مطاوعتهام فإن ،حمظورا   والكفر اإل 

 حمظور. غري كفر وال بإثم

ُكرِ ﴿ (11)
مَ  َوٱذ  َ   َرب َِك  ٱس  َر ِصيل   بُك 

َ
مْ  أو ذكره. عىل وَداومْ  ﴾٢٥ َوأ  أو والظهر الفجر صالة عىل د 

 وقتيهام. يتناول األصيل فإن ،العرص
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ُجد   ٱَلَّ لِ  َوِمنَ ﴿ (16)  الليل وبعَض  ﴾ََلُۥ فَٱس 

 املغرب صالة به املراد ولعل تعاىل. له فصلِّ 

 الكلفة مزيد من الليل صالة يف ملا ،والعشاء

هُ ﴿ واخللوص دْ  ﴾٢٦ َطوِيل   ََل ل   وََسب ِح   له وهتجَّ

 الليل. من طويلة طائفة

 َويََذُرونَ  ٱل َعاِجلَةَ  َُيِبُّونَ  َهىُؤَلٓءِ  إِنَّ ﴿ (17)
ا﴿ ظهورهم خلف أو أمامهم. ﴾َوَرآَءُهم    يَو م 
 شديدا . ﴾٢٧ ثَقِيل  

َنَُٰهم   َنَّ نُ ﴿ (18) ٓ  َخلَق  نَا َُهم    وََشَدد  ۡس 
َ
 ﴾أ

 ِشئ نَا ِإَوذَا﴿ باألعصاب مفاصلهم ربط وأحكمنا
ٓ بَدَّ  َا َثَٰلَُهم   نل  م 

َ
 أهلكناهم شئنا وإذا ﴾٢٨ َتب ِديل   أ

ْلنا لقة يف َأْمثاهَل مْ  وَبدَّ ة   اخل   :يعني األُس؛ وشدَّ

لنا أو الثانية. النشأة  يطيع. ممن غريهم بدَّ

كَِرَ    َهَِٰذهِۦ إِنَّ ﴿ (19) شارة ﴾تَذ   إىل اإل 

َذَ  َشآءَ  َفَمن﴿ ،القريبة اآليات إىل أو ،السورة  ٱَّتَّ
ب ﴾٢٩ َسبِيل   َرب ِهِۦ إَِلَٰ   بالطاعة. إليه تقرَّ

ٓ  تََشآُءونَ  َوَما﴿ (10) ن إِلَّ
َ
ُ   يََشآءَ  أ َ  إِنَّ ﴿ مشيئتكم تعاىل اهلل يشاء أن وقت إال ذلك تشاؤون وما ﴾ٱّللَّ  ٱّللَّ

ا ََكنَ  ا﴿ أحد كلُّ  يستأهل بام ﴾َعلِيم   .الوع جلَّ  حكمته تقتضيه ما إال يشاء ال ﴾٣٠ َحِكيم 

ِخُل ﴿ (14) َتِهِۦ   ِف  يََشآءُ  َمن يُد  َٰلِِميَ ﴿ للطاعة والتوفيق باهلداية ﴾رَۡح  َعدَّ ﴿ (الكافرين )أي: ﴾َوٱلظَّ
َ
 لَُهم   أ

َۢا َعَذاب ا َِلَم
َ
  ([املنري الرساج] اآلبدين أبد خالدون فيه فهم ملا  مؤ )أي: ﴾٣١ أ

 اإلنسان سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري نم والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 املرسالت سورة

 آية مخسون وآيها مكَية،

ا َوٱل ُمر َسَلَٰتِ ﴿ (1ـ4)  ف  ا فَٱل َعَِٰصَفَٰتِ  ١ ُعر  ف  َِٰشَرَٰتِ  ٢ َعص  ا َوٱلنَّ َِٰت  ٣ نَش    فَٱل ُمل قَِيَٰتِ  ٤ فَر ق ا فَٱل َفَٰرَِق
ا ر   امتثال يف الرياح عصف فعَصْفنَ  متتابعة. بأوامره تعاىل اهلل أرسلهنَّ  املالئكة من بطوائَف  أقَسمَ  ﴾٥ ذِك 

نَ  ،أمره  احلق بني ففرْقنَ  ،العلم من أْوَحنْيَ  بام باجلهل املوتى النفوس نرشن أو ،األرض يف الرشائع وَنرَشْ

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

 کککڑڑژژڈڈڎڎڌ
 

 َسَلتِ الُمر   ُسوَرَُ 

¬ 

ڳڳڳڳگگگگک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۇئوئوئەئەئائائىى

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
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 عليه حممد إىل معروف( بكلِّ  )أي: فرْ ع   بكل املرسلة القرآن بآيات أقَسمَ  أو ذكرا . األنبياء إىل فألقنيَ  ،والباطل

َكم   اهلدى آثار ونرشنَ  ،بالنسخ واألديان الكتب سائر أذهبن( )أي: فعصفنَ  ،والسالم الصالة  الرشق يف واحل 

لن عذاب   برياح   أقَسمَ  أو العاملنَي. بني فيام احلق ذكر فألقنيَ  ،والباطل احلق بني وفرقنَ  ،والغرب  ،فعصفنَ  أ رس 

 وآثارها هبوهبا شاهد إذا العاقل فإن ،له تسبَّْبنَ  :أي ،ذكرا   فألقنيَ  ففرقن ،اجلو يف السحاب نرشن رمحة   ورياح  

 قدرته. كامل روتذكَّ  تعاىل اهللَ ذكرَ 

ا﴿ (6) ر  و   ُعذ 
َ
ا أ ر  ْذرا   :أي ﴾٦ نُذ  نيل ع  قِّ  للمبطلني. ن ْذرا   َأوْ  ،لمح 

َما﴿ (7) َٰقِع   تُوَعُدونَ  إِنَّ  حمالة. ال كائن   القيامة جميء من توعدونه الذي أن ومعناه القَسم. جواب   ﴾٧ لََو

قت. ﴾٨ ُطِمَست   ٱنلُُّجومُ  فَإِذَا﴿ (8) ب أو حم   ها. أ ذه   نور 

َمآءُ  ِإَوذَا﴿ (9)  .(تانشقَّ  )أي: صدعت ﴾٩ فُرَِجت   ٱلسَّ

بَاُل  ِإَوذَا﴿ (40) ِ
 .(ت بن ه من ليتخلص اهلواء يف يطريَّ  )أي: باملنسف ي نسف كاحلَبِّ  ﴾١٠ نُِسَفت   ٱۡل 

ِتَت   ٱلرُُّسُل  ِإَوذَا﴿ (44) ق 
ُ
َ  ﴾١١ أ نيِّ  ال فإنه ،بحصوله األمم عىل للشهادة فيه حيرضون الذي وقت ها هلا ع 

 قبله. هلم يتعني

ي ِ ﴿  (41)
َ
م   ِۡل ج ِ  يَو 

ُ
رت. يوم أليِّ  :يقال :أي ﴾١٢ لَت  أ  أ خِّ

لِ  َِلَو مِ ﴿ (41)  التأجيل. ليوم بيان   ﴾١٣ ٱل َفص 

(41) ﴿ ٓ ََٰك  َوَما َرى د 
َ
لِ  يَو مُ  َما أ نْهه تعلم أين ومن ﴾١٤ ٱل َفص   مثله. ترَ  ومل (حقيقته )أي: ك 

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (41) ِ عاءل كلمة :والَوْيل  ) بذلك :أي ﴾١٥ ل ِل ُمَكذ   .(والعذاب باهلالك لدُّ

لَم  ﴿ (46)
َ
لِكِ  أ لِيَ  ُنه  وَّ

َ  وثمود. وعاد نوح كقوم ﴾١٦ ٱۡل 

م   نحن ث مَّ  :أي ﴾١٧ ٱٓأۡلِخرِينَ  نُت بُِعُهمُ  ُثمَّ ﴿ (47) ه  ْتب ع   مكة. ككفار نظراَءهم؛ ن 

َٰلَِك ﴿ (48) َعُل ﴿ الفعل ذلك مثل ﴾َكَذ رِِميَ  َنف   أجرم. َمنْ  بكلِّ  ﴾١٨ بِٱل ُمج 

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (49) ِ ل الَوْيل ألن ،تكريرا   فليس وأنبيائه. تعاىل اهلل بآيات ﴾١٩ ل ِل ُمَكذ   لعذاب األوَّ

 الدنيا. يف لإل هالك وهذا اآلخرة
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لَم  ﴿ (10)
َ
م أ ِن ََن لُقكُّ آء   م  ِهي   مَّ  نطفة ﴾٢٠ مَّ

 ذليلة. (قذرة )أي: مذرة

ِكي   قََرار   ِف  فََجَعل َنَٰهُ ﴿ (14)  الرحم. هو ﴾٢١ مَّ

لُوم   قََدر   إَِلَٰ ﴿ (11) ع   معلوم مقدار إىل ﴾٢٢ مَّ

ره الوقت من  للوالدة. تعاىل اهلل قدَّ

نَا﴿ (11) مَ ﴿ ذلك عىل ﴾َفَقَدر   ٱل َقَِٰدُرونَ  فَنِع 
 نحن. ﴾٢٣

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (11) ِ  بقدرتنا ﴾٢٤ ل ِل ُمَكذ 

 اإلعادة. عىل أو ،ذلك عىل

لَم  ﴿ (11)
َ
ۡرَض  ََن َعلِ  أ

َ  :أي ﴾٢٥ كَِفات ا ٱۡل 

. مُّ  :أي يكفت؛ مل ا اسم   كافتة    وجَيمع َيض 

يَآء  ﴿ (16) ح 
َ
َٰت ا﴿ ظهرها عىل :أي ﴾أ َو م 

َ
 َوأ

 وغريها. القبور يف بطنها يف ﴾٢٦

 جباال   ﴾َشَِٰمَخَٰت   َرَوَِٰسَ  فِيَها وََجَعل نَا﴿ (17)

َقي َنَُٰكم﴿ طواال   ثوابت س 
َ
آء   َوأ  بخلق ﴾٢٧ فَُرات ا مَّ

 فيها. واملنابع األهنار

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (18) ِ  النعم. هذه بأمثال ﴾٢٨ ل ِل ُمَكذ 

بُونَ  بِهِۦ ُكنتُم َما إَِلَٰ ﴿ انطلقوا هلم ي قال :أي ﴾ٱنَطلُِقٓوا  ﴿ (19) ِ  العذاب. من ﴾٢٩ تَُكذ 

   إَِلَٰ ﴿ خصوصا   ﴾ٱنَطلُِقٓوا  ﴿ (10)
َِٰث  ذِي﴿ جهنم ندخا ظّل  يعني ﴾ِظل   ،لع ظمه يتشعَّب ﴾٣٠ ُشَعب   ثََل

ق العظيم الدخان ترى كام ق يتفرَّ م شعر وهي) الذوائب تفرُّ  .(الرأس مقدَّ

م   ﴾َظلِيل   لَّ ﴿ (14) ِن  َوَل ﴿ (الشمس حر من يظلهم ال الظل هذا )أي: هبم هتكُّ  ﴾٣١ ٱللََّهبِ  ِمنَ  ُيغ 

ْغن   وغري    شيئا . اللهب حر من عنهم م 

ِم  إِنََّها﴿ (11) ر   تَر  ِ  بَِشَ َظمها. يف َكاْلَقرْص   رشرة كلُّ  :أي ﴾٣٢ َكٱل َقَص   ع 

نَُّهۥ﴿ (11)
َ
ر  ﴿ َجل َجع ﴾ِجَمَٰلَت   َكأ  أصفر. يكون النارية من فيه بام الرَشرَ  فإن ﴾٣٣ ُصف 

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (11ـ11) ِ  ينفع ال بام النطق فإن ،يستحق بام :أي ﴾٣٥ يَنِطُقونَ  َل  يَو مُ  َهََٰذا ٣٤ ل ِل ُمَكذ 

. َكال  املواقف. بعض يف وهذا واحلرية. الدهشة فرط من بيشء أو ن ْطق 

ذَنُ  َوَل ﴿ (17ـ16) تَِذُرونَ  لَُهم   يُؤ  ذن نفي عىل يدل ﴾٣٦ َفيَع  بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ واالعتذار اإل  ِ  ﴾.٣٧ ل ِل ُمَكذ 

ِلي  يَو مُ  َهََٰذا﴿ (18) َنَُٰكم  ﴿ وامل بطل املحقِّ  بني ﴾ٱل َفص  لِيَ  ََجَع  وَّ
َ  للفصل. وبيان   تقرير   ﴾٣٨ َوٱۡل 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

گگککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ائىىېېېېۉۉۅ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

ییییىئىئىئېئېئېئ

ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ

 جثيتىتمتختحتجتيب
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 لعجزهم. وإظهار   ،الدنيا يف للمؤمنني كيدهم عىل هلم تقريع   ﴾٣٩ فَِكيُدونِ  َكي د   لَُكم   ََكنَ  فَإِن﴿ (19)

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (10) ِ  لعذاب.ا من التخلص يف هلم حيلة ال إذ ﴾٤٠ ل ِل ُمَكذ 

 ﴾٤١ وَُعيُون  ﴿ حّرها من يظل شمس ال إذ أشجار تكاثف أي: ﴾ِظَلَٰل   ِف ﴿ الرشك عن ﴾ٱل ُمتَّقِيَ  إِنَّ ﴿ (14)

 ومخر. ولبن وعسل ماء من :أي

َٰكِهَ ﴿ (11) ا َوفََو تَُهونَ  ِممَّ ون ﴾٤٢ يَش   الرتفُّه. أنواع يف مستقرُّ

بُوا   َُكُوا  ﴿ (11) َ َۢ َهنِٓي  َوٱۡش  َملُونَ  تُم  ُكن بَِما ا  َ  ذلك. هلم مقوال   :أي ﴾٤٣ َتع 

َٰلَِك  إِنَّا﴿ (11) ِسنِيَ  ََن زِي َكَذ  العقيدة. يف ﴾٤٤ ٱل ُمح 

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (11) ِ ض ﴾٤٥ ل ِل ُمَكذ   املؤبَّد. الثواب وخلصومهم ،املخلَّد العذاب هلم نمحِّ

 رِ  إِنَُّكم قَلِيل   َوَتَمتَُّعوا   َُكُوا  ﴿ (16)
 تذكريا   ،ذلك هلم يقال ما حال يف هلم ثابت الويل :أي ﴾٤٦ ُمونَ ُّمُّ

 املقيم. النعيم عىل القليل املتاع إيثار من أنفسهم عىل جنوا وبام الدنيا يف بحاهلم هلم

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (17) ِ ضوا حيث ﴾٤٧ ل ِل ُمَكذ   القليل. بالتمتع الدائم للعذاب أنفسهم عرَّ

َكُعوا   لَُهمُ  يَل قِ  ِإَوذَا﴿ (18)  يوم هو :وقيل الصالة. يف اركعوا أو صلُّوا. أو واخضعوا. أطيعوا ﴾ٱر 

َكُعونَ  َل ﴿ يستطيعون فال السجود إىل ي دَعون حني ،القيامة  يمتثلون. ال ﴾٤٨ يَر 

بِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (10ـ19) ِ ي ِ  ٤٩ ل ِل ُمَكذ 
َ
َدهُۥ َحِديث   فَبِأ  ،به يؤمنوا مل إذا ﴾٥٠ ِمنُونَ يُؤ  ﴿ القرآن بعد ﴾َبع 

ز   وهو  الرشيفة. واملعاين الواضحة احل جج عىل مشتمل ذاته يف معج 

 املرسالت سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد ن  أَ  دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 النبأ سورة

 آية أربعون وآيها مكَية،

 .«ما عن» أصله ﴾١ يَتََسآَءلُونَ  َعمَّ ﴿ (4)

 البعث عن يتساءلون كانوا مكة؛ ألهل والضمري

 الصالة عليه الرسول يسألون أو بينهم. فيام

. عنه واملؤمنني والسالم  استهزاء 

 .البعث أي: ﴾٢ ِظيمِ ٱل عَ  ٱنلَّبَإِ  َعنِ ﴿ (1)

ِي﴿ (1)  باإلقرار ﴾٣ ُُّم تَلُِفونَ  فِيهِ  ُهم   ٱَّلَّ

نكار.  واإل 

لَُمونَ  ََكَّ ﴿ (1)  التساؤل، عن ردع   ﴾٤ َسيَع 

 عليه. ووعيد  

لَُمونَ  ََكَّ  ُثمَّ ﴿ (1)  للمبالغة. تكرير   ﴾٥ َسيَع 

. الثاين الوعيد بأن لإلشعار «ث مَّ »و  :وقيل أشدُّ

 األول أو ،القيامة يف والثاين ،النزع عند األول

 للجزاء. والثاين للبعث

لَم  ﴿ (6)
َ
ۡرَض  ََن َعلِ  أ

َ ا ٱۡل   .(مستوية منخفضة )أي: ﴾٦ ِمَهَٰد 

بَاَل ﴿ (7) ِ
ا َوٱۡل  تَاد  و 

َ
 صنعه عجائب من عاينوا ما ببعض تذكري   وهو (بكم متيد لئال لألرض) ﴾٧ أ

 البعث. ةصحَّ  عىل ذلكب ليستدلُّوا ،وعال جل قدرته كامل عىل الدالَّة

َنَُٰكم  ﴿ (8) ا وََخلَق  َوَٰج  ز 
َ
 وأنثى. ذكرا   ﴾٨ أ

ا نَو َمُكم   وََجَعل َنا﴿ (9)   وإزاحة احليوانية للقوى اسرتاحة   ،واحلركة اإل حساس عن َقْطعا   ﴾٩ ُسبَات 

ا َينْي. أحد ألنه ،موتا   أو (ل تعبها إزالة   )أي: لَكالهل   التوفِّ

ا َل ٱَلَّ   وََجَعل نَا﴿ (40)  حديث إىل يشري وهذا )أقول: االختفاء أراد من بظلمته يسترت غطاء   ﴾١٠ ِِلَاس 

ئوا الباب أغلقوا» ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول  .([تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] «الرساج وأطف 

ا ٱنلََّهارَ  وََجَعل نَا﴿ (44)  تنبعثون ياة  ح أو به. تعيشون ما لتحصيل فيه تتقلَّبون ،معاش   وقَت  ﴾١١ َمَعاش 

 نومكم. عن فيها

ا فَو قَُكم   َوبَنَي نَا﴿ (41) ا َسب ع   الدهور. مرور فيها يؤثِّر ال ،حمكامت أقوياء سموات   سبعَ  ﴾١٢ ِشَداد 

ا وََجَعل نَا﴿ (41) اج  ا ِۡسَ اج  ادا . متأللئا   ﴾١٣ وَهَّ  الشمس. واملراد احلرارة. يف بالغا   أو وقَّ

ِ  ُسوَرَُ   انلَّبَإ

¬ 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌ

ڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ۀڻڻڻڻںںڱڱ

ےھھھھہہہہۀ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئوئەئەئائائىىې

 ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
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َا﴿ (41)  نَزنل 
َ
ِصَرَٰتِ ٱ ِمنَ  َوأ  َمآء  ﴿ فتمطر الرياح تعرصها أن شارفت :أي أ عرصت؛ إذا السحائب ﴾ل ُمع 

ا  بكثرة. منصّبا   ﴾١٤ ََثَّاج 

رِجَ ﴿ (41) ُخ  ِ  واحلشيش. التبن من ي عتلف وما ،به ي قتات ما ﴾١٥ َوَنبَات ا َحب  ا بِهِۦ نل 

َٰت  ﴿ (46) ل َفاف ا وََجنَّ
َ
ة ﴾١٦ أ  ببعض. بعضها ملتفَّ

لِ  يَو مَ  إِنَّ ﴿ (47)  َؤقَّت   حّدا   ﴾١٧ ِميَقَٰت ا﴿ حكمه يف أو ،تعاىل اهلل علم يف ﴾ََكنَ  ٱل َفص   وتنتهي الدنيا به ت 

 يطَّلع املحفوظ اللوح يف كان لو ألنه ،املحفوظ اللوح يف ليس وهذا )أقول: إليه ينتهون للخالئق حدا   أو عنده.

 نبي   عليه يطَّلع ال ،وحده تعاىل اهلل بعلم متعلق القيامة يوم تعيني لكن ،القيامة يوم متى ويعرفون املالئكة عليه

 .(مَلك وال

ورِ  ِف  يُنَفخُ  يَو مَ ﴿ (48) تُونَ  ٱلصُّ
 
ا َفتَأ ف َواج 

َ
 املحرش. إىل القبور من ،َجاعات   ﴾١٨ أ

َمآءُ  َوفُتَِحتِ ﴿ (49)  ْت  ﴾ٱلسَّ قَّ عت )أي: وش  َٰب ا فََكنَت  ﴿ (تصدَّ ب َو
َ
 كأن الشقوق ثرةك من فصارت ﴾١٩ أ

 أبواب. ذاَت  فصارت أو أبواب. الكلَّ 

َتِ ﴿ (10) ِ بَاُل  وَُسۡي  ِ
 فََكنَت  ﴿ (الشمس شعاع يف ي رى الذي الغبار وهو) كاهلباء اهلواء يف :أي ﴾ٱۡل 

اب ا  وانبثاثها. أجزائها لتفتُّت حقيقتها عىل تبَق  ومل اجلبال صورة عىل ت رى إذ ،ُساب مثل ﴾٢٠ َۡسَ

ا ََكنَت   َجَهنَّمَ  إِنَّ ﴿ (14)  د ،رصد   موضعَ  ﴾٢١ ِمر َصاد   اجلنة خَزَنة   أو ،الكفارَ  النار خَزَنة   فيه َيرص 

ة أو عليها. جَمازهم يف (جهنم حرِّ  من )أي: فيحها من ليحرسوهم املؤمنني دَّ د يف (جمتهدة )أي: جم    الكفرة ترصُّ

ذَّ  لئال  واحد. منها َيش 

َٰغِيَ ﴿ (11) عا   ﴾٢٢ ااب    َ َم  ل ِلطَّ  ومأوى. مرج 

َٰبِثِيَ ﴿ (11) ٓ  لَّ َقاب ا فِيَها ح 
َ
 متتابعة. دهورا   ﴾٢٣ أ

ا فِيَها يَُذوقُونَ  لَّ ﴿ (11ـ11) د  اب ا َوَل  بَر  ا إِلَّ  ٢٤ َۡشَ ا َۡحِيم  اق   غري أحقابا   فيها يلبثوا أن احَتَمل ﴾٢٥ وََغسَّ

ْبَدلون ثم ،وغساقا   محيام   إال ذائقني حهم ما بالربد واملراد العذاب. من آخر جنسا   ي   ،النار حرَّ  عنهم وينفِّس يروِّ

 الزمهرير. :وقيل صديدهم. من - يسيل :أي – يغسق ما وبالغّساق النوم. أو

وا :أي ﴾٢٦ وِفَاق ا َجَزآء  ﴿ (16) ْوز   ألعامهلم. وفاق   ذا جزاء   بذلك ج 

 اجلزاء. هذا واَفَقه   ملا بيان   ﴾٢٧ ِحَساب ا يَر ُجونَ  َل  ََكنُوا   إِنَُّهم  ﴿ (17)

بُوا  ﴿ (18) َٰتِنَاأَِب َوَكذَّ اب ا َي  أو تكذيبهم. يف َكَذبوا أهنم عىل للداللة التكذيب؛ مقام أقيم وإنام تكذيبا . ﴾٢٨ كِذَّ

 مكاذبة. بينهم فكان عندهم، كاذبني املسلمون وكان كاذبني املسلمني عند كانوا فإهنم املكاَذبة؛ مقامَ 

ء   َوُكَّ ﴿ (19)  َصي َنَٰهُ  ََش  ح 
َ
 :بمعنى أو الضبط. معنى يف يتشاركان والكتابة اإلحصاء فإن ﴾٢٩ كَِتَٰب ا أ

 احلََفَظة. صحف يف أو ،اللوح يف مكتوبا  

  باآليات. وتكذيبهم باحلساب كفرهم عن مسبَّب   وهو ﴾٣٠ َعَذاب ا إِلَّ  نَّزِيَدُكم   فَلَن فَُذوقُوا  ﴿ (10)
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 أو فوزا . ﴾٣١ َمَفاز ا قِيَ لِل ُمتَّ  إِنَّ ﴿ (14)

 .(َظَفرا   و فوزا   حمبوب   بكلِّ  )أقول: فوز   موضعَ 

َنَٰب ا َحَدآئِقَ ﴿ (11) ع 
َ
 أنواع فيها بساتني ﴾٣٢ َوأ

 املثمرة. األشجار

ت َراب ا َوَكَواِعَب ﴿ (11)
َ
 ،اجلنة نساء هنَّ ) ﴾٣٣ أ

 .(األعامر مستويات ناهدات فتيات

ا﴿ (11) س 
 
ا َوَكأ  مآلنا . ﴾٣٤ دَِهاق 

َمُعونَ  لَّ ﴿ (11) ا فِيَها يَس  و  َٰب ا َوَل  لَغ   ﴾٣٥ كِذَّ
 بعضا . بعضهم يكذب ال إذ ،مكاذبة أو كذبا   :أي

ِن َجَزآء  ﴿ (16)  ب َِك  م   وعده بمقتىض ﴾رَّ

ال   ﴾َعَطآء  ﴿  يشء عليه جيب ال إذ ،منه تفضُّ

 أعامهلم. حسب عىل أو كافيا . ﴾٣٦ ِحَساب ا﴿

ِ رَّ ﴿ (17) َمََٰوَٰتِ  ب  ۡرِض  ٱلسَّ
َ  ﴾بَي نَُهَما َوَما َوٱۡل 

 َل  ٱلرَِّنَٰمۡح  ﴿ واألرض السموات أهل :أي
لُِكونَ   خطابه يملكون ال أي: ﴾٣٧ ِخَطاب ا ِمن هُ  َيم 

 ألهنم ،عقاب أو ثواب يف عليه واالعرتاَض 

 بإذنه. الشفاعةَ  ينايف ال وذلك ،اعرتاضا   عليه يستحقون فال ،اإلطالق عىل له مملوكون

وحُ  َيُقومُ  يَو مَ ﴿ (18) ا   َوٱل َمَلىئَِكةُ  ٱلرُّ ذِنَ  َمن   إِلَّ  َيتَََكَُّمونَ  لَّ  َصف  
َ
َمَٰنُ  ََلُ  أ  إال :أي )أقول: ﴾٣٨ َصَواب ا َوقَاَل  ٱلرَّح 

 موأقرهب اخلالئق أفضل هم الذين هؤالء فإن (والصواب باحلق وَنَطَق  ،والشفاعة بالكالم له تعاىل اهلل أذن من

روا مل إذا تعاىل اهلل من  يملكه فكيف بإذنه، إال - ارتىض ملن كالشفاعة - صوابا   يكون بام يتكلموا أن َيقد 

: غريهم؟! وح  ل َمَلك   والرُّ  .السالم عليهم املالئكة من أعظم خلق   أو .السالم عليه جربيل أو األرواح. عىل موكَّ

َٰلَِك ﴿ (19) َو مُ  َذ َقُّ   ٱَل  َذَ  َشآءَ  َفَمن﴿ حمالة ال الكائن ﴾ٱۡل   والطاعة. باإليامن ﴾٣٩ اب ا  َ َم ﴿ ثوابه إىل ﴾َرب ِهِۦ إَِلَٰ  ٱَّتَّ

(10) ﴿ ٓ َنَُٰكم   إِنَّا نَذر 
َ
ه   اآلخرة. عذاَب  يعني ﴾قَرِيب ا َعَذاب ا أ ْرب  ه وق  ق  . آت   هو ما كلَّ  فإنَّ  ،لتحقُّ  ألنَّ  أو قريب 

َمت   َما ٱل َمر ءُ  يَنُظرُ  يَو مَ ﴿ املوت مبدأه مه ما يرى ﴾يََداهُ  قَدَّ  الكافر هو :وقيل ،عام   واملرء رش. أو خري من قدَّ

َٰلَي تَِن  ٱل َكفِرُ  َويَُقوُل ﴿ َۢا ُكنُت  َي َٰبَ  :وقيل أ ْبعث. فلم ،اليوم هذا يف أو أ َكلَّف. وملْ  أ خَلق فلم ،الدنيا يف ﴾٤٠ تَُر

رش َردُّ  ثم لالقتصاص احليوانات سائر حي   حاهَلا. الكافر   دُّ فيوَ  ،ترابا   ت 

 النبأ سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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 انلَّازَِعتِ  ُسوَرَُ 

¬ 
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¬ 
 النازعات سورة

 آية وأربعون ست وآيها مكَية،

َِٰت ﴿ (1ـ4) َٰزَِع َِٰشَطَِٰت  ١ َغر ق ا َوٱلنَّ ا َوٱلنَّ ط  َٰبَِحَٰتِ  ٢ نَش  ا َوٱلسَّ َٰبَِقَِٰت  ٣ َسب ح  ا فَٱلسَّ  فَٱل ُمَدب َِرَٰتِ  ٤ َسب ق 
ا ر  م 
َ
 ،(مؤملا   شديدا   نزعا   )أي: غرقا   أبداهنم من الكفار أرواح ينزعون فإهنم ،املوت مالئكة صفات هذه ﴾٥ أ

َقة   نفوسا   ينزعون أو .(أظفارها ومواضع أناملها من )أي: األبدان أقايص من ينزعوهنا فإهنم  األجساد. يف َغر 

. املؤمنني أرواح ُيرجون :أي وينشطون اص سبَح  إخراجها يف وَيْسَبحون برفق  رج الذي الغوَّ  من اليشء ُي 

 بأن ،وثواهبا عقاهبا أمر ونفيدبِّر ،اجلنة إىل املؤمنني وبأرواح النار إىل الكفار بأرواح فيسبقون ،البحر أعامق

دَّ  ما إلدراك هييِّئوها
 واللذات. اآلالم من هلا أ ع 

نَزع فإهنا ،املفارقة حال الفاضلة النفوس صفات هذه أو  إىل فتنشط ،شديدا   نزعا   أي غرقا ؛ األبدان عن ت 

 ،سلوك ها حاَل  أو رات.املدبِّ  من وقوهتا لرشفها فتصري ،القدس حظائر إىل فتسبق ،فيه وَتْسَبح ،امللكوت عامل

 تصري حتى ،الكامالت إىل فتسبق ،االرتقاء مراتب يف وتسبح ،القدس عامل إىل فتنشط ،الشهوات عن تنزع فإهنا

زاة أنف س   صفات هذه أو املكّمالت. من  عىل هبا تعاىل اهلل أقسم النجوم. صفات أو ،خيلهم صفات أو ،الغ 

ذف وإنام ،الساعة قيام  عليه. دهبع ما لداللة ح 

اِجَفةُ  تَر ُجُف  يَو مَ ﴿ (6)  َفة   املراد ﴾٦ ٱلرَّ اج   كاألرض حينئذ؛ حركتها تشتد التي الساكنة األجرام   بالرَّ

رُْضِِتَرُْجُفِِيَْومَِ﴿ :تعاىل كقوله ،واجلبال
َ
باُلِِاَْل  عندها؛ األجرام   ترجف التي الواقعة أو .[41 :املزمل] ﴾َواْْلن

 األوىل. النفخة وهي

ادِفَةُ  بَُعَهاتَت  ﴿ (7)  الثانية. النفخة أو وتنترش. تنشق والكواكب السامء وهي التابعة. ﴾٧ ٱلرَّ

 االضطراب. شديدة   ﴾٨ َواِجَفةن  يَو َمئِذ   قُلُوب  ﴿ (8)

ب َصَٰرَُها﴿ (9)
َ
 اخلوف. من ذليلة   أصحاهبا أبصار   :أي ﴾٩ َخَِٰشَعة   أ

ءِنَّا َيُقولُونَ ﴿ (40)
َ
ُدوُدونَ  أ  املوت. بعد احلياة يعنون ﴾١٠ افَِرَِ ٱۡل َ  ِف  لََمر 

ءِذَا﴿ (44)
َ
ا ُكنَّا أ َ   ِعَظَٰم  َِر  بالية. ﴾١١ َنَّ

ا تِل َك  قَالُوا  ﴿  (41) َن  إِذ  ة )أي: ﴾َكرَّ َ  ﴿ (الرجوع من َمرَّ ا. خاُس   أو خرسان. ذات ﴾١٢ َخاِۡسَ  أصحاهب 

ت إن أهنا واملعنى  منهم. اءاستهز وهو ،هبا لتكذيبنا خاُسون إذا   فنحن صحَّ

َرَ   ِهَ  فَإِنََّما﴿ (41)  الثانية. النفخة يعني واحدة؛ صيحة إال هي فام تستصعبوها ال :أي ﴾١٣ َوَِٰحَدَ   زَج 

اهَِرَِ  ُهم فَإِذَا﴿ (41)  :والساهرة   بطنها. يف أمواتا   كانوا ما بعد األرض وجه عىل أحياء هم فإذا ﴾١٤ بِٱلسَّ

 جلهنم. اسم :وقيل املستوية. البيضاء األرض

ََٰك  َهل  ﴿ (41)  تَى
َ
 ،قومك تكذيب عىل في سلِّيَك  ،السالم عليه حديثه أتاك قد أليس ﴾١٥ ُموَسى  َحِديُث  أ

دهم دِّ  منهم. أعظم هو َمنْ  أصاب ما مثل يصيبهم بأن عليه وهي 
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َٰهُ  إِذ  ﴿ (46) ِس  بِٱل َوادِ  َربُُّهۥ نَاَدى  ُطو ى ٱل ُمَقدَّ
 :تعاىل قوله عند «هط» سورة يف بيانه مرَّ  قد ﴾١٦

ا﴿ تَاَهاِفََم 
َ
يَِِأ نَاِإنِّنِِ*ُِِموَسِ ِيَاِنُودن

َ
ِفَاْخََعَِِْرب َكِِأ

ِِبنالَْوادِنِإنن َكَِِنْعََيَْكِ سن  .[41ـ44 ة:آي] ﴾ُطو ىِالُْمَقد 

نَ  إَِلَٰ  ٱذ َهب  ﴿ (47)  عىل ﴾١٧ َطَغَٰ  إِنَُّهۥ فِر َعو 

 القول. إرادة

  إَِلى  لََّك  َهل َفُقل  ﴿ (48)
َ
َٰ  نأ  لك هل ﴾١٨ تََزّكَّ

ر أن إىل ميل    والطغيان. الكفر من تتطهَّ

ِديََك ﴿ (49) ه 
َ
دك ﴾َرب َِك  إَِلَٰ  َوأ  إىل وأ رش 

َشَٰ ﴿ معرفته  وترك الواجبات بأداء ﴾١٩ َفتَخ 

 املعرفة. بعد تكون إنام اخلشية إذ ،املحرمات

َٰهُ ﴿ (10)  َرى
َ
َىَٰ  ٱٓأۡليَةَ  فَأ  فَذَهَب  :أي ﴾٢٠ ٱل ُكَب 

 العصا قلب   وهي الكربى؛ املعجزة فأراه لَّغوبَ 

مَ  كان فإنه ،حيَّة  معجزاته جمموع أو واألصَل. املقدَّ

 الواحدة. كاآلية داللتها باعتبار فإهنا

َب ﴿ (14) ب ﴾٢١ وََعَصَٰ  فََكذَّ [ فكذَّ  ]فرعون 

ق   اآلية ظهور بعد وجل عز اهللَ وعىص ،والسالم الصالة عليه موسى  األمر. وحتقُّ

د بَرَ  ُثمَّ ﴿ (11)
َ
َعَٰ ﴿ الطاعة عن ﴾أ  مرعوبا   الثعبان رأى ما بعد أدبر أو أمره. إبطال يف ساعيا   ﴾٢٢ يَس 

 مشيه. يف مرسعا  

 بمناد. أو بنفسه ،املجمع يف ﴾٢٣ َفنَاَدىَٰ ﴿ جنوده أو السَحَرةَ  فجمع ﴾فََحَشَ ﴿ (11) 

نَا   َفَقاَل ﴿  (11)
َ
َٰ  َربُُّكمُ  أ َ َع 

َ  أمركم. ييل نْ مَ  كل أعىل ﴾٢٤ ٱۡل 

َخَذهُ ﴿ (11)
َ
ُ  فَأ وَلى  ٱٓأۡلِخَرَِ  نََكاَل  ٱّللَّ

ُ  ويف باإل حراق اآلخرة يف ،سمعه أو رآه ملن منّكال   أخذا   ﴾٢٥ َوٱۡل 

َنْمُتِِ﴿َما :قوله وهي األوىل وكلمت ه ،هذه وهي اآلخرة كلمته عىل أو .(العقوبة :والنكال) باإل غراق الدنيا َِع
 .[18 ]القصص: َغْْيني﴾ِإنَّلِ ِِمنِِْلَُكم

َٰلَِك  ِف  إِنَّ ﴿ (16) َ   َذ َ  اخلشية. شأنه من كان ملن ﴾٢٦ َُي َشى  ل َِمن لَعَِب 

نتُم  ﴿ (17)
َ
َشدُّ  َءأ

َ
ا أ مِ ﴿ خلقا   أصعب ﴾َخل ق 

َ
َمآُء   أ ََٰها﴿ :تعاىل فقال خَلَقها كيف بنيَّ  ثم ﴾ٱلسَّ  ثم .﴾٢٧ بَنَى

  :تعاىل فقال البناء بنيَّ 

َكَها َرَفعَ ﴿ (18)  رفيعا   العلوِّ  يف الذاهب ثخنها أو ،األرض من ارتفاعها مقدار جعَل  :أي ﴾َسم 

ََٰها﴿ ى هلا. ﴾٢٨ فََسوَّ مها أو مستوية. فجعلها أو فعدَّ  وغريمها. والتداوير الكواكب من كامهلا به يتمُّ  بام فتمَّ

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

ڱڳڳڳڳگگگگک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ےھھھھہہہہۀ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئیی

 جحمجحجيثىثمثجثيتىتمتختحتجت
 

 َعبََس  ُسوَرَُ 
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َطَش ﴿ (19) غ 
َ
َرجَ ﴿ أظَلَمه   ﴾ََل لََها َوأ خ 

َ
ََٰها َوأ  النهار. يريد ،شمسها ضوءَ  زَ وأبرَ  ﴾٢٩ ُضَحى

ۡرَض ﴿ (10)
َ دَ  َوٱۡل  َٰلَِك  َبع  ٓ  َذ ََٰها دها أو بَسطها. ﴾٣٠ َدَحى  للسكنى. مهَّ

َرجَ ﴿  (14) خ 
َ
ََٰها﴿ العيون بتفجري ﴾َمآَءَها ِمن َها أ ْعيها ﴾٣١ َوَمر َعى  .(كأَلها أو) ور 

بَاَل ﴿ (11) ِ
ََٰها َوٱۡل  ر َسى

َ
 أثبتها. ﴾٣٢ أ

ا﴿ (11) ن َعَِٰمُكم   وَ  م  لَّكُ  َمَتَٰع 
َ
 وملواشيكم. لكم متتيعا   ﴾٣٣ ِۡل

ةُ  َجآَءتِ  فَإِذَا﴿ (11)  آمَّ  العظام( األمور )أي: الدواهي سائر عىل - تعلو :أي – تطمُّ  التي الداهية ﴾ٱلطَّ

َىَٰ ﴿  إىل اجلنة لأه فيها يساق التي الساعة أو الثانية، النفخة أو القيامة، وهي الطاّمات؛ أكرب هي التي ﴾٣٤ ٱل ُكَب 

 النار. إىل النار وأهل اجلنة

رُ  يَو مَ ﴿ (11) نَسَٰنُ  َيتََذكَّ ِ
نا   يراه بأنْ  ﴾٣٥ َسَعَٰ  َما ٱۡل   أو الغفلة فرط من نسيه قد وكان ،صحيفته يف مدوَّ

 املدة. طول

ِزَتِ ﴿ (16) َِحيمُ  َوبُر    لكلِّ  ﴾٣٦ يََرىَٰ  لَِمن﴿ وأ ظهرت ﴾ٱۡل 
 
 أحد. عىل ختفى ال بحيث ،راء

ا﴿ (17) مَّ
َ
 كفر. حتى ﴾٣٧ َطَغَٰ  َمن فَأ

َيَوَََٰ  وََءاثَرَ ﴿ (18) ن يَا ٱۡل   النفس. وهتذيب بالعبادة لآلخرة يستعدَّ  ومل فيها فاهنمك ﴾٣٨ ٱِلُّ

َِحيمَ  فَإِنَّ ﴿ (19) َوىَٰ  ِهَ  ٱۡل 
 
 والسنة بالرشيعة إال يكون ال النفس هتذيب )أقول: مأواه هي ﴾٣٩ ٱل َمأ

 .(ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل املتصل بالسند املأذون مراقبة حتت ،الذكر وبكثرة ،النبوية

ا﴿ (10) مَّ
َ
ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َمن   َوأ َس  َوَنَه ﴿ واملعاد باملبدأ لعلمه ،ربه يدي بني مقامه ﴾َرب   َعنِ  ٱنلَّف 

ْرد   بأنه لعلمه ﴾٤٠ ٱل َهَوىَٰ  هل ك )أي: م   .(م 

َنَّةَ  فَإِنَّ ﴿ (14) َوىَٰ  ِهَ  ٱۡل 
 
 مأوى. سواها له يسل ﴾٤١ ٱل َمأ

اَعةِ َعنِ  لُونََك   َ يَس  ﴿ (11) يَّانَ  ٱلسَّ
َ
ََٰها أ َها؟ متى ﴾٤٢ ُمر َسى  ومستقرها. منتهاها أو وإثباهتا. إقامتها أي: إرَساؤ 

نَت  فِيمَ ﴿ (11)
َ
ٓ  ِمن أ ََٰها َرى  هلم ذكرها من أنت ما :أي هلم؟ وقتها تذكر أن من أنت يشء أيِّ  يف ﴾٤٣ ذِك 

 إنكار   ﴾فِيمَ ﴿ وقيل بعلمه. تعاىل اهلل استأثره مما ووقت ها غّيا . إال يزيدهم ال ذكَرها فإن ،يشء يف وقتها وتبيني

نَت ﴿و ،لسؤاهلم
َ
ٓ  ِمن أ ََٰها َرى . ﴾ذِك  ر   أنت :ومعناه مستأَنف  ك 

 إرساله فإن ،أرشاطها من عالمة :أي ذكرها؛ من ذ 

  :واجلواب ،بسؤاهلم متصل إنه :وقيل .أماراهتا من أمارة   لألنبياء خامتا   والسالم الصالة عليه

ٓ  َرب َِك  إَِلَٰ ﴿ (11) ََٰها  علمها. منتهى أي: ﴾٤٤ ُمنتََهى

 (11) ﴿ ٓ َما نَت  إِنَّ
َ
ََٰها َمن ُمنِذرُ  أ  تعيني يناسب ال وهو ،َهْوهَلا ُياف من إلنذار ب عثَت  إنام ﴾٤٥ َُي َشى

ع ألنه ُيشى َمنْ  وختصيص   الوقت.  به. املنتف 

نَّهُ ﴿ (16)
َ
َنَها يَو مَ  م  َكأ و   َعِشيَّة   إِلَّ ﴿ القبور يف أو ،الدنيا يف ﴾يَل بَثُٓوا   لَم   يََرو 

َ
ََٰها أ  يوم عشية :أي ﴾٤٦ ُضَحى

 ضحاه. أو

 النازعات سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 عبس سورة

 آية وأربعون ثنتان وآيها مكَية،

ى  َعبََس ﴿ (1ـ4)  ن ١ َوتََولَّ
َ
َمَٰ  َجآَءهُ  أ ع 

َ  ٱۡل 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتى مكتوم أم ابن أن روي ﴾٢

 إىل يدعوهم (سادهتم )أي: قريش صناديد وعنده

 علمك مما علمني اهلل! رسول يا :فقال ،اإل سالم

ر ،اهلل هَ  ،بالقوم تشاغله يعلم ومل ،ذلك وكرَّ  فكر 

 وأعرض وعَبَس  ،لكالمه قطَعه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  

مه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فكان فنزلت. ،عنه  ويقول ي كر 

 واستخلفه ريب. فيه عاتبني بمن مرحبا   :رآه إذا

 .[تعاىل اهلل رمحه داود أبو أخرجه] مرتني املدينة عىل

رِيَك  َوَما﴿ (1) ى  لََعلَُّهۥ يُد  ّكَّ  وأيُّ  :أي ﴾٣ يَزَّ

ر لعله ،بحاله (عاملا   )أي: داريا   جيعلك يشء  يتطهَّ

ف بام اآلثام من  اهلل رسول من )أي: منك يتلقَّ

 غريه. لتزكية كان إعراضه بأن إيامء   وفيه .(والسالم الصالة عليه

و  ﴿ (1)
َ
رُ  أ كَّ ِك   َفتَنَفَعهُ  يَذَّ  إنك أي: للكافر؛ َلَعلَّه   يف الضمري وقيل: موعظتك. فتنفعه يتَّعظ   أو ﴾٤ َرىى ٱَّل 

يه يف طمعَت  ه باإل سالم تزكِّ ر   كائن؟ فيه طمعَت  ما أنَّ  يدريك فام غريه، عن أعرضت ولذلك باملوعظة وتذكُّ

ا﴿ (6ـ1)  مَّ
َ
َنَٰ  َمنِ  أ تَغ  نَت  ٥ ٱس 

َ
ىَٰ  ََلُۥ فَأ ض ﴾٦ تََصدَّ  تتصدى. وأصله عليه. قبالباإل   له تتعرَّ

لَّ  َعلَي َك  َوَما﴿ (7)
َ
َٰ  أ ّكَّ  عىل احلرص يبعثك حتى باإلسالم يتزكى ال أن يف بأس عليك وليس ﴾٧ يَزَّ

. إ الَّ  َعَلْيَك  إ نْ  ،أسلم عمن اإلعراض إىل إسالمه  اْلَبالغ 

ا﴿ (8)  مَّ
َ
َعَٰ  َجآَءكَ  َمن َوأ  للخري. طالبا   يرسع   ﴾٨ يَس 

ة أو تعاىل. اهلل ﴾٩ َُي َشَٰ  وَُهوَ ﴿ (9)  ﴾عثر إذا فيه السقوط )أي: الطريق كبَوة أو إتيانك. يف الكفار أذيَّ

 له. قائد ال أعمى ألنه

نَت ﴿ (40)
َ
َٰ  َعن هُ  فَأ  تتشاغل. ﴾١٠ تَلَهَّ

 (44) ﴿ ٓ كَِرَ   إِنََّها﴿ مثله معاودة عن أو ،عليه املعاَتب   عن ردع   ﴾ََكَّ  .(موعظة )أي: ﴾١١ تَذ 

 املذكور. العتاب أو للقرآن والضمريان به. اتَّعظ أو ،حفَظه   ﴾١٢ ذََكَرهُۥ َشآءَ  َفَمن﴿ (14)

¬ 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ھھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

ىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ

يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ

يثىثمثجثيتىتمتختحتجت

 حصمسخسحسجسمخحخجخمحجحمجحج
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َكرََّمة   ُصُحف   ِف ﴿ (41)  تعاىل. اهلل عند ﴾١٣ مُّ

فُوَعة  ﴿  (41) ر  َرَ  ﴿ القدر مرفوعة   ﴾مَّ َطهَّ هة ﴾١٤ مُّ  الشياطني. أيدي عن منزَّ

ي ِدي﴿ (41)
َ
 سفراء أو الوحي. أو اللوح من الكتب ينَسخون ،األنبياء أو املالئكة نم كتَبة   ﴾١٥ َسَفَرة   بِأ

 األمة. أو ورسله تعاىل اهلل بني بالوحي ي سفرون

 ﴾١٦ بََرَرة  ﴿ هلم ويستغفرون يكلِّموهنم املؤمنني عىل متعطفني أو .تعاىل اهلل عىل أعزاء ﴾كَِراِۢم﴿ (46)
 معه تتكلم أن عباده من تعاىل اهلل أراد بمن خاص هو بل ،ما  عا ليس املؤمنني مع الكالم هذا )أقول: أتقياء

 .(للمؤمنني عام   فهو املالئكة استغفار أما هبا. يباح ال التي األُسار من وهذا ،املالئكة

نَسَٰنُ  قُتَِل ﴿ (47)  ِ
ٓ  ٱۡل  َفَرهُۥ َما ك 

َ
ب   ،الدعوات بأشنع عليه دعاء   ﴾١٧ أ  الكفران. يف إفراطه من وتعجُّ

 بليغ. وذمر  عظيم سخط عىل يدل هقرص مع وهو

ي ِ  ِمن  ﴿ (48)
َ
ء   أ  للتحقري واالستفهام   حدوثه. مبدأ من خصوصا   ،عليه أنعم ملا بيان   ﴾١٨ َخلََقُهۥ ََش 

  :تعاىل بقوله عنه أجاب ولذلك

َفة   ِمن﴿ (49) َرهُۥ َخلََقُهۥ نُّط   إىل أطوارا   َره  َفَقدَّ  أو واألشكال. األعضاء من له يصلح ملا فهيأه ﴾١٩ َفَقدَّ

لقته. أتمَّ  أن  خ 

بِيَل  ُثمَّ ﴿ (10)  هُۥ ٱلسَّ َ ل ثم ﴾٢٠ يَِسَّ  وأهلمه ،الرحم (فم )أي: فوهية فتح بأن ،أمه بطن من خمرجه سهَّ

 املعنى عىل وفيه ؛والرش اخلري سبيل له ذلَّل أو (أمه بطن يف عليها كان التي اهليئة عن ينقلب )أي: ينتكس أن

ها واملقصدَ  طريق   الدنيا بأن إيامء   األخري به ولذلك ،غري    :تعاىل بقوله عقَّ

َماتَُهۥ ُثمَّ ﴿ (11ـ14)
َ
ََبَهُۥ أ ق 

َ
هُۥ َشآءَ  إِذَا ُثمَّ  ٢١ فَأ نَشَ

َ
ماتة وعدَّ  ﴾٢٢ أ قبار اإل  ماتة ألن ،النعم يف واإل   اإل 

 واألمرَ  ،(وعال جل وربه العبد نيب جرس املوت )أقول: اخلالصة واللذات األبدية احلياة إىل اجلملة يف وْصلة  

 هو وإنام ،نفسه يف متعنيِّ  غري النشور وقت بأن إشعار   ﴾َشآءَ  إَِذا﴿ ويف السباع. عن وصيانة تكرمة   بالقرب

 تعاىل. مشيئته إىل موكول

ا﴿ عليه هو عام لإل نسان ردع   ﴾ََكَّ ﴿ (11) ِض  لَمَّ ٓ  َيق  َمَرهُۥ َما
َ
نْ  من بعد   يقض   مل ﴾٢٣ أ  السالم عليه دمآ لد 

 األنبياء سوى ؛رتبته علت مهام أي )أقول: ما تقصري   من أحد ُيلو ال إذ ،بأُسه تعاىل اهلل أمره ما الغاية هذه إىل

 .(هلم تعاىل اهلل بعصمة نعصوموم فإهنم ،والسالم الصالة عليهم

يَنُظرِ ﴿ (11)
نَسَٰنُ  فَل  ِ

 اخلارجية. بالنعم الذاتية للنعم إْتباع ﴾٢٤ َطَعاِمهِۦٓ  إَِلَٰ  ٱۡل 

نَّا﴿ (11)
َ
ا ٱل َمآءَ  َصبَب نَا أ  الطعام. إحداث لكيفية مبنيِّ  استئناف   ﴾٢٥ َصب  

نَا ُثمَّ ﴿ (16)  ۡرَض  َشَقق 
َ ا ٱۡل   وأسند .(للحرث األرض بقلب )أي: بالكراب أو بالنبات أي: ﴾٢٦ َشق  

 السبب. إىل الفعل إسناد نفسه إىل الشقَّ 

ۢنبَت نَا﴿ (17)
َ
ا يَهافِ  فَأ  والشعري. كاحلنطة ﴾٢٧ َحب  
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ب ا وَِعنَب ا﴿ (18) يت الرطبة. يعني ﴾٢٨ َوقَض  مِّ ة ت قَضب   ألهنا ،قطَعه   إذا َقَضَبه   بمصدر س   أخرى. بعد مرَّ

ظاما . ﴾٣٠ ُغل ب ا وََحَدآئِقَ  ٢٩ َوََن ل   َوَزي تُون ا﴿ (10ـ19)  ،أشجارها وكثرة لتكاثفها احلدائق به َوصف ع 

 غالظ. أشجار ذات األهن أو

َِٰكَهة  ﴿ (14) ب  ا َوَف
َ
خر )أي: ت َؤبُّ  يابسة فاكهة أو ومرعى. :أي ﴾٣١ َوأ  للشتاء. (ت دَّ

ا﴿ (11) َتَٰع  ن َعَِٰمُكم   لَُّكم   مَّ
َ
 علف. وبعضها طعام بعضها املذكورة األنواع فإن ﴾٣٢ َوِۡل

ةُ  َجآَءتِ  فَإَِذا﴿ (11) آخَّ صفْت  النفخة. أي: ﴾٣٣ ٱلصَّ ون الناس ألن جمازا   اهب و  خُّ  .(يستمعون )أي: هلا ي ص 

ِخيهِ  ِمن   ٱل َمر ءُ  يَفِرُّ  يَو مَ ﴿ (16ـ11)
َ
ِهِۦ ٣٤ أ م 

ُ
بِيهِ  َوأ

َ
 وعلمه بشأنه الشتغاله ﴾٣٦ َوبَنِيهِ  َوَصَِٰحبَتِهِۦ ٣٥ َوأ

 ،للمبالغة فاألحبِّ  األحبِّ  وتأخري   .(الدنيا يف) حقهم يف قرصَّ  بام مطالبتهم من للحذر أو ينفعونه. ال بأهنم

 وبنيه. صاحبته من بل ،أبويه من بل ،أخيه من يفرُّ  :قيل كأنه

(17) ﴿ ِ رِي   لُِك  ِن ُهم   ٱم  ن   يَو َمئِذ   م 
 
نِيهِ  َشأ  به. االهتامم يف يكفيه ﴾٣٧ ُيغ 

فَِرَ   يَو َمئِذ   وُُجوه  ﴿ (18)  س  . ﴾٣٨ مُّ  مضيئة 

َ   َضاِحَكة  ﴿ (19) تَب ِشَ س   النعيم. من ترى بام ﴾٣٩ مُّ

دورة. غبار   ﴾٤٠ َغََبََ   َعلَي َها يَو َمئِذ   َووُُجوه  ﴿ (10)  وك 

 وظ لمة. سواد   َيغشاها ﴾٤١ َقََتََن  تَر َهُقَها﴿  (14)

َلىئَِك ﴿ (11) و 
ُ
 سواد إىل جيمع فلذلك ،الفجورَ  الكفر   إىل َجعوا الذين ﴾٤٢ ٱل َفَجَرَُ  ٱل َكَفَرَُ  ُهمُ  أ

 الغربَة. وجوههم

 عبس سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد مَّ ت

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 التكوير سورة

 آية عرشونو تسع وآيها مكَية،

م ُس  إَِذا﴿ (4) ِرَت   ٱلشَّ ْت. ﴾١ ُكو  نْ  ل فَّ رت م   كوَّ

ف عْت  بمعنى ،لففتها إذا العاممة  إذا الثوب ألن ،ر 

ه أريد . رفع   يف انبساطه فذهب ضوؤها ل فَّ  أو ل فَّ

 َفَلكها. عن أ لقيْت  أو أثره. وزال اآلفاق

 انقَضْت، ﴾٢ ٱنَكَدَرت   ٱنلُُّجومُ  ِإَوذَا﴿ (1)

 أظلَمْت. أو

بَاُل  ِإَوذَا﴿ (1) ِ
َت   ٱۡل  ِ  وجه عن ﴾٣ ُسۡي 

 اجلو. يف أو ،األرض

ِلَت   ٱل عَِشارُ  ِإَوذَا﴿ (1)   اللوايت النوق ﴾٤ ُعط 

 عرشاء َجع أشهر. عرشة محلهنَّ  عىل أتى

لَت  ﴿ ِ طِّلْت  السحائب أو مهملة. ت ركْت  ﴾ُعط   ع 

 املطر. عن

 من َج  عْت  ﴾٥ ُحِشَت   ٱل وُُحوُش  ِإَوذَا﴿ (1)

دَّت ثمَّ  لقصاصل ب عثْت  أو جانب. كل  أ ميَتْت. أو ترابا . ر 

َِحارُ  ِإَوذَا﴿ (6) َرت   ٱِل  ِ لئْت  أو أ محَيْت. ﴾٦ ُسج   واحدا . بحرا   تعود حتى بعض إىل بعضها بتفجري م 

َنْت  ﴾٧ ُزو َِجت   ٱنلُُّفوُس  ِإَوذَا﴿ (7) ر  رنْت  أو وعملها. بكتاهبا أو بشكلها منها كل   ق رنت أو باألبدان. ق   ق 

 بالشياطني. الكافرين ونفوس ،باحلور املؤمنني نفوس

. املدفونة   ﴾ٱل َمو ُءۥَدَُ  ِإَوذَا﴿ (8)  د   العرب وكانت حيَّة 
 حلوق أو (الفقر )أي: اإل مالق خمافةَ  البنات تئ 

  .﴾٨ ُسئِلَت  ﴿ أجلهنَّ  من هبم العار

ي ِ ﴿ (9)
َ
 لوائ دها. (تقريعا   )أي: تبكيتا   ﴾٩ قُتِلَت   ذَۢنب   بِأ

ُحُف  ِإَوذَا﴿ (40)  احلساب. وقت وت نرش املوت عند ت طوى فإهنا ،األعامل صحف يعني ﴾١٠ نُِشَت   ٱلصُّ

قْت  ﴾نُِشَت  ﴿ :وقيل رِّ  أصحاهبا. بني ف 

َمآءُ  ِإَوذَا﴿ (44)  ل عْت  ﴾١١ ُكِشَطت   ٱلسَّ هاب ي كشط كام ،وأ زيلْت  ق   الذبيحة. عن (اجللد )أي: اإل 

َِحيمُ  ِإَوذَا﴿ (41) َِرت   ٱۡل   شديدا . إيقادا   أ وقدت ﴾١٢ ُسع 

َنَّةُ  ِإَوذَا﴿ (41) لَِفت   ٱۡل  ز 
ُ
بت ﴾١٣ أ رِّ   املؤمنني من ق 

 وِيرِ اِلَّك   ُسوَرَُ 

¬ 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڳڳڳگگگگکککک

ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

ۓےےھھھھہہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

ائائىىېېېېۉۉۅۅۋ

 ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
 

 النفَِطارِ  ُسوَرَُ 
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39 82 



 4484  الثالثون اجلزء            التكوير سورة  

س   َعلَِمت  ﴿ (41) ٓ  َنف  ا ََضَت   مَّ ح 
َ
 خصلة؛ عرشة اثنتا سياقها يف واملذكور   - صحَّ  وإنام إ َذا. جواب   ﴾١٤ أ

ع   زمان   املراد ألن - بعده وست   الدنيا فناء قبل الساعة قيام مبادئ يف منها ست    النفوس وملجازاة هلا شامل متسِّ

 أعامهلا. عىل

ق ِسمُ  فََلٓ ﴿ (41) 
ُ
ُنَِّس  أ ين سوى ما وهي الرواجع. بالكواكب ﴾١٥ بِٱۡل   من (والقمر الشمس )أي: النريِّ

 السيارات. الكواكب

ََوارِ ﴿ (46)
 شمس.ال ضوء حتت ختتفي التي السيارات :أي ﴾١٦ ٱل ُكنَِّس  ٱۡل 

َعَس  إِذَا َوٱَلَّ لِ ﴿ (47)  أدبر. أو ،ظالمه أقبَل  ﴾١٧ َعس 

ب حِ ﴿ (48) َس  إِذَا َوٱلصُّ  :والنسيم االسرتاحة. :الرْوح) ونسيم روح   إقبال عند غرَبته أضاء :أي ﴾١٨ َتنَفَّ

 .(الطيبة الريح

ُل ﴿ القرآن :أي ﴾إِنَُّهۥ﴿ (49)   تعاىل. اهلل عن قاله فإنه ،السالم عليه جربيل يعني ﴾١٩ َكرِيم   رَُسول   لََقو 

ة   ذِي﴿ (10) يدُِ :تعاىل كقوله ﴾قُوَّ  جلَّ  اهلل عند ﴾٢٠ َمِكي   ٱل َعر ِش  ذِي ِعندَ ﴿ [1 :النجم] الُْقَوى﴾ِ﴿َشدن

 مكانة. ذي وعال

َطاع  ﴿ (14) ِمي   َثمَّ ﴿ مالئكته يف ﴾مُّ
َ
 الوحي. عىل ﴾٢١ أ

نُون   َصاِحبُُكم َوَما﴿ (11)  فضل عىل بعضهم بذلك استَدلَّ  الكفرة. تفرتيه( )أي: تبَهت ه   كام ﴾٢٢ بَِمج 

 النبّي  عن اجلنون نفي عىل واقترص السالم عليه جربيل فضائل عدَّ  حيث ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد عىل السالم عليه جربيل

ِِاْفََتَى﴿ :وقوهلم ،[401 ]النحل: ﴾بََِّشِدُِيَعَُِمهُِِإنن َما﴿ :قوهلم نفي منه املقصود إذ ضعيف؛ وهو ملسو هيلع هللا ىلص ِنََِعَ ِالِل 
ب ا م :وقوهلم ،[18 ]املؤمنون: ﴾َكذن

َ
﴾ِبنهِنِ﴿أ ن ةد  اهلل رمحه هزاد شيخ قال) بينهام واملوازنة فضله تعديد ال [8 ]سبأ: جن

 من املقصود كان لو أن مقصوده عىل يدل إنام املستدل ذكره أنام يعني «ضعيف وهو» :قوله :حاشيته يف تعاىل

 بل كذلك وليس ،أفضل فهو الرشيفة خصاله ازدادت من أن وبيان ةالرشيف خصاهلام تعداد اآلية سوق

 به نزل إهلي وحي وأهواهلا القيامة مقدمات عىل يدل بام املصدرة السور هذه سيام ال القرآن أن إثبات املقصود

 امعاست يف للسامعني وترغيبا   ،ملجنون وإنه برش يعلمه إنام الكفرة لقول نفيا   العرش ذي عند املقرب امللك

 تعاىل اهلل يدي بني املتوسط امللك يوصف أن يستدعي املقصود وهذا فيه. ذكر ما َجيع وتصديق القرآن

 بل ،البرش رسل من أفضل كونه اليستلزم وذلك ،والقربة الرشف صفات من به وصف بام ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله

 بالنسبة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ولرس رشف عىل يدلَّ  مما وأفضل منها أزيد هو وبام السالم عليه جربيل وصف أن الظاهر

 فأي ،إليه الرسالة غمبلِّ  الرشيفة والفضائل املناقب هبذه اتصافه مع السالم عليه جربيل إن حيث من إليه؛

ب امللك هذا مثل العرش ذي وبني بينه السفري أن ثبت بعدما مرتبته من أعىل مرتبة  .(؟!املقرَّ

فُقِ ﴿ السالم عليه جربيَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   رأى ولقد ﴾َرَءاهُ  َولََقد  ﴿ (11)
ُ  بمطلع ﴾٢٣ ٱل ُمبِيِ  بِٱۡل 

 األعىل. الشمس
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 من وغريه إليه املوحى من ُيربه ما عىل ﴾ٱل َغي بِ  ََعَ ﴿ والسالم الصالة عليه حممد وما ﴾ُهوَ  َوَما﴿ (11)

نِّ  من ﴾٢٤ بَِضنِي  ﴿ الغيوب  والتعليم. بالتبليغ يبخل ال :أي البخل؛ وهو الضَّ

لِ  ُهوَ  َوَما﴿ (11) َقة بعض بقول   ﴾٢٥ رَِّجيم   َشي َطَٰن   بَِقو   .(املالئكة من يسمعون الذين) للسمع املسرت 

 وسحر. لكهانة إنه :لقوهلم نفي   وهو

نَ ﴿ (16) ي 
َ
َهبُونَ  فَأ  والقرآن. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر يف يسلكونه فيام هلم استضالل   ﴾٢٦ تَذ 

ر   إِلَّ  ُهوَ  إِن  ﴿ (18ـ17) ِ  ٢٧ ل ِل َعَٰلَِميَ  ذِك  ن مِنُكم   َشآءَ  َمنل
َ
تَقِيمَ  أ ي ﴾٢٨ يَس   الصواب. ومالزمة احلقِّ  بتحرِّ

ٓ ﴿ يشاؤها يامن االستقامة ﴾تََشآُءونَ  َوَما﴿ (19) ن إِلَّ
َ
ُ  يََشآءَ  أ  تعاىل اهلل يشاء أن وقَت  إال ﴾ٱّللَّ

 كلِّه. اخللق   مال ك   ﴾٢٩ ٱل َعَٰلَِميَ  َربُّ ﴿ باستقامتكم عليكم واحلق الفضل فله ،مشيئتكم

 التكوير سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 نفطاراال سورة

 آية عرشة تسع وآيها مكَية،

َمآءُ  اإِذَ ﴿ (4) ْت. ﴾١ ٱنَفَطَرت   ٱلسَّ  انشقَّ

 تساقطت ﴾٢ ٱنتَََثَت   ٱل َكَواكُِب  ِإَوذَا﴿ (1)

. قة   متفرِّ

َِحارُ  ِإَوذَا﴿ (1) َرت   ٱِل  ِ ت َح  ﴾٣ فُج   إىل بعضها ف 

 واحدا . بحرا   الكلُّ  فصار بعض

َِثَت   ٱل ُقبُورُ  ِإَوذَا﴿ (1) لَب  ﴾٤ ُبع   تراهبا ق 

ج  موتاها. وأ خر 

س   َعلَِمت  ﴿ (1)  ا َنف  َمت   مَّ  أو ،عمل من ﴾قَدَّ

َرت  ﴿ صدقة خَّ
َ
 عمَله   سنَّ  ما )أي: ةنَّ س من ﴾٥ َوأ

َكة   أو ،سيئة( أو حسنة   من للناس  )بمعنى َتر 

راد أن وجيوز .امليت( تركة أي: مرتوك،  بالتأخري   ي 

.  إذا. جواب وهو التضييع 

َها﴿ (6) يُّ
َ
أ نَسَٰنُ  َيى ِ

 ٱل َكرِيمِ  ب َِك بِرَ  َغرَّكَ  َما ٱۡل 
أك خدَعك يشء أيُّ  ﴾٦ يم   وذكر عصيانه؟ عىل وجرَّ  ال الكرم حمَض  فإن ،االغرتار عن املنع يف للمبالغة اْلَكر 

 واالنتقام القهر صفة إليه انضم إذا فكيف ،والعايص واملطيع واملعادي امل وايل وتسوية الظامل إمهال يقتيض

ه به بام واإل شعار  بالعقوبة. يعاجل وال أحدا   يعذب ال كريم فربُّك شئَت  ما افعل :له يقول هفإن الشيطان؟ يغرُّ

دَّ  تستدعي كرمه كثرة أن عىل والداللة  .وعال جلَّ  بكرمه اغرتارا   عصيانه يف االهنامك ال طاعته يف اجل 

ِي﴿ (7)  ََٰك  َخلََقَك  ٱَّلَّ ى رة ثانية صفة   ﴾٧ َفَعَدلََك  فََسوَّ رَ  من أن عىل منبِّهة ،كرملل مبيِّنة ،للربوبية مقرِّ  َقد 

ال   ذلك عىل رَ  أوَّ اة سليمة   األعضاء جعل   :والتسوية   ثانيا . عليه َقد  ة مسوَّ َعدَّ  عدل :أي «َفَعَدَلَك » ،ملنافعها م 

لقة عن فرَصفك أو اعتدلت. حتى ببعض أعضائك بعض لقة فارَقْت  بخلقة وميَّزك غريك خ   احليوان. سائر خ 

ي ِ  ِفٓ ﴿ (8)
َ
ا وَرة  ُص  أ بََك  َشآءَ  مَّ بك :أي ﴾٨ َركَّ  شاءها. صورة أيِّ  يف ركَّ

ه   تعاىل. اهلل بكرم االغرتار عن ردع   ﴾ََكَّ ﴿ (9)  بُونَ  بَل  ﴿ :تعاىل وقول  ِ ِينِ  تَُكذ   إىل إرضاب   ﴾٩ بِٱِل 

ين   واملراد اغرتارهم. يف األصيل السبب هو ما بيان  اإل سالم. أو اجلزاء   :ب الدِّ

ا ١٠ لََحَٰفِِظيَ  َعلَي ُكم   ِإَونَّ ﴿ (41ـ40) لَُمونَ  ١١ َكَٰتِبِيَ  كَِرام  َعلُونَ  َما َيع  بون ملا حتقيق ﴾١٢ َتف   به يكذِّ

 اجلزاء. ل تعظيم تعاىل اهلل عند كراما   بكوهنم الكتبة   وتعظيم   واإلمهال. التسامح من يتوقعون ملا ورد  

¬ 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچچ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

 ڭڭڭۓۓےےھھھھہ
 

ِفِيَ  ُسوَرَُ   الُمَطف 

¬ 

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ىىېېېېۉۉۅۅ

 ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ
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ب َرارَ  إِنَّ ﴿ (41ـ41) 
َ ارَ  ِإَونَّ  ١٣ نَعِيم   لَِف  ٱۡل   ألجله. َيكتبون ملا بيان   ﴾١٤ َجِحيم   لَِف  ٱل ُفجَّ

َنَها﴿ (41) لَو  ها يقاسون ﴾يَص  ِينِ  يَو مَ ﴿ حرَّ  .﴾١٥ ٱِل 

 كانوا إذ ،ذلك قبل عنها يغيبون وما :معناه :وقيل فيها. خللودهم ﴾١٦ بَِغآئِبِيَ  َعن َها ُهم   َوَما﴿ (46)

ها )أي: َسمومها جيدون  القبور. يف ديد(الش حرَّ

ٓ ﴿ (48ـ47) ََٰك  َوَما َرى د 
َ
ِينِ  يَو مُ  َما أ ٓ  ُثمَّ  ١٧ ٱِل  ََٰك  َما َرى د 

َ
ِينِ  يَو مُ  َما أ  الَيْوم؛ لشأن وتفخيم   تعجيب   ﴾١٨ ٱِل 

 .(الوحي قبل بذلك عاملا   يكن مل ملسو هيلع هللا ىلص أنه إىل إشارة وفيه )أقول: دار   دراية   تدركه ال بحيث ،أمره كنه :أي

لُِك  َل  يَو مَ ﴿ (49) س   َتم  س   َنف  َف  ِ رُ  ا      َشي   نل  م 
َ ِ  يَو َمئِذ   َوٱۡل  َّ ِ  تعظيم( )أي: وفخامة هوله لشدة تقرير   ﴾١٩ ّلل 

 إَجاال . أمره

 االنفطار سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه لهآ وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 املطففني سورة

 آية وثالثون ست وآيها ،فيها خمتف 

ِفِيَ  َوي ل  ﴿ (4)  ؛ ي بخس ما ألنَّ  ،والوزن الكيل يف الَبخس :التطفيف ﴾١ ل ِل ُمَطف   حقري. :أي طفيف 

ِينَ ﴿ (1) تَالُوا   إِذَا ٱَّلَّ َ  ٱنلَّاِس  ََعَ  ٱك  تَو فُونَ ي  وافية. يأخذوهنا حقوقهم الناس من اكتالوا إذا :أي ﴾٢ س 

و ََكلُوُهم   ِإَوذَا﴿ (1)
َ
َزنُوُهم   أ ونَ ﴿ هلم وزنوا أو الناَس  كالوا إذا :أي ﴾وَّ  .(ي نقصون )أي: ﴾٣ ُُي ِِسُ

َل ﴿ (1)
َ
َلىئَِك  َيُظنُّ  أ و 

ُ
نَُّهم أ

َ
ب ُعوثُونَ  أ  فكيف ،القبائح هذه أمثال ىلع يتجاُس مل ذلك ظنَّ  من فإن ﴾٤ مَّ

نه؟ بمن  حاهلم. من وتعجيب   انكار   وفيه تيقَّ

م  ﴿ (1) ه ﴾٥ َعِظيم   َِلَو  َظم 
 .فيه يكون ما ل ع َظم   ع 

ِ  ٱنلَّاُس  َيُقومُ  يَو مَ ﴿ (6)  كمه. ﴾٦ ٱل َعَٰلَِميَ  لَِرب 
 ووصف الظن وذكر والتعجيب االنكار هذا ويف حل 

 إثمه. وتعظيم التطفيف عن املنع يف مبالغات   العاملني برب عنه والتعبري تعاىل هلل فيه الناس وقيام بالعظم اليوم
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(7) ﴿ ٓ  عن والغفلة التطفيف عن ردع   ﴾ََكَّ

ارِ  كَِتََٰب  إِنَّ ﴿ واحلساب البعث ُفجَّ
 ي كَتب ما ﴾ٱل 

ي   لَِف ﴿ أعامهلم من  ألعامل جامع كتاب ﴾٧ ِسج ِ

  :ىلتعا قال كام ،الثقَلنْي  من الَفَجَرة

ٓ ﴿ (9ـ8) ََٰك  َوَما َرى د 
َ
ي   َما أ ر قُوم   كَِتَٰب   ٨ ِسج ِ  مَّ

 من يعلم معلَّم   أو ،الكتابة َبنيِّ  مسطور :أي ﴾٩

 فيه. خري ال أنه رآه

ِبِيَ  يَو َمئِذ   َوي ل  ﴿ (40)   بذلك. أو باحلقِّ  ﴾١٠ ل ِل ُمَكذ 

ِينَ ﴿ (44) بُونَ  ٱَّلَّ ِ ِينِ  بِيَو مِ  يَُكذ   صفة   ﴾١١ ٱِل 

حة أو صةخمصِّ  ة. أو موضِّ  ذامَّ

ُب  َوَما﴿ (41) ِ تَد   ُكُّ  إِلَّ  بِهِۦٓ  يَُكذ   ﴾ُمع 

ز    استقرص حتى ،التقليد يف غال   ،النظر عن متجاو 

ْلَمه تعاىل اهلل قدرة عادة منه فاستحال ،وع   اإل 

ثِيم  ﴿
َ
جة الشهوات يف منهمك ﴾١٢ أ  )أي: املخدَّ

 عىل هومحلت ،وراءها عاّم  أشغلته بحيث (الناقصة

 َعَداها. ملا اإلنكار

َٰتُنَا َعلَي هِ  ُتت َلَٰ  إِذَا﴿ (41) َسَِٰطۡيُ  قَاَل  َءاَي
َ
لِيَ  أ وَّ

َ نْ  ﴾١٣ ٱۡل   تنفعه فال ،احلق عن وإعراضه جهله فرط م 

 العقل. دالئل تنفعه مل كام النقل شواهد

َٰ  َرانَ  بَل   ﴿ القول هذا عن ردع   ﴾ََكَّ  ﴿ (41)  ا قُلُوبِِهم ََعَ ِسبُونَ  نُوا  َكَ  مَّ  أدَّى مل ا وبيان   قالوه، مل ا رد   ﴾١٤ يَك 

ى قلوهبم، عىل صدأ   ذلك صار حتى فيها باالهنامك املعايص حبُّ  عليهم غلب بأن القول، هذا إىل هبم  عليهم فعمَّ

 كلام العبد إن» والسالم: الصالة عليه قال كام املَلكات، حلصول سبب   األفعال كثرة فإن والباطل. احلق معرفة

 الصدأ. والرين: .تعاىل[ اهلل رمحه الرتمذي اإلمام أخرجه] «قلبه يسودَّ  حتى سوداء نكتة قلبه يف حصل ذنبا   أذنب

(41) ﴿ ٓ ب ِهِم   َعن إِنَُّهم  ﴿ الرائن الكسب عن ردع   ﴾ََكَّ ُجوبُونَ  يَو َمئِذ   رَّ ََّمح   املؤمنني. بخالف يرونه، فال ﴾١٥ ل

َ  إِنَُّهم   ُثمَّ ﴿ (46) َِحيمِ  َصالُوا  ل ْصَلْون النار ليدخلون ﴾١٦ ٱۡل   هبا. حيرتقون( )أي: وي 

ِي َهََٰذا ُيَقاُل  ُثمَّ ﴿ (47) بُونَ  بِهِۦ ُكنتُم ٱَّلَّ ِ  الزبانية. هلم تقوله ﴾١٧ تَُكذ 

(48) ﴿ ٓ َب  تكرير ﴾ََكَّ َل  َب عقَّ  كام األبرار بوعد ليعقِّ  فجور   التطفيف نبأ إشعارا   ،الفجار بوعيد األوَّ

ب َرارِ  كَِتََٰب  إِنَّ ﴿ التكذيب عن ردع   أو ،ب ر   واإليفاءَ 
َ تب )ما ﴾ٱۡل   .﴾١٨ ِعل ِي ِيَ  لَِف ﴿(]النسفي[ أعامهلم من ك 

ٓ ﴿ (10ـ49) ََٰك  َوَما َرى د 
َ
ر قُوم   كَِتَٰب   ١٩ ِعل ِيُّونَ  َما أ  ما كل فيه نوِّ د   ،الكتابة َبنيِّ  مسطور :أي ﴾٢٠ مَّ

 .لنيالثق وصلحاء املالئكة عملته

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭۓۓےےھھھھہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېېۉۉۅۅۋ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىى

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

يئىئمئحئجئیییی

متختحتجتيبىبمبخبحبجب

 جحمجحجيثىثمثجثيتىت
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َهُدهُ ﴿ (14) بُونَ  يَش   القيامة. يوم فيه ما عىل يشهدون أو ،فيحفظونه حيرضونه ﴾٢١ ٱل ُمَقرَّ

ب َرارَ  إِنَّ ﴿ (11ـ11)
َ َرآئِكِ  ََعَ  ٢٢ نَعِيم   لَِف  ٱۡل 

َ ة عىل ﴾ٱۡل  جال يف األُسَّ  بيت وهي :َحَجَلة َجع) احل 

هم ما إىل ﴾٢٣ يَنُظُرونَ ﴿ (العروس جات.وا النعم من يرسُّ  ملتفرَّ

رُِف ﴿ (11) ََ  وُُجوهِِهم   ِف  َتع  َ م هبجةَ  ﴾٢٤ ٱنلَّعِيمِ  نََض   وبريَقه. التنعُّ

نَ ﴿ (11) َقو   .﴾٢٥ ُّمَّ تُوم  ﴿ خالص رشاب ﴾رَِّحيق   ِمن يُس 

ك    ِخَتَُٰمُهۥ﴿ (16)  ،ختام له الذي أو لنفاسته. متثيل   ولعله الطني. مكان باملسك أوانيه خمتوم :أي ﴾ِمس 

َٰلَِك  َوِف ﴿ املسك رائحة هو ،طعمق :أي  فلريتغب ﴾٢٦ ٱل ُمتََنَٰفُِسونَ  فَل يَتَنَافَِس ﴿ النعيم أو الرحيق يعني ﴾َذ

 فيه. بالرغبة واحد كلُّ  جيتهد أي املرتغبون؛

نِيم   ِمن َوِمَزاُجُهۥ﴿ (17) يت ،بعينها لعني   َعَلم   ﴾٢٧ تَس  مِّ  رشاهبا. رفعة أو مكاهنا الرتفاع تسنيام   س 

ا﴿ (18) َُب  َعي ن  بُونَ  بَِها يَش   ومتزج ،تعاىل اهلل بغري يشتغلوا مل ألهنم ،رصفا   يرشبوهنا فإهنم ﴾٢٨ ٱل ُمَقرَّ

 اجلنة. أهل لسائر

ِينَ  إِنَّ ﴿ (19)  َرُموا   ٱَّلَّ ج 
َ
ِينَ  ِمنَ  ََكنُوا  ﴿ قريش رؤساء يعني ﴾أ َحُكونَ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  يستهزئون كانوا ﴾٢٩ يَض 

 ني.املؤمن بفقراء

وا   ِإَوذَا﴿ (10)  بأعينهم. ويشريون بعضا   بعضهم يغمز ﴾٣٠ َيتََغاَمُزونَ  بِِهم   َمرُّ

لِِهمُ  إَِلى  ٱنَقلَبُوٓا   ِإَوذَا﴿  (14) ه 
َ
 منهم. بالسخرية متلّذذين ﴾٣١ فَِكِهيَ  ٱنَقلَبُوا   أ

و ُهم   ِإَوذَا﴿ (11)
َ
 الضالل. إىل نسبوهم املؤمنني رأوا إذاو ﴾٣٢ لََضٓالُّونَ  َهىُؤَلٓءِ  إِنَّ  قَالُوٓا   َرأ

(11) ﴿ ٓ ر ِسلُوا   َوَما
ُ
 برشدهم ويشهدون أعامهلم عليهم حيفظون ﴾٣٣ َحَٰفِِظيَ ﴿ املؤمنني عىل ﴾َعلَي ِهم   أ

 وضالهلم.

َو مَ ﴿ (11)  ِينَ  فَٱَل  ارِ  ِمنَ  َءاَمنُوا   ٱَّلَّ ُكفَّ
َحُكونَ  ٱل  ء يروهنم حني ﴾٣٤ يَض   :وقيل .النار يف مغلوبني أذالَّ

 منهم. املؤمنون فيضحك ،دوهنم أ غلق إليه وصلوا َفإ َذا ،إليها اخرجوا :هلم فيقال ،اجلنة إىل باب هلم ي فَتح
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َرآئِِك  ََعَ ﴿  (11)
َ   .﴾٣٥ يَنُظُرونَ  ٱۡل 

ارُ  ثُو َِب  َهل  ﴿ (16)  َما﴿ أ ثيبوا هل :أي ﴾ٱل ُكفَّ
َعلُونَ  ََكنُوا    .﴾٣٦ َيف 

 والفوائد اآليات معاين استخالص اىلتع اهلل بحمد تمَّ 

 املطففني سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من

 ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر

¬ 
 االنشقاق سورة

 آية وعرشون مخس وآيها مكَية،

َمآءُ  إِذَا﴿ (4)  ت   ٱلسَّ  كقوله ،بالغامم ﴾١ ٱنَشقَّ

ُقَِِوَيْومَِ﴿ تعاىل: ماءُِِتََشق   .[11 :الفرقان] ﴾بنالَْغمامِنِالس 

ة من تنشق :عنه تعاىل اهلل ريض عيل وعن  املَجرَّ

وعة وهي)  ترتاءى الساموية األجرام من كبرية   جمم 

 .(السامء يعرتض أبيض كوشاح األرض من

ذِنَت  ﴿ (1)
َ
 :أي له؛ واستمعت ﴾لَِرب َِها َوأ

ت  ﴿ له ينقاد( )أي: ويذعن   لآلمر يأذن   الذي املطواع   انقيادَ  انشقاقها أراد حني قدرته لتأثري ادتانق  ﴾٢ وَُحقَّ

ع لت :أي  واالنقياد. باالستامع (جديرة   )أي: حقيقة   وج 

ۡرُض  ِإَوذَا﴿ (1)
َ ت   ٱۡل  طت؛ ﴾٣ ُمدَّ  .(تالهلا )أي: وآكامها جباهلا ت زال بأن ب س 

ل َقت  ﴿ (1)
َ
 أقىص اخللوِّ  يف وتكلَّفت ﴾٤ َوََّتَلَّت  ﴿ واألموات الكنوز من جوفها يف ما ﴾فِيَها امَ  َوأ

 باطنها. يف يشء يبَق  مل حتى ،جهدها

ذِنَت  ﴿ (1)
َ
لقاء يف ﴾لَِرب َِها َوأ ت  ﴿ والتخيل اإل   لإل ذن. ﴾٥ وَُحقَّ

َها﴿ (6)  يُّ
َ
أ نَسَٰنُ  َيى ِ

ا َرب َِك  إَِلَٰ  ََكدِحن  إِنََّك  ٱۡل  ح  َٰقِيهِ  َكد   جزائه. لقاء إىل السعي   :إليه والكدح   ﴾٦ َفُمَل

ا﴿ (8ـ7) مَّ
َ
وِتَ  َمن   فَأ

ُ
ا ِحَساب ا َُيَاَسُب  فََسو َف  ٧ بِيَِمينِهِۦ كَِتَٰبَُهۥ أ  فيه. يناَقش ال سهال   ﴾٨ يَِسۡي 

لِهِۦ إَِلى  َويَنَقلُِب ﴿ (9) ه 
َ
ا أ ور  ُ  احلور. من اجلنة يف َأْهل ه   أو ،املؤمنني فريق   أو املؤمنني، عشريته إىل ﴾٩ َمِس 

ا﴿ (40) مَّ
َ
وِتَ  َمن   َوأ

ُ
رِهِۦ َوَرآءَ  كَِتَٰبَُهۥ أ َغلُّ  :قيل ظهره. وراء من بشامله كتابه يؤتى :أي ﴾١٠ َظه  مناه ت   إىل ي 

عل ،عنقه  ظهره. وراء ي رساه وجت 

ُعوا   فََسو َف ﴿ (44) ا يَد   اهلالك. وهو ثبوراه؛ يا :ويقول ،الثبور يتمنى ﴾١١ ُثبُور 

َلَٰ ﴿ (41)  .(جهنم نار يدخل )أي: ﴾١٢ َسعِۡي ا َويَص 

 ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ
 

 النِشَقاقِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچ

ککککڑڑژژڈڈڎڎ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ھھھہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

ەئەئائائىىېېېې

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 حئجئییییىئىئىئېئ
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لِهِۦ ِفٓ  ََكنَ  إِنَُّهۥ﴿ (41) ه 
َ
ا﴿ الدنيا يف ﴾أ ور  ُ  اآلخرة. عن فارغا   ،واجلاه باملال َبط را   ﴾١٣ َمِس 

ن َظنَّ  إِنَُّهۥ﴿ (41)
َ
 تعاىل. اهلل إىل يرجع لن ﴾١٤ ََيُورَ  لَّن أ

ا بِهِۦ ََكنَ  َربَُّهۥ إِنَّ ﴿ «َلنْ » بعد ملا إجياب   ﴾بََلى  ﴿ (41) عه بل هيمله فال بأعامله؛ عاملا   ﴾١٥ بَِصۡي  ازيه. ي رج   وجي 

ق ِسمُ  فََلٓ ﴿ (46) 
ُ
َفقِ  أ  اهلل رمحه حنيفة أيب وعن الغروب. بعد املغرب أفق يف ت رى التي احل ْمرة ﴾١٦ بِٱلشَّ

 يليها. الذي البياض أنه :تعاىل

 وغريها. الدواب من وسرَته   ََجََعه   وما ﴾١٧ وََسقَ  َوَما لِ َوٱَلَّ  ﴿ (47)

َقَمرِ ﴿ (48)
ََّسقَ  إِذَا َوٱل   بدرا . وتمَّ  اجتمعَ  ﴾١٨ ٱت

َكُبَّ ﴿ (49) ا لَََت   بعد الشدة من مراتب أو ،الشدة يف ألختها مطابقة حال   بعد حاال   ﴾١٩ َطبَق   َعن َطبَق 

 الدواهي. من قبلها وما هي أو ،واهلاوأه القيامة ومواطن املوت يه املراتب؛

ِمنُونَ  َل  لَُهم   َفَما﴿ (10)   القيامة. بيوم ﴾٢٠ يُؤ 

ونَ  اَل  أو ،ُيضعون ال ﴾٢١ َۤنوُدُجۡسَي۩ َل  ٱل ُقر َءانُ  َعلَي ِهمُ  قُرِئَ  ِإَوذَا﴿ (14) د   أيب وعن لتالوته. َيْسج 

 يسجد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رأيت   أن بعد إال فيها سجدت   ما واهلل  :وقال فيها سجد أنه عنه تعاىل اهلل ريض هريرة

 .[تعاىل اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] فيها

ِينَ  بَلِ ﴿ (11)  بُونَ  َكَفُروا   ٱَّلَّ ِ  بالقرآن. أي: ﴾٢٢ يَُكذ 

(11) ﴿ ُ لَمُ  َوٱّللَّ ع 
َ
 والعداوة. الكفر من صدورهم يف ي ضمرون بام ﴾٢٣ يُوُعونَ  بَِما أ

ِ هُ ﴿ (11) َِلم   بَِعَذاب   مفَبَش 
َ
 هبم. استهزاء ﴾٢٤ أ

ِينَ  إِلَّ ﴿ (11) َٰلَِحَٰتِ  وََعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ رن  لَُهم  ﴿ منهم وآمن تاب من املراد ﴾ٱلصَّ ج 
َ
ُ  أ نُون   َغۡي   غري ﴾٢٥ َمم 

 عليهم. به مَمْن ون   غري أو مقطوع.

 االنشقاق سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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 آية وعرشون ثنتان وآيها مكَية،

َمآءِ ﴿ (4)   الربوَج  يعني ﴾١ ٱل َُبُوجِ  ذَاتِ  َوٱلسَّ

بِّهت عرش. االثني  السيارات تنزهلا ألهنا بالقصور ش 

 أو الثوابت. فيها وتكون (الساموية األجرام )أي:

ظام   أو القمر   منازل يت الكواكب؛ ع  مِّ  بروجا   س 

 منها. خترج النوازل فإن السامء؛ أبواب أو لظهورها.

َو مِ ﴿ (1)  القيامة. يوم ﴾٢ ٱل َمو ُعودِ  َوٱَل 

ُهود   وََشاهِد  ﴿ (1)  يف يشهد ومن ﴾٣ َوَمش 

 من فيه أ حرض   وما ،اخلالئق من اليوم ذلك

 وأمته. والسالم الصالة عليه النبي أو العجائب.

 اخلالق أو وأمته. نبي كل أو األمم. وسائر أمته أو

 وتعاىل سبحانه اخلالق فإن عكسه أو واخللق.

 املََلك أو وجوده. عىل شاهد وهو خلقه عىل لعمطَّ 

 .واحلجيج عرفة أو نحرال يوم أو واملكلَّف. احلفيظ

 وأهله. يوم كل أو له. يشهد فإنه واجلمع اجلمعة يوم أو

َحَُٰب  قُتَِل ﴿ (1) ص 
َ
ُدودِ  أ خ 

ُ  :قيل كأنه حمذوف؛ جواب دليل أنه واألظهر   القَسم. جواب إنه :قيل ﴾٤ ٱۡل 

ع نَ  كام - مكة كفار يعني - ملعونون إهنم  أذاهم عىل ؤمننيامل لتثبيت وردت السورة فإن ،األخدود أصحاب ل 

 له كان َمل كا   أن :مرفوعا   روي األرض. يف الشق وهو ،اخلدُّ  :واألخدود قبلهم. َمنْ  عىل جرى بام وتذكريهم

 يوم ذات طريقه يف فرأى ،إليه قلبه فامل راهب   طريقه يف وكان ،السحر ليعلِّمه غالما   إليه ضمَّ  كرب   فلام ،ساحر

 ،فقتلها ،فاقتلها الساحر من إليك أحبَّ  الراهب كان إن اللَّهم :وقال حجرا   فأخذ ،الناس حبست قد حيَّة  

 ،فأبرأه امللك جليس وَعمي ،تعاىل( اهلل )بإذن األدواء من ويشفي واألبرص األكمهَ  ي ربئ بعد   الغالم وكان

به فغضب ،ريب :فقال ،أبرأه عمن امللك فسأله به الغالم عىل فدلَّ  ،فعذَّ ه بالراه عىل فدلَّ  ،فعذَّ ه )أي: فقدَّ  شقَّ

 يف وأجلسه ،ونجا فهلكوا بالقوم فرجف فدعا ،ذروته من لي طرح جبل إىل الغالمَ  وأرسل ،باملنشار (طوال  

 حتى بقاتيل لسَت  :للملك فقال ،ونجا فغرقوا معه بمن السفينة (انقلبت )أي: فانكفأت فدعا ليغرق سفينة

 يف فوقع فرماه ،به ترميني ثم ،الغالم هذا ربِّ  اهلل بسم :لوتقو كنانتي من سهام   وتأخذ وتصلبني الناس جتمع

 ،فيها طرحه منهم يرجع مل فمن ،النريان فيها وأوقدت بأخاديد فأَمرَ  ،الغالم بربِّ  الناس فآمن ،فامت صدغه

 الَُبُوجِ  ُسوَرَُ 

¬ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

کککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳڳگگگگک

ۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ۓۓےےھھھھہہہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ائىىېېېېۉۉۅۅۋ

 ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ
 

ارِقِ  ُسوَرَُ   الطَّ
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اه! يا :الصبي فقال ،(تأخرت )أي: فتقاعست صبي   معها امرأة جاءت حتى  ،احلق عىل فإنك اصربي أمَّ

 .[باملعنى تعاىل اهلل رمحه مسلم أخرجه احلديث] فاقتحمت

 هلب ها. به يرتفع ما وكثرة   بالَعَظمة هلا صفة   ﴾٥ ٱل وَقُودِ  ذَاتِ  ٱنلَّارِ ﴿ (1) 

 قاعدون. ﴾٦ ُقُعود  ﴿ النار حافة عىل ﴾َعلَي َها ُهم   إِذ  ﴿ (6)

َٰ  وَُهم  ﴿ (7) َعلُونَ  َما ََعَ ِمنِيَ  َيف  وا مل بأهنم املَل ك عند لبعض عضهمب يشهد ﴾٧ ُشُهود   بِٱل ُمؤ   فيام يقرصِّ

روا  وأيدهيم. ألسنتهم عليهم تشهد حني القيامة يوم يفعلون ما عىل يشهدون أو به. أ م 

ٓ ﴿ أنكروا وما ﴾ِمن ُهم   َنَقُموا   َوَما﴿ (8) ن إِلَّ
َ
ِمنُوا   أ ِ  يُؤ  َعزِيزِ  بِٱّللَّ

َِميدِ  ٱل   عزيزا   بكونه ووصفه   ﴾٨ ٱۡل 

  :تعاىل بقوله ذلك وقرنَ  ،ثواب ه ي رجى منعام   محيدا   ،عقاب ه شىُي   غالبا  

ِي﴿ (9) َمََٰوَٰتِ  ُمل ُك  ََلُۥ ٱَّلَّ ۡرِض   ٱلسَّ
َ ُ  وَٱۡل  َٰ  وَٱّللَّ ء   ُك ِ  ََعَ  وي عبَد. به ي ؤَمن أن يستحق بام لإل شعار ﴾٩ َشهِيدن  ََش 

ِينَ  إِنَّ ﴿ (40)  ِمنِيَ  َفتَنُوا   ٱَّلَّ  ﴾َجَهنَّمَ  َعَذاُب  فَلَُهم   َيتُوبُوا   لَم   ُثمَّ ﴿ باألذى بلوهم ﴾ِمَنَِٰت َوٱل ُمؤ   ٱل ُمؤ 

َرِيقِ  َعَذاُب  َولَُهم  ﴿ بكفرهم ينَ  املراد :وقيل بفتنتهم. اإلحراق يف الزائد العذاب ﴾١٠ ٱۡل   َأْصحاب   َفَتن وا بالَّذ 

ود   يق   وبَعذاب   ،خاصة اأْل ْخد   فأحرقتهم. عليهم انقلبت النار أن روي ما احْلَر 

ِينَ  إِنَّ ﴿ (44) َٰلَِحَٰتِ  وََعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ َٰت   لَُهم   ٱلصَّ ن َهَُٰر   ََت تَِها ِمن َُت رِي َجنَّ
َ َٰلَِك  ٱۡل  زُ  َذ  إذ ﴾١١ ٱل َكبِۡيُ  ٱل َفو 

 دونه. تصغر فيها وما الدنيا

َش  إِنَّ ﴿  (41) ه. مضاَعف   ﴾١٢ لََشِديدن  َرب َِك  َبط  نف   ع 

ئ   ﴾١٣ َويُعِيدُ  ُيب ِدئُ  ُهوَ  ۥإِنَّهُ ﴿ (41)
بْد  ئ   أو ويعيده. اخللَق  ي 

بْد   اآلخرة. يف ويعيده الدنيا، يف بالكفرة البطش ي 

 أطاع. ملن املحبُّ  ﴾١٤ ٱل َوُدودُ ﴿ تاب ملن ﴾ٱل َغُفورُ  وَُهوَ ﴿ (41)

. ﴾ٱل َعر ِش  ذُو﴿ (41) ه  ُ باْلَعْرش   املراد :وقيل خالق  ل ك   جلَّ  وصفاته ذاته يف لعظيم  ا ﴾١٥ ٱل َمِجيدُ ﴿ الم 

 واحلكمة. القدرة تامُّ  ،الوجود واجب   فإنه ،وعال

ال  ﴿  (46)  .وتعاىل سبحانه غريه وأفعال أفعاله من مراد   عليه يمتنع ال ﴾١٦ يُرِيدُ  ل َِما َفعَّ

ََٰك  َهل  ﴿ (48ـ47) تَى
َ
ُنُودِ  َحِديُث  أ نَ  ١٧ ٱۡل  ْرَعْونَ  املراد ﴾١٨ َوَثُمودَ  فِر َعو  ه. وه بف   قد :واملعنى وقوم 

ْرهم ،قومك تكذيب عىل واصربْ  فتَسلَّ  ،هبم حاق وما للرسل تكذيبهم عرفَت   أصاهبم. ما مثَل  وحذِّ

ِينَ  بَلِ ﴿ (49) ِذيب   ِف  َكَفُروا   ٱَّلَّ  أن اإل رضاب ومعنى عنه. (يمتنعون ال )أي: َيرَعوون ال ﴾١٩ تَك 

 تكذيبهم. من أشد وكذبوا ،هالكهم آثار ورأوا ،قصتهم سمعوا فإهنم ،هؤالء حال من أعجب   حاهلم

(10) ﴿ ُ ِيُۢط َوَرآئِِهم ِمن َوٱّللَّ  املحيَط. املحاط   يفوت ال كام ،يفوتونه ال ﴾٢٠ ُمُّ

ِيد   قُر َءان   ُهوَ  بَل  ﴿ (14)   واملعنى. النظم يف وحيد رشيف كتاب به كذبوا الذي هذا بل ﴾٢١ ُّمَّ

 التحريف. من ﴾٢٢ ُمَّ ُفوظ   لَو ح   ِف ﴿ (11)

 الربوج سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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 آية عرشة سبع وآيها مكَية،

َمآءِ َوٱ﴿ (4)  ارِقِ  لسَّ  والكوكب   ﴾١ َوٱلطَّ

 بالليل. البادي

ٓ ﴿ (1ـ1) ََٰك  َوَما َرى د 
َ
ارُِق  َما أ مُ  ٢ ٱلطَّ  ٱنلَّج 

 بضوئه الظالم يثقب كأنه ،امليضء   ﴾٣ ٱثلَّاقُِب 

 معهود   أو ،اجلنس واملراد األفالك. أو فيه. فينفذ

َحل. وهو بالثقب ال   عنه عربَّ  ز   ثم عامر  بوصف   أوَّ

ه بام هفرسَّ   لشأنه. تفخيام   ُيصُّ

س   ُكُّ  إِن﴿ (1) ا َنف  َّمَّ  الشان إن :أي ﴾َعلَي َها ل

. ﴾٤ َحافِظ  ﴿ َلعليها نفس كلُّ   واجلملة رقيب 

 القَسم. جواب

يَنُظرِ ﴿ (1) 
نَسَٰنُ  فَل  ِ

 َذَكرَ  ملَّا ﴾٥ ُخلِقَ  ِممَّ  ٱۡل 

 اإلنسان توصيةَ  أتَبَعه حافظ عليها نفس كلَّ  أن

 عىل يميل فال ،إعادته صحةَ  ل يعلم دئهمب يف بالنظر

ه ما إال حافظه ُّ  عاقبته. يف يرس 

آء   ِمن ُخلِقَ ﴿ (6) آء  ﴿و االستفهام. جواب   ﴾٦ َدافِق   مَّ . فيه َصب   وهو ،دفق   ذي بمعنى ﴾َدافِق   مَّ  دفع 

  :تعاىل لقوله ،الرحم يف املاءين من املمتزج واملراد

ِ  ِمنَۢ  َُي ُرجُ ﴿ (7) َآئِبِ  ل بِ ٱلصُّ  َبي   صدرها. عظام وهي املرأة؛ وترائب الرجل صلب بني من ﴾٧ َوٱلَتَّ

َٰ  إِنَُّهۥ﴿  (8)  عِهِۦ ََعَ ل َق » عليه ويدل ،وعال جل للخالق الضمري ﴾٨ لََقادِر   رَج   .«خ 

آئِرُ  ُتب َل  يَو مَ ﴿ (9) َ ف   ﴾٩ ٱلِسَّ َميَّز ت تَعرَّ  منها. خبث وما عاملاأل من خفي وما الضامئر من طاب ما بني وي 

ة   ِمن﴿ لإلنسان فام ﴾ََلُۥ َفَما﴿ (40)  يمنعه. ﴾١٠ نَاَِص   َوَل ﴿ هبا يمتنع نفسه يف منََعة   من ﴾قُوَّ

َمآءِ ﴿ (44)  عِ  ذَاتِ  َوٱلسَّ  ،املطر الرجع   :وقيل عنه. تتحرك الذي املوضع إىل دورة كل يف ترجع ﴾١١ ٱلرَّج 

ي مِّ عه تعاىل اهلل ألن به س   فوقتا . وقتا   ي رج 

ۡرِض ﴿ (41)
َ عِ  ذَاتِ  َوٱۡل  د  ع ما ﴾١٢ ٱلصَّ  والعيون. بالنبات الشق أو النبات. من األرض عنه تتصدَّ

ل  ﴿ القرآن إن ﴾إِنَُّهۥ﴿ (41) ل   لََقو   والباطل. احلق بني فاصل ﴾١٣ فَص 

لِ  ُهوَ  َوَما﴿ (41) د   فإنه ﴾١٤ بِٱل َهز   كلُّه. ج 

¬ 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

گگککککڑڑژژڈڈڎ

 ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ
 

َٰ  ُسوَرَُ  َ َع 
َ
 اۡل

¬ 

ھہہہہۀۀڻڻڻڻں

ڭڭڭۓۓےےھھھ

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

وئوئەئەئائائىىېېې

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 مبخبحبجبيئىئمئحئجئییییىئ
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ا يَِكيُدونَ ﴿ مكة أهل يعني ﴾إِنَُّهم  ﴿ (41)  نوره. وإطفاء إبطاله يف ﴾١٥ َكي د 

ِكيدُ ﴿ (46)
َ
ا َوأ  حيتسبون ال حيث من منهم وانتقامي هلم استدراجي يف بكيد وأ قاب لهم ﴾١٦ َكي د 

نَسب ال الكيد )أقول:  .(واملقابلة املشاكلة سبيل عىل قاله ولكن ،تعاىل اهلل إىل ي 

ِلِ ﴿ (47) َٰفِرِينَ  َفَمه  ِهل ُهم  ﴿ بإهالكهم تستعجل ال أو ،منهم باالنتقام تشتغل فال ﴾ٱل َك م 
َ
 ﴾١٧ ُرَوي َدَۢا أ

 يسريا . إمهاال  

 الطارق سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل حلمدا َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 األعلى سورة

 آية عرشة تسع وآيها مكَية،

مَ  َسب ِحِ ﴿ (4)  َ  َرب َِك  ٱس  َع 
َ ه   ﴾١ ٱۡل   إطالق )أي: وإطالق ه   ،الزائغة بالتأويالت فيه اإلحلاد عن اسَمه َنزِّ

ه   ،سواء فيه أهنام زاعام   غريه عىل (وعال جل اسمه ِ﴿فََسبِحِْ :نزلت ملا» :حلديثا ويف التعظيم. وجه عىل ال وذكر 
يم﴾َِرِبَكِِبناْسمِن مَ  َسب ِحِ ﴿ :نزلت فلام ،ركوعكم يف اجعلوها :والسالم الصالة عليه قال [71 ]الواقعة: الَْعظن  ٱس 
َ  َرب َِك  َع 

َ  وكانوا .تعاىل[ اهلل رمحه داود أبو اإلمام رواه] «سجودكم يف اجعلوها» :والسالم الصالة عليه قال ﴾ٱۡل 

. لك اللهم :السجود ويف ،ركعت   لك اللهم :الركوع يف ونيقول  سجدت 

ِي﴿ (1) ى يشء كل خلق ﴾٢ فََسوَّىَٰ  َخلَقَ  ٱَّلَّ ه   يتأتَّى به ما له جعل بأن َخلقه فسوَّ ه. ويتمُّ  َكاَمل   معاش 

ِي﴿ (1)  رَ  َوٱَّلَّ ر أي: ﴾قَدَّ  وآجاهلا اوأفعاهل وصفاهتا ومقاديرها وأشخاصها وأنواعها األشياء أجناس قدَّ

َهه   ﴾٣ َفَهَدىَٰ ﴿ هلامات امليول بخلق واختيارا ، طبعا   أفعاله إىل فوجَّ  اآليات. وإنزال الدالئل ونْصب   واإل 

ِيٓ ﴿ (1) َرجَ  َوٱَّلَّ خ 
َ
َعَٰ  أ . ترعاه ما أنبَت  ﴾٤ ٱل َمر   الدوابُّ

رضته بعد ﴾فََجَعلَُهۥ﴿ (1) َوىَٰ  ُغثَآء  ﴿ خ  ح 
َ
 أسود. يابسا   ﴾٥ أ

 ﴾٦ تَنَسى  فََل ﴿ القراءة بإهلام قارئا   سنجعلك أو السالم. عليه جربيل لسان عىل ﴾رِئَُك َسنُق  ﴿ (6) 

ي   أنك مع ،احلفظ قوة من أصال    كذلك ووقوعه ي ستقَبل عام به اإل خبار أن مع لك. أخرى آية ذلك ليكون ،أمِّ

 اآليات. من أيضا  

ُ   َشآءَ  َما إِلَّ ﴿ (7)  الصالة عليه أنه روي ل ما ،والندرة القلةَ  به أراد :وقيل تالوته. َخ َنَس  بأن نسياَنه؛ ﴾ٱّللَّ

يَب   فحسب ،الصالة يف قراءته يف آية أسقط» :والسالم  رمحه البخاري اإلمام رواه] «نسيت ها :فقال فسأله ،ن سخت أهنا أ 

خ ما كلُّ  )أقول: [تعاىل اهلل  شدة فيها آيات َنَسَخ  وعال جل نهأل ،عباده عىل تعاىل اهلل فضل من هو القرآن من ن س 

لة فإن ،رأسا   النسيان نفَي  به أراد أو .تعاىل( اهلل رمحه الرازي الفخر ذكر كام ،منها أسهل آيات مكاهنا وجعل الق 
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لَمُ  إِنَُّهۥ﴿ النفي يف ت ستعمل رَ  َيع  َه   مع بالقراءة جهَركَ  أو بطن. وما أحوالكم من ظهر ما ﴾٧ َُي َفَٰ  َوَما ٱۡل 

  من صالحكم فيه ما فيعلم ،النسيان خمافة من إليه دعاك وما ،السالم عليه يلجرب
 
. إبقاء

 
 وإنساء

ُكَ ﴿ (8) ِ ىَٰ  َونُيَِس  َ كَ  ﴾٨ لِل يُِس  دُّ
ك ،التدين أو الوحي حفظ يف اليرسى للطريقة ون ع   هلا ونوفِّق 

ِر  ﴿ (9) َرىَٰ  َعِت نَّفَ  إِن﴿ (واستقام هتيأ )أي: األمر لك استتبَّ  ما بعد ﴾فََذك  ِك   الرشطية هذه لعلَّ  ﴾٩ ٱَّل 

ذمِّ  أو ،عليهم ويتلهف نفسه ي تعب لئال البعض من اليأس وحصول التذكري تكرير بعد جاءت إنام
رين ل   املذكَّ

رَ  ولذلك ،نفعه ظ نَّ  إذا جيب إنام التذكري بأن لإلشعار أو ،فيهم الذكرى تأثري واستبعاد  توىل عمن باإل عراض أ م 

 وبذلك ،يطبِّق ال وملن يطّبق ملن يقال املنكر عن والنهي باملعروف فاألمر ،التذكري منع عىل يدلُّ  ال هذا )أقول:

 .(التبليغ واجب من اإلنسان ُيلص

رُ ﴿ (40) كَّ  حقيقتها فيعلم فيها يتأمل بأن تعاىل اهلل ُيشى من هبا وينتفع سيتعظ ﴾١٠ َُي َشَٰ  َمن َسيَذَّ

 .(جالله جلَّ  عظمته ويعظم عقابه وُيشى تعاىل اهلل افُي حتى قلب له من وهو )أقول:

ْكرى ويتجنب ﴾َويَتََجنَّبَُها﴿ (44)  َّق ﴿ الذِّ ش 
َ  من األشقى أو الفاسق. من أشقى فإنه ،الكافر ﴾١١ ٱۡل 

له ،الكفرة  الكفر. يف لتوغُّ

ِي﴿ (41) َل  ٱَّلَّ َىَٰ  ٱنلَّارَ  يَص   من جزء هذه ناركم» :قال سالموال الصالة عليه فإنه ،جهنم نارَ  ﴾١٢ ٱل ُكَب 

 منها. األسفل الدرك يف ما أو .[تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام أخرجه] «جهنم نار من جزأ سبعني

 تنفعه. حياة ﴾١٣ ََي َيَٰ  َوَل ﴿ فيسرتيح ﴾فِيَها َيُموُت  َل  ُثمَّ ﴿(41)

ف لَحَ  قَد  ﴿ (41)
َ
َٰ  َمن أ ر ﴾١٤ تََزّكَّ ر أو التقوى. من تكثَّر أو واملعصية. الكفر من تطهَّ  أو للصالة. تطهَّ

 الزكاة. أدى

مَ  َوَذَكرَ ﴿ (41)  بني من نفسه أخرج من إال ،الذاكرين عىل صعب وهذا )أقول: ولسانه بقلبه ﴾َرب ِهِۦ ٱس 

َٰ ﴿ (الذكر نفع قلَّ  وإال يذكره. وهو وعال جل بربه ويتعلق ،وعال جل ربه وبني قلبه  :تعاىل كقوله ﴾١٥ فََصلَّ

﴿ِ
َ
لةَِِقنمِنأ ْكرنيِالص  ن َٰ ﴿ :وقيل التحريم. تكبرية   بالذكر يراد أن وجيوز .[41 :طه] ﴾ّلن ق ﴾تََزّكَّ  ،للفطر تصدَّ

مَ  َوَذَكرَ ﴿ ه ﴾َرب ِهِۦ ٱس  َ َٰ ﴿ العيد يوم كربَّ  صالَته. ﴾فََصلَّ
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ثُِرونَ  بَل  ﴿ (46) َيَوَََٰ  تُؤ  ن يَا ٱۡل   فال ﴾١٦ ٱِلُّ

 لألشقني اخلطابو اآلخرة. يف ي سعدكم ما تفعلون

 اجلملة. يف أكثر للدنيا السعي فإن ،للكل أو

ب َّقى  َخۡي    َوٱٓأۡلِخَرَُ ﴿ (47)
َ
 نعيمها فإن ﴾١٧ َوأ

ل ذ    الرشور )أي: الغوائل عن خالص   ،بالذات م 

 له. انقطاع ال ،(واملضارّ 

ُحِف  لَِف  َهََٰذا إِنَّ ﴿ (48)  وَلَٰ  ٱلصُّ
ُ  ﴾١٨ ٱۡل 

ف لَحَ  قَد  ﴿ نم سبق ما إىل اإل شارة
َ
 جامع فإنه ﴾أ

 املنزلة. الكتب وخالصة الديانة أمر

 :وهي) ﴾١٩ َوُموَسَٰ  إِب َرَٰهِيمَ  ُصُحِف ﴿ (49)

 عليهام ملوسى والتوراة ،إلبراهيم صحف عرش

 .(والسالم الصالة

 والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 األعىل ةسور يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من

 ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر

¬ 
 الغاشية سورة

 آية وعرشون ست يهو مكَية،

ََٰك  َهل  ﴿ (4)  تَى
َ
 النار أو ،القيامة يوم يعني بشدائدها؛ الناس َتغشى التي الداهية   ﴾١ ٱل َغَِٰشيَةِ  َحِديُث  أ

 .[10 :إبراهيم] ﴾انل ارُِِوُُجوَهُهمَُِِوَتْغىش﴿ :عاىلت قوله من

 ذليلة. ﴾٢ َخَِٰشَعةن  يَو َمئِذ   وُُجوه  ﴿ (1)

 الوحل يف اإلبل خوض النار يف وخوضها ،السالسل كجرِّ  ،فيه تتعب ما تعمل ﴾٣ نَّاِصبَة   َعِملَة  ﴿ (1)

 يف ونصبْت  عملْت  أو .واملنخفضة( رتفعةامل مواطنها )أي: ووهادها تالهلا يف واهلبوط والصعود ،(الطني )أي:

 يومئذ. تنفعها ال أعامل

َلَٰ ﴿ (1) ا تَص   احلر. يف متناهية ﴾٤ َحاِميَة  ﴿ تدخلها ﴾نَار 

َّقَٰ ﴿ (1)  احلر. يف (غايتها )أي: أناها بلغْت  ﴾٥ َءانِيَة   َعي    ِمن   تُس 

بل ترعاه شوك وهو ق؛الشرب َيبيس ﴾٦ ََضِيع   ِمن إِلَّ  َطَعامن  لَُهم   لَّي َس ﴿ (6)   :وقيل رطبا . دام ما اإل 

 تتحاماه ما طعامهم املراد أو غريهم. طعام والغسلني والزقوم ،هؤالء طعام ولعله ،الرضيع تشبه نارية شجرة

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

 ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ
 

 الَغاِشيَةِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ککککڑڑژژڈڈڎ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻں

ۓۓےےھھھھہہ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

وئوئەئەئائائىىېې

 ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
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بل (تتجنبه :أي) ه وتعافه اإل    :تعاىل قال كام ،نفعه وعدم لرضِّ

ِمنُ  لَّ ﴿ (7) ِن  َوَل  يُس   األمرين. أحد الطعام من ودواملقص ﴾٧ ُجوع   ِمن ُيغ 

 متنعمة. أو هبجة. ذات   ﴾٨ نَّاِعَمة   يَو َمئِذ   وُُجوه  ﴿ (8)

يَِها﴿ (9)  ثوابه. رأت ملّا بعملها رضيْت  ﴾٩ َراِضيَة   ل َِسع 

 الَقْدر. أو املحل عليَّة ﴾١٠ َعَِلَة   َجنَّة   ِف ﴿ (40)

َمعُ  لَّ ﴿ (44)  فإن تلغو. نفسا   أو لغو. ذات كلمة أو لغوا . ﴾١١ يَة  َلَٰغِ  فِيَها﴿ الوجوه أو خماطب. يا ﴾تَس 

. الذكر   اجلنة أهل كالم َكم 
 واحل 

 ينقطع. وال ماؤها جيري ﴾١٢ َجارِيَة   َعي    فِيَها﴿ (41)

ر   فِيَها﴿ (41) فُوَعة   ُۡسُ ر  مك رفيعة ﴾١٣ مَّ  الَقْدر. أو ،(االرتفاع )أي: السُّ

َواب  ﴿ (41) ك 
َ
و ُضوَعة  ﴿ هلا عروة ال آنية وهي ﴾َوأ  أيدهيم. بني ﴾١٤ مَّ

ُفوفَة  ﴿ وسائد ﴾َوَنَمارُِق ﴿ (41)  بعض. إىل بعضها ﴾١٥ َمص 

 مبسوطة. ﴾١٦ َمب ثُوثَةن ﴿ فاخرة ب سط ﴾َوَزَراِبُّ ﴿  (46)

فََل ﴿ (47)
َ
بِلِ  إَِل ﴿ اعتبار   نظرَ  ﴾يَنُظُرونَ  أ ِ

 وحسن قدرته كامل عىل داال   خلقا   ﴾١٧ ُخلَِقت   َكي َف  ٱۡل 

 ناهضة ،للحمل باركة ،عظيمة فجعلها ،(البعيدة )أي: النائية البالد إىل األثقال جلرِّ  َخَلَقها حيث ،تدبريه

 وحتتمل ،نابت كل وترعى ،(باألمحال لتنهض )أي: باألوقار لتنوء األعناق ط وال ،اقتادها ملن منقادة ،باحلمل

 ،أخرى منافع من ماهَلا مع ،(الصحارى )أي: اوزواملف البوادي قطع هلا ليتأتى ،فصاعدا   عرش   إىل العطش

ت ولذلك صَّ  وألهنا ،صنعا   وأكثرها املَْركبات أرشف هي التي احليوانات يف املنبثَّة اآليات لبيان بالذكر خ 

 النوع. هذا من العرب عند ما أعجب

َمآءِ  ِإَوَل ﴿ (48) . بال ﴾١٨ ُرفَِعت   َكي َف  ٱلسَّ  َعَمد 

بَ  ِإَوَل ﴿ (49) ِ
 متيل. ال راسخة فهي ﴾١٩ نُِصبَت   َكي َف  الِ ٱۡل 

ۡرِض  ِإَوَل ﴿ (10)
َ طت ﴾٢٠ ُسِطَحت   َكي َف  ٱۡل  هادا . صارت حتى ب س  ونَ  َأَفال واملعنى م   أنواع إىل َينْظ ر 

 البعث. عىل اقتداره ينكروا فال ،وتعاىل سبحانه اخلالق قدرة كامل ليتحققوا واملَْركبات البسائط من املخلوقات

ب ذلكول   :تعاىل فقال بالتذكري األمرَ  عليه ورتَّب املَعاد أمر به عقَّ

ِر  ﴿ (14) ٓ  فََذك  نَت  إِنََّما
َ
ِر   أ  البالغ. إال عليك ما إذ ،يذكروا ومل ينظروا مل إن عليك فال ﴾٢١ ُمَذك 

َت ﴿ (11)  بمتسلِّط. ﴾٢٢ بُِمَصي ِطر   َعلَي ِهم لَّس 

َٰ  َمن إِلَّ ﴿ (11)  وكفر. توىل من لكن ﴾٢٣ َوَكَفرَ  تََولَّ

بُهُ ﴿ (11) ِ ُ  َفيَُعذ  ََبَ  ٱل َعَذاَب  ٱّللَّ ك 
َ  اآلخرة. عذاب يعني ﴾٢٤ ٱۡل 

ٓ  إِنَّ ﴿ (11)   رجوعهم. ﴾٢٥ إِيَاَبُهم   إََِل نَا

 املحرش. يف ﴾٢٦ ِحَساَبُهم َعلَي نَا إِنَّ  ُثمَّ ﴿ (16)

 الغاشية سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 الفجر سورة

 آية ثالثون وآيها مكَية،

رِ ﴿ (4)  َفج 
ه   أو بالصبح أقَسمَ  ﴾١ َوٱل    ،فَلق 

 بصالته. أو

 احلجة. ذي عرش ﴾٢ َعش    َوََلَال  ﴿ (1)

 أو النحر. أو ،عرفة بفجر اْلَفْجر   ف رسِّ  ولذلك

 األخري. رمضان عرش

عِ ﴿  (1) ف  َوت رِ  َوٱلشَّ
  ﴾٣ َوٱل 

 
 كلِّها؛ واألشياء

ها. شفع ها ؛ أو ووتر  نِْ﴿ :تعاىل لقوله واخللق  َِومن
ِ ءِ ُِكِ  واخلالق   [19 :الذاريات] ﴾َزوَْجْيِنَِخََْقناََِشْ

. ألنه  فرد 

ِ  إِذَا َوٱَلَّ لِ ﴿ (1)   والتقييد يميض. إذا ﴾٤ يَِس 

 كامل عىل الداللة قوة من التعاقب يف ملا بذلك

 فيه. يرسي إذا أو النعمة. ووفور القدرة

َٰلَِك  ِف  َهل  ﴿  (1)  به امل قَسم أو القَسم ﴾َذ

ِي﴿ به حملوف أو حلف ﴾قََسم  ﴿ ِ ر   َّل  د يعتربه ﴾٥ ِحج  ؛ :ْجر  واحل   حتقيقه. يريد ما به ويؤكِّ ي العقل  مِّ  ألنه به س 

بنَّ  وهو ،حمذوف عليه واملقَسم ينبغي. ال عام (يمنع )أي: حيجر   :تعاىل قوله عليه يدلُّ  ،لنعذِّ

لَم  ﴿ (6) 
َ
 عليه نوح بن سام بن إرم بن عوص بن عاد أوالدَ  يعني ﴾٦ بَِعاد   َربَُّك  َفَعَل  َكي َف  تَرَ  أ

 السالم. عليه هود قوم ،السالم

ْبط   أي: ﴾َرمَ إِ ﴿ (7)  ذات ﴾٧ ٱل عَِمادِ  ذَاتِ ﴿ بلدهتم إسم أنه صحَّ  إن إ َرَم، َأْهل   أو .(أحفاده )أي: إ َرمَ  س 

 وشديد، شداد ابنان: لعاد   كان وقيل: والثبات. الرفعة أو ،(القامات طوال )أي: الطوال القدود أو الرفيع، البناء

 عىل فبنى ،اجلنة بذكر فسمع ملوكها، له ودانت املعمورة وملك لشداد األمر فخلص شديد مات ثم وَقَهرا، فَمَلكا

 بعث وليلة يوم مسرية عىل منها كان فلام بأهله، إليها سار متَّت فلام إ َرم، هاوسامَّ  جنة   َعَدن صحارى بعض يف مثاهلا

 عليها. عفوق إبله طلب يف خرج أنه قالبة بن اهلل عبد وعن فهلكوا. السامء من صيحة عليهم تعاىل اهلل

َٰدِ  ِف  ِمث لَُها ُُي لَق   لَم   ٱلَِّّت ﴿  (8) َِل علت سواء هلا، والضمريُ﴾إ َرمَ ﴿ُلـ أخرى صفة ﴾٨ ٱِل   القبيلة اسم ج 

 .البلدة أو

ِينَ  َوَثُمودَ ﴿ (9)  رَ  َجابُوا   ٱَّلَّ خ  تُونَِ﴿ :تعاىل لقوله ،منازل واختذوه َقطعوه ﴾ٱلصَّ نََِِوَتنْحن بالِنِمن  ﴾ُبيُوتا ِِاْْلن
 القرى. وادي ﴾٩ بِٱل َوادِ ﴿ [419 :حلجرا]

 رِ الَفج   ُسوَرَُ 

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ
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گگککککڑڑژژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۈۈۆۆۇۇڭ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

ۇئوئوئەئەئائائىىې

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئ
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نَ ﴿ (40) تَادِ  ذِي َوفِر َعو  و 
َ  إذا يرضبوهنا كانوا التي (خيامهم )أي: ومضارهبم جنوده لكثرة ﴾١٠ ٱۡل 

 باألوتاد. لتعذيبه أو نزلوا.

ِينَ ﴿  (44) ا   ٱَّلَّ َٰدِ  ِف  َطَغو  َِل ودَ  عاد   للمذكورين؛ صفة   ﴾١١ ٱِل  . أو َوف ْرَعْوَن. َوَثم   ذم 

وا  ﴿ (41) ََثُ ك 
َ
 والظلم. بالكفر ﴾١٢ ٱل َفَسادَ  فِيَها فَأ

 العذاب. أنواع من هلم خلط ما ﴾١٣ َعَذاب   َسو َط  َربَُّك  َعلَي ِهم   فََصبَّ ﴿ (41) 

َصد فيه يرتقب الذي املكان ﴾١٤ َِلِٱل ِمر َصادِ  َربََّك  إِنَّ ﴿ (41) د َجع) الرَّ  متثيل وهو .(املراقب وهو ،راص 

 بالعقاب. العصاة صادهإلر

ا﴿ (41)  مَّ
َ
نَسَٰنُ  فَأ ِ

 ،اآلخرة من َلب املْ ْرصاد   إنه :قيل كأنه ،﴾َِلِٱل ِمر َصادِ  َربََّك  إِنَّ ﴿ :تعاىل بقوله متصل ﴾ٱۡل 

اهتا الدنيا إال هيمه فال اإلنسان فأما ،هلا السعي إال يريد فال َٰهُ  َما إِذَا﴿ ولذَّ ه ﴾َربُُّهۥ ٱب تَلَى  والي رس نىبالغ اخترَبَ

َرَمُهۥ﴿ ك 
َ
َمُهۥ فَأ ٓ  َفيَُقوُل ﴿ واملال باجلاه ﴾َوَنعَّ ِ َرَمنِ  َرب  ك 

َ
لني ﴾١٥ أ  أعطاين. بام فضَّ

(46) ﴿ ٓ ا مَّ
َ
َٰهُ  َما إِذَا َوأ ٓ  َفيَُقوُل ﴿ لتقتريوا بالفقر :أي ﴾رِز قَُهۥ َعلَي هِ  َفَقَدرَ  ٱب تَلَى ِ َهََٰنِ  َرب 

َ
 نظره لقصور ﴾١٦ أ

 حب يف واالهنامك األعداء قصد إىل ت فيض قد والتوسعةَ  ،الدارين كرامة إىل يؤدي قد تقتريال فإن فكره. وسوء

ه   ولذلك ،الدنيا   :تعاىل بقوله عنه ورَدَعه قْوليه عىل َذمَّ

ِفَِ﴿ :قال كام عليه وقَدر فأهانه :يقل ومل ،«أكَرَمه  »لـ مطابق   األول قوله أن مع ﴾ََكَّ  ﴿ (48ـ47) 
َ
ِهُِمَِرَِكِْأ

ل   التوسعة ألن ،﴾هُِمَِعِ نَِوَِ رُِمونَ  لَّ  بَل﴿ إهانة   يكون ال به واإلخالل تفضُّ َتِيمَ  تُك  ونَ  َوَل  ١٧ ٱَل  َٰ  تََحىضُّ  َطَعامِ  ََعَ
ِكيِ  م بل أي: ﴾١٨ ٱل ِمس  ة بالنفقة اليتيم يكرمون ال أهنم وهو باملال، هتالكهم عىل وأدلُّ  قوهلم، من أسوأ فعل ه   واملربَّ

 غريهم. عن فضال   املسكني طعام عىل أهلهم حَيثُّون وال ،(اإلحسان )أي:

ُكلُونَ ﴿ (49)
 
َاثَ  َوتَأ ل  ﴿ املرياث ﴾ٱلَتُّ ك 

َ
ا أ َّم    كانوا فإهنم ،واحلرام احلالل بني ََجْع   :أي ؛َلّمُ  ذا ﴾١٩ ل

ثون ال ث َجعه ما يأكلون أو أنصباءهم. ويأكلون ،والصبيان النساء يورِّ  بذلك. عامل ني وحرام حالل من املورِّ

ا ٱل َماَل  َوَُتِبُّونَ ﴿ (10) ا ُحب   ه . حرص   مع ،كثريا   ﴾٢٠ ََج    ورَشَ

(14)  ﴿  ٓ ِت  إِذَا﴿ عليه: وعيد بعَده   وما لفعلهم. وإنكار   ذلك، عن هلم ردع   ﴾ََكَّ ۡرُض  ُدكَّ
َ ا ٱۡل  ا َدك    ﴾٢١ َدك  

نَْبثّ  باء  هَ  أو والتالل. بالاجل منخفضة صارت حتى ،دكر  بعد دّكا   :أي  .ا  م 

ه . وآثار   قدرت ه   آيات   ظهرت :أي ﴾َربَُّك  وََجآءَ ﴿  (11)  من السلطان حضور عند يظهر بام ذلك َمثََّل  َقْهر 

ا آليةا وهذه ،وسلطانه أمره جاء :لنياملتأوِّ  عند وتأويله )أقول: وسياسته هيبته آثار  نأل املتشابه من وأمثاهل 

ه تعاىل واهلل  ،احلدوث صفة من احلركات ه جاء :تعاىل اهلل رمحه أمحد مامإلا قال .عنها منزَّ  عىل ،وقضاؤه أمر 

ا َوٱل َملَُك ﴿ (للتهويل املضاف حذف ا َصف    ومراتبهم. منازهلم بحسب ﴾٢٢ َصف  

ِ﴿ :تعاىل كقوله ﴾ِِبََهنََّم   يَو َمئِذ   وَِجا ٓيءَ ﴿ (11) يمَُِِوُبِرزَتن  يؤتى» :احلديث ويف .[16 :النازعات] ﴾اْْلَحن

َشدُّ  ما وهو) زمام ألف سبعون هلا يومئذ بجهنم وهنا ملك ألف سبعون زمام كل مع (به ي   رمحه مسلم أخرجه] «جيرُّ

رُ  يَو َمئِذ  ﴿ [تعاىل اهلل نَسَٰنُ  َيتََذكَّ ِ
بْحها يعلم ألنه يتَّعظ، أو معاصيه يتذكر أي: ﴾ٱۡل  َٰ ﴿ عليها فيندم ق  نَّ

َ
 ََلُ  َوأ

َرىَٰ  ِك   الذكرى. نفعة  م :أي ﴾٢٣ ٱَّل 
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َٰلَي تَِن  َيُقوُل ﴿ (11) ُت  َي م   :أي ﴾٢٤ ِۡلَيَاِت  قَدَّ

 صاحلة. أعامال   الدنيا يف حيايت وقَت  أو هذه. حليايت

ُب  لَّ  َفيَو َمئِذ  ﴿ (16ـ11) ِ ۥٓ  ُيَعذ  َحد   َعَذابَُه
َ
 ٢٥ أ

ۥٓ  يُوثِقُ  َوَل  َحد   َوثَاقَُه
َ
 اهلل عذاب يتوىل ال :أي ﴾٢٦ أ

 له كله األمر إذ ،سواه القيامة يوم هووثاق تعاىل

َشدُّ  ما :والوثاق) ب ال أو .(به ي   من أحد   يعذِّ

بونه. ما مثَل  الزبانية  يعذِّ

تَُها﴿ (17) يَّ
َ
ُس  َيىأ َمئِنَّةُ  ٱنلَّف   عىل ﴾٢٧ ٱل ُمط 

 ،تعاىل اهلل بذكر اطمأنت التي وهي القول. إرادة

 تواملسبَّبا األسباب سلسلة يف ترتقى النفس فإن

 وتستغني ،معرفته دون فتستقر ،لذاته الواجب إىل

 يريبها ال بحيث احلق إىل املطمئنة أو غريه. عن به

.  (يزعجها ال )أي: يستفزها ال التي اآلمنة أو شك 

 حزن. وال خوف

 موعده أو أْمره إىل ﴾َرب ِِك  إَِلَٰ  ٱر ِجِعٓ ﴿ (18)

ر ِضيَّة  ﴿ أوتيت   بام ﴾َراِضيَة  ﴿ باملوت  عند ﴾٢٨ مَّ

 تعاىل. اهلل

 الصاحلني. عبادي َجلة يف ﴾٢٩ ِعَبَِٰدي ِف  فَٱد ُخِل ﴿ (19)

بني زمرة يف أو معهم. ﴾٣٠ َجنَِّّت  َوٱد ُخِل ﴿ (10)  القدسية اجلواهر فإن ،بنورهم فتستضيئي ،املقرَّ

ْت  التي ثوايب دار وادخيل ،عنها فارقت   التي عبادي أجساد يف ادخيل أو املتقابلة. كاملرايا دَّ
. أ ع   لك 

 الفجر سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 البلد سورة

 آية عرشون وآيها مكَية،

ق   َلٓ ﴿ (1ـ4)
ُ
ََِلِ  بَِهََٰذا ِسمُ أ نَت  ١ ٱِل 

َ
ََِلِ  بَِهََٰذا ِحُّۢل َوأ  بحلول وقيَّده ،احلرام بالبلد سبحانه أقَسمَ  ﴾٢ ٱِل 

 أهله. برشف املكان رشف بأن وإشعارا   ،فضله ملزيد إظهارا   ،فيه والسالم الصالة عليه الرسول

ت ه. ﴾٣ َوَِلَ  َماوَ ﴿ والسالم الصالة عليهام إبراهيم أو آدم الوالد ﴾َوَواِِل  ﴿ (1)  الصالة عليه حممد أو ذريَّ

نْ  بآدم أقَسمَ  )أقول: والسالم ه   وم   .(الصاحلني من بذريته بعد 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ
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 اِلََِلِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ

ڳگگگگککککڑڑژ

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

ھھہہہہۀۀڻڻڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

وئەئەئائائىىېې

 ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
 

م   ُسوَرَُ   ِس الشَّ
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نَا لََقد  ﴿ (1) نَسَٰنَ  َخلَق  ِ
. تعب   ﴾٤ َكبَد   ِف  ٱۡل  ة  نسان ،الشدائد( مقاساة )أي: املكابدة ومنه ومشقَّ  ال واإل 

 كان مما ملسو هيلع هللا ىلص للرسول تسلية وهو بعده. وما املوت ومنتهاها ،ومضيقه الرحم ظلمة مبدؤها شدائد يف يزال

 قريش. من يكابده

ََي َسُب ﴿ (1)
َ
هم؛ ﴾أ  كان فإنه ،كلدة بن األشد كأيب بقوته؛ يغرتُّ  أو أكثر. منه يكابد كان الذي وهو بعض 

 عرشة وجيذبه (وأحسنها اجللود أقوى وهو ،عكاظ إىل منسوب جلد )أي: عكاظي أديم   قدميه حتت ي بَسط

ن﴿ لإلنسان أو منهم. أحد لكل أو قدماه. ت زال وال فيتقطع
َ
ِدرَ  لَّن أ َحد   َعلَي هِ  َيق 

َ
 منه. فينتقم ﴾٥ أ

ُت ﴿ الوقت ذلك يف :أي ﴾َيُقوُل ﴿ (6) لَك  ه 
َ
ا َمال   أ َد  معة   أنفقه ما واملراد كثريا . ﴾٦ ِلُّ  أو ،ومفاخرة   س 

 والسالم. الصالة عليه للرسول معاداة  

(7) ﴿ 
َ
ن ََي َسُب أ

َ
ۥٓ  لَّم   أ َحدن  يََرهُ

َ
 وتعاىل سبحانه اهلل أن يعني عنه! فيسأله ذلك بعد أو ينفق كان حني ﴾٧ أ

  :تعاىل بقوله ذلك بنيَّ  ثم عليه. فيحاسبه جيده أو ،فيجازيه يراه

لَم  ﴿ (8)
َ
ُۥ ََن َعل أ ِ  َلَّ  .هبام يبرص ﴾٨ َعي نَي 

ِ وَشَ ﴿ ضمريه عن به يرتجم ﴾َولَِسان ا﴿ (9)  واألكل النطق عىل هبام ويستعني ،فاه هبام يسرت ﴾٩ َفتَي 

 .وغريها والرشب

َدي نِ  وََهَدي َنَٰهُ ﴿ (40)  الثديني. أو ،والرش اخلري طريَقي ﴾١٠ ٱنلَّج 

تََحمَ  فََل ﴿ (44)   أمر يف الدخول وهو ،العقبة باقتحام األيادي تلك يشكر فلم :أي ﴾١١ ٱل َعَقبَةَ  ٱق 

ها بام استعارها ،اجلبل يف الطريق ةَ واْلَعَقبَ  شديد.   :تعاىل قوله يف واإلطعام الفكِّ  من به فرسَّ

ٓ ﴿ (46ـ41) ََٰك  َوَما َرى د 
َ
و   ١٣ رََقبَة   فَكُّ  ١٢ ٱل َعَقبَةُ  َما أ

َ
َعَٰم   أ م   ِف  إِط  َغبَة   ذِي يَو  ا ١٤ َمس  َربَة   ذَا يَتِيم  و   ١٥ َمق 

َ
 أ

ا ِكين  بَة   ذَا ِمس  َ  واملسغبة مسكينا . أو َيتيام   َأْطَعمَ  وال ،َرَقبة   َفكَّ  َفالَ  :واملعنى النفس. جماهدة من يهامف مل ا ﴾١٦ َمَت 

نْ  :واملرتبة واملقربة َب  ،جاع إذا َسَغَب  م  َب  ،النسب يف وَقر   افتقر. إذا وَتر 

ِينَ  ِمنَ  ََكنَ  ُثمَّ ﴿ (47) ا  َوتَوَ ﴿ به الطاعات سائر واشرتاط الستقالله ﴾َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  بعضهم وأوىص ﴾اَصو 

ِ ﴿ بعضا   َب  ا  ﴿ تعاىل اهلل طاعة عىل ﴾بِٱلصَّ  (أسباب )أي: بموجبات أو ،عباده عىل بالرمحة ﴾١٧ بِٱل َمر َۡحَةِ َوتََواَصو 

 تعاىل. اهلل رمحة

َلىئَِك ﴿ (48) و 
ُ
َحَُٰب  أ ص 

َ
 الي ْمن. أو اليمني. ﴾١٨ ٱل َمي َمنَةِ  أ

ِينَ ﴿ (49) َٰتِنَاأَِب َكَفُروا   َوٱَّلَّ . كتاب   من احلقِّ  عىل دليال   نصبناه بام ﴾َي َحَُٰب  ُهم  ﴿ بالقرآن أو وحجة  ص 
َ
 أ

 الشؤم. أو الشامل ﴾١٩ َمةِ   َ ٱل َمش  

َۢ  نَار   َعلَي ِهم  ﴿ (10) ؤ َصَدَُ طبقة. ﴾٢٠ مُّ  م 

 البلد ورةس يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 الشمس سورة

 آية عرشة مخس وآيها مكَية،

ِس ﴿ (4)  م  ََٰها َوٱلشَّ  إذا وضوئها ﴾١ وَُضَحى

 والضحى ،النهار ارتفاع الضحوة :وقيل أرشقت.

 ذلك. فوق

َقَمرِ ﴿ (1)
ََٰها إِذَا َوٱل  ه تال ﴾٢ تَلَى  طلوعَ  طلوع 

َل  الشمس  يف أو ،البدر ليلة غروهَبا أو ،الشهر أوَّ

 النور. وكامل االستدارة

ََٰها إِذَا َوٱنلََّهارِ ﴿ (1)  الشمس؛ جىلَّ  ﴾٣ َجلَّى

 أو ،الظلمة جىلَّ  أو ،النهار انبسط إذا تتجىل فإهنا

ها جَيْر   مل وإن األرض، أو الدنيا جىلَّ   هبا. علملل ذكر 

ََٰها إِذَا َوٱَلَّ لِ ﴿ (1)  َشى  الشمَس  يغشى ﴾٤ َيغ 

 األرَض. يغشى أو ،اآلفاَق  يغشى أو ،ضوءها فيغطِّي

َمآءِ ﴿ (1) ََٰها َوَما َوٱلسَّ  وإنام ،بناها وَمنْ  ﴾٥ بَنَى

 ،الوصفية معنى إلرادة «َمنْ » عىل «ما» أوث رت

 بناؤها. قدرته وكامل ودهوج عىل ودلَّ  ،بناها الذي القادر واليشء :قيل كأنه

ۡرِض ﴿  (6)
َ ََٰها َوَما َوٱۡل   .(بسطها )أي: ﴾٦ َطَحى

س  ﴿ (8ـ7)  ََٰها َوَما َوَنف  ى ل َهَمَها ٧ َسوَّ
َ
ََٰها فُُجورََها﴿ أفهمها :أي ﴾فَأ َوى ها خرَيها )أي: ﴾٨ َوَتق   .(ورشَّ

ف لَحَ  قَد  ﴿ (9) 
َ
ََٰها َمن أ ى  تكميل عىل احلثَّ  به أراد ملّا وكأنه قسم.ال جواب   والعمل. بالعلم أْنامها ﴾٩ َزكَّ

م بام عليه أقَسمَ  فيه واملبالغة النفس  أقىص هو الذي صفاته وكامل ذاته ووجوب الصانع بوجود العلم عىل يدهلُّ

هم ،النظرية القوة درجات ر   منتهى هو الذي نعامئه شكر يف االستغراق عىل ليحملهم آالئه عظائمَ  ويذكِّ

 لية.العم القوة كامالت

ََٰها َمن َخاَب  َوقَد  ﴿ (40) ى  والفسوق. باجلهالة وأخفاها نقصها ﴾١٠ َدسَّ

بَت  ﴿ (44) ٓ  َثُمودُ  َكذَّ ََٰها َوى َدْت  بام أو طغياهنا. بسبب ﴾١١ بَِطغ   )أي: الطغوى ذي عذاهبا من به أ وع 

 .(احلدِّ  جماوزة وهو ،الطغيان

ََٰها﴿ قام حني ﴾ٱۢنبََعَث  إِذِ ﴿ (41) َقى ش 
َ
 )أي: ماأَلَه   ومن هو أو سالف. بن قدار وهو ثمود؛ ىأشق ﴾١٢ أ

ه    الناقة. قتل عىل (وأعانه نارَصَ

¬ 

ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڑژژڈڈڎڎ

 گگگگککککڑ
 

 لِ اللَّي   ُسوَرَُ 

¬ 

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ےھھھھہہہہۀۀڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

 ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې
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ِ  رَُسوُل  لَُهم   َفَقاَل ﴿ (41) ِ  نَاقَةَ  ٱّللَّ وا :أي ﴾ٱّللَّ َيََٰها﴿ َعْقَرها واحذروا تعاىل اهلل ناقة َذر   :أي ﴾١٣ وَُسق 

 عنه. (متنعوها فال )أي: تذودوها فال ،َسْقَيها

بُوهُ فَ ﴿ (41)  رهم فيام ﴾َكذَّ َدمَ  َفَعَقُروَها﴿ فعلوا إن العذاب حلول من منه حذَّ  فأطبق ﴾َربُُّهم َعلَي ِهم   فََدم 

ََٰها﴿ بسببه ﴾بَِذۢنبِِهم  ﴿ العذاب عليهم ى ى ﴾١٤ فََسوَّ  وال صغري منهم يفلت فلم ،عليهم أو بينهم الدْمَدَمةَ  فسوَّ

ى أو كبري.  باإل هالك. ثمود سوَّ

َبََٰها َُيَاُف  َوَل ﴿ (41) بقاء. بعَض  في بقي ،وتب َعَتها ثمود هالك عاقبة أو الدمدمة. عاقبة :أي ﴾١٥ ُعق   اإل 

 الشمس سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الليل سورة

 آية وعرشون إحدى وآيها مكَية،

َشَٰ  إِذَا َوٱَلَّ لِ ﴿ (4)  بظالمه. (يسرته )أي: يواريه ما كلَّ  أو ،النهارَ  أو ،الشمَس  يغشى :أي ﴾١ َيغ 

َٰ  إِذَا َوٱنلََّهارِ ﴿ (1)  س.الشم بطلوع تبنيَّ  أو الليل. ظلمة بزوال ظَهرَ  ﴾٢ َُتَلَّ

َكرَ  َخلَقَ  َوَما﴿ (1) نَثى  ٱَّلَّ
ُ نَفْي  خلق الذي والقادر ﴾٣ َوٱۡل   أو توالد. له نوع كل من واألنثى الذكر ص 

 وحواء. آدم

يَُكم   إِنَّ ﴿ (1) َٰ  َسع  ختلفة مساعَيكم إنَّ  ﴾٤ لََشّتَّ  .َلم 

ا﴿ (6ـ1)  مَّ
َ
َطيَٰ  َمن   فَأ ع 

َ
َق  ٥ َوٱتََّّقَٰ  أ َنَٰ  وََصدَّ ُس   من :واملعنى املساعي. لتشتت مبنيِّ  لتفصي ﴾٦ بِٱۡل 

ق املعصية واتقى الطاعة أعطى  التوحيد. ككلمة حقر  عىل دلَّت ما وهي احلسنى؛ بالكلمة وصدَّ

هُۥ﴿ (7) ُ ِ ىَٰ  فََسنُيَِس  َ ؛ ي رْس   إىل تؤدي التي (لةْص اخلَ  )أي: للَخلَّة فسنهيِّئه ﴾٧ لِل يُِس   اجلنة. كدخول وراحة 

ا﴿ (8) مَّ
َ
رَ  بام ﴾َل َِبِ  َمنَۢ  َوأ َنَٰ ﴿ به أ م  تَغ   العقبى. نعيم عن الدنيا بشهوات ﴾٨ َوٱس 

َب ﴿ (9) َنَٰ  َوَكذَّ ُس   مدلوهلا. بإنكار ﴾٩ بِٱۡل 

هُۥ﴿ (40) ُ ِ ىَٰ  فََسنُيَِس  َ  النار. كدخول والشدة؛ العرس إىل املؤدية للَخلَّة ﴾١٠ لِل ُعِس 

ِن  َوَما﴿ (44)  ۥٓ  َعن هُ  ُيغ  . ﴾َماَُلُ  أو القرب حفرة يف تردَّى أو هلك. ﴾١١ تََردَّىى  إِذَا﴿ إنكار   فهام  است أو نفي 

 جهنم. قعر

 طريقة َعَلْينا إ نَّ  أو حكمتنا. بمقتىض أو قضائنا بموجب احلق إىل َلإلرشاد ﴾١٢ لَل ُهَدىَٰ  َعلَي نَا إِنَّ ﴿ (41)

 .(االختياري اجلزء يستعمل أن لإلنسان بدَّ  ال لكن )أقول: اهلدى

وَلَٰ  لٓأَۡلِخَرََ  نَلَا نَّ ِإَو﴿ (41)
ُ  أو للمهتدين. اهلداية ثواب أو نشاء. ملن نشاء ما الدارين يف فنعطي ﴾١٣ َوٱۡل 

نا فال كم يرضُّ  االهتداَء. ترك 

تُُكم  ﴿ (41) نَذر 
َ
ا فَأ يَٰ  نَار  ب ﴾١٤ تَلَظَّ  .تتلهَّ
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ٓ  َل ﴿ (41) ََٰها لَى ها ال ﴾يَص   شدهتا مقاسيا   يلزم 

َّق  إِلَّ ﴿ ش 
َ  دخلها وإن الفاسق فإن الكافر، إال ﴾١٥ ٱۡل 

ها، ال ه ولذلك يلزم    :تعاىل بقوله ووصفه أشقى، َسامَّ

ِي﴿ (46) َب  ٱَّلَّ َٰ  َكذَّ ب :أي ﴾١٦ َوتََولَّ  كذَّ

 الطاعة. عن وأعرض احلق

ت َّق  وََسيَُجنَّبَُها﴿ (47)
َ  اتقى الذى ﴾١٧ ٱۡل 

 أن عن فضال   يدخلها ال فإنه ،واملعايص الرشك

 وَيصالها. دخلهاي

ِي﴿ (48) ِت  ٱَّلَّ ف ه ﴾َماََلُۥ يُؤ   مصارف يف يرص 

َٰ ﴿ :تعاىل لقوله ،اخلري  .﴾١٨ َيََتَّكَّ

َحد   َوَما﴿ (49) 
َ
َمة   ِمن ِعنَدهُۥ ِۡل  ﴾١٩ ُُت َزىى  ن ِع 

 جمازاهَتا. بإيتائه فَيقصد

هِ  ٱب تَِغآءَ  إِلَّ ﴿ (10) َٰ  َرب ِهِ  وَج  َ َع 
َ  ال :أي ﴾٢٠ ٱۡل 

 نعمة. ملكافأة ال ،تعاىل هربِّ  وجه ابتغاء إال يتيؤ

 بالثواب وعد   ﴾٢١ يَر َضَٰ  َولََسو َف ﴿ (14)

 اهلل ريض بكر أيب يف نزلت واآليات يرضيه. الذي

 أو جهل أبو باألشقى املراد :قيل ولذلك فأعتقهم. املرشكون توالهم َجاعة يف بالال   اشرتى حني عنه تعاىل

 خلف. بن أمية

 الليل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الضحى سورة

 آية عرشة إحدى وآيها مكَية،

َۡحَٰ ﴿ (4)  ه الشمس. اعارتف ووقت   :أي ﴾١ َوٱلضُّ  كلَّمَ  فيه ألن أو ،فيه يقوى النهار ألن وختصيص 

 النهار. أو سجدا . السحرة   وأ لقَي  ربه موسى

 .(َثَبَت  )أي: ظالمه َرَكدَ  أو أهل ه. سكنَ  ﴾٢ َسَجَٰ  إِذَا َوٱَلَّ لِ ﴿ (1)

. قطعَ  قَطَعَك  ما ﴾َربَُّك  َودََّعَك  َما﴿ (1) ع   )أقول: أبغضك وما ﴾٣ قََلَٰ  َوَما﴿ القَسم جواب وهو املودِّ

 .(وقاله   ودَّعه ربه إن :يوما   عرش مخسة والسالم الصالة عليه عنه الوحي تأخر عند الكفار قال ملّا هذا نزل

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

 ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

 

َۡحَٰ  ُسوَرَُ   الضُّ

¬ 

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

ککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳڳگگگگکک

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

حِ الشَّ   ُسوَرَُ 
¬

ےھھھھہہہہۀ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

 ىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ
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وَلَٰ  ِمنَ  لََّك  َخۡي    َولَٓأۡلِخَرَُ ﴿ (1) 
ُ . مشوبة   فانية   وهذه ،الشوائب عن خالصة   باقية   فإهنا ﴾٤ ٱۡل   باملضارِّ

 ذلك من وأجلُّ  أعىل هو ما له َوَعدَ  الدنيا يف والكرامة بالوحي يواصله يزال ال وتعاىل سبحانه أنه بنيَّ  ملا كأنه

 والكامل. الرفعة يف يتصاعد يزال ال ملسو هيلع هللا ىلص فإنه بدايته؛ من خري   أمرك َوَلن هاية   أو اآلخرة. يف

ِطيَك  َولََسو َف ﴿ (1)  وإعالء األمر وظهور النفس املك من أعطاه مل ا شامل وعد   ﴾٥ َفََت َضى  َربَُّك  ُيع 

نهه َيعرف ال مما له ادَّخره ومل ا ،الدين  وعال. جل سواه (حقيقته )أي: ك 

لَم  ﴿ (6) 
َ
كَ  أ ا ََيِد  سن مىض فيام إليه أحسن كام أنه عىل تنبيها   ،عليه أنَعمَ  مل ا تعديد   ﴾٦ اَوىَٰ   َ َف  يَتِيم   حي 

 ي ستقَبل. فيام إليه

  َووََجَدكَ ﴿ (7)
َكم   علم عن ﴾َضٓال   هلام بالوحي فعلَّمك ﴾٧ َفَهَدىَٰ ﴿ واألحكام احل   والتوفيق واإل 

 وجاءت حليمة فطمتك حني أو ،الشام إىل طالب أبو بك خرج حني الطريق يف ضاال   وجدك :وقيل للنظر.

ك إىل لرتدَّك بك ك عن ضاللك فأزال ،َجدِّ ك. أو عمِّ  جدِّ

َنَٰ ﴿ عيال اذ فقريا   ﴾َعٓئِل   َووََجَدكَ ﴿  (8) غ 
َ
 التجارة. ربح من لك حصل بام ﴾٨ فَأ

ا﴿ (9)  مَّ
َ
َتِيمَ  فَأ َهر   فََل  ٱَل   لضعفه. ماله عىل تغلْبه   فال ﴾٩ َتق 

ا﴿ (40) مَّ
َ
آئَِل  َوأ ْره. فال ﴾١٠ َتن َهر   فََل  ٱلسَّ  تزج 

ا﴿ (44) مَّ
َ
َمةِ  َوأ ِث   َرب َِك  بِنِع  َث  فإن ﴾١١ فََحد  ها. هبا التحدُّ ة بالنعمة املراد :يلوق شكر  ث ،النبوَّ  والتحدُّ

ها. هبا  تبليغ 

 الضحى سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الشرح سورة

 آيات ثمان وآيها كَية،م

لَم  ﴿ (4)
َ
ح   أ َ َركَ  لََك  نَش   فكان ،اخللق ودعوة احلق مناجاة وسع حتى (نوسعه )أي: نفَسْحه   أملْ  ﴾١ َصد 

َكم   من فيه أودعنا بام نفسحه أملْ  أو حارضا . غائبا   نا بام أو اجلهل. ضيق عنه وأزلنا احل   بعد الوحي تلقي لك يرسَّ

 ما إىل إشارة إنه :وقيل .(ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل وصل الذي الفضل هبذا نعيش كلُّنا قول:)أ عليك يشقُّ  كان ما

باه يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتى والسالم الصالة عليه جربيل أن» روي  ثم فغسله قلبه فاستخرج ،امليثاق يوم أو ص 

 البخاري يف ثابت املعراج عند الصدر شق حديثو تعاىل، اهلل رمحه مسلم صحيح يف مروية الرشيف الصدر شق حادثة] «وعلام   إيامنا   مأله

 .[تعاىل اهلل رمحه

نَا﴿ (1) َركَ  َعنَك  َووََضع  بأك ﴾٢ وِز   الثقيل. (محلك )أي: ع 
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ِيٓ ﴿ (1) نَقَض  ٱَّلَّ
َ
َركَ  أ  كان ما أو ،الوحي تلقي من أو ،حريته أو احلمل ثقل من (أثقله )أي: ﴾٣ َظه 

هيم إرصارهم من أو ،إرشادهم عن العجز مع قومه ضالل من يرى  اإليامن. إىل دعاهم حني إيذائه يف وتعدِّ

نَا﴿ (1)  َركَ  لََك  َوَرَفع  ة ﴾٤ ذِك  ها. بالنبوَّ  باسمه والسالم الصالة عليه اسَمه َقَرنَ  أنْ  مثل   رفع   وأيُّ  وغري 

 وخاطبه ،عليه صالةبال املؤمنني وأمر ،مالئكته يف عليه وصىل ،طاعَته طاعَته وَجَعَل  ،الشهادة كلمتي يف تعاىل

 .ملسو هيلع هللا ىلص باأللقاب

ِ  َمعَ  فَإِنَّ ﴿ (1) نقض والوزر   ،الصدر كضيق ﴾ٱل ُعِس  ا﴿ وإيذائهم القوم وضالل ،للظَّهر الم   ﴾٥ يُِس  

ك. ما (أصابك )أي: عراك إذا تعاىل اهلل َرْوح من سئتي فال والطاعة، لالهتداء والتوفيق والوضع، كالرشح،  يغمُّ

ِ  َمعَ  إِنَّ ﴿ (6) ا ٱل ُعِس  . أو ،للتأكيد تكرير   ﴾٦ يُِس   رْسَ ال بأن َوَعَده   استئناف   كثواب آخر؛ بي رس   متبوع   ع 

 تعاىل. اهلل رمحهم والبيهقي واحلاكم الرزاق عبد رواه] «ي رَسْين عرس   يغلَب  لن» :والسالم الصالة عليه قوله وعليه اآلخرة.

ف العرس فإن [جيد نادهإس :وقال تعاىل، اهلل رمحه قتادة عن الباري فتح ويف ر ويرسا   ،يتعدد فال معرَّ  يراد أن فيحتمل منكَّ

 باألول. أريد ما يغاير فردا   بالثاين

َت  فَإِذَا﴿ (7)  النعم من عليك عددنا ملا شكرا   العبادة يف فاتعْب  ﴾٧ فَٱنَصب  ﴿ التبيلغ من ﴾فَرَغ 

 الصالة من َفَرْغَت  َفإ ذا أو ،العبادة يف فانصب الغزو من فرغت فإذا :وقيل اآلتية. النعم من ووعدناك ،السالفة

 بالدعاء. فانصب

 إسعافك. عىل وحده القادر فإنه ،غريه تسأْل  وال ،بالسؤال ﴾٨ فَٱر َغب َرب َِك  ِإَوَلَٰ ﴿ (8)

 االنرشاح سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 التني سورة

 آيات ثمان وآيها ،فيها تف خم

ي تُونِ  َوٱِل ِيِ ﴿ (4)  هام ﴾١ َوٱلزَّ  بني من خصَّ

 لطيف وغذاء ،طيبة فاكهة التني ألن بالقَسم الثامر

 فاكهة والزيتون النفع. كثري ودواء ،اهلضم ُسيع

 أنه مع ،املنافع كثري لطيف دهن وله ،ودواء وإدام

 املراد :وقيل كاجلبال. فيه دهنية ال حيث ينبت قد

سة األرض من جبالن هبام  دمشق مسجدا أو ،املقدَّ

 الَبَلدان. أو ،املقدس وبيت

 الذي اجلبل يعني ﴾٢ ِسينِيَ  َوُطورِ ﴿ (1)

 جل ربَّه والسالم ةلصالا عليه موسى عليه ناجى

 الذي للموضع اسامن وَسْيناءَ  ﴾ِسينِيَ ﴿و وعال.

 فيه. هو

ََِلِ  َوَهََٰذا﴿ (1) ِميِ  ٱِل 
َ  أو اآلمن. :أي ﴾٣ ٱۡل 

. من فيه َيأَمن   فيه؛ املأمون فها مكة به واملراد َدَخَله   تعاىل. اهلل رشَّ

نَا لََقد  ﴿ (1)  نَسَٰنَ  َخلَق  ِ
  ِفٓ ﴿ اجلنَس  به يريد ﴾ٱۡل 

َ
َسنِ أ وِيم   ح  ؛ ﴾٤ َتق  صَّ  بأن تعديل   القامة بانتصاب خ 

 املمكنات. سائر ونظائر الكائنات خواصِّ  واستجامع الصورة وحسن

َنَٰهُ  ُثمَّ ﴿ (1) َفَل  َرَدد  س 
َ
 العمر. أرذل هو :وقيل النار. أهل من جعلناه بأنْ  ﴾٥ َسَٰفِلِيَ  أ

ِينَ  إِلَّ ﴿ (6) َٰ  وََعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ رن  فَلَُهم   لَِحَٰتِ ٱلصَّ ج 
َ
ُ  أ نُون   َغۡي  َمنُّ  ال أو ينقطع. ال ﴾٦ َمم   عليهم. به ي 

بَُك  َفَما﴿ (7)  ِ بك يشء فأيُّ  :أي ﴾يَُكذ  دُ ﴿ نطقا   أو داللة   - والسالم الصالة عليه - حممد يا يكذِّ  َبع 
ِينِ   الدالئل؟ هذه ظهور بعد باجلزاء ﴾٧ بِٱِل 

لَي َس ﴿ (8)
َ
ُ  أ كَ  ٱّللَّ ح 

َ
 اخللق من ذلك فعل الذي أليس :واملعنى َسبق. ملا حتقيق   ﴾٨ ٱل َحَِٰكِميَ  مِ بِأ

نيَ  ب َأْحَكم   والردِّ  عادة عىل قادرا   كان كذلك كان ومن وتدبريا ؟ صنعا   احْلاك م   مرارا . مرَّ  ما عىل واجلزاء اإل 

 التني سورة يف تعاىل اهلل محهر البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 اِل ِيِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

 چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

 

 الَعلَقِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ

گگگگککککڑڑژژڈڈ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ۓۓےےھھھھہہہہۀۀڻ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ەئائائىىېېېېۉۉ

 ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ
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¬ 
 العلق سورة

 آية عرشة تسع وآيها مكَية،

 (4) ﴿ 
 
مِ  ٱق َرأ ِ ﴿ به مستعينا   أو ،وتعاىل سبحانه باسمه مفتتحا   القرآن اقرأ :أي ﴾َرب َِك  بِٱس   ﴾١ َخلَقَ  يٱَّلَّ

  كلَّ  خلق الذي أو اخلَلق. له يالذ :أي
 
 وجوب عىل وأدلُّ  وتدبريا   صنعا   وأظهر أرشف هو ما أفردَ  ثم .يشء

  :تعاىل فقال القراءة من املقصودة العبادة

نَسَٰنَ  َخلَقَ ﴿ (1) ِ
ا .(الغليظ الدم من اليسرية القطعة وهي علقة؛ َجع) ﴾٢ َعلَق   ِمن   ٱۡل   أول كان ولمَّ

 حكمته. وكامل قدرته وفرط وجوده عىل يدل ما أوال   نزل وتعاىل سبحانه اهلل معرفة الواجبات

 (1) ﴿ 
 
 ﴿ :له قيل ملَّا ولعله الصالة. يف أو للتبليغ والثاين ،مطلق   األول أو للمبالغة. تكرير   ﴾ٱق َرأ

 
 ٱق َرأ

مِ   ﴿ :له فقيل ،بقارئ أنا ما :فقال ﴾َرب َِك  بِٱس 
 
َرمُ  َوَربَُّك  ٱق َرأ ك 

َ  فإنه ،كريم كل عىل الكرم يف الزائد ﴾٣ ٱۡل 

نعم وتعاىل سبحانه َوض   بال ي  ف غري من وحيلم ،ع   احلقيقة. عىل وحده الكريم هو بل ،ختوُّ

ِي﴿ (1)  البعيد. به وي علَّم العلوم   به لتقيَّد ،بالقلم اخلطَّ  :أي ﴾٤ بِٱل َقلَمِ  َعلَّمَ  ٱَّلَّ

نَسَٰنَ  َعلَّمَ ﴿ (1) ِ
لَم   لَم   َما ٱۡل   وإن القراءة فيعلِّمك ،اآليات وإنزال الدالئل ونصب   الق وى ب خْلق   ﴾٥ َيع 

دَ  وقد قارئا . تكن مل  أخسِّ  من َنْقل ه   من عليه أنعم مل ا إظهارا   ومنتهاه اإلنسان أمر مبدأ وتعاىل سبحانه عدَّ

 ما عىل نبَّه ثم ،عقال   معرفته عىل يدلُّ  ما إىل ال  أوَّ  وأشار ،ألكرميته وحتقيقا   لربوبيته تقريرا   أعالها إىل املراتب

 سمعا . عليها يدلُّ 

 (6) ﴿ ٓ نَسَٰنَ  إِنَّ ﴿ عليه الكالم لداللة ي ذكر مل وإنْ  بطغيانه، تعاىل اهلل بنعمة كفر ملن ردع   ﴾ََكَّ ِ
َغى  ٱۡل   .﴾٦ ََلَط 

ن﴿ (7)
َ
َنى  رََّءاهُ  أ تَغ   نفسه. رأى :أي ﴾٧ ٱس 

َعى  َرب َِك  إَِلَٰ  إِنَّ ﴿ (8)  الطغيان. عاقبة من وحتذيرا   هتديدا   لإلنسان اخلطاب   ﴾٨ ٱلرُّج 

رََءي َت ﴿ (40ـ9) 
َ
ِي أ ا ٩ َين َهَٰ  ٱَّلَّ ى  إِذَا َعب د   - ملسو هيلع هللا ىلص – حممدا   رأيت   لو :قال ،جهل أيب يف نزلت ﴾١٠ َصلَّ

 إن :فقال َلَك؟ ما :له فقيل (هاعتزم قد كان عام رجع )أي: عقبيه عىل نكص ثم فجاءه ،عنقه لوط ئت ساجدا  

 :واألجنحة ،اخلوف :اهلول) [تعاىل اهلل رمحه مسلم اإلمام أخرجه] فنزلت ؛وأجنحة وَهْوال   نار من خلندقا   وبينه بيني

 .(السالم عليهم املالئكة أجنحة

رََءي َت ﴿ (41ـ44)
َ
و   ١١ ٱل ُهَدىى  ََعَ  ََكنَ  إِن أ

َ
َمرَ  أ

َ
َوىى  أ رَءَ  ١٢ بِٱِلَّق 

َ
َب  إِن ي َت أ ى  َكذَّ لَم   ١٣ َوتََولَّ

َ
لَم أ نَّ  َيع 

َ
 بِأ

 َ ْين :واملعنى .﴾١٤ يََرىَٰ  ٱّللَّ  فيام هدى عىل الناهي ذلك كان إن صالته عن تعاىل اهلل عباد بعض ينهى عمن أخرب 

 والتويلِّ  للحق بالتكذي عىل كان إن أو ،يعتقده كام األوثان عبادة من به يأمر فيام ب التَّْقوى آمرا   أو ،عنه ينهى

نْ  أحواله عىل ويطلع يرى، اهلل بأن يعلم أمل ،تقول كام الصواب عن داه م  ي َأَرَأْيَت  املعنى :وقيل وَضالل ه. ه   الَّذ 

ب   والناهي ،بالتقوى آمرا   اهلدى عىل واملنهيُّ  ،يصيل َعْبدا   َينْهى  اخلطاب :وقيل ذا! من أعجب   فام ،متولر  مكذِّ
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 ،أخرى واآلخر مرة هذا ُياطب ،اخلصامن حرضه الذي كاحلاكم وتعاىل سبحانه فإنه كافر؛ال مع الثانية يف

ين كافر! يا :قال وكأنه ْ  أتنهاه؟ بالتقوى أمرا   وتعاىل سبحانه اهلل إىل ودعاؤه هدى   صالته كان إن أخرب 

َۢا﴿ فيه هو عام ﴾يَنتَهِ  لَّم   لَئِن﴿ للناهي ردع   ﴾ََكَّ ﴿ (41) َفَع  )أي: بناصيته لنأخذن ﴾١٥ اِصيَةِ بِٱنلَّ  لَنَس 

 بشدة. وجذبه اليشء عىل القبض :والسفع   النار. إىل هبا ولنسحبنه (برأسه

 للمبالغة. املجازي اإلسناد عىل لصاحبها ومها واخلطأ، بالكذب وَصَفها ﴾١٦ َخاِطئَة   َكَِٰذبَة   نَاِصيَة  ﴿ (46)

عُ ﴿ (47) ينوه.ل   ناديه أهَل  :أي ﴾١٧ نَادِيَُهۥ فَل يَد   القوم. فيه (جيتمع )أي: ينتدي الذي املجلس وهو ي ع 

 :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول له فاغَلظَ  أهنََك؟ أملْ  :فقال يصيل وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول مرَّ  - اهلل لعنه - جهل أبا أنا روي

د ين  فنزلت. ناديا ؟ الوادي أهل أكثر وأنا أهتدِّ

عُ ﴿ (48) بَانِيَةَ  َسنَد  وه ﴾١٨ ٱلزَّ رُّ  النار. إىل لَيج 

هُ  َل ﴿ للناهي أيضا   ردع   ﴾ََكَّ ﴿ (49) مْ  ﴾َوۤۡدُجۡسٱ﴿ طاعتك عىل أنت اثبْت  :أي ﴾تُِطع   عىل وداو 

ََتِب۩﴿ سجودك ْب  ﴾١٩ َوٱق   اإلمام أخرجه] «سجد إذا ربه إىل العبد يكون ما أقرب» :احلديث ويف ربك. إىل وتقرَّ

 .[تعاىل اهلل رمحه مسلم

 العلق سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين خالصاست تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 



 4108  الثالثون اجلزء            البينة ــ القدر سورة  

¬ 
 القدر سورة

 آيات مخس وآيها ،فيها خمتف 

(4) ﴿ ٓ ا نَزل َنَٰهُ  إِنَّ
َ
رِ ٱل   ََل لَةِ ِف  أ  الضمري ﴾١ َقد 

مه للقرآن.  له شهادة   ،ذكر   غري من بإضامره فخَّ

 عن امل ْغنية   (القدر رفعة يف الشهرة )أي: بالنباهة

 وعظَّم ،إليه إنزاله أسند بأن عظَّمه كام ،الترصيح

  :تعاىل بقوله فيه أنزل الذي الوقت

ٓ ﴿ (1ـ1) ََٰك  َوَما َرى د 
َ
رِ  ََل لَةُ  َما أ َقد 

 ََل لَةُ  ٢ ٱل 
رِ ٱ َقد 
ِن   َخۡي    ل  ل ِف  م 

َ
ر   أ  بأن فيها وإنزاله ﴾٣ َشه 

 إىل اللوح من َجلة   أنزله أو فيها. بإنزاله ابتدأ

 حيصون مالئكة )وهم الَسَفَرة   عىل الدنيا السامء

نوهنا( األعامل  السالم عليه جربيل كان ثم ،ويدوِّ

 وعرشين ثالث يف نجوما   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عىل ينزله

 يف وهي فضلها؛ يف َأْنَزْلناه   عنى:امل وقيل: سنة.

يَي  أن إخفائها إىل والداعي منها. السابعة ولعلها رمضان، من األخري العرش أوتار  كثرية. ليايل يريدها من حي 

ُِِيْفَرُقِِفنيها﴿ وتعاىل: سبحانه لقوله فيها، األمور لتقدير أو لرشفها، بذلك وتسميت ها ِْمرِ ُِك 
َ
يمِ ِأ  ﴾َحكن

كر   .[1 :الدخان]
 سبيل يف السالح يلبس إُسائيليا   َذَكرَ  والسالم الصالة عليه أنه روي مل ا أو للتكثري إما األلف وذ 

َب  ،شهر ألف تعاىل اهلل  الغازي ذلك مدة من خري   هَي  يلة  ل فأ ْعطوا ،أعامهلم إليهم وتقارصت املؤمنون فعج 

 .[تعاىل اهلل رمحهام والبيهقي السيوطي ذكره]

ُل ﴿ (1) وحُ  ٱل َمَلىئَِكةُ  َتزَنَّ لت له مل ا بيان   ﴾َرب ِِهم بِإِذ نِ  فِيَها َوٱلرُّ هل  م شهر. ألف عىل ف ضِّ  ،األرض إىل وتنزُّ

م أو ،الدنيا السامء إىل أو هب  ِن﴿ املؤمنني إىل تقرُّ ر   ُك ِ  م  م 
َ
رَ  أمر   كلِّ  أجل من ﴾٤ أ دِّ  السنة. تلك يف ق 

َٰمن ﴿ (1) ر ال :أي .سالمة   إال هي ما ﴾ِهَ  َسَل  السالمة غريها يف ويقيض ،السالمة إال فيها تعاىل اهلل ي قدِّ

َٰ ﴿ املؤمنني عىل فيها يسلِّمون ما لكثرة سالم   إال هي ما أو والبالء. لَعِ  َحّتَّ رِ  َمط  َفج 
 طلوعه. :أي ﴾٥ ٱل 

 القدر سورة يف عاىلت اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 رِ الَقد   ُسوَرَُ 

¬ 

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

 ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

 

 اِلَي ِنَةِ  ُسوَرَُ 

¬ 

چچچڃڃڃڃڄڄ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

گککککڑڑژژڈڈ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ

ہہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

 ېېېۉۉۅۅۋۋ
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 4109  الثالثون اجلزء             البينة سورة  

¬ 
 البينة سورة

 آيات ثمان وآيها ،فيها خمتف 

ِينَ  يَُكنِ  لَم  ﴿ (4)  لِ  ِمن   َكَفُروا   ٱَّلَّ ه 
َ
حلاد كفروا فإهنم والنصارى؛ اليهود :أي ﴾ٱل ِكَتَٰبِ  أ  يف باإل 

نْ »و ،وتعاىل سبحانه اهلل صفات ِكِيَ ﴿ للتبيني «م  ِيَ ﴿ األصنام وعبدة   ﴾َوٱل ُمش   عام (منفصلني )أي: ﴾ُمنَفك 

َٰ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول جاءهم إذا احلق باتباع الوعد أو ،دينهم من عليه كانوا تِيَُهمُ  َحّتَّ
 
َي ِنَةُ  تَأ  عليه الرسول   ﴾١ ٱِل 

 )أي: بإفحامه والقرآن ،بأخالقه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول معجزة أو للحق. بنيِّ  م فإنه ،القرآن أو والسالم. الصالة

ى من وإسكاته( بإعجازه  به. حتدَّ

ِنَ  رَُسول  ﴿ (1)  ِ  م  ا َيت لُوا   ٱّللَّ َ   ُصُحف  َر َطهَّ  تال ملَّا لكنه أميا   كان وإن والسالم الصالة عليه والرسول ﴾٢ مُّ

ْثَل  َرة   الصحف   وكون   السالم. عليه جربيل رادامل :وقيل هلا. كالتايل كان الصحف يف ما م  َطهَّ  ال الباطل أن :م 

ها ال أهنا أو ،فيها ما يأيت رون. إال يمسُّ  املطهَّ

 باحلق. ناطقة مستقيمة مكتوبات ﴾٣ َقي َِمة   ُكتُب   فِيَها﴿ (1)

َق  َوَما﴿  (1)  ِينَ  َتَفرَّ وتُوا   ٱَّلَّ
ُ
د أو بعضهم آمن بأن ،عليه كانوا عام ﴾ٱل ِكَتََٰب  أ  وعدهم عن أو دينه. يف تردَّ

دِ  ِمنَۢ  إِلَّ ﴿ الكفر عىل باإل رصار َي ِنَةُ  َجآَءت ُهمُ  َما َبع  نَِِْواكنُوا﴿ :تعاىل كقوله فيكون ﴾٤ ٱِل  ِيَْستَْفتنُحونََِِقبُْلِِمن
ِ ينَََِِعَ ن اَِكَفُرواِاّل  اِجاَءُهمِِْفَََم   وبني بينهم اجلمع بعد الكتاب لأه وإفراد .[89 :البقرة] ﴾بنهِنَِكَفُرواَِعَرفُواِم 

قوا ملَّا وأهنم ،حاهلم شناعة عىل للداللة املرشكني  أوىل. بذلك غريهم كان علمهم مع تفرَّ

(1) ﴿ ٓ ِمُرٓوا   َوَما
ُ
بُُدوا   إِلَّ ﴿ فيها بام كتبهم يف :أي ﴾أ َ  َِلَع  ِينَ  ََلُ  ُُّم لِِصيَ  ٱّللَّ  ﴾ُحنََفآءَ ﴿ به يرشكون ال ﴾ٱِل 

لَوَََٰ  َويُقِيُموا  ﴿ الزائغة عقائدال عن مائلني تُوا   ٱلصَّ ََ   َويُؤ  َكوَٰ فوا ولكنهم ﴾ٱلزَّ َٰلَِك ﴿ وَعَصْوا حرَّ  ﴾٥ ٱل َقي َِمةِ  دِينُ  َوَذ

 القيِّمة. امللَّة دين

ِينَ  إِنَّ ﴿ (6) لِ  ِمن   َكَفُروا   ٱَّلَّ ه 
َ
ِكِيَ  ٱل ِكَتَٰبِ  أ ٓ   َخَِِٰلِينَ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِف  َوٱل ُمش   يف أو القيامة. يوم :أي ﴾فِيَها

 فلعله ،نوعه يف اشرتاكهام يوجب ال العذاب جنس يف الفريقني واشرتاك   ذلك. يوجب ما ملالبستهم ،احلال

َلىئَِك ﴿ كفرمها لتفاوت ُيتلف و 
ُ
 اخلليقة. :أي ﴾٦ ٱل ََبِيَّةِ  َۡشُّ  ُهم   أ

ِينَ  إِنَّ ﴿ (7)  َٰلَِحَٰتِ  وََعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ و   ٱلصَّ
ُ
ُ  ُهم   َلىئَِك أ  خلقها التي اخلليقة خري هم )أي: ﴾٧ ٱل ََبِيَّةِ  َخۡي 

  .(]املقتطف[ األبرار السعداء وهم تعاىل، اهلل



 4140  الثالثون اجلزء           العاديات ــ الزلزلة سورة  

َُٰت  َرب ِِهم   ِعندَ  َجَزآؤُُهم  ﴿ (8) ن   َجنَّ  َُت رِي َعد 
ن َهَٰرُ  ََت تَِها ِمن

َ ٓ  َخَِِٰلِينَ  ٱۡل  ا   فِيَها بَد 
َ
ُ  رَِّضَ  أ  ٱّللَّ

 جزائهم عىل زيادة هلم يكون بام تئنافاس ﴾َعن ُهم  

 أمانيهم أقىص بلَّغهم ألنه ﴾َعن ُه   َورَُضوا  ﴿

َٰلَِك ﴿  لَِمن  ﴿ والرضوان اجلزاء من املذكور   :أي ﴾َذ
 والباعث األمر َمالك   اخلشية فإن ﴾٨ َربَُّهۥ َخِشَ 

 خري. كل عىل

 والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 البينة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من

 ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر

¬ 
 الزلزلة سورة

 آيات ثمان وآيها ،فيها خمتف 

ۡرُض  ُزل زِلَتِ  إِذَا﴿ (4) 
َ  ﴾١ زِل َزالََها ٱۡل 

ر اضطراهبا  الثانية. أو األوىل فخةالن عند هلا املقدَّ

 احلكمة. يف هبا الالئق أو هلا. املمكن أو

رََجتِ ﴿ (1) خ 
َ
ۡرُض  َوأ

َ ث َقالََها ٱۡل 
َ
 األموات. أو الدفائن من جوف ها يف ما ﴾٢ أ

نَسَٰنُ  َوقَاَل ﴿ (1) ِ
ْنسان   املراد :وقيل الفظيع. األمر من (يدهشهم )أي: يبهرهم مل ا ﴾٣ لََها َما ٱۡل   :باإل 

 هلا. ما يعلم املؤمن فإن ،الكافر  

ُث  يَو َمئِذ  ﴿ (1)  ِ ث ﴾َُتَد  بَارََها﴿ احلال بلسان اخللَق  حتدِّ خ 
َ
ا ألجله ما ﴾٤ أ ها. زلزاهل   :وقيل وإخراج 

َل  بام فتخرب   وتعاىل سبحانه اهلل ي نطقها م   عليها. ع 

نَّ ﴿ (1)
َ
و َحَٰ  َربََّك  بِأ

َ
ث :أي ﴾٥ لََها أ  أو األخبار. عىل دلَّ  ما فيها أحَدَث  نبأ ،هلا ربك إحياء بسبب حتدِّ

 هبا. َأنطقها

ُدرُ  يَو َمئِذ  ﴿ (6) تَات ا﴿ املوقف إىل القبور من خمارجهم من ﴾ٱنلَّاُس  يَص  ش 
َ
قني ﴾أ  مراتبهم بحسب متفرِّ

ا  ﴿ و  َمَٰلَُهم   ل ُِۡيَ ع 
َ
 أعامهلم. جزاءَ  ﴾٦ أ

َمل   َفَمن﴿ (7) ة   ِمث َقاَل  َيع  ا﴿ (قليال   شيئا   يعمل فمن )أي: ﴾ذَرَّ  .(]النسفي[ جزاءه يرَ  )أي: ﴾٧ يََرهُۥ َخۡي  

َمل   َوَمن﴿  (8) ة   ِمث َقاَل  َيع  ا ذَرَّ  ،الكفر من عليه هو ما عىل ومات كافرا   كان إذا )أقول: ﴾٨ يََرهُۥ َۡش  

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ل   ُسوَرَُ  َزلَةِ الزَّ
¬

ڦڦڦڤڤڤڤٹ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڍڍڇڇڇڇچچچ

ژژڈڈڎڎڌڌ

 گگگککککڑڑ

 

 الَعادِيَاتِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڱڱڱڳڳڳڳگ

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ۓۓےےھھھھہہ

 ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ
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 4144  الثالثون اجلزء           العاديات ــ الزلزلة سورة  

ْض  يتْب  ومل مسلام   كان وَمنْ  به شاء وإن عنه عفا شاء إن ،ربه إىل أمره نفوِّ  وسيئة الكافر حسنة ولعل .(عذَّ

 «َمنْ » أو واملغفرة. اإلحباط بعدم وطةمرش اآلية :وقيل والعقاب. الثواب نقص يف تؤثران الكبائر عن املجتنب

 .«َأْشتاتا  » :لقوله ،باألشقياء والثانية ،بالسعداء خمصوصة   األوىل

 الزلزلة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 العاديات سورة

 آية عرشة إحدى وآيها ،فيها خمتف 

ا َوٱل َعَِٰدَيَٰتِ ﴿ (4)   عند اأنفاسه صوت وهو ضبحا ؛ فتضبح تعدو الغزاة ب َخْيل سبحانه أقَسمَ  ﴾١ َضب ح 

 .(برسعة امليش وهو) الَعْدو  

َٰتِ ﴿ (1) ا فَٱل ُمورَِي ح  يراء النار. توري فالتي ﴾٢ قَد   النار. إخراج :واإل 

ري   ﴾فَٱل ُمغِيَرَٰتِ ﴿ (1)
غ  ا﴿ العدوِّ  عىل أهل ها ي   وقته. يف :أي ﴾٣ ُصب ح 

نَ ﴿ (1) ثَر 
َ
ا﴿ الوقت بذلك ﴾بِهِۦ﴿ فهيَّجنَ  ﴾فَأ ع   .صياحا   أو غبارا . ﴾٤ َنق 

نَ ﴿ (1) طنَ  ﴾بِهِۦ فَوََسط  . أو الوقت. بذلك فتوسَّ ا﴿ بالنَّْقع   أو بالَعْدو   األعداء. َجوع من ﴾٥ ََج ع 

تمل نَّ  إْثرَ  العادية بالنفوس القَسم   يكون أن وحي 
 درجات إىل االرتفاع طريق يف املسارعة الساعية )أي: َكامهل 

يات ﴾،الكامل  ،القدس أنوار مبدأ هلنَّ  ظهر إذا والعادات اهلوى عىل واملغريات ،املعارف أنوار بأفكارهنَّ  امل ور 

 العليني. َجوع من ََجْعا   ب ه   َفَوَسْطنَ  شوقا   ب ه   َفَأَثْرنَ 

نَسَٰنَ  إِنَّ ﴿ (6) ِ
 القَسم. جواب وهو ،لبخيل أو ،لعاص أو ،َلَكفور ﴾٦ لََكنُود   لَِرب ِهِۦ ٱۡل 

َٰ  ِإَونَُّهۥ﴿ (7) َٰلَِك  ََعَ  أن أو ،عليه أثره لظهور نفسه عىل يشهد ﴾٧ لََشِهيد  ﴿ كنوده عىل نساناإل   وإن ﴾َذ

 وعيدا . فيكون ،لشهيد كنوده عىل وتعاىل سبحانه اهلل

ِ  ِإَونَُّهۥ﴿ (8) ِ  ِۡلُب  َۡي 
 فيه. مبال غ   َلقوي   أو ،َلبخيل   ﴾٨ لََشِديدن ﴿ املال ﴾ٱۡل 

فََل ﴿ (9)
َ
لَمُ  أ َِثَ  إِذَا َيع  ُقبُورِ  ِف  َما﴿ ب ع َث  ﴾ُبع 

 املوتى. من ﴾٩ ٱل 
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َل ﴿ (40) ِ ال   َج  عَ  ﴾وَُحص  َصَّ  أو ،الصحف يف حم 

يِّزَ  ُدورِ  ِف  َما﴿ م  . أو خري   من ﴾١٠ ٱلصُّ  رشر

 القيامة يوم وهو ﴾يَو َمئِذ   بِِهم   َربَُّهم إِنَّ ﴿ (44)

﴿ َۢ َبُِۡي وا وما أعلنوا بما عال مُ  ﴾١١ ۡلَّ  ،أَُسُّ

 عليه. فيجازهيم

 والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل مدبح تمَّ 

 العاديات سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من

 ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر

¬ 
 القارعة سورة

 آية عرشة إحدى وآيها مكَية،

ٓ  ٢ ٱل َقارَِعةُ  امَ  ١ ٱل َقارَِعةُ ﴿ (1ـ4)   َوَما
ََٰك  َرى د 

َ
 عند«احلاقة» يف بيانه سبق ﴾٣ ٱل َقارَِعةُ  َما أ

ْدراكََِِوماِ*ِاْْلَاق ةَُِِماِ*ِاْْلَاق ةُِ﴿ :وعال جل قوله
َ
ِأ

 .[1ـ4 ]احلاقة: اْْلَاق ُة﴾َِما

 واضطراهبم. ارهموانتش وذ لَّتهم كثرهتم يف ﴾٤ ٱل َمب ثُوثِ  َكٱل َفَراِش  ٱنلَّاُس  يَُكونُ  يَو مَ ﴿ (1)

بَاُل  َوتَُكونُ ﴿ (1) ِ
نِ  ٱۡل  ق   ،املندوف ﴾٥ ٱل َمنُفوِش ﴿ األلوان ذي كالصوف ﴾َكٱل عِه  تفرُّ

 أجزائها ل 

 اجلو. يف وتطايرها

ا﴿ (6) مَّ
َ
َٰزِينُُهۥ َثُقلَت   َمن فَأ حت بأن ﴾٦ َمَو  حسناته. أنواع مقادير ترجَّ

اِضيَة  ﴿ عيش يف ﴾ِعيَشة   ِف  َفُهوَ ﴿ (7)  مرضية. أو رضا. ذات ﴾٧ رَّ

ا﴿ (8) مَّ
َ
ت   َمن   َوأ َٰزِينُُهۥ َخفَّ عَبأ حسنة له يكن مل بأن ﴾٨ َمَو حت أو هبا. ي   حسناته. عىل سيئاته ترجَّ

ُهۥ﴿ (9) مُّ
ُ
  :تعاىل قال ولذلك ،أسامئها من واهلاوية   املحرقة. النار فمأواه ﴾٩ َهاوِيَة   فَأ

(40) ﴿ ٓ ََٰك  َوَما َرى د 
َ
 .﴾١٠ هِيَه   َما أ

   ذات ﴾١١ َحاِميَُۢة نَارن ﴿ (44)
 .احلرارة( شديدة )أي: ىمح 

 القارعة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ
 

 الَقارَِعةِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

ڤڤٹٹٹٹٿ

ڦڦڦڦڤڤ

ڃڃڃڃڄڄڄڄ

ڇڇڇڇچچچچ

 ژڈڈڎڎڌڌڍڍ

 

 اِلََّكثُرِ  ُسوَرَُ 

¬ 

گگککککڑڑژ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

ۀۀڻڻڻڻںں

 ےھھھھہہہہ
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¬ 
 التكاثر ةسور

 آيات ثمان وآيها ،فيها خمتف 

َُٰكمُ ﴿ (4)  ل َهى
َ
 بالكثرة. التباهي ﴾١ ٱِلََّكثُرُ ﴿ َشَغلكم ﴾أ

(1) ﴿ َٰ ُتمُ  َحّتَّ تم األحياء عدد استوعبتم إذا ﴾٢ ٱل َمَقابِرَ  ُزر   عن عربَّ  باألموات. فتكاثْرتم املقابر إىل رص 

 عبد بنو فكثرهم ،بالكثرة تفاخروا سهم وبني مناف عبد بني أن روي املقابر. بزيارة املوتى ذكر إىل انتقاهلم

ونا ،اجلاهلية يف أهلكنا البغي إن :سهم بنو فقال ،(بالكثرة غلبوهم )أي: مناف  واألموات باألحياء فعادُّ

 :معناه :وقيل واملبالغة. للتعظيم - الدين أمر من َيعنيهم ما وهو - عنه امل لهى حذف وإنام سهم. بنو فكثرهم

م  أَ  ر   هْلاك   وهو لكم؛ أهمُّ  هو عام الدنيا طلب يف أعامَركم مضيِّعني وق ربتم متُّمْ  أن إىل واألوالد باألموال التَّكاث 

 املوت. عن عبارة القبور زيارة فتكون ألخراكم. السعي  

ه َجيع   يكون ال أن له ينبغي العاقل أن عىل وتنبيه ردع   ﴾ََكَّ ﴿ (1)  عاقبة فإن ،اللدني سعي ه ومعظم   مهِّ

لَُمونَ  َسو َف ﴿ وحرسة وبال   ذلك  من وينتبهوا ليخافوا إنذار   وهو وراءكم. ما عاينتم إذا رأي كم خطأَ  ﴾٣ َتع 

 غفلتهم.

لَُمونَ  َسو َف  ََكَّ  ُثمَّ ﴿ (1)   األول أو ،األول من أبلغ الثاين أن عىل داللة «ث مَّ » ويف للتأكيد. تكرير   ﴾٤ َتع 

 النشور. عند والثاين قربال يف أو املوت عند

لَُمونَ  لَو   ََكَّ ﴿ (1) َقِيِ  ِعل مَ  َتع   َكع ْلمكم أي - اليقني األمر علم أيديكم بني ما تعلمون لو :أي ﴾٥ ٱَل 

 .(حقيقته ت عرف ال )أي: ي كتنه وال يوصف ال ما َلَفَعلتم أو ،غريه عن ذلك لَشَغلكم - تستيقنونه ما

ُونَّ ﴿ (6) َِحيمَ  لَََتَ َق  ﴾٦ ٱۡل  د ،حمذوف قَسم   جواب وهو الوقوع. حمقَّ  ما به وأوضح الوعيد به أكَّ

. إهبامه بعد منه أنذرهم  تفخيام 

ُونََّها ُثمَّ ﴿ (7)  ْتُهمِ﴿إنَذا :األوىل أو للتأكيد. تكرير   ﴾لَََتَ
َ
ََكنِ ِِمنَِرأ ﴾ِم  يد   إذا :والثانية ،[41 :الفرقان] بَعن

َ ﴿ اإلبصار   وبالثانية عرفة  امل باألوىل املراد أو َوَردوها. َقِيِ  َعي   فإن ،اليقني نفس هي التي الرؤية :أي ﴾٧ ٱَل 

 اليقني. مراتب أعىل املشاهدة علم

 ،دينه عن دنياه أهلاه من بكل خمصوص واخلطاب أهلاكم. الذي ﴾٨ ٱنلَّعِيمِ  َعنِ  يَو َمئِذ   لُنَّ   َ لَتُس   ُثمَّ ﴿ (8)

يم  
ن :يلوق يشغله. بام خمصوص والنَّع   بالكفار. خمصوصة اآلية :وقيل شكره. عن ي سأل كل   إذ ،يعامَّ

 التكاثر سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 العصر سورة

 آيات ثالث وآيها مكَية،

(4) ﴿ ِ  بصالة سبحانه أقَسمَ  ﴾١ َوٱل َعَص 

ة بعرص أو ،لفضلها العرص  الشتامله بالدهر، أو ،النبوَّ

 إليه يضاف ما بنفي والتعريض   ،األعاجيب عىل

 اخلرسان. من

نَسَٰنَ  إِنَّ ﴿ (1) ِ
 لفي الناس إن ﴾٢ ُخِس    لَِف  ٱۡل 

 مطالبهم. يف أعامرهم ورصف عيهممسا يف خرسان

ِينَ  إِلَّ ﴿ (1)  َٰلَِحَِٰت  وََعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱَّلَّ  ﴾ٱلصَّ

 األبدية باحلياة ففازوا بالدنيا، اآلخرة اشرتوا فإهنم

ا  ﴿ الرسمدية والسعادة َق ِ  َوتََواَصو   الثابت ﴾بِٱۡل 

حُّ  ال الذي
 عمل أو اعتقاد من إنكاره َيص 

ا  ﴿ ِ بِٱ َوتََواَصو  َب   ،احلق عىل أو ،املعايص عن ﴾٣ لصَّ

 وتعاىل سبحانه ولعلَّه عباده. به تعاىل اهلل َيبلو ما أو

 ببيان اكتفاء   اخلرسان دون الربح سبب ذكر إنام

دَّ  ما عدا ما بأن وإشعارا   املقصود، ، ونقص   خرس إىل يؤدي ع  ما ؛ أو حظر . اخلرس جانب يف اإلهبام فإن تكرُّ  كَرم 

 العرص سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
ِآيات تسع وآيها مكَية، ـِاهلمزة سورة

َُّمَزة   ُهَمَزة   ل ُِك ِ  َوي ل  ﴿ (4)  الناس أعراض من الكرس يف فشاعا ،الطعن :واللَّْمز   ،الكرس :اهل َمز   ﴾١ ل

ْش  منه َحكفي ْض  ،باألضاحيك يأيت الذي وهو فيهم. والطعن  كان فإنه ،رشيق بن األخنس يف ونزوهلا َتم.وي 

غيابا    .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوَل  واغتيابه املغرية بن الوليد يف أو ،م 

ِي﴿ (1) َدهُۥوَعَ  َمال   ََجَعَ  ٱَّلَّ ة وَجَعله ﴾٢ دَّ دَّ ة ذخرية )أي: ع  ه   أو للنوازل. (مَعدَّ ة َعدَّ  أخرى. بعد مرَّ

نَّ  ََي َسُب ﴿ (1)
َ
ۥٓ  أ هُۥ َماََلُ َِلَ خ 

َ
 عن أغفله املال حبُّ  أو اخللود. حيب كام فأحبَّه ،الدنيا يف خالدا   تركه ﴾٣ أ

َل  أو املوت ، طوَّ  لآلخرة. السعي هو امل خلَّد بأن تعريض وفيه املوت. يظن ال من عمل فعمل خملَّد، أنه حسب حتى أَمَله 

َُطَمةِ  ِف ﴿ َلي طرَحنَّ  :أي ﴾ََلُۢنبََذنَّ ﴿ حسبانه عن له ردع   ﴾ََكَّ  ﴿ (1)   أن شأهنا من التي النار يف ﴾٤ ٱۡل 

 فيها. يطرح ما كل حتطم

ِ  ُسوَرَُ   الَعَص 

¬ 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ٺٺٺٺڀڀڀ

 الُهَمَزَِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃ

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

 الفِيلِ  ُسوَرَُ 

¬ 

ڳڳگگگگککککڑ

ڻںںڱڱڱڱڳڳ

 ہہہۀۀڻڻڻ
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(1) ﴿ ٓ ََٰك  َوَما َرى د 
َ
َُطَمةُ  َما أ  اصية.اخل هذه هلا التي النار   ما ﴾٥ ٱۡل 

ِ  نَارُ ﴿  (6) ر   ال أوقَده   وما تعاىل. اهلل أوقدها التي ﴾٦ ٱل ُموقََدَُ ﴿ هلا تفسري   ﴾ٱّللَّ
ه َيْقد   يطفئه. أن غري 

لِعُ  ٱلَِّّت ﴿ (7) ف   ََعَ  َتطَّ
َ ِ   ِٱۡل  ها عليها. وتشتمل القلوب أوساط تعلو ﴾٧ َدَ  الفؤاد ألن بالذكر وختصيص 

ه البدن يف ما ألطف    األعامل. وَمنشأ العقائد حملُّ  ألنه أو ا.تأملُّ  وأشدُّ

ؤ َصَدَ   َعلَي ِهم إِنََّها﴿  (8)  ْطَبقة. ﴾٨ مُّ  م 

َدَ   َعَمد   ِف ﴿ (9) َمدَّ وَثقني :أي ﴾٩ مُّ  ت دَخل خروق فيها أخشاب وهي) املقاطر مثل ممدودة أعمدة يف م 

َعلون )أي: اللصوص فيها ي قطر التي ،(املحبوسني أرجل فيها  .(اإلبل كقطار طارا  ق جي 

 اهلمزة سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الفيل سورة

 آيات مخس يهو مكَية،

لَم  ﴿ (4) 
َ
َحَٰبِ  َربَُّك  َفَعَل  َكي َف  تَرَ  أ ص 

َ
 تلك يشهد مل وإن وهو .ملسو هيلع هللا ىلص للرسول اخلطاب ﴾١ ٱل فِيلِ  بِأ

 تذكري املراد ألن «ما» :يقل ومل «َكْيَف » :قال وإنام رآها. فكأنه أخبارها بالتواتر وسمع آثارها شاهد لكن الوقعة

 فإهنا ،والسالم الصالة عليه رسوله ورشف بيته وعزة وقدرته تعاىل اهلل علم كامل عىل الداللة وجوه من فيها ما

رهاصات من  التي السنة يف وقعت أهنا روي إذ .(بعثته قبل نبير  يد عىل اجلارية للعادة اخلارقة األمور وهي) اإل 

لد  بنى النجايش أصحمة ق َبل من اليمن ملك األرشم الصباح بن أبرهة أن وقصتها .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فيها و 

 فأغضبه ،ليال   فيها فقعد كنانة من رجل فخرج ،إليها احلاجَّ  يرصف أن وأراد ،القليس ساّمهاو بصنعاء كنيسة

َمنَّ  فحلف ،ذلك
 وعبَّأ للدخول هتيأ فلام ،أخرى وف َيلة حممود اسمه قوي   فيل   ومعه بجيشه فخرج ،الكعبة ليهد 

مَ  جيشه هوه كلام وكان ،الفيَل  قدَّ هوه وإذا ،يربح ومل َبَركَ  احلرم إىل وجَّ  ،هرول أخرى جهة إىل أو اليمن إىل وجَّ

 ،احلمصة من وأصغر العدسة من أكرب ،حجران رجليه ويف حجر منقاره يف واحد كل ،طريا   تعاىل اهلل فأرسل

 َجيعا . فهلكوا ،دبره من فيخرج الرجل رأس عىل احلجر فيقع فرتميهم

لَم  ﴿ (1)
َ
لِيل   ِف ﴿ يبهاوختر الكعبة تعطيل يف ﴾َكي َدُهم   ََي َعل   أ

رهم بأن ،وإبطال تضييع يف ﴾٢ تَض   دمَّ

 شأهَنا. وعظَّم

ر َسَل ﴿ (1) 
َ
بَابِيَل  َطۡي  ا َعلَي ِهم   َوأ

َ
. ﴾٣ أ  َجاعات 

ِن ِِبَِجاَرة   تَر ِميِهم﴿ (1) يل   م  ِ ر. طني من ﴾٤ ِسج  ؛ من :وقيل متحجِّ ْجل   أو الكبري. الدلو وهو السَّ

؛ من أو اإلرسال. وهو اإلسجال؛ لِّ ج  ن. املكتوب العذاب َجلة من ومعناه السِّ  املدوَّ

ف   فََجَعلَُهم  ﴿ (1) ُكول   َكَعص 
 
أ  حبُّه أ ك َل  أو الدود. يأكله أن وهو األكال؛ فيه وقع زرع   كورق   ﴾٥ مَّ

فرا   فبقي  .(روثا   ألقته )أي: وراثته الدواب أكلته َكت ْبن   أو منه. ص 

 الفيل سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات اينمع استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 قريش سورة

 آيات أربع وآيها مكَية،

يَلَِٰف ﴿ (4)  هو :اإليالف) ﴾١ قَُري ش   ِۡلِ

د  :واملعنى كنانة. بن النرض ولد   :ريشوق .(التعوُّ

 يعبدوه مل فإن ،حتىص ال عليهم تعاىل اهلل ن َعمَ  أن

  :ألجل فليعبدوه نعمه لسائر

لَةَ  إِۦَلَٰفِِهم  ﴿ (1) تَآءِ  رِح  ِ ي ِف  ٱلش   :أي ﴾٢ َوٱلصَّ

 ،الشام إىل الصيف ويف اليمن إىل الشتاء يف الرحلة

 (مالطعا وهي املرية؛ حيملون )أي: فيمتارون

 ويتَّجرون.

بُُدوا  ﴿ (1)  َي تِ  َهََٰذا َربَّ  فَل يَع    .﴾٣ ٱِل 

ِيٓ ﴿ (1) َعَمُهم ٱَّلَّ ط 
َ
ِن أ  :أي ﴾ُجوع   م 

حلتني. ة   به املراد :وقيل بالرِّ َيَف  فيها أكلوا شدَّ  اجل 

ِن   وََءاَمنَُهم﴿ والعظام  خوف   من :أي ﴾٤ َخو ف   م 

 (لسلبوا القتل )أي: التخطُّف   أو الفيل. أصحاب  

 ببلدهم. يصيبهم فال ،اجلذام أو ومسايرهم. بلدهم يف

 قريش سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 ناملاعو سورة

 آيات سبع وآيها ،فيها خمتف 

رََءي َت ﴿ (4)
َ
ِي﴿ التعجب معناه استفهام   ﴾أ ُب  ٱَّلَّ ِ ِينِ  يَُكذ   اإل سالم. أو باجلزاء ﴾١ بِٱِل 

َٰلَِك ﴿  (1) ِي فََذ َتِيمَ  يَُدعُّ  ٱَّلَّ  عريانا   فجاءه ،ليتيم وصيا   كان ،جهل أبو وهو عنيفا ؛ دفعا   يدفعه ﴾٢ ٱَل 

 أو املغرية. بن الوليد أو بعصاه. فقرعه ،حلام   يتيم   فسأله َجزورا   َنَحرَ  ،سفيان أبو أو فدفعه. نفسه مال من يسأله

 خيل.بَ  منافق

َٰ ﴿ وغرَيهم أهله ﴾ََيُضُّ  َوَل ﴿ (1) ِكيِ  َطَعامِ  ََعَ  باجلزاء. اعتقاده لعدم ﴾٣ ٱل ِمس 

ِينَ  ٤ ل ِل ُمَصل ِيَ  فََوي ل  ﴿  (1ـ1)  هبا. مبالني غري غافلون :أي ﴾٥ ُهونَ َسا َصَلتِِهم   َعن ُهم   ٱَّلَّ

 ش  قَُري   ُسوَرَُ 

¬ 

پپٻٻٻٻٱ

ٺٺڀڀڀڀپپ

 ٿٿٿٿٺٺ

الَماُعونِ  ُسوَرَُ 
¬

ڤڤڤٹٹٹٹ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

چچچچڃڃڃڃ

 ڌڌڍڍڇڇڇڇ

 

 الَكوثَرِ  ُسوَرَُ 

¬ 

 ڑڑژژڈڈڎڎ

 گکککک
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ِينَ ﴿ (6) ونَ  ﴾٦ يَُرآُءونَ  ُهم   ٱَّلَّ ر  وهم أعامهلم الناس ي   عليهم. الثناءَ  لري  

نَُعونَ ﴿ (7) َتعاَور ما أو الزكاَة. ﴾٧ ٱل َماُعونَ  َويَم   كالفأس بينهم؛ تداوله الناس اعتاد ما )أي: العادة يف ي 

 الصالة عن فالسهو   والتوبيخ للذم املوجب الدين ضعف من باليتيم املباالة عدم كان إذا :واملعنى .(والدلو

 ،بذلك أحقُّ  اإل سالم قنطرة هي التي الزكاة ومنع   ،الكفر من شعبة هو الذي والرياء   ،الدين عامد هي التي

 الويل. عليها رتب ولذلك

 املاعون سورة يف تعاىل اهلل رمحه يضاويالب تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 الكوثر سورة

 آيات ثالث وآيها مكَية،

 (4) ﴿ ٓ ا َطي َنََٰك  إِنَّ ع 
َ
ثَرَ  أ  عنه وروي لدارين.ا ورشف والعمل العلم من الكثَرة ؛ املفرطَ  اخلريَ  ﴾١ ٱل َكو 

 وأبرد اللبن من وأبيض العسل من أحىل ،كثري خري فيه ،ريب وَعَدنيه   اجلنة يف هنر   أنه» :والسالم الصالة عليه

 رمحه مسلم صحيح يف احلديث] «منه رشب من يظمأ ال ،فضة من وأوانيه ،الزبرجد حافَّتاه ،الزبد من وألنَي   الثلج من

 العظيم. القرآن أو والسالم الصالة عليه أمته علامء أو أتباعه أو أوالده :وقيل فيها. حوض :وقيل .[تعاىل اهلل

(1) ﴿ ِ مْ  ﴾لَِرب َِك  فََصل   شكرا   ،فيها املرائي عنها الساهي خالَف  ،تعاىل اهلل لوجه خالصا   الصالة عىل َفد 

نعامه َر  ﴿ الشكر ألقسام جامعة الصالة فإن ،إل  ْق  ،العرب أموال خيار هي التي الب ْدنَ  ﴾٢ َوٱَن   عىل وتصدَّ

ت وقد املتقدمة. للسورة كاملقابلة فالسورة املاعون. عنهم ويمنع يدعهم ملن خالفا   املحاويج َ  الصالة ف رسِّ

 بالتضحية. والنحر العيد بصالة

ب ََتُ  ُهوَ ﴿ أبغضك َمنْ  إن ﴾َشانِئََك  إِنَّ ﴿ (1)
َ َب  ال الذي ﴾٣ ٱۡل   ْسن  ح   وال نسل   له يبقى ال إذ ،له َعق 

، ْكر  ت ك فتبقى أنت وأما ذ  ْسن   ذريَّ يتك وح   يدخل ال ما اآلخرة يف ولك القيامة، يوم إىل فضلك وآثار   ص 

 الوصف. حتت

 الكوثر سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 الكافرون سورة

 آيات ست وآيها مكَية،

َها قُل  ﴿ (4) يُّ
َ
أ َٰفُِرونَ  َيى  كفرة   يعني ﴾١ ٱل َك

 ال أهنم منهم تعاىل اهلل علم قد ،خمصوصني

 حممد! يا :قالوا قريش من رهطا   أن روي يؤمنون.

 فنزلت. ،َسنَة   إهلك ونعبد نَة  َس  آهلَتنا تعبد   - ملسو هيلع هللا ىلص –

بُدُ  َلٓ ﴿ (1) ع 
َ
 ي ستقبَل. فيام أي: ﴾٢ تَع بُُدونَ  َما أ

نتُم   َوَلٓ ﴿ (1)
َ
َٰبُِدونَ  أ ٓ  َع بُدُ  َما ع 

َ
 فيام :أي ﴾٣ أ

 ي ستقَبل.

نَا   َوَلٓ ﴿ (1) 
َ
ا َعبِد   أ  يف :أي ﴾٤ َعبَدتُّم   مَّ

 سلف. فيام أو ،احلال

نتُم   َوَلٓ ﴿ (1)
َ
َٰبِ  أ ٓ  ُدونَ َع بُدُ  َما ع 

َ
 وما :أي ﴾٥ أ

 يكونا أن وجيوز عابده. أنا ما وقت   يف عبدتم

 أبلغ. طريقة عىل تأكيدين

 ال عليه أنتم الذي ﴾دِينُُكم   لَُكم  ﴿ (6)

 أرفضه. ال عليه أنا الذي ديني ﴾٦ دِينِ  َوِلَ ﴿ ترتكونه

 الكافرون سورة يف تعاىل اهلل رمحه بيضاويال تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 النصر سورة

 آيات ثالث وآيها ،مدنَية

ُ  َجآءَ  إِذَا﴿ (4)  ِ  نََص  ه ﴾ٱّللَّ  نرص   جنس   املراد :لوقي مكة. فتح   ﴾١ َوٱل َفت حُ ﴿ أعدائك عىل إياك إظهار 

زا   باملجيء احلصول عن عربَّ  وإنام عليهم. البالد وسائر مكة وفتح ،املؤمنني تعاىل اهلل  بأن لإل شعار ،جتوُّ

رات هة   املقدَّ ب ،هلا املعيَّنة أوقاهتا إىل األزل من متوجِّ ب وقد ،فشيئا   شيئا   منها فتقر   فكن ،وقته من النرص قر 

 لشكره. مستعدا   لوروده مرتقبا  

ي َت ﴿ (1)
َ
ُخلُونَ  ٱنلَّاَس  َوَرأ ِ  دِينِ  ِف  يَد  ا ٱّللَّ ف َواج 

َ
 واليمن والطائف مكة كأهل كثيفة؛ َجاعات ﴾٢ أ

 العرب. قبائل وسائر وهوازن

 الَكفُِرونَ  ُسوَرَُ 

¬ 

پپپپٻٻٻٻٱ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

ِ انلَّ  ُسوَرَُ   َص 

¬ 

ڃڃڃڄڄڄڄڦ

 ڇڇڇڇچچچچڃ
 

ڎڎڌڌڍڍ

الَمَسدِ  ُسوَرَُ 
¬

گککککڑڑژژڈڈ

ڱڳڳڳڳگگگ

 ڻڻڻڻںںڱڱڱ

 
 

852 0 
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دِ  فََسب ِح  ﴿ (1) ْب  ﴾َرب َِك  ِِبَم   له َفَصلِّ  أو عليه. له حامدا   ،أحد ببال ُيطر مل ما تعاىل اهلل لتيسري فتعجَّ

 محهامر الشيخان رواه] ركعات ثامن وصىل الكعبة فدخل ،باملسجد بدأ مكة دخل ملا ملسو هيلع هللا ىلص أنه روي نعمه. عىل ا  حامد

ْهه   أو .[تعاىل اهلل َلَمة كانت عام تعاىل فنزِّ . صَدَق  أنْ  عىل له حامدا   ،فيه يقولون الظَّ  تعاىل اهلل عىل َفَأْثن   أو وعَده 

هُ  ﴿ كراماإل   صفات عىل له حامدا   ،اجلالل بصفات فِر  تَغ   واستدراكا   ،لعملك واستقصارا   ،لنفسك هضام   ﴾َوٱس 

 والليلة اليوم يف اهلل ألستغفر إين» :والسالم الصالة عليه وعنه وعال. جل غريه إىل االلتفات من منك َفَرطَ  ملا

ْره   :وقيل .[تعاىل اهلل رمحهام الشيخان رواه] «مرة مئة
 عىل احلمد ثم ،احلمد عىل التسبيح وتقديم   ألمتك. استغف 

 ََكنَ  إِنَُّهۥ﴿ قبله تعاىل اهلل ورأيت إال شيئا   رأيت ما :قيل كام ،اخللق إىل اخلالق من النزول طريق عىل االستغفار
َۢا  اهلل لرسول نعي   وأنه ،مكة فتح قبل نزلت السورة أن عىل واألكثر املكلَّفني. خلق مذ استغفره مل َن ﴾٣ تَوَّابَ

 إليك نعَيْت  :فقال يبكيك؟ ما والسالم الصالة عليه فقال ،عنه تعاىل اهلل ريض العباس بكى قرأها ملا ألنه ،ملسو هيلع هللا ىلص

ك  ،الدين أمر وكامل الدعوة متام عىل لداللتها ذلك ولعلَّ  .(املوت خرب   :والنعي  ) «تقول لَكام إهنا» :فقال ،نفس 

ْكَمَُْتِِ﴿اِْلَْومَِ :تعاىل كقوله فهي
َ
ينَُكْم﴾ِلَُكمِِْأ  ،األجل لدنوِّ  تنبيه باالستغفار األمر ألن أو .[1 :ملائدةا] دن

يت وهلذا مِّ  التوديع. سورةَ  س 

 النرص سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

¬ 
 املسد سورة

 آيات مخس وآيها مكَية،

ت أو َهَلَكْت  ﴾َتبَّت  ﴿ (4) ٓ ﴿ َخرس  ِب  يََدا
َ
ه، ﴾لََهب   أ يُكمِِْتَُُْقواَِول﴿ :تعاىل كقوله نفس  يْدن

َ
ِإنَلِِبنأ

تا إنام وقيل: .[491 :البقرة] ﴾ال ْهََُكةِن صَّ رِْوَِ﴿ :عليه نزل المَُّ والسالم الصالة عليه ألنه خ  نْذن
َ
َْيتََكِِأ َِعشن

قَْربنيَِ
َ
ذا لك، تّبا   هلب: أبو فقال فأنذرهم، أقاربه ََجَعَ  [141 :]الشعراء ﴾اَْل  فنزلت به لريميه حجرا   وأخذ دعوتنا، أهل 

 بكنيته، الشتهاره - تكرمة والتكنية   - َكنَّاه وإنام وأخراه. دنياه هبام املراد وقيل: .[تعاىل اهلل رمحه البخاري اإلمام أخرجه]

، فاستكَرهَ  العزى عبد اسمه وألن ْكَره 
 ليجانس أو بحاله، أوفق الكنية كانت النار أصحاب من كان لّما وألنه ذ 

َِِاَتِذَِ﴿ :تعاىل قوله ِهَِل  نفسه. عن والثاين يداه، كسبته عام إخبار األول أو دعاء. بعد إخبار   ﴾١ َوتَبَّ ﴿ ﴾َ 

 (1) ﴿ ٓ َنَٰ  َما غ 
َ
غناء ي  نف ﴾َماَُلُۥ َعن هُ  أ  أو .(واخلسارة اهلالك )أي: التباب به نزل حني عنه املال إل 

ه أو وكْسب ه. ﴾٢ َكَسَب  َوَما﴿ له إنكار   استفهام    واألرباح (البهائم أوالد )أي: النتائج من بامله؛ مكسوب 

 أحدق وقد ،امالش طريق يف أسد   افرتسه وقد ،عتبة ولده أو ينفعه. أنه ظن الذي عمل ه أو واألتباع. والوجاهة

ل :أي َبثرة وهي) بالعدسة هلب أبو ومات .جهة( كلِّ  من به أحاطوا )أي: العري به  البدن يف خترج   ،قرحة أو دمَّ

كَ  ،معدودة بأيام بدر وقعة بعد (َصاحب ها يسلم وقلَّام ،كالطاعون  بعض استأجروا ثم ،أنتنَ  حتى ثالثا   ميتا   وت ر 

ه. طاَبَقه   الغيب عن إخبار فهو دفنوه. حتى السودان  وقوع 
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َلَٰ ﴿ (1) ا َسيَص  . ﴾٣ لََهب   ذَاَت  نَار   جهنم. نار يريد اشتعال 

تُُهۥ﴿ (1) 
َ
َرأ ََطبِ  َۡحَّالَةَ ﴿ سفيان أيب أخت َجيل أم وهي ﴾َوٱم   كانت فإهنا ،جهنم حطب يعني ﴾٤ ٱۡل 

 أو اخلصومة. نار توقد كانت افإهن النميمة أو إيذائه. عىل زوجها وحتمل ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بمعاداة األوزار حتمل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول طريق يف بالليل فتنثرها حتملها كانت فإهنا ،كبري( شوك )وهو كَس واحلَ  الشوك حزمة

ِن َحب ل   ِجيِدَها ِف ﴿ (1) َسد   م  َّا :أي ﴾٥ مَّ
َد؛ مم  سِّ ت َل. :أي م   حتمل التي احلطَّابة بصورة هلا تصوير وهو ف 

 ظهرها عىل يكون حيث ،جهنم نار يف حلاهلا بيانا   أو ،لشأهنا حتقريا   (عنقها )أي: جيدها يف وتربطها احلزمة

ة )شجرة كالزقوم جهنم؛ حطب من حزمة ربق، )نبت والرضيع النار( أهل طعام ثمرها الرائحة، كرهية مرَّ  الشِّ

ة تقربه ال  النار. من سلسلة جيدها ويف ،خل بثه( دابَّ

 املسد سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات عاينم استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 اإلخالص سورة

 آيات أربع وآيها ،فيها خمتف 

ُ  ُهوَ  قُل  ﴿ (4) َحدن  ٱّللَّ
َ
 ،لشأنل الضمري ﴾١ أ

ئل ل ما أو  هو عنه سألتموين الذي :أي ؛ملسو هيلع هللا ىلص عنه س 

 حممد يا :قالوا قريشا   أن روي إذ وعال. جل اهلل

ْف  ملسو هيلع هللا ىلص!  فنزلت ،إليه تدعونا الذي ربك لنا ص 

َحدن ﴿و .[تعاىل اهلل رمحه الرتمذي اإلمام رواه]
َ
 عىل يدل ﴾أ

ُ ﴿ دلَّ  كام ،اجلالل صفات جمامع  َجيع عىل ﴾ٱّللَّ

هَ  يكون ما احلقيقي الواحد إذ ،الكامل صفات  منزَّ

 َيستلزم وما والتعدد الرتكيب أنحاء عن الذات  

 احلقيقة يف واملشاركة والتحيُّز كاجلسمية أحَدمها؛

 الذاتية والقدرة الوجود كوجوب ،وخواصها

 لأللوهية. املقتضية التامة واحلكمة

(1) ﴿ ُ َمدُ  ٱّللَّ  )أي: إليه املصمود السيد ﴾ٱلصَّ

ه  عىل به املوصوف وهو احلوائج. يف (ليهإ املتوجَّ

ُ ﴿ لفظة وتكرير جهاته. َجيع يف إليه حمتاج عداه ما وكلُّ  ،مطلقا   غريه عن َيستغني فإنه ،اإل طالق  ﴾ٱّللَّ
 األلوهية. يستحقَّ  مل به يتصف مل من بأن لإلشعار

 ﴾٣ يُوَِل   َولَم  ﴿ عليه والفناء احلاجة المتناع عنه لفَُي  أو ي عينه ما إىل يفتقرْ  ومل جيان ْس  مل ألنه ﴾يَِِل   لَم  ﴿ (1)
 عدم. يسبقه وال يشء إىل يفتقر ال ألنه وذلك

ُۥ يَُكن َولَم  ﴿ (1) َحُدَۢ  ُكُفو ا َلَّ
َ
 غريها. أو صاحبة من (يامثله :أي) يكافئه أحد يكن ومل :أي ﴾٤ أ

 تعدل أهنا احلديث يف جاء فيها أحلد من عىل والردِّ  اإلهلية املعارف َجيع عىل قرصها مع السورة هذه والشتامل

 َعَدهَلا وَمنْ  والقصص. واألحكام العقائد بيان يف حمصورة مقاصده فإن .[تعاىل اهلل رمحه مسلم أخرجه] القرآن ثلث

 اهلل! رسول يا :قيل «َوَجَبْت » :فقال يقرؤها رجال   سمع أنه ،ملسو هيلع هللا ىلص وعنه ذلك. من بالذات املقصود اعتربَ  بكله

نه النسائي أخرجه] «اجلنة له وجبت» :قال وجبت؟ وما  .[تعاىل اهلل رمحهام الرتمذي وحسَّ

 اإلخالص سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 نيالعامل َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 َلِص اِۡلخ   ُسوَرَُ 

¬ 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ

 ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ
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¬ 
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¬ 
 الفلق سورة

 آيات مخس وآيها ،فيها خمتف 

ُعوذُ  قُل  ﴿ (4)
َ
ِ  أ فَلق   ما ﴾١ ٱل َفلَقِ  بَِرب  َشقُّ  )أي: ي   َفَلَق  تعاىل فإنه ،املمكنات َجيع يعمُّ  وهو عنه. (ي 

جياد بنور العدم ظلمة ؛ من ُيرج ما سيَّام ،اإل   عرفا   وُيتصُّ  ،واألوالد والنبات واألمطار كالعيون أصل 

َ  ولذلك ،الصبحب ل احلال تغريُّ  من فيه مل ا وختصيصه به. ف رسِّ  يوم فاحتة وحماكاة النور برسور الليل وحشة وتبدُّ

رَ  من بأن واإل شعار ،القيامة رَ  العامل هذا عن الليل ظلمة به ي زيل أن َقد   ولفظ ُيافه. ما به العائذ عن يزيل أن َقد 

 تربية. املضارِّ  من اإلعاذة ألن ،تعاىل أسامئه سائر من أوقع   ههنا الرب

 خري   األمر عاملَ  فإن ،فيه الرشِّ  النحصار منه باالستعاذة اخللق عاملَ  َخصَّ  ﴾٢ َخلَقَ  َما َۡش ِ  ِمن﴿ (1)

ه ،كله ؛ الزم ،اختياري ورشُّ ؛ ،والظلم كالكفر ومتعدر  السموم. وإهالك النار كإحراق وطبيعي 

ه عظيم   ليل   ﴾ََغِسق   َۡش ِ  َوِمن﴿ (1)   ألن وختصيصه يشء. كل يف ظالمه دخل ﴾٣ َوقََب  إِذَا﴿ ظالم 

 فيغسق ي كَسف فإنه ،القمر به املراد :وقيل للويل. أخفى الليل :قيل ولذلك ،الدفع وَيعرس   تكثر فيه املضارَّ 

قوب ه .(ضوؤه يذهب )أي: ه :وو   الكسوف. يف دخول 

ََٰثَٰتِ  َۡش ِ  َوِمن﴿ (1) َقدا   يعقدن الاليت السواحر النساء أو النفوس رشِّ  ومن ﴾٤ ٱل ُعَقدِ  ِف  ٱنلَّفَّ  يف ع 

ْثنَ  خيوط ه ريق. مع النفخ   :والنَّْفث   عليها. وَينْف   عرشة إحدى يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي َسَحرَ  هيوديا   أن روي مل ا وختصيص 

ه   (القوس معلَّق وهو) َوَتر   يف عقدة  وأخربه ،وذتاناملع فنزلت ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي فمرض ،بئر يف (أخفاه )أي: َدسَّ

 آية قرأ كلام فكان ،عليه فقرأمها ،به فجاء عنه تعاىل اهلل ريض عليا   فأرسل ،السحر بموضع السالم عليه جربيل

ْدَق  ذلك يوجب وال .[تعاىل اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] اخلفة بعض ووجد عقدة انحلَّت  أنه يف الكفرة ص 

 باحلَيل. الرجال عزائم إبطال   العقد يف بالنْفث املراد :وقيل السحر. سطةبوا جمنون أنه به أرادوا ألهنم ،مسحور

ل حسَده   أظهرَ  إذا ﴾٥ َحَسدَ  إِذَا َحاِسد   َۡش ِ  َوِمن﴿ (1)   ذلك قبل منه رضر   يعود ال فإنه ،بمقتضاه وَعم 

َصُّ  بل ،املحسود إىل نسان إرضار يف العمدة ألنه وختصيصه برسوره. الغتاممه به ُي   غريه و احليوان بل اإل 

ه ،باحلسد مبتىل الناس من كثري )أقول:  النبي عن .(الكريس وآية املعوذتني وقراءة تعاىل اهلل عىل التوكل وعالج 

 يعني ،منهام اهلل عند أرىض وال أحب سورتني تقرأ لن وإنك ،مثلهام أ نزل ما سورتان عيلَّ  أ نزلْت  لقد» ملسو هيلع هللا ىلص:

 .[تعاىل اهلل رمحهام ومسلم البخاري أخرجه] «املعوذتني

 الفلق سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

 العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل
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¬ 
 الناس سورة

 آيات ست وآيها ،فيها خمتف 

ُعوذُ  ل  قُ ﴿ (4) 
َ
ِ  أ  تعمُّ  وهي - البدنية املضارِّ  من املتقدمة السورة يف االستعاذة كانت لّما ﴾١ ٱنلَّاِس  بَِرب 

نسانَ  ها البرشية للنفوس تعرض التي األرضار من السورة هذه يف واالستعاذة - وغرَيه اإل  مَ  ،وختصُّ  َعمَّ

ة اإل ضافة صها هناك( )أي: َثمَّ س رش من أعوذ :قيل فكأنه ،ههنا بالناس وخصَّ  الذي برهبم الناس إىل املوسو 

 عبادهتم. ويستحق أمورهم يملك

 (جدير )أي: حقيق تعاىل أنه عىل داللة   النَّْظم هذا ويف ﴾٣ ٱنلَّاِس  إَِلَٰهِ  ٢ ٱنلَّاِس  َملِِك ﴿  (1ـ1)

ال   علميَ  فإنه ،املعارف يف الناظر مراتب عىل وإشعار   ،عنها ممنوع   غري   عليها قادر   باإلعاذة  من عليه يرى بام أوَّ

 له يشء كل وذات   الكلِّ  عن غني أنه يتحقق حتى النظر يف يتغلغل ثم ،رّبا   له أنَّ  والباطنة الظاهرة النعم

ج   ،غري ال للعبادة املستحقُّ  أنه عىل به يستدلُّ  ثم ،احلق املَل ك فهو ،منه أمره ومصارف  االستعاذة وجوه يف وتدرُّ

ج   كام تدرَّ  املستعاذ اآلفة بع َظم   إشعارا   ،الذات اختالف منزلة الصفات الختالف تنزيال   ،املعتادة االستعاذة يف ي 

ظهار يف ملا ﴾ٱنلَّاِس ﴿ وتكرير   منها. نسان. برشف واإل شعار ،البيان مزيد من اإل   اإل 

َواِس  َۡش ِ  ِمن﴿ (1)  س به دواملرا ،(خفية عن الرش إىل الدعوة وهي) الوسوسة :أي ﴾ٱل وَس   املوسو 

َنَّاِس ﴿ ه   الذي ﴾٤ ٱۡل  نسان   َذَكرَ  إذا ـ يتأخر :أي ـ ُينس أن عاَدت   وعال. جل ربَّه اإل 

ِي﴿ (1) وُِس  ٱَّلَّ  وعال. جل رهبم ذكر عن غفلوا إذا ﴾٥ ٱنلَّاِس  ُصُدورِ  ِف  يُوَس 

نَّةِ  ِمنَ ﴿ (6) ِ
نَّة جهة من صدورهم يف يوسوس :أي ﴾٦ َوٱنلَّاِس  ٱۡل   اس.والن اجل 

 اهلل رمحه البخاري اإلمام صحيح يف ورد ملا النوم قبل واملعوذتني اإلخالص قراءة السنة ومن )أقول:

 ثم كفيه َجع ليلة كل فراشه إىل أوى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن :عنها تعاىل اهلل ريض عائشة املؤمنني أم عن تعاىل

ُ  ُهوَ  قُل  ﴿ :فيهام فقرأ فيهام نفث َحدن  ٱّللَّ
َ
  قُل  ﴿و ﴾أ

َ
ِ  ُعوذُ أ ُعوذُ  قُل  ﴿و ﴾ٱل َفلَقِ  بَِرب 

َ
ِ  أ  هبام يمسح ثم ﴾ٱنلَّاِس  بَِرب 

 .(مرات ثالث ذلك يفعل جسده من أقبل وما ووجهه رأسه عىل هبام يبدأ جسده من استطاع ما

 الناس سورة يف تعاىل اهلل رمحه البيضاوي تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص تعاىل اهلل بحمد تمَّ 

  العاملني َربِّ  هلل احلمد َأن   دعوانا وآخر ،أَجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

** ** ** 

 

 عىل املنطوي الكتاب هذا سواد تعليق إمتام اتَّفق وقد تعاىل: اهلل رمحه البيضاوي( )القايض املصنِّف قال

 القرآن تفسري يف األمة، علامء آراء وصفوة ،األئمة أكابر أقوال خالصة عىل املشتمل األلباب، ذوي فوائد فرائد
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 والتلخيص اإلخالل، عن اخلايل اإلجياز مع مبانيه، ومعجزات ألفاظه عويصات عن والكشف معانيه، وحتقيق

م أن تعاىل اهلل وأسأل ،«التأويل وأُسار التنزيل أنوار»بـ املوسوم اإلضالل، عن العاري  وال للطالب، نفعه يتمِّ

ه امرئ خامتة كل وُيتم والثواب، األجر من فيه بيتع من سعي ُييل  أعىل ويبلغني اآلثام، عن بتمحيص يؤمُّ

 وهو رفيقا ، أولئك وحسن والصاحلني، والشهداء والصديقني النبيني من العليِّني جوار يف السالم، دار منازل

ق بأن حقيق سبحانه  حممد خلقه خري عىل والسالم صالةوال العاملني، ربِّ  هلل واحلمد حتقيقا ، الراجني رجاء حيقِّ

 أَجعني. وأتباعهم الطاهرين الطيبني وصحبه وآله

 

** ** ** 

 

 اهلل رمحه ابليضاوي القايض تفسري من والفوائد اآليات معاين استخالص وتوفيقه تعاىل  اهلل حبمد تمَ 
 الكريم، بالقرآن يرمحنا أن وعال جَل  ونسأهل اجلميل، احلسن واثلناء ةواملنَ  الفضل وعال جَل  ففه ،تعاىل

 واملسفمني ووادلينا وأشياخنا يرمحنا وأن مَنا، يتقَبل وأن به، والعمل تلدبُّره ويوفِّقنا
 أمجعني وأتباعهم الطاهرين الطيبني وصحبه آهل وىلع حممد سيدنا خفقه خري ىلع وسفَم اهلل وصىل 

ن   دعوانا وآخر
َ
 العاملني َربِّ  هلل   احلمد أ
 جايم اهلل فتح محدأ الغريب

 القادرية الشاذيلة الطريقة خادم



 4111              الكتاب توياتحم  

 

l 
مة  1 ......................................................................................................................... املقدِّ

. األول اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 

 6 ................................................................................................................... الفاحتة سورة

 9 .................................................................................................................... البقرة سورة

. الثاني اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

. الثالث اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

 441 ............................................................................................................ عمران آل سورة

. الرابع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 

 461 ................................................................................................................ النساء سورة

.اخلامس اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 

. السادس اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

 149 ................................................................................................................ املائدة سورة

. السابع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 

 161 ............................................................................................................... األنعام سورة

. الثامن اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

 101 ............................................................................................................. األعراف سورة

. التاسع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 

 114 ............................................................................................................... األنفال سورة

. العاشر اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 

 171 ................................................................................................................ التوبة سورة

. عشر احلادي اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

 141 ................................................................................................................ يونس سورة

 114 .................................................................................................................. هود سورة

. عشر الثاني اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 

 168 ............................................................................................................... يوسف سورة

. عشر الثالث اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 

 196 ................................................................................................................ الرعد سورة

 108 ...............................................................................................................إبراهيم سورة

. عشر الرابع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 

 111 ................................................................................................................ احلجر سورة

 111 ................................................................................................................ النحل سورة

. عشر اخلامس اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 

 161 .............................................................................................................. اإلُساء سورة

 181 .............................................................................................................. الكهف سورة

. عشر السادس اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 

 608 ................................................................................................................. مريم سورة



 4116              الكتاب توياتحم  

 611 ................................................................................................................... طه سورة

. عشر السابع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 

 616 ............................................................................................................... األنبياء سورة

 666 ................................................................................................................. احلج سورة

. عشر الثامن اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 

 686 .............................................................................................................. املؤمنون سورة

 017 ................................................................................................................. النور سورة

 710 .............................................................................................................. الفرقان سورة

. عشر التاسع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 

 717 .............................................................................................................. الشعراء سورة

 717 ................................................................................................................ النمل سورة

. العشرون اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 

 771 ............................................................................................................. القصص سورة

 791 ............................................................................................................ العنكبوت سورة

. والعشرون احلادي اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 

 807 ................................................................................................................ الروم سورة

 814 ................................................................................................................. لقامن سورة

 819 .............................................................................................................. السجدة سورة

 811 ............................................................................................................. األحزاب سورة

. والعشرون الثاني اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 

 811 .................................................................................................................. سبأ سورة

 867 ................................................................................................................. فاطر سورة

 879 .................................................................................................................. يس سورة

. والعشرون الثالث اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 

 894 ............................................................................................................. الصافات سورة

 906 .................................................................................................................. ص سورة

 946 ................................................................................................................. الزمر سورة

. والعشرون الرابع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 

 911 ................................................................................................................. غافر سورة

 911 ............................................................................................................... فصلت سورة

. والعشرون اخلامس اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 

 961 ..............................................................................................................الشورى سورة

 976 ............................................................................................................. الزخرف سورة

 990 .............................................................................................................. الدخان سورة

 996 ................................................................................................................ اجلاثية سورة

. نوالعشرو السادس اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4221 

 4001 ............................................................................................................ األحقاف سورة

 4041 ................................................................................................................ حممد سورة



 4117              الكتاب توياتحم  

 4014 ............................................................................................................... الفتح سورة

 4019 ........................................................................................................... احلجرات سورة

 4017 ................................................................................................................... ق سورة

 4011 ............................................................................................................ الذاريات سورة

. والعشرون السابع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4217 

 4019 ............................................................................................................... الطور سورة

 4011 ............................................................................................................... النجم سورة

 4060 ............................................................................................................... القمر سورة

 4066 .............................................................................................................. الرمحن سورة

 4071 .............................................................................................................. الواقعة سورة

 4078 .............................................................................................................. احلديد سورة

. والعشرون الثامن اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8842 

 4088 ............................................................................................................. املجادلة سورة

 4091 ............................................................................................................... احلرش سورة

 4401 ............................................................................................................. املمتحنة سورة

 4406 .............................................................................................................. الصف سورة

 4440 .............................................................................................................. اجلمعة سورة

 4441 ............................................................................................................ املنافقون سورة

 4446 .............................................................................................................. التغابن سورة

 4410 ............................................................................................................. الطالق سورة

 4411 ............................................................................................................. التحريم سورة

. والعشرون التاسع اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4418 

 4418 ................................................................................................................ امللك سورة

 4411 ................................................................................................................ القلم سورة

 4417 ............................................................................................................... احلاقة سورة

 4414 .............................................................................................................. املعارج سورة

 4411 ................................................................................................................. نوح سورة

 4419 ................................................................................................................ اجلن سورة

 4411 ............................................................................................................... املزمل سورة

 4411 ................................................................................................................ املدثر سورة

 4464 .............................................................................................................. القيامة سورة

 4461 ............................................................................................................. اإلنسان سورة

 4467 ........................................................................................................... املرسالت سورة

. الثالثون اجلزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4474 

 4474 ................................................................................................................. النبأ سورة

 4471 ........................................................................................................... النازعات سورة



 4118              الكتاب توياتحم  

 4477 ................................................................................................................عبس سورة

 4480 ............................................................................................................. التكوير سورة

 4481 ............................................................................................................ االنفطار سورة

 4481 ............................................................................................................. املطففني سورة

 4487 ............................................................................................................ االنشقاق سورة

 4489 .............................................................................................................. الربوج سورة

 4494 .............................................................................................................. الطارق سورة

 4494 ............................................................................................................... األعىل سورة

 4491 ............................................................................................................. الغاشية سورة

 4496 ............................................................................................................... الفجر سورة

 4498 ................................................................................................................ البلد سورة

 4100 ............................................................................................................. الشمس سورة

 4100 ................................................................................................................ الليل سورة

 4101 ............................................................................................................. الضحى سورة

 4101 .............................................................................................................. الرشح سورة

 4101 ................................................................................................................ التني سورة

 4101 ............................................................................................................... العلق سورة

 4108 ............................................................................................................... القدر سورة

 4108 ................................................................................................................ البينة سورة

 4140 .............................................................................................................. الزلزلة سورة

 4140 ............................................................................................................ العاديات رةسو

 4141 ............................................................................................................. القارعة سورة

 4141 .............................................................................................................. التكاثر سورة

 4141 .............................................................................................................. العرص سورة

 4141 ............................................................................................................... اهلمزة سورة

 4141 ................................................................................................................ الفيل سورة

 4146 ............................................................................................................... قريش سورة

 4146 .............................................................................................................. املاعون سورة

 4146 .............................................................................................................. الكوثر سورة

 4148 ........................................................................................................... الكافرون سورة

 4148 ............................................................................................................... النرص سورة

 4148 ................................................................................................................ املسد سورة

 4114 .......................................................................................................... اإلخالص سورة

 4114 ............................................................................................................... الفلق سورة

 4114 ............................................................................................................... الناس سورة

** ** ** 


	1-6.pdf
	6-11.pdf
	11-16.pdf
	16-20.pdf
	20-26.pdf
	26-30.pdf

