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 {   بسم اهلل الرمحن الرحيم }
الحمد هلل حمداً كثٌراً ملء السموات واألرض وما بٌنهما حمداً ٌلٌق بجبلله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله 

ته ومؽفرته بنا وصبلة وسبلماً طٌباً مباركاً منه على سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ومن تبعهم ورحم

 بإحسان ورضوان إلى ٌوم الدٌن ٌا رب العالمٌن .

 أما بعد ،،

فعند قراءتً لكتاب هللا عز وجل ) القرآن الكرٌم ( فكنت أمر على آٌات كثٌرة تحث على رحمة هللا عز وجل 

 ها قول هللا عز وجل .بنا فمن

ِحٌمُ  اْلَؽفُورُ  أََنا أَنًِّ ِعَباِدي َنبِّاْ  "  الحجر"  (4ٗ) الرَّ

ففً اآلٌة أمر إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بإخبار الناس جمٌعا فكلنا عباد هللا عز وجل بؤنه سبحانه 

لمإمنون فاآلٌة تشمل الناس والخلق الؽفور الرحٌم وفً اآلٌة ذكر كلمة عبادي ولم ٌذكر الناس أو الخلق أو ا

جمٌعا وبعدها قول هللا عز وجل أنً أنا ولم ٌذكر سبحانه ربكم أو خالقكم أو مالكم أو أي صفات من صفات 

هللا عز وجل وبعدها الؽفور الرحٌم وتؤتً فً سٌاق اآلٌة عبادي . وأنً . وأنا . والؽفور الرحٌم. وهلل المثل 

 أوالده .األعلى وكؤنه أب ٌحنو على 

 وآٌة أخرى

اتَِنا ٌُْإِمُنونَ  الَِّذٌنَ  َجاَءكَ  َوإَِذا"  ٌَ َ ُكمْ  َسبَلم   َفقُلْ  بِآ ٌْ ُكمْ  َكَتبَ  َعلَ ْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعلَى َربُّ  ُسوًءا ِمْنُكمْ  َعِملَ  َمنْ  أَنَّهُ  الرَّ

هُ  َوأَْصلَحَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َتابَ  ُثمَّ  بَِجَهالَة    األنعام"  (ٗ٘) َرِحٌم   َؼفُور   َفؤَنَّ

ونؤخذ منها كتب ربكم على نفسه الرحمة . فما أجمل وال أحسن وال أطٌب مما ذكره المولى عز وجل بقوله 

كتب ربكم على نفسه الرحمة والمعنى أن الرحمة لٌست فقط من صفا ت هللا عز وجل بل من ذاته سبحانه 

 وتعالى .

 وآٌة أخرى

ا قُلْ "  َ  إِنَّ  هللاَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا اَل  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى اأَْسَرفُو الَِّذٌنَ  ِعَباِديَ  ٌَ
ْؽفِرُ  هللاَّ ُنوبَ  ٌَ هُ  َجِمًٌعا الذُّ  اْلَؽفُورُ  ُهوَ  إِنَّ

ِحٌمُ   الزمر"  (ٖ٘) الرَّ

سورة الحجر وقوله ٌا عبادي الذٌن أسرفوا على  4ٗفسبحانه عز وجل وقد ذكر كلمة عبادي كما فً اآلٌة 

وا أي ال تٌؤسوا من رحمة هللا وبعدها فسبحانه ٌؽفر الذنوب جمٌعاً فسبحانه الؽفور الرحً فما أنفسهم ال تقنط

 أجمل وأطٌب مما ذكر ونحمدك ٌا ربنا على رحمتك بنا وؼفرانك لنا .

وأننً قد دعوت هللا عز وجل أن ٌوفقنً بتجمٌع مثل هذه اآلٌات القرآنٌة فً كتاب سهل بسٌط ٌسهل الرجوع 
به سبحانه القرآن الكرٌم وأننً أبعث إلى كل من ٌقرأ ذلك الكتاب البسٌط بكل أسمى معانً الحب إله مع كتا

 فً هللا عز وجل ورسوله سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .

وقد قمت على قدر اجتهادي البسٌط بذلك العمل وذلك لبٌان فضل هللا عز وجل علٌنا ونعمه الكثٌرة التً منحنا 
وقد ذكرت بعض السٌر لؤلنبٌاء والرسل السابقٌن وأحمد هللا عز وجل على ذلك الفضل والنعمة إٌاه لنا 

والتٌسٌر لكتابه ما كتبت من آٌات القرآن الكرٌم . وإن وجد خطؤ فهو بدون قصد وأدعو هللا عز وجل أن 
 كل أمورنا .ٌتقبل ما كتب وأن ٌرزقنا جمٌعاً هللا عز وجل الجنة ونعٌمها وحسن وطٌب الخاتمة فً 

 هـ . 2ٖٗٔتم بفضل هللا عز وجل االنتهاء من ذلك الكتاب فً السابع من رمضان 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
ِ  بِْسمِ "  ْحَمنِ  هللاَّ ِحٌمِ  الرَّ ِ  اْلَحْمدُ  (ٔ) الرَّ ْحَمنِ ( ٕ) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  هلِلَّ ِحٌمِ  الرَّ ْومِ  َمالِكِ ( ٖ) الرَّ ٌنِ  ٌَ اكَ ( ٗ) الدِّ ٌَّ  َنْعُبدُ  إِ

اكَ  ٌَّ َراطَ  اْهِدَنا( ٘) َنْسَتِعٌنُ  َوإِ ِهمْ  أَْنَعْمتَ  الَِّذٌنَ  ِصَراطَ ( ٙ) اْلُمْسَتقٌِمَ  الصِّ ٌْ رِ  َعلَ ٌْ ِهمْ  اْلَمْؽُضوبِ  َؼ ٌْ الٌِّنَ  َواَل  َعلَ  الضَّ

 الفاتحة " (2)

رٌل علٌه السبلم على سٌدنا رسول هللا بسم هللا الرحمن الرحٌم واآلٌة تصدٌقاً ألول آٌة نزل بها الوحً جب

وكؤنما أول آٌة  العلق " (ٔ) َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ " فً ؼار حراء وكانت  ٌتعبدصلى هللا علٌه وسلم وهو 

فً القرآن الكرٌم تؤتً ألمر هللا عز وجل على رسوله صلى هللا علٌه وسلم من جبرٌل علٌه السبلم وكان 

باسم ربك واسم ربك هو بسم هللا الرحمن الرحٌم فاآلٌة األولى فً القرآن الكرٌم عنوان أمر إلهً األمر اقرأ 

على حبٌبنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نزل به جبرٌل علٌه السبلم وكان عنوان لكل ما ٌقرأ وٌكتب . وقد 

سبؤ وقد ورد كلمة سبؤ كلمة فً آٌة  هدهد سلٌمان علٌه السبلم كتابه على ملكةعندما ألقى  أٌضاً جاءت اآلٌة 

 ِمنْ  إِنَّهُ فً سورة النمل وقد جاءت سبؤ سورة . وكان كتاب سلٌمان علٌه السبلم وهو "  ٕٕواآلٌة رقم 

َمانَ  ٌْ هُ  ُسلَ ِ  بِْسمِ  َوإِنَّ ْحَمنِ  هللاَّ ِحٌمِ  الرَّ ًَّ  َتْعلُوا أاَلَّ ( ٖٓ) الرَّ اآلٌة الكرٌمة منذ " النحل و (ٖٔ) ُمْسلِِمٌنَ  َوْأُتونًِ َعلَ

عهد سلٌمان علٌه السبلم أو ربما قبل ذلك بكثٌر فسبحان هللا العلٌم القدٌر فاآلٌة جامعة السمٌن وصفتٌن هلل 

عز وجل وهما الرحمن الرحٌم منهم فالباء بداٌة والسٌن سمة والمٌم منه سبحانه وتعالى فسبحان هللا 

مته حلق السموات واألرض والرحٌم وهو الرفٌق بخلقه الرحمن الرحٌم فالرحمن من الرحمة الذي تتسع رح

اْلَعالَِمٌَن " وذكر سبحانه الحمد قبل لفظ الجبللة )هللا( للتؤكٌد والتثبٌت على أن  َربِّ  هلِلَِّ  ( " اْلَحْمدُ ٔجمٌعاً )

ْحَمنِ  ( "ٕالحمد والشكر له سبحانه رب كل شًء ) ِحٌِم " وهاتٌن الكلمتٌن أكثر ما ٌو الرَّ صؾ بهما هللا الرَّ

ْومِ  ( " َمالِكِ ٖسبحانه وتعالى ) ٌِن " أي صاحب األمر والنهً والقول الفصل  ٌَ ٌَّاكَ ٌٗوم القٌامة )الدِّ  َنْعُبدُ  ( " إِ

اكَ  ٌَّ َنْسَتِعٌُن " فاآلٌة نداء هلل عز وجل ودعاء ورجاء له سبحانه وكؤن القول ٌا ربنا من دونك ٌستحق  َوإِ

َراطَ  ( " اْهِدَنا٘به نستجٌر ونستعٌن به )العبادة من ؼٌرك ٌا ربنا  اْلُمْسَتقٌَِم " فكما أن الصراط المستقٌم  الصِّ

فً اآلخرة شًء ملموس ٌمشً علٌه الناس لٌعبروا من فوقه وقد أخبرنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

طرٌق الهداٌة  بصفاته فهو فً الدنٌا أٌضاً ولكن صراط الدنٌا لٌس كصراط اآلخرة فصراط الدنٌا هو

( " ٙداٌة فً الدنٌا لنعبر به صراط اآلخرة )واالستقامة وااللتزام بمنهج وشرع هللا عز وجل فً الدنٌا فهو الب

ِهمْ  أَْنَعْمتَ  الَِّذٌنَ  ِصَراطَ  ٌْ رِ  َعلَ ٌْ ِهمْ  اْلَمْؽُضوبِ  َؼ ٌْ الٌَِّن " أي الذٌن هدٌتهم ورضٌت عنهم بحبك  َواَل  َعلَ الضَّ

أفسدوا فً  الذٌنهم خارج رحمتك ومحبتك ومؽفرتك من  الذٌننك سبحانك بهم دون وهداٌتك ورحمة م

 -------------. (2األرض وبعدوا عن طرٌق الهداٌة )

بَ  اَل  اْلِكَتابُ  َذلِكَ ( ٔ) الم"  ٌْ قٌِنَ  ُهًدى فٌِهِ  َر بِ  ٌُْإِمُنونَ  الَِّذٌنَ ( ٕ) لِْلُمتَّ ٌْ ٌُقٌُِمونَ  بِاْلَؽ بَلةَ  َو ا الصَّ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

ْنفِقُونَ  كَ  أُْنِزلَ  بَِما ٌُْإِمُنونَ  َوالَِّذٌنَ ( ٖ) ٌُ ٌْ  ِمنْ  ُهًدى َعلَى أُولَبِكَ ( ٗ) ٌُوقُِنونَ  ُهمْ  َوبِاآْلَِخَرةِ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما إِلَ

ِهمْ   البقرة " (٘) اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُولَبِكَ  َربِّ

ؾ للتؤكٌد على أن ذلك كبلم هللا عز وجل المنزل على سٌدنا رسول هللا فواصل الحرو تجمٌعوهنا  " الم" 

صلى هللا علٌه وسلم الذي ال ٌقرأ وال ٌكتب فهذه الكلمة فواصل الحروؾ عربٌة جمعت فً كلمة إذا قرأت 

ً دون ما إذا قبلت لما ذكر فً سٌاق ما بعدها فكٌؾ إلنسان ال ٌقرأ وال ٌكتب ٌؤت دون ما بعدها أوحت لمعنى

لمات فبل ٌؤتً بؤصل وفواصل الحروؾ إال من ٌعرؾ اللؽة العربٌة وٌجٌدها قراءة وكتابة بفواصل حروؾ ك

 . (ٔفذلك دلٌل واضح وصرٌح على أن القرآن الكرٌم من عند هللا عز وجل )

د هللا " ذلك الكتاب " وهو القرآن الكرٌم " ال رٌب " أي ال شك وال زٌػ " فٌه هدى للمتقٌن " أي هداٌة لعبا

ٌتقون هللا عز وجل فً كل أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم فهم عباد هللا عز وجل  الذٌنعز وجل المتقٌن فهم 
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بِ  ٌُْإِمُنونَ  الَِّذٌنَ ( " ٕأصحاب القلوب التقٌة النقٌة ) ٌْ ٌُقٌُِمونَ  بِاْلَؽ بَلةَ  َو ا الصَّ وهذه  " ٌُْنفِقُونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

( واآلٌة تكملة لصفات المتقٌن فهم ٌومنون وٌوجد فرق بٌن ٖلى عبدا هللا المتقٌن )الصفات جمٌعاً تعود ع

من ٌصدقون ومن ٌإمنون فالتصدٌق على شًء ملموس ٌري أو ٌحس أما اإلٌمان فبشًء ؼٌبً ال وجود له 

قبلك أي أو محسوس أو معلوم فهم ٌومنون بما أنزل إلٌك أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وما أنزل من 

على الرسل واألنبٌاء من قبلك وباآلخرة هم ٌوقنون أي عندهم ٌقٌن باآلخرة وما فٌها والٌقٌن هو التصدٌق 

ِهمْ  ِمنْ  ُهًدى َعلَى أُولَبِكَ ( " ٗوالتؤكٌد والتثبٌت الذي ال شك وال رٌب وال زٌػ فٌه ) " أي هإالء على نور  َربِّ

 . (٘فابزون بنعم الدنٌا وجنة اآلخرة )وهداٌة من هللا عز وجل فهم المفلحون أي ال

ا"  َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَ  فَِراًشا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي( ٕٔ) َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َوالَِّذٌنَ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ

َماءَ  َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ  بَِناءً  َوالسَّ َمَراتِ  ِمنَ  بِهِ  َرجَ َفؤَخْ  َماءً  السَّ  (ٕٕ) َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ  أَْنَداًدا هلِلَِّ  َتْجَعلُوا َفبَل  لَُكمْ  ِرْزًقا الثَّ

 البقرة" 

واآلٌة نداء للناس جمٌعاً بؤن ٌعبدوا هللا سبحانه الذي خلقهم وخلق من كان قبلهم وما ذكر تذكرة للناس 

بحانه خلق األرض فراشاً أي سكناً وراحة علٌها وخلق ( فسٕٔعسى أن ٌكونوا من عباد هللا المتقٌن )

ر من الثمرات وأنواع الفواكه ٌبه لنا كث ماء فؤنبتسبحانه السماء ببل عمد كالقبة فوقنا وأنزل من السماء 

ً أن بعد كل ذلك ن ما فاض منهم عن حاجتهم فبل فإلفاء عتاب بمعنكالرزق لعباده فمنها ٌؤكلون وٌبقو فهى

علوا هلل أنداداً والند وهو الشرٌك فسبحانه ال إله إال هو هللا وحده ال شرٌك والند وال مثٌل له النعم أال تج

 . (ٕٕجل علٌكم ونعمته ورحمته بكم )سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون أي تعرفون حقوق هللا عز و

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  َوَبشِّرِ "  ات   لَُهمْ  أَنَّ  الصَّ  ِرْزًقا َثَمَرة   ِمنْ  ِمْنَها ُرِزقُوا ُكلََّما اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  ْجِريتَ  َجنَّ

َرة   أَْزَواج   فٌَِها َولَُهمْ  ُمَتَشابًِها بِهِ  َوأُُتوا َقْبلُ  ِمنْ  ُرِزْقَنا الَِّذي َهَذا َقالُوا  البقرة " (ٕ٘) َخالُِدونَ  فٌَِها َوُهمْ  ُمَطهَّ

أمنوا وعملوا الصالحات بؤنهم ٌنعمون فً جنات تجري  الذٌنور والفرح على وبشر بمعنى هنا وأدخل السر

من تحتها أنهار العسل واللبن والماء الطهور والفواكه والثمرات والحور العٌن فهم باقون فٌها خلود ال 

 . (ٕ٘خروج منها أبدا )

َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ  َجِمًٌعا اأْلَْرِض  فًِ َما لَُكمْ  َخلَقَ  الَِّذي ُهوَ "  اُهنَّ  السَّ ء   بُِكلِّ  َوُهوَ  َسَماَوات   َسْبعَ  َفَسوَّ ًْ  َعلٌِم   َش

 البقرة"  (4ٕ)

واآلٌة تؤكٌد على أن هللا سبحانه وتعالى خلق كل ما فً األرض ولكم أي تم تسخٌره لئلنسان لٌعٌنه على 

اإلنسان ولٌس العكس فبل نجد  قضاء حوابجه ونجد أن كل ما فً األرض وعلٌها أن من ٌدٌره وٌتحكم فٌه هو

مركبة أو طابرة أو باخرة تتحرك أو تطٌر أو تبحر دون أن ٌتحكم فٌها اإلنسان ثم بعد ذلك عبل سبحانه 

سبع سموات فسبحانه علٌم بكل شًء صؽٌراً أو كبٌراً ال ٌخرج عن وتعالى إلى السماء فؤتم خلقهن وبناءهن 

 . علمه سبحانه

بَلةِ  ْبرِ بِالصَّ  َواْسَتِعٌُنوا"  َها َوالصَّ  البقرة"  (٘ٗ) اْلَخاِشِعٌنَ  َعلَى إاِلَّ  لََكبٌَِرة   َوإِنَّ

واآلٌة توجٌه وإرشاد بؤن ٌكن عون عباد هللا المإمنٌن فً كل أمور حٌاتهم وهو الصبر وتحمل مصاعب 

من ٌشع  الحٌاة والصبلة فالصبر والصبلة راحة طمؤنٌنة وسكٌنة ونراها على وجوه المصلٌن فتجد نوراً 

وجوههم وراحة ال مثٌل لها وكبٌرة ومعناها أنها ثقٌلة ذات عبء ثقٌل إال على الخاشعٌن وهم أصحاب 

 . (٘ٗالقلوب المطمبنة الساكنة الخاضعة هلل سبحانه )
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ْوًما َواتَّقُوا"  ًبا َنْفس   َعنْ  َنْفس   َتْجِزي اَل  ٌَ ٌْ  ٌُْنَصُرونَ  ُهمْ  َواَل  َعْدل   ِمْنَها ٌُْإَخذُ  َواَل  َشَفاَعة   ِمْنَها ٌُْقَبلُ  َواَل  َش

 البقرة"  (4ٗ)

احذروا أو كونوا على استعداد أو تحسبوا لٌوم القٌامة ففٌه ال تؽنً أو تفتدي نفس بنفس أخرى وال تقبل 

 منها عذراً أو طلب مؽفرة أو رحمة وال ٌطلب منها إصبلح فهم خاسرون فً كل األحوال .

 " ِ َنَما ْلَمْؽِربُ َوا اْلَمْشِرقُ  َوهلِلَّ ٌْ َ َخذَ  َوَقالُوا( ٘ٔٔ) َعلٌِم   َواِسع   هللاََّ  إِنَّ  هللاَِّ  َوْجهُ  َفَثمَّ  ُتَولُّوا َفؤ ُ  اتَّ
 َبلْ  ُسْبَحاَنهُ  َولًَدا هللاَّ

َماَواتِ  فًِ َما لَهُ  َماَواتِ  َبِدٌعُ ( ٙٔٔ) َقانُِتونَ  لَهُ  ُكل   َواأْلَْرِض  السَّ َما أَْمًرا ىَقضَ  َوإَِذا َواأْلَْرِض  السَّ  ُكنْ  لَهُ  ٌَقُولُ  َفإِنَّ

ُكونُ  ٌَ ْعلَُمونَ  اَل  الَِّذٌنَ  َوَقالَ ( 2ٔٔ) َف ُ  ٌَُكلُِّمَنا لَْواَل  ٌَ
ة   َتؤْتٌَِنا أَوْ  هللاَّ ٌَ  َتَشاَبَهتْ  َقْولِِهمْ  ِمْثلَ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َقالَ  َكَذلِكَ  آَ

ا َقدْ  قُلُوُبُهمْ  نَّ ٌَّ ٌَاتِ  َب  البقرة"  (4ٔٔ) ٌُوقُِنونَ  م  لَِقوْ  اآْلَ

وجاءت اآلٌة رداً على من انتقدوا أمر تحوٌل أتجاه القبلة فكان الرد منه سبحانه بؤن له المشرق والمؽرب 

فؤٌنما اتجهوا أي كانت وجهتهم واتجاههم فاذكروا بسم هللا الرحمن الرحٌم أو القول بالذكر للصبلة وهو ) هللا 

كون له خاضع هلل أن هللا سبحانه وتعالى له ولد بل الٌة جاءت على من ادعوا ( واآلٌة الثان٘ٔٔأكبر ( )

سبحانه وتعالى قانتون أي عابدون فٌوجد من الناس من ال تإمن به سبحانه ولكن جوارحهم تإمن وتصدق 

( بدٌع السموات واألرض أي منسقها ومزٌنها ٙٔٔباهلل عز وجل فالكل قانت عبد خاشع هلل عز وجل )

إذا حكم سبحانه على  ا لوحة جمالٌة لم ٌسبق لها مثٌلال شًء إلى أحسن وأجمل شًء وكؤنها من ومجمله

ا هً كلمة واحدة أمر ال رد وال رجعة فٌه وهو كن فبإذنه سبحانه فٌكون دون نقاش أو جدال أي شًء فإنه

 سبحانه ففً كتاب ( وفً اآلٌة تشابه لذلك الطلب مع من سبقهم وهو طلب أن ٌكلمهم هللا2ٔٔأو معارضة )

هللا سبحانه كثٌر من اآلٌات ولكن ٌؽفل عنها الكثٌرون ومع ذلك قد أبان وأظهر سبحانه كثٌر من الدالالت 

 . (4ٔٔواآلٌات لقلوب المإمنٌن )

تَ  َجَعْلَنا َوإِذْ "  ٌْ ِخُذوا َوأَْمًنا لِلنَّاسِ  َمَثاَبةً  اْلَب  أَنْ  َوإِْسَماِعٌلَ  إِْبَراِهٌمَ  إِلَى ِهْدَناَوعَ  ُمَصلًّى إِْبَراِهٌمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواتَّ

َرا ًَ  َطهِّ تِ ٌْ ابِفٌِنَ  َب عِ  َواْلَعاِكفٌِنَ  لِلطَّ كَّ ُجودِ  َوالرُّ  البقرة"  (ٕ٘ٔ) السُّ

وأقمنا الكعبة المكرمة لتكون مقصداً أو مبلذاً لكل الناس ٌؤتمون بها وفٌها مقام أبو ومعنى اآلٌة أن أنشؤنا 

راهٌم علٌه منا السبلم جمٌعاً فمن سنن من طاؾ بالبٌت أن ٌصلً خلؾ المقام ركعتٌن األنبٌاء سٌدنا إب

والمقام عبارة عن أثر موضع قدم سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم وكذلك أوصى هللا سبحانه سٌدنا إبراهٌم علٌه 

ن والمقٌمٌن بها السبلم وولده سٌدنا اسماعٌل علٌه السبلم بتطهٌر وتنظٌؾ الكعبة من كل ما ٌإذي الطابفٌ

والمصلٌن فٌها وكان األمر إلى أولً األمر لمن خلفهم واسترعاهم هللا عز وجل على شبون الكعبة المكرمة 

 . (ٕ٘ٔإلى ٌومنا هذا )

ْرَفعُ  َوإِذْ "  تِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  إِْبَراِهٌمُ  ٌَ ٌْ َنا َوإِْسَماِعٌلُ  اْلَب لْ  َربَّ ا َتَقبَّ مِ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ِمنَّ َنا( 2ٕٔ) اْلَعلٌِمُ  ٌعُ السَّ  َواْجَعْلَنا َربَّ

نِ  ٌْ تَِنا َوِمنْ  لَكَ  ُمْسلَِم ٌَّ ةً  ُذرِّ َنا َوُتبْ  َمَناِسَكَنا َوأَِرَنا لَكَ  ُمْسلَِمةً  أُمَّ ٌْ ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َعلَ وَّ ِحٌمُ  التَّ َنا( 4ٕٔ) الرَّ  َواْبَعثْ  َربَّ

ْتلُو ِمْنُهمْ  َرُسواًل  فٌِِهمْ  ِهمْ  ٌَ ٌْ اتِكَ آَ  َعلَ ٌَُعلُِّمُهمُ  ٌَ ٌِهمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َو ٌَُزكِّ  َوَمنْ ( 4ٕٔ) اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َو

ْرَؼبُ  َناهُ  َولََقدِ  َنْفَسهُ  َسفِهَ  َمنْ  إاِلَّ  إِْبَراِهٌمَ  ِملَّةِ  َعنْ  ٌَ ٌْ ا فًِ اْصَطَف ٌَ ْن هُ  الدُّ الِ  لَِمنَ  اآْلَِخَرةِ  فًِ َوإِنَّ  إِذْ ( ٖٓٔ) ِحٌنَ الصَّ

ى( ٖٔٔ) اْلَعالَِمٌنَ  لَِربِّ  أَْسلَْمتُ  َقالَ  أَْسلِمْ  َربُّهُ  لَهُ  َقالَ  ْعقُوبُ  َبنٌِهِ  إِْبَراِهٌمُ  بَِها َوَوصَّ ٌَ ا َو ٌَ  ًَّ َ  إِنَّ  َبنِ
 اْصَطَفى هللاَّ

ٌنَ  لَُكمُ   البقرة"  (ٕٖٔ) ُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاِلَّ  َتُموُتنَّ  َفبَل  الدِّ

للتبلٌػ والتؤكٌد على من أسس قواعد الكعبة هو سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم وولده اسماعٌل فبعد أن أتموا وإذ 

( وكان 2ٕٔبناء قواعد الكعبة دعوا هللا سبحانه أن ٌقبل منهما عملهما فسبحانه السمٌع والعلٌم بكل شًء )

لى ذرٌتهما وأن ٌعلمهما أداء الشعابر انه تلك النعمة عدعابهما أن ٌكونا من المسلمٌن وأن تم لهما سبح
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( وكان أثر دعوة 4ٕٔوالمناسك وأن ٌرحمهما سبحانه فجل جبلله التواب مبلذ التاببٌن الرحٌم بعباده جمٌعاً )

سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم وولده اسماعٌل هو نبٌنا وحبٌبنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فالمبعوث رحمة 

ه الكتاب وهو القرآن الكرٌم وٌزكٌهم أي أمتلدعوتهما وأن ٌكون شفٌعاً لهم وٌعلم  للعالمٌن كان استجابة

( ومن ٌرؼب أي ٌعرض عن ملة إبراهٌم أي 4ٕٔالعزٌز الحكٌم ) هٌكون شفٌعاً لهم ٌوم القٌامة فسبحان

ؽر قدره منهج سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم الذي أنزل علٌه من رب العالمٌن إال من سفه نفسه أي قل واستص

وشؤنه ومكانته بٌن الناس وقل رجاحة عقلة وحكمته وتقدٌره لؤلمور وشبون حٌاته ولقد اصطفٌناه فً الدنٌا 

نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم فقد جاء صلى هللا علٌه وسلم لدعاء اآلخرة لمن الصالحٌن والمقصود هو  وإنه فً

 بهعلٌه وسلم سنته استكماالً أو ختاماً لما جاء سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم وولده اسماعٌل فكان صلى هللا

سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم وما كان قبله وبعده وعلى ذكر اصطفٌناه فمن أكثر األسماء لسٌدنا رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم المصطفى والكلمة من اصطفٌناه وصلى هللا علٌه وسلم مصطفى فً الدنٌا وهو فً 

ولم ٌتردد سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم فً اإلسبلم لرب العالمٌن إذ جاءه األمر ( ٖٔٔاآلخرة من الصالحٌن )

( ووصى بها إبراهٌم بنٌه وٌعقوب والوصاٌة هنا الرسالة ٖٔٔباإلسبلم فكان الرد بالتسلٌم لرب العالمٌن )

وصاٌة سٌدنا  ومنهج اإلسبلم ورعاٌة وتطهٌر الكعبة المكرمة إلٌهم ومن ٌؤتً من بعدهم فالكعبة واإلسبلم

 . (ٕٖٔإبراهٌم علٌه السبلم )

ا"  َها ٌَ ٌُّ ْبرِ  اْسَتِعٌُنوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ بَلةِ  بِالصَّ ابِِرٌنَ  َمعَ  هللاََّ  إِنَّ  َوالصَّ  البقرة " (ٖ٘ٔ) الصَّ

واآلٌة نداء للمإمنٌن بؤن ٌلتزموا وٌثبتوا وٌطلبوا العون من هللا عز وجل وذلك بطٌب نفس والصبر عند 

ل أن ٌكون عٌنوا بالصبر وإقامة الصبلة فما أجممن مصاعب الحٌاة وأن ٌست هاالبتبلءات وما ٌواجهون

حامداً هلل سبحانه فً كافة أمور حٌاته وأكد سبحانه أن جل جبلله مع الصابرٌن  االنسان صابراً محتسبا

ٌعلمون  الذٌنوال ٌتؤففون فهم  المحتسبٌن الراضٌن بقضاء هللا سبحانه وقدره ال ٌشكون ألحد إال هلل عز وجل

 . (ٖ٘ٔم الببلء )أن عظم الجزاء مع عظ

ْحَمنُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َواِحد   إِلَه   َوإِلَُهُكمْ "  ِحٌمُ  الرَّ َماَواتِ  َخْلقِ  فًِ إِنَّ ( ٖٙٔ) الرَّ لِ  َواْختبَِلؾِ  َواأْلَْرِض  السَّ ٌْ  اللَّ

َهارِ  ْنَفعُ  بَِما اْلَبْحرِ  ًفِ  َتْجِري الَّتًِ َواْلفُْلكِ  َوالنَّ ُ  أَْنَزلَ  َوَما النَّاسَ  ٌَ
َماءِ  ِمنَ  هللاَّ ا َماء   ِمنْ  السَّ ٌَ  َبْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ  َفؤَْح

ة   ُكلِّ  ِمنْ  فٌَِها َوَبثَّ  َمْوتَِها ٌَاحِ  َوَتْصِرٌؾِ  َدابَّ َحابِ  الرِّ رِ  َوالسَّ نَ  اْلُمَسخَّ ٌْ َماءِ  َب ات   َواأْلَْرِض  السَّ ٌَ ْعقِلُونَ  ْوم  لِقَ  آَلَ ٌَ 

 البقرة"  (ٗٙٔ)

فاهلل سبحانه وتعالى هو اإلله الحق الواحد األحد الرحمن وهو اللطٌؾ والرفٌق الذي ٌرفق بؤحوال عباده 

وٌلتمس لهم األعذار وٌقبل التاببٌن وٌحنو علٌهم فبل ٌرد لهم رجاء وال دعاء فسبحانه المبلذ للعباد جمٌعاً 

( وفً اآلٌة ذكر الخلق ٖٙٔتؤكٌد على سعة ما ذكر فالرحٌم مشتق من الرمة )والرحٌم ذكرت بعد الرحمن لل

نزول األمطار من  - ٘الفلك ) السفن ( فً البحار  - ٗاختبلؾ اللٌل والنهار  - ٖاألرض  - ٕالسموات  - ٔ

حاب تسٌٌر الرٌاح والس - 4انتشار الدواب باختبلؾ أنواعها  - 2إحٌاء األرض بنزول المطر  - ٙالسماء 

فإن كل ذلك وهذا أقل القلٌل فً نعم هللا سبحانه وتعالى على عبادة وأن ذلك عبلمات للذٌن ٌعقلون أي 

سماء ببل األرض وأوجد الوجود من العدم ورفع الٌتفكرون وٌتدبرون فمن خلق وسٌر أنزل األمطار وأحٌا 

ه موضع قدم ٌوم ترى ٌؤتً ال ترى فٌسبحانه قد سجد ٌوم  ه الندم والكون كله هللعمد ٌوما ٌؤتً ال ٌنفع فٌ

لمته ومن له ومن بٌن الكاؾ والنون أمره فً ك) فالملك بٌده والسماء فً قبضته والملك سبحانه فرد صمد 

 . ٌكون رجاءنا ودعاإنا فسبحانه ال إله إال هو ( إلٌه ومن به

ا"  َها ٌَ ٌُّ َباتِ  ِمنْ  ُكلُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌِّ اهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  هلِلَِّ  َواْشُكُروا ُكمْ َرَزْقَنا َما َط ٌَّ  البقرة"  (2ٕٔ) َتْعُبُدونَ  إِ
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واآلٌة نداء للمإمنٌن بان ٌبتؽوا الطٌب من الطعام وهو الحبلل الذي أمرنا هللا سبحانه وتعالى به مما أنعم به 

ت قلوب العبادة باهلل نداء والشكر هلل عز وجل وذلك إن صدقت وأٌقنسبحانه وتعالى علٌنا وتقدٌم الحمد وال

 . (2ٕٔسبحانه وأن ال إله إال هو )

ٌْسَ "  ِ  آََمنَ  َمنْ  اْلبِرَّ  َولَِكنَّ  َواْلَمْؽِربِ  اْلَمْشِرقِ  قَِبلَ  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولُّوا أَنْ  اْلبِرَّ  لَ ْومِ  بِاهللَّ ٌَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمبَلبَِكةِ  اآْلَِخرِ  َواْل

ٌنَ  ٌِّ بِ هِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآََتى َوالنَّ َتاَمى اْلقُْرَبى َذِوي ُحبِّ ٌَ بٌِلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكٌنَ  َواْل ابِلٌِنَ  السَّ َقابِ  َوفًِ َوالسَّ  َوأََقامَ  الرِّ

بَلةَ  َكاةَ  َوآََتى الصَّ ابِِرٌنَ  َعاَهُدوا إَِذا بَِعْهِدِهمْ  َواْلُموفُونَ  الزَّ اءِ  اْلَبؤَْساءِ  فًِ َوالصَّ رَّ  الَِّذٌنَ  أُولَبِكَ  َبؤْسِ الْ  َوِحٌنَ  َوالضَّ

 البقرة"  (22ٔ) اْلُمتَّقُونَ  ُهمُ  َوأُولَبِكَ  َصَدقُوا

لٌس البر أي العمل الصالح والطاعة التً ال ٌبتؽً ورابها أٌة جزاء أن ٌكون ذلك تجاه المشرق أو المؽرب 

لكتاب وهو القرآن الكرٌم عند الصبلة وإنما البر هو اإلٌمان باهلل عز وجل وٌوم القٌامة وبوجود المبلبكة وا

واألنبٌاء جمٌعاً علٌهم منا السبلم والتصدق بالمال مع حبه وحاجته الشدٌدة له وإخراجه ألقاربه المحتاجٌن 

له واألٌتام والسابلٌن وهم شدٌدي الفقر وابن السبٌل وهو المسافر الذي انقطع ماله وأهله وهو فً سفره 

تزمون بعهودهم والصابرٌن المحتسبٌن وفً أوقات الشدة وعند والفقراء ومقٌمً الصبلة والزكاة والمل

صدقوا فً دعواهم باإلٌمان منهم المتقون  الذٌنالخروج فً سبٌل هللا عز وجل فؤصحاب تلك الصفات هم 
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ا"  َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  ُكتِبَ  آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ امُ الصِّ  َعلَ قُونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما ٌَ اًما( 4ٖٔ) َتتَّ ٌَّ  َمْعُدوَدات   أَ

ة   َسَفر   َعلَى أَوْ  َمِرًٌضا ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ  ام   ِمنْ  َفِعدَّ ٌَّ
ة   ٌُِطٌقُوَنهُ  الَِّذٌنَ  َوَعلَى أَُخرَ  أَ ٌَ  عَ َتَطوَّ  َفَمنْ  ِمْسِكٌن   َطَعامُ  فِْد

ًرا ٌْ ر   َفُهوَ  َخ ٌْ ر   َتُصوُموا َوأَنْ  لَهُ  َخ ٌْ  ُهًدى اْلقُْرآَنُ  فٌِهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ ( 4ٗٔ) َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ

َنات   لِلنَّاسِ  ٌِّ ْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  َفَمنْ  َواْلفُْرَقانِ  اْلُهَدى ِمنَ  َوَب ُصْمهُ  الشَّ ٌَ ة   َسَفر   َعلَى أَوْ  َمِرًٌضا َكانَ  َوَمنْ  َفْل  ِمنْ  َفِعدَّ

ام   ٌَّ
ُ  ٌُِرٌدُ  أَُخرَ  أَ

ٌُْسرَ  بُِكمُ  هللاَّ ةَ  َولُِتْكِملُوا اْلُعْسرَ  بُِكمُ  ٌُِرٌدُ  َواَل  اْل ُروا اْلِعدَّ َ  َولُِتَكبِّ
 َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َهَداُكمْ  َما َعلَى هللاَّ

اعِ  َدْعَوةَ  أُِجٌبُ  َقِرٌب   َفإِنًِّ َعنًِّ ِعَباِدي َسؤَلَكَ  َوإَِذا( 4٘ٔ) ْسَتِجٌُبوا َدَعانِ  إَِذا الدَّ ٌَ ٌُْإِمُنوا لًِ َفْل  لََعلَُّهمْ  بًِ َوْل

ْرُشُدونَ  ٌَ (ٔ4ٙ) " 

من قبلهم وذلك حتى  الذٌنواآلٌة نداء للمإمنٌن بؤن هللا سبحانه قد فرض علٌهم الصٌام كما فرض على 

( أٌاما معدودات أي معلومات محسوبات فمن 4ٖٔطٌبة وٌكون مثواهم الجنة )ٌكونوا من أصحاب األعمال ال

كان ذو مرض أو تعب أو على سفر فله أن ٌصوم بدالً منه ومن لم ٌستطع لكبر سنه فله أن ٌطعم عدداً من 

المساكٌن ومن زاد فً تطوعه فهو خٌر له وأن تصوموا للتؤكٌد على خٌرٌة الصوم وجزاءه لمن ٌعلم ذلك 

( وقد أنزل القرآن الكرٌم فً شهر رمضان كما ورد فً اآلٌة الكرٌمة فالقرآن الكرٌم هداٌة للناس 4ٗٔ)

جمٌعاً فراقاً بٌن الحق وما دون سواه فمن حضر رإٌته أي رإٌة هبلل شهر رمضان فلٌصمه ومن كان ذو 

فً كل أمورنا وال ٌرٌد فاهلل سبحانه ٌرٌد بنا الٌسر والتٌسٌر مرض أو تعب أو على سفر فصوم أٌام أخرى 

بنا العسر فبعد انتهاء الشهر الكرٌم وجب التكبٌر وصبلة العٌد لٌفرح المإمنٌن بفرحٌن األول اتمام صٌامهم 

لشهر رمضان الكرٌم والثانٌة بالعٌد بعد صٌام شهر كامبلً وذلك حتى ٌكون من الشاكرٌن الحامدٌن هلل سبحانه 

ة لسإال أحد صحابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم له أقرٌب ربنا ( وإذا سؤلك عبادي واآل4ٌ٘ٔوتعالى )

فنناجٌه أم بعٌد فننادٌه فؤنزل سبحانه وتعالى هذه اآلٌة وقول إذا سؤلك عبادي وهذه الكلمات ؼاٌة فً الرفق 

أي وكؤن أب ٌحنو على أوالده الصؽار بقوله عبادي ولم ٌقل المولى سبحانه الناس أو المإمنون أو خلقً أو 

من المعانً األخرى وإنما قال سبحانه وتعالى عبادي فما أجملها من كلمة فاهلل سبحانه وتعالى هو القرٌب منا 

 ٌجٌب دعوة الداعً فً أي زمان ومكان ببل وسٌط فلعل الناس جمٌعاً ٌهتدون لما فٌه الخٌر والسعادة لهم .

لََواتِ  َعلَى َحافُِظوا"  بَلةِ  الصَّ ِ  َوقُوُموا اْلُوْسَطى َوالصَّ  البقرة"  (4ٖٕ) َقانِتٌِنَ  هلِلَّ
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وهنا أمر للمإمنٌن بالمحافظة على الصبلة فً أوقاتها وفً الجماعة وخاصة صبلة العصر والفجر وقد أوصى 

بها نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم وقوموا أي عند الدخول للصبلة وإقامتها بؤن ال ٌشؽلنا شًء فً هذه الدنٌا عن 

كر وال نشؽل بالنا إال بالصبلة وأن ال ٌمبلً قلوبنا سوى محبة هللا عز وجل ورسوله الحبٌب الصبلة وأن ال نف

 شاؼل عن الصبلة . صلى هللا علٌه وسلم وأن ٌكون قلب المرء خاشع قانت ساكن الجوارح ال ٌشؽله

 " ُ
ًُّ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ ٌُّومُ  اْلَح َماَواتِ  فًِ َما لَهُ  ْوم  نَ  َواَل  ِسَنة   َتؤُْخُذهُ  اَل  اْلَق ْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ  اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ ٌَ 

ْعلَمُ  بِإِْذنِهِ  إاِلَّ  ِعْنَدهُ  نَ  َما ٌَ ٌْ ِدٌِهمْ  َب ٌْ ء   ٌُِحٌُطونَ  َواَل  َخْلَفُهمْ  َوَما أَ ًْ ٌُّهُ  َوِسعَ  َشاءَ  بَِما إاِلَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  بَِش  ُكْرِس

َماَواتِ  ُبوُدهُ  َواَل  َواأْلَْرضَ  السَّ ًُّ  َوُهوَ  ِحْفُظُهَما ٌَ  البقرة"  (ٕ٘٘) اْلَعِظٌمُ  اْلَعلِ

واآلٌة لذكر صفات وذات هللا عز وجل فسبحانه هو األحد الذي ال مثٌل وال معبود وال خالق ؼٌره سبحانه 

لمحة  فسبحانه صاحب الحٌاة األبدٌة والمحاسب كل نفس على ما فعلت فبل تدركه أو ٌكون سبحانه فً سنة

أو للحظة فً نوم فله سبحانه كل ما فً السموات واألرض فمن ٌكون الشافع أي طالب الرحمة و العفو 

والؽفران لعباده إال بعد أن ٌؤذن له سبحانه فهو العلٌم بما بٌن أي شًء وما خلفه وال ٌملكون خلفه بعلم من 

السموات واألرض وال ٌثقل علٌه حفظ عنده إال بما ٌرٌده سبحانه وتعالى له فوسع كرسٌه أي عرشه ملك 

 السموات واألرض فسبحانه العلً العظٌم .

ِ  َمْرَضاةِ  اْبتَِؽاءَ  أَْمَوالَُهمُ  ٌُْنفِقُونَ  الَِّذٌنَ  َوَمَثلُ "   أُُكلََها َفآََتتْ  َوابِل   أََصاَبَها بَِرْبَوة   َجنَّة   َكَمَثلِ  أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  َوَتْثبًٌِتا هللاَّ

نِ  ٌْ ُ  َفَطل   َوابِل   ٌُِصْبَها لَمْ  إِنْ فَ  ِضْعَف
 البقرة"  (ٕ٘ٙ) َبِصٌر   َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ

أي مثل أو شبة من ٌنفق أمواله إلرضاء هللا سبحانه وتعالى وثقتهم فً ثواب هللا سبحانه لهم مثل الجنة أي 

م ٌنزل بها المطر فٌنزل الطل بستان فً مكان مرتفع منزل بها المطر فؤثمرت ضعؾ ما كان ٌنتظر منها وإن ل

وهو المطر الخفٌؾ فاهلل سبحانه علٌم بما ٌضع عباده مطلع على أفعالهم وأحوالهم وٌجزٌهم خٌر الجزاء 

 بحسن صنٌعهم وخٌر أعمالهم .

َشاءُ  َمنْ  اْلِحْكَمةَ  ٌُْإتًِ"  ًَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  ٌُْإتَ  َوَمنْ  ٌَ ًرا أُوتِ ٌْ كَّ  َوَما َكثًٌِرا َخ ذَّ  البقرة"  (4ٕٙ) اأْلَْلَبابِ  أُولُو إاِلَّ  رُ ٌَ

أي ٌمن وٌعطً الحكمة هللا سبحانه لعباده لمن ٌشاء والحكمة هً حسن التصرؾ فً األمور كلها والحكمة 

ٌمن بها على  خبرات وتجارب مر بها اإلنسان على مدار حٌاته فهً بمثابة تجارب حٌاة فسبحانههً مٌراث 

ى ذلك النعمة وهً ) الحكمة ( فقد أخذ خٌراً كثٌراً فً حٌاته تكون سببا فً من ٌرٌد من عباده ومن أعط

سعادته فً دنٌاه وآخرته وما ٌتدبر أو ٌتفكر فً ما حوله أو نعم هللا سبحانه وتعالى علٌه إال من هم أصحاب 

 العقول الذكٌة وأصحاب القلوب الطٌبة .

ٌْسَ "  كَ  لَ ٌْ َشاءُ  َمنْ  ْهِديٌَ  هللاََّ  َولَِكنَّ  ُهَداُهمْ  َعلَ ر   ِمنْ  ُتْنفِقُوا َوَما ٌَ ٌْ ِ  َوْجهِ  اْبتَِؽاءَ  إاِلَّ  ُتْنفِقُونَ  َوَما َفؤِلَْنفُِسُكمْ  َخ  هللاَّ

ر   ِمنْ  ُتْنفِقُوا َوَما ٌْ ُكمْ  ٌَُوؾَّ  َخ ٌْ  البقرة"  (2ٕٕ) ُتْظلَُمونَ  اَل  َوأَْنُتمْ  إِلَ

مكلؾ بهداٌة ؼٌر المإمنٌن وإنما علٌه لم بؤنه لٌس والتوجٌه والوصٌة لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وس

توضٌح معالم طرٌق الهداٌة فسبحانه هو الهادي لمن ٌرٌد من عباده وأما ما ٌنفق المرء من خٌر وصدقات 

نفاق هلل عز وجل دون رٌاء أو سمعة ففً وزكاة فلنفسه أوالً ألنه ٌجازى عنها بنعم الدنٌا واآلخرة إذا كان اال

ٌرد ذلك بنعم الدنٌا وحسن ختامها وثواب اآلخرة وما فٌها فسبحانه ال ٌظلم أحداً ولكن نحن نظلم هذه الحالة 

 ر عزٌز عن ذلك .لم بعضنا بعضا وسبحانه ؼنً على كبٌأنفسنا بؤعمالنا وما تكسبه أٌدٌنا فنظ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  إِنَّ "  بَلةَ  َوأََقاُموا الصَّ َكاةَ  ُواَوآَتَ  الصَّ ِهمْ  ِعْندَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  الزَّ ِهمْ  َخْوؾ   َواَل  َربِّ ٌْ  َواَل  َعلَ

ْحَزُنونَ  ُهمْ   البقرة"  (22ٕ) ٌَ
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صدقوا وأسلموا وآمنوا باهلل عز وجل ورسوله صلى هللا علٌه وسلم وفعلوا األعمال الصالحة وأقاموا  الذٌنف

هما فهم ال قلق وال خوؾ علٌهم فهم فً سكٌنة وطمؤنٌنة الصبلة وأعطوا الزكاة فؤجرهم وجزاإهم الجنة وأحٌ

 وال هم ٌحزنون أي فً سعادة وفرح وسرور دابمٌن لحسن جمٌل ما فعلوه من أعمال صالحة طٌبة .

قُوا"  ْوًما َواتَّ ِ  إِلَى فٌِهِ  ُتْرَجُعونَ  ٌَ  البقرة"  (4ٕٔ) ٌُْظلَُمونَ  اَل  َوُهمْ  َكَسَبتْ  َما َنْفس   ُكلُّ  ُتَوفَّى ُثمَّ  هللاَّ

من أجل ٌوم الرجوع فٌه واآلٌة تذكٌر ال نذٌر بالتقوى واالبتعاد عن كل ما نهى هللا سبحانه وتعالى عنه وذلك 

إلى هللا سبحانه وتعالى ٌوم رجوع ال عودة فٌه وال بعده أبداً فتوفى أي تجزى أو تؤخذ كل نفس ما تستحق 

باد هللا سبحانه وتعالى فً ذلك الٌوم وهو ٌوم البعث من حسن أعمالها أو ؼٌره دون مجاملة أو نقصان فع

 ٌوم القٌامة ال ٌظلم أحداً مثقال ذرة وال ٌترك من عمله مثقال ذرة فالكل ٌقرأ كتابه وتوزن أعماله .

ُسولُ  آََمنَ "  هِ  أُْنِزلَ  بَِما الرَّ ٌْ قُ  اَل  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَمبَلبَِكتِهِ  بِاهللَِّ  آََمنَ  ُكل   َواْلُمْإِمُنونَ  َربِّهِ  ِمنْ  إِلَ نَ  ُنَفرِّ ٌْ  ِمنْ  أََحد   َب

َنا ُؼْفَراَنكَ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقالُوا ُرُسلِهِ  كَ  َربَّ ٌْ ُ  ٌَُكلِّؾُ  اَل ( 4ٕ٘) اْلَمِصٌرُ  َوإِلَ
 َكَسَبتْ  َما لََها ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا هللاَّ

َها ٌْ َنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَ َنا أَْخَطؤَْنا أَوْ  َنِسٌَنا إِنْ  َإاِخْذَناتُ  اَل  َربَّ َنا َتْحِملْ  َواَل  َربَّ ٌْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َعلَى َحَمْلَتهُ  َكَما إِْصًرا َعلَ

َنا َقْبلَِنا ْلَنا َواَل  َربَّ ا َواْعؾُ  بِهِ  لََنا َطاَقةَ  اَل  َما ُتَحمِّ  اْلَكافِِرٌنَ  اْلَقْومِ  َعلَى ْرَناَفاْنصُ  َمْواَلَنا أَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْؼفِرْ  َعنَّ

 البقرة"  (4ٕٙ)

آمن أي صدق تصدٌق ٌقٌن ولم ٌتردد بما أنزل علٌه من هللا سبحانه وتعالى فكل الرسل واألنبٌاء آمنوا باهلل 

سبحانه وتعالى وبمبلبكته وكتبه السماوٌة وجمٌع رسله فالكل سواء ال نفرق أو نمٌز أو نختار أو نفضل أو 

رسله وأنبٌابه وكان قولهم هو السمع والطاعة دون نقاش أو جدال على أحد منهم وكان رجاءهم  نإثر بٌن

( ال ٌحمل هللا نفساً إال ما تستطٌعه 4ٕ٘مؽفرة ربهم لهم فله وحده سبحانه وتعالى المآل والمآب والرجوع )

سامحنا وال تحاسبنا وأعؾ عنا  فلها مالها وعلٌها ما علٌها مما فعلت فً دنٌاها خٌراً كان أو ؼٌره فٌا ربنا

إن فعلنا شًء عند نسٌاننا بما أمرتنا وتجاوزنا وأذنبنا وأخطؤنا و ٌا ربنا ال تكلفنا بمشاق كمن قبلنا و ٌا ربنا 

ال تثقل علٌنا ما ال نقدر علٌه من عبادات أو التزامات فً الطاعة بما ال نقدر علٌه فاعؾ عنا ٌا ربنا وتقبل 

رحمتك وارحمنا بواسع مؽفرتك فجل جبللك موالنا ومالكنا ونحن كلنا عبادك فانصرن توبتنا وأؼفر لنا ب

 وأعزنا على ؼٌرنا ممن ال ٌهتدون بهدٌك وٌستنٌرون بنورك سبحانك ٌا هللا ٌا عظٌم المؽفرة واالحسان .

َنا"  َتَنا إِذْ  َبْعدَ  قُلُوَبَنا ُتِزغْ  اَل  َربَّ ٌْ ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ْحَمةً رَ  لَُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َوَهبْ  َهَد َنا (4) اْلَوهَّ ْوم   النَّاسِ  َجاِمعُ  إِنَّكَ  َربَّ ٌَ  اَل  لِ

بَ  ٌْ َ  إِنَّ  فٌِهِ  َر
 آل عمران"  (4) اْلِمٌَعادَ  ٌُْخلِؾُ  اَل  هللاَّ

واآلٌة رجاء إلى هللا سبحانه وتعالى بؤٌد قلوب من اهتدوا بهداٌته وآمنوا به عن نوره بهداٌته ومن لدنك 

جمالً فً الكلمة أي ال تحوجنا لؽٌرك فً عطاء واعطنا من عندك الرحمة والمؽفرة فجل جبلله الوهاب تعبٌر 

و ٌا ربنا جل جبللك باعث ومجمع الناس جمٌعاً وسابلهم فً ٌوم البعث ( 4المنان منزل الخٌرات على عباده )

 ( .4القٌامة ٌوم البعث )الذي ال أدنى شك فٌه فسبحانه ال تبدٌل وال تؽٌٌر وقتا وال موعداً ٌوم 

ٌِّنَ "  َهَواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  ُز َساءِ  ِمنَ  الشَّ َهبِ  ِمنَ  اْلُمَقْنَطَرةِ  َواْلَقَناِطٌرِ  َواْلَبنٌِنَ  النِّ ةِ  الذَّ لِ  َواْلفِضَّ ٌْ َمةِ  َواْلَخ  اْلُمَسوَّ

اةِ  َمَتاعُ  َذلِكَ  َواْلَحْرثِ  َواأْلَْنَعامِ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ُ  الدُّ
ُبُكمْ  قُلْ ( ٗٔ) اْلَمآَبِ  ُحْسنُ  َدهُ ِعنْ  َوهللاَّ ر   أَُإَنبِّ ٌْ َقْوا لِلَِّذٌنَ  َذلُِكمْ  ِمنْ  بَِخ  اتَّ

ِهمْ  ِعْندَ  ات   َربِّ َرة   َوأَْزَواج   فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ ِ  ِمنَ  َوِرْضَوان   ُمَطهَّ ُ  هللاَّ
 بِاْلِعَبادِ  َبِصٌر   َوهللاَّ

 آل عمران"  (٘ٔ)

أي استزان وحبب ورؼب للناس حب األوالد والذهب الكثٌر والفضة والخٌل الحسنة المظهر واألنعام أي 

الدواب والحقول والبساتٌن فكل ذلك متاع زابل فً الدنٌا تاركه اإلنسان ال محاله ولكن ما عند هللا سبحانه 

( ٗٔهللا سبحانه وتعالى وهو العمل الصالح )وتعالى هو خٌر وأحسن وهو خٌر حسن الخاتمة والرجوع إلى 
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فقد أخبرنا النبً صلى هللا علٌه وسلم بخٌر وأحسن وأفضل من ذلك كمن للذٌن اتقوا وخافوا مقام ربهم 

سبحانه وتعالى بـ الجنات التً تجري من تحتها األنهار خالدٌن باقٌن فٌها أبدا وأزواج من الحور العٌن 

 ( .٘ٔنه علٌم بصٌر بؤحوال عباده )وجنات من هللا سبحانه فسبحا

ابِِرٌنَ "  اِدقٌِنَ  الصَّ ُ  َشِهدَ ( 2ٔ) بِاأْلَْسَحارِ  َواْلُمْسَتْؽفِِرٌنَ  َواْلُمْنفِقٌِنَ  َواْلَقانِتٌِنَ  َوالصَّ
 ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّهُ  هللاَّ

 آل عمران"  (4ٔ) اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  بِاْلقِْسطِ  َقابًِما اْلِعْلمِ  َوأُولُو َواْلَمبَلبَِكةُ 

الصابرٌن أي المحتسبٌن أجرهم على هللا عز وجل فهم على طاعة هللا سبحانه مهما القوا من شدة وصعاب 

فً كافة أعمالهم وفً إٌمانهم ال ٌبتؽون إال وجه هللا عز وجل والقانتٌن العابدٌن الخاشعٌن  لهم والصادقٌن

طمبنة الساكنة والمتصدقٌن بما جاد بهم هللا عز وجل علٌهم والمستؽفرٌن أي الداعٌن هللا أصحاب القلوب الم

سبحانه وتعالى وقت السحر أي عند طلوع الفجر وذلك لنزول هللا عز وجل فً ذلك الوقت إلى السماء الدنٌا 

له سواه وأن المبلبكة ( واآلٌة هً أن هللا سبحانه أعلم وأخبر وأقر بؤنه هو إله ال ؼٌره فً الوجود إ2ٔ)

شهدت بذلك شهادة ال رٌب فٌها وأو العلم من األنبٌاء والرسل والعلماء فهو واقع بٌنهم ٌعرفون بالعدل فً 

العزة والملكوت سبحانه الحكٌم فً  الحكم والفصل والقول سبحانه العزٌز ذو القدر والمكانة العالٌة صاحب

 . (4ٔتصرٌؾ الكون وكافة أمور عباده جمٌعاً )

ٌْؾَ "  ْوم   َجَمْعَناُهمْ  إَِذا َفَك ٌَ بَ  اَل  لِ ٌْ ٌَتْ  فٌِهِ  َر  اْلُمْلكِ  َمالِكَ  اللَُّهمَّ  قُلِ ( ٕ٘) ٌُْظلَُمونَ  اَل  َوُهمْ  َكَسَبتْ  َما َنْفس   ُكلُّ  َوُوفِّ

نْ  اْلُمْلكَ  َوَتْنِزعُ  َتَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  ُتْإتًِ ِدكَ  َتَشاءُ  َمنْ  لُّ َوُتذِ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  ِممَّ ٌَ رُ  بِ ٌْ ء   ُكلِّ  َعلَى إِنَّكَ  اْلَخ ًْ  َش

لَ  ُتولِجُ ( ٕٙ) َقِدٌر   ٌْ َهارِ  فًِ اللَّ َهارَ  َوُتولِجُ  النَّ لِ  فًِ النَّ ٌْ ًَّ  َوُتْخِرجُ  اللَّ ٌِّتِ  ِمنَ  اْلَح ٌِّتَ  َوُتْخِرجُ  اْلَم ًِّ  ِمنَ  اْلَم  اْلَح

رِ  َتَشاءُ  َمنْ  َوَتْرُزقُ  ٌْ  آل عمران"  (2ٕ) ِحَساب   بَِؽ

وم القٌامة ونال كل إنسان ونفس ما عملت فً ٌوم ال ما موقفهم وشعورهم إذا بعثناهم ٌ فكٌؾ هفـ للعاطف

( قل أمر بؤن هللا سبحانه هو المالك لملكوت السموات واألرض تعطً أو تملك من تشاء ٌٕ٘ظلم فٌه أحد )

ر من نه من ترٌد وتبخس وتذل وتصؽاانته بٌن أقرتعز تزٌد من عزته ورفعته مكوتؤخذ من ملكت ما تشاء و

تدخل اللٌل فً النهار وتخرج المٌت ( ٕٙترٌد فالخٌر والعطاء بٌده سبحانه فهو على كل شًء مقتدر قدٌر )

 من الحً وتعطً رزقك من تشاء دون مقابل أو شروط أو عدد .

َ  ُتِحبُّونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  قُلْ " 
بُِعونًِ هللاَّ ُ  ُكمُ ٌُْحبِبْ  َفاتَّ

ْؽفِرْ  هللاَّ ٌَ ُ  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َو
 آل عمران"  (ٖٔ) َرِحٌم   َؼفُور   َوهللاَّ

فكانت هذه اآلٌة موجهه لوفد نصارى نجران فٌما أدعوه فً حب هللا تعالى فؤمر هللا عز وجل رسوله صلى 

أي كونوا على ما أرسلت  هللا علٌه وسلم أن ٌخبرهم وٌقول لهم إن كنتم تحبون هللا سبحانه وتعالى فاتبعونً

 ( .ٖٔهو الؽفور الرحمن الرحٌم )سبحانه وتعالى به فٌسامحكم هللا عز وجل على ما قد سبق منكم وهللا 

ْخَتصُّ "  َشاءُ  َمنْ  بَِرْحَمتِهِ  ٌَ ٌَ  ُ
 " آل عمران (2ٗ) اْلَعِظٌمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

قٌن وسبحانه صاحب الفضل والعطاء  الكبٌر ٌختار أو ٌخص برحمته من ٌشاء من عباده المإمنٌن المت

 العظٌم الذي ال مثٌل له .

لَ  إِنَّ "  ت   أَوَّ ٌْ ةَ  لَلَِّذي لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  َب  " آل عمران (4ٙ) لِْلَعالَِمٌنَ  َوُهًدى ُمَباَرًكا بَِبكَّ

 عز وجل هو الكعبة وهو رداً عن من قالوا أن البٌت المقدس هو أول قبله للناس فكان أول بٌت أقٌم لعبادة هللا

 المشرفة ففٌه تنزل لمن زارها البركة والهداٌة لخلق هللا عز وجل جمٌعاً .
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ة   ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ "  ْدُعونَ  أُمَّ رِ  إِلَى ٌَ ٌْ ؤُْمُرونَ  اْلَخ ٌَ ْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروؾِ  َو ٌَ "  (ٗٓٔ) اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُولَبِكَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َو
 آل عمران

كن لئللزام والوجوب أن تكون منكم أمة أي جماعة أو مجموعات ٌكون شاؼلهم األول الدعوة إلى الخٌر ولت

ٌرشدون الناس وكل ما ٌنفع الناس من نور هداٌة اإلسبلم واإلٌمان وإخبار الناس بصحٌح فهم الدٌن و

كمون إلٌه فالمعروؾ هنا بالكلمة الطٌبة التً تحببهم فً اإلسبلم وسلوك وتعمل وخلق من ٌؤتمرون به وٌتحا

طٌب الكلمة وحسن المعاملة والخلق الطٌب الحسن وٌعلمون الناس وٌخبرونهم بما نهى هللا سبحانه وتعالى 

عنه من أفكار منكرة ال تتوافق وما شرع هللا سبحانه وتعالى به لهداٌة الناس جمٌعاً فهم أي ذلك المجموعة 

 نة هللا سبحانه وتعالى ورحمته فً الدنٌا واآلخرة .أو الجماعة هم الفابزون بحب ورضا ونعم وج

ُكمْ  ِمنْ  َمْؽفَِرة   إِلَى َوَساِرُعوا"  ة   َربِّ َماَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّ تْ  َواأْلَْرضُ  السَّ قٌِنَ  أُِعدَّ  فًِ ٌُْنفِقُونَ  الَِّذٌنَ ( ٖٖٔ) لِْلُمتَّ

اءِ  رَّ اءِ  السَّ رَّ ظَ  َواْلَكاِظِمٌنَ  َوالضَّ ٌْ ُ  النَّاسِ  َعنِ  افٌِنَ َواْلعَ  اْلَؽ
 آل عمران"  (ٖٗٔ) اْلُمْحِسنٌِنَ  ٌُِحبُّ  َوهللاَّ

أي تنافسوا وتسابقوا إلى رحمة وعفو ومؽفرة ربكم للفوز بالجنة التً اتساعها مثل السموات واألرض 

ٌتصدقون وٌتزكون فً وقت الٌسر وفً وقت  الذٌن( فهم ٖٖٔمجهزة لعباده أصحاب القلوب الطٌبة النقٌة )

الشدة والكاتمٌن والحابسٌن ألنفسهم من ضر أصابهم ممن حولهم أو من ٌتعاملون معهم فلهم المقدرة على 

اإلٌذاء ولكنهم تمنعهم تقواهم من إٌذاء أحد فهم مسامحٌن مع قدرتهم على أخذ حقوقهم بكافة الظروؾ 

 هم المحسنٌن .فسبحانه ٌحب هإالء ممن أحسنوا عملهم بتقوى هللا سبحانه وتعالى فوالوسابل 

ان   َهَذا " ٌَ قٌِنَ  َوَمْوِعَظة   َوُهًدى لِلنَّاسِ  َب  آل عمران"  (4ٖٔ) لِْلُمتَّ

أي توضٌح للصورة فً أذهان وعقول الناس وهداٌة لهم إلى طرٌق اإلٌمان واإلسبلم وموعظة إي دروس 

تثلٌن ألوامر هللا سبحانه ٌتعلم منها المرء لٌهتدي بها فً حٌاته كً ٌسعد فً آخرته لمن للمتقٌن وهم المم

 وتعالى دون نقاش وٌإمنون به وٌبتعدون عن ما نهى عنه محبة فً طاعته ال خوؾ من عقابه .

ا ُكْنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  لِْنتَ  هللاَِّ  ِمنَ  َرْحَمة   َفبَِما " وا اْلَقْلبِ  َؼلٌِظَ  َفّظً  لَُهمْ  َواْسَتْؽفِرْ  َعْنُهمْ  َفاْعؾُ  َحْولِكَ  ِمنْ  اَلْنَفضُّ

لْ  َعَزْمتَ  َفإَِذا اأْلَْمرِ  فًِ َوَشاِوْرُهمْ  لٌِنَ  ٌُِحبُّ  هللاََّ  إِنَّ  هللاَِّ  َعلَى َفَتَوكَّ  آل عمران"  (4٘ٔ) اْلُمَتَوكِّ

فبما رحمة وهنا تشبٌه للرحمة وكؤنها شًء ٌملا قلوب المإمنٌن أ ٌنزل على عباده لنت أي كنت هٌنا معهم 

وسلم وإذا كنت شدٌداً خشناً لتركوك وذهبوا من حولك فسامحهم وادعوا  والحدٌث هنا للنبً صلى هللا علٌه

لهم بالمؽفرة وشاورهم أي أشركهم واسمع آلرابهم فً األمور الهامة فإذا نوٌت فتوكل على هللا سبحانه 

 وتعالى فسبحانه ٌحب المتوكلٌن علٌه اآلخذٌن باألسباب والسعً فً سبٌله .

ْسَتْبِشُرونَ "  ِ  ِمنَ  بِنِْعَمة   ٌَ َ  َوأَنَّ  َوَفْضل   هللاَّ
 " آل عمران (2ٔٔ) اْلُمْإِمنٌِنَ  أَْجرَ  ٌُِضٌعُ  اَل  هللاَّ

فرحون بنعمة من هللا سبحانه وفً الجنة وسبحانه ال ٌجازي المإمنٌن بما فعلوا بل ٌسعدون وٌتفاءلون وٌ

 ٌوفهم أجورهم جزاء بما فعلوا واآلٌة هنا عن ؼزوة أحد وما حدث فٌها .

ُ  َحْسُبَنا َوَقالُوا إٌَِماًنا َفَزاَدُهمْ  َفاْخَشْوُهمْ  لَُكمْ  َجَمُعوا َقدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لَُهمُ  َقالَ  ِذٌنَ الَّ " 
( 2ٖٔ) اْلَوِكٌلُ  َونِْعمَ  هللاَّ

ِ  ِمنَ  بِنِْعَمة   َفاْنَقلَُبوا ْمَسْسُهمْ  لَمْ  َوَفْضل   هللاَّ َبُعوا ُسوء   ٌَ ِ  ِرْضَوانَ  َواتَّ ُ  هللاَّ
 آل عمران"  (2ٗٔ) َعِظٌم   َفْضل   ُذو َوهللاَّ

قالوا ذلك  الذٌنوهو ما حدث فً سٌاق ؼزوة أحد والمقصود من الناس كان من أسباب نزول هاتٌن اآلٌتٌن 

هم مجموعة من نفر القٌس مروا بؤبً سفٌان وهو ٌنوي العودة إلى المدٌنة للقضاء على المسلمٌن بها فقال 

 



ٔٔ 

 

بلقاتهم وما لمد نصره علٌهم وأنه جامع الجٌوش بعحمداً وأصحابه أنه ندم على تركهم له أبً سفٌان أخبر م

 حدث فً سٌاق اآلٌتٌن .

ا"  َها ٌَ ٌُّ قُوا َوَرابُِطوا َوَصابُِروا اْصبُِروا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ َ  َواتَّ
 " آل عمران (ٕٓٓ) ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

لصبر وجاهدوا النفس على الطاعة لدعوة للصبر فً صابروا أي ادعوا لوا لتحملانداء للمإمنٌن بالصبر و

فلحون أي من تكونون من الفابزٌن ورابطوا أي كونوا أقوٌاء والتزموا بؤوامر هللا سبحانه وتعالى لعلكم ت

 جنة هللا سبحانه وتعالى ورضوانه فً الدنٌا واآلخرة .ب

ا"  َها ٌَ ٌُّ قُوا النَّاسُ  أَ ُكمُ  اتَّ  َونَِساءً  َكثًٌِرا ِرَجااًل  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَدة   َنْفس   ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ

قُوا َ  إِنَّ  َواأْلَْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءلُونَ  الَِّذي هللاََّ  َواتَّ
ُكمْ  َكانَ  هللاَّ ٌْ  " النساء (ٔ) َرقًٌِبا َعلَ

لى الناس جمٌعاً بتقواه سبحانه فهو الذي خلقهم من نفس واحد أي من آدم نداء من هللا سبحانه وتعالى إ

علٌه السبلم وخلق منها حواء من آدم علٌهما السبلم ونشر منها الرجال والنساء وكرر التقوى منه سبحانه 

قٌب وتعالى وتساءلون أي تحتكمون إلٌه واألرحام وهً الصلة بٌن األشقاء واألقارب فسبحانه وتعالى هو الر

 ( .ٔأي المتابع لخلقه الحفٌظ علٌهم )

ٌَْخشَ "  ةً  َخْلفِِهمْ  ِمنْ  َتَرُكوا لَوْ  الَِّذٌنَ  َوْل ٌَّ ِهمْ  َخافُوا ِضَعاًفا ُذرِّ ٌْ قُوا َعلَ تَّ ٌَ قُولُوا هللاََّ  َفْل ٌَ  النساء"  (4) َسِدًٌدا َقْواًل  َوْل

م ذرٌة ضعافاً أي أطفال رضع أو صؽار أي ٌتقً وٌخاؾ سبحانه وتعالى ممن تركوا من خلفهم أي بعد موته

خافوا علٌهم ممن ٌجور علٌهم فلٌتذكروا أوالد ؼٌرهم فلٌقولوا إذا ما أوصاهم أحداً أن ٌقولوا بما وصوا به 

وأن ٌقول القول الصحٌح الذي ال ٌمٌل فٌه عن الحق أو اتباع الهوى ألن الذي سٌقولونه سٌحدث مع ذرٌتهم 

 ( .4وذرٌة ؼٌرهم )وا بؤوالد من بعدهم فما فعلوأوالدهم 

ِ  ُحُدودُ  تِْلكَ  " ات   ٌُْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  هللاََّ  ٌُِطعِ  َوَمنْ  هللاَّ  اْلَعِظٌمُ  اْلَفْوزُ  َوَذلِكَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

 " النساء (ٖٔ)

وٌلتزم بها ٌدخله ربه سبحانه جناته خالداً فٌها أبداً تلك أي هذه شرابع وأحكام هللا سبحانه وتعالى ومن ٌطع 

 ( .ٖٔوذلك هو النجاة فً الدنٌا واآلخرة )

ُ  ٌُِرٌدُ " 
 النساء"  (4ٕ) َضِعًٌفا اإْلِْنَسانُ  َوُخلِقَ  َعْنُكمْ  ٌَُخفِّؾَ  أَنْ  هللاَّ

عٌفاً د خلق اإلنسان ضإرادة هللا سبحانه وتعالى فً التخفٌؾ والتٌسٌر على عباده فً كافة أمور دنٌاهم وق

وهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بخلقه فمهما كبر أو قوي اإلنسان فهو فً داخله ضعٌفاً مهما عبل قدره أو 

 ( .4ٕمكانته )

ِهمْ  َوَماَذا"  ٌْ ْومِ  بِاهللَِّ  آََمُنوا لَوْ  َعلَ ٌَ ا َوأَْنَفقُوا اآْلَِخرِ  َواْل ُ  َرَزَقُهمُ  ِممَّ
ُ  َوَكانَ  هللاَّ

َ  إِنَّ ( 4ٖ) َعلًٌِما بِِهمْ  هللاَّ
ْظلِمُ  اَل  هللاَّ ٌَ 

ة   ِمْثَقالَ  ٌُْإتِ  ٌَُضاِعْفَها َحَسَنةً  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ ٌْؾَ ( ٓٗ) َعِظًٌما أَْجًرا لَُدْنهُ  ِمنْ  َو ة   ُكلِّ  ِمنْ  ِجْبَنا إَِذا َفَك  َوِجْبَنا بَِشِهٌد   أُمَّ

 النساء"  (ٔٗ) َشِهًٌدا َهُإاَلءِ  َعلَى بِكَ 

اذا سٌكون لهم أو ٌمل علٌهم أو ٌثقل علٌهم أو ٌتحملونه إذا آمنوا باهلل سبحانه وتعالى وٌوم القٌامة أي م

مما فً الكون لعلمه بما ( فسبحانه ال ٌظلم ولو بمقدار أخؾ ثقل 4ٖوتصدقوا مما رزقهم هللا عز وجل )

الجزاء والثواب العظٌم من سٌكون وراء ذلك من جور على حقوق الؽٌر والحسنة ٌضاعفها وٌزٌدها وٌعطً 

( وقد أخذ عبد هللا بن مسعود عندما قرأ القرآن على سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٓٗعنده سبحانه )

 



ٕٔ 

 

وما إن وصلى إلى هذه اآلٌة حتى وجد عٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تذرفان بالدموع وقال له )حسبك( 

 ( .4ٗأي كفاك ما قرأت )

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا نَ َوالَِّذٌ"  ات   َسُنْدِخلُُهمْ  الصَّ  أَْزَواج   فٌَِها لَُهمْ  أََبًدا فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

َرة   َ  إِنَّ ( 2٘) َظلٌِبًل  ِظبّلً  َوُنْدِخلُُهمْ  ُمَطهَّ
ؤُْمُرُكمْ  هللاَّ وا أَنْ  ٌَ نَ  َحَكْمُتمْ  َوإَِذا أَْهلَِها إِلَى اأْلََماَناتِ  ُتَإدُّ ٌْ  أَنْ  النَّاسِ  َب

َ  إِنَّ  بِاْلَعْدلِ  َتْحُكُموا
ا هللاَّ ِعُظُكمْ  نِِعمَّ َ  إِنَّ  بِهِ  ٌَ

َها ٌَا( 4٘) َبِصًٌرا َسِمًٌعا َكانَ  هللاَّ ٌُّ َ  أَِطٌُعوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ
 َوأَِطٌُعوا هللاَّ

ُسولَ  ء   فًِ َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُولًِ الرَّ ًْ وهُ  َش ُسولِ  هللاَِّ  إِلَى َفُردُّ ِ  ُتْإِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوالرَّ ْومِ  بِاهللَّ ٌَ  اآْلَِخرِ  َواْل

ر   َذلِكَ  ٌْ  النساء " (4٘) َتؤِْوٌبًل  َوأَْحَسنُ  َخ

ات تجري من تحتها فً جنآمنو وصدقوا باهلل ورسوله صلى هللا علٌه وسلم  الذٌنواآلٌة فٌها وعد وجزاء 

األنهار أنهار من لبن وعسل خالدٌن فٌها ولهم فٌها أزواجهم من الحور العٌن والظل الظلٌل اللطٌؾ ذو 

وأمر بالحكم بالعدل بٌن الناس فهذه ( واآلٌة حثت على تؤدٌة األمانات إلى أصحابها 2٘) الخفٌفةالنسابم 

العدل بٌن الناس والصدق واألمانة فً  اقامةٌة إلى األوامر من نعم هللا سبحانه وفضل على عباده من هدا

( ونداء للمإمنٌن بطاعة هللا سبحانه وتعالى والرسول صلى هللا علٌه وسلم ومن تولى 4٘المعامبلت )

أمورهم وإن اختلفتم فً أي شًء فحكمه والتحاكم إلى كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم إذا كانوا 

ن ذلك من أسباب الخٌر والسعادة والنجاح وأحسن التحاكم والرجوع إلٌه فً نهاٌة صادقٌن فً إٌمانهم فإ

 ( .4٘األمر وما سٌكون علٌه االختبلؾ فً نهاٌة األمر )

َ  ٌُِطعِ  َوَمنْ " 
ُسولَ  هللاَّ ُ  أَْنَعمَ  الَِّذٌنَ  َمعَ  َفؤُولَبِكَ  َوالرَّ

ِهمْ  هللاَّ ٌْ ٌنَ  ِمنَ  َعلَ ٌِّ بِ ٌقٌِنَ  النَّ دِّ َهَداءِ وَ  َوالصِّ الِِحٌنَ  الشُّ  َوالصَّ

ِ  ِمنَ  اْلَفْضلُ  َذلِكَ ( 4ٙ) َرفًٌِقا أُولَبِكَ  َوَحُسنَ  ِ  َوَكَفى هللاَّ  النساء"  (2ٓ) َعلًٌِما بِاهللَّ

أكرم ومن وأنعم هللا سبحانه  الذٌنومن ٌكون فً طاعة هللا عز وجل والرسول صلى هللا علٌه وسلم فهم مع 

وأصحاب األعمال الصالحة وقد قال بعض الصحابة ٌا رسول هللا ما لشهداء وتعالى من النبٌٌن والرسل وا

( فذلك هو الفضل والمنه 4ٙنبؽً أن نفارقك فً الدنٌا فإنك إذا فارقتنا فلم نراك فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة )

 . (2ٓمن هللا سبحانه وتعالى على عباده وكفى أي ٌكفً أو نتوقؾ عند علم هللا سبحانه وتعالى )

ِ  َفِمنَ  َحَسَنة   ِمنْ  أََصاَبكَ  َما"  َبة   ِمنْ  أََصاَبكَ  َوَما هللاَّ ٌِّ  َشِهًٌدا بِاهللَِّ  َوَكَفى َرُسواًل  لِلنَّاسِ  َوأَْرَسْلَناكَ  َنْفِسكَ  َفِمنْ  َس

ُسولَ  ٌُِطعِ  َمنْ ( 24) ِهمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما َتَولَّى َوَمنْ  هللاََّ  أََطاعَ  َفَقدْ  الرَّ ٌْ  " النساء (4ٓ) فًٌِظاحَ  َعلَ

أي ما نزل بؤي إنسان من خٌر وحسن جزاء على حسن عمل فمن هللا  سبحانه وتعالى وما نزل باإلنسان من 

جزاء أو عواقب وشدابد فمن نفسه وعمله وسبحانه الذي بعث المصطفى صلى هللا علٌه وسلم للناس جمٌعاً 

به الرسول  أخبر( ومن ٌإمن بؤقوال وما 24لك )أن سبحانه وتعالى شهد وأقر بذرسوالً ومبشراً وٌكفً 

ك فبل ٌوجد تقصٌر أو محاسبة صلى هللا علٌه وسلم فقد آمن وأطاع هللا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذل

فاألمر لٌس بحفظهم من أعمالهم وإنما إرشادهم وتوجٌههم إلى طرٌق هللا سبحانه  علٌه صلى هللا علٌه وسلم

 ( .4ٓوتعالى )

َتَدبَُّرونَ  أََفبَل "  رِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ  اْلقُْرآَنَ  ٌَ ٌْ ِ  َؼ  النساء"  (4ٕ) َكثًٌِرا اْختبَِلًفا فٌِهِ  لََوَجُدوا هللاَّ

أفبل وٌتدبرون ٌتفكرون وتدارسون وٌفهمون  ءت الفاء للزٌادة فً التعجب وقٌلتأفبل ولم ٌقل سبحانه أال وجا

فٌه اختبلفاً وتناقضاً كثٌراً  اوقرإاوٌر هللا سبحانه وتعالى لوجدعند ؼ معانٌه وأسباب نزوله ماذا كان من

 فسبحانه الحافظ لكتابه القرآن الكرٌم المعجزة الباقٌة إلى ٌوم الدٌن .

 



ٖٔ 

 

ٌُتمْ  َوإَِذا"  ٌِّ ة   ُح ٌَّ ٌُّوا بَِتِح وَها أَوْ  ِمْنَها بِؤَْحَسنَ  َفَح َ  إِنَّ  ُردُّ
ء   ُكلِّ  َعلَى َكانَ  هللاَّ ًْ ُ ( 4ٙ) َحِسًٌبا َش

 ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ

ُكمْ  ْجَمَعنَّ ٌَ ْومِ  إِلَى لَ اَمةِ  ٌَ ٌَ بَ  اَل  اْلقِ ٌْ  النساء"  (42) َحِدًٌثا هللاَِّ  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ  فٌِهِ  َر

وأجمل منها فذلك فٌه تقوٌة للتواصل الجماعً بٌن أفراد  وا أو ٌزٌدوا بؤحسندوإذا ألقً علٌكم بالسبلم فر

( فسبحانه هو هللا الذي ال إله إال 4ٙسبحانه على كل شًء محاسب علٌه إن كان خٌراً أو ؼٌره )المجتمع ف

هو جامع وموقؾ الناس فً ٌوم البعث الذي ال شك فٌه ومن فً هذا الكون أصدق منه سبحانه قوالً وحدٌثاً 

 ( .42فبل وهللا ٌا ربنا ال ٌوجد كابن من كان أصدق وأبلػ وأعلم منك قوالً وحدٌثاً )

ُتمُ  َفإَِذا"  ٌْ بَلةَ  َقَض َ  َفاْذُكُروا الصَّ
اًما هللاَّ ٌَ بَلةَ  َفؤَقٌُِموا اْطَمؤَْنْنُتمْ  َفإَِذا ُجُنوبُِكمْ  َوَعلَى َوقُُعوًدا قِ بَلةَ  إِنَّ  الصَّ  َكاَنتْ  الصَّ

 النساء"  (ٖٓٔ) َمْوقُوًتا ِكَتاًبا اْلُمْإِمنٌِنَ  َعلَى

ا فالزموا ذكر هللا وتسبٌحه فً كل األحوال واألوقات وإن حل بكم وقت شده فإذا أدٌتم الصبلة وانتهٌتم منه

وببلء وإذا أمنتم واحتسبتم فؤقٌموا الصبلة وشعابرها وإنها على المإمنٌن فرضاً معلوماً فً أوقات محدده 

 ( .ٖٓٔومعلومة ال تقدٌم لها وال تؤخٌر فٌها عن أوقاتها )

َ  إِنَّ  هللاََّ  َواْسَتْؽفِرِ " 
 النساء"  (ٙٓٔ) َرِحًٌما َؼفُوًرا َكانَ  هللاَّ

 ( .ٙٓٔواالستؽفار والتوبة دابما هلل سبحانه وتعالى فجل جبلله سبحانه الؽفور الرحٌم بنا وبالناس جمٌعاً )

ْسَتْخفُونَ "  ْسَتْخفُونَ  َواَل  النَّاسِ  ِمنَ  ٌَ ِ  ِمنَ  ٌَ ُتونَ  إِذْ  َمَعُهمْ  َوُهوَ  هللاَّ ٌِّ ُ  َوَكانَ  اْلَقْولِ  ِمنَ  ٌَْرَضى اَل  َما ٌَُب
 بَِما هللاَّ

ْعَملُونَ   النساء"  (4ٓٔ) ُمِحًٌطا ٌَ

سبحانه وتعالى وهو المطلع أي ٌستحون وٌخفون ما ٌفعلون من سوء األفعال من الناس وال ٌستحون من هللا 

د نزلت وإخوته ) بشر وبشٌر ومبشر ( وق قعلى أعمالهم وأفعالهم وقد نزلت هذه اآلٌة فً طعمة بنً أبٌر

 ( .4ٓٔهذه اآلٌة لتبربة ٌهودي من سرقة درع كان عنده وادعاء هذه النفر الثبلثة أنه هو الذي سرق )

ْعَملْ  َوَمنْ "  ْظلِمْ  أَوْ  ُسوًءا ٌَ ْسَتْؽفِرِ  ُثمَّ  َنْفَسهُ  ٌَ ٌَ  َ
ِجدِ  هللاَّ  النساء"  (ٓٔٔ) َرِحًٌما َؼفُوًرا هللاََّ  ٌَ

ثم ٌلجؤ إلى هللا سبحانه وتعالى فٌلقى هللا سبحانه ؼفوراً رحٌماً ٌقبل توبة ٌرتكب إثماً أن من ٌقترؾ ذنباً أو 

 عبده وقد نزلت هذه اآلٌة أثر ما حدث ممن وقفوا إلى جانب طعمة بن أبٌرق وإخوته .

رَ  اَل "  ٌْ ْفَعلْ  َوَمنْ  النَّاسِ  نَ َبٌْ  إِْصبَلح   أَوْ  َمْعُروؾ   أَوْ  بَِصَدَقة   أََمرَ  َمنْ  إاِلَّ  َنْجَواُهمْ  ِمنْ  َكثٌِر   فًِ َخ  اْبتَِؽاءَ  َذلِكَ  ٌَ

ِ  َمْرَضاةِ   النساء"  (ٗٔٔ) َعِظًٌما أَْجًرا ُنْإتٌِهِ  َفَسْوؾَ  هللاَّ

ال فابدة من وراء حدٌثهم وال ضر فٌه إال من أوصى أو دل على صدقة أو معروؾ أو صلح من بٌن الناس 

نه األجر العظٌم وهو نعم الدنٌا وجنة اآلخرة وكانت ومن ٌبتؽً بذلك وجه هللا سبحانه وتعالى فسٌعطٌه سبحا

 اآلٌة على أثر ما حدث فً حادثة بنً أبٌرق .

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا َوالَِّذٌنَ "  ات   َسُنْدِخلُُهمْ  الصَّ  َحّقًا هللاَِّ  َوْعدَ  أََبًدا فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

 النساء"  (ٕٕٔ) قٌِبًل  هللاَِّ  ِمنَ  ْصَدقُ أَ  َوَمنْ 

هذه اآلٌة وعد للذٌن آمنوا باهلل سبحانه وتعالى ومن عملوا الصالحات من األعمال واألفعال واألقوال أن هللا 

العسل واللبن خالدٌن فٌها أبدا فهذا وعد هللا الحق الذي عز وجل سٌدخلهم جنات التً تجري من تحتها أنهار 

عدول عنه فمن فً الكون أصدق من هللا سبحانه حدٌثاً فبل وجد ٌا رٌنا أصدق منك سبحانك قوالً ال تراجع وال 

 ( .ٕٕٔوال فعبلً وعمبلً ٌا ربنا سبحانك جل جبللك )
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ْعَملْ  َوَمنْ "  الَِحاتِ  ِمنَ  ٌَ ْدُخلُونَ  َفؤُولَبِكَ  ُمْإِمن   َوُهوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكر   ِمنْ  الصَّ ةَ  ٌَ  َوَمنْ ( ٕٗٔ) َنقًٌِرا ْظلَُمونَ ٌُ  َواَل  اْلَجنَّ

نْ  ِدًٌنا أَْحَسنُ  ِ  َوْجَههُ  أَْسلَمَ  ِممَّ َبعَ  ُمْحِسن   َوُهوَ  هلِلَّ َخذَ  َحنًٌِفا إِْبَراِهٌمَ  ِملَّةَ  َواتَّ ُ  َواتَّ
ِ ( ٕ٘ٔ) َخلٌِبًل  إِْبَراِهٌمَ  هللاَّ  َما َوهلِلَّ

َماَواتِ  فًِ ُ  َوَكانَ  اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ
ء   ُكلِّ بِ  هللاَّ ًْ  النساء"  (ٕٙٔ) ُمِحًٌطا َش

ٌدخلون الجنة وال  الذٌنومن ٌعمل من األعمال الصالحة سواء ذكر أو أنثى وهو موقن بذلك مإمن به فؤولبك 

( فاآلٌة تؤكٌد على أن ٌٕٗٔظلمون نقٌرا أي مقدار نقر الطٌر بفمه أو منقاره فً الماء أو فً شًء آخر )

األحسن عند هللا سبحانه وتعالى ومحسن هنا زٌادة فً حسن وأفضلٌة اإلسبلم عند اإلسبلم هو الدٌن األفضل و

( فله سبحانه ٕ٘ٔهللا سبحانه وتعالى واتباع نهج سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم فهو الخلٌل للرحمن جل جبلله )

مهما زاد أو ما فً األرض وما فً السموات السبع وسبحانه بكل شًء محٌطاً أي عالم به ال ٌخرج عن ملكه 

 قل فسبحانه القادر على كل شًء .

َماَواتِ  فًِ َما َوهلِلَِّ  "  النساء"  (ٕٖٔ) َوِكٌبًل  بِاهللَِّ  َوَكَفى اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ

 وله سبحانه ما فً السموات السبع واألراضً السبع ووجب الوقوؾ وتفوٌض األمر كله إلٌه سبحانه وتعالى.

ا َوابَ ثَ  ٌُِرٌدُ  َكانَ  َمنْ "  ٌَ ْن ِ  َفِعْندَ  الدُّ ا َثَوابُ  هللاَّ ٌَ ْن ُ  َوَكانَ  َواآْلَِخَرةِ  الدُّ
 النساء"  (ٖٗٔ) َبِصًٌرا َسِمًٌعا هللاَّ

ممن كان ٌنبؽً وٌرٌد أجر الدنٌا فعند هللا سبحانه وتعالى أجر وثواب الدنٌا واآلخرة وكان سبحانه هو السمٌع 

 ( .ٖٗٔالبصٌر على كل شًء )

ا"  ٌَ  ٌُّ اِمٌنَ  ُكوُنوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  َهاأَ ِ  ُشَهَداءَ  بِاْلقِْسطِ  َقوَّ نِ  أَوِ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َولَوْ  هلِلَّ ٌْ ُكنْ  إِنْ  َواأْلَْقَربٌِنَ  اْلَوالَِد ا ٌَ ًٌّ  أَوْ  َؼنِ

ُ  َفقًٌِرا
بُِعوا َفبَل  بِِهَما أَْولَى َفاهللَّ َ  َفإِنَّ  ُتْعِرُضوا أَوْ  َتْلُووا َوإِنْ  َتْعِدلُوا أَنْ  اْلَهَوى َتتَّ

 َخبًٌِرا َتْعَملُونَ  بَِما َكانَ  هللاَّ

 النساء"  (ٖ٘ٔ)

نداء للمإمنٌن أن ٌقوموا العدل ولو على أنفسكم أو أقرب األقربٌن لكم مثل الوالدٌن فإن كانوا أؼنٌاء أو 

إن تلو أي تمٌل ألسنتكم فقراء فاهلل سبحانه وتعالى أولى أو سبحانه الذي ٌتولهم فبل تمٌلوا إلى أهوابكم ف

بالتحرٌؾ إلى فبة حتى ألنتم الشهادة فإنه سبحانه وتعالى علٌم بها خبٌر بما ٌقال فً تلك األمور والمواقؾ 

(ٖٔ٘. ) 

ُ  ٌُِحبُّ  اَل " 
وءِ  اْلَجْهرَ  هللاَّ ُ  َوَكانَ  ُظلِمَ  َمنْ  إاِلَّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  بِالسُّ

 النساء"  (4ٗٔ) َعلًٌِما َسِمًٌعا هللاَّ

وهو حرمة الجهر أي التحدث بالسوء من القول والفعل واألعمال السٌبة إال من ظلم أو بؽى علٌه فهو ٌبرر 

 ( .4ٗٔما حدث له إذا شكى منه فسبحانه سمٌعاً علٌماً بؤحوال عباده )

ا"  ِ  آََمُنوا الَِّذٌنَ  َفؤَمَّ ٌُْدِخلُُهمْ  بِهِ  َواْعَتَصُموا بِاهللَّ ْهِدٌِهمْ  َوَفْضل   ِمْنهُ  َرْحَمة   فًِ َفَس ٌَ هِ  َو ٌْ  (2٘ٔ) ُمْسَتقًٌِما ِصَراًطا إِلَ

 النساء" 

فاآلٌة وعد للذٌن آمنوا به سبحانه وتعالى وتمسكوا بمنهاجه فسٌدخلهم ربهم فً رحمة من عنده وفضل 

 ( .2٘ٔوسٌهدٌهم إلى طرٌقه المستقٌم )

ُكمْ  هللاَِّ  نِْعَمةَ  َواْذُكُروا"  ٌْ قُوا َوأََطْعَنا َسِمْعَنا قُْلُتمْ  إِذْ  بِهِ  َواَثَقُكمْ  ِذيالَّ  َوِمٌَثاَقهُ  َعلَ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلٌِم   هللاََّ  إِنَّ  هللاََّ  َواتَّ  الصُّ

 المابدة"  (2)

فاآلٌة أمر من هللا سبحانه وتعالى إلى عباده المإمنٌن بؤن ٌحدثوا عن نعم هللا سبحانه وتعالى بهم وفضله 

على اإلنسان إال هً من عند هللا سبحانه وتعالى والمٌثاق وهو العهد أو الشرٌعة سبحانه علٌهم وأن ما نعمة 
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وهداٌته وٌكون التً ٌتمسك بها المإمنٌن وٌجازي هللا سبحانه وتعالى عباده على االلتزام بشرعه ومنهاجه 

ل ورسوله الجزاء جناته سبحانه فً اآلخرة ونعٌمه فً الدنٌا كما ٌتوج ذلك بالسمع والطاعة هلل عز وج

ه إلى تقوى هللا واتباع أوامره فسبحانه علٌم بما فً الصدور وذات هنا الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم ودعو

 ( .2للتخصٌص أي كل ما تحوي )

ُ  َوَعدَ  "
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  هللاَّ  المابدة"  (4) َعِظٌم   َوأَْجر   َمْؽفَِرة   لَُهمْ  الصَّ

لذٌن آمنوا بؤن وعدهم هللا سبحانه وتعالى بالمؽفرة والمسامحة لهم والجزاء واألجر الذي ال وهنا البشرى ل

 ( .4مثٌل له وهً نعٌم الدنٌا وجنات اآلخرة )

َها ٌَا"  ٌُّ ِ  نِْعَمةَ  اْذُكُروا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ُكمْ  هللاَّ ٌْ ْبُسُطوا أَنْ  َقْوم   َهمَّ  إِذْ  َعلَ ُكمْ  ٌَ ٌْ هُ  إِلَ ٌَ ِد ٌْ ُهمْ  َفَكؾَّ  مْ أَ ٌَ ِد ٌْ قُوا َعْنُكمْ  أَ َ  َواتَّ
 هللاَّ

ِ  َوَعلَى لِ  هللاَّ َتَوكَّ ٌَ  المابدة"  (ٔٔ) اْلُمْإِمُنونَ  َفْل

واآلٌة نداء للمإمنٌن بؤن ٌحدثوا وٌخبروا بنعم هللا سبحانه علٌهم وقد نزلت هذه اآلٌة عندما حدثت مكٌده 

دٌن األربعة وعبد الرحمن بن عوؾ عندما ذهبوا إلى بنً للرسول صلى هللا علٌه وسلم هو والخلفاء الراش

النظٌر لعقد صلح معهم أثر حادثة حدثت وكان ها وذلك لدفع شًء من الدٌة واستقبلوهم بالترحاب 

وأجلسوهم تحت جدار منزل وهنا تآمروا على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقاموا ٌدبرون لهم تلك المكٌدة 

 ( .ٔٔخبار بما كان سٌحدث للرسول صلى هللا علٌه وسلم هو وأصحابه )وقد نزلت هذه اآلٌة إل

ْهِدي"  ُ  بِهِ  ٌَ
َبعَ  َمنِ  هللاَّ بَلمِ  ُسُبلَ  ِرْضَواَنهُ  اتَّ ٌُْخِرُجُهمْ  السَّ لَُماتِ  ِمنَ  َو ْهِدٌِهمْ  بِإِْذنِهِ  النُّورِ  إِلَى الظُّ ٌَ  ِصَراط   إِلَى َو

 " المابدة (ٙٔ) ُمْسَتقٌِم  

ا بالقرآن الكرٌم الذي هو من عند هللا سبحانه وتعالى والسنة النبوٌة المشرفة فٌها ٌهدي هللا والهداٌة هن

سبحانه وتعالى من تبع ذلك الطرٌق وهً رضوان هللا عز وجل فٌهدٌهم هللا عز وجل إلى طرق الخٌر 

اإلسبلم وكل ذلك  والسبلمة وٌنجٌهم هللا عز وجل من ظلمات الجاهلٌة واتباعها إلى نور اإلٌمان وإشراقة

 (ٙٔبإذنه وإرادته سبحانه وٌكون طرٌقهم إلى صراطه المستقٌم أي طرٌق اإلٌمان الذي ال زٌػ وال مٌل فٌه )

ا"  َها ٌَ ٌُّ قُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ هِ  َواْبَتُؽوا هللاََّ  اتَّ ٌْ  المابدة " (ٖ٘) ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َسبٌِلِهِ  فًِ َوَجاِهُدوا اْلَوِسٌلَةَ  إِلَ

واآلٌة نداء للمإمنٌن وفٌها حثهم على خشٌة هللا واتباع أوامره ومنهج النبوة الراٌفة وطلب والوسٌلة هنا 

 ( .ٖ٘الشفاعة والرجاء إلٌه والرحمة من عنده وكل البتؽاء النجاح فً الدنٌا واآلخرة )

َ  َفإِنَّ  َوأَْصلَحَ  ُظْلِمهِ  َبْعدِ  ِمنْ  َتابَ  َفَمنْ " 
تُ  هللاَّ هِ  وبُ ٌَ ٌْ َ  إِنَّ  َعلَ

 المابدة"  (4ٖ) َرِحٌم   َؼفُور   هللاَّ

أي من تاب ورجع وندم على ما فعل واستؽفر هللا سبحانه وتعالى وذلك بعد ما ظلم والظلم هنا لنفسه أوالً ألنه 

لك لم ٌصبر على ابتبلء هللا عز وجل له فارتكب ذنباً ولم ٌصبر على قضاء هللا عز وجل وقدره وإن عاد بعد ذ

إلى هللا عز وجل فسبحانه ٌتوب علٌه أي ٌقبله فً رحمته وعفوه فسبحانه الؽفور أي ؼافر الذنب الرحٌم 

 ( .4ٖبعباده جمٌعاً )

ُسولِ  إِلَى أُْنِزلَ  َما َسِمُعوا َوإَِذا"  ٌَُنُهمْ  َتَرى الرَّ ْمعِ  ِمنَ  َتفٌِضُ  أَْع ا الدَّ قُولُونَ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َعَرفُوا ِممَّ نَ  ٌَ ا اَربَّ  آََمنَّ

اِهِدٌنَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا َنا ٌُْدِخلََنا أَنْ  َوَنْطَمعُ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاَءَنا َوَما بِاهللَِّ  ُنْإِمنُ  اَل  لََنا َوَما( 4ٖ) الشَّ  اْلَقْومِ  َمعَ  َربُّ

الِِحٌنَ  ُ  َفؤََثاَبُهمُ ( 4ٗ) الصَّ
ات   َقالُوا بَِما هللاَّ  اْلُمْحِسنٌِنَ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  ْنَهارُ اأْلَ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

 المابدة"  (4٘)
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والمعنى والمقصود هنا من أسلم من النصارى عندما ٌسمعون ما أنزل إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلم وهو 

 سبحانه القرآن الكرٌم فتفٌض أعٌنهم بالدمع وذلك مما علموا من الحق ونور الهداٌة واإلسبلم وٌدعوا هللا

( فاآلٌة تبدأ بؤسلوب 4ٖوتعالى أمرهم من المإمنٌن وأن ٌدخلهم هللا عز وجل مع المإمنٌن المسلمٌن )

استؽراب وقول مالنا أي ما الذي ٌضرنا إذا آمنا باهلل وما عرفنا من هدي النبً صلى هللا علٌه وسلم ونؤمل 

جزاهم سبحانه بالجنة لهم وما تجري من  ( فؤثابهم هللا عز وجل أي4ٗونرجو أن نكون مع المإمنٌن )

األنهار تحتها خالدٌن فٌها وذلك جزاء المحسنٌن أي الصالحٌن أي العابدٌن والمصدقٌن به سبحانه وتعالى 

 ( .4٘ولم ٌروه سبحانه جل جبلله )

ُ  َوُهوَ " 
َماَواتِ  فًِ هللاَّ ْعلَمُ  اأْلَْرِض  َوفًِ السَّ ُكمْ  ٌَ ْعلَ  َوَجْهَرُكمْ  ِسرَّ ٌَ  األنعام"  (ٖ) َتْكِسُبونَ  َما مُ َو

وسبحانه فً السموات وفً األرض عالم السر وما خفً وٌعلم الجهر أي الحدٌث وعبلنٌة وٌعلم ما ترزقون 

 ( .ٖفسبحانه الرازق لكل عباده )

َماَواتِ  فًِ َما لَِمنْ  قُلْ "  ِ  قُلْ  َواأْلَْرِض  السَّ ْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعلَى َكَتبَ  هلِلَّ ُكمْ لٌََ  الرَّ ْومِ  إِلَى ْجَمَعنَّ اَمةِ  ٌَ ٌَ بَ  اَل  اْلقِ ٌْ  فٌِهِ  َر

 األنعام"  (ٕٔ) ٌُْإِمُنونَ  اَل  َفُهمْ  أَْنفَُسُهمْ  َخِسُروا الَِّذٌنَ 

أي لمن ما فً السموات واألرض فاإلجابة هلل عز وجل فسبحانه كتب على ذاته الرحمة فسبحانه جامع الناس 

 ( .ٕٔفخسران النفس بعدم اإلٌمان باهلل سبحانه وتعالى ) جمٌعاً لٌوم القٌامة الذي ال شك فٌه

ة   ِمنْ  َوَما"  ِطٌرُ  َطابِر   َواَل  اأْلَْرِض  فًِ َدابَّ هِ  ٌَ ٌْ ْطَنا َما أَْمَثالُُكمْ  أَُمم   إاِلَّ  بَِجَناَح ء   ِمنْ  اْلِكَتابِ  فًِ َفرَّ ًْ ِهمْ  إِلَى ُثمَّ  َش  َربِّ

 األنعام"  (4ٖ) ٌُْحَشُرونَ 

لوق فً األرض وال طٌر فً السماء إال جماعات وقبابل مثل بنً البشر خلقنا سبحانه بؤن ما أي ما من مخ

فرطنا أي ما تركنا فً القرآن الكرٌم من شًء إال ذكر به أو تم اإلشارة إلٌه ثم كل نملك األمم من البشر 

 ( .4ٖوالطٌر والداب إلى ربهم سبحانه وتعالى ٌرجعون )

اتَِنا ٌُْإِمُنونَ  ٌنَ الَّذِ  َجاَءكَ  َوإَِذا"  ٌَ َ ُكمْ  َسبَلم   َفقُلْ  بِآ ٌْ ُكمْ  َكَتبَ  َعلَ ْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعلَى َربُّ  ُسوًءا ِمْنُكمْ  َعِملَ  َمنْ  أَنَّهُ  الرَّ

هُ  َوأَْصلَحَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َتابَ  ُثمَّ  بَِجَهالَة    األنعام"  (ٗ٘) َرِحٌم   َؼفُور   َفؤَنَّ

لم بؤن الذي أتى إلٌك الذٌن ٌإمنون وٌصدقون بآٌاتنا فؤٌدهم بالسبلم وإذا جاء للنبً صلى هللا علٌه وس

وأخبرهم وأبنابهم بؤنه سبحانه كتب على ذاته جل جبلله الرحمة والمؽفرة وأن من ٌعمل من سٌبة أو ٌرتكب 

ندم ذنباً بدون قصد أو إذا كان فً ؼفله أو زٌن ذلك الذنب له فعمله بجهالة أي دون معرفة عواقبه ثم رجع و

واستؽفر هللا سبحانه وتعالى وأصلح أي قوم وعدل من نفسه فإنه سبحانه ٌقبل توبته وٌدخله فً رحمته 

 فسبحانه الؽفور الرحٌم .

بِ  َمَفاتِحُ  َوِعْنَدهُ "  ٌْ ْعلَُمَها اَل  اْلَؽ ْعلَمُ  ُهوَ  إاِلَّ  ٌَ ٌَ ْعلَُمَها إاِلَّ  َوَرَقة   ِمنْ  َتْسقُطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فًِ َما َو ة   َواَل  ٌَ  فًِ َحبَّ

ابِس   َواَل  َرْطب   َواَل  اأْلَْرِض  ُظلَُماتِ   األنعام"  (4٘) ُمبٌِن   ِكَتاب   فًِ إاِلَّ  ٌَ

أي ما وراء الحجب واخفى عن اإلنسان رإٌته فبل ٌعلمها وال ٌدركها أحداً سوى هللا عز وجل وٌعلم ما فً 

كان به سبحانه به علٌم وال حبة فً ظلمات األرض أي فً باطن البر والبحر وما تقع من ورقة من شجرة إال 

األرض إال ٌعلم مستودعها ومستقرها وال رطب أي ما ورى فً جوؾ الماء وما على األرض إال فً كتاب 

 ( .4٘مبٌن أي فً اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى )
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ٌُكمْ  َمنْ  قُلْ "  ًعا َتْدُعوَنهُ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ُظلَُماتِ  ِمنْ  ٌَُنجِّ ةً  َتَضرُّ ٌَ اِكِرٌنَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َهِذهِ  ِمنْ  أَْنَجاَنا لَبِنْ  َوُخْف  الشَّ

 األنعام"  (ٖٙ)

أي من ٌهدٌكم ورشدكم من ظلمات الصحارى وظلمات البحر فتدعون توسبلً ورجاء تضرعاً أي بصوت عال 

مما نحن فٌه لنكونن أي نصبح من الشاكرٌن  كالمناجاه وخفٌة أي فً سركم وتقولون إذا انجٌتنا ٌا ربنا

 ( .ٖٙلحمدك ومسبحٌن لذاتك )

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي َوُهوَ "  ْومَ  بِاْلَحقِّ  َواأْلَْرضَ  السَّ ٌَ ُكونُ  ُكنْ  ٌَقُولُ  َو ٌَ ْومَ  اْلُمْلكُ  َولَهُ  اْلَحقُّ  َقْولُهُ  َف ورِ  فًِ ٌُْنَفخُ  ٌَ  الصُّ

بِ  َعالِمُ  ٌْ َهاَدةِ  اْلَؽ  األنعام"  (2ٖ) اْلَخبٌِرُ  اْلَحِكٌمُ  َوُهوَ  َوالشَّ

فسبحان خالق السموات واألرض بالحق أي بقدر وحسبان دقٌق فسبحانه أمره بٌن الكاؾ والنون إذا أراد 

لشًء أن ٌكن فٌكون أي أمره الحق أي الصابب الذي ال عوض وال عوج عنه وال مبتؽى ؼٌره وله ملك 

ق لٌوم البعث فسبحانه علٌم بما وراء الحجب وؼاب عن البشر وعالم السموات واألرض فإذا نفخ فً البو

 ( .2ٖالشهادة أي الحقابق التً ترى للناس فً حاضرهم وال تخفى علٌهم )

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  الَِّذي َوُهوَ "  ء   ُكلِّ  َنَباتَ  بِهِ  َفؤَْخَرْجَنا َماءً  السَّ ًْ ا هُ ِمنْ  ُنْخِرجُ  َخِضًرا ِمْنهُ  َفؤَْخَرْجَنا َش  َوِمنَ  ُمَتَراِكًبا َحّبً

ْخلِ  ة   قِْنَوان   َطْلِعَها ِمنْ  النَّ ٌَ ات   َدانِ ُتونَ  أَْعَناب   ِمنْ  َوَجنَّ ٌْ انَ  َوالزَّ مَّ رَ  ُمْشَتبًِها َوالرُّ ٌْ  إَِذا َثَمِرهِ  إِلَى اْنُظُروا ُمَتَشابِه   َوَؼ

ْنِعهِ  أَْثَمرَ  ٌَ ٌَات   َذلُِكمْ  فًِ إِنَّ  َو  األنعام"  (44) ِمُنونَ ٌُإْ  لَِقْوم   آَلَ

فسبحانه أنزل المطر من السماء فؤنبت به سبحانه لنا ثمرات على مختلؾ أشكالها وألوانها وأتٌب النخل 

واألعناب والزٌتون والرمان وفً أعلى األرض الذي أرض الزٌتون والرمان متقاربتان فً القرآن الكرٌم 

مات تدل على وحدانٌة هللا سبحانه وتعالى لعباده وا إلى ثمره ووقت نضجه فً كل ذلك آٌات وعبلوانظر

 ( .44)المإمنون 

ُ  َذلُِكمُ " 
ُكمْ  هللاَّ ء   ُكلِّ  َخالِقُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َربُّ ًْ ء   ُكلِّ  َعلَى َوُهوَ  َفاْعُبُدوهُ  َش ًْ  اأْلَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  اَل ( ٕٓٔ) َوِكٌل   َش

 األنعام"  (ٖٓٔ) اْلَخبٌِرُ  ِطٌؾُ اللَّ  َوُهوَ  اأْلَْبَصارَ  ٌُْدِركُ  َوُهوَ 

من فى فسبحان هللا الذي ال إله إال هو الخالق سبحانه لكل مثنى فسبحانه على كل شًء أي ٌوكل النٌة كل 

( ال تراها األعٌن ولكن سبحانه ٌرى كل عباده وخلقه جمٌعاً فسبحانه اللطٌؾ أي المقدر ٕٓٔذلك الكون )

 ( .ٖٓٔم بهم خبٌر بهم وبؤعمالهم )ألعذارهم ومطلع على أحوالهم رحٌ

تْ "  لَ  اَل  َوَعْداًل  ِصْدًقا َربِّكَ  َكلَِمةُ  َوَتمَّ ِمٌعُ  َوُهوَ  لَِكلَِماتِهِ  ُمَبدِّ  األنعام"  (٘ٔٔ) اْلَعلٌِمُ  السَّ

وتمت أي اكتملت كلمات ربك أي نزلت فً كتابه الكرٌم القرآن الكرٌم وال كلمات بعدها فتمت بنزولها فً 

فسبحانه فٌها لكرٌم وأكملت وحملت بالصدق والعدل فً األقوال واألفعال ال مبدل لكلماته أي ال تؽٌر القرآن ا

 ( .٘ٔٔحافظها بحفظ كتابه الكرٌم القرآن الكرٌم فٌها وسبحانه السمٌع العلٌم )

بَلمِ  َدارُ  لَُهمْ "  ِهمْ  ِعْندَ  السَّ ُهمْ  َوُهوَ  َربِّ ٌُّ ْعَملُونَ  َكاُنوا بَِما َولِ  األنعام"  (2ٕٔ) ٌَ

أي لهم الجنة عنده سبحانه وتعالى متولٌهم برعاٌته لهم وحافظهم من كل ما ٌلقونه وذلك لحسن عملهم 

 وجمٌل صنٌعهم .

َبةِ  َجاءَ  َوَمنْ  أَْمَثالَِها َعْشرُ  َفلَهُ  بِاْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ "  ٌِّ  األنعام"  (ٓٙٔ) ٌُْظلَُمونَ  اَل  َوُهمْ  ِمْثلََها إاِلَّ  ٌُْجَزى َفبَل  بِالسَّ
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أي من عمل من الصالحات من قول أو عمل فله مقدار عشر ما فعل ومن عمل سٌبة فبل ٌحاسب إال على 

 قدرها وسبحانه ال ٌظلم أحداً .

ٌَايَ  َوُنُسِكً َصبَلتًِ إِنَّ  قُلْ "  ِ  َوَمَماتًِ َوَمْح  األنعام"  (ٕٙٔ) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  هلِلَّ

ما أنذر به إلى هللا سبحانه وتعالى وحٌاتً وكل ما فٌها من أعمال صالحة وما أموت أي أن صبلتً وعبادتً و

علٌه من طاعات وأعمال فً الدنٌا صالحة تشفع لً عند مماتً من ولد صالح أو علم ٌنتفع به أو صدقة 

 جارٌة فكل ذلك لوجه هللا عز وجل .

اِحِمٌنَ  أَْرَحمُ  َوأَْنتَ  ْحَمتِكَ رَ  فًِ َوأَْدِخْلَنا َوأِلَِخً لًِ اْؼفِرْ  َربِّ  َقالَ  "  األعراؾ"  (ٔ٘ٔ) الرَّ

أي قال موسى علٌه السبلم اؼفر لً أي سامحنً ٌا ربً وألخً هارون وأدخلنا فً رحمتك ورضوانك وجل 

 ( .ٔ٘ٔجبللك أرحم الراحمٌن )

ا قُلْ "  َها ٌَ ٌُّ ِ  َرُسولُ  إِنًِّ النَّاسُ  أَ ُكمْ  هللاَّ ٌْ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َجِمًٌعا إِلَ ٌُِمٌتُ  ٌُْحًٌِ ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َواأْلَْرِض  السَّ  َو

ِ  َفآَِمُنوا ًِّ  َوَرُسولِهِ  بِاهللَّ بِ ًِّ  النَّ بُِعوهُ  َوَكلَِماتِهِ  بِاهللَِّ  ٌُْإِمنُ  الَِّذي اأْلُمِّ  األعراؾ"  (4٘ٔ) َتْهَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  َواتَّ

ه وسلم بإببلغ الناس جمٌعاً بؤنه رسول هللا عز وجل إلٌهم فسبحانه له ملك أمر إلى النبً صلى هللا علٌ

السموات واألرض الذي ال إله إال هو ٌحًٌ وٌمٌت فآمنوا أي صدقوا بما أرسلت به وبرسول هللا صلى هللا 

ره علٌه وسلم الذي ٌإمن وٌصدق باهلل عز وجل وكلماته التامات وأسماء هللا الحسنى وصفاته واتبعوا نو

 ( .4٘ٔوهداه لعلكم تهتدون إلى نور اإلٌمان واإلسبلم )

ُكونَ  َوالَِّذٌنَ "  بَلةَ  َوأََقاُموا بِاْلِكَتابِ  ٌَُمسِّ ا الصَّ  األعراؾ"  (2ٓٔ) اْلُمْصلِِحٌنَ  أَْجرَ  ُنِضٌعُ  اَل  إِنَّ

ٌهم بؤعمالهم أي ٌتمسكون بما أنزل فٌه من أحكام وشرابع وأدو الصلوات والمكتوبة فسبحانه وتعالى ٌجز

 ( .2ٓٔالصالحة ولهم أجر عظٌم جزاًء بما فعلوا من طٌب األعمال وصالحها )

 األعراؾ"  (ٕٗٓ) ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآَنُ  قُِرئَ  َوإَِذا" 

ع له فً تدبر وخشوع وذلك أي عند قراءة وتبلوة القرآن الكرٌم فٌجب االلتزام بالسكوت واإلنصات واالستما

 ( .ٕٗٓرحمة لعباده الذٌن ٌتلون وٌتدبرون معانٌه وما فٌه من خٌر لهم وللناس أجمعٌن )

ْسَتْكبُِرونَ  اَل  َربِّكَ  ِعْندَ  الَِّذٌنَ  إِنَّ "  ٌَُسبُِّحوَنهُ  ِعَباَدتِهِ  َعنْ  ٌَ ْسُجُدونَ  َولَهُ  َو  األعراؾ"  (ٕٙٓ) ٌَ

هم فً حالة عبادة ال تنقطع وٌسبحون هللا وٌحمدونه وهم ساجدون إلى ٌوم أي المبلبكة الذٌن حول العرش ف

 ( .ٕٙٓالقٌامة ال ٌستكبرون أو ٌتؤففون )

َما"  ُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذٌنَ  اْلُمْإِمُنونَ  إِنَّ
ٌَتْ  َوإَِذا قُلُوُبُهمْ  َوِجلَتْ  هللاَّ ِهمْ  ُتلِ ٌْ اُتهُ  َعلَ ٌَ لُونَ  ِهمْ َربِّ  َوَعلَى إٌَِماًنا َزاَدْتُهمْ  آَ َتَوكَّ ٌَ 

بَلةَ  ٌُقٌُِمونَ  الَِّذٌنَ ( ٕ) ا الصَّ ِهمْ  ِعْندَ  َدَرَجات   لَُهمْ  َحّقًا اْلُمْإِمُنونَ  ُهمُ  أُولَبِكَ ( ٖ) ٌُْنفِقُونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ  َوَمْؽفَِرة   َربِّ

 األنفال"  (ٗ) َكِرٌم   َوِرْزق  

وتعالى وجلت أي خشعت وسكنت ونقٌت قلوبهم وإذا  أي من صفات المإمنون إذا سمعوا ذكر هللا سبحانه

( فهم الذٌن ٌقٌمون ٕقرأت آٌاته زادتهم حبا وإٌماناً باهلل عز وجل فهم على ربهم محتسبون متوكلون )

( فهم المإمنون حقاً وصدقاً قوالً وفعبلً فلهم درجات ٖالصبلة ومما آتاهم هللا عز وجل من رزق ٌتصدقوا به )

 ( .ٗناته سبحانه ورزق طٌب )عند ربهم أي فً ج
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ُ  َجَعلَهُ  َوَما" 
ِ  ِعْندِ  ِمنْ  إاِلَّ  النَّْصرُ  َوَما قُلُوُبُكمْ  بِهِ  َولَِتْطَمبِنَّ  ُبْشَرى إاِلَّ  هللاَّ  األنفال"  (ٓٔ) َحِكٌم   َعِزٌز   هللاََّ  إِنَّ  هللاَّ

مبن قلوبكم وما القوز والنصر إال أي ما جعل هللا سبحانه وتعالى ذلك إال بشرى ونصر من عند هللا لتسكن وتط

 ( .ٓٔمن عند هللا العزٌز الحكٌم )

َما"  ْعُمرُ  إِنَّ ِ  َمَساِجدَ  ٌَ ِ  آََمنَ  َمنْ  هللاَّ ْومِ  بِاهللَّ ٌَ بَلةَ  َوأََقامَ  اآْلَِخرِ  َواْل َكاةَ  َوآََتى الصَّ َ  إاِلَّ  ٌَْخشَ  َولَمْ  الزَّ
 أَنْ  أُولَبِكَ  َفَعَسى هللاَّ

ُكوُنوا  التوبة"  (4ٔ) ُمْهَتِدٌنَ الْ  ِمنَ  ٌَ

أي من ٌعمر وٌصلح وٌحافظ على مساجد هللا عز وجل فً أرضه إال من آمن به سبحانه وبٌوم القٌامة وأدى 

الصبلة المكتوبة وأدى زكاة أمواله ولم ٌخاؾ إال هللا سبحانه وتعالى فعسى أي المبتؽى أن ٌكون ذلك من 

 ( .4ٔالمهتدٌن إلى نهج ومنهاج ونور اإلٌمان )

َرى اْعَملُوا َوقُلِ "  ٌَ ُ  َفَس
ونَ  َواْلُمْإِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكمْ  هللاَّ بِ  َعالِمِ  إِلَى َوَسُتَردُّ ٌْ َهاَدةِ  اْلَؽ ُبُكمْ  َوالشَّ ٌَُنبِّ  ُكْنُتمْ  بَِما َف

 التوبة"  (٘ٓٔ) َتْعَملُونَ 

له صلى هللا علٌه وسلم والمإمنون أي حثهم على العمل فسٌرى هللا عز وجل أعمالهم صالحها وؼٌرها ورسو

ب وما حضر فنخبركم بما كنتم تعلمون من أعمال ملك عالم الؽٌب والشهادة أي ما ؼاوسترجعون إلى مالك ال

 ( .٘ٓٔصالحة وؼٌرها )

هِ  َعِزٌز   أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َرُسول   َجاَءُكمْ  لََقدْ "  ٌْ مْ  َما َعلَ ُكمْ  َحِرٌص   َعنِتُّ ٌْ  َتَولَّْوا َفإِنْ ( 4ٕٔ) َرِحٌم   َرُءوؾ   ٌنَ بِاْلُمْإِمنِ  َعلَ

ًَ  َفقُلْ  ُ  َحْسبِ
هِ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ ٌْ ْلتُ  َعلَ  التوبة"  (4ٕٔ) اْلَعِظٌمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  َوُهوَ  َتَوكَّ

ولقد جاءكم أي بعث فٌكم رسول من أنفسكم أي من أواصلكم عزٌز أي ٌصعب علٌه وٌشق على نفسه أن 

( فإن تولوا 4ٕٔمشقة وشده خابؾ علٌكم بؤصحابه المإمنٌن رءوؾ أي عطوؾ حنون رحٌم بهم ) ٌراكم فً

أي أعرضوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت أي لجؤت واحتمٌت به سبحانه وهو سبحانه رب العرش 

 العظٌم .

ُكمُ  إِنَّ "  ُ  َربَّ
َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ ام   ِستَّةِ  فًِ َواأْلَْرضَ  السَّ ٌَّ

 إاِلَّ  َشفٌِع   ِمنْ  َما اأْلَْمرَ  ٌَُدبِّرُ  اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  أَ

ُ  َذلُِكمُ  إِْذنِهِ  َبْعدِ  ِمنْ 
ُكمْ  هللاَّ ُرونَ  أََفبَل  َفاْعُبُدوهُ  َربُّ  ٌونس"  (ٖ) َتَذكَّ

السموات واألرض ٌدبر فسبحانه ربنا الذي خلق السموات واألرض فً ستة أٌام ثم صعد على العرش عرش 

األمر أي ٌفصل وٌحكم األمر وما من شفٌع لعباده إال بعد إذنه سبحانه ذلكم هللا أي تلك صفات هللا سبحانه 

 ( .ٖوتعالى فاعبدوه حق عبادته أي أال تذكرون نعمه سبحانه علٌكم )

اءً  الشَّْمسَ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ "  ٌَ َرهُ  ُنوًرا َواْلَقَمرَ  ِض نٌِنَ  َعَددَ  لَِتْعلَُموا اِزلَ َمنَ  َوَقدَّ ُ  َخلَقَ  َما َواْلِحَسابَ  السِّ
 إاِلَّ  َذلِكَ  هللاَّ

لُ  بِاْلَحقِّ  ٌَاتِ  ٌَُفصِّ ْعلَُمونَ  لَِقْوم   اآْلَ  ٌونس"  (٘) ٌَ

فسبحانه خلق الشمس سراجاً منٌراً والقمر بدراً مضٌباً ومنازل أي مراحل عند اكتماله واختفابه ومرحلة 

صؾ دابرة وذلك لمعرفة األٌام واللٌالً فسبحانه خلق كل شًء إال بالحق أي مقدر معلوم كونه هبلل ون

 ( .٘وٌفصل اآلٌات أي ٌبٌنها للمإمنٌن والناس جمٌعاً )

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  إِنَّ "  ْهِدٌِهمْ  الصَّ ُهمْ  ٌَ ِعٌمِ  َجنَّاتِ  فًِ اأْلَْنَهارُ  َتْحتِِهمُ  ِمنْ  َتْجِري بِإٌَِمانِِهمْ  َربُّ ( 4) النَّ

ُتُهمْ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ  فٌَِها َدْعَواُهمْ  ٌَّ ِ  اْلَحْمدُ  أَنِ  َدْعَواُهمْ  َوآَِخرُ  َسبَلم   فٌَِها َوَتِح  ٌونس"  (ٓٔ) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  هلِلَّ
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داٌته وذلك لحسن فالذٌن آمنوا وعملوا األعمال الصالحة فٌهدٌهم وٌعرفهم هللا سبحانه وتعالى طرٌق ه

( دعواهم فٌها أي دعابهم فً الجنة على ما ٌرونه 4إٌمانهم فتجري من تحتهم األنهار فً جناته سبحانه )

م فقولهم لهم سبلم من نعم ال تعد وال تحصى أن سبحانك اللهم وتحٌتهم أي عند مجًء وفد من المبلبكة إلٌه

 ( .ٓٔب العالمٌن على نعمه علٌنا )علٌكم وآخر دعواهم فً كل ٌوم ولٌلة أن الحمد هلل ر

ْرُزقُُكمْ  َمنْ  قُلْ "  َماءِ  ِمنَ  ٌَ نْ  َواأْلَْرِض  السَّ ْملِكُ  أَمَّ ْمعَ  ٌَ ًَّ  ٌُْخِرجُ  َوَمنْ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ ٌِّتِ  ِمنَ  اْلَح ٌُْخِرجُ  اْلَم ٌِّتَ  َو  اْلَم

ًِّ  ِمنَ  قُولُونَ  اأْلَْمرَ  ٌَُدبِّرُ  َوَمنْ  اْلَح ٌَ ُ  َفَس
 ٌونس"  (ٖٔ) َتتَّقُونَ  أََفبَل  قُلْ فَ  هللاَّ

هنا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقل هنا بمعنى أجب عن من ٌرزقكم من السماء بنزول المطر والحدٌث 

وٌنبت الزرع فً األرض أمن أي من ٌملك السمع واألبصار وخالقهما ومن ٌخرج الحً من المٌت وٌخرج 

ن التصرؾ فٌكون رد هللا سبحانه وتعالى وبعدها أفبل تتقون أي المٌت من الحً ومن ٌدبر أي ٌحكم وٌحس

 تتعظون وتخشعون لربكم سبحانه وتعالى وتلٌن قلوبكم .

َ  إِنَّ " 
ْظلِمُ  اَل  هللاَّ ًبا النَّاسَ  ٌَ ٌْ ْظلُِمونَ  أَْنفَُسُهمْ  النَّاسَ  َولَِكنَّ  َش  ٌونس"  (ٗٗ) ٌَ

ا ٌظلمهم وما هو العابد من رواء ذلك فسبحانه تنزه عن كل فسبحانه ال ٌظلم الناس شٌباً أي مثقال ذرة ولماذ

 ( .ٗٗذلك وإنما الناس هم الذٌن ٌظلمون أنفسهم وذلك باتباع أهوابهم وحبهم للدنٌا وما فٌها من متاع زابل )

ا"  َها ٌَ ٌُّ ُكمْ  ِمنْ  َمْوِعَظة   َجاَءْتُكمْ  َقدْ  النَّاسُ  أَ ُدورِ  فًِ لَِما َوِشَفاء   َربِّ  بَِفْضلِ  قُلْ ( 2٘) لِْلُمْإِمنٌِنَ  َوَرْحَمة   ًدىَوهُ  الصُّ

 ِ ْفَرُحوا َفبَِذلِكَ  َوبَِرْحَمتِهِ  هللاَّ ٌَ ر   ُهوَ  َفْل ٌْ ا َخ ْجَمُعونَ  ِممَّ  ٌونس"  (4٘) ٌَ

نداء للناس وتنبٌه لهم بؤن قد جاءهم موعظة من ربهم وهو القرآن الكرٌم وفٌه راحة وشفاء لما فً الصدور 

( أي أبلؽهم وأنببهم أن بفضل هللا 2٘اخل الصدور ومنه هداٌة ورحمة ونور للمإمنٌن )أي القلوب التً د

وٌسعدوا وٌهنبوا لما فٌه لهم من خٌر فذلك خٌر مما ٌجمعون أي  ومنته علٌنا ورحمة ومؽفرة منه فلٌفرحوا

 ( .4ٌ٘تهافتون علٌه من متاع الدنٌا الزابل )

اءَ  إِنَّ  أاََل "  ٌَ ِهمْ  ْوؾ  خَ  اَل  هللاَِّ  أَْولِ ٌْ ْحَزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعلَ قُونَ  َوَكاُنوا آََمُنوا الَِّذٌنَ ( ٕٙ) ٌَ تَّ  فًِ اْلُبْشَرى لَُهمُ ( ٖٙ) ٌَ

اةِ  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِ  لَِكلَِماتِ  َتْبِدٌلَ  اَل  اآْلَِخَرةِ  َوفًِ الدُّ  ٌونس"  (ٗٙ) اْلَعِظٌمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذلِكَ  هللاَّ

على أن أولٌاء هللا أي التابعٌن لمنهج هللا والمتمسكٌن بنور هداٌته وصراطه المستقٌم وأال للتنبٌه وإن للتؤكٌد 

وشرعه ومنهاجه والولً هو العابد المإمن التقً الخفً فهم ال خوؾ علٌهم أي فً الدنٌا واآلخرة وال هم 

ٌا ( لهم الرإٕٙفعلى أي شًء ٌحزنون ) ٌحزنون أي ال ٌشؽلهم شاؼل فً هذه الدنٌا عن ذكر هللا عز وجل

لمواثٌق وعهود هللا عز وجل بالخٌر والسعادة لهم ٌمها والجنة فً اآلخرة فبل تؽٌر الطٌبة فً الحٌاة الدنٌا ونع

 ( .ٗٙفً الدنٌا واآلخرة ذلك هو النجاح العظٌم )

ة   ِمنْ  َوَما"  ِ  َعلَى إاِلَّ  اأْلَْرِض  فًِ َدابَّ ْعلَمُ  ِرْزقَُها هللاَّ ٌَ َها َو  هود"  (ٙ) ُمبٌِن   ِكَتاب   فًِ ُكل   َوُمْسَتْوَدَعَها ُمْسَتَقرَّ

أي ال ٌوجد كابن على وجه األرض إال رزقها ومآلها على هللا عز وجل وٌعلم مستقرها أي مكان سعٌها 

ومستودعها أي مكان نومها نهاٌة ٌوم سعٌها وموضع أجلها فً كل ذلك فً لوح محفوظ عنده سبحانه 

 (ٙوتعالى )

ا اإْلِْنَسانَ  َذْقَناأَ  َولَبِنْ "  هُ  ِمْنهُ  َنَزْعَناَها ُثمَّ  َرْحَمةً  ِمنَّ ٌَُبوس   إِنَّ  هود"  (4) َكفُور   لَ
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أي دعوة لبلستؽفار والرجوع والعودة إلى هللا عز وجل والتوبة واألوبة إلٌه سبحانه وتعالى فسبحانه رحٌم 

 فً حنٌن وعطؾ ورحمة به .ذو رحمة واسعة وسعت السموات واألرض ودود أي ٌقبل العابد إلٌه 

بَلةَ  َوأَقِمِ "  َهارِ  َطَرَفًِ  الصَّ لِ  ِمنَ  َوُزلًَفا النَّ ٌْ َباتِ  ٌُْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  إِنَّ  اللَّ ٌِّ اِكِرٌنَ  ِذْكَرى َذلِكَ  السَّ  َواْصبِرْ ( ٗٔٔ) لِلذَّ

َ  َفإِنَّ 
 هود"  (٘ٔٔ) اْلُمْحِسنٌِنَ  أَْجرَ  ٌُِضٌعُ  اَل  هللاَّ

الصبلة طرفً النهار أي الفجر الصبح والظهر والطرؾ اآلخر العصر والمؽرب والعشاء وزلفا  أي أمر بإقامة

من اللٌل أي صبلة قٌام اللٌل زلفا أي ساعات من اللٌل فإن الحسنات تمحوا السٌبات فذلك تذكرة للعارفٌن باهلل 

 عز وجل فسبحانه ٌجزي ( واصبر دعوة للتحمل والتمسك بطاعة هللاٗٔٔعز وجل والعابدٌن والمإمنٌن به )

 ( .٘ٔٔالمحسنٌن على خٌر وطٌب عملهم )

ٌَاتُ  تِْلكَ  الر"  ا( ٔ) اْلُمبٌِنِ  اْلِكَتابِ  آَ ا قُْرآًَنا أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ ًٌّ  ٌوسؾ"  (ٕ) َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  َعَربِ

الكتاب المبٌن وهو القرآن الر وفواصل الحروؾ اعجاز على أن القرآن الكرٌم من عند هللا عز وجل تلك آٌات 

( فقد أنه القرآن الكرٌم نزل على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم باللؽة العربٌة لعلكم أي لكً ٔالكرٌم )

 (ٌٕتدبرو وٌتفكر الناس جمٌعاً فً معانٌه وأحكامه وشرابعه )

ا َوَكَذلِكَ "  نَّ ٌُوُسؾَ  َمكَّ أُ  اأْلَْرِض  فًِ لِ َتَبوَّ ثُ  ِمْنَها ٌَ ٌْ  اْلُمْحِسنٌِنَ  أَْجرَ  ُنِضٌعُ  َواَل  َنَشاءُ  َمنْ  بَِرْحَمتَِنا ُنِصٌبُ  َشاءُ ٌَ  َح

ر   اآْلَِخَرةِ  َوأَلَْجرُ ( ٙ٘) ٌْ تَّقُونَ  َوَكاُنوا آََمُنوا لِلَِّذٌنَ  َخ  ٌوسؾ"  (2٘) ٌَ

ي مكنا أي ولٌنا وسخرنا وذللنا له أسباب الحكم والسٌطرة لٌوسؾ فً أرض مصر ٌتبوأ منها حٌث ٌشاء أ

أي من ٌكون فً أي منصب وسلطه ٌرٌدها نصٌب برحمتنا أي نمنح ونعطً برحمة هللا عز وجل من نشاء 

 ( .2٘( وجزاء األخرة خٌر لمن آمن باهلل عز وجل وكانوا ٌتقون )ٙ٘نرٌد ونجزي المحسن )

هِ  آََمُنُكمْ  َهلْ  َقالَ "  ٌْ ُ  َقْبلُ  ِمنْ  أَِخٌهِ  َعلَى أَِمْنُتُكمْ  َكَما إاِلَّ  َعلَ
ر   َفاهللَّ ٌْ اِحِمٌنَ  أَْرَحمُ  َوُهوَ  َحافًِظا َخ  ٌوسؾ"  (ٗٙ) الرَّ

فسبحانه وتعالى خٌر حافظاً من كل شًء فً هذا الكون وسبحانه وتعالى أرحم الراحمٌن والمإتمن علٌه 

 (ٗٙسٌدنا ٌوسؾ الصدٌق علٌه منا جمٌعاً السبلم وأخٌه )

َتنًِ َقدْ  َربِّ "  ٌْ َماَواتِ  َفاِطرَ  اأْلََحاِدٌثِ  َتؤِْوٌلِ  ِمنْ  لَّْمَتنًَِوعَ  اْلُمْلكِ  ِمنَ  آََت ًٌِّ أَْنتَ  َواأْلَْرِض  السَّ ا فًِ َولِ ٌَ ْن  َواآْلَِخَرةِ  الدُّ

الِِحٌنَ  َوأَْلِحْقنًِ ُمْسلًِما َتَوفَّنًِ  ٌوسؾ"  (ٔٓٔ) بِالصَّ

خالقً ٌا مالكً قد  ً أي ٌابمناجاه لسٌدنا ٌوسؾ علٌه السبلم هلل عز وجل فقال ٌوسؾ علٌه السبلم ر

منحتنً من ملك وعلمتنً تفسٌر الرإٌا فسبحانك خالق السموات واألرض فسبحانك ولً أي من ٌرعانً 

 ( .ٔٓٔوٌتولى أمري فً الدنٌا واآلخرة فٌا ربً توفنً مسلماً وألحقنً أي أوصلنً بركب الصالحٌن )

نَ  الَِّذي َتْصِدٌقَ  َولَِكنْ  ٌُْفَتَرى َحِدًٌثا َكانَ  َما بِ اأْلَْلَبا أِلُولًِ ِعْبَرة   َقَصِصِهمْ  فًِ َكانَ  لََقدْ "  ٌْ هِ  َب ٌْ َد  ُكلِّ  َوَتْفِصٌلَ  ٌَ

ء   ًْ  ٌوسؾ"  (ٔٔٔ) ٌُْإِمُنونَ  لَِقْوم   َوَرْحَمةً  َوُهًدى َش

فً قصصهم أي سٌرهم العطرة موعظة ألصحاب لقلوب والعقول النٌرة ما كان حٌثاً ٌفترى أي ٌختلق 

ي بٌن ٌدٌه أي مكمل ومصدق وجور على أحد سواء فً ذكره أو عمله ولكن تصدٌق الذوٌتصنع الحكاٌات 

ومحقق لما قبله أي القرآن الكرٌم وفٌه تفاصٌل كل شًء فٌه الهداٌة والرحمة للمإمنٌن والناس جمٌعاً 

(ٔٔٔ. ) 

 



ٕٕ 

 

 " ُ
َماَواتِ  َرَفعَ  الَِّذي هللاَّ رِ  السَّ ٌْ رَ  اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  َتَرْوَنَها َعَمد   بَِؽ  أِلََجل   ٌَْجِري ُكل   َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ

ى لُ  اأْلَْمرَ  ٌَُدبِّرُ  ُمَسّمً ٌَاتِ  ٌَُفصِّ ُكمْ  بِلَِقاءِ  لََعلَُّكمْ  اآْلَ ًَ  فٌَِها َوَجَعلَ  اأْلَْرضَ  َمدَّ  الَِّذي َوُهوَ ( ٕ) ُتوقُِنونَ  َربِّ  َرَواِس

نِ  فٌَِها َجَعلَ  َمَراتِ الثَّ  ُكلِّ  َوِمنْ  َوأَْنَهاًرا ٌْ نِ  َزْوَج ٌْ لَ  ٌُْؽِشً اْثَن ٌْ َهارَ  اللَّ ات   َذلِكَ  فًِ إِنَّ  النَّ ٌَ ُرونَ  لَِقْوم   آَلَ َتَفكَّ ٌَ (ٖ )

ات   ُمَتَجاِوَرات   قَِطع   اأْلَْرِض  َوفًِ رُ  ِصْنَوان   َوَنِخٌل   َوَزْرع   أَْعَناب   ِمنْ  َوَجنَّ ٌْ لُ  َواِحد   بَِماء   ٌُْسَقى ِصْنَوان   َوَؼ  َوُنَفضِّ

ات   َذلِكَ  فًِ إِنَّ  اأْلُُكلِ  فًِ َبْعض   َعلَى َبْعَضَها ٌَ ْعقِلُونَ  لَِقْوم   آَلَ  الرعد"  (ٗ) ٌَ

فسبحانه أنشؤ السموات بدون أعمدة وهً ظاهرة لنا ثم عبل سبحانه وتعالى على العرش السموات واألرض 

ألجل معلوم عنده سبحانه ٌحكم األمر وٌروي وسخر أي طوع الشمس والقمر وهم فً فلك محسوب بدقة 

( وفً ٖ( وسبحانه مد أي سوى األرض وما فٌها )ٕدعوه لئلٌمان ولقاء هللا سبحانه وتعالى ) وبعدهااآلٌات 

البساتٌن واألعناب والزروع والنخٌل ٌسقى بماء واحد ومذاق  قطع متجاورات أي بعضها ببعض و األرض

 ( .ٗعاقلون أي المتفكرون فً خلق هللا عز وجل )مختلؾ ففً ذلك عبلمات وآٌات لل

بِ  َعالِمُ  " ٌْ َهاَدةِ  اْلَؽ لِ  ُمْسَتْخؾ   ُهوَ  َوَمنْ  بِهِ  َجَهرَ  َوَمنْ  اْلَقْولَ  أََسرَّ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َسَواء  ( 4) اْلُمَتَعالِ  اْلَكبٌِرُ  َوالشَّ ٌْ  بِاللَّ

َهارِ  َوَساِرب   هِ  نِ َبٌْ  ِمنْ  ُمَعقَِّبات   لَهُ ( ٓٔ) بِالنَّ ٌْ َد ْحَفُظوَنهُ  َخْلفِهِ  َوِمنْ  ٌَ ِ  أَْمرِ  ِمنْ  ٌَ ٌِّرُ  اَل  هللاََّ  إِنَّ  هللاَّ  َحتَّى بَِقْوم   َما ٌَُؽ

ُروا ٌِّ َؽ ُ  أََرادَ  َوإَِذا بِؤَْنفُِسِهمْ  َما ٌُ
 الرعد"  (ٔٔ) َوال   ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  لَُهمْ  َوَما لَهُ  َمَردَّ  َفبَل  ُسوًءا بَِقْوم   هللاَّ

( 4حانه مطلع على ما ؼاب عنا وحضر لنا فسبحانه العظٌم المتعال أي رفٌع المقام عن خلق جمٌعاً )أي سب

سواء أي أٌا منكم أخفى حدٌثه أو جهر به وأعلن عن ما ٌكن فً صدره ومن ٌتخفى وٌمشً باللٌل وسارب 

ع فً وضوح النهار بالنهار أي معلن عن نفسه كالساري فً شراع المركب فهو ٌمشً كالساري ٌعرفه الجمٌ

( لئلنسان موكل إلٌه مبلبكة ٌحفظونه بؤمر هللا عز وجل فسبحانه ال ٌبدل أحوال إنسان حتى ٌؽٌر وٌبدل ٓٔ)

ما بداخله وما ٌكن صدره من أعمال إما له أو علٌه وسبحانه إذا أراد لقوم أو جماعة أو أي إنسان أي 

من ؼٌر هللا عز وجل من ٌتولهم وٌصرؾ عنهم ما حل ابتبلءات فبل ٌرجعه سبحانه أحداً عن ذلك ولٌس لهم 

 ( .ٔٔبهم سوى هللا عز وجل )

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ "  ة   َفَسالَتْ  َماءً  السَّ ٌَ لُ  َفاْحَتَملَ  بَِقَدِرَها أَْوِد ٌْ ا َزَبًدا السَّ ًٌ ا َرابِ هِ  ٌُوقُِدونَ  َوِممَّ ٌْ ارِ  فًِ َعلَ  اْبتَِؽاءَ  النَّ

ة   ٌَ ُ  ٌَْضِربُ  َكَذلِكَ  ِمْثلُهُ  د  َزبَ  َمَتاع   أَوْ  ِحْل
ا َواْلَباِطلَ  اْلَحقَّ  هللاَّ َبدُ  َفؤَمَّ ْذَهبُ  الزَّ ٌَ ا ُجَفاءً  َف ْنَفعُ  َما َوأَمَّ ْمُكثُ  النَّاسَ  ٌَ ٌَ  فًِ َف

ُ  ٌَْضِربُ  َكَذلِكَ  اأْلَْرِض 
 الرعد"  (2ٔ) اأْلَْمَثالَ  هللاَّ

ر من السماء فسالت أودٌة أي سارت أنهار والودٌان من رحمته سبحانه وتعلى علٌنا بؤنه سبحانه أنزل المط

على جوانبها بقدر ما نزل الماء من السماء فحمل الماء زبداً رابٌاً أي أحسن وأطٌب طعماً للماء وهو الزبد 

الطافً على وجه الماء ومما ٌوقد علٌه أي الذهب والمعادن النفٌسة أي الشًء الطٌب الطعم الرابً وهً 

ضرب الحق والباطل أي ٌفرق بٌن الحق والباطل فؤما الزبد فٌذهب جفاء أي القشور والمظاهر الؽالٌة فكذلك ٌ

وهً ما تعلو األشٌاء تذهب جفاء أي بدون فابدة وأما ما ٌفٌد الناس فٌبقى فً األرض كذلك ٌضرب أي ٌقص 

 ( .2ٔوٌحكً المواعظ من األمثال واألقوال المؤثورة )

ِهمْ  َوْجهِ  َؽاءَ اْبتِ  َصَبُروا َوالَِّذٌنَ "  بَلةَ  َوأََقاُموا َربِّ ا َوأَْنَفقُوا الصَّ ا َرَزْقَناُهمْ  ِممَّ ةً  ِسّرً ٌَ ْدَرُءونَ  َوَعبَلنِ ٌَ  بِاْلَحَسَنةِ  َو

َبةَ  ٌِّ ارِ  ُعْقَبى لَُهمْ  أُولَبِكَ  السَّ ْدُخلُوَنَها َعْدن   َجنَّاتُ ( ٕٕ) الدَّ اتِِهمْ  مْ َوأَْزَواِجهِ  آََبابِِهمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  ٌَ ٌَّ  َواْلَمبَلبَِكةُ  َوُذرِّ

ْدُخلُونَ  ِهمْ  ٌَ ٌْ ُكمْ  َسبَلم  ( ٖٕ) َباب   ُكلِّ  ِمنْ  َعلَ ٌْ ارِ  ُعْقَبى َفنِْعمَ  َصَبْرُتمْ  بَِما َعلَ  الرعد"  (ٕٗ) الدَّ

إشارة لمن تحملوا طاعة هللا عز وجل وأقاموا الصبلة وتصدقوا بما أنعم هللا سبحانه علٌهم فً السر وفً 

عبلنٌة وٌدرءون أي ٌردون الحسنة بالسٌبة فبل ٌعاملوا الناس إذا اسًء لهم بسوء ما فعلوه بهم فتعاملهم ال

العاقبة أي عقبى الدار وهً نعم الدنٌا  املة الطٌبة الحسنة فذلك لهم حسندابن فً كل األحوال بالكلمة والمع

 



ٕٖ 

 

ها فهً لهم لخٌر آبابهم وأزواجهم ( فلهم جنات عدن أي جنات الخلد فً أعلى درجاتٕٕوجنة اآلخرة )

( وقول المبلبكة لهم أن السبلم علٌكم تحٌة المسلمٌن ٖٕوأبناءهم وٌدخلوا علٌهم المبلبكة من جمٌع أبوابها )

فً األرض تحٌة المبلبكة فً الجنة بما صبرتم فكل هذه النعم جزاء الصبر فً الدنٌا فكانت نعم اآلخرة وهً 

 . (ٕٗ نعم تفوقها وال مثٌل لها )جنة هللا سبحانه وتعالى فبل

 " ُ
ْبُسطُ  هللاَّ ْزقَ  ٌَ َشاءُ  لَِمنْ  الرِّ ْقِدرُ  ٌَ ٌَ اةِ  َوَفِرُحوا َو ٌَ ا بِاْلَح ٌَ ْن اةُ  َوَما الدُّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  الرعد" (ٕٙ) َمَتاع   إاِلَّ  اآْلَِخَرةِ  فًِ الدُّ

عب وٌزٌدهم فً الرزق سبحانه فسبحانه وتعالى ٌبسط أي ٌسهل طلب الحصول على الرزق دون مشقة أو ت

لمن ٌرٌد وٌقدر أي ٌجزأ أو ٌحد وذلك لعلمه بؤحوال عباده فمنهم من ٌسعده المال ومنهم من ٌطؽٌه المال 

ولٌس الرزق مال فقط بل الرزق صحة وسعادة وراحة لما فً الصدور والذرٌة الصالحة والزوجة الصالحة 

عد وٌركن إلى الحٌاة الدنٌا أي ٌفرح بما فٌها وٌنسى اآلخرة ... إلخ كل ذلك رزق للعباد ومن العباد من ٌس

 ( .ٕٙوما أعد له فٌها وما أي ما الحٌاة الدنٌا إال متع زابلة )

ِ  بِِذْكرِ  قُلُوُبُهمْ  َوَتْطَمبِنُّ  آََمُنوا الَِّذٌنَ "  ِ  بِِذْكرِ  أاََل  هللاَّ الَِحاتِ  ِملُواَوعَ  آََمُنوا الَِّذٌنَ ( 4ٕ) اْلقُلُوبُ  َتْطَمبِنُّ  هللاَّ  الصَّ

 الرعد"  (4ٕ) َمآَب   َوُحْسنُ  لَُهمْ  ُطوَبى

فالمإمنون هم الذٌن تخشع وتسكن وتستؤنس بذكر هللا وهو هللا ال إله إال هو وصفاته وأسمابه الحسنى 

وقرآنه الكرٌم الذي أرسله هداٌة ونور للمإمنٌن أال بذكر هللا أي بذكر كل ذلك تطمبن وتسكن وتسعد القلوب 

( فمن آمن وعمل األعمال الصالحة طوبى لهم أي من أحسن حال 4ٕبما عرفت وسمعت عن هللا عز وجل )

منهم فقد عرفوا طرٌق هللا عز وجل فبل خوؾ علٌهم وال قلق علٌهم وال منهم وحسن مباب أي حسن خاتمة 

 ( .4ٕورجوع إلى هللا سبحانه وتعالى )

كَ  أَْنَزْلَناهُ  ِكَتاب   الر"  ٌْ لَُماتِ  ِمنَ  النَّاسَ  ْخِرجَ لِتُ  إِلَ ِهمْ  بِإِْذنِ  النُّورِ  إِلَى الظُّ "  (ٔ) اْلَحِمٌدِ  اْلَعِزٌزِ  ِصَراطِ  إِلَى َربِّ
 إبراهٌم

الر وهً عن فواصل الحروؾ وتدل على أن األسلوب الببلؼً فً القرآن الكرٌم الذي أٌد به نبٌنا صلى هللا 

م وقد أنزله سبحانه وتعالى هداٌة للناس إلى نوره سبحانه إلى والمقصود هنا القرآن الكرٌ علٌه وسلم وكتاب

 طرٌق ومنهاج هللا عز وجل العزٌز صاحب العزة فً ملكوته الحمٌد الذي ال ٌحمد وال ٌشكر سواه .

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  َوأُْدِخلَ "  ات   الصَّ ِهمْ  بِإِْذنِ  فٌَِها نَ َخالِِدٌ اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ ُتُهمْ  َربِّ ٌَّ  فٌَِها َتِح

ٌْؾَ  َترَ  أَلَمْ ( ٖٕ) َسبَلم   ُ  َضَربَ  َك
َبةً  َكلَِمةً  َمَثبًل  هللاَّ ٌِّ َبة   َكَشَجَرة   َط ٌِّ َماءِ  فًِ َوَفْرُعَها َثابِت   أَْصلَُها َط  ُتْإتًِ( ٕٗ) السَّ

َها بِإِْذنِ  ِحٌن   ُكلَّ  أُُكلََها ٌَْضِربُ  َربِّ ُ  َو
ُرونَ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  اأْلَْمَثالَ  هللاَّ َتَذكَّ  إبراهٌم"  (ٕ٘) ٌَ

أي جزاء الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات من األعمال الجنة وما فٌها من نعمه سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه 

لدنٌا ومشٌبته وتحٌتهم من المبلبكة الذٌن ٌدخلون علٌهم وهً السبلم علٌكم وذلك على حسن صنٌعهم فً ا

 فكانت الجنة ونعٌمها فً اآلخرة .

بَلةَ  ٌُقٌُِموا آََمُنوا الَِّذٌنَ  لِِعَباِديَ  قُلْ "  ٌُْنفِقُوا الصَّ ا َو ا َرَزْقَناُهمْ  ِممَّ ةً  ِسّرً ٌَ ًَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َوَعبَلنِ ؤْتِ ْوم   ٌَ ع   اَل  ٌَ ٌْ  َواَل  فٌِهِ  َب

ُ ( ٖٔ) ِخبَلل  
َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ  َواأْلَْرضَ  السَّ َمَراتِ  ِمنَ  بِهِ  َفؤَْخَرجَ  َماءً  السَّ رَ  لَُكمْ  ِرْزًقا الثَّ  َوَسخَّ

رَ  بِؤَْمِرهِ  اْلَبْحرِ  فًِ لَِتْجِريَ  اْلفُْلكَ  لَُكمُ  رَ ( ٕٖ) اأْلَْنَهارَ  لَُكمُ  َوَسخَّ نِ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  لَُكمُ  َوَسخَّ ٌْ رَ  َدابَِب لَ  ُكمُ لَ  َوَسخَّ ٌْ  اللَّ

َهارَ   إبراهٌم"  (ٖٖ) َوالنَّ

أي نبا وأخبر عبادي المإمنٌن واألمر هنا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقٌموا الصبلة وٌتصدقوا بما 

آتاهم هللا من فضله سبحانه فً الخفاء والعبلنٌة قبل ٌوم القٌامة الذي ال ٌنفع فٌه بٌع أي ٌفدي أحد أحداً وال 
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( فسبحانه خالق السموات واألرض منزل ٖٔصاحب ٌتحمل أو ٌنفع صاحبه فٌه ال ٌنفع أحد أحداً )خبلل أي 

الماء من السماء فؤنبت الثمر وسخر أي سهل لكم ركوب البحر تبحر فٌه بؤمره سبحانه وسهل لك الصٌد فً 

اً فبدون الشمس وسخر لكم الشمس والقمر أي جعلهما فً خدمة الناس جمٌع( ٕٖاألنهار كما فً البحار )

والقمر ال توجد حٌاة داببٌن أي باقٌٌن متعاقبٌن وسخر اللٌل والنهار وسخرهما بمعنى أعانكم فً النهار 

السعً لكسب الرزق وفً اللٌل راحة الناس والسكن والنوم فٌه وهذه سنة ودورة الحٌاة التً ٌعٌش فٌها 

 ( .ٖٖاإلنسان )

َنا"  تًُِذرِّ  ِمنْ  أَْسَكْنتُ  إِنًِّ َربَّ رِ  بَِواد   ٌَّ ٌْ تِكَ  ِعْندَ  َزْرع   ِذي َؼ ٌْ مِ  َب َنا اْلُمَحرَّ ٌُقٌُِموا َربَّ بَلةَ  لِ  النَّاسِ  ِمنَ  أَْفبَِدةً  َفاْجَعلْ  الصَّ

ِهمْ  َتْهِوي ٌْ َمَراتِ  ِمنَ  َواْرُزْقُهمْ  إِلَ ْشُكُرونَ  لََعلَُّهمْ  الثَّ َنا (2ٖ) ٌَ ْخَفى َوَما ْعلِنُ نُ  َوَما ُنْخفًِ َما َتْعلَمُ  إِنَّكَ  َربَّ ِ  َعلَى ٌَ  هللاَّ

ء   ِمنْ  ًْ َماءِ  فًِ َواَل  اأْلَْرِض  فًِ َش ِ  اْلَحْمدُ ( 4ٖ) السَّ  َربًِّ إِنَّ  َوإِْسَحاقَ  إِْسَماِعٌلَ  اْلِكَبرِ  َعلَى لًِ َوَهبَ  الَِّذي هلِلَّ

َعاءِ  لََسِمٌعُ  بَلةِ  ُمقٌِمَ  اْجَعْلنًِ َربِّ ( 4ٖ) الدُّ ٌَّ  َوِمنْ  الصَّ َنا تًُِذرِّ لْ  َربَّ َنا( ٓٗ) ُدَعاءِ  َوَتَقبَّ  َولَِوالَِديَّ  لًِ اْؼفِرْ  َربَّ

ْومَ  َولِْلُمْإِمنٌِنَ  قُومُ  ٌَ  إبراهٌم"  (ٔٗ) اْلِحَسابُ  ٌَ

هاجر بواد  أمه نداء من سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم بؤن ٌا ربنا إنً اسكنت أي أقمت ونزلت اسماعٌل و

أشبه بالوادي الذي ال زرع فٌه وال ماء وال حٌاة لبشر فدعا ربه قاببلً ٌا رٌنا والمقصود ما حول الكعبة فكانت 

أفبدة من الناس تهوي أي أفبدة جمع فإاد وهً القلب وٌهوي أي ٌشتاقوا واجعل لٌقٌموا الصبلة فٌه وارزق 

ٌخفى عنك ٌا  ( و ٌا ربنا تعلم سرنا وجهرنا وال2ٖوبقاعها وارزقهم ٌا ربنا من خٌرك الكثٌر ) اإلى مكانه

( فحمد سٌدنا إبراهٌم هللا عز وجل على نعمة الولد والذرٌة 4ٖربنا شًء فً األرض وال فً السماء )

( واؼفر ٌا ٓٗ( أي اجعلنا ٌا ربنا من مقٌمً الصبلة ومن خلفً ذرٌتً وتقبل دعابً هذا )4ٖالصالحة له )

 ( .ٔٗربنا ألبً وأمً ولجمٌع المإمنٌن ٌوم القٌامة )

ْنَذُروا لِلنَّاسِ  َببَلغ   َهَذا"  ٌُ ْعلَُموا بِهِ  َولِ ٌَ َما َولِ رَ  َواِحد   إِلَه   ُهوَ  أَنَّ كَّ ذَّ ٌَ  إبراهٌم"  (ٕ٘) اأْلَْلَبابِ  أُولُو َولِ

أي هذا بٌان للناس جمٌعاً لٌنذروا به أي ٌكون حجة علٌهم وهو القرآن الكرٌم وأنه هللا هو الذي ال إله إال هو 

 ( .ٕ٘العقول ) ولٌتفكروا فٌه أصحاب

ٌَاتُ  تِْلكَ  الر"   الحجر"  (ٔ) ُمبٌِن   َوقُْرآَن   اْلِكَتابِ  آَ

الر وهً من فواصل الحروؾ دلٌل على إعجاز هللا سبحانه وتعالى فً القرآن الكرٌم وآٌات الكتاب وهً 

 ( .ٔ)القرآن الكرٌم وقرآن مبٌن أي ظاهر للعالمٌن ٌقرأ وٌسمع وٌفهم معانٌه دون لبس أو ؼموض فٌه 

ا"  ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  الحجر"  (4) لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

فسبحانه نزل الذكر أي القرآن الكرٌم وتعهد سبحانه بحفظه فسبحانه من أول نزوله على الرسول الكرٌم 

كلماته فسبحانه صلى اله علٌه وسلم إلى ٌومنا هذا ال ٌوجد تؽٌٌر أو تبدٌل أو تعدٌل ولو لحرؾ من حروؾ 

 هللا الحافظ لكتابه الكرٌم .

َماءِ  فًِ َجَعْلَنا َولََقدْ "  اَها ُبُروًجا السَّ نَّ ٌَّ اِظِرٌنَ  َوَز  الحجر"  (ٙٔ) لِلنَّ

فسبحانه جعل أي خلق فً السماء بروجاً وهً الكلمة الجامعة لبرج والبرج هو المكان أو البناٌة المرتفعة أو 

الشمس والقمر وسابر الكواكب السٌارة األخرى فً فضاء هللا سبحانه الواسع  الشًء الممٌز والمقصود هنا

وأكمل خلقه سبحان هللا فإن جعلها مزٌنة لمن ٌنظر إلٌها فً أروع من منظر السماء الصافٌة فً منتصؾ 

 شهر صٌؾ فٌه القمر بدراً والنجوم تتؤلأل حوله فسبحان من أنشؤ وأبدع ملكوته سبحانه وتعالى .
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َنا َمَدْدَناَها أْلَْرضَ َوا"  ٌْ ًَ  فٌَِها َوأَْلَق ء   ُكلِّ  ِمنْ  فٌَِها َوأَْنَبْتَنا َرَواِس ًْ  َوَمنْ  َمَعاٌِشَ  فٌَِها لَُكمْ  َوَجَعْلَنا( 4ٔ) َمْوُزون   َش

ء   ِمنْ  َوإِنْ ( ٕٓ) بَِراِزقٌِنَ  لَهُ  لَْسُتمْ  ًْ لُهُ  َوَما َخَزابُِنهُ  ِعْنَدَنا إاِلَّ  َش احَ  َوأَْرَسْلَنا( ٕٔ) َمْعلُوم   َقَدر  بِ  إاِلَّ  ُنَنزِّ ٌَ  لََواقِحَ  الرِّ

َماءِ  ِمنَ  َفؤَْنَزْلَنا َناُكُموهُ  َماءً  السَّ ٌْ  الحجر"  (ٕٕ) بَِخاِزنٌِنَ  لَهُ  أَْنُتمْ  َوَما َفؤَْسَق

لنا وجع( 4ٔواألرض مددناها أي مهدناها وثبتناها بالجبال وأنبتنا فٌها من كل الثمرات بقدر معلوم محسوب )

لكم فٌها معاٌش أي مسالك ومطالب الساعٌن على أرزاقهم ومن لستم له برازقٌن كالطٌر واألنعام .... إلخ 

( فبل ٌوجد ذرة شًء إال موجود فً خزابن هللا عز وجل وما ٌنزل من خٌر على عباده المإمنٌن إال بقدر ٕٓ)

لدى النباتات فٌنبت الزرع والثمرات ثم ( والرٌاح تحمل حبوب اللقاح لتزٌد فً عملٌة اإلنبات ٕٔمحسوب )

ابنه عنده سبحانه ٌنزل الماء لسقٌته وما لبشر ٌقدر أن ٌتحكم فً ذلك األمر سواء تقلٌله أو زٌادته فخز

 ( .ٕٕوتعالى )

ِحٌمُ  اْلَؽفُورُ  أََنا أَنًِّ ِعَباِدي َنبِّاْ  "  الحجر"  (4ٗ) الرَّ

 جل هو الؽفور صاحب المؽفرة الرحٌم واسع الرحمة .نبا أي ٌا رسول هللا علٌه وسلم أن هللا عز و

َماَواتِ  َخلَْقَنا َوَما"  َنُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ ٌْ اَعةَ  َوإِنَّ  بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  َب ة   السَّ ٌَ ْفحَ  َفاْصَفحِ  آَلَتِ  َربَّكَ  إِنَّ ( 4٘) اْلَجِمٌلَ  الصَّ

قُ  ُهوَ  نَ  َولََقدْ ( 4ٙ) اْلَعلٌِمُ  اْلَخبلَّ ٌْ  الحجر"  (42) اْلَعِظٌمَ  َواْلقُْرآَنَ  اْلَمَثانًِ ِمنَ  َسْبًعا اكَ آََت

فسبحانه خلق السموات واألرض وما بٌنها إال بالحق أي بالعدل فبل ٌجٌر أو ٌطؽى أحد على أحد والساعة أي 

نه هو ( فسبحا4ٌ٘وم القٌامة فاصفح أي اعفو وسامح المسامحة والعفو الجمٌل الذي ال جدال وال مراء فٌه )

( ولقد آتٌناك المقصود هنا الرسول صلى هللا علٌه وسلم أنه قد أنعم علٌك 4ٙالخالق لكل شًء علٌم به )

 ( .42بالسبع المثانً وهً آٌات صورة الفاتحة فاتحة القرآن الكرٌم )

اِجِدٌنَ  ِمنَ  َوُكنْ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َفَسبِّحْ "  ؤْتِ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعُبدْ ( 44) السَّ قٌِنُ  ٌَكَ ٌَ ٌَ  الحجر"  (44) اْل

( وكن فً عبادة ربك حتى ٌؤتً لك 44فسبح أي ٌا محمد صلى هللا علٌه وسلم وكن من الساجدٌن العابدٌن )

الٌقٌن والٌقٌن هنا والمقصود به الشعور بخروج الروح من الجسد وهذه أولى عتبات درجات الٌقٌن وهو 

 ( .44وسطر فً القرآن الكرٌم ) الحق وما أخبر به النبً صلى هللا علٌه وسلم

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  الَِّذي ُهوَ "  ْرعَ  بِهِ  لَُكمْ  ٌُْنبِتُ ( ٓٔ) ُتِسٌُمونَ  فٌِهِ  َشَجر   َوِمْنهُ  َشَراب   ِمْنهُ  لَُكمْ  َماءً  السَّ ُتونَ  الزَّ ٌْ  َوالزَّ

ِخٌلَ  َمَراتِ  ُكلِّ  َوِمنْ  َواأْلَْعَنابَ  َوالنَّ ُرونَ  لَِقْوم   ٌَةً آَلَ  َذلِكَ  فًِ إِنَّ  الثَّ َتَفكَّ رَ ( ٔٔ) ٌَ لَ  لَُكمُ  َوَسخَّ ٌْ َهارَ  اللَّ  َوالشَّْمسَ  َوالنَّ

َرات   َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرَ  ات   َذلِكَ  فًِ إِنَّ  بِؤَْمِرهِ  ُمَسخَّ ٌَ ْعقِلُونَ  لَِقْوم   آَلَ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلًِفا اأْلَْرِض  فًِ لَُكمْ  َذَرأَ  َوَما( ٕٔ) ٌَ

ٌَةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ  ُرونَ  لَِقْوم   آَلَ كَّ ذَّ رَ  الَِّذي َوُهوَ ( ٖٔ) ٌَ ا لَْحًما ِمْنهُ  لَِتؤُْكلُوا اْلَبْحرَ  َسخَّ ًٌّ ٌَةً  ِمْنهُ  َوَتْسَتْخِرُجوا َطِر  ِحْل

ًَ  اأْلَْرِض  فًِ َوأَْلَقى (ٗٔ) َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُؽوا فٌِهِ  َمَواِخرَ  اْلفُْلكَ  َوَتَرى َتْلَبُسوَنَها  أَنْ  َرَواِس

ْجمِ  َوَعبَلَمات  ( ٘ٔ) َتْهَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  َوُسُببًل  َوأَْنَهاًرا بُِكمْ  َتِمٌدَ  ْهَتُدونَ  ُهمْ  َوبِالنَّ ْخلُقُ  أََفَمنْ ( ٙٔ) ٌَ ْخلُقُ  اَل  َكَمنْ  ٌَ ٌَ 

ُرونَ  أََفبَل  وا َوإِنْ ( 2ٔ) َتَذكَّ ِ  نِْعَمةَ  َتُعدُّ ُ ( 4ٔ) َرِحٌم   لََؽفُور   هللاََّ  إِنَّ  ُتْحُصوَها اَل  هللاَّ
ْعلَمُ  َوهللاَّ ونَ  َما ٌَ  ُتْعلُِنونَ  َوَما ُتِسرُّ

 النحل"  (4ٔ)

فسبحانه أنزل من السماء الماء فمن الناس من ٌشرب منه وبه ٌسقً الزروع واألشجار وفٌه تسٌمون أي 

( وٌنبت بذلك الماء مختلؾ الزروع من ٓٔا الناس )ترعوا اإلبل واألنعام وسط الزروع لتكبر وتسمن وٌؤكله

أشجار الزٌتون والنخل وأنواع العنب ومن كل الثمرات فكل هذه النعم آٌات وعبلمات على وحدانٌة هللا 

( وسبحانه خلق اللٌل والنهار والشمس والقمر وسابر النجوم فجمٌعهم مسخر أي معد ٔٔسبحانه وتعالى )

وحً من هللا سبحانه وتعالى وفً ذلك آٌات ألصحاب العقول أي من ٌتدبر وٌتفكر لخدمة الناس جمٌعاً بؤمر و
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وما ذرأ لكم فً األرض أي ما خفى لكم من بذور فً باطن األرض فهً مختلفة ( ٕٔفً خلقة سبحانه )

( سخر البحر أي طوع ٖٔاأللوان واألشكال ففً ذلك عبلمات لمن ٌتذكروا وٌتفكروا فً خلقه سبحانه )

البحر لٌحمل اإلنسان فٌؤكل منه أنواع األسماك وٌخرج من قاعة الٌاقوت والمرجان للزٌنة والتزٌن وأسكن 

( ألقى فً األرض رواسً أي أقام وأنشؤ الجبال ٗٔبها فسبحانه له الشكر والحمد فً كل األوقات واألحوال )

دورانها فسبحانه على ما خلق أن تمٌد بكم أي تمٌل بنا فالجبال كاألوتاد تثبت بها األرض فً على األرض 

وشق سبحانه األنهار ومد السبل أي الطرق الممهدة لذهاب وإٌاب اإلنسان وكل لهداٌة الناس جمٌعاً ومهد 

لهم طرقهم ومعاٌشهم فؤفبل ٌتفكرون فً من خلق كل هذه النعم وٌنظرون فوقهم وٌهتدون إلى من خلق 

 جل جبلله .السموات فوقهم واألرض من تحتهم فسبحانه الخالق 

ُ  ٌَُإاِخذُ  َولَوْ  "
َها َتَركَ  َما بُِظْلِمِهمْ  النَّاسَ  هللاَّ ٌْ ة   ِمنْ  َعلَ ُرُهمْ  َولَِكنْ  َدابَّ ى أََجل   إِلَى ٌَُإخِّ  اَل  أََجلُُهمْ  َجاءَ  َفإَِذا ُمَسّمً

ْسَتؤِْخُرونَ  ْسَتْقِدُمونَ  َواَل  َساَعةً  ٌَ  النحل"  (ٔٙ) ٌَ

ي ٌحاسبهم وٌعاملهم وٌجزٌهم بما ٌعملون ولكن سبحانه ٌترك الناس لٌتوبوا وال ٌإاخذ هللا الناس بظلهم أ

وٌعودوا إلى هللا سبحانه وتعالى وتكون لهم فرصة للهلوع إلٌه سبحانه وما ترك علٌها من دابة أي ما بقى 

ال على األرض من مخلوق ولكن سبحانه ٌمدهم إلى وقت ٌعلمه سبحانه وحده فإذا جاء موعدهم فبل تؤخٌر و

 ( .ٔٙ)تقدٌم ألجلهم فسبحانه وتعالى قادر على كل شًء 

كَ  أَْنَزْلَنا َوَما"  ٌْ ٌِّنَ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  َعلَ ُ ( ٗٙ) ٌُْإِمُنونَ  لَِقْوم   َوَرْحَمةً  َوُهًدى فٌِهِ  اْخَتلَفُوا الَِّذي لَُهمُ  لُِتَب
 ِمنَ  أَْنَزلَ  َوهللاَّ

َماءِ  ا َماءً  السَّ ٌَ ةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ  َمْوتَِها َبْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ  َفؤَْح ٌَ  النحل"  (٘ٙ) ٌَْسَمُعونَ  لَِقْوم   آَلَ

أي ما أنزل علٌك القرآن الكرٌم إال لتظهر وتجد وتعرؾ الذٌن اختلفوا علٌه وما فٌه فهو هداٌة ورحمة 

أنواعه  ( وسبحانه أنزل الماء من السماء فؤصاب األرض أي أنبت فٌها الزرع على اختبلؾٗٙللمإمنٌن )

وألوانه ففً ذلك آٌات وعبلمات ودالالت على وحدانٌة هللا سبحانه وتعالى لقوم ٌسمعون أي عند سماعهم 

 .( ٘ٙلذكر وتبلوة القرآن الكرٌم )

ْحلِ  إِلَى َربُّكَ  َوأَْوَحى"  ِخِذي أَنِ  النَّ ٌُوًتا اْلِجَبالِ  ِمنَ  اتَّ َجرِ  َوِمنَ  ُب ا الشَّ ْعِرُشونَ  َوِممَّ  ُكلِّ  ِمنْ  ُكلًِ مَّ ثُ  (4ٙ) ٌَ

َمَراتِ  ْخُرجُ  ُذلبًُل  َربِّكِ  ُسُبلَ  َفاْسلُِكً الثَّ ٌَةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ  لِلنَّاسِ  ِشَفاء   فٌِهِ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِؾ   َشَراب   ُبُطونَِها ِمنْ  ٌَ  لَِقْوم   آَلَ

ُرونَ  َتَفكَّ  النحل"  (4ٙ) ٌَ

بٌوتا لها وسكنا لها ومن الشجر أي جذوع الشجر وفروعها أي سبحانه أنبؤ وأخبر النحل أن تتخذ من الجبال 

( ثم كلً من كل الثمرات أي أن تتؽذى على رحٌق الزهور وبراعمها ونوارها 4ٙأي معاتبة الناس لسكنهم )

ثم اسلكً طرق ربك أي ممهد لها من طرق فً الهواء للنحل بٌن الحقول والبساتٌن وذلك بعد ما ألهمها 

تلك الطرق لها فتخرج العسل من بطونها وفٌه شفاء من كثٌر من األمراض واألوببة سبحانه إلى تسخٌره 

 ( .4ٙففً ذلك آٌات لمن ٌتفكروا وٌتدبروا فً خلقه سبحانه وتعالى )للناس جمٌعاً 

 " ِ بُ  َوهلِلَّ ٌْ َماَواتِ  َؼ اَعةِ  أَْمرُ  َوَما َواأْلَْرِض  السَّ ء   ُكلِّ  َعلَى هللاََّ  إِنَّ  ْقَربُ أَ  ُهوَ  أَوْ  اْلَبَصرِ  َكلَْمحِ  إاِلَّ  السَّ ًْ  َقِدٌر   َش

(22 ) ُ
َهاتُِكمْ  ُبُطونِ  ِمنْ  أَْخَرَجُكمْ  َوهللاَّ ًبا َتْعلَُمونَ  اَل  أُمَّ ٌْ ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ  َش  َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  َواأْلَْفبَِدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ

َرْوا أَلَمْ ( 24) رِ  إِلَى ٌَ ٌْ َرا الطَّ َماءِ  َجوِّ  فًِ ت  ُمَسخَّ ُ  إاِلَّ  ٌُْمِسُكُهنَّ  َما السَّ
ات   َذلِكَ  فًِ إِنَّ  هللاَّ ٌَ  (24) ٌُْإِمُنونَ  لَِقْوم   آَلَ

 النحل" 

وسبحانه له ما ؼاب وخفً عنا فً السموات السبع واألراضً السبع وما ٌوم القٌام إال كطرفة عٌن أو أقل 

العودة عنه فً أق من جزء من الثانٌة أو الفٌنتو ثانٌة من طرفة عٌن أو النظر لشًء بسرعة مرة واحدة و

من لمح البصر فهو جزء جزء من  أي أقل قربوهً إعجاز فً القرآن الكرٌم ولمح البصر أقل من الثانٌة وأ
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( وسبحانه بعد ما كنا أجنة فً بطون 22ما اخترع حدٌثاً فسبحانه قادر على كل شًء سبحانه ) الثانٌة وهو

هً القلوب وذلك لشكره سبحانه وال نعلم شٌبا وخلق لنا السمع والبصر واألفبدة هً جمع فإاد  أمهاتنا فولدنا

( الم أي هنا للتعجب فمن منا ال ٌرى الطٌر مسخرات أي موجودة لخدمة اإلنسان فكان 24وتعالى على نعمه )

سكهن من الوقوع إال ما ٌم قدٌماً ٌبعث بها بٌن الشعوب والدول وأمور علمٌة أخرى لخدمة بنى اإلنسان

 سبحانه وتعالى ففً ذلك عبلمات ودالبل على وحدانٌته سبحانه وتعالى للمإمنٌن .

 " ُ
ا لَُكمْ  َجَعلَ  َوهللاَّ  َتقٌُِكمْ  َوَسَرابٌِلَ  اْلَحرَّ  َتقٌُِكمُ  َسَرابٌِلَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  أَْكَناًنا اْلِجَبالِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  ِظبَلاًل  َخلَقَ  ِممَّ

ُكمْ  نِْعَمَتهُ  ٌُتِمُّ  َكَذلِكَ  ؤَْسُكمْ بَ  ٌْ  " (4ٔ) ُتْسلُِمونَ  لََعلَُّكمْ  َعلَ

فسبحانه خلق من الشجر الظل  وأشاء أخرى ٌستظل بها اإلنسان فً سفره وخلق لكم سرابٌل أي المبلبس 

ارهم وأرزاقهم أقد متم نعمته على الناس جمٌعا وكاتب التً ٌرتدٌها اإلنسان لتحمٌه من الحر والبرد فسبحانه

 ( .4ٔفسبحانه قادر على كل شًء وذلك حتى ٌإمن الناس جمٌعاً وٌكونوا من المسلمٌن ) وامن قبل أن ٌولد

ْومَ "  ٌَ ة   ُكلِّ  فًِ َنْبَعثُ  َو ِهمْ  َشِهًٌدا أُمَّ ٌْ ْلَنا َهُإاَلءِ  َعلَى َشِهًٌدا بِكَ  َوِجْبَنا أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  َعلَ كَ  َوَنزَّ ٌْ اًنا اْلِكَتابَ  َعلَ ٌَ  لُِكلِّ  تِْب

ء   ًْ َ  إِنَّ ( 44) لِْلُمْسلِِمٌنَ  َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُهًدى َش
ؤُْمرُ  هللاَّ ْنَهى اْلقُْرَبى ِذي َوإٌَِتاءِ  َواإْلِْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  ٌَ ٌَ  َعنِ  َو

ِعُظُكمْ  َواْلَبْؽًِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  ُرونَ  لََعلَُّكمْ  ٌَ  النحل"  (4ٓ) َتَذكَّ

أي  واآلٌة أي نبعث أي نوقؾ ونحًٌ وسط كل قوم بعث وأرسل إلٌهم بٌنهم ٌوم القٌامة فهو شهٌداً علٌهم

شاهد على أن هللا سبحانه أرسله إلٌهم لٌنببهم بذلك الٌوم الذي هم فٌه اآلن فهو من بٌنهم أي من أنفسهم 

الء هم أمته صلى هللا علٌه وسلم وأنزل وجبنا بك شهٌداً أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم علٌهم على هإ

( 44علٌه القرآن الكرٌم تبٌاناً أي تفصٌبلً وحجة لكل شًء ومن الهداٌة والرحمة والبشارة للمسلمٌن )

 فارق بٌنها عند تنتظر الجزاء وٌحق لنا أو علٌنا فبلفسبحانه ٌؤمر بالعدل واإلحسان أي العطاء دون أن 

 نهى عن كل شًء منكر سًء والظلم ٌعظكم حتى تتفكروا .ٌسبحانه على األقارب  المحسنٌن والتصدق

ْنَفدُ  ِعْنَدُكمْ  َما"  ٌَنَّ  َباق   هللاَِّ  ِعْندَ  َوَما ٌَ ْعَملُونَ  َكاُنوا َما بِؤَْحَسنِ  أَْجَرُهمْ  َصَبُروا الَِّذٌنَ  َولََنْجِز  َعِملَ  َمنْ ( 4ٙ) ٌَ

نَّهُ  ن  ُمْإمِ  َوُهوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكر   ِمنْ  َصالًِحا ٌَ اةً  َفلَُنْحٌِ ٌَ َبةً  َح ٌِّ ُهمْ  َط نَّ ٌَ ْعَملُونَ  َكاُنوا َما بِؤَْحَسنِ  أَْجَرُهمْ  َولََنْجِز ٌَ (42)  "
 النحل

ما عندكم ٌنفذ أي من متع الدنٌا فهو زابل ال محالة وما عند هللا سبحانه باقً وهو الجنة ونعٌمها ولـ والبلم 

وهً إلبهام بالمستقبل وما سٌكون فٌه نه ونجزي وإنما قال ولنجزي ولم ٌقل سبحالتقدٌم الجزاء ومضاعفته 

( فمن عمل أعمال 4ٙوالمقصود الذٌن صبروا وسٌكون األجر بؤحسن وأفضل وأعلى مما فعلوا وعملوا )

صالحة من ذكر أو أنثى وهو متٌقن مإمن باهلل عز وجل فلنحٌٌنه أي ٌكون عٌشته عٌشة طٌبة وسٌكون 

وأعلى مما كانوا ٌعملون فً الدنٌا فسٌكون جزاءهم نعم الدنٌا وما خفً عنهم فً  جزابهم بؤحسن وأفضل

 ( .42اآلخرة وهً الجنة )

ا َفُكلُوا " ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ
ًبا َحبَلاًل  هللاَّ ٌِّ ِ  نِْعَمةَ  َواْشُكُروا َط اهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  هللاَّ ٌَّ  النحل"  (ٗٔٔ) َتْعُبُدونَ  إِ

جمٌعاً بؤن ٌؤكلوا من رزق هللا سبحانه وتعالى الحبلل الطٌب من نعمه سبحانه  واآلٌة نداء وتوجٌه للناس

وتعالى وأن ٌشكروه سبحانه وتعالى على نعمه علٌهم إن كنتم أي إذا صدقتم فً عبادتكم إٌاه أي عبادته أنه 

 ( .ٗٔٔسبحانه ال إله إال هللا )

َ  إِنَّ  "
َقْوا الَِّذٌنَ  َمعَ  هللاَّ  النحل"  (4ٕٔ) ُمْحِسُنونَ  مْ هُ  َوالَِّذٌنَ  اتَّ
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فسبحانه مع الذٌن اتقوا أي مإٌدهم فهو سبحانه عونهم وسندهم والذٌن هم محسنون قدا فً اإلحسان فً 

مبلزمة ؼالبا مع التقوى فاإلحسان عبادة دون نتابج فعلٌه أو حقابق ملموسة من أجر أو جزاء وإنما عباده 

نما هً عبادة محبه ال طمعاً فً نعٌم أو خوؾ من زواله فهً عباده ظر صاحبها الجزاء أو األجر إٌنتدون أن 

 ( .4ٕٔالنقاء والصفاء أي نقاء القلوب وصفاء العقول )

بًل  بَِعْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ " ٌْ ٌَهُ  َحْولَهُ  َباَرْكَنا الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَ اتَِنا نْ مِ  لُِنِر ٌَ  إِنَّه آَ

ِمٌعُ  ُهوَ   اإلسراء"  (ٔ) اْلَبِصٌرُ  السَّ

صلى هللا علٌه مشى لٌبلً أفسبحانه تنزه وتقدس وعبل على كل ما سواه جل جبلله فسبحانه أسرى أي سرى و

من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد األقصى بفلسطٌن الذي بورك حوله من هللا عز وجل وهذه من وسلم 

عز وجل لنبٌنا صلى هللا علٌه وسلم فسبحانه السمٌع العلٌم بكل شًء فً الكون بصٌر به وبؤحوال  آٌات هللا

 ( .ٔعباده )

ْهِدي اْلقُْرآَنَ  َهَذا إِنَّ "  ًَ  لِلَّتًِ ٌَ ٌَُبشِّرُ  أَْقَومُ  ِه ْعَملُونَ  الَِّذٌنَ  اْلُمْإِمنٌِنَ  َو الَِحاتِ  ٌَ  " (4) َكبًٌِرا أَْجًرا لَُهمْ  أَنَّ  الصَّ
 اإلسراء

فهذا القرآن الكرٌم هداٌة للتً هً أقوم أي أحسن وأفضل الطرق وبشرى للمإمنٌن أصحاب األعمال الصالحة 

 ( .4فلهم األجر الكبٌر الذي ال مثٌل له )

َها لََها َوَسَعى اآْلَِخَرةَ  أََرادَ  َوَمنْ "  ٌَ ٌُُهمْ  َكانَ  َفؤُولَبِكَ  ُمْإِمن   َوُهوَ  َسْع  اإلسراء"  (4ٔ) َمْشُكوًرا َسْع

ومن أراد أي ابتؽى وكان شاؼله ما فً اآلخرة سواء جزاء له فً الدنٌا وتكون الجنة أو ؼٌرها وسعى لها 

سعٌها وهو األعمال الصالحة والقٌام بها والسٌر إلٌها وكل ما فً األعمال من خٌر هذا ابماله نصب فٌها 

ن أي متٌقن محسن عمله أنه سٌجزى علٌه وسعٌها هنا أي ذلك الواجب علٌه من مسعى طٌب لها وهو مإم

بالجنة ونعٌمها فً اآلخرة فؤولبك كان سعٌهم أي مسعاهم وشاؼلهم مشكوراً أي محموداً طٌبا عند هللا عز 

 ( .4ٔوجل )

اهُ  إاِلَّ  َتْعُبُدوا أاَلَّ  َربُّكَ  َوَقَضى"  ٌَّ نِ  إِ ٌْ ا إِْحَساًنا َوبِاْلَوالَِد ْبلَُؽنَّ  إِمَّ  أُؾ   لَُهَما َتقُلْ  َفبَل  ِكبَلُهَما أَوْ  أََحُدُهَما ِكَبرَ الْ  ِعْنَدكَ  ٌَ

لِّ  َجَناحَ  لَُهَما َواْخفِضْ ( ٖٕ) َكِرًٌما َقْواًل  لَُهَما َوقُلْ  َتْنَهْرُهَما َواَل  ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ انًِ َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ  َوقُلْ  الرَّ ٌَ  َربَّ

ُكمْ ( ٕٗ) َصِؽًٌرا ابٌِنَ  َكانَ  َفإِنَّهُ  َصالِِحٌنَ  َتُكوُنوا إِنْ  ُنفُوِسُكمْ  ًفِ  بَِما أَْعلَمُ  َربُّ  اْلقُْرَبى َذا َوآَتِ ( ٕ٘) َؼفُوًرا لؤِْلَوَّ

بٌِلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكٌنَ  َحقَّهُ  رْ  َواَل  السَّ  اإلسراء"  (ٕٙ) َتْبِذًٌرا ُتَبذِّ

واألم رحمة وإحسان إما ٌبلؽن أي وقضى أي أمر ربك أال تعبدوا إال هو سبحانه وتعالى وبالوالدٌن األب 

ٌصلن فً حٌاتك أو عندما تكون مسبول عنهما الكبر أي الشٌخوخة ومراحلها أحد منهم أو األثنٌن معاً فبل 

 هٌنامنه بكلمة أؾ أو ؼٌراها أو من سٌاقها وقل لهما قوالً كرٌما أي طٌباً لٌناً فون فا بقول ٌتؤمتتلفظ له

لهما جناح أي وكؤن أن تبسط لهما بساط أو فراش تتذلل لهما وتكون  واخفض( ٌٖٕسعدون وٌؤلفون به )

كالذلٌل الضعٌؾ به لهما من الرحمة والشفقة علٌهما وادعوا لهما بالرحمة والمؽفرة كما ربٌاك فسبحانه 

( ٕ٘أعلى وأعلم بما فً النفوس إن تكونوا صالحٌن فسبحانه للعابدٌن والتاببٌن إلٌه ؼفور رحٌم بهم )

 ( .ٕٙاألقارب حقهم والمساكٌن ومن ال تقطع به سفره حقوقهم وال تكن من المسرفٌن )وأعطً 

ْبُسطُ  َربَّكَ  إِنَّ "  ْزقَ  ٌَ َشاءُ  لَِمنْ  الرِّ ْقِدرُ  ٌَ ٌَ  اإلسراء"  (ٖٓ) َبِصًٌرا َخبًٌِرا بِِعَباِدهِ  َكانَ  إِنَّهُ  َو

د أو ٌنزل بقدر وٌشدد فسبحانه بالعباد فسبحانه ٌبسط الرزق أي ٌسهل الحصول علٌه لمن ٌرٌد وٌقدر أي ٌح

خبٌراً بصٌراً أي ٌعلم ما ٌسعده إذا أؼناه وٌعلم من ٌفسده إذا ابتبله ولٌس الؽنى أو الفقر مقٌاساً لرضا هللا 
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سبحانه وتعالى على عباده فمنهم من أؼناه هللا سبحانه وتعالى فنسى ومنهم من أفقره هللا سبحانه وتعالى 

 ( .ٖٓفاتقى )

َماَواتُ  لَهُ  َسبِّحُ تُ "  ْبعُ  السَّ ء   ِمنْ  َوإِنْ  فٌِِهنَّ  َوَمنْ  َواأْلَْرضُ  السَّ ًْ  َتْسبٌَِحهُمْ  َتْفَقُهونَ  اَل  َولَِكنْ  بَِحْمِدهِ  ٌَُسبِّحُ  إاِلَّ  َش

هُ   اإلسراء"  (ٗٗ) َؼفُوًرا َحلًٌِما َكانَ  إِنَّ

من فٌهن وعلٌهن وما من مخلوق إال فسبحانه تسبح وتحمد وتشكر له السموات السبع واألراضً السبع و

ٌسبح بحمده سبحانه وتعالى ولكن ال نعلم لؽتهم وال كٌفٌة تسبٌحهم فسبحانه حلٌماً أي صابراً على عباده 

 ( .ٗٗؼفوراً رحٌماً بهم )

ُكمُ "  هُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  لَِتْبَتُؽوا اْلَبْحرِ  فًِ اْلفُْلكَ  لَُكمُ  ٌُْزِجً الَِّذي َربُّ  اإلسراء"  (ٙٙ) َرِحًٌما ُكمْ بِ  َكانَ  إِنَّ

فسبحانه الذي ٌزجً أي ٌزج أي ٌسٌر السفن فً البحار لتبتؽوا أي تحصلوا وتنعموا بما فٌه من فضل وكرم 

 ( .ٙٙهللا سبحانه وتعالى على عباده فسبحانه هو الرحٌم بنا جمٌعاً )

ْمَنا َولََقدْ "  َباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُهمْ  ْلَبْحرِ َوا اْلَبرِّ  فًِ َوَحَمْلَناُهمْ  آََدمَ  َبنًِ َكرَّ ٌِّ ْلَناُهمْ  الطَّ نْ  َكثٌِر   َعلَى َوَفضَّ  َخلَْقَنا ِممَّ

ْومَ ( 2ٓ) َتْفِضٌبًل  ًَ  َفَمنْ  بِإَِماِمِهمْ  أَُناس   ُكلَّ  َنْدُعوا ٌَ ِمٌنِهِ  ِكَتاَبهُ  أُوتِ ٌَ ْقَرُءونَ  َفؤُولَبِكَ  بِ  َفتٌِبًل  ٌُْظلَُمونَ  َواَل  ِكَتاَبُهمْ  ٌَ

 اإلسراء"  (2ٔ)

ولقد كرمنا بنً آدم أي خلقناهم فً مكرمه من عندنا أي فضلناهم على سابر خلقنا جمٌعاً وحملناهم أي 

( ٌوم ندعو أي ٌوم القٌامة ننادي 2ٓوأنعم علٌهم بالرزق من الطٌب والحبلل )سٌرناهم فً البر والبحر 

فمن أخذ كتابه بٌمٌنه فهم الذٌن ٌإدون ما فٌه علٌهم بإمامهم أي بنبٌهم الذي بعث فٌهم لٌكون شاهداً علٌهم 

 ( .2ٔمن أعمال طٌبة وصالحة وال ٌظلمون فتٌبلً أي مقدار شعره )

بَلةَ  أَقِمِ "  ْمسِ  لُِدلُوكِ  الصَّ لِ  َؼَسقِ  إِلَى الشَّ ٌْ لِ  َوِمنَ ( 24) َمْشُهوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ  قُْرآَنَ  إِنَّ  اْلَفْجرِ  َوقُْرآَنَ  اللَّ ٌْ  اللَّ

دْ َفتَ  ْبَعَثكَ  أَنْ  َعَسى لَكَ  َنافِلَةً  بِهِ  َهجَّ  ُمْخَرجَ  َوأَْخِرْجنًِ ِصْدق   ُمْدَخلَ  أَْدِخْلنًِ َربِّ  َوقُلْ ( 24) َمْحُموًدا َمَقاًما َربُّكَ  ٌَ

( 4ٔ) َزُهوًقا َكانَ  ْلَباِطلَ ا إِنَّ  اْلَباِطلُ  َوَزَهقَ  اْلَحقُّ  َجاءَ  َوقُلْ ( 4ٓ) َنِصًٌرا ُسْلَطاًنا لَُدْنكَ  ِمنْ  لًِ َواْجَعلْ  ِصْدق  

لُ  ِزٌدُ  َواَل  لِْلُمْإِمنٌِنَ  َوَرْحَمة   ِشَفاء   ُهوَ  َما اْلقُْرآَنِ  ِمنَ  َوُنَنزِّ الِِمٌنَ  ٌَ  اإلسراء"  (4ٕ) َخَساًرا إاِلَّ  الظَّ

ة واآلٌة أمر من هللا سبحانه إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلم بإقامة الصبلة لدلوك الشمس أي ظهور ورإٌ

الشمس إلى ؼسق اللٌل أي وسط اللٌل وٌكون وقت شدة الظلمة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر وذكر سبحانه 

قرآن الفجر وذلك لصفاء ذلك الوقت ومن حبلوة سماع القرآن وذلك الوقت ففً ذلك الوقت راحة لئلنسان لم 

ز وجل والمبلبكة والصالحٌن ٌرى مثلها أي وقت سماع القرآن فً الفجر حٌث أنه مشهود أي ٌشهده هللا ع

( ومن اللٌل أي وقت من اللٌل بعد العشاء إلى قبل صبلة الفجر فتهجد أي صبلة القٌام 24فً هذا الكون )

والتهجد بنافلة أي تطوع لعل أن ٌحٌك ربك وٌعطٌك مقاماً أو مكانا ومنزلة محموداً أي طٌباً مشكوراً على 

( وهذه اآلٌة 4ٓكانت عند هجرة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم )( وهذه اآلٌة 24فعلك الطٌب فً الدنٌا )

( فسبحانه ٌنزل من القرآن أي بعض 4ٔتح وعودة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى مكة المكرمة )عند ف

من آٌات القرآن الكرٌم خاصة بالشفاء والراحة والرحمة للمإمنٌن وآٌة ال ٌزٌد أو ٌكسب الظالمٌن أي 

 خسارا وتحسٌراً على أنفسهم أي من ٌعرض عن القرآن الكرٌم وهدٌه ونوره من الطاؼٌن فمن الباؼٌن إال

 (4ٕظلمهم ٌزٌدهم وٌكسبهم ظلماً إضافٌاً على ظلمهم األول ألنفسهم )

ْسؤَلُوَنكَ "  ٌَ وحِ  َعنِ  َو وحُ  قُلِ  الرُّ  اإلسراء"  (4٘) بًل َقلٌِ إاِلَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوتٌُِتمْ  َوَما َربًِّ أَْمرِ  ِمنْ  الرُّ
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أي عندما سإل الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن الروح والروح هً الشًء أو السر الذي ٌخفى على جمٌع 

البشر فبل ٌدركوه أن ٌمكن حسه كالنفس الشدٌد ولكن ال ٌمكن لمسه جابز حسه مستحٌل لمسه فهذه الروح 

ذه الكلمة قلٌبلً إعجاز علمً فً حد ذاتها فمثبلً عام فً كلمتٌن فهذه الروح من عند هللا عز وجل إال قلٌبلً وه

فماذا الفارق فارق شدٌد أما  4ٖٓٔمقارنة بعد اإلنجازات واالكتشافات الجدٌدة وقتها وإذا قورنت بـ  4ٕٓٔ

 4ٕٓٔل أما فالسكوت أفض 44ٓٔبـ  4ٙٓٔذا قورنت الفرق شاسع أما إنجد  4ٙٓٔبـ  4ٖٓٔإذا قورنت 

 .اأوتٌنا من العلم االقلٌبلمإذا ٕٙٔٓأو  ٕٓٓٓبـ 

ةَ  أَلَْمَسْكُتمْ  إًِذا َربًِّ َرْحَمةِ  َخَزابِنَ  َتْملُِكونَ  أَْنُتمْ  لَوْ  قُلْ "  ٌَ  اإلسراء"  (ٓٓٔ) َقُتوًرا اإْلِْنَسانُ  َوَكانَ  اإْلِْنَفاقِ  َخْش

بل الصفا إلى ذهب وهذه اآلٌة من هللا سبحانه وتعالى للنبً صلى هللا علٌه وسلم عندما طلب منه أن ٌحول ج

 وما حوله إلى بساتٌن وزرع وأنهار فكان در هللا عز وجل كما فً اآلٌة الكرٌمة .

ًرا إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما َنَزلَ  َوبِاْلَحقِّ  أَْنَزْلَناهُ  َوبِاْلَحقِّ "   اإلسراء"  (٘ٓٔ) َوَنِذًٌرا ُمَبشِّ

الناس جمٌعاً أنزلناه أي القرآن الكرٌم وما أرسلناك وبالحق أي باألحكام والشرابع والمنهج الصحٌح لهداٌة 

أي بعثناك بالرسالة النبوٌة إال مبشراً ونذٌراً أي مبشراً بالجنة ونعٌمها ونذٌراً أي من البعد عن طاعة هللا عز 

 ( .٘ٓٔوجل )

ْلَناهُ  ُمْكث   َعلَى النَّاسِ  َعلَى لَِتْقَرأَهُ  َفَرْقَناهُ  َوقُْرآًَنا"   اإلسراء"  (ٙٓٔ) ٌبًل َتْنزِ  َوَنزَّ

وقرآنا أي القرآن الكرٌم فرقناه أي أنزلنا مفرقاً على مراحل سنوات ففرق به هللا سبحانه بٌن الحق والباطل 

وأظهر سبحانه ما بٌنهما من أمور متشابهات لتقرأ على الناس على مكث ومكث المقصود بها على مهل 

نزل إلٌه وانزلناه أي بعث به إلٌك ٌا نبً هللا صلى هللا وما أوتدبر وتفكر وتعقل ونهج صحٌح لما جًء به 

 ( .ٙٓٔعلٌه وسلم تنزٌبلً أي محكم آٌاته صحٌح بٌانه على مقامه )

ِهمْ  ٌُْتلَى إَِذا َقْبلِهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذٌنَ  إِنَّ  ُتْإِمُنوا اَل  أَوْ  بِهِ  آَِمُنوا قُلْ "  ٌْ ونَ  َعلَ ًداسُ  لؤِْلَْذَقانِ  ٌَِخرُّ "  (2ٓٔ) جَّ
 اإلسراء

 أي ٌا نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم .

قُولُونَ "  ٌَ َنا ُسْبَحانَ  َو َنا َوْعدُ  َكانَ  إِنْ  َربِّ ونَ ( 4ٓٔ) لََمْفُعواًل  َربِّ ٌَِخرُّ ْبُكونَ  لؤِْلَْذَقانِ  َو ِزٌُدُهمْ  ٌَ ٌَ ( 4ٓٔ) ُخُشوًعا َو

َ  اْدُعوا قُلِ 
ْحَمنَ  اْدُعوا أَوِ  هللاَّ نَ  َواْبَتػِ  بَِها ُتَخافِتْ  َواَل  بَِصبَلتِكَ  َتْجَهرْ  َواَل  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َفلَهُ  َتْدُعوا َما اأًٌَّ  الرَّ ٌْ  َب

ِ  اْلَحْمدُ  َوقُلِ ( ٓٔٔ) َسبٌِبًل  َذلِكَ  ِخذْ  لَمْ  الَِّذي هلِلَّ تَّ ُكنْ  َولَمْ  َولًَدا ٌَ ُكنْ  َولَمْ  اْلُمْلكِ  فًِ َشِرٌك   لَهُ  ٌَ ً   لَهُ  ٌَ لِّ  ِمنَ  َولِ  الذُّ

ْرهُ   اإلسراء"  (ٔٔٔ) َتْكبًٌِرا َوَكبِّ

أي ٌسبحون ربهم تسبٌحاً وٌقرون بوعده سبحانه وتعالى وأن وعده سبحانه مفعوالً أي واقعاً ال محالة من 

( وٌخرون أي ٌسجدون وهم باكون وٌزٌدهم أي سماع القرآن الكرٌم خشوعاً أي طمؤنٌنة 4ٓٔوقوعه )

( أي أنبؤهم ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن إذا دعوا هللا بالدعاء وطلب المؽفرة 4ٓٔوسكوناً وتقوى )

اً فكل مسها تسع وتسعون أوالرحمة والخٌر أو ادعوا الرحمن فؤي منها فله سبحانه األسماء الحسنى وعدد

( أي ٓٔٔذلك )ن وسطاً فً ي عند قراءتك القرآن فً الصبلة وكذلك فهو من أسماء هللا عز وجل وصفاته أ

وال شرٌك له فً ملك السموات واألرض فبل ٌكون  هبخلق  الحمد هلل عز وجل فسبحانه لم ٌكن له ولداً فٌعبث

ملكاً بل تنافس وتناحر بٌن الفرٌقٌن وأبنابهما ولم ٌكن له ولً من الذل أي من ٌساعده وٌعاونه وٌنصره 

فاشكره وكبره أي بكثرة قول هللا أكبر وتكبٌراً أي ه فسبحانه العزٌز مالك الملك ذو الجبلل واإلكرام سبحان
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( ٔٔٔ)وخاصة عند اقامة الصبلةبإتمامها هللا أكبر كبٌراً وهذا إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم والناس جمٌعاً 

. 

ْجَعلْ لَُه ِعَوًجا ) ٌَ ِ الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َولَْم  ٌِّمً ٔ" اْلَحْمُد هلِلَّ َر ( َق ٌَُبشِّ ْنِذَر َبؤًْسا َشِدًٌدا ِمْن لَُدْنُه َو ٌُ ا لِ

الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسًنا ) ْعَملُوَن الصَّ ٌَ  الكهؾ( " ٖ( َماِكثٌَِن فٌِِه أََبًدا )ٕاْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن 

 علٌه وسلم . ولم ٌجعل أي الحمد هلل سبحانه وتعالً علً نعمة تنزٌل القرآن الكرٌم علً عبده نبٌنا صلً هللا

له عوجاً أي مٌبلً لطرؾ أو ألحد أو ذهاب به عن الحق فهو الكتاب القٌم أي الدقٌق فً معانٌه المحفوظ من 

صاحب األعمال أرب العالمٌن لٌنذر من عند هللا سبحانه وتعالً . من لدنه أي من بعد عنه وبشرى للمإمن 

ن فً نعم الدنٌا واآلخرة  فً ( أي ماكثٌٕفً الدنٌا واألخرة )الطبٌة الصالحة فلهم األجر والجزاء الحسن 

 ( . ٖة خالدٌن فٌها الً األبد )نالج

ُهْم أَْحَسُن َعَمبًل ) ٌُّ ا َجَعْلَنا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزٌَنًة لََها لَِنْبلَُوُهْم أَ  الكهؾ( " 2" إِنَّ

ٌسعد بها الناس . لنبلوهم أي لنرى منهم أي خلقنا ما علً األرض لتتزٌن به من بساتٌن وزروع وأشجار ل

 ( .2ولنختبرهم أٌاً منهم أفضل وأحسن صنعاً )

ء  إِنًِّ َفاِعل  َذلَِك َؼًدا ) ًْ ِن َربًِّ ٖٕ" َواَل َتقُولَنَّ لَِش ٌَ ْهِد ٌَ َك إَِذا َنِسٌَت َوقُلْ َعَسى أَْن  ُ َواْذُكْر َربَّ ٌََشاَء هللاَّ ( إاِلَّ أَْن 

 الكهؾ( " َٕٗذا َرَشًدا )أِلَْقَرَب ِمْن هَ 

أي الحدٌث جامع للناس جمٌعاً فالقرآن هداٌة لنا جمٌعاً وتوجٌه لنا واألمر من هللا عز وجل هو بؤن ال نجزم 

( إال أن ٌشاء هللا أي ٌرٌد هللا ٖٕعلً أي شًء أنه ؼداً ألن الؽد من الؽٌب والؽٌب من عند هللا عز وجل )

حه إذا نسٌت أو ُنسٌت أمراً ما وادعو هللا بالهداٌة ألقرب من ذلك األمر سبحانه وتعالى . واذكر ربك أي سب

 ( .ٕٗرشداً . ورشداً هو الطرٌق الصحٌح والرأي الراشد أي الصابب الحق )

ٌُِرٌُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعٌْ   ًِّ ُهْم بِاْلَؽَداِة َواْلَعِش ْدُعوَن َربَّ ٌَ اِة " َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَِّذٌَن  ٌَ َناَك َعْنُهْم ُتِرٌُد ِزٌَنَة اْلَح

َبَع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا ) ا َواَل ُتِطْع َمْن أَْؼَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ ٌَ ْن  الكهؾ( " 4ٕالدُّ

وصهٌب م بالبعد عن فقراء المإمنٌن كببلل بن رباح لوكانت اآلٌة عندما أقترح علً النبً صلً هللا علٌه وس

 ( .4ٕوأنزلت هذه اآلٌة للتمسك والعبادة معهم )

ا اَل ُنِضٌُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمبًل ) الَِحاِت إِنَّ اُت َعْدن  َتْجِري ِمْن ٖٓ" إِنَّ الَِّذٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ( أُولَبَِك لَُهْم َجنَّ

ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساوِ  ِكبٌَِن فٌَِها َعلَى َتْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر  اًبا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدس  َوإِْسَتْبَرق  ُمتَّ ٌَ ْلَبُسوَن ثِ ٌَ َر ِمْن َذَهب  َو

َواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا )  الكهؾ( " ٖٔاأْلََرابِِك نِْعَم الثَّ

عٌمها ( فكانت اآلٌة الثانٌة وصؾ للجنة ونٖٓواآلٌة جزاء للمإمنٌن علً حسن وطٌب عملهم فً الدنٌا )

 ( .ٖٔجزاء ألعمالهم الطبٌة فً الدنٌا )

ِ إِْن َتَرِن أََنا أََقلَّ ِمْنَك مَ  َة إاِلَّ بِاهللَّ ُ اَل قُوَّ َتَك قُْلَت َما َشاَء هللاَّ  الكهؾ( " 4ٖااًل َوَولًَدا )" َولَْواَل إِْذ َدَخْلَت َجنَّ

هللا علً اإلنسان من ولد وزوجة وأمواالً أي عند دخولك جنتك والجنة هنا لٌست البستان فقط وإنما كل نعم 

فالواجب والفرض علٌنا قول ما شاء هللا وال حول وال قوة إال باهلل أي هذا مشٌبة هللا عز .....وبٌع وبناٌات 

وجل لعباده أو لعبده أٌاً منا وال قوة إال باهلل أي ال عزم وال إرادة فً هذه النعم إال باهلل أي من عند هللا عز 

 ...( .4ٖن ترن أي عند رإٌة من أقل منك فً المال والولد )وجل . إ
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ر  أَ  ٌْ َك َثَواًبا َوَخ ر  ِعْنَد َربِّ ٌْ الَِحاُت َخ اُت الصَّ ٌَ ا َواْلَباقِ ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ  الكهؾ( " َٙٗمبًل )" اْلَمالُ َواْلَبُنوَن ِزٌَنُة اْلَح

األعمال الطٌبة أحسن عند هللا عز وجل فً الثواب  المال واألوالد متاع الدنٌا وزٌنتها والباقٌات الصالحات أي

وخٌر أمبل أي رجوعاً الٌه سبحانه وتعالى وهو ما ٌنتظر أن تبنى علٌه األمانً والتمنً من نعم الجنة وما 

 ( .ٙٗفٌها )

َناهُ َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناهُ ِمْن لَُدنَّ  ٌْ  الكهؾ( " ٘ٙا ِعْلًما )" َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آََت

المقصود سٌدنا موسى علٌه السبلم وسٌدنا الخضر علٌهما السبلم جمٌعاً فقد أتاه هللا سبحانه وتعالى للخضر 

 ( .٘ٙعلٌه السبلم الرحمة والهداٌة من عنده سبحانه وأتاه هللا سبحانه العلم من عنده سبحانه )

ِن ٌَ  ٌْ ا اْلِجَداُر َفَكاَن لُِؽبَلَم ْبلَُؽا " َوأَمَّ ٌَ ِن فًِ اْلَمِدٌَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنز  لَُهَما َوَكاَن أَُبوُهَما َصالًِحا َفؤََراَد َربَُّك أَْن  ٌْ تٌَِم

َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن أَْمِري َذلَِك َتؤِْوٌلُ َما لَْم َتْسطِ  ْسَتْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ ٌَ ُهَما َو هِ أَُشدَّ ٌْ ( " 4َٕصْبًرا ) ْع َعلَ
 الكهؾ

فاآلٌة سٌاقها بٌن موسى علٌه السبلم والخضر علٌه السبلم حٌث وجد الخضر علٌه السبلم جداراً فً قرٌة 

فؤقام لهما جداراً وكان أسفله كنز لهما عندما ٌكبران وكان ذلك جزاء لصالح عمل والدهما فكانت مشٌبة هللا 

عمرهما أن ٌنقبوا وٌخرجوا ذلك الكنز فهو رحمة من هللا عز  عز وجل أنه عندما ٌبلؽان أشدهما أي سنٌن

 ( .4ٕوجل لهما وما فعل ذلك إال بؤمر ووحً من هللا عز وجل )

ٌُْسًرا ) ا َمْن آََمَن َوَعِملَ َصالًِحا َفلَُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمِرَنا    الكهؾ( " 44" َوأَمَّ

العمل الطٌب وصالح األعمال فله جزاء الحسنى وهو حسن الدنٌا وهو السعادة فٌها ومن آمن باهلل عز وجل و

وحسن اآلخرة أن ٌنعم بالجنة وما فٌها وسنقول له من أمرنا ٌسرا أي نٌسر له من أمور طاعتنا ما له فٌه 

 ( .44الخٌر والسعادة له )

الَِحاِت َكاَنْت لَ  اُت اْلفِْرَدْوِس ُنُزاًل )" إِنَّ الَِّذٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ْبُؽوَن َعْنَها ِحَواًل 2ُٓٔهْم َجنَّ ٌَ ( َخالِِدٌَن فٌَِها اَل 

( 4ٓٔا بِِمْثلِِه َمَدًدا )( قُلْ لَْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِكلَِماِت َربًِّ لََنفَِد اْلَبْحُر َقْبلَ أَْن َتْنَفَد َكلَِماُت َربًِّ َولَْو ِجْبنَ 4ٓٔ)

ْعمَ قُلْ إِنَّ  ٌَ ِه َفْل ْرُجوا لَِقاَء َربِّ ٌَ َما إِلَُهُكْم إِلَه  َواِحد  َفَمْن َكاَن  ًَّ أَنَّ ٌُوَحى إِلَ ٌُْشِرْك َما أََنا َبَشر  ِمْثلُُكْم  لْ َعَمبًل َصالًِحا َواَل 

ِه أََحًدا )  الكهؾ( " ٓٔٔبِِعَباَدِة َربِّ

( خالدٌن فٌها أي باقٌن ال 2ٌٓٔمٌن فٌها أبدا )جزاء الصالحٌن وهو الجنة . الفردوس نزال أي مق ٌةفاآل

خروج منها . ال ٌبؽون أي ال ٌرٌدون عنها حوال أي ال ٌرٌدون ؼٌرها لما وجدوا فٌها من نعم هللا سبحانه 

 . ا( واآلٌة رداً علً من قالوا أن التوراة بها كل شًء فكانت اآلٌة رداً علً ما قالو4ٓٔوتعالى )

ا )( ِذْكُر َرحْ ٔ" كهٌعص ) ٌَّ َك َعْبَدهُ َزَكِر  مرٌم( " َٕمِة َربِّ

كهٌعص وهذه الحروؾ المقطعة إعجاز ببلؼً فً القرآن الكرٌم ففواصل الحروؾ تدل علً أن القرآن الكرٌم 

من عند هللا عز وجل وقد أنزله سبحانه وتعالى علً سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وهو الذي ال ٌعرؾ 

( ذكر أي ما ٌتلو علٌك من القرآن الكرٌم فٌه من رحمة ربك سبحانه ٔوال ٌكتب ) تلك الحروؾ ألنه ال ٌقرأ

وتعالى سٌدنا زكرٌا علٌه السبلم ما حدث بٌنه وبٌن هللا عز وجل من مناجاة ودعاء واستجاب هللا ربه عز 

 ( .ٕوجل ورزقه هللا عز وجل سٌدنا ٌحًٌ علٌهم منا السبلم جمٌعاً )

ُة الَّ  ا )" تِْلَك اْلَجنَّ ًٌّ  مرٌم( " ٖٙتًِ ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمْن َكاَن َتقِ
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أي هذه الجنة نورث أي ننعم بها علً عبادنا من كان منهم تقٌا . والتقً هو النقً طاهر القلب والوجدان 

ا ال مال وال ولد ولكن ما ٌشؽله هو مخافة ربة سبحانه وتعالً فً سابر األعمال ٌالذي ال ٌشؽله فً الدن

 ( .ٖٙفً منها وما ظهر فهو ٌحاسب نفسه قبل أن ٌحاسبه ربه سبحانه وتعالى )الخ

ا ) ًٌّ َنُهَما َفاْعُبْدهُ َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه َهلْ َتْعلَُم لَُه َسِم ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َب قُولُ اإْلِْنَساُن أَبَِذا َما ٘ٙ" َربُّ السَّ ٌَ ( َو

ًبا )ٙٙا )ِمتُّ لََسْوَؾ أُْخَرُج َحًٌّ  ٌْ ُك َش ٌَ ا َخلَْقَناهُ ِمْن َقْبلُ َولَْم  ْذُكُر اإْلِْنَساُن أَنَّ ٌَ  مرٌم( " 2ٙ( أََواَل 

أي سبحان رب أي مالك السماوات واألرض وما بٌنهما فؤعبده والحدٌث لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم . 

( وٌحدث ٘ٙذلك سمى به أحد ) واصطبر أي اصبر فً طاعته . هل تعلم له سمٌا وسمٌا أي اسم له قبل

( فكان الرد من هللا سبحانه ٙٙاالنسان نفسه قاببل هل عندما أموت سوؾ أبعث مرة أخرى وأكون حٌا )

وتعالى علً هذه األسبلة التً تشؽل كثٌر من الناس إلً ٌومنا واللحظة هذه بقوله سبحانه . أوال أي األولى 

هللا عز وجل ولم ٌك شٌباً مذكوراً علً وجه تلك األرض فمن  أو األصح أن ٌقول ذلك المشكك أنه قد خلقه

 ( .2ٌٙعجب لحال من الخالق سبحانه أم المخلوق )

ا ر  َمَرّدً ٌْ َك َثَواًبا َوَخ ر  ِعْنَد َربِّ ٌْ الَِحاُت َخ اُت الصَّ ٌَ ُ الَِّذٌَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباقِ ِزٌُد هللاَّ ٌَ  مرٌم( " 2ٙ) " َو

 سبحانه وتعالى أجره لمن اهتدوا بهداٌة نوره هداٌة فوق هداٌتهم وأن ما عند هللا أي ٌنعم وٌضاعؾ هللا

 ( .2ٙسبحانه وتعالى من نعٌم الجنة خٌر من متاع الدنٌا الزابل )

ْحَمِن َعْبًدا ) َماَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّ آَتًِ الرَّ ُهمْ 4ٖ" إِْن ُكلُّ َمْن فًِ السَّ ا ) ( لََقْد أَْحَصاُهْم َوَعدَّ ( َوُكلُُّهْم آَتٌِِه 4َٗعّدً

اَمِة َفْرًدا ) ٌَ ْوَم اْلقِ ا )4ٌَ٘ ْحَمُن ُوّدً ْجَعلُ لَُهُم الرَّ ٌَ الَِحاِت َس  مرٌم( " 4ٙ( إِنَّ الَِّذٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

انه وتعالى أي كل ما فً السماوات السبع واألراضً السبع إال ٌؤتً أمام هللا عز وجل عبداً ٌؤتمر بؤوامره سبح

( لقد أحصاهم أي عرفهم جٌداً وأن خلقه جمٌعاً عنده سبحانه وتعالى فً كتاب محفوظ ال ٌنسى وال 4ٖ)

ٌفوته أحد من خلقه . وعدهم عدا أي حصر عددهم بدقة بالؽة وازداد عدا للتؤكٌد علً صحة عددهم ال زٌادة 

( والكل فً ٌوم القٌامة آتً ال 4ٗ)فٌه وال نقص فً خلقه فالكل فً سجل محفوظ بجمٌع خلقه وعددهم 

( فالذٌن صدقوا وآمنوا وعملوا 4٘محالة من ذلك  فرداً ال صاحب وال ولد وال مال وال أٌاً من متاع الدنٌا )

األعمال الصالحة فسٌجعل لهم هللا عز وجل وداً أي مقُربة بٌنه سبحانه وتعالى وبٌنهم ومكُرمة أي فً كرم 

هم من عنده سبحانه وتعالى تصال بٌنه سبحانه وتعالى وبٌنهم واطمبنان علٌمن عند ه سبحانه وتعالى وا

(4ٙ. ) 

كَ  أَْنَزْلَنا َما( ٔ) طه"  ٌْ ْخَشى لَِمنْ  َتْذِكَرةً  إاِلَّ ( ٕ) لَِتْشَقى اْلقُْرآَنَ  َعلَ نْ  َتْنِزٌبًل ( ٖ) ٌَ َماَواتِ  اأْلَْرضَ  َخلَقَ  ِممَّ  َوالسَّ

ْحَمنُ ( ٗ) اْلُعبَل  َماَواتِ  فًِ َما لَهُ ( ٘) اْسَتَوى ْلَعْرشِ ا َعلَى الرَّ َنُهَما َوَما اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ ٌْ  الثََّرى َتْحتَ  َوَما َب

هُ  بِاْلَقْولِ  َتْجَهرْ  َوإِنْ ( ٙ) ْعلَمُ  َفإِنَّ رَّ  ٌَ ُ ( 2) َوأَْخَفى السِّ
 طه"  (4) اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  لَهُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ

الحدٌث هنا موجه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ومن الممكن أن تكون طه اسم أو كنٌة أو صفه طه و

( والذي ٌإكد على ذلك اآلٌة ٔللرسول صلى هللا علٌه وسلم ومعناها ممكن ٌمٌل إلى الشرٌؾ الطاهر النقً )

ا أنزلناه علٌك إال راحة وسعادة التً تلٌها وهً ما أنزلنا علٌك القرآن أي أنزل علٌك من هللا عز وجل أي م

( فإنه من ٖ( فما هو إال تذكرة أي تنبٌه وعظة لمن ٌرق قلبه لنور وهداٌة اإلٌمان )ٕلك فً الدنٌا واآلخرة )

( فسبحانه على العرش استوى أي جلس مجلساً ٌلٌق بذاته وكماله ٗ) هللا خالق األرض والسموات العلى

ما تحت الثرى أي فً باطن األرض  وً السموات واألرض وما بٌنهما( فسبحانه له ما ف٘سبحانه األعلى )

( فسبحانه ال 2( وأن تحدث بالقول فسبحانه ٌعلم وأن سبحانه أخفى عنا الكثٌر رحمة بنا )ٙوما ؼاب عنا )

 ( .4إله إال هو فله األسماء والصفات الحسنى )
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َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ  ُسُببًل  فٌَِها لَُكمْ  َوَسلَكَ  َمْهًدا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي "  َشتَّى َنَبات   ِمنْ  أَْزَواًجا بِهِ  َفؤَْخَرْجَنا َماءً  السَّ

 طه"  (ٖ٘)

فسبحانه خلق لنا األرض وجعلها مهداً أي ممهدة ٌمر علٌها اإلنسان وتكون له طرقاً وأنزل سبحانه الماء 

 ( .ٖ٘مختلفة )فؤنبت به أزواجاً أي أنواعاً كثٌرة من نباتات شتى أي 

ؤْتِهِ  َوَمنْ "  الَِحاتِ  َعِملَ  َقدْ  ُمْإِمًنا ٌَ َرَجاتُ  لَُهمُ  َفؤُولَبِكَ  الصَّ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َعْدن   َجنَّاتُ ( 2٘) اْلُعبَل  الدَّ

ى َمنْ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ   طه"  (2ٙ) َتَزكَّ

( جنات 2٘الى قد عمل األعمال الصالحة فهم فً درجات الجنات العلٌا )ومن ٌؤته أي إلى هللا سبحانه وتع

عدن أي من أفضل مقامات ودرجات الجنة فهً تجري من تحتها األنهار أي أنهار العسل واللبن والماء 

 ( .2ٙالصافً النقً فهم فً خلود أبداً وذلك جزاء أي أجر من تزكى أي تصدق باألعمال الصالحة )

َما " ُ  ُهُكمُ إِلَ  إِنَّ
ء   ُكلَّ  َوِسعَ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  الَِّذي هللاَّ ًْ كَ  َنقُصُّ  َكَذلِكَ ( 44) ِعْلًما َش ٌْ  َوَقدْ  َسَبقَ  َقدْ  َما أَْنَباءِ  ِمنْ  َعلَ

َناكَ  ٌْ ا ِمنْ  آََت هُ  َعْنهُ  أَْعَرضَ  َمنْ ( 44) ِذْكًرا لَُدنَّ ْحِملُ  َفإِنَّ ْومَ  ٌَ اَمةِ  ٌَ ٌَ  طه"  (ٓٓٔ) ِوْزًرا اْلقِ

إنما أي للتؤكٌد على أنه سبحانه هو هللا ال إله إال هو وسع أي أحاط كل شًء بعلمه سبحانه فبل ٌخرج فً 

( كذلك أي مثل ما قد قصصنا لك وأخبرناك عن ما قد 44هذه الدنٌا من شًء إال فً علمه وبعلمه سبحانه )

 علٌه وسلم من لدنا أي من عندنا القرآن سبقك من األنبٌاء فقد أتٌناك أي سٌدنا محمد رسول هللا صلى هللا

( فمن أعرض عنه أي بعد ولم ٌصدق به فإنه ٌحمل أي ٌثقل علٌه ٌوم القٌامة وزراً أي ذنباً 44الكرٌم )

 ( .ٓٓٔعظٌماً ٌحاسب علٌه )

ْوَمبِذ  "  بُِعونَ  ٌَ تَّ ٌَ  ًَ اِع ْحَمنِ  اأْلَْصَواتُ  َوَخَشَعتِ  لَهُ  ِعَوجَ  اَل  الدَّ ْوَمبِذ  ( 4ٓٔ) َهْمًسا إاِلَّ  ْسَمعُ تَ  َفبَل  لِلرَّ  َتْنَفعُ  اَل  ٌَ

َفاَعةُ  ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ  الشَّ ًَ  الرَّ ْعلَمُ ( 4ٓٔ) َقْواًل  لَهُ  َوَرِض نَ  َما ٌَ ٌْ ِدٌِهمْ  َب ٌْ  ِعْلًما بِهِ  ٌُِحٌُطونَ  َواَل  َخْلَفُهمْ  َوَما أَ

 طه"  (ٓٔٔ)

أي من سٌرهم من المبلبكة وذلك الٌوم ال عوج له أي فً طرٌقهم الداعً ٌومبذ إلى ٌوم القٌامة ٌتبعون 

طرٌق واحد مستقٌم وخشعت األصوات أي سكنت للرحمن سبحانه وتعالى فبل تسمع إال همسا أي الصوت 

( من ذلك الٌوم ال تنفع شفاعة أحداً ألحد إال من أذن له الرحمن ورضً له قوالً وهو الرسول 4ٓٔالخافت )

( فسبحانه علٌم بما فً 4ٓٔهللا علٌه وسلم صاحب الشفاعة والمشفع فٌنا ٌوم القٌامة ) سٌدنا محمد صلى

اٌدٌنا وما خلفنا وال ٌحٌطون أي ال أحد ٌستطٌع معرفة وإحاطة بعلم هللا عز وجل فعلمه سبحانه أحاط بعلم 

 ( .ٓٔٔخلقة جمٌعاً فما من علم فً خلقه إال من عنده سبحانه وبإذنه )

ُ  َفَتَعالَى" 
كَ  ٌُْقَضى أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  بِاْلقُْرآَنِ  َتْعَجلْ  َواَل  اْلَحقُّ  اْلَملِكُ  هللاَّ ٌْ ٌُهُ  إِلَ  َولََقدْ ( ٗٔٔ) ِعْلًما ِزْدنًِ َربِّ  َوقُلْ  َوْح

ًَ  َقْبلُ  ِمنْ  آََدمَ  إِلَى َعِهْدَنا  طه"  (٘ٔٔ) َعْزًما لَهُ  َنِجدْ  َولَمْ  َفَنِس

اً فسبحانه الملك الحق وال تعجل بالقرآن أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه فسبحانه األعلى على كل خلقه جمٌع

وقل أى اطلب هللا عز وجل الزٌادة فى العلم ألنه فٌه الخٌر بهوسلم أي تمهل حتى ٌوحً إلٌك هللا عز وجل 

عزما  ولم نجد له ( ولقد عهدنا أى وصٌنا أدم علٌه السبلم من قبل فنسى مااوصى هللا عز وجلٗٔٔالكثٌر )

 ( .٘ٔٔأي قوة فً الطاعة وصبر على ما ٌلقى فضعؾ ولم ٌكن صلباً )

قُولُونَ  َما َعلَى َفاْصبِرْ "  لِ  آََناءِ  َوِمنْ  ُؼُروبَِها َوَقْبلَ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َوَسبِّحْ  ٌَ ٌْ  َوأَْطَراؾَ  َفَسبِّحْ  اللَّ

َهارِ   طه"  (ٖٓٔ) َتْرَضى لََعلَّكَ  النَّ
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فاصبر أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على ما ٌقولون أي ؼٌر المإمنٌن وسبح بحمد هللا عز وجل قبل 

شروق الشمس وقبل ؼروبها ومن آناء اللٌل أي األوقات التً ٌتقلب فٌها اإلنسان من نومه فٌصلً هلل عز 

ل شاؼلك بهم ٌا رسول هللا صلى وجل وآخر النهار لعلك ترضى أي ترضى بعملك وصبلتك وتسبٌحك وال تشؽ

 ( .ٖٓٔهللا علٌه وسلم )

بَلةِ  أَْهلَكَ  َوْأُمرْ "  َها َواْصَطبِرْ  بِالصَّ ٌْ ْقَوى َواْلَعاقَِبةُ  َنْرُزقُكَ  َنْحنُ  ِرْزًقا َنْسؤَلُكَ  اَل  َعلَ  طه"  (ٕٖٔ) لِلتَّ

صبلة والصبر على أدابها والصبر فاألمر هنا للرسول صلى هللا علٌه وسلم وألمته وللمسلمٌن جمٌعاً بإقامة ال

على من ال ٌإدونها واألهل هنا األب واألم والزوجة واألوالد واألقارب واألصدقاء وكل من ٌعرؾ اإلنسان 

فسبحانه ال ٌسبل وال ٌطلب من أحد أن ٌرزق أحد أو ٌرزق حتى نفسه فالرزاق هو هللا عز وجل والعاقبة أي 

إنسان هً التقوى أي العمل الصالح الذي ٌتقً به اإلنسان وجه هللا عز ما ٌؤمل وٌنتظر منه فً النهاٌة ألي 

 ( .ٕٖٔوجل )

ْعلَمُ  َربًِّ َقالَ  " َماءِ  فًِ اْلَقْولَ  ٌَ ِمٌعُ  َوُهوَ  َواأْلَْرِض  السَّ  األنبٌاء"  (ٗ) اْلَعلٌِمُ  السَّ

 ( .ٗفسبحانه ٌعلم ما ٌحدث فً السماء واألرض فسبحانه هو السمٌع العلٌم )

ِهمْ  ُنوِحً ِرَجااًل  إاِلَّ  َقْبلَكَ  أَْرَسْلَنا اَومَ "  ٌْ ْكرِ  أَْهلَ  َفاْسؤَلُوا إِلَ  األنبٌاء"  (2) َتْعلَُمونَ  اَل  ُكْنُتمْ  إِنْ  الذِّ

ل نبٌاء نوحً إلٌهم بهدٌنا فاسؤلوا أهأي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما بعثنا من قبلك إال رجاالً أي أ

 ( .2لم تعلمون بما أنزل إلٌنا ) الذكر أي ما قبلكم إذا

َماَواتِ  فًِ َمنْ  َولَهُ "  ْسَتْكبُِرونَ  اَل  ِعْنَدهُ  َوَمنْ  َواأْلَْرِض  السَّ ْسَتْحِسُرونَ  َواَل  ِعَباَدتِهِ  َعنْ  ٌَ لَ  ٌَُسبُِّحونَ ( 4ٔ) ٌَ ٌْ  اللَّ

َهارَ  ْفُتُرونَ  اَل  َوالنَّ  األنبٌاء"  (ٕٓ) ٌَ

ومن عنده من المبلبكة ال ٌتكبرون عن عبادته سبحانه وال ٌستحسرون وسبحانه له ما فً السموات واألرض 

 ( .ٕٓ( فهم ٌسبحون اللٌل والنهار متواصلٌن دون تعب )4ٔأي ٌتعبون وٌملون وٌبتعدون )

ُ  اَل "  ا ٌُْسؤَل ْفَعلُ  َعمَّ  األنبٌاء"  (ٖٕ) ٌُْسؤَلُونَ  َوُهمْ  ٌَ

ك الملك وهم ٌسبلون أي عباده جمٌعاً سوؾ ٌسؤلهم فسبحانه عز وجل ال ٌسؤله أحد عما ٌفعل فسبحانه مال

 . ا فً حٌاتهم الدنٌا صالحا ً وؼٌرههللا عز وجل ٌوم القٌامة عما فعلو

هِ  ُنوِحً إاِلَّ  َرُسول   ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما"  ٌْ هُ  إِلَ  األنبٌاء"  (ٕ٘) َفاْعُبُدونِ  أََنا إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّ

ول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ما قد بعثناك وأرسلنا من قبلك من أنبٌاء ورسل إال نوحً أي وما أي ٌا رس

 ( .ٕ٘عز وجل )نعلمهم ونخبرهم وننبؤهم بؤنه سبحانه ال إله إال هو فاعبدون أي ال تعبدوا ؼٌر هللا 

ًَ  اأْلَْرِض  فًِ َوَجَعْلَنا " ْهَتُدونَ  لََعلَُّهمْ  ُسُببًل  فَِجاًجا فٌَِها َوَجَعْلَنا بِِهمْ  َتِمٌدَ  أَنْ  َرَواِس َماءَ  َوَجَعْلَنا( ٖٔ) ٌَ  َسْقًفا السَّ

اتَِها َعنْ  َوُهمْ  َمْحفُوًظا ٌَ لَ  َخلَقَ  الَِّذي َوُهوَ ( ٕٖ) ُمْعِرُضونَ  آَ ٌْ َهارَ  اللَّ ْسَبُحونَ  َفلَك   فًِ ُكل   َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنَّ ٌَ 

 األنبٌاء"  (ٖٖ)

ض الرواسً أي الجبال لكً ال تمٌد أي تمٌل وجعلنا أي شققنا فٌها فجاجا أي طرقاً ممهداً لعل وخلقنا فً األر

( وخلقنا المساء كالسقؾ المحفوظ من ٖٔالناس ٌتفكرون فٌهتدون لمن خلق ذلك فسبحانه الخالق المبدع )

أن السماء فوقنا ببل  تهااعند هللا عز وجل بالمبلبكة المكرمٌن عند ربهم سبحانه وهم عن آٌاتها أي معجز
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( وسبحانه خالق اللٌل والنهار ٕٖ)مصدقٌن بذلك ؼٌر مإمنٌن وعمد ومن كل هذا ٌوجد المعرضون أي 

والشمس والقمر فجمٌعهم فً فلك أي فً مسار محسوب بدقة بالؽة ٌسبحون أي ٌمرون فً مسارات فً 

 ( .ٖٖالفضاء الكونً )

وْ  اْلقِْسطَ  اْلَمَواِزٌنَ  َوَنَضعُ "  ٌَ اَمةِ  مِ لِ ٌَ ًبا َنْفس   ُتْظلَمُ  َفبَل  اْلقِ ٌْ ة   ِمْثَقالَ  َكانَ  َوإِنْ  َش َنا َخْرَدل   ِمنْ  َحبَّ ٌْ  بَِنا َوَكَفى بَِها أََت

 األنبٌاء"  (2ٗ) َحاِسبٌِنَ 

أي سبحانه ٌضع موازٌن محاسبة العباد ٌوم القٌامة القسط أي العدل بٌن الناس جمٌعاً فبل تظلم نفس أي 

ن مقدار حبة من خردل أتى بها هللا سبحانه وتعالى أي ال قول وال نظرة وال همسة وال كلمة إال إنسان وإن كا

سٌاتً بها هللا سبحانه وتعالى وكفى بنا حاسبٌن أي ال شًء بعد ذلك فٌكفً أنه سبحانه وتعالى الحسٌب على 

 ( .2ٗكل شًء )

ْخَشْونَ  الَِّذٌنَ  " ُهمْ  ٌَ بِ  َربَّ ٌْ اَعةِ  ِمنَ  َوُهمْ  بِاْلَؽ  األنبٌاء"  (4ٗ) ُمْشفِقُونَ  السَّ

أي الذٌن ٌعلمون أن هللا عز وجل محاسبهم على أعمالهم فهم به مإمنون وهم لم ٌروه سبحانه وتعالى فهم 

بالؽٌب به مإمنون وهم من الساعة أي ما فٌها مشفقون أي بما سٌحدث فٌها بؤمور حدث بها المولى عز 

 ( .4ٗوجل )

ٌُّوبَ  " ًَ  أَنًِّ َربَّهُ  اَدىنَ  إِذْ  َوأَ نِ رُّ  َمسَّ اِحِمٌنَ  أَْرَحمُ  َوأَْنتَ  الضُّ َناهُ  ُضر   ِمنْ  بِهِ  َما َفَكَشْفَنا لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا( 4ٖ) الرَّ ٌْ  َوآََت

ابِِرٌنَ  ِمنَ  ُكل   اْلِكْفلِ  َذاوَ  َوإِْدِرٌسَ  َوإِْسَماِعٌلَ ( 4ٗ) لِْلَعابِِدٌنَ  َوِذْكَرى ِعْنِدَنا ِمنْ  َرْحَمةً  َمَعُهمْ  َوِمْثلَُهمْ  أَْهلَهُ   الصَّ

ُهمْ  َرْحَمتَِنا فًِ َوأَْدَخْلَناُهمْ ( 4٘) الِِحٌنَ  ِمنَ  إِنَّ  األنبٌاء"  (4ٙ) الصَّ

وأٌوب علٌه السبلم إذ نادى أي دعا ربه سبحانه أنً مسنً الضر أي االبتبلءات الكثٌرة وقال ربً أرحم 

د له زوجه وولده ومثلهم اكشؾ أي رفع وأزال عنه ضره وأعفاستجاب هللا عز وجل له و( 4ٖالراحمٌن )

معهم أي زاده سبحانه ألن أٌوب علٌه السبلم دع ربه والدعاء جزء من الصبر ال ٌعنً القنوط وإنما جزء من 

( 4ٗوجل )الصبر فكل ذلك رحمة من هللا عز وجل وتذكرة للعابدٌن الذاكرٌن الراكعٌن الساجدٌن هلل عز 

( وادخله 4٘علٌهما السبلم وذا الكفل ٌقال عنه عبداً صالحاً فكل من الصابرٌن )وادرٌس  وسٌدنا اسماعٌل

 ( .4ٙسبحانه فً رحمته جزاء صالح أعمالهم )

ُتُكمْ  َهِذهِ  إِنَّ "  ةً  أُمَّ ُكمْ  َوأََنا َواِحَدةً  أُمَّ  األنبٌاء"  (4ٕ) َفاْعُبُدونِ  َربُّ

كم أمة فالتوجه من هللا عز وجل بقوله أمتكافة أنحاء األرض والنداء ألمة اإلسبلم والمسلمٌن جمٌعاً فً 

 (4ٕواحدة وهذا حث من هللا عز وجل على بث روح الوحدة وأنه سبحانه ربنا فحق علٌنا عبادته وتوحٌده )

ا لَُهمْ  َسَبَقتْ  الَِّذٌنَ  إِنَّ "   األنبٌاء"  (ٔٓٔ) ُمْبَعُدونَ  َعْنَها أُولَبِكَ  اْلُحْسَنى ِمنَّ

 .علٌهم منا وعدهم بالجنة فهم عن ؼٌرها مبعدون عنها أي سبق 

ْومَ "  َماءَ  َنْطِوي ٌَ ًِّ  السَّ ِجلِّ  َكَط لَ  َبَدْأَنا َكَما لِْلُكُتبِ  السِّ َنا َوْعًدا ُنِعٌُدهُ  َخْلق   أَوَّ ٌْ ا َعلَ ا إِنَّ  األنبٌاء"  (ٗٓٔ) َفاِعلٌِنَ  ُكنَّ

أي حافظة السجل الكتب كما أي مثل بدأناه أول خلق  أي ٌوم القٌامة نطوي أي ٌؤتً أولها على آخرها كطً

فسبحانه ٌعٌده كما بدأه فذلك عهد ووعد على هللا سبحانه وتعالى إنا كنا فاعلٌن وهذا تؤكٌد على فعل ذلك 

(ٔٓٗ. ) 
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َما قُلْ ( 2ٓٔ) لِْلَعالَِمٌنَ  َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما"  ًَّ  ٌُوَحى إِنَّ َما إِلَ  (4ٓٔ) ُمْسلُِمونَ  أَْنُتمْ  َفَهلْ  َواِحد   إِلَه   ُكمْ إِلَهُ  أَنَّ

 األنبٌاء" 

( قل أي أخبر ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ما ٌبعث إلٌك 2ٓٔأي ما بعثناك إال رحمة للخلق أجمعٌن )

ى على هو أنه ال إله إال هو سبحانه واحد أحد فهل أنتم مسلمون أي مسلمون بما أنزله هللا سبحانه وتعال

 ( .4ٓٔرسوله صلى هللا علٌه وسلم )

َنا بِاْلَحقِّ  اْحُكمْ  َربِّ  َقالَ "  ْحَمنُ  َوَربُّ  األنبٌاء"  (ٕٔٔ) َتِصفُونَ  َما َعلَى اْلُمْسَتَعانُ  الرَّ

أي صلى هللا علٌه وسلم دعا هللا عز وجل أن ٌكون الحكم العدل بٌنه وبٌن ما ال ٌإمنون به صلى هللا علٌه 

 ( .ٕٔٔالرحمن المستعان أي المعٌن على ما ٌدعون وٌشٌرون ما لٌس لهم به حق ) وسلم وربنا

ا"  َها ٌَ ٌُّ قُوا النَّاسُ  أَ ُكمْ  اتَّ اَعةِ  َزْلَزلَةَ  إِنَّ  َربَّ ء   السَّ ًْ  الحج"  (ٔ) َعِظٌم   َش

 ( .ٔنداء للناس جمٌعاً بتقوى هللا عز وجل وتذكره بٌوم القٌامة ألنها حدث ال مثٌل له )

َها اٌَ  " ٌُّ ب   فًِ ُكْنُتمْ  إِنْ  النَّاسُ  أَ ٌْ ا اْلَبْعثِ  ِمنَ  َر  ُمْضَؽة   ِمنْ  ُثمَّ  َعلََقة   ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفة   ِمنْ  ُثمَّ  ُتَراب   ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  َفإِنَّ

رِ  ُمَخلََّقة   ٌْ ٌِّنَ  ُمَخلََّقة   َوَؼ ى َجل  أَ  إِلَى َنَشاءُ  َما اأْلَْرَحامِ  فًِ َوُنقِرُّ  لَُكمْ  لُِنَب ُكمْ  لَِتْبلُُؽوا ُثمَّ  ِطْفبًل  ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  ُمَسّمً  أَُشدَّ

بَل  اْلُعُمرِ  أَْرَذلِ  إِلَى ٌَُردُّ  َمنْ  َوِمْنُكمْ  ٌَُتَوفَّى َمنْ  َوِمْنُكمْ  ٌْ ْعلَمَ  لَِك ًبا ِعْلم   َبْعدِ  ِمنْ  ٌَ ٌْ  أَْنَزْلَنا َفإَِذا َهاِمَدةً  اأْلَْرضَ  َوَتَرى َش

َها ٌْ تْ  اءَ اْلمَ  َعلَ  الحج"  (٘) َبِهٌج   َزْوج   ُكلِّ  ِمنْ  َوأَْنَبَتتْ  َوَرَبتْ  اْهَتزَّ

ه للناس فمن هم فً شك من بعث ٌوم القٌامة فسبحانه خلق الناس جمٌعاً من تراب إلى آخر ٌنداء وتوج

بلً شقوقها تراها هامدة أي ال حٌاة فٌها أي ال تنبت زرع فإذا أنزل علٌها الماء اهتزت أي امتدورته واألرض 

 ( .٘ماء والتحمت بعضها ببعض وأنبتت من كل زوج بهٌج أي ذو الشكل الحسن الجمٌل )

َمتْ  بَِما َذلِكَ "  َداكَ  َقدَّ َ  َوأَنَّ  ٌَ
ٌْسَ  هللاَّ م   لَ ْعُبدُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ ( ٓٔ) لِْلَعبٌِدِ  بَِظبلَّ ٌَ  َ

ر   أََصاَبهُ  َفإِنْ  َحْرؾ   َعلَى هللاَّ ٌْ  َخ

ا َخِسرَ  َوْجِههِ  َعلَى اْنَقلَبَ  فِْتَنة   أََصاَبْتهُ  َوإِنْ  بِهِ  اْطَمؤَنَّ  ٌَ ْن  الحج"  (ٔٔ) اْلُمبٌِنُ  اْلُخْسَرانُ  ُهوَ  َذلِكَ  َواآْلَِخَرةَ  الدُّ

تعبده سبحانه على ه من الناس وتوجد فب( ٓٔمن عارض لئلنسان إال بما فعل بٌده ) فسبحانه ال ٌظلم أحد فما

ى ؼٌر ذلك أعرض عن اإلسبلم فهو قد ى خٌراً اطمؤن وسكن إلٌه وإلى اإلسبلم وإن لقحرؾ فإن أصابه أي لق

الممكن أن جنة والحرؾ هنا ومع اجتهادي البسٌط فمن خٌر فىالله من  اعد ر الدنٌا وما فٌها واآلخرة وماخس

ن اطمؤن واسٌن فً خسر  فإن وجد خٌراوال ٌكون فً اآلٌة فً كلمتٌن هما خٌر وخسر فحرؾ الٌاء فً خٌر

 ( .ٔٔخسر فً الدنٌا انقلب واعرض فكان من الخاسرٌن فهو الخسران العظٌم )

َ  إِنَّ " 
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  ٌُْدِخلُ  هللاَّ ات   الصَّ َ  إِنَّ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

ْفَعلُ  هللاَّ "  (ٗٔ) ٌُِرٌدُ  َما ٌَ
 الحج

 إمنون ومن عملوا الصالحات جناته تجري من تحتها األنهار فسبحانه فعال لما ٌشاء وٌرٌدفسبحانه ٌدخل الم

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  ٌُْدِخلُ  هللاََّ  إِنَّ "  ات   الصَّ  َذَهب   ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فٌَِها ٌَُحلَّْونَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

ٌِّبِ  إِلَى َوُهُدوا( ٖٕ) َحِرٌر   فٌَِها َباُسُهمْ َولِ  َولُْإلًُإا  الحج"  (ٕٗ) اْلَحِمٌدِ  ِصَراطِ  إِلَى َوُهُدوا اْلَقْولِ  ِمنَ  الطَّ

تجري من تحتها األنهار وٌتزٌنون بؤساور أي حلقات  فسبحانه ٌدخل الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جنا ت

كل  عز وجل إلى الطٌب من القول ومودوا أي هداهم هللا( وهٖٕمن الذهب واللإلإ وثٌابهم فٌها الحرٌر )
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هم األولى إلى سوله صلى هللا علٌه وسلم وبهذا ٌلكلمة طٌبة ٌهدي إلى كل مإمن ٌقولها عن هللا عز وجل ور

 ( .ٕٗاألعمال الطٌبة هدوا أي اهتدوا من هللا سبحانه إلى صراط هللا عز وجل العزٌز الحمٌد )

نْ "  ا فًِ َوأَذِّ ؤُْتوكَ  بِاْلَحجِّ  سِ النَّ ؤْتٌِنَ  َضاِمر   ُكلِّ  َوَعلَى ِرَجااًل  ٌَ ْشَهُدوا( 2ٕ) َعِمٌق   َفج   ُكلِّ  ِمنْ  ٌَ ٌَ  لَُهمْ  َمَنافِعَ  لِ

ْذُكُروا ٌَ ام   فًِ هللاَِّ  اْسمَ  َو ٌَّ
( 4ٕ) اْلَفقٌِرَ  اْلَبابِسَ  َوأَْطِعُموا ِمْنَها َفُكلُوا اأْلَْنَعامِ  َبِهٌَمةِ  ِمنْ  َرَزَقُهمْ  َما َعلَى َمْعلُوَمات   أَ

ْقُضوا ُثمَّ  ٌَ ٌُوفُوا َتَفَثُهمْ  ْل فُوا ُنُذوَرُهمْ  َوْل وَّ ٌَطَّ تِ  َوْل ٌْ  الحج"  (4ٕ) اْلَعتٌِقِ  بِاْلَب

وأذن أي أعلن وأنشر وسط الناس بالحج ٌؤتوك أي ٌا إبراهٌم علٌه السبلم رجاالً أي متحملٌن مشاق السفر 

امر أي ضعٌؾ ٌؤتً من كل فج عمٌق فج أي األماكن الموحشة عمٌق أي والترحال واالنتقال وعلى كل ض

( لٌشهدوا أي ٌتشاركوا فٌما بٌنهم منافع لهم وٌذكروا اسم هللا فً أٌام معلومات أي بالتلبٌة 2ٕالبعٌد )

( لٌقضوا تفثهم أي ما لحق بهم أثناء فترة العمرة و الحج 4ٕوالتكبٌر هلل عز وجل على رزقه سبحانه )

 ( .4ٕفوا نذورهم أي ما ٌنذر إلى هللا عز وجل ولٌطوفوا بالبٌت العتٌق أي الكعبة المشرفة )ولٌو

مْ  َوَمنْ  َذلِكَ "  ِ  َشَعابِرَ  ٌَُعظِّ َها هللاَّ ى أََجل   إِلَى َمَنافِعُ  فٌَِها لَُكمْ  (ٕٖ) اْلقُلُوبِ  َتْقَوى ِمنْ  َفإِنَّ تِ  إِلَى َمِحلَُّها ُثمَّ  ُمَسّمً ٌْ  اْلَب

 الحج"  (ٖٖ) ٌقِ اْلَعتِ 

( ٕٖأي من ٌعظم أي ٌقٌم شعابر هللا أي نسكه فإن ذلك من تقوى القلوب أي اٌمانها وٌقٌنها باهلل سبحانه )

فوابد إلى أجل أي وقت معلوم ثم محلها أي الهدى إلى البٌت العتٌق والعتٌق هو ذو التراث أي لكم منافع و

 (ٖٖالرفٌع )والقدرٌة والمقام القٌم القدٌم التارٌخً الوثٌق ذو المكانة العال

ُ  ُذِكرَ  إَِذا الَِّذٌنَ " 
ابِِرٌنَ  قُلُوُبُهمْ  َوِجلَتْ  هللاَّ بَلةِ  َواْلُمقٌِِمً أََصاَبُهمْ  َما َعلَى َوالصَّ ا الصَّ  (ٖ٘) ٌُْنفِقُونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

 الحج" 

هو وذكره فً القرآن الكرٌم أو كل مقام ٌذكر فٌه  أي الذٌن إذا ذكر هللا وذكر هللا سبحانه إما قوالً بان ال إله إال

سبحانه وجلت قلوبهم أي مزجت واختلط بها نوع من التقوى والخشٌة والمحبة هلل عز وجل فهم صابرٌن 

محتسبٌن على ما أصابهم أي لحق بهم من أمور عارضة على إٌمانهم من ؼٌرهم فهم مإدٌون الصبلة 

 ( .ٖ٘تصدقون )وشعابرها ومما رزقهم هللا سبحانه ٌ

اُهمْ  إِنْ  الَِّذٌنَ "  نَّ بَلةَ  أََقاُموا اأْلَْرِض  فًِ َمكَّ َكاةَ  َوآََتُوا الصَّ  َعاقَِبةُ  َوهلِلَِّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَنَهْوا بِاْلَمْعُروؾِ  َوأََمُروا الزَّ

 الحج"  (ٔٗ) اأْلُُمورِ 

موا الصبلة وتصدقوا وأمروا بالمعروؾ أي الذٌن إن مكناهم أي اعطٌناهم أسباب النصر من عنده سبحانه فؤقا

بؤمر هللا عز وجل ونهوا عن المنكر أي كل ما ٌنكره منهج اإلسبلم وهلل سبحانه عاقبة األمور أي مآل كل 

 ( .ٔٗاألمور راجعة إلٌه سبحانه )

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا َفالَِّذٌنَ "   الحج"  (ٓ٘) َكِرٌم   َوِرْزق   َمْؽفَِرة   لَُهمْ  الصَّ

 ( .ٓ٘فالذٌن آمنوا باهلل عز وجل وعملوا كل عمل صالح فلهم المؽفرة والرزق الكرٌم من عند هللا عز وجل )

ْعلَمَ "  ٌَ هُ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذٌنَ  َولِ ٌُْإِمُنوا َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  أَنَّ َ  َوإِنَّ  قُلُوُبُهمْ  لَهُ  َفُتْخبِتَ  بِهِ  َف
 إِلَى آََمُنوا الَِّذٌنَ  لََهادِ  هللاَّ

 الحج"  (ٗ٘) ُمْسَتقٌِم   ِصَراط  
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ن ولٌعلم أي لٌتٌقن الذٌن اتوا العلم أي أنعم علٌهم من عند هللا عز وجل بنعمته العلم والمعرفة أنه الحق م

ربك وهو اإلسبلم فٌإمنوا به فتخبت له قلوبهم أي تركن وتإنس بذكره سبحانه وسبحانه ٌهدي بإذنه الذٌن 

 ( .ٗ٘طه المستقٌم أي طرٌق النعٌم إلى جنته سبحانه وتعالى )آمنوا إلى صرا

ْوَمبِذ   اْلُمْلكُ "  ٌَ  ِ ْحُكمُ  هلِلَّ َنُهمْ  ٌَ ٌْ الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا َفالَِّذٌنَ  َب ِعٌمِ  َجنَّاتِ  فًِ الصَّ  الحج"  (ٙ٘) النَّ

ا وآمنوا وعملوا األعمال الصالحة فهم الملك ٌومبذ هلل وهو ٌوم القٌامة ٌحكم فٌه سبحانه بالعدل فالذٌن صدقو

 ( .ٙ٘فً جنات النعٌم )

َ  بِؤَنَّ  َذلِكَ " 
لَ  ٌُولِجُ  هللاَّ ٌْ َهارِ  فًِ اللَّ ٌُولِجُ  النَّ َهارَ  َو لِ  فًِ النَّ ٌْ  الحج"  (ٔٙ) َبِصٌر   َسِمٌع   هللاََّ  َوأَنَّ  اللَّ

اعات من النهار مقارنة بفصول السنة أي أن هللا عز وجل ٌدخل اللٌل فً النهار أي ساعات من اللٌل فً س

األربعة من طول نهار فً الصٌؾ وقصره فً الشتاء واللٌل كذلك فسبحانه سمٌع بما ٌكن منا بصٌر بؤحوالنا 

(ٙٔ. ) 

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاََّ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ  " ةً  اأْلَْرضُ  َفُتْصبِحُ  َماءً  السَّ َماَواتِ  فًِ َما لَهُ ( ٖٙ) ر  َخبٌِ لَِطٌؾ   هللاََّ  إِنَّ  ُمْخَضرَّ  السَّ

ًُّ  لَُهوَ  هللاََّ  َوإِنَّ  اأْلَْرِض  فًِ َوَما رَ  هللاََّ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ ( ٗٙ) اْلَحِمٌدُ  اْلَؽنِ  فًِ َتْجِري َواْلفُْلكَ  اأْلَْرِض  فًِ َما لَُكمْ  َسخَّ

ٌُْمِسكُ  بِؤَْمِرهِ  اْلَبْحرِ  َماءَ  َو َ  إِنَّ  بِإِْذنِهِ  إاِلَّ  ِض اأْلَرْ  َعلَى َتَقعَ  أَنْ  السَّ
 الحج"  (٘ٙ) َرِحٌم   لََرُءوؾ   بِالنَّاسِ  هللاَّ

فسبحانه أنزل الماء من السماء فؤنبتت األرض الزرع والثمار الكثٌر فسبحانه لطٌؾ بنا خبٌر بما ٌكن منا 

أي محمود  ( فسبحانه له ما فً السموات واألرض فسبحانه لهو الؽنً عن عباده وخلقه جمٌعاً حمٌداً ٖٙ)

( فسبحانه سخر ما فً األرض والسفن تسٌر فً البحر بإذنه وٌمسك السماء ٗٙمشكور عن خلقه جمٌعاً )

أي رافعها أن تقع على األرض أي تسقط على األرض فسبحانه رإؾ أي عطوؾ حنون بعباده رحٌم ذو 

 ( .٘ٙرحمة واسعة بهم )

ة   لُِكلِّ "  َناِزُعنَّكَ  َفبَل  وهُ َناِسكُ  ُهمْ  َمْنَسًكا َجَعْلَنا أُمَّ  الحج"  (2ٙ) ُمْسَتقٌِم   ُهًدى لََعلَى إِنَّكَ  َربِّكَ  إِلَى َواْدعُ  اأْلَْمرِ  فًِ ٌُ

أي لكل أمة من الناس جعلنا أي ٌسرنا منسكاً أي ما ٌتعبدون فٌه فبل ٌنازعنك أي ٌجادلوك فً األمر أي ما 

هللا عز وجل إنك لعلى هدى مستقٌم أي ٌا رسول هللا  شرع به وادع أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى

 ( .2ٙصلى هللا علٌه وسلم )

َ  أَنَّ  َتْعلَمْ  أَلَمْ " 
ْعلَمُ  هللاَّ َماءِ  فًِ َما ٌَ  الحج"  (2ٓ) ٌَِسٌر   هللاَِّ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ  ِكَتاب   فًِ َذلِكَ  إِنَّ  َواأْلَْرِض  السَّ

سهل ذلك فً كتاب أي اللوح المحفوظ فكل ذلك على هللا عز وجل  فسبحانه علٌم بما فً السماء واألرض فكل

 ( .2ٌٓسٌر وال صعوبة فٌه )

ا"  َها ٌَ ٌُّ ُكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ رَ  َواْفَعلُوا َربَّ ٌْ ِ  فًِ َوَجاِهُدوا( 22) ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلَخ  َحقَّ  هللاَّ

ُكمْ  َجَعلَ  َوَما اْجَتَباُكمْ  ُهوَ  ِجَهاِدهِ  ٌْ ٌنِ  فًِ َعلَ اُكمُ  ُهوَ  إِْبَراِهٌمَ  أَبٌُِكمْ  ِملَّةَ  َحَرج   ِمنْ  الدِّ  َوفًِ َقْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  َسمَّ

ُكونَ  َهَذا ٌَ ُسولُ  لِ ُكمْ  َشِهًٌدا الرَّ ٌْ بَلةَ  َفؤَقٌُِموا النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداءَ  َوَتُكوُنوا َعلَ َكاةَ  واَوآَتُ  الصَّ ِ  َواْعَتِصُموا الزَّ  ُهوَ  بِاهللَّ

 الحج"  (24) النَِّصٌرُ  َونِْعمَ  اْلَمْولَى َفنِْعمَ  َمْواَلُكمْ 

نداء للمإمنٌن باإلٌمان وإقامة الصبلة وما فٌها من ركوع وسجود وعبادته سبحانه وفعل الخٌرات لعلكم 

( وأمر بالجهاد فً سبٌل هللا عز 22هو الجنة )تعلمون والمقصود هنا الفوز بسعادة الدنٌا ونعٌم اآلخرة و

وجل حق جهاده ومنه جهاد النفس وصونها عن الوقوع فً ما ال ٌرضً هللا عز وجل هو اجتباكم أي 

 



ٗٓ 

 

اصطفاكم واختاركم فً جعل هللا عز وجل الدٌن من لها أي عرض هللا سبحانه تامة األمور فً القرآن الكرٌم 

علٌه السبلم فكان حنٌفاً مسلماً من قبل لٌكون الرسول شهٌداً علٌكم أي بعد  ملة أبٌكم أي دٌن أبٌكم إبراهٌم

الدعوة للصبلة والجهاد فٌكون ٌوماً ٌكون فٌه الرسول صلى هللا علٌه وسلم شاهداً على ما أرسل به إلٌهم 

ثاقه وتكونوا شهداء على الناس أي المإمنون فؤقٌموا الصبلة وتصدقوا وتمسكوا بحبل هللا عز وجل ومٌ

 ( .24فسبحانه مالكنا فنعم المولى ونعم النصٌر أي النصٌر لعباده المإمنٌن )

ا َوَما َطَرابِقَ  َسْبعَ  َفْوَقُكمْ  َخلَْقَنا َولََقدْ  " َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا (2ٔ) َؼافِلٌِنَ  اْلَخْلقِ  َعنِ  ُكنَّ اهُ  بَِقَدر   َماءً  السَّ  فًِ َفؤَْسَكنَّ

ا اأْلَْرِض  ات   بِهِ  لَُكمْ  َفؤَْنَشؤَْنا( 4ٔ) لََقاِدُرونَ  بِهِ  َذَهاب   ىَعلَ  َوإِنَّ  َوِمْنَها َكثٌَِرة   َفَواِكهُ  فٌَِها لَُكمْ  َوأَْعَناب   َنِخٌل   ِمنْ  َجنَّ

 المإمنون"  (4ٔ) َتؤُْكلُونَ 

نا فسبحانه خلق سبع طرابق أي السموات السبع وطرابق كالطوابق فوق كطابق البناٌة دور فوق دور وما ك

( وأنزل هللا سبحانه الماء 2ٔعن الخلق ؼافلٌن أي متروكٌن هم وشؤنهم بل فً متابعة دابمة إلى ٌوم الدٌن )

إذا زاد لؽرق األرض وإذا نقص جفت األرض فاسكناه فً األرض أي جعل من السماء بقدر أي بمقدار معٌن 

( فؤنبت به 4ٔب )األنهار واآلبار وتنض درون أي تجؾمن األنهار واآلبار منافع الناس وإنا على ذهاب به لقا

 ( .4ٔالمولى عز وجل البساتٌن والنخٌل واألعناب والفواكه الكثٌرة فمنها ٌؤكل الناس جمٌعاً )

رُ  َوأَْنتَ  ُمَباَرًكا ُمْنَزاًل  أَْنِزْلنًِ َربِّ  َوقُلْ "  ٌْ  المإمنون"  (4ٕ) اْلُمْنِزلٌِنَ  َخ

بٌن الناس منزالً أي مكانة مباركة وسبحانه خٌر المنزلٌن أي  أي ٌا ربً أنزلنً أي مكنً وتكن مكانتً

 ( .4ٕأحسن الممكنٌن لعباده المإمنٌن فً األرض جزاء بؤعمالهم الصالحة )

ُتُكمْ  َهِذهِ  َوإِنَّ "  ةً  أُمَّ ُكمْ  َوأََنا َواِحَدةً  أُمَّ  المإمنون"  (ٕ٘) َفاتَّقُونِ  َربُّ

ه وأنا ربكم فاتقون أي اعبدونً حق عبادته باتباع أوامره واجتناب وإن هذه أمتكم أي أمة اإلسبلم أمة واحد

 ( .ٕ٘نواهٌه )

ٌَةِ  ِمنْ  ُهمْ  الَِّذٌنَ  إِنَّ "  ِهمْ  َخْش ٌَاتِ  ُهمْ  َوالَِّذٌنَ ( 2٘) ُمْشفِقُونَ  َربِّ َ ِهمْ  بِآ  المإمنون"  (4٘) ٌُْإِمُنونَ  َربِّ

ن ومتؤلمون ألماً نفسٌاً بحالهم وحال وستصعبأي الذٌن من مخافة ربهم فً شفقة بحالهم وحال ؼٌرهم وم

 ( .4٘والذٌن بآٌات هللا سبحانه ٌصدقون وٌإمنون )ؼٌرهم 

ُهمْ  َوِجلَة   َوقُلُوُبُهمْ  آََتْوا َما ٌُْإُتونَ  َوالَِّذٌنَ  " ِهمْ  إِلَى أَنَّ َراتِ  فًِ ٌَُساِرُعونَ  أُولَبِكَ ( ٓٙ) َراِجُعونَ  َربِّ ٌْ  لََها َوُهمْ  اْلَخ

َنا ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا ُنَكلِّؾُ  َواَل ( ٔٙ) ونَ َسابِقُ  ٌْ ْنِطقُ  ِكَتاب   َولََد  المإمنون"  (ٕٙ) ٌُْظلَُمونَ  اَل  َوُهمْ  بِاْلَحقِّ  ٌَ

والذٌن ٌإتون ما اتوا أي ٌتصدقون برزق هللا سبحانه علٌهم وقلوبهم وجلة أي متحسبه وال ٌشؽلها شاؼل 

( فؤولبك ٌسارعون أي ٓٙعز وجل راجعون ٌوم القٌامة ٌوم البعث ) بها وأن قلوبهم متٌقنة أن إلى هللا

( وال تكلؾ نفسا أي ال تزٌد علٌها فً العمل إال ٌٔٙتسابقون وٌتنافسون وهم لها سابقون أي سباقون )

وسعها أي طاقتها ولدٌنا كتاب ٌنطق بالحق أي ما كتب لئلنسان من أعمال صالحة وؼٌرها فهم ٌوم القٌامة ال 

 ( .ٕٙن )ٌظلمو

ْمعَ  لَُكمُ  أَْنَشؤَ  الَِّذي َوُهوَ "  هِ  اأْلَْرِض  فًِ َذَرأَُكمْ  الَِّذي َوُهوَ ( 24) َتْشُكُرونَ  َما َقلٌِبًل  َواأْلَْفبَِدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ ٌْ  َوإِلَ

ٌُِمٌتُ  ٌُْحًٌِ الَِّذي َوُهوَ ( 24) ُتْحَشُرونَ  لِ  اْختبَِلؾُ  َولَهُ  َو ٌْ َهارِ  اللَّ  المإمنون"  (4ٓ) َتْعقِلُونَ  َفبَل أَ  َوالنَّ

 



ٗٔ 

 

فسبحانه أنشؤ السمع واألبصار واألفبدة أي القلوب قلٌبل ما تشكرون أي على نعمة هللا سبحانه وتعالى علٌها 

( 24عون ٌوم القٌامة )( وسبحانه الذي ذرأكم أي استخلفكم فٌها وإلٌه سبحانه تحشرون تجم24وأكثر منها )

 ( .4ٓحانه اختبلؾ اللٌل والنهار أفبل تتفكرون )ٌحًٌ وٌمٌت وله سبوسبحانه 

ٌَقُولُونَ ( 4ٗ) َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  فٌَِها َوَمنْ  اأْلَْرضُ  لَِمنِ  قُلْ "  ِ  َس ُرونَ  أََفبَل  قُلْ  هلِلَّ َماَواتِ  َربُّ  َمنْ  قُلْ ( 4٘) َتَذكَّ  السَّ

ْبعِ  قُولُونَ ( 4ٙ) اْلَعِظٌمِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  السَّ ٌَ ِ  َس قُونَ  أََفبَل  قُلْ  هلِلَّ ِدهِ  َمنْ  قُلْ ( 42) َتتَّ ٌَ ء   ُكلِّ  َملَُكوتُ  بِ ًْ  ٌُِجٌرُ  َوُهوَ  َش

هِ  ٌَُجارُ  َواَل  ٌْ قُولُونَ ( 44) َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َعلَ ٌَ ِ  َس  المإمنون"  (44) ُتْسَحُرونَ  َفؤَنَّى قُلْ  هلِلَّ

من فٌها إن كنتم تعلمون أي تتفكرون أي ملك األرض و قل أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لمن األرض

( وقل لهم من رب السموات السبع 4٘ون )عز وجل فقل لهم أفبل تذكرون أي تتعظ( فٌكون الرد منهم هلل 4ٗ)

( فٌكون الرد منهم هلل عز وجل فقل لهم أفبل تتقون أي تصدٌق قلوبهم به سبحانه 4ٙورب العرش العظٌم )

ه ملكوت كل شًء أي مالك كل شًء وهو ٌجٌر أي الحامً الذي به سبحانه ٌطلب ( قل لهم من بٌد42)

إن  ؼٌره أي المستجٌر وال ٌجار علٌه أي ال ٌحفظ وال ٌطلب الحماٌة واالستجارة بؤحد هالحماٌة والحفظ من

 ( .44كنتم تعلمون أي توقنون وتصدقون بذلك )

بِ  َعالِمِ "  ٌْ َهاَدةِ  اْلَؽ اعَ  َفَتَعالَى َوالشَّ ا َربِّ  قُلْ ( 4ٕ) ٌُْشِرُكونَ  مَّ نًِّ إِمَّ ٌَ  المإمنون"  (4ٖ) ٌُوَعُدونَ  َما ُتِر

 ( .4ٕا فتعالى أي تنزه عما ٌقولون عن ذلك )نفسبحانه عالم ما ؼاب عنا والشهادة أي الحاضر بٌن

ًَ  بِالَّتًِ اْدَفعْ "  َبةَ  أَْحَسنُ  ِه ٌِّ ِصفُونَ  بَِما أَْعلَمُ  َنْحنُ  السَّ  المإمنون " (4ٙ) ٌَ

ادفع أي رد علٌهم بالتً أي بالكلمة التً هً أحسن أي أفضل من كبلمهم إذا سمعت إساءه فسبحانه علٌم بما 

 ( .4ٌٙقولون )

هُ "  قُولُونَ  ِعَباِدي ِمنْ  َفِرٌق   َكانَ  إِنَّ َنا ٌَ ا َربَّ رُ  َوأَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َفاْؼفِرْ  آََمنَّ ٌْ اِحِمٌنَ  َخ  لمإمنونا"  (4ٓٔ) الرَّ

ٌمانهم به سبحانه وتعالى وأن ٌشملهم برحمته أي من عباد هللا المإمنون المتقٌن ٌدعوا هللا سبحانه بإ

 فسبحانه خٌر الراحمٌن أي العافٌن عن الناس .

رُ  َوأَْنتَ  َواْرَحمْ  اْؼفِرْ  َربِّ  َوقُلْ "  ٌْ اِحِمٌنَ  َخ  المإمنون"  (4ٔٔ) الرَّ

لٌه وسلم بالدعاء للمإمنٌن وأمته بالمؽفرة ورحمته فسبحانه خٌر العافٌن واآلٌة توجٌه للرسول صلى هللا ع

 حمٌن للناس جمٌعاً .اوالر

ُكمْ  أَْنَزْلَنا َولََقدْ  " ٌْ ات   إِلَ ٌَ َنات   آَ ٌِّ قٌِنَ  َوَمْوِعَظةً  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذٌنَ  ِمنَ  َوَمَثبًل  ُمَب  النور"  (ٖٗ) لِْلُمتَّ

ن الكرٌم آٌات مبٌنات واضحة لؤلحكام وشرابع اإلسبلم ومثبلً من الذٌن خلوا من قبلكم أي أي أنزلنا فً القرآ

 أمثال وقصص السابقٌن وموعظة أي تذكرة للمتقٌن أي العارفٌن بحقوق هللا عز وجل علٌهم .

 " ُ
َماَواتِ  ُنورُ  هللاَّ َجاَجةُ  ُزَجاَجة   فًِ ْصَباحُ اْلمِ  ِمْصَباح   فٌَِها َكِمْشَكاة   ُنوِرهِ  َمَثلُ  َواأْلَْرِض  السَّ َها الزُّ ي   َكْوَكب   َكؤَنَّ  ُدرِّ

ُتوَنة   ُمَباَرَكة   َشَجَرة   ِمنْ  ٌُوَقدُ  ٌْ ة   اَل  َز ٌَّ ة   َواَل  َشْرقِ ٌَّ َكادُ  َؼْربِ ُتَها ٌَ ٌْ  ُنور   َعلَى ُنور   َنار   َتْمَسْسهُ  لَمْ  َولَوْ  ٌُِضًءُ  َز

ْهِدي ٌَ  ُ
َشاءُ  َمنْ  لُِنوِرهِ  هللاَّ ٌَْضِربُ  ٌَ ُ  َو

ُ  لِلنَّاسِ  اأْلَْمَثالَ  هللاَّ
ء   بُِكلِّ  َوهللاَّ ًْ  النور"  (ٖ٘) َعلٌِم   َش

واآلٌة تشبٌه لنور هللا عز وجل فً السموات واألرض والمشكاة هً الشًء الذي ٌشع منها نور المصباح 

ال شرقٌة وال والزجاجة كؤنها كوكب دري ودري أي نفٌس ذو وهج مضًء ٌوقد من شجرة مباركة زٌتونة 

 



ٕٗ 

 

ومصر وسط الكرة األرضٌة لٌست بالشرق األقصى أودول الؽرب بل هى مصرب وهىفً طور سٌناء ؼربٌة 

كاد هلل سبحانه فى  القرآن الكرٌم ٌ أٌضاً وهذا إعجاز جؽرافً علمً وسط العالم وسط العالم وسٌناء فى مصر

 نور على نور ٌهدي هللا سبحانه من ٌشاء . زٌتها أي ٌقترب زٌتها من اإلنارة ولو لم تمسه النار فسبحانه

ٌُوت   فًِ"  ُ  أَِذنَ  ُب
ٌُْذَكرَ  ُتْرَفعَ  أَنْ  هللاَّ  َواَل  تَِجاَرة   ُتْلِهٌِهمْ  اَل  ِرَجال  ( ٖٙ) َواآْلََصالِ  بِاْلُؽُدوِّ  فٌَِها لَهُ  ٌَُسبِّحُ  اْسُمهُ  فٌَِها َو

ع   ٌْ ِ  ِذْكرِ  َعنْ  َب بَلةِ  َوإَِقامِ  هللاَّ َكاةِ  اءِ َوإٌِتَ  الصَّ َخافُونَ  الزَّ ْوًما ٌَ ُهمُ ( 2ٖ) َواأْلَْبَصارُ  اْلقُلُوبُ  فٌِهِ  َتَتَقلَّبُ  ٌَ ٌَ ْجِز ٌَ ُ  لِ
 هللاَّ

ِزٌَدُهمْ  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  ٌَ ُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َو
ْرُزقُ  َوهللاَّ رِ  ٌََشاءُ  َمنْ  ٌَ ٌْ  النور"  (4ٖ) ِحَساب   بَِؽ

ها أذان ترفع أي فً المكانة وٌرفع فٌها األذان إلقامة الصبلة أي فً مساجد هللا عز وجل فسبحانه أن فٌ

( ٌقصدها رجال مإمنون باهلل عز وجل ال تشؽلهم التجارة ٖٙوٌسبح له سبحانه فٌها فً الصباح والمساء )

وال البٌع عن ذكره سبحانه أي تسبٌحه وتحمٌده وشكره على نعمه التً أنعم بها سبحانه علٌهم بها وٌقومون 

تتقلب القوب أي ال ٌعرؾ أحداً أحدا ال قرٌب وال صدٌق وال  تصدقون وٌحتسبون لٌوم القٌامة ففٌهوٌ الصبلة

عن وألي مخلوق فالكل ٌنظر عمله واألبصار من مهابة المنظر أو تكاد العٌن أن ال تبصر وال ترى ما تراه 

عملوا وٌزٌدهم أي ٌنعم  ( لتجزى أي ٌجازي هللا سبحانه المإمنون بؤحسن وأفضل مما2ٌٖوم القٌامة )

 ( .4ٖسبحانه من ٌشاء بؽٌر حساب )وٌفٌض علٌهم من نعمه سبحانه وٌرزق 

َماَواتِ  فًِ َمنْ  لَهُ  ٌَُسبِّحُ  هللاََّ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ  " رُ  َواأْلَْرِض  السَّ ٌْ ُ  َوَتْسبٌَِحهُ  َصبَلَتهُ  َعلِمَ  َقدْ  ُكل   َصافَّات   َوالطَّ
 بَِما َعلٌِم   َوهللاَّ

ِ ( ٔٗ) ْفَعلُونَ ٌَ  َماَواتِ  ُمْلكُ  َوهلِلَّ  النور" (ٕٗ) اْلَمِصٌرُ  هللاَِّ  َوإِلَى َواأْلَْرِض  السَّ

أي ألم ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تر أن سبحانه ٌسبح وٌحمده من فً السموات واألرض حتى الطٌر 

لصبلة كل أي جمٌع الخلق فً السماء صافات أي مجموعات وكؤنها فً صفوؾ مثل صفوؾ المسلمٌن فً ا

( وله ٔٗقد علم أي عرؾ صبلته وكٌفٌتها وشعابرها وتسبٌحه هلل سبحانه وسبحانه علم بما ٌفعل عباده )

 ( .ٕٗسبحانه ملك السموات واألرض وسبحانه إلٌه المصٌر أي الرجوع واإلنابة إلٌه )

َما"  ْحُكمَ  َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  إِلَى ُدُعوا إَِذا اْلُمْإِمنٌِنَ  َقْولَ  َكانَ  إِنَّ ٌَ َنُهمْ  لِ ٌْ قُولُوا أَنْ  َب  ُهمُ  َوأُولَبِكَ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا ٌَ

َ  ٌُِطعِ  َوَمنْ ( ٔ٘) اْلُمْفلُِحونَ 
ٌَْخشَ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ َ  َو

ْقهِ  هللاَّ تَّ ٌَ  النور"  (ٕ٘) اْلَفابُِزونَ  ُهمُ  َفؤُولَبِكَ  َو

 سبحانه ورسوله هللا صلى هللا علٌه وسلم لتحاكموا إلٌه فً فسبحانه أي قول المإمنٌن إذا دعوا إلى هللا

( ومن ٌطع أي ٔ٘مسابل دنٌاهم فكان قولهم سمعنا وأطعنا فهم بذلك من الفابزون بنعم الدنٌا وجنة اآلخرة )

تبع أوامر هللا عز وجل ورسوله هللا صلى هللا علٌه وسلم وٌخش أي ٌتجنب الوقوع فً ما نهى هللا سبحانه 

 ( .ٕ٘الى عنه وٌتقه أي ٌخافه بالؽٌب ولم ٌره فهم الفابزون المفلحون )وتع

بَلةَ  َوأَقٌُِموا"  َكاةَ  َوآَُتوا الصَّ ُسولَ  َوأَِطٌُعوا الزَّ  النور"  (ٙ٘) ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  الرَّ

ون فً رحمة هللا وأقٌموا أي أدوا الصبلة المكتوبة وتصدقوا من أموالكم وأطٌعوا هللا سبحانه ورسوله حتى تك

 ( .ٙ٘سبحانه )

ْعلَمُ  الَِّذي أَْنَزلَهُ  قُلْ "  رَّ  ٌَ َماَواتِ  فًِ السِّ هُ  َواأْلَْرِض  السَّ   الفرقان"  (ٙ) َرِحًٌما َؼفُوًرا َكانَ  إِنَّ

أي القرآن الكرٌم أنزل من عند هللا عز وجل فسبحانه ٌعلم ما أخفى فً السموات واألرض فسبحانه ؼفور ذو 

 ( .ٙة لعباده جمٌعاً )رحمة واسع

ًرا لَكَ  َجَعلَ  َشاءَ  إِنْ  الَِّذي َتَباَركَ "  ٌْ ات   َذلِكَ  ِمنْ  َخ ْجَعلْ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ ٌَ  الفرقان"  (ٓٔ) قُُصوًرا لَكَ  َو

 



ٖٗ 

 

 صلى هللا تبارك أي سبحانه زاد خٌره وملبت بركته السموات واألرض فسبحانه إذا شاء جعل لك ٌا رسول هللا

علٌه وسلم  أفضل من ذلك جنات أي بساتٌن كالجنات تجري من تحتها األنهار أي الماء العذب الصافً وٌنشؤ 

 لك القصور والبناٌات الضخمة التً ال مثٌل لها .

ر   أََذلِكَ  قُلْ "  ٌْ ةُ  أَمْ  َخ قُونَ  ُوِعدَ  الَّتًِ اْلُخْلدِ  َجنَّ َشاُءونَ  َما فٌَِها لَُهمْ ( ٘ٔ) ًٌراَوَمصِ  َجَزاءً  لَُهمْ  َكاَنتْ  اْلُمتَّ  َخالِِدٌنَ  ٌَ

 الفرقان"  (ٙٔ) َمْسُبواًل  َوْعًدا َربِّكَ  َعلَى َكانَ 

قل أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أذلك أي ما أنتم علٌه وفٌه خٌر أم جنة الخلد ونعٌمها التً وعد هللا  

فٌها ما ٌشاءون من نعم هللا عز وجل خالدٌن فٌها على ( ولهم ٘ٔعباده المتقون بها جزاء لهم وألعمالهم )

 ( .ٙٔذلك عند على ربك عهداً ووعداً مسبوالً أي صادقاً حقاً )

ةِ  أَْصَحابُ "  ْوَمبِذ   اْلَجنَّ ر   ٌَ ٌْ ا َخ  الفرقان"  (ٕٗ) َمقٌِبًل  َوأَْحَسنُ  ُمْسَتَقّرً

راحة أي المكان الذي ٌإتى أي است أهل الجنة ٌوم القٌامة خٌر أي أحسن وأفضل مكاناً وأحسن مقٌبلً 

 ( .ٕٗفً وقت الظهٌرة ) سترٌح إلى الناس إلٌه بوقت قٌلولتهم وٌ

ُسولُ  َوَقالَ "  ا الرَّ َخُذوا َقْوِمً إِنَّ  َربِّ  ٌَ  الفرقان"  (ٖٓ) َمْهُجوًرا اْلقُْرآَنَ  َهَذا اتَّ

 ( .ٖٓا القرآن وهجروا قراءته )أي الرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ٌا ربً إن من قومً أي تركو

ؤُْتوَنكَ  َواَل "   الفرقان"  (ٖٖ) َتْفِسًٌرا َوأَْحَسنَ  بِاْلَحقِّ  ِجْبَناكَ  إاِلَّ  بَِمَثل   ٌَ

أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ال أحد ٌؤتً بمثل هذا القرآن الكرٌم فقد نزل علٌك القرآن بالحق من 

 فضل تفسٌراً أي سهبلً فً فهم معانٌه مما كان قبله من كتب سماوٌة .عند هللا سبحانه فهو أحق وأحسن وأ

ٌْؾَ  َربِّكَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ "  لَّ  َمدَّ  َك هِ  الشَّْمسَ  َجَعْلَنا ُثمَّ  َساِكًنا لََجَعلَهُ  َشاءَ  َولَوْ  الظِّ ٌْ َنا َقَبْضَناهُ  ُثمَّ ( ٘ٗ) َدلٌِبًل  َعلَ ٌْ  إِلَ

ِسًٌرا َقْبًضا لَ  لَُكمُ  َجَعلَ  ِذيالَّ  َوُهوَ ( ٙٗ) ٌَ ٌْ ْومَ  لَِباًسا اللَّ َهارَ  َوَجَعلَ  ُسَباًتا َوالنَّ  أَْرَسلَ  الَِّذي َوُهوَ ( 2ٗ) ُنُشوًرا النَّ

احَ  ٌَ نَ  ُبْشًرا الرِّ ٌْ َديْ  َب َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا َرْحَمتِهِ  ٌَ ًَ ( 4ٗ) َطُهوًرا َماءً  السَّ ًتا َبْلَدةً  بِهِ  لُِنْحٌِ ٌْ هُ  َم ٌَ ا َوُنْسقِ  َخلَْقَنا ِممَّ

ًَّ  أَْنَعاًما  الفرقان"  (4ٗ) َكثًٌِرا َوأََناِس

أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ألم تنظر إلى صنع ربك سبحانه كٌؾ مد أي بسط الظل ولو شاء لجعله 

فً اتجاه فظل  تؽرب وإنما عندما تشرق الشمس نجده سخربسكون الشمس فبل تشرق وال هساكنا وسكون

الشمس وهكذا فهذا إعجاز علمً فً القرآن  وإذا ارتفعت الشمس وقت الظهر لتعامد الظل بتعا مد ربالؽ

( ثم قبضناه أي أخذناه وزال سببه أن عندنا قبضا ٌسٌراً أي هٌناً ال ٌشعر به ٘ٗوالشمس دلٌل على ذلك )

سكناً وهدوًء والنهار نشوراً ( وسبحانه جعل اللٌل كالؽطاء أو ما ٌستر به اإلنسان والنوم سباتاً أي ٙٗأحد )

وسبحانه أرسل الرٌاح بشارة من عنده رحمته سبحانه وأنزل ( 2ٗمعاٌش الناس )لأي فٌه السعً واالنتشار 

( والبلدة المٌتة وهً الزرع والنباتات فً األرض بعدما كان ال حٌاة فٌها وتسقى بالماء 4ٗالماء الطهور )

 ( .4ٗاألنعام والناس جمٌعاً )

نِ  َمَرجَ  الَِّذي َوُهوَ  " ٌْ َنُهَما َوَجَعلَ  أَُجاج   ِمْلح   َوَهَذا فَُرات   َعْذب   َهَذا اْلَبْحَر ٌْ  َوُهوَ ( ٖ٘) َمْحُجوًرا َوِحْجًرا َبْرَزًخا َب

 الفرقان"  (ٗ٘) َقِدًٌرا َربُّكَ  َوَكانَ  َوِصْهًرا َنَسًبا َفَجَعلَهُ  َبَشًرا اْلَماءِ  ِمنَ  َخلَقَ  الَِّذي

البحرٌن أي مزج واختلط كل فٌما بٌنهما هذا عذب فرات أي صافً النقاء وكؤنه فاكهة وهذا  وسبحانه مرج

 هما برزخاً أي حاجزاً إالهٌاُ حجر المحجورمن عند شربه وسبحانه جعل بٌن نتقٌؤملح أجاج أي شدٌد الملوحة 

 



ٗٗ 

 

لمالحة مع أن مساحة المٌاه أي البناٌة الضخمة بٌنهما متخذاً منسوب المٌاه العذبة أعلى من منسوب المٌاه ا

 .على وجه األرضالعذبة أقل بكثر جداً جداً من مساحة المٌاه المالحة 

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي"  َنُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ ٌْ ام   ِستَّةِ  فًِ َب ٌَّ
ْحَمنُ  اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  أَ  َخبًٌِرا بِهِ  َفاْسؤَلْ  الرَّ

 الفرقان"  (4٘)

سبحانه خلق السموات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌام ثم على العرش علو ٌلٌق بذاته سبحانه فسبل به ف

خبٌراُ أي ٌا أٌها اإلنسان اسؤل وأعرؾ عن الرحمن سبحانه وعرشة وملكه وسبحانه مالك السموات 

تهى فهو الصادق واألرض فسبل به خبٌراً والخبر الوحٌد الذي صعد إلى السماء السابعة عند سدرة المن

 ٌة أخبار بذلك الحدث فهل ٌوجد القرآن والسنة النبو ففىاألمٌن سٌدنا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  

من سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ال وهللا ال ٌوجد فصبلة وسبلماً علٌك ٌا سٌدي ٌا رسول هللا خٌر

 ( .4٘صلى هللا علٌه وسلم )

َماءِ  فًِ َجَعلَ  ِذيالَّ  َتَباَركَ "  لَ  َجَعلَ  الَِّذي َوُهوَ ( ٔٙ) ُمنًٌِرا َوَقَمًرا ِسَراًجا فٌَِها َوَجَعلَ  ُبُروًجا السَّ ٌْ َهارَ  اللَّ  َوالنَّ

رَ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  ِخْلَفةً  كَّ ذَّ ْحَمنِ  َوِعَبادُ ( ٕٙ) ُشُكوًرا أََرادَ  أَوْ  ٌَ ْمُشونَ  الَِّذٌنَ  الرَّ  َخاَطَبُهمُ  َوإَِذا ْوًناهَ  اأْلَْرِض  َعلَى ٌَ

بٌُِتونَ  َوالَِّذٌنَ ( ٖٙ) َسبَلًما َقالُوا اْلَجاِهلُونَ  ِهمْ  ٌَ ًدا لَِربِّ اًما ُسجَّ ٌَ  الفرقان" ( ٗٙ) َوقِ

تبارك أي بورك أبدع وأحسن سبحانه فجعل فً السماء بروجاً أي كواكب وجعل فٌها سراجاً وهو الشمس 

لٌل والنهار خلفة أي ٌخلؾ بعضها البعض لمن أراد آٌة تذكرة وأراد ( وسبحانه جعل الٔٙوالقمر المنٌر )

لٌن وسكٌنة وإذا قابلهم ٌن ٌمشوا على األرض هونا أي فً ( وعباد الرحمن وهم المإمنون الذٕٙشكورا )

أحد بسوء كان ردهم سبلماً أي تركهم بسبلم ال جدال وال مراء وٌكتفون بذلك وحسابهم على هللا سبحانه 

 ( .ٗٙ( فهم ٌصلون باللٌل صبلة القٌام فهم سجداً وعباد باللٌل كما فً النهار )ٖٙ)وتعالى 

ُروا إَِذا َوالَِّذٌنَ "  ٌَاتِ  ُذكِّ ِهمْ  بِآَ وا لَمْ  َربِّ َها ٌَِخرُّ ٌْ ا َعلَ اًنا ُصّمً ٌَ قُولُونَ  َوالَِّذٌنَ ( 2ٖ) َوُعْم َنا ٌَ  أَْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا َهبْ  َربَّ

اتَِنا ٌَّ ةَ  َوُذرِّ ٌُن   قُرَّ قٌِنَ  َواْجَعْلَنا أَْع ٌُلَقَّْونَ  َصَبُروا بَِما اْلُؽْرَفةَ  ٌُْجَزْونَ  أُولَبِكَ ( 2ٗ) إَِماًما لِْلُمتَّ ٌَّةً  فٌَِها َو  َوَسبَلًما َتِح

ا َحُسَنتْ  فٌَِها َخالِِدٌنَ ( 2٘)  الفرقان"  (2ٙ) َوُمَقاًما ُمْسَتَقّرً

( وٌقولون وٌدعوا ربهم 2ٖم ٌمروا صما وعمٌانا فلم ٌشتؽلون بؽٌرها )وإذا تلٌت علٌهم آٌات القرآن الكرٌم ل

أحسن حالة وأجمل منظر وهٌبة فً بؤن ٌهب لهم من أزواجهم وذرٌتهم قرة أعٌن أي أجمل ما تراهم أعٌنهم 

( فؤولبك هم جزاءهم الجنة على صبرهم 2٘عبادة ربهم سبحانه واجعلنا للمتقٌن إماما أي هداٌة وقدوة لهم )

( خالدٌن 2ٌ٘لقون من المبلبكة التحٌة بالسبلم فكما كانت لهم فً الدنٌا تكون لهم فً اآلخرة فً الجنة )و

فٌها أي باقٌن فٌها حسنت أي تجملت وتزٌنت لهم فنعم المستقر أي السكن ومقاماً أي الدرجة العالٌة فً 

 ( .2ٙالجنة )

ٌَاتُ  تِْلكَ ( ٔ) طسم"   الشعراء"  (ٕ) اْلُمبٌِنِ  اْلِكَتابِ  آَ

( آٌات الكتاب وهو القرآن الكرٌم ٔطسم ففواصل الحروؾ تدل على اإلعجاز فً القرآن الكرٌم كما تم ذكره )

(ٕ. ) 

َرْوا أََولَمْ "  ةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ ( 2) َكِرٌم   َزْوج   ُكلِّ  ِمنْ  فٌَِها أَْنَبْتَنا َكمْ  اأْلَْرِض  إِلَى ٌَ ٌَ ( 4) ِمنٌِنَ ُمإْ  أَْكَثُرُهمْ  َكانَ  َوَما آَلَ

ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ   الشعراء"  (4) الرَّ
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( ففً ذلك لعبلمات 2ب للعام اإلنسان وؼٌره )ض وعدد ما أنبت فٌها من كل زوج طٌأي ألم ٌنظروا إلى األر

 ( .4( فسبحانه هو العزٌز الرحٌم )4من المإمنٌن ) ٌوجد قلٌلولكن 

ْهِدٌنِ  َفُهوَ  َخلََقنًِ الَِّذي"  ْسقٌِنِ  ٌُْطِعُمنًِ ُهوَ  َوالَِّذي( 24) ٌَ ٌَ ْشفٌِنِ  َفُهوَ  َمِرْضتُ  َوإَِذا( 24) َو  َوالَِّذي( 4ٓ) ٌَ

ْؽفِرَ  أَنْ  أَْطَمعُ  َوالَِّذي( 4ٔ) ٌُْحٌٌِنِ  ُثمَّ  ٌُِمٌُتنًِ ْومَ  َخِطٌَبتًِ لًِ ٌَ ٌنِ  ٌَ  َوأَْلِحْقنًِ ُحْكًما لًِ َهبْ  َربِّ ( 4ٕ) الدِّ

الِ  ةِ  َوَرَثةِ  ِمنْ  َواْجَعْلنًِ( 4ٗ) اآْلَِخِرٌنَ  فًِ ِصْدق   لَِسانَ  لًِ َواْجَعلْ ( 4ٖ) ِحٌنَ بِالصَّ ِعٌمِ  َجنَّ  الشعراء"  (4٘) النَّ

وكان ذلك قول سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم حٌث قال عن رب العرش سبحانه هذه اآلٌات فسبحانه هو الخالق 

 ( .24الهادي )

ْومَ "  ْنَفعُ  اَل  ٌَ  الشعراء"  (44) َسلٌِم   بَِقْلب   هللاََّ  أََتى َمنْ  إاِلَّ ( 44) َبُنونَ  َواَل  ال  مَ  ٌَ

( إال من جاء هللا سبحانه وتعالى بقلب سلٌم 44ٌوم القٌامة ٌوم ال ٌنفع وال قٌمة للمال وال البنون أو ألوالده )

 أي نقً موحد به سبحانه وتعالى .

ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ "   الشعراء"  (ٗٓٔ) الرَّ

ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ "   الشعراء"  (ٕٕٔ) الرَّ

ٌَةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ "  ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ ( ٖٓٔ) ُمْإِمنٌِنَ  أَْكَثُرُهمْ  َكانَ  َوَما آَلَ  الشعراء"  (ٗٓٔ) الرَّ

( أي سبحانه هو صاحب العزة العزٌز الرحٌم بعباده ٖٓٔعلٌه وسلم ) واآلٌة هنا لقوم رسول هللا صلى هللا

(ٔٓٗ. ) 

ٌَةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ "  ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ ( ٕٔٔ) ُمْإِمنٌِنَ  أَْكَثُرُهمْ  َكانَ  َوَما آَلَ  الشعراء"  (ٕٕٔ) الرَّ

 ( .ٕٕٔصاحب العزة العزٌز الرحٌم بعباده ) ( فسبحانه هؤٕٔواآلٌة هنا لقوم سٌدنا نوح علٌه السبلم )

ةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ  اْلَعَذابُ  َفؤََخَذُهمُ "  ٌَ ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ ( 4٘ٔ) ُمْإِمنٌِنَ  أَْكَثُرُهمْ  َكانَ  َوَما آَلَ "  (4٘ٔ) الرَّ
 الشعراء

 ( .4٘ٔب العزة العزٌز الرحٌم بعباده )( فسبحانه هو صاح4٘ٔواآلٌة هنا لقوم سٌدنا صالح علٌه السبلم )

ٌَةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ "  ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ ( 2ٗٔ) ُمْإِمنٌِنَ  أَْكَثُرُهمْ  َكانَ  َوَما آَلَ  الشعراء"  (2٘ٔ) الرَّ

 ( .2٘ٔ( فسبحانه هو صاحب العزة العزٌز الرحٌم بعباده )2ٗٔواآلٌة هنا لسٌدنا لوط علٌه السبلم )

ٌَةً  َذلِكَ  فًِ إِنَّ "  ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ ( 4ٓٔ) ُمْإِمنٌِنَ  أَْكَثُرُهمْ  َكانَ  َوَما آَلَ  " الشعراء (4ٔٔ) الرَّ

 ( .4ٓٔ( فسبحانه هو صاحب العزة العزٌز الرحٌم بعباده )4ٓٔواآلٌة هنا لسٌدنا شعٌب علٌه السبلم )

هُ "  وحُ  بِهِ  َنَزلَ ( 4ٕٔ) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  لََتْنِزٌلُ  َوإِنَّ ( 4ٗٔ) اْلُمْنِذِرٌنَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  َقْلبِكَ  َعلَى( 4ٖٔ) اأْلَِمٌنُ  الرُّ

ً   بِلَِسان    الشعراء"  (4٘ٔ) ُمبٌِن   َعَربِ

( على 4ٖٔ( نزل به سٌدنا جبرٌل علٌه السبلم )4ٕٔفسبحانه ٌخبرنا بؤن القرآن تنزٌل من عنده سبحانه )

 ( .4٘ٔ)ة التً ٌفهمها جمٌع العرب ( أي باللؽة العرب4ٌٗٔنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم )قلب سٌد
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لْ "  ِحٌمِ  اْلَعِزٌزِ  َعلَى َوَتَوكَّ َراكَ  الَِّذي( 2ٕٔ) الرَّ اِجِدٌنَ  فًِ َوَتَقلَُّبكَ ( 4ٕٔ) َتقُومُ  ِحٌنَ  ٌَ  ُهوَ  إِنَّهُ ( 4ٕٔ) السَّ

ِمٌعُ   راءالشع"  (ٕٕٓ) اْلَعلٌِمُ  السَّ

( فسبحانه ٌراك فً 2ٕٔوتوكل أي فوض أمرك ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى هللا العزٌز الرحٌم )

( فسبحانه السمٌع العلٌم بنا وبؤقوالنا 4ٕٔ( وتقلبك فً الساجدٌن الراكعٌن المصلٌن )4ٕٔقٌامك للصبلة )

 ( .ٕٕٓجمٌعاً سبحانه رب العزة العزٌز الرحمن الرحٌم )

ٌَاتُ  كَ تِلْ  طس"  بَلةَ  ٌُقٌُِمونَ  الَِّذٌنَ ( ٕ) لِْلُمْإِمنٌِنَ  َوُبْشَرى ُهًدى( ٔ) ُمبٌِن   َوِكَتاب   اْلقُْرآَنِ  آَ ٌُْإُتونَ  الصَّ َكاةَ  َو  الزَّ

 النمل"  (ٖ) ٌُوقُِنونَ  ُهمْ  بِاآْلَِخَرةِ  َوُهمْ 

( هدى وبشرى للمإمنٌن ٌٔن )طس أي آٌات القرآن الكرٌم والمبٌن الظاهر من الحق وأمور تسٌر حٌاة العالم

 ( .ٖ( الذٌن ٌحافظون وٌقٌمون الصبلة وٌتصدقون وبٌوم القٌامة هم مإمنون )ٕ)

 النمل"  (ٙ) َعلٌِم   َحِكٌم   لَُدنْ  ِمنْ  اْلقُْرآَنَ  لَُتلَقَّى َوإِنَّكَ " 

ي من عندنا الحكٌم أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  لتلقى أي تعلم وٌوحى إلٌك القرآن الكرٌم من لدن أ

 (  .ٙالعلٌم )

ْسُجُدوا أاَلَّ "  ٌَ  ِ َماَواتِ  فًِ اْلَخْبءَ  ٌُْخِرجُ  الَِّذي هلِلَّ ْعلَمُ  َواأْلَْرِض  السَّ ٌَ ُ ( ٕ٘) ُتْعلُِنونَ  َوَما ُتْخفُونَ  َما َو
 إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ

 النمل"  (ٕٙ) اْلَعِظٌمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ُهوَ 

ال ٌسجدوا أي له سبحانه وتعالى ٌقٌمن الصبلة فسبحانه ٌخرج الخبء فً السموات أال استفهام للتعجب أ

النباتات بكافة وهو إلقاء والخبء فً األرض حبات الزروع والثمار منزل الماء من عنده سبحانه فتخرج 

ها وسبحانه العلٌم بما نخفً سواء قول أو فعل أو عمل وما نعلن منه وؼٌرها أمور كثٌرة ٌعلمأنواعها 

 ( .ٕٙ( فسبحانه هللا الذي ال إله إال هو رب العرش العظٌم أي الذي ال مثٌل له )ٕ٘سبحانه وتعالى عنا )

ا َقالَتْ "  َها ٌَ ٌُّ ًَ  إِنًِّ اْلَمؤَلُ  أَ ًَّ  أُْلقِ هُ ( 4ٕ) َكِرٌم   ِكَتاب   إِلَ َمانَ  ِمنْ  إِنَّ ٌْ هُ  ُسلَ ْحَمنِ  هللاَِّ  بِْسمِ  َوإِنَّ ِحٌمِ  الرَّ  أاَلَّ ( ٖٓ) الرَّ

ًَّ  َتْعلُوا  النمل"  (ٖٔ) ُمْسلِِمٌنَ  َوْأُتونًِ َعلَ

وقالت وهً بلقٌس ملكة سبؤ وقالت ٌا أٌها المؤل أي الجمع الكبٌر من الناس أصحاب الحكمة والرأي إنً ألقً 

( وإنه من سلٌمان علٌه السبلم وكان أوله 4ٕإلً كتاب كرٌم وذلك عندما ألقاه هدد سٌدنا سلٌمان علٌها )

( أال تعلو أي ال تتكبرا على وأتونً مسلمٌن أي ارتضوا بما أنزل علٌكم وآمنوا ٖٓسم هللا الرحمن الرحٌم )ب

 ( .ٖٔبه تكونوا من المسلمٌن الموحدٌن باهلل عز وجل )

نْ "  َماَواتِ  َخلَقَ  أَمَّ َماءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوأَْنَزلَ  َواأْلَْرضَ  السَّ  ُتْنبُِتوا أَنْ  لَُكمْ  َكانَ  َما َبْهَجة   َذاتَ  ابِقَ َحدَ  بِهِ  َفؤَْنَبْتَنا َماءً  السَّ

ِ  َمعَ  أَءلَه   َشَجَرَها ْعِدلُونَ  َقْوم   ُهمْ  َبلْ  هللاَّ نْ ( ٓٙ) ٌَ ًَ  لََها َوَجَعلَ  أَْنَهاًرا ِخبَللََها َوَجَعلَ  َقَراًرا اأْلَْرضَ  َجَعلَ  أَمَّ  َرَواِس

نَ  َوَجَعلَ  ٌْ نِ  َب ٌْ ْعلَُمونَ  اَل  أَْكَثُرُهمْ  َبلْ  هللاَِّ  َمعَ  أَءلَه   َحاِجًزا اْلَبْحَر نْ ( ٔٙ) ٌَ ْكِشؾُ  َدَعاهُ  إَِذا اْلُمْضَطرَّ  ٌُِجٌبُ  أَمَّ ٌَ  َو

وءَ  ْجَعلُُكمْ  السُّ ٌَ ُرونَ  َما َقلٌِبًل  هللاَِّ  َمعَ  أَِءلَه   اأْلَْرِض  ُخلََفاءَ  َو  النمل"  (ٕٙ) َتَذكَّ

زل الماء من السماء فؤنبت به لنا الحدابق ذات بهجة أي أ لبلستفهام أمن خلق السموات واألرض فسبحانه أن

ذات الحسن الجمال والفرحة لرإٌتها ما كان لكم أي لم تستطٌعوا إنبات شجرها أءله مع هللا ال وعزتك 

( أمن  لبلستفهام أي من جعل األرض قراراً أي ٓٙوجبللك ٌا هللا سبحانه بل هم قوم ٌعدلون أي عن الحق )

جعل بٌن البحرٌن حاجزاً  أي بٌن الماء العذب والمالح حاجزاً و لا األنهار وثبتها بالجباثابتة وخلق وسطه

أ  (ٔٙال ٌعلمون بنعم هللا الكثٌر علٌهم )فسبحانه ال إله إال هو القادر على كل شًء سبحانه بل أكثر الناس 
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حاجته وإذا دعا ربه  لبلستفهام أمن ٌجٌب المضطر المضطر وهو صاحب الحاجة الشدٌدة والملهوؾ لقضاء

سبحانه فٌستجٌب له وٌكؾ السوء وهو كل عارض ٌمر به اإلنسان وٌخلؾ لكم أي ٌورثكم األرض فسبحانه 

 ( .ٕٙ)الواحد األحد الفرد الصمد فقلٌل من الناس ما ٌتفكرون فً خلقه سبحانه 

ْعلَمُ  اَل  قُلْ "  َماَواتِ  فًِ َمنْ  ٌَ بَ  َواأْلَْرِض  السَّ ٌْ ُ  إاِلَّ  اْلَؽ
ْشُعُرونَ  َوَما هللاَّ انَ  ٌَ ٌَّ ْبَعُثونَ  أَ  النمل"  (٘ٙ) ٌُ

فسبحانه ال ٌعلم ؼٌره ما فً السموات واألرض من ؼٌب إال هللا عز وجل وما ٌعرفون وقت بعثهم ٌوم القٌامة 

(ٙ٘. ) 

ْشُكُرونَ  اَل  أَْكَثَرُهمْ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى َفْضل   لَُذو َربَّكَ  َوإِنَّ "  ْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ وَ ( 2ٖ) ٌَ ٌَ  ٌُْعلُِنونَ  َوَما ُصُدوُرُهمْ  ُتِكنُّ  َما لَ

َماءِ  فًِ َؼابَِبة   ِمنْ  َوَما( 2ٗ)  النمل"  (2٘) ُمبٌِن   ِكَتاب   فًِ إاِلَّ  َواأْلَْرِض  السَّ

وسبحانه ربك أي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لذو صاحب فضل ونعمة على كثٌر من الناس ولكن أكثر 

( وما 2ٗ( وٌعلم ربك سبحانه ما تخفً الصدور وما ٌعلن منها )2ٖال ٌشكر نعمة هللا سبحانه علٌه ) الناس

فكل ذلك  األرضأي أقل شًء ؼاب عنا موجود ومعلوم فً علم هللا عز وجل كان فً السماء أو فً  من ؼاببة

 .( 2٘) محفوظ فً كتاب مبٌن أي اللوح المحفوظ

َرْوا أَلَمْ "  ا ٌَ لَ  ْلَناَجعَ  أَنَّ ٌْ ْسُكُنوا اللَّ ٌَ َهارَ  فٌِهِ  لِ ات   َذلِكَ  فًِ إِنَّ  ُمْبِصًرا َوالنَّ ٌَ  النمل"  (4ٙ) ٌُْإِمُنونَ  لَِقْوم   آَلَ

أ لبلستفهام ألم ٌنظروا أنا جعلنا اللٌل لٌسكنوا فٌه أي راحة لهم والنهار مبصراً أي للسعً والعمل ففً ذلك 

 ( .4ٙ) آٌات وعبلمات للمإمنٌن باهلل عزم وجل

ًَ  َجاِمَدةً  َتْحَسُبَها اْلِجَبالَ  َوَتَرى"  َحابِ  َمرَّ  َتُمرُّ  َوِه ِ  ُصْنعَ  السَّ ء   ُكلَّ  أَْتَقنَ  الَِّذي هللاَّ ًْ  َتْفَعلُونَ  بَِما َخبٌِر   إِنَّهُ  َش

 النمل"  (44)

عه الذي اتقن أي و أي الجبال تحسبها أي تظنها ثابته ولكن تتحرك تحرك السحاب صنع هللا سبحانه أي إبداأ

 ( .44أجاد الصنع لكل شًء فسبحانه خبٌر علٌم بكل ما ٌفعله الناس جمٌعاً )

ٌَاتُ  تِْلكَ ( ٔ) طسم"   القصص"  (ٕ) اْلُمبٌِنِ  اْلِكَتابِ  آَ

( أي آٌات القرآن الكرٌم المبٌن أي ٔطسم وفواصل الحروؾ تدل على إعجاز القرآن الكرٌم وسبق شرحه )

 لحق وؼٌره .الظاهر الفاصل بٌن ا

هُ  لَهُ  َفَؽَفرَ  لًِ َفاْؼفِرْ  َنْفِسً َظلَْمتُ  إِنًِّ َربِّ  َقالَ "  ِحٌمُ  اْلَؽفُورُ  ُهوَ  إِنَّ  القصص"  (ٙٔ) الرَّ

 ( .ٙٔواآلٌة دعوة سٌدنا موسى علٌه السبلم فً مصر فعله لذنب وؼفره هللا سبحانه وتعالى له ذلك )

ء   ِمنْ  أُوتٌُِتمْ  َوَما"  ًْ اةِ  َفَمَتاعُ  َش ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ر   هللاَِّ  ِعْندَ  َوَما َوِزٌَنُتَها الدُّ ٌْ  َوَعْدَناهُ  أََفَمنْ ( ٓٙ) َتْعقِلُونَ  أََفبَل  َوأَْبَقى َخ

ْعَناهُ  َكَمنْ  اَلقٌِهِ  َفُهوَ  َحَسًنا َوْعًدا اةِ  َمَتاعَ  َمتَّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ْومَ  ُهوَ  ُثمَّ  الدُّ اَمةِ  ٌَ ٌَ  القصص"  (ٔٙ) اْلُمْحَضِرٌنَ  ِمنَ  اْلقِ

أي ما من هللا سبحانه علٌكم من متاع وزٌنة الدنٌا فً عند هللا عز وجل من نعم وهً الجنة وما فٌها فهو 

وعداً حسناً وعداً ( أفمن وعدناه ٓٙخٌر وأبقى أي دابم عكس زوال نعم الدنٌا أفبل تعقلون أي أفبل تتفكرون )

اة الدنٌا أي ال ٌستوي متاع الدنٌا مع متاع اآلخرة هو ٌوم طٌبا فهو القٌه أي فً الجنة كمن متعناه متاع الحٌ

 ( .ٔٙالقٌامة من المحضرٌن أي الشاهدٌن على ذلك )
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ْعلَمُ  َوَربُّكَ "  ُ  َوُهوَ ( 4ٙ) ٌُْعلُِنونَ  َوَما ُصُدوُرُهمْ  ُتِكنُّ  َما ٌَ
 هُ َولَ  َواآْلَِخَرةِ  اأْلُولَى فًِ اْلَحْمدُ  لَهُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ

هِ  اْلُحْكمُ  ٌْ  القصص"  (2ٓ) ُتْرَجُعونَ  َوإِلَ

( وسبحانه هو هللا الذي ال إله إال هو له الحمد والشكر 4ٙأي سبحانه ٌعلم ما تخفً الصدور وما ٌعلن منها )

 ( .2ٓفً األلى أي الدنٌا واآلخرة وله سبحانه الحكم أي بٌن عباده إلٌه سبحانه ترجعون أي تبعثون )

لَ  لَُكمُ  َجَعلَ  تِهِ َرْحمَ  َوِمنْ "  ٌْ َهارَ  اللَّ  القصص"  (2ٖ) َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُؽوا فٌِهِ  لَِتْسُكُنوا َوالنَّ

أي من رحمة هللا عز وجل خلق اللٌل والنهار فاللٌل للسكن والراحة والنهار لطلب الرزق من فضل هللا أي من 

 ( .2ٖعد كل ذلك تشكروا هللا سبحانه وتعالى على نعمه الكثٌرة علٌنا )رزق هللا عز وجل ولعلكم أي ب

قُولُوا أَنْ  ٌُْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ ( ٔ) الم"  ا ٌَ  العنكبوت"  (ٕ) ٌُْفَتُنونَ  اَل  َوُهمْ  آََمنَّ

ا أن ٌقولوا ( أحسب أي ٌظن الناس أن ٌتركؤألم والحروؾ المنفصلة تدل على اإلعجاز فً القرآن الكرٌم )

آمنا باهلل عز وجل رسوله أهم ال ٌفتنون أي ٌتزٌن لهم ما حرم علٌهم من شتى أنواع متاع الدنٌا المباح 

 ( .ٕوؼٌره حبلل وما دونه )

ْرُجو َكانَ  َمنْ "  ِ  لَِقاءَ  ٌَ ِمٌعُ  َوُهوَ  آَلَت   هللاَِّ  أََجلَ  َفإِنَّ  هللاَّ  العنكبوت"  (٘) اْلَعلٌِمُ  السَّ

أي ٌتمنى وٌرٌد لقاء هللا سبحانه أي بالشهادة فً سبٌله أو بؤعمال طٌبة صالحة ٌعملها فإن  من كان ٌرجو

أجل هللا سبحانه أي معد ذلك آلت ولـ استخدمت لمعلومٌة ذلك الٌوم والوقت عند هللا سبحانه تعالى وسبحانه 

 ( .٘هو السمٌع العلٌم بعباده جمٌعاً )

َرْوا أََولَمْ "  ؾَ  ٌَ ٌْ ُ  ٌُْبِدئُ  َك
ِ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ  ٌُِعٌُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  هللاَّ ؾَ  َفاْنُظُروا اأْلَْرِض  فًِ ِسٌُروا قُلْ ( 4ٔ) ٌَِسٌر   هللاَّ ٌْ  َك

ُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َبَدأَ 
ْشؤَةَ  ٌُْنِشاُ  هللاَّ ء   ُكلِّ  َعلَى هللاََّ  إِنَّ  اآْلَِخَرةَ  النَّ ًْ  العنكبوت"  (ٕٓ) َقِدٌر   َش

نظروا إلى أنه كٌؾ أي كٌفٌة إبداعه خلقه سبحانه الخلق ثم ٌعٌده إلٌه سبحانه إن ذلك علٌه أي ألم ٌروا وٌ

( قل أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  سٌرا فً األرض وانظروا كٌؾ أي عن 4ٔسبحانه سهل ٌسٌر )

امة إنه سبحانه على كل كٌفٌة إبداعه وصنعه لخلقه جمٌعاً ثم سبحانه ٌنشؤ النشؤة األخرى وهو البعث ٌوم القٌ

 ( .ٕٓشًء قادر قدٌر سبحانه عز وجل )

ًَ  َما اْتلُ "  كَ  أُوِح ٌْ بَلةَ  َوأَقِمِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  إِلَ بَلةَ  إِنَّ  الصَّ ُ  أَْكَبرُ  هللاَِّ  َولَِذْكرُ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َتْنَهى الصَّ
ْعلَمُ  َوهللاَّ ٌَ 

 تالعنكبو"  (٘ٗ) َتْصَنُعونَ  َما

اتل أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  اتل أي اقرأ ما ٌنزل علٌك من هللا سبحانه من الكتاب أي القرآن 

الكرٌم وأقم الصبلة فإنها تنهى عن الفحشاء أي كل فعل ال ٌرضى عنه هللا عز وجل والمنكر كل فعل ٌنكره 

د هللا عز وجل ولذكر هللا أكبر أي قراءة من عنوٌحرمه اإلسبلم وما أنزل على النبً صلى هللا علٌه وسلم 

القرآن الكرٌم سواء فً أي مقام أو فً الصبلة أكبر وأعظم مما دونه من أفعال ال ٌرضى عنها هللا عز وجل 

 ( .٘ٗوسبحانه علٌم بما ٌفعله وٌصنعه عباده )

ا"  ٌَّايَ  َواِسَعة   أَْرِضً إِنَّ  آََمُنوا الَِّذٌنَ  ِعَباِديَ  ٌَ  العنكبوت"  (ٙ٘) ُدونِ َفاْعبُ  َفإِ

ٌا عبادي وقوله ٌا عبادي هذا النداء للتقرٌب والرحمة بالعباد جمٌعاً ومنهم المإمنون إن أرضً أي ملكً 

 ( .ٙ٘واسع فإٌاي أي ال ؼٌري وال سواي ٌعبد فاعبدون وبدأت اآلٌة بـ ٌا عبادي وانتهت فاعبدون )
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الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا َوالَِّذٌنَ "  ُهمْ  الصَّ َبنَّ  أَْجرُ  نِْعمَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري ُؼَرًفا اْلَجنَّةِ  ِمنَ  لَُنَبوِّ

ِهمْ  َوَعلَى َصَبُروا الَِّذٌنَ ( 4٘) اْلَعاِملٌِنَ  لُونَ  َربِّ َتَوكَّ  العنكبوت"  (4٘) ٌَ

العلٌا وؼرفاً أي نعلً مكانتهم فً درجات الجنة  والذٌن آمنوا باهلل سبحانه وعملوا األعمال الصالحة لنبوبنهم

تجري من تحتها األنهار خالدٌن أي باقٌن فٌها نعم أي جزاء عملهم فنعم أي حسن وفضل وجزاءه أجر 

 ( .4٘( وذلك لصبرهم وتكلهم على هللا عز وجل )4٘عملهم )

َماَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسؤَْلَتُهمْ  َولَبِنْ  "  قُولُنَّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  رَ َوَسخَّ  َواأْلَْرضَ  السَّ ٌَ ُ  لَ
 العنكبوت"  (ٔٙ) ٌُْإَفُكونَ  َفؤَنَّى هللاَّ

مر فٌكون قوال سولبن سؤلتهم أي عن المإمنٌن من خلق السموات واألرض وسخر أي ذلل وأخضع الشم

كلمة إفك أي  هً منالرد هللا سبحانه وتعالى فؤنى ٌإفكون أي فؤنى أي أٌن ٌإفكون أي أٌن حدٌثهم ٌإفكون و

ٌث متناقض ال صحة فٌه أو ٌعٌبه الكثٌر فؽٌر المإمنٌن دحدٌث وقول بدون دلٌل أو وجه حق فٌه أو ح

 ( .ٌٔٙعلمون الحق ومتٌقنٌن به ولكنهم لتكبرهم ٌعملون ؼٌر ما تكن فً صدورهم من حق )

 " ُ
ْبُسطُ  هللاَّ ْزقَ  ٌَ ْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  ٌََشاءُ  لَِمنْ  الرِّ ٌَ ء   بُِكلِّ  هللاََّ  إِنَّ  لَهُ  َو ًْ لَ  َمنْ  َسؤَْلَتُهمْ  َولَبِنْ ( ٕٙ) َعلٌِم   َش  ِمنَ  َنزَّ

َماءِ  ا َماءً  السَّ ٌَ قُولُنَّ  َمْوتَِها َبْعدِ  ِمنْ  اأْلَْرضَ  بِهِ  َفؤَْح ٌَ ُ  لَ
ِ  اْلَحْمدُ  قُلِ  هللاَّ ْعقِلُونَ  اَل  أَْكَثُرُهمْ  َبلْ  هلِلَّ  العنكبوت"  (ٖٙ) ٌَ

ي ٌسهل طلب الحصول عل الرزق لمن ٌرٌد من عباده وٌقدر أي ٌقلل لعلمه سبحانه ما ٌنفع فسبحانه ٌبسط أ

فٌه خٌر لهم وؼٌره ما ٌقومه إذا قدر علٌه رزقه فسبحانه بكل خلق علٌم بهم وعلٌم بما واإلنسان إذا أؼناه 

أي  بعد موتها( ولبن سؤلتهم عن من منز ل الماء من السماء فؤصاب به األرض أي انبت به األرض ٕٙ)

اإلنبات فٌها فٌقولون هللا عز وجل فقل لهم ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  الحمد هلل على أنكم تعلمون ذلك 

بل أكثر الناس ال ٌعقلون أي ٌتفكرون بعقولهم فً خلق السموات األرض ما فٌها وما علٌها ظاهرها وباطنها 

(ٖٙ. ) 

اةُ  َهِذهِ  َوَما"  ٌَ ْنٌَ  اْلَح ارَ  َوإِنَّ  َولَِعب   لَْهو   إاِلَّ  االدُّ ًَ  اآْلَِخَرةَ  الدَّ َوانُ  لَِه ٌَ ْعلَُمونَ  َكاُنوا لَوْ  اْلَح  العنكبوت"  (ٗٙ) ٌَ

أكثر الناس تلهو بها ألن هذه هً قٌمة الحٌاة الدنٌا عند هللا عز وجل أي الحٌاة الدنٌا إال لهو ولعب لهو ألن 

عند هللا عز وجل ما هً إال لهو ولعب ففٌها ٌلهو أي ٌتلهى ؼٌر  فً بداٌة اآلٌة قوله وما هذه أي قٌمتها

المإمنٌن بما فٌها من أمور تشؽله وتبعده عن هللا عز وجل وقوله سبحانه إال لهو ولعب أي ال قٌمة للحٌاة 

ً الدنٌا عند هللا سبحانه وتعالى فهً كاللعبة والتسلٌة التً ٌتلهى بها صؽار االطفال وأن الدار اآلخرة له

 ( .ٗٙالحٌوان أي حٌاة الدنٌا واآلخرة فٌها إذا كانوا ٌعلمون ذلك )

ُهمْ  فٌَِنا َجاَهُدوا َوالَِّذٌنَ  " نَّ ٌَ َ  َوإِنَّ  ُسُبلََنا لََنْهِد
 العنكبوت"  (4ٙ) اْلُمْحِسنٌِنَ  لََمعَ  هللاَّ

اد ال سمعه وال رٌاء فٌه أي الذٌن جاهدوا فٌنا أي جهاد فً سبٌل هللا بالنفس والمال وكلمة الحق فٌنا أي جه

أي لنبٌن لهم سبلنا أي طرٌق التوحٌد الذي جزاءه ٌعم الدنٌا وجنة اآلخرة خالصاً لوجه هللا عز وجل لنهدٌنهم 

 ( .4ٙوأن هللا سبحانه وتعالى مع المحسنٌن أي العابدٌن الحامدٌن القانتٌن المتٌقن المإمن باهلل عز وجل )

ِ  َفُسْبَحانَ "  َماَواتِ  فًِ اْلَحْمدُ  َولَهُ ( 2ٔ) ُتْصبُِحونَ  َوِحٌنَ  ْمُسونَ تُ  ِحٌنَ  هللاَّ ا َواأْلَْرِض  السَّ ًٌّ  ُتْظِهُرونَ  َوِحٌنَ  َوَعِش

 الروم"  (4ٔ)

أن له سبحانه الحمد والشكر فً السموات السبع واألراضً السبع واآلٌة فٌها جمع بٌن المساء والصباح 

ضر على اإلنسان الحمد الشكر الصبلة هلل عز جحل فً هذه واآلٌة جمعت بٌن الظهٌرة والعشاء فوجب وح

 ( .4ٔاألوقات خاصة وفً كل األوقات عامة )

 



٘ٓ 

 

اتِهِ  َوِمنْ "  ٌَ َها لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آَ ٌْ َنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ ةً  َب ات   َذلِكَ  فًِ إِنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّ ٌَ  م  لَِقوْ  آَلَ

ُرونَ  َتَفكَّ اتِهِ  َوِمنْ ( ٕٔ) ٌَ ٌَ َماَواتِ  َخْلقُ  آَ ات   َذلِكَ  فًِ إِنَّ  َوأَْلَوانُِكمْ  أَْلِسَنتُِكمْ  َواْختبَِلؾُ  َواأْلَْرِض  السَّ ٌَ  لِْلَعالِِمٌنَ  آَلَ

اتِهِ  َوِمنْ ( ٕٕ) ٌَ لِ  َمَناُمُكمْ  آَ ٌْ َهارِ  بِاللَّ ات   َذلِكَ  ًفِ  إِنَّ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َواْبتَِؽاُإُكمْ  َوالنَّ ٌَ ْسَمُعونَ  لَِقْوم   آَلَ  الروم"  (ٖٕ) ٌَ

أنفسهم أزواجاً للسكن إلٌها أي من البراهٌن والعبلمات الدالة على وحدانٌته سبحانه أن خلق لبنً آدم من 

والراحة والطمؤنٌنة بها وجعل بٌنهما المودة أي الود والعطؾ والرحمة ففً ذلك آٌات لمن ٌتفكر فً خلقه 

السبع  ناألراضٌو( ومن آٌاته أي البراهٌن الدالة على وجوده سبحانه خلق السموات السبع ٕٔسبحانه )

واختبلؾ ألسنتكم أي نجد اللؽات الكثٌرة الذي ٌتكلم بها الناس والشعوب وألوانكم أي نجد األبٌض واألسمر 

اته منامكم باللٌل أي ما ( ومن إٌٓٗ)وؼٌره ففً ذلك عبلمات لهداٌة العالمٌن لعبادة هللا عز وجل سبحانه 

ترونه عند نومكم من خٌر وفضل كبشارة لكم وبالنهار كذلك وابتؽاإكم أي طلبكم من فضله أي من خٌره 

 ( .ٖٕوكرمه وطٌب ما عنده ففً ذلك آٌات لقوم ٌسمعون أي ما ٌسمعون من وعن الحق سبحانه وتعالى )

ْبَدأُ  الَِّذي َوُهوَ "  هِ  أَْهَونُ  َوُهوَ  ٌُِعٌُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  ٌَ ٌْ َماَواتِ  فًِ اأْلَْعلَى اْلَمَثلُ  َولَهُ  َعلَ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ  َواأْلَْرِض  السَّ

 الروم"  (2ٕ) اْلَحِكٌمُ 

وسبحانه جل جبلله خلق الخلق وكما بدأه ٌعٌده كما كان فً أول أمره وهو أهن علٌه أي أٌسر وأسهل علٌه 

أي فً كماله ومقامه وعلو ذاته فً علٌاءه سبحانه عزٌز رحٌم بنا سبحانه ذلك وله سبحانه المثل األعلى 

 ( .2ٕوبعباده فسبحانه رب السموات واألرض وملٌكهما )

ٌنِ  َوْجَهكَ  َفؤَقِمْ "  ِ  فِْطَرةَ  َحنًٌِفا لِلدِّ َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَّتًِ هللاَّ ٌْ ٌنُ  َذلِكَ  هللاَِّ  لَِخْلقِ  َتْبِدٌلَ  اَل  َعلَ مُ  الدِّ ٌِّ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  اْلَق

ْعلَُمونَ  اَل  النَّاسِ   الروم"  (ٖٓ) ٌَ

فؤقم وجهك أي أقم والفاء بعد األلؾ تدل على قوة األمر والتنبٌه الشدٌد علٌه وأقم أي تكن وجهتك للدٌن 

سٌدنا إبراهٌم الحنفٌة وتكن وجهتك الكعبة المشرفة فهذه  رسالة حنٌفا أي الدٌن اإلسبلمً وعلى ملة وهً

إذا ترك الطفل بدون توجٌه من أبٌه أو أمه أو أقاربه لصار هللا أي نشبة هللا عز وجل لخلقه بمعنى  فطرت

ونشؤ بٌن الناس علٌها ال تبدٌل أي ال تؽٌر على ذلك الهدى والدٌن اإلسبلمً فسبحانه الذي فطره أي تربى 

من الناس ال ٌعلمون وٌعقلون عن  لخلقه سبحانه ذلك الدٌن القٌم أي ذو المكانة والشؤن العظٌم ولكن كثٌر

 ( .ٖٓذلك )

اتِهِ  َوِمنْ "  ٌَ ٌَاحَ  ٌُْرِسلَ  أَنْ  آَ َرات   الرِّ ٌُِذٌَقُكمْ  ُمَبشِّ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُؽوا بِؤَْمِرهِ  اْلفُْلكُ  َولَِتْجِريَ  َرْحَمتِهِ  ِمنْ  َولِ

 الروم"  (ٙٗ) َتْشُكُرونَ 

الرٌاح مبشرات أي تبشره للناس بنزول الماء من السماء ولٌذٌقكم أي ٌمن علٌكم ومن آٌاته سبحانه ارسال 

نسٌر السفن فً البحر بؤمره سبحانه ولتبتؽوا أي تطلبوا من فضله الواسع لعلكم به من رحمته سبحانه ول

 ( .ٙٗسبحانه تشكرون وتحمدوه على نعمه سبحانه علٌكم )

ٌَاتُ  تِْلكَ ( ٔ) الم"  بَلةَ  ٌُقٌُِمونَ  الَِّذٌنَ ( ٖ) لِْلُمْحِسنٌِنَ  َوَرْحَمةً  ُهًدى( ٕ) َحِكٌمِ الْ  اْلِكَتابِ  آَ ٌُْإُتونَ  الصَّ َكاةَ  َو  َوُهمْ  الزَّ

ِهمْ  ِمنْ  ُهًدى َعلَى أُولَبِكَ ( ٗ) ٌُوقُِنونَ  ُهمْ  بِاآْلَِخَرةِ   لقمان"  (٘) اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُولَبِكَ  َربِّ

( أي آٌات الكتاب الحكٌم وهو القرآن ٔجاز ببلؼً فً القرآن الكرٌم )الم وفواصل الحروؾ تشٌر إلى إع

( فهم الذٌن ٌإدون الصبلة والزكاة ٌٖة والرحمة من رب العالمٌن لعباده المحسنٌن )( معه الهدإالكرٌم )

ا ( فهم على نور وهداٌة من رب العالمٌن وهم المفلحون أي الفابزون بنعٌم الدنٌٗوبٌوم القٌامة ٌإمنون )

 ( .٘وجنة اآلخرة )
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َماَواتِ  َخلَقَ "  رِ  السَّ ٌْ ًَ  اأْلَْرِض  فًِ َوأَْلَقى َتَرْوَنَها َعَمد   بَِؽ ة   ُكلِّ  ِمنْ  فٌَِها َوَبثَّ  بُِكمْ  َتِمٌدَ  أَنْ  َرَواِس  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا َدابَّ

َماءِ   لقمان"  (ٓٔ) َكِرٌم   َزْوج   ُكلِّ  ِمنْ  فٌَِها َفؤَْنَبْتَنا َماءً  السَّ

فسبحانه خلق السمات بدون عمد أي عمدان تحمل علٌها ونرى ذلك فوقنا فسبحانه خلق السماء ببل عمد 

واع كثٌرة من األنعام والدواب وأنزل نخلق سبحانه الجبال فً األرض لكً ال تمٌل األرض بنا وخلق فٌها أ

 ( .ٌٓٔه )سبحانه الماء فؤنبت به لنا من كل األنواع زوج كرٌم أي طٌب الطعم ال خبث ف

ا"  ٌَ  ًَّ َها ُبَن ة   ِمْثَقالَ  َتكُ  إِنْ  إِنَّ َماَواتِ  فًِ أَوْ  َصْخَرة   فًِ َفَتُكنْ  َخْرَدل   ِمنْ  َحبَّ ؤْتِ  اأْلَْرِض  فًِ أَوْ  السَّ ُ  بَِها ٌَ
َ  إِنَّ  هللاَّ

 هللاَّ

ًَّ  ٌَا( ٙٔ) َخبٌِر   لَِطٌؾ   بَلةَ  أَقِمِ  ُبَن  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  أََصاَبكَ  َما َعلَى َواْصبِرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروؾِ  َوْأُمرْ  الصَّ

 لقمان"  (2ٔ) اأْلُُمورِ 

أي تكن مثقال حبة أي أقل القلٌل من واآلٌة توجٌه من لقمان علٌه السبلم البنه وهو ٌعظه ٌا بنً إنها تك 

صخرة أو فً السموات أو األرض  حبة خردل والخردل نوع من أنواع بذور النباتات صؽٌر جداً فتكن فً

الصبلة وأمر  م( ٌا بنً أقٙٔفٌؤت بها هللا سبحانه وتعالى فسبحانه لطٌؾ بعباده خبٌر بما ٌعملون )

بالمعروؾ أي بطاعة هللا عز وجل وحث الناس على ذلك واعدل ما استطعت بٌنهم وإنه عن المنكر أي نهً 

أصبر أي تحمل واحتسب ما ألحق بك ففً  و بحانه وتعالىوحث الناس عن البعد عن ما ال ٌرضً عنه هللا س

ذلك من عزم األمور أي أصحاب ذلك من أصحاب الهمم العالٌة والقوة فً تحمل ما لحق بهم كؤولً العزم من 

 الرسل واألنبٌاء والصالحٌن .

ِ  إِلَى َوْجَههُ  ٌُْسلِمْ  َوَمنْ "   لقمان"  (ٕٕ) اأْلُُمورِ  َعاقَِبةُ  هللاَِّ  َوإِلَى اْلُوْثَقى ْرَوةِ بِاْلعُ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ُمْحِسن   َوُهوَ  هللاَّ

ومن ٌسلم وجهه أي ٌسلم معنى ٌسلم فسلم أمره ومفوض أمره إلى هللا عز وجل هو محسن أي مإمن متٌقن 

بما ٌفعل فقد أي استمسك بالعرة الوثقى والعروة أي طرؾ من حبل فقد استمسك بطرؾ من حبل من هللا عز 

والطرؾ اآلخر بٌد هللا سبحانه وتعالى والعروة الوثقى أي حبل هللا عز وجل المتٌن الذي ال ٌنقطع ال وجل 

ٌضٌع من ٌمسك به والتعبٌر مجازي والمقصد هو نور وهدى هللا عز وجل وإلى هللا سبحانه وتعالى عاقبة 

 ( .ٕٕاألمور أي مآل األمور )

َما َولَوْ "  هُ  َواْلَبْحرُ  أَْقبَلم   َرة  َشجَ  ِمنْ  اأْلَْرِض  فًِ أَنَّ ُمدُّ ِ  َكلَِماتُ  َنفَِدتْ  َما أَْبُحر   َسْبَعةُ  َبْعِدهِ  ِمنْ  ٌَ  َعِزٌز   هللاََّ  إِنَّ  هللاَّ

 لقمان"  (4ٕ) َبِصٌر   َسِمٌع   هللاََّ  إِنَّ  َواِحَدة   َكَنْفس   إاِلَّ  َبْعُثُكمْ  َواَل  َخْلقُُكمْ  َما( 2ٕ) َحِكٌم  

اء األرض من شجرة أقبلم أي فروعها وجذوعها صنعت منها أقبلم والبحر وسبعة أبحر ولو أنما أ فً كل أنح

أخرى تمد تلك األقبلم بمدد أي تكن أحباراً لتلك األقبلم ما نفذت أي ال تنهً كبلم هللا عز وجل فسبحانه العلٌم 

مثل خلق نفس ( فما خلق اإلنسان وال بعثه إال 2ٕالسموات واألرض فسبحانه عزٌز حكٌم ) هسع علمو

 ( .4ٕواحده وبعثها فسبحانه سمٌع بصٌر )

 " ُ
َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ َنُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ ٌْ ام   ِستَّةِ  فًِ َب ٌَّ

ً   ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  لَُكمْ  َما اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  أَ  َولِ

ُرونَ  أََفبَل  َشفٌِع   َواَل  َماءِ  ِمنَ  اأْلَْمرَ  رُ ٌَُدبِّ ( ٗ) َتَتَذكَّ ْعُرجُ  ُثمَّ  اأْلَْرِض  إِلَى السَّ هِ  ٌَ ٌْ ْوم   فًِ إِلَ  َسَنة   أَْلؾَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  ٌَ

ا ونَ  ِممَّ بِ  َعالِمُ  َذلِكَ ( ٘) َتُعدُّ ٌْ َهاَدةِ  اْلَؽ ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  َوالشَّ  السجدة"  (ٙ) الرَّ

ام ثم استوى أي على على العرش عرش الرحمن فسبحانه خلق السموات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌ

لٌكم وٌرعاكم ال بحانه وتعالى مالكم أي لٌس لكم من دونه أي ؼٌره من ولً أي مولى ٌسبذاته وعلو ٌلٌق 

( فسبحانه ٌدبر األمر أي ٌسٌر وٌحكم ٗشفٌع أي صاحب الشفاعة لكم أفبل تتذكرون أي تتفكرون وتعتبرون )

ٌوم كان مقداره  ىلسماء ثم ٌعرج إلٌه أي ٌصعد إلٌه فارض والمبلبكة والرسل فً األمر أي أقدار العباد واأل
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عنا والشهادة أي ؼاب ( فسبحانه عالم الؽٌب أي ما ٘ألؾ سنة مما تعدون أي تحسبون فً حساباتكم )

 ( .ٙ) العزٌز صاحب العزة والمكانة العالٌة الرحٌم بنا وبسابر خلقه جمٌعاً الحاضر بنا وما علمناه فسبحانه 

َما"  اتَِنا ٌُْإِمنُ  إِنَّ ٌَ َ ُروا إَِذا الَِّذٌنَ  بِآ وا بَِها ُذكِّ ًدا َخرُّ ُحوا ُسجَّ ِهمْ  بَِحْمدِ  َوَسبَّ ْسَتْكبُِرونَ  اَل  َوُهمْ  َربِّ  السجدة"  (٘ٔ) ٌَ

أو  ماتهمأي أن ما ٌإمن بآٌاته سبحانه الذٌن هم إذا ذكروا بها أي تلٌت علٌهم خروا سجداً أي نزلوا بها 

جباههم أو رإوسهم إلى األرض سجداً هلل سبحانه وتعالى وسبحوا بحمد ربهم وبنعمه فهم ال ٌستكبرون أي 

 ٌتكبرون وٌفخرون بؤنفسهم عن السجود هلل عز وجل .

ًَ  َما َنْفس   َتْعلَمُ  َفبَل  "  ةِ  ِمنْ  لَُهمْ  أُْخفِ ٌُن   قُرَّ ْعَملُونَ  َكاُنوا بَِما َجَزاءً  أَْع  جدةالس"  (2ٔ) ٌَ

فبل تعرؾ وال ترى نفس أي إنسان ما أخفً وؼاب عنها من قرة أعٌن أي ما تقر تفرح وتسعد وتهنا وتنعم 

 ( .2ٔبه العٌن من أمور طٌبة وخٌره ذلك جزاء أي أجر بما كانوا ٌعملون من أعمال صالحة )

َ  ُجوٌَرْ  َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنة   أُْسَوة   هللاَِّ  َرُسولِ  فًِ لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ " 
ْومَ  هللاَّ ٌَ  األحزاب"  (ٕٔ) َكثًٌِرا هللاََّ  َوَذَكرَ  اآْلَِخرَ  َواْل

ا فً لقد كان لكم أي للمإمنٌن فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  أسوة حسنة أي قدوة حسنة طٌبة ٌقتاد به

رة وذلك لمن كان ورضوان اآلخ وجنةم الدنٌا ٌعكافة األمور الدنٌا لتسعد ونهنؤ بها وٌكون مالنا كما هو ن

ٌرجوا أي ٌبتؽً رضا اله عز وجل عنه والنجاة من الٌوم اآلخر وهو ٌوم القٌامة ذكر هللا كثٌراً أي فً 

 .الصبلة وكافة العبادات المفروضة منها من هللا عز وجل والسنة منه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

ا"  َها ٌَ ٌُّ َ  اْذُكُروا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ
 األحزاب"  (ٕٗ) َوأَِصٌبًل  ُبْكَرةً  َوَسبُِّحوهُ ( ٔٗ) َكثًٌِرا ْكًراذِ  هللاَّ

( وسبحوه سبحانه بكرة فً الصباح وأصٌبلً ٔٗأي ٌا أٌها المإمنون اذكروا وسبحوا هللا قوالً وعمبلً كثٌراً )

 فً المساء .

ُتُهمْ "  ٌَّ ْومَ  َتِح ْلَقْوَنهُ  ٌَ  األحزاب"  (ٗٗ) ًماَكِرٌ أَْجًرا لَُهمْ  َوأََعدَّ  َسبَلم   ٌَ

تحٌتهم أي تحٌة المإمنون عندما تصعد أرواحهم الطٌبة الزكٌة بالسبلم وسبحانه أعد لهم أجراً كرٌماً أي أجر 

 ( .ٕٗهنٌبا ٌسعدون به وهو الجنة )

ا"  ًٌ  األحزاب"  (ٙٗ) ُمنًٌِرا َوِسَراًجا بِإِْذنِهِ  هللاَِّ  إِلَى َوَداِع

ة والموعظة الحسنة بإذنه سبحانه وسراجاً منٌراً أي كالنجم المضًء شدٌد أي داعً إلى هللا عز وجل بالحكم

 ( .ٙٗالضوء األبٌض الذي ٌهتدي به الناس )

َ  إِنَّ " 
ًِّ  َعلَى ٌَُصلُّونَ  َوَمبَلبَِكَتهُ  هللاَّ بِ ا النَّ َها ٌَ ٌُّ هِ  َصلُّوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ  األحزاب"  (ٙ٘) َتْسلًٌِما َوَسلُِّموا َعلَ

ن على سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  وأمر للذٌن آمنوا أن وسبحان هللا عز وجل والمبلبكة ٌصلف

ٌصلوا علٌه وأن ٌسلموا علٌه تسلٌماً وذلك كحال قولهم ) اللهم صلً على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  

 تعالى ( .تسلٌماً كثٌراً طٌباً مباركاً فٌه ٌا رب العالمٌن ٌا هللا سبحانه و

ا"  َها ٌَ ٌُّ قُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ْؽفِرْ  أَْعَمالَُكمْ  لَُكمْ  ٌُْصلِحْ  (2ٓ) َسِدًٌدا َقْواًل  َوقُولُوا هللاََّ  اتَّ ٌَ َ  ٌُِطعِ  َوَمنْ  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َو
 هللاَّ

 األحزاب"  (2ٔ) َعِظًٌما َفْوًزا َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسولَهُ 
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ا هللا أي اعبدوه حق عبادته واعرفوا حقه علٌكم وقولوا قوالً سدٌداً أي قبلً عدالً أي ٌا أٌها المإمنون اتقو

( ٌصلح لكم أعمالكم أي ٌجعلها خالصة له سبحانه من كل سمعه أو 2ٓ ونعمه علٌكم )صابباً حقاً فً فضل هللا

لدنٌا والجنة فً رٌاء وٌؽفر ذنوبكم ومن ٌطع قول هللا عز وجل ورسوله فذلك هو الفوز العظٌم هو نعٌم ا

 ( .2ٔاآلخرة )

ِ  اْلَحْمدُ "  َماَواتِ  فًِ َما لَهُ  الَِّذي هلِلَّ ْعلَمُ ( ٔ) اْلَخبٌِرُ  اْلَحِكٌمُ  َوُهوَ  اآْلَِخَرةِ  فًِ اْلَحْمدُ  َولَهُ  اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ  َما ٌَ

لِجُ  ْخُرجُ  َوَما اأْلَْرِض  فًِ ٌَ ْنِزلُ  َوَما ِمْنَها ٌَ َما ِمنَ  ٌَ ْعُرجُ  َوَما ءِ السَّ ِحٌمُ  َوُهوَ  فٌَِها ٌَ  سبؤ"  (ٕ) اْلَؽفُورُ  الرَّ

( فسبحانه ٌعلم ما ٌلج فً ٔفسبحانه له الحمد فً السموات واألرض وفً اآلخرة فسبحانه الحكٌم الخبٌر )

األرض أي ما تحوٌه األرض فً باطنها وما ٌتحرك داخلها وما ٌخرج منها من ثروات وكنوز وزرع وما 

السماوات من ماء ومبلبكة وأرزاق للعباد وما ٌعرج فٌها أي ٌتحرك فٌها من مبلبكة وأرواح وكل ٌنزل من 

 ( .ٕ) رشًء فسبحانه الرحٌم الؽفو

ْجِزيَ "  ٌَ الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  لِ  األحزاب"  (ٗ) َكِرٌم   َوِرْزق   َمْؽفَِرة   لَُهمْ  أُولَبِكَ  الصَّ

ب األعمال الصالحة أن لهم مؽفرة من هللا عز وجل ورزق كرٌم أي طٌب حبلل أي جزاء المإمنون أصحا

 ( .ٌٗرضً هللا سبحانه ورسوله هللا صلى هللا علٌه وسلم )

ٌََرى"  كَ  أُْنِزلَ  الَِّذي اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذٌنَ  َو ٌْ ْهِدي اْلَحقَّ  ُهوَ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَ ٌَ  سبؤ"  (ٙ) دِ اْلَحِمٌ اْلَعِزٌزِ  ِصَراطِ  إِلَى َو

أي الذٌن أوتوا العلم من أهل الكتاب الذي أنزل إلٌك وهو القرآن الكرٌم فهو من عند هللا عز وجل وٌعرفون 

أنه هو الحق الذي ال شك فٌه فهو هداٌة وإلى صراط أي طرٌق نور هللا عز وجل العزٌز سبحانه الحمٌد على 

 ( .ٙما خلق فً السموات واألرض )

ْبُسطُ  ًَربِّ  إِنَّ  قُلْ "  ْزقَ  ٌَ َشاءُ  لَِمنْ  الرِّ ْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  ٌَ ٌَ ء   ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َوَما لَهُ  َو ًْ رُ  َوُهوَ  ٌُْخلِفُهُ  َفُهوَ  َش ٌْ اِزقٌِنَ  َخ  الرَّ

 سبؤ"  (4ٖ)

أي ربً ٌبسط أي ٌسهل طلب الحصول علٌه وٌرزق من ٌرٌد وٌختار وٌشاء من عباده المإمنٌن وٌقدر أي 

علٌهم وما أنفقتم أي تصدقتم لوجه هللا عز وجل فسبحانه ٌخلفه أي ٌجعله عمبلً طٌباً لمن ٌخلؾ ٌقلل وٌشد 

كان أبوهما صالحاً ( فكان لصالح األبوٌن خلؾ لهما و )اإلنسان من ذرٌته من بعده كما كان فً سورة الكهؾ 

 ( .4ٖوأحسن الرزقٌن )تهما وسبحانه خٌر ٌللؽبلمٌن الٌتٌمٌن فكان لصالح عمل أبوٌهم خلؾ لهما وذر

ِ  اْلَحْمدُ "  َماَواتِ  َفاِطرِ  هلِلَّ ِزٌدُ  َوُرَباعَ  َوُثبَلثَ  َمْثَنى أَْجنَِحة   أُولًِ ُرُسبًل  اْلَمبَلبَِكةِ  َجاِعلِ  َواأْلَْرِض  السَّ  َما اْلَخْلقِ  فًِ ٌَ

َشاءُ  َ  إِنَّ  ٌَ
ء   ُكلِّ  َعلَى هللاَّ ًْ ْفَتحِ  َما( ٔ) َقِدٌر   َش ٌَ  ُ

 ِمنْ  لَهُ  ُمْرِسلَ  َفبَل  ٌُْمِسكْ  َوَما لََها ُمْمِسكَ  َفبَل  َرْحَمة   ِمنْ  اسِ لِلنَّ  هللاَّ

ا( ٕ) اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ  َبْعِدهِ  َها ٌَ ٌُّ ِ  نِْعَمةَ  اْذُكُروا النَّاسُ  أَ ُكمْ  هللاَّ ٌْ رُ  َخالِق   ِمنْ  َهلْ  َعلَ ٌْ ْرُزقُُكمْ  هللاَِّ  َؼ َماءِ  ِمنَ  ٌَ  السَّ

 فاطر"  (ٖ) ُتْإَفُكونَ  َفؤَنَّى ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َواأْلَْرِض 

فسبحانه له الحمد فاطر أي خالق من الفطرة أي لم ٌعرفها أحد من قبل على ذلك النشؤ أو الشكل الذي ٌعرفان 

ز وجل ألنبٌابه ورسله المرسلٌن بهما أي السموات واألرض فقد جعل سبحانه المبلبكة رسبلً أي بٌن هللا ع

أولً أصحاب األجنحة منهم المثنى الثبلث والرباع وأكثر ال ٌعلمهم إال هو سبحانه ٌزٌد فً الخلق ما  منهمف

( ما ٌفتح أي ما ٌنعم به هللا عز جل للناس من رحمة ومؽفرة فبل ٌٔشاء فسبحانه على كل شًء قدٌر )

نعم أحد علٌهم رحمته أن ممسك لها أي ال ٌمنعه أحد عن ذلك ما ٌمسك أو ٌمنع عن أحد فبل مرسل له أي ٌ

أي نعمه الكثٌر ( ٌا أٌها الناس اذكروا أي أقروا نعمة هللا علٌكم ٕمنعها عنهم فسبحان العزٌز العلٌم الحكٌم )
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علٌكم فهل من خالق ٌرزقكم من السماء واألرض فسبحانه ال إله إال هو سبحانه عز وجل فؤنى تإفكون فؤنى  

 ( .ٖلتوحٌد به سبحانه عز وجل )أي أٌن تحتمون بقولكم وتنصدون عن ا

ء   ِمْنهُ  ٌُْحَملْ  اَل  ِحْملَِها إِلَى ُمْثَقلَة   َتْدعُ  َوإِنْ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزرُ  َواَل "  ًْ َما قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َش  الَِّذٌنَ  ُتْنِذرُ  إِنَّ

ْخَشْونَ  ُهمْ  ٌَ بِ  َربَّ ٌْ بَلةَ  َوأََقاُموا بِاْلَؽ ىتَ  َوَمنْ  الصَّ َما َزكَّ ى َفإِنَّ َتَزكَّ  فاطر"  (4ٔ) اْلَمِصٌرُ  هللاَِّ  َوإِلَى لَِنْفِسهِ  ٌَ

وال تزر أي تتحمل وازرة أي نفس وزر أي ذنب نفس أخرى وإن تدع أي تنادي نفس مثقلة أي محملة 

ا منربها إبذنوبها ال ٌحمل أ ال ٌخفؾ من حملها من أحد ولو كان ذا قربى أي إذا كان من ٌحمل بدالً منها أقا

تزكى فإنما ٌتزكى وٌتصدق لنفسه  تنذر أي تبلػ الذٌن ٌخشون ربهم بالؽٌب أي ٌتقونه وأقاموا الصبلة ومن

 ( .4ٔوعلى نفسه وإلى هللا سبحانه المصٌر أي الرجوع )

َوابِّ  النَّاسِ  َوِمنَ "  َما َكَذلِكَ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِؾ   َواأْلَْنَعامِ  َوالدَّ ْخَشى إِنَّ ٌَ  َ
َ  إِنَّ  اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ

 َؼفُور   َعِزٌز   هللاَّ

 فاطر"  (4ٕ)

ومن الناس والدواب واألنعام مختلؾ فً األلوان األشكال كذلك إنما أشد خشٌة عباده هللا عز وجل هم العلماء 

و الفضاء فالعلوم األرض وعلوم الفلك  فً اآلخرة وعلوم الكون وما فً باطنوذلك لعلمهم بعلوم الدنٌا وما 

الكونٌة والدنٌوٌة ال ؼنى عنها مثل العلوم الشرعٌة فٌعرفون حقا وٌقٌناً أن من خلق كل ذلك هو إله واحد 

 ( .4ٕوهو سبحانه عز وجل هللا ال إله إال هو )

ْتلُونَ  الَِّذٌنَ  إِنَّ "  ِ  ِكَتابَ  ٌَ بَلةَ  َوأََقاُموا هللاَّ ا َوأَْنَفقُوا الصَّ ا مْ َرَزْقَناهُ  ِممَّ ةً  ِسّرً ٌَ ( 4ٕ) َتُبورَ  لَنْ  تَِجاَرةً  ٌَْرُجونَ  َوَعبَلنِ

ُهمْ  ٌَ ٌَُوفِّ ِزٌَدُهمْ  أُُجوَرُهمْ  لِ ٌَ هُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َو  فاطر"  (ٖٓ) َشُكور   َؼفُور   إِنَّ

فإن الناس ٌتلون كتاب هللا أي ٌقرأون وٌتدارسون فٌما بٌنهم وعلى ؼٌرهم وأقاموا الصبلة وأنفقوا مما 

هللا عز وجل فً السر أي فً الخفاء وفً العبلنٌة فهم ٌبتؽون وٌرجون تجارة لن تبور أي تخسر رزقهم 

( لٌوفٌهم أي ٌعطٌهم حقوقهم كاملة وٌزٌدهم من 4ٕال بور وال خسارة فٌها )فالتجارة مع هللا تجارة رابحة 

ر على حمدهم له فضله أي من خٌره ونعمه سبحانه وتعالى فسبحانه ؼفور شكور أي ؼفور لعباده شكو

 ( .ٖٓسبحانه وتعالى )

ْدُخلُوَنَها َعْدن   َجنَّاتُ "   فاطر"  (ٖٖ) َحِرٌر   فٌَِها َولَِباُسُهمْ  َولُْإلًُإا َذَهب   ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فٌَِها ٌَُحلَّْونَ  ٌَ

أي  روأي من أعلى درجات الجنات وهً جنات عدن ٌدخلونها أي المإمنون ٌحلون أي ٌتزٌنون فٌها من أسا

 ( .ٖٖحلقات من الذهب واللإلإ ولباسهم أي ثٌابهم فٌها الحرٌر )

َ  إِنَّ " 
بِ  َعالِمُ  هللاَّ ٌْ َماَواتِ  َؼ هُ  َواأْلَْرِض  السَّ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلٌِم   إِنَّ  فاطر"  (4ٖ) الصُّ

علٌم فسبحانه عالم ما ؼاب عنا فً السموات واألرض علٌم بما نخفٌه فً قلوبنا تحت صدورنا فسبحانه ال

(ٖ4. ) 

ُ  ٌَُإاِخذُ  َولَوْ " 
ة   ِمنْ  َظْهِرَها َعلَى َتَركَ  َما َكَسُبوا بَِما النَّاسَ  هللاَّ ُرُهمْ  َولَِكنْ  َدابَّ ى أََجل   إِلَى ٌَُإخِّ  َجاءَ  َفإَِذا ُمَسّمً

َ  َفإِنَّ  أََجلُُهمْ 
 فاطر"  (٘ٗ) َبِصًٌرا بِِعَباِدهِ  َكانَ  هللاَّ

انه الناس بما كسبوا أي بما أذنبوا وعملت ٌداهم ما ترك أي ما بقً على ظهر ولو ٌإاخذ أي ٌحاسب هللا سبح

األرض من دابة أي من مخلوق ولكن ٌإخرهم أي ٌمد فً أجلهم أي أعمارهم إلى أجل مسمى معلوم عنده 
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سبحانه فذلك رحمة بهم لٌتوب التابب منهم وٌرحم هللا من ٌشاء فٌهم فإذا جاء أجلهم أي ساعتهم فسبحان 

 ( .٘ٗ بعباده بصٌراً أي علٌم بؤحوالهم )هللا

ِحٌمِ  اْلَعِزٌزِ  َتْنِزٌلَ ( ٗ) ُمْسَتقٌِم   ِصَراط   َعلَى( ٖ) اْلُمْرَسلٌِنَ  لَِمنَ  إِنَّكَ ( ٕ) اْلَحِكٌمِ  َواْلقُْرآَنِ ( ٔ) ٌس " "  (٘) الرَّ
 ٌس

( وبعدها إنك من ٕلحكٌم )( القرآن أٌس وهذه الكلمة ككلمة ) طه ما أنزلنا علٌك القرآن تشقى ( وٌس )

) وإنك المرسٌن لربما ٌس تعود على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وذلك لتؤكٌد اآلٌة الثالثة وفٌها إنك 

ٌس مثل طه وربما وهللا أعلم أن تكون كلمة ٌس عابده على رسول هللا صلى هللا تؤكٌد على ما قٌل قبلها ؾ 

وثٌن إلٌهم بالرسالة السماوٌة وهً الدٌن اإلسبلمً من عند هللا عز علٌه وسلم ( إنك لمن المرسلٌن أي المبع

( تنزٌل العزٌز الرحٌم أي من عند هللا سبحانه ٗ( على صراط أي طرٌق صحٌح مستقٌم ال عوج فٌه )ٖوجل )

 ( .٘وتعالى )

ًَ  َمَثبًل  لََنا َوَضَربَ "  ًَ  اْلِعَظامَ  ٌُْحًٌِ َمنْ  َقالَ  َخْلَقهُ  َوَنِس لَ  أَْنَشؤََها الَِّذي ٌُْحٌٌَِها قُلْ ( 24) َرِمٌم   َوِه ة   أَوَّ  َوُهوَ  َمرَّ

َجرِ  ِمنَ  لَُكمْ  َجَعلَ  الَِّذي( 24) َعلٌِم   َخْلق   بُِكلِّ  ٌْسَ ( 4ٓ) ُتوقُِدونَ  ِمْنهُ  أَْنُتمْ  َفإَِذا َناًرا اأْلَْخَضرِ  الشَّ  َخلَقَ  الَِّذي أََولَ

َماَواتِ  ْخلُقَ  أَنْ  ىَعلَ  بَِقاِدر   َواأْلَْرضَ  السَّ قُ  َوُهوَ  َبلَى ِمْثلَُهمْ  ٌَ  ٌس"  (4ٔ) اْلَعلٌِمُ  اْلَخبلَّ

من وضرب لنا مثبلً أي سبحانه ضرب أي ذكر لنا مًثبلً أي عظة نسً خلقه أي لم ٌذكر خلقه فسبحانه قال 

ى هللا ( فقل ٌا رسول هللا صل24ٌحً العظام وهً رمٌم أي من ٌعٌد فٌها الروح وهً بالٌة ال حٌاة فٌها )

( فسبحانه جعل 24علٌه وسلم  ٌحٌها وٌعٌد الروح فٌها الذي خلقها أول مرة وسبحانه بكل خلق علٌم )

( أولٌس أي للتعجب ألٌس الذي 4ٓوخلق من الشجر االخضر ناراً أي عند جفافه ٌوقد الناس علٌه طعامهم )

أكثر من ذلك فسبحانه وعلى السموات واألرض بقادر على أن ٌخق مثلهم بلى أي نعم قادر مقتدر  لقخ

 ( .4ٔالخبلق لكل خلقه العلٌم بهم وبؤحواهم وكافة أمورهم )

َما"  ًبا أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ  إِنَّ ٌْ قُولَ  أَنْ  َش ُكونُ  ُكنْ  لَهُ  ٌَ ٌَ ِدهِ  الَِّذي َفُسْبَحانَ ( 4ٕ) َف ٌَ ء   ُكلِّ  َملَُكوتُ  بِ ًْ هِ  َش ٌْ  ُتْرَجُعونَ  َوإِلَ

 ٌس"  (4ٖ)

أي قضاء هللا وقدره إذا أراد لشًء خٌراً أو ؼٌره فكفى باهلل سبحانه وتعالى أن ٌقول له حرفٌن هما إنما أمره 

( فسبحانه الذي بٌده ملكوت 4ٕن للوجه والمآل الذي ٌرٌده سبحانه وتعالى )وكن فبإذنه وسبحانه تعالى ٌك

 ( .4ٖون )كل شًء أي ما فً السموات واألرض وما بٌنهما إلٌه أي كل خلقه إلٌه راجع

ةِ  َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحانَ "  ا اْلِعزَّ ِصفُونَ  َعمَّ ِ  َواْلَحْمدُ ( 4ٔٔ) اْلُمْرَسلٌِنَ  َعلَى َوَسبَلم  ( 4ٓٔ) ٌَ  (4ٕٔ) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  هلِلَّ

 الصافات" 

ق أي سبحانه تنزه وعبل عن كل خلقه جمٌعاً فسبحان رب العزة العزٌز فً قدره وعلو ذاته ومكانته عز ٌلٌ

( أي 4ٓٔبذاته فً علٌابه سبحانه العزٌز عما ٌصفون أي ما ٌصؾ ما ال ٌعرفون قدره سبحانه وتعالى )

( والحمد هلل رب العالمٌن على نعمه الكثٌرة 4ٔٔسبلم ورحمة منا على عبادنا المرسلٌن أي المبعوثٌن )

 ( .4ٕٔعلٌنا )

ْكرِ  ِذي َواْلقُْرآَنِ  ص"   ص"  (ٔ) الذِّ

ى إعجاز ببلؼً فً القرآن الكرٌم ألن القرآن الكرٌم نزل على رسول هللا صلى هللا علٌه ص والحرؾ ٌدل عل

وسلم  وهو ال ٌكتب وال ٌقرأ فهذا إقرار بؤن القرآن الكرٌم من عند هللا عز وجل والقرآن ذي الذكر أي الذكر 

 ( .ٔا )عوذكره الحسن الطٌب المبلبكة مته وبالقراءة والتبلوة فً الصبلة وٌؤنس به وبتبل
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كَ  أَْنَزْلَناهُ  ِكَتاب  "  ٌْ ُروا ُمَباَرك   إِلَ بَّ دَّ ٌَ اتِهِ  لِ ٌَ رَ  آَ َتَذكَّ ٌَ  " ص (4ٕ) اأْلَْلَبابِ  أُولُو َولِ

كتاب أنزلناه إلٌك أي بعثنا به إلٌك ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  مبارك أي مبارك ما فٌه وٌبارك من 

ٌدبروا أي لٌتفكروا فً آٌاته ولٌتذكر أي لٌتفكر وٌتعظ أولوا األلباب قرأه وحفظه وعمل به وتعلم وعلم به ل

 ( .4ٕأي العقول )

هِ  أَْسؤَلُُكمْ  َما قُلْ "  ٌْ  َبْعدَ  َنَبؤَهُ  َولََتْعلَُمنَّ ( 42) لِْلَعالَِمٌنَ  ِذْكر   إاِلَّ  ُهوَ  إِنْ ( 4ٙ) اْلُمَتَكلِّفٌِنَ  ِمنَ  أََنا َوَما أَْجر   ِمنْ  َعلَ

 ص " (44) ِحٌن  

أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ال اسؤلكم أي ال أطلب منكم علٌه أجر أو جزاء وما أنا من المتكلفٌن أي 

( إن هو أي القرآن الكرٌم إال ذكر أي هداٌة 4ٙالمتزاٌدٌن فً أقوالهم دون دلٌل وال تؤكٌد على أقوالهم )

( ولتعلمن أي ستعرفون نبؤه أي 42ق أجمعٌن )طمؤنٌنة وآٌات تذكر الناس وٌطمؤن بها العالمٌن أي الخل

 ( .44خبره وما أخبر به من حقابق كٌوم القٌامة والبعث وؼٌرها من أمور بعد حٌن أي وقت قرٌب )

ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزٌلُ "  ا( ٔ) اْلَحِكٌمِ  اْلَعِزٌزِ  هللاَّ كَ  أَْنَزْلَنا إِنَّ ٌْ ٌنَ  لَهُ  ُمْخلًِصا هللاََّ  َفاْعُبدِ  بِاْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَ  الزمر"  (ٕ) الدِّ

( إنا أنزلنا إلٌك أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه ٔأي تنزٌل الكتاب القرآن الكرٌم من عند هللا العزٌز الحكٌم )

بد هللا وسلم  الكتاب وهو القرآن الكرٌم بالحق أي ما به من أحكام وشرابع للفصل والهداٌة للناس جمٌعاً فاع

 ( .ٕهلل وحده عز وجل )موحداً به سبحانه له الدٌن أي العقٌدة مخلصاً أي 

َماَواتِ  َخلَقَ "  رُ  بِاْلَحقِّ  َواأْلَْرضَ  السَّ لَ  ٌَُكوِّ ٌْ َهارِ  َعلَى اللَّ رُ  النَّ ٌَُكوِّ َهارَ  َو لِ  َعلَى النَّ ٌْ رَ  اللَّ  ُكل   َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ

ْجِري ى أِلََجل   ٌَ  الزمر"  (٘) اْلَؽفَّارُ  اْلَعِزٌزُ  ُهوَ  أاََل  ُمَسّمً

فسبحانه خلق السموات واألرض بالحق أي بحكمة ٌعلمها سبحانه ٌكور اللٌل على النهار وٌكور النهار على 

ؽبلؾ الكرة وهذه حقٌقة علمٌة نراها بؤعٌننا للٌل فً النهار والعكس كؤنهم فً نسٌج واحد كاللٌل أي ٌدخل ا

 ( .٘جل مسمى أي فً مدار معلوم بدقه فسبحانه هو العزٌز الؽفار )وسخر الشمس والقمر كل ٌجري أل

ا قُلْ "  قُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  ِعَبادِ  ٌَ ُكمْ  اتَّ ا َهِذهِ  فًِ أَْحَسُنوا لِلَِّذٌنَ  َربَّ ٌَ ْن ِ  َوأَْرضُ  َحَسَنة   الدُّ َما َواِسَعة   هللاَّ  ٌَُوفَّى إِنَّ

ابُِرونَ  رِ  أَْجَرُهمْ  الصَّ ٌْ َ  أَْعُبدَ  أَنْ  أُِمْرتُ  إِنًِّ قُلْ ( ٓٔ) ب  ِحَسا بَِؽ
ٌنَ  لَهُ  ُمْخلًِصا هللاَّ لَ  أَُكونَ  أِلَنْ  َوأُِمْرتُ ( ٔٔ) الدِّ  أَوَّ

 الزمر"  (ٕٔ) اْلُمْسلِِمٌنَ 

أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  قل وأنبا وأخبر عبادي الذٌن آمنوا بتقوى هللا سبحانه فالذٌن أحسنوا 

بورك عملهم فً هذه الدنٌا أن لهم حسنة وهً نعٌم ادنٌا ورضوان وجنة اآلخرة وأن أرض أي حسن وطاب و

هللا سبحانه واسعة إنما ٌوفى أو ٌجازى الصابرون أجرهم بؽٌر حساب أي أجر ٌفوق ضعؾ ما كان ٌعملون 

دٌن لفسبحانه له ا( قل أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إنً أمرت أن أعبد هللا مخلصاً أي موحداً به ٓٔ)

( وأمرت ألن أكون والحدٌث لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أول المسلمٌن ٔٔالعبادة الخالصة له سبحانه )

 ( .ٕٔالموحدٌن المإمنٌن باهلل عز وجل )

ْسَتِمُعونَ  الَِّذٌنَ "  بُِعونَ  اْلَقْولَ  ٌَ تَّ ٌَ ُ  َهَداُهمُ  الَِّذٌنَ  أُولَبِكَ  أَْحَسَنهُ  َف
 الزمر"  (4ٔ) اأْلَْلَبابِ  أُولُو ُهمْ  ولَبِكَ َوأُ  هللاَّ

الذٌن أي المإمنون ٌستمعون القول الحبلل وؼٌره المتشابه منه وكذلك فً األحكام والعقٌدة فٌتبعون أو 

ٌؤخذون ما تطمبن به قلوبهم وهو الحسن منه فؤولبك الذٌن هداهم وأنار لهم هللا سبحانه بصابرهم وأولبك هم 

 ( .4ٔأصحاب العقول الذكٌة التً تمٌز بٌن الحسن وؼٌره من األقوال واألفعال واألعمال )أولو األلباب أي 
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َقْوا الَِّذٌنَ  لَِكنِ "  ُهمْ  اتَّ ٌَّة   ُؼَرؾ   َفْوقَِها ِمنْ  ُؼَرؾ   لَُهمْ  َربَّ ِ  َوْعدَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َمْبنِ ُ  ٌُْخلِؾُ  اَل  هللاَّ
 هللاَّ

 الزمر"  (ٕٓ) اْلِمٌَعادَ 

أي الذٌن اتقوا ربهم أي عملوا آلخرتهم حاسبوا أنفسهم خشٌة من هللا عز وجل فإن لهم ؼرؾ من فوها 

ؼرؾ مبنٌة أي أدوار طوابق ودرجات بعضها فوق بعض تجري من تحتها األنهار فذلك وعد هللا سبحانه 

لجنة وفً الجنة موعدهم ومستقرهم وتعالى ال ٌخلؾ أي ال ٌبدل وال ٌؽٌر هللا سبحانه المٌعاد أي موعدهم ا

 مآلهم .و

ُرونَ  لََعلَُّهمْ  َمَثل   ُكلِّ  ِمنْ  اْلقُْرآَنِ  َهَذا فًِ لِلنَّاسِ  َضَرْبَنا َولََقدْ "  َتَذكَّ ا قُْرآًَنا( 2ٕ) ٌَ ًٌّ رَ  َعَربِ ٌْ قُونَ  لََعلَُّهمْ  ِعَوج   ِذي َؼ تَّ ٌَ 

 الزمر"  (4ٕ)

كل مثل أي موعظة لعلهم أي لكً نا للناس فً هذا القرآن من ولقد ضربنا أي ذكرناه لعظة وحكم منه قصص

( قرآنا عربٌاً أي باللؽة العربٌة ؼٌر ذي عوج أي ال مٌل 2ٌٕتذكرون أي ٌتفكرون وٌتعظون بما كان قبلهم )

وال تحرٌؾ وال زٌػ وال اتباع أهواء فٌه لعلكم أي لكً تتقون أي تكونون من أصحاب القلوب النقٌة التقٌة 

(ٕ4. ) 

ِ  قُلْ "  َفاَعةُ  هلِلَّ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  َجِمًٌعا الشَّ هِ  ُثمَّ  َواأْلَْرِض  السَّ ٌْ  الزمر"  (ٗٗ) ُتْرَجُعونَ  إِلَ

نبا أن الشفاعة هلل سبحانه وتعالى فسبحانه له ملك السموات أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قل أي 

 . (ٗٗواألرض ثم إلٌه سبحانه ترجعون أي تبعثون )

ا قُلْ "  َ  إِنَّ  هللاَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا اَل  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذٌنَ  ِعَباِديَ  ٌَ
ْؽفِرُ  هللاَّ ُنوبَ  ٌَ هُ  َجِمًٌعا الذُّ  اْلَؽفُورُ  ُهوَ  إِنَّ

ِحٌمُ   الزمر"  (ٖ٘) الرَّ

الى الذٌن أسرفوا أي حملوا على أنفسهم قل أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌا عباد هللا سبحانه وتع

عدوا بتبؤال ٌقنطوا من رحمة هللا أي ال فؤفرطوا فً حق هللا عز وجل وعملوا ما ال ٌرضٌه سبحانه وتعالى 

سبحانه هو الؽفور واسع وتحرموا وتٌؤسوا من رحمة هللا سبحانه بكم فسبحانه ٌؽفر الذنوب جمٌعاً إنه 

 ( .ٖ٘أي الرحٌم بهم لضعفهم وعلمه به سبحانه وبعباده )المؽفرة لعباده جمٌعاً الرحٌم 

َها بُِنورِ  اأْلَْرضُ  َوأَْشَرَقتِ "  ٌنَ  َوِجًءَ  اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ  َربِّ ٌِّ بِ َهَداءِ  بِالنَّ ًَ  َوالشُّ َنُهمْ  َوقُِض ٌْ  ٌُْظلَُمونَ  اَل  َوُهمْ  بِاْلَحقِّ  َب

 الزمر"  (4ٙ)

أي  عز وجل وضع الكتاب أي اللوح المحفوظ وجاء بالنبٌن وأشرقت األرض أي أنٌرت األرض بنور هللا

األنبٌاء والشهداء سٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  وأمته وقضى أي فصل بٌنهم بالحق أي بالعدل وهم 

 ( .4ٙفً ذلك الموقؾ ال ٌظلمون )

َقْوا الَِّذٌنَ  َوِسٌقَ  " ُهمْ  اتَّ ةِ  إِلَى َربَّ ُكمْ  َسبَلم   َخَزَنُتَها لَُهمْ  َوَقالَ  أَْبَواُبَها َوفُتَِحتْ  َجاُءوَها اإِذَ  َحتَّى ُزَمًرا اْلَجنَّ ٌْ  ِطْبُتمْ  َعلَ

 الزمر"  (2ٖ) َخالِِدٌنَ  َفاْدُخلُوَها

وسٌق أي وجهتهم المبلبكة برحمته سبحانه الذٌن اتقوه سبحانه إلى الجنة زمراً أي مجموعات مصفوفة 

نة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها أي حراسها من المبلبكة سبلم متساوٌة العدد حتى إذا جاءوها أي الج

 ( .2ٖعلٌكم فهذه تحٌتهم فً الجنة طبتم أي هنبتم وسعدتم فادخلوها خالدٌن أي باقٌن فٌها أبداً )

ِ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا"  أُ  اأْلَْرضَ  َوأَْوَرَثَنا َوْعَدهُ  َصَدَقَنا الَِّذي هلِلَّ ثُ  ةِ اْلَجنَّ  ِمنَ  َنَتَبوَّ ٌْ "  (2ٗ) اْلَعاِملٌِنَ  أَْجرُ  َفنِْعمَ  َنَشاءُ  َح
 الزمر

 



٘4 

 

وقالوا أي المإمنٌن الحمد هلل الذي صدقنا وعده فً دخول الجنة وأورثنا األرض نتبوأ من الجنة أي نتخذ 

ة فٌها الدرجات العلٌا حٌث نشاء فٌها فنعم أي حسن أجر وجزاء العاملٌن فً الدنٌا فكان لهم الجنة فً اآلخر

(2ٗ. ) 

ِهمْ  بَِحْمدِ  ٌَُسبُِّحونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافٌِّنَ  اْلَمبَلبَِكةَ  َوَتَرى"  ًَ  َربِّ َنُهمْ  َوقُِض ٌْ ِ  اْلَحْمدُ  َوقٌِلَ  بِاْلَحقِّ  َب  َربِّ  هلِلَّ

 الزمر"  (2٘) اْلَعالَِمٌنَ 

بكة فتراهم حافٌن أي مجتمعٌن أي لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقوله سبحانه وترى أو تنظر إلى المبل

صل بٌنهم بالعدل فحول العرش بكثرة ٌسبحون بحمده ورحمته سبحانه وقضً بٌنهم بالحق أي بٌن خلقه ف

 ( .2٘وذلك على نعم هللا عز وجل الكثٌرة )ٌل أي من عباده المإمنٌن الحمد هلل رب العالمٌن قو

ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزٌلُ ( ٔ) حم"   ؼافر"  (ٕ) اْلَعلٌِمِ  ٌزِ اْلَعزِ  هللاَّ

( تنزٌل الكتاب أي ٔحم والحرفان من فواصل الحروؾ العربٌة وتدل على إعجاز ببلؼً فً القرآن الكرٌم )

 ( .ٕالقرآن الكرٌم من هللا عز وجل العزٌز العلٌم )

ِ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصبِرْ  "  ًِّ  كَ َربِّ  بَِحْمدِ  َوَسبِّحْ  لَِذْنبِكَ  َواْسَتْؽفِرْ  َحق   هللاَّ  ؼافر"  (٘٘) َواإْلِْبَكارِ  بِاْلَعِش

أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  فإن وعد هللا أي وعده سبحانه بنصر نبٌنا علٌه السبلم حق أي واقع ال 

محالة واستؽفر لذنبك أي لٌقتاد بك الناس فً ذلك وسبح بحمد ربك بالعشً واإلبكار أي فً الصباح والمساء 

 وعكسها .

َماَواتِ  َخْلقُ لَ "  ْعلَُمونَ  اَل  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواأْلَْرِض  السَّ  ؼافر"  (2٘) ٌَ

أي لـ لبلم الماضً لخلق السموات واألرض أكبر أي أعظم وأشد عند هللا من خلق الناس ولكن أكثرهم ال 

 ( .2٘وا كٌؾ أنشؤ هللا سبحانه السموات واألرض )ٌعلمون ذلك ألنهم لم ٌشهدوا ولم ٌروا ولم ٌعرف

 " ُ
لَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ ٌْ َهارَ  فٌِهِ  لَِتْسُكُنوا اللَّ َ  إِنَّ  ُمْبِصًرا َوالنَّ

 اَل  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى َفْضل   لَُذو هللاَّ

ْشُكُرونَ  ُ  َذلُِكمُ ( ٔٙ) ٌَ
ء   ُكلِّ  َخالِقُ  َربُُّكمْ  هللاَّ ًْ  ؼافر"  (ٕٙ) ُتْإَفُكونَ  َفؤَنَّى ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َش

فسبحانه خلق لنا اللٌل للراحة والسكن فٌه والنهار مبصراً أي للسعً على معاٌش الناس وأرزاقهم فسبحانه 

لذو فضل أي صاحب الفضل والمنه على الناس جمٌعاً ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون وهذه طبٌعة فً بعض 

الناس وٌظنون أن ذلك حق مكتسب لهم أي أنهم خلقوا فكما خلقوا ٌرزقوا دون عمل أو عباده أو أعمال طٌبة 

( ذلكم هللا أي هللا سبحانه وتعالى خالق كل شًء فً هذا الكون فسبحانه ال إله إال هو فؤنى ٔٙصالحة )

مرجعنا ومآلنا إلى هللا عز وجل تإفكون أي إلى أٌن ٌكون مصابركم ومرجعكم فكلنا من خلق هللا عز وجل و

(ٕٙ. ) 

 " ُ
َماءَ  َقَراًرا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ َرُكمْ  بَِناءً  َوالسَّ َباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  ُصَوَرُكمْ  َفؤَْحَسنَ  َوَصوَّ ٌِّ ُ  َذلُِكمُ  الطَّ

ُكمْ  هللاَّ  َربُّ

ُ  َفَتَباَركَ 
ًُّ الْ  ُهوَ ( ٗٙ) اْلَعالَِمٌنَ  َربُّ  هللاَّ ٌنَ  لَهُ  ُمْخلِِصٌنَ  َفاْدُعوهُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َح ِ  اْلَحْمدُ  الدِّ  (٘ٙ) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  هلِلَّ

 ؼافر" 

فسبحان الذي خلق لكم األرض قراراً والقرار هو المكان أو الموضع الذي ٌبنً علٌه اإلنسان بٌت أو منزل أو 

ناًء أي كالبناء فوقنا وصوركم فؤحسن صوركم أي الشكل الموضع الذي ٌسترٌح فٌه اإلنسان والسماء ب

الحسن الجمٌل ورزكم من الطٌبات أي الثمرات فذلكم هللا ربكم فتبارك أي بورك خلقه جمٌعاً هللا رب العالمٌن 
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( وسبحانه الحً ال إله إال هو فادعوه أي اطلبوا منه سبحانه مخلصٌن ٗٙفسبحانه الخالق للناس أجمعٌن )

 ( .٘ٙي صادقٌن فً عبادته سبحانه فله الحمد رب العالمٌن )له الدٌن أ

ْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزٌل  ( ٔ) حم"  ِحٌمِ  الرَّ لَتْ  ِكَتاب  ( ٕ) الرَّ اُتهُ  فُصِّ ٌَ ا قُْرآًَنا آَ ًٌّ ْعلَُمونَ  لَِقْوم   َعَربِ  فصلت"  (ٖ) ٌَ

( ٕحٌم أي القرآن الكرٌم )( تنزٌل من الرحمن الرٔقبل )من حم فواصل من الحروؾ العربٌة وذكر ما بها 

كتاب فصلت أي أحكمت آٌاته حرفاً حرفاً وكلمة كلمة قرآناً عربٌاً أي منزل باللؽة العربٌة لقوم ٌعلمون أي 

 ( .ٖجٌداً ألنها لؽتهم العربٌة )ٌعلمون وٌعرفون هذه اللؽة 

َنا َقالُوا الَِّذٌنَ  إِنَّ "  ُ  َربُّ
لُ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ ِهمُ  َتَتَنزَّ ٌْ ةِ  َوأَْبِشُروا َتْحَزُنوا َواَل  َتَخافُوا أاَلَّ  اْلَمبَلبَِكةُ  َعلَ  ُكْنُتمْ  الَّتًِ بِاْلَجنَّ

اُإُكمْ  َنْحنُ ( ٖٓ) ُتوَعُدونَ  ٌَ اةِ  فًِ أَْولِ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن عُ  َما فٌَِها َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ  َتْشَتِهً َما فٌَِها َولَُكمْ  اآْلَِخَرةِ  َوفًِ الدُّ  ونَ َتدَّ

نْ  َقْواًل  أَْحَسنُ  َوَمنْ ( ٕٖ) َرِحٌم   َؼفُور   ِمنْ  ُنُزاًل ( ٖٔ) نًِ َوَقالَ  َصالًِحا َوَعِملَ  هللاَِّ  إِلَى َدَعا ِممَّ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ِمنَ  إِنَّ

 فصلت"  (ٖٖ)

م الذي ال أي الذٌن قالوا ربنا هللا سبحانه فآمنوا به ثم استقاموا أي استقاموا على صراط هللا سبحانه المستقٌ

( نحن ٖٓعوج وال مٌل فٌه تتنزل علٌهم المبلبكة من هللا عز وجل وتبشرهم بالجنة التً كانوا بها ٌوعدون )

أولٌاإكم أي والٌة المحب لمن أحب فكما الوالٌة فً الحٌاة الدنٌا فهً فً اآلخرة مثلها ولكم ما تشتهً أي 

( نزل من ؼفور رحٌم أي من ٖٔا تطلبون من نعم )تتمناه أنفسكم ولكم فٌها أي فً الجنة ما تدعون أي م

( أي من أحسن أ للتفضٌل أي من أحسن وأطٌب وأجمل قوالً أي حدٌثاً ٕٖعند هللا العظٌم الؽفور الرحٌم )

خالصاً ممن دعا إلى هللا أي ٌدعو بتوحٌد وطاعة وعبادة هللا عز وجل وعمل صالحاً أي عمبلً طٌباً صالحاً 

حدٌن باهلل عز وجل ورسوله صلى هللا علٌه سلم النبً وال إنً من المسلمٌن أي الملوجه هللا عز وجل وق

 ( .ٖٖالكرٌم )

اتَِنا َسُنِرٌِهمْ "  ٌَ ٌَّنَ  َحتَّى أَْنفُِسِهمْ  َوفًِ اآْلََفاقِ  فًِ آَ َتَب هُ  لَُهمْ  ٌَ هُ  بَِربِّكَ  ٌَْكؾِ  أََولَمْ  اْلَحقُّ  أَنَّ ء   ُكلِّ  َعلَى أَنَّ ًْ  َشِهٌد   َش

 فصلت"  (ٖ٘)

فً اآلفاق أي فً السماء والكون من فوقهم وفً أنفسهم أي فً سنرٌهم أي للناس جمٌعاً آٌاتنا أي معجزاتنا 

داخلهم وما خلق هللا سبحانه فٌهم من معجزات فجسم اإلنسان كل فً ذاته مجموعة كبٌرة من المعجزات 

تبٌن أن ٌتٌقنوا أنه الحق وأنه هنا عابدة واألذن والقلب ... والكثٌر فً جسم اإلنسان حتى ٌأبسطها العٌن 

إله إال هو والقرآن حق وما على هللا سبحانه والقرآن الكرٌم وما أنزل به وفٌه وأنه سبحانه الحق الذي ال 

اء ورسولنا صلى هللا علٌه وسلم . أولم ٌكؾ أي ٌا رسول ٌألنبا بؤنوشرابع وما فٌه من أنزل به من أي أحكام 

 ( .ٖ٘ه وسلم  أنه ٌكتفً بؤنه سبحانه على كل شًء شهٌد )هللا صلى هللا علٌ

كَ  ٌُوِحً َكَذلِكَ ( ٕ) عسق( ٔ) حم"  ٌْ ُ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َوإِلَى إِلَ
َماَواتِ  فًِ َما لَهُ ( ٖ) اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ  هللاَّ  َوَما السَّ

ًُّ  َوُهوَ  اأْلَْرِض  فًِ مَ  َتَكادُ ( ٗ) اْلَعِظٌمُ  اْلَعلِ ْرنَ  اَواتُ السَّ َتَفطَّ ِهمْ  بَِحْمدِ  ٌَُسبُِّحونَ  َواْلَمبَلبَِكةُ  َفْوقِِهنَّ  ِمنْ  ٌَ  َربِّ

ْسَتْؽفُِرونَ  ٌَ َ  إِنَّ  أاََل  اأْلَْرِض  فًِ لَِمنْ  َو
ِحٌمُ  اْلَؽفُورُ  ُهوَ  هللاَّ  الشورى"  (٘) الرَّ

ك أي مثل ذلك ٌوحى إلٌك ( كذلٕ( عسق مثل ما قبلها )ٔحم فواصل حروؾ عربٌة سبق تبٌانها فً ما سبق )

ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  وإلى الذٌن من قبلك أي من الرسل واألنبٌاء فسبحان هللا العزٌز الحكٌم 

( تكاد أي تقترب السموات ٌتفطرن ٗ( فله سبحانه ما فً السموات واألرض وسبحانه هو العلً العظٌم )ٖ)

رضً هللا عز وجل والمبلبكة ٌسبحون بحمد ربهم وٌستؽفرون أي ٌتفتتن من فوقهن أي فوق من ٌقول ماال ٌ

 ( .٘لمن فً األرض فسبحانه ال إله إال هو الؽفور الرحٌم )
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َماَواتِ  َمَقالٌِدُ  لَهُ "  ْبُسطُ  َواأْلَْرِض  السَّ ْزقَ  ٌَ َشاءُ  لَِمنْ  الرِّ ْقِدرُ  ٌَ ٌَ هُ  َو ء   بُِكلِّ  إِنَّ ًْ  الشورى"  (ٕٔ) َعلٌِم   َش

لٌد أي مفاتٌح السموات واألرض ٌبسط أي ٌسهل طلب الحصول علٌه لمن ٌشاء وٌقدر أي فسبحانه له مقا

 ( .ٌٕٔقلل فسبحانه بكل شًء علٌم أي بؤحوال عباده فً العسر والٌسر وما ٌصلحهم وما ٌطؽٌهم )

 " ُ
ْرُزقُ  بِِعَباِدهِ  لَِطٌؾ   هللاَّ َشاءُ  َمنْ  ٌَ  ىالشور"  (4ٔ) اْلَعِزٌزُ  اْلَقِويُّ  َوُهوَ  ٌَ

فسبحانه لطٌؾ أي حنون رحٌم بعباده جمٌعاً ٌرزق وٌعطً خٌره ورزقه لمن ٌشاء وسبحانه القوي صاحب 

 ( .4ٔالعزة العزٌز )

رُ  الَِّذي َذلِكَ "  ُ  ٌَُبشِّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  ِعَباَدهُ  هللاَّ هِ  أَْسؤَلُُكمْ  اَل  قُلْ  الصَّ ٌْ  َوَمنْ  اْلقُْرَبى فًِ ةَ اْلَمَودَّ  إاِلَّ  أَْجًرا َعلَ

ْقَتِرؾْ  َ  إِنَّ  ُحْسًنا فٌَِها لَهُ  َنِزدْ  َحَسَنةً  ٌَ
 الشورى"  (ٖٕ) َشُكور   َؼفُور   هللاَّ

ذلك الذي ٌبشر هللا عباده وهو نعٌم الدنٌا وجنة اآلخرة للذٌن آمنوا وعملوا الصالحات قل أي ٌا رسول هللا 

ب منكم أجراً علٌه على إببلؼً علٌه لكم أجراً جزاًء إال المودة فً صلى هللا علٌه وسلم  ال أسبلكم أي ال أطل

القربى والمودة هً المعاملة الطٌبة الحسنة فً القربى وهً الجٌرة وتقارب الناس فٌما بٌنهم ومن ٌقترؾ 

نه حسن أي ٌعمل أو ٌقترب وٌسعى لها ٌزٌد هللا سبحانه وتعالى له فٌها حسنا أي ٌصٌر كثٌراً مضاعفاً فسبحا

 ( .ٖٕؼفور شكور أي له الشكر والواجب المستحق لذاته سبحانه )

لُ  الَِّذي َوُهوَ "  ثَ  ٌَُنزِّ ٌْ ْنُشرُ  َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلَؽ ٌَ ًُّ  َوُهوَ  َرْحَمَتهُ  َو اتِهِ  َوِمنْ   (4ٕ) اْلَحِمٌدُ  اْلَولِ ٌَ َماَواتِ  َخْلقُ  آَ  السَّ

ة   ِمنْ  فٌِِهَما َبثَّ  َوَما َواأْلَْرِض   الشورى"  (4ٕ) َقِدٌر   ٌََشاءُ  إَِذا َجْمِعِهمْ  َعلَى َوُهوَ  َدابَّ

وسبحانه ٌنزل الؽٌث أي الماء من بعد ما قنطوا أي عجزوا وجزعوا عن ومن قلة المطر وسبحانه ٌنشر 

رحمته على عباده جمٌعاً وسبحانه الولً أي الذي ٌولً عباده المخلصٌن العابدٌن المإمنٌن بطاعته ورحمته 

 ( .4ٕالحمٌد أي المحمود على نعمه الكثٌرة على عباده )

ء   ِمنْ  أُوتٌُِتمْ  َفَما"  ًْ اةِ  َفَمَتاعُ  َش ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِ  ِعْندَ  َوَما الدُّ ر   هللاَّ ٌْ ِهمْ  َوَعلَى آََمُنوا لِلَِّذٌنَ  َوأَْبَقى َخ لُونَ  َربِّ َتَوكَّ ٌَ (ٖٙ)  "
 الشورى

نعم فمتاع الحٌاة الدنٌا أي من متع الحٌاة الدنٌا الزابل وما عند هللا  من به هللا علٌكم منفما أوتٌتم أي ما 

سبحانه وتعالى خٌر أي أحسن وأفضل وأبقى وهو الجنة وما فٌها للذٌن آمنوا وكانوا على ربهم ٌتوكلون أي 

 ( .ٌٖٙفوضون أمرهم إلى هللا عز وجل )

ِهمْ  اْسَتَجاُبوا َوالَِّذٌنَ "  َنُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ  بَلةَ الصَّ  َوأََقاُموا لَِربِّ ٌْ ا َب  الشورى"  (4ٖ) ٌُْنفِقُونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

الذٌن استجابوا لربهم أي لطاعة وعبادة ربهم حٌن دعاهم النبً صلى هللا علٌه وسلم وأقاموا الصبلة وأمرهم 

 ( .4ٖن أي ٌتصدقون )شورى أي قراراتهم الحاسمة وؼٌرها بالتشاور فٌما بٌنهم ومما رزقناهم ٌنفقو

ا( ٕ) اْلُمبٌِنِ  َواْلِكَتابِ ( ٔ) حم"  ا قُْرآًَنا َجَعْلَناهُ  إِنَّ ًٌّ  الزخرؾ"  (ٖ) َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  َعَربِ

( فسبحانه جعله قرآن عربٌاً أي باللؽة ٕ( القرآن الكرٌم )ٔحم فواصل للحروؾ العربٌة وسبق ذكرها )

 ( .ٖما فٌه من معانً وأحكام وما أنزل إلٌه وما أنزل فٌه ) بتفكٌركم إلً العربٌة لعلكم تعقلون أي تهتدون

َماَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسؤَْلَتُهمْ  َولَبِنْ "  قُولُنَّ  َواأْلَْرضَ  السَّ ٌَ  َمْهًدا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي( 4) اْلَعلٌِمُ  اْلَعِزٌزُ  َخلََقُهنَّ  لَ

 الزخرؾ"  (ٓٔ) َتْهَتُدونَ  َعلَُّكمْ لَ  ُسُببًل  فٌَِها لَُكمْ  َوَجَعلَ 

 



ٙٔ 

 

ولبن سؤلتهم أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  من خلق السموات واألرض لٌقولون أي ٌجٌبون بؤن 

( فسبحانه خلق لكم األرض مهداً أي ممهدة للعٌش علٌها 4خلقهن العزٌز العلٌم أي هللا سبحانه وتعالى )

ٌها سببلً أي طرقاً سهلة المسٌر علٌها لعلكم تهتدون أي تهتدوا إلى ما وزراعتها والبناء علٌها وجعل لكم ف

 ( .ٓٔفٌه نفعكم من هداٌة ونور من هللا عز وجل )

ٌُوتِِهمْ "  َها َوُسُرًرا أَْبَواًبا َولُِب ٌْ ِكُبونَ  َعلَ تَّ ا َذلِكَ  ُكلُّ  َوإِنْ  َوُزْخُرًفا( ٖٗ) ٌَ اةِ  َمَتاعُ  لَمَّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  َربِّكَ  ِعْندَ  ِخَرةُ َواآْلَ  الدُّ

قٌِنَ   الزخرؾ"  (ٖ٘) لِْلُمتَّ

( ٖٗولبٌوتهم أبواباً وسرراً علٌها ٌتكبون أو فً ذلك وصؾ لما فً الجنة ونعٌمها وٌتكبون أي ٌسترٌحون )

وزخرؾ أي الزخارؾ والنقوش الملونة وإن كل ذلك لما متاع الحٌاة الدنٌا أي متاع الدنٌا الزابل واآلخرة عند 

 ( .ٖ٘تقٌن أي جزاء اآلخرة ونعٌمها من الجنة وما فٌها لعباد هللا المتقٌن )ربك للم

ا"  ُكمُ  َخْوؾ   اَل  ِعَبادِ  ٌَ ٌْ ْومَ  َعلَ ٌَ اتَِنا آََمُنوا الَِّذٌنَ ( 4ٙ) َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َواَل  اْل ٌَ َ  اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا( 4ٙ) ُمْسلِِمٌنَ  َوَكاُنوا بِآ

ِهمْ  ٌَُطاؾُ ( 2ٓ) ْحَبُرونَ تُ  َوأَْزَواُجُكمْ  أَْنُتمْ  ٌْ ٌُنُ  َوَتلَذُّ  اأْلَْنفُسُ  َتْشَتِهٌهِ  َما َوفٌَِها َوأَْكَواب   َذَهب   ِمنْ  بِِصَحاؾ   َعلَ  اأْلَْع

ةُ  َوتِْلكَ ( 2ٔ) َخالُِدونَ  فٌَِها َوأَْنُتمْ   ِمْنَها َكثٌَِرة   َهة  َفاكِ  فٌَِها لَُكمْ ( 2ٕ) َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما أُوِرْثُتُموَها الَّتًِ اْلَجنَّ

 الزخرؾ"  (2ٖ) َتؤُْكلُونَ 

ٌا عباد أي ٌا عباد هللا المإمنٌن ال خوؾ علٌكم الٌوم وهو ٌوم القٌامة وال أنتم تحزنون أي بما فً ذلك الٌوم 

( 4ٙ( الذٌن عابدة على عباد هللا سبحانه الذٌن آمنوا بآٌات هللا عز وجل وكانوا بها مسلمٌن مصدقٌن )4ٙ)

( ٌطاؾ علٌهم أي ٌدور علٌهم 2ٓجزاءهم دخول الجنة هم وأزواجهم تحبرون أي تفرحون وتسعدون ) فكان

بصحاؾ أي األطباق الواسعة وهً كالصفحة من ذهب وأكواب وفٌها ما تشتهٌه أي تتمناه األنفس وتلذ 

لك الجنة التً ( وت2ٔاألعٌن أي برإٌة ما تراه وأنتم أي عباد هللا المإمنٌن به سبحانه فٌها خالدون )

( لكم فٌها فاكهة كثٌرة 2ٕألعمالكم كانت مٌراثكم أي حق لكم على أعمالكم الصالحة )أي جزاء أورثتموها 

 ( .2ٖأي أنواع مختلفة المذاق واللون منها تؤكلون )

َماَواتِ  َربِّ  ُسْبَحانَ "  ا اْلَعْرشِ  َربِّ  َواأْلَْرِض  السَّ  الزخرؾ"  (4ٕ) ٌَِصفُونَ  َعمَّ

ه رب السموات واألرض ورب العرش العظٌم فسبحانه عما ٌصفون أي ٌقولون ما ال ٌعرفون عن فسبحان

 ( .4ٕالحق سبحانه وتعالى وهم من ؼٌر المإمنٌن به سبحانه عز وجل )

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َوَتَباَركَ  "  َنُهَما َوَما َواأْلَْرِض  السَّ ٌْ اَعةِ  ِعْلمُ  َوِعْنَدهُ  َب هِ َوإِ  السَّ ٌْ  الزخرؾ( " 4٘) ُتْرَجُعونَ  لَ

ركت السموات واألرض ووتبارك الذي له ملك السموات واألرض أي جل جبلله سبحانه فبنوره ونور الحق ب

وما بٌنهما تشرٌفاً وتقدٌراً لقدر هللا عز وجل وعنده سبحانه وتعالى علم الساعة أي وقت الساعة المعلوم 

 ( .4٘عنده سبحانه وإلٌه ترجعون )

ا( ٕ) اْلُمبٌِنِ  َواْلِكَتابِ ( ٔ) حم"  لَة   فًِ أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ ٌْ ا ُمَباَرَكة   لَ ا إِنَّ ( ٗ) َحِكٌم   أَْمر   ُكلُّ  ٌُْفَرقُ  فٌَِها( ٖ) ُمْنِذِرٌنَ  ُكنَّ

ا ِعْنِدَنا ِمنْ  أَْمًرا ا إِنَّ هُ  َربِّكَ  ِمنْ  َرْحَمةً ( ٘) ُمْرِسلٌِنَ  ُكنَّ ِمٌعُ  ُهوَ  إِنَّ َماَواتِ  َربِّ ( ٙ) لٌِمُ اْلعَ  السَّ  َوَما َواأْلَْرِض  السَّ

َنُهَما ٌْ  الدخان"  (2) ُموقِنٌِنَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َب

( أي أنزله رب العالمٌن فً لٌلة مباركة ٕ( والكتاب المبٌن أي القرآن الكرٌم )ٔحم فواصل حروؾ عربٌة )

( فٌها ٌفرق ٖومن ٌوم القٌامة وما بها )وهً لٌلة القدر إنا كنا منذرٌن أي محذرٌن من حب الدنٌا وما فٌها 

أي ٌفصل كل أمر أي قضاء هللا سبحانه وقدره على عباده حكٌم أي الوسط العلٌم بحكمه على عباده ما 
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( أمراً من عندنا أي من عند هللا عز وجل إنا كنا مرسلٌن أي ٗصلحهم وما ٌطؽٌهم فسبحانه حكٌم فً أمره )ٌ

( رحمة من ربك أي رحمة ورأفة بعباده أنه هللا سبحانه هو ٘اس أجمعٌن )لنبعث بالرسل والوحً إلٌهم للن

( فسبحانه رب السموات واألرض وما بٌنهما إن كنتم موقنٌن أي موحدٌن ٙالسمٌع العلٌم بهم جمٌعاً )

 ( .2ومصدقٌن به سبحانه وتعالى )

َماَواتِ  َخلَْقَنا َوَما"  َنُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ ٌْ ْعلَُمونَ  اَل  أَْكَثَرُهمْ  َولَِكنَّ  بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  َخلَْقَناُهَما َما( 4ٖ) ٌنَ اَلِعبِ  َب ٌَ 

ْومَ  إِنَّ ( 4ٖ) ْومَ ( ٓٗ) أَْجَمِعٌنَ  ِمٌَقاُتُهمْ  اْلَفْصلِ  ٌَ ًبا َمْولًى َعنْ  َمْولًى ٌُْؽنًِ اَل  ٌَ ٌْ  َمنْ  إاِلَّ ( ٔٗ) ٌُْنَصُرونَ  ُهمْ  َواَل  َش

ُ  َرِحمَ 
ِحٌمُ  اْلَعِزٌزُ  وَ هُ  إِنَّهُ  هللاَّ  الدخان"  (ٕٗ) الرَّ

( فسبحانه ما خلقهما 4ٖأي ما خلقنا السموات واألرض وما فٌها وبٌنهما العبٌن أي خلق للتسلٌة والعبث )

إال بالحق أي باألمر العدل والقضاء الحق فٌما بٌنهما ال مٌل وال زٌػ وال عبث وال جور ألحد على أحد ولكن 

( ٓٗ( إن ٌوم الفصل أي ٌوم القٌامة مٌقاتهم أي موعدهم أجمعٌن أي العالمٌن )4ٖ) أكثر الناس ال ٌعلمون

ٌوم ال ٌؽنً أي ٌكفً دون محاسبة مولى عن مولى شٌباً أي تابع ومتبوع والً وموالً أي ال ٌنفع هذا 

 سبحانه ( إال من رحم هللا أي تواله هللأٗاتباعه ومواالته لذاك وال هم ٌنصرون أي ٌنتصر بعضهم لبعض )

 ( .ٕٗبرحمته فسبحانه العزٌز الرحٌم )

قٌِنَ  إِنَّ "  ات   فًِ( ٔ٘) أَِمٌن   َمَقام   فًِ اْلُمتَّ ٌُون   َجنَّ ْلَبُسونَ ( ٕ٘) َوُع ( ٖ٘) ُمَتَقابِلٌِنَ  َوإِْسَتْبَرق   ُسْنُدس   ِمنْ  ٌَ

ْجَناُهمْ  َكَذلِكَ  ْدُعونَ ( ٗ٘) ِعٌن   بُِحور   َوَزوَّ  الدخان"  (٘٘) آَِمنٌِنَ  َهة  َفاكِ  بُِكلِّ  فٌَِها ٌَ

( فً جنات وعٌون ٔ٘فً مقام أمٌن أي قدر ومكانة عالٌة )أي الذٌن اتقوا ربهم بخشٌتهم له سبحانه فهم 

( ٌلبسون أي ثٌابهم من سندس واستبرق متقابلٌن أي ٕ٘أي عٌن من ماء عذب صافً ولبن وعسل مصفى )

( ٌدعون فٌها بكل فاكهة ٗ٘عٌن أي حورٌات الجنة )( كذلك وزوجناهم بحور ٖ٘فً مقابلة بعضهم بعضا )

 ( .ٗ٘آمنٌن أي عند طلبهم بالفاكهة والثمار الطٌبة ٌؤتً لهم بكل ما ٌرٌدون فهم فً الجنة من اآلمنٌن )

ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزٌلُ ( ٔ) حم " َماَواتِ  فًِ إِنَّ ( ٕ) اْلَحِكٌمِ  اْلَعِزٌزِ  هللاَّ ٌَات   َواأْلَْرِض  السَّ  الجاثٌة"  (ٖ) لِْلُمْإِمنٌِنَ  آَلَ

( إن فً ٕ( تنزٌل الكتاب وهو القرآن الكرٌم من هللا العزٌز الحكٌم )ٔحم فواصل حروؾ عربٌة سبق ذكرها )

 ( .ٖالسموات واألرض أي خلقهم آلٌات أي براهٌن للمإمنٌن )

ُبثُّ  َوَما َخْلقُِكمْ  َوفًِ"  ة   ِمنْ  ٌَ ات   َدابَّ ٌَ لِ  َواْختبَِلؾِ ( ٗ) نَ ٌُوقُِنو لَِقْوم   آَ ٌْ َهارِ  اللَّ ُ  أَْنَزلَ  َوَما َوالنَّ
َماءِ  ِمنَ  هللاَّ  ِمنْ  السَّ

ا ِرْزق   ٌَ ٌَاحِ  َوَتْصِرٌؾِ  َمْوتَِها َبْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ  َفؤَْح ات   الرِّ ٌَ ْعقِلُونَ  لَِقْوم   آَ ٌَاتُ  تِْلكَ ( ٘) ٌَ كَ  َنْتلُوَها هللاَِّ  آَ ٌْ  بِاْلَحقِّ  َعلَ

ِ  َبْعدَ  َحِدٌث   َفبِؤَيِّ  اتِهِ  هللاَّ ٌَ  الجاثٌة"  (ٙ) ٌُْإِمُنونَ  َوآَ

( واختبلؾ اللٌل ٗنون أي ٌإمنون )قأي فً خلق أنفسكم وما ٌبث أي ٌنشر من دابة آٌات أي براهٌن لقوم ٌو

 والنهار أي تعاقبهما وما أنزل هللا سبحانه من السماء من ماء فكان رزق فؤصابه األرض أي أنبت فٌها النبات

ال حٌاة فٌها وتصرٌؾ الرٌاح أي تسٌرها آٌات أي عبلمات لقوم ٌعقلون أي ٌتفكرون ى والزروع بعد موتها أ

القرآن الكرٌم نتلوها علٌك أي نقصها علٌك بالحق أي بصدق وأنزلت  ه سبحانه فى أي آٌات( تلك آٌات هللا٘)

 ( .ٙلحق من عند هللا عز وجل )إلٌه فبؤي حدٌث بعد هللا وآٌاته ٌإمنون أي بؽٌر ذلك ٌرضون وهو ا

 " ُ
رَ  الَِّذي هللاَّ رَ ( ٕٔ) َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُؽوا بِؤَْمِرهِ  فٌِهِ  اْلفُْلكُ  لَِتْجِريَ  اْلَبْحرَ  لَُكمُ  َسخَّ  َما لَُكمْ  َوَسخَّ

َماَواتِ  فًِ ات   لِكَ ذَ  فًِ إِنَّ  ِمْنهُ  َجِمًٌعا اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ ٌَ ُرونَ  لَِقْوم   آَلَ َتَفكَّ  الجاثٌة"  (ٖٔ) ٌَ
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سبحانه الذي سخر لكم البحر أي سهل لكم اإلبحار فٌه لتجري الفلك فٌه بؤمره أي تبحر فٌه ولتبؽوا من فضله 

( وسخر لكم ما فً السموات ٕٔأي تطلبوا من فضله ولعلكم تشكرون أي تحمدون على ما أنعم به علٌكم )

ض جمٌعاً أي سهل لكم طلب الحصول علٌه إن فً ذلك آلٌات أي عبلمات وبراهٌن لقوم ٌتفكرون وما فً األر

 ( .ٖٔأي ٌتفكرون فً خلقه سبحانه )

 الجاثٌة"  (ٕٓ) ٌُوقُِنونَ  لَِقْوم   َوَرْحَمة   َوُهًدى لِلنَّاسِ  َبَصابِرُ  َهَذا" 

مة لقوم ٌوقنون أي ٌإمنون إٌماناً ٌقٌنٌاً أي هذا القرآن بصابر للناس أي نور ٌهتدون به فالقرآن هدى ورح

 ( .ٕٓباهلل عز وجل )

ا"  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  َفؤَمَّ ٌُْدِخلُُهمْ  الصَّ  الجاثٌة"  (ٖٓ) اْلُمبٌِنُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذلِكَ  َرْحَمتِهِ  فًِ َربُُّهمْ  َف

 فسٌدخلهم هللا عز وجل فً رحمته فسبحانه الرحمن أي الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات قوالً أو فعبلً أو عمبلً 

 ( .ٖٓالرحٌم ذلك أي ما عملوا من طٌب أعمال هو الفوز المبٌن أي الفوز العظٌم الحق )

َماَواتِ  َربِّ  اْلَحْمدُ  َفلِلَّهِ "  اءُ  َولَهُ ( ٖٙ) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  اأْلَْرِض  َوَربِّ  السَّ ٌَ َماَواتِ  فًِ اْلِكْبِر  َوُهوَ  أْلَْرِض َوا السَّ

 الجاثٌة"  (2ٖ) اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ 

( وله سبحانه الكبرٌاء أي الجبلل ٖٙفله سبحانه الحمد رب السموات ورب األرض فسبحانه رب العالمٌن )

 ( .2ٖوالعزة فً السموات واألرض وسبحانه العزٌز الحكٌم )

ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزٌلُ ( ٔ) حم"   األحقاؾ"  (ٕ) َحِكٌمِ الْ  اْلَعِزٌزِ  هللاَّ

 ( .ٕ( تنزٌل الكتاب أي القرآن الكرٌم من هللا العزٌز الحكٌم )ٔحم فواصل حروؾ عربٌة سبق ذكرها )

َنا َقالُوا الَِّذٌنَ  إِنَّ "  ُ  َربُّ
ِهمْ  َخْوؾ   َفبَل  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ ٌْ ْحَزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعلَ  َخالِِدٌنَ  ةِ اْلَجنَّ  أَْصَحابُ  أُولَبِكَ ( ٖٔ) ٌَ

ْعَملُونَ  َكاُنوا بَِما َجَزاءً  فٌَِها  األحقاؾ"  (ٗٔ) ٌَ

م أي الذٌن قالوا ربنا هللا أي آمنوا باهلل عز وجل ثم استقاموا أي التزموا بصراطه المستقٌم فبل خوؾ علٌه

( ٖٔبجنتها )فً الدنٌا وال هم ٌحزنون أي بما سٌكون ٌوم القٌامة فهم آمنون فً الدنٌا سعداء فً اآلخرة 

فً  أولبك أصحاب الجنة أي هم من أهل الجنة خالدٌن فٌها جزاء بما كانوا ٌعملون أي بؤعمالهم الصالحة

 ( .ٗٔالدنٌا فكان جزاءهم فً اآلخرة الجنة ونعٌمها )

ا َدَرَجات   َولُِكل   "  ُهمْ  َعِملُوا ِممَّ ٌَ ٌَُوفِّ  األحقاؾ " (4ٔ) ٌُْظلَُمونَ  اَل  َوُهمْ  أَْعَمالَُهمْ  َولِ

جزاء مما عملوا ولٌوفٌنهم أي لٌجزٌنهم على أعمالهم الصالحة وهم ولكل درجات أي منازل ومقامات رفٌعة 

 ( .4ٔال ٌظلمون أي ال ٌنقص من حقوقهم شٌباً وٌجزون ما كانوا ٌوعدون )

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا َوالَِّذٌنَ "  لَ  بَِما َوآََمُنوا الصَّ َباتِِهمْ  َعْنُهمْ  َكفَّرَ  َربِِّهمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوُهوَ  د  ُمَحمَّ  َعلَى ُنزِّ ٌِّ  َوأَْصلَحَ  َس

 محمد"  (ٕ) َبالَُهمْ 

م  وهو أي الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على سٌدنا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسل

وجل وأصلح بالهم أي أحوالهم وما  سٌباتهم أي تاب وؼفر لهم هللا عز الحق أي القرآن الكرٌم ؼفر لهم 

 .وٌشؽل تفكٌرهمٌشؽلهم 

 محمد"  (2ٔ) َتْقَواُهمْ  َوآََتاُهمْ  ُهًدى َزاَدُهمْ  اْهَتَدْوا َوالَِّذٌنَ " 
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 أي الذٌن آمنوا زادهم هللا سبحانه هدى وآتاهم تقواهم أي ألهمهم سبحانه خشٌته وطرق طاعته سبحانه .

َ  َصَدقُوا َفلَوْ  اأْلَْمرُ  َعَزمَ  إَِذافَ  َمْعُروؾ   َوَقْول   َطاَعة  " 
ًرا لََكانَ  هللاَّ ٌْ  محمد" (ٕٔ) لَُهمْ  َخ

أىطاعة هلل ورسوله وقول معروؾ أى قول طٌب مقتصد فاذا نوٌت األمر فؤصدق وأخلص النٌة هلل عزوجل 

 ففى ذلك الخٌر والسعادة.

َتَدبَُّرونَ  َفبَل " أَ   محمد"  (ٕٗ) الَُهاأَْقفَ  قُلُوب   َعلَى أَمْ  اْلقُْرآَنَ  ٌَ

 أي أفبل ٌتفكرون وٌعتبرون وما فً معانٌه أم على قلوب أقفالها أي قلوبهم مؽلقة مظلمة .

َما"  اةُ  إِنَّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن قُوا ُتْإِمُنوا َوإِنْ  َولَْهو   لَِعب   الدُّ ْسؤَْلُكمْ  َواَل  أُُجوَرُكمْ  ٌُْإتُِكمْ  َوَتتَّ  محمد"  (ٖٙ) أَْمَوالَُكمْ  ٌَ

ٌاة الدنٌا لعب ولهو أي ال فابدة من االشتؽال بها إن تإمنوا وتتقوا أي بالعمل لآلخرة وٌوم القٌامة أي الح

 ( .ٌٖٙإتكم أجوركم أي جزابكم وال ٌسبلكم أي ال ٌطلب منكم أموالكم جزاء هداٌتكم )

 " ِ َماَواتِ  ُجُنودُ  َوهلِلَّ ُ  َوَكانَ  َواأْلَْرِض  السَّ
ا (2) َحِكًٌما َعِزًٌزا هللاَّ ًرا َشاِهًدا أَْرَسْلَناكَ  إِنَّ  لُِتْإِمُنوا( 4) َوَنِذًٌرا َوُمَبشِّ

 ِ ُروهُ  َوَرُسولِهِ  بِاهللَّ ُحوهُ  َوُتَوقُِّروهُ  َوُتَعزِّ  الفتح"  (4) َوأَِصٌبًل  ُبْكَرةً  َوُتَسبِّ

 علٌه وسلم ( أي ٌا رسول هللا صلى هللا2أي هلل عز وجل مبلبكة السموات واألرض وسبحانه العزٌز الحكٌم )

أرسلناك بالرسالة النبوٌة والدٌن اإلسبلمً وشاهداً أي شهٌداً علٌهم بما أرسلنا لهم ومبشراً بالجنة وما فٌها 

أي تنصروه وتسبحوه بكرة وأصٌبل أي ( أي لتإمنوا باهلل ورسوله وتعزروه 4ونذٌراً بما دون سواها )

 ( .4صباحاً ومساًء )

ًَ  لََقدْ "  ُ  َرِض
َجَرةِ  َتْحتَ  ٌَُباٌُِعوَنكَ  إِذْ  اْلُمْإِمنٌِنَ  َعنِ  هللاَّ ِكٌَنةَ  َفؤَْنَزلَ  قُلُوبِِهمْ  فًِ َما َفَعلِمَ  الشَّ ِهمْ  السَّ ٌْ  َفْتًحا َوأََثاَبُهمْ  َعلَ

ؤُْخُذوَنَها َكثٌَِرةً  َوَمَؽانِمَ ( 4ٔ) َقِرًٌبا ُ  َوَكانَ  ٌَ
 الفتح"  (4ٔ) َحِكًٌما َعِزًٌزا هللاَّ

ٌعة الرضوان حٌث قد أوحى هللا عز وجل إلى محمد علٌه السبلم بؤنه قد رضً أي تاب واآلٌة إشارة إلى ب

شجرة الرضوان وسمٌت بٌعة الرضوان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عند إذ باٌع هم ب علٌهم وأحبهم وسعد

لم فؤنزل وقد علم هللا عز وجل ما فً قلوبهم من إٌمان وتصدٌق باهلل عز وجل ورسوله صلى هللا علٌه وس

( ومؽانم أي مكاسب كثٌرة 4ٔالسكٌنة والطمؤنٌنة واألمن علٌهم وأثابهم أي جازاهم فتحاً وهو فتح خٌبر )

 ( .4ٌٔؤخذوا منها أي ٌحصلون علٌها وكان هللا سبحانه عز وجل عزٌزاً حكٌماً )

ةَ "  ةِ  َتِجدَ  َولَنْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  الَّتًِ هللاَِّ  ُسنَّ ِ  لُِسنَّ ُهمْ  َكؾَّ  الَِّذي َوُهوَ ( ٖٕ) َتْبِدٌبًل  هللاَّ ٌَ ِد ٌْ ُكمْ  َعْنُكمْ  أَ ٌَ ِد ٌْ  َعْنُهمْ  َوأَ

ةَ  بَِبْطنِ  ِهمْ  أَْظَفَرُكمْ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ  َمكَّ ٌْ ُ  َوَكانَ  َعلَ
 الفتح"  (ٕٗ) َبِصًٌرا َتْعَملُونَ  بَِما هللاَّ

ن قبل أي لم توجد مثلها من قبل ولن تجد أي ٌا سنة هللا سبحانه أي منهاجه وطرٌقة المستقٌم التً قد خلت م

( واآلٌة كانت عندما ٖٕرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لسنة هللا أي شرٌعته ومنهاجه تبدٌبلً أي تؽٌراً )

حسن ضرب حوالً ثمانٌن شاباً إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً ؼزوة الحدٌبٌة وكانوا مسلمٌن 

 ( .ٕٗؤنهى هللا عز وجل ذلك األمر فؤوقعه بهم )ل التنعٌم فوٌرٌدون عزوه كان عند جب

ُ  َصَدقَ  لََقدْ " 
ا َرُسولَهُ  هللاَّ ٌَ ْإ ُ  َشاءَ  إِنْ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخلُنَّ  بِاْلَحقِّ  الرُّ

ِرٌنَ  ُرُءوَسُكمْ  ُمَحلِّقٌِنَ  آَِمنٌِنَ  هللاَّ  اَل  َوُمَقصِّ

 اْلَحقِّ  َوِدٌنِ  بِاْلُهَدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ ( 2ٕ) َقِرًٌبا َفْتًحا َذلِكَ  ُدونِ  ِمنْ  َفَجَعلَ  ُمواَتْعلَ  لَمْ  َما َفَعلِمَ  َتَخافُونَ 

ٌُْظِهَرهُ  ٌنِ  َعلَى لِ  الفتح"  (4ٕ) َشِهًٌدا بِاهللَِّ  َوَكَفى ُكلِّهِ  الدِّ
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مكرمة بعد أن هاجر منها إلى المدٌنة واآلٌة تصدٌقاً لرإٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عند دخول مكة ال

رسوله صلى هللا علٌه وسلم بالهدى أي بالهداٌة ودٌن الحق أي اإلسبلم ( وسبحانه أرسل 2ٕالمنورة )

لٌظهره على الدٌن كله أي الشرابع والدٌانات األخرى وكفى باهلل شهٌداً أي من أحسن من هللا عز وجل أن 

 رسول صلى هللا علٌه وسلم .ٌكون شهٌداً أو شاهداً على رسالة ال

َما " نَ  َفؤَْصلُِحوا إِْخَوة   اْلُمْإِمُنونَ  إِنَّ ٌْ ُكمْ  َب ٌْ قُوا أََخَو َ  َواتَّ
 الحجرات"  (ٓٔ) ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

أي إن المإمنون إخوة أي إخوة اإلسبلم فؤصلحوا بٌن أخوٌكم أي فٌما حدث بٌنهم واتقوا هللا سبحانه أي 

 ( .ٓٔأمر به والبعد عن ما نهى عنه لعلكم ترحمون أي تنالوا رحمة ربكم سبحانه ) باتباع ما

َها ٌَا"  ٌُّ ا النَّاسُ  أَ ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا َوَقَبابِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُْنَثى َذَكر   ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ َ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللاَّ
 هللاَّ

 الحجرات"  (ٖٔ) َخبٌِر   لٌِم  عَ 

واآلٌة نداء للناس جمٌعاً بؤن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً أي جمعناكم أمماً وقبابل لتعارفوا أي 

لتتآلفوا إن أكرمكم أي أحسنكم عند هللا سبحانه أتقاكم أي مخافة من هللا عز وجل إن هللا سبحانه علٌم خبٌر 

 ( .ٖٔبعباده جمٌعاً )

كَ  ُمنُّونَ ٌَ "  ٌْ ًَّ  َتُمنُّوا اَل  قُلْ  أَْسلَُموا أَنْ  َعلَ ُ  َبلِ  إِْسبَلَمُكمْ  َعلَ
ُمنُّ  هللاَّ ُكمْ  ٌَ ٌْ ٌَمانِ  َهَداُكمْ  أَنْ  َعلَ  َصاِدقٌِنَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لئِْلِ

ْعلَمُ  هللاََّ  إِنَّ ( 2ٔ) بَ  ٌَ ٌْ َماَواتِ  َؼ ُ  َواأْلَْرِض  السَّ
 الحجرات"  (4ٔ) َتْعَملُونَ  بَِما َبِصٌر   َوهللاَّ

ٌمنون علٌك أي ٌتفضلون علٌك بإسبلمهم فقل لهم ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال تمنوا علً أي ال 

تتفضلوا علً بل هللا عز وجل ٌمن علٌكم أي سبحانه ٌتفضل علٌكم بؤنه هداكم لئلٌمان إن كنتم صادقٌن أي 

 ( .4ٔواألرض فسبحانه بصٌر علٌم بما ٌعملون )( فسبحانه ٌعلم ما ؼاب فً السموات 2ٔفٌما تقولوا )

 " ق (ٔ) اْلَمِجٌدِ  َواْلقُْرآَنِ  ق" 

 ( .ٔق من فواصل الحروؾ العربٌة وقد سبق عرضها والقرآن المجٌد أي القرآن الكرٌم )

ْنُظُروا أََفلَمْ "  َماءِ  إِلَى ٌَ ؾَ  َفْوَقُهمْ  السَّ ٌْ َناَها َك ٌْ اَها َبَن نَّ ٌَّ َنا َمَدْدَناَها َواأْلَْرضَ ( ٙ) فُُروج   نْ مِ  لََها َوَما َوَز ٌْ  فٌَِها َوأَْلَق

 ًَ ْلَنا( 4) ُمنٌِب   َعْبد   لُِكلِّ  َوِذْكَرى َتْبِصَرةً ( 2) َبِهٌج   َزْوج   ُكلِّ  ِمنْ  فٌَِها َوأَْنَبْتَنا َرَواِس َماءِ  ِمنَ  َوَنزَّ  ُمَباَرًكا َماءً  السَّ

ات   بِهِ  َفؤَْنَبْتَنا ْخلَ ( 4) َحِصٌدِ الْ  َوَحبَّ  َجنَّ  " ق (ٓٔ) َنِضٌد   َطْلع   لََها َباِسَقات   َوالنَّ

( واألرض مددناها ٙأ استفهام للماضً فالسماء فوقهم كٌؾ بنٌت وزٌنت ومالها من فروج أي من شقوق )

( 2أي مهدناها وألقٌنا فٌها رواسً أي ثبتناه بالحبال وأنبتنا فٌها من كل زوج بهٌج أي الرابع الحسن )

( ونزلنا من السماء ماء 4ة أي تذكرة وذكرى لكل عبد منٌب أي العابد العابد فً حب هللا عز وجل )تبصر

مباركاً أي خٌر فٌه كثٌر خٌر مادي ومعنوي مادي فً طعمه ومعنوي فً روحانٌته فانبت أي زرع به جنات 

ة بتمرها ها والمابل( والنخل باسقات أي المدلٌات عروش4حصاده ) دوحب الحصٌد وهو القمح والشعٌر عن

 ( .ٓٔ) وبلحها وهو الطلع النضٌد

َماَواتِ  َخلَْقَنا َولََقدْ "  َنُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ ٌْ ام   ِستَّةِ  فًِ َب ٌَّ
َنا َوَما أَ قُولُونَ  َما َعلَى َفاْصبِرْ ( 4ٖ) لُُؽوب   ِمنْ  َمسَّ ٌَ 

لِ  َوِمنَ ( 4ٖ) اْلُؽُروبِ  ْبلَ َوقَ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َوَسبِّحْ  ٌْ ُجودِ  َوأَْدَبارَ  َفَسبِّْحهُ  اللَّ  " ق (ٓٗ) السُّ

( فاصبر أي ٌا 4ٖنهما فً ستة أٌام وما مسنا من لؽوب أي من تعب )أي خلقنا السموات واألرض وما بٌ

شمس وقبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  على ما ٌقولون بما ال ٌعرفون وسبح بحمد ربك قبل طلوع ال
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ؼروبها أي بذكره والصبلة خاصة فً تلك األوقات وقول األقوال المؤثورة من ذكر وتسبٌح وحمد وشكر هلل 

( واللٌل فسبحه أي صبلة المؽرب والعشاء وأدبار السجود أي بعد أداء الصبلة 4ٖعز وجل فً هذه األوقات )

سول هللا صلى هللا علٌه ؤثورة عن سٌدنا رواالنتهاء من السجود وذلك بالتسبٌح والذكر وقول األقوال الم

 ( .ٓٗلك المقامات )وسلم فً ت

ٌَاتِ "  اِر ٌَاتِ ( ٕ) ِوْقًرا َفاْلَحاِمبَلتِ ( ٔ) َذْرًوا َوالذَّ َماتِ ( ٖ) ٌُْسًرا َفاْلَجاِر َما( ٗ) أَْمًرا َفاْلُمَقسِّ  لََصاِدق   ُتوَعُدونَ  إِنَّ

ٌنَ  َوإِنَّ ( ٘)  اتالذارٌ"  (ٙ) لََواقِع   الدِّ

( ٔأي الرٌاح تحمل ما شاء هللا سبحانه أن تحمله فتذروه ذرواً أي تنشره نشراً فً كافة الجهات واألنحاء )

فالحامبلت وقراً وهً السحب تحمل الماء وقراً أي ساكناً فً موضعه فً ٌشاء هللا سبحانه وتعالى أن ٌنزله 

( فالمقسمات أمرا أي المبلبكة ٖ عز وجل )( فالجارٌات ٌسراً وهً السفن تبحر فً ٌسر بإذن هللإمطراً )

( إنما توعدون لصادق أي ما وعد ربكم بنعم الدنٌا وجنة ٗتقسم األرزاق على العباد أمرا أي بؤمر ربها )

 ( .ٙوإن الدٌن لواقع أي ما أخبر به فً القرآن الكرٌم من ٌوم الدٌن وهو ٌوم القٌامة )( ٘اآلخرة )

قٌِنَ  إِنَّ "  ٌُون   نَّات  جَ  فًِ اْلُمتَّ ُهمْ  آََتاُهمْ  َما آَِخِذٌنَ ( ٘ٔ) َوُع ُهمْ  َربُّ  ِمنَ  َقلٌِبًل  َكاُنوا( ٙٔ) ُمْحِسنٌِنَ  َذلِكَ  َقْبلَ  َكاُنوا إِنَّ

لِ  ٌْ ْهَجُعونَ  َما اللَّ ْسَتْؽفُِرونَ  ُهمْ  َوبِاأْلَْسَحارِ ( 2ٔ) ٌَ ابِلِ  َحق   أَْمَوالِِهمْ  َوفًِ( 4ٔ) ٌَ  َوفًِ( 4ٔ) َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ

ات   اأْلَْرِض  ٌَ َماءِ  َوفًِ( ٕٔ) ُتْبِصُرونَ  أََفبَل  أَْنفُِسُكمْ  َوفًِ( ٕٓ) لِْلُموقِنٌِنَ  آَ  َفَوَربِّ ( ٕٕ) ُتوَعُدونَ  َوَما ِرْزقُُكمْ  السَّ

َماءِ  هُ  َواأْلَْرِض  السَّ ُكمْ  َما ِمْثلَ  لََحق   إِنَّ  الذارٌات"  (ٖٕ) َتْنِطقُونَ  أَنَّ

فٌن بقدر هللا سبحانه ومقام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  فهم فً جنات وعٌون والعٌون المتقٌن أي العار

( آخذٌن ما آتاهم ربهم أي من به علٌهم سبحانه ٘ٔمن ماء عذب وعسل وكل ما لذ طعمه وحسن شرابه )

ٌل ما ٌنامون ( أي قلٌل من اللٙٔأنهم كانوا من المحسنٌن أي العابدٌن بقلوبهم النقٌة التقٌة الطاهرة )

( وباألسحار أي وقت السحر وهً ساعات اللٌل المتؤخرة فهم ٌستؽفرون ربهم سبحانه 2ٔوٌسترٌحون )

واصا على ؼٌرهم ( وفً أموالهم حق للسابل والمحروم وهو حق رحمة هللا بهم فمثل ما كانت لهم كانت 4ٔ)

( أي اقدروا أرزاق العباد ٕٔمن نعم ) ( وفً النفس أٌضاً ٕٓ( آٌات للموقنٌن ذو الٌقٌن باهلل عز وجل )4ٔ)

 ( .ٕٕفً السماء أي عند هللا عز وجل وما كان من وعد هللا عز وجل لعباده )

رْ "  ْكَرى َفإِنَّ  َوَذكِّ ْعُبُدونِ  إاِلَّ  َواإْلِْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما( ٘٘) اْلُمْإِمنٌِنَ  َتْنَفعُ  الذِّ ٌَ  ْزق  رِ  ِمنْ  ِمْنُهمْ  أُِرٌدُ  َما( ٙ٘) لِ

َ  إِنَّ ( 2٘) ٌُْطِعُمونِ  أَنْ  أُِرٌدُ  َوَما
اقُ  ُهوَ  هللاَّ زَّ ةِ  ُذو الرَّ  الذارٌات"  (4٘) اْلَمتٌِنُ  اْلقُوَّ

( وما خل اله سبحانه الجن واإلنس ٘٘ذكر أي عظهم فإن الذكرى أي الموعظة الحسنة تنفع بها المإمنٌن )

ق وما أرٌد أن ٌطعمون أي ال ٌسؤلون عن ذلك فاهلل عز ( ما أرٌد منهم من رزٙ٘إال لٌعبدوا هللا عز وجل )

( فسبحانه الرزاق ذو القوة المتٌن ذو القوة المتٌن فاهلل سبحانه ال ٌرهبه كثره وال ٌضعفه 2٘وجل رازقهم )

 ( .4٘من قله فبل ٌوهنه زمن وال ٌؤخذ من عمره سبحانه أحد )

ورِ "  تِ ( ٖ) َمْنُشور   َرق   فًِ( ٕ) َمْسُطور   َوِكَتاب  ( ٔ) َوالطُّ ٌْ ْقؾِ ( ٗ) اْلَمْعُمورِ  َواْلَب  الطور"  (٘) اْلَمْرفُوعِ  َوالسَّ

( فهو القرآن الكرٌم وقد سطر فً سطور ٔؤرض مصر )مدٌنة الطور فً سٌناء بالطوروتوجدوهو جبل 

( والبٌت ٖ( فً رق وهً األوراق الرقٌقة المنشورة للناس جمٌعاً )ٕمكتوبة تقرأ فً ٌسر وسهولة )

ما فٌها من عرش الرحمن سبحانه وتعالى وما حوله من المبلبكة والمعمور أي أن ٌكون فً السماء السابعة 

الساجدون العابدون فقد عمر وسمً المعمور لوجود هللا عز وجل والمبلبكة أو الكعبة المكرمة وقد عمرت 

لسقؾ المرفوع أي السماء المرفوعة ( واٗبقدوم الحجاج والعمار المعتمرٌن إلٌها وهللا سبحانه أعلى وأعلم )

 .( ٘ببل عمد )
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قٌِنَ  إِنَّ "  ات   فًِ اْلُمتَّ  الطور"  (2ٔ) َوَنِعٌم   َجنَّ

 والمتقٌن هم المإمنٌن فهم فى جنات ونعٌم 

َبَعْتُهمْ  آََمُنوا َوالَِّذٌنَ "  ُتُهمْ  َواتَّ ٌَّ َتُهمْ  بِِهمْ  أَْلَحْقَنا بِإٌَِمان   ُذرِّ ٌَّ ء   ِمنْ  َعَملِِهمْ  ِمنْ  َناُهمْ أَلَتْ  َوَما ُذرِّ ًْ  بَِما اْمِرئ   ُكلُّ  َش

ا َولَْحم   بَِفاِكَهة   َوأَْمَدْدَناُهمْ ( ٕٔ) َرِهٌن   َكَسبَ  ْشَتُهونَ  ِممَّ َتَناَزُعونَ ( ٕٕ) ٌَ  َتؤْثٌِم   َواَل  فٌَِها لَْؽو   اَل  َكؤًْسا فٌَِها ٌَ

ٌَُطوؾُ ( ٖٕ) ِهمْ  َو ٌْ ُهمْ  لَُهمْ  ِؼْلَمان   َعلَ  الطور"  (ٕٗ) َمْكُنون   لُْإلُإ   َكؤَنَّ

أو الذٌن آمنوا واتبعتهم أي ألحقناهم ذرٌاتهم بإٌمانهم فؤلحقناهم بهم وما ألتناهم من عملهم أي بدلناهم 

ضناهم كل امرئ بما كسب رهٌن أي كل إنسان بما عملت ٌداه خٌراً أو ؼٌره فهو رهٌن له أي مبلزمه ال قأن

( وأمددناهم أي أعطٌناهم بفاكهة وهم ما ٌشتهون أي ما ٕٔإلٌه مآله )ٌفارقه عمله فهو مكتوب علٌه و

( ٌتنازعون فٌها أي ٌتسابقون فٌها كؤسا ال لؽو فٌها وال تؤثٌم اللؽو كبلم ببل ٕٕتشتهٌه وتتمناه أنفسهم )

 ( وٌطوؾ أي ٌدور علٌهم ؼلمان كؤنهم لإلإ مكنون ؼلمانٖٕفابدة والتؤثٌم تجرٌح الناس بعضهم البعض )

 ( .ٕٗصبٌان صؽار من اللإلإ المكنون المحفوظ المصون )

ا"  ا إِنَّ ِحٌمُ  اْلَبرُّ  ُهوَ  إِنَّهُ  َنْدُعوهُ  َقْبلُ  ِمنْ  ُكنَّ  الطور"  (4ٕ) الرَّ

أي ندعو هللا عز وجل من قبل أي فً الدنٌا فسبحانه البر أي الجامع لصفة الرحمة والرأفة الشفقة بعباده 

 ( .4ٕالرحٌم علٌهم )

نَِنا َفإِنَّكَ  َربِّكَ  لُِحْكمِ  اْصبِرْ وَ "  ٌُ لِ  َوِمنَ ( 4ٗ) َتقُومُ  ِحٌنَ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َوَسبِّحْ  بِؤَْع ٌْ "  (4ٗ) النُُّجومِ  َوإِْدَبارَ  َفَسبِّْحهُ  اللَّ
 الطور

أي تحمل وتمهل ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لحكم ربك أي لقضاء ربك سبحانه فإنك بؤعٌننا أي فً 

بحه وأدبار النجوم أي اللٌل فس ن( وم4ٗعٌننا فحفظ بحفظنا وسبح بحمد ربك حٌن تقوم أي فً الصباح )أ

 ( .4ٗفً السماء )

ْنِطقُ  َوَما"  ً   إاِلَّ  ُهوَ  إِنْ ( ٖ) اْلَهَوى َعنِ  ٌَ  النجم"  (٘) اْلقَُوى َشِدٌدُ  َعلََّمهُ ( ٗ) ٌُوَحى َوْح

( إن هو إال وحً ٌٖبلػ عن هللا عز وجل من تلقاء أو هوى نفسه )أي أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال 

ٌوحى أي أمرنا هذا وحً من المبلبكة المقربٌن لجبرٌل علٌه السبلم ٌوحى فٌبعث إلى النبً صلى هللا علٌه 

 ( .٘( علمه شدٌد القوى أي أنزل إلٌه بعلم وأمر من شدٌد القوى وهو المولى عز وجل )ٗوسلم )

ةُ  ِعْنَدَها( ٗٔ) اْلُمْنَتَهى ِسْدَرةِ  ِعْندَ ( ٖٔ) أُْخَرى َنْزلَةً  هُ َرآَ  َولََقدْ "   النجم"  (٘ٔ) اْلَمؤَْوى َجنَّ

( وجنة المؤوى لعباد هللا ٗٔ( وهً نهاٌة الكون والسدرة هً شجرة البنق )ٖٔوهو جبرٌل علٌه السبلم )

 ( .٘ٔالمإمنٌن والمبلبكة والشهداء والنبٌن والرسل أجمعٌن )

ْرَنا لََقدْ وَ "  ْكرِ  اْلقُْرآَنَ  ٌَسَّ ِكر   ِمنْ  َفَهلْ  لِلذِّ  القمر"  (2ٔ) ُمدَّ

ولقد ٌسرنا أي سهلنا ه وبسطناه قراءة وكتابة وقوالً وحفظاً وفهم معانٌه لعباد هللا سبحانه المإمنٌن المتقٌن 

 فهل من مدكر وهو المتعظ المعتبر بما فً القرآن الكرٌم .

ْرَنا َولََقدْ "  ْكرِ  اْلقُْرآَنَ  ٌَسَّ ِكر   ِمنْ  َفَهلْ  لِلذِّ  القمر"  (ٕٕ) ُمدَّ

ْرَنا َولََقدْ "  ْكرِ  اْلقُْرآَنَ  ٌَسَّ ِكر   ِمنْ  َفَهلْ  لِلذِّ  القمر"  (ٕٖ) ُمدَّ
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ْرَنا َولََقدْ "  ْكرِ  اْلقُْرآَنَ  ٌَسَّ ِكر   ِمنْ  َفَهلْ  لِلذِّ  القمر"  (ٓٗ) ُمدَّ

... 

قٌِنَ  إِنَّ "  ات   فًِ اْلُمتَّ  القمر"  (٘٘) ُمْقَتِدر   َملٌِك   ِعْندَ  ِصْدق   َمْقَعدِ  فًِ( ٗ٘) َوَنَهر   َجنَّ

وهم عباد هللا المإمنٌن سبحانه فً جنات ونهر أي جنات هللا سبحانه ونعٌمها وأنهار من عسل ولبن جزاء 

ه فً ( فً مقعد صدق أي فً مكان وقدر صدق أي ما كانوا ٌوعدون بٗ٘لهم على صنعهم الطٌب فً الدنٌا )

الدنٌا فصدقهم هللا عز وجل وعده فً اآلخرة فكان مقعدهم مقعد صدق عند ملٌك مقتدر أي مالك الملك 

 ( .٘٘سبحانه القادر المقتدر على كل شًء سبحانه عز وجل )

ْحَمنُ "  انَ  َعلََّمهُ ( ٖ) اإْلِْنَسانَ  َخلَقَ ( ٕ) اْلقُْرآَنَ  َعلَّمَ ( ٔ) الرَّ ٌَ ْجمُ ( ٘) بُِحْسَبان   َقَمرُ َوالْ  الشَّْمسُ ( ٗ) اْلَب  َوالنَّ

َجرُ  ْسُجَدانِ  َوالشَّ َماءَ ( ٙ) ٌَ  الرحمن"  (2) اْلِمٌَزانَ  َوَوَضعَ  َرَفَعَها َوالسَّ

( علم ٔالرحمن وهو العطوؾ الحنان الرإؾ المشفق التواب على عباده جمٌعاً فسبحانه رحٌم رحمن بهم )

هللا علٌه وسلم وكانت أول كلمة وهً اقرأ فعلم سابر الخلق  القرآن وكان أول من تعلم القرآن رسول هللا صلى

( علمه البٌان والبٌان ٖ( فخلق سبحانه اإلنسان )ٕبعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بإذن هللا عز وجل )

( والشمس والقمر ٗهو النطق بالكلمات لٌعرؾ ما ٌرٌده اإلنسان فالبٌان وهو تعبٌر لما فً داخل اإلنسان )

( والنجم والشجر ٌسجدان والنجم أي كل ما فً السماء من ٘ن أي فً فلك معلوم بدقه وحساب دقٌق )بحسبا

( ٙنجوم كالشمس والقمر والكواكب والشجر فً األرض أي كل ما فً السماء واألرض ٌسجد هلل عز وجل )

 سبحانه موضوع والسماء رفعها ووضع المٌزان وهو مٌزان الحق سبحانه ٌوم القٌامة فمٌزان الحق عند هللا

 وموجود منذ خلق السموات واألرض .

نِ  َربُّ  " ٌْ نِ  َوَربُّ  اْلَمْشِرَق ٌْ  الرحمن"  (2ٔ) اْلَمْؽِرَب

والمعنى هنا فٌه إعجاز علمً جدٌد فً القرآن الكرٌم فسبحانه العلٌم قال رب المشرقٌن هذا أصح ألنه على 

ثبلً شمال الكرة األرضٌة وجنوبها وٌحدث أٌضاً على ساعة ٌحدث شروقٌن على الكرة األرضٌة م ٕٗمدار الـ 

ساعةوٌبدأ آخرفى الٌابان مثبلً فً  ٕٔساعة ؼروبٌن آخرٌن فمثبلً مصر شرق وؼروب فً أول  ٕٗمدار الـ 

نفس وقت ؼروبنا ٌحدث عندهم شروق وفى نفس ؼروباً ٌحدث عندهم شروق وذلك مصداقا  لقول هللا عز 

 ٌن ولجبللك ورحمتك ٌا رب رضاك عنا .وجل رب المشرقٌن ورب المؽرب

َها َمنْ  ُكلُّ "  ٌْ ْبَقى( ٕٙ) َفان   َعلَ ٌَ  الرحمن"  (2ٕ) َواإْلِْكَرامِ  اْلَجبَللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  َو

( وٌبقى وجه ربك أي هللا عز وجل بالباقً ذو ٕٙأي كل ما على األرض من مخلوقات فإنهم إلى زوال )

ام والهٌبة والسلطان واإلكرام أي مكرم وصاحب الفضل على خلقه وعباده الجبلل واإلكرام أي صاحب المق

 أجمعٌن سبحانك ٌا ربنا .

هِ  َمَقامَ  َخاؾَ  َولَِمنْ "  َتانِ  َربِّ  الرحمن"  (ٙٗ) َجنَّ

ولمن أجزاء من وأجر وثواب من خاؾ مقام ربه أي اتقى ذات هللا عز وجل وتحسب لٌومه هذا فله جنتان 

لدنٌا أي السعادة والهناء والطمؤنٌنة فٌها وجنة اآلخرة أي نعٌم وطٌب ورؼد ما وعد هللا والجنتان هما جنة ا

 ( .ٙٗسبحانه عباده المإمنٌن بما فٌها )

ِكبٌِنَ "  نِ  َوَجَنى إِْسَتْبَرق   ِمنْ  َبَطابُِنَها فُُرش   َعلَى ُمتَّ ٌْ َت  الرحمن"  (ٗ٘) َدان   اْلَجنَّ
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إال حب هللا سبحانه ورسوله صلى هللا علٌه وسلم ونعٌم ما وجدوه فً متكبٌن أي مسترحٌن ال ٌشؽلهم شاؼل 

الجنة على فرش أي فراش وأمتعة لهم بطابنها أي داخلها من استبرق وهو الدٌباح وجنى الجنتٌن دان أي 

فً علم هللا عز وجل أنه من جنى أي جمع من فً الجنتٌن وهً من الدنٌا واآلخرة دان أي قرب موعدهم 

(٘ٗ. ) 

ُهنَّ "  اقُوتُ  َكؤَنَّ ٌَ  الرحمن"  (4٘) َواْلَمْرَجانُ  اْل

 واآلٌة وصؾ لحورٌات الجنة .

 الرحمن"  (ٓٙ) اإْلِْحَسانُ  إاِلَّ  اإْلِْحَسانِ  َجَزاءُ  َهلْ " 

أي أجر اإلحسان واإلحسان هو اإلٌمان والٌقٌن باهلل عز وجل ورسوله صلى هللا علٌه وسلم وكتابه القرآن 

نبٌاء والمبلبكة فجزاء اإلٌمان بذلك إحسان أكبر أي عطاء وأجر أعظم وهو نعم الدنٌا الكرٌم والرسل واأل

 ( .ٓٙوطٌب الجنة وما فٌها فً اآلخرة )

ِكبٌِنَ "  ُكَما آاََلءِ  َفبِؤَيِّ ( 2ٙ) ِحَسان   َوَعْبَقِري   ُخْضر   َرْفَرؾ   َعلَى ُمتَّ َبانِ  َربِّ  اْلَجبَللِ  ِذي َربِّكَ  اْسمُ  َتَباَركَ ( 22) ُتَكذِّ

 الرحمن"  (24) َواإْلِْكَرامِ 

متكبٌن أي جالسٌن مسترحٌن على رفرؾ أي بسط خضر وعبقري حسان أي أجمل وأبدع وأروع ما فً 

 ( فبل بؤي شىء ٌا هللا عز وجل نكذب.2ٙالجمال من حسن ٌجلسن وٌسترٌحون علٌه )

ِهمْ  ٌَُطوؾُ "  ٌْ ُعونَ  اَل ( 4ٔ) َمِعٌن   ِمنْ  َوَكؤْس   َوأََباِرٌقَ  بِؤَْكَواب  ( 2ٔ) ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدان   َعلَ ْنِزفُونَ  َواَل  َعْنَها ٌَُصدَّ ٌُ 

ا َوَفاِكَهة  ( 4ٔ) ٌَُّرونَ  ِممَّ َتَخ ر   َولَْحمِ ( ٕٓ) ٌَ ٌْ ا َط ْشَتُهونَ  ِممَّ  اْلَمْكُنونِ  اللُّْإلُإِ  َكؤَْمَثالِ ( ٕٕ) ِعٌن   َوُحور  ( ٕٔ) ٌَ

ْعمَ  َكاُنوا بَِما َجَزاءً ( ٖٕ)  الواقعة"  (ٕٗ) لُونَ ٌَ

وٌطوؾ علٌهم أي ٌدور حولهم ولدان أي صبٌان صؽار مخلدون أي باقون فً الجنة ال ٌخرجون منها أبدا 

( واآلٌة وصؾ لما فً نعٌم الجنة من أكواب وأبارٌق وأبارٌق وعاء كبٌر ٌحفظ فٌه الماء وكؤس من 2ٔ)

ٌصدعون عنها أي ال ٌبتعدون بتعب أو ملل أجزع  ( ال4ٔمعٌن أي من الماء واللبن والعسل الذي ال ٌنضب )

( ولحم طٌر مما ٌشتهون ٕٓ( وفاكهة مما ٌتخٌرون أي ما ٌشاءون )4ٔعنه وال ٌنزفون أي تؽٌب عقولهم )

( جزء بما كانوا ٖٕ( كؤمثال اللإلإ المكنون وهم حورٌات الجنة )ٕٕ( وحور عٌن )ٕٔأي ٌتمنون أكله )

 ( .ٕٗدنٌا كانت لهم الجنة جزاء وأجر وثواب فً اآلخرة )ٌعملون أي بعمهم الصالح فً ال

 الواقعة"  (2ٗ) اْلَعِظٌمِ  َربِّكَ  بِاْسمِ  َفَسبِّحْ  "

أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  سبح وأشكر وأحمد ربك سبحانه باسم العظٌم وقال رسول هللا صلى هللا 

 ( .2ٗل سبحان ربً العظٌم )علٌه وسلم اجعلوها فً ركوعكم فكان إذا ركع المصلً قا

هُ  اَل ( 24) َمْكُنون   ِكَتاب   فًِ( 22) َكِرٌم   لَقُْرآَن   إِنَّهُ "  َمسُّ "  (4ٓ) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  ِمنْ  َتْنِزٌل  ( 24) اْلُمَطهَُّرونَ  إاِلَّ  ٌَ
 الواقعة

ٌمسه إال  ( ال24( فً كتاب مكنون أي محفوظ ومصون من عند هللا عز وجل )22أي القرآن الكرٌم )

المطهرون أي ال ٌقربه أو ٌلمسه إال المطهرون وقد اختلؾ فً مس المصحؾ على ؼٌر وضوء فالجمهور 

( تنزٌل من رب العالمٌن أي من عند هللا 24على المنع وبعض المذاهب كمالك والشافعً وأحمد بن حنبل )

 ( .4ٓعز وجل )
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قٌِنِ  َحقُّ  لَُهوَ  َهَذا إِنَّ "  ٌَ  الواقعة"  (4ٙ) اْلَعِظٌمِ  َربِّكَ  بِاْسمِ  َفَسبِّحْ ( 4٘) اْل

إن هذا القرآن الكرٌم لهو حق الٌقٌن والمراد هو عٌن الحقٌقة فً هذا الكون ألن القرآن الكرٌم جمع وحوى 

كثٌر من األصار واألحوال السابقة والمعاصرة والمستقبلٌة فالقرآن الكرٌم كتاب من هللا عز وجل شامل لكل 

( فسبح وأحمد وأذكر ربك باسمه العظٌم وٌقال هو هللا 4٘خرة بؤعمالها الدنٌوٌة والدٌنٌة )أمور الدنٌا واآل

 الرحمن الرحٌم وهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

ِ  َسبَّحَ "  َماَواتِ  فًِ َما هلِلَّ  الحدٌد"  (ٔ) اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ  َواأْلَْرِض  السَّ

 ( .ٔواألرض وسبحانه جل جبلله العزٌز الحكٌم )فسبحانه ٌسبح له كل خلق السموات 

لُ  ُهوَ "  اِهرُ  َواآْلَِخرُ  اأْلَوَّ ء   بُِكلِّ  َوُهوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّ ًْ َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ُهوَ ( ٖ) َعلٌِم   َش  ِستَّةِ  فًِ َواأْلَْرضَ  السَّ

ام   ٌَّ
ْعلَمُ  اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  أَ لِجُ  َما ٌَ ْخُرجُ  َوَما اأْلَْرِض  فًِ ٌَ ْنِزلُ  َوَما ِمْنَها ٌَ َماءِ  ِمنَ  ٌَ ْعُرجُ  َوَما السَّ  َوُهوَ  فٌَِها ٌَ

نَ  َمَعُكمْ  ٌْ ُ  ُكْنُتمْ  َما أَ
 الحدٌد( " ٗ) َبِصٌر   َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ

ونه وسبحانه األول فلٌس قبله شًء واآلخر فلٌس بعده شًء والظاهر فلٌس فوقه شًء والباطن فلٌس د

( وسبحانه خلق السموات واألرض فً ستة أٌام ثم استوى على ٖشًء وسبحانه بكل شًء وخلقه علٌم )

العرش ٌعلم ما ٌلج أي ما ٌتحرك بداخلها فً باطن األرض وما ٌخرج منها وما ٌنزل من السماء وما ٌعرج 

فً كل وقت وفً كل زمان فٌها من مبلبكة وأرواح شهداء وأعمال صالحة ومعكم أٌنما كنتم بعلمه وقدرته 

 ( .ٗوسبحانه بما ٌعملون بصٌر )

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ "  ِ  َوإِلَى َواأْلَْرِض  السَّ لَ  ٌُولِجُ ( ٘) اأْلُُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَّ ٌْ َهارِ  فًِ اللَّ ٌُولِجُ  النَّ َهارَ  َو لِ  فًِ النَّ ٌْ  َوُهوَ  اللَّ

ُدورِ  بَِذاتِ  َعلٌِم   ِ  آَِمُنوا( ٙ) الصُّ ا َوأَْنفِقُوا َوَرُسولِهِ  بِاهللَّ  لَهُمْ  َوأَْنَفقُوا ِمْنُكمْ  آََمُنوا َفالَِّذٌنَ  فٌِهِ  ُمْسَتْخلَفٌِنَ  َجَعلَُكمْ  ِممَّ

 الحدٌد"  (2) َكبٌِر   أَْجر  

له ملك السموات واألرض وإلٌه سبحانه ترجع األمور أي مآل العباد وخلقه جمٌعاً فله سبحانه عاقبة األمور 

فً النهار وٌدخل النهار فً اللٌل وسبحانه علٌم بذات الصدور أي القلوب التً فً الصدور  ( ٌدخل اللٌل٘)

( وآمنوا باهلل ورسوله واآلن توجٌه فبه للمإمنٌن باإلٌمان والتصدٌق باهلل عز وجل ورسوله صلى هللا ٙ)

لٌه فهو كما هو لكم فكان علٌه وسلم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفٌن فٌه أي المال الذي استخلفكم هللا سبحانه ع

قبل لؽٌركم وسٌكون بعدكم لؽٌركم ومن هنا جاءت كلمة مستخلفٌن ولٌس مالكٌن أو متحكمٌن فالذٌن آمنوا 

منكم وأنفقوا أي تصدقوا وأخرجوا كان لهم أجر كبٌر وهو رضا هللا عز وجل فً الدنٌا ونعٌمها وجنته 

 سبحانه فً اآلخرة .

َ  ٌُْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ " 
ٌَُضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ ْومَ ( ٔٔ) َكِرٌم   أَْجر   َولَهُ  لَهُ  َف ْسَعى َواْلُمْإِمَناتِ  اْلُمْإِمنٌِنَ  َتَرى ٌَ ٌَ 

نَ  ُنوُرُهمْ  ٌْ ِدٌِهمْ  َب ٌْ َمانِِهمْ  أَ ٌْ َ ْومَ  ُبْشَراُكمُ  َوبِؤ ٌَ ات   اْل  اْلَعِظٌمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذلِكَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

 الحدٌد"  (ٕٔ)

من ذا الذي أي من هو ومن ٌكون وذا استخدمت إلقرار بصدقة وحبه من عمل ذلك العمل فهو خالص لوجه 

هللا عز وجل ٌقرض هللا قرضاً حسناً والقرض الحسن هو الذي ال ٌرٌد صاحبه منفعة من وراءه ببل فابدة 

( ٌوم والمقصود ٌوم ٔٔأجر كرٌم أي أجر طٌب فً الحٌاة الدنٌا واآلخرة ) تذكر فٌضاعؾ له سبحانه وله

القٌامة فترى المإمنٌن والمإمنات ٌسعى نورهم أي حولهم من كل جانب من بٌن أٌدٌهم وبؤٌمانهم بشراكم 

 فهذه أول بشارة المإمنٌن وهو النور الذي ٌسعى به وفً وجهه وبؤٌمانهم وبشرهم المبلبكة بالجنات التً

 تجري من تحتها األنهار خالدٌن فٌها ذلك هو الفوز العظٌم أي الفوز الكبٌر وهً الجنة .
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قٌِنَ  نَّ " إِ  دِّ َقاتِ  اْلُمصَّ دِّ َ  َوأَْقَرُضوا َواْلُمصَّ
 الحدٌد"  (4ٔ) َكِرٌم   أَْجر   َولَُهمْ  لَُهمْ  ٌَُضاَعؾُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ

حانه المإمنٌن به وأقرضوا هللا سبحانه قرضاً حسنا أي قرضاً ببل أي المصدقٌن والمصدقات من عباد هللا سب

فابدة معنوٌة أو مالٌة ٌضاعؾ لهم ولهم أجر كرٌم أي ٌضاعؾ عملهم فً الدنٌا واآلخرة ولهم عند هللا عز 

 ( .4ٔوجل األجر الكرٌم )

ُكمْ  ِمنْ  َمْؽفَِرة   إِلَى َسابِقُوا"  ة   َربِّ َماءِ ال َكَعْرِض  َعْرُضَها َوَجنَّ تْ  َواأْلَْرِض  سَّ ِ  آََمُنوا لِلَِّذٌنَ  أُِعدَّ  َذلِكَ  َوُرُسلِهِ  بِاهللَّ

ِ  َفْضلُ  َشاءُ  َمنْ  ٌُْإتٌِهِ  هللاَّ ٌَ  ُ
 الحدٌد"  (ٕٔ) اْلَعِظٌمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

 أي تسابقوا وسارعوا إلى مؽفرة من ربكم وهو طلب الرحمة والتوبة من هللا عز وجل وطلب الجنة التً

عرضها كعرض السماء واألرض أعدت للذٌن آمنوا باهلل ورسله ذلك فضل هللا عز وجل ٌإتٌه من ٌشاء من 

 ( .ٕٔعباده الصالحٌن وهللا سبحانه ذو فضل أي صاحب فضل عظٌم على عباده أجمعٌن )

َناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ  " ٌِّ قُومَ  ٌَزانَ َواْلمِ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَْنَزْلَنا بِاْلَب ٌَ  َشِدٌد   َبؤْس   فٌِهِ  اْلَحِدٌدَ  َوأَْنَزْلَنا بِاْلقِْسطِ  النَّاسُ  لِ

ْعلَمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ  ٌَ ُ  َولِ
ْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ بِ  َوُرُسلَهُ  ٌَ ٌْ َ  إِنَّ  بِاْلَؽ

 الحدٌد"  (ٕ٘) َعِزٌز   َقِوي   هللاَّ

أنزلنا معهم الكتاب أي الكتب السماوٌة والمٌزان أي الحق أي بعثنا رسلنا بالبٌنات وهً البراهٌن واآلٌات و

لٌقوم الناس بالقسط وهو العدل وأنزلنا الحدٌد فٌه بؤس شدٌد أي القوة الشدٌدة ومنافع للناس ولٌعلم هللا 

 ( .ٕ٘سبحانه من ٌنصره ورسله بالؽٌب أي بإٌمانه بهم ولم ٌراهم فسبحانه قوي عزٌز )

ا"  َها ٌَ ٌُّ قُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ نِ  ٌُْإتُِكمْ  بَِرُسولِهِ  َوآَِمُنوا هللاََّ  اتَّ ٌْ ْجَعلْ  َرْحَمتِهِ  ِمنْ  ِكْفلَ ٌَ ْؽفِرْ  بِهِ  َتْمُشونَ  ُنوًرا لَُكمْ  َو ٌَ  لَُكمْ  َو

 ُ
 الحدٌد"  (4ٕ) َرِحٌم   َؼفُور   َوهللاَّ

ان باهلل عز وجل ورسوله صلى واآلٌة نداء لبعض أهل الكتاب الذٌن آمنوا وصدقوا فً إٌمانهم ودعوتهم لئلٌم

هللا علٌه وسم ٌإتكم أي ٌعطكم كفلٌن من رحمته أي نصٌب من رحمته سبحانه وجعل لكم نوراً تمشون به 

 ( .4ٕوٌؽفر لكم وسبحانه ؼفور رحٌم )

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ " 
ْعلَمُ  هللاَّ َماَواتِ  فًِ َما ٌَ ُكونُ  َما اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ  إاِلَّ  َخْمَسة   َواَل  َرابُِعُهمْ  ُهوَ  إاِلَّ  َثبَلَثة   ىَنْجوَ  ِمنْ  ٌَ

نَ  َمَعُهمْ  ُهوَ  إاِلَّ  أَْكَثرَ  َواَل  َذلِكَ  ِمنْ  أَْدَنى َواَل  َساِدُسُهمْ  ُهوَ  ٌْ ُبُهمْ  ُثمَّ  َكاُنوا َما أَ ْومَ  َعِملُوا بَِما ٌَُنبِّ اَمةِ  ٌَ ٌَ َ  إِنَّ  اْلقِ
 بُِكلِّ  هللاَّ

ء   ًْ  مجادلةال"  (2) َعلٌِم   َش

وقد نزلت هذه اآلٌة الخبار سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم منافقون تخلفوا  وإن هللا سبحانه وتعالى 

ٌعلم ما فً السموات واألرض وما ٌكون من نجوى ثبلثة أي الحدٌث الخفً فٌما بٌنهم إال هللا عز وجل 

هللا عز وجل معهم أي ٌعرؾ ومطلع على رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أقل من ذلك أو أكثر إال 

سرهم وما ٌفعلون من خٌر أو ؼٌره أٌن ما كانوا و فً أىمكان ثم ٌنببهم أي ٌعلمهم بما عملوا ٌوم القٌامة 

فسبحانه بكل شًء علٌم وٌرٌد اخبار رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  بمجموعة كانوا ٌتواطبون وٌتكادون 

 هللا علٌه وسلم  وقد نزلت هذه اآلٌات لتكشؾ سرهم ونواٌاهم . للمإمنٌن أصحاب رسول هللا صلى

ِ  ٌُْإِمُنونَ  َقْوًما َتِجدُ  اَل "  ْومِ  بِاهللَّ ٌَ ونَ  اآْلَِخرِ  َواْل َ  َحادَّ  َمنْ  ٌَُوادُّ
 أَوْ  أَْبَناَءُهمْ  أَوْ  آََباَءُهمْ  َكاُنوا َولَوْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

َدُهمْ  اإْلٌَِمانَ  قُلُوبِِهمُ  فًِ َكَتبَ  بِكَ أُولَ  َعِشٌَرَتُهمْ  أَوْ  إِْخَواَنُهمْ  ٌَّ ٌُْدِخلُُهمْ  ِمْنهُ  بُِروح   َوأَ ات   َو  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

ًَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  ُ  َرِض
ِ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاََل  هللاَِّ  ِحْزبُ  أُولَبِكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  هللاَّ "  (ٕٕ) ونَ اْلُمْفلِحُ  ُهمُ  هللاَّ

 المجادلة
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أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ال تجد قوماً وهم مجموعة من الناس ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر 

ٌوادون بمعنى ٌتواصلون وٌصاحبون من حاد هللا ورسوله أي خالفهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 

دهم بروح منه أي بمبلبكته وٌدخلهم جنات تجري من إخوانهم أو عشٌرتهم أولبك لٌس فً قلوبهم اإلٌمان وأٌ

تحتها األنهار خالدٌن فٌها رضً هللا عنهم ورضو عنه فهم حزب هللا أي أولٌاء هللا وسبحانه وتعالى فهم 

 ( .ٕٕالمفلحون الفابزون فً الدنٌا واآلخرة )

ِ  َسبَّحَ "  َماَواتِ  فًِ َما هلِلَّ  الحشر"  (ٔ) اْلَحِكٌمُ  ِزٌزُ اْلعَ  َوُهوَ  اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ

سبح هلل أي حمد هللا عز وجل بالقول والفعل والعمل الصالح كل ما فً السموات واألرض وسبحانه العزٌز 

 ( .ٔالحكٌم )

ا"  َها ٌَ ٌُّ قُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ َمتْ  َما َنْفس   َوْلَتْنُظرْ  هللاََّ  اتَّ قُوا لَِؽد   َقدَّ َ  َواتَّ
 الحشر"  (4ٔ) َتْعَملُونَ  بَِما َخبٌِر   هللاََّ  إِنَّ  هللاَّ

 ( .4ٔنداء للمإمنٌن بتقوى هللا عز وجل فسبحانه خبٌر بما ٌعمل عباده جمٌعاً والمإمنٌن )

َتهُ  َجَبل   َعلَى اْلقُْرآَنَ  َهَذا أَْنَزْلَنا لَوْ "  ٌْ ًعا َخاِشًعا لََرأَ ٌَةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  َنْضِرُبَها اأْلَْمَثالُ  َوتِْلكَ  هللاَِّ  َخْش

ُرونَ  َتَفكَّ ُ  ُهوَ ( ٕٔ) ٌَ
بِ  َعالِمُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  الَِّذي هللاَّ ٌْ َهاَدةِ  اْلَؽ ْحَمنُ  ُهوَ  َوالشَّ ِحٌمُ  الرَّ  الحشر"  (ٕٕ) الرَّ

وسلم بؤن إذا نزل  وهذه اآلٌة عظة وموعظة للناس جمٌعاً فاهلل سبحانه وتعالى خبر رسول هللا صلى هللا علٌه

القرآن الكرٌم على جبل من جبال الدنٌا لرأٌت ذلك الجبل خاشعاً أي ساكناً ال حراك فٌه خاضعاً من خشٌة 

ومخافة هللا عز وجل وذلك مثل من أمثال هللا عز وجل واألمثال هً الحكاٌات والقصص الذي ٌخبرنا بها هللا 

ل نضربها أي نقصها للناس لعلهم ٌتفكرون أي فً خلق عز وجل وذلك للموعظة والعظة منها وذلك األمثا

( فسبحانه هو هللا الذي ال إله إال هو عالم الؽٌب والشهادة ٕٔالسموات واألرض وأن األمر كله هلل عز وجل )

 ( .ٕٕأي ما ؼاب عنا وحضر بنا فسبحانه هو الرحمن بعباده الرحٌم بهم جمٌعاً )

ُ  ُهوَ " 
رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخالِقُ  هللاَّ َماَواتِ  فًِ َما لَهُ  ٌَُسبِّحُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  لَهُ  اْلُمَصوِّ  اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ  َواأْلَْرِض  السَّ

 الحشر"  (ٕٗ)

فسبحان هللا عز وجل الخالق البارئ وهو الخالق من العدم المصور أي مصور ومشكل خلقه جمٌعاً فً 

األسماء الحسنى وهم تسعة وتسعون أسماً ٌسبح له ما فً السموات  صورهم التً هم علٌها ؾ هلل سبحانه

 ( .ٕٗواألرض وسبحانه هو العزٌز الحكٌم )

ْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنة   أُْسَوة   فٌِِهمْ  لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ "  ٌَ  َ
ْومَ  هللاَّ ٌَ َتَولَّ  َوَمنْ  اآْلَِخرَ  َواْل َ  َفإِنَّ  ٌَ

ًُّ  ُهوَ  هللاَّ "  (ٙ) اْلَحِمٌدُ  اْلَؽنِ
 الممتحنة

واآلٌة للمإمنٌن والناس جمٌعاً ولقد كان لكم فٌهم أي فً سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم والمإمنٌن معه إسوة 

حسنة أي القدوة الطٌبة الصالحة للذٌن ٌرجو هللا أي ٌرجو حب هللا عز وجل وأجره وجزاءه وعفوه سبحانه 

وٌولً وٌتبع ؼٌر ذلك فسبحانه هللا هو الؽنً عن عباده  والٌوم اآلخر أي ٌوم القٌامة ومن ٌتول أي ٌبتعد

 ( .ٙجمٌعاً الحمٌد الذي ٌحمده وٌسبحه كثٌر من خلقه أجمعٌن )

ِ  َسبَّحَ "  َماَواتِ  فًِ َما هلِلَّ  الصؾ"  (ٔ) اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ  اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ

ٌبة واألقوال المؤثورة فً ذلك كل من فً السموات واألرض سبح هلل أي سبحه باألقوال واألفعال واألعمال الط

 ( .ٔوسبحانه جل جبلله العزٌز الحكٌم )
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ِ  ِمنَ  َنْصر   ُتِحبُّوَنَها َوأُْخَرى"   الصؾ"  (ٖٔ) اْلُمْإِمنٌِنَ  َوَبشِّرِ  َقِرٌب   َوَفْتح   هللاَّ

 عز وجل وفتح قرٌب لمكة أي أمور خٌر ؼٌر ذلك تحبونها وتودون تحقٌقها وستكون لكم نصر من عند هللا

المكرمة وما حولها من مدن وببلد وأمصار فً بقاع األرض وبشر المإمنٌن أي ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه 

 ( .ٖٔوسلم وبشر هنا أدخل السعادة والفرح على أصحابك ومن تبعك من المإمنٌن )

ِ  ٌَُسبِّحُ "  َماَواتِ  فًِ َما هلِلَّ وسِ  اْلَملِكِ  اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ  الجمعة"  (ٔ) اْلَحِكٌمِ  اْلَعِزٌزِ  اْلقُدُّ

ٌسبح هلل أي ٌذكرون هللا ذكراً جلٌاً منزه عن سابر الخبلبق كلها ذكراً ٌلٌق بذاته العلٌا فً علٌاءه فسبحان هللا 

 جل جبلله وعظم قدره وتباركت أسمابه فسبح له سبحانه ما فً السموات واألرض الملك القدوس والقدوس

هو صاحب القدسٌة أي صاحب المجد والعظمة فٌسبحه وٌحمده سابر الخلق أجمعٌن فسبحانه العزٌز الحكٌم 

(ٔ. ) 

ِ  َفْضلُ  َذلِكَ "  ُ  ٌََشاءُ  َمنْ  ٌُْإتٌِهِ  هللاَّ
 الجمعة"  (ٗ) اْلَعِظٌمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

إٌتهم ومصاحبتهم لرسول هللا صلى وفضل هللا عز وجل هنا لصحابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  فً ر

هللا علٌه وسلم وفضل هللا عز وجل هذا ٌإتٌه أي ٌمن على من ٌشاء من عباده وسبحانه أو أي صاحب 

 ( .ٗالفضل العظٌم )

ا " َها ٌَ ٌُّ بَلةِ  ُنوِديَ  إَِذا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ْومِ  ِمنْ  لِلصَّ عَ  َذُرواوَ  هللاَِّ  ِذْكرِ  إِلَى َفاْسَعْوا اْلُجُمَعةِ  ٌَ ٌْ ر   َذلُِكمْ  اْلَب ٌْ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ

 الجمعة"  (4) َتْعلَُمونَ 

واآلٌة نداء للذٌن آمنوا إذا نودي أي أذن للصبلة خاصة فً ٌوم الجمعة فاسعوا أي سٌروا واتركوا ما فً 

لكم إن كنتم تعلمون أي أٌدٌكم وأذهبوا إلى ذكر هللا أي المسجد وذروا البٌع أي اتركوه ذلكم وهو الصبلة خٌر 

 ( .4تعلمون بفضل هللا عز وجل علٌكم )

َها ٌَا"  ٌُّ ِ  ِذْكرِ  َعنْ  أَْواَلُدُكمْ  َواَل  أَْمَوالُُكمْ  ُتْلِهُكمْ  اَل  آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ْفَعلْ  َوَمنْ  هللاَّ "  (4) اْلَخاِسُرونَ  ُهمُ  َفؤُولَبِكَ  َذلِكَ  ٌَ
 المنافقون

 تلهكم أي ال تشؽلكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا وهو الصبلة و القرآن الكرٌم واآلٌة نداء للذٌن آمنوا ال

وكل قول أو فعل وعمل كان خالصاً لوجه هللا عز وجل ومن ٌفعل ذلك أي ٌشتؽل وٌلهى بما دون ذلك فؤولبك 

 ( .4هم الخاسرون أي خسارة الدنٌا وخسارة اآلخرة بما فً نعم الدنٌا وجنة اآلخرة )

ِ  َسبِّحُ ٌُ "  َماَواتِ  فًِ َما هلِلَّ ء   ُكلِّ  َعلَى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلُمْلكُ  لَهُ  اأْلَْرِض  فًِ َوَما السَّ ًْ  التؽابن"  (ٔ) َقِدٌر   َش

فسبحانه ٌسبح له ما فً السموات واألرض فله جل جبلله الملك أي ملك السموات واألرض وله الحمد وهو 

 ( .ٔعلى كل شًء قدٌر )

َماَواتِ  لَقَ خَ "  َرُكمْ  بِاْلَحقِّ  َواأْلَْرضَ  السَّ هِ  ُصَوَرُكمْ  َفؤَْحَسنَ  َوَصوَّ ٌْ ْعلَمُ ( ٖ) اْلَمِصٌرُ  َوإِلَ َماَواتِ  فًِ َما ٌَ  السَّ

ْعلَمُ  َواأْلَْرِض  ٌَ ونَ  َما َو ُ  ُتْعلُِنونَ  َوَما ُتِسرُّ
ُدورِ  بَِذاتِ  َعلٌِم   َوهللاَّ  التؽابن"  (ٗ) الصُّ

لسموات واألرض بالحق أي بقضاء وقدر معلوم حق مصوركم أي شكلكم بؤشكال وصور فسبحانه خلق ا

( ٌعلم ما فً السموات واألرض وٌعلم ما تسرون أي تخفون وما تعلنون ٖمختلفة وإلٌه المصٌر أي الرجوع )

 ( .ٗأي تجهرون به وسبحانه علٌم بذا الصدور أي ما فً القلوب )

ِ  َفآَِمُنوا"  ُ  أَْنَزْلَنا الَِّذي َوالنُّورِ  هِ َوَرُسولِ  بِاهللَّ
 التؽابن"  (4) َخبٌِر   َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ
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واآلٌة دعوة للناس جمٌعاً باإلٌمان والتوحٌد باهلل عز وجل ورسوله صلى هللا علٌه وسلم والنور الذي أنزلنا 

تعملون إن كان لوجه هللا عز  وهو القرآن الكرٌم وهللا سبحانه بما تعملون خبٌر وخبٌر أي علٌم ببواطن ما

 ( .4وجل أو رٌاء وسمعة )

َ  َوأَِطٌُعوا" 
ُسولَ  َوأَِطٌُعوا هللاَّ ُتمْ  َفإِنْ  الرَّ ٌْ َما َتَولَّ ُ ( ٕٔ) اْلُمبٌِنُ  اْلَببَلغُ  َرُسولَِنا َعلَى َفإِنَّ

ِ  َوَعلَى ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ  هللاَّ

لِ  َتَوكَّ ٌَ  التؽابن"  (ٖٔ) اْلُمْإِمُنونَ  َفْل

واآلٌة نداء للناس جمٌعاً بإطاعة هللا عز وجل ورسوله صلى هللا علٌه وسلم فإن تولٌتم أي ابتعدتم وأعرضتم 

فلٌس على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  إال الببلغ المبٌن أي بالدعوة والمبٌن أي الٌقٌن وهو القرآن 

 إله إال هو وعلٌه سبحانه فلٌتوكل المإمنون أي ( فسبحان هللا الٕٔالكرٌم وما فٌه من آٌات وبراهٌن )

 ( .ٌٖٔفوض أمره كله هلل عز وجل )

َ  ُتْقِرُضوا إِنْ " 
ْؽفِرْ  لَُكمْ  ٌَُضاِعْفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ ٌَ ُ  لَُكمْ  َو

بِ  َعالِمُ ( 2ٔ) َحلٌِم   َشُكور   َوهللاَّ ٌْ َهاَدةِ  اْلَؽ  اْلَعِزٌزُ  َوالشَّ

 نالتؽاب"  (4ٔ) اْلَحِكٌمُ 

وهذه اآلٌة الثالثة فً ذكر القرض الحسن وما ذكرت فً سورة الحدٌد مرتٌن والقرض الحسن هو الذي ال 

ٌرٌد صاحبه من وراءه أي فابدة ال معنوٌة وال مادٌة فٌزٌده هللا عز وجل بإحسان وٌؽفر له وسبحانه هللا 

 (.4ٔننا فسبحانه العزٌز الحكٌم )( فسبحان عالم الؽٌب أي ما ؼاب عنا والشهادة الحاضر ب2ٌٔشكور حلٌم )

ْرُزْقهُ "  ٌَ ثُ  ِمنْ  َو ٌْ ْحَتِسبُ  اَل  َح لْ  َوَمنْ  ٌَ َتَوكَّ ِ  َعلَى ٌَ ُ  َجَعلَ  َقدْ  أَْمِرهِ  َبالِػُ  هللاََّ  إِنَّ  َحْسُبهُ  َفُهوَ  هللاَّ
ء   لُِكلِّ  هللاَّ ًْ  َقْدًرا َش

 الطبلق"  (ٖ)

ٌث ال ٌدروا وال ٌتحسبوا وال ٌحسبوا لذلك األمر ومن أي ٌرزقه هللا عز وجل من حٌث ال ٌحتسبوا أي من ح

ٌتوكل على هللا أي ٌفوض أمره إلى هللا عز وجل فهو حسبه أي المتكفل به رازقه سبحانه إن هللا بالػ أمره 

أي منفذ أمره وواقع بهم ال محاله وال من شك فً ذلك فسبحانه قد جعل لكل شًء قدراً وكان سبب نزول 

مالك األشجعً حٌن جاء إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقال ٌا رسول هللا أبنً قد اآلٌة فً عوؾ بن 

اسره العدو فقال له أكثر وأمه من قول ) ال حول وال قوة إال باهلل ( وبعد فك أسره وعاد إلى أبوٌه واآلٌة 

 عظة وموعظة للناس جمٌعاً .

ٌُْنفِقْ "  هِ  قُِدرَ  َوَمنْ  َسَعتِهِ  ِمنْ  َسَعة   ُذو لِ ٌْ ٌُْنفِقْ  ِرْزقُهُ  َعلَ ا َفْل ُ  آََتاهُ  ِممَّ
ُ  ٌَُكلِّؾُ  اَل  هللاَّ

ْجَعلُ  آََتاَها َما إاِلَّ  َنْفًسا هللاَّ ٌَ ُ  َس
 هللاَّ

 الطبلق"  (2) ٌُْسًرا ُعْسر   َبْعدَ 

واآلٌة للناس والمإمنٌن باإلنفاق لٌنفق أي ٌتصدق وٌعطً النفقات والحقوق ذو سعة أي أصحاب المال من 

ته أي من فضل هللا عز وجل علٌه ومن قدر علٌه رزقه أي قلل له رزقه فلٌنفق مما آتاه هللا عز وجل سع

فسبحانه ال ٌكلؾ هللا نفساً إال ما آتاها أي ما من هللا سبحانه وجاد به علٌنا سٌجعل هللا بعد عسر ٌسراً أي بعد 

 ( .2الشده سٌؤتً الٌسر والتٌسٌر والسعة من فضل هللا عز وجل )

ْتلُو َرُسواًل "  ُكمْ  ٌَ ٌْ ٌَاتِ  َعلَ ِ  آَ َنات   هللاَّ ٌِّ ٌُْخِرجَ  ُمَب الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  لِ لَُماتِ  ِمنَ  الصَّ  ٌُْإِمنْ  َوَمنْ  النُّورِ  إِلَى الظُّ

 ِ ْعَملْ  بِاهللَّ ٌَ ات   ٌُْدِخْلهُ  َصالًِحا َو ُ  أَْحَسنَ  َقدْ  أََبًدا فٌَِها ٌنَ َخالِدِ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ
 الطبلق"  (ٔٔ) ِرْزًقا لَهُ  هللاَّ

رسوالً وهو رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ٌتلو علٌكم أي ٌقرأ علٌكم آٌات هللا مبٌنات أي الحق واتباعه 

ور فؤظهرت الحق وما دون سواه لٌخرج الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات أي ظلمة البعد عن ن

اإلٌمان إلى نور الحق واإلٌمان باهلل ورسوله صلى هللا علٌه وسلم ومن ٌإمن باهلل سبحانه وفعل صالحاً 
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ٌدخله جنات تجري من تحتها األنهار وذلك جزاء وأجر أعمالهم الصالحة خالدٌن فٌها أبدا أي دخول ال خروج 

 (ٔٔمفازة رزق الجنة ورؼدها ) بعده قد أحسن أي قد أحسن هللا الجزاء لعباده المإمنٌن الصالحٌن

 " ُ
لُ  ِمْثلَُهنَّ  اأْلَْرِض  َوِمنَ  َسَماَوات   َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ َتَنزَّ َنُهنَّ  اأْلَْمرُ  ٌَ ٌْ ء   ُكلِّ  َعلَى هللاََّ  أَنَّ  لَِتْعلَُموا َب ًْ  َوأَنَّ  َقِدٌر   َش

 َ
ء   بُِكلِّ  أََحاطَ  َقدْ  هللاَّ ًْ  الطبلق"  (ٕٔ) ِعْلًما َش

سبحانه خلق السموات السبع واألرضً السبع والمقصود بـ مثلهن أي مثل السموات السبع خلق سبحانه ف

أراضٌن سبع ٌتنزل األمر بٌنهن أي الوحً وأقدار وقضاء هللا عز وجل على عباده والناس جمٌعاً لتعلموا أي 

فظ بمعنى أن كل شًء موجود فً تعرفوا أن هللا سبحانه على كل شًء قدٌر وسبحانه هللا قد أحاط ومعناها ٌح

 ( .ٕٔعلم هللا عز وجل ال ٌخرج عن علمه وال ملكه وال قدرته سبحانه شٌباً )

ا"  َها ٌَ ٌُّ ِ  إِلَى ُتوُبوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ُكمْ  َعَسى َنُصوًحا َتْوَبةً  هللاَّ َباتُِكمْ  َعْنُكمْ  ٌَُكفِّرَ  أَنْ  َربُّ ٌِّ ٌُْدِخلَُكمْ  َس ات   َو  ِمنْ  ِريَتجْ  َجنَّ

ْومَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ُ  ٌُْخِزي اَل  ٌَ
ًَّ  هللاَّ بِ ْسَعى ُنوُرُهمْ  َمَعهُ  آََمُنوا َوالَِّذٌنَ  النَّ نَ  ٌَ ٌْ ِدٌِهمْ  َب ٌْ َمانِِهمْ  أَ ٌْ َ قُولُونَ  َوبِؤ َنا ٌَ  أَْتِممْ  َربَّ

ء   ُكلِّ  َعلَى إِنَّكَ  لََنا َواْؼفِرْ  ُنوَرَنا لََنا ًْ  تحرٌمال"  (4) َقِدٌر   َش

واآلٌة نداء للذٌن آمنوا بالتوبة إلى هللا عز وجل توبة نصوحا أي صادقة ال عودة وال رجوع فٌها عسى ربكم 

ٌؽفر لهم ذنوبهم وٌدخلهم جنات تجري من تحتها األنهار ٌوم ال ٌخزي هللا النبً أي ال ٌرجع له طلباً وال 

سعى أي ٌدور وٌتحرك وٌشع بٌن أٌدٌهم شفاعة والذٌن آمنوا معه أي وعدهم الجنة ونعٌمها نورهم ٌ

وبؤٌمانهم ٌقولون ربنا أتمم أي أكمل لنا نورنا أي بإدخالنا الجنة ونرى ما فٌها من نعم وأؼفر لنا أي سامحنا 

 ( .4ٔفسبحانك على كل شًء قدٌر )

ِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ "  ٌَ ء   ُكلِّ  َعلَى َوُهوَ  اْلُمْلكُ  بِ ًْ اةَ  اْلَمْوتَ  لَقَ خَ  الَِّذي( ٔ) َقِدٌر   َش ٌَ ْبلَُوُكمْ  َواْلَح ٌَ ُكمْ  لِ ٌُّ  َعَمبًل  أَْحَسنُ  أَ

ْحَمنِ  َخْلقِ  فًِ َتَرى َما ِطَباًقا َسَماَوات   َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي( ٕ) اْلَؽفُورُ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ   َهلْ  اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ  َتَفاُوت   ِمنْ  الرَّ

 تبارك"  (ٖ) فُُطور   ِمنْ  َتَرى

ي بورك وكثر خٌره سبحانه فهو بٌده الملك أي تحت تصرفه كامبلً متكامبلً ال ٌتجزأ جزء من ملكه تبارك أ

( فسبحانه خلق الموت والحٌاة لٌبلوكم أي ٌرى وٌختبركم أٌكم أي من منكم ٔفسبحانه على كل شًء قدٌر )

 . (ٖأحسن عمبلً أي أخلص هلل عمله دون رٌاء أو سمعه وسبحانه هو العزٌز الؽفور )

ْخَشْونَ  الَِّذٌنَ  إِنَّ "  ُهمْ  ٌَ بِ  َربَّ ٌْ وا( ٕٔ) َكبٌِر   َوأَْجر   َمْؽفَِرة   لَُهمْ  بِاْلَؽ هُ  بِهِ  اْجَهُروا أَوِ  َقْولَُكمْ  َوأَِسرُّ  بَِذاتِ  َعلٌِم   إِنَّ

ُدورِ  ْعلَمُ  أاََل ( ٖٔ) الصُّ  الملك"  (ٗٔ) اْلَخبٌِرُ  اللَِّطٌؾُ  َوُهوَ  َخلَقَ  َمنْ  ٌَ

( ٕٔتقون هللا عز وجل بالؽٌب أي دون رإٌته جل جبلله فلهم مؽفرة وأجر كبٌر أي عظٌم )أي الذٌن ٌ

( أال ٖٔوأسروا قولكم أي اخفوه أو أجهروا به أي اعلنوه فسبحانه علٌم بذات الصدور أي ما تحوي القلوب )

وبؤحوالهم منذ وقبل  ٌعلم وأال عابده على هللا عز وجل فؤال ٌعرؾ من خلق فسبحانه اللطٌؾ بعباده خبٌر بهم

 ( .ٗٔخلقهم )

َرْوا أََولَمْ "  رِ  إِلَى ٌَ ٌْ ْقبِْضنَ  َصافَّات   َفْوَقُهمْ  الطَّ ٌَ ْحَمنُ  إاِلَّ  ٌُْمِسُكُهنَّ  َما َو هُ  الرَّ ء   بُِكلِّ  إِنَّ ًْ  الملك"  (4ٔ) َبِصٌر   َش

من أجنحتهن ما ألم ٌنظروا إلى الطٌر فوقهم فً السماء صافات أي باسطة أجنحتها وٌقبضن أي ٌضم

 ( .4ٌٔمسكهن أي ٌوقفهن فً السماء إال الرحمن عز وجل فسبحانه بكل شًء بصٌر أي مدركه وعالمه )

ْسُطُروَن ) ٌَ  ( " القلمٔ" ن َواْلَقلَِم َوَما 
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وأجٌز وهللا سبحانه أعلى وأعلم بؤن ن وهً تحدي من هللا )ن أحد فواصل اللؽة العربٌة وقد سبق شرحها 

بسورة أو آٌة فاهلل عز وجل بدأ السورة ب )  أو بكلمة من القرآن الكرٌمٌؤتً ٌقول أنه أي  عز وجل إلى من

ن ( وهذا حرؾ من أول آٌة فماذا بعده أنتم قابلون والقلم وما ٌسطرون أي القلم الذي كتب هللا به سبحانه 

 ( .ٔالمبلبكة ) تبهخلق وما ٌسطرون أي ما تسطره وتك أول

قٌِ ِعٌِم )" إِنَّ لِْلُمتَّ اِت النَّ ِهْم َجنَّ  ( " نَٖٗن ِعْنَد َربِّ

المتقٌن وهم عباد هللا عز وجل من عباده المإمنٌن فهم عند ربهم فً جنات النعٌم ونعٌمها لم ٌره أحد من 

 ( .ٖٗقبل فٌها ماال عٌن رأت وال أذن سمعت وال خطر على بال بشر )

ْحِملُ  أَْرَجابَِها َعلَى َواْلَملَكُ  " ٌَ ْوَمبِذ   َفْوَقُهمْ  َربِّكَ  شَ َعرْ  َو ة   ٌَ ٌَ  الحاقة " (2ٔ) َثَمانِ

 كل وفً وحوافها أركانها أي أرجابها على فهم وجل عز هللا عند السابعة السماء فً المبلبكة جموع وهم والملك

 المبلبكة من هابلة صفوؾ ثمانٌة قٌل وقد ثمانٌة العرش حملة أي ثمانٌة ٌومبذ فوقهم ربك عرش وٌحمل مكان

 . (2ٔ) وجل عز هللا ٌعلمه الصحٌح والعدد أعشار ثمانٌة وقٌل

ا " ًَ  َمنْ  َفؤَمَّ ِمٌنِهِ  ِكَتاَبهُ  أُوتِ ٌَ ٌَقُولُ  بِ هْ  اْقَرُءوا َهاُإمُ  َف ٌَ هْ  ُمبَلق   أَنًِّ َظَنْنتُ  إِنًِّ (4ٔ) ِكَتابِ ٌَ  ِعٌَشة   فًِ َفُهوَ  (ٕٓ) ِحَسابِ

ة   ٌَ ة   فًِ (ٕٔ) َراِض ة   َجنَّ ٌَ ة   قُُطوفَُها (ٕٕ) َعالِ ٌَ امِ  فًِ أَْسلَْفُتمْ  بَِما َهنًٌِبا َواْشَرُبوا ُكلُوا (ٖٕ) َدانِ ٌَّ ةِ  اأْلَ ٌَ  " (ٕٗ) اْلَخالِ
 الحاقة

 أي ظننت إنً (4ٔ) كتابه هو وها كتبه قد عملً هذا وأقربوا خذوا حوله لمن فٌقول بٌمٌنه كتابه أخذ من أي

 فهو (ٕٓ) ؼٌره أو خٌراً  وعملً حسابً ففٌه هذا كتابه فً عملت ما وأخذ مواجهة أي حسابٌة مبلق أنً أٌقنت

 الجنة وجل عز هللا فؤسكنهم عالٌة وجنة (ٕٔ) عنهم رضً الذي وجل عز هللا عباد فً أي راضٌة عٌشة فً

 أخلفتم ما أي أسلفتم بما هنٌبا واشربوا كلوا (ٖٕ) ٌرٌدها ممن قرٌبة تقطؾ التً ثمارها أي دانٌة قطوفها (ٕٕ)

 . (ٕٗ) مثلكم فٌها ٌوجد فبل بعدكم من خلت التً هً والخالٌة الماضٌة أي الخالٌة األٌام فً دمتموق

وحُ  اْلَمبَلبَِكةُ  َتْعُرجُ  " هِ  َوالرُّ ٌْ ْوم   فًِ إِلَ  المعارج " (٘) َجِمٌبًل  َصْبًرا َفاْصبِرْ  (ٗ) َسَنة   أَْلؾَ  َخْمِسٌنَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  ٌَ

 إلى األرض أهل سنٌن من سنة ألؾ خمسٌن مقداره كان ٌوم فً وجل عز هللا إلى وحوالر المبلبكة ٌصعد أي

 علٌه هللا صلى صبره ٌكون وأن بالصبر وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول إلى أمر واآلٌة (ٗ) السابعة السماء

 . (٘) جمٌبلً  صبراً  وسلم

ُهمْ  " َرْوَنهُ  إِنَّ  المعارج " (2) َقِرًٌبا َوَنَراهُ  (ٙ) َبِعًٌدا ٌَ

 علٌه هللا صلى لرسوله وجل عز هللا من األمر فكان القٌامة ٌوم أي (ٙ) القٌامة ٌوم والمقصود المإمنٌن ؼٌر أي

 . الجمٌل بالصبر وسلم

 المعارج " (ٖ٘) ُمْكَرُمونَ  َجنَّات   فًِ أُولَبِكَ  (ٖٗ) ٌَُحافُِظونَ  َصبَلتِِهمْ  َعلَى ُهمْ  َوالَِّذٌنَ  "

 (ٖٗ) وجل عز هللا عند المعلومة أوقاتها فً صبلتهم على ٌحافظون الذٌن المإمنون هللا عباد من الذٌن أي

 وجل عز هللا من الجنة جزاءهم فكان أعمالهم وطٌب وحسن بهم ٌلٌق وقدراً  مكانه أي مكرمون جنات فً أولبك

(ٖ٘) . 

ُكمْ  اْسَتْؽفُِروا َفقُْلتُ  " هُ  َربَّ َماءَ ا ٌُْرِسلِ  (ٓٔ) َؼفَّاًرا َكانَ  إِنَّ ُكمْ  لسَّ ٌْ ٌُْمِدْدُكمْ  (ٔٔ) ِمْدَراًرا َعلَ ْجَعلْ  َوَبنٌِنَ  بِؤَْمَوال   َو ٌَ  َو

ات   لَُكمْ  ْجَعلْ  َجنَّ ٌَ  نوح " (ٕٔ) أَْنَهاًرا لَُكمْ  َو
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 فسبحانه إلٌه توبوا أي ؼفاراً  كان إنه أي ربكم استؽفروا لقومه قال عندما السبلم علٌه نوح سٌدنا وهنا فقلت

 ٌزودكم أي وٌمددكم (ٔٔ) بها لتنعموا متتابعة أمطار أي مدرارا علٌكم السماء ٌرسل (ٓٔ) مبه رحٌم اؼفار

 . (ٕٔ) أنهارا لكم وٌجعل جنات لكم وٌجعل وبنٌن أمواالً  وٌزٌدكم

ٌْؾَ  َتَرْوا أَلَمْ  " ُ  َخلَقَ  َك
ْمسَ  لَ َوَجعَ  ُنوًرا فٌِِهنَّ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ  (٘ٔ) ِطَباًقا َسَماَوات   َسْبعَ  هللاَّ ُ  (ٙٔ) ِسَراًجا الشَّ

 َوهللاَّ

ٌُْخِرُجُكمْ  فٌَِها ٌُِعٌُدُكمْ  ُثمَّ  (2ٔ) َنَباًتا اأْلَْرِض  ِمنَ  أَْنَبَتُكمْ  ُ  (4ٔ) إِْخَراًجا َو
 لَِتْسلُُكوا (4ٔ) بَِساًطا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  َوهللاَّ

 نوح " (ٕٓ) فَِجاًجا ُسُببًل  ِمْنَها

 الشمس وجعل نور فٌهن مرالق وجعل (٘ٔ) بعضا بعضها فوق أي طباقاً  سموات سبع هللا خلق كٌؾ تنظروا ألم

 فنطفة أي األرض تانبك أي نباتا األرض من وخلقكم شؤكمان أي أنبتكم وهللا (ٙٔ) وهاجة مضٌبة أي سرجا

 (4ٔ) ثالبع ٌوم وهو إخراجا وٌخرجكم األرض إلى أي فٌها ٌعٌدكم ثم (2ٔ) كالنبات األرض تراب من اإلنسان

 الطرق أي فجاجا لكم ومسالك اطرق فٌها تتخذوا أي فجاجا سببل منها لتسلكوا (4ٔ) بساطا األرض لكم جعل وهللا

 . (ٕٓ) والبعٌدة العمق ذات

ًَ  قُلْ  " ًَّ  أُوِح هُ  إِلَ ا َفَقالُوا اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفر   اْسَتَمعَ  أَنَّ ْشدِ  ىإِلَ  ٌَْهِدي (ٔ) َعَجًبا قُْرآًَنا َسِمْعَنا إِنَّ ا الرُّ  ُنْشِركَ  َولَنْ  بِهِ  َفآََمنَّ

َنا  الجن " (ٕ) أََحًدا بَِربِّ

 ال أي عجبا قرآنا سمعنا إنا الواق الجن من مجموعة أي نفر استمع نهأ إلى وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول أي

 ال الذي هللا فسبحان رهؼٌ أي أحداً  بربنا نشرك ولن به فآمنا الصحٌح الطرٌق أي الرشد إلى ٌهدي (ٔ) له مثٌل

 . (ٕ) هو إال إله

ِرٌَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا لَوِ  َوأَنْ  " َناُهمْ  الطَّ ٌْ  الجن " (ٙٔ) َؼَدًقا َماءً  أَلَْسَق

 طرٌق فهً الطرٌق على فٌه زٌػ وال مثٌل وال عوج ال الذي المستقٌم هللا وصراط االستقامة منهج التزموا أي

 . (ٙٔ) تدفقه ٌنقطع وال بضٌن ال كثٌراً  ماء اسقٌنا أي ؼدقا ماء ناهمألسقٌ ىاإلسبلم والهدى النور

بِ  َعالِمُ  " ٌْ بِهِ  َعلَى ٌُْظِهرُ  َفبَل  اْلَؽ ٌْ هُ  َرُسول   ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  إاِلَّ  (ٕٙ) أََحًدا َؼ ْسلُكُ  َفإِنَّ نِ  ِمنْ  ٌَ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ  ٌَ

ْعلَمَ  (2ٕ) ٌَ ِهمْ  ِرَسااَلتِ  لَُؽواأَبْ  َقدْ  أَنْ  لِ ِهمْ  بَِما َوأََحاطَ  َربِّ ٌْ ء   ُكلَّ  َوأَْحَصى لََد ًْ  الجن " (4ٕ) َعَدًدا َش

 من ارتضى من إال (ٕٙ) الخلق عن ؼاب وما سره أي أحداً  ؼٌبه على ٌطلع ال أي هرظٌ فبل الؽٌب عالم فسبحانه

 (2ٕ) ٌحفظونه المبلبكة من احافظ أي اصد ر خلفه ومن ٌده بٌن من ٌسلك فإنه الرسل من رضى ما أي رسول

 رساالت بلؽت أدق الرسل من ماقبله أن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لٌعلم أي ربهم رساالت أبلؽوا قد أن لٌعلم

 وسلم علٌه هللا صلى هللا الرسول وعلمه عندهم فٌما أجمع أي أحاط سبحانه وأن لدٌهم بما سبحانه وأحاط ربهم

 . (4ٕ) عددا شًء كل أحصى فسبحانه لكرٌما القرآن فً ووضع

ا " َها ٌَ ٌُّ لُ  أَ مِّ لَ  قُمِ  (ٔ) اْلُمزَّ ٌْ هِ  ِزدْ  أَوْ  (ٖ) َقلٌِبًل  ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  نِْصَفهُ  (ٕ) َقلٌِبًل  إاِلَّ  اللَّ ٌْ لِ  َعلَ  " (ٗ) َتْرتٌِبًل  اْلقُْرآَنَ  َوَرتِّ
 المزمل

 خشٌة بثٌابه الملتؾ أي المزمل أٌها ٌا له وجل عز المولى وقول موسل علٌه هللا صلى هللا رسول إلى نداء واآلٌة

 إلى النصؾ من أي قلٌبل منه انقص أو نصفه (ٕ) منتصؾ أي قلٌبلً  إال بالصبلة أي اللٌل قم (ٔ) نحوه أو برد

 بتجوٌده أي ترتٌبل القرآن ورتل أٌسرهما كان أٌا الثلثٌن أي ترتٌبل القرآن ورتل علٌه زد أو (ٖ) تقرٌبا الثلث

 . (ٗ) وقراءته نطقه وتحسٌن
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َهارِ  فًِ لَكَ  إِنَّ  " لْ  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ  (2) َطِوٌبًل  َسْبًحا اَلنَّ هِ  َوَتَبتَّ ٌْ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َواْلَمْؽِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ  (4) َتْبتٌِبًل  إِلَ

ِخْذهُ  قُولُونَ  َما َعلَى َواْصبِرْ  (4) َوِكٌبًل  َفاتَّ  المزمل " (ٓٔ) َجِمٌبًل  َهْجًرا َواْهُجْرُهمْ  ٌَ

 هو والتبتٌل تبتٌبل إٌه وتبتل القرآن وقراءة بالصبلة ربك اسم واذكر (2) طوٌبل وتسبٌحاً  صبلة النهار فً لك أي

 وكٌبل فاتخذه هو إال إله ال والمؽرب المشرق رب فسبحان (4) ذلك على والمداومة العبادة فً هللا إلى االنقطاع

 ببل أي جمٌبل هجرا واهجر المإمنٌن ؼٌر من ٌقولون ما على واصبر (4) وجل عز هللا إلى األمر تفوٌض أي

 . (ٓٔ) حاد نقاش أو جدال

ْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ  " لِ  ُثلَُثًِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  ٌَ ٌْ ُ  َمَعكَ  الَِّذٌنَ  ِمنَ  َوَطابَِفة   َوُثلَُثهُ  َونِْصَفهُ  اللَّ
رُ ٌُ  َوهللاَّ لَ  َقدِّ ٌْ َهارَ  اللَّ  أَنْ  َعلِمَ  َوالنَّ

ُكمْ  َفَتابَ  ُتْحُصوهُ  لَنْ  ٌْ رَ  َما َفاْقَرُءوا َعلَ ٌَسَّ ُكونُ  أَنْ  َعلِمَ  اْلقُْرآَنِ  ِمنَ  َت ٌَ  اأْلَْرِض  فًِ ٌَْضِرُبونَ  َوآََخُرونَ  َمْرَضى ِمْنُكمْ  َس

ْبَتُؽونَ  ِ  َفْضلِ  ِمنْ  ٌَ ِ  َسبٌِلِ  ًفِ  ٌَُقاتِلُونَ  َوآََخُرونَ  هللاَّ رَ  َما َفاْقَرُءوا هللاَّ ٌَسَّ بَلةَ  َوأَقٌُِموا ِمْنهُ  َت َكاةَ  َوآَُتوا الصَّ  َوأَْقِرُضوا الزَّ

 َ
ُموا َوَما َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ ر   ِمنْ  أِلَْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ ٌْ ِ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخ ًرا ُهوَ  هللاَّ ٌْ َ  َواْسَتْؽفُِروا أَْجًرا َوأَْعَظمَ  َخ

َ  إِنَّ  هللاَّ
 َؼفُور   هللاَّ

 المزمل " (ٕٓ) َرِحٌم  

 وطابفة وثلثه ونصفه اللٌل ثلثً من أقل أي أدنى تقوم إنك ٌعلم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌا ربك فسبحان

 فتاب ذلك فً تكملوا ال أي تحصوه لن أن علم ألوقاتها الدقٌق الحسبان أي والنهار اللٌل ٌقدر وهللا معك الذٌن من

 أي األرض فً ٌضربون وآخرون مرضى منكم سٌكون أن علم القرآن من تٌسر ما فاقرءوا لكم ؼفر أي ٌكمعل

 فً ٌجاهدون أي هللا سبٌل فً ٌقاتلوا وآخرٌن وجل عز هللا رزق ٌطلبون أي هللا فضل من ٌبتؽون للرزق ٌسعون

 حسنا قرضاً  هللا وأقرضوا الزكاة وآتوا الصبلة وأقٌموا قراءته علٌكم سهل أي منه تٌسر ما فاقرءوا سبٌله

 أي تجدوه خٌر من ألنفسكم تقدموا وما والتؽابن الحدٌد سورة بعد له الرابعة المرة هذه ذكر هنا الحسن فالقرض

 أجراً  وأعظم خٌراً  سبحانه عنده فهو وجل عز هللا عند وأكثر مثله لكم ولكن به تجزون خٌر من تفعلون ما

 . (ٕٓ) الرحٌم ورالؽف فسبحانه هللا واستؽفروا

ا " َها ٌَ ٌُّ رُ  أَ ثِّ رْ  َوَربَّكَ  (ٕ) َفؤَْنِذرْ  قُمْ  (ٔ) اْلُمدَّ  المدثر " (ٖ) َفَكبِّ

 قم (ٔ) فراشة فً كامبلً  جسده الملتؾ أي بالمدثر وجل عز هللا وصفه وقد وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌا أي

 وربك (ٕ) الناس وأعظ نبا أي فؤنذر وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول العزٌمة بقوة وإٌحاء بالنهوض أي فؤنذر

 . (ٖ) وجل عز ربك مقام وكبر عظم أي فكبر

 المدثر " (2) َفاْصبِرْ  َولَِربِّكَ  "

 . المإمنٌن ؼٌر من تبلقٌه ما على فاصبر وجل عز لربك وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌا أي

 " (ٗٔ) َتْمِهًٌدا لَهُ  َوَمهَّْدتُ  (ٖٔ) ُشُهوًدا َوَبنٌِنَ  (ٕٔ) َمْمُدوًدا َمااًل  لَهُ  ْلتُ َوَجعَ  (ٔٔ) َوِحًٌدا َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرنًِ "
 المدثر

 له وجعلت قاله ما وعن المؽٌرة بن الولٌد فً اآلٌة وكانت (ٔٔ) ولد وال مال ببل أي وحٌدا خلقت ومن اتركنً أي

 أي تمهٌدا له ومهدت (ٖٔ) مكان كل فً ومنتشرٌن رٌنكثٌ أي شهودا وبنٌن (ٕٔ) كثٌراً  واسعاً  أي ممدوداً  ماالً 

 . (ٗٔ) الرزق على الحصول طلب فً له وٌسرت بسطت

هُ  َكبلَّ  " ْذُكُرونَ  َوَما (٘٘) َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ  (ٗ٘) َتْذِكَرة   إِنَّ َشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  ٌَ ٌَ  ُ
ْقَوى أَْهلُ  ُهوَ  هللاَّ  " (ٙ٘) اْلَمْؽفَِرةِ  َوأَْهلُ  التَّ

 ثرالمد

 أي ٌذكرون وما (٘٘) به وعمل وحفظه قرأه أي ذكره شاء فمن (ٗ٘) الكرٌم القرآن وهو وتدبر موعظة أي

 صاحب أي التقوى أهل فسبحانه بذلك وجل عز هللا وإرادة مشٌبة بعد أي هللا ٌشاء أن أي وبالقرآن بالقرآن
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 وأهل صاحب فسبحانه ذلك من ضىٌر وجل عز هللا ؼٌر ال أي المؽفرة وأهل سبحانه الفضل بذلك والمتفضل

 . (ٙ٘) المؽفرة

كْ  اَل  (٘ٔ) َمَعاِذٌَرهُ  أَْلَقى َولَوْ  (ٗٔ) َبِصٌَرة   َنْفِسهِ  َعلَى اإْلِْنَسانُ  َبلِ  " َنا إِنَّ  (ٙٔ) بِهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  بِهِ  ُتَحرِّ ٌْ  َعلَ

بِعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا (2ٔ) َوقُْرآََنهُ  َجْمَعهُ  َنا إِنَّ  ُثمَّ  (4ٔ) َنهُ قُْرآَ  َفاتَّ ٌْ اَنهُ  َعلَ ٌَ  َوَتَذُرونَ  (ٕٓ) اْلَعاِجلَةَ  ُتِحبُّونَ  َبلْ  َكبلَّ  (4ٔ) َب

ْوَمبِذ   ُوُجوه   (ٕٔ) اآْلَِخَرةَ  َها إِلَى (ٕٕ) َناِضَرة   ٌَ  القٌامة " (ٖٕ) َناِظَرة   َربِّ

 أعذاره أي معاذٌره ألقى ولو (ٗٔ) وؼٌره خٌر من ٌفعله ما على شاهد أي بصٌره نفسه على اإلنسان أي

 صدور فً حفظه أي وقرآنه جمعه علٌنا إن (ٙٔ) الكرٌم بالقرآن أي به لتعجل لسانك تحرك ال (٘ٔ) وحججه

 وسلم علٌه هللا صلى النبً على السبلم علٌه جبرٌل من قراءته ندع أي قرآنه فاتبع قرأته فإذا (2ٔ) المإمنٌن

 العاجلة تحبون بل كبل (4ٔ) معانٌه وفهم فٌه ما بٌان أي بٌانه لٌناع إن مث (4ٔ) لقراءته اسمع أي قرآنه فاتبع

 أي ناضره ٌومبذ وجوه (ٕٔ) اآلخرة عن تبتعدون أي اآلخرة وتذرون (ٕٓ) فٌها فتنافسون الدنٌا األعمال أي

 ربنا فٌا وجل عز هللا رإٌة عن تحجب ال المإمنون فوجوه ناظرة ربها إلى (ٕٕ) وضاءة حسنة مشرة ربها بنور

 . (ٖٕ) العظٌم كرونو الكرٌم وجهك رإٌة شرؾ بلؽنا الشرؾ ذلك بلؽنا

ْهرِ  ِمنَ  ِحٌن   اإْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َهلْ  " ُكنْ  لَمْ  الدَّ ًبا ٌَ ٌْ  االنسان "(ٔ) َمْذُكوًرا َش

 له ٌكن لم يأ مذكوراً  شٌباً  ٌكن لم الزمن من فترة أي الدهر من حٌن اإلنسان على مر أو جاء قد أي أتى هل

 (.ٔ) الدنٌا هذه فً وجود

ْشَرُبونَ  اأْلَْبَرارَ  إِنَّ  " ًنا (٘) َكافُوًرا ِمَزاُجَها َكانَ  َكؤْس   ِمنْ  ٌَ ٌْ ِ  ِعَبادُ  بَِها ٌَْشَربُ  َع ُروَنَها هللاَّ  اإلنسان " (ٙ) َتْفِجًٌرا ٌَُفجِّ

 الماء أي كافورا به ٌخرج ما أي جهامزا كان كؤس من ٌشربون وجل عز هلل العابدون المإمنون أي األبرار إن

 . تفجٌرا ٌفجرونها المإمنون أي هللا عباد بها ٌشرب عٌنا (٘) الرابحة طٌب الصافً العذب

ةً  َصَبُروا بَِما َوَجَزاُهمْ  " ِكبٌِنَ  (ٕٔ) َوَحِرًٌرا َجنَّ َرْونَ  اَل  اأْلََرابِكِ  َعلَى فٌَِها ُمتَّ  " (ٖٔ) َزْمَهِرًٌرا َواَل  َشْمًسا فٌَِها ٌَ
 اإلنسان

 وهً األرابك على فٌها مسترٌحٌن أي متكبٌن (ٕٔ) وحرٌرا جنة المإمنون هللا عباد أي صبروا بما جزاهم

 . (ٖٔ) الشدٌد البرد وهو زمهرٌرا وال الشمس حر أي زمهرٌراً  وال شمس فٌها ٌرون ال األسرة

ٌَُطاؾُ  " ِهمْ  َو ٌْ ة   َعلَ ٌَ ة   ِمنْ  بِآَنِ ة   ِمنْ  َقَواِرٌرَ  (٘ٔ) َقَواِرٌرَ  َنتْ َكا َوأَْكَواب   فِضَّ ُروَها فِضَّ ٌُْسَقْونَ  (ٙٔ) َتْقِدًٌرا َقدَّ  فٌَِها َو

ًنا (2ٔ) َزْنَجبٌِبًل  ِمَزاُجَها َكانَ  َكؤًْسا ٌْ  اإلنسان " (4ٔ) َسْلَسبٌِبًل  ُتَسمَّى فٌَِها َع

 تسر الذي الحسن الشًء هو والقوارٌر قوارٌرا كانت وأكواب فضة من بآنٌة علٌهم ٌدور أي علٌهم وٌطاؾ

 وحساب بدقة أي تقدٌرا فقدرت منها ٌزول وال تزٌد ال أي تقدٌرا قدروها فضة من قوارٌر (٘ٔ) برإٌتها العٌن

 سلسبٌبل تسمى فٌها عٌنا (2ٔ) زنجبٌبل به تخلط وما مزٌجها أي مزاجها كان كؤسا فٌها وٌسقون (ٙٔ) دقٌق

 . (4ٔ) ٌلالسلسب سمىتو الجنة فً لعٌن إشارة وهً

ٌَُطوؾُ  " ِهمْ  َو ٌْ َتُهمْ  إَِذا ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدان   َعلَ ٌْ تَ  َوإَِذا (4ٔ) َمْنُثوًرا لُْإلًُإا َحِسْبَتُهمْ  َرأَ ٌْ تَ  َثمَّ  َرأَ ٌْ  َكبًٌِرا َوُمْلًكا َنِعًٌما َرأَ

ُهمْ  (ٕٓ) ٌَ ابُ  َعالِ ٌَ ة  فِ  ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا َوإِْسَتْبَرق   ُخْضر   ُسْنُدس   ثِ ُهمْ  َوَسَقاُهمْ  ضَّ  اإلنسان " (ٕٔ) َطُهوًرا َشَراًبا َربُّ

 بشر بال على خطر وال سمعت أذن وال رأت عٌن ماال فٌها كثٌرة منع من فٌه وما ونعٌمها للجنة ؾوص واآلٌات

(ٕٔ) . 
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ٌُُكمْ  َوَكانَ  َجَزاءً  لَُكمْ  َكانَ  َهَذا إِنَّ  " ا (ٕٕ) َمْشُكوًرا َسْع كَ  ْلَناَنزَّ  َنْحنُ  إِنَّ ٌْ  اإلنسان " (ٖٕ) َتْنِزٌبًل  اْلقُْرآَنَ  َعلَ

 هللا رسول سٌدنا على الكرٌم القرآن نزل فسبحانه (ٕٕ) الصالحة الطٌبة أعمالهم على المإمنٌن جزاء واآلٌة

 . (ٖٕ) واحدة مرة همجمل فً ٌكن لم أي تنزٌبلً  وسلم علٌه هللا صلى

لِ  َوِمنَ  (ٕ٘) ٌبًل َوأَصِ  ُبْكَرةً  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ  " ٌْ ْحهُ  لَهُ  َفاْسُجدْ  اللَّ بًل  َوَسبِّ ٌْ  اإلنسان " (ٕٙ) َطِوٌبًل  لَ

 وسبحه له فاسجد اللٌل ومن (ٕ٘) والمساء الصباح فً أي وأصٌبل بكرة ه وتكبٌر بتسبٌحه ربك اسم سبح أي

 . والتهجد القٌام والعشاء المؽرب صبلة أي طوٌبل لٌبلً 

َخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  ة  َتْذِكرَ  َهِذهِ  إِنَّ  " هِ  إِلَى اتَّ َشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  َوَما (4ٕ) َسبٌِبًل  َربِّ ٌَ  ُ
َ  إِنَّ  هللاَّ

 (ٖٓ) َحِكًٌما َعلًٌِما َكانَ  هللاَّ

 اإلنسان "

 (4ٕ) وجل عز هللا بمنهج والتزم سلك أي سبٌبل ربه إلى اتخذ أراد أي شاء فمن وعظة موعظة أي تذكره هذه إن

 . (ٖٓ) حكٌماً  علٌماً  كان سبحانه هللا إن وجل عز هللا ٌرٌد أي هللا ٌشاء أن إال ترٌدون أي اءونتش وما

 المرسبلت " (ٔ) ُعْرًفا َواْلُمْرَسبَلتِ  "

 . (ٔ) وجل عز هلل قسم اآلٌة وبداٌة الطٌبة للرٌاح المرسبلت أي

قٌِنَ  إِنَّ  " ٌُون   ِظبَلل   فًِ اْلُمتَّ امِ  َوَفَواِكهَ  (ٔٗ) َوُع ْشَتُهونَ  مَّ ا (ٖٗ) َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َهنًٌِبا َواْشَرُبوا ُكلُوا (ٕٗ) ٌَ  إِنَّ

 المرسبلت " (ٗٗ) اْلُمْحِسنٌِنَ  َنْجِزي َكَذلِكَ 

 . وجل عز سبحانه نعمه من فٌها ولما ونعٌمها والجنة المإمنٌن لعباده وجل عز هللا لنعم ذكر واآلٌات

َتَساَءلُونَ  َعمَّ  " َبإِ  َعنِ  (ٔ) ٌَ  النبؤ " (ٕ) اْلَعِظٌمِ  النَّ

 . القٌامة ٌوم البعث وهو العظٌم النبؤ عن (ٔ) ٌسبلون شًء أي عن بمعنى ٌتساءلون عم

لَ  َوَجَعْلَنا (4) ُسَباًتا َنْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا (4) أَْزَواًجا َوَخلَْقَناُكمْ  (2) أَْوَتاًدا َواْلِجَبالَ  (ٙ) ِمَهاًدا اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ  " ٌْ  اللَّ

َهارَ  َوَجَعْلَنا (ٓٔ) لَِباًسا َنا (ٔٔ) َمَعاًشا النَّ ٌْ  النبؤ " (ٕٔ) ِشَداًدا َسْبًعا َفْوَقُكمْ  َوَبَن

 أي أوتادا والجبال (ٙ) علٌها االنتقال ولتسهٌل علٌها رٌسلل ممهدة جعلها انهسبح أي مهادا األرض نجعل ألم

 الزوج أي أزواجا وخلقناكم (2) الخٌام به وتشد الحبال به وٌربط األرض فً ٌثبت ما هو والوتد كاألوتاد

 لكم ساتراً  أي لباسا اللٌل وجعنا (4) نهاراً  السعً من لكم وراحة سكنا أي سباتا نومكم وجعلنا (4) وزوجته

 السبع تالسموا وهً شداداً  سبعاً  فوقكم وبنٌنا (ٔٔ) لطلبه والسعً الرزق لطلب معاشا النهار وجعلنا (ٓٔ)

(ٕٔ) . 

اًجا ِسَراًجا َوَجَعْلَنا " اًجا َماءً  اْلُمْعِصَراتِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا (ٖٔ) َوهَّ ا بِهِ  لُِنْخِرجَ  (ٗٔ) َثجَّ ات   (٘ٔ) َوَنَباًتا َحّبً  أَْلَفاًفا َوَجنَّ

 النبؤ" (ٙٔ)

 السحب وهً صراتالمع من وأنزلنا (ٖٔ) الضوء شدٌد وضاءا أي وهاجا الشمس وهو وهاجا سراجا وجعلنا

 (٘ٔ) والنباتات األرض باطن فً الحب أي ونباتا حبا به لنخرج (ٗٔ) والبركة والخٌر النفع كثٌر أي ثجاجا ماء

 . (ٙٔ) حولها ملتفة أشجار أسوارها ومزارع بساتٌن أي ألفافا وجنات

قٌِنَ  إِنَّ  "  النبؤ " (ٖٖ) أَْتَراًبا َوَكَواِعبَ  (ٕٖ) َوأَْعَناًبا َحَدابِقَ  (ٖٔ) َمَفاًزا لِْلُمتَّ
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 أي وأعنابا حدابق (ٖٔ) واآلخرة الدنٌا فً المؽانم هً والمفاز فوز هالوأص مفازا وجل عز هللا المتقٌن أي

 وكاملة الناضجات أي أترابا العنب نببساتٌ تكعٌبات أي كواعب (ٕٖ) وأعناب تاثمر من فٌها وما البساتٌن

 . النضج

َماَواتِ  َربِّ  " َنُهَما َوَما ْرِض َواأْلَ  السَّ ٌْ ْحَمنِ  َب ْملُِكونَ  اَل  الرَّ ْومَ  (2ٖ) ِخَطاًبا ِمْنهُ  ٌَ قُومُ  ٌَ وحُ  ٌَ  اَل  َصّفًا َواْلَمبَلبَِكةُ  الرُّ

َتَكلَُّمونَ  ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ  ٌَ  النبؤ " (4ٖ) َصَواًبا َوَقالَ  الرَّ

 الروح ٌقوم ٌوم (2ٖ) حدٌثا أي خطابا منه نٌملكو ال الرحمن بٌنهما وما واألرض السموات رب فسبحان

 أحسن أي صوابا وقال سبحانه بإذنه أي الرحمن له أذن من إال ٌتكلمون ال القٌامة ٌوم وهو صفا والمبلبكة

 . (4ٖ) وجل عز المولى علٌه وأثنى حدٌثا وأصدق

َماءُ  أَمِ  َخْلًقا أََشدُّ  أَأَْنُتمْ  " اَها اَسْمَكهَ  َرَفعَ  (2ٕ) َبَناَها السَّ لََها َوأَْؼَطشَ  (4ٕ) َفَسوَّ ٌْ  َواأْلَْرضَ  (4ٕ) ُضَحاَها َوأَْخَرجَ  لَ

 " (ٖٖ) َوأِلَْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاًعا (ٕٖ) أَْرَساَها َواْلِجَبالَ  (ٖٔ) َوَمْرَعاَها َماَءَها ِمْنَها أَْخَرجَ  (ٖٓ) َدَحاَها َذلِكَ  َبْعدَ 
 النازعات

 السبع نواألراضٌ السبع السموات خلق سبحانه بناها السماء أم خلقا وأكثر عبأص أي خلقا أشد أأنتم استفهام

 وال علو ال واحدا مسطحا أي فسواها وأطرافها حوافها أي سمكها رفع (2ٕ) هو إال إله ال فسبحانه وحده

 الضحى وكؤن ضحاها وأخرج اللٌل وقت فى للسماء المظلمكالؽطاء بمعنى لٌلها وأؼطش (4ٕ) فٌه انخفاض

 اآلٌة وفً دحاها ذلك بعد واألرض (4ٕ) اللٌل مبلظ منؼطاءوأ عباءة تحت من ٌخرج بكابن الشروق وهو

 ٌضةكب فوجدت الفضاء من األرض تصوٌر تم وعندما كالبٌضة بمعنى فدحاها الكرٌم القرآن فً علمً إعجاز

 (ٖٔ) واآلبار األنهار من أي ومرعاها ماءها منها أخرج (ٖٓ) دح الناس من عواامال عند وتسمى الدجاجة

 . (ٖٖ) وألنعامكم لكم رزق أي وألنعامكم لكم متاعا (ٕٖ) األرض لتثبت اسكنها أي أرساها والجبال

ا " ْفسَ  َوَنَهى َربِّهِ  َمَقامَ  َخاؾَ  َمنْ  َوأَمَّ ةَ  َفإِنَّ  (ٓٗ) اْلَهَوى َعنِ  النَّ ًَ  اْلَجنَّ  النازعات " (ٔٗ) اْلَمؤَْوى ِه

 أي الهوى عن النفس ونهى سبحانه مقامه علٌاء فً ذاته مخافة وجل عز هللا اتقى أي هرب مقام خاؾ من أما

 أن من بدالً  هاقوسا نفسه فؤلجم وجل عز به هللا أمر ما إلى نفسه وقاد وحبس عنه وجل عز هللا نهى ما اتباع

 اوراءه اإلنسان تتبع أي فتابعة عةمتبو أو تابعة إما أمرٌن عن تخرج ال والنفس أهوابها إلى وتسٌقه تلجمه

 فإن (ٓٗ) به وجل عز هللا أمر وما لتقواه ورابه اإلنسان تتبع أي ومتبوعة عنه وجل عز هللا نهى وما ألهوابها

 . (ٔٗ) إلٌه اإلنسان إلٌه وٌلجؤ ٌؤتً الذي السكن أو كالدار الجنة أي المؤوى هً الجنة

َها َكبلَّ  " َمة   ُصُحؾ   فًِ (ٕٔ) َرهُ َذكَ  َشاءَ  َفَمنْ  (ٔٔ) َتْذِكَرة   إِنَّ َرة   َمْرفُوَعة   (ٖٔ) ُمَكرَّ ِدي (ٗٔ) ُمَطهَّ ٌْ َ  (٘ٔ) َسَفَرة   بِؤ

 عبس " (ٙٔ) َبَرَرة   ِكَرام  

 رفٌعة مكانة فً أي مكرمة صحؾ فً (ٕٔ) الكرٌم القرآن أي ذكره شاء فمن (ٔٔ) موعظة أي تذكرة إنها كبل

 عند مرفوعة أي مطهرة مرفوعة (ٖٔ) دونها ما سابر على ةومفضل ومهابه قدر أو رفٌع وشؤن عالٌة ومكانة

 أو إثم وال دنس ٌمسها وال والطهارة الوضوء أصحاب إال ٌمسها ال أي مطهرة ربها بؤمر وبالمبلبكة وجل عز هللا

 كرام (٘ٔ) ذلك إال ٌفعلون فبل الكتابة كثٌري أي السفرة الكتبة المبلبكة بؤٌدي أي سفرة بؤٌدي (ٗٔ) ذلك نحو

 المبلبكة هم والبررة لوالدٌه بار من بر وأصلها البررة وأهله الكرٌم والقدر الفضل أصحاب أي كرم برره

 . (ٙٔ) جبلله جل بذاته متصلٌن وجل عز هللا من القرٌبون
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ْنُظرِ  " ٌَ ا (ٕٗ) َطَعاِمهِ  إِلَى اإْلِْنَسانُ  َفْل ا اْلَماءَ  َصَبْبَنا أَنَّ ا فٌَِها َفؤَْنَبْتَنا (ٕٙ) َشّقًا ْرضَ اأْلَ  َشَقْقَنا ُثمَّ  (ٕ٘) َصّبً  َحّبً

ُتوًنا (4ٕ) َوَقْضًبا َوِعَنًبا (2ٕ) ٌْ ا َوَفاِكَهةً  (ٖٓ) ُؼْلًبا َوَحَدابِقَ  (4ٕ) َوَنْخبًل  َوَز  َوأِلَْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاًعا (ٖٔ) َوأَّبً

 عبس " (ٕٖ)

 هذا أنبت كٌؾ هنا والمقصود طعامه إلى اإلنسان ظرفلٌن والموعظة للتدبر هنا واآلٌة طعامه إلى اإلنسان فلٌنظر

 عز سبحانه شًء كل ومنحنا أعطانا الوهاب الرازق فسبحانه ذلك نحو وما الشكل فً لنا وصل أن إلى الطعام

 صبا ٌصب فكؤنه السماء من نزوله فعند السماء من ٌنزل الذي الماء هنا والماء صبا الماء صببنا أنا (ٕٗ) وجل

 فؤنبتنا (ٕٙ) حفرنا أي فشققنا األنهار شق األرض شقت أي شقا األرض شققنا ثم (ٕ٘) األرض ىإل السماء من

 وزٌتون (4ٕ) والفواكه العنب أي وقضبا وعنبا (2ٕ) وؼٌرها والذرة والقمح األرز حبا فٌها زرعنا أي حبا فٌها

 أنواع أي وأبا وفاكهة (ٖٓ) لشجرا والكثٌفة الكثٌرة الحدابق أي ؼلبا وحدابق (4ٕ) والنخل الزٌتون أي ونخبل

 . (ٕٖ) وألنعامكم لكم وفوابد منفعة أي وألنعامكم لكم متاعا (ٖٔ) واللبن الفواكه

ْوَمبِذ   ُوُجوه   "  عبس " (4ٖ) ُمْسَتْبِشَرة   َضاِحَكة   (4ٖ) ُمْسفَِرة   ٌَ

 مستبشرة احكةض تراها الطٌب الصالح أصحابها وعمل سمتها من أي مستبشرة ضاحكة (4ٖ) مضٌبة وجوه

 . (4ٖ) عملهم جزاء بهم ٌحٌط والرضا وجوههم على البشارة ترى أي

لِ  " ٌْ ْبحِ  (2ٔ) َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّ هُ  (4ٔ) َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ ة   ِذي (4ٔ) َكِرٌم   َرُسول   لََقْولُ  إِنَّ  َمِكٌن   اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ  قُوَّ

 كوٌرالت " (ٕٔ) أَِمٌن   َثمَّ  ُمَطاع   (ٕٓ)

 تنفس أعاد تنفس إذا والصبح (2ٔ) الصباح على قرب أي فٌه الصبح دخول على قرب أي عسعس إذا واللٌل

 جبرٌل أي كرٌم رسول لقول إنه (4ٔ) ٌتنفس فكؤنه فٌه الشمس وأشعة الضوء ودخل الشمس وأشعة ضوء

 قوة ذي (4ٔ) وسلم علٌه هللا لىص هللا رسول سٌدنا على به لنزوله الكرٌم القرآن من به أنزل وما السبلم علٌه

 بنعمة وجل عز هللا من علٌه أنعم أي مكٌن وجل عز هللا أي العرش ذي عند قوة صاحب أي مكٌن العرش ذي عند

 أمٌن ثم مطاع (ٕٓ) اآلخرٌن علٌه ٌقدر ال ما ذلك صاحب ٌفعل فٌه وجل عز هللا من نعمة هو والتمكٌن التمكٌن

 . (ٕٔ) وتعالى سبحانه ربه من به ٌوحى ما على أي أمٌن وجل عز هللا بإذن السماء فً مطاع وهو

بِ  َعلَى ُهوَ  َوَما (ٖٕ) اْلُمبٌِنِ  بِاأْلُفُقِ  َرآَهُ  َولََقدْ  " ٌْ  التكوٌر " (ٕٗ) بَِضنٌِن   اْلَؽ

 وجل عز هللا خلقه التً الحقٌقٌة صورته على السبلم علٌه جبرٌل وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول رأى قد أي

 وجل عز هللا عند السابعة السماء فً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ناسٌد كان عندما المبٌن باألفق وهو ٌهالع

(ٕٖ) . 

ْسَتقٌِمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ  (2ٕ) لِْلَعالَِمٌنَ  ِذْكر   إاِلَّ  ُهوَ  إِنْ  " ُ  ٌََشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  َوَما (4ٕ) ٌَ
 (4ٕ) ِمٌنَ اْلَعالَ  َربُّ  هللاَّ

 التكوٌر "

 لئلنسان أعطى وهنا منكم شاء لمن (2ٕ) للعالمٌن ونور وهدى وموعظة عظة أي ذكر فهو الكرٌم القرآن وهو

 له وترك العقل بنعمة اإلنسان على عمأن وجل عز فاهلل حقه من أو فً تقصٌر أو تقلٌبلً  لٌس وذلك االختٌار حرٌة

 . (4ٕ) وؼٌرها الجنة سبحانه له فؤوجد لئلنسان العقل نعمة وجل عز هللا أعطى فكما االختٌار حرٌة

ا " َها ٌَ ٌُّ كَ  َما اإْلِْنَسانُ  أَ اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي (ٙ) اْلَكِرٌمِ  بَِربِّكَ  َؼرَّ َبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرة   أَيِّ  فًِ (2) َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ  " (4) َركَّ
 االنفطار
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 عز ٌرضٌه ماال وتفعل تتمردف وتعالى سبحانه ربك وسماحة بعفو ؼرور دكزا أي ؼرك ماب لئلنسان نداء واآلٌة

 الذي (2) وجل عز هللا ٌرضً ماال فعل فً اإلنسان فٌتمادى عباده على رحٌم ؼفور عفو سبحانه وأنه وجل

 األعضاء متناسقةو مستوٌة خلقة ذو اإلنسان خلق أي فسواك كله والكون اإلنسان خالق فسبحانه فسواك خلقك

 . (2) األعضاء مع الهٌبة  شكل معتدل أي فعدلك

ُكمْ  َوإِنَّ  " ٌْ ْعلَُمونَ  (ٔٔ) َكاتِبٌِنَ  ِكَراًما (ٓٔ) لََحافِِظٌنَ  َعلَ  االنفطار " (ٖٔ) َنِعٌم   لَفًِ اأْلَْبَرارَ  إِنَّ  (ٕٔ) َتْفَعلُونَ  َما ٌَ

 (ٓٔ) وجل عز هللا من ساناإلن بحفظ والموكلٌن لئلنسان الحافظٌن الكرام المبلبكة وهم لحافظٌن علٌكم وإن

 ما كل أي تفعلون ما ٌعلمون (ٔٔ) دونها وما حسنها وؼٌرها خٌرها الناس ألعمال كاتبٌن أي كاتبٌن كراما

 األوفٌاء المصدقٌن المتقٌن المإمنٌن هللا عباد هم واألبرار نعٌم لفً األبرار إن (ٕٔ) وعلنا سرا اإلنسان ٌفعله

 . (ٖٔ) فٌها وما اآلخرة وجنة وسعادتها الدنٌا نعٌم هو هنا والنعٌم نعٌم فً فهم وجل عز هللا فً المحسنٌن

ْومَ  " ًبا لَِنْفس   َنْفس   َتْملِكُ  اَل  ٌَ ٌْ ْوَمبِذ   َواأْلَْمرُ  َش ٌَ  ِ  االنفطار " (4ٔ) هلِلَّ

 وهو باشٌ آخر إلنسان إنسان أي لنفس نفس منفعة من أو شًء فعل على تقدر ال أي تملك ال القٌامة ٌوم أي ٌوم

 ٌوم أي ٌومبذ الفصل والقضاء القول وهو واألمر هلل ٌومبذ واألمر القلٌل البسٌط العمل الفصل القدر أو الشًء

 . (4ٔ) وجل عز هلل القٌامة

ُظنُّ  أاََل  " ُهمْ  أُولَبِكَ  ٌَ ْوم   (ٗ) َمْبُعوُثونَ  أَنَّ ٌَ ْومَ  (٘) َعِظٌم   لِ قُومُ  ٌَ  المطففٌن " (ٙ) اْلَعالَِمٌنَ  لَِربِّ  النَّاسُ  ٌَ

 أنهم المإمنٌن ؼٌر أي أولبك ذلك من والتعجب لئلنكار واالستفهام ٌقٌن على ٌكون أال أو ٌعتقد أال بمعنى ٌظن أال

 العالمٌن لرب ٌبعثون أي الناس ٌقوم ٌوم (٘) القٌامة ٌوم هو عظٌم لٌوم (ٗ) القٌامة ٌوم فً والبعث مبعوثون

 . (ٙ) الدنٌا الحٌاة فً ٌعملون كان ما فً وعدله وحكمه وجل عز هللا لقضاء أي

ٌنَ  لَفًِ اأْلَْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكبلَّ  " ٌِّ ٌُّونَ  َما أَْدَراكَ  َوَما (4ٔ) ِعلِّ ْشَهُدهُ  (ٕٓ) َمْرقُوم   ِكَتاب   (4ٔ) ِعلِّ ُبونَ  ٌَ  " (ٕٔ) اْلُمَقرَّ
 المطففٌن

 ومكانه قدر فً أي علٌٌن لفً الحسنة لطٌبةا أعمالهم صحابؾ وهو األبرار كتاب أن وتؤكٌد اقح بمعنى كبل

 كتاب (4ٔ) وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌا أي علٌون ما أدراك وما (4ٔ) وجل عز هللا عند عالٌة ودرجة

 كل أي المقربون ٌشهده (ٕٓ) وجل عز هللا من مؤمون طٌب وضع فً أي مرقوم فهو األبرار كتاب وهو مرقوم

 . (ٕٔ) وجل عز هللا من المقربون فهم واألنبٌاء والرسل الحٌنوالص والشهداء المبلبكة من

ْنُظُرونَ  اأْلََرابِكِ  َعلَى (ٕٕ) َنِعٌم   لَفًِ اأْلَْبَرارَ  إِنَّ  " ِعٌمِ  َنْضَرةَ  ُوُجوِهِهمْ  فًِ َتْعِرؾُ  (ٖٕ) ٌَ  المطففٌن " (ٕٗ) النَّ

 األسرة وهً ٌنظرون األرابك على (ٕٕ) ةاآلخر وجنة الدنٌا نعم فً أو نعٌم لفً الصالحة األعمال أصحاب إن

 ونور إشراق أي النعٌم نضرة وجوههم فً ترى أي وجوههم فً تعرؾ (ٖٕ) علٌهم وجل عز هللا نعم ٌنظرون

 . (ٕٗ) علٌهم والرضا الطٌبة سمات وضاءة مشرقة نضره وجوههم فترى وجل عز هللا نعم

َتَناَفسِ  َذلِكَ  َوفًِ ِمْسك   ِخَتاُمهُ  (ٕ٘) َمْخُتوم   َرِحٌق   ِمنْ  ٌُْسَقْونَ  " ٌَ  (2ٕ) َتْسنٌِم   ِمنْ  َوِمَزاُجهُ  (ٕٙ) اْلُمَتَنافُِسونَ  َفْل

ًنا ٌْ ُبونَ  بَِها ٌَْشَربُ  َع  المطففٌن " (4ٕ) اْلُمَقرَّ

 دخل ال أي مختوم الجمٌلة الزهور داخل أو باطن من ٌخرج ما هو والرحٌق رحٌق من ٌشربون أي من ٌسقون

 شًء ومكوناتها قوامها من نقص أو شًء علٌها ٌزد لم التً الخامة ذو وهو قبل إنسان ٌمسه ولم فٌه لئلنسان

 المتسابقون أو المتنافسون وٌتسارع ٌتسابق أي فلٌتنافس ذلك وفً المسك برابحة آخره أي مسك ختامه (ٕ٘)

 وهً تسنٌم من ناتهومكو قوامه أي ومزاجه (ٕٙ) وسلم علٌه هللا صلى الكرٌم ورسوله وجل عز هللا طاعة فً
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 الصالحٌن هللا أولٌاء من هم من والمقربون المقربون بها ٌشرب عٌنا (2ٕ) االسم بذلك تسمى الجنة فً عٌن

 . (4ٕ) وجل عز هللا من مقربون جمٌعاً  فهم والرسل واألنبٌاء والمتقٌن والمإمنٌن

ا " ًَ  َمنْ  َفؤَمَّ ِمٌنِهِ  ِكَتاَبهُ  أُوتِ ٌَ ِسًٌرا ِحَساًبا بُ ٌَُحاسَ  َفَسْوؾَ  (2) بِ ْنَقلِبُ  (4) ٌَ ٌَ  االنشقاق " (4) َمْسُروًرا أَْهلِهِ  إِلَى َو

 . (4) مسرورا أهله إلى ٌرجع أي وٌنقلب (4) ٌسٌرا حسابه سٌكون أي فسوؾ (ٔ) بٌمٌنه كتابه أخذ أي

َفقِ  أُْقِسمُ  َفبَل  " لِ  (ٙٔ) بِالشَّ ٌْ  االنشقاق " (4ٔ) َسقَ اتَّ  إَِذا َواْلَقَمرِ  (2ٔ) َوَسقَ  َوَما َواللَّ

 وهو وسق وما واللٌل (ٙٔ) اللٌل فً الدخول قبل ما مرحلة أي الشمس ؼروب بعد السماء أفق فً ٌرى ما أي

 اتسق إذا والقمر (2ٔ) وأعلم أعلى وهللا الشمس شروق قبل ما مرحلة إلى الفجر بعد أي اللٌل زوال بعد ٌرى ما

 . (4ٔ) نوره وتم اكتمل أي

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا ِذٌنَ الَّ  إاِلَّ  " رُ  أَْجر   لَُهمْ  الصَّ ٌْ  االنشقاق " (ٕ٘) َمْمُنون   َؼ

 فذلك اآلخرة وجنة الدنٌا نعم وهو دابم جزاء أي ممنون ؼٌر وجزاء أجر فلهم الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن أي

 . (ٕ٘) ٌنتهً ال دابم جزاء مقطوع ؼٌر جزاء الجزاء

َماءِ  " ْومِ  (ٔ) اْلُبُروجِ  َذاتِ  َوالسَّ ٌَ  البروج " (ٖ) َوَمْشُهود   َوَشاِهد   (ٕ) اْلَمْوُعودِ  َواْل

 العظٌمات والعبلمات والبراهٌن اآلٌات وهً البروج ذات والسماء سبحانه وقوله وجل عز هلل قسم بداٌة واآلٌة

 ومشهود وشاهد (ٕ) القٌامة ٌوم وهو الموعود والٌوم (ٔ) والنجوم الكواكب وسابر والقمر الشمس ومنها

 و عرفه ٌوم المشهود ( ؼرٌب حسن ) الترمزي رواه حدٌث فً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن قٌل وشاهد

 والمشهود اإلسبلمٌة وأمته وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌكون أن الشاهد ٌكون أن وجابز الجمعة ٌوم شاهدلا

 . (ٖ) وأعلم لىأع وهللا واألمم الشعوب مختلؾ من ؼٌرهم علٌهم

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي " ُ  َواأْلَْرِض  السَّ
ء   ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ ًْ  البروج " (4) َشِهٌد   َش

 (4) واألعمال واألقوال باألفعال خبٌر علٌم أي شهٌد شًء كل على وسبحانه واألرض السموات ملك له فسبحانه

الِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  إِنَّ  " ات   لَُهمْ  َحاتِ الصَّ  البروج " (ٔٔ) اْلَكبٌِرُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َجنَّ

 . (ٔٔ) العظٌم الفوز أي الكبٌر الفوز ذلك األنهار تحتها من تجري جنات لهم الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن إن

هُ  " ٌُِعٌدُ  ٌُْبِدئُ  ُهوَ  إِنَّ ال   (٘ٔ) اْلَمِجٌدُ  اْلَعْرشِ  ُذو (ٗٔ) اْلَوُدودُ  ورُ اْلَؽفُ  َوُهوَ  (ٖٔ) َو  البروج " (ٙٔ) ٌُِرٌدُ  لَِما َفعَّ

 من أولٌابه قلوب على ٌطمبن الذي وهو والودود الودود الؽفور وسبحانه (ٖٔ) ٌعٌده ثم الخلق بدأ سبحانه أي

 ٌرٌد لما فعال (٘ٔ) لعظٌما والملكوت العرش صاحب أي المجٌد العرش ذو (ٗٔ) والمإمنٌن الصالحٌن عباده

 . (ٙٔ) ٌشاء لما أي

 البروج " (ٕٕ) َمْحفُوظ   لَْوح   فًِ (ٕٔ) َمِجٌد   قُْرآَن   ُهوَ  َبلْ  "

 فً عنده ٌحفظه فسبحانه السابعة السماء فً وجل عز هللا عند أي محفوظ لوح فً (ٕٔ) الكرٌم القرآن أي

 . (ٕٕ) اختبلؾ أو تؽٌٌر وأ زٌادة أو فٌه تبدٌل أي من األرض فً وٌحفظه السماء

َماءِ  " اِرقِ  َوالسَّ اِرقُ  َما أَْدَراكَ  َوَما (ٔ) َوالطَّ ْجمُ  (ٕ) الطَّ اقِبُ  النَّ  الطارق " (ٖ) الثَّ
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 لما واالستفهام الطارق ما أدراك وما (ٔ) بلٌل طارق كل أي والطارق والسماء وجل عز هلل قسم اآلٌة وبداٌة

 . (ٖ) ضوبه اللٌل خارج ٌثقب الذي وهو الثاقب النجم (ٕ) راألم ذلك لشدة أي أدراك ما بعدها

ا َنْفس   ُكلُّ  إِنْ  " َها لَمَّ ٌْ ْنُظرِ  (ٗ) َحافِظ   َعلَ ٌَ  الطارق " (٘) ُخلِقَ  ِممَّ  اإْلِْنَسانُ  َفْل

 . (٘) خلقه كٌفٌة إلى ٌنظر أي (ٗ) سوء كل من ٌحفظها المبلبكة من حافظ نفس كل على أي

ى َخلَقَ  الَِّذي (ٔ) اأْلَْعلَى كَ َربِّ  اْسمَ  َسبِّحِ  " رَ  َوالَِّذي (ٕ) َفَسوَّ  األعلى " (ٖ) َفَهَدى َقدَّ

 علٌه هللا صلى هللا رسول صدق ( سجودكم فً اجعلوها ) وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فقال وجل عز هللا سبح

 اإلنسان خلق فسبحانه اهافسو كلها خبلبقه خلق أي فسوى خلق الذي (ٔ) األعلى ربً سبحان والقول وسلم

 قدر والذي (ٕ) وتعالى سبحانه خلقه من والكثٌر فسواها السماء وخلق لئلنسان فبسطها األرض وخلق فسواه

 وطلبها السعً إلى فهداهم عباده أرزاق قدر سبحانه فبقدرته فعله ٌشاء ما وقدره بقضابه سبحانه شاء أي فهدى

 . (ٖ) أحفادهم ذرٌة أي ٌخلفهم خلقاً  خلقه من وقدر لهم سعادةو خٌر من فٌها لما فهداهم أعمارهم وقدر

ُ  َشاءَ  َما إاِلَّ  "
هُ  هللاَّ ْعلَمُ  إِنَّ ْخَفى َوَما اْلَجْهرَ  ٌَ ُركَ  (2) ٌَ ٌَسِّ ٌُْسَرى َوُن رْ  (4) لِْل ْكَرى َنَفَعتِ  إِنْ  َفَذكِّ رُ  (4) الذِّ كَّ ذَّ ٌَ  َمنْ  َس

 األعلى " (ٓٔ) ٌَْخَشى

 وما الجهر ٌعلم فسبحانه وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول الكرٌم القرآن حفظ فً ومشٌبته وجل عز هللا إرادة أي

 ومحبه لنور الهداٌة وهً للٌسرى ونعٌنك لك نسهل أي ونٌسرك (2) منه ٌخفى وما القول عبلنٌة أي ٌخفى

 الكرٌم القرآن وهو الذكرب به واهتدى اتبعت أي نفعت إن وأنبؤ عظ أي وذكر الذكرى نفعت إن فذكر (4) اإلٌمان

 (ٓٔ) المإمنٌن هللا عباد وهم وجل عز ربه مقام وٌتقً ٌخشى من بها وٌنتفع سٌتذكر أي ٌخشى من سٌذكر (4)

هِ  اْسمَ  َوَذَكرَ  (ٗٔ) َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ  " اةَ  ُتْإثُِرونَ  َبلْ  (٘ٔ) َفَصلَّى َربِّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ر   َواآْلَِخَرةُ  (ٙٔ) الدُّ ٌْ  (2ٔ) َوأَْبَقى َخ

 األعلى "

 وذكر (ٗٔ) نقٌة طٌبة طاهرة أي زكٌة نفس وٌقال ونقابها النفس زكاة بمعنى وتزكى تزكى من فلح أي أفلح قد

 أثناء الصبلة وفً الصبلة إقامة عند أكبر هللا وهو بالقول الصبلة فً وجل عز هللا ذكره أي فصلى ربه اسم

 فً ما على تفضلونها أي الدنٌا الحٌاة تإثرون بل (٘ٔ) إلٌه والعودة منه موالقٌا والسجود منه القٌام و الركوع

 ما زوال من الدنٌا عكس فٌها ما ودوامة الجنة نعم من فٌها لما خٌر اآلخرة أي وأبقى خٌر واآلخرة (ٙٔ) اآلخرة

 . (2ٔ) لآلخرة الخٌرٌة جعلت ولذا فٌها

ةِ  َحِدٌثُ  أََتاكَ  َهلْ  " ٌَ ْوَمبِذ   ُوُجوه   (ٔ) اْلَؽاِش  الؽاشٌة " (ٕ) َخاِشَعة   ٌَ

 نبؤ أو خبر هو والحدٌث الؽاشٌة حدٌث عرفت أو وصلك قد أي آتاك هل وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول واآلٌة

 تدور فبل ساكنها أي خاشعة الٌوم ذلك فً كافة الوجوه أي خاشعة ٌومبذ وجوه (ٔ) القٌامة ٌوم وهو الؽاشٌة

 لنا وؼفرانه برحمته وجل عز هللا فٌرحمنا الٌوم ذلك فً هو ثبات فً فهً أسفل أو فوق أو شماالً  أو ٌمٌناً  أعٌنها

 . (ٕ) جمٌعاً 

ْوَمبِذ   ُوُجوه   " ة   لَِسْعٌَِها (4) َناِعَمة   ٌَ ٌَ ة   فًِ (4) َراِض ة   َجنَّ ٌَ ةً  فٌَِها َتْسَمعُ  اَل  (ٓٔ) َعالِ ٌَ ن   فٌَِها (ٔٔ) اَلِؼ ٌْ ٌَة   َع  َجاِر

 الؽاشٌة " (٘ٔ) َمْصفُوَفة   َوَنَماِرقُ  (ٗٔ) َمْوُضوَعة   َوأَْكَواب   (ٖٔ) َمْرفُوَعة   ُسُرر   فٌَِها (ٕٔ)

 (4) الطٌب الصالح عملها بنعم ناعمة فهً تمامه لٌلة فً كالقمر مضٌبة وضابه مشرقة مستبشرة وجوه أي

 جنة فً (4) راضٌة به فهً ةطٌب صالحة أعمال من الدنٌا فً إلٌه وتتسابق تسعى كانت لما أي راضٌة لسعٌها
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 ببل ٌقال الذي القول و الحدٌث أي الؼٌة فٌها تسمع ال (ٓٔ) عالٌة فهً الجنة فً ودرجات مقام فً أي عالٌة

 أسرة أي مرفوعة سرر فٌها (ٕٔ) بالجنة السلسبٌل عٌن وهً جارٌة عٌن فٌها (ٔٔ) منه طابل ال وجدال فابدة

 ونمارق (ٗٔ) ولبن عسل منها للشرب وجاهزة معدة أكواب أي موضوعة وأكواب (ٖٔ) معلقة أي مرفوعة

 . (٘ٔ) الوسابد وهً مصفوفة

ْنُظُرونَ  أََفبَل  " ؾَ  اإْلِبِلِ  إِلَى ٌَ ٌْ َماءِ  َوإِلَى (2ٔ) ُخلَِقتْ  َك ؾَ  السَّ ٌْ  الؽاشٌة " (4ٔ) ُرفَِعتْ  َك

 هللا قدرة فٌرى اإلبل إلى نظر ما ذاإ واإلنسان وعظة موعظة نظرة ٌنظرون أي خلقت كٌؾ اإلبل إلى ٌنظرون أفبل

 جل وجل عز فسبحانه المخلوق ذلك فً جعلت والمواعظ والعبر اآلٌات من فكثٌر المخلوق ذلك فً وجل عز

 السماء وإلى (2ٔ) وجل عز سبحانه الكبٌر العلً ومقامه بقدره قٌٌل علواً  ذاته وعبل اسمابه وتباركت قدرته

 على وعبل اسمابه وتقدست جبلله جل فسبحانه جوانبها أو أركانها فً درانج وال عمد ببل بنٌت أي رفعت كٌؾ

 . (4ٔ) سبحانه كله الخلق

ؾَ  اْلِجَبالِ  َوإِلَى " ٌْ ؾَ  اأْلَْرِض  َوإِلَى (4ٔ) ُنِصَبتْ  َك ٌْ  الؽاشٌة " (ٕٓ) ُسِطَحتْ  َك

 لمنافع ومهدت دتم أي سطحت كٌؾ األرض وإلى (4ٔ) األرض فً كالوتد ثبتت أي نصبت كٌؾ الجبال وإلى

 بنا ورحمتك عفوك أقول ربنا ٌا علٌنا رحمتك كل وبعد فضلك كل فبعد . (ٕٓ) علٌها وجل عز هللا وخلق اإلنسان

 . ربً ٌا سبحانك المؽفرة وعظٌم اإلحسان كثراٌ هللا ٌا

ال   (ٔ) َواْلَفْجرِ  " ٌَ ْفعِ  (ٕ) َعْشر   َولَ لِ  (ٖ) َواْلَوْترِ  َوالشَّ ٌْ  الفجر " (٘) ِحْجر   لِِذي َقَسم   َذلِكَ  فًِ َهلْ  (ٗ) رِ ٌَسْ  إَِذا َواللَّ

 (ٔ) الشمس شروق قبل ما إلى اللٌل نهاٌة بعد ما الفجر وأولها وجل عز هلل قسم األولى آٌات األربع وبداٌات

 لٌلة فٌهمف رمضان شهر من األواخر العشر وقٌل الحجة ذي من األولى لٌالً العشر أنها تبٌن وقد عشر ولٌال

 فً أي ٌسر إذا واللٌل (ٖ) ٌلٌهما الذي والوتر العشاء صبلة بعد الشفع ركعتً أي والوتر والشفع (ٕ) قدرال

 اللٌل ظبلم ٌكسوه الهدوء ٌكون عندما وهو السري وهو ٌسر وأصل والهدوء السكون وهو والٌسر ٌسر إذا اللٌل

 . حوله ما فً ومتفكر ومتدبر عقل ذي أي حجر لذي قسم األربع واآلٌات ذكر ما أي ذلك فً هل (ٗ)

 الفجر " (4) اْلببَِلدِ  فًِ ِمْثلَُها ٌُْخلَقْ  لَمْ  الَّتًِ (2) اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ  "

 األعمدة أي العماد ذات السبلم علٌه نوح بن سام بن إرم بن وعاد هود قوم لعاد وهً قدٌمة مدٌنة وهً إرم

 حفرٌات عمل تم وقد مثٌل لها ٌكن لم أنه أي الببلد فً مثلها ٌخلق لم التً (2) لها مثٌل ال التً الضخمة الطوٌلة

 (4) إرم وهً البلد ذلك فً كان وأضخمها األعمدة أكبر أن فعبلً  وجد ذلك على

ا " ُتَها ٌَ ٌَّ ْفسُ  أَ ةُ  النَّ ةً  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعً (2ٕ) اْلُمْطَمبِنَّ ٌَ ةً  َراِض ٌَّ تًِ َواْدُخلًِ (4ٕ) ِعَباِدي فًِ َفاْدُخلًِ (4ٕ) َمْرِض  َجنَّ

 الفجر " (ٖٓ)

 جعلت وتعالى سبحانه ربهاب هاباٌمانف الشاكرة الراضٌة المإمنة اآلمنة الراضٌة أي المطمبنة النفس أٌتها ٌا

 أي راضٌة سبحانه إلٌه واألوبة بالعودة ربك جوار إلى كونً أي مرضٌة راضٌة ربك إلى ارجعً (2ٕ) مطمبنة

 والكلمة راضٌة لها فكان النفس رضا فً زٌادة أي مرضٌة وجل عز هللا من علٌه أجرتو به جوزٌة بما راضٌة

 . (4ٕ) لعملها جزاء لها وجل عز هللا من مرضٌة لنفسها نفسها من مرضٌة النفس على عابدة

 البلد " (ٕ) اْلَبلَدِ  بَِهَذا ِحل   َوأَْنتَ  (ٔ) اْلَبلَدِ  بَِهَذا أُْقِسمُ  اَل  "
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 وأحسن وأفضل وأنقى وأجمل وأطهر أشرؾ بمولد شرفت التً المشرفة وبقاعها كرمةالم مكة والمقصود

 البلد بهذا حل وأنت (ٔ) وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وسٌدنا سٌدي وجل عز هللا عباد وأنعم وأزكى وأخلص

 . (ٕ) وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول اآلٌة فً والمقصود وجل عز هللا بإذن فعله شبت ما لك أي

ْحَسبُ  " ٌَ َرهُ  لَمْ  أَنْ  أَ نِ  لَهُ  َنْجَعلْ  أَلَمْ  (2) أََحد   ٌَ ٌْ َن ٌْ نِ  َولَِساًنا (4) َع ٌْ َناهُ  (4) َوَشَفَت ٌْ نِ  َوَهَد ٌْ ْجَد  البلد " (ٓٔ) النَّ

 . وسلم علٌه هللا صلى هللا ورسول اإلسبلم ضد ما فً ماله فقنا فقد شدٌناأل أبو فً نزلت أن قٌل األربع واآلٌات

ْبرِ  َوَتَواَصْوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  ِمنَ  َكانَ  ُثمَّ  " َمَنةِ  أَْصَحابُ  أُولَبِكَ  (2ٔ) بِاْلَمْرَحَمةِ  َوَتَواَصْوا بِالصَّ ٌْ  البلد " (4ٔ) اْلَم

 وفً وبالمرحمة بالصبر لبعض بعضهم وصاٌة أوصواوالمقصود وتواصوا آمنوا الذٌن من كان ذلك وبعد أي

 فٌؤخذون الصالحة األعمال أصحاب المٌمنة أصحاب أولبك (2ٔ) واألصدقاء واألهل رباألقا بٌنهم فٌما الرحمة

 . (4ٔ) بؤٌمانهم أعمالهم

ْمسِ  " َهارِ  (ٕ) َتبَلَها إَِذا َواْلَقَمرِ  (ٔ) َوُضَحاَها َوالشَّ َها إَِذا َوالنَّ لِ  (ٖ) َجبلَّ ٌْ ْؽَشاَها إَِذا َواللَّ َماءِ  (ٗ) ٌَ  َبَناَها َوَما َوالسَّ

اَها َوَما َوَنْفس   (ٙ) َطَحاَها َوَما َواأْلَْرِض  (٘)  الشمس " (2) َسوَّ

 سرد فً فكما والنفس واألرض والسماء واللٌل والنهار والقمر الشمس موه وجل عز هلل قسماً  السبع آلٌاتفا

 وهللا الكون بداٌة أو الكون دابرة بداٌة هو أو الكون علٌه بنى الذي هو الترتٌب فهذا ألهً ترتٌب من اآلٌات

 جاء أي تبلها إذا القمر بعدها (ٔ) شروقها أي وضحاها الشمس بداٌةفال بذلك وأعلم أعلى وجل عز نهسبحا

 أي بناها وما والسماء (ٗ) كالؽطاء ٌؽشى أي ٌؽشاها إذا واللٌل (ٖ) أضاءها أي جلها إذا والنهار (ٕ) بعدها

 سواها وما ونفس (ٙ) اإلنسان بها لٌنتفع طٌناً  جعلتف بالماء الٌابس مزج أي طحاها وما واألرض (٘) رفعها

 . (2) أتقاها أي

لِ  " ٌْ ْؽَشى إَِذا َواللَّ َهارِ  (ٔ) ٌَ  اللٌل " (ٕ) َتَجلَّى إَِذا َوالنَّ

 والنهار (ٔ) بظبلمه األرض ٌؽطً أي ٌؽشى إذا واللٌل بالنهار والثانٌة باللٌل فاألولى وجل عز هلل قسم واآلٌتان

 . بالنور هورهظ وهو تجلى إذا

ا " قَ  (٘) َواتََّقى أَْعَطى َمنْ  َفؤَمَّ ُرهُ  (ٙ) بِاْلُحْسَنى َوَصدَّ ٌَسِّ ٌُْسَرى َفَسُن  اللٌل " (2) لِْل

 (ٙ) وجل عز هللا من طلب كل هو بما صدق أي بالحسنى وصدق (٘) وجل عز هللا أعطاه مما وأنفق تصدق أي

 . (2) وجل عز هللا ٌسره لما أي للٌسرى فسنٌسره

ُبَها " ٌَُجنَّ َتَزكَّى َمالَهُ  ٌُْإتًِ الَِّذي (2ٔ) اأْلَْتَقى َوَس  اللٌل " (4ٔ) ٌَ

 الذي (2ٔ) عنه وجل عز هللا نهاه ما عن والبعد أوامره باتباع وجل عز هللا اتقى الذي أي األتقى عنها ٌبعد أي

 . (4ٔ) وجل عز هلل بماله وٌتزكى ٌتصدق أي ٌتزكى ماله ٌإتً

هِ  َوْجهِ  اْبتَِؽاءَ  إاِلَّ  (4ٔ) ُتْجَزى نِْعَمة   ِمنْ  ِعْنَدهُ  د  أِلَحَ  َوَما "  اللٌل " (ٕٔ) ٌَْرَضى َولََسْوؾَ  (ٕٓ) اأْلَْعلَى َربِّ

 ٌنعم أي ٌرضى ولسوؾ (ٕٓ) وجل عز هللا رضا أي ابتؽاء إال ذلك فعمل (4ٔ) به ٌجزٌه فضل من علٌه ألحد أي

 . به ضىٌر ما والخٌر النعم من وجل عز هللا علٌه

َحى " لِ  (ٔ) َوالضُّ ٌْ َعكَ  َما (ٕ) َسَجى إَِذا َواللَّ  الضحى " (ٖ) َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ
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 وجل عز هلل قسم واآلٌتان (ٕ) ظبلمه ستابر أسدل أي سجى إذا واللٌل (ٔ) الشمس شروق وقت وهو والضحى

 ٌتركه أي ٌودعه لم أن له وجل عز هللا لٌقو إذ وسلم علٌه هللا صلى محمد لسٌدنا واآلٌة قلى وما ربك ودعك ما

 ما والمعنى ؼٌرك واستبدل ؼٌرك أو ؼٌرك إلٌه قرب ما أي قلى وما وحدك تركك أي ربك ودعك ما والمعنى

 . (ٖ) المعنى ذلك وأعلم أعلى وهللا ؼٌرك واستبدل بدلك أي قلى وما تركك ما أي ودعك

ر   َولَآْلَِخَرةُ  " ٌْ  الضحى " (٘) َفَتْرَضى َربُّكَ  ٌُْعِطٌكَ  َولََسْوؾَ  (ٗ) اأْلُولَى ِمنَ  لَكَ  َخ

 أي فترضى ربك ٌعطٌك ولسوؾ (ٗ) الدنٌا وزوال اآلخرة لبقاء الدنٌا من وأحسن وأفضل خٌر اآلخرة الدار أي

 . (٘) سبحانه نعمه من وجل عز هللا أعطاك بما فترضى واآلخرة الدنٌا نعم من ٌعطٌك سوؾ

ا " تٌِمَ  َفؤَمَّ ٌَ ا (4) َتْقَهرْ  َفبَل  اْل ابِلَ  َوأَمَّ ا (ٓٔ) َتْنَهرْ  َفبَل  السَّ ثْ  َربِّكَ  بِنِْعَمةِ  َوأَمَّ  الضحى " (ٔٔ) َفَحدِّ

 بنعمة وأما (ٓٔ) تنهره ال أي تنهر فبل السابل وأما (4) قلبه فً وٌقر ٌبكٌه حزنا تحزنه ال أي تقهر فبل الٌتٌم أي

 هللا صلى ورسوله وجل عز هللا وحب اإلٌمان فً وحببهم لناسا بها وعرؾ علٌك هللا نعم أذكر أي فحدث ربك

 . وسلم علٌه

 الشرح " (ٔ) َصْدَركَ  لَكَ  َنْشَرحْ  أَلَمْ  "

 علٌه هللا صلى هللا رسول قلب وإخراج بشقه وهو صدرك لك نشرح ألم وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول واآلٌة

 . والحكمة والتقوى اإلٌمان بنور وامتؤل زمزم بماء وؼسل وسلم

 الشرح " (ٙ) ٌُْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ  (٘) ٌُْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  َفإِنَّ  (ٗ) ِذْكَركَ  لَكَ  َوَرَفْعَنا "

 أي العسر مع فإن (ٗ) وسلم علٌه هللا صلى هللا رسوله ثم وجل عز هللا اسم من والتشهد واإلقامة االذان عند أي

 . لؤلولى تؤكٌد الثانٌة واآلٌة ٌسر العسر مع إن (٘) فرجاً  أي ٌسراً  وأشدها األمور أصعب

 الشرح " (4) َفاْرَؼبْ  َربِّكَ  َوإِلَى (2) َفاْنَصبْ  َفَرْؼتَ  َفإَِذا "

 سبحانه إلٌه والتضرع للجوء إلً فارؼب ربك وإلى (2) بالدعاء ٌداك فارفع فؤنصب الصبلة من أي فرؼت فإذا

(4) . 

ٌنِ  " ُتونِ  َوالتِّ ٌْ  التٌن " (ٖ) اأْلَِمٌنِ  اْلَبلَدِ  َوَهَذا (ٕ) ِسٌنٌِنَ  َوُطورِ  (ٔ) َوالزَّ

 سٌنٌن وطور (ٔ) بمصر سٌناء أرض صحراء فً ٌزرعان وهما والزٌتون التٌن شجرة وهما والزٌتون والتٌن

 السبلم علٌه موسى سٌدنا وجل عز هللا كلم وقد بمصر سٌناء أرض بصحراء المقدس بالوادي الطور جبل وهو

 . (ٖ) المطهرة بقاعها من حولها وما المكرمة مكة أي نٌاآلم البلد وهذا (ٕ) الطور جبل على وكان

 البلد " (ٗ) َتْقِوٌم   أَْحَسنِ  فًِ اإْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ  "

  (ٗ) خلقه وحسن تنسٌق أي تقوٌم وأحسن صورة أجمل أي

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  إاِلَّ  " رُ  أَْجر   مْ َفلَهُ  الصَّ ٌْ  البلد " (ٙ) َمْمُنون   َؼ

 . فٌه انقطاع ال علٌه مداوم متصل أي ممنون ؼٌر وجزاء أجر فلهم الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن أي

ٌْسَ  " ُ  أَلَ
 البلد " (4) اْلَحاِكِمٌنَ  بِؤَْحَكمِ  هللاَّ
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 . الشاهدٌن من ربً ٌا ذلك على وأنا بلى

 َعلَّمَ  (ٗ) بِاْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي (ٖ) اأْلَْكَرمُ  َوَربُّكَ  اْقَرأْ  (ٕ) َعلَق   ِمنْ  اإْلِْنَسانَ  َخلَقَ  (ٔ) َخلَقَ  يالَّذِ  َربِّكَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ  "

ْعلَمْ  لَمْ  َما اإْلِْنَسانَ   العلق " (٘) ٌَ

 نزل وقد اءحر ؼار فً ٌتعبد وهو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سٌدنا على نزلت آٌات أول هً الخمس واآلٌات

 بـ وسلم علٌه هللا صلى الكرٌم رسوله إلى وجل عز هللا من أمر أول وكان السبلم علٌه جبرٌل سٌدنا الوحً علٌه

 (ٔ) خلق الذي وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول برهان وأول الرحٌم الرحمن هللا بسم وهو ربك باسم والثانً اقرأ

 . (٘) اإلنسان خلق وهو علق من اإلنسان خلق

 

ا " لَةِ  فًِ أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ ٌْ لَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما (ٔ) اْلَقْدرِ  لَ ٌْ  القدر " (ٕ) اْلَقْدرِ  لَ

 خٌر من فٌها لما وهو القدر لٌلة ما أدراك وما (ٔ) القدر لٌلة فً وجل عز المولى أنزله فقد الكرٌم القرآن أي

 . سبحانه خلقه من كثٌر على ورحمة ومؽفرة وجل عز هللا من علٌهم تنزل المإمنٌن هللا لعباد كثٌر

لَةُ  " ٌْ ر   اْلَقْدرِ  لَ ٌْ لُ  (ٖ) َشْهر   أَْلؾِ  ِمنْ  َخ وحُ  اْلَمبَلبَِكةُ  َتَنزَّ ِهمْ  بِإِْذنِ  فٌَِها َوالرُّ  القدر " (ٗ) أَْمر   ُكلِّ  ِمنْ  َربِّ

 المبلبكة تنزل (ٖ) شهر ألؾ من خٌر فهم الكرٌم القرآن وتبلوة وقراءة ودعاء صبلة من فٌه الصالح العمل وهو

 السبلم علٌه جبرٌل وسٌدنا األرض أهل مع السماء أهل المبلبكة تنزل أي أمر كل من ربهم بإذن فٌها والروح

 األرض إلى ٌنزلون السماء فؤهل لٌال مثلها لٌس لٌلة فهً الصالحٌن هللا وأولٌاء والصدٌقٌن الشهداء وأرواح

 . وجل عز هللا بإذن

 القدر " (٘) اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ًَ هِ  َسبَلم   "

 . الفجر بلوغ أي الفجر مطلع حتى اللٌلة هذه فً خٌر إلى تسمع فبل اللٌلة تلك فً واألمان واألمن السبلم ٌحل أي

ِ  ِمنَ  َرُسول   " ْتلُو هللاَّ َرةً  ُصُحًفا ٌَ َمة   ُكُتب   فٌَِها (ٕ) ُمَطهَّ ٌِّ  البٌنة " (ٖ) َق

 أي فٌها كتب فٌها (ٕ) الكرٌم القرآن وهو مطهرة صحفاً  ٌقرأ أي ٌتلو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سٌدنا وهو

 علم مثبلً  التجوٌد علم فً كتاب ونجد التجوٌد علم مثبل كثٌرة علوم هسطور بٌن نم ٌخرج الكرٌم القرآن فً

 وجل عز هللا كتاب من خرجٌ فبذلك التفسٌر علوم فً كتب نجد التفسٌر الموارٌث علوم فً كتب نجد الموارٌث

 هللا عند نقول فبل واحد كتاب تخرج مجلدات فنجد التفسٌر كتب أكثر وما القٌمة الكتب ٌخرج الكرٌم القرآن

 فً تقصٌرنا على وسامحنا لنا اؼفر ربنا سبحانك العظٌم العلً باهلل إال قوة وال حول وال هللا إال إله وال هللا سبحان

 . رحمان ٌا عفو ٌا ودود ٌا ٌمرح ٌا ربنا ٌا علٌنا حقك

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  إِنَّ  " رُ  ُهمْ  أُولَبِكَ  الصَّ ٌْ ةِ  َخ ٌَّ  البٌنة " (2) اْلَبِر

 أرضه على وجل عز هللا خلق خٌر أي البرٌة خٌر هم فؤولبك وعمبلً  وفعبلً  قوالً  الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن أي

(2) . 

ِهمْ  دَ ِعنْ  َجَزاُإُهمْ  " اتُ  َربِّ ًَ  أََبًدا فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجِري َعْدن   َجنَّ ُ  َرِض
 لَِمنْ  َذلِكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  هللاَّ

 ًَ هُ  َخِش  البٌنة " (4) َربَّ

 



4ٓ 

 

 منها خروج ال يأ أبدا فٌها خالدٌن األنهار تحتها من تجري عدن جنات ربهم عند وثوابهم أجرهم أي جزاإهم

 حسن على وأثابهم لهم أعد بما أي عنه ورضوا عملهم وطٌب لحسن عنهم سبحانه هللا رضى أي عنهم هللا رضً

 ٌحب ما وحب اتقى أي ربه خشً لمن وذلك علٌهم وجل عز هللا أنعم بما رضوا علٌهم وجل عز هللا فبرضا عملهم

 . (4) قدره وعظم جبلله جل هو الإ إله ال هللا فسبحان ربه ٌرٌده ال ما عن وبعد ربه

ْعَملْ  َفَمنْ  " ة   ِمْثَقالَ  ٌَ ًرا َذرَّ ٌْ َرهُ  َخ  الزلزلة " (2) ٌَ

 طٌباً  وعمل خٌراً  وزنه وال قدره ٌوصؾ ال الذي القلٌل أقل أي ذرة مثقال المإمنٌن هللا عباد من ٌعمل من أي

 علٌه وجل عز هللا نعمة أثر وٌرى علٌه لوج عز هللا من وثوابه جزاءه ٌرى أي ٌره وجل عز هللا لوجه حسنا

 الحٌاة فً الطٌب الصالح عمله جزاء خٌر كل والمهابة والقدر والؽنى والعزة والسكٌنة والطمؤنٌنة السعادة فٌرى

 . (2) واآلخرة الجنة فً ما خٌرات وٌرى الدنٌا

ُهمْ  إِنَّ  " ْوَمبِذ   بِِهمْ  َربَّ  العادٌات " (ٔٔ) لََخبٌِر   ٌَ

 . (ٔٔ) وؼٌرها وطٌبها وصالحها خٌرها بؤعمالهم لخبٌر القٌامة ٌوم وهو ٌومبذ بهم علٌم سبحانه أي

ا " ة   ِعٌَشة   فًِ َفُهوَ  (ٙ) َمَواِزٌُنهُ  َثقُلَتْ  َمنْ  َفؤَمَّ ٌَ  القارعة " (2) َراِض

 أعمالهم على هللا عباد ٌحاسب ٌوم القٌامة ٌوم مٌزانه كؾ فثقل الدنٌا فً الصالحة أعماله كثر أي موازٌنه ثقلت

 المإمن ألن راضٌة وكلمة فٌها ما وطٌب ونعمها الجنة عٌشة هً الراضٌة والعٌشة راضٌة عٌشة فً فهو (ٙ)

 عز هللا وأن راضٌة عٌشة عٌشته سمٌت علٌه سبحانه هللا به أنعم بما فبرضاه علٌه وجل عز اله أنعم بما رضً

 به ورضى علٌه وجل عز هللا وأثابه وجزاه أعطاه بما المإمن رضى عمله طٌب من عمله بما عنه رضى وجل

 . (2) راضٌة عٌشة سمٌت وبذا األعلى المثل وهلل وجل عز وربه العبد بٌن متبادل فالرضا

ْوَمبِذ   لَُتْسؤَلُنَّ  ُثمَّ  " ِعٌمِ  َعنِ  ٌَ  التكاثر " (4) النَّ

 ٌسؤل أي النعٌم عن سبحانه هللا على وجل عز هللا عباد عرض ٌوم والحساب القٌامة ٌوم أي ٌومبذ لتسؤلن

 صبلة سواء وجل عز هللا ذكر عن وٌبعده ٌشؽله كان وما وأوالد مال من الدنٌا مشاؼل وهو النعٌم نع اإلنسان

 و أببله فٌما شبابه وعن أفناه فٌما عمره عن اإلنسان ٌسؤل فسوؾ الكرٌم القرآن قراءة أو تبلوة أو لٌل قٌام أو

 نفع فماذا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن  روي ماك وهذا هأنفق مفٌو  اكتسبه نأٌ من به عمل ماذا علمه عن

 عز هللا ٌرضً ال الدنٌا فً وعمله شؽله كان فكما هللا ذكر عن والبعد واشتؽاله شؽله نفعه فهل آخرته فً اإلنسان

 المرضً بعمله راضٌة شةعٌ فً هو الذي المإمن عكس لنفسه اإلنسان ٌرضٌه ماال إلى اإلنسان مآل فكان وجل

 مرضٌة ؼٌر مضنٌة عٌشة فً فهو ؼٌره أما راضٌة عٌشة فً فكان اآلخرة فً بها ورضً عزوجل هللا نم عنه

. 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  إاِلَّ  (ٕ) ُخْسر   لَفًِ اإْلِْنَسانَ  إِنَّ  (ٔ) َواْلَعْصرِ  " ْبرِ  اَوَتَواَصوْ  بِاْلَحقِّ  َوَتَواَصْوا الصَّ  بِالصَّ

 العصر " (ٖ)

 آمنوا الذٌن إال (ٖ) خساره فً ومآله وسعٌه عمله أي خسر لفً اإلنسان إن (ٔ) والدهر الزمن أي والعصر

 الطٌبة األعمال وأصحاب المإمنون وهم الزمن مدار على الناس من لمجموعة استثناء وهذا الصالحات وعملوا

 تعاونهم لهم أضٌؾ والخٌرة والطٌبة الصالحة أعمالهم إلى ضافةفإ بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الخٌرة

 وهو الصبر وكذلك إلٌهم األقربٌن أقرب أو أنفسهم على ولو به والعمل الحق قول أي بالحق بٌنهم فٌما وتواصهم

 . (ٖ) وجل عز هللا وطاعة تقوى فً والصبر التحمل
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َدهُ  َمااًل  َجَمعَ  الَِّذي " ْحَسبُ  (ٕ) َوَعدَّ  الهمزة " (ٖ) أَْخلََدهُ  َمالَهُ  نَّ أَ  ٌَ

 فهم الدنٌا على الذي فلحرصه وجل عز باهلل الٌقٌن وقلة الدنٌا على وحرصه لخوفه أي وعدده ماال جمع الذي

 بٌن من أو ٌظن أي ٌحس أخلده ماله أن ٌحسب (ٕ) الدنٌا فً مخلدون وكؤنهم فٌها ما بجمع شاؼل شؽل

 سٌخلده المال ذلك أن هاٌفوٌعتقد ٌظن حساباته بٌن من فهو خسره وما بهكس وما ماله فً ٌحسب التً حساباته

 . (ٖ) الدنٌا فً

ؾَ  َترَ  أَلَمْ  " ٌْ  الفٌل " (ٔ) اْلفٌِلِ  بِؤَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َك

 الكرٌمة السورة هذه نزلت وقد ٌوماً  بخمسٌن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ناسٌد مولد بعد الحدث ذلك نوكا

 شدة من ٌبلقٌه كان عما وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن للتخفٌؾ آٌات وخمس وجل عز هللا سولر على

 (ٔ) وقتبذ

ٌْش   إِلٌِبَلؾِ  " َتاءِ  ِرْحلَةَ  إٌِبَلفِِهمْ  (ٔ) قَُر ؾِ  الشِّ ٌْ ْعُبُدوا (ٕ) َوالصَّ ٌَ تِ  َهَذا َربَّ  َفْل ٌْ  ُجوع   ِمنْ  أَْطَعَمُهمْ  الَِّذي (ٖ) اْلَب

 قرٌش " (ٗ) َخْوؾ   ِمنْ  مْ َوآََمَنهُ 

 كنانة بن النضر بن مالك بن فهد وهو الجد لقب وهو وقرٌش بٌنهم فٌما وألؾ اعتاد أي ألؾ من وإٌبلؾ إلٌبلؾ

 فً برحلة تقوم قرٌش فكانت والصٌؾ الشتاء رحلتً من والمرجوة العابدة والفابدة منفعتهم أي إٌبلفهم (ٔ)

 (ٖ) المكرمة الكعبة سبحانه هللا بٌت وهو البٌت هذا رب فلٌعبدوا (ٕ) لشاما ببلد إلى والصٌؾ الٌمن إلى الشتاء

 من واألمن الكثٌر بالخٌر وبقاعها المكرمة مكة أهل على أنعم فسبحانه خوؾ من وآمنهم جوع من أطعمهم الذي

 . (ٗ) وجل عز هلل وحبهم دتهمالعب وذلك هٌهابون ما كل

 الماعون " (٘) ُهونَ َسا َصبَلتِِهمْ  َعنْ  ُهمْ  الَِّذٌنَ  "

 وجل عز هللا ٌرضً الذي الوجه على بتؤدٌتها وااللتزام أوقاتها فً بالصبلة المإمنٌن هللا لعباد توجٌه واآلٌة

 . (٘) وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌإدٌها كان التً الصفةعلىو

ا " َناكَ  إِنَّ ٌْ  الكوثر " (ٕ) َواْنَحرْ  لَِربِّكَ  َفَصلِّ  (ٔ) اْلَكْوَثرَ  أَْعَط

 وأجرناك ومننا وأثبناك جازٌناك أي الكوثر أعطٌناك إنا سبحانه وقوله وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول واآلٌة

 الجنة دخلت ) : وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال البخاري حدٌث وفً الجنة أنهار من نهر هو والكوثر بالكوثر

 قال ، جبرٌل ٌا هذا ما قلت ظفر مسك فإذا الماء فٌه ٌجري ما إلى بٌدي فضربت اللإلإ خٌام حافتاه بنهر أنا فإذا

 عز هلل الصبلة وحب والترؼٌب الحث أي فصل وأنحر لربك فصل (ٔ) ( وجل عز هللا أعطاك الذي الكوثر هذا

 . (ٕ) وجل عز هلل والنذور األضحٌة وهو والنحر وجل

ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا " ْدُخلُونَ  النَّاسَ  تَ َوَرأٌَْ  (ٔ) َواْلَفْتحُ  هللاَّ ِ  ِدٌنِ  فًِ ٌَ هُ  َواْسَتْؽفِْرهُ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َفَسبِّحْ  (ٕ) أَْفَواًجا هللاَّ  َكانَ  إِنَّ

اًبا  النصر " (ٖ) َتوَّ

 هجرها بعدما المكرمة مكة فتح هو والفتح وسلم علٌه هللا صلى وشفٌعنا سٌدنا لرسوله وجل عز هللا نصر وهو

 إلٌها وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قدوم بعد سمٌت والذي ٌثرب إلى وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سٌدنا

 الناس ورأٌت (ٔ) بها وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لوجود بها اإلٌمان نور وتم بوركت الذي المنورة المدٌنة

 وفعبلً  قوالً  وجل عز هللا حتسبٌ أي ربك بحمد فسبح (ٕ) وشعوباً  وأمماً  جماعات أي أفواجا هللا دٌن فً ٌدخلون

 قٌام من فٌها وما الصبلة فً وهو فعل إلٌه وأتوب واستؽفره وبحمده هللا سبحان ورد فً لما وهو القول وعمبلً 

 أو سمعة أو رٌاء دون سبحانه هلل خالصاً  وحده وجل عز هلل والفعل القول ٌكون أن وهو وعمبلً  وسجود وركوع

 



4ٕ 

 

 رحٌم فسبحانه توابا كان إنه االستؽفار على المداومة أي فاستؽفره وجل عز هلل وإنما الدنٌا أؼراض من لؽرض

 . (ٖ) لهم تواب بعباده

 الفلق " (ٔ) اْلَفلَقِ  بَِربِّ  أَُعوذُ  قُلْ  "

 فالق فسبحانه وجل عز هللا الفلق برب وأحتمً وأتحصن واستجٌر أعوذ قل وسلم علٌه هللا صلى رسولنا ٌا أي

 المعوذتان السورتان من والسورة أحد وجل عز سبحانه مثله ذلك على ٌقدر وال نوىوال الحب وفالق اإلصباح

 . المنورة بالمدٌنة وهو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سٌدنا على السبلم علٌه جبرٌل بهما نزل التً

 الناس " (ٖ) النَّاسِ  إِلَهِ  (ٕ) النَّاسِ  َملِكِ  (ٔ) النَّاسِ  بَِربِّ  أَُعوذُ  قُلْ  "

 وهذه الناس ومالك برب والتحصن واالستؽاثة االستعادة هو واألمر وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول أمر ٌةواآل

 ٌستعٌذ أشٌاء أربع على سبل وقد اسالن سورة والثانٌة الفلق سورة األولى وكانت المعوذتٌن إحدى هً السورة

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سٌدنا على مالسبل علٌه جبرٌل بهما نزل وقد ما عارض أصابه إذا اإلنسان منهما

 . المنورة بالمدٌنة وهو

ُ  ُهوَ  قُلْ  "
 اإلخبلص " (ٔ) أََحد   هللاَّ

 عنها هللا رضً عابشة وعن ومسلم البخاري رواه القرآن ثلث تعدل أنها السورة هذه فضل فً ورد وقد

 هو قل) بـ فٌختم ألصحابه ٌقرأ وكان رٌةس على رجبلً  بعث وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سٌدي أن وأرضاها

 ألنها فقال فسؤلوه ؟ ذلك ٌصنع شًء ألي سلوه فقال وسلم علٌه هللا صلى للنبً ذلك ذكروا رجعوا مالف ( أحد هللا

 ..........ٌحبه وجل عز هللا أن أخبروه وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فقال بها أقرأ أن أحب فؤنا الرحمن صفة

 وصفاته ذاته فً أي أحد وجل عز هللا هو فقل عنً أحد سؤلك إذا وسلم علٌه هللا صلى نبٌنا ٌا أي (أحد هللا هو قل)

 وٌسبح وٌشكر ٌحمد لمو أحد مثله ٌوصؾ ولم أحد مثله ٌخلق فلم أحد ذلك أدنى ألدنى ٌصل فبل أحد مقامه وعلو

 فً ٌكن ولم قدٌر أحد لعلمه ٌصل ولم لٌمع ربً فسبحانك أحد مثله لعباده وٌتوب وٌؽفر ٌرحم ولم أحد همثل له

 . أحد قدرته

"  ُ
َمدُ  هللاَّ  اإلخبلص " (ٕ) الصَّ

 عمد ببل السماء رفع الصمد هفسبحان مقامه قدر فً العلً ذاته فً القوي أي الصمد وجل عز هللا سبحان أي

 قال ٌكون أن لشًء أراد اوإذ والنون الكاؾ بٌن وأمره تعب ببل كلهم خلقه سبحانه وخلق العدم من الكون وخلق

 . أحد ٌسؤله وال ٌسؤل كتب وقد المحفوظ اللوح فً العباد أقدار سطر والقلم سبحانه شهد له والخلق فٌكون كن له

لِدْ  لَمْ  "  اإلخبلص " (ٖ) ٌُولَدْ  َولَمْ  ٌَ

 ٌنسب أم أو بأ انهسبح له ٌكن لم أي ٌولد ولم وتعالى لسبحانه خلقه أو تخلفه ذرٌة له ٌكن لم سبحانه أي ٌلد لم

 . إلٌهما سبحانه ذاته

ُكْن لَُه ُكفًُوا أََحد  ) ٌَ  اإلخبلص( " ٗ" َولَْم 

أي لم ٌكن لسبحانه عز وجل كفواً أحد أي قرٌب أو شبٌه أو مثٌل وكفواً ٌمٌل معناها إلى كفى به أحد فلم ولن 
ه عز وجل شًء وكفوا وٌمٌل وال كان له أحد فسبحانه لٌس كمثله شًء ولٌس بعده شًء ولٌس قبله سبحان

المعنى أٌضا وهللا عز وجل أعلى وأعلم بؤن كفواً أي الذي لم ٌتكفل أو ٌكفله أو ٌرعاه سبحانه عز وجل أحد 
 فسبحانه ال إله إال هو .

ُ أََحد  ) َمُد )ٔ" قُلْ ُهَو هللاَّ ُ الصَّ ٌُولَْد )ٕ( هللاَّ لِْد َولَْم  ٌَ ُكْن لَُه ُكفُوً ٖ( لَْم  ٌَ  ( "ٗا أََحد  )( َولَْم 
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