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ابن وأخرج خلفا بل مكية كلها القرطبي قال آية، ستون هي
طرق من الدلئال في والبيهقي مردويه وابن والنحاس الضريس

مردويه ابن بمكة. وأخرج الروم سورة قال: نزلت عباس ابن عن
السيوطي وأحمد. قال الرزاق عبد مثله. وأخرج الزبير ابن عن

عليه الله صلى الله رسول الصحابة: أن من رجل عن حسن بسند
عن البزار الروم. وأخرج سورة فيها فقرأ الصبح، بهم صلى وسلم
بن الملك عبد بن معمر عن الرزاق عبد مثله. وأخرج المدني الغإر
الجمعة يوم الفجر في قرأ وسلم عليه الله صلى النبي أن عمير

قانع وابن وأحمد المصنف في شيبة أبي ابن الروم. وأخرج بسورة
الصحابة، من الذي الرجل حديث مثل عمير بن الملك عبد طريق من

صلتانا في علينا يلبس قال: إنما انصرفا فلما فيها، وزاد: يتردد
فليحسن الصلة شهد من طهور، بغير الصلة يحضرون قوم

فاتاحة في السورة فاتاحة على الكلم تاقدم - "الم" قد1الطهور. 
أمثالها ومحل العراب من محلها على الكلم وتاقدم البقرة سورة

السور.  فواتاح من موضع من موضع غإير في

اللم وكسر المعجمة الغين الروم" بضم - "غإلبت2الجمهور.  قرأ
ًا الخدري سعيد وأبو طالب أبي بن علي وقرأ للمفعول، مبين

ًا واللم الغين بفتح الشام وأهل عمر وابن قرة بن ومعاوية مبني
الغين "غإلبت" بضم الناس أكثر النحاس: قراءة للفاعل. قال

بذلك ففرح الروم فارس التفسير: غإلبت أهل اللم. قال وكسر
كتاب، لهم الذين غإلبوا كتاب لهم ليس وقالوا: الذين مكة كفار

ًا وقالوا: نحن المسلمين على وافتخروا غإلبت كما نغلبكم أيض
فارس على الروم تاظهر أن يحبون المسملون وكان الروم، فارس
كتاب.  أهل لنهم

أرضهم أرض من أرضهم أقرب الرض" في أدنى - "في4 ومعنى
أرض هي قيل منهم، العرب أرض أقرب في أو العرب، أرض من

وقيل الردن، وقيل كسكر، وقيل أذرعات، وقيل الجزيرة،
غإيرها من العرب بلد إلى أقرب هي المواضع وهذه فلسطين،

إذا ألسنتهم في المعهود لنها العرب أرض على الرض حملت وإنما
عوض واللم اللف إن وقيل العرب جزيرة بها أرادوا الرض أطلقوا

إلى الضمير فيعود أرضهم أدنى والتقدير: في إليه، المضافا عن
ابن العرب. قال من الروم أرض أقرب المعنى: في ويكون الروم،

بالقياس الرض أدنى من فهي بأذرعات الوقعة كانت عطية: إن
أرض إلى بالقياس أدنى فهي بالجزيرة الوقعة كانت وإن مكة، إلى

بعد من "وهم الروم أرض إلى أدنى فهي بالردن كانت وإن كسرى،
أهل سيغلبون فارس غإلب بعد من والروم سيغلبون" أي غإلبهم
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على المفعول إلى مضافا والمصدر لغتان، والغلبة والغلب الفرس،
الجمهور، غإيرهم. قرأ قراءة على الفاعل وإلى الجمهور، قراءة
ًا الجمهور غإيرهم. قرأ قراءة على الفاعل وإلى "سيغلبون" مبني

وأهل عمر وابن قرة بن ومعاوية سعيد وأبو علي وقرأ للفاعل
بسكون غإلبهم بعد من السميفع وابن للمفعول، البناء على الشام
اللم. 

البضع تافسير تاقدم وقد قبله، بما سنين" متعلق بضع - "في4
إلى الثلثاة بين ما هنا به والمراد يوسف، سورة في واشتقاقه

بالقدرة المنفرد هو بعد" أي ومن قبل من المر "لله العشرة
بأمر ذلك فكل غإالبيتهم، ووقت مغلوبيتهم وقت الحكام وإنقاذ

بضمهما بعد ومن قبل من الجمهور قرأ وقضائاه، سبحانه الله
ومن الغلب قبل والتقدير: من الضافة، عن مقطوعين لكونهما

ومن قبل من الكسائاي بعده. وحكى ومن أمر كل قبل من أو بعده،
ًا الول بكسر بعد قبل من الفراء تانوين. وحكى بل الثاني وضم منون

شهاب النحاس. قال وغإلطه تانوين، غإير من بكسرهما بعد ومن
الية: من الزجاج: ومعنى منونين. قال بكسرهما قرئ الدين: قد

يوم " أي الله * بنصر المؤمنون يفرح " ويومئذ متأخر ومن متقدم
بنصر المؤمنون يفرح سنين بضع في فارس على الروم تاغلب أن

بخلفا كتاب، أهل المسلمين أن كما كتاب أهل لكونهم للروم الله
على بنصرهم المشركون سر ولهذا لهم، كتاب ل فإنه فارس
به أخبروا فيما المؤمنين صدق إظهار هو الله نصر وقيل الروم،

الزجاج: أولى. قال والول فارس، على الروم غإلبة من المشركين
إنباء لنه الله عند من القرآن أن على تادل التي اليات من الية هذه
سبحانه.  الله إل يعلمه ل وهذا سيكون، بما

القاهر العزيز" الغالب "وهو ينصره يشاء" أن من - "ينصر5
بالرحمة المراد وقيل المؤمنين، لعباده الرحمة "الرحيم" الكثير

والكافر.  للمسلم شاملة وهي هنا: الدنيوية،

ًا الله وعد وعده" أي الله يخلف ل الله - "وعد6 وهو يخلفه، ل وعد
ل الله يعلمون" أن ل الناس أكثر "ولكن فارس على الروم ظهور
الخصوص.  على مكة كفار وقيل الكفار، وهم وعده، يخلف

ًا - "يعلمون7 ما ظاهر يعلمون الدنيا" أي الحياة من ظاهر
وأسباب معاشهم وأمر وملذها الدنيا زخارفا من يشاهدونه

من إليهم الشياطين تالقيه ما هو وقيل الدنيوية، فوائادهم تاحصيل
عن "وهم الباطل الظاهر وقيل السمع، استراقهم عند الدنيا أمور

غإافلون" ل "هم الخالصة واللذة الدائامة، النعمة هي الخرة" التي
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بها اليمان عن غإافلة أو إليه، يحتاج ما لها يعدون ول إليها يلتفتون
بمجيئها.  والتصديق

وما والرض السماوات الله خلق ما أنفسهم في يتفكروا - " أولم8
في كما مقدر على للعطف والواو عليهم للنكار " الهمزة بينهما

ً وليس للتفكر ظرفا أنفسهم وفي نظائاره، للتفكر مفعول
تافكروا لو أنفسهم وهي لهم، حاصلة التفكر أسباب والمعنى: أن

إنها أنبيائاه. وقيل وصدق الله وحدانية لعلموا ينبغي كما فيها
ولم إياهم الله خلق في يتفكروا لم للتفكر. والمعنى: أو مفعول
ًا، يكونوا بالحق إل يخلقها لم نافية: أي الله خلق ما في ما و شيئ
إسقاط نصبعلى محل في اسم هي أو ثابوتاه يحق الذي الثابت

إليه يؤدي الذي العلم إما فيها والعامل الله خلق بما الخافض: أي
ما فجعل فيعلموا، حذفا: أي الكلم في الزجاج وقال التفكر

"إل في والباء عليه، المدلول للعلم ل المقدر للفعل معمولة
الحال: على نصب محل في ومجرورها هي أو للسببية، بالحق" إما

للثواب للحق: أي إل الفراء: معناه بالحق. قال ملتبسة أي
أنه بالحق: أي وقيل بالحكمة، وقيل بالعدل، بالحق وقيل والعقاب،

الحق: أي على مسمى" معطوفا "وأجل خلقها وللحق الحق هو
يوم وهو إليه، تانتهي بينهما وما والرض للسموات مسمى وبأجل

ً مخلوق لكل وأن الفناء، على تانبيه هذا وفي القيامة، ل أجل
وقت في خلق ما خلق مسمى" أنه "وأجل معنى يجاوزه. وقيل

ًا "وإن الشيء ذلك لخلق سماه ربهم بلقاء الناس من كثير
المؤكدة، هي واللم الموت، بعد بالبعث لكافرون لكافرون" أي

مكة.  كفار أو الطلق، على الكفار بهؤلء والمراد

لعدم والتوبيخ للتقريع " الستفهام الرض في يسيروا - " أولم9
"فينظروا" في والفاء العتبار، لمواقع وتاأملهم الثاار في تافكرهم
التقريع من الستفهام تاضمنه ما تاحت داخل يسيروا على للعطف

عاقبة كان "كيف وشاهدوا ساروا قد والمعنى: أنهم والتوبيخ،
بسبب الله أهلكهم الذين الكفار طوائاف قبلهم" من من الذين

أشد "كانوا وجملة للرسل، وتاكذيبهم للحق وجحودهم بالله كفرهم
كفار من أقدر وأنهم عليها، كانوا التي للكيفية قوة" مبينة منهم
الرض" "وأثااروا ومعنى الدنيوية، المور على تاابعهم ومن مكة

مكة أهل يكن ولم ذلك أسباب وزاولوا للزراعة وقلبوها حرثاوها
أكثر عمارة عمروها عمروها" أي مما أكثر "وعمروها حرث أهل
ًا، منهم أطول كانوا أولئك لن هؤلء، عمرها مما وأقوى أعمار

ًا، ً وأكثر أجسام بالبنية الرض المعاش. فعمروا لسباب تاحصيل
المعجزات، أي رسلهم" بالبينات "وجاءتاهم والغرس والزراعة
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على ليظلمهم" بتعذيبهم الله كان "فما الشرعية بالحكام وقيل
والتكذيب.  يظلمون" بالكفر أنفسهم كانوا "ولكن ذنب غإير

الشرك من السيئات عملوا " أي أساؤوا الذين عاقبة كان - " ثام10
وهو السوإ، تاأنيث السوء من فعلى "السوأى" هي والمعاصي
وقيل العقوبات، أسوأ هي التي العقوبة عاقبتهم كان القبح: أي

تاكون أن ويجوز للجنة، اسم الحسنى أن كما لجهنم اسم هي
ًا نافع مبالغة. قرأ العقوبة به والذكرى. وصفت كالبشرى مصدر

وتاذكير كان، اسم أنها على "عاقبة" بالرفع و عمرو وأبو كثير وابن
ًا، تاأنيثها لكون الفعل الخصلة أو الفعلة السوأى: أي والخبر مجازي

التكذيب أمرهم آخر كان كذبوا" أي "أن الخبر أو السوأى العقوبة أو
لمحذوفا. صفة أو أساءوا مصدر والسوأى أساءوا، الذين عاقبة
العلة: على نصب محل كذبوا" في قوله: "أن الكسائاي: إن وقال

ومن كذبوا، بأن أو رسله، على أنزلها التي الله بآيات كذبوا لن أي
وأكثر قتيبة وابن والزجاج الفراء جهنم السوأى بأن القائالين

الزجاج: صاحبها. قال تاسوء لكونها سوأى وسميت المفسرين،
الله آيات بتكذيبهم النار أشركوا الذين عاقبة كان ثام المعنى

كذبوا على يستهزئاون" عطف بها "وكانوا وجملة واستهزائاهم،
السمية حكم في أو القولين، أحد على العلية حكم في معه داخلة
والترمذي أحمد أخرج الخر. وقد القول على لها الخبرية أو لكان،

في والطبراني حاتام أبي وابن المنذر وابن والنسائاي وحسنه،
الدلئال في والبيهقي مردويه وابن وصححه، والحاكم الكبير

الروم * غإلبت قوله: " الم في عباس ابن عن المختارة في والضياء
لنهم الروم، على فارس تاظهر أن يحبون المشركون " قال:" كان

على الروم تاظهر أن يحبون المسملون وكان أوثاان، أصحاب كانوا
بكر أبو فذكره بكر، لبي فذكروه كتاب، أصحاب لنهم فارس

الله صلى الله رسول فقال وسلم، عليه الله صلى الله لرسول
فقالوا: اجعل لهم، بكر أبو فذكره سيغلبون إنهم وسلم: أما عليه
ً وبينك بيننا لكم كان ظهرتام وإن وكذا، كذا لنا كان ظهرنا فإن أجل
ذلك فذكر يظهروا، فلم سنين خمس أجل بينهم فجعل وكذا، كذا
قال أراه جعلته فقال: أل وسلم عليه الله صلى الله لرسول بكر أبو

* غإلبت قوله: " الم فذلك ذلك، بعد الروم فظهرت العشر، دون
ومن قبل من المر " لله الله بقول بعد غإلبت ثام " فغلبت، الروم

سفيان: سمعت " " .قال الله * بنصر المؤمنون يفرح ويومئذ بعد
وابن حاتام أبي وابن يعلى أبو بدر. وأخرج يوم عليهم ظهروا أنهم

مضى لما أنه وزاد نحوه، عازب بن البراء عن عساكر وابن مردويه
ًا، الروم تاغلب ولم الجل المدة من بكر أبو جعله ما النبي ساء فارس
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ًا هذا؟ إلى دعاك وقال: ما وكرهه فقال: ولرسوله لله قال: تاصديق
بكر أبو فأتااهم سنين، بضع إلى واجعله الخطى وأعظم لهم تاعرض

تامض فلم نعم، قالوا أحمد؟ العود فإن العود في لكم فقال: هل
ًا الروم غإلبت حتى السنون تالك بالمدائان خيولهم وربطوا فارس

الله رسول إلى يحمله بكر أبو به فجاء بكر أبو فقمر رومية، وبنوا
به. وأخرج تاصدق السحت فقال: هذا وسلم، عليه الله صلى

مردويه وابن والطبراني الفراد في والدارقطني وصححه الترمذي
مكرم بن نيار عن الشعب في والبيهقي الدلئال في نعيم وأبو

فارس كانت " الية الروم * غإلبت " الم نزلت قال: لما السلمي
ظهور يحبون المسلمون وكان الروم قاهرين الية هذه نزلت يوم

الله: " يقول ذلك وفي الكتاب، أهل وإياهم لنهم عليهم، الروم
ظهور تاحب قريش " وكانت الله * بنصر المؤمنون يفرح ويومئذ
أنزل فلما ببعث، إيمان ول الكتاب أهل ليسوا وإياهم لنهم فارس

* غإلبت " الم مكة نواحي في يصيح بكر أبو خرج الية هذه الله
بضع * في سيغلبون غإلبهم بعد من وهم الرض أدنى * في الروم
يزعم وبينكم بيننا بكر: ذلك لبي قريش من ناس " فقال سنين

على نراهنك أفل سنين، بضع في فارس ستغلب الروم أن صاحبك
بكر أبو فارتاهن الرهان، تاحريم قبل وذلك بلى، قال ذلك؟

البضع تاجعل بكر: لم لبي وقالوا الرهان، وتاواضعوا والمشركون
ًا وبينك بيننا فسم سنين تاسع إلى سنين ثالث إليه، تانتهي وسط

يظهروا، أن قبل الست فمضت سنين، ست بينهم قال: فسموا
ظهرت السابعة السنة دخلت فلما بكر، أبي رهن المشركون فأخذ

الله لن سنين ست تاسميته بكر أبي على المسلمون فعاب الروم،
الترمذي كثير. وأخرج ناس ذلك عند سنين" فأسلم بضع قال: "في

الله صلى النبي أن عباس ابن عن مردويه وابن جرير وابن وحسنه
بين ما البضع فإن بكر، أبا يا احتطت بكر: "أل لبي قال وسلم عليه
نحوه. وأخرج تااريخه في عنه البخاري تاسع". وأخرج إلى ثالث

حاتام أبي وابن المنذر وابن جرير وابن وحسنه والترمذي الفريابي
على الروم ظهر بدر يوم كان قال: لما سعيد أبي عن مردويه وابن

" قرأها الروم * غإلبت " الم فنزلت المؤمنين، ذلك فأعجب فارس،
قوله: " يفرح إلى للفاعل البناء على للغين بالنصب: يعني

على الروم بظهور المؤمنون ". قال: ففرح الله * بنصر المؤمنون
معه. وأخرج ومن سعيد أبي لقراءة مفسرة الرواية وهذه فارس،
" الم يقرأون أقوام قال: سيجيء الدرداء أبي عن وصححه الحاكم
بضمها، غإلبت: يعني هي وإنما الغين، بفتح " يعني الروم * غإلبت

جرير ابن سواه. وأخرج عما يغني ذكرناه وما روايات الباب وفي
ًا "يعلمون عباس ابن عن حاتام أبي وابن الدنيا" الحياة من ظاهر
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يحصدون. ومتى يزرعون، ومتى يغرسون، متى معايشهم يعني
قوة" منهم أشد قوله: "كانوا في عمر ابن عن مردويه ابن وأخرج

ميل.  منكبيه بين قبلكم كان ممن الرجل قال: كان

يعيدهم ثام أولً، يخلقهم يعيده" أي ثام الخلق يبدأ - "الله11قوله: 
الحساب، موقف تارجعون" إلى إليه "ثام كانوا كما أحياء الموت بعد

في الضمير وأفراد بإساءتاه، والمسيء بإحسانه المحسن فيجازي
معناه. قرأ باعتبار تارجعون في وجمعه الخلق، لفظ باعتبار يعيده

بالفوقية الباقون "يرجعون" بالتحتية. وقرأ عمرو وأبو بكر أبو
بالمبالغة.  المؤذن واللتفات الخطاب على

"يبلس" الجمهور المجرمون" قرأ يبلس الساعة تاقوم - "ويوم12
أبلس يقال للمفعول البناء على السلمي للفاعل. وقرأ البناء على

والزجاج: المبلس الفراء حجته. قال وانقطعت سكت الرجل: إذا
قول ومنه إليها، يهتدي أن أيس الذي حجته في المنقطع الساكت

ًا تاعرفا هل صاح العجاج: يا ًا رسم وأبلسا أعرفه نعم قال مكرس
العذاب، عاينوا حين خير كل من المشركون يئس الكلبي: أي وقال
مبلسون".  هم قوله: "فإذا عند البلس تافسير قدمنا وقد

للمشركين يكن لم شفعاء" أي شركائاهم من لهم يكن - "ولم13
شفعاء الله دون من عبدوهم الذين شركائاهم من الساعة تاقوم يوم

"بشركائاهم" أي الوقت ذلك "وكانوا" في الله عذاب من يجيرونهم
لكونهم جاحدين "كافرين" أي لله شركاء جعلوهم الذين بآلهتهم

إن وقيل يضرون، ول ينفعون ل أنهم ذاك إذ علموا لنهم آلهة
أولى.  والول عبادتاهم، بسبب كافرين الدنيا في الية: كانوا معنى

الخلق جميع يتفرق يتفرقون" أي يومئذ الساعة تاقوم - "ويوم14
كل أن بالتفرق الخلق" والمراد يبدأ بقوله: "الله عليهم المدلول

إلى والكافرون الجنة، إلى يصيرون فالمؤمنون تانفرد، طائافة
قوله ومثله الخر، عن منهم فرد كل تافرق المراد وليس النار،

تامام بعد السعير" وذلك في وفريق الجنة في تاعالى: "فريق
ًا يجتمعون فل الحساب .  أبد

آمنوا الذين - "فأما15فقال:  تافرقهم كيفية سبحانه بين ثام
النحاس: سمعت يحبرون" قال روضة في فهم الصالحات وعملوا
قال وكذا غإيره، في وخذ فيه كنا ما دع أما معنى يقول الزجاج

فيه، كنا ما غإير في فخذ شيء من يكن معناه: مهما سيبويه: إن
هنا بها المفسرون: والمراد نبات. قال ذات أرض كل والروضة

فهم السرور: أي والحبرة والحبور يسرون، يحبرون ومعنى الجنة،
سفل، في كان ما عبيد: الروضة أبو ينعمون. قال الجنة رياض في
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ًا كان فإذا الروضة تاكون ما غإيره: أحسن تارعة. وقال فهو مرتافع
رياض من روضة العشى:     ما قول ومنه مرتافع، مكان في كانت إذا

يحبرون معنى وقيل هطل مسبل عليها جاد خضراء معشبة الحزن
ونعمته، أكرمته حبرتاه: أي الكسائاي النحاس: حكى يكرمون. قال

ونفس العربي، المعنى هو كما بالسرور يحبرون تافسير والولى
ذلك. على زيادة السرور وفي والنعيم، الكرام يستلزم الجنة دخول
هو وقيل إليهم، يحسن يحبرون فمعنى التحسين التحبير وقيل

 ذلك، غإير وقيل الجنة، في يسمعونه الذي السماع

بآياتانا" "وكذبوا كفروا" بالله الذين - "وأما16 ذكرناه ما والوجه
بقوله: والشارة والنار، والجنة البعث الخرة" أي "ولقاء وكذبوا

"في وخبره مبتدأ وهو الصفات، بهذه المتصفين "فأولئك" إلى
وقيل مجموعون، وقيل فيه، مقيمون محضرون" أي العذاب

عذابهم. دوام والمراد متقاربة، والمعاني معذبون، وقيل نازلون،
أرشد الكافرين وطائافة المؤمنين طائافة عاقبة بين لما ثام

العام.  والخير الوافر الجر فيه ما إلى المؤمنين

تاصبحون" والفاء وحين تامسون حين الله - "فسبحان17فقال: 
الله: أي فسبحوا ذلك علمتم فإذا أي فبلها ما على بعدها ما لترتايب

وفي العشي وفي والمساء الصباح وقت في به يليق نزهوهعما
فقوله الخمس، الصلوات هنا بالتسبيح المراد الظهيرة. وقيل وقت
صلة تاصبحون وحين وقوله والعشاء، المغرب صلة تامسون حين

ًا وقوله الفج، صلة تاظهرون حين وقوله العصر، صلة وعشي
الواحدي: وغإيرهما. قال جبير بن وسعيد الضحاك قال كذا الظهر،

النحاس: لله. قال فصوا الله فسبحان معنى المفسرون: إن قال
محمد قال: وسمعت الصلوات في الية هذه أن على التفسير أهل
لن الصلوات، في لله فسبحوا عندي يقول: حقيقته زيد بن

 الصلة، في يكون التسبيح

مسوقة والرض" معترضة السموات في الحمد - "وله18 وجملة
التسبيح وبين بينه الجمع بمشروعية واليذان الحمد إلى للرشاد

نسبح ربك" وقوله: "ونحن بحمد سبحانه: "فسبح قوله في كما
يقرأ التي بالصلة له الختصا الحمد: أي وله معنى بحمدك" وقيل

تاصبحون وحينا تامسون حينا عكرمة أولى. وقرأ والول الحمد، فيها
صلة من والعشي فيه تاصبحون وحينا فيه تامسون والمعنى: حينا

زوال من قوم: هو وقال الجوهري، العتمة. قاله إلى المغرب
ًا غإدوه الشاعر: غإدونا قول ومنه الفجر، طلوع إلى الشمس سحر

ًا" معطوفا النهار انتصف ما بعد عشيا بليل على وقوله: "عشي
في يكون له الحمد الحمد: أي بنفس متعلق السموات وفي حين،
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والرض.  السموات

من والطير النطفة من الميت" كالنسان من الحي - "يخرج19
الحيوان. من والبيضة الحي" كالنطفة من الميت "ويخرج البيضة

الية هذه تاعلق ووجه عمران. قيل آل سورة في هذا بيان سبق وقد
وهو الموت، شبه من يخرج الصباح عند النسان أن قبلها بالتي
من يخرج العشاء وعند اليقظة، وهو الوجود، شبه إلى النوم

بعد بالنبات يحييها موتاها" أي بعد الرض "ويحيي النوم إلى اليقظة
"وكذلك الميت من الحي بإخراج شبيه وهو باليباس، موتاها

قبوركم. قرأ من تاخرجون الخراج ذلك ومثل تاخرجون" أي
والكسائاي حمزة للمفعول. وقرأ البناء "تاخرجون" على الجمهور

يخرجون كقوله: " يوم إليهم الخروج فأسند للفاعل، البناء على
".  الجداث من

على الدالة الباهرة آياتاه ن تاراب" أي من خلقكم أن آياتاه - "ومن20
ضمن في وخلقكم تاراب من آدم أباكم خلق خلقكم: أي أن البعث
تافسير مضى وقد منه، ومأخوذ الصل من مستمد الفرع لن خلقه،

"ثام خبره آياتاه ومن بالبتداء رفع موضع في وأن النعام، في هذا
ثام الفجائاية: أي هي وإذا الرض، تانتشرون" في بشر أنتم إذا

ًا كونكم وقت ذلك بعد فاجأتام وإذا الرض، في تانتشرون بشر
ثام بعد هنا وقعت لكنها الفاء، بعد تاقع ما أكثر كانت وإن الفجائاية
كما النسان أطوار وهي الخاصة، الحالة بهذه يليق ما إلى بالنسبة

ًا ثام مضغة ثام علقة ثام نطفة كونه مواضع: من في الله حكاه عظم
ًا ًا مكسو تانتشرون: تانصرفون ومعنى والنتشار، البشرية فاجأ لحم

معايشكم.  قوام هو فيما

ًا" أي أنفسكم من لكم خلق أن آياتاه - "ومن21 علماتاه ومن أزواج
ًا: أي أنفسكم من لكم خلق أن البعث على الدالة ودللتاه من أزواج
من خلقها فإنه حواء المراد وقيل والنسانية، البشرية في جنسكم

الجنسين فإن إليها، وتاميلوا تاألفوها إليها" أي "لتسكنوا آدم ضلع
"وجعل إليه قلبه يميل ول الخر إلى أحدهما يسكن ل المختلفين

ًا ورحمة" أي مودة بينكم ًا وداد يعطف النكاح عصمة بسبب وتاراحم
ً معرفة ذلك قبل بينكم يكون أن غإير من بعض على بعضكم به فضل

وبه الولد، والرحمة الجماع، مجاهد: المودة ورحمة. وقال مودة عن
الشفقة. والرحمة المحبة، السدي: المودة الحسن. وقال قال

أن من إياها رحمته والرحمة امرأتاه، الرجل حب المودة وقيل
ومن البتداء، على رفع موضع في لكم خلق أن وقوله بسوء يصيبها

الشأن " عظيمة سابقا. " ليات ذلك" المذكور في "إن خبره آياتاه
البعث على سبحانه قدرتاه على الدللة واضحة البيان بديعة
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الستدلل على يقتدرون الذين يتفكرون" لنهم "لقوم والنشور
هم فما التفكر عن الغافلون وأما عنه، يتحصل له مادة التفكر لكون

كالنعام.  إل

الجرام هذه خلق من والرض" فإن السموات خلق آياتاه - "ومن22
دامت ما باقية وجعلها والرض السموات أجرام هي التي العظيمة

هو ما التكوين وغإرائاب الصنع عجائاب من فيها وخلق الدار هذه
من وينشركم موتاكم بعد يخلقكم أن عى قادر للمعتبرين عبرة

وتارك، وعجم، عرب من لغاتاكم ألسنتكم" أي "واختلفا قبوركم
والسواد البياض "وألوانكم" من اللغات من ذلك وغإير وروم

واحد رجل أولد كونكم مع والخضرة والزرقة والصفرة والحمرة
وهو واحد وفصل النسانية، وهو واحد نوع ويجمعكم واحدة، وأم

بهذا، هذا يلتبس ل بينكم ذات في متميزين صرتام حتى الناطقية،
هذا وفي الفراد، من غإيره عن يميزه ما أفرادكم من فرد كل بل
المتفكرون إل يفهمه ول العالمو، إل يعقله ل ما القدرة بديع من
من العالم هذا جنس من هم للعالمين" الذين ليات ذلك في "إن
العالمين. وقرأ لم بفتح الجمهور قرأ وفاجر، بر بين فرق غإير

قال: قد لنه جيد وجه الفراء: وله بكسرها. قال وحده حفص
إل يعقلها اللباب" "وما لولي يعقلون" "ليات لقوم "ليات

العالمون". 

فضله" قيل من وابتغاؤكم والنهار بالليل منامكم آياتاه - "ومن23
بالليل منامكم آياتاه والتقدير: ومن وتاأخير، تاقديم الكلم في

تاقديم دون من صحيح المعنى بالنهار. وقيل فضله من وابتغاؤكم
بالنهار وتانامون بالليل تانامون أنكم العظيمة آياتاه ومن وتاأخير: أي

فضله من وابتغاؤكم القيلولة كوقت للستراحة الحوال بعض في
الفضل ابتغاء كان وإن ذلك، فيه يقع منهما واحد كل فإن فيهما،

هذا في الواردة اليات لسائار المناسب هو أكثر. والول النهار في
النوم ذكر هنا. ووجه ها القرآني للنظم الناسب هو والخر المعنى،
شبيه النوم أن البعث على الدلة جملة من وجعلهما هنا ها والبتغاء
شبيه المكاسب في والسعي الحاجات في والتصرفا بالموت،
يسمعون يسمعون" أي لقوم ليات ذلك في "إن الموت بعد يالحياة
.  البعث على بذلك فيستدلون متدبر متفكر سماع والمواعظ اليات

ًا البرق يريكم آياتاه - "ومن24 ًا" المعنى: أن خوف يريكم، وطمع
اللئامي أيهذا طرفة: أل قال كما عليه الكلم لدللة أن فحذفا
والتقدير: أن مخلدي أنت هل اللذات أشهد وأن الوغإى أحضر

المثل ومنه عمله، بطل والبيت الية في الحرفا حذفا فلما أحضر،
التقديم على هو وقيل تاراه أن من خير بالمعيدي تاسمع المشهور
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فعلية جملة عطف من فيكون آياتاه، من البرق ويريكم والتأخير: أي
محذوفا: لموصوفا صفة يريكم يكون أن ويجوز إسمية، جملة على

آياتاه التقدير: ومن وقيل البرق، وفيها بها يريكم آية آياتاه ومن أي
ًا البرق يريكم ًا خوف عطف من الزجاج: فيكون آياتاه. قال من وطمع
ًا جملة. قال علة جملة ًا للمسافر قتادة: خوف للمقيم. وقال وطمع

ًا ًا الصواعق من الضحاك: خوف بن يحيى الغيث. وقال في وطمع
ًا سلم ًا الزرع، يهلك أن البرد من خوف يحيي أن المطر في وطمع

ًا ابن الزرع. وقال ًا البرق يكون أن بحر: خوف ًا برق يمطر، ل خلب
ًا ًا، يكون أن وطمع ًا برقك يكن وأنشد: ل ممطر ًا برق خير إن خلب
ًا وانتصاب معه الغيث ما البرق ًا خوف من "وينزل العلة على وطمع

بعد بالنبات يحييها موتاها" أي بعد الرض به فيحيي ماء السماء
نصيب له من يعقلون" فإن لقوم ليات ذلك في "إن باليباس موتاها

الباهرة.  القدرة على بها يستدل آية ذلك أن يعلم العقل من

قيامهما بأمره" أي والرض السماء تاقوم أن آياتاه - "ومن25
مستقر ول يعمدهما، عمد بل وقدرتاه سبحانه بإرادتاه واستمساكهما

إذا "ثام بأمره قائامتين تادوما أن الفراء: يقول عليه. قال يستقران
موتاكم بعد ثام تاخرجون" أي أنتم إذا الرض من دعوة دعاكم

منها الخروج فاجأتام واحدة دعوة دعاكم إذا القبور في ومصيركم
دعوة المطيع المدعو يجيب كما تاوقف، ول تالبث غإير من بسرعة
الرض من دعاكم بدعا: أي متعلق الرض المطاع. ومن الداعي

أو إلي، فطلع الوادي أسفل من دعوتاه يقال كما فيها، أنتم التي
عليه يدل بمحذوفا متعلق أو لدعوة، صفة هو بمحذوفا متعلق

لن بتخرجون، يتعلق أن يجوز ول الرض، من خرجتم تاخرجون: أي
إسرافيل نفخة هي الدعوة وهذه قبلها، فيما يعمل ل إذا بعد ما

فتح على القراء أجمع وقد بيانه، تاقدم ما على الصور في الخرة
على بضمها هنا قرئ إنه قال من وغإلط هنا، تاخرجون في التاء

العرافا.  في بضمها قرئ وإنما للمفعول، البناء

ًا المخلوقات جميع والرض" من السموات في من - "وله26 ملك
ًا ًا، وتاصرف قانتون" أي له "كل شيء ذلك في لغيره ليس وخلق

مصلون، وقيل بالعبودية، مقرون وقيل انقياد، طاعة مطيعون
لرب الناس يقوم كقوله: "يوم القيامة يوم قائامون وقيل

وقيل عباده، أنهم بالشهادة وقيل للحساب، العالمين": أي
مخلصون. 

الحياة فيحييه الموت يعيده" بعد ثام الخلق يبدأ الذي - "وهو27
عليه أهون أو يستصعبه، ل عليه هين عليه" أي أهون "وهو الدائامة
شيء فل وإل لبعض، بعضكم يقوله ما وعلى قدرتاكم إلى بالنسبة
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يوجدها مستوية الشياء كل بل بعض، من أهون بعضه قدرتاه في
تافضيل عن عبارة أهون جعل عبيد: من أبو فتكون. قال كن بقوله
ًا" الله على ذلك بقوله: "وكان مردود فقوله شيء على شيء يسير

فاعل على أفعل تاحمل " والعرب حفظهما يؤوده وبقوله: " ول
ًا بيتا لنا بنى السماء سمك الذي الفرزدق:  إن قول في كما كثير

ثاعلب يحيى بن أحمد وأنشد طويلة، عزيزة أي وأطول أعز دعائامه
فيها لست سبيل فتلك أمت وإن أموت أن رجال ذلك: تامنى على

لباذل الزبرقان إن الخر: لعمرك قول ومثله بواحد، لست أي بأوحد
مسعود بن الله عبد وقرأ وفاضل، أي وأفضل السنين عند لمعروفه

أهون العادة والضحاك: إن وعكرمة مجاهد وقال هين عليه وهو
ًا. وقيل جميعه كان وإن أيسر البداية: أي من الله على عليه: أي هين

الضمير وقيل البداية، من أهون الخلق بين فيما العادة أن المراد
صيحة بهم يصاح لنه الخلق على أهون وهو للخلق: أي عليه في

عليهم أهون فذلك فيكونون، كونوا لهم ويقال فيقومون واحدة
المثل "وله النشأة آخر إلى مضغة ثام علقة ثام نطفة يكونوا أن من

"في العلى الوصف وله الصفة: أي الخليل: المثل العلى" قال
المتقون" أي وعد التي الجنة قال: "مثل والرض" كما السموات

قال وبه الله، إل إله ل قول العلى مجاهد: المثل وقال صفتها،
والرض" أي السموات في العلى المثل "وله الزجاج قتادة. وقال

ً لكم ضربه قد عليه أهون وهو قوله ويسهل. وقيل يصعب فيما مثل
كان أراده ما أن هو وقيل شيء، كمثله ليس أنه هو العلى المثل
الجملة بمضمون متعلق والرض السموات وفي كن، بقول

به ووصف العلى، بالمثل عرفا سبحانه والمعنى: أنه المتقدمة،
من حال أنه على بمحذوفا يتعلق أن ويجوز والرض، السموات في

القادر ملكه العزيز" في "وهو العلى في الضمير من أو العلى،
أبي ابن أخرج وأفعاله. وقد أقواله "الحكيم" في يغالب ل الذي
قوله: "يبلس" قال: يبتئس. وأخرج في عباس ابن عن حاتام

"يبلس" قال: حاتام أبي وابن المنذر وابن جرير وابن الفريابي
عن المنذر وابن جرير ابن البلس: الفضيحة. وأخرج وعنه يكتئب،

عن الديلمي قوله: "يحبرون" قال: يكرمون. وأخرج في عباس ابن
يوم كان وسلم: "إذا عليه الله صلى الله رسول قال: قال جابر

عن وأبصارهم أسماعهم ينزهون كانوا الذين الله: أين قال القيامة
ثام والعنبر، المسك كثب في فيميزون ميزوهم، الشيطان مزامير
قال: وتاهليلي، وتاحميدي تاسبيحي من للملئاكة: أسمعوهم يقول

قط". وأخرج بمثلها السامعون يسمع لم بأصوات فيسبحون
القيامة يوم مناد قال: ينادي مجاهد عن المجالسة في الدينوري

أبي ابن الله. وأخرج رسول عن له رواه من يسم ولم نحوه، فذكر
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بن محمد عن الترغإيب في والصبهاني الملهي، ذم في الدنيا
في كلهما المقدسي والضياء الدنيا أبي ابن نحوه. وأخرج المنكدر

في قال عباس ابن عن صحيح بسند السيوطي قال الجنة، صفة
مائاة ظلها في المجد الراكب يسير ما قدر ساق على شجرة الجنة
ظلها، في فيتحدثاون وغإيرهم الغرفا أهل الجنة أهل فيخرج عام،

ًا الله فيرسل الدنيا، لهو ويذكر بعضهم فيشتهي الجنة من ريح
الحكيم الدنيا. وأخرج في كان لهو بكل الشجرة تالك فتحرك

ًا هريرة أبي عن الصول نوادر في الترمذي نحوه. وأخرج مرفوع
والطبراني حاتام أبي وابن المنذر وابن جرير وابن الفريابي
ابن إلى الزرق بن نافع قال: جاء رزين أبي عن وصححه والحاكم

نعم، قال القرآن؟ في الخمس الصلوات تاجد فقال: هل عباس
تاصبحون" "وحين المغرب تامسون" صلة حين الله "فسبحان فقرأ
ًا" صلة الصبح صلة الظهر، تاظهرون" صلة "وحين العصر "وعشي
جرير وابن شيبة أبي ابن العشاء". وأخرج صلة بعد "ومن وقرأ
"فسبحان الصلة، مواقيت الية هذه قال: جمعت عنه المنذر وابن
تاصبحون" الفجر "وحين والعشاء تامسون" قال: المغرب حين الله

ًا" العصر جرير وابن أحمد تاظهرون" الظهر. وأخرج "وحين "وعشي
وليلة، يوم عمل في السني وابن حاتام أبي وابن المنذر وابن

أنس بن معاذ عن الدعوات في والبيهقي مردويه وابن والطبراني
سمى لم أخبركم قال: "أل وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
وأمسى: أصبح كلما يقول كان لنه وفى؟ الذي خليله إبراهيم الله

السموات في الحمد وله تاصبحون وحين تامسون حين الله سبحان
ًا والرض لهيعة. وأخرج ابن إسناده تاظهرون" وفي وحين وعشي

عن عباس ابن عن مردويه وابن السني وابن والطبراني داود أبو
يصبح: " حين قال قال: "من وسلم عليه الله صلى الله رسول
في الحمد * وله تاصبحون وحين تامسون حين الله سبحان

الميت من الحي * يخرج تاظهرون وحين وعشيا والرض السماوات
" تاخرجون وكذلك موتاها بعد الرض ويحيي الحي من الميت ويخرج

في فاتاه ما أدرك يمسي حين قالها ومن يومه، في فاتاه ما أدرك
قوله: في عباس ابن عن جرير ابن ضعيف. وأخرج ليلته" وإسناده

والموت والنشور الحياة مطيعون: يعني قانتون" يقول له "كل
وابن جرير ابن العبادة. وأخرج من ذلك سوى فيما عاصون له وهم

عليه" أهون قوله: "وهو في عباس ابن عن حاتام أبي وابن المنذر
ًا عنه النباري ابن قال: أيسر. وأخرج أهون قوله: "وهو في أيض
القيامة يوم له يقول لنه المخلوق، على أهون عليه" قال: العادة

مضغة. من ثام علقة، من ثام نطفة، من الخلقة وابتدأ فيكون، كن
ًا عنه حاتام أبي وابن المنذر وابن جرير ابن وأخرج قوله: في أيض
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شيء.  كمثله العلى" يقول: ليس المثل "وله

ومن المثل، معنى تاحقيق تاقدم مثلً" قد لكم - "ضرب28قوله: 
نصب محل في ومجرورها وهي الغاية أنفسكم" لبتداء "من في

ً لمثلً: أي صفة ًا مثل ًا منتزع شيء أقرب فإنها أنفسكم من ومأخوذ
بطلن في بها المثل لكم ضرب فإذا عندكم، غإيرها من وأبين منكم،

ًا. ثام وأعظم دللة أظهر كان الشرك المذكور المثل بين وضوح
" رزقناكم ما في شركاء من أيمانكم ملكت ما من لكم فقال: " هل

للتأكيد، زائادة شركاء من وفي للتبعيض، ملكت مما في من
الذي النوع من كائانون رزقناكم فيما شركاء لكم هل والمعنى

وجملة للنكار، والستفهام والماء، العبيد وهم أيمانكم، ملكت
ومحققة النفي، بمعنى الذي للستفهام سواء" جواب فيه "فأنتم
في لهم المملوكين والماء العبيد وبين بينهم الشركة لمعنى

وإماءكم عبيدكم أن والحال لنفسكم، تارضون هل أموالهم: أي
من رزقناكم بما التصرفا في يساووكم أن البشرية في أمثالكم

"تاخافونهم وبينهم بينكم فرق غإير من فيها ويشاركوكم الموال،
الحرار تاخافون محذوفا: أي مصدر نعت أنفسكم" الكافا كخيفتكم

التصرفا، وجواز الموال وملك الحرية في لكم المشابهين
المملوكين وبين بينهم الشركة الثلثاة الشياء نفي والمقصود
ونفي الشركة ثابوت المراد إياهم. وليس وخوفهم معهم والستواء
فتحدثانا. والمراد: تاأتاينا قولهم: ما في قيل كما والخوفا الستواء

بذلك، نرضى ل يقولوا أن بد ل فإنهم المشركين على الحجة إقامة
لكم المملوكين مشاركة عن أنفسكم تانزهون فكيف لهم فيقال

فإذا له؟ شركاء الله عبيد وتاجعلون البشرية، في أمثالكم وهم
بطلت السادة يملكه فيما وساداتاهم العبيد بين الشركة بطلت

تاعالى، الله عبيد كلهم والخلق خلقه، من أحد وبين الله بين الشركة
"أنفسكم" الجمهور له. قرأ شريك ل وحده الرب أنه إل يبق ولم

أبي ابن وقرأ فاعله، إلى المضافا المصدر معمول أنه على بالنصب
اليات" نفصل "كذلك مفعوله إلى المصدر إضافة على بالرفع عبلة

ًا تافصيلً ًا واضح ًا وبيان ينتفعون الذين يعقلون" لنهم "لقوم جلي
والتفكر تادبرها في عقولهم باستعمال والتكوينية التنزيلية باليات
فيها. 

بما الحق إلى وإرشادهم المشركين مخاطبة عن سبحانه أضرب ثام
أهواءهم ظلموا الذين اتابع - "بل29فقال:  المثل من لهم ضربه
وآرائاهم الزائاغة، أهواءهم اتابعوا بل اليات يعقلوا لم علم" أي بغير

جاهلين الحال: أي على النصب علم بغير ومحل الزائافة، الفاسدة
على يقدر أحد ل الله" أي أضل من يهدي "فمن ضللة على بأنهم
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من لهم "وما وإرادتاه الله بتقدير والهداية الرشاد لن هدايته،
ينصرونهم ناصرين من الله أضلهم الذين لهؤلء ما ناصرين" أي

سبحانه.  الله عذاب وبين بينهم ويحولون

أمره كما وعبادتاه بتوحيده وسلم عليه الله صلى رسوله أمر ثام
ًا" شبه للدين وجهك - "فأقم30فقال:  الدين على القبال حنيف
ًا وانتصاب عليه، وإقباله إليه وجهه بتقويم من الحال على حنيف
ً مفعوله: أي من أو أقم فاعل ًا إليه مائال ملتفت غإير عليه مستقيم

" عليها الناس فطر التي الله " فطرة الباطلة الديان من غإيره إلى
السلم وهي الملة، هنا بها والمراد الصل: الخلقة، في الفطرة

الله، نصرة في المفسرين قول الواحدي: هذا والتوحيد. قال
المشرك لن السلم، على الله فطرهم هنا: الذين بالناس والمراد

ًا كان وإن الخطاب وهذا السلم، على يفطر لم الله برسول خاص
التأويل: أهل من باتافاق القرطبي فيه. قال معه داخلة فأمته

مسلمهم بين فرق غإير من العموم على الناس حمل والولى
ًا وأنهم وكافرهم، تاعرض عوارض لول ذلك على مفطورون جميع

الثابت هريرة أبي حديث في كما الكفر على بسببها فيبقون لهم
من وسلم: "ما عليه الله صلى الله رسول قال: قال الصحيح في

ولكن الملة، هذه "على رواية الفطرة". وفي على يولد إل مولود
جمعاء بهيمة البهيمة تانتج كما ويمجسانه وينصرانه يهودانه أبواه
إن هريرة: واقرأوا أبو يقول جدعاء؟"ثام من فيها تاحسون هل

". الله لخلق تابديل ل عليها الناس فطر التي الله " فطرة شئتم
ما البحث آخر في تاجدعونها. وسيأتاي أنتم تاكونوا حتى رواية وفي
ًا ورد الناس أفراد من فرد فكل هذا، هريرة أبي لحديث معاضد

باليمان اعتبار ل ولكن السلم، ملة على مخلوق مفطور: أي
وهذا الشرعيان، والسلم اليمان يعتبر وإنما الفطريين، والسلم

المفسرين من جماعة وقول بعدهم، ومن الصحابة من جماعة قول
مذهب هو السلم هنا بالفطرة المراد بأن الحق. والقول وهو

عليها، الله ابتدأهم التي البداءة آخرون: هي السلف. وقال جمهور
في والشقاوة. والفاطر والسعادة والموت للحياة ابتدأهم فإنه
معنى إلى به القائالين من مصير وهذا المبتدئ، هو العرب كلم

ًا. والمعنى معناها وإهمال لغة الفطرة على مقدم الشرعي شرع
الفطرة ورود ذلك ينافي ول الشرع، أهل باتافاق اللغوي المعنى

ًا المواضع بعض في السنة أو الكتاب في اللغوي المعنى بها مراد
خالقهما والرض" أي السموات فاطر لله تاعالى: "الحمد كقوله

في نزاع ل فطرني" إذ الذي أعبد ل لي وكقوله: "وما ومبتديهما،
الشرعي المعنى في النزاع ولكن هذا، هو اللغوي المعنى أن
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أنها على فطرة وانتصاب بيناه، كما الولون ذكره ما وهو للفطرة
منصوب الزجاج: فطرة قبلها. وقال التي للجملة مؤكد مصدر
للدين" اتابع وجهك "فأقم معنى قال: لن الله، فطرة اتابع بمعنى
فأقم معنى من مصدر جرير: هي ابن الله. وقال فطرة واتابع الدين

هي وقيل الدين، على الناس الله فطرة ذلك معنى لن وجهك
الله، فطرة عليكم أو الله، فطرة الزموا الغإراء: أي على منصوبة

هي إذ تاضمر ل الغإراء كلمة وقال: إن حيان أبو الوجه هذا ورد
وهو عنه والمعوض العوض حذفا لزم حذفها فلو الفعل، عن عوض

وأتاباعه الكسائاي وأما البصريين، رأي هذا بأن إجحافا. وأجيب
من قبلها لما الله" تاعليل لخلق تابديل "ل وجملة ذلك فيجيزون

عليها الناس الله فطر التي الفطرة هذه الفطرة: أي بلزوم المر
النهي: معناه نفي هو سبحانه. وقيل الخالق جهة من لها تابديل ل

تابديل ل النخعي: معناه وإبراهيم مجاهد الله. قال خلق تابدلوا ل أي
في زيد: هذا وابن والضحاك جبير وابن قتادة الله. قال لدين

بأن البهائام في لخلق تاغيير ل المعنى عكرمة: إن المعتقدات. وقال
بإقامة المأمور الدين ذلك القيم" أي الدين "ذلك فحولها تاخصى
"ولكن القيم الدين هو الفطرة لزوم أو القيم، الدين هو له الوجه

به.  ويعملوا يفعلوه حتى يعلمون" ذلك ل الناس أكثر

له ومطيعين والخلص، بالتوبة إليه راجعين إليه" أي - "منيبين31
تاابوا السلت: فإن بن قيس أبي قول ونواهيه. ومنه أوامره في
إلى الجوهري: أناب قال أنابوا قد هوازن وقومهم سليم بني فإن

المبرد: أقم. قال فاعل من الحال على وانتصابه وتااب، الله: أقبل
فأقم الفراء: المعنى وجوهكم. قال وجهك: أقيموا أقم معنى لن

تاقديره: فأقم وقال الزجاج قال وكذا منيبين، معك ومن وجهك
لدللة المعطوفا حذفا الجميع. وجاز من فالحال وأمتك، وجهك
خبر أنه على وقيل القطع، على منصوب هو عليه. وقيل منيبين

من تاكونوا ول لدللة إليه منيبين وكونوا محذوفة: أي لكان
بالنابة أمرهم بعد بالتقوى سبحانه أمرهم ذلك. ثام على المشركين

الفعل على معطوفا وهو معاصيه باجتناب فقال: "واتاقوه" أي
ًا المقدر تاكونوا "ول بها أمرتام الصلة" التي "وأقيموا لمنيبين ناصب

المشركين" بالله.  من

ًا" هو وكانوا دينهم فرقوا الذين - "من32وقوله:  مما بدل شيع
تافرقوا الذين من تاكونوا ل الفرق: أي والشيع الجار، بإعادة قبله
ًا ًا بعضهم يشايع الدين في فرق والهواء. وقيل البدع أهل من بعض

ًا دينهم فرقوا بالذين المراد حمزة والنصارى. وقرأ اليهود شيع
أبي بن علي عن القراءة هذه " ورويت دينهم " فرقوا والكسائاي
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تاقدم التوحيد. وقد وهو اتاباعه، يجب الذي دينهم فارقوا طالب: أي
لديهم بما حزب "كل النعام سورة آخر في الية هذه تافسير

غإير على المبني الدين من لديهم بما فريق كل فرحون" أي
وليس الحق على أنهم يظنون مبتهجون مسرورون الصواب
الذين من قوله يكون أن الفراء: يجوز شيء. وقال منه بأيديهم
ًا وكانوا دينهم فرقوا ًا شيع ً يكون أن يجوز كما مستأنف بما متصل
قبله. 

يرفع ربهم" أن "دعوا وشدة قحط ضر" أي الناس مس - "وإذا33
ل به ملتجئين إليه راجعين إليه" أي "منيبين به واستغاثاوا عنهم ذلك

أذاقهم إذا "ثام قلوبهم بكل عليه مقبلين وقيل غإيره، على يعولون
منهم فريق "إذا عنهم الشدائاد تالك ورفع دعائاهم رحمة" بإجابة منه

كالفاء لنها الشرط جواب وقعت الفجائاية هي يشركون" إذا بربهم
دعوه الذين وهم الشراك منهم فريق فاجأ التعقيب: أي إفادة في

أحوالهم من للتعجيب مسوق الكلم فيه. وهذا كانوا مما فخلصهم
نزول عند سبحانه الله بوحدانية العترافا من عليه صاروا وما

عنهم.  ذلك رفع عند الشرك إلى والرجوع الشدائاد

المر لم وقيل كي، لم آتايناهم" هي بما - "ليكفروا34 في واللم
سبحانه خاطب العاقبة. ثام لم هي وقيل والتهديد، الوعيد لقصد
تاعلمون" فسوفا فقال: "فتمتعوا وقع ما منهم وقع الذين هؤلء

الجمهور الليم. قرأ العذاب من الزائال التمتع هذا يتعقب ما
البناء على بالتحتية العالية أبو الخطاب. وقرأ "فتمتعوا" على

فليتمتعوا.  مسعود ابن مصحف وفي للمفعول،

ًا" أم عليهم أنزلنا - "أم35 والستفهام المنقطعة، هي سلطان
في كما يدل يتكلم" أي "فهو الظاهرة الحجة والسلطان للنكار

تاؤنث العرب الفراء: إن بالحق" قال عليكم ينطق كتابنا قوله: "هذا
البصريون السلطان. فأما عليك به يقولون: قضت السلطان،

لنه جائاز عندهم والتأنيث القرآن، جاء وبه أفصح، عندهم فالتذكير
به كانوا "بما الملك هنا بالسلطان المراد وقيل الحجة، بمعنى

الباء تاكون أن ويجوز سبحانه، بالله بإشراكهم ينطق يشركون" أي
يشركون.  بسببه الذي بالمر سببية: أي

ًا رحمة" أي الناس أذقنا - "وإذا36 وعافية وسعة ونعمة خصب
بوصولها وابتهاج بها شكر فرح ل وأشر، بطر بها" فرح "فرحوا

سبحانه: قال فليفرحوا" ثام فبذلك وبرحمته الله بفضل "قل إليهم
أيديهم" أي قدمت "بما صفة أي على " شدة سيئة تاصبهم " وإن
كذا الرحمة، من الياس يقنطون" القنوط هم "إذا ذنوبهم بسبب
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سبحانه. الله فرائاض تارك الحسن: القنوط الجمهور. وقال قال
والكسائاي عمرو أبو وقرأ النون، "يقنطون" بضم الجمهور قرأ

"يقنطون".  بكسرها ويعقوب

ويوسع عباده " من يشاء لمن الرزق يبسط الله أن يروا - " أولم37
لمن التوسيع في لمصلحة يشاء من على يضيق "ويقدر" أي له

لقوم ليات ذلك في "إن عليه ضيق من على التضييق وفي له وسع
وبديع القدرة كمال على لدللتها الحق على يؤمنون" فيستدلون

ابن عن مردويه وابن الطبراني أخرج الخلق. وقد وغإريب الصنع
هو شريك إل لك شريك ل الشرك. لبيك أهل يلبي قال: كان عباس

من أيمانكم ملكت ما من لكم " هل الله فأنزل ملك، وما تاملكه لك
اللهة، في هي قال الية في عنه جرير ابن " الية. وأخرج شركاء

ًا. وأخرج بعضكم يرث كما يرثاوكم أن يقول: تاخافونهم وفيه بعض
ًا عنه حاتام أبي ابن الله" قال: دين لخلق تابديل قوله: "ل في أيض
الرزاق عبد القيم. وأخرج القيم" قال: القضاء الدين "ذلك الله

عن مردويه وابن وصححه والحاكم والنسائاي وأحمد شيبة أبي وابن
سرية بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول "أن سريع بن السود

جاءوا فلما الذرية، إلى القتل فانتهى المشركين، فقاتالوا خيبر إلى
الذرية؟ قتل على حملكم وسلم: ما عليه الله صلى النبي قال

خياركم قال: وهل المشركين، أولد كانوا إنما الله رسول قالوا: يا
على إل تاولد نسمة من ما بيده نفسي والذي المشركين؟ أولد إل

بن جابر حديث من أحمد لسانها". وأخرج عنها يعرب حتى الفطرة
مولود وسلم: "كل عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد
إما لسانه عنه عبر فإذا لسانه، عنه يعبر حتى الفطرة على يولد

ًا ًا". رواه وإما شاكر عن الحسن عن أنس بن الربيع عن أحمد كفور
حدثانا سعيد، بن يحيى المسند: حدثانا في أحمد المام جابر. وقال

الله رسول حماد: "ان بن عياض عن مطرفا عن قتادة حدثانا هشام
ًا خطب وسلم عليه الله صلى ًا خطبته في فقال يوم الله عن حاكي

الشياطين أتاتهم وإنهم كلهم، حنفاء عبادي خلقت سبحانه: وإني
لهم" الحديث.  أحللت ما عليهم وحرمت دينهم عن فأضلتهم

من ينبغي ما إلى أشار الله لمر التعظيم كيفية سبحانه بين لما
فقال: رزقه في له الله بسط ممن الحاجات وأهل القرابة مواساة

وسلم عليه الله صلى للنبي حقه" والخطاب القربى ذا - "فآت38
وقدم عليه، به الله وسع مال له مكلف لكل أو أسوتاه، وأمته

فهو قريب، على كان ما الصدقة خير لن القرابة إلى الحسان
إليهم الحسان والمراد فيها، مرغإوب رحم وصلة مضاعفة صدقة

وآت السبيل" أي وابن "والمسكين والبر والصلة بالصدقة
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تاخصيص يستحقانه. ووجه الذي حقهما السبيل وابن المسكين
بالحسان، الصنافا سائار من أولى أنهم بالذكر الثلثاة الصنافا

ًا ذلك ولكون كفايته عن فاضل مال له من كل على لهم واجب
أو محكمة هي هل الية هذه في اختلف يعول. وقد من وكفاية

محكمة المواريث. وقيل بآية منسوخة هي فقيل منسوخة؟
وقتادة. مجاهد قال وبه واجب، حق الغني قريبه مال في وللقريب

مقاتال: حق محتاج. قال ورحمه أحد من صدقة تاقبل مجاهد: ل قال
المراد الضيافة. وقيل السبيل ابن وحق عليه، يتصدق أن المسكين
أصح، القرطبي: والول وسلم. قال عليه الله صلى النبي بالقربى

لله قوله: " فأن في وجل عز الله كتاب في مبين حقهم فإن
إيتاء في المر الحسن: إن " وقال القربى ولذي وللرسول خمسه

اليتاء ذلك الله" أي وجه يريدون للذين خير "ذلك للندب القربى
هم "وأولئك سبحانه الله إلى التقرب يريد لمن المساك من أفضل

ً الله لوجه أنفقوا حيث بمطلوبهم الفائازون المفلحون" أي امتثال
لمره. 

أعطيتم، بمعنى "آتايتم" بالمد الجمهور ربا" قرأ من آتايتم - "وما39
وأجمعوا فعلتم، ما بمعنى بالقصر كثير وابن وحميد مجاهد وقرأ
الربا زكاة" وأصل من آتايتم "وما قوله في بالمد القراءة على

فعلتم ما معناها لن المد، قراءة إلى تاؤول القصر وقراءة الزيادة،
ًأ تاقول: أتايت كما العطاء، وجه على ًا، وأتايت خط والمعنى صواب
أموال في " ليربو العوض عن خالية زيادة من أعطيتم الية: ما في

ل الله" أي عند يربو "فل أموالهم في ويزكوا ليزيد " أي الناس
يهيدها الهدية الموضع هذا في السدي: الربا فيه. قال الله يبارك
عليه يؤجر ل الله عند يربو ل ذلك لن المكافأة، يطلب لخيه الرجل
الواحدي: والضحاك. قال قتادة قال وهكذا عليه، إثام ول صاحبه

النسان دفع الزجاج: يعني المفسرين. قال جماعة قول وهذا
لن فيه، ثاواب ل ولكنه بحرام، ليس وذلك منه أكثر ليعوض الشيء

الية الشعبي: معنى منه. وقال أكثر هو ما به يستدعي يهبه الذي
ًا النسان به خدم ما أن الذي النفع ذلك فإن دنياه في به لينتفع أحد

ًا كان هذا الله. وقيل عند يربو ل الخدمة به يجزى النبي على حرام
تامنن سبحانه: "ول لقوله الخصوص على وسلم عليه الله صلى

ًا منه أكثر فتأخذ تاعطي تاستكثر" ومعناها: أن إن عنه. وقيل عوض
مجراه يجري عطية: وما ابن الثواب. قال هبة في نزلت الية هذه
ربوان: فربا عكرمة: الربا عليه. قال ليجازى النسان يصنعه مما

هو ما يلتمس يهدي الذي فهو الحلل الربا حرام. فأما وربا حلل،
هذه في الذي هذا إن الية. وقيل هذه في كما منه: يعني أفضل
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ل القول هذا على الله عند يربو ل فمعنى المحرم، الربا هو الية
فيمن العلماء المهلب: اختلف منه. قال للمأخوذ هو بل به، يحكم
مثله كان فإن فيه، مالك: ينظر فقال الثواب، بها يطلب هبة وهب
الفقير هبة مثل ذلك، فله له الموهوب من الثواب يطلب ممن

قولي أحد وهو لميره، الرجل وهبة للمخدوم، الخادم وهبة للغني،
وهو يشترط، لم إذا ثاواب له يكون حنيفة: ل أبو الشافعي. وقال

الفعل أن على "ليربو" بالتحتية الجمهور الخر. قرأ الشافعي قول
مضمومة بالفوقية ويعقوب نافع الربا. وقرأ ضمير إلى مسند
ًا لتربوها مالك أبو زيادات. وقرأ ذوي لتكونوا بمعنى للجماعة خطاب

ما إل يقبل ل لنه عليه يثيب ول الله عند يزكو ل الية: أنه ومعنى
ًا وجهه به أريد الله" أي وجه تاريدون زكاة من آتايتم "وما له خالص
بها تاقصدون وإنما المكافأة، بها تاطلبون ل صدقة من أعطيتم وما
من الضعافا دون المضعفون" المضعف هم "فأولئك الله عند ما

سبعمائاة إلى أمثالها عشرة بالحسنة يعطون الذين الحسنات
إذا ومضعف ومعطش قولهم: مسمن نحو الفراء: هو ضعف. قال

المضعفون أبي ضعيفة. وقرأ أو عطاش، أو سمان، إبل له كانت
مفعول.  اسم العين بفتح

من هل يحييكم ثام يميتكم ثام رزقكم ثام خلقكم الذي - "الله40
الحتجاج إلى سبحانه شيء" عاد من ذلكم من يفعل من شركائاكم

على قال ثام المحيي، المميت الرزاق الخالق وأنه المشركين، على
شيء" من ذلكم من يفعل من شركائاكم من "هل الستفهام جهة

ًا يفعل من فيهم ليس يقولون أنهم ومعلوم فتقوم ذلك، من شيئ
عما وتاعالى فقال: "سبحانه نفسه سبحانه نزه ثام الحجة، عليهم

ًا، نزهوه يشركون" أي من شيء عليه يجوز أن عن متعال وهو تانزيه
هو والمبتدأ للتبعيض، ومن مقدم خبر شركائاكم وقوله: من ذلك،

حال لنه بمحذوفا متعلق ذلكم ومن يفعل، من الموصول: أعني
وأضافا للتوكيد، مزيدة شيء من في ومن بعده، المذكور شيء من

ًا لهم ويجعلون آلهة، يسمونهم كانوا لنهم إليهم الشركاء من نصيب
أموالهم. 

الناس" بين أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد - "ظهر41
العالم. في الفساد لظهور سبب والمعاصي الشرك أن سبحانه
وعدم القحط هو فقيل المذكور، الفساد ظهور معنى في واختلف
مجاهد ذلك. وقال ونحو الخوفا وكثرة الرزق، ونقصان النبات،

لهابيل، قابيل قتل أخاه: يعني آدم ابن قتل البر وعكرمة: فساد
ًا. وليت سفينة كل يأخذ كان الذي الملك البحر وفي أي شعري غإصب
الية فإن الغريب، والتعيين البعيد التخصيص هذا على دلهما دليل
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يدل الفساد في والتعريف وسلم، عليه الله صلى محمد على نزلت
والبحر. وقال البر حيزي في واقع فساد كل فيعم الجنس، على

إن يقال أن الفساد. ويمكن أعظم وهو الشرك، السدي: الفساد
دليل ل ولكن المعاصي، أنواع في الكامل الفرد كان وإن الشرك

وقلة السعار كساد الفساد بخصوصه. وقيل المراد أنه على
هو مما ذلك غإير وقيل والظلم، السبل قطع الفساد وقيل المعاش،
اسم إطلق يصح ما ظهور الية من عليه. والظاهر دليل ل تاخصيص
ًا كان سواء عليه الفساد معاصيهم من آدم بني أفعال إلى راجع

ًا أو وتاقاتالهم، وتاظالمهم وتاقاطعهم السيئات واقترافهم إلى راجع
الخوفا وكثرة كالقحط ذنوبهم بسبب سبحانه الله جهة من هو ما

هما والبحر الثمار. والبر ونقصان الزرائاع ونقصان والموتاان
التي القرى والبحر الفيافي، البر وقيل المشهوران، المعروفان

مجاهد: البحار. قال المصار تاسمي والعرب عكرمة، قاله ماء على
على كان ما والبحر نهر، غإير على والقرى المدن من كان ما البر
البحر ومعنى البر، مدن البر معنى أولى. ويكون نهر. والول شط
بما في والباء ومراعيها، مزارعها من بالمدن يتصل وما البحر، مدن

الذي بعض " ليذيقهم مصدرية أو موصولة إما وما للسببية، كسبت
عقاب ليذيقهم العلة: أي لم وهي بظهر، متعلقة " اللم عملوا
من فيه هم يرجعون" عما "لعلهم عملهم جزاء أو عملهم بعض

الله.  إلى ويتوبون المعاصي

من الذين عاقبة كان كيف فانظروا الرض في سيروا - "قل42
المشركين أيدي كسبت بما الفساد ظهور سبحانه بين قبل" لما
بأن وأمرهم الول، الزمن أهل من أمثالهم ضلل لهم بين والعصاة
فإن عاقبتهم، كانت كيف ويشاهدوا آثاارهم لينظروا يسيروا

من ونحوهم وثامود كعاد موحشة مقفرة وأراضيهم خاوية منازلهم
لبيان مشركين" مستأنفة أكثرهم "كان وجملة الكفار، طوائاف
به عاقبتهم صارت الذي السبب وإيضاح عليها، كانوا التي الحالة

إليه.  صارت ما إلى

له" هذا مرد ل يوم يأتاي أن قبل من القيم للدين وجهك - "فأقم43
كأن فيه، أسوتاه وأمته وسلم علهي الله صلى الله لرسول خطاب
محمد يا وجهك فأقم المتقدم بالسبب الفساد ظهر قد إذا المعنى

السلم وهو القيم، الدين اتاباع جهتك الزجاج: اجعل إلخ. قال
يقدر ل له مرد ل القيامة يوم يعني يوم يأتاي أن قبل من المستقيم

وبالغ الحق المعنى: أوضح وقيل رد، مصدر والمرد رده، على أحد
عليه يدل بمحذوفا أو بيأتاي، الله" يتعلق "من و العذار، في

ل المعنى يكون أن يجوز وقيل أحد، الله من يرده ل المصدر: أي
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وسوء الضعف من وفيه بمجيئه، القديمة إرادتاه لتعلق الله يرده
يتصدعون، يصدعون" أصله "يومئذ يخفى ل ما الله مع الدب

قول ومنه تافرقوا، إذا القوم يقال: تاصدع التفرق، والتصدع
يتصدعا لن قيل حتى الدهر من برهة جذيمة كندماني الشاعر:  وكنا

وأهل الجنة، إلى يصيرون الجنة أهل أن هنا ها بتفرقهم والمراد
النار.  إلى يصيرون النار

عمل "ومن النار وهو كفره، جزاء كفره" أي فعليه كفر - "من44
ًا الجنة في منازل لنفسهم يوطئون يمهدون" أي فلنفسهم صالح

ًا: إذا الفراش مهدت وقد الفراش، والمهاد الصالح، بالعمل مهد
لدخول سبب هي التي الصالحة العمال فجعل ووطأتاه، بسطته

المعنى: فعلى وفرشها. وقيل الجنة في المنازل كبناء الجنة
فأنامت، فرشت المشفق: أم في قولهم من يشفقون، أنفسهم
الختصاص. وقال على للدللة الموضعين في الظرفا وتاقديم
القبر.  في يمهدون فلنفسهم مجاهد

أو بيصدعون، آمنوا" متعلقة الذين - "ليجزي45 في واللم
"من يستحقونه بما المؤمنين الله ليجزي يتفرقون يمهدون: أي

وقيل ليجزيهم، الصالحة بالعمال لنفسهم يمهدون فضله" أو
وتاكون ليجزي، ذلك عطية: تاقديره ابن بمحذوفا. قال يتعلق

حيان أبو كفر. وجعل ومن عمل قوله: من من تاقدم ما إلى الشارة
ًا الصالحات وعملوا آمنوا الذين قوله قسيم قوله: لدللة محذوف

الموجب لهم بغضه عن كناية لنه الكافرين" عليه، يحب ل "إنه
عقوبته.  يستتبع وغإضبه سبحانه، لغضبه

بديع دللت ومن مبشرات" أي الرياح يرسل أن آياتاه - "ومن46
قوله في كما تاتقدمه لنها بالمطر مبشرات الرياح إرسال قدرتاه

ًا العمش وقرأ الرياح الجمهور رحمته" قرأ يدي بين سبحانه: "بشر
في واللم مبشرات قوله لجل الجنس قصد على بالفراد الريح

الرياح يرسل بيرسل: أي رحمته" متعلقة من قوله: "وليذيقكم
والخصب، الغيث رحمته: يعني من ليذيقكم ويرسلها مبشرات

مزيدة الواو وقيل أرسلها، وليذيقكم بمحذوفا: أي متعلق هو وقيل
الفلك "ولتجري بيرسل اللم فتتعلق ذلك، يجوز من رأي على

لتجري الرياح يرسل رحمته: أي من ليذيقكم على بأمره" معطوفا
عقبه الفلك إلى الجري أسند ولما هبوبها، عند البحر في الفلك
التي بالتجارة الرزق تابتغوا فضله" أي من "ولتبتغوا بأمره بقوله

الله فتفردون النعم تاشكرون" هذه "ولعلكم السفن تاحملها
ابن عن حاتام أبي ابن أخرج الطاعة. وقد من وتاستكثرون بالعبادة

ل ربوان: ربا قال: الربا ربا" الية من آتايتم قوله: "وما في عباس
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إلى الرجل فهدية به بأس ل الذي الربا يصلح. فأما ل وربا به بأس
هو قال: هذا عنه البيهقي وأضعافها. وأخرج فضلها يريد الرجل

ونهى وزر، ول أجر له وليس منه أكثر يريد يهدي أن الحلل الربا
تاستكثر". تامنن فقال: "ول خاصة وسلم عليه الله صلى النبي

ًا عنه حاتام أبي وابن جرير وابن الرزاق عبد وأخرج آتايتم "وما أيض
ًا عنه حاتام أبي ابن الصدقة. وأخرج زكاة" قال: هي من في أيض

ليس التي البرية والبحر" قال: البر البر في الفساد قوله: "ظهر
نهر. شط على والقرى المدائان من كان ما والبحر نهر، عندها
ًا عنه حاتام أبي وابن المنذر ابن وأخرج قال: نقصان الية في أيض
ًا عنه المنذر ابن يتوبوا. وأخرج كي العباد بأعمال البركة أيض

المنذر وابن جرير ابن الذنوب. وأخرج يرجعون" قال: من "لعلهم
ًا عنه حاتام أبي وابن "يصدعون" قال: يتفرقون.  أيض

ً قبلك من أرسلنا - "ولقد47قوله:  أرسلناك قومهم" كما إلى رسل
النيرات والحجج بالمعجزات " أي بالبينات " فجاؤوهم قومك إلى

فعلوا أجرموا" أي الذين من "فانتقمنا فكفروا منهم: أي فانتقمنا
ًا "وكان الثاام وهي الجرام، إخبار المؤمنين" هذا نصر علينا حق

صادق وهو عليه حق المؤمنين لعباده نصره بأن سبحانه الله من
لعباده تاكرمة ومزيد للمؤمنين تاشريف وفيه الميعاد، يخلف ل الوعد

ًا على القراء بعض ووقف الصالحين، ًا كان اسم وجعل حق ضمير
ًا: أي وخبرها فيها ًا. قال النتقام وكان حق عطية: وهذا ابن حق

ًا اسمها المؤمنين نصر أن والصحيح ضعيف، وعلينا خبرها وحق
ًا، متعلق له.  صفة هو بمحذوفا أو بحق

وابن كثير وابن والكسائاي حمزة الرياح" قرأ يرسل الذي - "الله28
أبو "الرياح" قال الباقون "الريح" بالفراد. وقرأ يرسل محيصن

بمعنى كان وما جمع، فهو الرحمة بمعنى كان من عمرو: كل
سبق ما لبيان مسوقة مستأنفة الجملة وهذه موحد، فهو العذاب

قوله إلى أرسلنا ولقد جملة هذا على فتكون الرياح، أحوال من
ًا وكان ًا" أي "فتثير معترض المؤمنين نصر علينا حق تازعجه سحاب

ًا يشاء" تاارة كيف السماء في "فيبسطه هو حيث من وتاارة سائار
ًا، ًا، وتاارة واقف بعيدة، مسافة إلى وتاارة مطبق، غإير وتاارة مطبق
سورة في الية هذه تافسير تاقدم وقد قريبة، مسافة إلى وتاارة

ًا" تاارة "ويجعله النور سورة وفي البقرة بعد يجعله أو أخرى، كسف
ًا بسطه من القطعة والكسفة كسفة، جمع والكسف متفرقة، قطع

الودق "فترى فيه القراءة واختلفا تافسير تاقدم السحاب. وقد
أبو وسطه. وقرأ من خلله ومن المطر، خلله" الودق من يخرج

"من بالمطر به" أي أصاب "فإذا خلله من يخرج والضحاك العالية
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هي يستبشرون" إذا هم "إذا وأرضهم بلدهم عباده" أي من يشاء
الفرح. والستبشار المطر، بمجيء الستبشار فاجئوا الفجائاية: أي

ينزل أن قبل من عليهم" أي ينزل أن قبل من كانوا - "وإن49
هو مقدر شأن ضمير وفيها المخففة هي وإن المطر، عليهم

وقوله: "من عليهم، ينزل أن قبل من كانوا الشأن وإن اسمها: أي
عنهم حكاه كما النحويين وأكثر الخفش قاله للتأكيد، قبله" تاكرير

المطر: أي إلى راجع قبله في الضمير قطرب: إن النحاس.. وقال
قبل المعنى: من المطر. وقيل قبل من التنزيل قبل من كانوا وإن

ينزل أن قبل من وقيل والمطر، الزرع قبل من عليهم الغيث تانزيل
النحاس. هذا واختار رؤيته، قبل من السحاب: أي قبل من عليهم
إلى وقيل الرسال، إلى وقيل الكسف، إلى عائاد الضمير وقيل

كلها الوجوه هذه من بعده وما الول، الوجه الستبشار. والراجح
أو آيسين "لمبلسين" أي كان وخبر والتعسف، التكلف غإاية ففي

هذا.  في الكلم تاحقيق تاقدم بائاسين. وقد

من المطر إنزال عن " الناشئة الله رحمة آثاار إلى - " فانظر50
العيش: أي ورخاء الخصب يكون بها التي والزرائاع والثمار النبات
وتافرده الله تاوحيد على بذلك لتستدل واستبصار اعتبار نظر انظر
عامر ابن "أثار" بالتوحيد. وقرأ الجمهور العجيب. قرأ الصنع بهذا

بعد الرض يحيي "كيف "آثاار" بالجمع والكسائاي وحمزة وحفص
يعود ضمير وقيل سبحانه، الله إلى يعود ضمير الحياء موتاها" فاعل

كيفية إلى انظر بانظر: أي نصب محل في الجملة وهذه الثار، إلى
بالفوقية تاحيي حيوة وأبو الجحدري للرض. وقرأ البديع الحياء هذا

من قراءة على الثاار إلى أو الرحمة إلى يعود ضمير فاعله أن على
إن سبحانه: أي الله ذلك" إلى بقوله: "إن والشارة بالجمع، قرأ
"لمحيي المذكورة الشياء لهذه المخترع الشأن العظيم الله

كما ومجازاتاهم وبعثهم الخرة في إحيائاهم على لقادر الموتاى" أي
عظيم قدير" أي شيء كل على "وهو بالمطر الميتة الرض أحيا

كثيرها.  القدرة

ًا أرسلنا - "ولئن51 ًا" الضمير فرأوه ريح يرجع فرأوه في مصفر
ًا فرأوه الله: أي رحمة أثار من كان الذي والنبات الزرع إلى مصفر
اخضراره. وقيل بعد الله أرسلها التي الريح عن الناشئ البرد من

الثار إلى راجع وتاأنيثه. وقيل تاذكيره يجوز وهو الريح، إلى راجع
ًا كان إذا لنه السحاب إلى راجع بالثاار. وقيل عليه المدلول مصفر

القسم وجواب الموطئة، هي أولى. واللم والول يمطر، لم
الشرط. والمعنى: جواب مسد يسد يكفرون" وهو بعده من "لظلوا

ًا أرسلنا ولئن لظلوا بالصفار زرعهم فضربت باردة، أو حارة ريح
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على دليل هذا وفي نعمه، ويجحدون بالله يكفرون ذلك بعد من
أهل حال كذا وليس قلوبهم، وضعف صبرهم وعدم تاقلبهم سرعة

اليمان. 

الموتاى" تاسمع ل - "فإنك52فقال:  وبالصم بالموتاى شبههم ثام
للصواب ومعرفتهم للحقائاق فهمهم لعدم هؤلء فكذا دعوتاهم، إذا

بمواعظ ووعظتهم الحق إلى دعوتاهم الدعاء" إذا الصم تاسمع "ول
مدبرين" بيان ولوا وقوله: "إذا فيها، وما الخرة وذكرتاهم الله،

الذان، صم وكونهم كالموات كونهم بيان بعد الحق عن لعراضهم
النمل.  سورة في هذا تافسير تاقدم قد

ضللتهم" عن العمي بهاد أنت - "وما53فقال:  بالعمى وصفهم ثام
"إن للبصائار لفقدهم أو ينبغي، كما بالبصار للنتفاع لفقدهم

أهل لكونهم هؤلء إل تاسمع ما بآياتانا" أي يؤمن من إل تاسمع
مسلمون" أي "فهم المؤثار على بالثاار والستدلل والتدبر التفكر

له.  متبعون للحق مناقدون

ً سبحانه ضعف" ذكر من خلقكم الذي - "الله54 على آخر استدلل
ومعنى مختلفة، أطوار على نفسه النسان خلق وهو قدرتاه، كمال

نطفة، المفسرون: من الواحدي: قال نطفة. قال ضعف: من من
"ثام والصغر الطفولية حال المراد ضعف. وقيل ذي من والمعنى

تاستحكم ذاك إذ فإنه الشباب، قوة قوة" وهي ضعف بعد من جعل
ًا" قوة بعد من جعل "ثام النهاية بلوغ إلى الخلقة وتاشتد القوة ضعف

ونهاية الضعف تامام هي "وشيبة" الشيبة والهرم الكبر عند أي
المواضع. وقرأ هذه في الضاد بضم ضعف الجمهور الكبر. قرأ

والضم الولين في بالفتح الجحدري بفتحها. وقرأ وحمزة عاصم
تاميم. قال لغة والفتح قريش لغة الفراء: الضم الثالث. قال في

في بالفتح هو وقيل القوة، خلفا والضعف الجوهري: الضعف
الشياء جميع من يشاء" يعني ما "يخلق الجسم في وبالضم الرأي،

العليم" بتدبيره "وهو آدم بني في والضعف القوة جملتها ومن
الضاد بفتح ضعف من الكوفيون وأجاز يريده، ما خلق "القدير" على

والعين. 

تاقوم لنها ساعة وسميت القيامة، الساعة" أي تاقوم - "ويوم55
غإير لبثوا ما المجرمون "يقسم الدنيا ساعات من ساعة آخر في

ساعة، غإير قبورهم في أو الدنيا، في لبثوا ما يحلفون ساعة" أي
أذهانهم، في ذلك واستقر لبثهم مدة استقلوا يكونوا أن فيمكن
ابن للواقع. وقال مطابق حلفهم أن يظنون وهم عليه فحلفوا

وهذا قبل، من يكذبون كانوا كما الوقت هذا في كذبوا قتيبة: إنهم
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واحد كل علم فقد الدنيا في لبثهم أرادوا إن لنهم الظاهر هو
جهالة على حلفوا فقد القبور في لبثهم أرادوا وإن مقداره، منهم

يؤفكون" يقال كانوا "كذلك البرزخ في الوقات يعرفون ل كانوا إن
الصرفا ذلك فالمعنى: مثل الصدق، عن صرفا الرجل: إذا أفك

الخير، عن وقيل الحق، عن يصرفون المراد يصرفون. وقيل كانوا
كذب.  حلفهم أن على دليل وهو أولى، والول

إلى الله كتاب في لبثتم لقد واليمان العلم أوتاوا الذين - "وقال56
فقيل العلم، أوتاوا الذين هؤلء تاعيين في البعث" اختلف يوم

المة، هذه مؤمنو وقيل المم، علماء وقيل النبياء، وقيل الملئاكة،
علمه الله: في كتاب في الجميع. ومعنى على الحمل من مانع ول

المحفوظ. اللوح في المثبت الله علم الزجاج: في وقضائاه. قال
على والتأخير التقديم على هذا حملوا الواحدي: والمفسرون قال

أوتاوا الذين رد وكان الله، كتاب في العلم أوتاوا الذين تاقدير: وقال
ثام باليمين، لليمين للمقابلة أو للتأكيد، باليمين عليهم العلم

هو فيه صاروا الذي "هذا" الوقت بأن التبكيت طريقة على نبهوهم
تاستعجلونه كنتم بل حق، تاعلمون" أنه ل كنتم ولكنكم البعث "يوم

ًا ًء.  تاكذيب واستهزا

ينفعهم ل " أي معذرتاهم ظلموا الذين ينفع ل - " فيومئذ57
عليهم رد لما بالقيامة. وقيل علمهم يفيدهم ول يومئذ العتذار

يعذروا. قرأ فلم واعتذروا الدنيا إلى الرجوع سألوا المؤمنون
والكسائاي وحمزة عاصم وقرأ تانفع" بالفوقية، "ل الجمهور
فأعتبني: أي استعتبته يستعتبون" يقال هم "ول بالتحتية

ًا كنت إذا وذلك فأرضاني، استرضيته أعتبته وحقيقة عليه، جاني
التوبة من عتبهم إزالة إلى يدعون ل والمعنى: أنهم عتبة، أزلت

الدنيا.  في ذلك إلى دعوا كما والطاعة

كل من مثل" أي كل من القرآن هذا في للناس ضربنا - "ولقد58
واحتججنا رسله وصدق الله تاوحيد على تادلهم التي المثال من مثل

بآية" من جئتهم "ولئن الشرك بطلن على تادل حجة بكل عليهم
واليد كالعصا بآية جئتهم لئن أو بذلك، الناطقة القرآن آيات

محمد يا أنت ما مبطلون" أي إل أنتم إن كفروا الذين "ليقولن
هو وما السحر تاتبعون أباطيل أصحاب مبطلون إل وأصحابك

البطلن.  في له مشاكل

ذلك مثل يعلمون" أي ل الذين قلوب على الله يطبع - "كذلك59
به يهتدون الذي النافع للعلم الفاقدين قلوب على الله يطبع الطبع

الباطل.  من به وينجون الحق إلى
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ً بالصبر وسلم عليه الله صلى نبيه سبحانه الله أمر ثام لذلك معلل
ما - "فاصبر" على60فقال:  فيه، الخلف وعدم الله وعد بحقية

قد الله فإن الكفرية الفعال من وتانظره الذى من منهم تاسمعه
ل حق ووعده دعوتاك وإظهار حجتك وإعلء عليهم بالنصر وعدك
على يحملنك ل يوقنون" أي ل الذين يستخفنك "ول فيه خلف

ول بالله يوقنون ل الذين عليه أنت وما دينك عن ويستفزنك الخفة
عليه الله صلى للنبي والخطاب بكتبه، يؤمنون ول أنبياءه يصدقون

ًا: أي فلن استخف يقال وسلم، على حمله حتى استهدله فلن
والفاء، المعجمة بالخاء يستخفنك الجمهور الغي. قرأ في اتاباعه
الستحقاق، من وقافا مهملة بحاء إسحاق أبي وابن يعقوب وقرأ

حاتام أبي ابن أخرج هنا. وقد ها أرينك باب: ل من الية في والنهي
الله رسول قال: سمعت الدرداء أبي عن مردويه وابن والطبراني

إل أخيه عرض عن يرد مسلم من يقول: "ما وسلم عليه الله صلى
ًا كان "وكان تال ثام القيامة، يوم جهنم نار عنه يرد أن الله على حق
ًا أم عن حوشب بن شهر طريق من وهو المؤمنين""، نصر علينا حق

في عنه المنذر وابن يعلى أبو الدرداء. وأخرج أبي عن الدرداء
ًا كسفا قوله: " ويجعله "فترى بعض فوق بعضها " قال: قطع

ابن بينه. وأخرج خلله" قال: من من "يخرج الودق" قال: المطر
قال: نزلت عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي طريق من مردويه

دعاء الدعاء" في الصم تاسمع ول الموتاى تاسمع ل "إنك الية هذه
ضعيف. والمشهور والسناد بدر، لهل وسلم عليه الله صلى النبي

رد على الية بهذه استدلت عائاشة أن وغإيرهما الصحيحين في
نادى وسلم عليه الله صلى النبي أن الصحابة من روى من رواية
"قال فقد الخاص رد على بالعام الستدلل من وهو بدر، قليب أهل

ًا تانادي له: إنك قيل لما وسلم عليه الله صلى النبي ما بالية أجساد
عمر "أن أنس حديث من مسلم منهم" وفي أقول لما بأسمع أنتم
فقال: يا يناديهم، وسلم عليه الله صلى النبي سمع لما الخطاب بن

ل إنك الله يقول يسمعون؟ وهل ثالث بعد تاناديهم الله رسول
منهم، بأسمع أنتم ما بيده نفسي فقال: والذي الموتاى، تاسمع

يجيبوا".  أن يطيقون ل ولكنهم


